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iiüil Družabno življenje v Celju zamira 7^ našega mesta
Tako dolgočasne zime kot letos 

v Celju brez dvoma že desetletja 
nismo imeli, če je sploh kdaj bila. 
Že zadnja leta smo opažali, da je 
družabnih prireditev in družab
nega življenja čedalje manj, no, 
letošnjo zimo smo ostali že skoraj 
brez prireditev. Tudi oba hotela 
sta ostala brez glasbe.

Ali Celjani niso več družabni, 
veseli ljudje? Ali nimamo več že
lja zavrteti se ob Zvokih glasbe 
naših izbranih ansamblov? Si na
ša dekleta in žene več ne želijo 
postavljati se v modnih plesnih 
oblačilih? Se bomo do kraja zaprli 
v stanovanja ih družinski krog?

Ne verjamem, da bi Se Celjani 
spremenili, vsaj bistveno ne, če
prav je morda res, da se življe
nje le spreminja. Nedvomno se 
pozna vpliv televizije, ki marsi
koga pritegne in zadrži doma. To
da glavni razlog le ne more biti 
v tem. Osebno sem prepričan, da 
se je zataknilo predvsem v orga
nizaciji. Celjani smo že večkrat 
dokazali, da smo predvsem radi 
gledalci, poslušalci, ne pa tudi or
ganizatorji, aktivni soustvarjalci. 
Idealistov, ki bi za ta namen žrt
voval' del tvojega prostega časa, 
skorajda ni več. Ljudje danes de
lajo le za honorarje, nagrade.

Celje je imelo včasih vsaj po 
deset večjih družbenih prireditev 
v sezoni. Naštejmo jih samo nd- 
kaj: valčkov večer, maškarada, 
inženirski ples, akademski, trgov
ski, gledališki in drugi plesi. Go
stov ni nikoli manjkalo. Finančni 
rezultat je bil več ali manj sko
raj vedno pozitiven, to je bilo od
visno tudi od organizacijskih spo
sobnosti. Sicer pa prireditelj tudi 
običajno ni iskal dobička, ker mu 
je prvenstveno šlo za razvedrilo 
svoje publike.

Verjetno bo držalo, da so posta
li organizatorji malodušni deloma 
tudi zaradi nekaterih vsiljivih in 
neolikanih obiskovalcev, ki moti
jo prireditelje in goste. Včasih kaj 
takega nismo poznali. Največkrat 
gre za mlajše ljudi. Nekateri se 
napijejo in potem mislijo, da lah
ko počno, kar se jim ravno zljubi. 
Potem so spet taki, ki si štejejo v 
zabavo, če lahko pridejo na ples 
skoz razbito okno ali kako dru
gače brez vstopnice in brez sede
ža,

Pravijo, da so neolikani dali 
duška svojim nelepim razvadam 
tudi na edini letošnji elitni pri
reditvi — na akademskem plesu. 
Tokrat je bilo bojda v modi raz
bijanje kozarcev. Res lepa žaba-
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va! Razen tega smo imeli v Celju 
možnost še dvakrat zaplesati v 
večjih gostinskih lokalih: za Sil
vestra in za pusta.

Za kaj več naše gostinstvo v se
danjih razmerah to zimo ni pos
krbelo. O kakem zabavnem pro
gramu v gostiščih za zdaj ni govo
ra. Verjetno se celjskim gostin
cem taka reč ne izplača. Kdaj pa 
kdaj sicer slišimo kakšno iniciati
vo, načrt, do uresničenja pa še ni 
prišlo. K sreči Velenje ni tako 
daleč. V Velenju so v tem pogledu 
res bolj iznajdljivi.

Pa ne gre samo za plese, glas
bo, strip tease. V Celju tudi ni 
več velikih zabavnih prireditev, 
ni opernih gostovanj in podobnih 
prireditev. Za popevkarske prire
ditve je zanimanje res popustilo, 
medtem ko so operna gostovanja 
predraga. Nov tudi to je relativno. 
Če smo natančni, so drage tudi 
domače dramske uprizoritve (vsa
ka uprizoritev stane gotovo več 
kot pol milijona starih dinarjev). 
Olepševalno in turistično društvo 
je glede oper našlo rešitev z or
ganiziranjem obiskov v Ljubljani.

Edino, s čimer se lahko v tej 
sezoni pohvalimo, so bile modne 
revije. Organizatorji so znali mo

do domiselno združiti' z zabavo, 
tako da so bili vsi zadovoljni.

Se nekaj besed o gostiščih. Sko
raj vsa gostišča zelo zgodaj zapi
ramo. Lokala, ki bi bil odprt dol
go v noč, nimamo. Morda se bo v 
tem pogledu kaj spremenilo, če 
bo prišlo do združitve podjetij, 
ker bi verjetno večje gostinsko 
podjetje imelo več kadrovskih in 
drugih možnosti, da vsaj en lo
kal nameni tistim, ki si ne želijo 
kmalu v posteljo ali pa želijo 
proslaviti ob posebni priložnosti.

Nedvomno ni potrebno, da so vsa 
gostišča odprta do 22. in še delj, 
kakor tudi ni potrebno, da vsi ob 
istem času odpirajo, toda če je 
nekaj lokalov pripravljenih go
stoljubno sprejeti gosta tudi po 
10. uri, to ne bi bilo napak.

Vprašanje je, kaj storiti, da bi 
družabno življenje v Celju spra
vili z mrtve točke. Čeprav je bi
lo že večkrat govora o tem, da bi 
bilo dobro imeti organ ali odbor, 
ki bi vzpodbujal organizatorje in 
usklajeval prireditve, takega or
gana še nimamo. Nekaj bo ne
dvomno treba storiti, če nočemo, 
da bo dobilo Celje sloves najbolj 
dolgočasnega mesta.

Naše mesto ni veliko, ima pa 
svojo pestro in bogato zgodovino 
pa zanimiv razvoj. Nastajalo in 
razvijalo se je skozi stoletja do 
današnjih dni. Takšnega razvoja 
kakor po osvoboditvi pa ni doži
velo nikoli. Saj smo menda v zad
njih 20 letih pozidali več kakor 
prej v stoletju.

Veseli smo tega razvoja našega 
mesta. Toliko bolj pa se tega ve
selimo tisti, ki se čutimo Celjane, 
ki z mestom živimo in smo bili 
priče njegovega razvoja zadnjih 
50 let. Se posebej bi radi pritrdili 
predvidenim velikim vodnogospo
darskim delom, saj vse kaže, da 
bo v nekaj letih ta pereča zadeva 
dokončno rešena, tudi kanaliza
cijska dela so se premaknila z 
mrtve točke, o obširni stanovanj
ski izgradnji pa smo že pisali.

Pri vsem tem pa so premalo od
ločni ukrepi proti številnim črnim 
gradnjam hiš pa še stotinam div
jih garaž in podobne navlake. Tu
di smetišča in nekatere neurejene 
stavbe nam niso v ponos.

V zadnjem času se čudim: tu- 
nekaterim urbani'ri'črni i r.- 

pom. Naj omenimo samo številne 
pritožbe naših članov, ki so pro
testirali proti gradnji bencinske 
črpalke v Ulici XIV. divizije, pro
ti gradnji garaž med vrstnimi hi
šami na otoku in v zadnjem času 
še proti gradnji velike blagovne 
hiše na parkirnem prostoru za 
gostilno Koper. Res, ne znamo si 
razložiti teh posegov v urejanje 
našega mesta. Medtem ko skušajo 
povsod po svetu razširiti ulice, o- 
čuvati še nezazidane mestne povr
šine ter urediti nove zelenice in 
parkirne prostore, pa pri nas ne
kateri tega nočejo razumeti. Tudi 
javno mnenje jim ne pomeni ve
liko, pa čeprav se je že sto in sto
krat izkazalo, da prebivalci vedo, 
kako bi se moralo njihovo mesto 
urejati.

Zdi se mi, da velja o vsem tem 
le enkrat resno premisliti.

Turistične investicije na našem področju 300 %, kar bi gotovo zagotovilo ren
tabilnost In upravltenost Investicij.

S tem člankom bi radi opozorili na 
najnujnejš* turistične investicije na 
našem področju. Zaradi boljšega pre
gleda smo jih razdelili na zdravili
šča in na druge kraje.

INVESTICIJE V ZDRAVILIŠČIH
V Rogaški Slatini nujno po

trebujejo novi hotel, ki bi veljal oko
li 400 milijonov starih dinarjev. Ze v 
lanski sezoni so moraii odklanjati 
številne inozemske interesente, ker 
niso imeli prostora, delno pa ne za
htevanih kvalitetnih kapacitet. Vede
ti moramo, da je bil zadnji hotelski 
objekt v tem kraju zgrajen leta 1»S5, 
ter je razumljivo, da ti objekti, če
prav so sorazmerno dobro vzdrževani, 
ne ustrezajo več zahtevam sodobnega 
turista. Priprave za gradnjo tega ho
tela ima na skrbi Zdraviliško gostin
sko podjetje Rog. Slatina.

Podobna situacija je na Dobrni, 
kjer so vsi objekti precej zastareli, 
čeprav je za inozemski turizem do
volj dobrih pogojev in so tudi v tem 
kraju že lani odklanjali inozemske 
goste, ker niso imeli dovolj ali 
ustreznih kapacitet. Najnovejša vrtal
na dela so pokazala, da je vode do
volj. V Dobrni je nujno potrebna

gradnja novega hotela, oziroma ge
neralna adaptacija osrednjega zdravi
liškega objekta, potrebujejo pa tu
di nujno kopalni bazen. Vrednost teh 
del cenimo na približno 500 milijonov 
starih dinarjev. Investitor bi bila u- 
prava zdravilišča.

V Laškem so lani opravili vrtal
na dela in ugotovili, da je termalne 
vode dovolj in to s temperaturo 3»°C, 
kar je že nekaj edinstvenega in bo 
prineslo še boljše zdravstvene uspehe. 
V Laškem morajo nadaljevati z re
konstrukcijo zdravilišča, zgraditi mo
rajo nov pokrit bazen in obnoviti se
danje kopališče. K temu bi še kazalo 
zgraditi nov zdraviliški hotel, ki bi bil 
celo zaseden z velikim odstotkom ino
zemskih gostov. Vrednost teh del 
ocenjujemo na 690 milijonov starih 
dinarjev. Investitor bo zdravilišče 
Laško.

V Rimskih Toplicah je treba 
generalno obnoviti sedanje gostišče 
Stara pošta ter precej povečati se
danji kopa'ni bazen, ki Je izredno 
dobro obiskovan. Ta dela bi veljala 
okoli 30» milijonov starih dinarjev.

K vsem tem investicijam bi radi 
omenili še to, da bi se s tem sezona 
raztegnila na celo leto, število ino
zemskih gostov bi se povečalo za

INVESTICIJE V DRUGIH KRAJIH
Poleg omenjenih zdravlliško-turl- 

stlčnlh Investicij na našem področju 
menimo, da Je za nadaljnji razvoj 
turizma nujno potrebno dokončati 
asfaltiranje ceste v Logarsko dolino, 
v Slovenj Gradec, na Dobrno, v Ro- 
gaSko Slatino, v Zidani most in Kum
rovec. Dokončati Je treba obstoječe 
objekte sester Logar, Logarja in Ples
nika, zgraditi na celotnem območju 
še nekaj kopalnih bazenov, predvsem 
v Podčetrtku, na Frankolovem, v Ve
lenju In l.aäkem. Večjih adaptacij pa 
sta potrebna tudi celjski Stari grad 
in celjska koča. kjer mora nastati po
stopoma osrednje celjsko rekreacijsko 
središče. Pozabiti bi tudi ne smeli na 
Južno pohorsko pobočje ter na šte
vilne kulturno-zgodovinske spome
nike.

Vse, kar smo omenili pod tem po
glavjem, bi veljalo po naši oceni brez 
cest okoli SOD milijonov starih dinar
jev, za ceste pa bi potrebovali vsaj 
dve milijardi.

