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                                Stalo se     
 Začátkem roku 2021 proběhlo jednání s vlastníky pozemků a podařilo se dosáhnout dohodu o dalším 
výkupu pozemků v PR Bílé Potoky. Od roku 1989 zde usilujeme o sjednocení vlastnických vztahů ve prospěch 
managementu rezervace. Hodně se za tu dobu podařilo, včetně rekonstrukce základny pozemkového spolku z 
drážní budky ČD.  74 % z celkové rozlohy rezervace 8,67 ha je již zajištěno vlastnictvím ČSOP. A také za tři 
desetiletí můžeme prezentovat stabilní a úspěšnou péčí o tuto rezervaci. Její biotechnický stav se za ty roky 
podstatně zlepšil. Rezervace byla rozšířena, biodiverzita zůstává zachována, dokonce v některých úsecích 
posiluje. Také sociální vztahy prostřednictvím tradičního kosení, pastvy a dalších vzdělávacích akcí posílily a tak 
jen s napětím sledujeme jak bude rezervace reagovat na klimatické výzvy. Jak dále posuneme management i ve 
spolupráci s městem Valašské Klobouky a s ohledem, že dosud málo bere veřejnost na vědomí, že se zde jedná 
o evropsky významnou lokalitu /EVL/. Výkupy rezervace Bílé Potoky se strategickým mokřadem a 39 let 
existence této rezervace ukazují, že to byl velmi prozíravý výběr s dalšími výzvami budoucnosti přírody i člověků 
Bílých Karpat.

 Bohužel koronavirus přerušil i činnost komunitní školy Pomněnka rodinného centra Kaštánek na 
základně KOSENKA. Věříme, že v dubnu se činnost komunitní školy opět úspěšně rozvine. Na základně byl 
odborně vymeten komín ústředního topení, máme dostatek palivového dříví, jsme připraveni na další provoz 
školičky i základny. Školička již nastoupila a přejeme hodně úspěchů a radosti ze společné vzdělávací práce.

 Žádost o zařazení dalšího výkupu v PR Bílé Potoky – sjednocení již vykoupeného komplexu parcel do 
programu Místo pro přírodu byla včas podána v březnu. 6. dubna Rada národního pozemkového spolku 
doporučila naši žádost k provedení výkupu. Ještě proběhne odborná návštěva. Jiné zdržení způsobují jen 
překážky společných jednání a schůzí příslušných orgánů ČSOP s ohledem na covid 19.  Věříme, že výkup bude
v letošním roce úspěšně proveden.

 Provedli jsme v březnu terénní pochůzku s pracovníky CHKO Bílé Karpaty s upřesněním co bude 
potřebné a co bude možné v letošním roce vykonat v územích ve správě  ČSOP KOSENKA. Spolupráce se 
Správou CHKO je trvale na velmi dobré úrovni a věříme, že se nám bude dařit i v letošním roce. Těšíme se na 
všechny akce.

 Při jednání Národní rady pozemkových spolků bylo odsouhlaseno posunutí výročního setkání až na říjen 
2021. Rada zatím jedná on-line, činnost je nepřerušená. Byl rovněž podpořen rozvojový projekt 
Pozemkového spolku KOSENKA pro rok 2021.

 28.3. se sešel výbor KOSENKA na základně v PR Bílé Potoky. Výbor se shodl na posunutí naši výroční
schůze až do příznivější doby, pravděpodobně do července 2021. Včas budeme informovat. Kromě členské 
agendy na místě jsme prošli lokalitu připravovaného výkupu, pořídili fotodokumentaci, provedli výsevy 
semenného materiálu na obnovované plochy. Těšíme se na další a širší setkání i s Vámi v přírodě.

