8. setkání beskydských lesníků
Řeka, LS Frýdek – Místek a Salaš Javorový
Sraz: čtvrtek 16. 10. 2014, 8.30 hod., parkoviště před hotelem Řeka ve stejnojmenné obci;
(pouze v případě celodenního deště bude akce přesunuta na pátek 17.10.)
- předpokládaný počet účastníků: LS Jablunkov - 8, LS Frýdek – Místek - 5, LS Ostravice + církevní lesy - 9, LS
Frenštát p.R. - 4, Salaš Javorový – 2, KŘ Frýdek – M. - 4, LS Rožnov p.R. - 4, LS
Vsetín - 4, Správa CHKO Beskydy a hosté - 6

Vážení přátelé beskydských lesů,
ve spolupráci s Lesní správou Frýdek - Místek a soukromými vlastníky lesů
„Salaš Javorový“ si Vás dovolujeme již poosmé pozvat na setkání
beskydských lesníků. Tentokrát se budeme pohybovat téměř v čistě
bukovém revíru v údolí Ropičanky v obci Řeka. Hlavními průvodci nám
budou lesníci z hostitelské Lesní správy Frýdek - Místek pod vedením
Ing.Jiřího Silvestra a soukromých lesů na Javorovém v zastoupení pana
Karla Fojcika. Praktickými ukázkami lesnického hospodaření nás provedou
revírníci Ing.Miroslav Kohut (revír Komorní Lhotka) a Ing.Jiří Polášek
(odborná správa).
Program exkurze nám zpestří výlet do nedávné historie salašnictví na
Javorovém s průvodním slovem pana Fojcika, který přímo bačovi na místě
pomáhal. Dovíme se také o geomorfologicky jedinečném fenoménu skalní
laviny v Přírodní rezervaci Ropice z úst nejpovolanějšího –
doc.RNDr.Tomáše Pánka, Ph.D. z Ostravské univerzity.
Máme radost, že setkání beskydských lesníků letos poprvé nebude pouze
záležitostí státních lesů, ale že se k nám přidají i kolegové ze soukromých
lesů. Věřím, že dorazí také revírníci církevních lesů a akce získá na
pestrosti skutečného setkání beskydských lesníků.
Hlavní smysl akce zůstává stejný. Znovu se po roce sejít a v přátelské
atmosféře promluvit nejen o tom, co uvidíme během exkurze v lese.
Setkání proto zakončíme posezením v myslivecké chatě.
Prosíme, udělejte si na toto setkání dostatek času a hlavně přijeďte!
Za Lesní správu Frýdek – Místek, Salaš Javorový a Správu CHKO Beskydy
J. Silvestr, K. Fojcik a T. Myslikovjan.
Poznámka: občerstvení bude zajištěno!

