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V podnikatelském centru město Valašské Klobouky představilo zakázku Krajinné diagnozy
Valašskoklobucka, odbornou práci k stavu přírody a krajiny Valašskoklobucka. Je velmi obsažná.
Nikdo zatím ale nespočítal, kolik to bude stát? Kdo z vlastníků bude ochoten návrhy akceptovat a jaké
budou sociální dopady? Chybí varianta krizového scénáře.
Na Kosence Lačnovšrtí amatéři opět natáčeli historizující film z Valašska. Jedna jejich premiéra
byla úspěšně provedena ve stodole při Dni otevřených dřevěnic na konci srpna.
Pozemkový spolek KOSENKA podepsal s ÚVR ČSOP uživatelskou dohodu k nově vykoupeným
územím ve Ščúrnici. Je to letos právě 40 let co se nám podařilo zastavit na Ploščinách výstavbu
megalomanského hotelu, odsunout také projektovaný vysílač a tak zachránit Ploščiny pro budoucnost.
Přírodní rezervace Ploščiny, Ščúrnica jsou dnes radostnou přítomností bohatství zdejší přírody a krajiny,
výsledkem mnohaleté trpělivé činnosti spolku KOSENKA v této oblasti.
Ekocentrum KOSENKA bylo řádně zaregistrováno mezi ekocentra ČSOP. Přestože zde nemáme
zaměstnance, EVVO a partnerská spolupráce s Envicentrem Vysoké Pole, s Rodinným centrem
Kaštánek /komunitní škola Pomněnka/ a dalšími je velmi důležitá a obsažná.
Kameraman Zdeněk Zvonek zahájil natáčení dokumentu k Ščúrnici pro ČT. Poskytli jsme spojení
na řadu dárců a věříme v plodnou spolupráci ať se dokument podaří.
Od jara zalétával na Klobučku čáp černý a také „létající drahokam“ ledňáček říční. Oba jsou to
velmi vzácní ptáci a dokazují, že naštěstí přirozený tok Klobučky má vysokou hodnotu. Kéž se také do
budoucna podaří udržet vodní režim Klobučky a zlepšovat její čistotu v zájmu přírody i nás všech.
Na základě hodnocení loňského ročníku jsme zvládli organizační přípravy pro XXXIX. Tradiční
Kosení a školu ochrany přírody a krajiny. I letošní ročník proběhl velmi úspěšně, vykonali jsme i
mnoho aktivit navíc proti plánům. Velmi děkujeme všem odpovědným vedoucím a všem
dobrovolníkům, kteří i letos vytvořili akceschopné společenství. Práce byly v závěru srpna předány
Správě CHKO Bílé Karpaty a v současné době dokončujeme vyúčtování všech aktivit.
Na základně instaloval Ajs nový hlavní počítač. Původní více zastaralý je využit k zrychlení účetního
programu.
Uskutečnila se pochůzka po Ščúrnici se starostkou města Val.Klobouky paní Eliškou Olšákovou a
starostou Poteče panem Jiřím Tvarůžkem. Zúčastnili se také mistostarostové a hajný. Došlo k dohodě
o prohloubení vazby na rozšiřování Ščúrnice. Nyní vše musíme připravit v dokumentech a projednání v
zastupitelstvech Poteče a Valašských Klobouků. Spolupráce se nyní ukazuje jako velmi nadějná.
Trvale přicházejí dary pro výkupy ve Ščúrnici. Stav stav konta je nyní 126 858,-Kč.
V rámci letošních cílů projektu pozemkového spolku dokončujeme inovaci Plánu péče o Ščúrnicu.
26.září bude o tom jednat Rada národního pozemkového spolku v Praze.
Na společensky účelné místo na Kosenku nastoupil s podporou Úřadu práce Jarek Macháč z
Nedašovy Lhoty. Věříme, že bude platnou posilou při podzimních aktivitách. Z výboru spolku
odstoupila Dáša Vitulová. Děkujeme ji za její práci ve výboru a pro spolek ZO ČSOP KOSENKA. Do
výboru byl kooptován Zdeněk Bruno Švach. Dál hledáme dobrovolníka pro vedení střediska Členská
základna, a střediska Památky.
Den otevřených dřevěnic – pátek 31. srpna. Navštívilo nás ke třem stovkám účastníků. Děkujeme všem
členům a příznivcům kteří se zapojili a vytvořili na Kosence příjemnou atmosféru a bohatý program pro
veřejnost, dospělé i děti. Byli jsme pochváleni městem a také slovy řady účastníků, kteří byli
překvapeni, co vše mohou dřevěnice a zkušené partnerství dobrovolníků nabídnout.
Od začátku nového školního roku, opět pracuje na Kosence komunitní škola Pomněnka rodinného
centra Kaštánek. Dětí přibylo a tak řešíme situace jak vytvořit pro školu co nejlepší podmnínky.
18.9. jsme na Kosence připravovli naše připomínky k inovaci Územního plánu města Valašské
Klobouky. Je to velmi důležitý, závazný dokument pro další budoucnost města, zdejší přírody a krajiny.
Ještě se můžete s náměty přidat i Vy /info mob. 736777144/.