 Na základě jednání výboru KOSENKA jsme provedli registraci našeho spolku v ČSOP a registraci 
Pozemkového spolku KOSENKA. S ohledem na situaci zhoršených možností osobní komunikace jsme 
neprováděli žádné změny a opravy v členství. Obracíme se tedy na naše členy, aby jste i letos řádně splnili své 
členské povinnosti a také uhradili členské příspěvky pro rok 2021. Řada členů tak již učinila. V případě nejasností
obraťte se na účetní Lenku Dufkovou mob. 739 636 522 nebo mail ekonom@kosenka.cz  nebo mail 
kosenka@kosenka.cz. Moc za Vaši podporu děkujeme.

 Podepsali jsme také smlouvy na dva schválené projekty s městem Valašské Klobouky v programu 
SPOLUPRÁCE.  Projekt podpoří naši tradiční letní akci 41. Kosení a podpoří programy rozvoje řemesel a kurzů 
na Kosence. Věříme, že situace bude již stabilizovanější a všechny akce se podaří uskutečnit.
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                             Stane se
• Po úspěšném loňském výkup a rozšíření rezervace Ščúrnica pokračujeme dál v 
sbírkové kampani Místo Pro Přírodu.  Od začátku roku se již sešlo na účtu pro 
Ščúrnicu se specifickým symbolem 103 celkem 123 624,-Kč. To nám umožňuje dál spoléhat na 
Vaši podporu a jednat o dalších výkupech chráněných území ve prospěch přírody Bílých 
Karpat.

• Spolupracujeme prostřednictvím Jany Tesařové s mikroregionem Jižní Valašsko na 
koncepci a nabídce cestovního, turistického ruchu v naši oblasti. Naší specifikou již 
tradičně zůstává spolupráce s dobrovolníky na péči a rozvoji přírodního a kulturního potenciálu 
Valašskoklobucka. Do konce dubna by již mohl být hotov letošní koncept této spolupráce v 
regionu. Můžete se zapojit i Vy. Informace mob. 736 777 144.

• Zaškolkované jedle již přesazujeme do kontejnerů k dopěstování na vánoční stromky, 
nebo pro výsadbu v terénu. Ve spolupráci s Petrem Kohoutem a Martinem Filou provádíme 
jarní úklid v rezervacích dříve než naplno vypukne všechna vegetace. Jaro je už v plném 
proudu. Přijeďte se podívat.

• Nabídka na průzkum nočních motýlů ve Ščúrnici …  Našel jsem na webových stránkách, 
že se staráte o nestátní rezervaci Ščúrnica. Zaujala mě z toho důvodu, že se jedná o velmi 
starý jedlobukový les. Nevím, zda-li byl v této lokalitě prováděný nějaký monitoring či 
inventarizace motýlů (nočních). V letošním roce budu spolupracovat na projektu LIFE v 
CHKO Bílé Karpaty, kde budu monitorovat denní motýly. Vzhledem k tomu, že zřejmě budu 
dělat v některé ploše i noční motýly, napadlo mě, že pokud byste měli zájem, mohl bych zkusit i 
něco podobného na Ščúrnici. Pokud byste měli zájem můžeme si o tom více napsat.   Přeji 
Vám hezký den. S pozdravem Michal Zapletal…... Určitě akceptujeme, zapojíme se, těšíme se.

• Již se připravujeme na tradiční letos 41. Kosení bělokarpatských luk a školu 
ochrany přírody a krajiny. Letos to bude od 3. do 9.7.  a  od 10.7. do 17.7. 
Sledujte dál podrobnosti a podmínky jak se budou vyvíjet s ohledem na stav soužití s 
covidem 19. Opatrujte své zdraví i zdraví přírody a buďte v pohodě. Jaro obrozuje a 
pandemie má nepochybně velký význam i pro pozitivní korekce společné budoucnosti 
přírody i civilizace.

….. informace aktualizujeme na našich webech www.kosenka.cz, www.zachranles.cz  ,   
příležitostně přes mail a facebook. Píšeme, pište: kosenka@kosenka.cz,  členové pak 
pište na clenove@kosenka.cz, nebo vybor@kosenka.cz.   

          Krásné jarní dny přejeme Všem
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