To so najpomembnejše investicije, 
ki jih ne bi smeli odlagati, če želi
mo nadaljnji razvoj turizma na našem 
področju. Zneski so sicer precejšnji, 
pa vendar . , . Zoran Vudler



Diuštnoa kronika
(za «as od 15. 12. 1965 do 15. 3. 1966)

— 16. 12. Seja inventurne komisije.
— 20. 12. — 30. 12. Inventura v vseh 

društvenih enotah.
—‘ 22. 12. Razposlali smo 96 novo

letnih čestitk.
— 27. 12. Seja ožje komisije za iz

vedbo predavanj.
— 3. - 10. 1. Pregledali in uredili 

smo društveni arhiv.
— 5. 1. Ljubljanski operi smo pisali 

glede letošnjih obiskov opernih pred
stav.

— 10. 1. Domačim potovalnim ura
dom smo poslali 30 paketičev s pro
spekti Celja.

— 13. 1. Imeli smo predavanje prof. 
Borisa Grabnarja »Po Severni Ame
riki«.

— 14. l. Obiskal nas je g. Tomesch, 
lastnik potovalne agencije Stelrerbus 
iz Graza.

— 15. 1. Obiskal nas je g. Junghans, 
referent za Jugoslavijo pri nVB na 
Dunaju.

— IS. 1. V Politiki in v Novem listu 
smo objavili nekaj propagandnih ogla
sov.

21. i. Udeležili smo se seje rekre
acijske komisije na OSS-u.

— 26. 1. Udeležili smo se pogreba 
častnega člana našega društva Alojza 
Rlhteršiča.

— 29. 1. Obiskali smo opero LA BO
HEME v Ljubljanski operi.

— 4. 2 Seja komisije za pripravo 
zaključnega računa.

— 7. 2. Seja nadzornega odbora.
— 12. 2. Razposlali smo prve dopise 

glede odprave nepravilnosti.
— 16. 2. Seja uredniškega odbora ča

sopisa Lepo mesto.
— 29. 2. Napravili smo izlet na ku- 

rentovanje v Ptuj.
— 24. 2. Obiskal nas je g. Klug, la

stnik potovalne agencije UNION z 
Dunaja.

— 25. 2. V inozemstvo smo poslali 
20 paketičev s prospekti Celja.

— 3. 3. Imeli smo predavanje Janeza 
Goloba »NA KAVKAZU«.

— 5. 3. Seja ožje komisije za sesta
vo programa spomladanskih izletov.

— 5. 3. Pri krajevni skupnosti Otok 
smo intervenirali proti gradnji garaž 
med vrstnimi hišami.

— 10. 3. Imeli smo društveni plenum 
v Celei. Sprejeli smo delovni program 
in proračun za leto 1966.

— 12. 3. Obiskali smo opero RIGO- 
LETTO v Ljubljanski operi.

Poleg navedenega smo se udeležili 
nekaj sej na občinski skupščini, dveh 
občnih zborov sorodnih društev, dveh 
sej na krajevnih skupnostih, opravili 
smo obširno korespondenco ter šte
vilne razgovore.

SPOŠTOVANO LEPO MESTO!

Pri spomladanskem obhodu po 
mestu in bližnji okolici sem mar
sikaj videl, kar bo treba urediti, 
če hočemo, da bo mesto lepo in 
snažno. Začel bom kar z olepše
valno problematiko in povedal, da 
je nasproti lekarne na Tomšiče
vem trgu znamenje, menda še iz 
časov, ko je v našem mestu raz
sajala kuga; potrebno je obnove. 
Na podstavku sta latinski in nem
ški opis, slovenskega pa je oku
pator odstranil. Nasproti poslopja 
bivše slovenske gimnazije na Mu
zejskem trgu je velik kup navla
ke, ki po mojem mnenju tja ne 
spada; na Tomšičevem trgu pro
pada lepa hiša, zidana v baroč
nem slogu. Ob dežju imamo sla
pove iz luknjastih žlebov, zaradi 
katerih trpijo fasade, kar je vid
no na številnih hišah. Še posebej 
pa bi rad opozoril na Celjski dom 
ali Union, ki vidno propada. Omet

Z LEPO MESTO

Celjske turistične novice
Seje organov Celjske tu- 

rletlčae zveze. Februarja je bi
la uspela žeja komisij za propagando 
in prireditve pri Celjski turistični 
zvezi. Na tej seji so sprejeli program 
prireditev in propagandni program. 
Marca je Imel sejo tudi upravni odbor 
zveze, potrdil Je omenjena programa 
ter še proračun zveze za letošnje le
to. Sprejel Je tudi ukrepe za nadalj
nji razvoj inozemskega turizma.

Plenara seja društva, lo. 
marca Je bila v hotelu Celela odlično 
obiskana plenarna seja našega dru
štva. Na seji smo sprejeli delovni 
program In proračun za leto 1966.

Slab začetek letošnje tu
ristične sezone. Prvi trije me
seci ne kažejo nič lepih obetov za 
letošnjo sezono. V primeru z lani Je 
bilo komaj 89 % nočitev na našem 
področju. Dvomimo, da bomo letos 
dosegli lansko število nočitev. Pri do
mačih nočitvah računamo s padcem, 
pri Inozemclh pa z 19 % povečanjem.

Letošnja predavanja. Le
tos smo imeli tri turistična predava
nja. Najprej nam je tov. Muser pred
stavil Severno Ameriko, nato Janez 
Golob Kavkaz in nazadnje A. Rant 
Burmo.
Izlet na kurentovanje. Na 

pustno nedeljo je priredilo naše dru
štvo izlet na kurentovanje v Ptuj. Do
poldne smo si ogledali nastop fol
klornih skupin, popoldne pa karne
valsko povorko. Udeleöenci so bili z 
izletom zadovoljni.
Tekmovanje aranžerjev 

in gostincev. Meseca junija bo 
naše društvo izvedlo tudi dvoje veli
kih tekmovanj in to tekmovanje za 
najlepše izložbe in gostincev za naj

bolj prijazne lokale.

Avtobusna proga Graz- 
Dobrna-Rogaška slatina. 
Tudi letos bo graška poštna direkci
ja vzdrževala vsako soboto direktno 
avtobusno progo na Dobrno, v Celje 
in Rogaško Slatino. Avtobus začne vo
ziti 7. maja.
Akademskiples — edina dru

žabna prireditev. Celjski Akademski 
klub je priredil v začetku marca svoj 
ples v Narodnem domu. Prireditev je 
bila dobro pripravljena, organizator
ji so se zelo potrudili, nekaj obisko
valcev pa je s svojim vedenjem pov
sem diskreditiralo.

Na zagrebškem spomla
danskem velesejmu so raz
pravljala tudi celjska podjetja, CTZ in 
OTD pa sta razdelila ob tej priliki 
večjo količino prospektov. Precej pro
spektov je pripravljenih tudi za gra
ški velesejem, ki bo prve dni meseca 
maja.

poleti na turistične pri
reditve. Prvo soboto julija in 
prvo soboto avgusta bo priredilo na
še društvo v sodelovanju z gostinci 
dve večji turistični prireditvi. Letos 
bomo priredili tudi več promenadnih 
koncertov.

Obiski opernih predstav. 
Tudi v letošnji sezoni je priredilo na
še društvo nekaj uspelih ogledov o- 
pernih predstav v Ljubljani. Tako 
smo si ogledali opere TRUBADUR, LA 
BOHEME in RIGOLETTO. Avtobus je 
bil vedno nabito poln.

Zvezdo razširjajo. Znano 
celjsko slaščičarno in kavarnico raz
širjajo. Priključili ji bodo bivši lo
kal trgovine s pohištvom tako, da bo 
po obnovitvenih delih še enkrat več 
prostora, kakor ga je bilo doslej.

Letos so bile maškarade parv skromne. Tradicionalna maškarada je odpadla, 
na obeh maškaradah v Evropi in Celei pa smo našteli skupaj 3 maske. Bolj 
domiselna je bila mladina. Na sliki posnetek z zelo uspele in domiselne 
maškarade na ekonomski šoli v Celju in z edinega karnevala na našem področju

v Žalcu.

PISMO JANEZKA GRDOVIDA
se ruši, pa tudi okna so že razbita. 
Nekje bo le treba najti sredstva 
za popravilo te hiše. Prostor pred 
poslopjem v Gledališki ulici, v ka
terem so politične in druge orga
nizacije, bi po 8 letih le morali 
asfaltirati. Ob mokrem vremenu 
je tam jezero, motorna vozila pa 
brizgajo vodo in blato na vse stra
ni. Nekaj posebnega je tudi cesta 
v Lisce, ki je že dosegla raven 
najslabšega kolovoza.

Mislim tudi, da se malokatero 
mesto bolj ponaša s svojimi sme
tišči kakor naše Celje. Okrog me
sta bo kmalu strnjen pas smetišč 
in razne navlake. Prednjačijo 
navlaka pri mostu čez Savinjo, 
naproti tovarne Toper, pa pri o- 
stankih nekdanje brvi čez Voglaj
no. Zdi se mi, da imamo v Celju 
komunalno in sanitarno inšpek
cijo, ki pa vsega tega menda sploh 
ne vidita. Zelo bi me zanimalo, 
koliko zadevnih prijav sta ti dve 
inšpekciji lani napisali?

Na Jožefovem hribu je marsikaj 
narobe, da omenim samo klopi, ki 
so z mato izjemo že vse polomlje
ne, kakor so jih nepridipravi tu
di v Mestnem parku polomili. Tu
di cestarjev ni več, ceste so zane
marjene, jarki neočiščeni. Prebi
valci se sprašujejo, kako dolgo bo 
tako stanje še trajalo. V Vrtni uli

ci je nalomljena obcestna ograja, 
enako pod Starim gradom, Peli
kanova pot pa je še vedno zane
marjena. Blizu vhoda v Stari grad 
je hiša, ki je bila menda že pred 
štirimi leti obsojena »na smrt-*, 
zadnje dni pa sem le čul, da jo 
bodo menda res kmalu odstranili. 
Po možnosti še pred nesrečo!

Veliko nevolje je povzročila 
gradnja bencinske črpalke v Uli
ci XIV. divizije, ki so jo tamkajš
nji prebivalci pravilno odklonili. 
Na prvih zborih občanov je bilo 
precej negodovanja glede uvedbe 
prispevka na mestna zemljišča 
predvsem glede višine in brzine! 
Ta odlok so sestavili na nekem 
zavodu in ga zaračunali baje kar 
nekaj milijonov. Jaz poznam več 
ljudi, ki bi tak odlok sestavili za 
100 000.- starih dinarjev, pa nič 
slabše! Moram še povedati, da so 
se prebivalci na Otoku odločno 
uprli gradnji garaž med vrstnimi 
hišami, zadnje čase pa gre proti 
urbanistom val protestov, ker ho
čejo zgraditi veleblagovnico po
hištva na parkirišču za Koprom. 
Mestne ulice so preozke, parkirišč 
in parkingov pa je že danes pre
malo! To vem celo jaz mali Gr- 
dovid!

Koledar turističnih prireditev
JUNIJ
I. Celje: tekaiovanje aranžerjev.

17. Rog. Slatina: Koncert Glasbene 
matice iz Clevelanda.

19. Velenje: Velika tombola.
26. Rog. Slatina: Začetek turistične

ga tedna.
26. Velenje: Večer glasbe, petja in 

plesa.
JULIJ
3. Celje: Družabna prireditev na vr

tu hotela Celeia.
3. Rog. Slatina: Zaključek turistič

nega tedna.
3. Dobrna: Festival amaterskih iger.
3. Mozirje: Začetek turističnega 

tedna.
3. Velenje: Šahovski turnir.

