Pešpot Kunšperk – Klestje
Pešpot, ki je nastala pod sloganom „Ne pozabimo vasi“ odkriva
nekaj biserov ravninskega sveta, kjer se srečujeta Obsotelje in
Kozjansko, je zasnovana kot lahka pohodniška pot, brez
posebnih vzponov in je zato primerna za kar najširši krog
pohodnikov in naključnih obiskovalcev. Ponujala vam bo različne
postanke, vredne ogleda. Kot že omenjeno, svoje vijuganje
začne v Bistrici ob Sotli, se kmalu približa mokriščnim travnikom
ter ponudi odkrivanje zgodovinsko pomembnega naselja
Kunšperk in znamenite Kunšperske gore. Naenkrat zavije v ozko,
skrivnostno sotesko Zelenjak, postane pri življenja polnih
meandrih Sotle in po ravninskem sprehodu med polji doseže
drevored Klestje ter zaključno panoramsko točko, ki vas bo s
pogledom popeljala po okoliških znamenitostih. Pot vas vodi po
pokrajini, ki je stičišče alpskega in panonskega sveta ter sodi v
eno najstarejših zavarovanih območij naravnega parka pri nas Kozjanskega parka in območje Nature 2000.
Na posamezne postanke opozarjajo table, ki vsebujejo tudi opise
tamkajšnjih naravnih ali kulturno-zgodovinskih znamenitosti in
posebnosti, kot so najpomembnejše tukaj živeče živalske in
rastlinske vrste. Tistim, ki radi posežete po elektronskih izdajah,
so na voljo dodatne informacije, do katerih lahko dostopate preko
QR kode, ki se nahaja na vsaki od tabel.
Občina Bistrica ob Sotli
www.nepozabimovasi.si
+386 (0)3 800 15 00

Pešpot k izviru Trebčice
Sprehod po pešpoti do izvira Trebčice je le košček pešpoti, ki jo
lahko prehodite po neokrnjeni naravi občine Bistrica ob Sotli in
Kozjanskega parka, hkrati pa spoznate tudi bogato kulturno
izročilo. Pot se začne pri Kolarjevi domačiji na Trebčah, gre mimo
“Periša” ter se zaključi pri izviru Trebčice.
Turistično društvo Bistrica ob Sotli / Nika šarlah
+ 386 (0)31 340 683
tur.drustvobos@gmail.com

Slomškova pot
V čast in spomin na velikega Slovenca je bila speljana
Slomškova spominska vezna pot skozi kraje, kjer je deloval kot
kaplan. Gre za dolgo pot, ki se začne na Bizeljskem, pri župnijski
cerkvi sv. Lovrenca, kjer je Slomšek služboval in ustanovil
slovensko šolo (med leti1825 in 1827). Pot se povzpne na Svete
gore, nato pa spusti v središče Bistrice ob Sotli.
V nadaljevanju pohodniki premagajo mnoge vzpetine (najvišji vrh
na poti je na 686 metrih nadmorske višine), obiščejo številne
znamenitosti (42 cerkva, arheološka najdišča, Slomškovo rojstno
hišo, ruševine Žičke kartuzije, najstarejšo gostilno v Sloveniji...),
vso pot pa so v objemu neokrnjene narave. Dolga tura se konča
v bližini Ponikve.
.
Kozjanski park
+ 386 (0)3 800 71 00
kozjanski-park@kp.gov.si
www.kozjanski-park.si

Bistriška kolesarska pot
Kolesarska tura povezuje najzanimivejše naravne in kulturne
znamenitosti na širšem območju naše občine, vodi pa tudi zunaj
nje. Začne se pred sedežem občine, teče mimo cerkve sv. Petra,
do doline Bistrice, se nadaljuje ob Sotli, vzpne na razgledni sv.
Križ, spet spusti skozi Srebrnik, mimo Slomškovega spomenika,
potem gre navkreber na čudovit Križan vrh. Pot se nadaljuje do
Podsrede, od koder gre vzpon na grad Podsreda, od tam pa
zavijemo na idilično grajsko cesto.
Pri kleteh pod Bizeljskim gradom zavije proti Orešju, se nadaljuje
okoli gore Kunšperk, od tam pa spet na začetno točko, pred
občino. Dolžina te zahtevne ture je 39,7 km, traja pa 2 – 3 ure.
Kolesarska sekcija/Gašper Rainer
+ 386 (0)41 968 106
backwoods81@gmail.com

Strelišče Kunšperk
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Ivan in Silva Kramer

Je del poti Atlantik - Črno morje. Dolga je 600 km in vzame
izkušenemu pohodniku okoli 30 dni. Najbolj gorskega značaja je
v začetnem delu, njena najvišja točka je na Poreznu (1630 m). V
zaključnem delu čez sproščene širine vabi Panonski kotlini
naproti, kjer se čez Madžarsko nadaljuje proti Romuniji. Slovenijo
prečka v smeri zahod-vzhod, na tej poti pa prečka tudi Orlico in
se s Svetih gor spusti v dolino Bistrice ter se prek vinorodnega
gričevja poslovi od naših krajev.

Kunšperk 19
3256 Bistrica ob Sotli
www.turizem-kramer.si
info@turizem-kramer.si
+386 3 809 41 20
+386 31 724 372
+386 41 528 330
Tu bodo prišli na račun strelci, ki se lahko preizkusijo v različnih
strelskih disciplinah. Strelja lahko vsak, tudi tisti, ki nimajo
orožnega dovoljena, vendar le v spremstvu inštruktorja.
Organizirajo tudi številna tekmovanja v streljanju na glinaste
golobe, možna je izposoja orožja in vse ostale strelske opreme.
Ob strelišču je gostinsko-nočitveni objekt.
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Ostale športne aktivnosti
Na voljo vam je brezplačna uporaba igrišča za mali nogomet,
košarko, tek in tenis na igrišču OŠ Bistrica ob Sotli. Možen je tudi
najem športnega objekta s fitness studiom pri OŠ Bistrica ob
Sotli. Primerno tudi za piknike, praznovanja.
V poletnih mesecih je urejeno igrišče za Beach volley pred
trgovino Tuš, osvežujoče in poživljajoče pa je kopanje v reki
Bistrici soteska ‘Prišjek’).

