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Stalo se  :


Kvetení orchidejí na bělokarpatských loukách probíhá letos velmi zrychleně. Ještě dokvétaly
druhy jarní a už se hlásí i ty letní. Poslední bouřky pomohly plnému probuzení luk. Klimatické
problémy jsou však viditelné již všude. I v myšlení lidí. Všechno nějak spěchá. Co chceme stihnout?



Dále jednáme o možných výkupech a propojení nestátní rezervace Ščúrnica. V průběhu května jsem na ni
vedl tři exkurze. Všechny byly velmi příjemné a spojené i s dalšími aktivitami. 27.-29.4. Základnu Kosenka
využil ke svému odbornému programu Lesní klub Bezinka z Ostravice. Spolu s exkurzí pro dárce a příznivce
celonárodního programu Místo pro přírodu na Ščúrnici se program velmi vydařil. Zúčastnilo se přes třicet
účastníků, z místních se zapojil také Klub turistů Valašské Klobouky dvěmi členkami. Les u nás zatím snáší
sucho poměrně dobře. Že však kůrovci začnou oprávněně hospodařit i nás je jisté. Na loukách jsme viděli i řadu
orchidejí, prstnatců bezových, vstavačů mužských. A ve studánce Ščúrnici se osvěžovalo hned 5 mladých ščúrú.
 Vydatnost studánek však „vydatně“ evidentně klesá. . . .  Moc Děkujeme komunitní škole Bezinka
z Frýdku za dar 7000,- pro Ščúrnicu a 10000 ,- pro základnu Kosenka.



Bartošův dětský folklórní soubor ze Zlína na Kosence oživil i roztančil naši základnu. Také vyšli na exkurzi
na Stráž a Dobšenu. A s Jitkou a Aťárem Švirákovými podařeně si vyzkoušeli také pečení chleba v peci na
Kosence. Aťár také spravil chod vstupních dveří do Kosenky. Moc Díky.



Zalévat své nově vysazené jaderničky na Dobšenu se vydaly děti s paními učitelkami z komunitní školičky
Pomněnka. Děti přinesly dary i zaznamenávaly kresbami příběh jejich stromů. Nakonec zbyl i čas na orchideje,
krásně kvetoucí louky a poděkování všem bytostem Dobšeny.



O víkendu 25.-27.5. využili základnu v Bílých Potokách entomologové k průzkumu nočních motýlů v Bílých
Potokách. A viděli jsme i druhy velmi vzácné. Byla to až dobrodružná noc a já jsem žasnul kolik života proudí
nočním vzduchem v rezervaci.



30. června uskutečnila se díky Envicentru Vysoké Pole exkurze do zdejších „lovišť“ s programem EVVO pro
studenty Zemědělské školy z Nového Jičína. Potěšila mne jejich pozornost, vnímavost a vážný zájem o
sledované výsledky v propojení rezervací Dobšena-Stráž-Javorůvky. Vydatnost studánek dále klesá. Ještě jsme
poprosili o výdrž.



Napsal nám náš člen Tomáš Husa ze Vsetína: Dobrý den, ahoj, taky nechápete, jak v dnešní době někdo ještě
může sázet smrky ve velkém, když všichni vidíme jak stejnověké monokulturní smrčiny hromadně rezaví
a schnou (a už dávno za to nemohou kyselé deště)? Taky vás už ve škole učili, že nejzdravější a nejrozmanitější
jsou smíšené lesy (a mohli jste si to vlastními pozorováními potvrdit)? Zdá se vám, že ubíhají roky a dekády a
víc se o tom mluví než koná? Tak to jsme na tom podobně. Možná kousek lesa vlastníte a potom máte větší
možnosti aspoň na tom svém kousku krajiny něco dělat pro udržení nebo zvýšení rozmanitosti,
pestrosti,života... to má velkou cenu, ale kolik je takových lidí? Nebo můžete v tuto chvíli připomínkovat
připravovanou vyhlášku ministerstva zemědělství o hospodaření v lesích, která může zásadně změnit fungování
hlavně Lesů ČR (hlavně tedy "státních"- jichž je většina) a pomoct tak těm lesníkům, kteří mají snahu pečovat o
"svůj revír správně" a současná legislativa jim to ztěžuje. V tomto odkazu se lze připojit k výzvě Hnutí Duha a
pokud jste ochotni věnovat trochu víc času, tak svými slovy a podle svých zkušeností a svědomí, nejlépe
stručně připomínkovat (napsat na ministerstvo připomínky....) http://www.zachranmelesy.cz/ Toto je
nejjednodušší cesta, ale můžete psát i "na vlastní pěst" přímo. Má to cenu a věřím, že tato snaha nepřijde vniveč.
Díky, Tomáš Husa /P.S. Děkuji Tomášovi a jsem i povzbuzen tou troškou, kterou i Pozemkový spolek
KOSENKA usiluje přispět. M. Janík/



