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Jsem hrdý na Horní Lomnou, jsem hrdý na to, že jsem se v ní narodil a že zde žiji. Třešničkou na dortu je, že mi předchozí čtyři
roky bylo umožněno působit na pozici starosty této malebné a zároveň ambiciózní obce Horní Lomná. 

Hned v prvním zpravodaji v roce 2018 jsem si dovolil začít slovy Andrzeje Sapkowskiho 
„Něco končí, něco začíná“. 
Nyní po čtyřech letech si tento verš dovolím použít znovu, a to proto, že čtyřleté období pro mne a celé zastupitelstvo končí a v
nejbližších dnech se bude rozhodovat o novém zastupitelstvu, které si pak zvolí starostu včetně místostarosty. Přistupujme takto ke
všemu, co je něčím dané a určitě nemějme smyšlené představy o tom, že něco musí být. Protože Bo!. Odpověď, či slovo „Bo“, se již
naštěstí vytrácí z našich konverzací.

Vážení spoluobčané

Zavázali jsme se na čtyřleté období, že budeme jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dělali jsme, co bylo v našich
silách a stojím si za všemi, že jsme neslibovali nic, co bychom neučinili. Některé projekty jsou samozřejmě ještě v běhu, ale
neznamená to, že když období končí, tak nové seskupení zastupitelstva v nich nemůže pokračovat a dokončit je.

Prožili jsme dostatečně „záživné“ období, kterému si dovolím říci nechybělo vůbec nic. Nerad bych už poukazoval na ty „chmurné“
vzpomínky, protože několikanásobně vždy převažují ty kladné! A právě ty kladné nás budou doprovázet navždy. 

Vzpomínky na změny, které se za období udály, si dovolím popsat trochu jinak. Pomocí symbolu # (hashtag). Tzn. heslovitě a
výstižně. Možná tomu přijdete na chuť a možná taky ne, ale i tenhle způsob je v poslední době především v internetové komunikaci
celkem rozšířený. 

Obec Horní Lomná - období 2018-2022
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Předem se omlouvám těm, kterým předchozímu odstavci moc neporozuměli, ale každopádně svými slovy veřejně děkuji celému
zastupitelstvu obce za odvedenou práci v uplynulém volebním období a za všechny ty schválené projekty o které se zasloužili. 

Dále děkuji především oběma místostarostům, všem zaměstnancům obce a to jak referentkám na úřadě, tak pracovníkům v terénu,
našim hasičům, všem dobrovolníkům, bez kterých by žádná kulturní akce nebyla, všem sportovcům za reprezentaci naší obce a
hlavně Vám občanům, kteří jste nám dali důvěru a dodali tak spoustu energie.  My zase věříme, že jsme Vás nezklamali. 

Každý, kdo se o něco zaslouží,  by se měl dočkat uznání. A proto si dovolím vyhradit pár vět k poděkování jmenovitě dosavadním
členům zastupitelstva obce, kteří již pro následné volby nekandidují, konkrétně panu Antonínu Kohutovi, panu Petrovi Maroszovi a
panu Tomáši Ruckému. Tito zastupitelé mají s komunální politikou v obci dlouholeté zkušenosti, protože po dobu předchozích dvou
desetiletí se velkou měrou zasloužili svými rozhodnutími o dění v naší obci. Novému budoucímu zastupitelstvu přeji hodně úspěchů,
zdaru a mnoho zdárně realizovaných projektů pro naši krásnou obec Horní Lomnou. 

Děkujeme za podporu.

S pozdravem Kamil Kawulok, starosta obce.
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Bylo, nebylo...
Sídlo obecního úřadu v nové budově
Jak jsme již informovali v minulém vydání zpravodaje,
obecní úřad nově sídlí v budově č.p. 151 v centru obce,
vedle fotbalového hřiště. Úřední hodiny zůstávají neměnné,
a to pondělí a středa, v čase 7.00 – 16.00 hod. Mimo úřední
hodiny doporučujeme naši přítomnost ověřit telefonicky.
Tel. kontakty: 558 366 021, popř. 773245623.

30.4.2022 Stavění máje
Ani dvouletá pauza zapříčiněná různými restrikcemi
neodradila pořadatele z řad svobodných hochů,
zorganizovat tradiční akci stavění májky. „S poctivostí nejdál
dojdeš“! Tohoto povzbudivého hesla se hoši opět drželi a i
letos stavěli májku pouze za pomocí síly své vlastní, bez
jakékoli strojní techniky. Děkujeme organizátorům, kteří
dopředu vše připravili!

