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No Gomil~ 358 m uisokem hribu no Mestnem Vrhu, si plujslti radioomaterjl urejojo novo 10kocijo za suojo de
javnost. 

Trnovska vas • Aktivni upokojend na pohodu 

Hoja je zivljenje 
v DruStvu. upokojencev Tmovska vas se zavedajo, kako pomembno je za zdralrye telesa in 
duha gibanje v vseh iivgenjskih obdobjih, v starosti pa se posebej , zato se je na pobudo 
loieta Kapuna oblikovala skupina pohodnikov in odloCila za organizirano hojo. 

Kot prvo se je spodobilo prehoditi 
domaeo siovenjegori~ko pohodno 
pot v dol1ini dobrih 90 kilometrov. 
Vecina izmed starejsih pred tern 5 

pohodi ni imela izkusenj, a prema
govanje razdalj, podrobno spozna
vanje pokrajine, krajev, kulturnega 
bogastva, kakor je mogoee Ie pe~, in 
druzenje so jih razveseljevali. Prelepo 
pot pred domaeim pragom, ki jo pri
poroeajo tudi drugim, so prehodili v 
osmih etapah. 

5 tem je veselje poraslo. Odlocili so 
se prehoditi dalj~o, Pomursko planin-

sko pot, ki vodi po vseh pokrajinah le
pega, naravno in kultumo bogatega 
tergostoljubnega Prekmurja, terdelu 
severovzhodnega dela siovenskih 
gone, v dolzini 330 km. Vtisi, spomini 
na lepoto in posebnpst vsake pokra
jine so jih ponovno navdusili. Pot, ki 
je ob Sloven ski planinski poti med 
najstarej~imi, saj je stara 50 let,. so v 
preteklem letu prehodili v 20 etapah. 
Kljub tej starosti je vso pot prehodi-
10 Ie okrog 600 pohodnikov. Ceprav 
mnozica planincev misli, da ni dovolj 
zanimiva, se 0 tern zelo mati. 

K uspesno prehojeni poti je pripo
moglo gasilsko dru~tvo Bis z vozni
korn Alojzom Fekanjern, ki je opravilo 
del prevozov, ter predsednik drustva 
upokojencev, tudi sam pohodnik, Si
mon Zajsek. 

2. januarja letos so se prvic pridru
zUi mnozici pahodnikov na poti Ivana 
Potrea in Matije Murka, v nadaljeva
nju leta pa sklenili prehoditi Halo~ko 
planinsko pot in se nato podati na pot 
po Kozjaku. 

JozeKapun, 
DU Tr'novska vas 


