UfoLIST 2/2019

ZO Český Svaz Ochránců Přírody KOSENKA,
pobočný spolek

Stalo se:
Jdu jarním lesem k Bílým Potokům a pod nohami se mi jen práší. Už dnes? Po zimní bělokarpatské nadílce? Takové

sucho?? Zbytky zimní vláhy si pod povrchem ještě les uchovává horší čas. A na loukách první rostliny také žízní po rose
nebeské. I první orchidej v Bílých Potokách, vstavač bledý, je jaksi zaražený. Už vloni zřejmě neměl v suchu jak nasbírat více
energie pro letošní rok. Ale jaro je určitě tady. Vodovodní kohoutky o tom mnoho neví … vody pro lidi bude v přehradách dost …
Přes mohutné zelenění smutno však je v tom lese, na loukách i v polích už z jara žíznících …


Kdo sledoval Nedej se s přímým účastníkem Petrem Ajsem Kuckou na protest Greenpeace proti nedemokratickému
schválení dalšího provozu hnědouhelné elektrárny Chvaletice bude ho zajímat: Reakce Pardubického zastupitelstva - úspěch
– zastupitelé se postavili za dodržování původního rozhodnutí o zastavení provozu elektrárny!! Sledujte také jak se bude
případ dále vyvíjet ?



1.-2. března jsme uspořádali kurz BIOLOGICKÉ PRINCIPY ŘEZU OVOCNÝCH DŘEVIN s Mgr.
Ondrou Dovalou. Některé lokality jsme navštívili už poněkolikáté a kontinuita sledování a stálá poučení jsou viditelná. Na
podnět kurzu jsme následující týden provedli v sadu nejnutnější opatření, odstranění uhynutých dřevin, ošetření stávajících.
Bylo 15 účastníků. Moc děkujeme.



5. března – Tradiční fašanky ve Val. Kloboukách se podařily. Valašské Klobouky jsou v regionu zřejmě
poslední co drží tradiční den fašanku před popeleční středou. Díky patří zejména organizaci NS Klobučan a Hance
Tarabusové. KOSENKA poskytla zázemí a drží basu správně pochovanou na konec celé akce.



5. března Rada národního pozemkového spolku v Praze kromě jiného schválila 36 rozvojových projektů. Také projekt
pozemkového spolku KOSENKA : Filmový dokument a archiv k historii ZO ČSOP KOSENKA 40 let, s režisérem a
kameramanem Zdeňkem Zvonkem, štípačka na dřevo, ochranářský plán Ščúrnica, propojování Ščúrnice. Již jsme zakoupili
štípačku na dříví a zpracováváme zásobu palivového dříví. Uvítáme každou pomoc.



7.3. Výbor ZO ČSOP KOSENKA připravil Výroční členskou schůzi a jarní programy.



9. března se uskutečnilo Společné sázení jedliček z Jarmeku spojené s exkurzí do lesní rezervace
Ščúrnica. Byl ještě sníh a bylo zima a začátkem i pršelo. Vše se nakonec krásně podařilo. Přijeli i ochránci přírody z Val.
Meziříčí a bylo nám společně dobře. Výsadba je krásnou oslavou i zatím posledního výkupu na Ploščinách, kde jsem před 40
lety úspěšně zastavili přípravu výstavby hotelu. Nové globální hrozby jsou však mnohem vážnější. Jak se k nim posavíme?
Jedličky už se svobodně nadechují a koření.



9.3. večer bylo také první promítání a beseda na téma Dobrovolníkem v pralese /zážitky z 5-titýdenní Mirka

Janíka do Ekvádoru za indiánskými přáteli zachraňujícími ekvádorskou džungli. Děkuju za trampský začátek i
závěr. Další pokračování potom bylo za týden v městském kině. Vše zůstává propojeno.