1.5.2022 Pouť na památku Nalezení sv. kříže

V tento den se sešlo mnoho věřících z Česka, Polska i
Slovenska. Jako každoročně, tak i letos se konaly mše svaté
ve třech jazycích. Je již tradicí, že věřící z Jablunkova se na
tuto pouť vydávají každoročně pěšky,  tradice pochází z roku
1836, kdy vypukla v Jablunkově epidemie cholery, která si
vyžádala desítky mrtvých. V den po procesí cholera v
Jablunkově „zázračně“ ustala. Od té doby chodí věřící z
Jablunkova k zázračnému kříži v Horní Lomné. 

7.5.2022 Hokejbalový turnaj o putovní pohár
starosty
Ani v letošním roce se našim klukům nepodařilo vyzrát na
ambiciózní soupeře v rámci tradičního turnaje v hokejbale o
originální putovní pohár starosty Horní Lomné. Jako by byla
domácí půda zakletá, jelikož ze čtyř domácích turnajů jsme
skončili nejlépe druzí a to v minulém roce. Letos jsme sice
zůstali na bedně, ale po dvou porážkách a jedné výhře nám
to nestačilo na lepší umístění, než 3. místo. Vítězství letos
obhájili kluci z Třince a na druhém a čtvrtém místě se umístili
naši sousedé z Dolní Lomné. V říjnu bude pořadatelem letos
posledního turnaje obec Dolní Lomná, takže budeme držet
pěsti a doufat v úspěch a dobrou reprezentaci naší obce. 
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10.5.2022 Setkání občanů 60+
Druhý ročník přátelského setkání občanů 60+ se vyvedl na jedničku.
Kromě dobrého jídla a pití den zpestřilo mj. vystoupení dětí ze
souboru Lomňánek. Dalším překvapením pro zúčastněné bylo
soutěžení. Starosta si připravil kvíz v podobě otázek z historie Horní
Lomné, za každou správnou odpověď soutěžící dostávali odměnu v
podobě triček s logem obce a nápisem „Jsem v pohodě, jsem 60+,
jsem z Horní Lomné“. 
Děkujeme všem za příjemné odpoledne strávené v pohodové a
zábavné společnosti a těšíme se na další setkání.

jsem v pohodějsem 60+ jsem z Horní Lomné
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I když nám počasí letos moc nepřálo, dětem, jak se zdá to
vůbec nevadilo, ba naopak náramně si užili celý den.
Vše odstartovalo v 10.00 hod., děti se při vstupu zapsaly a
dostaly soutěžní kartičku, na které bylo 10 volných okének
pro splnění 10 disciplín. Mezi soutěžní disciplíny patřilo
např. skákání v pytli, slalom s míčem, střílení ze vzduchovky
a nechyběly ani vzdělávací či poznávací úkoly. Při splnění
všech deseti úkolů, si děti mohly vybrat svou odměnu v
podobě hračky. Pro děti z Dolní a Horní Lomné byly
připraveny trička s nápisem „Jsem Lomňan“. 

4.6.2022 Dětský den

V mezičase probíhal bohatý program, nechyběly nafukovací
atrakce, řetízkový kolotoč, malování na obličej, zábavný
program maskotů. 

Hasiči pro děti připravili zábavné překvapení v podobě hasící
pěny, kterou nastříkali na fotbalové hřiště, jedno dítko
nezůstalo suché, maminky měly co dělat, aby své ratolesti
převlékli, ještě že některé měly dostatek náhradního
oblečení i pro cizí děti :)



558366021 obec@hornilomna.eu     

Zpravodaj obce Horní Lomná

www.hornilomna.eu

7.

Završením celého dne byla ukázka veteránu vojenské
techniky a také projížďky vojenskou tatrou v terénu. 

Co by to bylo za akci, kdyby zde chybělo dobré jídlo? Jako
každoročně, tak i letos se o výborné jídlo postaral náš
dvorní kuchař Libor Bulawa. Gastronomickým zpestřením
dne byla soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, do které se
přihlásily 4 týmy. Hodnotící komise posuzovala chuť, vzhled
a originalitu pokrmu. O vítězný kotlíkový guláš se postaral
tým kuchařů z penzionu Bawaria. 

A na závěr si na své přišli i dospělí, proběhla tombola o 100
kg čuníka.