10. Mozirje: Dan savinjskih ribičev.
16. Velenje: Mednarodni plesni tur

nir.
17. Celje: Letne igre
24. Braslovče: Prireditve ob jezeru-
30. Rog. Slatina: Veliki rogaški ples. 

izvolitev MISS Rog. Slatina.
31. Ljubno: Flosarski bal.
AVGUST

6. Celje: Družabna prireditev na vr* 
tu hotela Evropa.

7. Prebold: Dan hmeljarjev.
8. Rog. slatina: Večer folklornih 

plesov.
14. Dobrna: Turistično lovski dan.
18. Rog. Slatina: Koncert ansambla 

ARS NOVA.
20. Velenje: Večer domačih viž.
21. Rog. Slatina: Mednarodni plesni 

turnir.
SEPTEMBER
4. Celje: tekmovaeje gostincev.
5. Rog. Slatina: Baletno-operetni 

večer.
II. Gora Oljka: Piknik.
18. Velenje: Trgatev grozdja ob ve

lenjskem jezeru.
Baletni večer.

24. Velenje: Zabavno-plesno kotalkar, 
ska revija.

Vso sezono bodo tudi promenadni
koncerti na Dobrni in v Rogaški Sla
tini, kjer bo tudi ples, ki bo še v
Celju in Velenju.

SLANDROVA RAZSTAVA 
Od 25. aprila do 5. maja bo v

muzeja Revolucije spominski raz
stava Slavka Šlandra, v Narodnem 
domu pa razstava Talci.
PRVOMAJSKE PRIREDITVE OTD 

Naše društvo prireja 30. 4. pro
menadni koncert v mestu, 1. 5. pa 
ljudsko rajanje na Starem gradu.

Zdravilišče Dobrna
vam s svojo prijetno okolico 
nudi lep, prijeten in miren od
dih. Zdravilna termalna voda, 
lepo urejeni parki, čist planin
ski zrak in blagodejni mir

V to moje pisanje spada še o 
zadnji desinformaciji iz Laškega. 
Omenjena slika je zanesljivo pra
va in takšen je tudi napis na sli
ki. Tako je mojemu stricu pove
dal dr. P., ki se na te reči dobro 
razume in je s tem v zvezi tudi 
pisal avtorju desinformacije. Si
cer pa se desinformacije lahko 
pripetijo meni, sodelavcem Lepe
ga mesta pa tudi tistim, ki nas 
na desinformacije opozarjajo.

Tovarišu Zadravcu bi rad spo
ročil, da se naj drugič prej pre
priča, predno se bo neupravičeno 
zaletaval ob naše društvo.

Glede faraonov in še nekaterih 
takih celjskih aktualnih pa ne 
bom pisal, ker so o tem že tako 
drugi pisali preveč.

To moje današnje pismo ima 
predvsem komunalno-olepševalni 
značaj. Ob koncu pa bi le še rad 
pogodrnjal nad celjskim zabavno 
mrtvim mestom, nad napol praz
no dvorano pri Bravničarjevem 
koncertu. To pismo končujem 
z željo, da bi nam poleti 
zagodla kje kakšna muzika, 
da bi imeli tudi letos grajske ig
re in da bi nam cene dovolile, da 
bi šli tudi letos na dopust, v kar 
pa jaz ne verjamem. Vse tiste, ki 
me postrani gledajo, vdani, Jane
zek Grdovid iskreno pozdravlja.



i-Trstenjak yeQ sredstev za
Za oddih Celjanov tudi doma vzdrževanj« in gradnjo cest

— Se bomo pri izgradnji rekrea
cijskega centra Celjska koča — 
Svetina, zadovoljili s tem, kar je 
že narejenega?

— Petriček obnavljajo, kdo pa 
bo poskrbel za gradnjo kopališča 
na Savinji?

— Pomiselki v pravilnost delit
ve namenskih sredstev za oddih.

Pomlad je tu in z njo skrbi, 
kam bomo šli letos na dopust. V 
večjih delovnih organizacijah na 
celjskem območju, ki imajo lastne 
počitniške domove, so že stekle 
priprave za letošnjo sezonoy vsi 
drugi pa si s pogodbami prizade
vajo zagotoviti ležišča v tem ali 
onem domu ali kampu.

Vse kaže, da letos ne bo nikjer 
več tako' poceni, kot prejšnja leta, 
s čemer se bo' treba sprijazniti. 
Medtem je postalo marsikaj draž
je in tako' počitniškim domovom 
ne preostane drugo, kot da neko

liko dvignejo ceno oskrbnega dne. 
Sredstva na račun poldrugega od
stotka bruto osebnega dohodka, ki 
se bodo letos stekla za oddih, na
mesto ukinjene K-15, bodo sicer 
zadoščala za vožnjo, ne pa tudi za 
regres v počitniških domovih.

Po vsem tem se Celjani spra
šujemo, kako v novih pogojih za
gotoviti čim večjemu številu de
lovnih ljudi, cenen oddih, zlasti 
še dnevni in tedenski? Nikjer ni 
rečeno, da si človek spočije le v 
obmorskih letoviščih, ne pa tudi 
doma, v ožji ali širši okolici 
Celja.

Zamisel o postopni izgradnji 
rekreacijskih centrov v okolici 
Celja, je vzklila med Celjani že 
pred leti. Kaj in kje bomo gradili? 
odgovor nam daje obširna študija 
o razvoju iri izgradnji rekreacij
skih središč, ki jo je izdelal celj
ski Zavod za napredek gospodar
stva.

Znano je, da študija omenja, o- 
ziroma daje prioriteto:

— izgradnji Celjske koče in 
Svetine kot zaokroženega rekre
acijskega središča

— ureditvi gostišča na Gričku, 
z ustreznimi igrišči in kopališčem 
na Savinji

— izgradnji Golovca v večji 
športno' rekreacijski center

— izgradnji drsališča in ostalih 
športnih objektov v mestnem 
parku.

O pravilnosti, oziroma smotr
nosti naštetih gradenj je steklo 
nič koliko razprav. Medtem je bil 
pri občinski skupščini Celje usta
novljen odbor za izgradnjo nave
denih centrov,, z namenom, da bi 
prizadevanja Celjanov stekla enot
no in s tem najbolj učinkovito.

Dela so se pričela pri Celjski 
koči in na Svetini. Speljani sta 
dve vlečnici (pri Celjski koči in 
na Svetini) urejena smučišča, par
kirni prostori in opravljena dru
ga dela. Tu naj povemo-, da so 
vlečnico na Svetini izdelali in spe
ljali štorski železarji in to z mi
nimalnimi sredstvi, za kar si za
služijo priznanje.

Seveda pa se ne bi smeli zausta
viti pri tem, kar je že narejenega. 
Občinski sindikalni svet Celje, 
občinska skupščina, pa tudi neka
teri delovni kolektivi, so priprav
ljeni sodelovati pri dokončni iz
gradnji omenjenega rekreacij
skega centra in seveda tudi ostalih, 
ki jih omenjamo.

Občinski sindikalni svet je že 
namenil 7 milijonov starih dinar
jev, obljubljena pa so tudi druž
bena sredstva, skratka, možnosti 
je precej, da bomo letos lahko na
daljevali z deli.

XXX

V zunanjem svetu (gospodar
sko razvitih državah) so že zdav
naj izračunali, da je izgradnja 
športno rekreacijskih objektov za 
potrebe delovnih ljudi, dobro na
ložena ekonomska investicija. Če

ljudje prihajajo na delo spočiti, 
se med delom dobro počutijo, 
skratka, njihova , sposobnost je 
večja in s tem tudi kajpak pro
duktivnost.

Iz tega zornega kota ne bo od
več, če se nekoliko pomudimo pri 
tem, v kakšnih pogojih se v Celju 
in sploh, na celjskem območju, 
odvijata dnevna in tedenska re
kreacija:

Na ožjem celjskem območju tre
nutno deluje 20 športnih društev, 
vštevši letalce, strelce in člane 
avto-moto društva. Pri Partizanu 
se udejstvuje 1800 članov, v osta
lih športnih društvih 2300, šolskih 
športnih organizacijah 4200, sku
paj toraj 8300, s strelci letalci in 
člani avto-moto pa število aktiv
nih presega 10 000. Te, bežno na
nizane številke opozarjajo na raz
gibano športno dejavnost, ki pa 
se odvija žal v zelo slabih pogojih. 
Očitno- je tudi, da na vseh koncih 
in krajih primanjkuje sredstev, 
brez katerih si je dandanes težko 
zamisliti nemoteno športno- dejav
nost.

Izkušnje namreč kažejo, da 
športna društva z razpoložljivimi 
sredstvi komaj krijejo tekoče iz
datke, kaj šele, da bi kaj ostalo 
za sicer nujno potrebne investici
je, bodisi za obnovo prepotrebnih 
športnih rekvizitov ali izgradnjo 
novih športnih objektov.

Večina delovnih organizacij v 
Celju nima lastnih, urejenih pro
storov za dnevno rekreacijo in ta
ko imajo delavci povečini le 
skromne možnosti dnevnega re- 
kreiranja oziroma, sproščenega 
oddiha med delom ali po delu.

Po vsem tem je napovedana iz
gradnja celjskih rekreacijskih ce
ntrov naša skupna naloga, saj gre 
za to, da bomo delavca za strojem 
ali pri peči, inženirja, prosvetne
ga delavca in vse druge, po mož
nosti vsak dan ali večkrat v ted
nu, usmerili v našo lepo okolico, 
da se bo spočil in nabral moči za 
delo.

In če je tako-, zakaj ne bi vsak 
po svojih močeh odprl izgradnje

Urejene ceste so pogoj za 
nadaljnji razvoj turizma

Ko govorimo o turizmu, še ved
no premalo poudarjamo pomen 
dobrih cest, ki so osnova za raz
voj turizma. Težave so tako z 
vzdrževanjem obstoječih cest ka
kor tudi z novogradnjami. Med
tem ko cestna podjetja asfaltira
ne ceste še kar v zadovoljstvo vzdr
žujejo-, tega ne moremo trditi za 
makadamske, ki jih na našem ob
močju ni malo. Čujemo vedno isti 
odgovor: nimamo sredstev. Toda 
sredstva za solidno vzdrževanje 
cest bo treba vsekakor najti.

In še novogradnje. Zdi se nam, 
da smo za asfaltiranje cest na na
šem področju zamudili leta, ko so 
drugi bolj hiteli. Smo menda edi
ni predel v Sloveniji, ki nima niti 
najnujnejših asfaltnih cest. Še 
vedno ni v celoti ..asfaltirana ce^ 
sta na Dobrno, pa v Rogaško Sla
tino, v Logarsko- dolino, nimamo 
priključka čez Obsotelje na Kum
rovec proti Zagrebu, nimamo po
vezave s Posavjem itd.

Ceste so prvi pogoj za nadaljnji 
razvoj turizma na našem področ
ju. zato se bo treba tega dela loti
ti brez odlašanja.

PRIJETNEGA OKUSA

športno-rekreacijskih objektov na 
celjskem območju. In še besedo, 
dve odelitvi namenskih sredstev 
za oddih: Delovni kolektivi na 
celjskem območju so povečini že 
izbrali ključ za delitev sredstev iz 
naslova poldrugega odstavka bru
to osebnega dohodka, za oddih.

Omenjena sredstva so- delavci 
ustvarili s svojim delom, zato je 
edino pravilno-, da o delitvi odlo
čajo sami. Dovoljujem si le pri
pombo, da linearna delitev, za ka
tero so se odločili v nekaterih 
podjetjih, ni najboljša, ker ne 
spodbuja delavcev, da bi jih upo
rabili resnično za oddih, za kar so 
namenjena.

Gre vendar za to, da človeka, 
ki vse leto težko dela, vsaj za 10 
dni odtrgamo iz okolja, v katerem 
živi in mu omogočimo- sproščen 
oddih.

