DJEKŠE
AVSTRIJSKA

KOROŠKA

V NEDELJO, 20. AGUSTA 2017, OB 7.00 URI NA GLAZIJI
Vabljeni vsi ljubitelji zamejske Koroške na pohod do vasi DJEKŠE/DIEX, 1159 m
na južnih pobočjih Svinške planine/Saualpe. Nemški prevod Saualpe je
neposrečen, saj je nepravilni prevod Svinške planine, na kateri so kopali svinec
in s svinjami (Sau) nima nobene zveze. Vasi Djekše, Kneža (Graffenbach) in
Spodnje Krčanje (UnterGreutschach), so bile vedno slovensko govoreče vasi na
skrajni severni meji slovenskega življa.
Danes ne sodijo več v z zakonom predpisano dvojezično območje. Pokrajina je
podobna tisti na Pohorju, so samotne kmetije v celku, ločene od drugih z
gozdom in gručaste vasice kot so Djekše s taborsko cerkvijo na sredini vasi. V
bližini ni gradov, zato so vaščani sami zgradili obzidje z obrambnimi stolpi okoli
cerkve. Danes so vse kmetije usmerjene tudi v turizem in dobro povezane s
cestami v dolino. Do Djekš bomo prišli mimo kmetij s slovenskimi priimki:
Wetzl, Oman, Pokeršnik, Tušak, pot bomo pa pričeli zahodno od mesta Grebinj
/Griffen, 513m, pri grebinjskem kloštru in bo trajal cca 2,5 ure. Kdor ne želi
prehoditi poti navzgor se lahko z avtobusom zapelje 12 km do Djekš in potem
sprehodi do sosednje vasi Kneža (Graffenbach) na skoraj enaki višini. Zaradi
poletja vzemite s seboj dovolj vode. Vso pot bomo uživali v lepih razgledih na
Podjuno oz. Celovško kotlino. Djekše sodijo med kraje z največ sonca na
Koroškem. Po daljšem postanku namenjenemu ogledu kraja in sprehodom v
bližnjo okolico, se bomo po drugi poti spustili na vas Vovbre (Hainburg),
nedaleč od izhodišča poti. Po povratku v dolino se bomo še za krajši čas ustavili
v bližnjem Grebinju, ki ima zanimiv grad na vzpetini. Avtobus nas bo peljal po
isti poti nazaj preko prehoda Dravograd Vič.
Pohod je primeren za vse starostne skupine.
Vodila ga bosta Stanko Gašparič tel št. 041 862 214 in Franjo Kunej tel št.

031 706 509; e – pošta: franjokunej@gmail.com .
Cena prevoza je 18 €.
ŽELIMO VAM PRIJETNO POT PO DELU AVSTRIJSKE KOROŠKE!

