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Sport, oglasi 

Kolesarili na Blatno jezero 
V občini Trnovska vas že nekaj let deluje športno društvo Kenguru. 

V drušlVU so lani prvič skupaj s 
rurističnim dru![Vom Trnovska vas 
in občino Trnovska vas organizira
li daljše Irolcsarjenje. Člani druš"'" 
so se s kolesi odpravili v Logarsko 
dolino. že lani so se odločili , da 
bodo lelos kolesarili do Blatnega 
jezera. 

Tako je v pelek, 4. junija, s Tr
novske vasi enajSl kolesatjev (B0-
ris Pukšič, Kart Vurrer,jož< Kapun, 
Frana Pukšič, Leon Pavalee, Gre
gor Kos, Vid Murko, jož< ŠOmen 
iz i.enana, Barbara Drumlič, Nena 
PuJdič in Stanko Reberc iz Zamu
lanov) odkolcsarilo proti Blatne-

mu jezeru. Med potjo SO se večkrat 
ustavili, med drugim rudi v Čre
nšovcih, pri rojaku župniku Ivanu 
Krajncu, ki jim je razkazal Črenš
ovce, tam pa so se ustavili rudi na 
pokopališču, kjer je polropan du
hovnik Matija Hajdinjak, ki je dol
ga leta služboval v Trnovski vasi. 
V petek so pozno popoldne pri
speli v mesto Heviz, kjer so po pre· 
voženih 170 kilomettih prenočili . 

Drugi dan so po! nadaljevali do 
Blatnega jeaera. Z''f:Čer so ponov
no prenočili v Hevizu, v nedeljo 
zjutraj pa so se nekaj minut po 
sedmi uri odpravili domov. V Tr· 
oovslro vas SO se vrnili ob 15.30. 

Na poti pa jih je spremljal !Udi _ 
gasilski kombi PGD Bi.!. Najmlajši 
kolesar Vid Murko je Star 10 Ict, 
kolesarji pa so bili ponosni rudi na 
župana občine Trnovska vas Karla 
Vureerja, da je kolesaril z njimi. 
Kol je povedal predsednik šport
nega društva Kenguru Boris Pu· 
k!ič, je bilo na kolesarjenju dobro 
vzdušje, nekaj !ciav so imeU z vre
menom, saj jih je na delu poti ovi
ral dež. Med potjo domov pa so 
se !Udi že dogovorili, da bodo pri
hodnje IeIO kolesarili do Vrbskega 
jezera v Avstriji. 
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