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RADO JENKO

Aii je Celje še lepo 
mesto?
Vprašanje, ali je fieljef še lepo 

hiesto, je bilo zadnje ieto vse 
bolj cesto postavijeiid, pa tudi pi
sma, v katerih naš meščani opd- 
zarjajo na številne nepravilnosti, 
so postala vse bolj pogosta; To
rej morajo obstajati določeni Ra
zlogi, ki so tem govoricam vzrok 
ih povod.

Zdi se nam, da o tem, če je Ce
lje lepo mesto ali ne, sploh ni 
treba razpravljati. Celje je lepo 
mesto in bo takšno tudi ostalo. 
Vprašanje pa je, kaj je zanemar
jeno in kaj je trenutno narobe. 
Tu bo menda vžrok. Sicer pa ne 
moremo mimo dejstva, da še me
sto zaradi nezadostnih sredstev pa 
tudi zaradi pomanjkanja vode ne 
pere več. Število pometačev je 
premajhno, otroci uničujejo na
sade, dvorišča so polna navlake, 
nasadi so vse bolj skromni, ni 
nobenih novih zelenic, na balko
nih se suši perilo, okolje okoli no
vih stanovanjskih blokov se zelo 
počasi ureja. Takih zadev bi la
hko še nekaj našteli. Dodajmo še 
okoli 500 črnih gradenj v zadnjih 
letih, slabo vzdrževane ceste, 
predvsem makadamske, še pose
bej cesto skozi Mestni park v Li
sce, razpadajoče poslopje Uniona 
Sredi mesta, zanemarjeno železni
ško postajo in ne vem, kaj vse bi 
še lahko našteli. Tudi nekateri so
meščani, predvsem novi, nima.’O 
preveč smisla za snago in red ter 
za vse to, kar spada k pojmu lepo 
mesto. Res, nekateri teh proble
mov so objektivnega značaja. 
Predvsem tisti, ki so povezani z 
večjimi finančnimi sredstvi, ka
tera so v Zadnjem času za te na
mene vse preskromna. Vseeno pa 
bi se dalo marsikaj le urediti in 
izboljšati. Vsekakor pa mora do
biti občina spet svoj osrednji ope
rativni organ — komunalno služ
bo, ki je ni moč prepuščati ra
znim zavodom, da jo usmerjajo 
po svoje. Pa tudi inšpekcijske 
službe morajo prijeti vajeti ener
gične j e v svoje roke. Primer z 
barako v ulici 29. ovembra je ne
kaj edinstvenega in je vreden vse 
graje.

S temi mislimi apeliramo na 
vse, ki jim je pi'i srcu naše me
sto, da se lotijo dela drugače, da 
bo naše mesto spet tako, kakršne
ga si želimo. Predvsem pa apeli
ramo na someščane, da sami, s 
svojim zgledom pokažejo, da jim 
je pri srcu urejeno, lepo mesto.

GOSTINSKO turistični zbor

Uetošnji IŠ. gostinsko turistični 
zbor bo na Bledu v začetku meseca 
oktobra. Z zanimanjem pričakujemo 
razprav na tem zborovanju.

Sodelavci v tej številki: Viktor
Belk. Alojz Bolta. Milan Božič, Mir 
lan Cetina, Stane Dolar. Gustav Gro
belnik, mr. Fedor Gradišnik, ing. arh. 
Janko Hartman. Rudi Hrovat, Rado 
Jenko, Karel Jug. Juro Kislinger, 
Vera Kolšek, Bogo Kosi, dr. Ervin 
Mejak. prof. Janko Orožen, Jože Pe
likan, ing. arh. Branko Rebek, Fran 
Roš, Ante Tevž, Stane Terčak, Fran
jo Vajd, Janko Volf, prof. Zoran 
Vudler, prof. Jože Zupančič.

V stranski dvorani Narodftega 
doma je že drugi mesec razgr
njen osnutek urbanističnega pro
grama Celja in njegovega vpliv
nega območja. Tu je na vpogled 
vrsta načrtov, ki nakazujejo smer 
razyöjä Celja in njegove okolice 
v naslednjih tridesetih letih. O- 
snutek urbanističnega programa, 
ki ga je izdelalo Več desetih stro
kovnjakov, je v bistvu izpopol
njen predlog, s katerim so urba
nisti prišli pred občino pred leti. 
Seveda nakazuje ta osnutek tudi 
vrsto novih rešitev, zajema Ob
močje vse občine in kompleksno 
rešuje problematiko.

Urbanisti predvidevajo, da se 
bo Celje še nadalje razvijalo Z 
enako močnim tempom, če že he 
hitreje kot zadnjih dvajset let. 
Število prebivalcev naj bi se po
večalo od sedanjih 30 na 60 tisoč, 
v tem času pa bi načrtno razvili 
tudi nekatera okoliška naselja, 
zlasti Vojnik; Dobrna in Franko
lovo naj bi bila izrazito turisti
čna kraja.

Osnutek urbanističnega pro
grama obsega ureditev voda (da 
bi mesto obvarovalo poplav), že
lezniški in cestni promet, kanali
zacijo, ki jo je treba zgraditi v 
celoti na novo (zbirno omrežje), 
dalje napajalne vode za elektri
ko, vodovod in plin, objekte za 
šport in rekreacijo, nove šole in 
seveda stanovanjska območja.

Tudi sedanji osnutek predvi
deva, da se bo središče mesta ši
rilo proti severu na doslej slabo 
izkoriščen prostor okrog hotela 
Celeia. Po odstranitvi Koprivnice 
in nekaterih starih objektov bo 
to dosti lažje kot doslej, ko se 
marsikdo brani graditi na tem 
območju (npr. Modna hiša). Raz
stavljeni sta tudi stari maketi te
ga dela, bržkone pa ne bo prišlo 
v celoti do realizacije prvotne za
misli, vsaj glede predvidenih ob
jektov ne.

Čeprav gre za podvojitev pre
bivalstva, se'zunanje mestne me
je ne bi premaknile dosti na
vzven, gre pa za večjo gostoto. 
V Liscah bi pozidali še Lunovo 
posestvo (s stolpnicami), ob Ljub
ljanski cesti naj bi bilo strnjeno 
naselje zaključeno pred mlekar

no. Proti severu bi bilo mesto 
razvito v loku do kanala, ki bo 
speljal vode Koprivnice in Sušni- 
ce v LožničO — zahodno od Bab- 
nega. Tako bo severno od proge 
skrajna zahodna točka sedanji 
Butejev most na Ložnici.

Ostrožno ostane zunaj te črte, 
tudi kmečko naselje Zgornja Hu
dinja, ureditveni načrt pa s kra
kom proti, severu zajema Šmar- 
jeto. Ob severnem robu bo tekla 
cesta ob kanalu, ki nato prek Go
lovca zavije proti Trnovljam.

Vzhodno od Mariborske ceste 
se bo še nadalje razvijala indu
strija. Ostanejo pa naselja Tr
novlje, Teharje, Lipa, Severno od 
Trnovelj je predvideno tudi novo 
mestno pokopališče. Na severu bo 
predvidoma obkrožala mesto tudi 
avtomobilska cesta, ki bo križala 
Mariborsko cesto severno od od
cepa ceste v Zg. Hudinjo.

Urbanisti vztrajajo pri prelo
žitvi savinjske proge za Lisce s 
to razliko, da bi se predor pod

Miklavškim hribom začel šele 
sredi parka pri drsališču. Koliko 
bo v tem primeru ostalo od par
ka, ni težko ugotoviti.

Hrbtenica cestnega prometa v 
mestu ostane že prej predvideni 
cestni križ. S severne strani bo 
ostala glavna dovozna žila neko
liko izravnana Mariborska cesta, 
ki se bo po prestavitvi železniške 
postaje nadaljevala proti jugu vse 
do sedanje Aškerčeve ulice. Proti 
zahodu bo mogoče cesto speljati 
po trasi savinjske proge, dalje 
proti vzhodu pa južno od cinkar- 
niških objektov (novih). Vzhodni 
in zahodni krak imata stikališče 
z avtomobilsko cesto.

Najpomembnejše cestne pro
metne žile bodo še v smeri sever 
— jug Kersnikova in Čopova u- 
lica s podaljški ter cesta na Lavo 
nekoliko zahodneje od sedanje 
veterinarske bolnice. V smeri 
vzhod —- zahod bodo poleg Ljub
ljanske in Teharske ceste po
membne še izravnana Dečkova 
cesta s podaljškom preko Beži
grajske ceste, razen tega pa seže 
omenjena cesta po nasipu kanala, 
ki bo potegnjena do Trnovelj.

Ing. arh. Janka Hartmana smo 
vprašali: KAJ JE ZNAČILNO ZA 
NOVI URBANISTIČNI PROGRAM? 
Odgovoril je: Značilnost novega
urbanističnega programa je v tem, 
da je izdelan po novih navodilih 
za izdelavo urbanističnih projek
tov, ki jih je izdal republiški se
kretariat za urbanizem. Ob teh 
navodilih je postalo jasno, da bi 
bilo zgrešeno, če bi pri urbanisti
čnem načrtovanju Celja ostali v 
prej zastavljenih mejah. Celovit 
urbanistični načrt urbanega nase
lja tvorita urbanistični program 
vplivnega območja tega naselja in 
ureditveni (regulacijski) načrt. O- 
snutek urbanističnega programa 
vplivnega območja Celja je izde
lan tako kot je za razvoj mesta 
to potrebno. Za vplivno območje 
je bilo v osnovi določeno ozemlje 
občine Celje.

Celje naj bi imelo v bodočnosti 
dvanajst semaforskih križišč.

Urbanisti so namenili znaten 
del mestnega območja zelenim 
površinam s športnimi in rekrea
cijskimi objekti, otroškimi igrišči 
in podobno. V zelenih pasovih bi 
bile tudi nove šole. V načrtu so 
vrisani trije taki pasovi, ki se od 
severa zajedajo do mestne magi
strale. Najpomembnejši bo vse
kakor pas, ki zajema Golovec in 
območje pod njim, kjer naj bi 
uredili tudi novo kopališče. Dru
gi zeleni pas pa bi ob vzhodni 
strani spremljal podaljšek Čopo
ve ulice in tretji prav tako vzho
dno od ceste na Lavo. Čeprav je 
teh igrišč veliko, pravijo, da smo 
še vedno pod zahodnoevropskim 
standardom takih površin v no
vih delih mest.

Osnutek zajema tudi rekreacij
sko območje ob Celjski koči. 
Predvidena je gradnja, sedežnice 
izpod Pečovnika do Tovsta, pred
videli pa so tudi lokacijo za vi
kend hišice. Na Stari grad ri 
planirane nove ceste, pač pa je 
vrisana sedanja.

Osnutek urbanističnega progra
ma je nedvomno lep korak na
prej za načrten razvoj mesta. Tu 
so nakazane rešitve vseh največ
jih problemov, s katerimi se bo 
morala ukvarjati v prihodnje 
mestna komunala in občinska 
skupščina. Vprašanje je, ali bo 
trideset let dovolj, da bi vse to, 
kar vidimo na načrtih, tudi u- 
resničili?

J, Voli

Ing. arh. Rebeka Branka sme 
vprašali: KAJ MENITE O NOVEM 
URBANISTIČNEM PROGRAMU? 
Odgovoril nam je takole: Novi ela
borat prikazuje celotni urbanisti
čni program vplivnega območja 
Celja in že bistvene elemente ure
ditvenega (regulacijskega) načrta 
mesta Celja, ki je še v izdelavi. 
Elaborat je zbir številnih strokov
nih študij in ekspertiz, smotrno 
zbranih v enotno delo. Jasno' in u- 
rejeno so prikazani vsi elementi v 
vplivnem območju občine Celje, 
ki dajejo smernice in pogoje za 
izdelavo ureditvenih načrtov ur
banih naselij v občini ter funkcijo 
in mesto neurbanih naselij. Mislim 
da bi bil že zadnji čas, da je Ce
lje dobilo osnutek urbanističnega 
programa. V kolikor bo elaborat 
uspešno prešel celoten postopek in 
bo odobren, bo to eden najbolj 
značajnih dokumentov mesta Ce
lja. Bistveni izvleček programa je 
treba publicirati v čim večji na
kladi. S tem bi se občani seznani
li z urbanistično problematiko in 
prostorskim razvojem svojega kra
ja.



DRUŠTVENA KRONIKA
3. 4. Pričetek vzdrževalnih del na 

Starem gradu
15. 4. Seja upravnega odbora
16. 4. Za propagandno akcijo v Voj

vodini smo dali na voljo pro- 
propagandni material

19. 4. Za spomladanski zagrebški ve
lesejem smo odposlali 2000 pro
spektov

20. 4. Izšla je prva letošnja številka
Lepega mesta

25. 4. Zaključek in pregled opravlje
nih vzdrževalnih del na Starem 
gradu

26. 4. Sestanek z gostinci glede pri
prav na sezono

5. 5. Društveni izlet na Sleme nad
Šoštanjem. 45 udeležencev

6. 5. Redna seja uredniškega odbo
ra za jesensko številko Lepega 
mesta

6. 5. Razposlali smo večje število
prospektov potovalnim uradom 
v naši državi in v inozemstvu

7. 5. do 15. 5. Komisijski ogledi ne
pravilnosti po mestu 

16. 5. do 30. 5. Razposlali smo 126 pi
smenih opozoril glede ugotov
ljenih nepravilnosti v mestu 

16. 5. Proslava 10 letnice društvenega 
podjetja Reklama

16. 5. Pri občini smo posredovali gle
de nekaterih nepravilnosti 

20. 5. Objavili smo več oglasov za 
Celje v jugoslov. časopisih 

22. 5. Udeležili smo se sprejema ob 
otvoritvi avtobusne proge Graz- 
Celje-Dobrna

30. 5. Društveni izlet Plitvice-Karlo- 
vac; 37 udeležencev

3. 6. Sprejeli smo obisk turističnega
društva Radenci

4. 6. S prospekti smo založili infor
macijsko pisarno mladinkega 
pevskega festivala

7. 6. Razposlali smo še nekaj opozo
rilnih pisem za odpravo nepra
vilnosti

15. 6. Seja upravnega odbora 
20. 6. Objavili smo še nekaj oglasov 

za propagando letošnje sezone 
25. 6. Sodelovali smo na seji sloven

skih etnografov na Starem gradu
27. 6. Društveni izfct v Kropo in v

Škofjo Loko; 40 udeležencev
5. 7. Sodelovali smo na seji CTZ za

pripravo področnega zimskega 
prospekta

10. 7. do 20. 7. Sodelovali smo pri iz
vedbi grajskih iger na Starem 
gradu

11. 7. Društveni izlet na Bled, Bohinj
in na Vogel; 38 udeležencev 

18. 7. Sodelovali smo s turističnim 
paviljonom na Dnevu cvetja in 
piva v Laškem

1. 8. Društveni izlet na Ljubno; 33 
udeležencev

3. 8. Seja ožjega uredniškega odbora 
za jesensko številko Lepega 
mesta

10. 8. Seja komisije za sestavo itine- 
rejev jesenskih izletov 

15. 8. do 20. 8. Popis najlepših oken 
in vrtov s cvetjem

CELJSKE TURISTIČNE NOVICE
DVE NOVI TRGOVINI TEHNO- 

MERCATORJA. Te dni so odprli novo 
moderno urejeno samopostrežno tr
govino z barvami in kemikalijami v 
Stanetovi ulici, v kratkem pa bodo 
odprli še eno trgovino na Titovem 
trgu, nasproti hotela Evropa. Ugled
nemu podjetju izrekamo priznanje 
za lepo urejene lokale.

BIFE NASPROTI AVTOBUSNE PO
STAJE. Kolodvorska restavracija je 
junija odprla nov, lepo urejen bife 
nasproti avtobusne postaje.

SPOMLADANSKA dela na sta
rem GRADU. Letošnjo spomlad je 
naše društvo, ki skrbi že vsa povojna 
leta za Stari grad, poskrbelo za redna 
očiščevalna dela, najnujnejša popra
vila zidovja ter slikarska in pleskar
ska dela v gostišču. Stroški so pre
segli znesek G00 000 dinarjev.

SPOMLADANSKA AKCIJA O OD
PRAVI NEPRAVILNOSTI. Tudi letoš
nja pomlad so društvene komisije 
pregledale mestno območje in evi
dentirale številne nedostatke, na ka
tere je nato prizadete opozorilo dru
štveno tajništvo s 126 pismi. V števil
nih primerih so pisma tudi zalegla.

CELJSKA TURISTIČNA ZVEZA 
OSTANE. Na spomladanskem, dobro 
obiskanem plenumu so turistični de
lavci soglasno sklenili, da bo celjska 
turistična zveza nadaljevala s svojim 
delom tudi po ukinitvi okraja kot 
medobčinska organizacija. Pozdrav
ljamo to pravilno odločitev, saj je 
Celjska turistična zveza nujno po
trebna.

ŠTEVILO IZLETNIKOV V CELJU. 
Celjska turistična zveza nam poroča,

da je bilo letošnjo sezono v Celju o- 
koli 10 000 prehodnih turistov, ki niso 
prenočevali ( od tega 4 000 mladine, 
3 000 odraslih in 3 000 inozemcev). Vsi 
so v Celju gotovo porabili nekaj de
narja, ki pa ga ni evidentirala no
bena statistika.

CELJSKA KOČA V SLABEM STA
NJU. Celjska koča, naše priljubljeno 
izletišče, pa tudi znano smučišče, je 
v zelo slabem stanju. Vemo, da ob
nove tega planinsko-turističnega ob
jekta Planinsko društvo ne zmore, 
lahko pa bi to storilo katero izmed 
dobro stoječih celjskih gostinskih 
podjetij. Prav bi bilo, če bi mero
dajni na občini to zadevo resno pro
učili!

KOLIKO CELJANOV JE BILO LE
TOS NA DOPUSTIH. V Celjski turi
stični zvezi menijo, da je bilo letos 
na dopustih okoli 2 000 prebivalcev 
našega mesta, kär je nekaj manj kot 
lani.

60 LET TURISTIČNE ZVEZE SLO* 
VENUE. Letos praznuje svoje šest
desetletnico naša osrednja turistična 
organizacija — Turistična zveza Slo
venije. Ob tej priliki bomo objavili v 
naši decemberski številki daljši članek 
o njenem delu in razvoju.

NEDELJSKE VOŽNJE NA SLEME 
IN CELJSKO KOČO. Celjsko avtotu- 
ristično podjetje IZLETNIK je vso 
sezono vzdrževalo dobro obiskani ne
deljski turistični progi na Sleme nad 
Šoštanjem ter na Svetino — Celjsko 
kočo. Poročajo nam, da bodo avto
busi vozili do konca meseca oktobra. 
Prav bi bilo. če bi IZLETNIK pri
hodnje leto dodal še kakšen nedelj
sko turistično progo.

Na plenumu turistične zveze. Z leve 
proti desni: predsednik nadz. odbora 
Rudolf Pibrovee, podpredsednik Karl 
Vitez, predsednik TZS dr. Danilo

Dcugan, član UO Riko Rižnar, pred
sednik CTZ Rado Jenko in glavni 
tajnik CTZ prof. Zoran Vudler.

Foto: Rudi Hrovat

PISMO

SPOŠTOVANO »LEPO MESTO«

Na sprehodu po mestnih ulicah 
sem se hotel prepričati, če je osta
lo še kaj nepravilnosti, ki sem 
jih omenil v zadnjem pismu. Ne
kaj so le popravili; popravili so 
v ulici proti tržnici podrti steber, 
pred grajskimi igrami so vsaj za 
silo uredili cesto na Stari grad. 
Ob tej priliki moram omeniti, da 
bo končno tukaj le treba misliti 
na cestno razsvetljavo. Kako ne
prijeten je bil ob grajskih igrah 
povratek v mesto, so ugotovili 
številni obiskovalci »Hermana 
Celjskega«. Tudi Pelikanova pot, 
je zelo zanemarjena.

Če greš po cesti proti železni
škim skladiščem, te večkrat ob
jame megla prahu, ki ga na he- 
škropljeni cesti dvigajo tovornja
ki. Cesto proti železniškim skla
diščem bi morali asfaltirati; za
enkrat pa vsaj večkrat dnevno 
škropiti.

Ker sem slišal, da se prebi
valci Jožefbvega hriba čez mar-
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sikaj pritožujejo, sem jo mahnil 
tja. Na cesti, ki pelje proti stop
nicam, me je pozdravljala velika 
luža.

Pota po Jožefovem hribu so 
od nalivov tako razdejana, da so 
ponekod že skoraj neprehodna. V 
najslabšem stanju je spodnji del 
Groharjeve ulice in cesta proti 
samostanu. Včasih sta v tem oko
lišu skrbela za. red in snago dva 
cestarja, že več kot eno leto pa 
ni videti nobenega. O kupih sme
ti in. nesnage, ki jih je videti na 
raznih krajih, rajši ne pišem. Sto
pnice, ki peljejo na hrib so skoraj 
popolnoma preraščene in podobne 
džungli, pa tudi ob ostalih poteh 
bi morali, pokositi travo. Jožefov 
hrib kliče cestarje in sanitarnega 
inšpektorja; slednjega pa bi pri
poročil, da pregleda tudi Ipavče
vo ulico in kanal ob njej, kjer se 
razvijajo tani duhovi, da me' je 
kar nazaj vrglo.

Pogledal sem še na Lisce. Prav 
neprijazna je okolica Saidlovega 
studenca, prebivalci pa se prito
žujejo nad Partizansko cesto, ki 
je najbolj zanemarjena Celjska 
ulica! S tem bi bil komunalni del 
mojega pisma končan in bom pre
šel na druga področja. Omenim 
le še novi urbanistični načrt, ki 
ga danes samo pozdi-avljam, pri
pombe pa bom napisal prihodnjič.

Zanimivo bi bilo prešteti vse 
birokrate po celjskih zavodih, ki 
so se razširili v zadnjih letih v

pravo zavodomanijo. Izredno eks- 
■peditivni so v Zavodu za nepre
mičnine, ki našemu društvu v 
štirih mesecih mso odgovorili na 
pismo glede poslovnih prostorov 
turističnega urada, kamor bi oni 
baje radi vtaknili nekega klobu
čarja iz južnih krajev. Poleg eks- 
peditivnosti imajo pri tem zavodu, 
kakor kaže, tudi veliko smisla za 
turizem in za delo našega društva. 
Glede ekspeditivnosti moram po
hvaliti še celjski super zavod za 
gospodarstvo, kamor sta morala 
moja strica, Ivek in Rudek, za 
gradbeno dovoljenje vsaj tride
setkrat. Ker sta to opravila v 
glavnem med službenim časom, je 
bilo vse to v splosno ljudsko in 
gospodarsko korist. Tozadevno 
sem mnenja,-da spada topogledno 
uradno poslovanje v pristojnost 
občine in ne zavodov.

In tako mi ostane še kulturni, 
turistični in športni del mojega 
pisma. Najprej moram potočiti 
nekaj solzic za II. zvezno ligo. Je 
pač tako: za ostati v ,11. ligi bi 
bilo treba dinarčkov in pa še pre
cej več srca ter borbenosti. Pa ni 
bilo dovolj ne enega ne drugega. 
Precej dinarčkov pa so pobasali 
odsluženi neamaterji, kakor mi 
tuuradno pravimo profesionalcem.

Na športno področje spada še 
novo drsališče, ki ima izredno te
žak porod, kakor je zadnjič go
drnjal moj ata, ko je bil v parku 
in je mislil, da je svetovno hokej
sko prvenstvo v Celju že pod 
streho, Tam so mu povedali, da

PRIZNANJE ZA ROŽE
Denarne nagrade In pismena 
priznanja

Posebna komisija Olepševalne^ 
ga in turističnega društva Celje 
je sestavila seznam 635 gojiteljev 
cvetja na oknih iri vrtovih, Prvo 
nagrado za nailepše cvetje v žne^ 
sku 6 000.- dinarjev je prisodila 
HIŠNEMU SVETU Trubarjeva ul. 
10-16, drugo ih tretjo nagrado 
vsaka po 4 000 dinarjev si delita 
Šola Hudinja in šola Polule, dve 
nagradi po 3 000.- dinarjev prej
mejo tovarna emajlirane posode 
(vrtnar Gustl Ježovnik) ih postaja 
Milice v Gregorčičevi ulici, dve 
nagradi po 2 000 dinärje Ažman 
Tinka, Ulica 29. novembra in mr. 
ph. Kramar Bogdan, Tončke Če
čeve 8, dvajset nagrad po 1000 
dinarjev pa: Vudler Franci, Ulica 
29. novembra 21, Gerjevič Milka, 
Ljubljanska 74 a, Ribič Jože, M. 
Pijade 6, Hišni svet oficirskega 
bloka Trg revolucije 2-3, Trofenik 
Janež, Ulica Čončke Čečeve, Gaj
šek Rezka, Pohorska 12, Goršek 
Arnold, Cesta na Dobravo 65, Kos 
Ernest, Ulica 29. novembra 37, 
dr. Lakner Edo, Ulica 29. novem
bra 32, Florjan Leopold, Celovška 
4, Vengust Jože, Na bregu, Petro
vič Dušanka, Na otoku, Pečolar 
Štefan, Nušičeva ulica 2, Jovano
vič Savo, Prežihova 4, Štros Fran
cka, Mariborska c. 119, Čevžar 
Mari.ia, Trg svobode 10 — staro 
sodišče. Ažman Ivana — gasilski 
dom Gaberie, Feguš Ana, Mari
borska 12. Hišni svet Kocenova 2, 
Kovač Pavla. Teharska cesta 41.

Vseh 635 gojiteljev lepega cve
tja pa prejme te dni še posebno 
pismeno priznanje. Nagrajence 
prosimo, da dvignejo nagrade V 
našem Turističnem uradu v Sta
netovi ulici do konca meseca.

AVTOBUSNA PROGA GRAZ-CE
LJE - DOBRNA. 23. maja je bila prva 
letošnja avtobusna vožnja Graz-Celje- 
Dobrna, ki so se je udeležili tudi: 
predsednik graške poštne direkcije 
dr. Pabeschitz, predstojnik prometa 
dr. Gartner in novinarji graških ča
sopisov Tagespost. Kleine Zeitung, 
Die Neue Zeit in Die Wahrheit, ki so 
objavili o Dobrni lepo napisane re
portaže. Avtobus je vozil vso sezono.

podjetja zelo nerada odrajtavajo 
tiste dinarčke, ki so jih obljubila.

S svoje strani Ringaringarajo 
pozdravljam. Celjskim grofom 
pa želim, da bi prišli tudi v 
bodoče vsako leto v še boljši kva
liteti na Stari grad. Komentirati 
moram še letošnjo turistično se
zono, ki je nekaj slabše uspela, 
ker so bile cene nekaj nad pov
prečjem, ukrepi ažurni, preskrba 
odlična od zadaj navzgor, servisi 
v gostinstvu na posebni višini.

Moj dragi ata je dejal, da so 
mu povedali, ko je tozadevno 
godrnjal, da moramo še vedno 
upoštevati naš zlatni rek: na na
pakah se učimo!

Ne smem prezreti še tovariša 
Jako, hmeljskega strokovnjaka, 
zgodovinarja, turističnega eks
perta, itd., itd., ki je Lepemu 
mestu tako lepe nauke delil in ga 
učil, sam pa bi v svojih spisih tu
di kakšno napakico lahko popra
vil. Naj mu samo povem, da je 
Sinjska alka v Sinju in ne v 
Senju, kar vem še celo jaz, mali 
Janezek Grdovid.

Tako, mislim, da sem končal to 
svoje pisanje, končal pa sem tudi 
počitnice, moj ata in mama pa 
dopust, ki jima je povsem osušil 
mošnjiček, tako da bom moral s 
starimi hlačami začeti novo šol
sko leto. Še glede nove gospodar
ske reforme. O njej bom referiral 
prihodnjič, ko jo malo preizku
sim na lastni koži. In v tem smi
slu vas vse lepo pozdravlja

Janezek Grdovid
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PRIPOROČAMO
ZDRAVILIŠČA

Zdravilišče 
Rogaška Slatina
Slovito zdravilišče za bolezni 
želodca, prebavil, jeter in žol
ča. Zdravilni vrelci Tempel, 
Styria in Donat.

ZDRAVILIŠKO 
GOSTINSKO podjetje
ROGAŠKA SLATINA
je največje hotelsko podjetje 
na celjskem turističnem pod
ročju. Hoteli Slovenski dom, 
Soča, Slatinski dom. Trst, Po
šta, Bohor itd.

