Planinski društvi Šempeter v Savinjski dolini in Zabukovica
te na praznični ponedeljek, 18. aprila 2022, skupaj
vabita na 23. tradicionalni pohod na Malo goro (1034 mnm),
ki predstavlja »simbol trdega dela in lepih spominov«.
Z našo hojo bomo pričeli na manjšem parkirišču nad Lokavcem pod tuneli,
naprej Predmeja (883 mnm). Markirana »Srednječavenska pot« (domačini so
jo včasih imenovali tudi Bošnarska pot) nas bo vodila skozi gozd, dalje preko
razglednega kamnitega sveta in spet preko gozda do Male gore. Do tu bomo
hodili okrog dve uri. Pri planinski koči na Mali gori bo ob 11. uri pozdrav
pohodnikom, krajši program in prijetno druženje ob zvokih harmonike.
Ob lepem vremenu bomo iz Male gore in Čavna občudovali Kras, Furlansko
nižino, pod nami Vipavsko nižino in na vzhodu onstran Nanosa notranjost
Slovenije.
Po daljšem postanku in prijetnem druženju z ostalimi pohodniki in domačimi
planinci PS Kamnje, s katerimi smo pred leti stkali prijateljske vezi, bomo pot
nadaljevali v smeri Čavna do planinske koče Antona Bavčerja (1242 mnm). Za
ta del strme poti bomo porabili slabo uro hoje. Počitek pri koči nam bo dal
novih moči.
Po dogovoru se bomo spustili v smeri Lokavca ali Predmeje in se po okrog
petih urah skupne prijetne hoje ponovno vsedli na avtobus.
Zbor vseh prijavljenih udeležencev bo v ponedeljek, 18. aprila 2022, ob 6. uri
pri trgovini Mercator v Šempetru. Vsak udeleženec se pohoda udeleži na
lastno odgovornost, pohod bo ob vsakem vremenu. Oprema naj bo primerna
kraškim vremenskim razmeram, dobri pohodni čevlji so nuja, v nahrbtniku naj
ne manjka malica, dovolj tekočine, vetrovka, protidežna palerina, kapa,…pa
seveda »železna rezerva«. Zelo priporočljive so pohodne palice. Možnost
toplega obroka bo v planinskih kočah na Mali gori in Čavnu.
Prijave so zaradi organizacije prevoza obvezne do vključno petka,15. aprila
2022, oz. do zasedbe mest na avtobusupri org. vodji Črepinšek Silvu - 031 501
244; za vodenje po markiranih poteh bomo poskrbeli Polavder BogomilMilan in ekipa PLV.
Nasvidenje in srečno na praznični Mali gori in Čavnu !