Děkujeme všem, kteří se na náročné organizaci dětského
dne podíleli, mj. SDH Horní Lomná, SDH Dolní Lomná, 
SSK Dolní Lomná. Každým rokem stoupá počet
zaangažovaných lidí, bez kterých by nebylo možné tuto akci
uskutečnit.
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Již třetím rokem se konal Memoriál Karola Brózdy. Za
účasti spoluhráčů a kamarádů z fotbalových týmů TJ
Bukovec a Spartak Jablunkov, společně s našimi fotbalisty
byl odehrán vzpomínkový zápas za našeho skvělého a vždy
usměvavého kamaráda.

5.7.2022 Hasičská soutěž

25.6.2022 Memoriál Karola Brózdy

Na Cyrila a Metoděje se konala za nepřetržitého deště
hasičská soutěž v požárním sportu. Již druhým rokem
Lomňanští hasiči pořádali soutěž ve všech šesti kategoriích.
V kategorii MINI žáci předvedli nejlepší výsledek „špunti“ z
Návsí. Ve třech následujících kategoriích (mladší, starší
žáci a dorost) nám hasiči z Nýdku předvedli jak se má s
mládeží pracovat, jelikož právě oni brali všechny 1. místa.
Mezi ženami triumfovali hasičky z Písečné a kategorii mužů
zpestřil obdivuhodný výkon domácích hasičů z Horní
Lomné, kteří se umístili na krásném druhém místě. Lepší
byli pouze chlapi z Dolní Lomné.

Ani déšť neodradil příznivce tohoto sportu, jelikož v součtu
všech kategorií se na start postavilo 45 týmů. Kvalitní jídlo,
dobré pití a pohodová hudba skvěle doprovázely akci až do
brzkých ranních hodin. Děkujeme hasičům za jejich čas a
obětavost, kterou pro obec často i nezištně odvádí.

31.7.2022 Fotbalový turnaj v Dolní Lomné
Poslední červencový den jsme se zúčastnili fotbalového
turnaje v sousedské Dolní Lomné. Mezi silnou konkurencí
jsme porazili pouze domácí hráče a po třech dalších
porážkách jsme brali 4. předposlední místo. 
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27.8.2022 Fotbalový den
Letošní tradiční fotbalový zápas nebyl vyloženě mužskou
záležitostí. Po několikaleté pauze jsme se opět dočkali
obsazení všech kategorií. Nejprve si zahráli naši nejmenší a
pak 30minutové utkání odehrály ženy. 
Fotbalový den odstartoval ve 14.00 hod zápasem dětí. Kluci i
holky hráli s velkým nasazením a neskutečným bojovným
duchem. Naše následující generace nám ukázala, jak se má
hrát útočný fotbal a za své skvělé a vyrovnané výkony byly
všechny děti odměněny zlatou medailí.  

O hodinu později za doprovodu originální znělky fotbalové
Champions League, nastoupily do zápasu svobodné proti
vdaným ženám. Po úvodním přátelském podání ruky
soupeřek, si hned od samého začátku na hřišti nic
nedarovaly a svobodné tak šly brzo do vedení 1:0. Zápas
bavil diváky nejen na lavičkách, ale i ty stojící, kteří
nedorazili včas a proto na ně nezbylo místo. A že jich nebylo
málo. Většina hráček zažívala premiéru v takovémto utkání,
ale ukázalo se, že oba týmy mají našlapané sestavy
zkušenými hráčkami, protože až do samého konce nebylo
tak úplně jasné, který tým bude nakonec ten šťastnější. 
 Největší radost udělalo všech 21 aktérek utkání hlavně
všem fanouškům, kteří na takovýto zápas na zdejším hřišti
čekali téměř deset let.

Od 16.00 následovalo jako vždy bez výjimky vyostřené
utkání mezi svobodnými a ženatými muži. Napínavé utkání
nabídlo mnoho zajímavých momentů. Hned v první půli se
dostal do úniku vůbec nejmladší hráč na hřišti Samuel
Cieńciała a svobodní vedli 1:0. V druhé půli pak byli
všichni svědky úžasného momentu hry fair play, a to když
Tomáš Gal přiznal v pokutovém území rozhodčím
nepostřehnutou hru rukou. Z pokutového kopu se další z
rodu Cieńciałů - Kamil, prvním rokem oblékající dres
ženatých nemýlil a srovnal tak stav utkání na 1:1. Nakonec
ale přece jenom svobodní muži obhájili svou loňskou
výhru, a to když těsně před koncem se v zápase podruhé
krásným lobem trefil benjamínek v týmu Samuel Cieńciała
a stanovil tak konečné skóre zápasu na 2:1 pro svobodné. 

