
petek 27. oktobra 2006 /Es:wl rt~ šport I'i'lladlh 

25·letni jubilej strelskega društva 

Skupinski posnetek udeležencev strelskega Jubileja 

Prvi zametki Strelskega 
društva Trnovska vas segajo v 
leLO 1974, vendar je bilo leta 
1977 lo društvo, zaenkral šc 
iz neznanih vzrokQ\', ukinjeno. 
Sedanje društvo je bilo usta
novljeno leta 1981. Prvi pred
sednik, takrat še Strelske druži· 
ne Trnovska vas, je bil Marjan 
Vršič, Cvetka Majerič pa je bila 
prva tajnica društva. 

Na šponnem področju je 
društvo vedno dosegala za
dovoljive rezultate glede na 
pogoje, ki jih je imelo na raz
polago. Prvi treningi so bili 
na prostem, ker v kraju ni bilo 
nobenega primernega prosto
ra za strelišče. Leta 2000 se je 
strelcem uresničila dolgoletna 
želja, ko so kupili štiristezno 
mOlHažno strelišče. Stre l išče 
je postavljeno v kulturnem 
domu v Trnovski vasi. Pred Ic.> 
tom 1991 so sodelovali v ligi, 
ki jo je organizirala takratna 
Strelska zveza Ptuj. Po kw 
1991 ta liga ni več obstajala, 
zato so skupaj s SD Dornava, 
SO JurŠinci in SO Juršinci Želj
ka ustanovili Slovenskogoriško 
ligo. Ta liga je obstajala pet 
Ict, nato sta strelski društvi iz 
Juršincev prdli v višji r.tzred 
tekmovanja. Takrat so se pove.::
zali s SO Osek, SO Vitomarci in 
ustanovili lastno medobčinsko 
s!relsko ligo. L<la 2003 se je t<j 
ligi priključilo tudi SD Zg. Vel
ka. Od lela 2003 pa sodelujejo 
tudi v ligi, ki ozemeljsko po
kriva obmOČje nekdanje bivše 
Strelske zveze Ptuj . Vseskozi 

so se udeleževali in prirejali 
turnirje v streljanju s serijsko 
zračno puško. 

Društvo jc v SVOji zgodovini 
velikokrat organiziralo zabav
ne prireditve s plesom. Najpo
gostejše so bile ob dnevu žena, 
martinovanju in novem letu, v 
poletnem času pa vrlne veseli
ce. Najbolj znane med priredit
vami so bile Igre brez meja, ki 
so se kasneje preimenovale v 
Igre dobre volje in so posule 
tradicionalne. 

Člani in čl anice društva so v 
soboto, 21. oktobra, proslavili 
svoj 2;·Jetni jubilej. Slovesnost 
se je pričela s turnirjem v Stre
ljanju z zrač no puško za pokal 
občine Trnovska vas in za spo
minski pokal. V tekmovanju 
za spominski pokaj so tekmo
vaje št iri ekipe. Med ekipami 
je slavila ekipa SD Velka pred 
SO Jože Kerenčič in SO Osek 
ter domačini, SD Trnovska 
vas. Mcd posamezniki je slavil 
Matjaž Habjanič iz SI) Jože Ke
renčič pred Klemenom Meth
nasom iz SO Velka in Domini· 
kom Slekovccm iz SO Osek. V 
tekmovanju za pokal občine se 
je pomerilo 32 posameznikov, 
slavil je Roman Maguša pred 
Srečkom Vrečarjem in Borisom 
PukSičem . Po končanem tek
movanju je potekala osrednja 
prireditev ob jubileju. Zbrane 
sta pozdravila predsednik SO 
Trnovska vas Roman Magtlša 
in podžupan občine Trnovska 
vas Franc Pukšič. PO podelitvi 
pokalov in priznanj so pred-

stavili še brošuro o zgodovini 
društva, ki Sta jo uredila Fran
ci Čuček in Franci Hamecšak. 
Slovesno pa so ob jubiJeju v 

kulturnem domu v Trnovski 
vasi odprli tudi razstavo o zgo
dovini društva. 
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