OBČNI ZBOR AMD 
SLAVKO SLANDER

2. aprila je imelo svoj redni občni 
zbor AMD Slavko Slandler. Za pred
sednika so ponovno izvolili tov. Zu
panca, za tajnika pa tovi Divjaka. O 
delu tega društva bomo obširneje po
ročali v naslednji številki.

SE ENA PLENARNA SEJA NAŠEGA 
DRUŠTVA

V četrtek 14. aprila je bila Izredna 
plenarna seja našega društva na ka
teri smo obravnavali nekatere pereče 
urbanistične probleme našega mesta.

TOVARNA PERILA

TOPER
CELJE

LEPA

SODOBNA
PRAKTIČNA

SRAJCA

SAMO

TOPER
CELJE

NAJKVALITETNEJŠE

PERILO

TOPER
CELJE

OBRTNO PODJETJE

ELEGANT Celje
priporoča usluge v svojih 

obratih
Novi modni salon, Stanetov trg 
Šivalnica, pralnica in likalnica 

Otok
Kemična čistilnica
v Gubčevi ulici 

Konfekcija 
v Stanetovi ulici 
Prodajalna Mojca

na Ljubljanski cesti

REMONT
OBRTNO GRADBENO 

PODJETJE
CELJE, Šlandrov trg I

Hitro in kvalitetno 
vsa gradbena in zaključna 

obrtniška dela pri adaptacijah 
in rekonstrukcijah obstoječih 
zgradb, kakor tudi novograd

nje manjših objektov.
Z našimi kvalitetnimi deli 

želimo prispevati k lepemu iz- 
gledu našega mesta.

W.tL
TEKSTILNA TOVARNA IN 

KONFEKCIJA

CELJE
Telefon: 29-73, 20-28 

Brzojav: METKA CELJE

Izdelujemo vse vrste bombaž
nih tkanin: inlete, damaste, 
modne popeline, kanafase itd. 
Ne pozabite! Izdelujemo vse 
vrste posteljne konfekcije ter 
ženske in moške robce.
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Celjska gostinska šola
Celjska gostinska šola je bila 

kot samostojna šola ustanovljena
1. 1960, dve leti prej pa je imela 
Sola za trgovske učence že po
sebne oddelke za gostinstvo. Leta 
1963 se ji je priključila Gospo
dinjska šola v Šentjurju, ki se 
je po združitvi preusmerila v go
stinsko šolo. Z letošnjim šolskim 
letom so tudi ta oddelek gostin
ske šole prenesli iz Šentjurja v 
Celje, tako da imajo danes skup
no 297 učencev.

Gostinska šola v Celju je imela 
več let težave s prostori, ki so 
iih letos končno dobili v Unionu, 
kjer so učilnice za teoretični po
uk; praktične vaje imajo v nek
danjih prostorih Zavoda za pos- 
neševanje gospodinjstva. Prostori 
še niso povsem urejeni, upajo pa, 
da jih bodo uredili do konca le
tošnjega leta, seveda če bodo do
bili potrebna sredstva Občutno pa 
se bo praktično delo izboljšalo, če 
bo postal hotel Celeia šolski ob
rat, o čemer že dalj časa govori
jo. Tako ne bo več problemov in 
težav z razdelitvijo učencev na 
šestmesečno obvezno prakso, ki 
iih imajo danes. Edini zadržek za 
vključitev hotela Celeia v sestav 
šole je ustrezni vodilni kader. To
da tega bo treba najti. Šola ima 
kar lepe učne uspehe pa tudi ne
malo težav. Učenci so večinoma iz 
okolice, predvsem iz Velenja in 
Rog. Slatine. Največ težav je v 
orvem letniku, saj prihajajo učen
ci iz različno organiziranih šol, 
tudi ne najboljši, prevladujejo 
učenci iz skromnih socialnih in iz 
neurejenih družinskih razmer. V 
višjih razredih pa je učni uspeh 
že kar dober. Ker je v gostinskih 
oodjetjih še premalo dobrih stro
kovnjakov, je šola pričela s šola
njem odraslih. Zdaj imajo tudi 
redni oddelek za odrasle, tečaje 
ozkih profilov za poklic pomožni 
kuhar, pomožni natakar in točaj. 
Ta tečaj bi moral obiskovati tudi 
vsak privatni gostilničar, ki še ni
ma družbeno priznane dokumen
tacije za polkvalificiranega gostin
skega delavca.

Kvalifikacijska struktura učenca 
kadra na šoli je kar ustrezna ta
ko, da lahko nemoteno predavajo 
po novem zahtevnem učnem pro
gramu, ki ga je šola pred krat
kim dobila. Vsi učenci kuharji in 
natakarji se učijo tudi nemščine, 
natakarji v tretjem letniku pa tu
di osnovo angleščine. Šola ima z 
gostinskimi podjetji dobre odnose. 
Ti so še boljši, kar ima šola us
merjevalce za praktični pouk in 
oddelek za odrasle, čeprav v ne
katerih podjetjih še vedno ne ču
tijo potrebe po intenzivnejšem 
izobraževanju odraslih, ki nimajo 
ustrezne kvalifikacije. Tu bi lahko 
podjetja precej pomagala z ust
rezno stimulacijo tistih, ki se izo
bražujejo.

Sola si želi še tesnejšega sode
lovanja z gostinskimi in turistič
nimi organizacijami, nam je še 
oosebej zatrdila njena ravnatelji
ca tovarišica Vidovičeva, ki smo 
jo ob tej priliki obiskali.

Ob zaključku teh informativnih 
vrstic bi radi še enkrat povdarili, 
da potrebuje šola nujno šolski ob
rat; če ga ne bodo dobili, večina 
učencev ob končanem šolanju še 
vedno ne bo imela ustreznega 
strokovnega znanja, saj je na na
šem področju malo gostinskih de
lovnih organizacij, kjer bi si učen
ci lahko pridobili potrebno prakti
čno znanje in kjer bi v času de
lovne prakse izvajali učni pro
gram. Prepričani smo, da bo vpra
šanje šolskega obrata kmalu re
šeno, da bo šola uspešno prema
gala sedanje težave ter nam vzgo
jila še Veliko dobrih gostinskih 
delavcev.

Vran.

Akcija: golaž in dva deci
Kako je kaj po naših gostiščih? 

To nam naj pove akcija, ki smo 
jo izvedli neke sobote meseca 
marca v 13 celjskih gostiščih. Pov
sod smo naročili mali golaž, 2 de
ci rdečega in žemljo. Zraven pa 
smo pogledali po lokalu in še po 
nekaterih rečeh. Tole smo ugoto
vili:

Hotel Evropa. Lokal je bil čist, 
tudi prt, na mizi so bile rože, na
takarica je bila vljudna, na vino 
smo čakali 3. na golaž pa 5 mi
nut, golaž je bil dober, žemlja 
sveža, vse skupaj je veljalo 4,60 
novih dinarjev.

Restavracija NA-NA. Lokal je 
bil čist, prta na mizi ni bilo, prav- 
tako ne cvetlic. Natakarica je bila

Gostilna Ribič. Lokal ni bil naj
bolj čist, prt malo raztrgan. Na 
mizi ni bilo cvetlic. Na golaž in 
vino smo čakali eno minuto. Na
takarica je bila prijazna. Kruh je 
bil svež, golaž dober. Vse skupaj 
je veljalo 4,65 N dinarjev.

Majolka. Lokal je bil čist, ena
ko prt. Na mizi ni bilo cvetlic. 
Natakarica je bila prijazna. Na 
vino in na golaž smo' čakali pet 
minut. Kruh je bil svež, golaž do
ber. Za vse skupaj smo plačali 
4,88 N dinarjev.

Hotel Celeia. Lokal je bil čist, 
enako prt. Na mizi ni bilo cvetja, 
pač pa ob vsaki mizi košarica s 
cvetjem. Na vino in jetrca (golaža 
niso imeli) smo čakali 15 minut.

Zaključna naloga lanskega tretjega razreda gostinske šole — 
izredno lep pogrinjek, loto Fotolik.

prijazna, na vino smo čakali 6, na 
golaž pa eno minuto. Vse skupaj 
je veljalo 4,50 N dinarjev. Golaž 
in žemlja sta bila sveža.

Branibor. Lokal je bil čist, tudi 
prt. Na mizi je bila vazica s cvet
jem. Natakarica je bila prijazna. 
Na golaž smo čakali 2 in na vino 
4 minute. Golaž in žemlja sta bi
la sveža. Vse skupaj je veljalo 
4,30 N dinarjev.

Kolodvorska restavracija. Lokal 
je bil čist, vkljub številnim gostom. 
Cvetja na mizi ni bilo. Na vino 
in na golaž smo čakali 7 minut. 
Žemlja je bila sveža, golaž zelo 
okusen. Natakarica je bila prijaz
na. Vse skupaj je veljalo 4,37 N 
dinarjev.

Ljudska restavracija. Lokal je 
bil čist, prta na mizi ni bilo. Prav- 
tako ne cvetja. Na vino smo ča
kali 2 minuti na golaž 3 minute. 
Žemlja je bila sveža, golaž ni bil 
dober. Natakarica je bila prijaz
na. Vse skupaj je veljalo 4 N 
dinarjev.

Restavracija Pošta. Lokal je bil 
čist, tudi prt. Na mizi ni bilo 
cvetlic. Na vino smo čakali 4 mi
nute, na golaž 6 minut. Žemlja 
in golaž sta bila sveža, natakarica 
prijazna. Golaž, žemlja in vino je 
veljalo 3,50 N dinarjev.

Restavracija Kladivar. Lokal je 
bil čist, prt ne najbolj. Na mizi 
ni bilo cvetja. Natakarica je bila 
prijazna. Na vino smo čakali 20 
minut, na golaž 15 minut. Kruh 
je bil svež, golaž dober. Vse sku
paj je veljalo 4 N dinarjev.

Samopostrežna restavracija. Lo
kal je bil čist, prt ne najbolj. Na mi
zi ni bilo cvetja. Osebje prijazno. 
Na vino smo čakali 20 minut, na 
jetrca 30 minut, ker golaža niso 
imeli. Vse skupaj smo plačali 4,35 
N dinarjev.

Natakarica je bila prijazna. Kruh 
je bil svež, jetrca dobra. Vse sku
paj je veljalo 4,80 N dinarjev.

Gostišče Ojstrica. Lokal je bil 
čist, prt je bil svež. Na mizi ni 
bilo cvetlic. Natakarica je bila 
prijazna. Na vino smo čakali 2 
minuti, na golaž 3 minute. Kruh 
je bil svež, golaž dober. Vse sku
paj je veljalo 4,45 N dinarjev.

Restavracija Koper. Lokal je bil 
čist, prt umazan. Na mizi ni bilo 
cvetja. Natakarica je bila prijaz
na. Kruh je bil svež, golaž dober. 
Na vino smo čakali 14 minut, na 
golaž 12. Vse skupaj je veljalo 
4,10 N dinarjev.

ZAKLJUČEK
Z rezultati akcije smo zadovolj

ni in lahko zapišemo celjskim go
stincem še kar dobro oceno. Tudi 
cene niso bile pretirane — razli
ke med posameznimi lokali pa 
nam niso povsem razumljive. Zdi 
se nam, da je vsak naš komentar 
nepotreben. Spoštovani bralci, 
mnenje si ustvarite kar sami.

V akciji so sodelovali: Sonja
Frandolič, Rudi Hrovat, Mari
ja Medvešek. Darinka Peško, 
Rudi Pibrovec, Lojze Trste
njak, Ivo Umek, Janko Volf 
in Slavko Zorko.

GOSTINSKO PODJETJE
»NA-NA«
CELJE

priporoča svoje obrate: kavar
no — slaščičarno Mignon na 
Titovem trgu, restavracijo — 
bife — slaščičarno »NA-NA« v 
Stanetovi ulici, gostilno »Pri 
turški mački« v Gledališki uli
ci ter bife »Dalmacija« v Lin
hartovi ulici. Odlične kuhinje, 
izbrana vina ter solidna po
strežba so odlike gostinskega 
podjetja »NA-NA« Celje.