ZDRAVILIŠČE
DOBRNA

znano zdravilišče za ženske bo
lezni, managerske bolezni in 
lažja revmatična obolenja. Po
čitek, dopust, zdravje — Infor
macije: Zdravilišče Dobrna

V Laškem: poceni, dobro 
in solidno

GOSTIŠČE HUM in 
HOTEL

SAVINJA

PRIPOROČAMO

JESENSKI IZLET
CELJSKA KOČA

SVETINA

Lepo urejen

HOTEL KAJUH
ŠOŠTANJ

odlična kuhinja, dobre pijače, 
nizke cene

Nova turistična postojanka 
s 34 ležišči na

GORI OLJKI
je odlično oskrbovana in 

dostopna tudi z avtomobilom.

Dobro boste postreženi 
v gostišču
PLANINKA LJUBNO

Gostilna * prenočišča * pension

Kadar ste v Ljubljani 
obiščite kavarno, restavracijo, 

klet in hotel

GRAND HOTEL 
»UNION«

V Mariboru boste vedno dobro 
in poceni postreženi v novem 
lepem

HOTELU SLAVIJA

NAŠA LETOŠNJA TURISTIČNA SEZONA
a) Manjši turistični kraji
Letošnjo turistično sezono smo 

pričakovali v manjših turističnih 
krajih s precej manj optimizma 
kakor zadnja leta. Bilo je toliko 
subjektivnih in objektivnih vzro
kov, da je bil pesimizem kar na 
mestu. Nenehen porast cen pre
hrambenih proizvodov je povzro
čil visoke pensionske cene, ki v 
znesku okoli 2.200 dinarjev na 
dan niso več ustrezale skromnej
šim obiskovalcem našega podro
čja. K temu moramo dodati še 
neasfaltirane, slabo vzdrževane 
ceste, slabo preskrbo s sadjem, 
pecivom in mlekom, ki ga v Sa
vinjski dolini skoraj ni moč do
biti.

JE RESNIČNO 
PRIJETNEGA OKUSA

In če k temu dodamo še dvo
mesečno deževje v predsezoni, po
plave v Vojvodini, od koder smo 
imeli v minulih letih precej go
stov, pa še nove gospodarske u- 
krepe in novo valutno reformo, 
potem letošnja sezona v manjših 
turističnih krajih skoraj ni mogla 
biti drugačna, kakršna je pač bila: 
slaba.

In še glede cen: v Srbiji so bile 
cene v kliamtskih krajih nižje od 
naših in so znašale 1 200 do 1 600 
dinarjev v manjših hotelih in 
planinskih domovih.

Poizkusili smo tudi na avstrij
skem tržišču, pa so bili naši uspe
hi slabi, saj smo zahtevali za pen
sion 75 šilingov, avstrijci pa so 
nudili v svojih krajih pension že 
po 55 šilingov. Svoje pa je pri
spevala še slaba zamenjava ši
linga v predsezoni.

Ne smemo tudi mimo dejstva, 
da gostje samo z dobrim zrakom 
in lepo naravo niso več zado
voljni. Gostišča bi morala biti 
bolje urejena, sobe lepše oprem
ljene, na voljo bi moralo biti vsaj 
skromno razvedrilo, vsak turisti
čni kraj pa bi moral imeti ko
palni bazen.

Takih in podobnih primerov bi 
lahko našteli še več. Da omenimo 
samo še gostinske usluge nasploh, 
ki dostikrat in marsikje niso bile 
takšne, kakršne bi morale biti.

O vseh teh stvareh velja letos 
temeljito premisliti, ko končujejo 
mali kraji sezono s skromnejšim 
številom nočitev, kakor pa jih je 
bilo lani.

K sreči vsi ti problemi niso zna
čilni samo za naše področje in so 
jih imeli tudi drugod, marsikje 
več kakor pri nas.

b) Zdravilišča
Letošnja sezona je bila v vseh 

štirih naših zdraviliščih zelo do
bra, saj se je povečalo število do
mačih gostov za 11 %, inozemskih 
pa za 19 % napram istemu ob
dobju v lanskem letu. V vseh 
krajih je primanjkovalo ležišč in 
je bilo treba odkloniti precej go
stov, največ inozemcev. Opozar
jamo še enkrat: zdravilišča nujno 
potrebujejo nova prenočišča!

c) Celje in Velenje

V Celju in v Velenju se s se
zono ne moremo preveč pohvaliti, 
čeprav je število nočitev večje ka
kor lani. V Celju sta bila v gla
vni sezoni oba hotela slabše zase
dena, pa tudi hotel Paka v Vele
nju je večkrat delil z njima po
dobno usodo.

Problematiko celjskih hotelov 
bo treba temeljito proučiti, iz
vesti določene energične organi
zacijske ukrepe, predvsem pa 
najti pot, kako privabiti več go
stov v naše hotele.

70 LET SLOVENSKE GIMNAZIJE
S cesarsko odločbo od 21. julija 

1895 je bila potrjena ustanovitev 
»državne nižje gimnazije z nem
škim in slovenskim učnim jezi
kom v Celju«. Prišlo je do tega 
po težkih parlamentarnih borbah, 
ob sovražnem odporu celjske 
nemške občine in solidarnem na
sprotovanju vse nemško- avstrij
ske javnosti. Slovenska narodna 
in kulturna zahteva, da se za 200 
tisoč spodnještajerskih Slovencev 
širšega celjskega okrožja osnuje v 
Celju slovenska gimnazija, je bila 
dovolj skromna in polno uteme
ljena — v nemško avstrijski mi
selnosti tedanje dobe pa je po
menila za naše Nemce težak uda
rec, za nas pa veliko narodnopo
litično zmago. Tako smo v jeseni 
1895, torej pred sedemdesetimi 
leti dobili prvi razred te tako- 
zvane slovenske gimnazije z nem
škim in slovenskim učnim jezi
kom v Celju v poslopju tedanje 
slovenske Okoliške šole v Celju v 
Neugasse — sedaj Čuprijski ulici 
št. 9.

Dne 16. septembra 1995 je bilo 
vpisovanje, 17. in 18. IX. so bili 
sprejemni izpiti in svečano, cer
kveno opravilo. Zanimanje za vpis 
v gimnazijo je bilo vsesplošno, 
naval nas s kmetov tako ogromen, 
da nas je bilo spočetka 113 strpa
nih v en sam razred. Velike »čist
ke« so nas hitro zreducirale tako, 
da nas je oficielna statistika za
jela le še 89 začetkom šolskega 
leta v eni sami učni sobi. Trpeli 
smo mi in profesorji, za avstrij
sko javnost pa je bil doprinesen 
dokaz potrebe obstoja in nadalje
vanja razvoja slovenske gimnazije 
v Celju. V tej zvezi, naj mi bo 
dovoljeno, da otmem pozabi ne
ljubi dogodek, ko je pritisk ljudi 
na tesnem hodniku na vrata spre
jemne pisarne dvignil vrata s te
čajev, ki so obvisela na naših gla
vah in ramah. Na prag tako ne
srečno odprte pisarne pa je stopil

direktor Julius Glowacki, ki je 
nas starše in mladince strahovito 
ozmerjal. Spominjam se še besed 
svojega pokojnega očeta, ki me je 
prijel za roko in mi zašepetal: 
»Oh, ubogi Janez, takim ljudem 
prideš v roke«. Direktor Glowacki 
nam je pozneje v šoli še večkrat 
očital, da smo kazali tako uka- 
željnost, da smo vrata dvignili s 
tečajev, sedaj pa da smo samo še 
za kravje pastirje. To so bile nje
gove hude besede, če nismo do
bro odgovarjali v matematiki, 
geografiji in prirodopisu, kar vse 
je on poučeval. Imel je slabo na
vado, da je strahotno kričal, ven
dar je bil pravična in poštena 
duša - prirodoslovec znanstvenik, 
s srcem za nas, četudi v avstrij
skem oklepu. Naš skrbni in dobri 
oče na gimnaziji pa je bil profe
sor Anton Kosi, ki je poučeval 
latinščino, slovenščino in nemšči
no. Verouk je poučeval nemški 
pridigar Jože Atteneder. V dru
gem semestru prvega šolskega 
leta smo dobili paralelko, v dveh 
oddelkih prvega razreda ob koncu 
šolskega leta nas je bilo le še 70 
dijakov. Dobili smo tudi novo 
učno moč suplenta Ivana Berni
ka. Koncem četrtega razreda nas 
je ostalo le še 32. Čistka je bila 
torej kar temeljita, saj je v štirih 
letih pobrala 81 dijakov — ali po 
uradno izkazani statistiki 57 di
jakov, ki so bili izločeni iz zavo
da. Ni nas smelo priti preveč v 
višjo gimnazijo, da ne bi bil o- 
grožen značaj osemrazredne nem
ške gimnazije, na kateri je vladal 
vitez Franc Jožefovega reda, c. kr. 
šolski svetnik direktor Peter Kon
čnik, ki je napisal slovensko slov
nico za naše šole, pozabil pa, da 
je slovenskega rodu.

Povedati moram tudi, kakšna je 
bila ta naša slovenska gimnazija 
pred sedemdesetimi leti v Celju. 
V slovenskem jeziku smo se učili 
latinščine, matematike, slovenšči
ne in verouka, vseh ostalih pred

metov pa v nemškem učnem je
ziku, ki so ga le redki izmed nas 
razumeli in še redkejši za silo go
vorili. Prirodoslovni in zemljepi
sni pouk je bil prava muka, za 
nas težja kot za profesorje, ki so 
z nami čutili krivico, so pa mo
rali obravnavati snov v nemškem 
jeziku. V nemškem jeziku so tudi 
izpraševali, mi pa po nemško od
govarjali, kar smo se na pamet 
naučili.

Sprejemnina in učni prispevek 
sta znašala 3 goldinarje 10 kraj
carjev, šolnina za vsak semester 
pa 15 goldinarjev, kar je pomenilo 
tedaj velik denar, ki ga ni bilo 
lahko plačati. Res revni učenci, 
ki so dosegli v nravnosti in pri
dnosti vsaj povoljni, v napredku 
pa prvi red, so bili šolnine opro
ščeni. Na koncu prvega šolskega 
leta 1895-96 je izšlo tiskano šolsko 
poročilo I. Jahresbericht des k. k. 
Staats- Untergymnasiums in Cilli, 
herausgegeben vom Leiter. Druck 
von Dragotin Hribar; tiskano to
rej v slovenski tiskarni na 32 
straneh, od tega le dve strani v 
slovenskem jeziku.

Pouk smo imeli dopoldne od 8. 
do 12., popoldne pa od 14. do 16. 
V letu 1896 je bilo izdano dovo
ljenja za pouk neobveznih pred
metov: petja, telovadbe in risanja. 
Tisto prvo šolsko leto je nastala 
taka vročina, da se je pouk v ju
liju začel že ob sedmih zjutraj, 
popoldne pa ob treh; nekaj dni 
pa je pouk popoldne zaradi vi-o- 
čine celo odpadel. V šolskem letu 
1896-97, ko smo dobili že drugi 
razred, so bili zanj najeti pro
stori v Jezernikovi hiši v Schul- 
gasse — sedaj Muzejski trg št. 3., 
kamor se je postopoma vselila ce
la naša gimnazija. Koncem dru-
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RAZGOVOR Z GOSTINCI

MIRKO MEŠTROV
V Celju je bila sezona zadovoljiva

Kratek zapis o pomenku z ljudmi, ki imajo vsak dan opravka 
s turisti v naših gostiščih in hotelih

Mirko Meštrov se je rodil pred 
50. leti v Trstu. Svojo mladost je 
preživel v Celju, kjer je imel nje
gov oče znano dalmatinsko gostišče. 
Tako se je že mlad spoznal z vsemi 
posebnostmi gostinstva. Nemci so 
družino izselili na Hrvaško, od ko
der je šel Minko v partizane in je 
več let sodeloval v NOV. Direktor 
gost. podjetja NA-NA je od njegove 
ustanoviit ve.

Lepo mesto: Kako je nastalo go
stinsko podjetje NA-NA?

Meštrov Mirko: Ko so bile' pred 10 
leti nacionalizirane zasebne mestne 
gostilne je iz njih nastalo gostinsko 
podjetje NA-NA. Ob začetku nismo 
imeli ničesar, danes po 10. letih pa 
znaša vrednost naših osnovnih sred
stev preko 150,000.000 dinarjev. V 
sestav našega podjetja spadajo go
stilne Turška mačka in Koper, re
stavracija in slaščičarna NA-NA, ka
vama in slaščičarna Mignon ter bi
fe Dalmacija. Delovni kolektiv šteje 
zdaj 105 ljudi, povprečni mesečni 
promet pa je okoli 20,000.000 dinarjev.

Lepo mesto: Kakšni so načrti po
djetja?

Meštrov Mirko: Predvsem name
ravamo modernizirati vse naše ob
rate, vse ostalo pa zavisi od bodoče 
ureditve celjskega .gostinstva. Dani 
smo hoteli priključiti k naši kavarni 
Mignon še prostore, ki jih ,je prej 
zasedala Narodna banka, pa nam 
jih žal niso dodelili. S tem prosto
rom bi preko dneva povečali kapa
citeto Mignona. zvečer pa bi bil ta 
prostor 'Lahko lep nočni lokal.

Lepo mesto: Kaj menite o celj
skem gostinstvu?

Meštrov Mirko: Glede celjskega
gostinstva preveč govorimo in pre
malo storimo. Integracija je neod
ložljiva, saj bi v Celju smeli biti 
največ dve gostinski podjetji.

Lepo mesto: Ali bi bilo vaše po
djetje pripravljeno integrirati hotel 
Celeia?

Meštrov Mirko: Problem hotela
Celeia je treba nujno rešiti. Poleg 
objektivnih so tam tudi subjektivne 
težave, seveda pa mora pokazati tu
di občina za te stvarni več razume- 
vamja. Večje. in.Üegrirano (podjetje, 
bi lahko imelo pod določenimi pogo
ji v svojem sklopu tudi hotel Celeio.

Lepo mesto: Kaj menite glede
nočnega lokala v. Celju?

Meštrov Mirko: Nočni lokal je v 
Celju potreben, rentabilen pa bi bil 
samo v primerni kombinaciji. Cez 
dan kavarna, zvečer nočni lokal ali 
kaj podobnega.

Lepo mesto: Kaj menite o delu
turističnega društva in o sodelovanju 
z gostinci?

Meštrov Mirko: Z delom celjske
ga turističnega diruštva smo lahko 
kar zadovoiljni. tudi z lepimi celj
skimi prospekti, ki jih je to društvo 
izdalo. Sodelovanje pa bo moralo 
biti v bodoče še tesnejše.

Lepo mesto: Kaj predlagate, da 
ukrenemo v Celju za prihodnjo tu
ristično sezono?

Meštrov Mirko: Pravočasno mo
ramo objaviti cene. ki ne smejo bi
ti pretirane, zagotoviti moramo do
bro postrežbo in kuhinjo ter se pra
vočasno povezati s ituiristiičnimri a-' 
genoijami. Menim, da velja za Celje 
samo tale recept: dobra kuhinja, še 
bodjše pijače, solidna postrežba in 
ne previsoke cene.

Lepo mesto:
Hvala za zanimiv razgovor, veliko 

uspeha vašemu podjetju ter še us
pešnejše sodlovanje.

Cc greste na Goriško, obiščite

HOTEL PARK
NOVA GORICA

Počitek v lepo urejenem 
počitniškem domu

H

Rinka Solčava

V letošnji turistični sezoni je bilo 
v našem dnevnem časopisju in tudi 
radiu več sestavkov, ki so na najraz
ličnejše načine informirali našega ob
čana o praznih kapacitetah, o visokih 
cenah in različnih cenah, o znižanju 
in zvišanju cen in ne vem kaj še vse.

V tem zapisu ne nameravamo pisati 
o številkah, radi hi zapisali nekaj o 
gostinskih delavcih, ki v recepcijski 
pisarni, za točilno mizo ali drugače 
skrbijo za goste. Brez njih ni turisti
čnega prometa; oni ga dojemajo in 
razumejo z druge strani, mogoče bolj 
pravilno, mi vsi pa bolj redko vpra
šujemo ravno njih, kaj mislijo o tu
rizmu. Se vam zdi tako nrav? Kako pa 
bi vi to storili? Ce kdo čuti razne zve
zne ali lokalne ukrene, jih čutijo ti 
ljudje; poznajo pa tudi goste ter vedo 
ali so ali niso zadovoljni.

JAKOB MARIJA je v Ojstrici že 
15 let sobarica vratarka, receptorka 
in ne vem kaj še. Gostov je bilo pri 
njih letos izredno veliko, saj so büi 
skoraj skozi vso sezono polno zase
deni. Vzrok je preprost - nizka cena! 
Gostišče ima 12 ležišč, pa še ta so ve
činoma zasedena s stalnimi gosti.

MIJA SKUBIC, natakarica pri Tur
ški mački ni bila preveč zgovorna. Na 
upravo naj grem, mi je rekla in vse
eno povedala, da je bila sezona še kar 
v redu, da je domačih gostov nekoliko 
manj in še ti večkrat prinesejo malico 
s seboj, kakor da bi kaj več naročili.

GOLOUH ERIKA, uslužbenka v Tu
rističnem uradu je povedala, da je le
tošnja turistična sezona slabša kakor 
lanska. Tujih turistov je manj, do 
konca julija pa so kupovali največ v 
dinarjih, tako da so do takrat bolj 
malo menjali. V avgustu se je inozem
ski promet povečal, sicer pa je promet 
s spominki obsežen le, ker so jih ku
povali precej domačini; s spominki so 
zelo dobro založeni. Lepo so bili obi
skani ludi izleti, ki jih je priredilo 
domače turistično društvo, letos več 
kakor lani. Zasebne sobe so bile zase
dene vso sezono. Turiste zanima pred
vsem, kje bi lahko poceni jedli, pili, 
spali ... Sicer pa je imel urad letos 
več prometa kakor lani.

KRISTINA KRESNIK, natakarica v 
restavraciji NA-NA je povedala, da je 
tujcev nekaj več, promet pa se je 
zmanjšal kljub temu, da cen pri njih

SEDEMDESET LET SLOVENSKE
gega šolskega leta ni bilo izdano 
šolsko poročilo, naš obstoj je bil 
spet bolj v zraku kot v Celju. 
Direktor gimnazije nam je ob za
ključku semestra 15. julija 1897 
z mogočnim glasom oznanil, da 
bomo v počitnicah obveščeni, ali 
bo gimfnazija še ostala, ali je pa 
v jeseni ne bo več. Tako smo šli 
zaskrbljeni na letne počitnice. 
Gimnazija je bila kot samostojen 
zavod zares odpravljena, obstoječi 
razredi pa podrejeni kot samo
stojni gimnazijski razredi dire
ktorju Višje nemške gimnazije 
Petru Končniku. Naš direktor 
Glowacki pa postane pedagoško 
didaktični vodja te tako reformi
rane »slovenske gimnazije« pod 
mogočnejšim nemškim klobukom.

Tako je živela in rastla ta naša 
slovenska gimnazija. V veliko o- 
poro in pomoč so nam bili naši 
profesorji. Pozabiti ne smemo ra
dodarnosti slovenskih narodnih 
družin, ki so nam v hiši notarja 
Baša v Aškerčevi ulici št. 3 usta
novili Dijaško kuhinjo, kjer je ve
liko dijakov prejemalo hrano. 
Brezplačno kosilo je mnogo dija
kov dobivalo tudi v kapucinskem 
samostanu, kjer so. nižji gimnazij
ci obedovali pri dolgi mizi stoje, 
višjegimnazijci pa že pri mizi, 
kjer so bile klopi za sedenje. Tako 
smo se s spoštovanjem ozirali na 
starejše tovariše, ki so za mizo 
med obedom že lahko sedeli. 
Hrana je bila zdrava, preorosta, 
domača. Mnogo, mnogo lenih ko
sov kruha so slovenskim dijakom 
v tistih težkih časih izdajali tudi 
v samostanu na Jožefovem hribu. 
Tedaj je temen smrekov gozd po
krival še ves hrib, pod samosta
nom in cerkvijo je stala samo še 
romarska hiša. Vsi slovenski za-

niso preveč povišali. Za domače goste 
bi potrebovali predvsem vrt.

Hotel Celeia je doživel že nekaj 
kritik na račun svojega poslovanja, 
obisk pa ni preveč dober ne preveč 
slab. Tako sreden je, je povedal 
FRANC HORVATIČ, pri tem pa je po
tožil, da odvračajo domačega gosta 
predvsem visoke cene. Menil je tudi, 
da bi bilo treba v Celju več nočnega 
življenja.

BREMEC ALOJZ, receptor v hotelu 
Evropa, je povedal nekaj podobnega. 
Domačih gostov je manj, ker nimajo 
več popusta, tujih gostov pa nekoliko 
več, kar nekje izravnava razliko. Za 
prihodnje leto predvidevajo za doma
če goste 20% popust, sicer pa bodo do 
takrat še videli.

GREGORINCIC VIKICA, natakarica 
v restavraciji Pošta je povedala, da so 
s cenami še vedno med najnižjimi v 
Celju, da pa pri njih tujskega premeta 
skoraj ne poznajo, ker imajo opravka 
le z domačimi, največ stalnimi gosti. 
F'cdobno je povedala tudi LEŠNIK 
MARIJA, natakarica v Kolodvorski 
restavraciji, ki je še pripomnila, da 
letos turistični promet ni bil preveč 
velik, v kolikor pa je promet večji, 
gre to bolj na račun povečanih cen.

AHTIK FRANČEK, uslužbenec po
slovalnice Kompas je povedal, da je 
promet pri njih letos precej večji ka
kor lani; zanimivo je tudi, da se je 
precej povečalo število potovanj Ce
ljanov v tujino. Kljub višjim cenam 
železniškega prevoza v tujino za 67 7» 
sc je ta promet povečal za 50 %, pro
met v domače kraje pa je nekoliko 
upadel.

DURKOVIC JOŽICA, uslužbenka 
avtoturistlčnega podjetja Izletnik v 
Celju je povedala, da so imeli pri njih 
letošnjo sezono zelo veliko dela, pred
vsem občuten porast izletov po Jugo
slaviji, saj več kakor dva meseca ni 
stal niti eden avtobus. O tem, kaj bo 
prihodnje leto, pa raje ni odgovorila.

Za zaključek pa tale misel: če je 
bilo letos še kar dobro, ni rečeno, da 
bo tudi prihodnje leto tako. O vseh 
teh stvareh je treba trezno ukrepati, 
pogovoriti pa se je treba tudi z lju
dmi, ki strežejo turistom in storiti vse, 
da bomo tudi prihodnjo sezono uspeli,

Jože Zupančič

GIMNAZIJE — NADALJEVANJE
vedni ljudje brez ozira na poli
tično gledanje, so si bili edini in 
složni v prizadevanju, da se ob
stoj in razvoj slovenske gimnazije 
podpre in zagotovi. V šolskem le
tu 1898-99 smo imeli v 4 razredih 
128 učencev, 7 profesorjev in 3 
učitelje za petje, telovadbo in ri
sanje.

Če danes ugotavljamo, da je bi
la v Celju leta 1875. ustanovljena 
prva slovenska šola, leta 1895. pa 
slovenska nižja gimnazija, sta to 
dva velika narodno politična u- 
speha, na katera mi stari Celjani 
s ponosom gledamo. Današnja ge
neracija ne pozna več borbe za 
osnovne pravice materinskega je
zika v šolah in uradih, današnja 
mladina pa naj malo pomisli, 
kako težaven je bil študij v tu
jem jeziku, ko nisi razumel, kaj 
ti profesor v nemškem jeziku raz
laga in pripoveduje. Vse to je da
nes že zgodovina, in potrebno je, 
da jo pozna tudi rod, ki dorašča, 
in oni, ki danes v povsem drugih 
razmerah krojijo našo usodo, ker 
bodo tako prišli do spoznanja, da 
ne gre samo za položaje in visoke 
prejemke, da gre predvsem za 
odgovorno družbeno dolžnost in 
da je dolg, ki ga dolgujejo do
movini še neporavnan in velik.

Ivan Prekoršek

TURISTIČNO OLEPŠEVALNO 
DRUŠTVO IN URBANISTIČNI 
PROGRAM
Turističnd in olepševalno dru

štvo Celje bo obravnavalo novi 
urbanistični program na svoji pri
hodnji seji v drugi polovici me
seca septembra. Takrat bo tudi 
zavzelo svoje stališče do pro
grama.

PRIPOROČAMO 
NASLEDNJE GOSTINSKE 
OBRATE

GOSTINSKO PODJETJE

MAJOLKA
Celje, Prešernova ulica

® odlična kuhinja 
O najboljša vina 
• bogata izbira 
© nizke cene

GOSTINSKO PODJETJE
»OJSTRICA«

CELJE
Obiščite nas!-
Postregli vas bomo z izbrani
mi vini. Topla in hladna jedi
la vedno na voljo.

V Kolodvorski 
restavraciji Celje
boste vedno postreženi z iz
branimi vini in iskano 
kuhinjo.

GOSTINSKO PODJETJE

»MA - MA« CELJE
priporočasvoje obrate 
KAVARNA MIGNON 

Titov trg

RESTAVRACIJA KOPER 
Prešernova ulica 

GOSTILNA TURŠKA MAČKA 
Gledališka ulica 

RESTAVRACIJA »NA-NA« 
Stanetova ulica 

BIFE DALMACIJA 
nasproti tržnice

Spomladi je vedno lep izlet 
na celjski

Starš grad
kjer priporoča’, o dobro 
oskrbovano gostišče

Pivovarna Laško
priporoča svoja kvalitetna piva:

ZLATOROG 
TERMALNI DESERT 
LASKI GOLDING 
JUBILEJNIH 
NOVOLETNIK

TUDI JESENI 
PRIJETNO KOPANJE 
V RIMSKIH TOPLICAH

Ljudska
restavracija
Celje, Tomšičev trg
Sprejema abonente. 
Kolektivom dostavlja tople 
malice po najnižjih cenah.
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PRIPOROČAMO
TURISTIČNE

ORGANIZACIJE

AVTOTURISTlCNO
PODJETJE

5ZLETMS4 celje

poslovalnice v Velenju, 
Krškem in Hrastniku; prevoz 
potnikov z modernimi avtobusi 
Organizira izlete doma in v 
inozemstvo, posreduje potne li
ste in vizume ter prodaja vo
zovnice, daje vse prometne in 
turistične informacije; vse 
ostale turistične usluge.
Potniki — turisti, 
poslužujte se naših uslug!

Kompas Celfe
Turistično avtobusno podjetje 
CELJE
prodaja vse vozovnice za žele
zniški, letalski in pomorski 
promet;
KOMPAS
organizira izlete in potovanja 
po Jugoslaviji in v inozemstvo 
z modernimi avtobusi, vlaki, 
ladjami in letali;
KOMPAS
posreduje potne liste in vse tu
je vizume;
KOMPAS
menja tuja plačilna sredstva, 
daje brezplačno vse prometne 
in turistične informacije, pro
daja turistične spominke in tu
ristične publikacije.

Turistični infor 
macijski urad 

Celje
Stanetova ulica 

poleg kina Metropol

+ brezplačne informacije 
4- bogata izbira spominkov 
+ kroparski izdelki 
+ narodne noše

Hotel »Evropa«
Celje.

Titov trg 4 — Tel. 20-18, 20-19 
Telegr. Evropahotel Celje

V bližini železniške in avto
busne postaje — moderne so
be — topla in hladna voda — 
kopalnice — centralno ogre
vanje — telefoni — signalne 
naprave — apartman — re
stavracija z letnim vrtom — 
izvrstna kuhinja domačih in 
tujih specialitet — najmoder
nejše Espresso — cene zmerne.

Hotel »Celela«
c E L .1 E

ima najsodobnejše sobe in iz
redno nizke cene, v restavraci
ji kvalitetna jedila, snack bar.

Turist - biro
LAŠKO
informacije — posebne sobe — 
spominki.

Karel jug: VTISI IN MNENJA INOZEMSKIH 
GOSTOV O CELJE

V letošnjem letu sem imel precej 
priložnosti ob obiskih inozemskih at
letskih reprezentanc in strokovnjakov 
za razgovore o našem mestu, ljudeh in 
o njihovem počutju pri nas.

