Tisková zpráva zahájení lyžařské běžecké sezony v obci Lomnice
V případě dobrých sněhových podmínek budou v provozu lyžařské běžecké trasy v okolí obce
Lomnice.
Návštěvníci se mohou těšit na dva upravené okruhy: První trasa A vás zavede na Kamenec do lesního
prostoru, a dále po hřebenu podél lesa vedoucí k hospůdce Prima, kde je možnost malého
občerstvení. Okruh má cca 11 km s převýšením 90m.
Druhá trasa začíná od penzionu Lomnický šenk po loukách kolem Kamece do lesa z nástupem na
hřebenovou trasu, pokračuje dál po hřebenu až do Obce Nová pláň. Kde je možnost občerstvení.
Celková trasa je zhruba 19 km s převýšením 100m.
Aktuální informace o sjízdnosti běžeckých tras budou zveřejněny na uvedených webových stránkách.
Případně můžeme podat informace na tel číslech 775417074, 605466402.
Úprava lyžařských běžeckých tras probíhá za podpory Moravskoslezského kraje.
Obci Lomnice bude poskytnuta dotace na realizaci projektu „ Trasy z Lomnice na Slezkou hartu v roce
2015“ ve výši 84,83% celkových skutečných uznatelných nákladů to je max. 60 900 Kč.
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