Tovarna esenc in eteričnih olj

htj
Celje, Ipavčeva 18

telefon 30-13, telegrami ETOL 
Celje

Esence za rum, likerje, limo
nade, sladoled, peciva — sadne 
paste — koncentrirane arome 
aa bonbone — ekstrakti za go
spodinjstva — barve za pijače 
In živila — amilni alkohol — 
olje za parfume — kolonjske 
vode, kozmetične proizvode — 
Boreiko za osvežitev zraka — 

topila — eterična olja.

Tobačna tovarna 
Ljubljana

poslovna enota CELJE

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

bačnih izdelkov.

V Kolodvorski
restavraciji
Celje

I boste vedno postreženi z iz
branimi vini in iskano kuhinjo. 
Priporočamo svoje paviljonske 
bifeje na avtobusni postaji.

Prelep izlet na

STARI GRAD
kjer vas bodo v dobro oskr
bovanem gostišču odlično po
stregli — vedno topla jedila — 
specialiteta domači ocvrti pi
ščanci

■
Se priporoča kolektiv 
GOSTI8CA STARI GRAD 
Celje

Pivovarna Laško
priporoča svoja kvalitetna piva: 

ZLATOROG 
TERMALNI DESERT 
LAŠKI GOLDING 
JUBILEJNIK 
NOVOLETNIK

BIFE IN SLAŠČIČARNA
ZVEZDA

CELJE

SLAŠČICE — PECIVO — 
NAPITKI

Pravkar razširjamo svoje pos
lovne prostore, da bomo lahko 
svoje spoštovane obiskovalce 

še boljše postregli!

1 LEPO MESTO



Delovni program Olepševalnega In 
turističnega društva Celfe za leto 1966

(Poročilo predsednika Rada Jenka na
seji društvenega plenuma 10. III. 19(56).

Delo našega društva je izredno pest
ro, obširno, pa tudi precej bolj za
htevno, kar pa bi sodili na prvi po
gled vsi tisti, ki našega dela ne poz
najo. Nimam namena v tem poročilu 
obravnavati celjske turistične proble
matike, ki je tudi precej zapletena, 
bolj, kakor pa mnogi mislijo. V svo
jem poročilu bom nadrobno razčlenil 
delovni program našega društva, ki 
ga dejansko izvajamo že vrsto let. 
Mogoče o svojem delu premalo govo
rimo in ga tudi ne napihujemo, ka
kor to marsikje radi delajo. Smo 
skromni in tihi turistični delavci, ki 
smo svojemu mestu dali doslej že pre
cej več kakor pa bi bila naša dolž
nost. Žal, so pri nas v Celju ljudje, 
ki našega dela ne poznajo, ali pa no
čejo poznati, ne cenijo pa tudi ne 
vrednotijo. Poznajo pa naše društvo 
toliko bolj po Sloveniji, pa tudi mar
sikje v južnih republikah ime našega 
društva ni neznano. Teh nekaj besed 
se mi je zdelo potrebno povedati, pre
den razčlenim naš letošnji delovni 
program in ga dam v razpravo. Naš 
delovni program ima dva dela. V 
prvem delu so naštete tako imenova
ne javne funkcije, ki jih opravljamo 
v javnem interesu ali pa namesto 
državnih organov. V drugem delu, ki 
je bolj skromen, pa je obdelano delo 
v korist društvenih članov.

A - JAVNE FUNKCIJE

skih lokalov in poleti gostinskih vr
tov.

9. Vzdrževali bomo izletišče Stari 
grad, kolikor bomo mogli in kolikor 
bomo dobili in zbrali sredstev v ta 
namen.

10. Izvedli bomo akcijo med mladi
no, da bi imela boljše odnose do jav
nih nasadov.

11. Ce bo dovolj prijav, bomo or
ganizirali dva vodniška tečaja: enega 
za gostince, drugega za turistične de
lavce. V kolikor bo, bomo sodelovali 
tudi na celjski obrtni razstavi s tu
rističnim paviljonom.

12. Pomagali bomo k ureditvi pro
stora pri kopališču, prostora med že
leznico in betonskim mostom in Pe
likanove poti na Stari grad.

13. Letos bomo spet organizirali ne
kaj promenadnih koncertov. Ker v 
parku ti koncerti nimajo več uspeha, 
se bomo odločili za katerega izmed 
mestnih trgov ali pa za gostinske vr
tove.

14. Da poživimo celjsko mrtvilo v 
glavni turistični sezoni, bomo organi
zirali poleti dve večji družabni pri
reditvi. Moralno in materialno pa bo
mo podprli tudi celjske grajske igre.

15. In končno bi radi še adaptirali 
naš turistični urad (polovico stroškov 
mi — polovico pa Stanovanjsko pod
jetje) ter zgradili našemu čuvaju Ku
marju na Starem gradu primerno ču
vajnico.

Tak bi bil pregled javnih ali sploš
nih turističnih funkcij, ki pa jih bo
mo izvedli lahko samo, če bomo pre

jeli od občinske skupščine potrebna 
sredstva, ki jih ima občinska skup
ščina v svojem skladu za pospeševa
nje turizma zares dovolj. Doslej smo 
namreč sami gospodarili s turistično 
takso, doslej pa bomo morali za sred
stva vsako leto posebej prositi, Ta 
naš delovni program je tudi vloga za 
sredstva. Od občinske skupščine in 
od njenega sklada je odvisno, v ko
liko nam bo uspelo ta program rea
lizirati. Pri nas je dobre volje pa 
tudi delovnih ljudi, ki so voljni pri
jeti za delo, celo brezplačno!

Naj obdelam še drugi del našega 
delovnega programa, ki se nanaša na 
delo, ki je namenjeno našim članom, 
ki jih ima naše društvo zdaj okoli 900 
in ki vsi plačujejo članarino in z dru
štvom tudi sodelujejo.

B - DELO ZA CLANE
1. Izvedli bomo štiri turistične izlete 

po Sloveniji.
2. Izvedli bomo eno turistično stro

kovno ekskurzijo.
3. Izvedli bomo 6 obiskov opernih 

predstav v Ljubljano.
4. Izvedli bomo 5 turističnih preda

vanj ter še kakšno prireditev.
5. V jeseni bomo imeli svoj redni 

občni zbor in ga bomo kakor običaj
no združili s koncertom opernih arij 
najboljših slovenskih opernih solistov.

6. Izdajali bomo svoje glasilo LE
PO MESTO kot sredstvo za povezavo

med člani ter kot turistično propa
gandno in vzgojno publikacijo.

7. Svojim članom bomo pomagali k 
cenejšim dopustom. Na njihovo željo 
jim bomo preskrbeli cenene, lepe za
sebne sobe na morju ali pa v Savinj
ski dolini, kjer jim tudi lahko zago
tovimo cenene weekend hišice. Člani

1. Vzdrževali bomo turistični infor
macijski urad ter skrbeli za splošno 
turistično in informativno službo v 
Celju.

2. Skrbeli bomo za turistično pro
pagando mesta Celja, razposlali bo
mo 10 000 prospektov, objavili 10 ogla
sov in sodelovali še v drugih propa
gandnih akcijah, izdali bomo vložke 
v tujih jezikih k celjskemu prospek
tu. Pričeli bomo s pripravami za no
vi prospekt in vodnik po Celju.

3. Pripravili bomo gradivo za zim
ski prospekt Celja.

4. Skrbeli bomo za redno objavlja
nje turističnih informacij za Celje v 
časopisju in v radiu.

5. posredovali bomo zaradi pomanj
kljivosti v mestu, razpisali nagradno 
tekmovanje za najlepše cvetje na ok
nih in vrtovih ter tekmovanje aran
žerjev. Občinski skupščini bomo spro
ti predlagali potrebne ukrepe za na
daljnji razvoj turizma in olepšave na
šega mesta.

fi. skrbeli bomo za oddajanje zaseb. 
nih turističnih sob.

7. Odboru, oziroma organu, ki bo 
skrbel za izgradnjo rekreacijskih sre
dišč in za rekreacijo delovnih ljudi, 
bomo dajali vso možno pomoč.

8. sodelovali bomo z vsemi organi
zacijami, ki so kakorkoli povezane s 
turizmom, izvedli bomo tudi tekmo
vanje gostincev in med njimi akcijo 
za boljše odnose do gostov ter za 
lepšo in prijaznejšo ureditev gostin

Tudi letos tekmovanje za najlepše rože

Olepševalno in turistično društvo 
Celje razpisuje tudi letos tekmova
nje za najlepše rože na oknih in v 
vrtovih, ki jih bodo ocenile posebne 
komisije meseca avgusta. Gojitelji 
najlepših rož bodo nagrajeni z lepimi 
denarnimi nagradami in dvema poka
loma.

S tem tekmovanjem želi naše dru
štvo, da bi bilo na oknih in vrtovih 
kar največ lepega cvetja.

Naše društvo je že letos pripravilo 
tudi navodila, kako se presajajo pe
largonije, fuksije in begonije. Navo
dila so brezplačno na voljo v društ
veni pisarni. Salonitni zabojčki in po
sode za rože so na voljo pri podjetju 
Kurivo in pri prodajalni velenjskega 
premoga. Veliko izbiro sadik pa ima 
vrtnarstvo v Medlogu.

Slavko Zorko

bodo imeli na vseh ekskurzijah in 
izletih 20 % popusta. Naročnina za 
LEPO MESTO je vključena v člana
rino, ki znaša za člane 300.- s. dinar
jev.

Tak je naš delovni program, ki je 
gotovo zelo obsežen, predvsem v ti
stem delu, ki se nanaša na javne 
funkcije, ter ga s tako skromnimi 
sredstvi gotovo ne more sprejeti nih
če razen nas, ki imamo odličen team, 
ki je dela voljan, je delu kos - opravi 
pa ga še brezplačno.

Zdi se mi, da bo tematike za raz
pravo dovolj, še prej pa bi veljalo 
poslušati našega društvenega blagaj. 
nika, ki nam bo obrazložil proračun 
za leto 1966. Res nismo zajeli vsega, 
kar se nanaša na turizem in olepšavo 
našega mesta, vseeno pa se mi zdi, 
da smo kot društvo zajeli dovolj, in 
končno, če bomo še vsi tisti, ki so 
zato poklicani, in tisti, ki so za to 
plačani - storili svoje, je gotovo, da 
mora turizem v našem mestu le na
predovati, Celje pa postati spet LE
PO MESTO!

KOMUNALNO PODJETJB

CESTE - KANALIZACIJA
CELJE

gradimo ceste In kanalizacijo, 
urejamo tovarniška dvorišča 
— asfaltiramo.

— najnižje cene
— kvalitetno delo

DEVIZNI ODSTREL
imel sem srečo: »La Fasana« Je bila 

prazna, celo v lovski sobi ni bilo ni
kogar. in tako je imela Devi Zanka 
dovolj časa, da stopi izza točilne mi
ze in sede k meni na razgovor.

»Italijane Je najbrž premamilo to 
lepo poznojesensko Jutro, da so tako 
zgodaj odšli na lov,« sem začel.

Devi Zanka si je medtem že pri
žgala cigareto in se zdaj zasmejala 
skozi dim:

»O, eden je še ostal!« In sklonila 
se Je k meni ter pomežiknila: »Moj 
Dijomljo.«

»Dijomijo?«
»Tako sem ga krstila, ker stalno 

ponavlja svoj ,Dio mio’«.
»To je zelo praktično! Sicer pa se 

mi zdi, da vi tudi nimate pravega 
imena«.

Zdaj je priprla oči, kakor kak funk
cionar, ko ga pobaraš o njegovi aktiv
nosti, se zazna skozi dim in resno 
dvignila glavo.

