1972

50 let Planinskega društva PREBOLD

2022

Planinsko društvo PREBOLD

1972

50 let Planinskega doma pod Reško planino

2022

v torek, 15. 11 2022 ob 06.00 uri se zberemo pred OŠ Prebold

Trška gora je ena najbolj znamenitih slovenskih vinskih goric, kjer je na njenem južnem pobočju največ
zidanic na svetu in kjer pridelujejo odličen cviček. Severno pobočje je gozdnato. Vrh Trške gore krasi
romarska cerkev Marijinega rojstva, ki jo že leta 1135 skupaj z vinskim dvorom (Weinhoff) in bližnjimi
vinogradi v svoji darovnici stiškemu samostanu omenja oglejski patriarh Peregrin. V vznožju Trške gore pa se
razprostira obširen kompleks Kmetijske šole Grm skupaj z ampelografskim vinogradom. Trška gora ponuja
rajski razgled na vse strani, tja do Gorjancev, proti Kočevskemu Rogu in Krški dolini, tik pod njo leži Novo
mesto, objeto v zeleno smaragdno Krko. Blizu Trške gore so gradovi Hmeljnik, Stari grad in Otočec. Med
vinogradi in zidanicami na Trški gori kraljuje poseben poetičen duh, ki je navdihoval tudi takšne lastnike
zidanic kot so skladatelj Marjan Kozina, virtuozi narodno zabavne glasbe Lojze Slak, Henrik Burkat – Henček,
Franc Potočar in mnogi drugi. Na vrhu Trške gore (428 m) ob cerkvi Marijinega rojstva, že stoletja rastejo tudi
lipe. Najstarejša in najmogočnejša ima v prsnem obsegu kar 830 centimetrov. Ocenjujejo, da je stara preko
štiristo let in je najdebelejša dolenjska lipa. Ima votlo deblo, kamor se lahko stisne lepa gručica ljudi, dnišče
je umetelno razraščeno, na višini treh metrov pa se vzpenja košata zelena krošnja, v senci katere čaka svoje
obiskovalce starodavna kamnita miza.
V Hotemežu zavijemo proti Šentjanžu in se skozi Krmelj, Šmarješke toplice, Otočec pripeljemo do Sevnega,
kjer na parkirišču Centra biotehnike in turizma Grm zapustimo avtobus in nadaljujemo po označeni poti do
cerkve na Trški gori, 1 ura. Če bo imel župnik čas, nam bo cerkev odprl in predstavil. Po ogledu nadaljujemo
pot do gostilne Pugelj v Ždinji vasi, ½ ure, kjer se bomo okrepčali. Po postanku vstopimo v avtobus in našo
pot zaključimo. Nato nadaljujemo vožnjo v smeri Trebnjega in Sevnice do Prebolda.

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 11.11.2022 oz. do zapolnitve mest (20)

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

