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Anketa o društvenem delu
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Ob koncu leta
Takole ob koncu leta je že ne

kako navada, da zapišemo nekaj 
besed o dogodkih minulega leta 
ter poudarimo to, kar se zdi po
membno in koristno.

Tudi v letošnjem jubilejnem 
letu naše socialistične Jugoslavije 
so opravile naše organizacije svo
je naloge v redu. V mislih imam 
Olepševalno in turistično društ
vo Celje ter Celjsko turistično 
zvezo. Storile so po svojih močeh 
in s sredstvi, ki so jih imele, vse 
kar so mogle, zdi se mi, da celo 
več kakor bi bila njihova dolž
nost. Obe organizaciji sta nepro
fesionalni družbeni organizaciji z 
nalogo, da pospešujeta olepšavo 
krajev in turizem, da skrbita za 
turistično vzgojo svojih članov in 
prebivalcev ter za turistično pro
pagando Res. trudili smo se, da 
bi storili najboljše. Včasih smo 
uspeli boli, včasih mani in nam 
tudi nekaterih uspehov ni moč 
onnrekati.

Za letošnje leto lahko omenimo 
tudi dober odnos .celjske občine 
do turizma, še bolj pa do naših 
dveh organizacij, česar v minulih 
letih nismo mogli zapisati. Veseli 
smo tega. saj smo tudi mi med 
tistimi, ki hočejo pomagati k na
predku in razvoju naše občine. Za 
svoje delo smo dobili precej priz
nanj pa tudi nekaj kritičnih pri
pomb na račun našega dela. Zdi 
se mi. da bi veljalo samo pono
viti besede, izrečene na plenumu 
naše zveze: priznani smo veseli, 
nismo pa tudi proti kritiki, spre
jemamo jo, smo pa proti pove
zovanju povsem različnih zadev 
in proti natolcevanju. Vse tehtne 
kritične pripombe in predloge pa 
bomo vedno radi proučili in u- 
pravičene tudi spreieli.

Omeniti moram še LEPO ME
STO, ki se je v zadnjih letih le
po uveljavilo. Doseglo je za dru
štveno glasilo že skoraj zavidlji
vo naklado in je pritegnilo za 
sodelavce že lepo število ugled
nih javnih, turističnih in kultur
nih delavcev, ki želijo vsak po 
svoje doprinesti svoj delež za le
po Celje ter turizem v mestu in 
niegovem zaledju. Z glasilom 
nimamo nobenih pretenzij veli
kega časopisa. LEPO MESTO ie 
bilo in ostane samo glasilo 
celjskega in bratskih društev z 
namenom, da propagira turizem 
in olepšavo našega mesta in vse, 
kar je s tem povezano, predvsem 
komunalne in urbanistične zade
ve, kulturo in šport, česar od na
šega dela ne moremo ločiti. Z ni
komer ne želimo ne sporov in ne 
tožb. Ob nikogar se ne obreaava- 
mo in želimo tak odnos tudi do 
nas. Kakšni kritični zapisi pa so 
v zvezi z našim delom nu.ini. Se
veda bomo odgovorili vsakomur, 
ki se bo obregoval ob nas; vseka
kor pa korektno in taktno. Se 
pripombo o finansiranju lista: 
LEPO MESTO je aktivno in je 
odstopilo društvu že precej sred
stev. Menim, da lahko to trdi le 
malo časopisov v naši državi.

Ob zaključku teh svojih novo
letnih misli bi rad povabil vse, 
ki želijo z nami sodelovati in nam 
pomagati pri našem delu za lepo 
Celje in za pospeševanje turizma,

Upravni odbor Olepševalnega 
in turističnega društva Celje je 
pred kratkim med svojimi člani 
izvedel anketo o društvenem de
lu. Z anketo je društveno vodstvo 
želelo dobiti mnenje članov oziro
ma oceno dela, predvsem pa naj 
bi anketa pokazala, kako naj bi v 
prihodnje usmerjali delo. Del 
vprašanj v anketi se je nanašal 
tudi na to, da člani povedo, kako 
so zadovoljni z urbanističnim u- 
rejanjem Celja, nasadi, čistočo 
v mestu, vzdrževanjem cest in 
našim društvenim glasilom.

Odgovori in mnenja so solidna 
osnovna za oceno društvenega de
la, hkrati pa tudi koristno napo
tilo za tiste, ki so kakor koli 
udeleženi v skrbi za lepo podobo 
mesta in dobro počutje domači
nov in gostov v njem.

Izmed petnajstih se deset vpra
šanj nanaša na samo društveno 
delo. Oglejmo si najprej odgo
vore na ta vprašanja! Vsi anketi
ranci so se izrekli za to, da dru
štvo še dalje opozarja pristojne 
na razne nepravilnosti glede ure
ditve mesta, da društvo še nada
lje vzdržuje turistični urad in 
tudi v bodoče izdaja turistične 
publikacije.

mih delovnih organizacij, ki ima
jo gospodarsko korist od turistič
nega prometa. Vsekakor je ude
ležba takih delovnih organizacij 
v finansiranju turistične propa
gande še nadalje nujna.

Dosti bolj deljena so mnenja 
glede vprašanja, ali naj društvo 
še nadalje skrbi za vzdrževanje 
Starega gradu. 76 % anketiranih 
je bilo mnenja, naj to delo dru
štvo še v celoti opravlja, 22 % 
jih je sodilo, naj bi bilo društvo 
pri vzdrževanju glede na svoje 
finančne možnosti le deloma u- 
deleženo, 2 % Pa sta bila proti 
temu, da bi društvo finansiralo 
vzdrževanje. Društvu je nedvom
no na tem, da prepreči nadaljnje 
propadanje starih grajskih zidov, 
drugo pa je vprašanje, ali je dru
štvo finančno sposobno storiti kaj 
več, da bi to zanimivo točko bo
lje izkoristili.

Potem so tu vprašanja, ki za
devajo dejavnost, ki gre v korist 
članov in drugih občanov. Kar 
99 " 'n anketirancev se je izjavilo, 
naj bi društvo še nadalje prire
jalo izlete, 92 % udeležencev an
kete se je izreklo za nadaljnja 
turistična predavanja, 84 % jih 
je bilo za organiziranje obiskov

VABIMO VAS V ČLANSTVO 
OLEPŠEVALNEGA IN TURI
STIČNEGA DRUŠTVA CELJE

1. PROGRAM DRUŠTVA
a) pospešujemo turizem v 

Celju;
b) radi bi imeli lepo in čisto 

mesto;
c) vzdržujemo turistični in

formacijski urad;
č) skrbimo v mejah možno

sti za Stari grad;
d) izdajamo časopis LEPO 

MESTO, prospekte in druge 
turistične publikacije;

e) skrbimo za turistično pro
pagando Celja;

f) prirejamo turistična pre
davanja, družbene prireditve, 
izlete;

g) prodajamo spominke, po
sredujejo zasebne turistične 
sobe itd.

2. SVOJIM ČLANOM 
NUDIMO

a) 20 " i, popusta pri izletih, 
ki jih organizira društvo;

b) letno brezplačno dve šte
vilki časopisa LEPO MESTO;

c) prednost pri nabavi 
vstopnic za društvene prire
ditve;

č) 20n 'o popusta pri obiskih 
predstav, ki jih organizira 
društvo;

d) na željo članov organizi
ramo posebne izlete, tečaje in 
predavanja.

Pristopnina je 100 dinarjev 
za odrasle in 50 dinarjev za 
mladino do 18. leta, letna čla
narina 300.- dinarjev za od
rasle in 50.- dinarjev za otro
ke in za mladino. Pristopnice 
so na voljo v Turističnem in
formacijske ai uradu v Stane
tovi ulici, kjer lahko plačate 
tudi članarino.

činska skupščina, ki za ta namen 
daje sredstva (najbrž premalo). 
Taka ocena je slabo spričevalo 
tudi za same Celjane, za katere 
pravijo, da nimajo več tako moč
nega občutka za red in snago kot 
včasih.
- Z urbanističnim urejanjem Ce
lja je v celoti zadovoljnih 20 % 
anketiranih, 52 % jih je bilo del
no zadovoljnih, drugi pa sodijo, 
da urbanistične rešitve ne ustre
zajo. Anketa se žal ni mogla spu
ščati v podrobnosti, v čem urba
nistično urejanje ne ustreza. Do
kaj slabo oceno so dali anketi
rani tudi vzdrževanju cest na 
mestnem območju. Samo 8 °/o jih 
je bilo zadovoljnih, 34 0ft deloma, 
kar 58° o anketiranih pa z vzdr
ževanjem cest ni bilo zadovoljnih. 
Z društvenim glasilom je zado
voljnih 91 n o anketiranih, 9 % pa 
le deloma.

Med posebej pripisanimi pri
pombami velja omeniti posamič
ne predloge, da bi naj društvo 
bolj skrbelo za zabavo odraslih, 
k delu naj bi pritegnili tudi ju- 
ridične člane in prirejali pustni 
karneval po ulicah. Nekdo opo
zarja na pridobivanje novih čla
nov, eden izmed anketiranih pa 
želi bolj aktivno dejavnost, ki 

(Nadaljevanje na 3. .strani)

Celjska koča pozimi, foto Pelikan

S sedanjim delom društva je 
bilo zadovoljnih 94 % anketira
nih, medtem ko je 6 % le delo
ma zadovoljnih. Nadalje se je 
97 % anketiranih izreklo, da naj 
društvo tudi v bodoče skrbi za 
turistično propagando, 3 % P a so 
sodili, naj bi bila to društvena 
dolžnost le deloma. Verjetno so
dijo, da je to dolžnost tudi sa

da se vključijo v naše društvo, 
vabim pa tudi vse, ki želijo in 
znajo pisati, da se priključijo so
delavcem LEPEGA MESTA.

In še prisrčna hvala vsem do
sedanjim zvestim sodelavcem in 
vsem, ki so nam bili naklonjeni, 
s prošnjo, da nam ostanejo na
klonjeni tudi v bodoče. Vsem čla
nom društva, sodelavcem in pri
jateljem pa želim v novem letu 
kar največ uspehov in osebnega 
zadovoljstva.

oper in 86 % za organizacijo pust
nih prireditev. Drugi so bili pro
ti. Prizadevanja društvenega od
bora za pustne prireditve so zna
na, žal pa društvo v tem oziru 
ni našlo ustrezne podpore in so
delovanja drugih organizacij, ki bi 
vsaj pri karnevalu nujno morale 
sodelovati. V Celju je položaj 
tak, da so vsi za to, da pridejo 
gledat, malo pa je takih, ki bi 
sodelovali v pripravah in prispe
vali svoj delež k programu in 
razpoloženju.

Zelo različni so odgovori na 
vprašanja, ki se nanašajo na u- 
reditev Celja. Z nasadi je bilo 
zadovoljnih le 22 % anketiranih, 

■ 64 % le deloma, 14 % pa sploh 
ne. Še slabše je glede čistoče. 
Zadovoljnih je bilo komaj 9 %, 
45 % deloma zadovoljnih in 46 % 
nezadovoljnih. Ob teh odgovorih 
bi se morali zamisliti tisti, ki so 
odgovorni za to delo, rštevši ob



CELJSKE TURISTIČNE NOVICEDRUŠTVENA KRONIKA
(od 15. 9. do It. 12. 1*65)

-15. 9. Izšla je druga letošnja šte
vilka Lepega mesta.

-19. 9. Komisija za ocenjevanje rož 
na oknih In po vrtovih je imela svo
jo zaključno sejo.

— 20. 9. Seja propagandnega odbora.
— 21. 9. Na graški velesejem smo 

poslali 3000 prospektov Celja.
— 21 9. Celjski turistični zvezi smo 

oddali besedilo za zimski prospekt 
s slikami.

— 27. 9. Sestavili smo besedilo za 
novi vložek k prospektu Celje in ga 
oddali v tiskarno.

— 5. 10. Z občino smo uredili nove 
cene za oddajalce zasebnih turistič
nih sob.

— 6 10. Za počitniško zvezo Celje
smo organizirali vodniški tečaj za 
Celje«

— 7. 10. Seja društvenega plenuma. 
Obravnavali smo urbanistični pro
gram Celja.

— 8. 10. z zidarskim mojstrom
Binclom smo opravili ogled na Sta
rem gradu in se dogovorili o jesen
skih vzdrževalnih delih.

—16. 10. Potovalnim agencijam do- 
ma in v inozemsvtu smo poslali oko
li 6000 prospektov Celje.

— 17. 10. Oskrbeli smo strokovno 
vodstvo po Celju za skupino dunaj
skih zdravnikov.

-19. 10. Seja nadzornega odbora.
—19. 10. Seja razširjenega uredni

škega odbora časopisa Lepo mesto.
— 22. 10. Udeležili smo se plenuma 

CTZ.
— 27. io. Pregledali smo poslova

nje v Turističnem uradu.
— 4. 11. Udeležili smo se tiskovne 

konference, ki Jo Je sklicalo podjet
je KOMPAS.

— 10. 11. Imeli smo ožjo sejo glede 
organizacije predavanj in obiska 
opernih predstav.

— 12. ll. Analizirali smo društve
no anketo.

— 14. 11. Občini smo posredovali dru
štveni program in proračun za na
slednje leto.

— 19. 11. Imeli smo ožjo komerci
alno sejo glede oglasov, naklade in 
obsega LEPEGA MESTA.

— 20. 11. Občini smo posredovali 
predlog za ustanovitev posebnega re
žijskega odbora, ki bi poskrbel za 
ureditev prostora pri kopališču, pri 
mostu, Pelikanove poti in ceste na 
Stari grad.

— 21. ll. V centralni odbor za no
voletno jelko smo določili tov. Pib- 
rovca.

— 23. 11. Oskrbeli smo sprejem in 
strokovno vodstvo po Celju za us
lužbence avstrijskih potovalnih ura
dov.

— 23. n. Odposlali smo tipkopise za 
Lepo mesto.

— 27. 11. S potovalnimi agencijami 
smo se dogovorili glede letošnje zim
ske sezone, objavili pa smo tudi sez
nam celjskih silvestrovanj.

— 3. 12. Pregledali smo jesenska 
vzdrževalna dela na Starem gradu.

— 9. 12. Seja propagandnega odbora.
-15. 12. Vse društvene enote so

dobile navodila za novoletno inven
turo.

PLENUM CELJSKE TURISTIČNE 
ZVEZE. Konec oktobra Je bil dobro 
obiskan plenum CTZ, ki se je 
udeležilo čez 69 oseb. Na plenumu so 
odobrili obširno poročilo predsedni
ka Rada JENKA ter sprejeli vrsto 
sklepov, koristnih za nadaljnji raz
voj turizma na Celjskem turističnem 
področju.

ŠTEVILO NOČITEV V CELJU. V 
Celju smo imeli letos do konca ok
tobra 26 161 domačih in 9 979 inozem
skih nočitev. Domačih Je bilo za 5 %, 
inozemskih pa 31 % več kakor lani.

OBISK USLUŽBENCEV AVSTRIJ
SKIH POTOVALNIH URADOV. Sre
di novembra je obiskalo naše področ
je 27 uslužbencev avstrijskih poto
valnih uradov. Skupino je vodil g. 
Wilhelm Tornesch, lastnik potovalne 
agencije Steirerbus.

TUDI PRIHODNJE LETO AVTO
BUSNE ZVEZE Z GRADCEM. Graška 
poštna direkcija je objavila že oktob
ra svoj vozni red za prihodnjo se
zono, ki vsebuje tudi tedenski progi 
na Dobrno in v Rogaško Slatino.

AVTOMATSKA TELEFONSKA
POVEZAVA.

Kakor vse kaže, bomo imeli že 
spomladi avtomatsko telefonsko po
vezavo z Žalcem, Velenjem, Prebol
dom In Polzelo. Dela tečejo.

LETOŠNJA PRODAJA SPOMIN
KOV

Kakor lahko ocenimo, so pri Kom
pasu, Borcu in v Turističnem uradu 
prodali letos za blizu 20 000 000 dinar
jev spominkov, drugod pa še za 
10 000 000 dinarjev, to je približno 
50 % več kakor lani. Dobro polovico 
spominkov 'so pokupili Jugoslovani 
(največ domačini), drugo pa ino- 
zemcl.

ŠTEVILO ČLANOV NAŠEGA DRU
ŠTVA. Sredi decembra je imelo naše 
društvo 841 fizičnih in 56 juridičnih 
članov, ki so vsi plačali članarino. 
Menimo, da smo med redkimi dru
štvi, ki jim Je uspelo 100 % pobrati 
članarino.

SMUČIŠČA PRI CELJSKI KOCI. 
Letošnjo Jesen so smučarji več popol- 
dnevov s prostovoljnim delom urejali 
smučišča, ki bodo letos pravočasno 
nared. Zal ni sredstev, da bi naba
vili letos še eno vlečnico.

JESENSKA VZDRŽEVALNA DE
LA NA STAREM GRADU. Kakor 
vsako leto Je tudi letošnjo Jesen o- 
pravilo naše društvo nekaj najnuj
nejših vzdrževalnih del, predvsem se 
pokrpali notranjost stolpa.

TURISTIČNE ODDAJE V RADIU 
CELJE, člane in prijatelje društva 
opozarjamo na turistične oddaje, ki 
so na sporedu Radia Celje vsak dru
gi petek. V Januarju bo to 14. In 28. 
januarja.

Letos v celju lepi javni
NASADI, z ureditvijo javnih nasa
dov smo bili letos zadovoljni, saj so 
bili res lepo urejeni, pa tudi cvet
lične grede so bile prav čedne. Ob
ratu VRTNARSTVO pri Kmetijskem 
kombinatu, ki skrbi za javne nasade, 
izrekamo za letošnjo ureditev pri
znanje in pohvalo.

PLUŽENJE CEST. Na naše vpraša
nje, ali bodo plUžene turistične ceste, 
so nam sporočili pri Cestnem pod
jetju Celje, da bodo redno plužili 
cesto Sölcäva-Logarska dolina, cesto 
proti Slemenu pa samo do Kopina. 
Podjetje za ceste in kanalizacijo 
pa sporoča, da bo cesta na Celjsko 
kočo končno redno plužena.

NOVI LOKALI V CELJU. Septem
bra Je odprlo veletrg. podjetje TEH- 
NOMERCATOR v Stanetovi ulici mo
derno urejeno samclpostrežno trgo
vino z barvami in kemičnimi proiz
vodi, novembra pa LESNINA veliko 
prodajalno pohištva v spodnjih pro
storih UNIONA. Urejajo še veliko 
trgovino TEHNOMERCATORJA na 
Titovem trgu, prodajalno konfekcije 
Slavonije v Stanetovi ulici in npvo 
poslovalnico trgov, podjetja MODE 
na Tomšičevem trgu. Tudi nekaj o- 
brtnikov Je v zadnjem času lepo u- 
redilo svoje lokale.

MLADINSKI KLUB V CELJU. 15. 
novembra so odprli v Sindikalnem 
domu lepo urejene prostore Mladin
skega kluba. Polovico sredstev so 
zbrali mladinci sami.

OBISKI OPERNIH PREDSTAV
11. decembra Je organiziralo naše 

društvo prvi obisk operne predstave 
v tej sezoni. Številni obiskovalci so 
si z zanimanjem ogledali lepo pred
stavo Verdijeve opere Trubadur 
v Ljubljani. V naslednjih mese
cih si bomo ogledali predvidoma še 
TRUBADURJA. DON CARLOSA in 
AIDO.

LETOŠNJA TURISTIČNA 
PREDAVANJA

16. decembra je priredilo naše 
društvo prvo' turistično predavanje 
v letošnji sezoni. V zanimivem pre
davanju nam je prof. dr. Franc Habe 
prikazal NORVEŠKE FJORDE. Pre
davanje je bilo zelo dobro obiskano. 
Temu predavanju bo sledilo preda
vanje novinarja Borisa Grabnerja. ki 
nas bo popeljal v SEVERNO AME
RIKO. ter predavanje Viktorja Smo
leja, ki nam bo prikazal MADŽAR
SKO IN ČEŠKO.

MODNA REVIJA LJUDSKEGA 
MAGAZINA

V začetku novembra je priredila 
veleblagovnica Ljudski magazin v 
prostorih samopostrežne restavracije 
odlično obiskano modno revijo. Pri
kazali so veliko lepih konfekcijskih 
modelov, ki so že ali pa bodo v 
kratkem v prodaji. Prireditev so le
po poživeli pevci zabavnih melodij 
iz Ljubljane.

PISMO OBČINSKI SKUPŠČINI 
CELJE

SKUPŠČINA OBČINE CELJE,
Svet za komunalne zadeve 
CELJE

Zdi se nam, da bi bi'a v našem me
stu za prihodnje leto najbolj ak
tualna tale turistično-olepševalna 
dela:

a) ureditev okolja pri kopalnem 
bazenu,

b) ureditev okolja pri novem 
mostu ob pešpoti na Stari grad,

c) popravilo Pelikanove poti na

o ceste na Stari grad. 
Prosimo, da zadevo proučite. 

Predlagamo tudi, da bi imenovali 
za ureditev teh štirih zadev po
seben režijski odbor, v katerega 
predlagamo z naše strani Rada 
JENKA, Rudolfa PIBROVCA, ing. 
arh. Branka REBEKA in prof. Zo
rana VUDLERJA, štiri člane pa 
bi naj na predlog vašega sveta 
imenovala občinska skupščina. 
Naše društvo bi to akcijo moral
no in materialno podrlo.

Z zanimanjem pričakujemo vaš 
zadevni odgovor.

S tovariškimi pozdravi!
Predsednik 
Rado Jenko

TURISTIČNA ZANIMIVOST
Danes večina Celjanov pa tudi 

Zalčanov ne ve več za jamo Pe
kel. Do nje pridemo iz Gotovelj 
mimo Podloga, sledimo Ponlkvici 
do njenega Izvira in smo pred 
▼hodom v to prirodno znameni
tost. Prof. Janko Orožen Jo je v 
svoji knjigi »Celje z zaledjem-« 
opisal takole:

»Komaj opazna steza nas preko 
tega travnika privede pred okrog
2» metrov visoko skalo. Na dnu 
skaie je tipičen širok vhod v pod
zemeljsko jamo. Ob strani prihaja 
iz nje Ponikvica. Strop Jame se 
proti notranjosti dviga. V globini 
40 metrov prestane dnevna svetlo
ba in nadaljevanje poti Je možno 
samo z lučjo in pripravami. Ja
ma je dolga 500 metrov do 1 km in 
se deli v več ramen. Ima velike 
dvorane. Z njenimi kapniki so 
okrasili marsikak oltar. Jama je 
med največjimi v Vzhodnih Alpah. 
Treba bi jo bilo obnoviti. Ljudje 
pripovedujejo, da je zahtevala že 
mnogo nenrevidnih žrtev.«

Skoda, da se za jamo Pekel da
nes nihče ne zanima. Mogoče bi 
dalo žalsko turistično društvo spo
mladi po«budo, da si Jo kolektivno 
ogledamo?

Prof. Z. Vudler

Stan grad, 
č> popravil

PISMO JANEZKA GRDOVIDA

SPOŠTOVANO LEPO MESTO!

Na jesenskem sprehodu po me
stnih ulicah sem zopet videl to 
in ono, kar bi se dalo z dobro 
voljo in z zelo skromnimi sred
stvi tudi odstraniti. Pričnem kar 
pri razdrti ograji ob Savinjskem 
nabrežju, ki se ji je pridružila še 
podrta ograja na Bregu. Del poti, 
kjer ograje ni več, je posebno v 
nočnem času nevaren. V Zidan
škovi ulici je nekaj skrajno za
nemarjenih hiš, ki kar kričijo po 
obnovi, kar velja tudi za enonad
stropno hišo na Muzejskem trgu, 
poslopje stare gimnazije in še 
nekatere hiše v našem mestu. Če 
pogledaš še na dvorišča, je poraz
na slika popolna. Zelo hitro se 
v zadnjem času razvijajo tudi no
va smetišča. Posebno lep uspeh 
ima tisto ob poti na Stari grad 
pri novem mostu in malo manj
še za hotelom Celeia. Novo sme
tišče bo menda nastalo kar pred

občino, če v tej zadevi ne bo nih
če ničesar ukrenil. Podobnih ne
pravilnosti je v mestu še in še. 
Čudimo se, da tega pristojni ne 
vidijo. Tako zanemarjenega me
sta in njegove okolice, kakor je 
danes, še Celjani menda niso vi
deli.

Pogledal sem še v bližnjo oko
lico. Ob cesti na Stari grad je 
bivša Faningerjeva hiša v takem 
stanju, da bi jo bilo najbolj pri
merno porušiti, še slabša je hi
ša pred vhodom v Stari grad. Ker 
mi je zelo ljub Jožefov hrib, sem 
jo mahnil še tja. Pota so skrajno 
zanemarjena. Čujemo, da je nji
hovo vzdrževanje prevzela kra
jevna skupnost, ki bo baje ure
dila vse tako, da glede teh stvari 
ne bo več pritožb. Za zdaj še ni 
videti napredka. Omeniti moram 
še zanemarjene stopnice, ki jih 
nihče ne čisti, ob straneh pa se 
je posušila meter visoka trava, ki 
je nihče ni pokosil. Tu stojijo tu
di štiri na pol podrte baročne 
kapele. Pred leti jih je Zavod za 
spomeniško varstvo iz Maribora 
pričel obnavljati, pa so z delom 
prenehali. Nekaj bo treba glede 
tega storiti, saj so kapele baje 
celo spomeniško zaščitene. Nad 
stopnicami se je posušila tudi 
mogočna stoletna smreka, edini 
ostanek nekdanjega smrekovega 
gozda na Jožefovem hribu, Gozd

no gospodarstvo jo naj podre ali 
pa komu odstopi. Takih in po
dobnih komunalnih problemov bi 
vam lahko napisal še nekaj stra
ni. Na noben način pa ne smem 
pozabiti na ponočnjaške razgra
jače, ki se ne zadovoljijo več sa
mo s kričanjem, temveč povzro
čajo tudi vedno več škode. Na
poti jim je bila ograja ob stop
nicah na Jožefov hrib, na Otoku 
so izruvali še skoraj novo oglas
no desko in jo vrgli čez cesto, na 
križišču pri gostilni Miklavžin so 
oglasno desko zažgali. V godbe
ni paviljon v parku so ponovno 
vlomili, pa tudi razbitih šip je 
zadnje čase vedno več. Menim, 
da bi morali poklicani le malo 
pogledati za temi nepridipravi.

Za komunalnimi problemi bi 
rad omenil še problematiko od
piralnega in zapiralnega časa, ki 
je v Celju tuuradno povsem zme
šan. Vsakdo odpira in zapira, ka
kor se komu zdi. Ti pa modruj, 
kdaj bodo kje odprli in kje za
prli. Topogledno priporočam iz
delavo posebne analize in koordi
nacijski sestanek topogledno pri
stojnih!

Ko sem tako obdelal komunal
no problematiko, se spomnim še 
na prenos Sinjske alke iz Senja, 
kar je bilo tako napisano. To sem 
ponovno preveril in je bilo tako 
ter se tozadevno zadnjič nisem 
zlagal, čeprav so se hudovali na 
mene; kar se pa tiče letnice o

Žalcu, pa ima J. S. prav, samo 
zdi se mi, da se zaradi tega ni 
izplačalo začeti papirnate vojne, 
ki jo jaz tukaj tuuradno preki
njam. Bral sem tudi ČETE, ki 
je nekaj namigoval o Lepem me
stu. Pa bi temu svojemu sopi- 
satelju napisal samo, da ni imel 
prav, in bi bilo bolj prav, če bi 
se o teh stvareh malo bolj pre
pričal.

Posegel bom še na kulturno 
področje in se pritožil nad sla
bim obiskom koncertov pa tudi 
drugih kulturnih prireditev, ker 
so mi v šoli rekli, da moram bi
ti kulturen. Sem že lani napisal, 
da se s kulturnimi prireditvami 
ne sme prezgodaj pričeti, pose
bej ne v lepem oktobru. Tisti, ki 
toliko govorijo o kulturi, bi se 
lahko malo bolj kulturno udejst
vovali vsaj kot gledalci! Upam 
tudi, da bo gledališče prebolelo 
krizo in se spravilo na noge, saj 
se mi zdi, da gre od predstave 
do predstave le na bolje in da je 
cirkus najboljši, pa ne tisti, ki se 
je spravil v drugi polovici no
vembra za Glazijo!

Še hura za nogometno Celje, 
rokometno Celje, atlete kladivar- 
ja, malo manj za atletinje Kladi- 
varja in nič za nogometnega Kla- 
divarja, še posebej pa za boljši 
honorar!

Vaš Janezek Grdovid

2 LEPO MESTO



Nekaj misli ob 60-letnici turistične organizacije
Ob 60-letnici Turistične zveze Slovenije

Delovni program Olepševalnega In turističnega društva Celje
za leto 1966

Ce pogledamo v prve čase tu
rističnih kali pri nas, pred več 
kot sto leti, ko se je turistični in
teres osredotočil samo na Bled, na 
nekaj toplic in Postojnsko jamo, 
vidimo, da moramo tudi turizem 
presojati s stališča našega narod
nega gibanja in osveščanja. Čim 
bolj se je to krepilo in razraščalo, 
tem več je bilo družbenih pogo
jev tudi za razvoj turizma. V 70 
letih prejšnjega stoletja je nasta
lo nekaj olepševalnih društev v 
krajih, kjer je bil slovenski ele
ment dovolj močan in njegova 
zavest toliko razvita. V zadnjem 
desetletju preteklega stoletja so 
se z diferenciacijo slovenskega 
naroda postavile tudi družbene, 
gospodarske in duhovne osnove 
turistične družbene organizacije, 
prav tako, kot so v tej dobi dozo
reli pogoji za celo vrsto sloven
skih organizacij, na katere se je 
opirala nadaljnja rast slovenske
ga narodnega gibanja.

24. junija 1905 ustanovljena 
Zveza za povzdigo tujskega pro
meta na Kranjskem je razvila 
predvsem organizacijsko in pro
pagandno dejavnost. V naslednjih 
letih je bilo ustanovljenih več 
društev za pospeševanje tujskega 
prometa, več olepševalnih dru
štev, leta 1908 Zveza gostilničar
skih zadrug in hotelska delniška 
družba Triglav, ki je imela tudi 
že svoj tourist office.

Takoj po prvi vojni je pričela 
delo Zveza za tujski promet v 
Ljubljani, ki ji je sledila 1. 1926 
Tujsko-prometna zveza v Mari
boru, ustanovljenih pa je bilo tu
di precej novih tujsko-prometnih 
in olepševalnih društev, večina 
predvojnih pa je obnovila svoje 
delo.

Na razvoj turizma v Sloveniji 
so imeli v obdobju med obema 
vojnama precejšen vpliv tudi o- 
srednji državni organi, najprej 
Jugosl. generalni komisariat za 
tujski promet in turistiko, ki je 
bil ustanovljen 1. 1919 in se je 
leta 1922 preobrazil v Jugoslovan
sko zvezo za tujski promet, urad
no ustanovo, pod nadzorstvom 
ministrstva za trgovino. Pridobi
tev, hkrati pa zasluga državne 
uprave v tem obdobju je uredba 
o pospeševanju turizma, z izvrš
nimi predpisi, ki je bila objav
ljena 28. feb. 1936. Čeprav samo 
uredba, je pomenila pravi prev
rat na turističnem torišču. V Slo
veniji smo imeli vsa leta tudi tu
ristični referat pri banski upravi, 
nekaj časa pa tudi turistični svet.

Med zadnjo vojno o turizmu 
ne moremo govoriti, vendar je 
predsedstvo SNOS že jeseni leta 
1944 terjalo referat o turistič
ni organizaciji, kakršna naj bi bi
la v osvobojeni Sloveniji.

Po osvoboditvi je obstajala 
Zveza za tujski promet samo na 
papirju, prav tako društva. Ker 
ni bilo pogojev za oživitev, so 
turistični delavci ustanovili Tu
ristično društvo Slovenije, v ka
terega so se vključila kot podruž
nice prejšnja društva. Večino tu
rističnih nalog so prevzeli v tem 
obdobju državni organi — odsek 
za turizem pri ministrstvu za tr
govino in preskrbo, ki se je 1947 
vključil v novo ustanovljeno u- 
pravo za turizem in gostinstvo, ki 
se je leta 1948 reorganizirala v 
komite za turizem in gostinstvo, 
ta pa se je leta 1951 preoblikoval 
v glavno upravo za turizem in 
gostinstvo. Ker so tako opravljali 
vse naloge na področju turizma 
organi državne uprave, je v tem 
razdobju Turistično društvo Slo
venije z nekaj podružnicami 
pravzaprav le životarilo, saj tak
rat tudi v turizmu nismo posve

čali važnosti družbene dejavno
sti. Navzlic temu pa turistična 
družbena dejavnost tudi v tem 
času ni povsem zamrla, za kar 
gre zahvala predvsem dolgoletni 
tradiciji v organiziranem turi
stičnem družbenem delu na Slo
venskem.

Leta 1950 je bilo Turistično 
društvo Slovenije preosnovano v 
Turistično zvezo Slovenije, pod
ružnice pa v samostojna turistič
na oziroma olepševalna društva. 
To je bil uvod v novo razdobje 
organiziranega turističnega druž
benega delovanja v Sloveniji, 
do odločilnega preokreta v siste
mu organizacije pa je prišlo 1. 
1952. Takrat je bila odpravljena 
Uprava za turizem in gostinstvo. 
Odtlej ni bilo več posebnega or
gana za turizem niti pri ljudskih 
odborih niti pri republiških niti 
pri zvezni državni upravi. Vsi 
njihovi posli razen zakonodajnih, 
planskih in nadzornih, so bili 
preneseni na turistične družbene 
organizacije. V tem in naslednjih 
letih so se v Turistični zvezi Slo
venije oblikovale njene poglavi
tne naloge, ki jih je v glavnem 
uspešno opravila. Omenimo še, da 
je ob koncu leta 1951 delovalo v 
Sloveniji 21 društev, leta 1952 že 
138, leta 1953 je število naraslo na 
170, ob koncu leta 1954 jih je bi
lo 184, ustanovljene so bile tudi 
področne zveze.

Preblizu je nam vsem čas zad
njih desetih let, da bi podrobno 
obravnavali delo in razvoj naše 
organizacije, njene uspehe in re
zultate njenega dela.

Tine Orel

TURISTIČNO SODELOVANJE 
MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

19. oktobra 1985 so se v Mariboru 
že drugič sestali predstavniki turistič
nih organizacij in gospodarskih zbor
nic avstrijske Koroške in Slovenije. 
Razpravljali so o nadaljnjem sode
lovanju.

Avstrijsko delegacijo je vodil pred
sednik Koroške gospodarske zborni
ce dr. FINK. slovensko pa predsed
nik TZS dr. DOUGAN.

Največ je bilo govora o izboljša
nju cest, ki povezujejo obe državi, 
posebno ceste Holmec-Pliberk, Polja- 
ne-Holmec, Pavličevo sedlo-Zielezna 
Kapla, Dravograd-Labud itd. Avstrij
ska in slovenska avtoprevozniška 
podjetja bi naj vpeljala redne in se
zonske avtobusne povezave med Av
strijo in Slovenijo, iprlčieti bi bilo 
treba z medsebojno izmenjavo turi
stov, poskrbeti še za hitrejši postopek 
na meji itd. Obe strani se zelo zav
zemata za medsebojno izmenjavo go
stinskih in turističnih kadrov ter pri
rejanje folklornih in drugih kultur
nih in zabavnih prireditev. Govorili 
so tudi o izdaji skupnih turističnih 
prospektov, ki bi prikazali obe dr
žavi tudi kot tranzitni turistični ob
močji med vzhodom in zahodom, 
pomembnost sta obe stranki pripisali 
tudi udeležbi na velesejmih, poseb
no na sejmu ALPE-ADRIA. Koristna 
bi bila koordinirana zimska poro
čevalska služba o stanju cest, ki po
vezujejo Slovenijo z Avstrijo. Raz
govori so pokazali, da sta obe stra
ni za nadaljnji razvoj turizma.

