DOGODKI
ravljal težja dela, so delavci pomagali pri izravnavi bankin in utrjevali bankine z valjarjem ter vibrirno ploščo ter
počistili cesto od materiala, ki je ostal na cesti. Delo se
je zavleklo pozno v popoldan, ko smo ob koncu z domačo
kapljico nazdravili sv. Martinu.
Za pomoč se zahvaljujemo vsem, ki so kakor koli pomagali
pri sanaciji te ceste.
Stanislav ŽAMPAR

OD TRDKOVE DO PORTOROŽA DIAGONALA335
ŽE ČETRTIČ Z DOBRODELNO NOTO
Sobota, 20. 6. 2020
Organizacija letošnje Diagonale335, sicer že četrte zaporedoma, je bila zaradi preventivnih ukrepov (epidemija
koronavirusne bolezni) poseben izziv za kolesarje. Dogodek je bil aprila prav zaradi tega odpovedan, a so nato
organizatorji Diagonalo335, kljub le štirinajstdnevnim
pripravam, uspešno izvedli. Zaradi zelo slabega vremena
se je na letošnji Diagonali zbralo precej manj kolesarjev, kot
bi jih sicer bilo, prireditelji pa so zaradi epidemije COVID-19
ostali brez večine donatorjev in sponzorjev. Diagonala335
je sicer, podobno kot prejšnja tri leta, potekala pod sloganom Zmigajmo Slovenijo za spodbujanje gibanja med
ljudmi in promocija zdravega načina življenja.

Kolesarji so želeli kreniti na pot minuto čez polnoč, a je bil
start zaradi močnega naliva prestavljen za dobrih štirideset minut. Nekateri kolesarji so se prvič udeležili prireditve,
nekateri pa so tudi prvič prevozili več kot tristo kilometrov
v enem dnevu.
Izpred vaško-gasilskega doma v Trdkovi je startalo devetindvajset udeležencev, od tega triindvajset kolesar-

Člani Športnega društva Trdkova in Prostovoljnega gasilskega društva Trdkova so kolesarjem na startu pri vaško-gasilskem domu Trdkova opolnoči pripravili pogostitev in jim omogočili varen start, kljub slabemu vremenu.
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jev in šest kolesark. Med prvim delom poti, do Trojan, je
kolesarjem pošteno zagodel dež. Kolesarjem so sive lase
povzročale tudi predrte zračnice, nekaterim kolesarjem se
je zračnica predrla celo večkrat zaporedoma. Na cesto je
dež privabil sove, lisice, ježe in srne. Ena izmed srn je na
tla spravila organizatorja Diagonale335, Simona Eržena, ki
je zaradi naleta po stotih kilometrih pot zaključil z zlomom
dlančnice in uničenim kolesom. Dež, mraz in nevarnosti
na cesti so kolesarjem pobrale veliko moči, zato so se ne-

kateri odločili za odstop. Na cilj je sicer uspešno prispelo
dvaindvajset kolesarjev. Najhitrejši so za 335 prevoženih
kilometrov potrebovali nekaj manj kot sedemnajst ur. Po
vseh prestanih naporih in težavah je na koncu sledil tradicionalni skok v morje.

Vzdušje na poti je bilo kljub vsemu pozitivno. Dogodek Diagonala335 je imel tudi dobrodelno noto, v sklopu katerega
so se zbirale donacije preko SMS sporočil. Ves denar, ki
so ga zbrali s prireditvijo, je bil namenjen Fundaciji za nadarjene športnike iz socialno šibkih okolij pri Olimpijskem
komiteju Slovenije.
Poleg dobrodelne note je namen dogodka Diagonala335
tudi v ozaveščanju ljudi po zdravem načinu življenja. Z
večjo medijsko podporo bo zbranih več prispevkov za nadarjene športnike in pridobljenih več donatorjev, pravijo
organizatorji.
Po člankih povzel
Aleš ROPOŠA

DOGAJANJE NA GRADU GRAD V LETU 2020
Kljub letošnjim epidemiološkim razmeram številnim
omejitvam in delnemu zaprtju Središča za obiskovalce
gradu Grad in Krajinskega parka Goričko ocenjujemo, da
smo sezono obiska v 2020 uspešno zaključili. Radovedne
obiskovalce in prenočevalce smo informirali o naravnih in
kulturnih danostih Goričkega, gostinski ponudbi in ponudbi
nastanitev, pohodnih in kolesarskih poteh ter skozi vse leto
pripravljali tudi zanimivo dogajanje na gradu. Zvrstila so se
predavanja, projekcije filmov, koncerti, poroke, razstave in
vodenja po kulturnem spomeniku. Januarja smo v sodelovanju z Goričkim drüjštvom za lepše vütro ob 10. obletnici pohodniške izkaznice pripravili pohod z naslovom »Vsi
smo zmagovalci«, februarja pa smo v goste povabili Ivana
Esenka, ki nam je kot za uvod v letošnjo akcijo Naj ograček
z brajdo predaval na temo »Svet živali v vrtu«. Februarja in
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marca smo organizirali dvoje potopisnih predavanj, in sicer
predavanje Tomaža Koltaja »Divja Patagonija in Ognjena

Grajski kino pod zvezdami.
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