Ing. Alois Indruch (26.7.1925-24.5.2017) – významný místní lesník
Ing. Alois Indruch se narodil 26.7.1925 v Kladerupech, okres Vsetín. Po absolvování gymnázia v
Kroměříži studoval v letech 1945-1949 lesnickou fakultu v Brně. Na Lesním závodě Brumov působil od
prosince 1951. Jen krátce pracoval ve funkci lesního a od 1.3.1952 až do odchodu do důchodu, tj. do
30.6.1986, vykonával funkci vedoucího polesí, resp. později lesní správy Vlára. Lesnímu hospodářství
se věnoval i po odchodu do důchodu a od roku 1990 působil několik let v Bavorsku.

Za téměř 35 let svého působení vykonal pro lesní hospodářství a zdejší kraj mnoho poctivé
a záslužné práce, jejíž výsledky byly a stále jsou na bývalé lesní správě Vlára patrné na každém kroku.
Jeho práce měla jasnou koncepci, vysokou profesionální úroveň, zahrnovala progresivní prvky
a vyznačovala se svědomitostí a důsledností. Dokázal v terénně těžkém lesnickém provozu
jedinečným způsobem sladit a vyvážit náročné požadavky a cíle zaníceného pěstitele lesa,
propagátora nejnovější techniky a pokrokových technologií, ekonoma, myslivce i lesnického estetika.
Dokázal to, o čem mnozí říkali, že je nemožné!

Vypracoval vlastní postupy přirozené obnovy bučin a výchovy lesních porostů, metody, jejichž
provozní uplatnitelnost a efektivnost je v síle logiky a jednoduchosti. To prakticky prokázal v rozsahu,
který nelze v žádném směru zpochybnit. Jsme mu vděčni za to, že své bohaté zkušenosti předal
lesnické veřejnosti v publikaci "Zakládání a výchova listnatých porostů" (1985). Jsme mu vděčni i za
jeho myslivecké publikace "Fořtovo království" (1996), "Z fořtových vzpomínek" (1997) a "Ze života
lovců" (2000), které široké veřejnosti umožnily nahlédnout do jeho bohaté a nesmírně zajímavé
myslivecké praxe. Za publikace v roce 1996 obdržel Cenu roku Českého mysliveckého svazu.
Ing. Alois Indruch také vykonal mnoho pro propagaci zdejšího kraje a města Brumova-Bylnice.
Během své praxe, ale i po odchodu do důchodu, provedl bývalým polesím Vlára tisíce účastníků
lesnických exkurzí. Byli to nejen studenti všech typů lesnických škol z bývalé ČSSR a kolegové z mnoha
lesních závodů republiky, ale i lesníci mnoha evropských států včetně vládních úředníků z Dánska,
Švýcarska, Německa, Holandska, Sovětského svazu, Rakouska a Francie. A nejen proto se stal i
čestným občanem města Brumov-Bylnice.
Vyjádřením úcty k jeho dlouholeté práci pro zdejší lesy je také odhalení malého pomníku
na lokalitě „Potůčková“, která byla jeho srdci blízká.