R. Plbrovec

Upravni odbor je na seji mese
ca novembra sklenil, da bo dru
štvo v letu 1966 opravljalo javne 
turistične funkcije ter delovalo v 
korist svojih članov. Delovni pro
gram je naslednji:

а) Javne funkcije

1) Vzdrževali bomo turistični 
informacijski urad ter skrbeli za 
splošno turistično in informativ
no službo v Celju.

2) Skrbeli bomo za turistično 
propagando mesta Celja. Izdali 
bomo vložke v tujih jezikih k 
celjskemu prospektu.

3) Pripravili bomo gradivo za 
zimski prospekt Celja.

4) Skrbeli bomo za redno ob
javljanje turističnih informacij 
za Celje v časopisju in radiu.

5) Posredovali bomo glede po
manjkljivosti v mestu, razpisali 
bomo nagradno tekmovanje za 
najlepše cvetje na oknih in vrto
vih, občinski skupščini bomo 
predlagali potrebne ukrepe za 
nadaljnji razvoj turizma in olep
šave Celja.

б) Skrbeli bomo za oddajanje 
zasebnih turističnih sob.

7) Pomagali bomo pri ureditvi 
rekreacijskih točk v Celju in 
bližnji okolici.

8) Vzpostavili bomo tesnejše 
stike z vsemi organizacijami, ki so 
kakorkoli povezane s turizmom. 
Izvedli bomo tudi tekmovanje

Tudi v letu 1966 bo skrbela Ce
ljska turistična zveza za pospeše
vanje, predvsem pa za propagan
do turizma. Predvsem bomo:

1) opravljali turistično informa
tivno službo ter tedensko poroča- 
)i osrednji informacijski službi 
pri TZS v Ljubljano, radiu in ča
sopisom ;

2) pripravljali gradivo za turi
stične oddaje v Radiu Celje ter za 
turistične objave v Celjskem ted
niku. Pripravili dvoje turističnih 
predavanj, vzdrževali propagand
ne table ter foto in diateko;

3) razposlali 60 000 prospektov 
in letakov 30 potovalnim agenci
jam doma in 17 v inozemstvo;

4) velesejme v Zagrebu, No
vem Sadu, Gradcu, Celovcu, Du
naju in Trstu bomo založili s pro
pagandnim materialom za naše 
področje (40 000 letakov in pros
pektov) ;

5) skrbeli bomo za objavo pro
pagandnih člankov v našem in 
tujem tisku;

6) koordinirali bomo program 
prireditev na našem področju in 
društvom pri organizaciji priredi
tev tudi pomagali;

7) izdelali bomo nove programe 
turističnega razvoja v posameznih 
občinah;

8) skrbeli bomo za sprejem do
mačih in tujih novinarjev in dru
gih obiskov turistično propagand
nega značaja ter tudi sami opra
vili nekaj propagandnih potovanj;

9) izdali bomo področni letak 
v slovenščini, srbohrvaščini, nem-

gostincev in med njimi akcijo za 
boljše odnose do gostov.

9) Vzdrževali bomo izletišče 
Stari grad, kolikor bomo zmog
li in kolikor nam bo občinska 
skupščina dodelila v ta namen 
potrebna sredstva.

10) Izvedli bomo akcijo med 
mladino, da bi imela boljše od
nose do javnih nasadov in olep
šave našega mesta.

11) Organizirali bomo dva vod
niška tečaja. Enega za gostince, 
drugega za turistične delavce.

12) Pomagali bomo k ureditvi 
prostora pri kopališču in prostora 
med železnico in betonskim mo
stom, Pelikanove poti in Ceste na 
Stari grad.

b) Delo za člane
1) Izvedli bomo tri turistične 

izlete po Sloveniji.
2) Izvedli bomo eno turistično 

ekskurzijo po Jugoslaviji.
3) Izvedli bomo 4 obiske oper

nih predstav v Ljubljani.
4) Izvedli bomo 4 turistična 

predavanja ter še kakšno prire
ditev.

5) Izdajali bomo svoje glasilo 
LEPO MESTO (najmanj dve šte
vilki).

6) Svojim članom bomo poma
gali k cenejšim dopustom. Člani 
bodo imeli na vseh ekskurzijah 
in izletih 20 0/0 popusta. Naročni
na za LEPO MESTO je vključena 
v članarino.

ščini in italijanščini v 50 000 iz
vodih, ponatis vložka k prospektu 
v 30 000 izvodih, cenik v 50 000, 
turistične informacije v 5000 iz
vodih ter še eventuelne manjše 
tiske ter barvne razglednice, vse 
s sofinaciranjem interesentov;

10) s sveti za turizem v posa
meznih občinah in s turističnimi 
društvi bomo skrbeli za sodelova
nje in koordinacijo.

11) opravljali bomo vse ostale 
naloge v skladu s pravili, sklepi 
UO in občinskih skupščin.

Celjska turistična zveza 
Celje

Anketa o društvenem 
delu

(Nadaljevanje s prve strani)
naj ne bo preveč statična v tu
rizmu.

V anketi je kot posebna točka 
dobilo svoje mesto tudi društveno 
ime. Ze dalj časa namreč priha
jajo do izraza različna mnenja o 
imenu društva. Predložena so bi
la tri imena, vendar nobeno iz
med njih ni dobilo absolutne ve
čine. Za dosedanje ime se je 
izreklo 30 % anketiranih, za 
majhno spremembo (Turistično 
olepševalno društvo) je bilo 25% 
anketiranih, medtem ko je za 
ime Turistično društvo glasova
lo 37 % anketiranih. 8 % anketi
rancev se ni odločilo za nobeno 
ime. J. Volf

BARVE ZA OBLEKE □ MICA □ 

ČRNILO □ INDIGO □ JASNIT ZA 

KOPIJE □ MATRICE □ SELOTEJP
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Financiranje turističnih društev
Vse večji promet domačih in 

tujih gostov postavlja v ospredje 
tudi vprašanje turističnega gos
podarstva kot celote. Turizem že 
zdavnaj ni več samo področje de
lovanja ozkega kroga turističnih 
entuziastov, pač pa so se ga z 
vso resnostjo lotile tudi gospodar
ske organizacije in politično teri
torialne enote. Zaradi takšnega 
razvoja so se pričeli pojavljati 
tudi dvomi v upravičenost obstoja 
turističnih družbenih organizacij.

V zvezi s tem pa je treba pou
dariti dejstvo, da so naša turistič
na društva vendarle najučinkovi
tejši činitelj za vcepljanje turi
stične miselnosti prebivalstvu ter 
za aktivno vključevanje prebival
stva v turistični promet. Razen 
tega se najbrž nobena organiza
cija ne bi mogla tako učinkovito 
ukvarjati z lokalno in regionalno 
turistično propagando, z informa
cijsko in recepcijsko službo, z or
ganiziranjem turističnih priredi
tev, urejanjem zunanje podobe 
krajev, mobilizacijo zasebnih sob, 
organizacijo vodniške službe in 
celo z nekaterimi gospodarskimi 
dejavnostmi, kot to opravljajo 
prav turistična društva. Te dejav
nosti so namreč za gospodarske 
organizacije več ali manj neren
tabilne.

Uspešno izpolnjevanje omenje
nih nalog je seveda odvisno od 
ustreznih finančnih sredstev, pa 
čeprav so stroški za posamezne 
akcije zaradi amaterskega dela 
turističnih delavcev in njihove 
predanosti znatno nižji, kot bi 
bili sicer.

Rednega in uspešnega delovanja 
turističnih družbenih organizacij 
pa si ne moremo zamisliti brez 
finančne podpore občinskih skup
ščin. Žal se v zadnjem času vse 
bolj pogosto dogaja, da občinske 
skupščine odrekajo finančno po
moč svojim turističnim zvezam in 
turističnim društvom. Osnovni 
vzrok je nedvomno v proračun
skih težavah, v katerih so se znaš
le občine po uveljavitvi gospodar
ske reforme.

Razen tega pa se srečujejo tudi 
s povsem napačno miselnostjo, 
češ, da se je naše turistično gos
podarstvo v zadnjih letih tako 
razvilo, da ne potrebuje več tu
ristične družbene dejavnosti z 
vsemi njenimi pobudami in last
nimi akcijami. Tako pojmovanje 
je povsem napačno, saj delujejo 
enake organizacije ob močni fi
nančni podpori lokalnih oblasti in 
vlad tudi v turistično najbolj raz
vitih državah, kjer pomenijo ene
ga najmočnejših činiteljev v raz
voju lokalnega in regionalnega 
turističnega prometa.

Pri nas bi morali financirati tu
ristično družbeno dejavnost ob
čine neposredno ali pa iz ustrez
nih skladov za pospeševanje tu
rizma, v katere bi se stekala zla
sti turistična taksa. Ta taksa je po 
zakonu sicer občinska taksa, ven
dar po svoji vsebini in ekonom
ski funkciji ni identična z dru
gimi taksami; gost jo namreč pla
čuje za turistično urejenost in o- 
premljenost kakega kraja, torej 
za storitev, ki mu jo ne morejo 
posebej fakturirati. Zato bi se 
morala turistična taksa namen
sko vračati v turizem in sicer v 
glavnem preko turističnih dru
štev, v kolikor se sploh ne bi zbi
rala pri turističnih društvih.

Občine naj bi finansirale turi
stična društva na osnovi delovnih 
programov društev, ki bi jih pri
stojni občinski sveti obravnavali, 
potrjevali in vse leto bedeli nad 
njihovim izpolnjevanjem. Ce pri 
občinskih skupščinah ne bo u- 
streznega razumevanja glede ta
kega financiranja, bo turistična 
družbena dejavnost odmrla. S 
tem ne bi nastala nepopravljiva 
škoda samo turističnemu gospo
darstvu vse Slovenije, ampak tu
di posameznim prizadetim obči
nam, da ne govorimo o težavah, 
ki bi nastale potem, ko bi bilo 
treba po nekaj letih vzpostaviti 
to organizacijo spet na novo.

Niko Isajevič

RAZGOVOR Z GOSTINCI

Tokrat z ZINKO KOŠEC, upravnico 
gostišča Stari grad

Zinka Kdšec je že nekaj let uprav
nica gostišča na Starem gradu, edi
nem celjskem izletišču, ki ga vzdržu
je, kolikor pač more, Olepševalno in 
turistično društvo. Zastavili smo ji 
nekaj vprašamo An zapisali odgovore:

LEPO MESTO: Najprej nas zanima, 
koliko je bilo letos obiskovalcev na 
Starem gradu?

KOSCEVA: Obisk je bil letos kar 
lep. NA bilo manj obiskovali cev ka
kor lani. Inozemcev mogoče še več. 
Cenim, da jih je bilio do konca ok
tobra okoli 50 000, od tega približno 
15 % inozemcev.

LEPO MESTO: Ali so bili vsi ti 
obiskovalci tudi vaši gostje?

KOSCEVA: Zal ne. Pač pa kakih 
■40 000. V tej številki pa so všteti tu
di izleti'. Otrok je bilo spomladi bli
zu 10 000.

LEPO MESTO: Kakšen je kaj za
pitek vaših gostov?

KOSCEVA: Letos boy skromen kot 
lani. Glavni putrošni predmeti so pri 
nas kava, malinovec, oranžada im šun
ka rica. Vdma ne prodamo celo ileto 
kaj več kakor 10001 litrov. Tega sem 
sicer kot žena prav vesela, kot gostil
ničarka pa bi rajši imela drugačno 
strukturo poifcrošnje, kar bi povečalo 
tudi naše osebne dohodke.

LEPO MESTO: Culi smo nekaj pri
tožb o vašem poslovanju.

KOSCEVA: Res, včasih je tudi kaj 
narobe. Predvsem kadar imamo ve
lik naval, ob nedeljah popoldne, ko 
imamo v dveh urah toliko gostov, 
kakor sicer ves teden. Tudi preskr- 
bovamje je na gradu precej težje ka
kor v mestu. Vsa živila moramo zno
siti v »cekarjih« in nahrbtnikih, ker 
bi bili prevozi predragi. Pa tudi pri

nabavah za nedelje moramo biti zelo 
previdni saj če nam vreme pokvari 
obisk, pripravljenega ne moremo pro
dati. Sicer pa se trudimo, da bi go
stom kar najbolj ustregli. Izrabim to 
priliko, da se opravičim vsakomur, če 
je bilo pri naß kaj narobe.

LEPO MESTO: Ste letos kaj na 
novo urejali?

KoSCeVA: Uredili smo salon, na
kupili nekaj novega pribora, društvo 
je dalo prebarvati vse prostore, opra
vilo pa je tudi še nekaj drugih vzdr
ževalnih del.

LEPO MESTO: Kaj menite o gostih?
KOSCEVA: Velika večina gostov je 

prijazna in korektna. Včasih pa so 
med njimi tudi kakšni, ki so nesram
ni pa tudi s seboj vzamejo kaj — 
v zadnjih treh mesecih so nam od
nesli 10 kovanih kroparskih vaz, čez 
obzidje zmetali 8 stolov, precej ko
zarcev pa mogoče še kaj.

LEPO MESTO: Ali bo gostišče od
prto tudi pozimi?

KOSCEVA: Gostiče Stari grad bo 
odprto tudi pozimi, čeprav Je poslo
vanje v zimskih mesecih pasivno. Pa 
končno, če zapremo Stari grad pozi
mi, smo zaprli s tem edino celjsko 
izletiišče. Priporočam se za obisk tudi 
•pozimi in opozorim že danes na do
mače silvestrovanje. Rada bi dodala 
samo še to, da je Stari grad še lepši 
pozimi ter, da postrežemo vedno tudi 
s toplimi jedili.

LEPO MESTO: Želimo vam veliko 
gostov, dober promet, čim manj ner
gačev in takih, ki delajo škodo; želi
mo pa tudi, da bi vi ter Nada in 
Micka vse goste prijazno in dobro 
postregli.

PRIPOMBE, PREDLOGI IN DOPOLNITVE 
K URBANISTIČNEMU PROGRAMU CELJA
Plenum Olepševalnega in turistič

nega društva Celje je na svoji zad
nji seji obravnaval razstavljeni ur
banistični program Celja In sprejel 
naslednje pripombe:

1. ZAŠČITA POVRŠIN IN ZONINGI
Odobravamo predvidene zelene po

vršine v treh pasovih (Golovec, pas 
med Ipavčevo ulico in Cesto na Ost
rožno ter pas severno od kopališča). 
Predlagamo, da je treba nujno izde
lati grafično dokumentacijo, pasove 
pa zavarovati z odlokom kot nezazid
ljive, oziroma uporabne le za posebne, 

namene, piedvsem za fizično rekreacijo. 
Brez tega pravnega akta in strogega 
izvajanja odloka ne bo mogoče ohra
niti teh zelenih površin.

Glede na onesnaževanje ozračja, ki 
ga povzroča celjska industrija in gle
de na ugotovljene različne smeri vet
rov, so predvidene zelene površine 
še posebej priporočljive.

2. REKREACIJA
Nujno je z odlokom zaščititi tudi 

kompleks bodočega rekreacijskega 
ctnua Na gričku, obstoječi odiok o 
zelenin povrsinan pa se izpopolniti. 
Odbor, ki je pričel z urejevanjem re
kreacijskega predela Celjska koča je 
treba oživeti, ga izpopolniti in mu 
pomagati pri njegovem delu. Izde
lati je treba posebno študijo o rekre
aciji in celjskih izletiščih.

zaščititi in zavarovati je treba tu
di površine za bodoče akumulacijske 
vodotoke v Šmartnem v Rož. dolini, 
posebno predel bodočih umetnih je
zer, ki so tudi turistično zanimiva.

Menimo, da se moramo odločiti 
glede dvigala odnosno vlečnice na 
Stari grad, kar v programu ni pred
videno. Predvideti je treba vsaj pro
stor, saj moramo računati z dejst
vom, da ne bo več tako dolgo, ko 
bo imelo Celje 70 000 prebivalcev. Tu
di cesta na Stari grad je potrebna 
rekonstrukcije, perspektiva športnih 
naprav in kopališč pa je v progra
mu prav nakazana.

3. POKOPALIŠČE
Sedanje Mestno pokopališče bo v 

kratkem zasedeno, pa tudi struktura 
tal in lega nista ustrezni. Zato je 
treba novo lokacijo na severni strani 
mesta čimprej zaščititi, predhodno pa 
proučiti ustreznost strukture tal. 
Nismo povsem prepričani, da je ta 
lokacija najustreznejša.

4. ZAVAROVANJE ČRPALIŠČA PIT
NE VODE V MEDLOGU IN OSKRBA 

Z VODO
Zaščiteni kompleks v Medlogu, 

kjer je črpališče pitne vode, je treba 
čimprej rekultivirati z gozdnimi kul
turami in opustiti vsako kmetijsko 
obdelovanje, ki zahteva gnojenje. Ta 
ukrep je še posebej nujen, da bo 
moč opustiti kloriranje vode, ki kva
ri okus in krajša življenjsko dobo 
ljudi, ki jo pijejo.

Za povečano število prebivalcev 
bodočega Celja je treba zavarovati 
tudi zadostne vire zdrave pitne vode, 
že danes planirajo na prebivalca pre
ko 300 litrov na dan. Industrija se 
bo morala oskrbeti z industrijsko vo
do, saj .je zdrava pitna voda v te na
mene predragocena.

5. STARO MESTNO JEDRO
Staro mestno jedro je treba ure

diti po posebnem ureditvenem načr
tu, saj je izredno lepo in je vredno 
tega dela. Iz mestnega jedra je tre
ba tudi prestaviti vojašnico, še prej

pa zasilna vojaška skladišča tn ga
raže na vzhodnem delu Otoka. V 
daljši perspektivi bo morala dobiti 
novo lokacijo tudi vojašnica v Ga- 
berjih.

6. KANALIZACIJA IN ČISTILNE 
NAPRAVE ODPLAK IN OZRAČJA

Izgradnja stanovanjskih zon na 
Otoku, ob Dečkovi cesti, v Novi va
si ter na Hudinji je zavzela že tak 
obseg, da je odvajanje odplak-feka- 
lij preko pretočnih greznic sanitarno 
nevzdržno. Naravna odvodnika Ko
privnica in Sušnica pa sta zaradi 
majhnih količin vode že tako obre
menjena, da resno ogrožata naše 
zdravje, sta le še vzredišča mrčesa 
in podgan. Vzporedno z izgradnjo 
stanovanjskih sosesk, je nujna tudi 
izgradnja komunalnih naprav, pred
vsem vodovoda in kanalizacije. Da
nes imamo že ob vsakem večjem de
ževju poplavljenih večino kleti. Vzpo
redno s kanalizacijo moramo opozo
riti na onesnaženje Savinje, Hudinje 
in Voglajne z industrijskimi odpla
kami. Industrijska podjetja si mora
jo urediti svoje čistilne naprave za 
vode pa tudi naprave za prepreče
vanje onesnaževanja ozračja z indu
strijskimi in zdravju škodljivimi pli
ni. Zdravstvena služba bi morala ta
koj uvesti opazovanje onesnaževa
nja ozračja. Sploh menimo, da se bo 
morala perspektivno težka kemična 
industrija umakniti iz mesta.

7. CESTE
Glede cest smo mnenja, da Jih la 

gospodarskih in turističnih razlogov 
ne kaže prestavljati iz mesta. Prob
lematika cestnega razvoja se nam ne 
zdi dovolj proučena.

8. LOKACIJE JAVNIH POSLOPIJ IN
NAPRAV

Menimo tudi, da lokacije javnih 
poslopij odnosno sploh razvoj javnih 
služb in predvsem šol ni dovolj pro
učen. Tudi kulturno zgodovinski spo
meniki bi morali najti v programu 
več prostora, kar velja tudi za naglo 
se razvijajočo motorizacijo in s tem 
v zvezi za mestni promet in parkirne 
prostore; ne smemo prezreti še jav
nih smetišč, centralnega prostora za 
odlaganje smeti, nove avtobusne po
staje, parkinga tovornih automobilov 
in mogoče še kaj.

9. TURIZEM IN GOSTINSTVO
Naj omenimo še svoje mnenje o 

turizmu in gostinstvu v urbanistič
nem programu s pripombo, da Je to 
področje premalo obdelano in bi ga 
kazalo še posebej dopolniti po pred
hodnem posvetovanju z gostinskimi 
in turističnimi delavci. Zdi se nam, 
da bi naj veljala ta pripomba delno 
tudi glede trgovine in obrti. Zave
dati se moramo, da bo Celje v per
spektivi pomembno turistično tran
zitno mesto. Predlagamo še enkrat, 
da se prouči možnost gradnje žičnice 
odnosno dvigala na Stari grad, kar 
smo že omenili ter da se obnovi in 
dopolni odlok o zavarovanju zelenih 
površin in o estetskem izgledu me
sta. Določiti je treba tudi lokacijo za 
tretji celjski hotel (v naslednjih 20- 
letih), v perspektivi pa bo potreb
nih tudi še nekaj izletišč, nočni lo
kal in nekaj domačih gostišč.

Te pripombe seveda niso popolne, 
so pa rezultat razprave in mnenj na 
plenarni seji Olepševalnega in tu
rističnega društva Celje, ki želi bolj 
kakor kdor-koli LEPO CELJE.

Olepševalno In turistično društvo 
Celje

PLANINSKO DRUŠTVO CELJE
OHRANJA TRADICIJE NOB

Kakor že nekaj let sem, Je tudi 
pretekli oktober (16. in 17.) mladin
ski odsek celjskega Planinskega dru
štva organiziral pohod planincev po 
poteh herojske XIV. divizije. Letos 
Je bila na vrsti III. etapa s Pake pri 
Velenju preko Graške gore čez Sle
me na Smrekovec in s Smrekovca na 
Ljubno.

Pohoda se je udeležilo okoli 80 mla
dincev - okoli 60 - iz Celja. Planince je 
spremljal »tomšičevec« tov. Ignac 5e- 
gina, ki Je spotoma oživljal spomine 
na slavne, a težke dni XIV. divizije 
iz leta 1944. V Rastkah so udeleženci 
pri spomeniku padlim položili venec, 
v Ljubnem pred spomenikom padlim 
pa sta pohod zaključila društveni 
predsednik tov. Dušan Gradišnik s 
spominskim nagovorom, načelnik mla
dinskega odseka Peter Naraks pa z 
razdelitvijo spominskili diplom.

Mladinski odsek pripravlja zdaj 
pohod po poti I. celjske čete.

Z organizacijo množičnih pohodov 
v kraje najpomembnejših prizorišč na
šega narodnoosvobodilnega boja o- 
iivlja Planinsko društvo Celje zgled 
domovinske ljubezni, revolucionarno
sti, požrtvovalnosti, vztrajnosti in 
hrabrosti naših borcev, kar mu — so
deč po udeležbi in priljubljenosti teh 
pohodov - tudi lepo uspava.

PRIJETNEGA OKUSA
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Razgovor z Milanom Vukmanicem,
Sefom celjske poslovalnice »KOMPASA«

Milam. Vuk mani č, neumorni turi
stični organizator, se Je rodil 27. 2. 
1924 v Mariboru. Serf cefljske posloval
nice Kompasa Je od K. l. 1959. Pred 
dnevi sva Imela tale razgovor.

Lepo mesto: KakSna Je bila po va- 
Si oceni minula turistična sezona?

Vukmanič: Mislim, da dobra. V naži 
poslovalnici smo omeli za .približno 
20 % večji promet kakor lani. Me
nim tudi, da Je približno tak porast 
tudi drugod.

Lepo mesto: V kaj je bila orienti
rana va5a dejavnost?

Vukmanič: Največ prometa ustvar
jamo z izleti, sledijo vozovnice, pol
ni listi, spominki in drugo.

Lepo mesto: Kakšna pa je bila 
letošnja posezona?

Vukmanič: Imamo skoraj isti pro-

Milan Vukmanič (levo) in pom. gen. 
dir. Kompasa dr. Miha Hlade, lani 

v Moskvi

met kakor v gflJavni sezoni. Ljudje 
izredno veliko potujejo!

Lepo mesto: Kaj pripravljate za zi
mo?

Vukmanič: Tudi letošnjo zimo smo 
orientirani predvsem na dunajsko dr
salno rewijo v Celovcu. Lani smo pe
ljali na to revijo obiskovalce s 100 
avtobusi. Upam, da jih tudi letos ne 
bo veliko manj. Zagotovili bomo naj
nižjo možno ceno, za prevoz pat bodo 
na voljo najmodernejši avtobusi 
znamke Mercedes.

Lepo mesto: In Izleti ter dopusti v 
prihodnji sezoni?

Vukmanič: Tatkoj po končani drsal
ni reviji bomo pričeli z izleti. Pri- 
pravilii smo več izletov z JAT-ovo 
C ara vel o v Moskvo po izredno ugod
ni ceni, pripravljenih imamo tudi ne^- 
kaj izletov v Prago, Budimpešto, Rim, 
Pariz tor na vse večie velesejme. Do
ma na Plitvice, čez Vršič itd.; začeli 
bomo tudi novo akcijo: medsebojne 
obiske delovnih kolektivov. Tudi za 
,ietne dopuste bomo lahko .ponudili 
50 raznih krajev po najnižjih možnih 
cenah.

Lepo mesto: Vaše mnenje o turii- 
mn v Celju in o našem društvu?

Vukmanič: Turizem je v Celju in 
na celjskem turističnem področju le
po napredoval. Postopoma pa bodo 
pogrebne večje investicije. Potrebu- 
jemo ceste, gostišča žičnice in vleč
nice. Z delom turističnega d u'tva s^m 
zalo ■zadovoljen saj je a.gini incia- 
t-r vseh turističnih dovajani v Celju. 
Isto velja tudi za Celjsko turistično 
zvezo.

Lepo mesto: Mogoče Se beseda o 
gostincih?

VukmanoviČ: Ce jski gosMnci so si
cer marljivi, t’di cen nimajo preti
ranih, za turizem pa kažejo premalo 
inciative. Za organizacijo zabave'ma
jo premalo posluha, saj ni bilo do 
novembra v Ceil ju ne godbe ne plesa 
pa tudi o zapiralnem času bi se ve
ljajo pomeniti; ob desetih res ne bi 
smele biti vse gostilne zaprte. Kako 
so v Celju potrebne zabave, nal pove 
tudi primer zadnje modne reviie. k! 
jo ie organiziral Ljudski magazin v 
dveh urah smo prodali vse vstorn ce! 
Zdi se mi, da je Celje danes z; sp a no 
mesto.

Lepo mesto: Hvala, za razgovor in 
naše najboljše želje za vaše nadalj
nje delo.

Vran

liko ljubeznijo in vestnostjo in vsa
komur rad pove zgodovino Celjskih 
grofov, pri tem pa ponudi razgledni
ce, spominke. Tako je Kumar danes 
najstarejši aktivni uslužbenec Olep
ševalnega in turističnega društva Ce
lje. Ob 10-letnici njegovega dela sc 
mu za vestnost in marljivost iskre
no zahvaljujemo z željo, da bi skr
bel za Stari grad še dolga leta. Če
stitamo pa mu tudi k njegovi 65-let- 
nici ter mu želimo zdravja, sreče in 
zadovoljstva.

—

Obiskovalci Starega gradu gotovo 
dobro poznajo moža, ki vsakogar po
zdravi ob vstopu v Friderikov stolp. 
Poznajo pa ga tudi številni prebival
ci Celja, saj prodaja naš časopis LE
PO MESTO in srečke raznih loterij. 
To Je Rudolf KUMAR, ki se je rodil 
11._4. 1891 v Saleku pri Velenju. Leta 
1916 je začel kot progovni delavec 
in bil po stavki leta 1920 kot njen 
udeleženec odpuščen. Nato je bil ru
dar v rudniku Velenje, po vrnitvi 
od vojakov pa se Je ponovno zapos
lil pri železnici ter postopoma na
predoval do vlakovodje. Upokojen je 
bil 1. 1956. Se istega leta je nastopil 
tlužbo društvenega oskrbnika na Sta
rem gradu. Svoj posel opravlja z ve-
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Turistične informacije
a) kulturne ustanove

Mestni muzej je odprt vsak dan 
razen ponedeljka od 9. do 12. ure.

Muzej narodne revolucije je od
prt vsak dan razen ponedeljka od 
9. do 12. ure

Likovni salon je odprt vsak dan 
od 10. do 13. ure in od 17. do 19. 
ure

Slovensko ljudsko gledališče, 
predstave ob 19.30
b) RAZVEDRILO

Kino Metropol, predstave ob 16., 
18. in 20. uri

Kino Union, predstave ob 16, 18 
in 20 uri
C) TURISTIČNE INFORMACIJE 

Turistični informacijski urad, 
Stanetova 15, telefon 29-79 ob de
lavnikih od 8-12 in 16-18 ure 

Turistično podjetje Kompas, 
Tomšičev trg 1, telefon 23-50 ob 
delavnikih od 7.30—12.30 in 16—18 
ure ob sobotah od 7—14 ure.

Avtoturistično podjetje Izletnik, 
Titov trg 3, telefon 23-65 ob de
lavnikih od 7—12 in 14—17, ob so
botah popoldne zaprto.
č) AVTOMOBILIZEM

Avto-moto društvo Šlander, Ra
zlagova ul. 1 ob delavnikih od 7. 
do 14. ure

Petrol, bencinska črpalka na 
Mariborski cesti, neprekinjeno 

Petrol, bencinska črpalka na 
Ljubljanski cesti od 6-20

Avtomobilski servis Zastava, 
Miklošičeva cesta od 6—14

Avtomehanična delavnica, Lju
bljanska cesta od fi—14
d) IZLETlSCA

Izletišče Stari grad, gostišče od 
7-21.

Gostilna Culk, Lava 7-21 
Gostilna Šeligo Matilda, Tehar

ska cesta, od 7—22
Gostilna Belaj, Polule, 7-22 
Gostilna Vedenik. Ostrožno, 7-22

e) HOTELI
Hotel Celeia, Mariborska cesta 6. 

telefon 20-41
Hotel Evropa, Titov trg 4, tele

fon 20-18

ZIMSKI PROSPEKT

Celjska turistična zveza Celje pošlje 
vsakomur brezplačno zimski prospekt 

in cenik

SP ima prav!
Ljudje, tudi novinarji, še ved

no včasih napačno uporabljajo 
nekatera krajevna imena v celj
skem območju. Treba je samo po
gledati v Slovenski pravopis. Ta 
je v skladu s staro, udomačeno 
govorico predpisal rabo nekaterih 
takšnih imen v zvezi s predlogi 
v in iz ter na in z. V oklepajih 
navajamo ustrezno stran SP: 

na Dobrni, z Dobrne (198) 
na Gomilskem, z Gomilskega

(257)
na Ljubnem, z Ljubnega (408) 
na Polzeli, s Polzele (618) 
v Ponikvi, iz Ponikve (623) 
na Rečici, z Rečice (741) 
na Teharjah, s Teharij (885) 
na Vranskem, z Vranskega (953) 
v Nazarjah, iz Nazarij (475) 
na Senovem, s Senovega (775)

ODKLANJAMO GRADNJO BENCINSKE ČRPALKE V 
ULICI XIV. DIVIZIJE

NAŠ PROGRAM: LEPO MESTO CELJE!

Turistična bibliografija
CELJSKO TURISTIČNO PODROČJE
Zadnje dni decembra Je bil dotlskan 

lep turistični vodič aa celjsko turi
stično področje, ki ga Je ladala Celj
ska turistična zveia.

Vodič Ima v prvem delu aemlje- 
pisno-zgodovinsko-turlstičnl oris po
krajine, ki ga je napisal znani slo
venski geograf In turistični publicist 
prof. France Planina. V drugem delu 
knjižice pa so opisi posameznih kra
jev, ki Jih Je sestavil prof. Zoran 
Vudler, ki je publikacijo tudi lično 
uredil. Ilustrirana Je z okoli 46 foto
grafijami, ki so Jih prispevali znani 
fotografi domačini, na čelu z mojstrom 
Pelikanom. Publikacija Je lep prispe
vek k turistično propagandni litera
turi našega področja.

ZIMSKI PODROČNI PROSPEKT
Meseca novembra Je izdala Celjska 

turistična zveza v 30 000 izvodih prav 
ličen zimski prospekt svojega pod
ročja, v katerem je opisanih v sliki 
in besedi 12 turističnih krajev z nji
hovimi zimsko-Sportnlml postojanka
mi. Prospekt Je bil nujno potreben, 
saj moramo končno le pričeti tudi z 
intenzivnejšo propagando zimskega 
turizma.

ZGODOVINA planinskega
DRUŠTVA
Naš zgodovinar prof. Janko Orožen 

končuje zgodovino celjskega Planin
skega društva. Zgodovina bo Izčrpno 
prikazala razvoj in že več kot 70 let 
dolgo, v letih pod tujo nadvlado tudi 
narodno-obrambno delo za razcvet 
našega planinskega turizma. Delo, ki 
ga z zanimanjem pričakuje razen pla
ninskih in turističnih delavcev tudi 
vsa kulturna Javnost, bo predvidoma 
izšlo že prihodnje leto v založbi celj
skega Planinskega društva.

Prospekt Rogaške Slatine
Ob zaključku redakcije smo prejeli 

še izredno lep barvni prospekt Ro
gaške Slatine, ki ga je izdalo turistič
no društvo. O prospektu bomo še 
pisali.

KRIŽANKA
VODORAVNO:
1. odlična sovjetska atletinja (Ta

mara), 6. prebivalec prelepe sloven
ske alpske doline, 8. položaj, ». oseb
ni zaimek, 10. grobo orientalsko bla
go, 11. mestece v Severni Dalmaciji, 
kjer ;je bila začasna prestolnica hr
vaških vladarjev, 12. okrajšava za 
knouckt aut, 13. težko premično o- 
rožje, 14. velikonočna, Jed, 16. vrsta 
gledališke predstave.

NAVPIČNO;

1. turistični kraj v Spodnji Savinj
ski dolini ,pod vznožjem Mrzlice, 2. 
vrsta žabe, 3. glavni števnik, 4. avto
mobilska oznaka za Štajersko, 5. ho
te! v Laškem, 6. prisilno delo, 7. mo
derno urejen počitniški dom v Sol
čavi, lil. moško Ime. 13. pod, 15. ke
mični znak za element erbij.

Sodelavci v tej številki: Milan
Božič, Milan Cetina, Stane Dolar, 
Gustav Grobelnik, Rudi Hrovat, Ni
ko Isajevič, Rado Jenko, Pavle Jer
man. Karel Jug, Juro Kislinger, 
Zvonko Koren, Bogo Kosi, dr. Ervin 
Mejak. Tine Orel, prof. Janko Oro
žen, Josip Pelikan, dr. Arnold Per
nat, Rudi Pibrovec. Fran Roš, Ante 
Tevž, Stane Terčak, Franjo Vajd, 
Janko Volf. prof. Zoran Vudler, 
Slavko Zorko, dr. Majran Barle In 
Lojze Trstenjak.

