Ve spolupráci s Arcibiskupskými lesy a statky
Olomouc
bych vás ráda pozvala na akci:

Pojďme zalesnit Hostýnské vrchy
Určitě se vám všem naskytl smutný pohled na vymýcené lesy a holé
stráně Hostýnských vrchů, které má v posledních letech na svědomí
kůrovec. Tyto krásně zelené kopce jsou z velké části nenávratně pryč.
Alespoň na dalších pár desetiletí. Díky této úžasné akci máte možnost
tento pohled změnit. Udělejte prosím tento důležitý krok a pomozte
jako dobrovolníci vysadit les pro další generace, pro své děti a vnuky.
A pokud možno, vezměte je na sázení nových stromků také. Ukažte
jim, že je potřeba se o přírodu starat a půjdete tak tím nejlepším
příkladem. Na místě se seznámíte s problematikou kůrovce, pořídíme
pár krásných fotek na památku. A zasadíte si třeba i ten "váš strom".
Ke kterému se možná jednou vrátí vaši vnuci a budou říkat:
"Tenhle les sadila tvoje babička/dědeček když byli malí."
Akce se bude konat v Rajnochovicích
dne 10. 10. 2020 od 9:00 - 14:00. Pokud vám není situace
kůrovce a poničených stromů lhostejná, připojte se k nám :-)
Byli bychom velmi rádi a vděční, kdyby se zapojili také
obyvatelé Žákovic, Mikroregionu Záhoří- Helfštýn a ostatních,
nejen přilehlých vesnic a měst v okolí. Prosíme o sdílení a
přeposílání letáku mezi své známé z okolí. Myslíme si, že je to
také výborný tip na rodinnou akci na čerstvém horském
vzduchu.
Pozvěte třeba příbuzné a přátele, které jste dlouho neviděli :-)
Z důvodu nahlášení počtu lidí, kteří se sázení stromů společně s
námi zúčastní, závaznou účast s počtem kolik vás přijde prosím
potvrďte nejpozději do 6. 10. 2020 na můj e-mail:
Hana.Magula@seznam.cz nebo na můj facebookový profil ve
zprávě. Po potvrzení účasti vám zašlu víc informací o průběhu této
akce, co si vzít s sebou a kde se potkáme.
S pozdravem a díky
Hana Magula (roz.Karásková)

Pomozte Hostýnským vrchům nadále dýchat,
abychom mohli dýchat s nimi.

