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VSE PLANINCE, LJUBITELJE NARAVE IN PECE

VABIMO
NA PRAZNOVANJE

ROJSTNEGA DNEVA KRALJA
MATJAŽA
Praznovanje bo v soboto, 23.08.2014, od 10. ure dalje
pri Domu na Peci
Člani PD Mežica bomo poskrbeli za zabavo ob rojstnem dnevu našega
kralja, ki že vrsto let spi pod Peco.
Vse, ki boste praznovali z nami, bomo pogostili z rojstnodnevno torto,
poskrbeli za zabavo s frajtonarico, dobro hrano in pijačo…
V čast kralju Matjažu se bodo zaslišali tudi poki movžnarjev, društva
Movžnar iz Mežice. Ti bodo iz votline zvabili kralja Matjaža in
Perkmandeljca, ki bosta praznovala z nami.

PRVO USTOLIČENJE KRALJA MATJAŽA NA PECI
20. Avgust 1932… Dan pred »ustoličenjem« so v Mežici v pozdrav obiskovalcem izobesili
trobojnice. Skupine ljudi so prihajale ves dan ter se podajale po poti naprej na Peco. S
popoldanskim vlakom se je pripeljala tudi pihala godba z Guštanja, ki je pri slavju na Peci
sodelovala brezplačno. Nekoliko pozneje so prispeli tudi koroški pevci z onstran meje…

Na predvečer so na vrhu Pece zagoreli
kresovi. Zaslišali so se zvoki godbe in
ubrana pesem koroških Slovencev.
Koča spet ni zmogla ponuditi
prenočišča
vsem
obiskovalcem.
Postavili so šotore, a niti to ni
zadoščalo. Na srečo planincev je bila
noč topla. Zakurili so si več ognjev, ob
katerih so preživeli vse do jutra.
Naslednji dan okrog šeste zjutraj so
zabobneli streli topičev, nato so se čez
planino razlegli še zvoki pihalne
godbe. Ob osmi uri se je pričela sv.
Maša, ki jo je pred votlino Kralja
Matjaža daroval prof. dr. Jakob
Aleksič. Po končani maši je v kratkih
besedah zbrane pozdravil načelnik
Martin Ule ter nato predal besedo
predsedniku odbora za Matjaževo
»ustoličenje« inž Božu Pirkmajerju.
Ta je orisal pomen slavnosti, odkril
spomenik ter ga predal v varstvo
Slovenskemu planinskemu društvu.
Sledili
so
govori
odposlancev
sosednjih društev.
Z mladinskim orkestrom in s
pripovedkami o Kralju Matjažu je na
proslavi sodelovala tudi šolska
mladina iz Podpece pod vodstvom
učitelja Iva Miheva.
V veselo razpoloženje je spravil vse
navzoče tudi pohorski poet Zorzut.

Konec uradnega dela je zaznamovalo zabijanje žebljev v krono Kralja Matjaža. Tisti, ki so se
tega slavja udeležili osebno, so zabili spominske žeblje sami, za one pa, ki so pooblastili
podružnico, jih je zabijal Martin Ule. Končno se je lahko prijetno druženje spremenilo v pravo
planinsko zabavo okoli koče…

