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Marinkino darilo predsedniku
Turistično društvo Mirna Peč letos praznuje 20 let od ustanovitve. V teh letih je društvo
prehodilo dolgo pot in sestavni del te poti je tudi tradicionalni Mirnopeški pohod preko
Hmeljnika, s katerim smo letos obeležili naš jubilej. Na upravnem odboru društva je namreč
padla odločitev, da se Mirnopeški pohod preko Hmeljnika, zaradi kasnejšega, junijskega
pohoda Po poteh Slakove in Pavčkove mladosti, premakne na zgodnejši pomladni termin in s
tem ohrani njegova tradicionalnost.

V soboto, 24. maja 2014, so se nam tako že ob 8. uri zjutraj pri gostilni »Pr' Hlapc« pridružili
ljubitelji pohodništva, predstavniki domačih mirnopeških društev, osnovne šole in občine,
manjkali pa niso niti kurenti iz Ptuja. Lastnik Ernest Slak nam je tako kot vsako leto tudi letos
izkazal svoje gostoljubje. Sledil je pozdravni nagovor ter nekaj napotkov predsednika Jožeta
Barbo in že smo krenili na pot, dolgo osem kilometrov. Okoli štirideset udeležencev pohoda nas
je pod vodstvom tajnika Silva Barbo tako krenilo po znani trasi. Le-ta je bila za razliko od
preteklih let malo krajša, saj se je zaključila v Hmeljčiču. Od starta pred okrepčevalnico na
Rogovili smo v objemu domačih gozdov zavili na staro hmeljniško pot do Dul, prečkali avtocesto
čez prehod za divjadi nad karteljevskim klancem in se povzpeli na gorico nad Gorenjim
Kamenjem. Gostilna »Pri Darinki« je za nas odprla svoja vrata, da smo se lahko osvežili in
pomalicali ter nato v veselem razpoloženju nadaljevali pot do gradu Hmeljnik. Čeprav v
ruševinah, nas je mogočno hmeljniško obzidje tudi tokrat prevzelo. Pot smo nadaljevali po
grebenu nad karteljevskimi do globoških goric, kjer je sledil obvezen postanek v zidanici
Krevsovih. Tu nas je gospodinja Marinka navdušila z domačim kruhom in pecivom, gospodar
Jože pa z domačo vinsko kapljico. Pohodniki smo si še napasli oči ob lepem razgledu in veselo
krenili v smeri hmeljčarske gore. Sledil je le še spust pred gasilski dom v Hmeljčiču, ki nam je ta
dan odstopil svoje prostore. Pričakali so nas zvoki domačih mirnopeških harmonikarjev pod
vodstvom Franca Potočarja in številni gostje, ki so se z nami želeli obeležiti naš jubilej, med
njimi tudi naš župan Andrej Kastelic.

Bogat kulturni program je povezovala podpredsednica Ladislava Rupena, v programu pa so
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sodelovali učenci Osnovne šole Toneta Pavčka pod vodstvom Tatjane Kupljenik: Nekaj misli je
z nami deli tudi ljubiteljski pesnik upokojenec Drago Saje. Sledila je podelitev priznanj ob
jubileju društva: članom za večletno aktivno delo v društvu ter zahval za sodelovanje in
podporo. Vsa ta leta je namreč turistično društvo sodelovalo s številnimi domačimi mirnopeškimi
društvi, osnovno šolo in občino, s sosednjimi turističnimi društvi iz Žužemberka, Trebnjega in
Straže, kot tudi z korenti Poetovia Ptuj. Društvo je ob jubileju izdalo tudi priložnostni bilten, ki sta
ga uredili Mira Barbo in Ladislava Rupena. Prejeli so ga vsi udeleženci.

Za naše želodčke so poskrbeli prizadevni člani Sekcije ljubiteljev Slakove glasbe Mali Kal, pod
takti harmonik in v veselem druženju pa smo naše prijateljske vezi utrjevali tja do noči. In kot že
tolikokrat se je znova potrdil rek - »Turizem smo ljudje«. Zato iskrena hvala vsem, ki se trudite,
da to drži!

Mira Barbo
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