Zajímavostí bylo, že v průběhu celého dne v součtu všech
zápasů nastoupilo na hřiště 10 hráčů/ek s příjmením
Brózda/ová, taktéž 10 s příjmením Cieńciała/ová a 5 s
příjmením Martynek/ová.
Jen tak dále a těšíme se na další minimálně tak úspěšný
ročník, co se návštěvnosti a účasti týče, jako letos.
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Již čtvrtý ročník závodu Hory Bory doslova prolétl naší obcí
během jedné krásné slunečné soboty. Závod nabírá na
atraktivitě hlavně svou prestiží, jelikož celkem 78 štafet o
počtu 4-10 závodníků muselo zdolat od startu z Dolní Lomné
trasu dlouhou 350 km až na Pálavu na Jižní Moravě. V naší
obci zprostředkovávají průběžné výsledky na předávce
štafety již tradičně a hlavně každoročně Verča C. s Dankem
M., čímž jim velmi děkujeme za ochotu a reprezentaci naší
obce. O letošním závodu více na www.horybory.cz.

3.9.2022 Štafetový běh Hory Bory

4.9.2022 Beskydský šerpa
Přátelé, tak tohle jsou oni: Daniel, Marian, Filip a Pavel! 
3 Kohouti a jedna Sýkorka!

Představujeme Vám hrdiny, kteří předchozí sezóny
natrénovali běh s plným 50-ti litrovým sudem na zádech z
Mostů u Jablunkova na Skalku v rámci každoročních závodů
a nyní se posunuli ještě o markantní úroveň výš. Postavili se
na start vrcholového závodu Beskydský šerpa, ve kterém je
třeba s plným 50-ti litrovým sudem piva (60 kg) překonat na
skoro deseti kilometrech převýšení necelých 1000
výškových metrů a limitem je stihnout to vše do 3 hodin.
Startuje se ve Frýdlantu nad Ostravicí a cíl je na
beskydském vrcholu - Lysá Hora.
Tito rodáci z Horní Lomné to dokázali v čase 2 hod 13 min a
21 s, což je vyšvihlo na konečné 7. místo. Klobouk dolů
pánové, jsme na Vás velice hrdí a moc gratulujeme!

Co je před námi

23.9. a 24.9.2022 Komunální volby do
zastupitelstva obce Horní Lomná + Senátní
volby
Přijďte k volbám, jelikož právě Vaše hlasy rozhodnou, kdo
bude zvolen do zastupitelstva obce Horní Lomná pro
následující volební období v letech 2022-2026 a do senátu
Parlamentu ČR pro období 2022-2028.
Pokud jste nemocní, nemůžete chodit nebo vás sužuje jiný
zdravotní problém, můžete se obrátit na obecní úřad a
požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební
urnou a odvolit tak v klidu doma. Kontakt: 558366021.

3.12.2022 Rozsvěcení Vánočního stromu +
Mikuláš

Loňského roku se něco takového u nás uskutečnilo vůbec
poprvé a musíme konstatovat, že akce slavila krásný
úspěch. V 9:00 hod jsme zahájili prodej a ještě dopoledne
bylo VYPRODÁNO! Tyto momenty vždy neverbálně odpoví
na otázky, zda tyhle akce „služby pro občany“ mají smysl.
Ano mají!
Každopádně letos jsme pro tuto akci stanovili termín opět na
poslední sobotu v listopadu.

26.11.2022 Předadventní trh domácích
výrobků v Horní Lomné

První a zároveň poslední veřejné rozsvěcení Vánočního
stromu v naší obci se uskutečnilo naposledy v roce 2019.
Poté přišly dva roky různých omezení, kdy jsme museli
těsně před tím akci pro veřejnost rušit. Nyní se ale již
těšíme na to letošní opět za přítomnosti Vás všech. Letošní
rozsvěcení bude opět po dvou letech podpořeno finančně
společností ČEZ, za což jim velmi děkujeme.
První prosincovou sobotu zároveň naše domácnosti
navštěvuje Mikuláš s čerty a babkou, takže nebuďme
překvapeni, hlavně děti, abyste se uměli pomodlit, či říct
nějakou hezkou básničku.