LEPO MESTO S



Razgovor
z mojstrom Pelikanom 
ob njegovi 
osemdesetletnici

Josip Pelikan 80-letnik
Med redke še aktivne ustanovite

lje našega društva iz leta 1920 pri
števamo tudi uglednega fotografskega 
mojstra Jožeta PELIKANA. Naš slav
ljenec se je rodil v Trbižu 9. 12. 
1835. IzuCil se je fotografske obrti, 
specializiral pa se je na Dunaju in po
stal tako eden prvih visokokvalifici
ranih slovenskih fotografov. Obrt je 
pričel leta 1910 v Brežicah, nadalje
val pa v Idriji, od koder Je moral 
k vojakom. Leta 1919 se Je vrnil v 
Idrijo, od koder je moral še Istega 
leta pobegniti v Jugoslavijo. Čez me
jo sta šla skupaj s poznejšim direk
torjem celjske cinkarne dr. Bebler
jem, ker bi ju Italijani sicer zaprli. 
V Celju Je odprl delavnico v Cuprij- 
skl ulici, kjer ima svoj atelje še da
nes.

Mojster Pelikan Je dvignil fotogra
fijo na izredno raven, saj ga upravi
čeno štejemo ne samo med fotogra- 
fe-obrtnike, temveč tudi k mojstrom 
umetniške fotografije. Kdo ne pozna 
slovite Pelikanove panorame Logar
ske doline, panorame Celja, nekaterih 
portretov in čudovitih planinskih pos
netkov? Mojster Pelikan Je bil skoraj 
vsa leta od 1921 naprej član upravnih 
In nadzornih odborov našega društva, 
društveni fotograf, imeniten organi
zator pri prireditvah, sodelavec pri 
obnovi Starega gradu in planinskih 
postojank. Vrsto let je sodeloval tu
di pri Planinskem društvu in pri ri
bičih, kjer je bil eden organizator
jev obnove ribnikov v Blagovni. Ved
no in povsod se Je zavzemal za lep- 
lo ureditev našega mesta in za raz
voj turizma na celjskem turističnem 
področju. Ze od ustanovitve Lepega 
mesta Je njegov zvesti sodelavec, nje
gova rubrika »Tribuna Olepševalnega 
in turističnega društva v fotografiji« 
pa Je ena najbolj cenjenih. Na zad
njem občnem zboru Je bil zaradi svo
jih zaslug izvoljen za častnega 
člana Olepševalnega in turističnega 
društva. Jubilant je še danes čil in 
krepak ter vzorno vodi svoj znani in 
ugledni fotografski atelje. Ko se mu 
danes zahvaljujemo za dolgoletno po
moč in sodelovanje pri našem dru
štvu, mu kličemo: »Mojster Pelikan 
še mnogo, mnogo zadovoljnih in 
zdravih let!«

MODNA REVIJA, KI JO JE 
PRIREDILO TRGOVSKO 

PODJETJE MODA CELJE
Trgovsko podjetje Moda Celje je 

v sodelovanju s Centrom za sodobno 
oblačenje in opremo v Ljubljani pri
redilo v oktobru modno revijo, na 
kateri je sodelovalo dvajset njegovih 
dobaviteljev s svojimi izdelki. Mod
ra revija Je naletela med Celjani na 
odobravanje, saj so bile vstopnice za 
vse štiri predstave že nekaj dni prej 
razprodane. Osem manekenk in en 
maneken Je prikazalo blizu sto uspe
lih modelov, ki so jih gledalci toplo 
pozdravili, saj so bili izdelki naših 
konfekcijskih podjetij zares lepi. Ne
kateri modeli, prkazani na modni 
reviji, so že v prc-daii v poslovalni
cah MODE CELJE. Na reviji je so
deloval zabavni ansambel Eda COR
SICA, pela pa je Marjana DERŽAJ.

KAKO JE bilo NAŠE MESTO 
NEKDAJ OSKRBOVANO Z VODO

Do leta 1908 mesto Celje ni imelo 
vodovoda. Slovesno so ga odprli 2. 
decembra 1908. Do takrat so imele 
hiše po mestu vodnjake. Le redki 
so Imeli kopalnico ali stranišče na 
vodno izplakovanje, v take kopal
nice in stranišča so morali vodo spro
ti nositi, v mestu je bilo tudi nekaj 
Javnih vodnjakov. Tako v sedanji 
Zidanškovi ulici, na Trgu svobode, 
pred današnjo trgovino Volna, pred 
gostilno Branibor in v Razlagovi u- 
Ilci, iz katerega je dobivala vodo tu
di okoliška deška šola, ki je bila tak
rat v Razlagovi ulici. Javna vodjaka 
sta bila še nred slovensko gimnazijo v 
Selški ulici in v ulici kjer je zdaj 
tržnica. Ta ulica se je po vodnjaku 
imenovala Vodnjaška ulica. Te vod
njake so odstranili v začetku bivše 
Jugoslavije.

M. C.

Gostinsko podjetje

TURIST
v Gornji Savinjski dolini 

z gostišči:

NA TRGU, Mozirje 
POD LIPO, Mozirje 
SAVINJA, Nazarje 
SAVINJČAN, Rečica 
TURIST, Gornji Grad 
DRETA, Šmartno

Mojstra Jožeta Pelikana ni tretoa 
še posebej predstavljati, saj je gotovo 
najbolj znana osebnost cel jakega me
sta. Nekaj vrstic o njegovem delu 
pa smo napisali še posebej. Sedaj pa 
kar k_ besedi.

Lepo mesto: V Celju fotografirate 
že 45 let, kaj fotografirate najrajši?

Pelikan: Fotografija ni samo moj 
ipOkllc, fotograifijia je tudi moje iz
ražanje. To kar pišejo pisatelji z 
besedo, skušam jaz povedati s foto
grafijo in sicer o mestu, kjer živim 
že domala 50 let, ter o njegovem 
bližnjem in dalj njem zaledju. Moja 
najboljša fotografija je turistični in 
planinski motiv; poklicno pa sem do
segel lepe uspehe s portretom in in
dustrijsko f otogra f i j o.

Lepo mesto: Clan in funkcionar
OTD Celje ste od njegove ustanovitve. 
Povejte nam kaj o svojem dolgolet
nem društvenem delu!

Pelikan: K društvu sem pristopil 
že pred formalno ustanovitvijo, ko 
je pripravljalmi o.dibor leta 1920 začel 
zbirati prve člane. Med obema voj
nama sem bil skoraj v vseh odborih, 
enako po vojni do lanskega leta. O- 
sebno sem si vsa leta zelo prizadeval, 
da bi bilo Celje lepo mesto. Na nepra
vilnosti sem opozarjal, kjer sem mo
gel, z besedo in s fotografijo. Tudi 
razvoj turizma na širšem celjskem 
turističnem področju, predvsem v Sa
vinjski in Zadrečki dolini, mi je bilo 
vedno pri srcu.

Lepo mesto: Zadnje leto si priza
devate, da bi posekali okoli Starega 
gradu nekaj drevja, da bi prišel grad 
bolj do izraza?

Pelikan: Zelo si prizadevam, da bi 
gozdno gospodarstvo posekalo okoli 
Starega gradu nekaj dreves, ki zakri
vajo ostanke impozantnega gradu. V 
svojem arhivu imam stare fotografije 
gradu pa tudi današnie. Ta svoj od
govor dopolnjujem z že omenjenima 
fotografijama im vas prosim, spošto- 
vami bralci, da si ustvarite pravilno

Stari grad pred leti, foto Pelikan

Sredi novembra je priredil direktor 
celovškega velesejma g. Gutschnar v 
sodelovanju s podjetjem Kompas tis
kovno konferenco v celjskem hotelu 
Evropa. Na konferenci so se celjski 
novinarji in predstavniki delovnih 
kolektivov spoznali z izredno bogatim 
programom Dunajske drsalne revije

mnenje kar sarmi. Res. želim si, da 
bi pristojni ta moj predlog upoštevali.

Lepo mesto: Kaj si želite še v
Celju?

Pelikan: Rad bi, da bi uredili Sa
vinjsko nabrežje, da bi popravili sta
re bajte, tisto pri vhodu na Stari 
grad podrli; da bi bilo mesito bolj 
čisto, da bi v mestu uredili shranje
vanje koles, da bi gostilničarji točili 
samo dobra naravna vina-, da bi cene 
ne bile previsoke in da bi biflo na 
oknih več cvetja.

Lepo mesto: Kaj menite o Celja
nih?

Pelikan: Kot eden naj starejših pre
bivalcev seveda marsikaj vem o Ce
ljanih. Oni poiznajo mene, jaz pa nje. 
Someščane imam rad in jih spoštu
jem: mladim ljudjem pa bi včasih 
priporočal malo več vljudnosti, pa da 
bi tudi celjskemu mestu namenili vsaj 
trohico ljubezni, ne samo celjskim 
dekletom.

Lepo mesto: Kako ste zadovoljni s 
svojo potjo na Stari grad?

Pelikan: Lahko bi bila bolje vzdr
ževana, pa tudi tablo z imenom bi 
si zaslužila. Vendar ne želim, da bi 
imela moje ime, dokler ne bo ure
jena in vzdrževana. Včasih me prav 
jezi, ko ljudje sprašujejo: »PeiMkam. 
zakaj ne popraviš svoje poti?,.

Lepo mesto: Kaj si pa osebno že
lite?

Pelikan: Zdravje sebi in družini, 
razumevanje pri davkariji, lepo Celje 
in še nekaj zadovoljnih, sončnih dni.

Lepo mesto: »Mojster Pelikan, hva
la za vse, kar ste storili za Celje In 
celjsko turistično področje ter seve
da na mnoga, mnoga zadovoljna leta. 
Pristojne tudi s tega mesta prosimo, 
da uresničijo Pelikanov predlog za 
posek drevja okoli Starega gradu. Naj 
bi bilo tudi to čestitka Pelikanu za 
njegovo osemdesetletnico.

Zoran Vudier

Stari grad danes, foto Pelikan

19G6, ki bo od 3. do 20. februarja v 
Celovcu. Nova revija se bo imenovala 
MAVRICA, režiser je Will Petter, no
vo glasbo je napisal Robert Stolz.

Prijave za obisk te zanimive pri
reditve sprejemajo pri KOMPASU in 
IZLETNIKU» Na sliki uvodna sce
na revije 1966,

PODJETJE
ELEKTRO CELJE
uprava in poslovna enota Celje 
dobavlja potrošnikom elektri
čno energijo, projektira in 
gradi daljnovode, krajevna o- 
mrežja in transformatorske 
postaje, izvršuje vsa v stroko 
spadajoča instalacijska dela.

Veletrgovsko podjetje

»TEHNOMERCATOR«
CELJE

uprava Gubčeva ul. 2, tel. 23-41 
Enota ELEKTROMATERIAL 

na veliko, Mariborska 17 
Enota STEKLO-PORCELAN 

na veliko, Stanetova 23 
Enota BARVE-KEMIKALIJE 

na veliko. Gubčeva 2 
Enota GRADBENI MATERIAL 

na veliko, Gubčeva 2 
Pisarna enrgo Stanetova 4 

PRODAJALNE 
TEHNIKA, Ljubljanska 10 
RADIO, Stanetova 5 
ELEKTRO, Stanetova 2 
LABOD, Stanetova 4 
MAVRICA, Stanetova 13 
MERKUR, Gubčeva 4 
KRISTALIJA, Trg V. kon
gresa 2
ZELEZNINAR, Stanetova 4

Mozirje pozimi
V neposredni bližini trga je 
smučarska vlečnica na Brčkem 
vrhu: pod vlečnico parkirni
prostor. Žičnica obratuje po 
potrebi, ob nedeljah pa ves 
dan. Na voljo so ogrevane so
be od 700 do 800, celodnevni 
pension od 2309 do 2500 din.

TURISTIČNI INFOR
MACIJSKI URaD 

CELJE
Stanetova ulica, 

poleg kina Metropol 
ima izredno bogato izbiro spo
minkov. Opozarja predvsem 
na kroparske izdelke, 

narodne noše in prekrasne 
vezenine

Turisiične infornacije, izleti, 
društvena pisarna

Kolektivi, sindikalne podruž
nice, društva in ostali ljubi

telji potovanj!

S KOMPASOM 
NA DRSALNO REVIJO 

V CELOVEC
ki bo doslej največja in naj
lepša revija. Po želji ogled Go
spe Svete. Prijave do vključno 
10.1.1966. Najsodobnejši avto

busi lipa »MERCEDES«. 
Pred vsakim potovanjem obi
ščite TURISTIČNO AVTO
BUSNO PODJETJE KOMPAS 
CELJE, Tomšičev trg 1 — tel. 
23-50, kjer so na voljo vse tu
ristične informacije, vozovni
ce, menjalnica. Opozarjamo 
tudi na naše najcenejše izlete 
v Moskvo, Budimpešto, Prago, 
Dunaj, Rim, Paris, Trst in 

Benetke
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IN MEMORIAM
društvenim članom

ANTON GRAJŽL
Oktobra smo pospremili k zadnje

mu počitku znanega prebivalca naše
ga mesta Antona GKAJZla. Pokojnik 
se Je rodil v kmečki družini 25. 3. 
18#« v Blagovni pri Celju. Po konča
ni osemletni osnovni šoli je šel v svet, 
nato k vojakom kjer je bil od leta 
1907 do 1918. Po končani vojni je pri
šel v Celje in se zaposlil v Mestni 
klavnici, kjer je služboval nepreki
njeno 31 let, vse do upokojitve leta 
1949. Pokojnik se je vsa leta vsestran
sko udejstvoval v raznih organizaci
jah vso vojno pa je sodeloval z OF. 
Leta 1946 je bil izvoljen za odposlan
ca v Okrajno ljudsko skupščino, za 
svoje zasluge pa je bil odlikovan z 
redom dela. Bil je član ZB, SZDL in 
našega društva. Velika množica po
grebcev je izpričala pokojnikovo pri
ljubljenost.

DOLFE PRESINGER
Sredi novembra smo spremili k 

zadnjemu počitku Dolfeta PRESIN- 
GERJA, enega izmed naših članov še 
izza predvojnih dni. Pokojni se je 
rodil 14. 6. 1907. v znani celj. družini. Po 
šolanju je služboval v raznih krajih, 
od leta 1928 na mestni občini celjski, 
kjer je ostal do 1. 1941. ko so ga 
Nemci Izselili v Srbijo. Po vojni je 
delal pri raznih organih občine; dol
go je bil šef Stanovanjske uprave, 
ki Jo je organiziral v vzorno komu
nalno ustanovo s številnimi servis
nimi delavnicami. Zadnja leta je bil 
direktor občinskega Sklada za ne
gospodarske investicije. Omeniti ve
lja še pokojnikovo športno udejstvo
vanje v mladih letih. Starejši Celja
ni se ga spominjajo tudi kot odlič
nega vratarja pri SK Celju. Spet je 
odšel od nas eden tistih, ki Je dopri
nesel precejšen delež k razvoju in 
napredku našega mesta.

DOBRAVC SLAVKO
Letošnjo jesen je odšlo iz naših 

vrst več dolgoletnih članov. Tako 
smo se 19. novembra poslovili tudi 
od Slavka DOBRAVCA, ki Je bil 
član našega društva vse od osvobo
ditve. Pokojni se je rodil 1. 5. 1912. 
na Javorniku pri Jesenicah. Končal 
Je osnovno šolo in se izučil slikarstva 
In pleskarstva. Po osvoboditvi Je v 
Celju organiziral in več let vzorno 
vodil znano podjetje slikarstvo DOM. 
Ze več let Je bil hudo bolan, pa 
tudi sicer Je bil v teh letih večkrat 
bridko razočaran. Radi se ga bomo 
spominjali kot človeka pa tudi Jav
nega delavca, ki je doprinesel svoj 
delež k povojni obnovi našega mesta.

ŽNIDARIČ DRAGO
Pokojni se Je rodil 28. 10. 1893 v 

Križevcih pri Ljutomeru. Maturiral 
je v Ljubljani leta 1914, v razredu, 
v katerem so bili znani Slovenci ka
kor dr. Josip Vidmar, dr. Maks Snu- 
derl in drugi. Po maturi je študi
ral 1914 do 1918 na Visoki eksport- 
ski akademiji za svetovno trgovino 
na Dunaju. Od 1919 do 1922 je služ
boval v Ljubljani, nato je vodil dve 
leti opekarno, mlin in žago v Kri
ževcih. Leta 1923 je prišel v Celje in 
pričel veletrgovino z zastopstvom ra
denske mineralne vode. Leta 1932 je 
postal tajnik celjske mestne občine, 
kjer je ostal do leta 1941. Po osvobo
ditvi je bil 14 let komercialist pri 
Tkanini-Galanteriji v Celju in bil tam 
tudi 1965 upokojen. Umrl je 9. 10. 
1935. Clan našega društva je bil že 
pred vojno in vsa povojna leta. Ne
kaj časa je bil tudi član našega nad
zornega odbora. Kot dolgoletnega, 
zvestega sodelavca se ga bomo radi 
spominjali.

Dr. FORTUNANT MIKULETIČ
Konec letošnjega poletja Je umrl v 

Kopru dr. Fortunam MIKULETIČ. 
Pokojnik je bil med obema vojnama 
odvetnik v Celju. Rodil se je v Trstu 
26. julija 1888. Tu je tudi dovršil gim
nazijo, nato je študiral pravo na Du
naju In v Pragi ter kmalu po prvi 
vojni postal odvetnik v Trstu. Pred 
fašizmom se je zatekel v Ilirsko Bi
strico in nato v Celje, od koder se 
je vrnil po drugi svetovni vojni v 
Trst. Dalj časa se je tu bavil z od
vetništvom, a Je nato odšel v Koper, 
kjer se je posvetil prevajalstvu in 
prevajal Uradni list koprskega okra
ja v italilanščino. Skoraj bolj kakor 
odvetnik je bil dr. Mikuletič časnikar 
in publicist, pisec številnih člankov 
in razprav pa tudi humorističnih čr
tic in zbadljivk, ki jih je podpisoval 
s psevdonimom Mikula I.etič. Starejši 
Celjani se bodo pokojnika, ki je bil 
med obema vojnama član našega 
društva, radi spominjali.

Na Št. Jungert
Šlandrov trg nam je v Celju 

izhodišče za izlet na St. Jungert 
skozi lepo vas Šmartno v Rož. 
dolini, ki leži pod to goro.

Ce bomo šli peš, bomo porabi
li za vso pot iz Celja do vrha go
re poltretjo uro. Imamo pa se
daj ugodno avtobusno zvezo s 
Šmartnim. St. Jungert je kljub 
svoji razmeroma majhni višini 
(574 m) zelo markantna točka v 
bližnji okolici Celja. Na vrhu 
hriba je majhna cerkev sv. Ku
nigunde, ki sega še v gotsko do
bo in so našli pred več kakor 60 
leti pod glavnim oltarjem poln 
lonec srednjeveškega denarja.

S trate, ki obdaja cerkvico, je 
krasen razgled na vse strani. V 
mežnariji pa radi postrežejo z 
jedjo in pijačo, kajti tu še ni 
planinskega zavetišča.

Primerno bi bilo, da bi se na 
tem hribu zgradilo ali vsaj ure
dilo v tam že stoječem poslopju 
turistično postojanko, saj ima Št. 
Jungert zlasti poleti veliko obi
skovalcev.

S M E Č A R S
ZGODNJI ZIMSKI IZLETI:

1. Celje - Celjska koča - Svetina - 
Store. Na pobočjih Tovsta in na se
vernih pobočjih Svetine so idealna 
smučišča za začetnike in izvežbane 
smučarje!

2. Laško - Šmohor — Kal - Mrzli
ca. Povratek na Kal — Trbovlje ali 
Hrastnik oz. Kal - Laško. Prijetna 
smuka za začetnike in izvežbane 
smučarje!

3. Šentjur pri Celju z izleti v 
bližinjo okolico Rifnik, Resevna, Ro
zalija. ugodni tereni za začetnike!

4. Paka — Paški Kozjak — Basali- 
Šče — Brdce - Dobrna. Prostrana 
smučišča za začetnike in izvežbane 
smučarje!

5. Mozirje — Šmihel - Mozirska pla
nina. Prostrana smučišča in izleti na 
Stare i stane, Medvedjak, Petelinji 
vrh, Boskovec, Kal, Smrekovec. Od
lični tereni za smučarske šole!

Smučarska šola, foto Karl Jug.

6. Šoštanj — Sleme — Smrekovec. 
Odlični tereni za smučarske šole In 
izlete!

7. Vransko — Menina — Črnivec oz. 
Gornji Grad - Menina.

8. Ljubno — Travnik — Kamen in 
povratek na Ljubno.

9. Pobočja Gornjega grada - Le- 
penatke — severna pobočja Menine 
planine.

10. Logarska dolina — Sv. Duh.
11. Luče — Raduha — Loke pod Ra-

Na severni strani cerkve sta 
ob gozdu dva partizanska groba.

Za povratek si bomo izbrali pot 
po gozdnatem zahodnem pobočju 
v Galicijo vas. Ta je raztresena 
nad zaključkom doline, ki se 
proti jugu odpira tako proti Žal
cu in Petrovčam kakor tudi proti 
Celju. Vračajoč se skozi Lopato 
smo v dveh urah v Celju.

Na Dobrno in v Hudičev 
graben

Celjani kaj radi zahajajo na 
Dobrno, zlasti poleti. Saj so tam 
dobrnski vrelci, ki imajo toploto 
37 stopinj. Lepa in tudi mikavna 
pa je tudi okolica Dobrne, ki je 
gozdnata in hribovita.

Peljali se bomo z avtobusom 
po skoraj docela asfaltirani cesti 
na Dobrno. Ko se približamo Do
brni, zagledamo na levi strani 
razvaline Kačjega gradu in pod 
njimi Novi grad. Višje v dolini 
pa je še grad Dobrniča ali Gut- 
tenegg. Izletov z Dobrne v oko
lico je več, najbolj priporočam 
izlet ob Dobrnič! navzgor v Hu
dičev graben, kamor prispemo z 
Dobrne v slabi uri. Pozimi je tod 
ob obeh straneh ceste vse zalede
nelo in se odpira čudovit pogled 
na velike ledene sveče, viseče s 
skal. Tam je bila svoj čas zgra
jena lovska koča, v kateri je se
daj oskrbovano gostišče Zdravi
lišča Dobrna. Od te koče je še 
dve uri na Paški Kozjak. Če se 
bomo odločili za izlet na Kozjak, 
se lahko vrnemo po drugi strani 
nazaj na Dobrno in se v bazenu 
še kopljemo.

Dr .M.

KI IZLETI

duho — Javorje. Odlični tereni za 
smučarske Šole in turno smučanje.

Smučarske vlečnice so na razpola
go na smučiščih pri celjski koči, v 
Mozirju na Brdcih, na Ljubnem, v 
Gornjem gradu, v Šentjurju pri Ce
lju in v gradnji na severnih pobočjih 
Svetine!

SPOMLADANSKI SMUČARSKI
TERENI IN TURE:

1. Mozirska planina — Kal — Smre
kovec - Kamen - Travnik - Javorje 
— Raduha.

2. Smučišča na Okrešlju.
3. Logarska dolina — severni plaz 

Planjave (pozno spomladi!)
4. Luče - Planinšek — Korošica. 

Ture na Korošici — Dedec — Vršiči — 
Vodotočno jezero. Škarje - Petkove 
njive. Molička planina — Veliki vrh.

5. Klemenškova planina — Škarje 
(pozna spomladanska smuka za izvež
bane smučarje).

Tovarna
emajlirane posode 

Celje
obvešča vse interesente 

da izdeluje

— vlečna, oblikovalna, obrezo
valna in izsekovalna orodja

— orodja za kovinsko, kera
mično, steklarsko, gumarsko 
in industrijoplastičnih mas

— orodja za tlačni liv
— orodja vseh velikosti.

Od 1. januarja 1966 poslujemo
pod novim imenom »EMO" 

Celje

Kadar ste v Ljubljani 
obiščite kavarno, restavracijo, 

klet in hotel

GRAND HOTEL 
»UNION«

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, Parfumerija in Stari trg

CINKARNA
METALURŠKO KEMIČNA 

IKDUSRIJA
priporoča svoje izdelke: 

Cinkove platine — Cinkova 
pločevina — Cinkografske plo
šče — Cinkova žica —Cinkovi 
protektorji — Cinkovo belilo
— Kromov galun — Zelena 
galica — Na-hidrosulfit — Me- 
talit — Na-silikofluorid — Na- 
sulfid — Cinksulfat — Svinče
ni minij — Svinčena glajenka
— Litopon — Ultramarin — 
Modra galica — Zaščitno sred
stvo »Coprablau« — Žveplena 
kislina — Superfosfat — Po
možna sredstva za tekstil in 
usnje — Organska barvila —

Suhe zemeljske barve.

PIVOVARNA LAŠKO
priporoča svoja kvalitetna piva: 

ZLATOROG 
TERMALNI DESERT 
LASKI GOLDING 
JUBILEJNIK 
NOVOLETNIK 

PIVOVARNA LAŠKO

»FOTOLIK«
CELJE

SLOMŠKOV TRG 
Fotografije za legitimacije, 
razglednice, razvijanje in ko

piranje, foto-material

VELETRGOVINA S TEHNIČ
NO ŽELEZNINO IN KOVIN

SKIM BLAGOM

KOVINOTEHNA
CELJE, Mariborska 17 

nudi vse vrste valjanih proiz
vodov črne in barvne metalur
gije, razno kvalitetno orodje 
tu in inozemskega porekla za 
obdelavo kovin in lesa, vsako
vrstne vijake v najpopolnej
šem asortimanu, žičnike in 
žične izdelke, sanitarno kera
miko ter armaturne in vodo
vodne instalacije ter ostale Iz
delke kovinske predelovalne 

industrije.
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CELJSKA LIKOVNA JESEN 1965Stane Terčak

MUZEJ REVOLUCIJE
Te dni bo obhajala najmlajša 

kulturna ustanova v Celju drugo 
obletnico ustanovitve. V kratkem 
času je ustanova pokazala s svo
jim delom, da niso bile zaman • 
finančne žrtve. Vsi, ki jim ni 
narodnoosvobodilna borba prazna 
beseda, so se več kakor deset let 
borili Z3 to, da dobi Celje, ki je bi
lo s svojim zaledjem središče boja 
proti okupatorju, dostojen spo
menik. Ta spomenik naj živo spo
minja še pozne rodove na to ve
ličastno borbo.

Muzej revolucije je v dveh le
tih svojega obstoja pokazal vse
stransko dejavnost. Lansko leto 
je ob obletnici osvoboditve Gor
nje Savinjske doline in Kozjan
skega priredil občasni razstavi v 
Gornjem gradu in na Planini pri 
Sevnici. Letos pa je odprl stalno 
spominsko razstavo v Starem 
piskru, ki je bila odprta dne 27. 
novembra. Skupno z mariborskim 
muzejem narodne osvoboditve 
pripravlja muzej revolucije potu
jočo razstavo »Okupacijski teror 
na Spodnjem Štajerskem«, ki bo 
potovala v vse večje kraje se
verne Slovenije, Zasavja, kakor 
tudi v Ljubljano. Razstava bo 
odprta v drugi polovici de
cembra.

V začasnih razstavnih prostorih 
muzeja revolucije so bile razsta
ve akademskih slikarjev parti
zanov: akademika Božidarja Jak
ca, Doreta Klemenčiča-Maja in 
talcev Lojzeta Sušmelja in Franja 
Goloba.

Pred dobrim mesecem je izšla 
tudi knjiga »Poslovilna pisma za 
svobodo ustreljenih v okupirani 
slovenski Štajerski«, ki sta jo iz
dala mariborski muzej narodne 
osvob. in cel j. muzej revolucije. 
V tem času je izšla v Celjskem 
zborniku še razprava »Gestapov
ska skupina v Gornji Savinjski 
dolini«. Decembra gre v tisk knji
ga »Od vstaje do zmage«, ki opi
suje dogodke iz NOB v Šaleški 
dolini. Tudi ta knjiga je v skup
ni redakciji mariborskega in celj
skega muzeja revolucije.

Stalna razstava v muzeju re
volucije je vzbudila med strokov-

IN NJEGOVO DELO
nimi krogi kakor med drugimi 
obiskovalci vso pozornost. V knji
gi vtisov je zapisanih več tisoč 
pohvalnih izjav obiskovalcev. 
Nekaj izjav, ki karakterizirajo 
muzej, se glasi:

Akademik Božidar Jakac: »Ze
lo veselo sem presenečen nad 
čudovitim muzejem.«

Prof. dr. Übel Stela, znanstveni 
sodelavec, direktor grafičnega od
delka Jug. akademije znanosti in 
umetnosti v Zagrebu: »Izvanred- 
na i rijetka dokumentacija,- pre
gledno, logički i pedagoški ver
jetno najbolje postavljen muzej, 
kojega sam dosad vidjela.«

Muzealci NOB muzejev in od
delkov v Jugoslaviji: »Prilikom 
posete ovom muzeju učesniki se- 
minara NOB muzeja i odeljenja 
Jugoslavije impresionirani lepom 
postavkom i detajlima iz doga- 
djaja ovog kraja, iz čega smo 
mogli da naučimo šta znači sa- 
vesno prikupljanje, obrada i iz- 
laganje. Postavka je jasna i 
funkcionalna. Odlazimo sa utis- 
kom, da smo videli najlepši od 
svih manjih muzeja revolucije, 
gdje je zavičaj detajlno obradjen. 
Cenimo rad i napor drugova koji 
su radili na ovom muzeju i če
stitamo na uspehu«.

2ika Spasič, direktor muzeja 
II. zasedanja AVNOJ-a v Jajcu: 
»Reči su nedovoljne za izraze i 
utisce koje oko sakupi. Muzej re
volucije u Celju uvek če mi osta
ti duboko urezan u srcu.«

Oskar Hudales, književnik: 
»Celjski muzej revolucije je po 
svoji poetsko zasnovani arhitek
turi in po svojih vzorno urejenih 
eksponatnih čudovito skladen 
spomenik najtežjim in najbolj 
junaškim dnem zgodovine naše
ga naroda.

Hkrati pa muzej izpričuje vi
soko narodno zavest in zvestobo 
duhu našega revolucionarnega 
boja in idealom proletarske re
volucije vseh, ki so ta spomenik 
postavili.«

Muzej revolucije bo gojil, varo
val in posredoval tradicije narod
noosvobodilne borbe. To je nje
gova naloga.

Društvo slovenskih likovnih 
umetnikov pododbor Celje, ki se
daj upravlja celjsko likovno raz
stavišče Likovni salon, je v letoš
nji jeseni pripravilo dokaj pester 
razstavni program, ki je že v ce
loti uresničen. Kot prej priprav
lja DSLU tudi zdaj razstave 
na dveh krajih — v Likovnem 
salonu in v foyerju Slovenskega 
ljudskega gledališča v Celju. V 
letošnji jeseni je bilo v Likov
nem salonu četvero razstav:

1) razstava karikatur »Pavlihe«
— 20. VIII. do 4. IX. — obisk
1787 — razstavljenih 90 kari
katur,

2) razstava grafik nizozemske
ga likovnega umetnika Toona 
Wegnerja — 10. IX. do 2. X. — 
obisk 1291 — razstavljenih 23
grafik v različnih tehnikah,

3) razstava olj Florisa Oblaka
— 15. X. do 10. XI. — obisk 1256
— razstavljenih 17 oljnih podob,

4) razstava olj Janeza Kneza — 
od 15. XI. — razstava je v času 
pisanja tega prispevka še trajala
— razstavljenih 18 oljnih podob.

V foyerju SLG Celje sta bili
v jesenskem obdobju pripravlje
ni dve razstavi: potujoča razsta
va British Councila iz Zagreba, 
ki je prikazala prerez ustvar
janja angleškega slikarja Willia- 
ma Turnerja v reprodukcijah, in 
razstava grafik bosanskega mla
dega likovnika, ki se je izšolal v 
Sloveniji Dževada Hoze. Za je
sensko razstavno sezono je zna
čilna velika pestrost narodnosti 
razstavljalcev: 2 Slovenca, 1 Ni
zozemec, 1 Anglež, 1 Bosanec, če 
ne štejemo avtorjev Pavlihovih 
karikatur. Posebno mesto zavze-

POSLOVILNA PISMA

Danes bom ustreljen! Te tri 
kratke, pretresljive besede se po
gosto ponavljajo v 194 pismih, ki 
so jih talci Slovenci napisali tik 
pred smrtjo v gestapovskih zapo
rih. Vsebina teh pisem je objav
ljena v 668 strani obsegajoči knji
gi »Poslovilna pisma za svobodo 
ustreljenih v okupirani slovenski 
Štajerski«, ki jo je izdala založ
ba Obzorja v Mariboru. Pisma 
sta zbrala in uredila Stane Ter
čak iz Celja in Milan Ževart iz 
Maribora ob sodelovanju obeh 
muzejev.

Velik del pisem je bil napisan 
v celjskem Starem piskru med 
septembrom 1941 in oktobrom 
1942. Pisma izpričujejo mnogo 
človeške tragike, zlasti pa skrbi 
za svojce, a tudi ponosne domo
vinske zavesti. Nekaterim so do
dani faksimili rokopisov, zapored
no pa so navedena vsa streljanja 
in eno obešanje talcev na sloven- 
skoštajerskih tleh s priloženimi 
fotokopijami okupatorjevih raz
glasov o njih.

Pisma, objavljena brez vsakrš
nih korektur, so zbrana v impo
zantni knjigi, ki nam z vsebino 
in opremo dela čast, izpričuje pa 
tudi naše hvaležno spoštovanje do 
vseh 1590 talcev, na slovenskem 
Štajerskem padlih za boljše živ
ljenje nas živih. Njihovo žrtvo
vanje naj ne bo zaman!

ma razstava Pavlihovih karika
tur, ki so posebna likovna zvrst. 
Razstava Janeza Kneza je druga 
individualna razstava člana celj
skega pododbora DSLU. Ce iz
vzamemo starega angleškega sli
karja Turnerja, ki že sodi v sve
tovno likovno klasiko, so bile s 
temi razstavami predstavljene 
celjskemu likovnemu občinstvu 
tele likovno-slogovne smeri: li
rična likovna stilizacija z obli
kovno inspiracijo Modiglianije- 
vega slikarstva v delih Florisa 
Oblaka, ki črpa likovne pobude 
tudi iz naših panjskih končnic in 
starih ikon; ekspresivni fauvi- 
stični slikarski prijem Janeza 
Kneza s primesjo abstraktnih li
kovnih kompozicijskih načel; so
dobna grafična stilizacija Toona 
Wegnerja, ki pa ostaja v mejah 
realnega upodabljanja, in abst
raktna grafika Dževanda Hoze, 
ki črpa pobude iz starih bosan
skih monumentov.

Celjskemu pododboru DSLU je 
v jesenskem obdobju tudi uspelo 
zbrati prva dela za bodočo stal
no zbirko sodobnih likovnih del 
slovenskih avtorjev. V ta namen 
je s finančnimi sredstvi za odku
pe kvalitetnih likovnih del pri
skočil na pomoč Sklad za kulturo 
Skupščine Celje. Nekaj del pa je 
likovno razstavišče v ta namen 
prejelo ob razformiranju bivše 
Okrajne skupščine. Pripomniti pa 
je še treba, da so to šele prvi 
skromni koraki. Do ustvaritve 
stalne zbirke je seveda še daleč. 
Razveseljivo pa je, da so priza
devanja za stalno zbirko končno 
krenila z mrtve točke.

