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 Český Svaz Ochránců Přírody
               KOSENKA Valašské Klobouky                                                    Poznej a Chraň                  

                    Stalo se     
 Moc děkujeme všem  kosenkám a kosákům, hrabáčům a hraběnkám i jejich dětem za úspěšné i 
krásné 41. Kosení bělokarpatských luk a školu ochrany přírody a krajiny 2021. Letos to bylo od 3. do 
9.7.  a  od 10.7. do 17.7. Počasí a podmínkám jsme se tradičně dokázali silou společenství přizpůsobit. 
Všechny závazné úkoly se podařilo splnit a udělali jsme tradičně i některé práce navíc. Opět jsme pomohli i 
na lokalitě Vojty Malíka ve Slavičíně, prohlédl nově i ekoton kolem železnice i staré jabloně Fénix na Čížově 
lázu. Potěšila nás rostoucí účast rodičů s dětmi. Na kosácké školičce se sešlo 25 dětí. Byl čas i na 
pozorování nesmírně bohaté přírody chráněných území, vydařily se obě Dosečné. Podrobnější hodnocení 
teprve provedeme a proto Vás prosíme o případné vyplnění dotazníku SWOT. Moc za Bílé Potoky, 
Dobšenku, Lidušku, Žleb, Rudovu louku, Čechovo a krajinu Bílých Karpat, za Vaši účast i odpovědi 
Děkujeme. Opatrujte své zdraví, zdraví přírody i krajiny a dál buďte v pohodě pro vše pozitivní.

 Opět nás letos navštívila při Kosení i Česká televize a setkání bylo příjemné pro obě strany. Vzniklo 
z toho ještě další natáčení na Dobšence v srpnu. No a možná si příští rok přijedou pracovníci ČT osobně 
neoficiálně i zakosit. Nu uvidíme. Louky se nám stále odměňují svoji krásou i životem, i když i u nás už je 
možné pozorovat vliv klimatu. Suché louky se stávají ještě suššími, i vlhké Javorůvky jsou dnes sušší, 
mokřady zatím odolávají velmi dobře, dokonce v letošním vlhčím období se vodní bilance ještě poněkud 
zlepšila. 

 Zprostředkování příběhu „Koseni jako návrat k procítěnějšímu životu“ napsala o Kosení do 
časopisu  Sedmá generace 4/2021 Mariana Arkai. Citlivě napsané, příjemné počtení najdete v příloze.

 Další výkup v PR Bílé Potoky – sjednocení již vykoupeného komplexu parcel do programu Místo
pro přírodu.  Úspěšně byla v srpnu podepsána kupní smlouva a uzavřen další výkup luk v PR Bílé Potoky. 
Tentokrát také s kusem starého lesa, který je pro luční režim rezervace velmi důležitý. A tak za čtyři desetiletí 
můžeme prezentovat stabilní a úspěšnou péčí o tuto rezervaci. Věříme, že 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 40 
let existence této rezervace ukazují, že to byl velmi prozíravý výběr s dalšími výzvami budoucnosti přírody, 
krajiny i obyvatel Bílých Karpat.

 23.8.se uskutečnila exkurze pro Klimakemp z ekocentra z Hostětína na Ščúrnicu. Velmi pozorní a 
vnímaví účastníci navštívili Ščúrnicu právě po dešti a ta se nám odměnila jedinečnou atmosférou, příjemným 
mikroklimatem.

 Moc děkujeme Jitce a Vlastíkovi Švirákovi, kteří odvedli velkou práci na opravách, vymalování 
jizby a pece, obnovy podlahy na dřevěnici Kosenka . Takže jizba dřevěnky po letech zase prohlédla a 
těšíme se na další naše setkání i návštěvníky našich programů.

 Proběhlo také konzultační setkání s představiteli města Valašské Klobouky k možnostem opravy 
dřevěnky U Pechanců. Snad se rýsují možnosti, že i tato nádherná památka v klíčové poloze města vedle 
gymnázia se dočká generální opravy.

 Vítáme nové členy spolku KOSENKA, Lídu Březinovou s dcerou Justýnou. Již poněkolikáté se 
zúčastňují tradičního Kosení, děkujeme jim za pomoc a věříme, že se  jim s Kosenkou bude dál dařit a najdou
zde naplnění svých zájmů i ochoty pomoci v našem poslání. 