Opravka sem imel z ljudmi najraz
ličnejših poklicev in starosti. Celje z 
okolico je osvojilo goste iz inozem
stva. Kar godilo mi je, ko sem slišal 
toliko pohvalnih besed, ki niso bile 
zgolj izraz vljudnosti, pač pa njiho
vega notranjega počutja. V presežni
kih so ti gostje pisali o Celju tudi v 
svojih strokovnih revijah po svojem 
povratku v ZN, NDR in Švedsko.

Morda bo zanimivo objaviti le nekaj 
njihovih mnenj.

G. Ludwig Jail, profesor, podpred
sednik atletske zveze v ZN:

»Odkrito vam povem, da smo prišli 
k vam z deljenimi občutki, še nikoli 
nismo slišali o Celju. Odpotovali smo 
v negotovost. Doživeli pa smo toliko 
prijetnih presenečenj, da odhajamo 
domov z najboljšimi vtisi. Celje je 
prisrčno, čeprav majhno mesto. Ogle
dali smo si tudi zakotne ulice. Prese
neča nas dober standard vaših ljudi. 
Povsod smo srečali veliko osebnih 
avtomobilov, televizijske antene, cve
tje na fasadah hiš, čistost, živahnost 
in ljubeznivost meščanov, kar daje va
šemu mestu svojevrsten pečat in ritem 
življenja.

Dr. Georg Wieczisk, univerzitetni 
profesor iz Berlina:

»Veliko sem potoval po svetu, mar
sikaj videl in doživel. Preseneča me, 
da ima majhno Celje edinstveni atlet
ski stadion, toliko amaterskih kvali
tetnih športnih delavcev in prekrasno 
športno publiko. Povem vam, da v 
NDR nimamo posebnega stadiona sa
mo za atletiko! Ogledal sem si tudi 
druge športne naprave, ki mi zelo 
ugajajo. Hvaležen sem vam, da sem si 
lahko ogledal rimske izkopanine v 
Šempetru. Naravnost čudovita arheo
loška najdba! In Velenje — pravi bi
ser! Izredno sem zadovoljen, da sem 
v tako majhnem mestu navezal stike 
z novimi pristnimi športnimi prija
telji . . . «

G. Nils Carlius, profesor, podpred
sednik švedske atletske federacije:

»O Celju smo prve podatke dobili 
že v Švedski pri naših potovalnih u- 
radih. Kje je Savinja, kje je Stan 
grad? Noč je prezgodaj pri vas, dan 
prekratek in težko si bo kljub maj
hnemu mestu vse ogledati. Vse nas
zanima. Mlade Švedinje pa se prito-
zuiejo da ni plesa v Celju. Čeprav 
smo iz severa, smo Švedi veseli 
radi se zabavamo. Mesto je lepo, pri
jazno, ljudje ljubeznivi, hotel Ceteia 
na evropski ravni s svojo postrežbo, 
le zabav nimate! Naše atletinje so po
hvalile prireditev v Laškem — .Pra,z”*k 
cvetja in piva. Kratek čas so bile tam. 
kaj in so našle potrebno zabavo. Ve- 
lenje - čudovito mesto! Tudi v jezeru 
smo se pošteno okopali. Tega, kar i- 
mate za atletiko in kar pomenite v 
atletiki, skorajda ne morem razumeti. 
Tako majhno Celje in tako kvalitetna 
atletika. Za vse nas iz Švedske je to 
nova pokrajina, novi ljudje, drugi o- 
bičaji. Kar veseli bi bili, ce bi se 
nam še ponudila prilika, da pridemo 
k vam.«

G. Dordoni, profesionalni atletski 
trener iz Italije:

»Tretjič sem že v vašem mestu, dva
krat s soprogo in počutim se prav do
bro Nadvse mi ugaja rekreacijski 
center na Celjski koči. Občutek imam, 
da ga Celjani premalo izkoriščajo. Sem 
prijatelj hoje (nosilec zlate olimpijske 
kolajne v hoji na 20 km!) in imam 
rad ljudi, ki niso pozabili na najbolj 
zdravo obliko telesne kulture. Celje 
je majhno, vendar prijazno mestece, 
močno živahno podnevi, v večernem 
času pa zgodaj zadremlje. Mene to ne 
moti, ker sem prijatelj mirnega živ
ljenja, brez velikega hrupa.

Različni ljudje, različna mnenja. 
Kot Celjani smo lahko le ponosni, da 
tujci dobro mislijo o nas, da so pri 
nas zadovoljni in da odhajajo od nas 
z najlepšimi vtisi in mnenji.

V zasebnih gostiščih solidno
V naših zapisih o gostinstvu v 

Celju dostikrat prezremo zasebna 
gostišča, čeprav radi pri njih vča
sih posedimo. Naši gostilničarji 
so pridni, delajo od jutra in še 
pozno v noč. Delajo toliko časa, 
dokler so ljudje v gostišču, k te
mu pa še preskrbovanje, pripra
va, čiščenje in ostala dela. Pra
vijo, da so vsi aktivni.

Za naš zapis sem obiskal pet 
zasebnih gostišč. Pogovoril sem 
se o cenah, prometu in kako bo v 
prihodnje. Pogledal sem tudi, če 
so prostori čisti, kako je s po
strežbo, skratka, skušal sem re
gistrirati vse tisto, kar opazi pov
prečen turist.

Pri Pantnerju, kakor Celjani še 
vedno imenujejo gostišče Loger 
Franca, je bilo na moč prijetno. 
Na vrtu so sicer samo štiri mize, 
prti so bili snažni, postrežen pa 
sem bil s kavo vred v 15 minutah. 
Vino in sendvič, pa so mi prinesli 
takoj, ko sem ju naročil. V sen
dviču je bila vratovina, vina pa 
dobra mera. Turška kava je bila 
odlična. Pa še cene: rdeče vino 
je po 450, pivo 180, žganje 1 200, 
pelinkovec 800 in sendvič od 90 
do 150 din, črna kava pa 90 din.

»Pri Korošcu« ali pri Belaju, 
kakor pravijo gostilni Koštomaj 
Irme, je bila postrežba hitra. Tudi 
tu so takoj prinesli vino in sen
dvič, na kavo pa sem moral po
čakati nekoliko dalj. Vrt je lep, 
najbolj obiskan je ob sobotah. Pa 
še cene: rdeče vino 400, pivo 180, 
žganje 1 000, pelinkovec 800, ka
va 80, sendvič 85 dinarjev.

»Pri Šeligu« je bilo v popol
danskih urah veliko gostov. Kar 
32 sem jih naštel. Imajo dva vrta 
pa tudi balinališče. V 20 minutah 
sem bil postrežen z vsem. Prt ni 
bil najbolj čist, tako da nisem 
imel tistega prijetnega domačega 
občutka. Pa še cene: rdeče vino 
400, pivo 170, žganje 900, pelinko
vec 700, kava 60 in sendvič 120 
dinarjev.

»Pri Miklavžinu« nimajo vrta. 
Notranji prostori so lepo urejeni, 
mize polirane tako, da prti niso 
potrebni. Pepelniki so bili čisti. 
Gostje se tu izredno hitro menja
vajo, tako da je dela in prometa 
precej. Postrežen sem bil v 15 
minutah. Pa še cene: rdeče vino 
400, pivo 170, žganje 1000, pelin
kovec 600, kava 60 in sendvič 
120 dinarjev.

Tudi pri Culku se ne morejo 
pritožiti nad prometom. Škoda, da 
nimajo vrta. Prostori so bili či
sti, prti snažni in enako tudi pe
pelniki. Postrežba je tu bila hitra, 
saj sem dobil kavo že v 10 minu
tah. Pa še cene: rdeče vino 400, 
pivo 170, žganje 900, pelinkovec 
700, kava 50, sendvič 140 din.

Cene v teh gostiščih niso pre
tirane, zanimivo pa je, da marsi
kdo meni, da bi jih lahko še ne
koliko znižali, le da se boje pre
velike razlike z družbenimi go
stišči. Postrežba je bila povsod 
solidna, nikjer,ni bilo opaziti sla
be volje. Z inozemskim turizmom 
nimajo opravka, saj so skoraj vsi 
njihovi obiskovalci Celjani, in še 
to večinoma stalni gostje, ki so 
jim obiski teh domačih gostišč 
njihova dnevna ali pa tedenska 
rekreacija. Jože Zupančič

KAKO SMO SE 
VČASIH VOZILI

Včasih, ko še ni bilo avtomobilov, 
ali pa so bili zelo redki, so nas pre
važali kočijaši. ki jih je bilo več v 
našem mestu. Imeli so kočije z enim 
ali dvema vpreženima konjema. Ob 
prihodu vlakov so stale kočije pred 
železniško postajo. Prevozov so imeli 
dovolj, saj so vozili tudi v oddalje
nejše kraje, cene pa tudi niso bile 
pretirane.

Dosti posla pa so imeli kočijaši ob 
pogrebih, ki so bili tiste čase še iz 
hiš, kjer so pokojni prej stanovali. 
Čakali smo pri Maksimiljanovi cerkvi, 
če je bil pogreb na okoliško poko
pališče, odnosno pri voglajnskem mo
stu, če so pokojnika pokopali na 
Mestnem pokopališču. Tako je bilo 
v bivši Avstriji, manjše število koči- 
jažev pa se je obdržalo še prvih de
set let v bivši Jugoslaviji, dokler jih 
niso izpodrinili avto-izvoščki.

M. C.

NAŠ INOZEMSKI INTERVJU

NEKAJ VPRAŠANJ G. W. 
TOMESGHU
G. WILHELM TOMESCH, mož 

petdesetih let, je lastnik ugledne 
potovalne agencije Steirerbus v 
Grazu, s katero poslovno sodelu
jeta Celjska turistična zveza in 
Zdraviliško gostinsko podjetje 
Rogaška Slatina že deset let — 
torej intervju ob jubileju, Zdra
vilišče Dobrna, hotela Evropa in 
Celela že nekaj let. Poslovne 
stike pa navezujejo s to agencijo 
še hotel Savinja Laško in še ne
kateri.
Lepo mesto: ZANIMA NAS, V 

KATERE DRŽAVE IN KATE
RE KRAJE POŠILJATE NAJ
VEČ TURISTOV?

W. TOMESCH: Največ turistov
pošilja naša agencija v Jugo
slavijo in to letno okoli 5 000 
oseb, od tega blizu 1 000 v Ro
gaško Slatino, okoli 500 v osta
le slovenske kraje, kakih 4 000 
pa na morje.

LEPO MESTO: KAJ ZAHTEVA
JO PREDVSEM VASI TURI
STI, KI ŽELIJO K NAM NA 
DOPUST IN OKREVANJE?

W. TOMESCH: Najprej jih zani
ma lepota kraja odnosno indi
kacije ter zdravniška služba, 
nato ugodne cene, mir, kvali
teta gostinskih uslug in šele 
na koncu razvedrilo.

LEPO MESTO: KAJ MENITE O 
PERSPEKTIVAH TURIZMA 
NA CELJSKEM TURISTI
ČNEM PODROČJU?

W. TOMESCH: Celjsko turistično 
področje ima odlične pogoje za 
razvoj turizma. Predvsem Ro
gaška Slatina, Dobrna in La
ško, pa tudi Velenje in neka
teri kraji v Savinjski dolini. 
Nujno pa je, da dobijo zdravi
lišča, predvsem Rogaška Sla
tina nove, sodobne (ni treba 
dragih) prenočitvene kapaci
tete, ker je sedanjih premalo 
pa tudi čas jih je prerasel. Pa 
še eno: Dobrna in vsi ostali 
manjši kraji, če se želijo iti 
turizem, morajo dobiti kopalne 
bazene, ki jih ima v Avstriji 
in Nemčiji že vsaka vas. In še 
kvaliteta uslug, ki je pri vas 
še vedno pod evropskim pov
prečjem, se mora izboljšati.

LEPO MESTO: KAKO PA CENE 
IN KONKURENCA V DRU
GIH DRŽAVAH?

W. TOMESCH: Glede cen samo 
tole: ob kvalitetnih uslugah so 
cene lahko višje, sicer pa vi
soke cene odbijajo gosta, pred
vsem avstrijskega, ki zna ce
niti svoj šiling in ga trikrat 
obrne, preden ga izda! Še gle
de konkurence. Na tržišče sto
pajo vzhodne države (Češka, 
Madžarska, Bolgarija, Romu
nija) z zelo ugodnimi ponud
bami in kvalitetnimi uslugami. 
Španija je zelo poceni, pa tudi 
cene turističnih uslug v Italiji 
niso več višje od jugoslovan
skih! No, z reformo bo Jugo
slavija spet konkurenčna in še 
boli zanimiva. Le škoda, da 
novi ukrepi niso bili sprejeti 
dva meseca prej. Moja iskrena 
želja je, da bi tudi v bodoče 
uspešno sodelovali, ter da bi 
lahko poslal v Jugoslavijo še 
veliko tisoč turistov, ki bi bili 
pri vas zadovoljni.

LEPO MESTO: G. Tornesch, hvala 
za razgovor z iskreno željo za 
najboljše uspehe vaše agencije
Steirerbus.

prof. Zoran Vudler

I. EPO MESTO 5



Dvajset povojnih let Olepševalnega in turističnega društva Celje
K letošnjim dvajsetletnim jubi

lejem moramo dodati tudi dvajset 
delovnih let celjskega Olepševal
nega in turističnega društva, ki 
je začelo z delom 5. septembra 
1945. Vendar pa so društvo, od
nosno njegovi predhodniki delo
vali že prej in bomo v tem se
stavku prikazali celoten razvoj 
turistične družbene dejavnosti v 
Celju, ki sega skoraj celo stoletje 
nazaj.

I. OBDOBJE DO LETA 1918

Olepševalna in turistična de
lavnost Celju nista bili tuji. Od 
leta 1871 je delovalo v Celju nem
ško olepševalno društvo ter se
gajo tako začetki organiziranega 
turističnega delovanja v to leto. 
To društvo je storilo marsikaj za 
olepšavo Celja. Med drugim je 
uredilo mestni park, nekaj spre
hajališč in poti ter postavilo prvi 
godbeni paviljon. Na njegovo po
budo pa sta bili zgrajeni moško 
in žensko kopališče ob Savinji 
v letu 1971, torej že kar v prvem 
letu društvenega obstoja. Prav 
tako je omembe vredna iniciativa 
društva, da je mestni svet 1883 
leta ustanovil poseben komite za 
tujski promet, ki je bil pristojen 
za vse zadeve s področja turizma 
v mestu. Tako društvo, kakor 
mestni svet sta imela lepe uspehe. 
Uredili so številna sprehajališča, 
prirejali promenadne koncerte, v 
knjigami Nekerman so oddajali 
zasebne sobe itd.

V zadnjih letih prve svetovne 
vojne je društvo pričelo zanemar
jati svoje delo in ga je zadnji 
nemški odbor leta 1918 razpustil.

II. MED OBEMA VOJNAMA
Kmalu po prvi vojni so Celjani 

uvideli, da jim je olepševalno 
društvo potrebno. Na dobro obi
skanem zborovanju dne 26. febru
arja 1920 je bil izvoljen priprav
ljalni odbor, ki mu je predsedoval 
takratni magistratni uslužbenec 
in poznejši magistratni ravnatelj 
Subic. Člani pripravljalnega od
bora pa so bili poleg Šubica še 
posestnik Volavšek, gozdarski 
svetnik Travirko, učitelj Sentjurc, 
uslužbenec Rihterič Alojz, foto
grafski mojster Pelikan Josip, Ela 
Kalan in Josipina Rebek. Od na
štetih sta živa še Alojz Rihteršič 
in Josip Pelikan, ki sta ostala 
društvu zvesta do današnjih dni; 
oba sta častna člana društva.

Pripravljalni odbor se ni lotil 
samo priprav za ustanovitev dru
štva, temveč tudi že prvih olepše
valnih del. Do ustanovnega ob
čnega zbora, ki je bil 17. febru
arja 1921, je imelo društvo že 630 
članov. Pripravljalni odbor pa je 
pričel z obnovitvijo mestnega 
parka, sprehajalnih poti itd. Sred
stva je zbral s članarino, prispev
ki podpornih članov in mestne 
občine, ki je prispevala za leto
1920 pet tisoč kron, za leto 1921 
pa že 40 tisoč kron.

Obnovitev parka je stala 36.000 
kron. Omeniti je še dobiček vese
lice v Celjskem domu, ki je zna
šal 25 956 kron. V prvi društveni 
odbor so bili izvoljeni Ivo Subic 
kot predsednik, Videnšek Jernej 
kot tajnik, Rudolf Volavšek kot 
blagajnik, Rihterič Alojz kot go
spodar. Kot odborniki pa Joško 
Bizjak, Franjo Natek, Josip Pe
likan, Beno Serajnik, Franjo Kri
žanič, Fran Tiller in Drago Sirec.

Novi odbor je krepko zagrabil 
za delo ter ustanovil tudi svojo 
vrtnarijo. Za svojega vrtnarja je 
namestil Martina Jelovška, ki je 
dvajset let neumorno negoval 
mestni park in nasade po mestu. 
Leta 1923 se je društvo včlanilo 
v Tujskoprometno zvezo Maribor

ter se preimenovalo v Olepševal
no in tujsko prometno društvo. 
Občni zbori so bili najprej letno, 
nato pa vsaka tri leta. Od leta 
1925 dalje srečujemo v društve
nem odboru poleg predsednika 
Šubica in gospodarja Rihteršiča 
še urarja Antona Lečnika, Anto
na Kuneja, prof. Janka Orožna, 
Adolfa Pfeiferja, ki je vodil pred
vsem družabne prireditve, dr. A- 
lojza Goričana, Josipa Pelikana, 
Josipa Brinarja, ing. Blaža Pri- 
stovška, mr. Andra Posavca, geo
metra Šmida, Slavka Zorka, Sto
jana Holobarja itd. Glavno delo 
so opravljali predsednik Šubic, 
gospodar Rihteršič in blagajnik 
Anton Lečnik, ki je čestokrat za
ložil tudi svoja sredstva, da je 
lahko društvo nemoteno delova
lo.

Društveni delokrog je obsegal 
vzdrževanje mestnega parka in 
vseh javnih nasadov, upravljanje 
lastne vrtnarije, ki jo je društvo 
samo zgradilo, prodajo cvetic in 
vencev, prirejanje družabnih pri
reditev, od katerih sta si prido
bila poseben sloves maškerada na

Na avtobusni postaji je vedno zelo 
živahno, saj je na voznem redu dnev
no okoli 100 avtobusov. Foto Fotolik
pustni torek in popoldanski mla
dinski korzo mask. Okoli leta 1925 
pa je društvo že začelo razmišlja
ti, kako bi privabilo letoviščarje v 
Celje. Gostilničarjem in hotelir
jem je predlagalo številne izbolj
šave pa tudi prospekt sega v to 
obdobje. Leta 1928 je društvo 
zgradilo paviljon pred postajo, 
kjer je danes avtobusna blagajna. 
V njem je uredilo turistični urad, 
ki ga je upravljalo v sodelovanju 
s Tujsko prometno zvezo Maribor. 
Urad je kmalu prevzelo jugoslo
vansko turistično podjetje Putnik. 
Društvo je izdelalo še danes ohra
njeni petletni turistični načrt, po
stavilo vremensko hišico, prire
dilo več promenadnih koncertov, 
izdalo letak in še en prospekt, 
razglednice itd. Obseg društvene
ga dela nam bodo najbolje tolma
čili društveni izdatki, ki so zna
šali za obdobje 1925-27 316 000, za 
obdobje 1928-30 pa že 800 000 di
narjev. Dotacija mestne občine 
društvu za to poslovno leto je 
znašala 300 000 dinarjev. Vsa 0- 
stala sredstva je zbralo društvo 
samo. Društvo je pomagalo tudi 
pri vzdrževanju Starega gradu, 
podpiralo je akcijo za regulacijo 
Savinje, čistočo mesta itd. Že leta 
1925 je društvo sodelovalo na tuj
sko nrometni razstavi v Ljublja
ni. Pozneje pa je sodelovalo na 
razstavah doma in tugi v inozem
stvu. Aprila 1941 je stari odbor s 
svojim zadnjim sklepom prekinil 
delovanje do časa, ko bo Celje 
spet svobodno. Nemci med oku
pacijo društva niso oživeli, za to 
niso imeli niti časa, niti ljudi.
III. OBDOBJE SOCIALISTIČNE 

JUGOSLAVIJE
Takoj po osvoboditvi so pričeli 

nekateri bivši člani razmišljati o 
ponovni oživitvi društvenega de
lovanja. Prvi iniciatorji so bili 
Mario Šubic, pokojni Adolf Sadar, 
Slavko Zorko, Anton Lečnik, Riko 
Presinger in še nekateri. Imeli so 
več sestankov, pripravili pa so 
tudi večjo turistično konferenco,

ki je bila 5. septembra 1945 in sta 
se je udeležil tudi Joško Sottler 
in pokojni ing. Hugo Weiss iz 
Ljubljane. Ker so na tej konfe
renci in na ožjem sestanku po 
konferenci dogovorili vse potrebno 
in so tudi mestni oblastni organi 
podprli misel za ustanovitev dru
štva, je bil že dne 9. oktobra u- 
stanovni občni zbor celjsko po
družnice Turističnega društva Slo
venije. Za predsednika je bil iz
voljen direktor hotela Evropa 
Zmagoslav Likar, sedanji direktor 
hotela Union v Ljubljani. Ker je 
spomladi leta 1946. odšel iz Celja,

Komisija za vzdrževanje Starega gra
du: vodja del. ekipe Ivan Sedlar, 
blagajnik Viktor Godnik, predsednik 
Rudolf Pibrovec in član komisije 
prof. Vudler. Foto Pelikan
je prevzel predsedstvo pokojni 
Adolf Sadar; od leta 1950 dalje 
pa je bil predsednik Presinger 
Riko.

V teh letih se društvo ni moglo' 
prav razživeti, čeprav je storilo 
marsikaj za obnovo in olepšavo 
Celja.

Novo, uspešno delovno obdobje 
je nastopilo leta 1952, ko je bil 
na odlično obiskanem občnem 
zboru v hotelu Evropa na predlog 
takratnega predsednika MLO Ri
ka Jermana za predsednika dru
štva izvoljen Rado Jenko, za čla
ne pa Alojz Rihteršič, Riko Pre
singer, prof. Zoran Vudler, ing. 
Blaž Pristovšek, Viktor Godnik, 
Slavko Zorko, Cvetko Ščuka, Ru
dolf Pibrovec, Josip Pelikan 
ter Stojan Kolobar še neka
teri marljivi javni delavci. S 
tega območnega zbora velja ome
niti imenitne diskusije pri
spevke Rika Jermana o nalogah 
društva, pokojnega dr. Josipa To
minška o tujskem prometu ter 
dr. R. Pintarjevo utemeljitev dru
štvenih pravil.

Predsednik OTD Celje Rado Jenko 
Foto Pelikan

V času od 1952 do leta 1964 je 
društvo obnovilo vodni stolp in 
Razlagov trg ter Friderikov stolp. 
Zgradilo je novo restavracijo na 
Starem gradu, kar je veljalo 
26 000 000 dinarjev, ki jih je dru
štvo samo zbralo. Omeniti je tudi 
gradnjo Pelikanove poti na Stari 
grad, ureditev več manjših na
sadov, poti itd. Društvo je in
terveniralo v več kakor 1 000 pri
merih glede raznih nepravilnosti.

Izdalo je 4 prospekte Celja v sku
pni nakladi preko 200 000 izvodov, 
2 prospekta Stari grad v skupni 
nakladi 30 000, dva mestna načrta 
v nakladi 15 000 izvodov, okoli 
100 000 razglednic, dva vodiča po 
Celju in okolici v nakladi 10 000 
izvodov in nekaj priložnostnih 
publikacij. Organiziralo je okoli 
80 koncertov in prireditev, 50 tu
rističnih predavanj in okoli 60 iz
letov po domovini in v inozem
stvo. Ne smemo prezreti tudi vlo
ge pri razvijanju turizma in vpli
va, ki ga je imelo naše društvo v 
zadnjih letih pri urejanju in o- 
lepšavanju našega mesta, vsako
letnih akcij za odpravo nepravil
nosti, nagradnega natečaja za naj
lepše cvetje na oknih itd. Društvo 
ima od leta 1963 svoj turistični 
informacijski urad. Od leta 1960 
pa izdaja dva do trikrat letno ča
sopis Lepo mesto ,ki je že dose
gel naklado 5 000 izvodov. Obseg 
društvenega dela naj dopolnita še 
dva finančna pokazatelja: realiza
cija društvenega proračuna je bila 
leta 1952 8,600.000 din, leta 1964 
pa 14,396.000 dinarjev.

Društvo si je pridobilo med pre
bivalstvom v Celju največji ugled 
in ima danes okoli 900 aktivno 
sodelujočih fizičnih in 31 juridi- 
čnih članov. Zdi se mi, da je dru
štvo ogromno doprineslo k ure
ditvi našega mesta in razvoju tu
rizma v Celju pa tudi v njegovi 
okolici. To pa je njegov skromen 
doprinos novi socialistični družbi.

Prof. Zoran Vudler
P. S.
Dopolnitev ali pa popravka k 

temu sestavku bom zelo vesel, 
ker so bili viri, na podlagi kate
rih sem ta sestavek napisal zelo 
skromni.

letošnji turistični izleti.
Tudi letošnje leto je priredilo naše 
društvo za svoje člane več dobro obi
skanih turističnih izletov in sicer na 
Sleme nad Šoštanjem, v Plitvice in 
Karlovac, v Kropo in Škofjo Loko ter 
v Bohinj in na Vogel ter na Ljubno. 
Jeseni pa so na programu Izlake, Ve
lika Planina ter Dunaj. Vsi izleti so 
bili dobro obiskani, povprečna ude
ležba pa 38 oseb.

»POHIŠTVO«
MIZARSKO PODJETJE CELJE

izdeluje vse vrste luksuznega 
in modernega pohištva, opre
me hotelov in poslovnih pro
storov po naročilu in načrtih 

investitorjev

CELJSKA 
OPEKARNA Celje

izdeluje vse vrste opeke 
in se priporoča 

s svojimi kvalitetnimi 
izdelki
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Veletrgovsko podjetje

Tehnomercatop
Celje

uprava Gubčeva ul. 2, tel. 23-41

prodaja na veliko in malo 
vsakovrsten elektrotehnični 
material, radijske aparate, te
levizorje, barve, kemikalije, 
steklo, porcelan, gradbeni ma
terial in železnino. Bogata iz
bira vseh vrst gospodinjskih 
aparatov in pripomočkov po 
konkurenčnih cenah, uvoženi 
porcelanski izdelki idr.

Za cenjen obisk se priporoča
jo naslednje prodajalne:

»TEHNIKA«,
Ljubljanska cesta 10

»ELEKTRO«,
Stanetova ulica 3

»RADIO«,
Stanetova ulica 5

INDUSTRIJSKO GRADBENO 

PODJETJE

INGRAD
CELJE
Ljubljanska cesta

telefon h. c. 28-52 
direktor 22-93

vse vrste visokih in nizkih 

gradenj; obrtniške storitve v 

lastnih delavnicah.

Tovarna
emajlirane posode 

Celje
Skrajni čas je, da tudi vi ku
pite SOKOVNIK za priprav
ljanje sokov, marmelade, dže
mov, želejev, sočivnih in ze
liščnih sokov.
Sokovnik je kvalitetno emajli
ran in vsestransko pripraven. 
Pred uporabo Sokovnika, pa
zljivo prečitajte navodila.

Vse prevoze opravi 

hitro in solidno

PREVOZNIŠTVO
CELJE

Ulica Moše Pijade 3

ZIMSKA SEZONA NA CELJSKEM 
TURISTIČNEM PODROČJU

Lanskoletna zimska sezona nas 
je našla že spet skoraj nepriprav
ljene, vendar pa smo o zim
ski sezoni začeli vsaj govoriti. Da 
ne bo temu tudi v bodoče tako, 
moramo za prihodnjo zimsko se
zono pričeti že sedaj s pripravami 
in jih izvesti smotrno in temeljito 
ter pri tem angažirati vse čini- 
telje.

