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Stalo se  :
 Ve spolupráci s rodiči dětí z komunitní školy Pomněnka se podařilo ještě za únorových mrazů udělat a odvézt z PR 

Bílé Potoky dvě plně naložené V3S dřevem na topení z ořezu hrází a probírky hospodářského lesa. Obě fúry byly 
zpracovány velkou brigádou rodičů na základně a tak již tvoříme zásobu topiva pro příští zimy. Díky za účast 
Martinovi Filovi za Kosenku.

 2.-4. března díky výborné spolupráci se spolkem Jižní Valašsko jsme uspořádali ovocnářský workshop s ing. 
Ondrou Dovalou s velmi zajímavým úvodem v pátek. Potom v sobotu a neděli byla  praxe v mladých i starších 
ovocných sadech. Zúčastnilo se 18 zájemců domácích i přespolních zdaleka. Všichni byli spokojeni, dohodli jsme i 
další spolupráci s účastníky.

 4. března jsme uskutečnili Výroční členskou schůzi z.p.s. ZO ČSOP KOSENKA. Předcházely dvě náročné 
výborové schůze zaměřené na vizi vedení spolku KOSENKA. Výročky se zúčastnilo 19 členů. Tajným hlasováním 
byli zvoleni členové výboru:  Lenka Dufková - 17 hlasů, Miroslav Suchan - 11 hlasů, Miroslav Janík - 17 hlasů, Petr 
Kucka - 18 hlasů, Zdeněk Žilák - 17 hlasů, Pavlína Žídková – 17 hlasů, Dáša Vitulová – 17 hlasů.  Bylo odevzdáno 
celkem 19 hlasovacích lístku, z toho 1 byl neplatný. Výroční členskou schůzí na období 2018-2020 byl tajnou volbou 
zvolen předsedou ZO ČSOP KOSENKA Miroslav Janík /celkem 15 hlasů/ a místopředsedou Zdenek Žilák /celkem 18 
hlasů/. Miroslav Janík poděkoval za důvěru, vyslovil se znova k budoucnosti organizace. Činnost se dále bude opírat o  
celostní komunitní poslání organizace, tradiční osvědčené aktivity v ochraně přírody a krajiny, o prioritu členské 
základny a dobrovolníků, o práci s dětmi a mládeží. Posílili jsme o dva členy výboru. Bohužel nového předsedu a 
vedoucího pozemkového spolku zatím nemáme. Předseda popřál všem  spokojenost v osobním životě a celé 
organizaci úspěch v další činnosti.

 Podařilo se včas provést registraci ZO ČSOP KOSENKA pro rok 2018. To je důležité pro všechny naše projektové 
aktivity, veřejnou činnost a právní legalitu spolku. Zaplaceny  členské odvody ÚVR ČSOP. Prosím uhraďte také 
členové své dloužky vůči organizaci. Díky moc Pavlínce a Lence. Vedení střediska členská základna se ujme nová 
členka výboru Dáša Vitulová.

 Podařilo se včas provést Akreditaci Pozemkového spolku Kosenka pro rok 2018, odesláním výroční zprávy 
pozemkového spolku, zpracováním databáze o činnosti, zaplacením akreditačního poplatku. 

 Podařilo se projednat s Krajským úřadem Zlínského kraje převedení všech lesních porostů na Ščúrnici do kategorie 
lesů zvláštního určení. Tato kategorizace bude uplatněna také při zhotovování nových desetiletých lesních 
hospodářských plánů, které se koná právě v letošním roce. Kategorie lesů zvláštního určení významně legislativně 
podporuje naše dlouhodobé cíle ve Ščúrnici jako bezzásahového lesního společenství.

 Pozemkový spolek podal projekt na podporu letošního kosení modernizací a zakoupením nářadí a dále 
organizačního zajištění kampaně Místo pro přírodu na rok 2018. Projekt byl ve výběrovém řízení úspěšný a Národní 
rada PS schválila jeho podporu ve výši 58 500,-Kč. Připravili jsme a odeslali 8 nabídek k dalším výkupům a řešení 
spoluvlastnictví v rezervaci Ščúrnica. 

 Envícentrum Vysoké Pole uskutečnilo na Kosence 15 žádaných velikonočních programů velikonočních zvyků, 
s procvičením pletení tatarů i malování vajíček. Programy zkušeně vedly R. Brtišová a V. Kršáková.