»Da, s tem imenom je povezanih več 
elementov. Svobodni poklic Imam. saj 
veste • •. In nekako spada v mojo 
obrt, iz reklamnih razlogov, da si 
nadevam imena. Tukaj, kakor vidite, 
imamo turistični lokal, ki nosi ime 
»La Fasana«, da hi tudi tako privla
čeval italijanske lovce.«

Bum! se Je tedaj zaslišal nekje zu
naj strel.

»Kaj lovijo Italijani kar okrog hi
še?« sem skočil k oknu.

»To strelja naš Pišta na glinaste 
golobe.«

»A tako! sem sedel spet poleg Devi 
Zanke in povezel besedo:

»Tako ste si torej tudi vi nadeli 
novo ime zaradi Italijanov?«

»Da, saj vidite, da zveni po itali
jansko.«

Spet se je sklonila k meni in skriv
nostno namignila:

satirična črtica — ponatis

»Toda ne samo za Italijane. Kar 
dobro razmislite.«

Zdajci je skozi točilnico privihral 
pritlikav možicelj z repetlrko kar v 
roki.

»E! Signore!« Je zaklicala Devi Zan
ka »Mangiare!«

Toda že je izginil.
»To Je moj Dijomijo. Zmeraj od

leti brez zajtrka. Ne more in ne mo
re zjutraj iz postelje«.

»Da ga ne zaposlujete preveč po
noči?«

»Oprostite, to Je odvisno od njega. 
Kakor vsi drugi, ki imajo opravka z 
italijanskimi lovci, si tudi jaz le pri
zadevam, da jim ustrežem z vsem. — 
No, ste že razmislili o mojem imenu?«

»Sem, pa zaman.«
»poglejte,« Je začela z resnobnim 

glasom. »Upoštevala sem torej Itali
jane in izbrala zveneče Ime. Ker ne 
razumejo imena, je pač zveneče le 
za njihova ušesa. Je pa zveneče tudi 
po vsebini.«

»Po vsebini?«
»AH ne veste, kaj pomeni beseda 

,zanka’?«
»Kako, da ne! Zanka pač. Zanke 

nastavljajo zajcem, če naj uporabim 
konkretno primero. Ali pa tistim, ki 
kritizirajo. Toda to je že abstraktno «

»In Devi?«
»Ne vem.«
»To je ljubkovalno Ime za — Re

vico’!«
»Ali si nisem izbrala prebrisanega 

imena? polno je dialektičnih naspro
tij. To frapira! To je reklama!« To
da ponovno se je sklonila k meni in 
šepnila še bolj skrivnostno: »Imam 
pa še, kako naj rečem, še nekako 
poslovno obliko svojega imena: Devi- 
zanka.«

Pogleda! sem jo začudeno, da je 
naglo nadaljevala:

»Služim devize. V kooperaciji s fa
zani. v določenem smislu sem tudi 
jaz tukaj za odstrel.«

»Saj ni treba govoriti tako tiho.«
»Najbolje je tako. Veste, družba mo

jega prispevka za devizni priliv ne 
priznava javno, ampak samo natiho- 
ma.«

Bum! se je spet zunaj razlegel strel. 
Bum! še enkrat.

»Pa ne bo vendar držalo, da naša 
socialistična družba podpira prosti
tucijo?«

»Tega ne morem reči, pa čeprav 
smo kdove kaj vse pripravljeni stori
ti za devize. Veste, kolikor slabša je 
naša produktivnost, kolikor slabša je 
naša organizacija dela, skratka, ko
likor slabše gospodarstvo, toliko bolj 
kompromisni so načini, kako priti do 
denarja in vendarle nekako dvigati 
standard. Vidite, zato uživa svojevrst
no prizanesljivost tudi moja profe- 
sija.«

»Ne verjamem. Dokažite mi, da vas 
naša družba tako ali drugače pod
pira.«

»Dokazov za to ni, oziroma jih urad
no ni moč priznati. Je pa mnogo 
zgovornih simptomov.«

»Kakšnih?«
»Recimo, z osebnim avtom so prišli 

po mene in mojo prijateljico, s ka
ravanom.«

»To še ni nikak simptom.«
»Pa Je. Na postaji je stopila iz vla

ka tudi vaška učiteljica in je ni nihče 
vzel v avto, pa čeprav je imela ot
roka s sabo in čeprav je deževalo. In 
tudi prostora je bilo v avtu«.

»To še zmeraj ne pove nič.«
»Samo ta primer morda res ne. To

da, koliko podobnih bi lahko naštela. 
Sicer pa ni moja naloga, da skrbim 
za delovnega človeka, za to je for
malno zadolženih mnogo ljudi. Hočem 
samo dokazati, da družba začenja vse 
bolj upoštevati tudi mene.«

»To je domišljavost!«
»Domišljavost! Zakaj so prišli po

tem ti možje z dvocevkami kar v Ma

ribor po naju? Zdaj delava tukaj, vse 
odkar so se pojavili Italijani? In vsa 
bližnja in dalna javnost ve za naju. 
Tako torej tudi družba ve za naju. 
Toda, kakor vidite, še sva tu in še 
skrbiva za kar se da velik priliv.«

»Torej - ni bilo nikake družbene 
intervencije?«

»Ne. Samo vaške ženske so ob ne
ki priložnosti zagnale krik in vik. ko 
sva njihovim dedcem za petnajst Jur» 
jev prirejale tak domač strip-tease. 
Posledica je bila, da sva se spreme
nili v nekakšni nameščenki, ki tako 
pomagata v lokalu pri delu, drugače 
pa sva tu še zmeraj za lovski deviz
ni odstrel.«

Bum! je zunaj spet zagrmela neka
ka medvedarica.

»Zakaj pa pravzaprav ta Pišta stre
lja na te glinaste golobe«?

»Ah, ubogi stari lovec! v loviščih 
so ga izpodrinili Italijani.«

»Saj lahko gre tudi on z njimi na 
lov«.

»To je res. Toda ima še nekak manj
vredni kompleks. Njegov lovski plen 
ne prinese namreč nobenih deviz, za- 
to mu nihče ne reče niti hvala lepa. 
Tako se je zagrenjeno umaknil in si 
daje duška s tem. da strelja na gli
naste golobe, ki mu jih mečejo v 
zrak. Ubožec, ta naš domači lovec!«

»Torej se godi z vašim poklicem 
bolje?«

»Eh, ko bi vedeli, koliko deviznih 
bankovcev mi je moj Dijomijo že 
položil na določene dele telesa! Veste, 
ima posebne razvade. Toda razvade 
so lepa stvar, samo da so na devizni 
podlagi. Pišta pa je recimo kot po- 
ganjač - dokler je še hotel biti po- 
ganjač — ustvaril v celem dnevu ro
goviljenja po grmovju le šest dolar
jev deviznega priliva, pa še od tega so 
mu pobrali vse, razen 1500 din. Torej 
kdo je družbeno pomembnejši? Oii 
ali jaz?«

Bum! je spet gnevno zagrmelo na 
podoknjih.

Drago Grah

I; F P O M F S T O r,



Kam na izlet Kam na^dopust

POD KONJIŠKO GORO
Peljemo se do Frankolovega, 

kamor imamo veliko ugodnih 
zvez z avtobusom. Za poslopjem 
trgovine Kmetijske zadruge pre
koračimo potok po brvi in nada
ljujemo pot mimo kmeta Potoč
nika ob majhnem potoku, potem 
pa navzgor v gozd. Kmalu smo v 
Bukovju, kjer vidimo rojstno hi
šo stenografa in pisatelja Antona 
Bezenška, ki je veliko let živel v 
Bolgariji. Na njegovi rojstni hiši 
je spominska plošča, nasproti hi
ši pa kapela, ki jo je Bezenšek 
sam sezidal.

Bukovje je naselje na lepem 
gričku, takoj za njim se po juž
nem pobočju Konjiške gore raz
prostirajo črešnjiški vinogradi. 
Nad njimi so vinogradniške hišice, 
mimo katerih pelje široka cesta 
naprej v Črešnjice pod Konjiško 
goro.

Črešnjice so lepa in sončna vas 
s cerkvijo in šolo, gostilna je bi
la pred leti opuščena. Iz Crešnjic 
se odcepi tudi za motorna vozila 
uporabna cesta do Turističnega 
doma TD Frankolovo. Dom ima 2 
prostora, je skromno, a zelo čedno 
urejen v kmečkem slogu. Na 
spredni strani doma je društvo 
zgradilo prostorno verando z raz
gledom po vsej Celjski kotlini in 
na gore v ozadju. Črešnjice so 
znane tudi po odlični vinski kap
ljici, zlasti po rdečem vinu. Iz
letnik ga lahko dobi v Turistič
nem domu, ki je za zdaj oskrbo
van samo ob nedeljah.

Od tod lahko pot nadaljujemo 
proti vzhodu v dobro uro odda
ljen žički samostan. Podjetnejši 
izletniki pa napravijo še turo čez 
Konjiško goro v Slov. Konjice.

Poleti pa se izletnik rajši vrne 
po poti med vinogradi proti zaho
du do ceste, ob kateri je znani 
kopalni bazen, ki ga je uredilo 
turistično društvo. Poleti je tam 
tudi okrepčevalnica.

Po sprehodu obiščite dobro 
vodena zasebna gostišča:

CULK, Lava
ŠELIGO, Teharska cesta 
BELAJ, Polule 
LOGAR, Polule 
VEDENIK, Ostrožno

TURISTIČNO 
AVTOBUSNO PODJETJE

KOMPAS
CELJE

Tomšičev trg 1 — tel. 23-50

Turistične informacije menjal
nica. Opozarjamo na naše naj
cenejše izlete v Moskvo, Bu
dimpešto, Prago, Dunaj, Rim, 
Pariz, Trst in Benetke z naj
modernejšimi avtobusi Merce
des. Sole in mladinske organi
zacije pri prevozu 75 % 

popusta.

NA LINDEK
Na obeh straneh Hudinje, ki 

nam je delala že tolikokrat pre
glavice, se dviga prijazno hribov
je, ki obroblja Celjsko kotlino v 
ozadju pa so hrbti gorske pre- 
graje Paški Kozjak, Stenica in 
Konjiška gora. Hribovje razčle
njujejo kratke doline in soteske 
v posamezne gorice, s kate
rih pozdravljajo zaselki in vi
nogradi, po terasah in ravnicah 
pa ležijo njive. Po dolinicah se 
vijejo ceste na več strani, v zava
rovanih legah stražijo stari gra
dovi, ki so jih sezidali tlačani 
večidel v 13. stoletju.
Iz Vojnika pelje glavna cesta po 
dolini Tesnice proti Slovenskim 
Konjicam. Da je bila ta dolina 
pomembna že v srednjem veku, 
pričajo imena naselij, npr. Straža 
in Stražnica, ter gradova Franko
lovo in Lindek: zadnji je že v raz
valinah. Se 1. 1760 je v njem sta
noval neki Wolf.

Z avtobusom se pripeljemo na 
Frankolovo in nato pešačimo sla
be pol ure. Pridemo do mosta čez 
Lindeški potok, od koder pelje 
široka gozdna cesta navzgor v na
selje Lipa. Pot je slabo markira
na, vendar je moč najti pravilno 
smer, sicer pa so ob poti kmetije 
in prijazni prebivalci vam radi 
pokažejo pot.

DOPUST NA CELJSKEM 
TURISTIČNEM PODROČJU 

Na celjskem turističnem področju 
boste prav gotovo našli kraj, kjer bi 
lahko lepo in poceni preživeli svoj 
letni dopust. Naj vam naštejemo vse 
kraje, kjer delujejo naša turistična 
društva. Pišite jim, našli vam bodo 
to kar želite. Ti kraji so: Bistrica ob 
Sotli, Braslovče, Celje. Dobrna, Fran
kolovo, Gornji grad. Kozje, Laško, 
Ljubno ob Savinji, Logarska dolina, 
Luče, Mozirje, Podčetrtek, Planina pri 
Sevnici, Prebold. Rimske Toplice, Ro
gaška slatina, Slovenske Konjice, Str
mec, Solčava, Šempeter, Šoštanj, Ve
lenje, Vitanje, Vransko in Žalec. Ce
ne ležišč v zasebnih sobah so od 4,5 
do 9 novih dinarjev, cena prehrane pa 
od 15 do 22 novih dinarjev. Prospek
te in cenik vam brezplačno posreduje 
tudi Celjska turistična zveza v Celju.