J. Kislinger

RAZSTAVA 
»GORA V PODOBI«

Letošnje poletje je bila v Slo
venj Gradcu izredno lepa in us
pela razstava »GORA V PODO
BI«. Organizirala jo je ob pomo
či ravnatelja Umetniškega pavi
ljona Karla PEČKA, znanega tu
rističnega delavca na Koroškem, 
in alpinista Franceta ZUPANA 
Planinska zveza Slovenije po 
vzorcu podobnih razstav v Švici, 
Avstriji in Italiji, kjer se vrste 
take razstave vsako leto v raznih 
krajih. Slovenjgraška razstava 
pa je po vsebini imela poseben 
značaj, saj je podala pregled, ka
ko so na našem ozemlju najprej 
tuji, nato pa domači slikarji u- 
metniško oblikovali svoja doži
vetja ob gorskem pejsažu. Raz
stava je bila prav zato za široko 
publiko izredno poučna, pomeni
la pa je tudi kvalitetno propa
gandno opozorilo na tisti del naše 
domovine, ki s svojim edinstve
nim reliefom, s svojo lepoto in 
vsemi možnostmi za duševno in 
telesno sprostitev' v letni in zim
ski sezoni omogoča razvoj in na
predek turističnega gospodarstva.

Razstava je doživela nenavadno 
lep uspeh, izredno velik obisk v 
vseh poletnih mesecih, kakršnega 
doslej še ni imela nobena druga 
razstava. Imela je tudi inozem
sko publiko, med drugim več sku
pinskih obiskov iz Avstrije. Raz
stava je na pobudo avstrijskih 
kulturnih krogov zdaj že od no
vembra v Celovcu.

T. O.

STANE TERCAK 60-LETN1K
Stane Terčak se je rodil 6. no

vembra 1906 pri Ksaveriju v Gor
nji Savinjski dolini. Učiteljeval je 
v krajih slovenske Štajerske in 
se udejstvoval tudi v naprednem 
političnem gibanju.

Okupator ga je poleti 1941 iz
selil v Kragujevac, kjer se je le 
slučajno izmaknil množičnemu u- 
bijanju. Leta 1942 se je zatekel 
v Ribnico na Dolenjskem. Tu je 
postal sekretar OF in prvi voja
ški komandant. Udeležil se je 
težkega pohoda XIV. divizije na 
Štajersko, potem pa je tu oprav
ljal odgovorne vojaške funkcije. 
Po osvoboditvi je bil okrožni šol
ski nadzornik v Mariboru in Ce
lju.

Z neutrudno vnemo je zbiral in 
urejal gradivo iz NOB v celj

skem okrožju in je tako omogočil 
ustanovitev zglednega muzeja re
volucije v Celju. Objavil je dolgo 
vrsto tehtnih razprav s tega ob
močja, široko pa so odjeknile nje
gove knjige Živi zid, Stari pisker 
in Ukradeni otroci, nagrajeni s 
I. Kajuhovo nagrado. Celje mu je 
podelilo Šlandrovo nagrado. Va
žen je njegov delež pri knjigi Po
slovilna pisma talcev.

Kar je Terčak dal Celju in na
ši najširši skupnosti kot resen 
zgodovinar, ima neminljivo, dra
goceno vrednost. Ob tem se bo
do še pozni rodovi učili in 
vzgajali v ljubezni do vsega na
šega, priborjenega z velikimi žrt
vami.

Slavljencu mnogo zdravja in 
novih uspehov!

IDsem bralcem, sodelavcem in prijateljem: "^Srečno novo leto!«
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Dva Zbornika - dve
Sodeč tako po prvem Savinj

skem zborniku kakor po drugem, 
ki ga imamo pred seboj, namera
vajo žalski kulturniki izkoristiti 
vsak politični in kulturni jubilej 
ali dogodek kot priložnost za ve
liko izpoved o družbeno-ekonom- 
skih prizadevanjih in dosežkih v 
svoji komuni. Kakor je I. savinj
ski zbornik iz leta 1959 izšel za 
devetdesetletnico žalskega tabora, 
tako je II. savinjski zbornik 1965 
izšel za dvajsetletnico osvobodit
ve in ob proglasitvi Žalca za me
sto. Uredniški odbor, ki mu je že 
v drugo načeloval Drago Predan, 
napoveduje III. savinjski zbornik 
za stoletnico žalskega tabora 1968.

Letošnji SZ je še bolj zajeten 
kot prvenec; obsega prek 430 stra
ni. Žal kazi njegovo lično opre
mo (Bojan Kovač) kar pretirana 
žetev tiskarskega škrata.

Po demogeografski študiji Mi
lana Natka (Žalec — naselje in 
prebivalstvo) in Daneta Debiča 
razpravi (Zasnove urbanizacije v 
žalski občini), si sledita uvodnemu 
posvetilu pesnice Mete Rainerje- 
ve »Savinjski dolini« in ki so ju 
uredniki uvrstili na čelo zborni
ka, so avtorji Tratnik, Pelikan, 
Zupančič, Predan, Pevec, Sedmak 
in dr. Kranjčeva posvetili skoraj 
polovico zbornika družbeno-eko- 
nomskemu razvoju žalske komu
ne. Tretjino zbornika so — po 
številu strani — namenili litera
turi in kulturni zgodovini (Fi-itz, 
Predan ml., Kolšek, Bolta, Oro
žen). Orožnova »Preteklost Sa
vinjske doline od davnih do da
našnjih dni«, postavljena v peti- 
tu (93 strani), bi ob Vrečerjev! 
»Savinjski dolini« (1930) zaslužila 
izid kot samostojna publikacija. 
Preostale strani izpolnjujejo veza
na in prozna beseda »savinjskih« 
literatov Rainerjeve, Roša, Ku- 
merja, Oniča, Debiča, Štancerja, 
Predana in Mikelna. Umetniško 
podobo zbornika dopolnjujejo 
barvne in čmobele reprodukcije 
stvaritev Klemenčiča, Pavletič- 
Lorenčakove, Žuževe in Salezina.

Ce sodimo, da zasluži preneka- 
tera stran Savinjskega zbornika

podobi iz iste regije
še posebno strokovno oceno (tudi 
izpod peresa turističnih strokov
njakov), merimo s tem na po
membno kulturno vrednost druge 
velike izpovedi ljudi, ki jih je 
Savinjska dolina dala ali za ved
no pritegnila kot »svoje«.

Drugačno podobo iz iste regije 
bo prinesel Celjski zbomikk 1965. 
Redakcija ob času poročanja sicer 
še ni zaključena, toda je toliko 
pri kraju, da so obrisi njegove 
publicistične fiziognomije že raz
ločni.

Medtem ko nosi Savinjski zbor
nik pečat večje poljubnosti, ima 
Celjski zbornik tudi za svojo ju
bilejno — deseto — številko pe
čat strokovnosti in znanosti. Kot 
tak bo Celjski zbornik tudi letos 
časopis znanstvenih in strokovnih 
člankov, ki zadevajo kulturno-pro- 
svetno in socialno-ekonomsko 
problematiko Celja in njegove o- 
kolice. Kot najaktualnejše pris
pevke omenjamo: Cukalovo di
sertacijo za naslov magistra eko
nomskih ved o problematiki hme- 
Ijskega tržišča; njen literarnozgo
dovinski uvod bo Slokanovo Be
rilo o hmelju; druga tehtna raz
prava je izpod peresa magistra 
Ludvika Rebeuška; njej ob stran 
sodi pregled zgodovinskega raz
voja turističnih društev na našem 
področju izpod peresa profesorja 
Zorana Vudlerja. V enakem ob
segu kot prejšnja leta bo CZ pri
nesel še sestavke s področja kul
turne in politične zgodovine ter 
zemljepisa (France Jesenovec, Jo
že Curk, Vera in Tone Kolšek, 
Lojze Bolta, Alenka Vrablova, 
Janko Orožen, Stane Terčak, dr. 
Sore), socialnega zavarovanja (dr. 
Hrašovec) ter strokovna poročila 
o lokalni kulturno-prosvetni de
javnosti.

Gre torej za dve veliki deli iz 
iste obsežne socialne, ekonomske 
in kulturne regije. Kdo bo tisti, 
ki bo predlagal ali načel vpraša
nje o integraciji dveh 9 km vsak 
sebi snujočih krožkov sodobnih 
lokalnih operozov?

G. G.

KONCERTNA SEZONA V ZAGATI
Koncertne prireditve v Celju 

so se 18 let lepo razvijale. 6 do 
8 abonmajskih koncertov v sezo
ni ter več prireditev izven abon
maja, bodisi domačih, bodisi tu
jih koncertantov, so obiskovali 
številni ljubitelji glasbe, med ka
terimi je bila mladina močno za
stopana. Najlepši uspeh je bil za
beležen predlansko sezono, ko je 
bila dvorana s 340 sedeži v abon
maju razprodana. To je bil obe
nem procentualno najboljši obisk 
v Sloveniji.

Letošnji začetek koncertne se
zone kaže občuten padec zani
manja, tako da abonmaja ni mo
goče razpisati. Kdo bi mogel na
šteti vse vzroke: televizija, eko
nomske težave, slab odnos do 
kulture ali karkoli že? Na štirih 
jesenskih koncertih je bil povpre
čen obisk 180 oseb in to pri izred
no močni reklami, za katero je 
bilo treba odšteti polovico vstop
nine. Med zadnjimi prireditvami 
bi bil zaslužil vsaj Slovaški ko
morni orkester po svoji visoki 
kvaliteti polno zasedeno dvorano, 
kajti ansambel uživa v svetu ze

lo lep sloves. Obisk v Celju —

189 oseb. In tako lepega koncerta 
v Celju ne bomo tako kmalu 
imeli!

Spričo slabega obiska v letoš
njem letu ne bo več koncertov. 
Za začetek leta 1966 pripravlja 
naša Koncertna poslovalnica v 
povezavi s Koncertno direkcijo 
Slovenije 4 koncerte:

Pianista Dubravka Tomšič,

Violinist Dejan Bravničar in 
pianist Marjan Lipovšek,

Simfonični koncert orkestra 
Slovenske filharmonije,

Večer pesmi in spiritualov ame
riškega baritonista Thomasa Ca- 
reya.

V kolikor bo predvideni načrt 
izveden, je prvenstveno odvisno 
od zanimanja in obiska občinstva. 
Ljubitelji glasbe, pa tudi vsi oni, 
ki se štejejo v krog kulturnih dr
žavljanov, bi morda razmislili, 
koliko lahko prispevajo, da ob
držimo dosežen kulturni nivo, ali 
pa bomo padli na raven podežel
skega mesteca brez kulturnih pre
tenzij.

Egon Kunej

Razgovor s
prof. Franom Mravljakom, 
gimnazijskim direktorjem v pokoju

Več bralcev nas je opozoril», naj bi 
poleg intervjujev z gostinskimi in 
turističnimi delavci objavili tudi kak 
intervju s prosvetnimi, kulturnimi in 
drugimi delavci. Predlog sprejema
mo. Obiskali smo najstarejšega ak
tivnega prosvetarja, upokojenega gim
nazijskega direktorja prof. Frana 
Mravljaka.

Lepo mesto: Pri 82 letih ste še 
vedno aktivni. Ali nam lahko pove
ste na kratko potek svojega služ
bovanja v Celju?.

Prof. MRAVLJAK: Ko sem leta
ISIO diiiplomiirail iz Masiične fill »logi j e 
na dunajski univerzi, sem si motral 
poiskati služJbenoi meisito, kar takrat 
ni bilo lahko, saj so nekateri diplo
manti več let 'čakali kot pripravniki 
brez honorarja na plačana službena 
mesta. Na opozorilo prijateljev sem 
dobil razpisano mesto ‘klasičnega fi
lologa na saimostoijnilh nemiško-sloven- 
sikih gimnazijskih razredih v celiju, 
tako da že 55 let opravljam vzgojno 
delo. Sem edini iše preživeli profesor 
nekdanjih nemško-slovenskih razre
dov na celjski gimnaziji. Po prvi sve
tovni vojni sem se vrnil kot Maist
rov borec na popolno slovensko gim
nazijo. Bil sem ravnateljev pomoč
nik do spomladi leta .1925, ko sem bil 
imenovan, zai prosvetnega, inšpektor
ja pri 1 velikem županu v Mariboru. 
L. 1.932? sem bil imenovan za ravna
telja celjske gimnazije, katr sem o- 
stail do' 1. 1941, hkrati sem bil pred
sednik Dijaškega podpornega društva 
in 30 let 'blagajnik Dijaške kuhinje. 
Med okupacijo sem živel z družimo 
kot 'izgnanec v Ljubljani. Po osvobo
ditvi sem se vrnil na matični zavod 
in poučeval še dio jeseni HM©, ko sem 
bil s polnimi službeniimi. leti, a z 
majhno pokojnino upokojen. Tedaj 
se začenja doba honorarnega pouče
vanja. Zaradi pomanjkanja- učnih mo
či sem bil nekaj let predavatelj ma
tematike na drugi gimnaziji, v šol
skem letu 1949/50 upravnik gradbene 
šole, na trgovski šoli pa poučujem 
nepretrgoma od leta 1951.

Lepo mesto: Katere predmete po
učujete?

Prof. Mravljak: Diplomiral sem iz 
latinščine in grščine kot glavnih ter 
iz slovenščine in nemščine kot stran
skih predmetov. Odkar je klasična fi
lologija na gimnazij ah shirala, se 
mnogo bavim z matematiko in jo tu- 
tuidi poučujem. Poučeval sem tudi 
nemščino in še nekatere druge pred
mete. Letos poučujem na trgovski 
šoli nemščino.

Lepo mesto: Kaj menite o šolstvu 
v Celju na splošno?

Prof. Mravljak: Celje1 sl je prihra
nilo razočaranje, ker -zase ni zahteva
lo višjih izobraževalnih šol. kakršne 
ima Maribor, saj so še za srednje 
šole finančne težave. Za novo Šolo je 
treba najprej ustvariti materialne in 
učno vzgojne pogoje, da se potem 
uspeh ne zatakne. Kolikor mi je 
znano, sta zasedba in uspeh celjskih 
šol prav zadovoljiva. Želim le, da b: 
se izboljšali tudi materialni položaj 
vzgojiteljev.

Lepo mesto: Kakšno je vaše mnenje 
o šoli, kjer učite?

Prof. Mravljak: Sedaj poučujem
na Šolskem centru za blagovni pro
met, ki je po vodstvu in po predava
teljskem zboru vzorna šola. Po zaslu
gi ravnatelja magistra Rebeuška in 
ob sodelovanju predavateljev vlada
jo v novi stavbi snaga, red im. dts- 
oilpPjitna. Istim vzgojiteljem gre tudi 
zasluga, da so v načrtih' in, v didak
tiki dosegle trgovske šole že marsi
katero kioiristno' reformo,, celjska šo
la pa izredno lepe učne in vzgojne 
uspehe.

Lepo mesto: Kaj menite o kultu
ri v Celju?

Prof. Mravljak: Glede celjske kul
ture zaradi svoje starosti ne bi bil 
rad sodnik. Menim,, da bi moralo bi
ti zanimanje1 za kulturno' delo vseka
kor večje, saj mam slaba udeležba 
na kulturnih prireditvah res ne mo
re biti v ponos.

Lepo mesto: Vaše mnenje o LEPEM 
MESTU?

Prof. Mravljak: LEPO MESTO je
dober periodičen list, ki pirimaša za
nimive članke, in je po pisani vsebini 
povsem na mestu. S stvarno kritiko 
opozarja na stvari, ki kvarijo podo
bo našega mesta».

Lepo mesto: Ste eden najstarejših 
članov našega društva in ste z dru
štvenim delom tudi sicer seznanjeni. 
Kaj menite o delu našega društva in 
o turizmu?

Prof. Mravljak: Olepševalno' in tu
ristično' društvo v Celju vzorno op
ravlja poverjene naloge, ki bi» jih si
cer morala opraviti občinska uprava. 
Želim, da bi, v Celju društvo, na šir
šem področju pa Celjska turistična 
zveza našlia pri občinskih skupščinah 
zadostno moralno in materialno »pod
poro.

Lepo mesto: Ali imate kakšen, pred
log?

Prof. Mravljak: Predlagam, da bi 
društvo namestilo posebnega čuvaja, 
ker delajo neodgovorni ljudje veli
ko Škodo na nasadih, nezaposlena 
mladina pa brca žogo po travi, po 
trgih im zadnje čase tudi po ulicah. 
Stroške za čuvaja naj bi plačala ob
čina, društvo in milica pa bi ga mo
rala podpirati pri njegovem delu.

Lepo mesto: Česa si v Celju želite?
Prof. Mravljak: Več skrbi za snago 

in. red zunaj najožjega središča.

Lepo mesto: Hvala za zelo zanimiv 
pogovor ter še mnogo zdravih, sreč
nih in zadovoljnih let.

LETOŠNJA GLEDALIŠKA SEZONA
Letošnja gledališka sezona v 

Slovenskem ljudskem gledališču 
Celje se je pričela v kaj čudnem 
vzdušju. Iz gledališča so odšli 
upravnik prof. Hartman in še ne
kaj dobrih igralcev, kar je pov
zročilo1 občutno personalno krizo. 
V zadnjem času je odšel še edini 
režiser Juro Kislinger, tudi fi
nančne težave stalno ogrožajo 
redno delo. Upajmo, da bo nove
mu upravniku tov. Belaku uspe
lo razmere urediti in pritegniti v 
goste režiserje od drugod ter tu
di okrepiti igralski kader.

Ob takem stanju smo lahko kar 
veseli, da je sezona sploh stekla. 
Prva predstava Schillerjevega 
Don Carlosa je nosila na sebi po
sledice te negotovosti. Ob tej dra
mi bi bilo sploh treba premisliti, 
ali naj pride danes na oder, še 
posebno je bila tvegana za tako 
skromen igralski zbor. Režiral je 
Juro Kislinger, sceno je napravil 
Avgust Lavrenčič, kostume Vida 
Zupan-Benčičeva, naslovni vlogi 
pa sta igrala Franci Gabrovšek in

Pavle Jeršin. Predstava je komaj 
dosegla nekakšno povprečje.

Drugo premiero, komediji Varh 
(Garrick-Smole) in Rendez-vous 
(Medved) so gledalci zelo toplo 
sprejeli, kritika pa različno. Zdi 
se nam, da ne bomo storili na
pak, če se pridružimo mnenju 
Marjana Javornika, ki je v svoji 
kritiki v Delu predstavo pozitiv
no ocenil. Komedijo je dinamič
no in temperamentno zrežiral 
mladi Franc Uršič, med igralci so 
se posebno izkazali Mateja Gla- 
žar, Jana Šmid, Minu Kjudrova 
in Drago Kastelic.

Pred kratkim smo bili priča že 
tretji premieri kar solidne Seiler- 
jeve mladinske igre Klovn in nje
gov cirkus. Režiral je Janez Pov- 
še, glavno vlogo pa je zelo uspeš
no odigral Branko Grubar.

Torej vkljub »krizi« sezona te
če in se počasi obrača na boljše, 
tako da lahko upamo, da se bo 
ansambel le ujel vsaj na ravni, 
kakršno mora imeti poklicno gle
dališče malega mesta, če hoče 
upravičiti svoj obstoj.
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DVAJSET LET CELJSKEGA KOLEDARČKA |kulturni zapiski
Za novo leto 1946 so Celjani dobili 

drobno knjižico — »Celjski koledar
ček 1946«. Zakaj se tega zelo skrom
nega daru spominjamo na straneh 
Lepega mesta? Zato, ker gre za prvo 
povojno publikacijo našega društva, 
takrat Tujskoprometno in olepševalno 
društvo imenovanega. Uredil ga je še 
naš dolgoletni sodelavec Gustav Gro
belnik.

Koledarček je zanimiv predvsem 
kot dokument o namenih našega dru
štva v času obnove. Le-te je moč 
razbrati že iz posvetila za koledarjem, 
v katerem je izražena želja, »da se 
našemu Celju čimprej vrne njegovo 
okoličana in tujca-gosta vabeče oblič
je«. Se več pove sestanek Maria Šu
bica pod naslovom »Naši cilji«. Ker 
so v veliki meri še vedno aktualni, 
naj nekatere ponovimo:

Naši načrti za bodočnost obsegajo 
naslednje: Dograditev avtomatske
telefonske centrale, modernizacija ho- 
telsko-gostinskih obratov. Dograditev 
avtomobilske ceste na Stari grad in 
preložitev ceste skozi mestni park, 
uvedba novih čistilnih naprav ob Sa
vinji. To bi bili načrti za neposredno 
bodočnost. Regulacija Savinje v po
slednji etapi in zgraditev novega be
tonskega mostu preko Savinje, zgra
ditev novega, modernega kopališča ob 
Savinji, ki naj bi predstavljal v Jugo-

Konec novembra so praznovali 
zadnji predvojni maturanti celjske 
gimnazije 25 letnico mature. Prisot
ni so bili:

Brinar-Flegar Marica, uslužbenka; 
Bezenšek Edmund» veterinar; Bezen
šek Ernest, veierinar; ing. Božnik 
Edmund; dr. inž. Brodar Mitja; ing. 
Cencelj Ludvik; Confident! Mirko, ko
mercialist; doc. dr. Dolinar Zlata; dr.

slaviji menda edino moderno kopa
lišče z naravnim bazenom ob rečni 
strugi; obnova našega od bomb moč
no poškodovanega Doma ljudske pro
svete, predvsem pa našega celjskega 
gledališča. Preureditev Celjskega do
ma, ki še danes daje stavbi ono iz
razito nemško obeležje in za kar je 
društvo predložilo Okrožnemu odseku 
za gradnje razpis za izdelavo novih 
načrtov.

Kot načrti v naši oddaljenejši bo
dočnosti pridejo v poštev: zgraditev 
modernim pogojem ustrezajoče mest
ne tržnice, zgraditev moderne kavar
ne v mestnem parku, eventualno 
združene z letnim gledališčem, zgra
ditev velikega športnega stadiona, 
zgraditev moderne restavracije liki, 
»Grajska klet« za grofijo; postavitev 
modernega hotela na Starem gradu - 
ter izvedba regulacijskih načrtov za 
mesto Celje itd«.

Druga zanimivost v Celjskem ko
ledarčku Je sestavek »Tujskopromet
no društvo Celje« izpod peresa teda
njega društvenega predsednika Anto
na Lečnika. Sestavek vsebuje pregled 
društvenega dela v času stare Jugo
slavije, povrhu pa informacijo o se
stavi prvega povojnega društvenega 
odbora. Predsednik je bil Anton Leč
nik, podpredsednik Lojze Martelanc, 
tajnik Mario Subic, blagajnik Gustav

Dolničar-Poljšak Silva; dr. Fürst 
Bogdan; Gosak-Svatina Kamila, pred
met. učitelj; mr. ph. Gradišnik Du
šan; Kozjak Hieronim, učitelj; dr. 
Lakner Edvard; Lenko-Pilih Silvija, 
uslužbenka; doc. prim. dr. Janko Leš
ničar; ing. Mihelič Ivan; Mlakar Ru
dolf, komercialist; prof. Ocvirk Pet
rina; mr. ph. Pestevšek Marjan; dr. 
Planer-Smidovnik Vida; dr. Premšak 
Valter; ing. Razpotnik Srečko; dr.

Grobelnik, Cimerman Martin gospo
dar, odborniki: Gojmir Gala, ing. Dra
go Umek, Vlasta Beletova, ing. Boris 
Lavrenčič, Viktor Bevc in Vinko Še
ligo; člani nadzornega odbora pa Ur
šič Tone, Dobrotinšek Tone in God
nik Viktor.

Preostalo vsebino so koledarčku 
dali Jože Berdnik, biv. ravnatelj 
»Putnika« v Pragi, s sestavkom Celj
ska letovišča in zdravilišča, ing. Dra
go Umek s sestavkom Tujski promet 
in tehnika, Anton Stupica pa s se
stavkom Umetnostno-zgodovinske pri
vlačnosti Celja; v koledarskem delu 
Je prim. dr. Franc Steinfelser prispe
val napotke za prvo pomoč pri nezgo
dah, postajni načelnik Gojmir Gala 
pa podatke o oddaljenosti najvažnej
ših krajev Iz Celja in izvleček iz av
tobusnega voznega reda, medtem ko 
je književnik Fran Roš prispeval him
no Pozdrav svobodnemu Celju. Mno
žica oglasov priča, da je koledarček 
izšel s pomočjo inserentov. V kole
darčku pa ni navedeno, da ga je ti
skala tiskarna Družbe sv. Mohorja, to 
je današnji »«Celjski tisk««.

Naše geslo pred dvajsetimi leti Je 
bilo »Vse sile za obnovo domovine!« 
Celjski koledarček to potrjuje in za
to nam je ljub spominek na priza
devanja, ki so našemu Turističnemu 
društvu lastna še danes.

G. G.

Špindler Cirila; prof. dr. Stanonik 
Ivan; Sergan Franc, dipl. pravnik; 
dr. Weingerl Vladimir; prof. Vudler 
Zoran; ing. arh. Lebar-Zumer Meta; 
Surina Zdenko, odvetnik.

Od nekdanjih profesorjev so bili 
prisotni: direktor prof. Fran Mrav
ljak; prof. dr. Pavle Blaznik; prof. 
Rudolf Drobne; prof. Janko Orožen; 
prof. Valentin Stante in prof. Alojzij 
Bolhar.

ODKRITJE SPOMENIKA TALCEM
V soboto pred dnevom republike 

sta Muzej revolucije in Združenje 
borcev NOV Celje odkrila spomenik 
talcem na kraju ustrelitve talcev v 
Starem piskru, kjer so istočasno od
prli tudi lepo urejeno spominsko so
bo. (Tako o spomeniku kakor o spo
minski sobi je naš list priobčil ob
širen članek izpod peresa S. Terčaka 
že v zadnji številki).

PET LET HARMONIKARJEV
Letošnjo jesen je praznovala pet

letnico sekcija harmonikarjev pri 
celjski Svobodi. V petih letih so pri
redili že 120 koncertov. Predsednik 
sekcije je Ivo UMEK, harmonikar
je pa vzgoja in vodi Oskar LESKOV
ŠEK. k jubileju čestitamo!

POPRAVILO MINORITSKE CERKVE
V poletnih mesecih so pričeli ob

navljati fasado bivše minoritske cer
kve. pri delih so odkrili zazidano got
sko okno in troje zazidanih gotskih 
vrat. Iz teh odkritij je razvidno, da 
Je bila stavba nekdaj gotska, da je 
bila prezidana in je šele po večkrat
ni prezidavi dobila romansko obliko. 
S to obnovo je Trg. V. kongresa 
dobil prav privlačno sliko. M. C.

POPRAVILO MINORITSKE CERKVE
Z obnovitnemi deli opatijske cer

kve nadaljujejo. V notranjščini so 
skoraj končali slikarska dela, ki sta 
jih izvršila slikarska mojstra Kolo
bar in Zdolšek. Položili bodo še nov 
tlak in namestili nove klopi, vsa 
notranjščina bo moderno opremljena. 
Zvonik so prekrili z bakreno oblo
go. Računajo, da bodo z deli v not
ranjosti končali do spomladi.

M. C.

PEVCI IZ GORICE

Kot prijateljski stik roke z 
onkraj Soče smo sprejeli pevski 
zbor in folklorno skupino C. A. 
Seghizzi iz Gorice, ki je gostoval 
v Celju 6. in na Dobrni 7. no
vembra.

Zbor, ki ga vodi Slovenec Franc 
Valentinčič, je vreden nastopa v 
najzahtevnejših koncertnih dvo
ranah, medtem ko so bili plesi 
goriške folklorne skupine prilož
nost za spoznanje o sorodnosti ču
stev med ljudstvi v alpskem tri
kotniku med Italijo, Avstrijo in 
Slovenijo.

Celjska turistična zveza je vsa
kemu članu uglednega ansambla 
iz Gorice predstavila naše mesto 
in okolico z ovojnico zadnjih pro
spektov. G. G.

PETINDVAJSETLETNICA MATURE CELJSKIH DIJAKOV

GRENADIRJEVO NA BREGU
Stara cerkvica sv. Maksimilija

na na začetku Gaberja ima na 
zunanji strani stene obložene s 
spomeniki. Sto let je bilo okrog 
nje pokopališče, na katerem so 
polagali k večnemu počitku tako 
meščane kakor okoličane. Spome
niki so večinoma nemški, kajti 
tisoči okoličanov so se izgubili v 
zemlji, ne da bi bili za njimi 
ostali kaki spomini. Nekaj spo
menikov je latinskih in dva sta 
slovenska; enega je postavil opat 
Vrečko v spomin svoji umrli ma
teri, drugega sta pa zet in hči 
postavila, da bi z njim ohranila 
spomin na prvega župana celj
ske okoliške občine. Spomenik je 
majhna plošča z napisom, ki se 
glasi:

Tukaj počiva Matevž Gmeiner 
bivši župan brežki (starešina 
cerkve sv. Miklavža in gostiv- 
ničar na Polulah), rojen 12. 
sept. 1792, vmerl 14. januarja 
1864.
Matevž Gmeiner je bil vrl na

rodnjak in zelo zaslužen človek. 
Občini, ki ji je bil na čelu, je 
kot njen prvi župan dal izrazit 
slovenski značaj, čeprav je bila 
neposredna soseda mesta Celja, 
v katerem so si prilastili oblast 
nemški naseljenci in ponemčen- 
ci. Matevž Gmeiner je imel pi

sarno kar doma, kajti prav v le
tu njegove smrti je občina ku
pila od lončarja Brandenburgerja 
hišo poleg mosta na Bregu, ki jo 
je uredila za pisarno in stano
vanja. Čeprav je bil Gmeiner- 
jev naslednik spodnjehudinjski 
Malej (p. d. Bobnar) nemškutar 
in je tudi njegov tajnik Hofmann 
vlekel na nemško stran, je bil 
slovenski značaj občine že toliko 
utrjen, da mu ga nista mogla 
vzeti.

Matevž Gmeiner je začel gos
podariti s prav skromnimi sred
stvi. Leta 1829 je kupil nad ok
rajno cesto tik na meji med Bre
gom, Miklavškim hribom in 
Polulami vinogradič in okoli 
svet, ki je bil kamenit in obra
sel z grmovjem. Pod vinogradi- 
čem je bila majhna koča. Gmei
ner je na njenem mestu zgra
dil veliko hišo in si je pridobil 
na njo gostilniško koncesijo. Hi
ša je danes stara nad 100 let, 
je enonadstropna in še nosi zna
čaj večjih gostilniških poslopij 
tedanjih dni. Gostilni je dal ime: 
GRENADIRBIRT PRI GRENA
DIRJU. Bila je dobro vodena in 
je kmalu zaslovela. Ko se je v 
Celju izoblikovala slovenska 
družba, se je rada zbirala PRI 
GRENADIRJU. Samo nekoliko

niže je bilo ob ozki poluiski 
gmajni pristajališče za savinjske 
splavarje. Grenadirjevo je posta
lo tudi splavarska gostilna.

Njen pomen se je dvignil, ko 
je okoliška občina tik pod njo 
zgradila Grenadirjevo brv, ki je 
postala pripravna zveza za Za
grad in Pečovnik. Tudi kapelica, 
ki so jo zgradili ob vhodu na 
brv, je dobila Grenadirjevo ime. 
Okoliška občina je lepo skrbela 
za brv, ki jo je Savinja ob po
vodnjih večkrat poškodovala. Ko 
jo je leta 1933 odnesla, je niso 
več obnavljali, kajti mislili so na 
regulacijo in nov most. Ko so 
v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja Slovenci na Bregu zgra
dili kopališče Diano, si je Grena
dirjeva hiša še povečala število 
gostov.

Matevž Gmeiner ni imel otrok. 
Posinovil je Jožefa Jezernika, ki 
je bil doma na Romovem na Po
lulah. Jožef Jezernik je leta 1863 
prevzel Grenadirjevo in se je o- 
ženil s Terezijo Krušičevo. S tem 
se je povezal z znano Krušičevo 
rodbino iz Medloga. Terezijin oče 
Franc je nekoliko prej priženil v 
Celju ob Savinji gostilniško hišo, 
ki sta jo po njegovi smrti prev
zela zet Jezernik in hči Terezija. 
Franc Krušič je hišo v Celju po
večal, in ko se je leta 1895 usta
novila v Celju slovenska nižja

gimnazija, se je po enoletnem go
stovanju o okoliški šoli v seda
nji Čuprijski ulici preselila v 
Jezernikovo hišo.

Jožef Jezernik in Terezija Kru- 
šičeva sta imela hčer Ano, ki se 
je poročila z dr. Vekoslavom Ku
kovcem. Leta 1912 sta prevzela 
posest po očetu in leta 1920 po 
materi. Vekoslav Kukovec in že
na Ana sta gostilno opustila. Ko
likor je posest še donašala do
hodkov, sta jih žrtvovala za na
rodno korist, za vzdrževanje Na
rodnega dnevnika. Ana Kukov- 
čeva je leta 1941 umrla in celot
na posest je prešla na moža in 
hčerko Ano, poročeno Sokolov, ki 
kot farmacevka živi v Opatiji. 
Dr. Vekoslav Kukovec, zaveden 
in značajen mož, je bil med gra
ditelji nove Jugoslavije, umrl je 
pa kmalu po osvoboditvi.

Grenadirjevo je eden izmed ti
stih domov v okolici Celja, ki 
vzbuja spoštovanje pri vseh, ki 
vedo, kakega pomena so bili trd
ni in odporni značaji za naš na
rodni obstoj.

Prof. Janko Orožen
Dr. Vekoslav Kukovec je finan

ciral tudi časopis SÜDSTEIRI
SCHE VOLKSSTIMME. To je bil 
nemško pisan a slovensko usmer
jeni list, ki je izhajal v Celju od 
1. oktobra 1910 do 30. junija 1911.

Op. M. Č.
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Stara celjska gimnazija
V prejšnji številki Lepega me

sta je Ivan Prekoršek objavil teh
ten in zanimiv članek »70 let slo
venske gimnazije«. Tu prikazana 
šola je obsegala seveda le štiri 
razrede. Kdor jih je dovršil in je 
hotel z učenjem nadaljevati v Ce
lju, je moral preiti v 5. razred 
nemške gimnazije, ki je bila po
polna. Ustanovljena je bila 1. 1808 
in nastanjena v starem, tesnem 
poslopju na sedanjem Slomško
vem trgu.

Jeseni 1. 1909 nas je v 1. razred 
vstopilo 65 dečkov. Po preveč te
meljitem rešetanju teh se je sko
zi nižjo gimnazijo prebila le tret
jina. Novo nemško okolje nas je 
sprva navdajalo z občutkom ne
gotovosti in celo strahu, saj je 
mnogim tovarišem iz kmečkega 
podeželja še vedno delala težave 
nemščina.

Vendar smo se že ob vpisova
nju malce opogumili. Postali smo 
tako glasni, da so se nenadoma 
odprla vrata pisarne in izza njih 
se je na hodnik k nam ozrla z 
redko brado porasla glava ravna
telja Profta. Premeril nas je iz
nad očal in z grgrajočim glasom 
dejal:

»Cernu vendar še gagate! Ka
pitol je že rešen!« (S tem nas je 
imenoval gosi. Te so nekoč s svo
jim gaganjem Rimljane opozorile 
na Galce, ki so oblegali Rim in 
neko noč nepričakovano napadli 
Kapitol.) Pri tem se je Proft na
smehnil, sam vesel dovtipa, ki 
se mu je posrečil že večkrat. Tiho 
smo se nasmejali še mi in to mu 
je bilo všeč. (Klemen Proft je bil 
trd Nemec. Kot ravnatelj gimna
zije je prišel v Celje 1. 1901. Prej 
je na realki v Ljubljani poučeval 
fiziko in pri maturi dvakrat vr
gel Ivana Cankarja.)

