KOLESARJENJE PO OBČINI
Četrti veliki dogodek v sklopu projekta »Poletne
športne prireditve 2017« ob 22. prazniku Občine
Gorišnica predstavlja t. i. Kolesarjenje po občini, ki je
potekalo v soboto, 15. 7. 2017.
Zbor kolesarjev je bil na trgu pred občino ob 12.30 uri,
vendar so se kolesarji pričeli zbirati na trgu že veliko
prej.

Med kolesarji iz domače občine so se zbrali tudi
kolesarji kolesarskega društva POTEPINI iz Maribora, ki
se jim je pridružil tudi kolesar Jože Marolt, ki je s svojim
trikolesnikom prekolesaril celotne Združene države
Amerike in Kanado.

Še pred startom je vsak udeleženec kolesarjenja od
predsednika Športne zveze Občine Gorišnica prejel
spominsko majico ter plastenko osvežilne pijače.
Ob 13.20 uri je karavana 54 kolesarjev krenila na pot.
Trasa letošnjega kolesarjenja je potekala po vseh
vaseh občine, in sicer na relaciji Gorišnica–Zagojiči–
Cunkovci–Moškanjci–Tibolci–Zamušani–Formin –
Placerovci–Gajevci–Mala vas–Muretinci–Zagojiči.

Po skoraj enournem postanku pri ribiškem domu RK
RAK v Placerovcih …

… smo pot nadaljevali do mostu v Zagojičih, kjer smo
prisostvovali slavnostnemu odprtju mosta čez kanal
hidroelektrarne Formin.

Še pred slavnostnim odprtjem so se nam pridružili tudi
motoristi
domačega
motorističnega
društva
MOTORIST.

In ko je župan občine Gorišnica, g. Jožef Kokot,
slavnostno odprl nadvoz, se je kolona pregretih
kolesarjev spustila po njem …

POHOD PO OBRONKIH OBČINE
Zadnjo aktivnost v projektu poletne športne prireditve
ob 22. prazniku Občine Gorišnica predstavlja t. i. Pohod
po hribovitih obronkih občine.
Potekal je v soboto, 29. 7. 2017. Zbor pohodnikov je bil
ob 14. uri pri Dominkovi domačiji.
Glede na izkušnje iz preteklih dveh let, ko je pohod
zaradi premajhnega števila udeležencev bil
odpovedan, je v letošnjem letu bilo čisto drugače.
Namreč, ob napovedanem času se nas je na dvorišču
Dominkove domačije v senci pod brajdami zbralo kar
23 pohodnikov,

… do vaško-gasilskega doma Zagojiči, kjer so nas
gostoljubni domačini pričakali s toplo malico in obilo
hladne osvežilne tekočine.

ki smo po krajšem čakanju na eventualne zamudnike
prešerno krenili na pot.

Pot nas je vodila preko mostu čez reko Pesnico proti
Zamušanom …

… in naprej skozi gozd »Brezje« proti zidanici
vinogradnika Jurija Cvitaniča st.

Toda vroče, soparno vreme ter hoja v hrib sta nas
prisilila, da smo še pred prihodom na cilj opravili krajši
postanek v hladni senci pod orehom.

Zatem je po nekaj minutnem posedanju v hladni senci
sledila pokušnja vin, pridelanih v vinogradu Jurija in
Slavice Cvitanič.
Po polurnem postanku in nekaj kapljicah žlahtne
tekočine je sledil spust po vinogradu proti
obnovljenemu mostu čez Pesnico, kjer je potekala
svečana otvoritev obnovljenega mostu.

Po dobri uri hoje po hribovitem predelu Občine
Gorišnica smo končno le prispeli do mesta postanka, ki
je bil pri zidanici vinogradnika Jurija Cvitaniča. Utrujeni
od naporne poti in zadihani smo kar popadali po
zelenici pred zidanico.

Ko je župan Občine Gorišnica svečano prerezal trak in
naznanil, da je most odprt, smo krenili proti Tibolcem,
kjer je potekala še ena svečana otvoritev. Namreč,
sledila je otvoritev novo zgrajenega vaškega doma
Tibolci.

ZAKLJUČEK
Aktivnosti, planirane v projektu »Poletne športne
prireditve 2017« so za nami.
Z izvedenimi aktivnostmi se je Športna zveza Občine
Gorišnica na svoj, športni, način pridružila praznovanju
in prireditvam ob 22. občinskem prazniku. V ta namen
je v času od 8. 7. 2017 do 29. 7. 2017 organizirala več
športno-rekreativnih prireditev, in sicer:
- 19. Vaško olimpijado,
- Teniški turnir za otroke in odrasle,
- Tek »Gorišnica teče in nordijsko hodi«,
- Kolesarjenje po občini,
- Pohod po hribovitih obronkih občine.
Vseh izpeljanih športno-rekreativnih prireditev se je
udeležilo preko 1100 občanov.
Naj športni duh še naprej krepi telo in duha in vse
dobro tudi v prihodnje!
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e-Športne novice so dokument, ki ga z namenom
aktualnega informiranja občanov Občine Gorišnica in
društev Športne zveze Občine Gorišnica ter njenih članov
izdaja Športna zveza Občine Gorišnica in izhaja vsakih
štirinajst dni ali v skladu z vsebinami.
To ni oglasno sporočilo.

Izdajanje e-športnih novic in izvedbo programa Gorišnica
se giblje omogočajo:

Dokument nima tiskane naklade in se distribuira
izključno po e-pošti.
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