Stane se ?
•

20.9. pátek: Přidejme se k celosvětové klimatické stávce. Je potřeba ukázat, že řešení

•

Přijďte, přijďte, na veřejné

klimatické krize je důležité pro celou Zemi a dokážeme se za budoucnost postavit společně. Lze se
připojit k průvodům studentů a spolu s nimi požadovat konec fosilních paliv a zastavení emisí CO2 nebo
třeba jen na pár minut opustit práci, společně s kolegy zalít stromy a dát vědět svým známým a
přátelům. Klimatické stávky proběhnou na 6 kontinentech ve 120 zemích.

projednání Územní studie krajiny ORP Valašské

Klobouky v pondělí 23.9. od 16 hodin do sálu podnikatelského centra ve Val.
Kloboukách. Podrobnosti v pozvánce níže!!!
•

Jablečná slavnost v Hostětíně se koná v neděli 29. září. Jablka na každém kroku a ve všech
podobách. Tématiku doplní řada soutěží, tance, jógy, ovocnářská poradna a prodej starých odrůd ovoce.
Navštivte také jarmark regionálních výrobců, řemeslné dílny, cimbálovou muziku. Bohatý dětský
program dělá z Jablečné slavnosti ráj pro děti i dospělé. Přijeďte.

• od 26. září bude také probíhat poslední část managemntu chráněných území v k.ú Poteč a
Valašské Klobouky - Pastva ovcí , kterou zajistí pan Vojta Molek. Vsobotu 19. října bude
jako loni v Bílých Potokoch Ovčácký den. Informace mob: 736777144

• 24.-26- října: Ekologická olympiáda středoškoláků Zlínského kraje. Téma:Kvalita

vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech – tradiční soutěž pro středoškoláky ve spolupráci s

Gymnáziem Valašské Klobouky a Envicentrem Vysoké Pole.

• Členům a příznivcům nabízíme samovýrobu palivového dříví /smrk / za cenu 100,-

Kč/m3 + úklid klestu /jde o prevenci před kůrovcem/ a tvrdé dřevo 200,-Kč/m3 /úklid v
ekotonech/ Podrobnosti se zájemci projedná ved. Pozemkového spolku, mob. 736777144.

• XXV. Valašský mikulášský jarmek se blíží. První jednání organizačního výboru

bude v pondělí 28. září na Kosence. Loňské benefiční cíle jsme splnili, početné přihlášky
už docházejí od prázdnin,

• Kdo se zajímá o Ščúrnicu a místní lesy může se zapojit do aktulizace návrhů

spolupráce v lesích pro městské zastupitelstvo Valašské Klobouky a obec Poteč.
Informace mob. 736777144

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

Přejeme krásné,

ještě poslední letní dny 