V čem menimo, da nas je na
šla lan. zim. sez. nepripravljene? 
Mislimo, da glede splošnih orga
nizacijskih priprav pa tudi glede 
propagande. Dve izjemi pa sta 
letos vseeno. Velja izreči prizna
nje TD in hotelu Paka Velenje, 
ki sta lansko zimsko sezono pri
pravila v vseh ozirih in pri tem 
dosegla tudi že lepe uspehe. Tudi 
Celjska turistična zveza je izpol
nila svoje naloge. Ze septembra je 
razposlala potovalnim uradom ce
nike in prospekte, decembra in 
januarja pa je objavila 20 malih 
oglasov, razposlala še eno serijo 
zimskih prospektov, v kinemato
grafe je razposlala več reklamnih 
diapozitivov ter vso zimo skrbela 
za solidno informativno službo. 
Vsi drugi, predvsem gostinci, pa 
so čakali, kaj bo prinesel čas. 
Sicer je bilo res negotovo glede 
smučarskih vlečnic, ki so bile 
montirane šele sredi januarja. 
Isto je bilo glede pluženja ceste 
v Logarsko dolino. Vseeno pa bi 
morali pravočasno izvesti potre
bne organizacijske ukrepe. Gostje 
sami od sebe ne bodo prišli in jih 
bo treba privabiti. Ze v jeseni bi 
bilo treba skleniti dogovore z ra
znimi skupinami, šolami in po
dobnimi ustanovami, ki bi bile 
pripravljene organizirati v naših 
krajih zimske kolonije oz. smu
čarske tečaje. Zavedati se mora
mo, da nam bodo samo take sku
pine privabile tudi druge goste.

Nove okolnosti, ki so nastale s 
smučarskimi vlečnicami (tu velja 
izreči priznanje in zahvalo vsem 
tistim, ki so k temu pripomogli), 
nam dajejo za v bodoče že 
kar solidno osnovo za organiza
cijo zimske sezone. Le-ta pa bo 
uspela samo, v kolikor bodo go
stinska podjetja ter turistična 
društva pravočasno izvedla pred
priprave, ki so potrebne.

Pravočasno bo treba:
a) formirati najnižje možne 

pensionske cene, ki morajo biti v 
prvem letu takšne, da bodo krile 
samo materialne stroške, saj mo
ramo smatrati prihodnjo zimsko 
sezono za prvo in propagandisti
čno;

b) razposlati veliko število po
nudb šolam, ustanovam, društvom 
in podobnim organizacijam, da bi 
organizirale na našem področju 
smučarske tečaje in zimske ko
lonije;

c) objaviti večje število ogla
sov v časopisih naših sosednjih 
republik. K temu spada še radij
ska in televizijska reklama, novi 
zimski prospekt ter solidna infor
macijska služba;

č) zagotoviti zadostno število 
ogrevanih sob v vseh krajih, ki 
imajo pogoje za zimski turizem;

d) zagotoviti dobro postrežbo 
in vsaj skromno razvedrilo za 
zimske goste (kino predstave, te
levizijo, gramofon, in mogoče 
kakšno predavanje). V zimski tu
rizem moramo vključiti tudi pri
merne objekte, kjer je možen 
zimski dopust, pa čeprav brez 
športov (Rinka Solčava, Savinja 
Laško itd.).’ Naštejmo še kraje, 
kjer bi se naj zimski turizem ta
koj pričel. To so: Mozirje, Ljubno, 
Gornji grad, Solčava, Celjska ko- 
ča-Svetina, Mozirska koča in Pa
ški Kozjak. K temu moramo pri
šteti še Velenje s smučišči in mo
žnostmi za zimski turizem ter

Celje kot središče celotnega pod
ročja z novim umetnim drsali
ščem, ki bo gotovo imelo velik 
učinek na zimski turizem v 
Celju. Tem krajem odnosno po
stojankam pa bodo seveda sledili 
še drugi. Seveda pa so pogoji v 
posameznih krajih zelo različni, 
zdi se mi, da bi morali dati 
Celjski koči in Velenju le dolo
čeno prednost.

K vsemu temu sem mnenja, 
da nam je zimska sezona tudi iz 
finančnih razlogov potrebna, saj 
je pri nas letna sezona prekratka, 
da bi krila stroške vzdrževanja 
turističnih objektov. In pri vsem 
še opozorilo, da moramo biti z 
investicijami za zimski turizem 
previdni, ker zimske klimatske 
prilike nisp pri nas povsem za
nesljive, pa tudi nadmorska viši
na je sorazmerno nizka.

Ob koncu bi se dotaknili še 
naših zdravilišč, ki so pravzaprav 
najbolj zanesljiva tudi glede zim
skega turizma. Zdravilišča naj 
nadaljujejo svojo dosedanjo uspe
šno politiko. Zagotovijo si naj čim 
več ogrevanih sob in vsaj skro
mno razvedrilo za goste pozimi.

K poživitvi zimskega turizma 
spadajo še prireditve, za katere 
smo se doslej premalo priprav
ljali, saj nam do letos še ni uspelo 
izdelati koledarja prireditev. To 
pa moramo za prihodnjo sezono 
storiti in te prireditve tudi ustre
zno organizirati in propagirati. 
Več propagande morajo biti de
ležne tudi karnevalske prireditve, 
ki jih že več let prirejajo turisti
čna društva v Žalcu, Kozjem, Ve
lenju in Celju ter Mozirju.

S tem kratkim orisom smo ho
teli opozoriti na pomen zimskega 
turizma in na priprave za prihod
njo zimsko sezono, s katerimi mo
ramo že danes pričeti, če hočemo, 
da bomo z zimsko sezono uspeli, 
sezono uspeli.

Jesenski izleti
Turistično društvo Celje prire

ja letošnjo jesen naslednje avto
busne izlete po domovini in v i- 
nozemstvo:

KAMNIK—KAMNIŠKA BISTRI-
CA-VELIKA PLANINA (celo
dnevni)

Nedelja, 26. septembra
Odhod je iz Celja ob 6.00 pov

ratek okoli 20. ure. Cena za člane 
1.400.- din, za nečlane 1.700.- din. 
V Kamniku si bomo ogledali Sad
nikarjev muzej in se popeljali z 
žičnico na Veliko planino. Cena 
za žičnico ni vračunana. Prijave 
do 20. septembra.

GRADEC-DUNAJ

Od 15. do 17. oktobra
Izlet bo trodnevni. Ogledali si 

bomo glavne znamenitosti Dunaja, 
tudi dvorec Schönbrunn, zvečer 
Prater in še bo nekaj ur za indi
vidualne oglede. Nekaj ur se bo
mo zadržali tudi v Gradcu, kjer 
bo tudi ogled. Na Dunaju in Grad
cu imamo zagotovljeno tamkaj
šnje strokovno vodstvo. Cena za 
člane 19.500.- din za nečlane pa 
23.000.- din, devize posebej. Prija
ve do 20. septembra.

Prijave v TURISTIČNEM IN
FORMATIVNEM URADU v Sta
netovi ulici 15, poleg kina Metro
pol.

AERO CELJE

IN MEMORIAM 
društvenim članom

ANDREJ VRESAK

Prve dni meseca maja smo položili 
k zadnjemu počitku spet enega izmed 
znanih Celjanov, upokojenega mizar
skega mojstra Andreja VREŠAKA. 
Rajnik se je rodil dne 27. novembra 
1883 v Kristan vrhu na Medvedjem 
selu pri Rogaški Slatini, kjer je obi
skoval osnovno šolo. po končani osno
vni šoli je odšel v svet, se izučil mi
zarstva in delal kot mlad pomočnik 
v Avstriji, Nemčiji in Švici. Po prvi 
svetovni vojni, ki mu ni prizanesla, 
saj si je skusil italijansko fronto, se 
je naselil v Celju, kjer je delal kot 
mizarski poslovodja, nato pa kot sa
mostojen mizarski mojster, dokler ni 
pred leti odšel v zasluženi pokoj. Z 
njim je odšel od nas spet eden starih, 
dobrih obrtnikov.

Dr. PAVEL STRMŠEK

5. junija je po dolgotrajni bolezni 
umrl znani kulturni in turistični de
lavec prof. dr. Pavel STRMŠEK. Ro
dil se je 5. decembra 1891 v št. Petru 
na Medvedovem selu, kjer je obisko
val tudi osnovno šolo. Svoja leta na 
celjski gimnaziji, kjer je tudi matu
riral, je popisal v knjižici Celjski 
študent. Študij je uspešno nadaljeval 
ter čez nekaj let diplomiral in nato 
še doktoriral na graški filozofski fa
kulteti. Rajnik je bil ugleden pro
svetni in kulturni delavec, predvsem 
pa velja omeniti njegov delež sloven
skemu turizmu v obdobju med obema 
vojnama, ko Slovenci nismo imeli ve
liko turističnih delavcev, pa zelo ma
lo takih, kot je bil pokojni dr. Strm
šek. Bil je ustanovitelj in predsednik 
posebnega Obsoteljskega turističnega 
društva, ki je imelo svoj sedež v 
Celju. Organiziral je izlete, predava
nja, bil pa je tudi marljiv publicist. 
Po nepopolnih podatkih obsegajo nje
gova publicistična dela okoli 500 ti
skanih strani, polovica s turistično 
tematiko. Omeniti veija še njegov 
kulturno-organizatorski delež, pred
vsem Celjske kulturne tedne, ki jim 
je bil ustanovitelj in organizator.

Od rajnika se je poslovila velika 
množica pogrebcev, v imenu sloven
skih turističnih delavcev pa je spre
govoril v slovo prof. Zoran Vudler.

VPRAŠANJA
BRALCEV

RTV: PODNASLOVE ČITLJIVO

Prejeli smo in objavljamo pi
smo, ki nam ga je poslal tovariš 
G. M.:

Že večkrat sem opozoril RTV 
Ljubljano, da je skrajni čas, naj 
bi napisali podnaslove k filmom 
tako. da bi jih lahko brali, pa se 
zadeva ne premakne z mrtve 
točke.

Mislim, da bi lahko sinhroni
zirali brez škode vse zabavne, kri
minalne in podobne filme, kar 
delajo povsod po svetu, le pri nas 
ne. Ob povečani naročnini bo 
RTV menda to le zmogla. Na u-. 
metniško plat se naj pri krimi
nalkah in zabavnih filmih ne iz
govarjajo. Strinjam pa se, naj 
ostanejo visokokvalitetni filmi v 
originalu.

OBISKOVALCI NA STAREM 
GRADU

Odgovor bralcu S. M. iz Celja: 
Da je Stari grad res dobro obis

kovana turistična postojanka, pri
čajo podatki o številu obiskoval
cev, ki jih je bilo:

leta 1960 
leta 1961 
leta 1962 
leta 1963 
leta 1964

28 100
35 700
36 300 
36 500 
33 800

Lani je bil obisk nekaj manjši, 
kar pripisujemo izredno deževni 
jeseni in je bil Stari grad zaradi 
dežja že od srede septembra sko
raj brez obiskovalcev.

NOČNI LOKAL V CELJU

Ze neka) časa se govori, da bomo 
dobili tudi v Celju nočni lokal. Po
nočnjaki in turisti ga bodo gotovo
veseli.
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Spominska ureditev Starega piskra Spomladanske razstave doslej najuspešnejše
Želja Celjanov in vseh, ki so 

preživeli strahote v Starem pi- 
skru, kakor tudi sorodnikov ustre
ljenih talcev je bila, da se dvo
rišče in mučilnica dostojno ure
dita ter da bosta hkrati dostopna 
javnosti.

Pobudo za pietetno ureditev 
dvorišča, kjer so streljali talce in 
mučilnice s spominsko razstavo 
je dala Zveza združenj borcev. 
Občinska in bivša okrajna skup
ščina Celje, kakor tudi uprava 
mestnih zaporov in nekatere 
celjske tovarne pa so z ozirom na 
pomembnost Starega piskra v naši 
narodnoosvobodilni borbi preskr
beli potrebna sredstva.

Načrte za ureditev je napravil 
inž. Samec, za izvedbo tehničnih 
del pa skrbi poseben gradbeni 
odbor, ki ga vodi Peter Gluhar, 
načelnik TNZ v Celju. Spominsko 
razstavo v tamošnjih prostorih, 
ki bo stalna, bo uredil muzej re
volucije v Celju.

Za spomenik, ki naj bi stal na 
dvorišču, kjer so streljali talce, 
je bilo izdelanih več idejnih o- 
snutkov, odbor pa se je odločil 
za osnutek Petra Černeta iz Ljub
ljane. Spomenik bo 8 metrov dolg 
in 2 metra visok bronast relief, 
in bo stal ob steni, kjer so stre
ljali talce. Na njem bodo upodob
ljeni dogodki od upora proti oku
patorju, streljanje talcev do zma
govitega zaključka naše borbe. Na 
obeh straneh reliefa bo tudi 374 
granitnih ploščic z imeni vseh u- 
streljenih talcev. Tik ob plošči 
pa bo še v bronu faksimile od
lomka poslovilnega pisma ustre
ljenega talca Ivana Acmana, kme
ta iz Šmihela nad Mozirjem in 
člana prvega odbora OF, ki so ga 
osnovali že jeseni leta 1941, v ka
terem je med drugim zapisal: 
»Moja želja je, da postane Ivanček 
gospodar, četudi vem, da bosta 
oba preganjana. Odpustita svo
jemu očetu, ki je kot zaveden 
Slovenec branil pravice svojega 
naroda in s tem Vaju spravil v 
tako kruto usodo. Jaz vas iz srca 
ljubim in nikogar ne sovražim!«

To je eno najlepših in najmo
gočnejših poslovilnih pisem, kar

jih je ohranjenih v Sloveniji. 
Obenem pa je to pismo strahoten 
moment, ki je vredno, da se o- 
hrani poznejšim rodovom, ki niso 
doživeli teh strašnih dni.

Najstrahotnejši gestapovski mu
čilnici v bivšem okupiranem o- 
zemlju Spodnje Štajerske so sodni 
zapori v Mariboru in celjski Stari 
pisker. V Mariboru so že pred 
leti lepo in dostojno uredili pro
stor,. odnosno del ulice, kjer so 
bili zapori.

Z imenom Stari pisker je pove
zanih na tisoče naših ljudi.V njem 
je bilo zaprtih med okupacijo o- 
koli 16 000 naših ljudi, katerih 
edina krivda je bila, da so ljubili 
svoj rod in svojo zemljo. Tukaj 
so izgubile žene svoje može, otroci 
starše, možje žene. V zaporih 
Starega piskra je bilo na tisoče 
ljudi nečloveško mučenih, na ti
soče jih je odšlo v koncentracij
ska taborišča, od koder se mnogi 
niso nikdar več vrnili. Med 374 
ustreljenimi talci je padlo na dvo
rišču Starega piskra tudi 49 žena 
in deklet.

Celje, ki je . znano po velikih 
tradicijah iz narodnoosvobodilne 
borbe, se bo še letos oddolžilo 
spominu teh žrtev.

Stane Terčak

SPOROČILO IZ ARGENTINE
Naš znani rojak, ugledni glas

benik Drago SUANEC, ki je zdaj 
dirigent v Buenos Airesu nam je 
poslal junija naslednje vrstice:

Zelo spoštovana Celjska turis
tična zveza!
Neznansko veselje ste napravili 

vsem tukajšnjim izseljencem s 
prospekti, ki so Vam res v čast 
po novih pogledih, ki jih vsebuje
jo, pa tudi zaradi tiska samega. 
Tako prikupni so vsi kraji, da se 
nam je milo storilo in sem jih le 
nerad dajal iz rok. Večji del sem 
razdelil med slovenske šole, da se 
otroci slovenskih staršev vzgajajo 
v domoljubju. Ostalo so dobili 
izseljenci, da bodo prospekti med 
njimi krožili. Tako pa prihajajo 
tudi argentinskim prijateljem v 
roke.

Bratsko Vas pozdravlja in se 
Vam zahvaljuje Vaš vdani

Drago Sijanec 
Buenos Aires

Po zimskem razstavnem obdo
bju je Likovni salon pod okriljem 
celjskega pododbora Društva slo
venskih likovnih umetnikov uspel 
organizirati doslej najuspešnejšo 
spomladansko razstavno sezono. V 
tem času so bile v Likovnem sa
lonu naslednje razstave: »Razsta

va grafik Mihe Maleša« (od 3. III. 
do 27. III. — 1851 obiskovalcev), 
»Razstava kiparskih del in risb 
Janeza Pirnata« (od 2. do 25. IV. 
—■ 1387 obiskovalcev), razstava ci
kla akvarelov »Morje« Avgusta 
Lavrenčiča (od 15. V. do 3. VI. — 
1718 obiskovalcev), »Razstava del 
Maksima Gasparija« (od 4. VI. do 
22. VI. — 2872 obiskovalcev — 
doslej rekordni obisk) in »Raz
stava likovnih del s tematiko 
NOV Ive Šubica« v proslavo 20. 
obletnice osvoboditve (od 25. VI. 
do 22. VII. — 1015 obiskovalcev). 
Skupno je te razstave obiskalo 
8841 obiskovalcev, kar je za to 
obdobje doslej tudi največje šte
vilo. Razen teh razstav je Likovni 
salon pripravil še dve razstavi v 
foyerju SLG in sicer razstavo sli
karskih del splitskega slikarja 
Ljubomira Bašiča in razstavo del 
slovenske slikarke Mire Pregljeve.

Poleg rekordnega obiska na 
razstavah v Likovnem salonu (o- 
gledovalcev v foyerju SLG Celje 
ni moč točno evidentirati) pa je 
najpresenetlivejši napredek v ka
kovosti razstav in razstavljalcev. 
Posebej razveseljivo pa je dej
stvo, da so vsi razstavljale! v Li
kovnem salonu na razstavah pro
dali nekaj svojih del, Avgustu 
Lavrenčiču pa so obiskovalci od
kupili vsa razstavljena dela. Kaže, 
da je tudi v tem pogledu led pre
bit, saj so to prvi odkupi po eno
letnem premoru. Ogromno večino 
kupljenih del so odkupili zaseb
niki. Morda celjskemu likovnemu 
občinstvu le še ni toliko znano, 
da so v Likovnem salonu za od
kupe na razpolago likovna dela 
naših likovnih umetnikov tudi 
kadar ni razstave. jk

LETOŠNJA KONCERTNA SEZONA
PROBLEMATIČNA?
Na vprašanje našega urednika, kak

šna bo nova koncertna sezona, nam 
je prof. Evgen KUNEJ odgovoril ta
kole:

»Ob koncu sezone je ostal v blagajni 
Koncertne poslovalnice tako malenko
sten saldo, da absolutno ni mogoče 
predvideti nobenega koncerta. Svet za 
kulturo občinske skupščine obljublja 
še dotacijo 300 000 din, s čimer bi se 
moglo nekaj organizirati. Vendar s 
samimi obljubami ni mogoče sklepati 
pogodb za seriozne kulturne dogodke. 
Bojim se, da bomo letos po 17 letih 
ostali brez abonmajskih koncertov, za 
katere smo imeli lani v tem času re
zerviranih 700 ooo din. Ce se bo situa
cija izboljšala, vam bom rad postregel 
z načrti.« Upajmo, da je danes situa
cija le boljša!

SLIKARSKA RAZSTAVA V
MUZEJU REVOLUCIJE
Vodstvo muzeja revolucije v Celju 

je pripravilo v svojih razstavnih pro
storih letos spomladi posmrtno raz
stavo akademskih slikarjev — talcev 
Franja Goloba in Lojza šušmelja. 
Razstava je bila posvečena dvajset
letnici naše osvoboditve.

Slikar Franjo Golob je bil rojen 
1913. leta v Prevaljah. Avgusta 1941. 
leta ga je okupator zaradi sodelovanja 
z OF aretiral, 3. septembra istega leta 
je bil kot talec ustreljen v Domžalah. 
Tudi Lojz Sušmelj, rojen 1913. leta, se 
je takoj v začetku vstaje na Sloven
skem povezal in delal z OF. Po kra
tkem zaporu v zloglasnem celjskem 
Starem piskru so ga Nemci 23. junija 
1942. leta skupno z 61 talci ustrelili v 
Celju. Razstava je bila lepo obiskana, 
obiskovalci pa so jo izredno lepo 
sprejeli.

Fedor Gradišnik: SREČANJA

Z MLADIM NOVAČANOM
(Odlomki iz knjige spominov v ro
kopisu »Od zgodnje spomladi do 
pozne jeseni«)

1.

S pričetkom šolskega leta 1900/1901 
sem po končanem sprejemnem izpitu 
prišel z okoliške slovenske ljudske šole 
na takoimenovano slovensko gimna
zijo v Celje. Ta je bila nastanjena v 
privatni hiši za vojašnico 87. pešpolka 
(današnji Muzejski trg), tam, kjer je 
danes muzej, pa je bila meščanska 
šola. s to smo si bili v stalnem voj
nem stanju. Do bojev, se pravi do 
pretepov je prišlo običajno med od
mori pouka, ko so se učenci meščan
ske šole sprehajali pred svojim šol
skim poslopjem. Bili so večinoma si
novi nemških »purgarjev«. Beseda je 
dala besedo — žvižg — kletev — in že 
smo si bili v laseh.

Ob neki taki priložnosti je cela 
tolpa nemčurskih »purgarjev,, pridr
vela z meščanske šole pred gimna
zijo. Zmerjali so nas z »vindišerji« in 
pričeli metati kamenje proti nam. 
Nastal je pretep — tedaj pa se je po
javil med nami orjak - zavihal si 
je rokave, pognal se je med napadalce 
in začel biti okrog sebe, da je vse 
bežalo proti meščanski šoli. Bil je 
prizor za bogove — en sam človek je 
ukrotil celo vojsko. Visok, širokopleč, 
z zavihanimi rokavi se je vrnil med 
nas, niti besedice ni izpregovoril, 
samo smejal se je na ves glas, ko je 
gledal za bežečimi junaki.

To je bil Anton Novačan — tisti 
orjaški četrtošolec, ki se doslej ni 
prav nič menil za nas. Bili smo zanj 
preotročji, saj je bil cela tri leta 
starejši od nas. Kaj bi z nami? Zdaj 
pa se nam je začel približevati in ko 
so »purgarji« videli, da je mjihov 
krotitelj med odmori stalno med na
mi, smo imeli mir pred njimi. Tako 
je postal Anton Novačan naš pokro
vitelj.

2.
Na tako imenovani slovenski gi

mnaziji so tista leta poučevali pro
fesorji, ki so v vsakem pogledu kot 
vzgojitelji mladega rodu opravljali 
več kot svojo dolžnost. Profesorji Jo
sip Kožuh, Hinko Vodnik, Fran Vo
glar in dr. Anton Dolar so znali v 
svoja šolska predavanja tako spretno 
vpletati razne probleme iz družbeno
politične in literarno-zgodovinske pro
blematike, da so že tretje- in četrto
šolce mimogrede vzgojili v »pesnike« 
in »pisatelje«. Nastali so razni lite
rarni krožki, ustanavljali so se šapi- 
rografirani dijaški listi, po študent
skih domovih so bili sestanki z bur
nimi debatami, v skrtih utah mestne
ga parka so navdušeni pesniki dekla
mirali svoje proizvode, posvečene 
celjskim dekletom, ki o tej časti se
veda niso imele nobenega pojma.

O Novačanu smo vedeli, da je bilo 
že več njegovih pesmi natisnjenih in 
ker je zahajal na obiske k našemu 
profesorju slovenščine dr. Dolinarju, 
smo imeli velik rešpekt pred njim.

Dokler nismo navezali ožjih stikov 
z Novačanom, je bil naš literarni 
krožek brez pravega programa: edi
no, kar nas je družilo, je bil odpor 
proti duševnemu nasilju, ljubezen do 
naroda in do lepih umetnosti. Prebi
rali smo vse od kraja, kar nam je 
prišlo pod roke. Šele Novačan nam 
je odprl oči: dokazoval nam je, da 
izgubljamo mnogo dragocenega časa 
s prebiranjem manjvredne literature.

V stanovanju mojih staršev smo si 
uredili knjižnico. Tu smo se zbirali 
dan za dnem v tistih popoldanskih 
urah, ko ni bilo očeta doma. Za vsa
ko izposojeno knjigo je bilo treba 
plačati določeno pristojbino, s tem 
denarjem smo kupovali nove knjige.

Na enega teh sestankov smo po
vabili Novačana. Razkazal sem mu 
knjižnico, ki jo je z zanimanjem in 
natanko pregledal. Radovedni smo ča
kali, kaj bo povedal.

»Dosti ste nabrali tega«, je pričel 
počasi, »ampak polovico teh knjižur 
vam bom zmetal ven — ni vredno, 
da bi tratili čas in denar za Karla 
Maya, Gerstaeckerja, Feliksa Dahna 
in druge nemške pisune ... Te boste 
prodali in iz izkupička kupili, kar 
vam bom jaz povedal. Slovenci ste, 
pa je večina vašega knjižnega zakla
da pisana v nemščini. To nam vte- 
pajo dovolj v šoli — jezik naših naj
bližjih bratov pa nam je tuj, tuja

Dr. Anton Novačan v mladih letih

njihova zgodovina, tuja njihova knji
ževnost . . . Koliko vas pa je, ki bi 
bili prebrali eno samo hrvaško knji
go, da o Srbih sploh ne govorim, ker 
ne znate cirilice. Vidim, da imate tu 
nemške prevode iz angleščine, franco
ščine in celo iz ruščine! Ko bi znali 
hrvaško ali srbsko, bi vse to lahko 
brali v hrvaškem ali srbskem pre
vodu. razen tega pa bi se seznanili 
s književnostjo najbližjih nam bratov 
in z njihovo zgodovino. Tn videli bi, 
koMkc je skupnega med njimi m na
mi, spoznali bi, da nam je usoda na
menila skupno pot in sijajno bodoč

nost, če se bomo med seboj spozna
vali in družili! Tako, fantje, to je 
naša pot — zdaj se pa odločite!«

Poslovili smo se, koj naslednji dan 
pa mi je prinesel velik zavoj hrva
ških knjig, ki jih je daroval naši 
knjiznjici: Šenoa, Tomič, Kozarac,
hrvaški prevodi Tolstoja. Gorkega, 
Dostojevskega . . .

Odslej je redno prihajal med nas 
in pod njegovim pokroviteljstvom 
smo nastopili novo pot.

Z Novačanom sva se ožje zbližala 
v šolskem letu 1903/1904 in odslej sva 
ostala prijatelja vse do njegove pre
zgodnje tragične smrti (v emigraciji 
1951). Politično se v marsičem nisva 
strinjala, kar pa nikoli ni skalilo na
jinega prijateljstva. Sicer pa sem v 
njem gledal predvsem umetnika in 
človeka in me je vedno bolelo, da 
naša javnost ni bila tega mnenja in 
smo morali celih 32 let čakati, da je 
prišlo letos končno do ponovne upri
zoritve najmogočnejšega dela naše 
siromašne dramske književnosti — 
Novačanovega »Hermana Celjskega« 
(Celjske grajske igre, SLG 1965).

Novačan je bil doma v Zadobrovi 
pri Trnovljah, v vasici, oddaljeni od 
mesta dobre pol ure hoda. Pri vsej 
svoji telesni robustnosti je bil izre
dno mehkega srca. Z vso dušo je bil 
navezan na dom in ginljiva je bila 
zlasti njegova ljubezen do sester, ki 
jih je ljubil z naravnost otroško lju
beznijo. Na njegovem kmečkem do
mu je bilo deset otrok in življenje je 
bilo težko in trdo. Malo posestvece 
je le s težavo preživljalo mnogošte
vilno družino, zato so morali vsi o- 
troci trdo dlati. Takšno življenje je 
vse Novačane utrjevalo v zavesti, da 
le z delom, čeprav težkim in mučnim, 
dosežeš svoj cilj.

Bližal se je konec šolskega leta 
1903'04. Izkazalo se je, da je šola ven
darle samo šola: skoraj vsi člani na
šega literarnega krožka z Novačanom 
vred smo se slabo odrezali, on sam 
pa izmed vseh najslabše: jaz sem do
bil ponavljalni izpit iz grščine, No-
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Šlandrove nagrade 1965
Na predlog sveta za kulturo in 

znanost celjske občine je njen 
ljudski odbor 28. decembra 1960 
sprejel odlok o ustanovitvi sklada 
«Slavka Šlandra«. Sklad je bil u- 
stanovljen z namenom, da bi s 
primernimi, vsakoletnimi nagra
dami najzaslužnejšim ustvarjal
cem in organizatorjem kulturnega 
in znanstvenega dela podprl na
daljnji razvoj. Prednost je bila 
dana tistemu delu, ki je »pomem
bno vplivalo na splošni družbeni 
razvoj celjske občine«.