Houbářská sezóna v plném proudu
Po velmi suchém létě se
nadšení houbaři nemohli
dočkat vhodných podmínek
pro růst hub. Ale dočkali
se! Houbaři mají hotové
žně a  můžou se pochlubit
svými úlovky, jako např. p.
Tadeáš Kohot.

http://www.horybory.cz/
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Realizované projekty

Park Lomná - projekt sadovnických úprav
Jak jste již určitě všichni postřehli, tak v letošním roce obec
realizuje projekt s názvem „Projekt sadovnických úprav
parku v Horní Lomné“. Jako vítězná realizační firma byla
vybrána společnost Arexstav s.r.o. s nejnižší nabídkovou
cenou 4 795 193,31 Kč vč. DPH. Jak již jsme několikrát
zmiňovali, tak na projekt je využita dotace ze Státního fondu
životního prostředí v rámci kotlíkových půjček z 3. výzvy
kotlíkových dotací. Z toho výše dotace 2 500 000 Kč.

Projektové dokumentace:
Změna způsobu užívání kancelářských
prostor bývalého OÚ na byty

Bývalý obecní úřad nechceme nechat ladem a proto se nyní
připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci 1. NP.
V přízemí této budovy se již na začátku tohoto roku
zabydleli noví nájemníci, ale o patro výš je potřeba udělat
stavební úpravy. Pro realizaci projektové dokumentace pro
stavebního povolení dvou nových bytů včetně administrace
jsme vybrali jako zhotovitele firmu Anateliér architektura
design s nejnižší nabídkovou cenou 69 000 Kč bez DPH.
Po zhotovení PD bude našim cílem neotálet se samotnou
realizací rekonstrukce tak, abychom mohli přivítat nové
nájemníky ideálně v příštím roce. 

Multifunkční zázemí víceúčelového hřiště

Projektová dokumentace se také pomalu ale jistě tvoří jako
podklad k plánovanému novému zázemí pro víceúčelové
hřiště a nejen k tomu, mohl by být také využíván sezónně
například jako prodejní stánek u zastávky Koupaliště.
Prioritně však by měl sloužit k přípravě ledové plochy,
šatny se sprchou a WC jak pro zimní, tak pro letní období.

Cyklostezka II. etapa

Projektová dokumentace je v tzv. v pomalém běhu, trasa
která byla původně plánovaná narazila na několik úskalí v
podobě nestabilního podloží a proto nyní domlouváme s
vlastníky pozemků přemístění trasy v určitých úsecích.

Dokument „Posouzení rizik vodních zdrojů
pitné vody“

V roce 2023 nastává nově povinnost každému
provozovateli pitné vody mít zřízené posouzení rizik zdrojů
pitné vody. Naše obec vybrala jako zhotovitele firmu
Vodaservis s.r.o., která tento dokument včetně
aktualizovaného provozního řádu vodovodu dokončí v
termínu do stanovené povinné lhůty. 

Změna č. 2 územního plánu obce Horní Lomná

Před rokem jsme dokončili změnu č. 1. ÚP obce Horní
Lomná, která se dělá zpravidla jednou za 4-5 let. Jelikož se
nám nahromadilo početné množství nových žádostí, tak
jsme schválili realizaci změny č.2 s tím, že náklady na
zpracování se rozúčtují mezi žadatele o změnu.
Zhotovitelem změny č.2 bude KOBEN Ateliér s nejnižší
nabídkovou cenou 169 279 Kč včetně DPH.
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Kominík v obci
V pondělí 10.10.2022 bude v obci k dispozici
kominík p. Martynek, který provede kontrolu a
čištění spalinových cest v domácnostech,
včetně vyhotovení revizní zprávy. Prosíme
občany, kteří mají zájem o tyto služby, aby se
hlásili na obecním úřadě, tel.: 558366021, 
popř.: 773245623.

obec@hornilomna.eu     
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Cesta na Dolině
V letošním roce se podařilo dokončit rozpracovaný betonový
sjezd na Dolinu z loňského podzimu. 

Výměna redukčního ventilu u OÚ a montáž
nového na Nedvědí

V letošním roce jsme řešili při větším odběru vody problémy
s tlakem na  vodovodním řádu. Z tohoto důvodu jsme byli
nuceni instalovat nový redukční ventil včetně podzemní
šachtice. Celková cena zmíňovaného materiálu vyšla obec
na necelých 65 000 Kč bez přislušenství a práce.