LUCE
Gorsko naselje (250 m) v Zgornji Sa

vinjski dolini. Dobre prometne zveze. 
Imajo 3 gostišča, kjer nudijo penzion 
za 24-26 novih dinarjev. Privatnih le
žišč imajo 76. v gostiščih pa jih je 38. 
Cene ležišč so od 6-8 novih dinarjev. 
Na kmetiji Petra Ježa v Podveži je 
tudi celoten penzion z dobro in cene
no hrano. Informacija: Turistično dru
štvo Luče.

CELJSKA KOCA-SVETINA 
prijeten izlet pa tudi počitnice 

preživite na Celjski koči ali Svetini. 
Informacije za Celjsko kočo pri pla
ninskem društvu Celje, za Svetino 
pa v počitniškem domu na Svetini.

WEEKEND NASELJA VABIJO 
Poceni in prijeten dopust je v wee

kend naseljih Prebold, Mozirje in 
Gornji grad. Cene ležišč od 6-9 novih 
dinarjev. Informacije pri turističnih 
društvih omenjenih krajev.

Na Lindek lahko pridemo tudi 
od bivše gostilne Laznik v Strani
cah, kjer je bila na gospodarskem 
poslopju še do nedavnega napis
na tabla za pot proti Lindeku. 
Tudi tu si pomagamo s povpra
ševanjem pri prebivalcih najti 
pravo pot. Pot na Lindeški grad 
je prelepa, zlasti ona od Laznika 
navzgor. Grad stoji na višini 694 
m na obronku Stenice (1092 m), 
pod njim pada v lepem slapu Lin
deški potok. Z razvalin je čudovit 
razgled na Celjsko kotlino in na 
štajerske gore v ozadju. Lindek 
ima svojo zgodovino. Na še močni 
steni nekdanjega gradu je spo
minska plošča z napisom: »16. 2. 
1944 se XIV. divizija srdito bori 
proti nemški premoči za položaj 
Lindeka in Lindeškega gradu.«

V teh krajih so se pojavili par
tizani že leta 1941, pozneje pa je 
bila Lipa zanesljivo partizansko 
oporišče. V ozadju Lipe in Linde
škega gradu je še zdaj več bun
kerjev.

Izleta na Lindek ne moremo 
dovolj priporočati!

Dr. M.

Vse članke, ki jih 
nismo mogli obja
viti, bomo objavili 

prihodnjič

Pogoji za razvoj turizma so: 
sodobne komunikacije, ureje
nost kraja, sodobno urejeno 
gostišče, lepe turistične sobe 
pri zasebnikih in kopalni ba
zen.
Brez teh osnov ne more biti 
turističnega procvita!

LJUBNO OB SAVINJI 
priljubljeno letovišče v Gornji 
Savinjski dolini. Lepi izleti, 
kopalni bazen, Flosarski bal. 

Informacije:
Turistično društvo Ljubno

Na izlet in dopust vabijo: 
CELJSKA KOCA — MOZIR
SKA KOCA — OKREŠELJ — 

LOGARSKA DOLINA 
informacije Planinsko društvo 

Celje

CELJSKA TURISTIČNA 
ZVEZA

VAM POSREDUJE
BREZPLAČNO CENIK 

IN PROSPEKT CELJSKEGA 
TURISTIČNEGA PODROČJA

ŠOŠTANJ
Novozgrajeni kopalni bazen z ogre

vano vodo v neposredni bližini želez
niške in avtobusne postaje — 100 met
rov od hotela KAJUH, kjer je pen
zion 25 novih dinarjev v juliju in av
gustu, v drugih mesecih 15 % popusta.

MOZIRJE
(347 m), prijazno klimatsko naselje v 

Gornji Savinjski dolini. Dobre avto
busne zveze s Celjem in Ljubljano. 
Lepo kopališče, bazen s tekočo vodo, 
ob kopališču 4 weekend hišice s 15 
ležišči, v privatnih sobah 114 ležišč. V 
trgu so 4 gostišča. Lepi sprehodi ob 
Savinji in po senčnatih gozdovih. Lov 
in ribolov. Cene ležišč od 400 do 600 
starih dinarjev, hrana od 1500 do 1800 
starih dinarjev. Informacije in rezer
vacije Turistično društvo Mozirje.

CENEN DOPUST V WEEKEND 
HIŠICAH

Opozarjamo na izredne možnonosti 
cenenega dopusta v weekend hišicah 
v Preboldu, Mozirju in Gornjem gra
du. informacije pri turističnih društ
vih omenjenih krajev.

PLANINSKI DOM v Logarski dolini 
vabi na izlet pa tudi na prijeten do
pust. Rezervirajte sobe pravočasno. 
Cena pensiona od 2800 do 3000 starih 
dinarjev.

SOLČAVA
Prav blizu izvira Savinje je SOL

ČAVA z dolinami: ROBANOV KOT, 
LOGARSKA DOLINA in MATKOV 
KOT. Pridite k nam! Vabijo vas go
stišča in zasebniki! Zahtevajte pro
spekte in ponudbe! Rezervirajte so
be pravočasno! Rezervacije sprejema
jo gostišča PLANINSKI DOM. PLES
NIK, SESTRE LOGAR, ZADRUŽNIK, 
RINKA, ROGOVILEC in za zasebne 
sobe TURISTIČNO DRUŠTVO SOL
ČAVA.

CENE 1966
ZDRAVILIŠČA, Celje Velenje: 

28-45 N din (penzion) 
DRUGI KRAJI: 22-30 N din 
Zasebna ležišča: 5-10 N din

OBIŠČITE SLOVENSKA 
NARAVNA ZDRAVILIŠČA IN 
ZDRAVILlSKO-TURISTlCNE 

KRAJE SLOVENIJE
CATESKE TOPLICE 
Indikacije: revmatizem, rehabilita. 

cija lokomotornega aparata, obnova.

DOBRNA
Indikacije: ženske bolezni, bolezni 

ožilja, lažje oblike revmatičnih obo
lenj, nevrastenije, izčrpanost, rekon
valescenta.

DOLENJSKE TOPLICE 
Indikacije: revmatizem, ženske bo

lezni, obnova, rekonvalescenca.

LAŠKO
Indikacije: rehabilitacija travmato

loških, ortopedskih, deformativno-de- 
generativnih, gerontoioških, nevrološ
kih in revmatoloških primerov loko
motornega in opornega aparata.

ROGAŠKA SLATINA 
Indikacije: okvare jeter in žolča, 

katarji želodca, dvanajsternika in čre
vesja, rane na želodcu in dvanaj

sterniku, stanja po akutnem in kro
ničnemu pankreatitisu, postoperativ- 
na stanja gornjega predela trebuha, 
tošlčavost, diabetes, prostatitis, nevro- 
vegetativne motnje, okvare ledvic, 
mehurja in sečnih potov, urükarija in 
alergični ekcemi.

RADENSKA SLATINA 
Indikacije: srčna obolenja, obolenja 

ožilja, ledvic in prebavil, želodca, čre
vesja, jeter in žolča.

ŠMARJEŠKE TOPLICE 
Indikacije: krvna obtočila, vegeta- 

tivno-bormonske motnje, managerske 
bolezni.

»FRANC ROZMAN« - klimatsko 
zdravilišče.

GOZD MARTULJK 
Indikacije: thyriotoxicosa, Basedow, 

psihonevrastenija, astenija. anemija, 
inaktivna TBC pljuč, chorioretinitis, 
bronhialna astma,

VSA ZDRAVILIŠČA POSLUJEJO 
CELOLETNO

Informacije: Posamezna na
ravna zdravilišča ter Zveza naravnih 
zdravilišč in zdraviliščnih krajev SR 
Slovenije - Celje.
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člani društva
PRIMEC FERDO — 70 LET

Jubilant se je rodil 27. 6. 1896 v 
Hočah pri Mariboru, kjer je obi
skoval tudi osnovno šolo. Gimna
zijo je obiskoval v Mariboru in 
Ljubljani od koder je moral k 
vojakom. Služboval je v Maribor
ski eksportni banki, Slovenski 
banki, Gospodarski banki in Hra
nilnici dravske banovine v Celju, 
med vojno pa v Sladkorni tovarni 
v Čupriji, kamor ga je kot zaved
nega Slovenca izselil okupator. Po 
vrnitvi iz izseljeništva je bil do 
upokojitve zaposlen v Celjski 
mestni hranilnici. Za jubilanta 
velja še posebej povdariti, da je 
bil leta 1918 med prvimi Maistro
vimi in koroškimi borci. V ob
dobju med obema vojnama je bil 
član in odbornik številnih društev 
in organizacij, dober, pevec in or
ganizator. Član našega društva pa 
je od leta 1930. Dolga leta je v 
društvu aktivno sodeloval in bil 
tudi član nadzornega odbora. Ju
bilantu še posebej čestitamo že
leč mu še mnogo zdravih in zado
voljnih let.

PRIMEC REZI — 70 LET

Jubilantka se je rodila 15. 10. 
1896 v Celju. Po osnovni šoli je 
obiskovala še meščansko šolo in 
se izučila trgovine. Pred vojno 
je imela tudi nekaj časa trgovi
no v Spodnji Hudinji pri Celju, 
še prej pa je službovala na Bledu, 
v Celju in v Rogaški Slatini.

Kot zavedno Slovenko jo je o- 
kupator leta 1941 izgnal v Čupri- 
jo, kjer je bila do junija 1945. 
V Srbiji je sodelovala in podpi
rala osvobodilno gibanje, po vr
nitvi iz Srbije pa je pomagala v 
šoli ter sodelovala v AF2. Nato 
se je posvetila družini in gospo
dinjstvu. Želimo ji zdravja in za
dovoljstva še mnoga leta.

ORA2EM MILENA — 75 LET

Slavljenka se je rodila 20. 10. 
1891 v Slovenj Gradcu. Osnovno 
in meščansko šolo je obiskovala 
najprej v Celju nato v Gradcu.
V službo ni šla, ker se je kmalu 
poročila. V našem društvu je včla
njena od leta 1960, z društvom pa 
je sodelovala dolga leta, saj je 
njen pokojni mož bil eden izmed 
ustanoviteljev našega društva.
V mlajših letih je sodelovala pri 
raznih celjskih društvih in orga
nizacijah. Slavljenka je zdrava in 
čila ter ji želimo še mnogo za
dovoljnih let.

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

BOGATA ZALOGA SPOMLA
DANSKIH IN LETNIH TKA
NIN ■ LEPI KONFEKCIJSKI 

MODELI

Inozemski turistični paberki
KAKO V SOSEDNJI AVSTRIJI
POSPEŠUJEJO TURIZEM
V sosednji avstrijski Štajerski 

se vedno bolj trudijo, da bi goste 
zadržali doma ter da bi priva
bili kar največ tujih.

Mala sosednja Štajerska je do
segla lani eno milijarda šilingov 
turističnega prometa. Temu pa se 
niti ni čuditi, saj imajo tako let
no kakor zimsko sezono. V zimi je 
smučarjem na voljo samo v Šta
jerski 250 smučarskih vlečnic. Po
leti pa imajo 88 kopalnih bazenov 
in 6 zdravilišč, 6 bazenov pa je 
odprtih vse leto. Zdi se nam, da 
se bo treba pri sosedih še mar
sikaj naučiti.