Z ustanovitvijo občinskega skla
da za kulturo in znanost leta 1962 
je sklad prenehal kot samostojna 
ustanova, toda nagrada Slavka 
Šlandra je ostala. Za nagrade po
trebna denarna sredstva predvi
deva v svojem finančnem načrtu 
občinski sklad za kulturo in zna
nost. Nagrajence določi posebna 
žirija izmed vsakoletnih predlo
gov ali prijav. To žirijo imenuje 
svet za kulturo in znanost. Na
grade se podeljujejo na praznik 
občine Celje 20. julija.

Prvi nagrajenci leta 1961 so bili 
Komorni moški zbor, književnik 
Fran Roš in strokovni sodelavec 
muzeja revolucije Stane Terčak.

Leta 1962 so bili s to nagrado 
nagrajeni Mladinski pevski zbor 
gimnazije in Mladinski pevski 
zbor tedanjega učiteljišča ter dra
matik Janez Žmavc.

Leta 1963 so prejeli nagrade 
zgodovinar prof. Janko Orožen 
ter primarija celjske bolnišnice 
dr. Janko Lešničar in dr. Heri
bert Zaveršnik.

Ker sta bila leta 1964 predlože
na samo dva predloga, Šlandrove 
nagrade niso bile podeljene, kar 
je svet za kulturo in znanost ta
kole utemeljil: »Svet ni izrazil 
dvoma nad kvalitetami predlaga
nih, vendar zaradi premajhnega 
števila kandidatov, ki niti od da
leč ni zajelo vseh v poštev priha
jajočih področij, se svet s polno 
družbeno odgovornostjo ni mogel 
odločiti za podelitev nagrad. Zato 
je sklenil, da se nagrade za leto 
1964 ne podelijo«.

Ob letošnjem občinskem praz
niku so bile Šlandrove nagrade

podeljene naslednjim kulturnim 
in javnim delavcem: godalnemu 
orkestru »Ivan Cankar«, ki ga vo
di prof. Dušan Sancin, dolgoletni 
predsednici sveta za kulturo in 
znanost ter upravnici mestne 
knjižnice Marici Zorko-Frecetovi 
ter glasbenemu pedagogu in rav
natelju Glasbene šole Egonu Ku
neju. Posebne nagrade pa so pre
jeli likovni pedagog in akademski 
slikar Avgust Lavrenčič za zbirko 
»Morje«, utemeljiteljica in šefinja 
transfuzijske postaje dr. Stana 
Bračko-Strausova ter organizator 
predvojne in povojne preventivne 
zdravstvene službe v Celju dr. Ja
kob Rebernik.

Odločitev žirije je kot njen 
predsednik utemeljil ravnatelj 
Mestnega muzeja Marjan Ravni
kar; ostali člani žirije pa so bili 
novinar Milan Božič, književnik 
Fran Roš, politični delavec Slavko 
Belak in sekretar lesnoindustrij
skega kombinata »Savinja« Vlado 
Bogataj.

LEPE IZLOŽBE
Celjani smo lahko veseli lepih iz- 

ločb, ki jih imata trgovsko podjetje 
Ljudski magacin in Moda. Na sliki 
je ena lepih izložb Ljudskega maga- 
cina.

ARHEOLOŠKA 
IZKOVANJA v Šempetru

V Šempetru so bila letos spet 
arheološka izkopavanja na rim
skem grobišču, vzhodno od na
selja. Najdbe so zanimive in če 
združimo rezultate obeh let, ima
mo zdaj jasno sliko, kje je gro
bišče ležalo in kam se je razpro
stiralo. Trenutno je grobišče od
krito v dolžini 300 m, na severni 
strani rimske ceste, ki je povezo
valo Celeio z Emono. Kot lani, 
smo našli tudi letos bogate gro
bne pridatke: vrče, lepo okrašene 
lonce, skodele, mnogo različnih 
zaponk in novcev. Med najdbami 
je tudi nekaj steklene posode. 
Brez dvoma je pomemben ilirski 
grob, ki je ležal pod rimskim 
tlakom, kar nam ponovno doka
zuje, da je bil Šempeter naseljen 
že v prazgodovini pred približno 
2600 leti.

Z gotovostjo lahko danes trdi
mo, da se grobišče, odkopano v 
zadnjih dveh letih, spaja z že re
konstruiranimi grobnicami v Šem
petru v obsežno celoto — nekro
polo dolgo približno 500 m. Zani
mivo bo poiskati temu grobišču 
pripadajočo naselbino, ki je bila 
sigurno precej velika in dobro 
grajena. V. K.

KONGRES ETNOGRAFOV — V 
začetku septembra je bil v Celju 
mednarodni kongres etnografov, ki 
se ga je udeležilo preko 100 naj
uglednejših znanstvenikov iz 10. ev
ropskih držav. Na kongresu so pre
brali okoli 20 razprav.

POPRAVILO 
OPATIJSKE CERKVE

Severna stena farne cerkve je že 
popravljena. Po navodilih tehnič. iz
vedencev, ki so že drugod reševali po
dobne primere, so zid ojačali z be
tonskimi injekcijami. Iz previdnosti 
so učvrstili tudi notranji zid ter ka
pelski in glavni prezbiterij. Porabili 
so okrog 40 ton cementa. Največ skrbi 
je delal svod v severni ladji, ki so 
ga morali podreti in na novo pozi
dati. Tako popravljena cerkev je zdaj 
varna pred vsakim potresom. Zidar
ska dela v notranjščini so zdaj kon
čana, v prihodnjih tednih bodo opra
vili še slikarska, očistili pa bodo tudi 
dragocene freske, ki so jih odkrili še 
v bivši Jugoslaviji. Še letos bodo 
prekrili zvonik, zunanjost cerkve pa 
bodo verjetno popravili v prihodnjem 
letu. m. C.

KABARET
RINGARINGARAJA

Ob zaključku lanske sezone 
nam je gledališče pripravilo ka
baretni večer pod naslovom Rin- 
garingaraja (ali Satirični večer), 
za katerega je zbral in prevedel 
tekste Bruno Hartman. Razdelil 
jih je v tri cikle: Domovina, Dom, 
Služba. Resnično smo se nasmejali 
številnim duhovitim domislicam. 
Posebej bi radi pohvalili dina
mično režijo Mirana Herzoga, do
bre glasbene aražmane Cirila Vr
tačnika in končno v ambient pred
stave lepo uglašeno sceno, ki jo 
je zasnoval Avgust Lavrenčič. 
Svoje vloge in vlogice je ce
loten igralski zbor v redu od
igral in tudi dobro zapel. Gotovo 
pa so bile kreacije Goršičeve, 
Škofa in Peera nad ostalim pov
prečjem. Gledališče je s to uspe
lo predstavo dalo svojim obisko
valcem res prijeten večer, prido
bilo pa tudi precej novih obisko
valcev, saj so predstavo ponovili 
menda kar 18-krat.

Prav bi bilo, če bi naše gleda
lišče končalo tudi bodoče sezone 
s satiričnim večerom, saj nam 
gradiva za kaj takega tudi v bo
doče verjetno ne bo primanjko
valo.

Prof. Zoran Vudler
P. S. Nekaj oseb, ki so bile na 

scenski sliki, niso smatrale to za 
primerno predvsem, ker jih o tem 
niso prej obvestili.

KAJ BO S CERKVIJO 
NA SVETINI ?

Že vefckrat smo opozorili na nuj
nost popravila cerkve na Svetini, ki 
ki je eden naših redkih kulturnih 
spomenikov. Ostrešje je v takem sta
nju, da pada Skrilj na tla in ogroža 
mimoidoč prebivalce in turiste, ki 
obiskujejo ta starinski objekt v ve
likem številu. Leseni opaž na ostre
šju zvonika je sprhnel in na opaž 
pritrjeni škrilj nima opore. Nekateri 
nosilni trami ostrešja so na okonča- 
vah segniti in je ostrešje stolpa vsled 
tega že malo nagnjeno. Tako iz var
nostnih, kakor kulturno-zgodovinskih 
in turističnih razlogov je potrebno 
takojšnje popravilo ostrešja. Cujemo, 
da je les in tudi material na razpo
lago, treba je le še nekaj finančnih 
sredstev in razumevanja. M. C.

vačan pa je padel brez ponavljalnega 
izpita in tako mu je bila zaprta pot 
na višjo gimnazijo. To je bil zanj 
hud udarec: oče ni hotel ničesar sli
šati o tem, da bi njegov sin hodil še 
eno leto v četrti razred, vztrajal je 
pri zahtevi, da pusti gimnazijo in gre 
za delavca v tovarno ali pa mu je 
domača hiša zaprta za vedno.

Novačan se je očetu uprl. Pred 
sabo je videl jasno začrtan cilj, ki 
ga je hotel na vsak način doseči, zato 
je sklenil zapustiti ljubljeni dom in 
se napotiti v svet.

Nekega vročega poletnega popol
dneva sem ga spremljal domov. Na 
dolgi poti skozi Gaberje proti Vojni
ku sva razpravljala o vsem mogočem. 
Z navdušenjem mi je pripovedoval o 
slavni zgodovini Celja, odkril mi je 
svoj načrt, da namerava napisati 
knjigo, v kateri bo prikazal Celje in 
njegove ljudi v najrazličnejših zgo
dovinskih razdobjih. Na razpotju pri 
Majdičevem mlinu se je ustavil, o- 
brnil se je proti mestu.

»Vidiš,« je rekel z mehkim glasor 
»kakšna krasota! Ni ga lepšega kra 
na svetu! Stari grad... Miklavši 
hrib •; . spodaj mesto belo z bisti 
Skyjnjo. . . tam Teharje s slavno ce 
kvijo sv. Ane ... tu levo Bežigrad 
skrivnostnimi ječami celjskih gre 
fov... in tam. vidiš, tam med onii 
drevjem je moj dom . . . moj dom . .

Za hip je utihnil, nato me je pri
jel pod roko in korakala sva počasi 
naprej . . . oba sva molčala. Naenkrat 
pa mi je začel pripovedovati z meh
kim, božajočim glasom, kako ljubi 
svojo lastno hišo in vse, kar je okrog 
nje - travnike in njive, sadno drevje 
in živino in psa in kokoši in vse, 
vse ...

In vse to bom moral zapustiti in 
oditi v svet! Tako sem sklenil. Težko 
je, a biti mora. V šoli bom zletel . . . 
in potem mi ni več obstanka doma. 
Oče noče ničesar slišati o tem. da bi 
se eno leto hodil v isti razred .. . Jaz 
pa moram končati gimnazijo in jo 
tudi bom, pa če prestradam do ma
ture . . .«

Stisnil mi je roko, na lice pa mu 
je kanila debela solza . ..

Napočil je dan, ko je bilo treba 
kreniti na pot.

V Zagrebu . je imel že dalj časa 
zveze s književnim listom »Naša sna
ga«, ki sta ga izdajala Ljubo Wiesner 
in Juraj Demetrovič. Z njuno po
močjo je prišel Novačan v Zagreb, 
kjer je bil sprejet kot repetent če
trtega gimnazijskega razreda. Preživ
ljal se je s tem, da je ponoči delal v 
neki pekarni. To je bilo težko živ
ljenje: naporno nočno delo ga je iz
črpavalo. saj je moral biti ob osmih 
zjutraj v šoli — neprespan, utrujen 
in lačen. Izprevidel je, da ne bo mo
gel dolgo vzdržati.

Kar na lepem se je odločil, da za
pusti Zagreb in odide v Rusijo, ka
mor ga je že zdavnaj vleklo srce. Ni 
dolgo premišljal - nekega dne si je 
oprtal nahrbtnik in jo brez potnega 
lista mahnil v Srbijo, od koder je 
nameraval na enak način priti naprej. 
Toda prišel je samo do Beograda, 
tam pa ga je srbska policija prijela 
m ga kot nadležnega tujca izgnala 
cez mejo nazaj na Hrvaško. Tako je 
prišel zopet v Zagreb, kjer ga je ča
kalo novo presenečenje: izključili so 
ga iz gimnazije zaradi poskušanega 
pobega v inozemstvo. Tako je bil 
spet na cesti.

Toda Novačan ni obupal. Vpisal se 
je kot privatist in ostal v Zagrebu še 
dve leti. Po končanem šestem razredu 
je leta 1907 odšel v Karlovac, kjer je 
končal 7. razred, od tod pa v Va
raždin, kjer )e leta 1908. maturiral.

To je študijska pot gimnazijca No
vačana, polna nenavadnih dogodiv
ščin, kakršnih je bilo polno vse nje
govo poznejše življenje. Nikjer ni 
našel miru, vse je vrelo v njem, vsem 
in vsakomur se je upiral in zmeraj 
je bil prepričan, da je le njegovo 
mnen.j pravilno.

Nekoč mi je pripovedoval, kako 
je neka celjska gospodična zavrnila

njegovo ljubezen in se ošabno po
smehovala pesmim, s katerimi je iz
ražal svoja čustva do nje.

»Siromak naj se drži siromaštva«, 
se je smejal, »kmet naj ostane kmet 
in naj ne sili med gospodo! Vidiš, to 
je tisto: čustvo ne sme nikoli prema
gati pameti.. . Zdaj sem ozdravljen! 
Ko bom končal svojo pot, si vzamem 
kmetico in si po svoje vzgojim iz nje 
kraljico...«

V počitnicah je vsa ta leta prihajal 
v Celje. Stanoval je v Zavodni, ker 
na dom zaradi očeta ni zahajal. Ne
kega dne sem ga spremljal po Te
harski cesti domov. Takrat mi je za
upal, da se je ponovno zaljubil in da 
bo to nova nesreča zanj, če se ne bo 
spametoval . . . »Spet je gospodična in 
taka dekleta so za mestne fičfiriče, 
ne pa zame, ki sem kmet, čeprav 
posebne sorte . . .„

»Novačani smo posebne sorte lju
dje, vsi po vrsti, kar nas je. Morda 
se mi boš smejal, ko ti bom razodel 
svojo skrivnost, pa kaj mi mar? Ver
jemi ali ne . . . jaz sem trdno pre
pričan, da ne more biti drugače«.

Postal je silno resen, oči so mu 
žarele . .. Vzravnal se je in zdel se 
mi je še večji kot v resnici. Tedaj je 
spregovoril:

»Premisli in presodi: na stotine vi
tezov in njih spremstva se je klatilo 
po Celju in njegovi okolici, ko so na 
gradu vladali celjski grofje. Od na
šega doma do Bežigrada, kjer so bile 
celjske ječe, ni daleč — še danes pri
povedujejo strašne povesti o nasilju 
tujih vitezov nad našimi dekleti. .. 
Koliko otrok se je rodilo tod, ki 
se jim po žilah pretaka plemiška 
kri. . .«

Stopil je čisto blizu k meni in mi 
srepo zrl v oči.

»Tako je, vidiš, in nič drugače. 
Dolgo sem premišljeval in zdaj vem, 
da Je tako... Saj ne rečem, da bi 
moral biti ravno Herman ali Friderik 
ali urh . .. toda nekdo izmed žlahtni-

kov je gotovo bil, ki je zaplodil prve
ga Novačana. Stoletja so minila od 
takrat - kri pa se pretaka iz roda v 
rod in ne zvodeni. .. Kri ni voda, 
dragi moj, in morem ne za to, če Je 
v mojih žilah še danes kri tistega 
viteza, grofa ali grajskega valpta, ki 
je pred stoletji ljubimkal z mlado 
Novačanko!«

»Zdaj veš, zakaj sem tak«, Je po
vzel čez čas, ko je videl mojo za
drego, »zdaj boš tudi razumel, zakaj 
nisem in ne bom nikoli tak kot so 
drugi. .. Kmet sem in vem, da ne 
spadam med gospodo ... Kljub temu 
pa me neka tajna sila goni tja ... to 
je kri, to je tista kri. .. Pred sabo 
imam svoj cilj, ki ga moram in tudi 
bom dosegel. Ni je sile, ki je ne bi 
premagal . . . Na tej poti ne smeš iz
birati sredstev ... le slabič omahuje 
jaz pa moram naprej . . . zmeraj na
prej .. .«

Molče sva stopala proti hiši, kjer 
je imel svojo začasno počitniško sta
novanje. Povabil me je, naj grem z 
njim. Njegova soba ni imela razgleda 
na cesto, temveč je bila na dvoriščni 
strani hiše z razgledom tja proti Voj
niku. Odprl je okno in iztegnil roko: 
»Tam, glej, je moj dom ...« Je dejal 
z mehkim glasom, tako blizu - in 
vendar tako daleč . . .

ŽRO 
CELJE 
AERO
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KOMORNI MOŠKI 
ZBOR

V ŠVICI IN NEMČIJI
Najbrž res ni najvažnejše, da 

se je zbor na mednarodnem tek
movanju v Montreuxu uvrstil s 
komaj eno točko razlike za naj
boljšim, tokrat za zborom london
skih študentov, torej na častno 
drugo mesto. Važnejše se nam 
zdi, da je hkrati, ko je v enem 
najatraktivnejših švicarskih leto
višč učinkovito posredoval jugo
slovansko narodno pesem in kul- 
turno-umetniške zmogljivosti Ce
lja v imenu vse naše domovine, 
imel v rokah že vabilo v Göttin
gen na V. pevski festival Severo
zahodne nemške pevske zveze. 
Vsa ta gostovanja pomenijo stvar
no — zunaj konferenčnih dvoran 
in brez političnih parol — krepi
tev prijateljstva med narodi, pri
spevek k miroljubnemu sožitju. 
To pa je vzrok, da tudi turistični 
delavci z zadovoljstvom pozdrav
ljamo vsako uspešno pot našega 
zbora čez meje naše domovine, 
saj so le dobri sosedski odnosi 
podlaga živahnejšemu turizmu in 
obratno — tudi turizem je pospe
ševalec miroljubne izmenjave du
hovnih in materialnih dobrin med 
narodi.

Naši kulturni kroniki smo dol
žni ohraniti tale podatek o obeh 
nastopih KMZ:

V Montreuxu je bil nastop na
šega zbora ocenjen kot triumf ju
goslovanskih pevcev, v Göttinge
nu pa kot »nadvse skrbno 'pri
pravljen in izvajan spored«, ka
terega je sredi nedeljskega dopol
dneva poslušalo 950 ljudi. Razen 
našega zbora je na festivalu na
stopil še danski moški zbor iz 
Aorhusa. To je bilo prvič, da sta 
na festivalu sodelovala tudi ino
zemska zbora, ki sta potrdila, da 
pesem ne pozna meja, da je — po 
besedah gottingenškega župana — 
pevska govorica mednarodna, da 
je izrazita govorica miru. Prav je, 
da je to potrdil prav naš zbor iz 
domovine koeksistence in miro
ljubnega sožitja med narodi.

Praznik mladinske pesmi
Med množico najrazličnejših fe

stivalov širom naše domovine je 
bil prav gotovo junijski mladin
ski pevski festival eden redkih, 
ki je resnično to, kar festival po
meni — slavnostna prireditev. Pa 
zopet ne slavnostna v pomenu 
bučne in z vsem bliščem oprem
ljene predstave, pač pa slavnostna 
v pomenu praznična. Torej — 
praznik mladinske pesmi!

Mladinsko petje, najsi še tako 
skromno in naivno, ima svoj čar, 
svoj mik, privlači in pritegne, 
vnema srca in žanje simpatije. 
Tem bolj shod 2000 mladih pev
cev — najboljših iz naše srede, iz 
ostalih krajev naše domovine, iz
jemnih iz tujine!

Toda denimo navdušenje, ki 
sicer ni zadnje merilo kulturno- 
umetniškega dosežka festivala na 
stran. Kot kulturni potrošniki smo 
ob nastopih posameznih zborov 
raznih narodnosti in različnih dr
žavljanstev zaslutili predvsem 
združevalno moč mladinske pe
smi. To pa je moment, ki mu je 
treba zagotoviti rast, ki ga je 
treba sprejeti kot enega izmed 
najvažnejših pri graditvi medna
rodnega prijateljstva.

Ko izpovedujemo ta prijeten 
občutek, ne kaže ponavljati ocen, 
pa dogodkov, ki so festival dopol
njevali (prisrčna Gasparijeva raz
stava na temo ljudske pesmi, po
svet glasbenih pedagogov) pa šte
vilčnih podatkov o nastopajočih 
zborih, o čemer je pisalo dnevno 
časopisje. Pač pa kaže izreči so
glasje s tistimi strokovnimi mne
nji, da bi tako organizacijsko- 
tehničnih in glasbeno vzgojnih iz
kušnjah prirediteljev mogel festi
val postati še pomembnejša ma
nifestacija mednarodne mladinske 
zborovske pesmi.

SOS GLEDALIŠČE
Oj, plava celjsko gledališče, 
ki ga zapušča kapitan, 
in z njim še marsikdo poišče 
drugje si varnejši pristan.
Saj ladja se še da rešiti!
A prvi, ki hitijo z nje, 
res morali bi zadnji biti, 
kadar nevarnosti groze.

Herman Celjski na Starem gradu
O kvaliteti Novačana kot dram

skega pisca ne bomo pisali, saj so 
to storili drugi, bolj poklicani in 
mu priznali na tem področju eno 
vidnejših mest. Novačan je kot 
celjski rojak in celjski študent 
posegel v lokalno zgodovino na
šega mesta še z večjim prizade
vanjem in občutkom kot ostali in 
zato ni čudno, če je njegov Her
man Celjski imeniten dramski 
tekst o mogočnih Celjanih.

Celjsko gledališče je poseglo 
spet po tem tekstu po dobrih tri
desetih letih in ga uprizorilo na 
Starem gradu, tam, kjer se je ne
koč pisala zgodovina Celjanov. 
Režiser Branko Gombač je bese
dilo delno preoblikoval, dal mu 
je spektakularno zunanjost, ki jo 
predstava na prostem pač potre
buje, izkoristil je ambient in pro
stornost prizorišča ter nam pri
pravil ne samo dognano in zani
mivo, temveč tudi predstavo, ki 
je bila všeč 10.000 obiskovalcem, 
ki so plačali precej višjo vstopni
no, kakor pa jo plačujejo sicer za 
predstave v gledališču. Naravno 
kuliso je lepo vkomponiral v sce
no arhitekt Sveta Jovanovič, ki

Grajske igre in naše društvo

Zdi se mi, da je le treba napi
sati nekaj vrstic tudi o tem, da je 
Olepševalno in turistično društvo 
Celje omogočilo izvedbo Novača- 
novega Hermana Celjskega na 
Starem gradu, saj je dalo gleda
lišču že meseca maja, ko mu ni 
hotel nihče priskočiti na pomoč, 
2,000.000 din posojila, da so s pri
pravami sploh lahko začeli. In še 
to: naše društvo tega denarja niti 
ni imelo in si ga je moralo samo 
sposoditi. Mimo tega je društvo 
sodelovalo v propagandni kampa
nji ter oskrbelo celotno, zelo za
htevno blagajniško službo.

Tudi v bodoče bo Olepševalno 
in turistično društvo Celje podpi
ralo vsa kvalitetna kulturna stre
mljenja v našem mestu, že danes 
pa zagotavljamo svojo pomoč 
grajskim igram prihodnje leto.

bi jo z več luči lahko še potenci
ral. Tudi igralcem velja zapisati 
več kakor povprečne ocene. Her
mana je oblikoval Janez Škof 
svojstveno in zanimivo, morda 
preveč groteskno. Jošta Soteškega 
je igral zadovoljivo Jože Pristov, 
patra Melhiorja Joško Lukež z 
imenitno teatralnostjo, ki jo obi
skovalci zlepa ne bodo pozabili. 
Žida Arona je podal odgovarja
joče Marjan Dolinar, Barbaro do
stojanstveno Marija Goršičeva, 
Veroniko pa Minu KjudrdVa. O- 
stali igralci in pa 90 statistov z 
jezdeci, so dali predstavi blišč, 
barvitost in gibanje, ki ga tak 
spektakel tudi mora imeti. Našte
tim, pa še vsem, ki jim nismo na
pisali imen pa velja priznanje za 
trud, ki ga ni bilo malo, da smo 
bili lahko priče prvim grajskim 
igram v Celju tudi turizmu v ko
rist. Upajmo ne zadnjič.

HERMAN CELJSKI
Novačanov Herman živ 
v Starem gradu spet domuje 
in načrte silne snuje 
ukazuje neuklonljiv.
K njemu množice drve.
Tople so noči poletne.
Temne so poti prijetne, 
k srcu stiska se srce.
Grajske igre naj žive!
Važne po kulturni plati 
in turistični še hkrati 
Celju bogate ime.

Celjski Stari grad je nudil čudovi
to naravno kuliso ki jo je še dopol
nil arhitekt Sveta Jovanovič za No
vačanov gledališki spektakel Herman 
Celjski, ki ga je z lepim uspehom 
predstavilo več kakor 10.000 gledal
cem celjsko gledališče v uspeli re
žiji Branka Gombača.

ŠTUDIJSKA POTOVANJA MORAJO BITI
(Dogaja se nekje na Nemškem,
pa bi se lahko tudi kje drugje)

Gospod Mol je bil mestni svet
nik za promet v mestecu N. Ne
kega dne je ugotovil, da so avto
busi, ki vozijo na eni progi v me
stnem prometu, tri pa v pred
mestnem, že hudo zastareli in ne 
bodo mogli več kaj dolgo služiti. 
Zato je v mestnem svetu predla
gal nakup novih avtobusov. Mest
ni svetniki so izpričali svoja so
cialna čustva s tem, da so bili 
takoj pripravljeni odobriti sred
stva za nabavo novih avtobusov, 
četudi so sami imeli službene av
tomobile in jim ni bilo treba upo
rabljati množičnih prometnih 
sredstev.

»Oskrbite ponudbe, gospod ko
lega!« S tem je bil, tako je menil 
župan, opravljen ta del dnevnega 
reda.

»Ponudbe oskrbeti?« je ogorče
no ugovarjal mestni svetnik Mol. 
»Kako si to predstavljate? Papir 
je potrpežljiv, zlasti še kadar slu
ži reklami. Nabavo novih avto
busov je treba temeljito pripra
viti.«

Kolegi so mu pritrdilno poki
mali.

»Treba je, gospoda moja«, jih 
je poučil mestni svetnik Mol, »ne 
le ogledati si v poštev prihajajoča 
industrijska podjetja, temveč se 
tudi seznaniti z izkušnjami, ki so
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jih z novimi avtobusi pridobila 
druga mesta.« Vzravnal se je ter 
župana in mestne svetnikke pro- 
dirno pogledal. Predlagam torej, 
da mi dovolite študijsko potova
nje k podjetjem avtobusne indu
strije Phoenix in Adler. Nada
lje . . .«

Zaslišalo se je mrmranje, podo
bno ugovarjanju. »... nadalje štu
dijska potovanja v Hamburg, 
Köln in München«, je nemoten 
govoril mestni svetnik Mol in bo- 
jaželjno gledal okrog sebe. »Želel 
bi prav na licu mesta dognati, 
kako so se novi avtobusi obnesli 
tam.« »To se mi zdi odveč, go
spod Mol«, je odvrnil župan. V 
prospektih so izčrpna pojasnila z 
izkušnjami drugih mest pa se la
hko seznanimo tudi pismeno«.

»Zelo prav!« so zaklicali mestni 
svetniki.

»Gospod župan!« se je razbur
jeno oglasil mestni svetnik Mol. 
»Rad bi vas spomnil: tudi vi sami 
ste se odločili za študijsko poto
vanje v Düsseldorf, Frankfurt in 
Zürich, da ste si ogledali komu
nalne naprave teh mest!« Obrnil 
se je k mestnemu svetniku za 
zdravstvo: »In vi, kolega, ali niste 
prav tako odšli na študijska po
tovanja, ko je bilo treba nabaviti 
nov rentgen za bolnišnico? In vi, 
gospod kolega B., ali niste tudi 
vi. ..«

Svetniki, vedno razpoloženi za

potovanja in željni študija, so 
molčali. Le mestni svetnik za šol
stvo je zagodrnjal in se javil k 
besedi. Preden pa jo je dobil, je 
ponovno spregovoril svetnik Mol.