Radostná zpráva na závěr: Městu Valašské Klobouky byla přiznána dotace na realizaci projektu
cyklostezky Valašské Klobouky – Brumov. Realizací se završí víc než patnáctileté úsilí o prosazení
cyklostezky. ZO ČSOP KOSENKA iniciativně stála u toho od samého počátku. Od průzkumů názorů
veřejnosti, od požadavků zařazení do územního plánu, přes rozdílné názory dřívějšího vedení města
až ke změně vedení ve městě. . . . Takže v peletonu cyklohnutí v regionu uskuteční se cíl realizace
cyklostezky opožděně, ale přece  Cyklostezka bude navazovat na brumovskou realizaci
cyklostezky na hranicích obcí pod Bílými Potoky. Tam již z Brumova staví první dva mostky. Takže
se můžeme těšit, že nejpozději příští rok již bude cyklostezka skutečností. Díky všem, kdo se na
tomto dlouhodobému a významném komunitním projektu podíleli a dál budou podílet.

Stane se ? :


V pátek 1.6.2018, v Městské knihovně ve Slavičíně se uskuteční vernisáž výstavy fotografií Vojty
Malíka, člena naši ZO ČSOP. „Procházka přírodou Slavičínska“. Zahájení bude v 18.00
hodin. Srdečně Vás zveme. Zve Vás i Vojta.



Po dohodě s městem bude na hranici rezervace ČSOP KOSENKA umístěno na křižovatce na
Stráži odpočívadlo pro turisty a návštěvníky. Bude celodřevěné, se stříškou z odkorků. A
určitě je tam co sledovat. Třeba smutné čerstvé výsadby smrků i naděje obnovujících se
smíšených lesů v lesní rezervaci Stráž. Síla přírody i setrvačnost myšlení udivují.



Otevření Tichovské kapličky s. Jana Křtitele 23.června 2018 v 17h. V Tichově blízko studánky U
Šerých (cesta značena z Tichova i z Ploštiny) Požehná otec Karel Janíček, klobucký farář. Občerstvení a
svatojánský oheň součástí akce. Světlo je dlouho! Přijďte. Těšíme se na Vás. Markéta a Pit. PS: poustevna pak
bude sloužit všem, kteří chtějí být sami se sebou, rozjímat, odpočívat nebo se modlit. :-) Ticho v Tichově :-)
Pobyt ve Světle. Neodkládejte to na důchod! :-)



Klempířství Jaromír Psota z Val. Klobouk reagovalo na naši objednávku minulého roku a připravují
v červnu pokrytí základny v Bílých Potokach stabilní plechovou krytinou, která nahradí poškozovanou
lepenku. Úspěšně rekonstruovaná základna to vyžaduje.



Volarský sekáč 14. 7. 2017 od 9.00 na Maxových loukách (ul. Mlýnská vedle plaveckého bazénu)
registrace závodníků od 8.00 hod. Pozor, letos bude zásadní změna pravidel: Závodí se s kosami maximálně do délky
čepele 95 cm. Závodí se v kategorii muži a ženy. Závěrečná exhibice: Nejlepší muž proti „Křovinátorovi“ souboj ruční
práce a stroje... /uf , snad nezapomenou na sociální a komunitní kapitál ručního sečení /



38. Kosení bělokarpatských luk a škola ochrany přírody, krajiny

/viz
příloha/ Od nového roku připravujeme se na Kosení 2018 – nejtradičnější naši komunitní akci pro

Přírodu s Lidmi. V současné době dokončujeme sestavení organizačního týmu. Rozhodujeme o
hospodáři a hledáme výpomoc na druhý týden kosení do kuchyně? Rudovi držíme palce ať poléčí
V3S. Možná se nám podaří i propagace na Valašském kumštovní 23.6. Požádáme Vás o pomoc
v přípravě tábora poslední školní týden před začátkem akce. Věříme, že komunitní setkání
s přírodou se i letos vydaří a pestré společenství příznivců, umělců i neumělců, začátečníků i
pokročilejších, opět přinese to nejcennější: Tvořivou a tolerantní atmosféru, pomoc přírodě i sobě
navzájem.

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 vybor@kosenka.cz.

Přejeme krásné jarní-letní? dny



