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Sami buďte tou změnou, kterou si přejete
/Mahátmá Gandhí/

Stalo se
• V Praze Rada národního pozemkového spolku odložila národní setkání na Královci. Rada
schválila výkup podstatné rozlohy dalších 4,7 ha lesa na Ščúrnici. Je to velké
povzbuzení a Místo pro přírodu tak na Ščúrnici významně dále poroste.
• Aktivně se pět našich členů zúčastnilo akce Klobouky vašima očima – komunitního
plánování města. Na předním místě se opět umístil návrh na revitalizaci Klobučky a
zadržování vody v krajině. Bylo tak i minule ale výsledky města v tom jsou zatím
nevýrazné. Bude třeba mnohem větší iniciativy, kvalitních projektů a investic. Jen tak bude
možné opravdu řešit s Klobučkou a krajinou to podstatné klimatické výzvy.
• 29. února a 1. března 2020 – Víkend

s přírodou a Výroční členská schůze
ZO ČSOP KOSENKA za rok 2019. V sobotu před schůzi byla vycházka na
Javorůvky k lokalitě, kde jsme před 40 lety začínali Tradiční Kosení. Zůstává zde a roste
řada památných stromů připomínajících naši historii a péči o zdejší chráněná území.
Zakončili jsme u Vršany s dobrými nápady.Výroční schůze proběhla ve vlídné atmosféře.
Byl zvolen výbor ZO ČSOP KOSENKA ve složení, Miroslav Janík – předseda, Zdeněk
Žilák – místopředseda, Kája Vincenecová – členka výboru, Petr Ajs Kucka - středisko inf.
techologií, Miroslav Suchan člen výboru. Schválili jsme také členství dříve projednané
výborem: Bety a Terku Kohoutovy, Radku Daňovou, Pavla Ignáce, Tomáše Kapavíka,
Jarka Macháče. Věříme, že se jim bude s Kosenkou dařit a budou také posilou našich
aktivit. Díky také všem členům, kteří se nám ohlásili a také vyrovnali své členské
příspěvky.

• Na základě výroční členské schůze jsme obnovili jako každý rok registraci organizace ZO
ČSOP KOSENKA. Pro rok 2020 máme zaregistrováno 66 členů, z toho je 17 členů
rodinného členství, 8 důchodců, 4 členové přispěvatelé. Počtem tak naše organizace
posiluje, význam spolkové činnosti je nezastupitelný. Jste pro nás výzvou i posilou.

• Na webech www.kosenka.cz a www.zachranles.cz jsme uložili odkazy k promítání
filmů Zdeňka Zvonka Svobodný prales a 40 let tradičního Kosení, které jsou jeho
příspěvkem k aktuálním našim programům. Děkujeme Zdenkovi Zvonkovi za velkou
odvedenou práci ve prospěch našeho spolku a Přírody.
•

Rodiče s RC Kaštánek provedli dobrovolnicky malování pracovních prostor na Kosence
včetně ubytovny. Vymalované prostory svítí novotou. Dovezli jsme s rodiči také veškeré
palivové dřevo /kolem 16 m3/, které jsme díky Jarkovi Macháčovi všechno zpracovali a na
základně i se stodolou uklidili. Máme nyní zásobu na dva roky.

•

Obnovili jsme studánku Fúskovu voděnka, opravili jsem zde i můstek a zbudovali nový
kryt na vodní tůňku pro další živáčky. Vydatnost nyní 60 l/za hodinu. Kéž studánka přežije
očekávané horké léto. Také jsme obnovili můstek a značení chodníku paní Sedláčkové k
Borovici.

•

Pracovnice Správy CHKO Bílé Karpaty Mgr. Iveta Járová zpracovává plány péče na
dalších 10 let pro PR Bílé Potoky, PP Dobšena a PR Ploščiny. Zapojujeme se našimi
dlouholetýmí zkušenostmi z terénu do finalizace těchto plánů.

•

11.5. Uskutečnila se pěkná vycházka s Klubem turistů za orchidejemi Javorůvek a
Dobšeny. Viděli jsme počínající kvetení prstnatců májových, prstnatců bezových. Na
Dobšeně pak vstavačů mužských, hlavinek horských i pětiprstek žežulníků. Voda však
loukám zjevně chybí, louky trpí, lesy zatím vypadají jarně vitálně. Klimatická změna však
zasahuje, zasáhne všechny a všechno. Díky za každý počin, který směřuje až k jádru tohoto
dění.

•

V sobotu 3.5. jste mohli v bloku Folklorika shlédnout další pěknou práci režiséra Zdenka
Zvonka Zahraj a namaluj o třech valašských patriotech, které mnozí naši členové a
příznivci dobře znají. Kdo neviděl, najde v archivu ČT Folklorika.

•

Ve čtvrtek 21.5. byla první schůzka s hlavním bodem jednání: 40.Tradiční Kosení v

Bílých Karpatech 2020
•

25.5. po virové přestávce opět zahájila na Kosence svou činnost komunitní škola
Pomněnka. Ať se jim v nově vymalovaných prostorách líbí a vše daří.

•Stane se?
• 6.6. a 13.6. Pečení kváskového chleba v peci. Podrobnosti a pozvánka jako
samostatná příloha
• 27.5. Exkurze Sčúrnica pro příznivce, sraz v 9 hodin na Královci

• 4.6. od 18 hodin - pracovní schůzka týmu pro 40. Tradiční Kosení 2020 na
Kosence. Vítáme každého, kdo je ochoten se do provedení tradiční akce organizačně
zapojit.
• 26.5. Studánkový program, sraz u viaduktu ve VK v 9 hodin

• 40. Tradiční Jubilejní Kosení bude ve dnech 4.7 – 10.7 a 11.-18.7.
Sledujte podrobnější informace v příloze a aktuality na
www.kosenka.cz a FB

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.

Přejeme krásné, ještě jarní dny 