Dobíjecí stanice pro elektrokola našly své
místo v naší obci
Na dvou místech v obci můžete využít bezplatné dobití
elektrokol. Nabíjecí stanice obec získala z dotací pro
Sdružení obcí Jablunkovska, kde jedenáct obcí dostalo 16
nabíjecích stanic. V každém zařízení je více druhů koncovek
pro připojení elektrokol a také koncovky pro nabíjení
mobilních telefónů.
Jedna nabíjecí stanice je umístěna u rekreačního střediska
"Relax u Zajonca" a další je umístěna u nového obecního
úřadu v blízkosti dětského hřiště.

Obec pořídila novou frézu

Jedná se o pásovou sněhovou frézu  Honda HSS 970T s
ručním startováním a max. kapacitou odhozu za hodinu v
množství 50 t. Obec ji pořídila v ceně 109 990 Kč bez DPH.
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Ohlédnutí za včelařskou sezónou 
Přestože kalendářní rok 2022 ještě zdaleka nekončí a čeká
nás pestrý podzim plný barev, včelaři v Dolní i Horní Lomné
pomalu zakončují letošní včelařskou sezónu. Včelky jsou po
pracovním jaru i létu zakrmeny, sbírají poslední pyl, kterého
je v našem podhorském kraji už jen poskrovnu, a dělají si
poslední zásoby před dlouhou zimou. Včelaři tak mohou
pomalu udělat tečku za letošním stáčením medu, jehož
produkce byla po několika letech bez snůšky konečně
nadprůměrná. 

Za naši ZO ČSV děkujeme všem vstřícným zastupitelům
obou obcí, Dolní i Horní Lomné, paní starostce Renatě
Pavlinové i starostovi Kamilu Kawulokovi, za dlouholetou
skvělou spolupráci a podporu včelařství. Bez jejich podpory
bychom neměli ani naše včelařské zázemí, klubovnu v Horní
Lomné, kde se odehrávají všechny akce pořádané naší ZO
ČSV, schůze a aktivy. Tady si začínající včelaři mohou přijít
pro radu, aktivní včelaři pro mezistěny nebo včelařské
pomůcky či sklenice a ostatní návštěvníci pro med nebo pro
informace. V březnu letošního roku zde proběhla přednáška
pro včelaře, kterou vedl učitel včelařství Jirka Kalenda, v
červnu jsme se tu sešli při tradičním smažení vaječiny, a
pokud to situace dovolí, chtěli bychom začátkem prosince
zopakovat odlévání svíček při rozsvěcování vánočního
stromu. 

Dne 4. 6. 2022 proběhl v areálu fotbalového hřiště v
Horní Lomné Den dětí. Pro děti jsme připravili
vědomostní soutěže, ochutnávku medu i medové pečivo. 

Dne 8. 7. 2022 se uskutečnila v národopisném areálu
Matice Slezské v Dolní Lomné návštěva velvyslanců
zasedajících ve Výboru stálých zástupců členských států
v Radě EU. Toto setkání se konalo od 7. do 9. 7. 2022 v
Moravskoslezském kraji a hosté spolu se zástupci KÚ
MSK postupně navštívili Ostravsko, Třinecko i
Bruntálsko. Závěrem druhého pracovního dne zhlédli
večerní program ve zmiňovaném areálu v duchu
gorolských slavností a místního folklóru. Náš spolek měl
možnost návštěvníkům ukázat práci včelařů a seznámit
je se včelími produkty i jejich zpracováním. Velvyslanci si
mohli prohlédnout včelí úly, pomůcky potřebné při práci
se včelami, ochutnali medovicový i květový med,
medovinu i Miodulu. Prohlédli si zpracování včelího
vosku i následné odlévání svíček, které jsme jim na
památku věnovali. Měli jsme možnost probrat včelařskou
problematiku s hejtmanem MSK Ivo Vondrákem i se
zastupiteli OÚ Dolní Lomná.

Dne 16. 7. 2022 uspořádala obec Dolní Lomná již X.
ročník Vozatajských závodů v okolí Lomňanského
muzea. I zde jsme již tradičně doplnili a obohatili nabídku
místních specialit o med, medovinu i medové pečivo. 

Naše ZO ČSV se letos úspěšně prezentovala na několika
akcích:

Před námi je další akce, a to tradiční Jarmark v Dolní Lomné
dne 1. 10. 2022, na který Vás všechny zveme a doufáme, že
se opět setkáme u stánku včelařů!

Miroslav Poništ
předseda ZO ČSV Dolní Lomná
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