1972

50 let Planinskega društva PREBOLD

2022

Planinsko društvo PREBOLD

1972

50 let Planinskega doma pod Reško planino

2022

v torek, 12. JULIJA 2022 ob 06.00 uri se zberemo pred OŠ Prebold

Mirna gora se dviga na skrajnem jugovzhodnem delu razgibane kraške planote Kočevskega roga in je s 1048 m najvišji
vrh Bele krajine. Na Mirni gori ali Friedensbergu so že leta 1929 postavili prvi planinski dom, ki je še danes prijeten cilj
in zatočišče. Dom je bil med 2. svetovno vojno požgan in leta 1993 delno obnovljen. Ob domu je do požiga stala tudi
znamenita cerkev sv. Frančiška Ksaverja. Pozidana je bila okoli leta 1743 in prav tako delno obnovljena leta 1993.
Danes so ohranjeni le ostanki cerkve, njen zvonik pa so preuredili v razgledni stolp. Z njega se odpirajo široki razgledi
od Gorjancev prek Bele krajine daleč tja do Bosne. Od doma je do vrha slabih deset minut hoje.
Naj omenimo še zanimivo pripoved o hudobnem zmaju, ki živel v globoki jami pod vrhom gore in delal ljudem strahovito
škodo. Velikokrat so se nad goro zgrnili temni oblaki in kmetje so vedeli, da se bliža huda ura. Hudobna pošast je iz
jame izpihala strupene pare, ki so se zgostile v neurje. Toča, veter in silovit dež so dostikrat uničili ves pridelek že tako
revnega belokranjskega kmeta. Zmaju dostikrat niso bili dovolj le nevihtni oblaki, ampak je prilezel iz brloga in divjal
prek zorečih polj. Najraje jih je uničeval takrat, ko je bilo treba pridelek le še pospraviti. Pravijo, da je imel sedem glav
in da se zaradi tega ni našel junak, ki bi ga vsaj poskusil pogubiti.
Iz avtoceste, ki jo zapustimo v Novem mestu, se čez prelaz Vahta in Jugorje, pripeljemo v Semič, kjer si ogledamo
Muzejsko hišo Semič. Ogled bo voden, traja slabo uro in stane 3,5 (upokojenci). Sprehodili se bomo skozi geološko
preteklost ozemlja današnje Bele krajine in spoznali pestrost in bogastvo življenja na tem kraškem območju. Vsebine
bodo predstavljene z upoštevanjem sodobnih muzejskih standardov, interaktivno, izobraževalno in doživljajsko.
Naša pot se začne v tej muzejski hiši in konča v planinskem domu na Mirni gori. Iz Semiče zapeljemo v smeri proti
Vrčicam in pri cerkvi sv. Martina zavijemo levo do vasi Planina, kjer so pred vojno živeli Nemci. Tu parkiramo in
nadaljujemo po označeni poti do planinskega doma na Mirni gori, 1000 m, 1 ura. Koča bo za nas odprta in mogoče bo
dobiti pijačo, čaj, kaj kratkega in seveda nekaj na žlico. Po postanku nadaljujemo spust do avtobusa in zaključek naše
poti. Nato nadaljujemo vožnjo skozi Novo mesto do uvoza na avtocesto.

POHOD: lahka označena planinska pot

ČAS HOJE: cca 2 uri (brez postankov)

OPREMA: Potrebna je vremenu in razmeram primerna osebna planinska oprema, pohodni
čevlji, pohodne palice, ……
PREVOZ: Organiziran, od udeležencev pohoda pričakujemo, do bodo z donacijami oz.
prostovoljnimi prispevki pokrili strošek prevoza.

HRANA: Iz nahrbtnika ali v koči
INFORMACIJE IN PRIJAVE:Dušan VEDENIK (031 487 895) ali na dusan.vedenik@gmail.com
prijave sprejemamo do petka 08.07.2022 oz. do zapolnitve mest (20)

V primeru slabega vremena se pohod odpove in prestavi na naslednji lepi torek.
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost.

