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VABILO
Dragi bojni tovariši, veteranke in veterani, člani Maistrovih in drugih domoljubnih društev,
vljudno vas vabimo na 11. tradicionalni, vseslovenski pohod » Po poti generala Maistra Cerkvenjak 2010«, ki bo
v soboto, 5. junija 2010, ob 8. 00 uri, v Cerkvenjaku v Slovenskih goricah
Prijazno vas pričakujemo med 8. in 9. uro pri Johanezovi trti ob gasilskem domu v
Cerkvenjaku v Slovenskih goricah.. Tam vas bo ob zvokih lenarškega pihalnega orkestra
MOL nagovoril župan občine Cerkvenjak Jože Kraner, domača občina pa je poskrbela še za
jutranje okrepčilo. Prosimo vas, da bi se zbrali vsaj do 8.30 ure. Avtobusi in osebna vozila se
lahko parkirajo na urejenih parkiriščih pri gasilskem domu, ob šoli in kulturnem domu ter na
ostalih javnih parkiriščih v občinskem središču v Cerkvenjaku. Parkirišča bodo označena,
prav tako dovozi iz vseh smeri.
Točno ob 9. uri bomo krenili na okoli 10 kilometrski pohod v smeri Cerkvenjak-AndrenciSmolinci-Župetinci-Andrenci-Cerkvenjak. Pohod bo vodil Stojan Bračič s sodelavci, pot pa
nas bo vodila po slikovitem delu cerkvenjaških goric, med travniki, polji, sadovnjaki in
vinogradi na sončnih legah osrednjih Slovenskih goric. V dolini andrenškega potoka se bomo
ustavili pri izviru »Lüba vodica«, ob poti pa boste lahko občudovali tudi nekaj še ohranjene
vaške arhitekture in naravne znamenitosti. Med potjo bomo poskrbeli za njihovo sprotno
predstavitev in za osvežilne napitke. Proti Cerkvenjaku se bomo vračali po slemenu vinskih
goric do izhodiščne točke pri Johanezovi trti ob gasilskem domu. Tam bo predvidoma ob
13.00 uri zaključni del letošnjega pohoda z
zaključnim golažem in dobrotami
slovenskogoriških kmečkih gospodinj. Na voljo bo tudi domača kapljica rujnega vina iz
slovenskogoriških vinogradov.
Zadnji rok za prijavo je 26. maj 2010 ( info@lenart.zvvs.si ali na 041-318-901 Kocbek).
Pridite torej med nas in bodite naši gostje. Veseli bomo vašega obiska in udeležbe na pohodu.
Pokroviteljica pohoda je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, gostiteljica pa Občina
Cerkvenjak.
Pohod bo potekal po značilni, rahlo valoviti slovenskogoriški pokrajini, brez večjih ali težjih
vzponov. Vseeno prosimo, da se primerno oblečete in obujete in spoštujete navodila
organizatorjev. Vsak udeleženec krene na pot na lastno odgovornost.
Z lepimi pozdravi in iskreno dobrodošlico!
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