10.března se uskutečnila Výroční členská schůze ČSOP KOSENKA za rok 2018. Zúčastnilo se 20
členů a 3 hosté. Výroční zprávu dostanete po jejím dokončení. Z priorit: Přijetí nových členů. Rodina Kucková - žádost o
rodinné členství jednomyslně schváleno, Ladislav Bulín alias Jim z Plzně-jednomyslně schváleno, Jirka Hlavička –
jednomyslně schváleno, Radka Daňová, Monika Michálková – nemáme více informací, zatím jsme o přijetí nehlasovali. Na
základě Výroční členské schůze obnovil spolek svou řádnou registraci pro rok 2019. Děkujeme Všem, kteří se na přípravě a
provedení výroční členské schůze podíleli. Uvítáme, když všichni členové vypořádají zaplacení členských příspěvků.
Celkové příjmy spolku byly 515 367,-Kč, Náklady 511 566,-Kč, Hospodářský výsledek kladný + 3801,-Kč. Naše činnost je
přitom velmi rozsáhlá a zasahuje do více oblastí udržitelného regionálního rozvoje. Možná ji jen málo prezentujeme.Výroční
schůze potvrdila současné priority organizace /Rozvoj členské základny, Práce s dětmi a mládeží, Ochrana přírody a krajiny/.
Důležitá je i skromnější činnost ve všech střediscích. Vaše účast zakládá také právní subjektivitu organizace. Moc děkujeme
za Vaši podporu a těšíme se na další setkání s Vámi.



12.3. Ozvěny Ekofilmu – bylo první promítání na Kosence a 9.4. druhý večer na Kosence. Promítání dokumentu Čekání na
vodu by určitě měli vidět všichni. Díky Dáši Vitulové za přípravu a provedení.



Potěšilo nás, že se studenti Gymnázia Valašské Klobouky přidali 15.3. k celosvětové stávkové činnosti za ochranu
klimatu. Kéž by se jim také podařilo každému osobně nalézt své místo, svoji změnu, kterou přispějí budoucnosti planety
Země a budoucnosti své. Společná akce je také začátek. Výzva politikům, Všem. Díky studentům a tomu, kdo se pustil do
organizování akce.



Tradiční Vítání jara s probouzením přírody – 16.4 jsme začali Na Stráži a pokračovali i v dalších dnech.
Opravovali jsme ochranu jedliček a náletových dřevin, rozhrabovali krtince po zimě, aby se dalo kosit, vysévali jsme
semenný materiál na obnovované části luk na Dobšeně v Bílých potokách i ve Žlebu, uklízeli hráze od padlých větví a
kamení. Ještě mnoho úklidu po zimě na loukách zbývá. Žasneme nad časným kvetením a těšíme se na další rozpuky přírody.
Na kolik vše ovlivní klimatické změny??



23.-24.3. se uskutečnil Kurz pletení košíků a kurz pletení ošatek s Martinem Filou. Byl velmi úspěšný. Zájem
velmi převyšoval možnosti, byla velká spokojenost a tak se bude kurz ještě opakovat v dubnu.



27.3. Laudato si či nejsi. Beseda nad encyklikou papeže Františka k životnímu prostředí se uskutečnila na Velehradě.
Přes velkou propagaci jsem zaregistroval poměrně slabou účast asi 30 účastníků. Problematika hluboké provázanosti
životního prostředí – života - s duchovními principy stále pro většinu společnosti zůstává okrajovou oblastí. To nejsou zatím
zrovna nejlepší vyhlídky do budoucnosti. Věřím, bude lépe. Děkuju za spoluúčast za Kosenku 4 účastníků. V besedě
vystoupili RNDr. Pavel Nováček, RNDr. Libor Ambrozek, Mgr. Miroslav Janík a Ing. Josef Dohnal za Arcibiskupské lesy
Kroměříž. Velmi doporučujeme celovečerní film o osobnosti papeže Františka a můžeme pro zájemce získat i

záznam celého besedování.


29.3. Noc s Andersenem – zázemí na Kosence využily děti a vedoucí v programu Dětského domova Smolina na
Kosence. A že se jim na Kosence velmi líbilo a program se vydařil. Držíme dál palce.