Tako smo jeseni 1913 v 5. raz
redu , postali kolegi Nemcem, ki 
jih je bilo le malo več od nas. 
Medtem ko smo mi bili preprosti 
fantje in vsi iz celjskega okrožja, 
je med onimi bilo dosti dunaj
skih in graških mestnih razvajen
cev, ki na svojih domačih gim
nazijah niso uspevali, pa so jih 
starši poslali v Celje. Tu namreč 
so bili z veseljem sprejeti v nem
ški dijaški dom s poslopjem na 
začetku današnje Mariborske ce- 
>te (zdaj ELES). Tako so mestni 
■oblastniki skrbeli za to, da šte
vilo slovenskih dijakov ni prese
galo števila nemških.

Bilo nas je 52 v 5. razredu, za
to je ta dobil vzporednico. Naši 
novi profesorji so bili Dunajčani, 
Gradčani, sudetski in koroški 
Nemci. Slovenca sta bila le dva 
profesorja: Kardinar za verouk 
ter Suhač za slovenščino (obvez
no samo za Slovence) in logiko. 
Zlasti prvi je na konferencah v 
zbornici dostikrat uspešno zago
varjal naše dijake.

Kmalu se je pokazalo, da smo 
v matematiki, latinščini in gršči
ni Slovenci bili uspešnejši od 
Nemcev. V 5. a in 5. b sta naj
boljšo prvo nemško nalogo napi
sala Slovenca in je oba spisa pro
fesor Jedlička, Dunajčan, v raz
redih prebral na glas. Osramoče
ni nemški sošolci so hrupno ugo
varjali, češ da se to ni moglo zgo
diti na pošten način. Na ta oči
tek pa smo seveda spet mi 
protestirali.

Profesorji niso bili samo moj
stri znanja v svojih predmetih, 
ampak so bili do Slovencev v 
veliki meri pravični in celo pri
zanesljivi . do, tistih, ki v nemšči
ni niso bili dovolj trdni. Profesor 
dr. Eisner npr. je nekoč dal do
mačo nalogo iz nemškega jezika 
»Meni naj dražja pesnitev«. V svo
ji nalogi je poznejši pisatelj Jan

ko Kač vso Župančičevo »Dumo« 
prevedel v nemščino. Prihodnjo 
uro je profesor že takoj po vsto
pu v razred poklical Kača: »Da 
imate Slovenci tako sijajnega pes
nika, nisem vedel. Bral ga bom 
v izvirniku, saj češčino obvladam.«

Klasični filolog Potočnik, Ne
mec iz Velikovca, je bil dobrosr
čen, tudi kadar je zafrkaval di
jake. Rad jih je v prostem času 
zalezoval, pri čemer mu je poma
gala tudi žena. Včasih sta jih za
sačila pri biljardu ali pa na keg
ljišču kakšne gostilne, včasih ko
ga tudi s cigareto. Potem se je 
Potočnik v razredu z užitkom po
norčeval iz prizadetih, ovadil pa 
nikdar nikogar ni.

Premehak je bil zgodovinar in 
geograf Eichler. Med prvo svetov
no vojno so ga dijaki med pou
kom vpraševali o političnih in vo
jaških dogodkih, on pa jim je na 
široko odgovarjal. Tudi na vpra
šanja, kako je z zdravjem njego
ve soproge in ali se zares name
rava poročiti njegova hči, je rad 
dajal obširna pojasnila. Ko pa so 
Rusi v marcu 1. 1915 osvojili av
strijsko trdnjavo Przemysl v 
Galiciji, je dan nato prijokal v 
razred, da so ga dijaki morali to
lažiti.

Eichler je bil zelo kratkoviden. 
Kadar je šel po ulici, se je opri
jemal vrvice, ki jo je pred njim 
vlekel njegov kuštravi pes. Ob 
njegovih urah so si dijaki mar
sikaj dovolili. Iz razreda, obrnje
nega v sedanjo Savinjsko ulico, 
so preko te upostavili zvezo z 
branjarijo na drugi strani. Od 
tam so skozi okna dobivali v raz
red steklenice s pivom. Krožile 
so pod klopmi, med pitjem se je 
vsakdo skrčil k tlom. Prav pred 
kateder je prihajalo pivo.

Zelo zahteven v klasičnih jezi
kih je bil elegantni Maček, Ne
mec iz Gradca. Znan je bil tudi 
kot vnet ženskar, čeprav je bil 
krščen za Alojzija. Za god mu je 
nekoč trojica dijakov iz nemškega 
dijaškega doma v črnih frakih h 
katedru prinesla šopek snežno be
lih lilij. Ni jih pogledal, samo 
s prsti je pobobnal po mizi.

Izvrsten metodik, a zelo strog 
ocenjevalec je bil matematik 
Kästner. V našem razredu so ne
kateri tovariši menili, da jim je 
storil krivico, in organizirali so 
stavko proti njemu. Pred njegovo 
uro smo vsi složno z edino sošol
ko — privatistko na čelu postro- 
jeni odkorakali v bližnji park. 
Sledila so seveda zasliševanja v 
ravnateljski pisarni in slabi redi 
v vedenju, posledica teh pa je bi
lo plačevanje šolnine.

Kastner je bil Dunajčan, še sa
mec. Nad njim je v isti hiši sta
noval neki naš nemški sošolec. 
Temu je uspelo pridobiti profe
sorjevo postrežnico. Zvečer pred 
dnevom, ko smo pisali matema
tično šolsko nalogo, je dijaku od
prla Kastnerjevo sobo, potem ko 
je ta odšel v hotel večerjat. Na 
njegovi mizi je našel skrbno ure
jene listke s snovjo za prihodnji 
šolski dan, med temi pa tudi ra
čune za našo nalogo. Hitro si je 
prepisal podatke. Se isti večer se 
je ves razred dobro pripravil in 
profesor je bil zdaj dosti zado- 
voljnejši z našimi uspehi. To se 
je še ponovilo.

Nismo bili sicer hudobni, a ra
di smo se upirali. Ko bi se bili 
morali na pamet naučiti pesem 
Koseskega, smo protestirali in se 
izjavljali za Župančiča, pa če» 
prav smo zato vsi prejeli dvojke. 
Tudi teme slovenskih nalog nam 
včasih niso bile všeč, pa smo jih 
odpravili s tremi vrsticami. 
Hrupno smo ugovarjali, ko bi bi

li pri slovenščini morali posluša
ti propagando za podpis vojnega 
posojila.

Kmalu po začetku prve vojne 
je na celjski zavod prišel neki 
mlad profesorski suplent Nemec, 
z imenom Lončar. Že po videzu 
je bil asket — bled, z dolgimi las
mi in Kristusovo brado. Zelo nam 
je bilo všeč, ko smo slišali, da je 
tolstojanec. Pri naboru so ga po
trdili v vojake, a je odklonil pri
sego, češ da obsoja vsako nasilje 
nad človekom in tudi vojno. Cez 
noč je izginil iz Celja.

Naši srednješolci so se po na
zoru delili na člane legalne Mari
jine kongregacije, na pristaše li
beralne in radikalne struje, ven
dar so kot Slovenci vedno skupaj 
nastopali. Radikalni skupini, ki 
se je zbirala v gostilni »Jelen«, 
potem pa v tedanji Zvezni tis
karni, je pripadal tudi literani 
klub »Kondor«, ki je pod pokro
viteljstvom stotnika Maistra — 
pesnika Vojanova do izbruha voj
ne izdajal list »Savinja«.

Politično gibanje jugoslovansko 
usmerjene mladine »Preporod« 
je iz Ljubljane seglo tudi v Celje, 
prav tako pa z njim povezana 
ilegalna Počitniška zveza, ki je 
obsegala tudi Srbijo.

Postojanke naprednega dijaštva 
v Celju so bile močne. Del zaslug 
za to nedvomno pripada tudi ne
katerim profesorjem slovenske 
nižje gimnazije, zlasti pa Emili
janu Lileku, ki je 1. 1909 postal 
ravnatelj oziroma le pedagoško — 
didaktični vodja tega zavoda. 
Prej je služboval v Sarajevu in 
Zadru. V Celju je poučeval zgo
dovino v obeh višjih razredih 
svoje šole in je pri tem našel 
mnogo priložnosti, da je dijake 
seznanjal z naprednimi težnjami 
človeštva in jugoslovansko poli
tično mislijo. Tudi vojna na Bal
kanu je naše poglede obračala na 
slovanski jug.

Sredi maja 1914 je Celje obiskal 
član vodstva »Preporoda« Ivan 
Endlicher iz Ljubljane. Po dveh 
sestankih z dijaki je dosegel, da 
sta se obe dijaški organizaciji — 
liberalna in radikalna združili v 
enotno Jugoslovansko nacionalno 
mladinsko organizacijo. Na števil
nih sestankih so dijaki razprav
ljali o uresničenju revolucionar
nega programa. Po sarajevskem 
atentatu povečana budnost poli
cije je seveda omejila takšno de
javnost. Vendar je pričetek vojne 
okrepil drzne upe mladine.

V razburljivih dneh poletja 1. 
1914 so policisti in orožniki iz
vedli nekaj hišnih preiskav tudi 
pri dijakih in visokošolcih v oko
lici Celja. Ljubljanski državni 
pravdnik je prišel v Celje zasli
ševat dijake, da bi dognal njiho
ve zveze s »Preporodom«.

Sodbo nad celjskimi dijaki je 
izreklo ministrstvo za bogočastje 
in pouk na Dunaju. Razglasil jo 
je ravnatelj Proft konec novem
bra 1914 vpričo profesorskega 
zbora petnajstim tovarišem. Teh 
bi bilo seveda več, če ne bi bili 
lanski osmošolci že zapustili za
voda, a nekateri drugi so bili 
medtem že poklicani k vojakom.

Zaradi nedovoljene politične in 
literarne dejavnosti so bili pre
stopniki kaznovani z 12, 8 ali 4 
urami šolskega zapora. Izrečena 
graja pa je imela težko posledi
co — plačevanje šolnine.

Vpoklici v vojsko so vse bolj 
redčili višje razrede. Sošolcem o- 
beh narodnosti se je obetala ena
ka usoda. Seveda smo se razli
kovali: Nemci so še trdno vero
vali v zmago centralnih sil. Mi 
smo pričakovali zmago antante in 
s tem Srbije. Svojega mišljenja 
pa nismo znali Vselej skriti, zato 
nam je sošolec Gregl nekoč ogor
čen zabrusil besedo: »Panslavisti!« 
Pritožili smo se in moral je pred

razredom preklicati svojo obdol- 
žitev. Mi smo se mu nato molče 
smejali, kar je predobro razumel.

Prihajale so vesti o celjskih di
jakih, padlih na bojiščih, o ranje
nih in ujetih, a tudi o takšnih, 
ki so prestopili v vojske sovraž
nikov Avstro-Ogrske. Tudi mo
bilizirana profesorja — nekdanja 
razrednika naših 5. razredov, sta 
bila med mrtvimi.

Jeseni 1. 1916 je skupina celj
skih šestošolcev posedela v vrtni 
sobi slovenske gostilne »Zvezda« 
poleg starega magistrata. Povese
lili so se tudi s petjem in je na 
vrsto prišla v vojnem času prepo
vedana pesem »Hej Slovani«. Se 
preden so jo odpeli, je v sobo 
vdrla mestna policija. Zapisala si 
je imena nekaterih, vsaj toliko 
pa jih je še pravočasno ušlo. Pri
hodnji dan so bili v šolskih klo
peh aretirani Jože Flajs, Jožko 
Trobej, Ivan Rojnik, Stanko Pri- 
stovšek, Makso Samec, Bogomil 
Žgajner in Jurij Confident!.

Prijete dijake so odpeljali v 
vojaške barke na Dolgem polju, 
kjer jih je zaslišal vojaški avdi- 
tor iz Gradca. Obtoženi veleizda
je so čez teden dni bili preme
ščeni v zloglasne zapore »Paulu
stor« v Gradcu. Na celjskem ko
lodvoru so jih v slovo opljuvali 
njihovi nemški sošolci. Sele po 
treh tednih ostrega zasliševanja 
so bili kot mladoletniki izpušče
ni. Se celjski profesorski zbor jim 
je na prizadevanje prof. Kardi- 
narja prizanesel z izključitvijo, 
saj so že pričakovali poziv k vo
jakom.

Sicer pa odnosi med dijaki o- 
beh narodnosti niso bili slabi. Od
hajajočim v vojsko smo prirejali 
odhodnice v kaki skriti gostilni, 
kjer smo prepevali v obeh jezi
kih. Po dogovoru ločeni v dve 
dolgi zaporedni vrsti, ki sta pre- 
pregli ves Glavni trg, so se dija
ki na dan vojaškega nabora po
slavljali od šole, Celja in prosto
sti. Eni in drugi so nosili trakove 
z barvami svoje narodnosti. Vr
stili so se v petju po mestnih uli
cah in v odmoru na šolskem dvo
rišču. Policija, ki je posamezni
kom sicer trgala s sukenj ali klo
bukov trakove v naših barvah, 
se močne skupine ni upala lotiti.

Konec 1. 1918 se je zrušila Av- 
stro-Ogrska. Slovenska Štajerska 
je pripadla novi jugoslovanski 
državni skupnosti in tako je v 
začetku 1. 1919 zaživela v Celju 
popolna slovenska gimnazija. 
Kmalu se je preselila v novo po
slopje na Otoku. Stara zgradba je 
odtlej služila stanovalcem. Med 
okupacijo ji je bomba porušila 
zahodno krilo. Njen večji del pa 
stoji še danes, poln tihih starih 
spominov.

Fran Roš

PRIZNANJE GOJITELJEM CVETJA

Prejeli smo naslednje pismo, ki ga 
objavljamo v celoti:

Vsako leto ocenjujete in Izdajate 
priznanja gojiteljem cvetja, pred
vsem na področju mesta Celja in 
bližnje okolice. Iz članka v Večeru 
pred nedavnim smo brali o letošnjih 
priznanjih, čemur čestitamo tudi mi 
in istočasno izražamo zahvalo vašemu 
društvu.

Potniki, ki se vozimo na relaciji 
Celje-Maribor, pa vidimo ob cesti 
prav preproste hišice-domačije, ki so 
polne cvetja. Najbolj mi je priteg
nilo pogled na pročelje domačije pred 
Konjicami (Zeče 37, kjer se po do
mače pravi pri Žvigelnu), kjer je 
skozi vse leto cvetje na oknih in ob 
vsem zidu sicer že starejše hiše. Ta
kih ljubkih prizorov je na tej glavni 
cesti še mnogo in nato bi radi opo
zorili, da se tudi nanje spomnimo, 
morda bi jim lahko omogočili tudi 
kak kredit za popravilo hiš ali ka
korkoli izboljšanje stavb. Slovenija 
je znana tudi preko meja naše do
movine po cvetju, domačnosti in pri
jaznosti in ta sloves lahko z malen
kostnimi pripomočki še podkrepimo...

Slovenija - cvetje Je tvoj ponos!
V imenu potnikov vas pozdravlja 

M. 'K
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Razgovor z direktorjem Izletnika Francem Raičem
Za razvoj turizma na našem pod- 

točjJu so izredno pomembne dobre 
avtobusne zveze ter delo in uspehi 
celjskega avtoturističnega podjetja 
IZLETNIK. Direktorju Bajcu smo za
stavili nekaj vprašanj, na katera nam 
je ljubeznivo odgovoril.

Lepo mesto: Kako posluje podjetje, 
koliko imate avtobusov, koliko bi Jih 
še potrebovali? Število članov kolek
tiva?

Franc Bajc: Podjetje je bilo usta
novljeno L 1929 in je pričelo -poslova
ti z dvema avtobusoma. V drugem le
tu obstoja jih je imelo že 8 in je 
vzdrževalo 13 prog. Po osvoboditvi je 
pričelo podjetje zapet z dvema sta
rima avtobusoma, danes pa jih ima
mo 85 in so povečini v dobrem sta
nju. Vzdržujemo blizu 100 prog, od 
tega 7 sezonskih. -Po letu 1961 se je 
število avtobusov skoraj ,podvojilo in 
smo lahko odprli večje -število prog.

Vozni park je saraizm erama zelo 
dober, saj imamo izmed slovenskih 
prometnih podjetij menda največ no
vih avtobusov. Pričeli smo- kupovati 
tudi turistične avtobuse, ker smo ob
čutno razširili tudi turistično dejav
nost. V bodoče bi potrebovali še več 
avtobusov, čeprav nabavimo letno lo 
do !l'5 avtobusov, dotrajane pa tudi 
obnavljamo. Odslej bomo kupovali av
tobuse z več sedeži tako, da bomo še 
bolj povečali kapacitete.

Naš kolektiv šteje danes 306 članov, 
od tega 16 vajencev.

Lepo mesto: Koliko rednih linij
vzdržujete in koliko linij mislite uve
sti prihodnjo sezono?

Franc Bajc: Kot sem že omenil, 
vzdržujemo okoli 100 'linij po vsej Slo
veniji, od Primorja do Prekmurja in 
tudi na Hrvaško. Vsekakor imamo 
namen uvesti še «nekaj novih linij in 
povečati proge mestnega prometa. 
Mestni promet smo pričeli, v Celju 
razvijati pred dvema ‘letoma. Ne bi 
mogel trditi, da je ta promet že pra
vilno urejen, saj smo vozne rede do
ločevali po trenutnih potrebah in po 
razjpoložljivilh vozilih. Za mestni pro
met bi radi vpeljali enakomerne in
tervale tako, da bodo na nekaterih 
relacijah vozili avtobusi polurno, na 
drugih pa vsako uro.

Lepo mesto: Koliko turističnih li
nij vzdržujete in katere boste vzdr
ževali prihodnjo sezono?

Franc Bajc: Sedem turističnih li
nij imamo namen obdržati, vendar 
nam še ni znano, kaj bo povzročila 
ukinitev ugodnostmih voženj s popu
stom na K-lö. Bomo vidöli, kako bo
do podjetja po ukinitvi K-15 regresi
rala? Tozadevno se bomo pač prila
godili razmeram kakor se bodo po
kazale.

Lepo mesto: Ali boste vozili letos 
pozimi na Celjsko kočo?

Franc Bajc: Preveti na Celjsko ko
čo bi bili potrebni in bi vpeljali tu

di redno progo. Zal nam to onemo
goča slaba cesta, ki ne ustreza avto
busnemu prometu.

Lepo mesto: Kako posluje vaša tu- 
rlstitna poslovalnica in kakšen Je njen 
program za naslednje leto?

Franc Bajc: Najprej bi povedal, 
da jo naš delavski isvert v letu 1964 
spremenil firmo podjetja iz prejšnjo 
»Avtobusni promet« v AvtoturJjstično 
podjetje »IZLETNIK«. Za bo spremem
bo smo se odločili, ker se je naš po
slovni predmet razširil tudi na 'turi
stično dejavnost in smo to tudi v 
samem imenu podjetja poudarili, prej 
smo opravljali turistično dejavnost > 
poslovnim združenjem IZLETNIK. To 
poslovno združenje je lani prenehalo, 
zato pa smo sami ustanovili oddelek 
za turizem, ki danes posluje že v 
precejšnjem obsegu.

Naš turistični oddelek je leta 1'965 
organiziral precej izletov, saj smo po 
Jugoslaviji prepeljali 34 085 potnikov 
z 852 avtobusi, predvsem v Italijo, 
Avstrijo, Češkoslovaško. Madžarsko 
in Z H Nemčijo, Skupaj smo prevo
zili 412 000 km na turističnih izletih.

Potovanja in izlete v inozemstvo 
opravljamo pogodbeno s Putndkam 
ker še nimamo potrebnega dovolje
nja.

Turistični oddelek ima vedno večji 
promet, saj ga zavestno razširjamo. 
Občutno se je povečal tudi promet v 
poslovalnici Velenje. Imamo namen 
ustanoviti še poslovalnico v Mozirju 
tako, da bo tudi Oomjai Savinjska 
dolina dobila turist, poslovalnico, ki 
bo gotovo pripomogla k hitrejšemu 
razvoju turizma na tem področju.

Pričeli smo že a pripravami za 
obisk celovške .revije na ledu in upa
mo, da bo tokrat obisk še večji.

Lepo mesto: Kaj je v vašem pod
jetju najbolj pereče?

Franc Bajc: Ze več let si prizade
vamo, da bi obnovili naše poslovne 
prostore, predvsem mehanične delav
nice, ker dosedanje ne ustrezajo več 
svojemu namenu. 2e večkrat smo si 
prizadevali, da bi te prepotrebne pro
store pričeli graditi s posojilom, ven
dar smo naleteli' na težave. V prihod
njem letu bomo pričeli z gradnjo teh 
prostorov z lastnimi sredstvi, kar pa 
bo v današnjih pogojih gotovo te
žavno. Pereče so tudi prometne ko
nice v Jutranjih in opoldanskih urah, 
ker pač večina delovnih organizacij 
prične z delom zjutraj ob 6. in pre
neha ob 14. uri. Tako nastajajo ob 
konicah težave, ki jih s sedanjo ka
paciteto vozil ne moremo odpraviti.

Lepo mesto: Ali imate kakšen pred
log glede boljše ureditve prometa?

Franc Bajc: Predlogov bj bilo več 
Predvsem bi naprosil podjetja, da bi 
pričela razmišljati o svojem delovnem 
času. Pričetek in prenehanje dela 
bi morala biti takšna, vsaj z enour
nim razmikom, kar bi omogočilo ob 
konicah kulturen prevoz tako za pot
nike kakor tudi za nas. Preobreme
njenost povzroča tudi občutne okva
re na vozilih iin zamude, ki jih ob
čutijo delovni kolektivi.

Lepo mesto: Kaj si v Celju želite?
Franc Bajc: Zelja je mnogo, ven

dar bi omenil le, da si želimo razu
mevanja in sodelovanja s poslovni
mi partnerji ter družb eno-političnimi 
forumi. Od potnikov pa si želimo več 
discipline in reda, kar bi tudi vpli
valo na boljše in hitrejše prevoze.

Misliti bo treba tudi na novo av
tobusno postajo, saj sedanja več ne 
zadošča. Želimo si še. da bi čim prej 
zgradili naše delavnice, kar je že več
letna želja in potreba kolektiva.

Trije ugledni 
profesorji 

odhajajo v pokoj

(Konrad Lenasi, Jože Lekše in 
Jože Pogačnik)

Ob koncu letošnjega leta odha
jajo v pokoj trije ugledni profe
sorji, strokovnjaki in značajni 
možje, vsi trije profesorji na eko
nomski šoli v Celju.

Konrad Lenasi se je rodil 25. 
11. 1899 v Hrenovicah pri Postoj
ni. Po končani gimnaziji je dovr
šil visoko šolo za ekonomske ve
de na Dunaju. Kmalu po prvi 
svetovni vojni je prišel v Celje 
in postal profesor na takratni tr
govski šoli. Po osvoboditvi je 
sedanjo ekonomsko šolo kot njen 
ravnatelj obnovil in v dvajsetih 
povojnih letih napravil iz nje e- 
nega najuglednejših šolskih zavo
dov v Sloveniji; ta se prav ob 
njegovem odhodu seli v nove 
prostore.

Jože Lekše se je rodil 20. 2. 
1901 v Mozirju v znani obrtniški 
družini. Gimnazijo je končal v 
Celju, višjo pedagoško šolo pa v 
Zagrebu. Kot učitelj je služboval 
več let v Gornji Savinjski dolini, 
pred vojno in po njej je bil rav
natelj meščanske šole v Vojniku, 
zadnje desetletje pa je poučeval 
na ekonomski šoli v Celju. Poleg 
šole se zelo zanima za naše do
mače izrazoslovje in za etnograf
ske značilnosti Gornje Savinjske 
doline, o čemer je tudi prispeval 
gradivo v Kocbekove Savinjske 
Alpe.

Jože Pogačnik se je rodil 16. 3. 
1900 v kraju Kališe v Selški do
lini na Gorenjskem. Gimnazijo 
je končal v Kranju, pravno fakul
teto v Ljubljani. V Celje je pri
šel kmalu po prvi vojni in je bil 
zaposlen na mestnem magistratu 
kot pravni svetovalec za obrtne 
in gospodarske zadeve. Po osvo
boditvi je sprejel mesto profesor
ja prava na ekonomski šoli v Ce
lju, kjer je ostal vse do upoko
jitve.

Vsi trije ugledni profesorji so 
dolgoletni člani našega društva, 
zato jim toliko bolj želimo zdrav
ja in zadovoljstva, jim kličemo 
na mnoga leta, za njihovo dose
danje delo pa se jim zahvalju
jemo.

ŽELEZARNA
ŠTORE
STORE PRI CELJU 
Telefon 31-71 do 73 Celje in 
Store 1

Proizvaja:
SUROVO ŽELEZO:

belo. sivo, hemititno in spe
cialnih kvalitet.

SM JEKLA:
Kvalitetna ogljikova, pleme
nita ogljikova, kvalitetna 
nizko legirana, plemenita 
nizko legirana in jekla za 
vzmeti vseh vrst.

Ta jekla izdelujemo v topo va
ljanih profilih: okroglo, kva
dratno, 6- in 8-oglato, ploščato 
in po posebnih naročilih.

LITOŽELEZNE VALJE:
za potrebe črne in barvaste 
metalurgije, za industrijo 
gume, papirja in mlinsko 
industrijo.

KOKILE:
vseh vrst in tež.

LITOŽELEZNE IN VODOVOD
NE CEVI, CEVOVODE:

za ladjedelništvo — tankerje
STROJNO LITINO:

do kosovne teže 15 ton v 
vseh kvalitetah po JUS, mo
dificirano litino, nodularno 
KRG litino, ki se odlikuje 
z zelo visokimi mehanskimi 
kvalitetami.

SAMOTNI MATERIAL:
opeko standardnih oblik in 
oblik po zahtevah naročni
kov ter malto v kvalitetah 
SK 34 in več.

Zahtevajte katalog naših
proizvodov!

AERO CELJE

VRTIČKARJI IN GOLOBČKI
Pri nas na robu mesta smo vneti še 

vrtičkarji. Med nami je največ upo
kojencev. Takšni ljudje sicer nimajo 
dosti pokojnine, mo pa imajo več 
časa. Ta svoj zlati čas pa xnajo s 
pridom uporabljati.

Vrtičkarstvo ni le Koristna reč, 
ampak je tudi bogata z duševnimi 
užitki. Da pa imajo vrtičkarji smisel 
tudi za lepo uživanje, o tem nam 
pričajo mnoge cvetlične grede po 
vrtičkih in tam postavljene klopce 
in mizice, ki služijo posedanju.

Po opravljenem delu si vrtičkar 
privošči malo počitka na svoji pre
prosti klopci in pri tem bere tudi ča
sopis. Medtem rad pase poglede po 
skrbno obdelanih gredicah. Takšna 
selena lepota ni samo paša za oči, 
ampak so v njej tudi obeti za želodec. 
Solata, fižol, kumarice, paradižnik, 
zgodnji krompirček, grah — to je ti
sto, kar naš vrtičkar z ljubeznijo in 
apetitom pričakuje.

No, opravek z vrtom pa je zdru
žen tudi s skrbmi. Suša, toča, razni 
živalski škodljivci in tovarniški plini 
so mu nevarni. Vsako leto, komaj je 
vrt posajen, mu že pretijo golobčki, 
ki jim diši komaj raztrošeno seme.

Oh, tl golobčki! Koliko Jih je bilo 
tod okoli! Nastanili so se pod hišni
mi ostrešji v gospodarskih stavbah in

od drugod so priletavali. Čedni, 
prikupni ptički sicer, toda vrtičkarju 
nič kaj prijetni. Sivi, črni, beli, med 
njimi tudi kakšna pepelnato rjavka
sta grlica, obletavajo vrtove, se spu
ščajo na komaj posejane gredice in 
s požrešnimi kljuni pobirajo semena. 
Vrtičkar jih vendar ni vsejal zanje! 
In če mu zdaj ne bo kaj dosti zele
njave pognalo po vrtu, mu bo to ob
čutno zmanjšalo pridelek, pri tem pa 
mu pokvarilo še veselje do vrtička.

Saj se je potrudil, da bi golobe 
pregnal. Cez grede je napeljal vrvice 
s papirji in cunjami, razpostavil ve- 
jevje, namestil celo kakšno pravo 
strašilo. Toda ti golobi so spregledali 
njegove zvijače in se prav nič ne 
boje praznih strahov. Drzni so in 
neusmiljeni.

Tako je bilo leto za letom in vsa
ko pomlad se je nad golobi jezil vr
tičkar. Letos pa je ta jeza izostala! 
Kako, ali je to mogoče? Ali so go
lobčki uvideli krivico, ki so jo de
lali vrtičkarjem, in se poboljšali? Ne
mara so se preselili kam drugam, ko 
pa jih resda ni več videti.

Neznansko gosto je to pomlad po
gnalo zelenje po vrtičkih, pač zato, 
ker semenja niso razredčili golobi. Le 
kam so odšli tl škodljivi, vendar lju
beznivi ptički?

Pa sem nedavno obiskal prijatelja, 
ki se imenuje Lipe Krempljič in je 
eden naših najbolj vnetih vrtičkar
jev. Pri njem sem imel izgovorjeno 
endivijino seme. Bližal se je že mrak 
in našel sem ga pri večerji. Ta je 
imenitno dišala daleč naokrog.

In kaj menite, kakšno specialiteto 
je moj prijatelj imel na širokem 
krožniku pred seboj poleg sklede z 
mešano solato? Bila je rižota, ki me 
je neznansko prijetno poščegetala v 
nos.

Lipe Krempljič je še zame poiskal 
žlico in me povabil, naj pokusim nje
govo večerjo. Tega se seveda nisem 
branil. In verjemite mi: Rižota je 
bila okusna in slastna, da se to sploh 
ne da opisati. Kako prefino meso, 
nabrano okoli tankih koščic! Čudo
vito!

»Ali pa veš, kakšno meso je v tej 
rižoti? Od samih golobčkov je!«

Kar sapo mi je zaprlo, ko sem to 
slišal. Prijatelj pa je nadaljeval:

»Da, da! Ce bi me bil obiskal vče
raj, pa bi ti bil dal pokusiti go
lobčke v obari. Tudi takšni so ime
nitni!«

»Pameten si in občudujem te,« sem 
mu priznal.

»Golobčke lovim na več načinov. 
To počenjam, odkar je cena mesa pri 
nas tako noro poskočila. Mesarji s 
svojo drago robo naj me nekam pi
šejo! Pomagam si pač, kakor morem 
in znam. Tudi upokojenci imamo pra
vico do življenja.-«

Se naprej sva zajemala, prijatelj

pa je rekel:
»Hkrati pa opravljam tudi koristno 

delo. Ugonabljam golobe, ki so nam 
doslej uničevali vrtičke. Koliko jeze 
in škode bom s tem prihranil vsem 
vrtičkarjem!«

»Zdaj razumem, zakaj so golobčki 
izginili z naših vrtnih gred. To je 
tvoja zasluga, dragi Lipe!«

»Seveda«, je odvrnil in se pošalil: 
»Vrtičkarji me v zahvalo za to lahko 
izvolite za svojega častnega člana. Se
veda šele potem, ko bomo ustanovili 
svoje društvo. Haha!«

»Ce pride do tega, boš vsekakor ti 
naš predsednik. Toda kaj bo potem. 
ko boš polovil in pojedel do zadnje
ga vse golobčke?« sem vprašal.

»Prav tega se bojim. Saj nič ne 
kaže, da bi se nam meso že kmalu 
pocenilo, celo nasprotno . . . Na uspehe 
gospodarskih reform bo treba še po
čakati. Dotlej pa se bom nemara pre
selil v kak drug mestni rajon, kjer 
še nihče ni preganjal golobov. Tam 
bi pričel tako rekoč ledino orati in 
to z velikim uspehom. Koliko bi to 
bilo rižotk in obaric! Poskušal bom 
torej zamenjati stanovanje in z njim 
vrtiček...«

Vidite, kako prebrisan je moj pri
jatelj Lipe Krempljič! Znal si je po
magati bolje od mene. ki mi cene me
sa še vedno pijejo kri. Seveda vs» 
manj in manj, kajti vse bolj posta
jam vegetarijanec, a le po sili razmer. 
Vendar, če pomislim na vse takšne 
rižote in obare: Kljub vsemu — ubo
gi Uubi golobčki!

Fran R.
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PRISPEVKI K ZGODOVINI NAŠEGA TURIZMA

Poročilo o ustanovitvi turističnega društva Mozirje, ki je 
bilo objavljeno v časniku Domovina 5. februarja 1893

Dne 12. maja 1893, ustanovilo 
se je v tukajšnjem trgu društvo, 
ima kaj lepi namen skrbeti zato, 
da se trg in njegova bližnja oko
lica kakorkoli olepša. V družbeni 
odbor so se takrat izvolili tile gg. 
Alojz Goričar, predsednik; J. M. 
Lipold, župan; Ivan Konečnik, 
Ivan Tribuš in Fr. Praprotnik, od
borniki. Daši je tukaj še več na
rodnih društev, tako smo vendar 
to novo draštvo vsi prav iz srca 
pozdravili in prav želeti bi bilo, 
da bi se enako društvo ustanovi
lo v vsakem slovenskem trgu, da 
v vsaki vasi. Zemlja slovenska 
ima preobilno naravnih lepot, za 
katere nas celo drugi narodi za
vidajo. Ako storimo v povzdigo 
teh lepot tudi sami nekaj, kako 
divna in krasna bodo sčasoma po
stala naša sela, naše pokrajine! 
Priznati moramo, da je novo dru
štvo v kratkem času svojega ob
stanka prav uspešno delovalo. Po
pravilo in posulo je več zanemar
jenih trških ulic, kar jih je pa še 
ostalo, te se popravijo še tekom 
tega leta. Oskrbelo je stare in na
ročilo nekaj novih nasadov. Po 
vplivu društva se je več hiš in 
prostorov olepšalo. Se v tem letu 
postavi društvo ob Savinji kopa
lišče, s katerim se bode ravno 
tako ustreglo domačim, kakor tu
di tukaj na letoviščini bivajočim 
tujcem. Isto tako bode društvo 
skusilo za svoje namene pridobi
ti trški pašnik, kjer bode potem 
napravilo drevorede, razne druge 
nasade in sprehajališča. Vse to 
bode sicer zahtevalo mnogo de
la in mnogo stroškov, pa če bode 
slov. občinstvo društvo tudi v pri
hodnje tako izdatno in radovolj- 
no podpiralo, kakor doslej, tedaj

Začetki tujskega prometa na 
Ljubnem segajo v dobo pred pr
vo svetovno vojno. Predvsem so 
takrat letovali v Ljubnem Mari
borčani, Celjani in Gradčani. 
Ljubno je takrat služilo kot od
skočna deska za izlete v Logarsko 
dolino. Tu so bili prevozniki, ki 
so letoviščarje vozili na oglede 
Igle in Presihajočega studenca, 
potem so vožnjo nadaljevali do 
Solčave, kjer so se s konjsko 
vprego ustavili, letoviščarji pa so 
peš nadaljevali izlet v Logarsko 
dolino, ker tja še takrat ni bilo 
prevozne ceste. Vozniki so čakali, 
da so se vrnili iz Logarske doline 
in se potem z vozniki zopet vra
čali nazaj na Ljubno.