 S hnutím DUHA byly dohodnuty podmínky pro uspořádání tradičního Týdne pro divočinu, který bude pro 
dobrovolníky v srpnu od 24.8 do 1. září 2018. Máme již zajištěnou chatu na Palésku a objednaný malířský kurz pro 
účastníky.

 20. března se ved. Pozemkového spolu zúčastnil jednání Narodní rady pozemkových spolků v Praze. Byl zde také 
dohodnut další postup ve věci vztahů na jižní hranici Ščúrnice s Martinem Sendlerem, novým majitelem dědictví po 
panu Macháčovi. Věříme že sousedské vztahy se zde podstatně změní k lepšímu.

 V sobotu 24. března jsem uspořádali Vítání jara na Dobšeně a potom jsme se připojili k ohni trampů na Waldenu. 
Na Dobšeně jsme srovnali pro letní sečení stovky krtinců, uklidili ořez hrází na obnovované louce, opravili propagační 
vývěsku, uklidili ohniště a palouk paní Sedláčkové. Zlatým klíčem otevřeli studánku s Fuskovou voděnkou Bruno, 
Jarka, Klára, Míra, Tom, Magda, Lili a Eliška, Kubík, Petr a Budulínek. U ohně u Waldenu potom bylo při zpěvu 
s kytarami, bendžem a harmonikou do třiceti Vítačů jara . Bylo sice chladno, ale v poledne pěkně slunečno, jaro je 
na Cestě. 

 5. dubna dopoledne se uskutečnila krásná akce s dětmi – Výsadba jaderniček s komunitní školou Pomněnka na 
Dobšeně. Odpoledne  pokračovalo obnovou ochrany náletových dřevin ve vykoupeném území nad Dobšenou. Jaro je 
Tu, Země se otevírá 

Stane se ? :
 Jarní úklid v chráněných územích s jarním těšením bude také probíhat o víkendu 7. dubna. Informace: M. Janík 

tel 736777144. V rezervaci ve Smolině i Lačnově krásně a hojně kvetou tisíce šafránů bělokvětých. Ještě to možná 
stihnete. 

 14.-15. dubna – Výroční setkání Pozemkových spolků ČR v Mikulově s bohatým programem i organizačními 
záležitostmi, volby národní rady. Zatím nás zastupuje M. Janík, potěší účast dalších zájemců. Informace u M. Janíka.

 V neděli 15. dubna bude Otevírání studánek v Lipové /u Slavičína/. Sraz účastníků v 13.45 na hřišti v Lipové. 
Odchod ke studánce ve 14 hodin. U studánky program s dětmi ZUŠ Slavičín, opékání, jarní pobyt v přírodě. Srdečně 
zve pan Frajt z CM Slavičan. 

 V pondělí 23.4.2017 od 18.00 hodin bude Výroční členská schůze z.s. Valašský jarmek, která se uskuteční v 
Městském muzeu Valašské Klobouky. Jarmek je jednou z nejvýznamnějších akcí regionálního rozvoje u jejíhož zrodu 
jsme stáli a na němž se významnou měrou dál podílíme.  Spolek Jarmek vede P. Žídková. Před výroční schůzi od 
17.00 hodin proběhne organizační výbor členů Valašského mikulášského jarmeku. Členství z.p.s. KOSENKA zde 
zastupují Z. Žilák a L. Dufková. Držíme palce k důležitému partnerskému jednání.

 28. dubna - Krajská konference ČSOP v Bartošovicích – příprava delegátů na podzimní celostátní sněm ČSOP. 
Hledáme zastoupení naši organizace, delegáty pro Sněm.

 28. dubna – Exkurze pro dárce a příznivce celonárodního programu Místo pro přírodu na Ščúrnici, sraz v 10 
hodin na Královci. Exkurzi vede Mirek Janík.

 11.-12. května – Bartošův soubor ze Zlína na soustředění na Kosence. Líbilo se jim loni, věříme bude se dařit také 
letos.

A co dál  ? ….. informace se budeme také snažit aktualizovat na našich webech 
www.kosenka.cz, www.zachranles.cz a příležitostně i jiné přes mail – píšeme, pište: 
clenove@kosenka.cz, nebo výboru vybor@kosenka.cz 

                           Přejeme krásné jarní dny  