4.-5. dubna bylo v Boleboři Výroční setkání pozemkových spolků ČR. Kosenku v radě zastupuje Mirek
Janík. Uskutečnily se doplňující volby do Národní rady a rozhodovalo se o dalším směřování. Pozemkový spolek
KOSENKA zodpovídá za významnou část kampaně a za výsledky dosažené v rozvoji nestátní lesní rezervace Ščúrnica.



5. dubna na Ekofestivalu v Mikulově vystoupil s Prezentací ke Ščúrnici Martin Janík. V Mikulově se uskutečnil o
tom víkendu ještě další velmi zajímavý program. Moc děkujeme za prezentaci.



Po větrné bouři jsme zjistili složitý pád se zlomy pěti velkých stromů v těsné blízkosti kuchyňské
základny v Bílých Potokách. Řešení bude vyžadovat složité kácení a náročnou brigádu, aby základna mohla dále
sloužit účelům péče o přírodní rezervaci Bílé Potoky. Určitě se obrátíme na členy a příznivce, aby jste s řešením stavu včas
pomohli.

Stane se ? :


Kameraman Zdeněk Zvonek v dubnu zahájí natáčení dokumentu k Ščúrnici pro ČT. Poskytli jsme
spojení na řadu dárců a věříme v plodnou spolupráci ať se dokument podaří. /odpovídá Mirek Janík/



Od 8. dubna až do Velikonoc probíhají na Kosence denně programy

Envicentra Vysoké Pole

k velikonočním tradicím. Přijíždějí k nám školy z širokého okolí a Kosenka poskytuje pro tyto programy celkové
zázemí.


V pátek 12. dubna bude od 8 hodin na Gymnáziu Slavičín beseda a promítání Dobrovolníkem
Janíkem a ve spolupráci s Kájou Vincenecovou. /odpovídá Kája Vincenecová/



16. dubna od 17 hodin v Ekocentru Valašské Meziříčí beseda a promítání Dobrovolníkem

v pralese s Mirkem

v pralese, kolapsy

a regenerace civilizací /odpovídá Mirek Dvorský//


V sobotu 13. dubna proběhne na Kosence už podruhé Kurz výroby košíků z vrbového proutí. Rozšířili
jsme maximální počet účastníků z deseti na 15 osob a jedná se o poslední letošní kurz výroby košíků. Další plánujeme až v
následujícím roce. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu. Jste srdečně zváni. Ještě máme sedm volných míst :)
/odpovídá Dáša Vitulová/



V neděli 14 dubna pro zájemce i menší kolektivy Doteky chráněných území. Uskutečníme vycházku za prvními
orchidejemi v Bílých potokách a k celkové prohlídce rezervace a jejího okolí. Sraz v PR Bílé Potoky je v 10 a ve 14 hodin.
/odpovídá Mirek Janík/



24. a 25. dubna se uskuteční dva EVVO polodenní programy pro ZŠ Francova Lhota v chráněných
územích Valašskoklobucka. Interaktivní program v přírodě bude zaměřen na ochranu přirozeného lesa ,
bělokarpatských luk – výsevy semenného materiálu, vnímání a péče o krajinu, úkryty pro plazy a obojživelníky, ekologické
hry, exkurze na Kosenku. Těšíme se na setkání s učiteli i žáky z Francovy Lhoty. /odpovídá Hana Trlicová, Mirek Janík/



V neděli 28. dubna bude ve spolupráci s centrem ČSOP exkurze pro dárce a příznivce nestátní rezervace
Ščúrnica. Sraz na Královci v 10 hodin. Návrat do 17 hodin nebo podle okolností. Možná i návštěva dalších lučních a
krajinářských lokalit. /odpovídá Mirek Janík, Martina Kišelová/



Na základě hodnocení loňského ročníku konáme organizační přípravy letošního 39.

Kosení a školy ochrany

přírody v Bílých Karpatech. Z hodnocení za něž účastníkům velmi děkujeme zjišťujeme, že to bude náročné a
ještě mnoho nám do finále přípravy chybí včetně klíčových rolí v organizačním týmu. Děkujeme za každou pomoc. /Kontakt
mob. Miroslav Janík 736777144/

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

Přejeme krásné, již

hodně jarní dny 