Močnejši obisk letoviščarjev na 
Ljubnem se je pričel po letu 1930. 
Začeli so prihajati Hrvati in Sr
bi iz Vojvodine. Tudi inozemci, 
predvsem Avstrijci, so bili redni 
gostje. Turistični promet je rastel 
do druge svetovne vojne in je be
ležil vsako leto več domačih in 
inozemskih letoviščarjev. Število 
turističnih nočitev bi ocenili na 
preko 2000 letno.

Leta 1933 so ustanovili na Ljub
nem Tujsko-prometno in olepše
valno društvo, ki je skrbelo za 
olepšavo trga in razvoj tujskega 
prometa. Postavilo je klopi na 
raznih razglednih točkah, zgradi
lo kopališče ob Savinji in uredi
lo še marsikaj. Dalo je tiskati le
pe prospekte in razglednice ter z 
uspešno propagando privabljalo 
vsako leto več letoviščarjev.

Prvi društveni delavci so bili: 
predsednik Juvan Alojz, podpred
sednik Tevž Ante, tajnik Marovt

se zna to v prav kratkem času 
izvršiti. Pri občnem zboru dne 12. 
t. m. se je o vsem tem prav ži
vahno razpravljalo, kar gotovo 
jasno priča, kako močno se občin
stvo za društvo in njegovo delo
vanje zanima. Enoglasno se je pri 
tem zboru tudi izrekla javna za
hvala vsem tistim, ki so društve
ne namene že kakorkoli pospe
ševali, posebej pa še trški občini 
za zdatno podporo: predsedniku 
društva, ki je dal na svoje stroš
ke napraviti slov. trobojnico v 
sredini trga, ter je tudi drugače 
mnogo iz svojega za društvo žrt
voval: potem gospej Lipoldovi in 
g. Antonu Goričarju, ki sta v 
društvenih nabiralnikih nabrala 
prav izdatnih doneskov: nadalje 
se je izrekla zahvala vmirovlje- 
nemu polkovniku g. Mariniču in 
c. kr. komisarju Tasen, ki sta oba 
lepe zneske društvu darovala.

Končno pa še izrečemo svojo 
najiskrenejšo željo, da bi društvo 
našlo povsod dosti pravih prija
teljev, da bi mnogo, mnogo let 
delovalo z bistrim umom in bla
gim srcem za uresničevanje uzvi- 
šenih svojih namenov, ter da bi 
se v tem oziru ne strašilo ne tru
da ne težav, da bi ne oziraje se 
niti na levo niti na desno imelo 
vedno le svoj veliki cilj pred oč
mi. Ako se to zgodi, potem bode 
prijazen trg ob bistri Savinji v 
prav kratkem času dobil še pri
jaznejše in milejše lice, in bla- 
gonosno delovanje društva osre
čevalo bode nas, kakor tudi še 
pozno naše potomce.

Domovina je bil napreden poli
tičen tednik, ki je izhajal v de
vetdesetih letih prejšnjega stolet
ja v Celju. Izdajal ga je Drago
tin Hribar.

Ivan, blagajničarka Tevž Justa, 
gospodar Druškovič Karl.

Društvo je bilo zelo agilno in 
je škoda, da je vsa doku
mentacija o delovanju društva 
med drugo svetovno vojno pro
padla, oziroma jo je uničil oku
pator.

Gostinske, nastanitvene in pre
hrambene zmogljivosti so bile v 
gostiščih pred drugo svetovno 
vojno večje kakor pa po njej, saj 
je bilo takrat na Ljubnem kar 24 
gostiln, 7 trgovin, v gostiščih pa 
je bilo na razpolago 21 sob s 35 
posteljami, gostilna Petek pa je 
že takrat imela v svojih sobah 
tekočo mrzlo in toplo vodo. Ne
kaj sob so oddajali tudi že zaseb
niki. Po vojni se je začel razvi
jati turizem šele po letu 1952.

Ante Tevž

VEGETA

Fran Kocbek:

Vojaška zasedba 
v Solčavi

Ko sem zbiral letos podatke za o- 
pise naših turističnih krajev, sem v 
Solčavi čul več različnih verzij o vo
jaški zasedbi Solčave, o solčavski re
publiki, o brezvladju v letu 1851 itd. 
Spomnil sem se Kocbekove knjige: 
Savinjske Alpe 192G, kjer je ta do
godek opisan pod naslovom Vojaška 
zasedba Solčave. Ker je to verjetno 
najverodostojnejši opis te zadeve, ga 
objavljamo v celoti, saj gotovo mar
sikomu ni znan. Ce nam lahko kdo o 
tem sporoči kaj več, bomo radi ob
javili.

Urednik

V gorah okrog Solčave, Kaple, Čr
ne in L.uč so pohajali svoj cas pri 
kmetih in drvarjih razni ljudje brez 
izkaznice in vojaški begunci. Zandar- 
merija, katero so bili takrat šele usta
novni, je imela nalogo, poloviti te 
ljudi. Sredi meseca decembra t. 1851. 
so prišli trije zandarji s Koroškega 
čez Šentjakobsko pianino na Štajersko 
ter so pri prvem kmetu pod to pla
nino pograbili hiapca, ki ni imel pot
nega Usta in je ravno sedel sredi dru
žine pri kosilu. Peljali so ga v go
stilnico Smotnikovo v Solčavo. Ker so 
se tu predolgo krepčali, so odšli prav 
pozno nazaj proti Sv. Duhu ter ondi 
pri kmetu Kogarju prijeli še dva sta
rejša človeka. Neprevidni orožniki so 
z ujetniki tu prenočili, o tem se Je 
nagio raznesla govorica po bližnjih 
kmetijah in med drvarji. Zbralo se 
je brž še tisto noč 2S fantov; bilo je šest 
soičavanov, drugi pa so bili s Krajn
ske in Koroške. Na Sentlenarskem sed
lu na koroški zemlji so pričakovali 
vračajoče se žandarme. Proti štirim 
zjutraj se jim približajo z ujetniki, 
katere so hoteli osvoboditi. Nastane 
strašen boj. Zandarmi streljajo in se- 
kajo s sabljami, fantje pa se branijo 
z raznim orodjem. Med bojem v tem
ni noči pobegnejo ujetniki nazaj v 
Solčavo. Fantje pa se potem razkrope 
na vse strani. Izmed njih je bil samo 
eden ranjen na roki, žandarmi pa so 
hudo poškodovani obležali na bojišču.

Žalostna vest o boju se je raznesla 
hitro na vse strani in tudi v Kaplo, 
od Koder so postali po ranjence m 
jin prenesli domov. Nekaj dni po tem 
pretepu je prikoiaciio več kompamj 
vojakov (Wimpfienovci in graničarji 
iz lirodaj ter zandarmov s Koroške in 
Krajnske. Po oeoeiem snegu in v nu
deni mrazu so lezli čez planine v 
Solčavo, katero so popolnoma vojaško 
zasedli, da bi poiskali zločince. Dne 
20. decembra 18^1. 1. se je za Solčavo 
in nje razrastke razglasilo obsedno 
stanje. Neki star žandarm, ki je malo 
poprej postal poročnik, je sestavil in 
razglasil obsedno naznanilo z vsemi 
formalnostmi. Proklamacijo o obsed
nem stanju je poslovenil nato župnik 
Janc sredi vasi vpričo vojakov in zan
darmov okrog stoječemu ljudstvu.

Obsedanje je trajalo samo 10 dni. 
ne 31. decembra se je po ukazu glav
nega poveljstva v Gradcu odpravilo; 
zato je žandarmerija z vojaštvom od
šla še isti dan čez na Koroško.

Obsedba je prizadela prebivalstvu 
mnogo zla in stroškov, vojakom pa 
zaradi hudega zimskega mraza in za
radi pomanjkanja primernih stano
vanj, ker so kmetje zelo oddaljeni 
drug od drugega, mnogo neprilik in 
trpljenja. Postopalo se je zelo strogo, 
skoraj kruto. Vse moške, med njimi 
sivolasne starčke, če tudi so bili po 
več ur od omenjenega bojišča daleč 
doma in niso ničesar vedeli o boju, 
so zaprli in stlačili vse v eno sobo 
v Solčavi. Le skrivoma so jim dajali 
kruha in jedil skozi okna, dasi je 
bilo to nevarno. Tem večinoma jako 
poštenim ljudem so sklenili roke na 
hrbtu, jih privezali drug na drugega 
in jih peljali v hudem mrazu po ozki 
gazi in po debelem snegu čez visoke 
planine v Kaplo, da bi žandarmi pred 
kazenskim sodnikom spoznali zločin, 
ca. Le najtrdosrčnejši človek se ni 
razjokal, gledajoč te nedolžno pre
ganjane ljudi.

Navzlic na j večji strogosti niso do
bili nobenega zločinca. Sele meseca 
junija 1852. 1. je prišel oni fant, ki 
Je bil na roki ranjen pred kazenskega 
sodnika v Kaplo in je izdal svoje 
sozločince. Doma je bil iz Luč. Iz
med dotičnih fantov Je potem vo
jaške begunce kaznovalo vojaško so
dišče, druge pa civilno na več let 
v razne jetnišnice. Pomrli so v krat
kem, ker jim je v ječi nedostajalo 
svežega gorskega zraka, ki so ga bi
li vajeni.

PRIPOROČAMO 
NASLEDNJE GOSTINSKE 
OBRATE

Hotel
Kajuhov dom 

Šoštanj
Hotel Kajuh Šoštanj se pripo
roča za obisk. Dobra kuhinja, 
dobre pijače. Cena pension» 
od 2300 do 2600 dinarjev. Va
bijo tudi na silvestrovanje.

LOGARSKA DOLINA 
— SOLČAVA

Mirna, prelepa LOGARSKA 
DOLINA vas vabi na zimski 

izlet.
Avtobus iz Celja vozi vsak dan 
ob 8.45, vsako soboto in nede
ljo tudi ob 18. uri. Cena pen- 
sionu je din 2300.- Vabijo vas 
gostišča Solčave in Logarske 
doline; informacije: TURI
STIČNO DRUŠTVO SOLČAVA

Kadar obiščete Velenje se ne 
pozabite oglasiti v

DELAVSKEM KLUBU
poleg kulturnega doma

Torkovi večeri — razstave — 
silvestrovanje — klubski pro
stori — televizija — najnižje 
cene — vzorna postrežba — 

lepo opremljeni prostori

Ljubno ob Savinji
vas vabi na smučanje in zim
ski odih. V neposredni bližini 
smučarska vlečnica, do katere 
je mogoč dostop z avtom. Le
po urejena gostišča, cene so
lidne. Kurjene sobe pri zaseb
niki din 750. Informacije: 

TURISTIČNO DRUŠTVO 
LJUBNO

GORA OLJKA
je oskrbovana tudi pozimi. 
Znižane cene, kurjene sobe, 
dobra kuhinja. Vabijo tudi na 
domače, prijetno SILVESTRO
VANJE. Rezervacije in infor
macije; GOSTINSKO POD

JETJE BRASLOVČE

Tudi pozimi je vedno lep izlet 
na celjski

STARI GRAD
kjer priporočamo dobro oskr
bovano gostišče; domače pe
čenice in kuretina. Tradi
cionalno silvestrovanje — re
zervacije v Turističnem uradu

Dobro boste postreženi 
v gostišču

PLANINKA LJUBNO
Gostilna * prenočišča * pension

Razvoj turizma na Ljubnem
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L E T A L O V T TJ It I Z M U

Bo Celfe sledilo zgledu 
nekaterili letalskih centrov?

Avtobusno podjetje »IZLETNIK« Celje
vljudno vabi v času od 3. do 20. februarja 1966 na

Letališče v Lescah ima že trinajst
letno tradicijo v turistični dejavno
sti. Ne mine dan, da ne bi imeli tu
ristov, ki bi radi videli ta ali oni kraj 
iz ptičje perspektive in so priprav
ljeni ta užitek krepko plačati. Ce 
ni tujih turistov, je gotovo veliko 
domačinov, ki bi radi vsaj deset mi
nut z letalom nad domači kraj.

Zgledu Lesc je sledil najprej Bo
vec, potlej pa še Ajdovščina, Lju
bljana in Maribor. Kolikšno je zani
manje tujcev in domačinov, pove 
najbolj zgovorno podatek, da samo v 
Lescah ustvarijo nad petdeset mili
jonov dinarjev prometa s turističnimi 
poleti.

In kako je s tem v Celju, kjer 
imamo dejansko idealne pogoje?

Fred leti je že bilo govora, da bi 
kupili štirisedežno letalo, ki bi pov
sem zadoščalo za začetek. Zal pa Aero

klub ni zmogel tolikšnih sredstev. 
Rešitev je v združenih sredstvih tu
rističnih, gospodarskih in gostinskih 
organizacij, ki bi imele od tega naj
več koristi. Ne smemo namreč poza
biti, da bi se tudi gospodarski delav
ci pogosto posluževali prevoza z le
talom, ki prihrani veliko dragocene
ga časa. Za primer velja povedati, 
da traja polet iz Londona v Zagreb 
dve uri, medtem ko vožnja z vlakom 
iz Zagreba, denimo v Celje nad tri 
ure.

Koristi bi bile torej raznotere in 
docela opravičujejo nakup turistič
nega letala. Prepričani smo, da bi 
ob razumevanju odgovornih delavcev 
bilo moč uresničiti to zamisel. In 
če bi to uspelo, bi lahko v prihodnje 
v zemljevid celjskega turističnega ob
močja vrisali še eno točko: letališče 
v Levcu.

Pavle Jerman, Aeroklub Celje

Mnogo hrupa za nič
(Odgovor tov. Slokanu in vsem dru. 
ffim)

V začetku lefcoišmjega aprila nam je 
poöiiaii rov. S. iz zaica članek pod na- 
SiOVOim »zallc je POSTAL MESTO«.
V spremnem pismu je napisal takole:

»zbral sem nekaj misli in sestavil
kratek prispevek z naslovom ZaLEC 
j E POSTAL. MESTO. Veselilo me bo, 
ce ga boste objavili.,.

Prispevek smo objavili in ga tu 
pon ati akuj emo.

ZALEG JE POSTAL MESTO

Spominjam se. kako se je pred 5 
leti pclkojoii nadučitelj Rajko Vrečer 
še z elanom in ponosom potegoval na 
seji CTZ, naj proglasijo Žalec za 
mesto. Lansko jesen je Skupščina SR 
Slovenije to storila.

Žalec je gospodarsko in upravno sre
dišče Spodnje -Savinjske doline pa tu
di gospodarsko sr e a išče slovenskega 
hmeidanstva in ima 200-0 prebivalcev.
V kraju je okoli l&öO zaposlenih, to
da le eno tretjino delovnih mest za
sedajo domačini, vsi ostalli prihajajo 
iz okolice. 2i>0' ZaH-čamov je zaposlenih 
drugod, največ v Celju.

Začetek Žalca sega v srednji vek, že 
leta 1426 je postal trg, prvi v Savinj
ski dolini. Žalec beleži tudi več po
membnih zgodovinskih dogodkov. Le
ta 1462 je bil priča spopada med voj
sko celjskega grofa Umika II. In nem
škega cesarja Friderika IV., nekaj de
setletij kasneje pa turških napadov. 
Gradovi po samotnih vzpetinah so po
stali v 16. stoletju trdnjave protestan
tizma, v istem času pa so sezidali tu
di, protestantsko' cerkev s Solo na 
Govčah. 17. stoletje je rodilo kmečke 
upore savinjskih podložnikov. Omeni
ti moramo tudi žal siki tabor 3'868. leta, 
ki se je izrekel za Zedinjeno Sloveni
jo. Posebno obdobje se je pričelo' v 
preteklem stoletju, ko se je pojavil 
hmelj, Pa tudi narodnostna borba vse 
do leta 1918 je Zalčanom samo v po
nos. Ne moremo tudi mimo obdobja 
NOB in povojnega gospodarskega raz
voja z nastankom žalske komune, ki 
je dala gospodarsko homogenost za
hodnemu delu celjske doline.

Se v današnje dni izstopa podoba 
starega Žalca. Tak naj tudi ostane s 
svojo značilno razširjeno cesto. Med 
njegove znamenditosti velja omeniti 
obrambni stolp iz turških časov, spo
minsko ploščo skladatelju Ristu Savi
nu, veliko poslopje Hmezada, tovarno 
Juteks, Kovinsko predelovalno pod
jetje in velik Kmetijski kombinat.

Mlademu žalskemu mestu želimo u- 
spešen razvoj in gospodarski razcvet.

K prispevku pripomimo le to, da 
vsebine nismo preverjali, ker članka 
nismo imeli za doprinos k žalski zgo
dovini, temveč samo za prijazno na
pisano prigodnico.

Potem se je pa začelo. Tovariš Ja
ka Slokan se je lotil tega člančiča 
kar večkrat in zanj porabili menda 
več črnila, kakor pa ga je dopiisnk 
porabil za članek. V svojem zadnjem 
članku je izvajanja končal takole:

»Svojo dopolnilno kritiko člančiča v 
publikaciji LEPO MESTO z dne 2'5. 
4. 1965. zaključujem z javno zahtevo, 
da kaže o nečem takem, kot je pro
glasitev Za-lca za mesto prav zavoljo 
bližajočega se zadevnega praznika, 
poročati bolj skrbno, če že — skrčeno 
v skromnih stavkih«.

Ker se nam je zdelo, da je le pre
več pisanja pa tudi zbadanja na ra
čun našega časopisa, še posebej pa na 
račun omenjenega članka, katerega 
pomanjkljivosti smo imeli za nepo
membne, je humorist v stalni rubriki 
Janezek Grdo vid v šali napisal, da 
tudi tovariš Slokan zagreši kakšno 
napako npr. ko je v RTV prilogi DE
LA, ki jo on urejuje pri programu 
nastala napaka, da je tam stalo

namesto prenos iz SINJA prenos iz 
SENJA. To pa je tudi vse.

V isti številki je bila med bodicami 
slučajno objavljena tudi bodica MOJ
STER JAKA, ki nima nobene zveze 
s tovarišem Jako Slokanom. Povod 
tej bodici je bilo pismo, ki ga je 
prejelo uredništvo LEPEGA MESTA 
dne 4. avgusta 1965 iz Ljubljane. To 
pismo se glasi:

»Rad bi vam dal nekaj nasvetov 
in opozoril glede vašega diista. Vpra
šanje Je, ali Je razmerje med turiz
mom, olepšavo in kulturo modro iz
brano, ali so vesele — Okrogle sploh 
bodice, saj so premalo pikre, zakaj ni 
več fotografij in sodobnejše gospodar
ske tematike pa tudi glede ostalega 
bi se dalo še marsikaj spremeniti. Zdi 
se mi, da je treba te reči prevdamo 
proučiti. S tovairškimi pozdravi! Ja
ka Znal.«

Na to nekoliko zafrkljivo pismo je 
nastala bodica MOJSTER JAKA, ki jo 
še enkrat objavljamo:

MOJSTER JAKA
Jaka Vseznal iz Ljubljane 
rad obregne se ob nas, 
ker modrost ga nič ne stane, 
jo ponuja na ves glas.
Po objavi omenjenih vrstic v Ja

nezku Grdoviidu ter te bodice je to
variš Jaka Slokan, ne da bi se prej
0 zadevi malo bolj informiiral, napi
sal v Celjskem tedniku članek pod 
naslovom »Čuvajte se semjske ruke«. 
V tem članku obdeluje LEPO MESTO, 
se zgraža nad anonimnimi pisci, dvo
mi, če bo LEPO MESTO še sploh iz
šlo, zahteva odgovore, grozi z raznimi 
sredstvi itd.

Na ta 'njegov zapis mu je poslal 
odgovorni urednik LEPEGA MESTA 
priporočeno naslednje pismo:

»Prebrali smo vaš poziv k odgovoru 
na vaš zapis v Celjskem tedniku z 
dne 24. septembra 1965, Ker časopis 
LEPO MESTO zelo redno izhaja že 
šest let, vam bomo odgovorili v pri
hodnji številki. S tov afriškimi poz
dravi! Odgovorni urednik: Cetina Mi-
1 an«.

Menili smo. da bo nastopilo pre- 
mirie vsaj do izida nove številke LE
PEGA MESTA, pa je v zadnji šte
vilk’’ CT. napisal tov. Natek članek 
o plagiatih, žalitvah, o svojih napa
kah. spet pod naslovom »Čuvajte se 
senjske ruke«. Na ta zapis pripomni
mo samo to. da v uredništvu LEPE
GA MESTA člaimka v katerem bi naj 
zagrešil tov. Natek neke napake im 
ga tov. Slokan ni javno «kritiziral, 
nismo prebrali in se tudi ne bomo 
spuščali v polemiko s tovarišem Na_ 
tekom. C e bo prebral ta naš odgo vor, 
bo menda zadeva jama.

Zdi se nam. da bi veljalo ob za
ključku omeniti še to. da bi lahko 
Celjski tednik o tem tudi kaj pov
prašal pri nas, ne pa da napihuje 
zadevo, ki je dejansko malenkostna 
in brezpredmetna in je. kakor vse 
kaže, v glavnem le plod nekaterih 
nesporazumov in nepotrebnega napa- 
dana a LEPEGA MESTA. LEPO ME
STO tudi doslej ni zaöelo spora z ni
komer seveda ,pa je in bo vsakomur 
skromno, pa precej bolj dostojno od- 
govoniito, kakor -pa drugi pišejo o LE
PEM MESTU.

Ob zaikljoičku ugotavljamo, da se 
o tej zadevi ne bomo spuščali ve-č 
v nobeno polemiko ter tudi ne bomo 
v bodoče nikomur glede tega karkoli 
odgovorili.

Ponovili bi samo še naslov tega 
sestavka, ki -se> po našem mnenju kar 
dobro glasi: MNOGO HRUPA ZA
NIC!

Odgovor je bil odobren na razšir
jeni seji uredniškega odbora dne 19. 
10. 1985.

UREDNIŠKI ODBOR 
LEPEGA MESTA

DUNAJSKO DRSALNO REVIJO V CELOVEC
Letošnja revija je sestavljena iz večjega šte

vila baletnih in drsalnih zgodbic, ki je poveza
na v celoto pod skupnim imenom MAVRICA. 
Tudi letos je napisal godbo za revijo popularni 
skladatelj Robert Stolz, režijo pa ima ponovno v 
rokah Will Peter. Solisti in baletna skupina šte
jejo letos preko 60 oseb.

Z ogledom revije je združen tudi izlet na 
Gosposvetsko polje in čudoviti grad Ostrovico. 
Cena je 8200,- dinarjev, prijave pa sprejemajo 
pri IZLETNIKU v Celju, Titov trg 3 ter v pos
lovalnicah Krško, Velenje in v Hrastniku.

IZLETNIK CELJE
Organizira izlete doma in v inozemstvo, po

sreduje potne liste in vizume ter prodaja vo
zovnice, daje vse prometne in turistične infor
macije; vse ostale turistične usluge. Menjalnica.

Potniki — turisti, poslužujte se naših uslug!

PREDSTAVLJAMO VAM

GODBO ŽPD FRANCE PREŠEREN
Nenapovedan intervju z godbenim 

tajnikom Danijem Škodnikom, o tem, 
kako delajo in nastopajo naši godbe
niki v ŽPD »France Prešeren« v 
Celju.

Z železničarsko godbo ŽPD »Fran
ce Prešeren« se Celjani srečujemo 
že nad pol stoletja. Godba vse od 
leta 1908, ko je bila ustanovljena, so
deluje na vseh pomembnejših pri
reditvah, Prešernovce pa poznajo in 
cenijo kot godbenike na tujem.

O tem, kakšne načrte ima godba 
letos in v perspektivi, je stekel ne
napovedan intervju s tajnikom god
be, Danijem Škodnikom.

— Kaj je tisto, kar godbo ŽPD 
»France Prešeren« drži že nad 50 let 
skupaj?

- Predvsem dobro zastavljeno de
lo in pa ljubezen do igranja. Rad bi 
povedal, da je naša godba nešteto
krat nastopala brezplačno, da ne go
vorim ni rednih vajah in drugem. 
Godbeniki v tem, da sodelujejo in 
igrajo, občutijo osebno zadovoljstvo, 
skratka, materialne koristi niso tiste, 
kar nas drži skupaj in nam daje 
ustvarjalnega poleta.

— Brez sredstev za vzdrževanje in 
nabavo glazbil godba bržkone ne bo 
mogla napredovati?

— Da, sredstva za redno vzdrževa
nje so nam potrebna. V ta namen 
smo že enkrat razpravljali za skup
no mizo v Celju, osvojen je bil pred
log, naj bi v bodoče vsaka organiza
cija. ki bo godbo naročila, uslugo 
tudi plačala. To se sicer lepo sliši, 
vendar ne gre, da bi godba zaraču
navala dejanske stroške. Se vedno pa 
igramo brezplačno na raznih prazno
vanjih, denimo 1. maja itd.

Občina nam je zadnji čas bila na
klonjena v tem, da smo si uredili 
boljše društvene prostore, obnovili 
pa smo si tudi instrumente.

- Se godba pomlajuje?

— Žal ne tako, kot bi želeli. Med 
35 godbeniki je premalo mladih. 
Mladina se bolj nagiba k lahki za
bavni glasbi. Kljub temu je v Celju 
mnogo mladih, ki nikjer ne sodelu
jejo. Računamo predvsem na vajen
ce in mlade delavce. Uspeh bi bil 
nedvomno večji, če nas bi v našem 
prizadevanju podprle šole in druž
beno politične organizacije.

— Kako je z vodilnim kadrom?
— V zadnjem času smo dobili zelo 

sposobnega dirigenta STARIČA iz 
Ljubljane. Seveda bi imeli še več 
od njega, če bi živel v Celju. Ker je 
strokovnjak, bi lahko sodeloval tudi 
pri ostalih godbah, skratka, Celje bi 
z njim veliko pridobilo.

— Pred leti ste v celjskem parku 
redno prirejali koncerte. Zakaj ste 
to lepo navado opustili?

— Da, prejšnja poletja smo večkrat 
igrali v mestnem parku po naročilu 
Olepševalnega in turističnega dru
štva. Koncerte na prostem bo potreb
no ponovno uvesti, saj je Celje ven
dar turistično mesto, pa tudi zaradi 
samih Celjanov.

— Dotacije?
— Boljše, da o tem ne govoriva. 

Naša godba je bržkone edini primer 
v Sloveniji, ki se vzdržuje od danes 
do jutri, brez pokrovitelja, ki bi ga 
redno finansiral.

- In kako je z gostovanji na tu
jem?

— Naša gostovanja v sosednji Av
striji so bila izredno uspešna. Pov
sod, kjer smo nastopili, smo želi le
pa priznanja. Ce nam bo uspelo, bi 
se radi udeleževali svetovno znane
ga festivala godb na Nizozemskem, 
ki bo leta 1966.

— Godbenikom naboljše želje za 
njihovo nadaljnje delo in seveda sreč
no pot na Nizozemsko.

-It

Godba na pihala ŽPD France Prešeren Celje. Foto Fotolik
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SSMilanti 
ičlani društva

LEČNIK ANTON — 80-LETNIK
Le malo je tako čvrstih in odločnih 

ljudi, kakor je naš jubilant Anton 
LEČNIK, ki danes še vkljub svo
jim 80 letom odlično in aktivno vodi 
svojo ugledno urarsko delavnico. Ju
bilant se je rodil v Ravnah na Ko
roškem 17. l. 1886, kjer je obiskoval 
osnovno šolo, obrtno in zlatarsko šo
lo pa v Celovcu. Obrt je pričel v Ce
lovcu, nato je delal v Borovljah; kot 
zaveden Slovenec pa se je po prvi 
vojni umaknil v Celje in odprl svo
jo urarsko delavnico in trgovino z 
urami. y obdobju med obema vojna
ma ie bil jubilant aktivni član naše
ga društva in preko 15 let njegov bla- 
pajnik. Za uspešno delo predvojnega 
društva je jubilant izredno zaslužen, 
saj je znal poskrbeti za sredstva, da 
ie lahko društvo uspešno delalo. Pri 
tem je večkrat založil tudi kaj svo. 
jcga. Ob prihodu Nemcev je moral 
slavljenec zapustiti Celje in svojo de
lavnico. Po osvoboditvi pa smo ga 
spet našli med ustanovitelji našega 
povojnega društva, ki mu je bil tu
di prvi predsednik. Anton LEČNIK je 
v zgodovini našega društva zapisan 
na vidnem mestu.

Na mnoga leta!

FILIP VRTOVEC — 80-LETNIK
Jubilant se je rodil 4. 8. 1886 v Šent

vidu pri Vipavi. Končal je nižjo 
gimnazijo in šolo za drogeriste. Pred 
prvo svetovno vojno in po njej je 
delal v DROGERIJI KANC v Ljub
ljani, med prvo svet. vojno pa je bil 
na raznih frontah. Jeseni leta 1027 je 
prišel v Celje in odprl svojo droge
rijo, ki jo je vodil do leta 1041. Oku
patorji so ga že 16. maja 1941 areti
rali in zaprli v Stari pisker, nato pa 
v zapore v Mariboru. Z družino je 
bil izseljen v Srbijo, kjer je ostal do 
osvoboditve. Po osvoboditvi se je spet 
tovi ulici. Jubilant se je do nedav- 
vrnil v Celje, kjer je vse do leta 
1954 vodil svojo drogerijo v Stane- 
nega aktivno udejstvoval v Planin
skem društvu, kjer je bil dolga leta 
gospodar, pred vojno je bil odbornik 
Trgovskega združenja za celjsko pod
ročje, član društva pa je že od leta 
1928. Jubilantu želimo še mnogo 
zdravih in zadovoljnih let.

RIHARD KRAUPNER — 
80-LETNIK

Od ustanovitve po prvi svetovni 
vojni prištevamo med svoje člane tu
di medičarskega mojstra RIHARDA 
KRAUPnERJA. Jubilant se je rodil 
12. 2. 1886 v Podsredi. Po končani os
novi šoli se je izučil svečarstva, slašči
čarstva in medičarstva. Že 1. maja 
1912 je odprl samostojno obrt, ki jc 
izvršuje do današnjih dni. Slavljenec 
je tako obrtnik z najdaljšim delovnim 
stažem v Celju. Mimo svoje obrti se 
je slavljenec udejstvoval največ v 
lovskih organizacijah in pri RK. Ju
bilantu naše iskrene čestitke.

FKANjo Štolfa — to-lftmk
Med gostinskimi delavci v Celju Je 

gotovo eden najbolj znanih Jubilant 
Franjo StOLFA. Rodil se je v Sežani 
29. 7. 1896, kjer je končal osnovno 
šolo in triletno trgovsko nadaljevalno 
šolo. Leta 1915 je bil mobiliziran in 
je bil vojak do konca vojne. Po 
končani vojni je bil eden vidnih or
ganizatorjev Slovenskega kulturnega 
in družabnega življenja v Sežani. Le
ta 1919 so ga Italijani obsodili in za
prli. Po prihodu iz zapora je nada
ljeval z delom v slovenskih organiza
cijah pod najtežjimi pogoji, dokler 
ni moral leta 1930 pobegniti v Jugo
slavijo. Najprej je živel v Ljubljani, 
1. 1939 pa se je preselil v Celje ter z 
ženo ter »nono« prevzel gostišče Tur
ška mačka, ki se je pod njegovim 
vodstvom lepo razvilo, saj je bilo 
znano daleč naokoli. Pred vojno je 
bilo v Štolfov! gostilni zbirališče za
vednih Primorcev stalno omizje pa 
so imeli v tej gostilni tudi slikar Sirk 
in njegovi »Robinzoni«. Nemci so 
Štolfo pregnali iz Celja, kamor se je 
po vojni spet vrnil gostišče obnovil 
in ga še danes uspešno vodi. Mojstru 
Štolfi želimo, da bi ostal še dolga le
ta med nami.

PIBROVEC ALOJZIJA — 
70-LETNICA

Ko so bile ženske še prav redki 
člani našega društva, se nam je pred 
dvajsetimi leti pridružila tudi jubi- 
lantka in ostala društvu zvesta vse 
do današnjih dni. Na mnogih prire
ditvah nam je pomagala, nič koliko
krat se je udeleževala društvenih iz
letov. Tudi sicer nam je vedno rada 
priskočila na pomoč, kjer je bilo tre
ba, čeprav Je bila v službi in še gos
podinja.

Jubilantka se je rodila 8. 6. 1896 v 
Celju, kjer je obiskovala osnovno, 
meščansko ter dvorazredno trgovsko 
šolo za dekleta. Zaposlena je bila 
v komercialnih oddelkih raznih pod
jetij, nazadnje pri trgovskem pod
jetju Jadran, kjer je bila pred 8 
leti upokojena. Jubilantki želimo še 
mnogo zdravih in zadovoljnih let.

HOČEVAR FRANC — 70-LETNIK
Prav te dni, ko boste brali to šte

vilko Lepega mesta, bo slavil svojo 
sedemdesetletnico znani Celjan Franc 
HOČEVAR, ki se je rodil 25. 12. 1895 
v kraju Kompolje pri Krškem. Po 
končani šoli je služboval kot usluž
benec finančne kontrole v raznih 
krajih naše države. Po vojni do le
ta 1950 pa je bil referent na Stano
vanjskem uradu, kjer je bil tudi u- 
pokojen. Clan našega društva je dol
ga leta.

Jubilant je čil in krepak in še da
nes rad prime za marsikatero delo. 
K njegovemu jubileju mu iskreno če
stitamo.

VREČER JURIJ — 70-LETNIK
Za letošnjo spomlad bi morali po

častiti sedemdesetletnico Jurija VRE
ČERJA. Naj nam ne zameri zamude. 
Jubilant se je rodil v Celju 22. 4. 
1895. kjer je tudi končal osnovno Šo
lo in se izučil trgovine. Prva svetov
na vojna mu ni urizanesia bi! je tu
di dve leti v vojnem ujetništvu. Po 
prvi svetovni vojni je služboval v 
raznih krajih, nazadnje v železarni 
Štore, kjer je bil l. 19*4 tudi upoko
jen Jubilant, je bil član lovskega 
društva, še danes na je član Planin
skega in na«ega društva ter le še ved
no čil in kr enak. Ob njegovem ju
bileju tudi naše najboljše želje.

K PISANJU V CELJSKEM
tedniku

V CELJSKEM TEDNIKU Je J. 
Sever napisal nekaj misli, s ka
terimi je spravljal v netanko zve
zo »Petrička« in naše društvo, fi
nanciranje društva, Usta in še ne
katere zadeve K njegovemu pisa
nju pripominjamo, da je predel 
»Na Gričku«, kakor mu mi pravi
mo, v uradnem urbanističnem pro
gramu predviden za turizem in 
rekreacijo, kar tudi mi odobrava
mo. Glede financiranja in dota
cij pa samo ugotovitev, da Je LE
PO MESTO aktiven časopis in ne 
potrebuje dotacij kakor tudi ne 
društvo, dotacije CTZ pa so bile 
namenske.

Sicer pa radi sprejmemo vsak 
primeren nrediog a!j pa tehtno 
kritično prinombo. Omenimo samo 
še. da je naše delo dobronamerno, 
korektno in pošteno.

