POHOD OD MIRNE PREKO DEBENCA DO GALAKSIJE
V sredo, 11.decembra 2019, smo se člani pohodniškega krožka odpravili na naš zadnji
pohod pred novim letom. Z avtobusom smo se, s postanki pri CIK Trebnje, pri MC in
Galaksiji, odpeljali do Mirne.

Priprave na start v Zapužah. Dan je bil hladen a sončen. Foto arhiv pohodništva.
Potek pohoda nam je že na avtobusu na kratko predstavila naša vodnica Ivica Vitez.
Avtobus nas je pripeljal do Zapuž, kjer je bilo izhodišče pohoda. Pot smo nadaljevali
mimo gradu v Zapužah in se rahlo vzpenjali po razgibanem pobočju in gozdni poti.
Pokrajina je bila že obsijana s soncem in odpiral se nam je čudovit razgled na Mirensko
dolino in bližnja hribovja.Ob hoji smo uživali, malo klepetali in že smo prišli do Stana,
od koder je bil razgled na vse strani še lepši in obsežnejši. S soncem obsijano se je
pred nami razprostiralo Posavsko hribovje s Kumom, Kamniško Savinjske Alpe, Julijci
s Triglavom, Snežnik, Gorjanci s Trdinovim vrhom in valovito Dolenjsko gričevje.
Prevzeti od naravnih lepot, smo prispeli do koče Plaz na Debencu, ki je visok 547m.

Koča Plaz na Debencu. Na dan pohoda je bila zaprta, zato ob malici iz nahrbtnika ni
bilo kavice. Foto arhiv pohodništva.
Tam se nam je prilegla malica iz nahrbtnika. Nadaljevali smo spust skozi Blatni klanec
mimo vinorodnega Gradišča, od koder smo pred nami videli Trebnje in v ozadju tudi
Repče in Trebni vrh. Spustili smo se mimo Arnberga in Lipnika do Rodin. Prijala nam
je hoja po ravninskem predelu in v manj kot štirih urah smo prišli do Galaksije, kjer je
bil naš cilj.
Naša vodnica Ivica Vitez je skrbno pazila, da na cilj nismo prišli preutrujeni , Med potjo
smo imeli več krajših postankov, kjer nam je veliko povedala o zgodovinskih, naravnih
in krajevnih značilnostih, kjer smo hodili.
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