»Vi pa, kolega šolnik, je dejal 
prijazno, »ste tudi že zdavnaj na 
vrsti, da pridete do študijskega 
potovanja. Graditev nove šole bo 
to nujno terjala.«

»Seveda«, je zamomljal mestni 
svetnik za šolstvo. »Strassburg, 
Berlin in Basel so postavili zgle
dne nove šole...«

»No, torej!« je vzkliknil svetnik 
Mol in se zmagoslavno ozrl. »To
rej smem meniti... «

Smel je. Soglasno so ga poslali 
na študijsko potovanje. Z njim so 
potovali žena in starejša hči, nje
gov namestnik z ženo, neki avto
busni strokovnjak z ženo, njegova 
tajnica in njegov šofer. Slednji 
vsekakor brez žene. Bila je to prav 
ugledna delegacija in ker je ta — 
v interesu mesta in na stroške 
njegove blagajne — študirala te
meljito, je porabila približno štiri 
tedne.

Končno so se s študijskega po
tovanja vsi vrnili in si spet opo
mogli. Znali so pripovedovati o 
marsičem, a vsekakor manj o av
tobusih in avtobusnem prometu, 
zato pa toliko več o sprejemih in 
banketih, o gledališčih, modnih 
hišah in nočnem življenju v obi
skanih mestih.

Za mestnim svetnikom Molem 
so odšli na študijskko potovanje 
mestni svetnik za šolstvo, mestni

svetnik za PTT, mestni svetnik za 
vrtnarstvo in gozdarstvo ter kot 
zadnji mestni svetnik za policij
ske zadeve. Tako je vsak izmed 
svetnikov opravil svoje potovanje. 
In zdaj bi se s tem, ker so se 
medtem zvišali mestni davki, la
hko spet pričelo pri županu od 
kraja. Toda kljub prizadevnemu 
iskanju niso mogli najti razloga 
za novo študijsko potovanje.

Globoka pobitost se je polastila 
mestnih svetnikov v mestecu N. 
Mar naj mestni svetniki svoja 
prihodnja potovanja plačujejo iz 
lastnih žepov? Čeprav s službe
nim vozilom, vendar brez dnevnic 
in povrnitve stroškov?

V tem kritičnem položaju je 
gospoda dr. Kluga, tiskovnega re
ferenta, obšla rešilna ideja. Pred
lagal je mestnemu svetu, da na
veže prijateljske stike z deželami 
v razvoju in kot prvo pošlje de
legacijo v Kongo.

Navdušeni mestni svetniki so 
glasno vzkliknili, drug drugemu 
potrkali na ramena, objemali ti
skovnega referenta, si naročili 
atlas iz mestne knjižnice in z iz
redno vnemo pričeli študirati 
zemljevide. Odkrili so mnoge de
žele v razvoju z željo, da bi osta
le še dolgo dežele v razvoju.

Tako so mestni svetniki kmalu 
spet odšli na študijska potovanja. 
S svojimi obiski so osrečili doslej 
že Kongo, Sudan, Peru in Hon
duras.

Po Heinzu Reinu
priredil F. R.



Adresar obrtnih 
podjetij in obrtnikov

Splošno obrtno podjetje
Obnova Celje
gradbena dejavnost, kamno
seštvo, teracerstvo, izdelava 
votlakov, mizarstvo, ključavni
čarstvo in kleparstvo, pečar
stvo, vključno z oblagalci ke
ramičnih ploščic, slikopleskar- 
stvo in črkoslikarstvo, parke- 
tarstvo in obloge s plastičnimi 
masami, žaga.

POPRAVILA RAČUNSKIH 
STROJEV IN FOTOAPA
RATOV

D. GROBELNIK
Precizna mehanika 
Celje, Mariborska 54, tel. 31-03

»TAPETNIŠTVO«
CELJE

Mariborska cesta 1 
izvršuje vse tapetarske usluge 
hitro, solidno in po zmerni 
ceni.
Polaga vse plastične mase.

Z modnimi pričeskami, s so
dobnim striženjem, s kako
vostnim barvanjem ter nego
vanjem las, kakor tudi z izde
lavo ženskih in moških lasulj 
se priporoča

Riko Grobelnik
Kocenova 2

Brivsko frizersko podjetje

»NEGA« Celje
s poslovalnicami:
Cesalnica ZORA, Stanetova 3 
Brivnica MARKO, Stanetova 8 
Brivnica JANEZ, Trg V. kongr. 
Brivnica NEGA, Mariborska c.

OBRTNO PODJETJE

»STEKLAR«
CELJE

Zastekljevanje, ogledala, 
uokvirjenje slik, brušenje in 

graviranje stekla

OBRTNO PODJETJE
ELEGANT Celje

Krojaštvo, kemična čistilnica, 
šivalnica

»VRVICA« CELJE
tovarna trakov in okraskov 
Izdeluje vrvice in trakove 

vseh barv in širin.

FOTOLIK
CELJE 

SLOMŠKOV TRG 
Fotografije za legitimacije, raz
glednice, razvijanje in kopira
nje, foto-material.

Svetinska cerkev je v nevarnostiIZKOPAVANJE 
PRAZGODOVINSKE 

GOMILE 
V GRIŽAH

Predel med Grižami in Seščami 
južno od ceste, ki pelje proti Pre
boldu, je na j več j e gomilno grobi
šče na celjskem področju. Vezano 
je na ilirsko naselbino, ki je bila 
na Humu (sv. Magdalena). Veči
na gomil je žal že roparsko pre
kopanih, ostale pa, ki so še nedo
taknjene, namerava Mestni muzej 
v naslednjih letih sistematično 
preiskati. Eno smo lansko leto že 
odkopali, rezultate pa že objavili. 
Tudi »Lepo mesto« jih je zabe
ležilo. Letošnje izkopavanje je fi
nančno omogočil »Režijski odbor 
za izgradnjo antičnega parka Šem
peter«, ki je muzeju posodil 500 
tisoč din v ta namen. Žal ta sred
stva niso zadostovala za odkop 
celotne gomile.

V času, ki nam je bil na raz
polago, smo odkrili nekaj manj 
kot polovico gomile, centralni del, 
ki je služil za daritvene obrede 
v času pokopa. Ta del, približno 
kvadratne oblike, stranica meri 
približno 4 m, je tlakovan v no
tranjosti z ravnimi kamenitimi 
ploščami. Na dnu so na nekaterih 
mestih vidni ostanki žganine. Ob 
notranjih stenah, v nekak zid zlo
ženih rečnih oblic, pa smo našli 
več razbitih koščkov posod. Po
sode so bile lepo izdelane, na zu
nanji strani tudi poslikane z rde
čo in črno barvo.

Grobov s celimi žarami pa v 
dozdaj prekopanem delu še ni
smo našli. O tem bo možna zad
nja beseda šele potem, ko bo go
mila v celoti prekopana. Praksa 
nam pove, tudi lanska izkopava
nja so to potrdila, da grobove 
lahko najdemo tudi na skrajnem 
robu gomile.

Samo še majhna pripomba. Bo
jim se, da nas bodo pri takih fi
nančnih pogojih dogodki prehiteli 
in nam ne bo uspelo raziskati e- 
dinega večjega, še ohranjenega 
gomilnega grobišča na našem 
področju. Zdi se mi, da se bo s 
tem napravila nepopravljiva ško
da za poznavanje najstarejše zgo
dovinske preteklosti Savinjske 
doline.

L. Bolta

(Odgovor na

Bralec vašega lista »Lepo mesto« 
se je s svojim vprašanjem o Svetini 
dotaknil enega najbolj kočljivih in 
žal še vedno odprtih problemov celj
ske spomeniško varstvene službe. 
Cerkev na Svetini, eden najlepših 
primerov gotske arhitekture na naših 
tleh, je seveda še kako spomeniško 
pomembna. Predstavlja namreč tip 
poznosrednjeveške sakralne stavbe, 
ki ni služila le kultnim namenom, 
pač pa tudi kot trdnjava proti Tur
kom. o tem nam še danes pričajo v 
zvoniku ohranjene strelne line, ra
zen tega pa tudi severni stolp z da
nes zakritimi nadzidki, v katerega 
se je bilo nekoč mogoče povzpeti 
samo po lestvi in to iz notranjosti 
prezbiterija. Arhitektura sama je iz
redno plemenita. Z bogatim rebrov- 
jem in kamnoseško obdelanimi sklep- 
niki okrašeni prezbiterij, ki kaze 
močno sorodnost z izdelki kranjskih 
poznogotskih stavbarskih in kamno
seških delavnic, je eden najlepših v 
slovenskem umetnostnem prostoru. 
Cerkev sama pa je bila baje nekoč 
tudi poslikana s freskami, ki se ne
mara še danes skrivajo pod recent- 
nim ometom.

Njegovo vrednost še povečuje ču
dovita lega v celjskem rekreativnem 
zaledju, pa tudi izročilo, po katerem 
naj bi bili cerkev post. že celj. grofje 
- kar pa vsaj zaenkrat še ni mogoče 
dokazati. Razumljivo je torej, da si

Cerkev na Svetini je eden naj lep
ših srednjeveških kulturnih spome
nikov, ki ni služil samo sakralnim 
namenom temveč tudi obrambi pred 
Turki. Objekt danes škandalozno 
propada.

Foto V. Bevk

pismo bralca)

je celjski spomeniški zavod že vse 
od svoje ustanovitve dalje prizade
val, da ta spomenik reši pred uni
čenjem.

Pokazalo pa se je, da je ta naloga 
vsaj zaenkrat presegala njegove mo
či. Problem popravila svetinske cer
kve se namreč vleče že dolga leta, ne 
da bi se kaj bistveno premaknil na
prej. Vaška skupnost Svetina je že 
pred leti pripravila nekaj denarja in 
lesa, vendar zbrana sredstva niso za
doščala za začetek del. Podjetja, ki 
bi naj popravilo prevzela, so zapo
vrstjo odstopala, saj jim nihče ni 
mogel dati zagotovila, da bodo stro
ški v celoti kriti. Komisija se je se
stajala za komisijo, vse so ugotav
ljale porazno stanje in nujnost čim
prejšnje intervencije, toda pri tem 
je vselej tudi ostalo. Zavod je vsako 
leto posebej opozarjal pristojne or
gane o kritičnosti situacije, toda ko 
naj bi dobil potrebna sredstva, je 
ostal praznih rok ali pa z eventuel- 
no obljubo, da bodo skušali zagoto
viti sredstva prihodnje leto. Naloge 
se je lotil z vso resnostjo in zavze
tostjo, kot jo taka velika akcija za
hteva. Objekt je bil lani v celoti iz
merjen in posnet, tako da je bila s 
tem ustvarjena trdna osnova za za
četek del. Na podlagi teh načrtov je 
podjetje »Ingrad« iz Celja tudi na
pravilo predračun za popravilo zvo
nika, ki je trenutno najbolj ogrožen. 
Predračun je znašal cca 12 milijonov 
din, izdelan pa je bil še pred zadnji
mi podražitvami. To pomeni, da bo
do stvarni stroški popravila še znat
no višji.

Cas je med tem neusmiljeno go
spodaril. Skoda, ki bi jo bilo mogoče 
pred nekaj leti še s sorazmeroma 
neznatnimi sredstvi odpraviti, iz le
ta v leto narašča. Prišlo je že tako 
daleč, da je pričel škrilj, ki se sesi
pa s strehe, resno ogrožati otroke, 
ki zahajajo v bližnjo šolo. Notranja 
konstrukcija zvonikove kape pa je 
že tako prhla in nagnita, da se uteg
ne v kratkem zrušiti.

Situacija na Svetini je torej skraj
no kritična, zato zavod upa, da bo 
vsaj zdaj, pet minut pred dvanajsto, 
pri odgovornih faktorjih našel po
trebno moralno in finančno podporo. 
Zavod sam lahko namreč pri tej ak
ciji sodeluje samo kot pobudnik in 
strokovni organ, nikakor pa ne kot 
investitor, kolikor nima za to pose
bej zagotovljenih sredstev. Menimo 
pa, da je problem Svetine tako aku
ten, akcija, ki je v teku, kljub tre
nutnim težavnim gospodarskim raz
meram naletela na široko podporo 
vse javnosti, saj bo le tako mogoče 
preprečiti najhujše. Svetinska cer
kev pa je nedvomno spomeniški ob
jekt, ki to po vsej pravici zasluži.

Upamo, da smo s tem vsaj v sko
pih besedah odgovorili za postav
ljeno vprašanje dr. M. P., hkrati pa 
tudi tov. F. B. iz Ptuja, ki se je 
obrnila direktno na nas s podobnim 
vprašanjem. Prav bi bilo, če bi se 
oglasili tudi drugi občani, ki bi to 
vprašanje z vso ostrino postavili 
pred našo javnost.

Ivan Stopar

Zgodovinski arhiv v Golju
Zgodovinski arhiv ima nalogo, da 

čuva kot zgodovinske vire pisane 
spomenike preteklosti, ki so nastali 
kot odraz ljudskega dela, in čuva 
take spomenike sedanjosti, čim ne
hajo neposredno služiti 'praktičnim 
potrebam. S tem omogoča arhiv se
danjim rodovom, da spoznavajo pre
teklosti, za bodoče rodove pa ustvar
ja možnost, da bodo spoznali našo 
sedanjost, ki bo zanje preteklost. 
Naloga arhiva je torej zelo vazna.

Celjski zgodovinski arhiv je bil 
ustanovljen po povodnji leta 1954 po 
prizadevanju prof, Zorana VdH-t-k- 
JA, ki je bil tedaj načelnik tajništva 
za komunalne zadeve, a pravno os
novo je dobil s sklepom občinskega 
ljudskega odbora z dne 13. decem
bra 1956. Ze s tem sklepom je bil 
ves bivši celjski okraj določen kot 
teritorialno območje arhivskega de
lovanja. V smislu pripravljajoče se 
republiške arhivske organizacije bo 
celjski zgodovinski arhiv dobil zna
čaj regionalnega arhiva za vse Po- 
savinje, Posotelje, Slovensko spod
nje Posavje in morda tudi za revir
sko Zasavje, ako v Trbovljah ne bodo 
ustanovili posebnega revirskega re- 
gionalrtega arhiva. (Nova gospodar
ska reforma bo izvedbo načrta goto
vo nekoliko zavlekla, ne bo je pa 
preprečila, kajti iz dneva v dan po
staja bolj nujna.

Trditi smemo, da sta javnost in 
ljudska oblast začela spoznavati va
žnost arhivske ustanove in ji omo
gočata redno delo, velika ovira je 
pa pomanjkanje potrebnih prosto
rov, To stisko bo treba kmalu rešiti.

Da bi mogli presoditi, v kolikšni 
meri zgodovinski arhiv že zdaj slu
ži svojemu namenu, navajamo teme
ljne številke o gradivu, ki ga shra
njuje.

Iz fevdalnega srednjega veka ima 
v svojih shrambah: 

eno originalno listino grofa Fride
rika II. Celjskega, 7 kopij različnih 
grbov grofov Celjskih in 1121 regest 
(vsebinskih Izvlečkov) vseh listin 
Celjskih grofov, ki jih ima dunajski 
državni arhiv.

Iz fevdalnega novega veka (od po- 
demo v celjskem zgodovinskem ar
hivu:
605 arhivskih enot, med njimi je:
137 podložniških, 13 plemiških, 30 
meščansko-trških in U teharskih li
stin, 17 urbarjev in spisov urbarske- 
ga značaja, 60 obrtnih spisov (cehov
skih pravil in dokumentov), 79 solno- 
graških gospodarskih listin in 9 cer
kvenih spisov, 17 kulturno-prosvetnih 
dokumentov (med njimi dve roko
pisni računski knjižici iz Nazarja, 
nastali okrog leta 1800), 27 fasciklov 
okrožnic in zakonov (med njimi je 
najvažnejši štajerski deželni ročin - 
deželna ustava - z zakoni, ki so za
čeli nastajati v prvi polovici 16. sto
letja), 99 knjig - večinoma folian- 
tov - in fasciklov celjske občinske 
uprave, ki se začenjajo z letom 1692.

K temu moramo dodati staro zem
ljiško knjigo, ki je okrog leta 1800 
začela nastajati v okviru gospoščin 
in obsega skupaj s knjigami listin 
1326 arhivskih enot, medtem ko ne
koliko mlajša in še v večji meri v 
meščansko dobo segajoča zbirka 
sodnih spisov obsega 650 enot.

Iz avstrijske meščanske dobe ima 
arhiv 261 enot, med njimi 232 občin
skih (celjskih mestnih, celjskih oko
liških in teharskih), 16 cerkvenih in

16 društveno in politično organizacij
skih.

Iz dobe stare Jugoslavije sta v ar
hivu 402 občinski arhivski enoti, iz 
dobe okupacije jih je 75 (občinskih, 
okrožnih, heimatbundovskih) iz dobe 
nove Jugoslavije 552 mestih (v glav
nem segajočih do leta 1954.)

Upoštevanih ni pri tem 333 enot v 
znatni meri zaradi povodnji leta 
1954 močno poškodovanih delovodni
kov in računskih knjig in 315 knjig 
uradnih listov (državnih oziroma 
zveznih, deželnih oziroma oblastnih, 
banovinskih in republiških ter cer
kvenih). Vse to gradivo je evidenti
rano. Poleg tega se evidentiranim po 
združitvi s Celjem prevzetih 68 fas
ciklov bivše štorovske in 174 fasci
klov bivše vojniške občine.

V stanju evidentiranja je nad 700 
prevzetih arhivskih enot bivših okra
jev Poljčane in Šoštanj ter okrog 
300 enot bivšega okraja Krško do
deljenih KLO in občin.

Isto velja za po ukinitvi okraja 
Celje prevzetih okrog 600 arhivskih 
enot bivše okrajne gospodarske zbor
nice, za okrog 50 enot okrajnega 
sveta Svobod in prosvetnih društev 
in za okrog 30 enot okrajnega od
bora SZDL.

Ako vse to gradivo seštejemo, do
bimo 4774 evidentiranih in okrog 
1680 v stanju evidentiranja se naha
jajočih arhivskih enot, dolžinsko i- 
zraženo nad 600 m. Toliko je za vse 
gradivo potrebnih polic. Arhiv ča
kajo še veliki prevzemi: ves arhiv 
bivšega okraja Celje, znatni dci ar
hiva celjske občine in arhivi osta
lih občin bivšega okraja Celje do 
leta 1955.

Dela bo torej še obilo. Ustaviti se 
ne smemo. Rabimo samo prostore in 
police; ostali stroški se bistveno ne 
bodo povečali.
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Kulturni zapiski
RAZSTAVA GRAFIK STARIH 

MOJSTROV - Od avgusta so v Me
stnem muzeju razstavljene dragoce
ne grafike starih mojstrov iz celjske 
zbirke. Razstavljenih je 50 grafičnih 
listov, ki so nastali v času od konca 
15. do začetka 19. stoletja. Avtorji so 
znani nemški, nizozemski, italijanski 
in rrancoski grafiki. Ista razstava je 
ze bila prej v Ljubljani.

razstava pavlihovih
KARIKATUR

Konec avgusta so odprli v Celju 
razstavo PAVLIHOVIH karikatur, ki 
so jih narisali sodelavci tega znanega 
in priljubljenega humorističnega lista 
Kos, Amaglatti, Toboljevič, Bregar, 
Uršič, Rogelj. Žal smo na razstavi po
grešali imenitne karikature znanih Ce
ljanov, ki jih je Pavliha priobčil pred 
leti.

FRESKE V MARIJA GRADCU

Zavod za spomeniško varstvo Celje 
je letos obnovil freske v Marija Grad
cu pri Laškem. Del teh fresk je bil 
odkrit že pred vojno, pod beležem pa 
je ostala slikarija v zaključku presbi- 
terija in na oboku. Freske so nastale 
1526. leta. Uvrščajo jih med najkvali
tetnejše primere renesančnega slikar
stva na Slovenskem. Ze prej odkrite 
Ireske. ki predstavljajo prizore iz Ma
rijinega in Kristusovega življenja, so 
v zadnjih letih propadale. Sedanja a- 
kcija ima namen urediti objekt tako, 
da se bo uvrstil med naše najpomem
bnejše kultumo-zgodovinske spome
nike.

RAZSTAVE MESTNEGA MUZEJA

Mestni muzej v Celju razstavlja v 
svojem srednjeveškem odd. primere 
skulpture in slikarstva iz celjskega 
področja; v kulturno zgodovinskem 
oddelku je na ogled izbor najdrago
cenejšega pohištva 17., 18. in 19. stol., 
izbor porcelana evropskih manufaktur, 
kositra, stekla, baročnih bozettov iz 
Celja, miniaturnega slikarstva iz 19. 
stoletja itd. Razstava restavriranih 
slik tujih mojstrov 17. in 18. stoletja 
je dopolnjena z baročnimi plastikami 
domače provenience. Obiskovalci si 
lahko ogledajo tudi arheološke najdbe 
lapidarij, glavno dvorano Stare grofije 
s Celjskim stropom, ohranjene freske 
v vseh prostorih in sobo Celjskih gro
fov. Mestni muzej je odprt vsak dan 
razen ponedeljka od 9. do 12. ure.

TURISTIČNE ODDAJE V RADIU
CELJE
Na pobudo Celjske turistične zveze 

ter Olepševalnega in turističnega dru
štva Celje in seveda v sodelovanju z 
redakcijo Radia Celje lahko že nekaj 
let zapovrstjo poslušate na srednjem 
valu 202 metra v oddajah celjskega 
radia v času glavne turistične sezone 
tudi turistične oddaje.

Na predlog Celjske turistične zveze 
pa bodo odslej turistične oddaje v 
celjskem radiu na sporedu vsak drugi 
petek skozi vse leto in ne samo v ob
dobju tako imenovane glavne turisti
čne sezone. To hkrati pomeni, da bo 
tudi celjski radio ves čas spremljal 
najbolj zanimiva in aktualna dogaja
nja na turističnem področju. Oddaje 
so na sporedu vsak drugi petek, tako 
v septembru 3. in 17.

TURISTIČNA BIBLIOGRAFIJA —
GORENJSKA

Se pred letošnjo glavno sezono je 
izdala Državna založba Slovenije re
prezentančno publikacijo GORENJ
SKA, ki vsebuje 80 strani čmo-belega 
in barvnega tiska s številnimi lepimi 
fotografijami s kratkimi besedili. Pu
blikacija je lepo sestavljena, besedila 
so napisana tehtno, pa tudi slike so 
dobro izbrane. Bilo bi tudi nekaj 
manjših pripomb tako glede teksta, 
kakor tudi kvalitete nekaterih bar
vnih slik, ki so pa nasproti celotni 
kvaliteti te publikacije tako nepo
membne, da jih ne velja niti omenja
ti. Državni založbi Slovenije velja iz
reči za to knjigo samo priznanje. Do
volimo si še vprašanje ali ne bi mo
goče kazalo pete knjige iz tega cikla, 
ki bo obsegala Štajersko, Koroško in 
Prekmurje, mogoče razdeliti v dve 
knjigi, tako da bi bilo v eni Celje in 
njegovo širše zaledje, v drugi pa Ma
ribor z zaledjem. Turistično propa
gandno bi predlagana razdelitev go
tovo več pomenila, pa tudi knjig bi 
se na ta način verjetno več in lažje 
prodalo.

-Vran

JURO KISLINGER je bil ime
novan za začasnega upravnika 
gledališča. S tem je kriza rešena, 
priprave za novo sezono so se ze 
pričele.

ČEZ HEM V LAŠKO
Po že znanih poteh se bomo po

dali do Celjske koče, bodočem 
celjskem rekreacijskem centru. Tu 
se bomo pokrepčali, nato pa bomo 
šli po markirani poti skozi go
zdove, mimo travnikov in lepo 
urejenih kmetij do vznožja Hu
ma (585 m). Gd tu lahko nadalju
jemo pot po cesti v Laško, ali pa 
bomo raje izbrali planinsko stezo 
z odcepom desno od ceste za Hum. 
Sedem vrhov bomo prekoračili, 
ves čas po ozki planinski stezici, 
po skalnatem svetu, včasih malo 
strmo, nato zopet položno in bo
mo v dobri uri pešhoje, računajoč 
od Celjske koče, na vrhu stožča
stega Huma, ki varuje mesto La
ško s severa. Tu imamo lep raz
gled daleč okrog. Pod Humom vi
dimo razvaline nekdanjega span- 
hajmskega gradu Tabor. V dobre 
pol ure smo z vrha Huma v La
škem, kjer se lahko po prijetnem 
izletu skopamo v zdraviliškem 
bazenu.

Dr. M.

V BRASLOVIČE 
m K BRASLOV- 
ŠKEMU JEZERU
Z vlakom do Polzele in nato 

peš, ali pa z jutranjim avtobu
som iz Celja direktno v Braslovče. 
Braslovče so zgrajene na nizki 
terasi in imajo radi sklenjenih 
hiš kar mestni videz, čeprav so 
majhne. Uro hoda je oddaljen 
bližnji grad Žovnek, iz katerega 
so izšli mogočni Celjski grofje. 
Grad je v razvalinah; v bližini je 
veliko kmetijsko posestvo Žovnek.

Vrnili se bomo nazaj v Braslov
če in se podali k braslovškemu 
jezeru, ki je iz Braslovč oddaljeno 
pol ure. To jezero je nastalo tako, 
da so dolinico zaprli pred leti z 
nasipom. Vanj se steka potok 
Trebnik, ki se nato izliva v Eol
sko. Pobudo za to umetno jezero 
je dal zdaj že pokojni javni de
lavec v Braslovčah Rihard Maršič. 
Tu so imeli v davni preteklosti 
svoje ribnike Celjski grofje. Je
zero je sedaj kopališče, ob njem 
je prostor za kampiranje, ribiči pa 
imajo možnost ribolova na po
strvi. Ob lepem vremenu je ob 
sobotah in nedeljah odprt bife 
gostinskega podjetja Braslovče.

Dr. M.

KDO? KDO?
Lezejo plače počasi navzgor, 
cene pa urnejše skušajo biti! 
Kdo jih prisili na kratek odmor? 
Kdo bi ujel jih in znal ukrotiti? 
Ekonomisti cenjeni naši 
in filozofi — skupaj ste v kaši!

CENEJE KAKOR ŠI ŠMARJI
ZRAVEN TEGA PA ŠE KVALITETNO IN Z JAMSTVOM 

VAM POPRAVI

RAČUNSKI - KNJIŽNI - PISALNI STRDI
PRECIZNA MEHANIKA

D. GROBELNIK, Celje, Mariborska cesta 54, tel. 31-03

SESTANEK NEKDANJIH 87-jev

Vsako jesen se sestanejo bivši 
vojaki celjskega 87. pešpolka na pri
jateljski sestanek v gostilni pri Tur
ški mački v Celju, kjer obujajo spo
mine na hude čase prve svetovne 
vojne. Mnogi med njimi so bili tudi 
koroški borci. V jeseni 1964. leta, ob 
50-letnici izbruha prve svetovne voj
ne, se jih je zbralo veliko število. 
Posnetek nam kaže udeležence ene
ga zadnjih sestankov, ki so se ga u- 
deležili tudi Ambrož Franc Teharje, 
Aubreht Jože 2alec, Berk Matevž
Celje, Bervar Dolfe Celje, Cetina
Milan Celje, Divjak Ivan Polzela,
Dobršek Jože Šmartno pri Slov. gra- 
dcu, Dolinšek Gustav» Hrastnik, Faj- 
gelj Rudolf Celje, Gobec Alojz Celje, 
Goršič Ivan Rogaška Slatina, Gosak 
Jože Loče, Hočevar Janko Celje,
Hribernik Metod Celje, Jager Štefan 
Hrastnik, Jošt Ivan Lipovec pri Ce
lju, Kocjan Franjo Celje, Kantušer

Blaž Celje, Košec Rado Petrovče, 
Kreč dr. Vladimir Ljubljana, Kres
nik Jaka Teharje, Ledenek Franc 
Trbovlje, Lesjak Rudolf Celje, Me
jak dr. Ervin Celje, Ocvirk Peter 
Petrovče, Ojstrež Jože Šentjur pri 
Celju, Ojstrež Blaž Teharje, Oset 
Stanko Šempeter v Sav. dolini, Pri
mec Ferdo Celje, Privošnik Franc 
Šempeter v Sav. dolini, Prekoršek 
Ivan Celje, Prekoršek Anton Prekor- 
je, Polanc Anton Hrastnik, Podre- 
baršak Martin Laško, Rizmal Mel. 
hior Ljubljana, Ribič Ivan Teharje, 
Režek Ivan Celje, Roš Franjo Celje, 
Roš Mirko Celje, Seibert Ignac Sto
re, Škufca Franc Celje, Turk For
tunat Celje, Vrečer Franjo Zagreb, 
Weingerel Jože Celje, Zelenik Franc 
Ljubljana, Žepič Ludvik Ljubljana, 
Zorko .Franjo Brežice.