 V srpnu jsme na městském úřadě představili našeho nového, vlastního lesního hospodáře ČSOP 
Ing. Karla Kříže , který bude mít na starosti všechny vykoupené lesní lokality ČSOP. Také jsme zahájili 
jednání s Klobuckou lesní a.s. o pomoci s managementem vykoupených smrkových monokultur, které 
chceme do budoucna rekonstruovat na přírodě blízký, smíšený les. Ukazuje se nám velmi dobrá spolupráce.



 Pro rozvoj  Ščúrnice jsme na lokalitě ve vlastnictví obce Poteč vedle studánky Ščúrnica provedli 
ochranná opatření oplocením kosterních náletových stromků. Máme zde zatím ústní dohodu, že po vytěžení 
větší části odrostlých smrků, bude lokalita ponechána v režimu samovolného vývoje lesa. A tak bude 
začleněna do komplexu Ščúrnica. Pokračujeme tak v praktické spolupráci s místní samosprávou obce 
Poteč a to je nadějné pro všechny. 

 Velmi děkujeme všem dárcům, kteří podporují sbírku Místo pro přírodu. Finanční zdroj, který je 
na národní úrovni systematicky využíván k aktuálním výkupům přírody. Žádostí o výkupy přibývá, a tak jsou i 
ve výkupech vybírány priority. Od výsledků sbírky se odvíjí další možnosti výkupů, ochrany přírody a krajiny. 
Zachovejte Přírodě svou přízeň. Budeme to potřebovat všichni. Ještě jednou moc všem dárcům 
Děkujeme.

 Velmi děkujeme také těm dárcům, kteří přímo podporují spolek ČSOP KOSENKA a vytvářejí tak 
nezbytný finanční zdroj pro základní existenci spolku KOSENKA a jeho základny. I my potřebujeme hradit 
základní provoz, elektřinu, vodné, stočné, mobilní spojení, základní kancelářské potřeby, údržbu základny.  
Ještě jednou všem dárcům a přímým podporovatelům ČSOP KOSENKA děkujeme a věříme, že nám 
zachováte svou přízeň, nebo s výzvami klimatu doby i poroste. Děkujeme...

       … očekáváme, stane se ...
 V sobotu  22.8. bude ve Valašských Kloboukách Den otevřených dřevěnic 
jako součást Valašského kumštování. Tak přijďte i Vy na Kosenku v sobotu od 13 
hodin. Rozloučíme se s prázdninovým časem, setkáme se s přáteli. Bude cimbálovka Klobučan, 
skok do sena, chleba z pece a další dobroty z polní pece, ukázky řemesel, strúhání šindelů, tkaní 
hadráků, hotovení metel, občerstvení a hlavně věříme v pohodu setkání členů a příznivců. 

 Od 1. září opět na Kosence začne fungovat Komunitní škola Pomněnka jako projekt
Rodinného centra Kaštánek. Spolupráce bude opět probíhat celoročně. Těšíme se na všechny.

 S ohledem na situaci zhoršených možností osobní komunikace kvůli pandemii jsme letos 
neprováděli žádné změny a opravy v členství spolku KOSENKA. Obracíme se tedy na naše členy,
aby jste i letos řádně splnili své členské povinnosti a také uhradili členské příspěvky pro rok 2021. 
Mnozí tak již učinili. 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.

 V září se uskuteční velká akce v nově vykoupené části monokulturní smrčiny k rozšíření 

Ščúrnice, a to celková rekonstrukce smrkového lesa k lesu přírodnímu. 
Podařila se dohodnout účinná spolupráce s Klobuckou lesní a.s. a tak se na další spolupráci velmi 
těšíme. V nové rekonstrukci lesa zde bude i příležitost pro dobrovolnické výsadby na podporu jedle 
bělokoré a dalších dřevin smíšeného lesa, včetně jejich ochrany a přirozeného rozšíření z bývalých 
lučních hrází. Čeká nás tam hodně práce.

 Předběžný termín Ovčáckého dne na Bílých Potokoch je 16. října 2011.  Již 
jsme si vyzkoušeli, že je to moc pěkná akce s ukázkami práce s pasteveckými psy, ale i s 
projížďkami na koních i dalším podzimním programem v rezervacích. Termín může být změněn s 
ohledem na průběh pastvy a počasí, jak bude postupovat chráněnými územími. Těšíme se na 
všechna setkání s Vámi.                            
                    … Počasí přijímáme, Klima utváříme…

….. 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, ještě letní dny přejeme Všem           
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