Olepševalno In turistično 
društvo Celje

Akciia cvetje na okna
Olepševalno in turistično dru

štvo Celje je pričelo intenzivnejše 
propagirati gojenje rož leta 1954 
z pozivom: CELJANI CVETLICE 
NA OKNA in z istočasnim raz
pisom tekmovanja za najlepše o- 
krašena okna s cvetlicami. Dru
štvo je poskrbelo tudi za lesene 
zabojčke in cvetlice. Mnogi Celja
ni so se temu pozivu odzvali in 
okna svojih stanovanj lepo okra
sili z raznovrstnimi lončnicami. 
Tako so nekatere ulice dobile res 
lepo in pestro sliko. Tudi po vr
tovih je bilo vedno več cvetja.

Ob koncu tekmovanja je po
sebna komisija pregledala okra
šena okna in tistim, ki so jih le
po okrasili, razdelila denarne na
grade. Poleg denarnih nagrad je 
društvo razposlalo več pismenih 
priznanj. To akcijo smo vsa nas
lednja leta ponovili, vsako leto 
pa smo razdelili tudi nekaj de
narnih nagrad in vedno več priz-
nanj, saj je bilo ■vedno več tudi

leta 1955 nagrad za din
leta 1956 nagrad za din
leta 1957 nagrad za din
leta 1958 nagrad za din
leta 1959 nagrad za din
leta 1960 nagrad za din
leta 1961 nagrad za din
leta 1962 nagrad za din
leta 1963 nagrad za din
leta 1964 nagrad za din
leta 1965 nagrad za din

Pregled nam nazorno kaže iz
reden obseg akcije, ki terja da
nes že zahtevne organizacijske in 
tehnične ukrepe, da jo lahko v 
redu izpeljemo. Zanimiva je trdi
tev komisije, da goji rože dve 
tretjini žensk in ena tretjina mo
ških.

V obeh kinematografih smo 
prebivalstvo opozarjali z diapozi

Turistično in olepševalno društvo Celje

PRIZNANJE
Uol-OVNI tüxü rUiAJi,n>

za izredno lepe cvetlice, 
ki jih jc vzgojil letos na oknih, odnosno 

na vrtu svoie hiše

cvetlic. Tako smo razdelili
17 500, priznanj pa 47
18 000, priznanj pa 59
18 000, priznanj pa 76
20 000, priznanj pa 112
20 000, priznanj pa 145
30 000, priznanj pa 158
35 000, priznanj pa 185
35 000, priznanj pa 488
40 000, priznanj pa 572
40 000, priznanj pa 605
50 000, priznanj pa 635
tivi na cvetlično akcijo in ga po
zivali, da bi bilo naše mesto čim 
lepše, propagirali pa smo jo tudi 
v Celjskem tedniku. Lepem me
stu in drugih časopisih.

Navedeni članek naj bi bil 
skromen pregled našega dela ob 
10-letnici cvetlične akcije, ki jo 
bomo organizirali tudi v bodoče.

Slavko Zorko

TRGOVSKO PODJETOE NA VELIKO IN MALO

cede
Z VELEBLAGOVNICO “

"fjudrki nutgjLzJjL
TER POSLOVALNICO

tkanina Q&Jzor

Mi

CENJENIM POTROŠNIKIH
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Port. Zoran Vudler, glavni ta|nlk Celjske turistične zveze

MISLI O TURIZMU V LAŠKEM
Če pogledamo uradne statistič

ne podatke, bomo videli, da je 
imelo Laško v letu 1964 93 438 
zdraviliško-turističnih nočitev, od 
tega 4298 inozemskih. To število 
nam priča, da je Laško eden po
membnejših zdraviliško-turistič
nih krajev v Sloveniji in Jugosla
viji. Žal je njegov pomen premalo 
znan. Pravkaršnja odkritja zado
stnih količ. ter. vode temperatu
re 39° C (kar je že nekaj izredne
ga), k temu pa še prirodne lepo
te ter zgodovinske znamenitosti 
dajejo Laškemu lepe zdraviliško- 
turistične perspektive.

Današnje zdraviliško-turistične 
kapacitete so zastarele ter potreb
ne rekonstrukcije in dopolnitev. 
Zdravilišče je že pričelo z rekon
strukcijo ter ga postopoma preu
rejajo, modernizirajo in dopolnju
jejo. Trenutno tečejo vrtalna de
la in gradnja novega severnega 
prizidka, kjer bodo pridobili 15 
sodobno urejenih ležišč, kopalni
co s predvodno masažo v drugem 
nadstropju ter ambulantne in te
rapijske prostore. Ne smemo tudi 
mimo sodobne medicinske opre
me, ki jo je dobilo zdravilišče v 
zadnjih letih, največ po izvirnih 
zamislih njegovega vzornega rav
natelja dr. Marjana Barleta. 
Omeniti moramo tudi nov, lepo 
urejen park z reguliranim obrež
jem Savinje. Zdravilišče ima da
nes 250 ležišč.

mu stanju bi kazalo dodati še ne
kaj misli za prihodnjost.

Zdravilišče, osnovni objekt 
zdraviliškega-turizma v Laškem, 
bo v prihodnjih letih dokončalo 
rekonstrukcijo sedanjega osred
njega objekta. Tem delom bi mo
rala slediti gradnja novega po
kritega kopalnega bazena, saj sta
ri res ne ustreza več — iz njega 
pa bi preuredili vrsto lepih ka
bin. Nujno bi bil potreben tudi 
novi zdraviliški hotel, ki bi bil 
lociran na koncu parka, zahodno 
od telovadnega doma, ki bo po 
sedanji adaptaciji prevzel tudi 
vlogo osrednje kulturne dvorane. 
K tema dvema objektoma bo tre
ba kasneje v bližini zdravilišča 
zgraditi še odprt kopalni bazen, 
motel, parkirni prostor in mogoče 
tudi camping.

V mestu bo obdržal vodstvo 
krajevnega gostinstva hotel Sa
vinja, ki se postopoma razvija v 
res prijeten, domač gostinski ob
jekt. Gotovo pa je, da bo kraj 
potreboval prej ko slej še poseb
no gostišče družbene prehrane, 
kakšno domačo gostilno in izleti- 
šče, pa tudi gostišče Hum je po
trebno temeljite obnove.

Menim tudi, da bi veljalo 
vključiti v turizem tudi prekras
no dolino Rečice, ki jo danes poz
najo predvsem lovci. Zgraditev- 
jezu v Tevčah, kjer bi zajezili 
Lahomnico in s tem pridobili u

Laško, panorama. Foto Pišek
Poleg zdravilišča moramo ome

niti kot pomembnejše turistične 
objekte še hotel Savinjo, ki je bil 
v zadnjih letih pod vodstvom di
rektorja Jelena postopoma obnov
ljen. Ima 50 ležišč, lepo restavra
cijo in klubske prostore.

Omenimo še gostišče Hum pri 
postaji, ki pa danes nima preno
čišč in številna ležišča v zaseb
nih sobah. Če seštejemo vsa seda
nja ležišča: v zdravilišču 250, v 
hotelu Savinja 50, pri zasebnikih 
130 in še na Šmohorju 30, ugo
tovimo. da je v Laškem danes 
460 ležišč.

K turističnim zanimivostim 
spadajo tudi lepo urejen Valenti- 
ničev muzej, ki ga vodi dr. Arnold 
Pernat, farna cerkev zaradi zani
mive gotsko-baročne gradnje, 
razvaline Starega gradu ter v 
bližnjem Marija Gradcu imenit
ne freske, ki jih pravkar restavri
rajo. Omeniti je tudi veliko pri- 
reditev »Dan piva in cvetja«, ki 
je po zanimivi izvedbi in kva
liteti dosegla že republiško raven. 
Poudarek ima na cvetju, ki ga 
je v Laškem precej, in na pivu, 
kar je razumljivo, saj imajo v 
Laškem znano pivovarno, ki je 
pod vodstvom marljivega direk
torja Vodovnika dosegla izreden 
razvoj; od proizvodnje 15 000 hi 
piva pred 10 leti se bo proizvod
nja povečala letos na 150 000 hi, 
to je desetkrat.

K pravkar opisanemu današnje

metno jezero, ki bi dalo izredne 
možnosti čolnarjenja, kopanja in 
ribolova. Ta zamisel je realna in 
izvedljiva s sorazmerno majhnimi 
stroški; če omenimo še obnovo 
Starega gradu, nekaj izboljšav v 
muzeju, pa dokončanje ceste na 
Šmohor, kjer je izredno lep, da
nes žal ne povsem izkoriščen pla
ninski dom, smo v glavnem na
šteli vse, kar se nam zdi po
membno za turistično perspekti
vo mesta Laško. Če ne bo mesto 
dobilo kmalu urbanističnega na
črta, so potrebni vsaj rezervati, 
ki bodo zaščitili zemljišča, potreb
na za turistični perspektivni raz
voj.

Te moje misli bo treba tudi 
popraviti ali pa dopolniti, kar bo
do gotovo storili domači turistič
ni delavci, na občini ter tisti, ki 
jim je razvoj laškega mesta pri 
srcu. Tudi pri predsedniku Kle
menčiču in podpredsedniku Pro
senu je za razvoj turizma dovolj 
razumevanja. Seveda pa bo tre
ba za vse to najti finančna sred
stva, kar ne bo najlažja naloga. 
Vendar enkrat bo treba začeti.

Za zaključek še predlog, ki ne 
terja milijonskih investicij: po
pravite in uredite plotove, dvori
šča, hiše, odstranite stare barake 
in mogoče še kaj. Tudi prireditev 
in razvedrila je premalo tako za 
domačine kakor za zdraviliške 
goste.

Milan Božič:

Razgovori v Laškem
Nedavno sva s prof. Zoranom Vud- 
lerjem obiskala več občanov v LaS- 
kem. Ob tej priliki sem zapisal na

slednje razgovore:

POZDRAVLJAM POBUDO CELJSKE 
TURISTIČNE ZVEZE

Maks Klemenčič, predsednik Skup
ščine občine Laško

LEPO MESTO: Kako z organi ob
činske skupščine obravnavate turi
stično problematiko?

ODGOVOR: V občini imamo zdra
viliški svet, ki se ukvarja s proble
matiko turizma. Sicer pa ugotavlja
mo, da imamo odlične pogoje za do
ber razvoj turizma; imamo pa seveda 
premalo sredstev in premalo dobrih 
in vnetih turističnih delavcev. Pri 
tem mislim na širše področje in ne 
samo na prireditve. Delo bi moralo 
trajati skozi vse leto, neprekinjeno. 
Zlasti veliko bi morali napraviti za 
zboljšanje gostinstva. Delati bi mo
rali za razširitev kopališča v Rim
skih Toplicah, zatem bi morali ure
diti izletno točko na Starem gradu, 
več poudarka pa bi morali dati še 
ureditvi krajev.

LEPO MESTO: Ali bosta zdravili
ški svet oziroma občinska skupščina 
dala pobudo za Izdelavo perspektiv
nega programa razvoja turizma v 
občini?

ODGOVOR: To Je naša dolgoletna 
želja. 2e več let vztrajamo pri tem, 
da bi turistična društva izdelala svo
je načrte turističnega razvoja, ven
dar, žal do teh predlogov še nismo 
prišli.

LEPO MESTO: Ali se strinjate, da 
bi tak predlog turističnega razvoja 
ali potreb sestavila Celjska turistič
na zveza in ga zatem dala v raz
pravo?

ODGOVOR: Pozdravljam to pobudo, 
7.>asti še glede na izkušnje, ki jih 
pri tem Ima Celjska turistična zvera.

KOORDINIRATI DELO TURISTIČNIH 
ORGANIZACIJ

Miha Prosen, podpredsednik Skup
ščine občine Laško

VPRAŠANJE: Kakšno je mesto tu
rizma v kompleksu laškega gospo
darstva?

ODGOVOR: V občini bi morali pro
blematiko turizma postaviti na pr
vo mesto. Ugotavljam, da smo zadnja 
leta veliko vlagali v gospodarski raz
voj, turistična dejavnost pa Je do ne
ke mere zaostajala, kljub temu, da 
imamo največ pogojev za uspešen 
razvoj turizma v občini. O tem smo 
razpravljali tudi na posvetu konec 
septembra ter opozorili na vse nalo
ge, ki nas čakajo.

VPRAŠANJE: Ali lahko imamo te 
pobude za začetek dolgoročnega na
črta razvoja turizma v občini?

ODGOVOR: Menim, da zlasti še, ker 
sicer imamo načelni program razvoja 
turizma, nimamo pa konkretnega.

VPRAŠANJE: Kaj menite o turi
stičnih prireditvah?

ODGOVOR: Na posvetu, ki sem ga 
omenil, smo med drugim ugotovili, 
da bi morali v Laškem napraviti ne
kaj več kot pa samo prireditev piva 
in cvetja. Ta je sicer v redu, toda vse 
ostale mesece . . .

VPRAŠANJE: Ce bi govorili o nuj
nih problemih na področju turizma, 
kako bi jih razvrstili?

ODGOVOR: Najprej bi želel, da bi 
obravnavali probleme turizma v ob
čini kompleksno, gledano z občin
skega stališča. Zato menim, da bi 
bilo prav, če bi koordinirali delo 
vseh treh turističnih društev v ob
čini, to je v Laškem, Rimskih Top
licah in Radečah. Potem bi morali 
zdravilišču zagotoviti tolikšne kapa
citete, da bi lahko sprejemalo tudi 
druge goste, in ne samo zavarovan
ce. To pa hkrati pomeni, naj bi bli
zu zdravilišča čim prej zgradili nov 
hotel. Razen tega bi morali bolj u- 
sposobiti trgovino, gostinstvo in obrt. 
V perspektivni načrt uvrščam tudi 
ureditev jezera na Lahomnici ter do
končno ureditev Starega gradu v 
Laškem.

LE SKUPNO DELO VSEH 
CINITELJEV . . .

Ivan Vodovnik, predsednik Turistič
nega društva Laško

VPRAŠANJE: Katere so značilne
poteze turizma v Laškem?

ODGOVOR: Laški turizem se raz
vija v dve smeri, v zdraviliško in 
splošno. Za obe imamo v Laškem le
po poskrbljeno. Glede na to. da zdra
vilišče ne more sprejeti vseh gostov, 
se mnogi ustavijo v hotelu ali pri 
zasebnikih. Seveda pa lahko tudi ti 
iščejo usluge v zdravilišču. Kar tiče 
turizma na splošno, bi morali še mar
sikaj izboljšati. Boleča za laški tu
rizem je umazana in smrdljiva Sa
vinja, zaradi katere je tudi ribolov 
že skoraj povsem izumrl. Radi bi u- 
redili okoli 70 metrov dolgo jezero na 
Lahomnici v Tevčah, kjer bi se lah
ko kopali, lovili ribe pa tudi čolna
rili. Tudi na Stari grad bo treba mis
liti.

VPRAŠANJE: Kako Je s praznikom 
piva in cvetja?

Levo Maks 
Klemenčič, 
predsednik 

desno Miha 
Prosen, pod

predsednik

ODGOVOR: Prireditev pod imenom 
praznik piva in cvetja smo letos or
ganizirali že drugič. Zlasti letošnja je 
bila pomembna turistična manifesta
cija v slovenskem merilu. Z njo da
jemo pečat Laškemu turizmu, pa tu
di pivovarni, ki ima neposredno po
vezavo s turistično dejavnostjo. Za
to bomo delali še za izpopolnitev te 
prireditve. Pivovarna se je v zadnjih 
desetih letih zelo razvila. Medtem ko 
smo 1555. leta proizvedli 15 000 hi pi
va, ga bomo letos že 150 000 hi. Zelo 
veliko bomo pridobili s sladamo z 
zmogljivostjo 3000 ton slada na leto. 
Podatek, da stane tona slada 129 do
larjev, pove, kakšne koristi nam pri
naša ta objekt.

VPRAŠANJE: Kako dela turistično 
društvo?

ODGOVOR: Po lanskem občnem
zboru je odbor krepko prijel za delo 
in dosegli smo nekatere lepe uspehe. 
Navzlic temu se mi zdi, da smo zdaj 
nekoliko popustili. Želim, da bi bi
la sedanja kriza trenutnega značaja 
in da bi kmalu našli skupni jezik pri 
obravnavanju in reševanju vseh tu
rističnih vprašanj.

POTREBUJEMO NOV HOTEL

Bogo Kosi, šef turističnega biroja 
Laško

-VPRAŠANJE: Koliko članov ima
turistično društvo Laške?

ODGOVOR: Turistično društvo Laš
ko obstaja po vojni od 1947. leta in 
ima 240 članov.

VPRAŠANJE: Kako je bilo z obis
ki gostov?

ODGOVOR: V 1963. letu. ko je za
čel delo naš biro, smo zabeležili pri 
zasebnikih 3385 nočitev, v 1964. letu 
se je število povzpelo na 4297. letos pa 
že na 510.,. Ce upoštevamo še nočit
ve v hotelu in zdravilišču, ki jih je 
zdaj okoli 90 000 in tudi naraščajo po
stajajo naše zmogljivosti počasi pre
majhne. Zato bi morali v Laškem 
čimprej dobiti nov hotel.

VPRAŠANJE: Kako pa delo v bi
roju?

ODGOVOR: Menja'na služba dose
ga planirane rezultate. Prav lepo sc 
razvija tudi prodaja spominkov.

Ivan
Vodovnik,

predsednik
Turističnega

društva
Laško

VESELI SMO, KER SE GOSTJE 
VRAČAJO

Franjo Jelen, direktor hotela Savinja 
v Laškem

— Kakšen je položaj gostinstva v 
turističnem gospodarstvu laške ob
čine?

— Naša naloga je dajati gostom kva
litetne storitve in jih zadržati v kra
ju čim dlje. Sicer pa smo veseli, ka
dar so gostje zadovoljni z bivanjem 
pri nas in se vračajo še naslednja 
leta v Laško. Imamo primere, ko 
nekateri prihajajo že po osem In po 
več let k nam.

— In penzionske cene?
— Po uveljavitvi reforme smo cene 

uskladil». V prihodnje ne (namera
vamo zviševati cen, razen če tega ne 
bodo narekovali /objektivni razlogi. 
V glavni sezoni je pri nas penzion 
2800 dinarjev, v izvensezonskem času 
pa 2500 din.

— In načrti?
— Cez zimo bomo uredili gostišče 

Hum, v hotelu Savinja pa klubsko
sobe.

Pavla Juren, kuharica v hotelu 
Savinja v Laškem

— Kako dolgo že delate v Laš
kem?

— V zdravilišču od 1930., v hote
lu Savin1 j a pa od 1946.

— Ste stalno v kuhinji?
— Da, že 36 let.
— Imaite kalkšno domačo speci

aliteto, ki bi jo priporočali?
— Imamo dobro domačo salamo, 

razen tega ljudje veliko sprašuje
jo po naši dobri kisli Juhi, sicer 
pa radi postrežemo z vsem, kar sl 
gostje želijo.
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Dr. Marjan Barle, direktor 
zdravilišča Laško:

Za zdravilišče Laško in laški turizem

Zdravilne vrelce v Laškem so 
zajeli v letih 1853/54 ob gradnji 
Južne železnice.

Zdravilišče Laško je tako 1. 
1963. obhajalo 100-letnico. V vsem 
tem obdobju kakih večjih grad
benih del ni bilo, tako da je zdra
vilišče obdržalo svojo prvotno po
dobo. Le v letih 1961/62 je bil 
zgrajen nov srednji trakt, kjer je 
nov sodoben vhod, v nadstropjih 
pa nova fizioterapija ter preda
valnica s knjižnico.

Vse do leta 1953 je ustanova de
lovala kot termalno kopališče kla
sičnega tipa, tega leta pa se je 
reorganizirala v Zavod za medi
cinsko rehabilitacijo, zlasti loko
motornega in opornega aparata.

Zavod je dobil sodobne apara
ture, dobil pa je tudi zadostno 
število strokovnega kadra. Zavod 
ima sedaj 250 postelj in vse po
trebne terapevtske prostore.

Letno lahko zavod sprejme na 
zdravljenje okoli 2500 pacientov, 
daje pa tudi ambulantne usluge 
zdraviliškim turistom, ki so na
stanjeni v Laškem in okolici. U- 
spehi zdravljenja so dobri, saj 
zapusti zavod od 2.500 pacientov 
letno prek 800 pacientov ponov
no usposobljenih za delo, večini 
drugih pa se zdravstveno stanje 
znatno izboljša.

VPRAŠANJE v ZDRAVILIŠČU 
dne *. n. iMs 
V»Se Ime: Anica 
Uspeh zdravljenja: Zelo dober, 

zdraviMSče lahilco samo priporo
čam.

RAZGOVOR NA CESTI 
V LAŠKEM DNE 8. 11. 1965
Ste Laščan: Da. rojen.
Vaše Ime in poklic: Zakaj vas

pa to zanima?
Kaj menite o turizmu v Laškem?
Saj gre nekako naprej menim 

pa. da bi bila nov hotel pri zdra
vilišču in ikotpalni bazen najbolj 
potrebna. Samo dinarji ;in refor
ma . . .

Po reorganizaciji v Zavod za 
medicinsko rehabilitacijo so mno
gi menili, da se bo laško zdravili
šče spremenilo v zdravstveni za
vod zaprtega tipa, v katerega bi 
lahko prišli samo zavarovanci z 
napotnico.

Dobro organizirana zdravstve
na služba in veliki uspehi zdrav
ljenja pa so pričeli privabljati v 
Laško vedno1 večje število zdravi
liških turistov, ki so z uspehom 
izkoriščali v ambulanti zdravili
šča vse zdravstvene usluge tako, 
da je sedaj v Laškem zlasti v 
poletnih mesecih le težko dobiti 
prosto posteljo bodisi v hotelu ali 
zasebnih hišah.

Tako sta v Laškem končno na
šla zdravstvo in turizem skupno 
govorico, saj se ne postavlja več 
vprašanje, ali se naj zdravilišče 
razvija kot turistična ali kot 
zdravstvena institucija.

Turistični delavci se namreč 
zavedajo, da je uspeh njihovega 
dela odvisen v glavnem od dobro 
organizirane zdravstvene službe 
v zdravilišču, ker bodo le v tem 
primeru nastanitvene kapacitete 
v hotelih in pri zasebnikih zase
dene. Zdravstveni delavci pa se 
z druge strani zavedajo, da se do
hodki zavoda od ambulantnih 
storitev lahko povečajo samo, če

bo v Laškem čim več kvalitetnih 
nastanitvenih kapacitet.

Kot dokaz za uspešno sodelova
nje zdravstva in turizma lahko 
navedemo še, da so npr. v letu 
1964 turistična podjetja ponudila 
zdravilišču svoja devizna sred
stva za nabavo medicinskih apa
ratur iz inozemstva.

V Laškem se že kaže nujna 
potreba po novem sodobnem ho
telskem objektu s kapaciteto oko
li 200 postelj ter po novem po
kritem bazenu s termalno vodo 
in vsemi pritiklinami, saj bi bil 
ta hotel po sedanjih izkušnjah za
seden vse leto in bi bila s tem 
dosežena visoka rentabilnost te 
gradnje. Povpraševanje po reha
bilitacijskih uslugah ter hidro —■ 
in balneoterapiji je v inozemstvu 
iz leta v leto večje, saj je tudi 
zaradi rastoče industrializacije in 
motorizacije poškodovancev ozi
roma rehabilitirancev vedno več.

Najprej pa je potrebno zago
toviti zadostne količine termalne 
vode. Kolektiv zdravilišča Laško 
se je v lanskem letu lotil geološ
kih raziskav vrelčevega področja. 
Geološka dela, ki bodo zavod ve
ljala predvidoma okoli 50 mili
jonov dinarjev, je prevzel Geolo
ški zavod v Ljubljani pod vod
stvom tov. ing. Nosana.

Levo: gradnja severnega prizidka 
zdravilišča; desno: vrtalna dela.

Foto prof. Vudler

Prav te dni so dela rodila uspe
he, ki so presegli vsa pričakova
nja, saj je iz dveh produktivnih 
vrtin možno dobiti preko 16 se
kundnih litrov termalne vode s 
5° C višjo temperaturo, kot je bi
la sedanja, kar pomeni, da bo 
odslej pacientom na razpolago 
termalna voda, ki bo imela 39l> C 
toplote. Uspehi zdravljenja bodo 
tako boljši in tudi indikacije za 
zdravljenje v laških toplicah 
širše.

Osnovni pogoji za razširitev la
škega zdravilišča in razvoja zdra
viliškega turizma v tem kraju so 
torej dani, zagotoviti pa bi bilo 
treba potrebna sredstva, ki jih 
niti zdravilišče niti občina ne 
zmoreta, saj pomen zdravilišča 
daleč presega meje laške občine.

H koncu bi omenil, da razvoj 
zdraviliškega turizma ni odvisen 
samo od biološko aktivne termal
ne vode, organizacije zdravstve
ne službe in nastanitvenih kapa
citet, ampak tudi od komunalne 
ureditve celotne bližnje in daljnje 
okolice. V mislih imam zlasti ur
banistično ureditev Laškega, ki 
jo npr. zdaj maliči prek 80 ugo
tovljenih črnih gradenj.

Sprejetje urbanističnega načrta 
bi bila torej tudi ena od nujnih 
potreb Laškega kot zdraviliškega 
kraja, ki ima zaradi svojih lepot, 
ugodno klimo in geografskega po
ložaja veliko turistično bodočnost.

Muzejska zbirka Laško
Laška muzejska zbirka je ena naj

starejših muzejskih zbirk v Slove
niji, saj je bila ustanovljena že 1. 
1907 po zbirateljski vnemi takratnega 
Šolskega upravitelja Karola Valentini- 
ea in se je prvotno imenovala »Va
lentinov muzej v Laškem«.

Po Valentiničevi smrti 1. 1923 je 
zbirko prevzelo v upravo Turistično 
in olepševalno dršutvo in jo nastanilo 
v bivši nemški šoli. Ko pa je bila 
ta v drugi svetovni vojni od bomb 
poškodovana, so zbirko preseljevali v 
razne prostore in je končno našla 
svojo sedanjo lokacijo v dvoriščnem 
stolpnem prostoru graščine. Upravo 
zbirke je v zadnjih letih prevzela ob
činska skupščina v Laškem kot del 
prosvetne dejavnosti. Ti prostori ob
segajo eno večjo in dve manjši so
bi in le za silo omogočajo razstavo 
številnih eksponatov, onemogočajo pa 
njih strokovno razvrstitev. Zbirka Je 
za majhen kraj z ozkim zaledjem ze
lo bogata in splošno preseneča obi
skovalce.

Poslopje v katerem je muzej

Četudi prostori ne ustrezajo zahte
vam muzejske dejavnosti, zadostujejo 
vendar začasno namenu lokalne mu
zejske zbirke, ki ni znanstvena usta
nova. ampak le kulturno sredstvo za 
široko ljudsko izobraževanje.

Zbirka obsega naravoslovne, arheo
loške, etnografske, kulturnozgodovin
ske in predmete iz NOB. Zbirka je 
kompleksna. Med okameninami iz 
terciara, ki so zaradi dotika s pa
nonskim morjem v geološko zelo raz
gibanem laškem ozemlju zelo pogo
ste, je tudi nekaj edinstvenih pri
merkov, kakor školjka »Pleuratoma. 
ria Styriaca« in odtisi želve ^Trionix 
Trifailensis«.

Dr. ARNOLD PERNAT

Dr. Arnold PERNAT se Je ro
dil 28. novembra 1882 v Ormožu. 
Gimnazijo je končal v Gradcu, 
tam tudi pravno fakulteto; dok
torirat; je 1. 1807. Služboval je kot 
sodnik v raznih krajdh naše ožje 
in širše domovine, največ na Vran
skem; v Laškem pa od 1. 1920 do 
1941, ko so ga Nemci odstavili in 
upokojili. Vodstvo muzeja (do le
ta 1923 ga je vodil Valentinič, od 
1923 — 1941 ,pa Milko Jerše) je 
prevzel leta 194(1 in ga na novo 
uredil, ker so zbirko med vojno 
povsem zanemarili. Laški muzej 
je eden najzanimivejših krajev
nih muzejev, za kar gre vse priz
nanje dr. Arnoldu Pern atu!

Med arheološkimi predmeti Je več 
izkopanin iz ilirske, keltske in rim
ske dobe, zlasti nagrobni spomeniki, 
žare In večja zbirka rimskega denar
ja. Etnografska zbirka obsega stare 
posode, intarzirane in poslikane 
kmečke skrinje (ena iz 1 3644), lesene 
pluge in nekaj delov narodnih noš.

Najbogatejša je kulturnozgodovin
ska zbirka, ki obsega romansko, got
sko in baročno plastiko, stare listine, 
zlasti listine o podelitvi grba trgu 
Laško in njegovih pravic iz 13. stolet
ja, staro orožje in romantične skulp
ture iz prve dobe Zdravilišča. Boga
ta je zbirka stilnega pohištva, bruše
nega stekla, angleškega porcelana, 
majolk, oljnatih portretov in starih 
knjig.

Pri vhodu v zbirko je vzidana mar
morna plošča ustanovitve kartuzijan
skega samostana v Jurkloštru iz 1. 
1208.

Zbirka hrani tudi o.'jnate slike Jo
žefa Bilgerja, začetnn ' hmeljarstva 
v Savinjski dolini, in egov grb iz 
1. 1884. Pozornost zbuja tudi marmor, 
ni kip cesarja Franca Jožefa, ki ga 
Je izklesal 1. 1900 Ivan Meštrovič 
kot 17-letni kamnoseški učenec v 
Splitu. Meštrovič je ta kip izklesal 
na pobudo lastnika rudnika v Sive- 
riču Königa iz Dunaja, in sicer po 
podobi cesarja na srebrnem novcu. 
König je kip nesel na Dunaj, na kar 
je bil Meštrovič kot 17-letni kamno
seški učenec brez vsake druge šole 
takoj sprejet na dunajsko Akademijo 
upodabljajočih umetnosti, v Laško je 
prišel ta kip po svoječasnem ravna-

DROBNE NOVICE
KINO. Opažamo, da Je Izbor fil

mov Kvalitttnejbi kot prejšnja leta, 
posebej pozdravljamo novo vpeljane 
predstave ob nedeljah dopoldne, na
menjene mladini.

KRAJEVNA SKUPNOST. Dejav
nost novo ustanovljene krajevne 
skupnosti ze opažamo pri čiščenju u- 
lic, urejanju nasauov, posipavanju 
cest itd. Za žaganje drv bi kazalo 
nabaviti lastno cirkuiarito. ob sejem- 
sKin dneh pa pobirati posebno pri
stojbino od prodajalcev.

ASFALTIRANJE CEST. Letos so 
asiaitiraii cesto od gostilne Drnov
šek do železniškega mostu. Nujno pa 
bi bilo asfaltirati se cesto od Srebo- 
ta do železniškega prelaza, ker je ta 
del pozidan z lepo urejenimi stano
vanjskimi hišicami. Verjetno bi tudi 
stanovalci tega predela prispevali 
svoj delež.

NOVI STANOVANJSKI BLOK. 
Pred kratkim so se vselile stranke v 
novi 32 stanovanjski blok, ki je kva
litetno izdelan, pogrešajo pa otroško 
igrišče.

AVTOBUSNA POSTAJA. 2e v 
marsikaterih manjših krajih so rešili 
vprašanje avtobusne postaje, v Las
kom pa še vedno ni določen prostor 
za ta potrebni objekt. Primeren pro
stor za avtobusno postajo bi bli pred 
železniško postajo. Biti bi moral po
krit, da bi bili potniki zavarovani 
pred vremenskimi neprilikami.

BENCINSKA ČRPALKA je bila 
nujno potrebna ter je tudi pravilno 
locirana. Zal pa okolica črpalke ni 
estetsko urejena. Razna navlaka ni v 
ponos ne črpalki in ne podjetju Cro
atia petrol, ki črpalko upravlja.

nova TRŽNICA. Laščani so z odo
bravanjem sprejeli sklep o gradnji 
nove tržnice, s tem bo marsikateri 
gospodinji prihranjena pot v Celje 
seveda, če bo tržnica kaj prida za
ložena.

JAVNO STRANIŠČE. V turistič
nem mestu Laško nimamo prepo
trebnega javnega stranišča. Ze iz hi
gienskih razlogov bi ga bilo treba u-

MLECNA RESTAVRACIJA. Mleč
ne restavracije v Laškem še vedno 
nimamo. Primeren lokal bi bil v po
daljšku zelenjavne trgovine; če bi 
tamkajšnji stranki oskrbeli drugo sta
novanje, bi se ureditve tega lokala 
baje lotilo podjetje Agropromet iz

USPEHI NOVE PEKARNE V LAŠ
KEM. z zadovoljstvom ugotavljamo, 
da je z novo pekarno zagotovljena 
redna prerskrba s kruhom, ki Je tudi d0 
dober, kar velja tudi za pecivo.

—  JLAO.^ O IV 1 UJX3 -
RAT. Znano zasebno gostišče »DR
NOVŠEK« zdaj preurejajo, ker je 
tov. Drnovškova, ki je vodila' gostil
no v splošno zadovoljstvo gostov, od
šla v pokoj. Novemu najemniku že
limo, da bi obdržal sloves gostilne.

SAVINJA
Stefkar Romih, natakarica v ho

telir"' Savinja

— Ste domačinka?
— Da, tu iz okolice Laškega.

, — Kako gledate na turizem v
Laškem?

— Zdi se mil, da je Laško p>rime- 
'ren kraj za turiste. Ljudje k nam 
radi prihajajo.

Elizabeta Topole, točajka v ho
telu Savinja v Laškem

— Ste zadovoljni z delom v ko
lektivu?

I —Sem!
I — Kaj bi svetovaJl gostu, če bi 
vas vprašal za: nasvet glede Izle
tov in zanimivosti v Laškem?

— Najprej bi ga opozorila na 
zdravilišče, potem na muzej, na 
Stari grad, priporočila pa' bi mu 
še ogled starih fresk v Marija 
Gradcu.

telju rudnika ing. Widri, ki Je službo
val tudi v rudniku v Sivcriču v Dal
maciji.

Muzejska zbirka ima tudi precej 
bogato knjižnico strokovne literature.

Zbirko oskrbuje vodja zbirke brez 
vsakega drugega osebja in Je odprta 
(razen v zimskem času) vsako nedeljo 
od 10. — 12. ure, na prijavo večje sku
pine pri vodju zbirke tudi v drugih 
dneh. Z zelo skromnimi sredstvi, ki 
so zbirki na razpolago, se stalno iz
popolnjuje in je od strani obiskoval
cev deležna vse pozornosti in pohvale.

Glede na turistični in zdraviliški 
značaj mesta Laško je zbirka potreb
na in koristna ter je turistična atrak
cija, ki bi bila vredna, da ji občinska 
skupščina posveti več pažnje in pod
pore.

Dr. P.
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Karel Jug

Decembrsko športno pismo
Športna igrišča čakajo na snež

no odejo. Nič več ni na njih raz
gibanega življenja. Sportpiki so 
se umaknili v telovadnice, kjer 
si že nabirajo moči, spretnost, 
pilijo tehniko in izpopolnjujejo 
pomanjkljivo znanje, ki je pov
zročilo marsikateri nevšečen po
raz. Tudi gledalci so ta čas osta
li brez atraktivnih in drugih 
športnih prireditev. Nastopil je 
pač čas, ko vsi kritično motrimo 
uspehe in neuspehe našega špor
ta in celotne kulture pri nas.