(Foto: Viktor Berk)

KOMUNALNO PODJETJE

Javne naprave
CELJE

Skrbi v Celju za snago, dera
tizacijo in desinfekcijo.

Upravlja kolesarnico 
in tržnico

KOMUNALNO PODJETJE
Ceste in kanalizacija

CELJE

vse vrste nizkih gradenj

KOMUNALNO PODJETJE

Plinarna - vodovod
C E I. J E

Ljubljanska cesta 
telefon 23-10

Oskrbuje mesto s plinom in 
vedo. Prodaja koks in katran.

Tobačna tovarna 
Ljubljana

poslovna enota Celje

s svojimi skladišči v Celju, 
Šmarju pri Jelšah, Šmartnem 
ob Paki, Polzeli in Slovenj 
Gradcu, prodaja vse vrste to
bačnih izdelkov.

Gozdno
gospodarstvo

CELJE

s svojimi gozdnimi obrati 
opravlja vsa dela pri izkori
ščanju gozdov in pogozdovanju 
Ureditvena dela in krčitve za 
premeno v kmetijska zemlji
šča; gradi gozdne komunika
cije; prevoz lesa z lastnimi 

prevoznimi sredstvi

Biro
za stanovanjsko 

in komunalno 
izgradnjo v Celju
OPRAVLJA s svojimi speciali
ziranim strokovnim kadrom 
VSO INVESTICIJSKO REŽIJO 
(opremljanje projektov z vse
mi predpisanimi prilogami), 
RAZPISUJE LICITACIJE za 
gradbeno obrtniška in instala
cijska dela, opravlja GRAD
BENI NADZOR

PODJETJE 
ELEKTRO CELJE
uprava in poslovna enota Celje

dobavlja potrošnikom elektri
čno energijo, projektira in 
gradi daljnovode, krajevna o- 
mrežja in transform, postaje.
Opravlja vsa instalacijska de
la.
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„ŽIČNA«
tovarna žičnih izdelkov 
Celje. Ipavčeva ulica 20

Žično platno in pletivo. 
Navadna in specialna sita. 
Kovinsko pohištvo. 
Transportni traki.
Slarafija in epeda vložki. 
Pohištvene vzmeti.
Oprema za samopostrežbe.

Trgovsko in proizv. podjetje

VELEŽ1TAR
C e S | e

Trg okt. revolucije, 
tel. 21-35

ŽITARICE IN MLEVSKI IZ

DELKI, V PEKARNAH PA 

DOBER KRUH IN PECIVO

Kurivo Celje
Drva, premog — gradbeni 

material

Se priporoča cenjenim odje
malcem.

„ LIBELA“
TOVARNA TEHTNIC CELJE 

CELJE, Mariborska 1

Proizvaja vse vrste tehtnic 

za industrijo, trgovino, trans

port in široko potrošnjo.

Posebno opozarjamo na no
vi proizvod — namizno tehtni
co za trgovino tipa MAXIMA 
po licenci zahodnonemške 

tvrdke Bizerba in 
kuhinjsko tehtnico 

DE LUXE

TRGOVSKO PODJETJE

AGROPROMET
CELJE

oskrbuje celjsko področje s 

sadjen, zelenjavo in kmetij

skimi pridelki.

CELJSKO ŠPORTNO PISMO
Čeprav smo sredi jesenskega 

tekmovalnega obdobja, katerega 
rezultate še ne moremo meriti in 
ocenjevati, pa lahko le potegne
mo črto o uspehih celjskih šport
nikov za pretežni del letošnjega 
leta. Ustaviti se moramo najprej 
pri atletih Kladivarja, ki so tudi 
v letošnjem letu pokazali visoko 
kvalitetno raven. Na državnem 
prvenstvu so osvojili 8 naslovov 
državnih prvakov med posamez
niki, povprečno po 10 članov in 
članic Kladivarja je bilo stalno 
v državni reprezentanci, Vravnik 
Franc pa je z novim državnim 
rekordom v deseteroboju dosegel 
na celjskih tleh pomembno zma
go v meddržavnem dvoboju z ZN. 
Tudi na številnih mednarodnih 
nastopih so celjski atleti in atleti
nje pokazali prav dobre dosežke. 
Zaskrbljeni pa smo z upadanjem 
mladinske atletike. Mladinci so 
sicer dosegli častno drugo mesto 
v finalu zvezne atletske lige, mla
dinke pa se prvič po dolgih letih 
niso uvrstile med 6 najboljših e- 
kip v državi. In še druga ugoto
vitev: tudi na republiških in dr
žavnih prvenstvih za posamezni
ke Kladivar ne pobira najvišjih 
lovorik v tolikšni meri kot prej
šnja leta. Vodstvu Kladivarja pa 
velja vse priznanje za organiza
cijo treh kvalitetnih meddržavnih 
oziroma mednarodnih prireditev v 
poletnih mesecih v mestu Celju 
(ZN : SFRJ v mnogobojih, ženski 
troboj Švedska : NDR : SFRJ in 
mednarodni atletski miting z ude
ležbo italijanske in jugoslovanske 
državne reprezentance, ki so po
živele sicer športno mrtvilo v po
letnem obdobju.

O atraktivni nogometni igri ve
lja napisati le to, da je Kladivar 
pristal prav na zadnjem mestu v 
II. zvezni ligi, kar je le malokdo 
pričakoval po uspešnem startu 
tega kolektiva v jesenskem delu 
tekmovanja. Nogometaši ZNK 
Celje so se s pomlajenim mo
štvom obdržali na solidnem me
stu v slovenski ligi, Olimp pa se 
je tik pred dvanajsto rešil odhoda 
iz conske lige. Tako imamo zopet 
v jeseni dva predstavnika v slo
venski ligi, kar odgovarja kvali
teti celjskega amaterskega nogo
meta; Olimp bo zopet preizkušal 
svoje sile v mariborsko-celjski 
ligi in ljubitelji nogometa se bodo 
pač morali zadovoljiti z republi
škim in conskim nogometnim 
prvenstvom.

V športnih igrah so dosegli lep 
napredek celjski rokometaši. Le
tos niso izgubili nobenega prven
stvenega srečanja. Zaradi spodr
sljajev v jeseni so se morali za
dovoljiti z odličnim drugim me
stom. Rokomet je postal nadvse 
privlačen za širši krog mladih 
športnikov. Z organizacijo kvali
tetnih rokometnih tekem v Celju 
z najboljšimi ekipami iz drugih 
republik pa je vodstvo ŽRK pri
dobilo tudi širok krog gledalcev. 
Od mladih celjskih rokometašev 
pričakujemo letos naskok na na
slov 1’epubliškega prvaka.

Priznanje velja tudi mladim 
igralkam odbojke TVD Partizana 
Celje-mesto, ki so v republiški ligi 
dosegle častno 2. mesto, na držav
nem mladinskem prvenstvu pa 
3. mesto. Pomembna poživitev za 
ženski šport v našem mestu, ki je 
v velikem opadanju! TVD Parti
zan Celje-mesto in Celje-Gaberje 
nastopajo v conski odbojkarski 
ligi. Po dosedanjih njihovih do
sežkih in materialnem stanju te- 

, lesne kulture v našem mestu bi 
tila brez dvoma koristna njihova 
združitev, ker bi s tem dosegli 
kvalitetnejšo raven, obenem pa bi 
si prihranili tudi nekaj sredstev

dragih tekmovanj. Da ne bo za
mere! Varčevanje bi bilo pripo
ročljivo tudi vsem ostalim dru
štvom in klubom, ki trošijo zna
tna finančna sredstva zgolj za 
tekmovalni šport. . .

ŽPK Neptun je letos ponovno 
oblikoval plavalno in waterpplo 
ekipo. Zopet smo bili priča tek
movalnemu plavanju, kjer nasto
pajo pretežno mladinci in mladin
ke. Prvi uspehi so bili otipljivi in 
potrebno bo v bodoče z večjim 
pogumom nadaljevati to delo. Isto 
velja tudi za atraktivno waterpolo 
igro, ki je bila pred leti v našem 
mestu na kvalitetni republiški 
stopnji. Žal se poizkus z organi
zacijo plavalnih začetniških šol 
ni posrečil, kar pa ne zadene 
krivde Neptuna, pač pa tiste od
ločujoče činitelje, ki imajo na 
skrbi tudi organizacijo plavalnega 
pouka.

V košarki nikakor ne moremo 
v Celju priti na zeleno vejo, pa 
čeprav je ta dinamična in atra
ktivna igra v naši republiki na 
kvalitetni stopnji. Kljub kvalitet

nemu trenerju ekipa ŽRK Celje 
ne doseza v II. republiški ligi — 
vzhod tistih rezultatov kot smo 
jih pričakovali.

Smučarji so imeli vse poletje 
edinstveno priložnost za vadbo v 
kotu Logarske doline na plazu 
pod steno Planjave. Žal tekmo
valci niso izkoristili te priložnosti. 
Na smučiščih smo ob nedeljah 
srečavali le smučarje — turiste, 
ki so v tem nenavadnem letnem 
času uživali v smučarski rekrea
ciji.

Vsaj nekaj besed pohvale bi ve
ljalo tudi celjskim strelcem, ki 
so na republiškem in državnem 
prvenstvu segali po na j višjih na
slovih, pa čeprav imajo v našem 
mestu slabe pogoje za vadbo, o 
mladih boksarjih OLIMPA, ki 
skorajda nimajo osnovnih pogojev 
za vadbo, o požrtvovalnih igralcih 
tenisa, ki si sami ustvarjajo teni
ška igrišča in drugih športnih pa
nogah ter igrah, ki zaradi finan
čnih sredstev ali pomanjkanja 
športnih objektov naravnost ži
votarijo.

Poživitev svoje vrste pa je bila 
za številne gledalce revija telesne 
kulture 8 000 mladine na celjski 
Glaziji, ki je bila centralna pri
reditev in najbolj množična po
častitev 20 letnice osvoboditve v 
našem mestu ob letošnjem praz
niku mladosti.

Karel Jug

ŠPORTNE IGRE GRADBINCEV—
Športne igre gradbincev -

V organizaciji INGRADA so bile dne 
28. in 29. avgusta v Celju vzorno iz
vedene športne igre v katerih je so
delovalo okoli looo športnikov-grad- 
bincev. To je bila za majniškim šol
skim nastopom najbolj množična le
tošnja športna manifestacija v Celju.

CELJE ODSTOPA
Po sklepu zadnje seje obeh zbo

rov celjske občinske skupščine je 
mesto ob Savinji odklonilo del 
organizacije svetovnega prven
stva v hokeju na ledu, marca 
1966. leta. To odločitev so nare
kovali predvsem materialni pogo
ji — celjska občinska skupščina 
niti ostali činitelji, kot gospodar
ske organizacije niso mogli zago
toviti sredstev, ki bi bila še po
trebna za dokončanje umetnega 
drsališča v celjskem mestnem 
parku. Tako se je Celje odpove
dalo prireditvi, kakršne doslej še 
ni imelo, odreklo se je možnosti, 
da bi se močno uveljavilo v med
narodnem športnem dogajanju 
tudi na hokejskem področju in 
zlasti še, da bi se uveljavilo v 
mednarodnem turističnem pro
metu. Po načrtu tekmovanja, ki 
je že izdelan in so ga zainteresi
rani že sprejeli, bi v Celju stano
vale vse ekipe C skupine tekmo
vanja (Francija, Italija, Bolgarija, 
Danska, Japonska itd.), razen tega 
bi bilo na igrišču v parku še pet 
tekem B skupine, med njimi Ju
goslav! ja-Avstri j a, Avstrij a-Mad- 
žarska ter Jugoslavija-Svica. Po 
sklepu Hokejske zveze Jugosla
vije bi se v Celju pripravljala 
tudi jugoslovanska državna repre
zentanca in tu odigrala več tekem 
s tujimi ekipami. Tako je ta pro
gram odpiral izredne perspektive 
v tujem in domačem turističnem 
prometu, da ne omenjamo šport
nega užitka. Vse je bilo priprav
ljeno ... dokler se ni zataknilo pri 
sredstvih.

Odpoved svetovnega prvenstva 
v hokeju na ledu pomeni za Celje 
toliko večji udarec tudi zavoljo 
tega, ker bi v Celju že lani lahko 
dogradili drsališče, če bi spošto
vali sklep celjske občinske skup
ščine od 9. junija 1964. leta, da 
ima gradnja umetnega drsališča v 
celjskem mestnem parku priori
teto v gradnji športnih objektov.

Celje odstopa od prireditve, od 
katere smo veliko pričakovali. Ta 
odstop je celjska občinska skup
ščina po sklepu zasedanja posre
dovala tako osrednjemu organiza
cijskemu odboru v Ljubljani kot 
tudi pokroviteliu tekmovania, 
predsedniku SFR Jugoslavije, Jo
sipu Brozu-Titu. Kakšen bo od
mev ra ta ukrep je težko reči; 
prav gotovo pa je. da ne bo pri
nesel posebnega priznanja.

M. Božič
Turistična statistika v 

celjski občini 
1963-1965

Statistični podatki za število no
čitev v celjski občini kažejo za leti 
1963 in 1964 naslednjo sliko:

CELJE

LETO DOM. TUJE SKUPAJ
1963 29 152 8 507 37 459
1964 30 763 8 472 39 635
Indeks 106 99 103

DOB
LETO

R N A 
DOM. TUJE SKUPAJ

1963 109 631 4 546 114 177
1964 141 044 8 419 149 463
Indeks 129 185 131

OSTALI KRAJI V OBČINI
LETO DOM. TUJE SKUPAJ
1963 2 540 523 3 063
1964 2 685 592 3 277
indeks 106 111 107

S K U
LETO

P A J
DOM. TUJE SKUPAJ

1963 141 323 13 576 154 609
1964 174 492 17 483 102 375
Indeks 123 128 124

K tem statističnim podatkom skoraj 
nimamo kaj pripomniti. V Celju la
hko ugotovimo nekakšno stagnacijo, v 
Dobrni sijajen napredek, v občinskem 
merilu pa zadovoljivo povečanje.

Za leto 1965 predvidevamo porast 
domačih nočitev za 10 %, inozemskih 
pa za 20 %. Več skoraj ne moramo 
računati, ker ima Dobrna premalo 
kapacitet.
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I—Jubilanti- 
1 člani društva

GUSTAV GROBELNIK
sen. — 75 let
Med jubilanti moramo tokrat po

častiti tudi upokojenega računskega 
svetnika Gustava Grobelnika. Ju
bilant se je rodil 14. avgusta 1890 
v Motniku. Po šolah, ki jih je 
opravil v Celju, se je posvetil finan
čni stroki. Prvo službo je nastopil v 
Celju v narodno zavedni veletrgovini 
Karla Vaniča. Kot mlad knjigovodja 
je stopil V vrste tedanjega Sokola in 
se s svojim udejstvovanjem vključil 
— z besedami naših kulturnih zgodo
vinarjev povedano — med sogradite- 
Ue naše narodne društvenosti. Prvo 
svetovno vojno je preživel kot račun
ski uradnik v reški ladjedelnici. Z na
stopom italijanskega fašizma se je kot 
zavedni Slovenec moral vrniti z mla
do družino v domači kraj. Tu se je 
zaposlil v računovodstvu mestne ob
čine, kateri je zadnja leta pred drugo 
svetovno vojno tudi načeloval z na
zivom magistralnega računskega sve
tnika. Kot narodnjak je 1941. postal 
z vso družino že drugič žrtev fašizma. 
Iz izgnanstva se je vrnil po osvobo
ditvi v domače Celje ter se no krajši 
zaposlitvi na mestnem ljudskem od
boru in po štiridesetih letih dela dal 
upokojiti, v pokoju ga srečamo kot 
honorarnega računovodjčVpri celjskem 
gledališču vse do profesionalizacije te 
ustanove. Clan našega društva je že 
izza predvojnih dni (

STOJAN KOLOBAR - 70 LET
Med letošnjimi jubilanti moramo še 

posebej čestitati svojemu dolgoletne
mu odborniku, mojstru Stojanu KO
LOBARJU. ki slavi zdrav in krepak 
svojo sedemdesetletnico. Jubilant se 
je rodil 2. septembra 1895 v Grižah 
pri Žalcu. Po osnovni šoli se je izučil 
slikarstva, končal tri razrede obrtne 
šole, kasneje pa še izreden slikarski 
tečaj na Dunaju. Leta 1915 je bil mo
biliziran in je prebil 3 leta na itali
janski fronti, pa še eno leto v jugo
slovanski vojski. 17. 8. 1921 je pričel 
svojo slikarsko obrt v Celju, ki jo še 
danes opravlja. Velja za izrednega 
mojstra v svoji stroki, posebno so 
znane njegove izredno lepe napisne 
table. Leta 1941 so ga Nemci aretirali, 
bil je zaprt v Celju in Mariboru, 
23. 8. 1941. leta pa izseljen z družino 
na Hrvaško. 23. maja 1945 se je zopet 
vrnil v osvobojeno Celje, v društvih 
in raznih organizacijah se je udej
stvoval že od rane mladosti, saj je 
sodeloval že leta 1912 kot vajenec pri 
delavskem podpornem društvu »Na
prej«. Pozneje je bil odbornik v obrt
nih organizacijah, dolga leta tudi 
predsednik Združenja obrtnikov v 
Celju, pozneje tudi predsednik obrtne 
zbornice do leta 1954. Bil ie organiza
tor in dekorater številnih obrtnih 
prireditev; posebno se je udejstvoval 
pri obrtnih razstavah in je bil leta 
1935 tudi predsednik razstavnega od
bora. Naslikal je več gledaliških odrov 
na podeželju, kulise v Mestnem gle
dališču in v Narodnem domu v Celju.

Clan našega društva je že od leta 
1924. Bil je večkrat odbornik tako 
pred vojno, kakor tudi po vojni. 
Je častni član našega društva, v se
danji mandatni dobi pa je član nad
zornega odbora Ko

PLAHUTA MARIJA - 70 LET
Konec prihodnjega meseca bo sla- 

y>'a .S™J0 '» letnico ena naših naj- 
H?TTJAS h aktlvnIh članic, Marija PLA-
načeu;iuVd”Va po Pokojnem postajo- nacelniku in znanem planinskem de
lavcu. Rodila se je 24. lo. 1895 v Te- 

p.r' CeIiu- Končala je meščan-
i» nnrJn® ^Sk° SOl°- PO Šolanju SC
kofPpo=«!la 1P ostala vsa leta doma 
k2t jg.ospodlnJa- Po osvoboditvi se ie 
udejstvovala pri RK in bila dolgi
IIta če?rHreiS.?dIm<;a te organizacije v 
vin nodV, ^d?J Je blagajnik SZDL VIII. podružnice, odbornik pri dru
štvu upokojencev in članica komisije 
našearst^0 .?trok ln družine. Članica 
našega društva je že preče) let in se
sa/VzaCdndejiSttVU3e- V izletniški sekciji, 
IrJ.,8* d Ja le?a, m zamudiia nobenega društvenega izleta.

TEKAVEC FRANJO - 70 LET

Ze nekaj let prišteva naše društvo 
k svojim članom tudi znanega briv
skega mojstra Tekavec Franja, ki ima 
svoj salon na Trgu svobode v Celju, 
jubilant se je rodil 7. 8. 1895 na Mad- 
zarskem, kjer je končal osnovno in 
meščansko šolo in se izučil frizerske 
obrti. Njegova življenska pot je bila 
bila kaj pestra, saj je služboval na 
Madžarskem, v Italiji, na Hrvaškem 
in končno je med nami v Celju že dve 
desetletji. Jubilant Je zdrav, čil in 
krepak ter lepo izvršuje svojo obrt.

- Iz naših turističnih krajev -
| MOZIRJE

LETOŠNJA SEZONA — Letošnja 
turistična sezona je zaostala tako gle
de števila gostov kakor nočitev; pri 
tem je zanimivo, da je število ino
zemskih nočitev nekoliko poraslo. S 
prehrano in prenočišči so bili turisti 
kar zadovoljni; leto za letom opaža
mo, da prav radi prebivajo v naših 
vikend hišicah pri kopališču. Letoš
nje hladno poletje je prikrajšalo go
ste za kopanje, saj je bilo le malo res 
vročih dni. Leto za letom ugotavlja
mo, da je turistična sezona ob zgornji 
Savinji prekratka toda o tem odločajo 
žal vremenske razmere.

TURISTI HOČEJO IMETI MIR - 
Izkušnje nam kažejo, da si naši leto
viščarji, ki so skoraj sami starejši 
ljudje ne želijo preveč kakih poseb
nih zabav. Pravijo nam, da se naj s 
tem ne trudimo, saj imajo po mestih 
dovolj raznih prireditev. Tu hočejo 
svoj mir, dobro hrano in dobra le
žišča.

PRIREDITVE. Med prireditvami, ki 
so imele turistični značaj, moramo o- 
meniti dan savinjskih ribičev v Mo
zirju dne 11. julija. Hortikulturno 
društvo je priredilo razstavo cvetja, 
svoje razstave pa so imela tudi še tu
ristično, planinsko, lovsko in ribiško 
društvo. Prireditev je v vsakem po
gledu lepo uspela. F. V.

V Matkovem kotu. približno 6 km 
po novi gozdni cesti od Logarskih 
sester je podjetni savinjski gostilni
čar Majerhold zgradil tole prijazno 
okrepčevalnico. Odprta je vsako so
boto in nedeljo.

Foto Jana Vudler

CESTO ASFALTIRAJO - Končno 
smo dočakali, da je Cestno podjetje 
Celje pričelo z nadaljevalnimi deli na 
modernizaciji cestišča proti Logarski 
dolini. Trenutno so vsa dela osredoto
čena na novi trasi Radmirski most- 
Ljubno. Dela dobro napredujejo, ker 
imajo' precej mehanizacije, tako da bo 
odsek Radmirje-Ljubno kmalu asfal
tiran. Upamo, da bodo tudi kmalu 
nadaljevali z deli še proti Lučam.

JAKIJEVA GALERIJA V NAZARJAH

Znani slikar Joža Horvat-Jaki gradi 
v Nazarjah galerijo, kjer bo prirejal 
svoje razstave pa tudi razstave drugih 
umetnikov.

PREBOLD

DAN HMELJARJEV je tudi letos 
priredilo turistično društvo v sodelo
vanju z ostalimi organizacijami. Ob 
tej priliki je bila v šoli lepa cvetlična 
razstava, predavanje o gojenju cvet
lic, povorka in hmeljarsko tekmova
nje, šahovski turnir, nastop folklorne 
skupine iz Žatca na Češkem in velika 
veselica. Vse prireditve so sicer lepo 
uspele, organizacijsko pa bi bile lahko 
boljše pripravljene.

TURIZEM. Do začetka avgusta je 
le uspelo obnoviti kopalni bazen — 
bilo pa je nemalo težav zaradi po
manjkanja materiala. Sezona je letos 
kar zadovoljiva saj so bile vikend 
hišice še kar dobro zasedene, pa tudi 
nri zasebnikih ni manjkalo gostov. 
Število nočitev bo približno enako 
lanskoletnemu. R. N.

CELJE

OBISK GRAŠKIH ZDRAVNIKOV. 
V organizaciji Celjske turistične zve
ze smo imeli junija obisk 30 graških 
zdravnikov, ki so se prepričali o do
bri zdravstveni službi in lepem na
predku zdravstvenih naprav v naših 
zdravilščih Rogaška Slatina, Laško in 
Dobrna.

OBISK V CELJSKEM KOPALIŠČU. 
Plavalni klub NEPTUN, ki upravlja 
celjski kopalni bazen, nam poroča, 
da so imeli letos od začetka junija do 
konca avgusta 35 860 kopalcev.

FRANKOLOVOj
KOPALIŠČE NA FRANKOLO

VEM. Tudi letos je turistično druš
tvo vzdrževalo kopališče ob izvirih 
termalne vode v Verpetah pri Fran
kolovem, nabavili so tudi to novih 
ležalnikov. Sicer se niso lotili ka
kih večjih izboljšav, ker se priprav
ljajo na gradnjo novega kopališča, 
za katerega je obljubilo pomoč tudi 
gostinsko podjetje »Ojstrica«, ki ima 
v Frankolovem svoje gostišče »Tu
rist«. V obstoječem bazenčku je vo
da prehladna za marsikaterega ko
palca. Termalni izvir ima cca 190 
toplote in kapaciteto cca 60 sekun
dnih litrov. Voda se tudi na soncu 
ne segreje, ker se menja celotna ko
ličina vsakih 15 minut. To je tudi 
vzrok, da je voda v bazenčku ved
no kristalno čista, kar je edinstven 
primer v množici kopalnih bazenov 
širom naše domovine, pa tudi dru
god po svetu.

IZLETlSCE pod KONJIŠKO go
ro. Turistično društvo Frankolovo; 
si vztrajno prizadeva, da bi čim prej 
usposobilo za redno poslovanje iz- 
letišče v Crešnjicah. Letošnje leto 
so uredili teraso, na kateri je pro
stora za 40 gostov. S terase je izred
no lep razgled po bližnji in daljni 
okolici. Takšnih prijetnih postojank 
si mestni ljudje vedno bolj želijo.

KRAJEVNA SKUPNOST JE PRE
VZELA CESTE, podjetje za ceste in 
kanalizacijo je po 7-letnem slabem 
vzdrževanju cest IV. reda le-te pre
pustilo v opravljanje in vzdrževanje 
Krajevni skupnosti Frankolovo. Ko 
je cestno podjetje prevzelo ceste 
pred sedmimi leti, so bile vse dobro 
vzdrževane, danes pa so v zelo sla
bem stanju. Da je temu tako, je pre
cej krivo omenjeno komunalno po
djetje, ki je cestarje, kateri bi mo
rali vzdrževati te ceste, uporabljamo 
tudi za druga dela. Cestam so name
nili tudi premaljo (gramoza, čeprad 
ga je na Frankolovem dovolj.

Krajevna skupnost je pred veli
ko dilemo kako naj s sredstvi, ki jih 
ima na razpolago, uredi vsaj naj
nujnejše. Prepričani pa so, da bodo 
sami ceste vsekakor boljše vzdrže
vali. R- H.

VOJNIK

DELO KRAJEVNE SKUPNOSTI. 
Krajevna skupnost v Vojniku vedno 
tesneje sodeluje s turističnim dru
štvom, ki si prizadeva, da bi bil kraj 
vedno čist in da bi bilo še več cvet
ja okrog hiš ter na oknih.

RAZŠIRITEV VODOVODA. Z 
zgraditvijo novega vodovoda Vita- 
nje—Celje Je bilo možno razširiti tu
di vodovod na desnem bregu Hudi
nje, kjer so se prej preskrbovali s 
pitno vodo iz vodnjakov ali pa so 
hodili po vodo k vodnjaku, ki ga je 
že pred leti uredila krajevna skup
nost na pobudo turističnega dru
štva. Letos so po večletnih priza
devanjih dobili vodovod tudi v na
selju Arclin, kjer je bila preskrba 
z vodo posebno kritična. Z razširi
tvijo vodovoda in z zgraditvijo no
vih stanovanjskih hiš bo tudi v Voj
niku več možnosti, da se bodo za
čeli turisti ustavljati tudi v tem pri
jetnem kraju.

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK 
si v sodelovanju s krajevno skup
nostjo prizadeva, da bi tudi v Vojni
ku pričeli s turistično dejavnostjo. 
Prizadevajo si, da bi uredili nekaj 
prenočišč v gostišču »Lovec« ter da 
bi bilo v tem gostišču kaj več iz
bire toplih jedil. Kasneje namerava
jo še zbrati interesente, ki bi bili 
pripravljeni oddajati zasebne sobe.

uredili so cvetlični park.
pri vojniški bolnišnici-nevropsihi- 
atričnem oddelku celjske bolnišnice 
so letošnjo pomlad lepo uredili park 
in ga lepo okrasili z mnogimi cve
tličnimi gredami in napravili za 
razne igre.

VZORNO UREJENO POKOPALI
ŠČE. Vojničani se dobro zavedajo, 
da je njihovo pokopališče ob med
narodni cesti in da si ga vsak dan 
mimogrede ogleda mnogo mimoido
čih; že navažajo pesek, da bodo spet 
lepo obnovili vse, sicer vedno skr
bno negovane poti.

