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Stalo se





Management chráněných území luk a krajiny byl zakončen na podzim pokosením a úklidem
mokřadu na Dobšeně a v Bílých Potokách, dále podzimní pastvou všech lučních území v péči
pozemkového spolku KOSENKA. 17. listopadu se ovečky s Vojtou Molkem a jeho příznivci
vrátily na domovské lidčanské pastviny. Pro viry nebyl letos uspořádán ovčácký den. Tak snad
příští rok. Jinak je stav zdejších chráněných lokalit z hlediska biodiverzity i celkového stavu
krajiny příznivý, jako by globální výzvy zde neplatily. Letitá péče se vrací v dobrých výsledcích v
krajině i ve spolupráci s městem i CHKO Bílé Karpaty. Když to jde v malém, třeba to jednou
půjde i světově.
V srpnu se Ščúrnica rozšířila největším výkupem o další 4,5 ha lesních porostů. Zde nás však čeká
rekonstrukce několika smrkových monokultur. Celková rozloha území s vlastnictvím nebo
spoluvlastnictvím tak přesáhla 40 hektarů. Informace přinesl i Český rozhlas a Česká televize.
Připravené podzimní Národní setkání pozemkových spolků na Královci se bohužel zredukovalo na
úzkou skupinu 12 účastníků. Na podzim jsme provedli 5 exkurzí do Ščúrnice s dárci a příznivci.
Díky za průvodcovství také Káji Vincenecové. Sbírka Místo pro přírodu dál pokračuje, stále
posíláme i vánoční certifikáty.



S virovým přerušením opět na Kosence probíhá pravidelná činnost komunitní školy
Pomněnka rodinného centra Kaštánek. Oceňujeme stálost i výsledky školy a jejich žáků.



19. září byla také úspěšná stmelovací brigáda pracovníků firmy Saint-Gobain ve Ščúrnici
ochranou náletových dřevin v lese obce Poteč, kde leží také studánka Ščúrnica. Bylo to
moc pěkné a dělné setkání.



V říjnu jsme podali 2 projekty do programu Spolupráce s městem Valašské Klobouky.
Jeden opět na ochranu přírody a krajiny, druhý na ekovýchovné aktivity na Kosence. Tak
snad se i příští rok bude spolupráce s městem Valašské Klobouky, obcí Poteč a
dobrovolníky dařit.



S potěšením jsme sledovali rozsáhlé výsadby zeleně ve volné krajině kolem Valašských
Klobouk. Projekt města úspěšně realizovala firma Tarzan.



24. listopadu provedla Dáša Vitulová program pečení pánů pro děti z lesní školky
Vrběnka.



4. prosince jsme zakončili závěrečnou zprávou a přijetím výstavních snímků Ajse Petra
Kucky ze Ščúrnice také projekt pozemkového spolku KOSENKA na tradiční managemet
přírody a krajiny spojený s výstavou fotografií ze Ščúrnice.



Prakticky od začátku prosince běží denně na Kosence i vánoční programy pro mateřské
školy které vede Radka Brtišová z Envicentra Vysoké Pole spolu s Bety Kohoutovou.
Díky moc i za tyto společenské, vzdělávací a výchovné aktivity.



Ke spolupráci na územním plánu města Valašské Klobouky jsme dostali přípravný
materiál. K nahlédnutí je na Kosence, připomínky jsou nutné do Vánoc. Územní plán je
velmi důležitým nástrojem budoucnosti města, krajiny a jeho obyvatel. Zapojte se do jeho
utváření s námi.

Stane se
• Máme připraveno k přesazení cca 600 ks jedliček, aby z nich jednou vyrostly krásné
stromky vánoční připravené vrátit se potom do zdejší přírody. Zájemcům také nabízíme v
zimním samovýrobu palivového dříví.
• Až do ledna 2021 bude probíhat rekonstrukce oken v prvním patře na zlepšení
tepelné izolace základny Kosenka. Do stávajicích vnějších oken budou instalovány
dvojskla, takže s vnitřními okny vlastně vznikne ochrana trojsklem. Rekonstrukce v
hodnotě 45 000,-Kč je financována z loňského benefičního výsledku Jarmeku.

• V neděli 20. prosince uskutečníme

Vítání zimy na

Stráži. Tradičně začneme vycházkou. Sraz na Kosence,
společný odchod z Kosenky bude v 13.30. Na Stráži bude na
palouku paní Sedláčkové oheň jak bývalo dříve :-) :-).
Občerstvení sebou. Přijít můžete také zcela individuálně.
Těšíme se na společné setkání.

Pokojné Vánoce, šťastný nový rok 2021
v přírodě a s přírodou
Vám, všem, přeje
ZO ČSOP KOSENKA
….. 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.