Kje smo uspeli? Naj nadalju
jem z zgodnjim jesenskim šport
nim pismom. Razveselili so nas 
atleti in atletinje Kladivarja, ki 
so v finalu moštvenega prvenst
va Jugoslavije osvojili v članski 
konkurenci prvo, pri članicah pa 
drugo mesto. Vsekakor je bil to 
uspeh, o katerem je v presežni
kih pisal ves jugoslovanski šport
ni tisk. Na republiškem prven
stvu v mnogobojih in štafetah so 
Celjani zopet pobrali največje 
število slovenskih prvenstev. Si
mo Važič je dosegel pomembno 
zmago na teku osvoboditve v 
Beogradu. In ko pišem te vrstice, 
sta naša državna reprezentanta 
Simo Važič in Červan Franc v 
Novi Zelandiji, kjer bosta nasto
pala na mednarodnih atletskih 
tekmovanjih polna 2 meseca v 
družbi z najboljšimi svetovnimi 
tekači.

znanjem. Prepričale so se lahko, 
da članstvo v zveznih ligah le 
zahteva solidnejše znanje in več
letni igralski staž. Kljub temu 
pa zaslužijo vse priznanje za le
tošnje uspehe. Tudi igralci TVD 
Partizan Celje-Gaberje so se so
lidno uvrstili v II. slovenski ligi 
— vzhod.

Celjani so dobili novega držav
nega reprezentanta v vajah na 
orodju, saj je mladi Edi Šrot 
uspešno nastopil v mladi državni 
reprezentanci.

Kaj pa nogomet? Moštvo Celja 
je odlično startalo v jesenskem 
delu tekmovanja, v finišu pa je 
povsem popustilo. Na tujih tleh 
je ŽNK Celje moral kar 3 krat 
podpisati predajo in je s tem za
pravil lepe možnosti za nadalje
vanje drugega dela prvenstva. Se
daj so Celjani osvojili naslov je
senskega prvaka po zaslugi bolj
šega količnika danih in prejetih 
golov, vendar prav s tolikšnim 
številom točk kot Triglav in Alu
minij. Rezervnih točk ni več ... 
Kladivar je v tem tekmovanju 
povsem popustil in se je znašel 
na predzadnjem mestu, od koder 
verjetno pelje pot v nižji tek
movalni sistem. Polovica tekmo
vanja je še pred vrati in spom
ladi bo treba drugače ubirati 
strune za obstanek v SNL. Prese
nečenje, in to ugodno, predstav
lja rast mladega moštva Olimp 
v vzhodni conski ligi, kjer so 
igralci osvojili naslov jesenskega 
prvaka. Z velikim neuspehom 
igrajo mladinci vseh treh celjskih 
klubov v republiški mladinski li
gi. Poraz za porazom je sledil v 
zadnjem mesecu. Skratka — z no
gometaši ne moremo biti nič kaj 
zadovoljni kljub navideznim us
pehom. Najboljši barometer za to 
so pač gledalci, ki v sedanjih ig
rah ne najdejo ustreznega užitka 
in se vedno manj udeležujejo no

Zmagovito moštvo celjskih nokometašev. Foto Karel Jug.

Prodoren uspeh so dosegli mla
di rokometaši Celja. Na lestvici 
republiškega prvenstva so po je
senskem delu krepko na prvem 
mestu, osvojili pa so sredi Ljub
ljane v športni dvorani Tivoli z 
nevarnim tekmovalcem Slova
nom tudi naslov pokalnega prva
ka Slovenije. Ti uspehi niso slu
čajni. Kar polnih 7 let je bilo 
potrebnih, da je zrasla sedanja 
rokometna ekipa. Svoje jedro je 
moštvo dobilo še v pionirskem 
tekmovanju, obogatilo svoje iz
kušnje in znanje v mladinskem 
tekmovalnem sistemu, kjer smo 
jih povsod srečali med najbolj
šimi v SRS, da lahko danes kot 
mlado člansko moštvo žanjejo 
tako zadovoljive uspehe. Pravi
jo, da v športu pač ni ničesar 
podarjeno.

Mlade odbojkarice TVD Parti
zan Celje-mesto po celi vrsti 
zmag v republiškem merilu niso 
uspele v kvalifikacijah za vstop 
v zvezno ligo. Iz Beograda so se 
vrnile bogatejše z izkušnjami in

gometnih tekem. Za atraktivno 
igro, kot je nogomet, je to znak 
»težje« bolezni...

Ob zaključku letošnje športne 
sezone lahko ugotovimo, da so 
športniki in športnice močno pri
pomogli ugledu našega mesta. 
Uspehom atletov in atletinj so se 
pridružili še športniki iz drugih 
zvrsti. Naslove državnih prvakov 
so Celju priborili tudi strelci (Ja
ger), zastopnika avto-moto športa 
(Salobirja), zastopnik konjskega 
športa (Čik), judoist Seles, zopet 
smo imeli v himalajski odpravi 
našega Cica Debeljaka, proslavi
li so se jadralni in motorni pilot- 
je, tu so uspeli v vajah na orodju, 
'igralcev v hokeju na travi, mla
dih atletinj iz celjske gimnazije 
(osvojile so naslov prvakinj sred
njih šol v SRS) in podobno.

Kljub tem bleščečim uspehom, 
kjer tudi ne manjka »pelina«, pa 
ne moremo biti zadovoljni s 
splošnim stanjem naše telesne 
kulture. Imamo lepa načela, ki 
jih težko uresničujemo v dnevni

Karel Jug

Najdragocenejši športni uspet) Kladivarja
Celjski atleti in atletinje, ki nas 

že vsa leta po osvoboditvi razvese
ljujejo s svojimi uspehi doma in v 
svetu, so v jubilejnem letu AD Kla
divar ob 15-letnici samostojnega dru
štva priborili Celju prvenstvo, ki pp 
svoji teži velja za največji jugoslo
vanski športni uspeh. Skupina 22 at
letov je namreč sredi Beograda na 
ekipnem državnem prvenstvu osvo
jila naslov državnega prvaka in s 
tem premagala tradicijo dolgoletnih

tako vzoren atletski kolektiv, ki to
liko prispeva ugledu Celja v svetu. 
Člani AD Kladivar so namreč v zad
njih ?5-tih letih potovali po vseh 
kontinentih, nastopali v številnih dr
žavah, v vseh večjih mestih in pov
sod so poleg športnih uspehov utrje
vali tudi ugled našega Celja. Potoki 
znoja so pretekli na atletskem stadi
onu, premaganih je bilo na deset ti
soče kilometrov, porabljenih nešteto 
ur pri vadbi, da so v kratkih 15 le

Atletinje celjskega Kladivarja Foto K. Jug
zmag beograjskega Partizana. Pre
hodna zastava AZJ je za leto- dni 
prišla v mesto Celje, lovorika, ki jo 
atleti pač najbolj cenijo. Uspeh Ce
ljanov je pomenil pravo športno sen
zacijo v državi. Preko 100 pozdrav
nih pisem in brzojavk je sprejelo 
društveno vodstvo v znak priznanja 
za doseženi uspeh. Oba zbora občin
ske skupščine Celje sta na svojem 
zasedanju izrekla priznanje AD Kla
divar z zagotovilom, da bo ObS Ce
lje tudi v prihodnjih letih po svo
jih močeh pomagala društvu pri 
njegovem nadaljnjem razvoju in ra
sti. Zveza za telesno kulturo Sloveni
je podelila najvišje športno prizna
nje v naši republiki — Bloudkovo pla
keto — AD Kladivar kot najboljše
mu športnemu kolektivu v Sloveniji, 
z istim priznanjem pa je bil odliko
van tudi tov. Fedor Gradišnik, pred
sednik AD Kladivar, ki je vložil vse 
svoje sile in strokovno znanje za raz
voj celjske, slovenske in jugoslovan
ske atletike.

Ob vseh teh priznanjih smo lahko 
le ponosni, da imamo v našem mestu

tih lahkoi dosegli člani Kladivarja 
najvišje individualne in kolektivne 
dosežke. V petnajstih letih je bilo 
osvojenih 258 državnih prvenstev, po
stavljenih 277 državnih, po en svetov
ni in en evropski rekord, kar 81 pa 
jih je bilo članov državne reprezen
tance! Tu so še uspehi z olimpijskih 
iger, nosilec srebrne kolajne iz ev
ropskega prvenstva, naslovi absolut
nih prvakov Jugoslavije in 18 naslo
vov ekipnih državnih prvakov v vseh 
kategorijah. Najdragocenejša trofeja 
je prišla v društveno vitrino prav v 
letošnjem letu.

Ob teh velikih uspehih se pridru
žujemo splošnemu slavju in veselju 
Celjanov in Celja z željo, da bi tu
li boddqe generacije inadaljevale s 
svetlo tradicijo velikih atletskih us
pehov doma in v svetu. Ob teh že
ljah, ki narekujejo društvenemu 
članstvu in vodstvu nove naloge in 
dolžnosti, ne bi smeli odgovorni či- 
nitelji pozabiti na svoj dolg do dru
štva s tem, da mu omogočijo naj
boljše materialne in druge pogoje za 
njegovo nadaljnje uspešno delo.

DRSALIŠČE BO!
Odpoved dela svetovnega pr

venstva v hokeju na ledu marca 
1966. leta v Celju je neprijetno 
odjeknila ne samo med tistimi, ki 
so si prizadevali, da bi Celje do
živelo svojo največjo športno pri
reditev, temveč je imela odmev 
tudi v drugih krogih. Tako je 
»TT« z dne 15. novembra 1965. 
objavil intervju s predsednikom 
organizacijskega komiteja »Ho
kej 1966« Leopoldom Kresetom, v 
katerem ni izostalo vprašanje, za
kaj so bila v Celju ustavljena 
dela pri gradnji umetnega drsa
lišča, ko pa je znano, da je zma
njkala sorazmerno majhna vsota 
denarja. Tovariš Krese je približ-

praksi. Spoštovati bo treba pri fi-. 
nansiranju telesne kulture po
membnost posameznih panog in 
iger glede na družbeno veljavo. 
Ovrednotiti bo treba temeljno te
lesno vzgojo na šolah in v orga
nizaciji Partizan, rešiti osnovne 
probleme za te vrste vzgoje (kad
rovske in materialne) ter z vse
mi silami uresničiti splošni jugo
slovanski program tudi v našem 
mestu pri razvoju atletike, plava
nja in smučanja. Ubrati bo treba 
to zdravo pot, pa čeprav na račun 
atraktivnosti športa! Kar 30 — 
40 % okvar v drži telesa, ploskih 
nog in drugih deformacij pri na
ši mladini narekuje in usmerja 
pot pedagogov in trenerjev za te
lesno kulturo v zdravstveno us
merjenost telesne kulture. Upaj
mo, da bo nova garnitura teles- 
novzgojnih delavcev v občinski 
zvezi za telesno kulturo Celje u- 
resničevala temeljne smernice 
zdravega razvoja telesne kulture 
in da bomo ob društvenih občnih 
zborih tudi v osnovnih organiza
cijah dobili osvežitve v odgovor
nih telesnovzgojnih delavcih.

no takole ocenil celjski primer: 
»Žal, niso znali preceniti vredno
sti te prireditve, na drugi strani 
pa se niso mogli zediniti, kateri 
objekt naj zgradijo«.

Ne glede na vse odločitve de
lavci pri HDK Celje ter pri odbo
ru za gradnjo umetnega drsališča 
niso držali rok križem. Vsa pri
zadevanja v zadnjem obdobju so 
bila usmerjena v nabavo kom
presorjev. Ko se je zdelo, da bo
do propadla še tista sredstva, ki 
so že bila vplačana za strojno op
remo, je občinska skupščina Ce
lje najela premostitveni kredit 
35 milijonov dinarjev, s katerim 
so bile plačane vse obveznosti za 
kompresorje. Toda navzlic temu 
se je dobava zakasnila; upajmo 
pa, da bo do izida Lepega mesta 
rešen tudi ta problem. Ce pred
videvamo zadovoljivo rešitev 
vprašanja, potem je položaj tak
šen, da bo Celje do druge zime 
dobilo umetno drsališče.

V novembru so bila po zaslugi 
celjske občinske skupščine oprav
ljena zaščitna dela na ledarni. 
Več zaradi pomanjkanja denarja 
ni bilo mogoče napraviti. Drsa
lišče z naravno ploskvijo bo le
tos pripravljeno; težko pa bo, ker 
pri njem ni ustreznih prostorov 
za slačenje. Na stotine otrok bo 
pogrešalo garderobo, kajti majh
na hišica ob robu drsališča ne 
bo mogla sprejeti vseh. Gradnja 
provizorija pa bi bila draga in 
neekonomična.

Perspektive za prihodnje leto 
so takšne: po namestitvi kompre
sorjev, ureditvi trafo postaje in 
črpalke ter zgraditvi še tretjega 
igrišča za tenis se bo moglo za
četi redno delo kotalkarjev, 
igralcev tenisa in na zimo vseh 
tistih, ki jim je pri srcu drsanje.

-m
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PRIPOROČAMO

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 
ha celjskem turističnem pod
ročju. Hoteli Slovenski dom, 
Soča, Slatinski dom, Trst, Po
šta, Bohor itd. Vabijo na Sil
vestrovanje v Slovenski dom, 

Sočo in Pošto.

ZDRAVILIŠČE

Dobrna
znano zdravilišče za ženske bo
lezni, managerske bolezni in 
lažja revmatična obolenja. Po
čitek, dopust, zdravje — Infor
macije: Zdravilišče Dobrna.
Kopališče je odprto tudi pozi
mi; v hotelu Triglav ples ob 
torkih in sobotah, domače 
krvavice. Vabijo tudi na tra
dicionalno silvestrovanje, ki 
bo v zdraviliški dvorani in 

Triglavu.

GOSTINSKO PODJETJE
»NA - NA« CELJE
priporoča svoje obrate

KAVARNA MIGNON 
RESTAVRACIJA KOPER 

GOSTILNA TURŠKA MAČKA 
RESTAVRACIJA »NA-NA« 

BIFE DALMACIJA

Hotel »Evropa«
CELJE

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

V bližni železniške in avto
busne postaje — moderne so
be — topla in hladna veda — 
kopalnice — centralno ogre

vanje.

HOTEL »PAKA«
je sodobno urejen — v bližini 
lepa smučišča in sankaška 

proga.
Vsak večer razen ponedeljka 
odlična koncertna, narodna in 

plesna glasba.

Hitro, solidno in poceni boste 
postreženi v

Kolodvorski 
restavraciji Celje
in njenih sodobnih paviljon- 
skih bifejih pri avtobusni po
staji. Uprava se je preselila v 
unionsko poslopje na Titovem 
trgu. Vsem spoštovanim go
stom želijo zadovoljno novo 

leto.

Iz naših turističnih krajev
VOJNIK

ZANIMAM JE ZA TURISTIČNE 
SOBE. Tudi v Vojniku so se začeli 
pojavljati prvi interesenti, ki bi ra
di oddajali zasebne turistične sobe.

POKOPALIŠČE lepo urejeno. 
Tudi za letošnji dan mrtvih je bito 
vojniško pokopališče izredno lepo u* 
rejeno. Lahko trdimo, da je bilo naj- 
iepše V vSej celjski občini.

VE C TURISTIČNE INICIATIVE ZA 
PRIHODNJE LETO. Kakor vSe kaže, 
bo turistično društvo sestavilo za pri
hodnje leto Obširnejši delovni pro
gram.

Avtobusna čakalnica, v zad
njem času smo čuii več predlogov, 
da bi bilo treba tüdi V Vojniku Ure
diti avtobusho čakalnico.

GNEČA V AVTOBUSIH, v avtobu
sih, s katerimi se vozimo v Vojnik, 
na Dobrno in Frankolovo, je v zad
njem času takšna gneča, da je stanje 
že nevzdržno. Apeliramo na avtobus
no podjetje IZLETNIK, da proge o- 
krepi, predvsem ob sobotah in pone
deljkih. Ali Vojnika in Dobrne ne 
bi bilo mogoče vključiti v lokalni 
avtobusni promet s krajšimi inter
vali?

R. H.

FRANKOLOVO
DESET LET TURISTIČNEGA DRU

ŠTVA. Pred kratkim so člani turi
stičnega društva na svoji redni seji 
skromno proslavili 10-letnico svojega 
turističnega društva. V teh letih je 
društvo precei storilo za lepšo podo
bo kraja, uredilo je park nri graščini, 
prostor okoli bazena, izletišče v Creš- 
njicah itd. Imeli so tudi več izletov, 
turističnih predavanj in ostalih pri
reditev.

KAJ JE Z URBANISTIČNIM NA
ČRTOM. Več gradbenih interesentov 
letos ni dobilo gradbenega dovolje
nja. Zato se ni čuditi številnim Čr
nim gradnjam ki so rezultat zbiro
kratiziranega in neživljenjskega po
stopka pri izdaji dovoljenj in urba
nističnega načrtovanja.

SPOMINSKA PLOŠČA. Dan nred 
praznikom republike so na šolskem 
poslopju odkrili leno spominsko plo
ščo borcem NOV in žrtvam fašizma.

SOLA SE VEDNO NI OBNOVI-JE
NA. Sola na Frankolovem še vedno 
ni obnovljena, čeprav so bili izdelani 
že trije načrti (mogoče bi zadosto
val kar eden). Omeniti velja, da so 
prebivalci darovali v ta namen že 
večjo količino lesa in so zdaj prav 
razočarani, ker se to delo ne pre
makne z mrtve točke.

Z GOSTILNAMI NISMO ZADOVO
LJNI. Zdi se nam, da gostišči na 
Frankolovem, tako družbeno kakor 
zasebno Medvedovo, nista takšni, ka
kršni bi morali biti. Promet imajo 
lep in vedno večji, v gostiščih pa ni 
opaziti kaj prida izboljšav in dobre 
postrežbe.

ZAKAJ NI VEC POSTAJALIŠČA 
V LOKI. Prizadeti se vprašujejo, 
zakaj se ureditev avtobusnega posta
jališča v Loki ne premakne z mrtve 
točke, čeprav je zelo potrebno. V 
enem letu smo glede tega doživeli 
samo komisijski ogled. Ker ni tega 
postajališča, mora vsako jutro 20 pot
nikov, delavcev 2 km peš do prve 
avtobusne postaje.

R. H.

Šoštanj

SILVESTROVANJE. Tudi letos bo 
v hotelu KAJUH tradicionalno silve
strovanje. Goste bodo postregli z 
imenitnim Silvestrovim menujem. za 
ples pa bo igral zelo dober kvintet, 
pripravljajo tudi nekaj presenečenj.

SEJMI V ŠOŠTANJU. V Šoštanju 
imamo od časa do časa še vedno sej
me, ki so vedno dobro obiskani, pred
vsem jih radi obiskujejo okoličani.

SLABA IZBIRA V TRGOVINAH. 
Izbira v trgovinah je kaj skromna, 
kar velja predvsem za sadje in ze
lenjavo, žensko konfekcijo, trikotažo 
in podobno.

NEDELJSKE VOŽNJE NA SLEME. 
Večkrat, se nam je zgodilo letošnje 
leto da smo zaman hoteli na izlet 
na Sleme. Izletniški avtobus, ki je 
vozli na Sleme vsako nedeljo, je prl- 
neljal že Iz Celja povsem zaseden. 
Tako Je na primer g edalo prvo ne
deljo okop 'o Šoštanjčanov, kako so 
»e drugi odpeljali na Sleme. AH se 
ne bi dalo to prihodnjo sezono kako 
urediti?

POSOTELJE

Letošnja turistična sezona je bila 
v posottiskih krajih skromna, saj je 
bilo zelo malo letoviščarjev. Od vseh 
postojank so imeli največ obiska v 
Harinih Zlakah, izletnikov pa pri 
Räutnerju pod Goram’ in v Imenem 
v znani Prahovi gostilni, k’ se je v 
zadniih dveh letih lepo uvedla. — Na 
začetku poletja smo pospremili ▼ 
Podčetrtku k zadnjemu počitku da
leč na okoli znanega mo~a Renierja 
starejšega, ki je k razvoju turizma 
v Posotelju doprinesel lep delež. — 
Za prihodnjo sezono bi se morala ob- 
sotelska turistična društva dogovo
riti o potrebnih ukrepih, da bi bila 
prihodnja sezona uspešnejša. Na Ce
ljski turistični zvezi pravijo, da jim 
bodo pri tem radi pomagali. Prvi po
goj za uspešni razvoj turizma na tem 
področju pa je asfaltirana cesta Me- 
stinje-Kumrovec.

LJUBNO OB SAVINJI
NOVA KINO-APARATURA. Kino 

Je nabavil novo aparaturo znamke 
»ISKRA«. Stroški so znašali 3 000 000 
dinarjev. Tako bomo imeli tudi na 
Ljubnem kvalitetne predstave, ki jih 
radi obiskujejo domačini in poleti le
toviščarji, ki jim je kino eno izmed 
glavnih razvedril.

ZIMSKA SEZONA, obeta se nam 
dolga zima, s tem v zvezi pa priča
kujemo ugodno zimsko sezono. Sobe 
so pripravljene pa tudi smučarska 
vlečnica čaka na smučarje. Cene nre- 
noči^č v kurjenih so^ah znašajo 75« - 
dinariev. gostišče Planinka na daje 
kompleten pension za 2500 dinarjev.

ŠE ENO LEPO GOSTIŠČE. Do rri- 
hodnje sezone bo odnrto še eno na 
novo. nreurejono gostišče. Agilna go
stilničarka KoVnc Erna bo nekdanio 
gostilno Podpečan temeljito nrenredi- 
la, v sodobni gostilniški lokal in bo
ri ^ tako imen letoviščarji na izbiro 
poleg obstoječih še eno gostisße.

CFR'TA PRO'TT LUČAM. CeStn r>ro- 
ti Lučam gradilo nanrei le škoda, 
rf*» niso boli izkoristili lepega vre
mena v oktobru.

MOZIRJE
NOVA SAMOPOSTREŽNA TRGO

VINA IN KIOSK. Nedavno so odprli 
novo samopostrežno trgovino v Per- 
čevi hiši sredi trga. Prostori so pri
merni, svetli, veliki in zračni. Je to 
vsekakor prav pomembna pridobitev 
za naš kraj tudi v turističnem po
gledu. Glede trgovin nimamo za zdaj 
nobenih želja več, pač pa pogrešamo 
bolj sodobno urejen gostinski lokal, 
brez katerega v bodoče ne moremo 
računati na kak omembe vreden po
rast turističnega prometa. Zapisati 
moramo tudi to. da smo dobili okus
no izdelan kiosk za tobačne izdelke 
in časopise.

SMUČARSKA VLEČNICA. V bliži
ni trga se nahaja na Brčkem vrhu 
smučarska VLEČNICA, ki je že lani 
prav uspešno obratovala kljub krat
ki zimski sezoni. Sedaj Čakamo samo 
še na sneg. Za smučarje in turiste 
je na voljo dovolj ogrevanih sob po 
zmernih cenah. Za zimsko sezono Je 
nekaj prijav, vendar Je vse odvisno 
od vremena.

PRIZNANJA GOSTOV. Naše turi
stično društvo Je prejelo več pisme
nih zahval od poletnih gostov, ki so 
bili zadovoljni z vsem, s čimer jim 
je postreglo društvo oz. prebivalci 
krada v času njihovega bivanja v 
Mozirju.

UREJANJE ZASEBNIH SOB. Ne
kateri zasebniki, ki so najeli turistič
ne kredite, so v minulih dveh me
secih urejali in modernizirali svoje 
prostore za turiste.

OKOLJE HIŠ. Poziv našega dru
štva, naj hišni lastniki uredijo oko
lje svojih hiš in odstranijo podrte 
plotove, je rodil kar lep uspeh, kar 
priča o rastoči turistični zavesti pre
bivalstva. ki želi, da bi postalo Mo
zirje tudi po svoji zunanji podobi 
mikaven in urejen kraj.

F. V.

Zraviiišče Laško
Zavod za medicinsko rehabili
tacije. Kopališke in medicinske 
usluge so na voljo tudi zuna

njim obiskovalcem.

GORNJA SAVINJSKA 
DOLINA

Letošnja turistična sezona je bila 
v Gornji Savinjski doiimi nekaj slab
ša od lanske, kar velja za vse kraje 
razen Luč, kjer so imeli letos ne
kaj več nočitev. — V Lučah sta u- 
mria letos dva znana cb ana: oskrb
nik planinskih postojank Jaka ROB
NIK in šolski upravitelj Ludvik 
MAŠAT. Oba sta doprinesla k razvo
ju turizma velik delež. - Velika ško
da je, da bo počitniški dom RINKA 
v Solčavi letošnjo zimo zaprt, saj je 
to osrednji gostinski objekt, iz ka
terega bi se postopoma začel razvi
jati zimski turizem v Solčavi in v 
Logarski dolini. — Pravijo, da bo 
cesta do Logarske doline tudi letoš
njo zimo redno orana, vso zimo bo
do tudi odprti vsi gostinski objekti 
v Logarski dolini: Sestre Logar, Pla
ninski dom in Plesnik. - Upamo tu
di, da bodo letošnjo zimo redno ob
ratovale vlečnice v Mozirju. Gor
njem gradu In na Ljubnem, kjer sl 
obetajo letos Še skromen začetek bo
dočih zimskih sezon.

JAKA ROBNIK
V začetku oktobra Je umri Jaka 

Robnik, ki je bil znana osebnost gor- 
njesavinjskega turizma in planinstva. 
Po poklicu je bil gozni delavec. Leta 
192S je postal oskrbnik Frischaufovega 
doma na Okrešlju, kjer si je v 15 
letih pridobil izreden ugled, številni 
obiskovalci Okrešlja so ga brez izje
me spoštovali in imeli radi. S svojo 
ženo Burgo je vodil vse gostinske in 
gospodarske posle tako spretno, da 
smo ga šteli za najboljšega našega 
oskrbnika. Vsem je znal dati pravo 
besedo In vsakogar prav postreči.

Med vojno je bT kot zaveden Slo
venec in koroški borec tudi priprt v 
Starem piskru, po vojni na le dal 
vse svoje moči obnovi planinskih po
stojank. Bil je oskrbnik Kocbekovega 
doma na Korošici. Mozirske koče na 
Gr,1 teh. Koče na Loki in nazadnje še 
M'ela pri Igli. L. 1953 je stopil v za 
sruženi nokoi

Jaka Robnik s svoüm ž vlTenjs^im 
drJom za nanredek Gornje Savinjske 
do’ine mnogo pomeni- še več za na
predek turizma. Za svoje uspešno ip 
požrtvovalno delo sta ga odlikova’i 
PZT in PZS z zlatim odličiem.

Častimo njegov soomio z vztrajnim 
prizadevanjem za turistični napredek 
Gornje Savinjske doline.

T. O.

CESTNA POVEZAVA 
S KOROŠKO

Turistični delavci se v zadnjem 
času močno trudijo, da bi Solča
vo in Logarsko dolino čim bolj 
povezali z drugim svetom in ta
ko privabili v prelepi alpski svet 
čimveč turistov. Danes vodi k 
nam samo ena cesta po Savinj
ski dolini; ta pa je modernizira
na le do Ljubnega in je nujno, da 
bi jo res kmalu asfaltirali vsaj 
do Solčave. Vseeno pa bo treba 
odpreti še nove prometne zveze 
do Solčave in Logarske doline. 
Cesta čez Pavličevo sedlo v so
sedno Avstrijo bo z naše strani 
kmalu popolnoma dograjena, žal 
pa se Asvtrijcem na drugi stra
ni še nič ne mudi. Nadalje bi 
kazalo zvezati Logarsko dolino in, 
Solčavo z Mežiško dolino, kar je 
davna želja turistov in planin
cev ter tudi vsega prebivalstva 
na tem področju. Predstavniki tu
rističnih društev Solčava in Črna 
se najbolj vnemajo za cesto Sol- 
čava-Klobasva preko Robnik- 
Prosenčevega vrha oziroma sed
la, v dolino Bistre in v Črno. 
Obstajajo pa še druge variante. 
Gozdno gospodarstvo Nazarje 
Slovenj Gradec imata na teh te
renih ponekod že zgrajene ceste 
za prevoz lesa iz gozdov; te ceste 
bi bilo treba še urediti in med 
seboj zvezati. Iskreno želimo, da 
bi se ti načrti kmalu uresničili.

HOTEL »CELEIA« 
CELJE

ima najsodobnejše sobe in niz
ke cene, v restavraciji kvali

tetna jedila, snack bar.
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TRIBUNA OLEPŠEVALNEGA IN TURISTIČNEGA DRUŠTVA V FOTOGRAFIJI

Ob Zidanškovi ulici je že 20 let ta 
neurejeni prostor z razno navlako. 
Kaj pravi k temu komunalni nadzor
nik?

Pri novem mostu čez Savinjo je na
stalo glavno celjsko smetišče! Inšpek
cije in milica na pomoč !

»Reprezentančni« vhod na dvorišče 
Uniona iz Čuprijske ulice. Dalo bi se 
ga poceni popraviti in urediti!

Čudimo se, da te sramotne podrtije 
nihče ne odstrani. (Ob savinjski ulici, 
blizu Savinje).

VESELE — OKROGLE — OGLATE — VESELE — OKROGLE — OGLATE
Z ROKO IN NOGO

Celjski rokometaši, 
mladi prijatelji naši 
solov dovolj so zabili, 
zmago so si priborili.
Zdaj so slovenski prvaki. 
Kje so še v Celju junaki, 
ki bi žogo metali 
in še zmagati znali?
To pa od nogometa 
le še Celja je četa, 
vrha se je oprijela, 
kakor nam kaže tabela.

Ta prireditev je izpopolnila praz
nino, ki smo jo obCutill v kulturnem 
življenju našega mesta. (Iz kritikove 
beležnice).

CELJSKI LIST

Ker manjši je, tudi je lažji, 
ker tanjši je, tudi je dražji.
A vendar še najde prostora, 
da nam podeli kaj ukora, 
pouka pa sam je vreden, 
ko včasih celo je neveden.
Z odkritjem je paradiral, 
da v Krakovem doštudiral 
je Vidmar — naš akademik.
Bilo je potem polemik, 
kaj Krakovo je v Ljubljani, 
kaj Krakov na poljski strani.
Tu res je nekaj razlike, 
v sklanjatvi nič manj velike.
In dalje v članku tistem
še z marsičim nismo na čistem.
V nesreči je sreča bila,
da Vidmarju članek ta
skalil jubileja ni
— pač ni mu prišel pred oči...

STROP NA SODNIJI 
(preden so ga popravili)

Na sodniji strop zamaka, 
streha vode ne dcži, 
po parketu teče mlaka 
in omet z zidu drsi.
Tam se zbira pod dežniki 
spoštovani sodni dvor 
s toženimi in tožniki 
— žalosten je tak humor.
Kje je povzročitelj škode, 
umni avtor teh napak?
Nauk naj bo iz te nezgode: 
Ni vsak osel strokovnjak!

Teta Meta: Kam tako hitiš s to 
muzejsko kostjo?

na napakah

Na napakah se učimo 
in zato jih delamo, 
vzroka ni, da se jezimo, 
če kdaj kozle streljamo! 
Ta ponavlja se parola, 
da uho nas že boli.
Draga pa je takšna šola, 
konca ji predolgo ni.

SMENTANO KURIVO

Zdaj se ob kurivu grejem, 
ki mi v gašperčku gori, 
in se prav na tiho smejem, 
ker pred zimo strah me ni. 
Tudi onim od »Kuriva« 
prav gotovo ni hladno. 
Njim gre hvala ljubezniva, 
da je nam in njim gorko.

DRŽAVNI PRVAK
Atleti Klädivarja 
prišli so iz viharja 
z zastavo zmagovito 
— z nagrado za elito.
A le korak za temi 
vsa v razigrani vnemi 
atletinj četa mila 
atletom j^ sledila.
To je bilo veselje, 
ko so prispeli v Celje! 
Treh celjskih zvezd sijaj 
žari svetleje zdaj.

Fifi: Hočem Jo pokazati vsem
JO osa Celjanom, ki po vojni še niso 
blU v muzeju!

ROTIRAN

Saj ni rotiral sam, 
ampak je bil rotiran 
in je odšel v pokoj 
užaljen in preziran.
Pač nehvaležnost je 
tega sveta plačilo, 
to najbolj tisti ve, 
ki mu je odzvonilo.

POTROŠNIKOV GROB

Tu leži potrošnik, ki izdihnil 
je po hudem boju s cenami. 
Tožbe glas na veke mu je utihnil, 
zadušen med groba stenami.
Cena ga nobena ne vznemirja, 
prazni žep mu varen je pred njo. 
Le še prostor v grobu, o hudirja, 
se mu vendar podraži lahko ...

TRIBUNA
ODPIRALNI ČAS

Zadnje leto so v Celju začeli od
pirati trgovine in druge lokale ob 
različnih urah, kar za prebivalce 
ni najbolj praktično. Ali ne bi na 
poslovnih združenjih in občini to 
zadevo uredili?

CELJE JE DOLGOČASNO MESTO
Celje Je menda eno izmed red

kih mest v državi, ki letošnjo se
zono ni imelo ne godbe ne plesa! 
Od oktobra naprej je vsako so
boto ples v Samopostrežni restav
raciji. To pa je tudi vse. Menimo, 
da bi lahko imel hotel Celeia vsak 
torek in soboto vsaj koncertno glas
bo. Nekaj bodo morali gostinci 
glede tega ukreniti!

POPRAVITE OGRAJO OB 
SAVINJI

Na Savinjskem nabrežju pri mo
stu in na nasprotni strani je vsak 
dan manj ograje. Ko se bo zgo
dila nesreča, bo prepozno!

CESTA V LISCE
Najbolj zanemarjena celjska uli

ci je cesta v Lisce. Menimo, da 
bi bilo treba to cesto brez odla
šanja urediti, vzporedno pa pri
četi tudi s saniranjem hriba, ki 
so ga ob regulacijskih delih preveč 
»naglodali«.

MANJ ČISTILCEV ULIC
Pri komunalnem podjetju Javne 

naprave pravijo, da imajo vedno 
manj čistilcev ulic. Razlog: obči
na v ta namen prema'o prispeva!

DVE MODNI REVIJI
Letos smo imeli kar dve modni 

reviji. Prvo je organiziralo trgov, 
podj. MODA, drugo pa veleblagov
nica LJUDSKI MAGAZIN. Obe sta 
lepo uspeli, veljali pa sta tudi pre
cej sredstev. Obema kolektivoma 
velja izreči priznanje za organi
zacijo teh prireditev, ki sta bili 
v letošnji jesenski sezoni edini za
bavni prireditvi v Celju. Ko iz
rekamo zahvalo in priznanje obe
ma prirediteljema, bi si dovolili 
še predlog: ali ne bi kazalo teh 
dveh prireditev in mogoče še tret
jo izvesti z obojestranskim sode
lovanjem? Z istimi stroški bi lah
ko izvedli ne dve, temveč celo tri 
zabavne prireditve, na katerih bi 
bilo enkrat več gledalcev, tudi vsi 
tisti, ki letos niso dobili vstopnic. 
Do prihodnje sezone imamo dovolj 
časa za premislek . . .

MESTNI PARK
Mestni park je iz leta v leto bolj 

zapuščen. Razen nekaj cvetličnih 
gredic, ki so bile prav lepo ure
jene, je vse drugo potrebno teme
ljite obnove, z novim drsališčem 
in današnjim načinom življenja 
dobiva Mestni park sicer drugač
no funkcijo, toda vseeno bi ga bi
lo treba urediti.

Ukradeni karikaturi

AERO CELJE 
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 no vračamo. Oglasi po. dogovoru.


