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Stalo se
Sobota 11.1. Hojná účast na na jubilejním XXXX. Zimním přechodu a táboření Chilcoot
2019. Zima byla jen tak tak. Potěšující hojná účast dětí i dětiček.
Pondělí 13. 1. byla na Kosence Hodnotící schůze hlavního výboru k Jarmeku 2019.
Setkání bylo velmi pěkné, mnoho se podařilo, výzev k partnerskému hodnocení a spolupráci
přibývá. Podrobnějším hodnocením se budeme ve spolupráci s městem i na Kosence dál zabývat.
Kosenka byla v Jarmeku díky vedení Ajse a Verči a díky všem dalším dobrovolníkům výborná.
Díky za vše.
Sobota 18.1. Byla velká brigáda s RC Kaštánek – likvidace kůrovcového dřeva na
Ploščinách. Přišlo 15 rodičů a 20 dětí. Atmosféra byla dělná, práce nám šla od ruky. Dále se
otevřel prostor pro rozvoj přirozeného smíšeného lesa.
Čtvrtek 34.1. Město Valašské Klobouky dovezlo na Kosenku po dohodě dvě fůry dřeva na
na podporu Jarmeku. Děkujeme. Pořez a úklid dřeva zajistili z Kaštánku Pit , Sebík a za
Kosenku Jarek. Moc děkujeme.
Sobota 25.1. Počet účastníků rostl i na XXXXIV. Zimním přechodu a táboření na Holém
vrchu. Bylo vidět dokonce i běžkaře a atmosféra s 10 cm sněhu vypadala zimně, teplota do -7.
Jsme dále s přírodou. Příroda s námi.
So + Ne 8.-9.2. Kosenka posloužila jako základna pro již tradiční Vlčí hlídky v Bílých
Karpatech. Podmínky však chyběly zimní. Podařilo se vyfotit krásný exemplář orla královského
u Kobulince. Našel se vlčí trus. Žijí tady stále s námi.
Na stavebním úřadu města dále řešíme pořádek s řádnou registrací staveb ve vlastnictví
ČSOP KOSENKA, chlév na dvoře Kosenky a základnu v Bílých Potokách. Věříme, že vše
bude brzo v pořádku a nedostatky starých úřadů budou napraveny.

Blahopřejeme Lence a Karlovi Ptáčkovým k narození dcery Kateřinky 29.
ledna 2020. Lásku a pohodu Kateřince, spokojenost a štěstí jejím rodičům do dalšího života
přeje KOSENKA. Třeba nám rostou i naši nástupci :-)
6. února byl první výbor ZO ČSOP KOSENKA v novém roce . Zabývali jsme se
hodnocením roku 2019, přípravou výroční členské schůze, která bude s programem o víkendu
29.2 a 1.3. 2020.

Stane se?
Čtvrtek 20. února bude akce: Klobouky vašima očima - komunitní plánování od 17
hodin v KD Klobučan. Určitě bude dobré se zúčastnit a přispět našimi podněty k dalšímu rozvoji
města. Podnětů máme celou řadu. Přijďte i Vy.
Úterý 3. března bude v Praze Rada národního pozemkového spolku. Hlavní bod –
příprava Národního setkání pozemkových spolků, která bude letos 3. a 4. dubna na Královci
a v zájmových územích o které pečuje KOSENKA již desítky let. Podrobnosti odborného
programu inspirativního nejen pro členy, ale i pro příznivce včas přidáme.

Sobota 29. února - Víkend

s přírodou-40 let s členy a

příznivci. V sobotu bude vycházka na Javorůvky a okolí, kde jsme před 40 lety začínali
Tradiční Kosení a tvořili základy ZO ČSOP KOSENKA. Prohlídka památných míst a našeho
příběhu za čtyřicet let a jak to vypadá dnes? Odcházíme od Kosenky v 10 hodin. Něco na
opékání či svačinu s sebou. Po návratu na Kosenku nás přivítá Červík s pečením chleba na
Kosence a večer bude povídání s muzicírováním, také možné promítání, abychom naladili na
nedělní Výroční členskou schůzi. Určeno všem členům a příznivcům. Pozvěte své přátele a
známé.

Výroční členská schůze ZO ČSOP KOSENKA
za rok 2019 – neděle 1.3. od 10:00 Účast členů na výroční
členské schůzi je pro spolek důležitá. Zveme i naše příznivce. Věříme, že zvládneme naše
členské povinnosti, i volby, přijetí nových členů a vše pro další řádnou registraci našeho spolku
pro rok 2020. Členům přidáme i další podstatné informace. Příznivcům nabídneme členství.
Těšíme se na Vaši účast, na přátelské i dělné setkání na Výroční členské schůzi za rok 2019 i na
rozšiřující programu s příznivci.
Pokračování promítání Ozvěn EKOFILMu nově v prostorách RC Kaštánek
Všechny vás zve Dáša a pozvěte i vy kohokoliv, kdo vám přijde na mysl, že by rád filmy viděl.
Více informací o promítání najdete na našem Facebooku.
Zveme vás na Kurz pečení kváskového chleba postaru, který letos proběhne
14. a 15. března a to hned ve třech časech :) V příloze najdete letáček, který je volně k šíření, za
které budeme rádi. Výtěžek z kurzu je určený Kosence. Členové mají, jako obvykle při tomto
kurzu, 100 Kč slevu.
V sobotu 21. března bude Vítání jara na Dobšeně. Sraz na místě. Všeliké
potěšení a soucítění s probouzející se přírodou. Podle účasti uklidíme palouk paní Sedláčkové,
rozhrneme asi 500 krtinců na Dobšeně, budeme opravovat ochranu kosterních stromků na Stráži,
příprava luk na Kosení, okukování jarní přírody, hry s dětmi, oheň na Stráži nebo u Vršany,
občerstvení s sebou. Akce je zvlášť vhodná pro rodiče s dětmi. Těšíme se na všechny.

Na webech kosenka a zachranles najdete odkazy k promítání filmů Zdeňka Zvonka
Svobodný prales a 40 let tradičního Kosení, které jsou jeho příspěvkem k aktuálním našim
tradičním programům. Za všechny ohlasy moc děkujeme a těšíme se na letošní jubilejní programy
v terénu.
Připravujeme projekty do výběrového řízení na podporu Pozemkových spolků,
projektů Biodiverzita, případně Programu péče o krajinu. Jsou i další možnosti, ale
omezuje nás naše kapacita. Přidáte se někdo? Díky za projektovou podporu kteréhokoliv našeho
střediska činnosti.

Kdo se zajímá o Ščúrnicu a místní lesy může se zapojit do aktualizace návrhů
spolupráce v lesích pro městské zastupitelstvo Valašské Klobouky a obec Poteč. Informace
mob. 736777144.
Podali jsme s Jaroslavem Macháčem žádost na úřad práce pro Veřejně prospěšné práce.
Jarek Macháč pro Kosenku pracoval i v loňském roce. Věříme, že žádost bude úspěšná a Jarek k
nám opět nastoupí již 1.3. 2020

⸓
A co dál ?
….. informace aktualizujeme na našich webech www.kosenka.cz, www.zachranles.cz,
příležitostně přes mail. Píšeme, pište: kosenka@kosenka.cz, členové pak pište na
clenove@kosenka.cz, nebo vybor@kosenka.cz, Také funguje facebuk kosenka.

Přejeme krásné,

již spíše jarní dny