Da je pokopališče v Vojniku stal
no tako skrbno urejeno se imajo 
Vojničani zahvaliti predvsem tov. 
Ivanu GORECANU, upravniku pošte 
v pokoju, ki posveča mnogo svoje
ga prostega časa urejevanju poko
pališča. Pri tem seveda ne smemo 
tudi mimo tistih, ki stalno negujejo 
cvetje na grobovih svojcev. Zal mo
ramo ugotoviti, da je lepo urejeno 
pokopališče v Vojniku edinstven pri
mer na našem področju.

R. H.

Kovinsko podjetje

„KLIMA”
CELJE, Vodnikova ulica 6 

Tel. h. c. 21-56

Izdelujemo in montiramo: 

kompletne ventilacijske in kli- 

matične naprave. Poleg vseh 

v stroko spadajočih del insta

liramo tudi vodovodne in vse 

vrste centralnih kurjav.

TOVARNA PERILA

TOPER
CELJE

LEPA

SODOBNA

PRAKTIČNA

SRAJCA

SAMO

TOPER
CELJE

najkvalitetnejše perilo

Obrtno gradbeno podjetje

REMONT
CELJE, Šlandrov trg 1

★

Po konkurenčnih cenah vsa 

gradbena dela, novogradnja 

stanovanjskih hišic ter 

adaptacije

»SAVINJA«
LESNO INDUSTRIJSKI 

KOMBINAT 
CELJE

Mariborska cesta

proizvaja v svojih obratih tr
di in mehki rezani les, vse 
vrste furnirja, pohištveno in 
galanterijske izdelke, zaboje, 
embalažne sode iz vezanih 

plošč in lesno volno
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Tovarna esenc in eteričnih olj

€to(
CELJÖ

izdeluje razne esence, sadhä 

olja, arome, olja za parfume 

in kolonjske vode.

Trgovsko podjetje

Moda Celje
Nudi: metrsko blago, moško, 
žensko in otroško konfekcijo. 
V posebnem oddelku »Baby« 
vse, kar rabite za vaše naj

mlajše.

Torbice vseh vrst v posebnem 
oddelku,

: Poslovalnice: Volna, Vesna,
. Manufaktura, Solčava, Droge

rija in Parfumerija

Cinkarna
METALURŠKO KEMIČNA 
INDUSTRIJA

priporoča svoje izdelke:

Cinkove platine — Cinkova 
pločevina — Cinkografske plo
šče — Cinkova žica — Cinkovi 
protektorji — Cinkovo belilo
— Kromov galun — Zelena 
galica •—• Na-hidrosulfit — Me
tali! — Na-silikofluorid — Na- 
sUlfid — Cinksulfat — Svinče
ni : inij — Svinčena glajenka
— Litopon — Ultramarin — 
Mo "ra galica — ZaščUno sred
stvo »Coprablau« — Žveplena 
kislina — Superfosfat — Po
možna sredstva za tekstil in 
usnje — Organska barvila — 
Suhe zemeljske barve.

Zlatarna
Celje

Izdeluje zlati in srebrni nakit, 
rrsbrni jedilni pribor ter zlate 
in srebrne okrasne predmete.

Tovarna: Gaberje 
Prodajalna: Gubčeva ulica

■Iz naših turističnih krajev-
ŠOŠTANJ

LÜPSÄ URkDfTEV ŠOŠTANJA, v 
okviru pfiprav za proslavo občinske^ 
ga praznika je ietos tudi ureditev me„ 
sta, v prvi vrsti kanalizacije in raz, 
svetijave ter mestnih ulic. Lastniki 
bodo uredili zunanjost svojih stavb, 
pojavili pä se bodo tudi novi reklamni 
napisi. Neonske napise so naročila vsa 
podjetja, lahko pa bi to storili tudi 
obrtniki, ki imajo lokale v centru 
mesta. Do 8. oktobra, do prazničnega 
dne, bi naj bila končana tudi adapta
cija doma »Partizan«. Telovadnica ie 
prepotrebna, saj sta brez nje zdaj obe 
šoli v Šoštanju; pa tudi sicer bo tä 
dvorana služila za kulturne in dru
žabne prireditve. Vse kaže, da bo Šo
štanj do občinskega praznika olepšaj 
svoj izgled.

NOGOMET — ŠPORT ŠTEVILKA 
ENA. Športno življenje v Šoštanju je 
prav živahno. Največ navijačev je i- 
mela košarka, v zadnjem času pa jo 
.ie izpodrinil nogomet, o nogometu se 
letos veliko govori, saj je bilo igrišče 
v Širokem letos gostitelj znanih no. 
gometnih klubov, ki so se pripravljali 
za jesensko prvenstvo, v juniju je 
bila tu mladinska nogometna repre
zentanca Srbije, za njo prvoligaši 
Tresnjevke. nogometni klub Slovan iz 
L.iubl.iane in še nogometaši prvoligaša 
Zagreba. Vsi so bili zadovoljni, saj so 
si rezervirali bivanje v Šoštanju že za 
prihodnje leto. Da bi obisk športnikov 
in turistov lahko povečali, ne zado- 
stujejo več Prenočitvene kapacitete 
hotela^KAJuH«, temveč bi kazalo nad
zidati v vili široko eno nadstropje.

ŽIVAHEN PROMET V KOPALIŠČU.
Junija so odprli kopalni bazen v 

Šoštanju. Kljub temti, da ni bilo u- 
radne otvoritve in da je ža kopališče 
malo reklame, je privlačnost objekta 
dosegla svoje. Ob sončnih dneh je ce
sta od hotela KAJUH pa dö bazena 
prepolna avtomobilov različnih regi
stracij. Kopališče je dobro obiskano, 
saj beleži ob lepih dneh tudi do tisoč 
kopalcev Turisti se radi ustavijo in 
si privoščijo prijetno kopanje. Treba 
pa je urediti parkiranje avtomobilov, 
ki je letos povzročalo nemalo jeze, 
predvsem tistim, ki so plačali man
datno kazen za nepravilno parkiranje.

napačna INFORMACIJA. Turisti- 
Cne..nj>vine ,z Beograda so objavile v 
svoji številki 369 z dne 10. 6. letos zelo 
laskav članek o Velenju. Napačno pa 
so napisali, da so odpili v Velenju 
muzej v rojstni vasi partizanskega 
pesnika Lovro Kuhara-Kajuha. Ne sa
mo glede lokacije, tudi glede imena 
je informacija malo napačna.

S. D.

DOBRNA

TURISTICNO-LOVSKI DAN V DO 
BRNI. v nedeljo, dne 15. avgusta j 
priredilo turistično društvo v sodelo 
vanju z lovsko družino ter z ostalini 
družbenimi organizacijami lepo uspe 
turistično-lovski dan. Dopoldne je bd 
lovsko tekmovanje v streijaniu n 
»golobe, zajce in merjasce«. Zbran 
goste je pozdravil predsednik turisti 
enega društva tov. Rožanc, lovce p 
,ie nagovoril predsednik okrajne lov 
ske _ zveze tov. Kuntarič. Na tekme 
vanju .ie osvojila nrvo mesto in veli; 
prehodni nokal LD Dobrna, sledile p 
so ii LD Slovenske Konjice, šmartn 
v Rožni dolini Celje in Vojnik. Zel 
zanimiva je bila tudi razstava lovski 
fotografi). Popoldne je bila zabavn 
nrireditev ki jo je obiskalo kaki 
? Ono Iindi. Celjsko turistično društv 
.ie sodelovalo na nrireditvi z lepo ure 
jenim turističnim paviljonom. r*r<re 
rtitve Smo veseli, tudi organizacija i 
bila zadovoljiva, vsekakor pa ie treh 
nrireditev v prihodnje vsebinsko š 
izpopolniti.

ODLIČNA TURISTIČNA SEZONA.
Tudi letošnja sezona ie uspešna. Do 

konca meseca julija je bilo na Dobrni 
že 88 905 nočitev, kar je 25 % več ka
kor lani ob istem časn.

CESTO ASFALTIRAJO. Končno 
bomo na Dobrni le dočakali asfalti
rano cesto. Cesta je asfaltirana že do 
Lemberga, zadnji odsek na bodo kon
čali v naslednjih tednih.

LJUBNO

LETOŠNJA SEZONA jfe bila hä 
Ljubnem precej slabša od lanske; 
predvsem je bilo manj domačih go
stov. Kaže, da bo nočitev za 20 %t 
manj kakor lani. K tej slabši sezoni 
je precej pripoihoglö dolgotrajno de
ževje, ki še je taztfegnilo do začetka 
julija ter povišane cene v gostiščih. 
Velja pohvaliti oddajälce sob, ki so 
ostali pri starih Cenah«

Zunanji izgled našega kraja še 
vedno ni tak, kakršen bi moral biti. 
Priznänjehl našim pridnim gospodu 
njam, ki šo posadile po vrtovih in 
po oknih kräsne cvetlice, tako da s 
cvetjeni Ljubno prednjači pred osta
limi kraji. Bolna točka »Ljubenske 
razglednice« pa sta ostala dva žilana 
»okostnjaka« na najbolj vidnem me
stu. Vsakdo, ki pride na Ljubno in 
najprej vpraša: kaj je s temi žalost
nimi spomini minule vojne.« Turisti
čno društvo bo prihodnje leto posta
vilo na tem mestu večjo tablo, na 
kateri bo napisano čigave so te hiše 
in kdo je kriv, da se tega še po dvaj- 
stih letih ni uredilo.

FLOSARSKI BAL je tudi letos po
kvarilo deževje. Sicer pa je bila pri
reditev v vseh ozirih odlično priprav
ljena. Dober je bil tudi obisk, saj 
smo našteli preko 300 osebnih avto
mobilov in še nekaj avtobusov. Če
prav je deževalo, so najvztrajnejši 
plesali kar pod »marelami«. Dva te
dna prej so tudi letos peljali flose od 
Celja do Zagreba. A. T.

DROBNE NOVICE - Čudimo se, da 
letos pred pošto nimajo rož, saj so 
jih vedno imeli. Upamo, da jih bodo 
imeli spet prihodnje leto. Zanima nas 
kdaj bo pričel Mercator z gradnjo tr
govine, ki nam jo že dve leti obljub
lja. — Pred kratkim je slavil svojo 
60 letnico eden znanih Ljubencev 
Marolt Ivan. Dolga leta je vodil kra
jevno pošto po upokojitvi pa se je 
reaktiviral in je zdaj uslužbenec or* 
podjetju Remont. Mnogo je sodeloval 
in še sodeluje pri raznih organizaci
jah. turističnemu društvu pa je zvest 
že cd njegove ustanovitve leta 1933.

jubilantu želimo še mnogo zdravih 
in zadovoljnih let. — Letos smo po
spremili k zadnjemu počitku Milka 
Rainerja, ki je bil v obdobju med o- 
bema vojnama Šolski upravitelj na 
Ljubnem. Nedolgo prej je pokoini 
proslavil še zdrav in čil svojo 70 let
nico. Bil je zvest sodelavec turisti
čnega društva. — Tudi letos je obi
skalo Ljubno več izseljencev iz Ame
rike. Med njimi je bil naistarejši 81 
letni Peter Woodier, ki je zapustil 
Ljubno pred več kot 60 leti. — Turi
stično društvo je letos zgradilo ob 
bazenu na Vrbju lične kopalne kabine. 
Tudi ob tej priliki velja opozoriti, da 
je treba Vrbje v celoti in skladno u- 
rediti. — Priznanje velja izreči domači 
pekarni, ki peče zelo dober kruh. Da 
bi le tako ostalo. — S postrežbo v 
trgovini L.iubenci niso prav nič zado
voljni. Izbira ie skromna, pa tudi 
prodajalke bi bile lahko bolj prijazne, 
še posebej je slaba preskrba s sadiem 
in zelenjavo. R. N.

GORNJA
SAVINJSKA DOLINA
LOGARSKA - SOLČAVA. Letošnja 

turistična sezona je bila v Logarski 
dolini še kar zadovoljiva. Pensionskih 
gostov je bilo skoraj toliko kakor lani, 
precej manj pa izletnikov, kar pa ie 
z ozirom na izredno deževno leto in 
slabo cesto razumljivo. V Solčavi je 
bilo v Rinki več gostov kakor lani. 
Bili so zadovoljni tako s postrežbo ka
kor tudi s prehrano. Turiste bi radi 
opozorili še na novo, izredno leno 
erorsko cesto v Matkov kot (odcep pri 
Logarskih sestrah), ki ho v perspe
ktivi povezana z Avstrijo. Cesta je 
urejena v dolžini cca 8 km.

LUCE. Z letošnjo sezono so v Lu
čah še kar zadovoljni. Najboljši obisk 
je imel na svoji kmetiji Peter Jež, 
največ inozemcev. Njegov pension je 
značilen primer, kaj si želijo ljudje 
iz velikih mest: od ceste oddaljeno, 
lepo. mirno hišo s travo in gozdom, 
domačim vzdušjem in dobro, prepro
sto hrano. S hoteli v Gornji Savinjski 
dolini ne bomo uspeli! — Turisti so ve
seli tudi nove trafike, ki prodaja tudi 
časopise in razglednice. Pozdravljamo 
tudi razna ureditvena dela v kraju, 
predvsem gradnjo nove škarpe pod 
cerkvijo.

PISMO VESELJAKINJE. Neznana 
»Veseljakinja« je poslala Turistične
mu društvu Celje daljne pismo o raz
nih nepravilnostih na Dobrni. Celjsko 
društvo je to pismo odstopilo dobrn- 
skemu.

OBNOVLJENO SREČANJE PEV
SKIH ZBOROV — no večletnem pre
moru je bilo na Dobrni letos zopet 
srečanje pevskih zborov celjskega ob
močja. Nastopilo je 12 zborov.

GOrnJ7 Grad. Letošnja turistična 
sezona je bila v Gornjem erradu precej 
slabša od lanske. Domačih gostov je 
bilo skoraj polovico manj, inozemskih 
pa nekaj več. Vsekakor velja pri
pomniti. da mora gostinsko podjetje 
uričeti kuhati v gostišču TURIST, 
kier morajo izboljšati tudi restavra- 
eilfike prostore. Urejeno gostišče TU
RIST bi moralo biti center turizma v 
Gornjem gradu! Cesto Gornji grad- 
Nazarje so tudi letos urejali. A staži
rali so spet nekaj kilometrov in je zdaj 
asfaltirane približno polovica ceste.

LAŠKO
PRIREDITEV »PIVO-CVETJE 1965«. 

Letošnja prireditev »Pivo-cvetje^ je 
izredno dobro uspela. Prireditve, ki 
so lani trajale samo en dan, so letos 
razširili na ves teden. Vsak dan je 
bil izpolnjen s pestrim programom, ki 
je privabil skupno preko 20 000 ljudi. 
Želimo, da bi taka prireditev postala 
tradicionalna. Pohvale je vredno tudi 
sodelovanje vseh Laščanov pri kra
sitvi mesta, organizatorjem prireditve 
pa velja še posebno priznanje in po
hvala.

UREDITEV MESTA. Letos so asfal
tirali prostor pred hotelom Savinja, 
cesto do gostilne Drnovšek in prostor 
pred postajo. S kockami so uredili 
tudi obrobke pred pekarno do starega 
trga in prostor pred vremensko hi
šico. Vse to je zelo olepšalo izgled 
mesta, o čemer se pohvalno izražajo 
turisti in domačini. V zadnjih tednih 
vidno napreduje tudi adaptacija doma 
»Partizan« in upamo, da bo jeseni že 
uporaben. Med obnovljenim domom 
in parkom so uredili velik parkirni 
prostor, pa tudi zdraviliški park bo 
urejen do jeseni, saj so letos mnogo 
napravili.

NOVA MESNICA IN ZELENJAVNA 
TRGOVINA V LAŠKEM. Pred nedav
nim je odprl tovi Krlatec v Laškem 
privatno mesarijo in se je * tem pre
skrba z mesom izboljšala predvsem 
kvalitetno, pa tudi cene so nižje« Ta 
konkurenca je vredna vse pohvale, 
saj gre v korist potrošnikov. Prav bi 
bilo, če bi tudi naše špecerijske trgo
vine dobile primerno konkurenco. Iz
kazala se je tudi nova zelenjavna tr
govina Jagoda, vendar bi morala biti 
še bolje založena, predvsem s sadjem.

TURIZEM. V letošnji sezoni je šte
vilo nočitev za 30 % višje kakor v 
istem obdobju lani. Največ je bilo do
mačih gostov, precej pa jih je tudi 
iz Avstrije, Nemčije, Francije, Ang i- 
je, Belgije. Holandije, Turčije in ZDA. 
Število ležišč pri privatnikih se je 
povečalo cd 80 na 122, za opremo pa 
so najeli oddajalci sob cca 30 003 000 - 
dinar„ev kredita. Gostinci so se za le
tošnje sezono dobro pripravili, a pre- 
ma'c je razvedrila, tudi kak televizor 
v javnih lokalih bi pc'rebovali. Leios 
je priredilo turistično društvo v sode
lovanju s hortikulturnim društvom 
več izletov, ki so vsi lepo uspeli.

NOGOMET. Mladinski nogometni 
klub »Pivar« je v tej sezoni začel z 
rednimi treningi. Naši mladinci so 
odigrali že več tekem, v jeseni pa 
bedo na povabilo videmskega kluba 
odpetova’i tekmovat v Italijo.

PROSLAVA 95 LETNICE GASIL
SKEGA DRUŠTVA. Prostovoljno ga
silsko društvo v Laškem je proslavilo 
15. avgusta 95-letnico svoje ustano
vitve s povorko in gasilskimi vajami 
ter prireditvijo. Čestitkam k temu u- 
glednemu jubileju se pridružuje tudi 
uredništvo našega lista.

KALJENJE NOČNEGA MIRU V 
LAŠKEM. V zadnjem času so pogoste 
kalitve nočnega miru, kar moti poči
tek Laščanov in turistov. Menimo, da 
so tozadevno potrebni strožji ukrepi.

B. K.
PRIHODNJIČ:
OBISK V ZDRAVILIŠČU!

Na veliki turistični prireditvi v La
škem, ki se je imenovala PIVO IN 
CVETJE smo videli v bogati povorki 
tudi tale voz laške pivovarne. Mogo
če uspe organizatorjem, da bo pri- 
hodnjeletna prireditev združena z 
r^zsiavo jugoslovanskih pivovarn. 
Foto Rudi Hrovat, tekst prof, Vudler

RIMSKE TOPLICE
Letošnja sezona je bila zadovoljiva, 

saj je bilo gostov približno toliko ka
kor lan, domačih nekaj manj, ino
zemcev nekaj več. Lepo se je uvelja
vil tudi Turist-biro, ki ga vzorno vodi 
tov. Koželj. V uradu posredujejo za
sebne sobe, prodajajo spominke in 
razglednice, največ dela pa so imeli 
s korespondenco, saj želi predhodno 
večina gostov točne informacije. 20. 
avgusta je bil sestanek s projektanti 
zaradi izdelave načrtov za povečanje 
kopališča. Najprej bodo razširili pro
stor za sončenje, preuredili in pove
čali ka-)ine, kasneje na zgradili še 
drugi bazen. Zaradi skromnih sred
stev se bo delo raztegnilo na več let. 
Smatramo, da so ta dela res nujno 
potrebna.
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TRIBUNA OLEPŠEVALNEGA IN TURISTIČNEGA DRUŠTVA V FOTOGRAFIJI

Ena naijbolj prometnih ulic v na
šem mestu je 'Ulllca, hi nosi ime slo
venskega skladatelja Rista Savina 
doma iz Žalca. To je Savimova ulica, 
ki vodi s Trga V. (kongresa proti tr
žnici. Poslopje, tki nam ga kaže fo
tografija je tako zanemarjeno, da je 
skrajni čas. da se nekaj ukrene. Zdi 
se nam. da je stanje že tako daleč, 
da bi morale tozadevno posredovaeti 
občinske inšpekcijske službe, saj v 
tem primeru ne gre samo za izredno 
slab zunanji izgled temveč je za 
gosipodairsko škodo, ki nastaja na 
družbeni lastnini v centru mesta.

Železniško skladišče je ob ulici 
XIV. divizije kar lepo 'Skrito z ze
leno zaveso topolov, ki jih je pred 10 
'leti posadila občinska komunal
na uprava. Dirugačno stanje pa nam 
kaže naša fotografij a na južni strani 
železniškega skladišča, kjer vidimo 
dan za dnem irazmetane zaboje in 
podobno. Zdi se nam, da bi bilo tre
ba ta del skladišča nujno zapreti s 
primerno ograjo. Pohvale vredna tu
di ni garaža, ki jo je postavila že
leznica tu v bližini pa tudi cesto, ki 
vodi k skladišču bi bilo treba as
faltirati.

Celjski dem ali Union kakör mu 
pravijo nekateri je poslopje s svoje
vrstno zgodovino. Objekt so- zgradili 
tujci, da bi širili nemštvo na našem 
območju. Slovenski rodoljubi so ga 
po prvi svetovni vojni s težavo pri
dobili. odkupili so ga z delnicami po 
tisoč dinarjev. Po vojni je v tej 
zgradbi že več let kino Union ter 
številna podjetja, ki plačujejo pre
cejšnjo najemnino. Zgradba pa je 
danes v katastrofalnem stanju in bo 
končno le treba poskrbeti za njeno 
obnovo. Ob tej priliki bi kazalo spre
meniti tudi izgled.

Celjani se že štiri mesece zgraža
jo nad barako, podobno cirkuškemu 
vožu, ki si jo je nekdo zgradil brez 
do« voljen j a v eni nsijuep ii mestnih 
ulic — v ulici 29. novembra, med Až- 
manovo in Vehovarjevo h'šo. Ta div
ja gradnja je vredna vse graje, gra- 
jia pa velj.a tudi pristojnim inspe;':- 
cijškim organom, ki v štirih mesecih 
niso uspeli odstraniti nakaze, ki kazi 
ullico in celotno mestno okolje. Pa 
tudi tisti, ki si je dovolili to gradnjo 
v lepem, urejenem mest nem okoCju 
bi lahko končno tudi sam uvidel 
svojo zmoto ter barako podrl.

VESELE — OKROGLE

CELJSKI BAR

Bo celjski bar? Ga nič ne bo? 
Ga res že čakamo težko?
Da ploskali striptizu 
lahko bi kar od blizu ...
Celeia več ne bo problem, 
če tamkaj bar bo všeč ljudem. 
Celejina se kriza 
ne reši brez striptiza ...

HALO, NK KLADIVAR!

Druge nogometne lige 
bil je komaj leto gost, 
pa ji je pokazal fige 
Celju v jezo in bridkost.
Zdrknil je na dno tabele 
brez naporov in zaprek.
Lepe sanje so splahnele 
hitro kakor marčev sneg.
Spet odšli so šampioni, 
prej nabrani od povsod. 
Žrtvovani milijoni 
so rodili piškav plod.

VAGONCEK — BARAKA
Med Vehovarjem in Ažmanom 
stoji vagonček siv, 
napisa nima in se ne ve, 
čigav bi vagonček bil.
Pa ni vagonček, baraka je, 
zaplankana zad in spred.
Lepoti ne služi in tudi ni 
turizru celjskemu zgled.

SOLIDNO CELJE

Deseta ura je zvečer odbila 
in oštarija se je zaklenila.
Pod kovtre že Celjani presolidni 
so se zarili in smrčijo pridni, 
ko tujec k nam zaide in povpraša: 
Kako se imenuje vas ta vaša?

MOJSTER JAKA

Jaka Vseznal iz Ljubljane 
rad obregne se ob nas.
Ker modrost ga nič ne stane, 
jo ponuja na ves glas.

STARA PESEM

Je dolgo upal in se bal, 
da novi zakon mu bo dal 
dovoljno pokojnino.
Zdaj novi zakon je že tu, 
a on še vedno brez miru 
se muči s pokojnino.
Spet novi zakon čaka zdaj, 
da tega bi doživel vsaj 
in novo pokojnino.

ZALA IN GUZAJ

Cast Trnovljam! Kajti tu 
Miklova nastopa Zala, 
ki je v roke Turkom pala, 
ta devica brez strahu.
V Celjskem tedniku pa, glej, 
se razbojnik Guzaj kaže, 
ljudstvo pač o njem ne laže 
— bil njegov je slejkoprej.

UKRADENE KARIKATURE

ST7
b.OOOr d-CvG

5.000 ~ dCu/

NOVI UKREPI

— Poglejte tovariš, 
to je tisto rentabilno in 
ekonomično!

MODA IN EKONOMI
KA

— Racionalno, eko
nomično in praktično 
ali modne neumnosti so 
drage.

NAŠA POŠTA

Dvigajo poštne se pristojbine, 
a nabiralniki se polne, 
včasih kdo pismo vanje rine, 
ni pa prostora in noter ne gre. 
Kaj nabiralniki so preplitvi, 
ali jih mesto premalo ima?
Tudi Celjani pač morebiti 
pišejo mnogo preveč, o ja! 
Poštar pred vojno obiskoval je 
mestne vse ulice dvakrat na dan, 
zdaj le popoldne še pride,

čeprav je
velepotezen PTT plan.

VSE ZELENO

Limone revne, še zelene, 
z lupino trdo kakor rog! 
Zakaj le niste nič rumene? 
Grenak je vaš preskopi sok! 
Zelen še človek je od jeze, 
uživajoč nezreli sad, 
zeleni žolč se mu razleze 
in kašelj mu popraska vrat. 
Toda zelena ni še cena, 
saj ta je zrela kar dovolj. 
O, kje je že višina njena! 
Strmiš in si zelen še bolj.

olepševalna TOIBUNA
Ob pešpoti na Stari grad med 

železnico, Savinjo in novim mo^ 
stom je že nekaj let javno sme
tišče, ki ne spada sem. Apeliramo 
na občino, da ta prostor splanira, 
naše društvo pa ga je pripravlje
no ozeleniti in posaditi z drevjem. 
Seveda pa je treba takoj prepove
dati nadaljnje odlaganje smetit

ŽELEZNIŠKA POSTAJA
Že več let opozarja naše dru

štvo na zanemarjeni peron celj
ske železniške postaje. Javno 
vprašujemo ŽTP, kdaj namerava 
peron končno vsaj prebeliti in 
prepleskati?

CELJSKA KOCA
Lani je odbor za rekreacijo u- 

redii pri Celjski koči zelo lepa 
smučišča pa tudi cesta je še kar 
d>cbro vzdrževana. Le poslopje sa
mo je revno, še bolj njegova o- 
prema. Vemo. da Planinsko dru
štvo nima sredstev, da bi te stvari 
uredilo, menimo pa, da bi lahko 
to storilo katero od celjskih go
stinskih podjetij, ki ima dovolj 
sredstev.

ZANEMARJENA DVORIŠČA

V Celju imamo še vedno nekaj 
zelo zanemarjenih dvorišč, polnih 
razne navlake. Prosimo prizadete, 
da jih očistijo in uredijo. Novem
bra bomo izvedli komisijske ogle
de dvorišč, najbolj zanemarjena 
pa bomo objavili v naši decem
brski številki in na njih opozorili 
tudi inšpekcijske organe.

PODRTA OGRAJA NA MOSTU
Mostna ograja na cesti na Os

trožno, v ovinku pri vili Ani je 
podrta že 6 mesecev. Na interven
cijo je občinski komunalni nad
zornik pojasnil, da je že dal nalog 
Podjetju za ceste in kanalizacije 
za popravilo te ograje. Pri pod
jetju pa o tem naročilu nič ne 
vedo in dela ne morejo izvršiti, 
ker ne vedo ali bo občina popra
vilo plačala? Zdaj je že tako da
leč, da se cesta ruši v jarek. Ker 
je ovinek zelo nepregleden je ne
varno, da se bo zgodila kakšna 
nesreča. Nekdo se je usmilil vo
začev in je zabil lesene kole kot 
»ograjo«, zdaj pa so se še ti koli 
polomili. Kaj pravite k temu vsi 
tisti, ki ste za te stvari odgovorni?

AERO GENE 
AERO CELJE 
AERO CELJE

•>Lepo mesto«, glasilo Olepševalnega in turističnega društva Celje. Urejuje društveni propagandni odbor. Glavni urednik prof. Zoran Vudler, 
odgovorni urednik Milan Cetina. Izhaja dvakrat letno. Izdala »Reklama« Celje, tisk Valvasorjeva tiskarna in knjigoveznica Krško. Naročnike 

sprejema Turistični informacijski urad v Stanetovi ulici. Rokopisov ne vračamo. Oglasi po dogovoru.
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