BREZ JUGOSLAVIJE
DUNAJSKI VELESEJEM
Iz neznanih razlogov ostaja du

najski spomladanski velesejem 
vsako leto brez sodelovanja naše 
države. Menimo, da je ta odloči
tev nepravilna, saj so v inozem

stvu ravno spomladanski sejmi 
najbolj interesantni, predvsem za
radi turizma. V tem času se nam
reč večina turistov odloča, kam 
bo šla na dopust. In tako bodo na 
letošnjem spomladanskem vele
sejmu turistične razstave tako za
hodnih kakor vzhodnih držav, le 
naše države ne bo. Tudi sicer 
nam pišejo poslovni prijatelji iz 
Avstrije, Nemčje in Italije, da vse 
druge države objavljajo turistične 
propagandne oglase, le Jugoslavi
ja molči. In ko bo sezona slaba, 
se bomo vprašali, zakaj, začeli 
bomo izdelovati analize, študije in 
podobno kramo, drugi pa bodo že 
spet razstavljali in propagirali 
svoj turizem.

NAŠI PROSPEKTI NA
VELESEJMIH

Celjska turistična zveza ter Tu
ristično društvo Celje bosta pos
lala skupno ok«>li 60 000 prospek
tov in letakov na spomladanski

ALOJZ
RIHTER-
ŠlC

Težko je bilo slovo od našega 
ustanovnega člana ALOJZA RIH- 
TERŠICA. Rodil se je 25. 5. 1884 
v Dobrniču na Dolenjskem. 
Osnovno šolo je obiskoval v Sred
nji vasi pri Bohinju, nižjo gim
nazijo v Kranju, gozdarsko šolo 
pa v Idriji. Služboval je v Mal- 
nitzu, v Klani, na Bledu, v Ra
dovljici, v Celju pa od leta 1919 
do 1941 kot mestni gozdar. Po 
vojni je služboval pri Ministrstvu 
za gozdarstvo LRS, kjer je bil 
leta 1956 tudi upokojen. Po upo
kojitvi pa je bil še nekaj let goz
darski referent pri celjski občini.

Posebno mesto pa moramo raj
niku zapisati v zgodovini našega 
društva. Član našega društva je 
bil od ustanovitve v letu 1920 pa 
do svoje smrti. Bil je 40 let od
bornik, tajnik, podpredsednik, 
blagajnik, največkrat pa gospo
dar, tudi povojna leta. Med obe
ma vojnama je bil član upravne
ga odbora Tujsko prometne zveze 
Slovenije, po vojni pa več let član 
upravnega odbora Turistične zve
ze Slovenije. Za njegove zasluge 
ga je odlikovala TZS z zlatim 
znakom, matično društvo pa ga 
je izvolilo za častnega člana. Med 
najpomembnejšimi predvojnimi 
Rihteršičevimi deli omenimo ob
novo mestne vrtnarije in mestne
ga parka ter sajenje drevja v raz
nih delih mesta. Po vojni je vodil 
obnovo vodnega stolpa, Koceno- 
vega trga, Starega gradu ter grad
njo restavracije na Starem gradu, 
ki smo jo dobili precej po njego
vi zaslugi.

Kot gozdar je že pred vojno za
varoval Celju zeleni gozdni pas, 
posadil komplekse drevja na Vi- 
poti in pri Celjski koči, pa tudi 
sicer mu ni bilo žal truda ne časa, 
kadar je bilo treba kaj storiti za 
olepšavo, gozdove in turizem 
Celja.

Na zadnji poti se je od rajnika

zagrebški velesejem, graški vele
sejem, na velesejem v Trstu, na 
velesejem v Celovcu in Salz
burgu.

TURISTIČNA RAZSTAVA
V LAUSANNU
Sredi februarja so odprli v 

Lausannu že osmo internacional
no razstavo Turizem in šport, na 
kateri so prikazali izreden razvoj 
campinga in carawaninga, števil
ne države pa so to razstavo iz ko- 
koristile za svojo turistično pro
pagando.

j m MEMORIAM DRUŠTVENIM ČLANOM |
poslovila velika množica. V ime
nu gozdarjev mu je spregovoril v 
slovo ing. Branko Korber, v ime
nu turističnih organizacij pa 
predsednik Jenko, ki je zaključil 
takole: Poslavljamo se od moža, 
ki je dal turizmu in Celju mnogo 
več, kakor pa bi bila njegova 
dolžnost.

FRANCE KOŠUTNIK
Meseca februarja smo pospre

mili k zadnjemu počitku znanega 
vzgojitelja Franca KOŠUTNIKA, 
ki se je rodil leta 1883 v Dram
ljah pri Celju. Svojo učiteljsko 
pot je pričel v tržaški okolici, na
to je bil upravitelj šole v Dram
ljah, po letu 1923 pa predmetni 
učitelj na rudarski šoli v Celju. 
V Dramljah, pa tudi prej, se je 
uspešno udejstvoval kot pevovodja 
in sadjar. Zavednega Slovenca je 
okupator zaprl in izselil v Srbijo. 
Po vrnitvi t Celje je še več let 
aktivno delal. Pokojni je bil znan 
tudi kot odličen pevec in vese
ljak, predvsem pa kot značajen 
mož, ki je bil tudi dolga leta elan 
našega društva.

FRANC PIPAN
2e, ko smo zakljličili redakcijo 

te številke nas je pretresla žalost
na vest, da je nenadoma umrl, 
zadet od srčne kapi direktor celj
skega Prevozništva Franc Pipan. 
Rajink se je rodil 1. 1911 in je 
imel težko mladost. S silno voljo 
in pridnostjo je v življenju ve
liko dosegel, kar velja predvsem 
za zadnjih 20 let, ko je bil so
ustvarjalec in iniciator celjskega 
avto-pravozniškega podjetja. So
deloval je v raznih družbenih or
ganizacijah, predvsem v avto-mo- 
to društvu. Na prvi spomladan
ski dan letošnjega leta se je od 
rajnika poslovila izredno velika 
množica pogrebcev, ki so se po
slednjič poslovili od svojega znan
ca in prijatelja.

FABIAN HELEBRANDT,
JERMOL TONE in
PUŠNIK JAKOB
Meseca aprila so umrli še naši 

člani Fabian Helebrandt, Jermol 
Tone in Jakob Pušnik. Nekrologe 
bomo objavili v naslednji številki.

Veletrgovsko podjetje

»TEHNOMERCATOR«
CELJE

elektrotehnični material, radij
ski aparati, televizorji, barve, 
kemikalije, steklo, porcelan, 
gradbeni material, železnina, 
gospodinjski aparati in pripo
močki.
PPRODAJA NA VELIKO: 

ELEKTROMATERIAL 
Mariborska 17 
STEKLO-PORCELAN 
Stanetova 23 
BARVE-KEMIKALIJE 
Gubčeva 2
GRADBENI MATERIAL
Gubčeva 2

PRODAJALNE 
TEHNIKA, Ljubljanska 10 
RADIO, Stanetova 5 
ELEKTRO, Stanetova 2 
LABOD, Stanetova 4 
MAVRICA, Stanetova 13 
MERKUR, Gubčeva 4 
KRISTALIJA, Trg V. kongr. 
ŽELEZNINAR, Stanetova 4 
KOPRODUKT, Šmartno 
OPREMA, Šoštanj 
ŽELEZNINAR, 2alec 
ŽELEZNINAR, Prebold

Lastni potrošniški krediti ■ za 
tujo valuto 10% popusta ■ 
lastna servisna delavnica.

KOMUNALNO PODJETJE

PLIIUMA-V0D0Y6D
CELJE

Ljubljanska cesta,, tel. 23-10
Oskrbuje mesto s plinom in 
vodo. Dobavlja butan — pro
pan plin v jeklenkah za Celje 

in okolico.

Cestoo podjetje
CELJE

se trudi, da bi bile ceste na 
našem območju kar najboljše 
vzdrževanje.

VSE VRSTE 
NIZKIH GRADENJ

TAPETNIŠTVO
CELJE

Mariborska cesta 1

vse tapetniške usluge hitro, so
lidno in po zmerni ceni. 

Polagamo vse plastične mase.

Celjani uredite svoje zgradbe - okna 
okrasite z rožami - opozarjamo na 

veliko tekmovanje aranžerjev!

LEPO MESTO l



Godba na pihala tovarne EMOKratek zapis o delu 
v pisarni Turistične zveze

Morebiti bo kdo dejal, da je v pi
sarnah delo delu enako ali vsaj po
dobno. Zelo različno je, še posebej 
pa velja to za'turistične pisarne. Tudi 
pri nas odpiramo pošto, jo rešujemo, 
opravljamo strojepisno delo in stre
žemo telefonu, zraven pa imamo še 
kopico specifičnega turističnega dela.

Dan za dnem vrsta strank, v sezo
ni predvsem domači in tuji turisti, 
ki jih zanima vse mogoče. Zanimajo 
jih cene v hotelih, pri zasebnikih, kje 
je najboljša in seveda tudi najcenej
ša hrana, pa še o cestah in zanimivo
stih pa tudi o kvaliteti gostinskih us
lug. Turistični delavec mora do pod
robnosti poznati svoje področje, saj 
se turisti ne zadovoljijo s kratko in
formacijo: gostišče to in to, tam in 
tam ima toliko ležišč, toplo in mrziO 
vodo v sobah, penzion pa stane toli
ko in toliko. Turista zanima, kako se 
tja pride, kakšna je cesta; nekateri 
žele mirno okolico, brez hrupa, od
daljeno od ceste, od mestnega vrveža; 
drugi si želijo mnogo razvedrila, k - 
no, ples barski program in podobno. 
Tretji se zanimajo za stare zgodo
vinske cerkve, gradove, spomenike in 
tako dalje. Hočejo vedeti za rojstne 
datume graščakov, za letnice pomem
bnih dogodkov, pa tudi o rimski ne
kropoli v Šempetru želijo mnogo po
jasnil.

CELJANI OKRASITE SVOJA 
OKNA IN VRTOVE Z ROŽA
MI, POPRAVITE PLOTOVE 
IN UREDITE DVORIŠČA! ŽE
LIMO SI LEPO MESTO!

Vsak teden sestavljamo poročila o 
prostih kapacitetah, objavljamo pro
grame prireditev, razpošiljamo na de- 
settisoče prospektov in letakov, tu
ristična društva in drugi člani potre
bujejo to in ono, pripravljamo slike 
za časopise, dogovarjamo se s film
skimi snemalci. Imamo domače in tu
je obiske, vsako leto okoli 20 sej in 
sejnih zapiskov; v letu 1965 smo odpo
slali nad 3000, prejeli pa nad 2000 
dopisov pa še okoli 500 strani tipko
pisa za časopise, publikacije in radio. 
Obiskujemo društva, seje, konference 
v raznih krajih, dostikrat ob nedeljah 
in ob večerih.

K vsemu temu pa mora biti turi- 
' stični uslužbenec dobro razpoložen, 
saj nihče ne mora v turistični pisar
ni skisanih in neprijaznih ljudi.

Tak bi bil kratek zapis o delu v 
pisarni Celjske turistične zveze, ki 
ga veliko ljudi premalo ceni.

M. M.

kemična Čistilnica

TONČKA KOŠLT1Č
Celje, Ipavčeva ul. 14 

Cisti vse vrste oblek in pla
ščev — plisiranje

Konjeniški
S konjskim športom smo začeli 

v Celju v jeseni leta 1945. Tedaj 
so se zbrali ljubitelji tega pleme
nitega športa in nekaj kmetov 
konjerejcev, povabili so tudi pred
stavnike JLA in skupno ustanovi
li »Konjeniški klub Savinja«. 
Praktično delo pa se je začelo 
takrat, ko sta bivši gostilničar 
Jože Žerdoner s svojimi konji in 
Alfonz Pečovnik začela vaditi za 
prvi nastop v Celju. Hkrati pa so 
začeli vaditi v artilerijski vojaš
nici v Gaberju Branko Defar, Ru
dolf Fajgelj, J. Kos in še neka
teri aktivni oficirji in vojaki. Po
buda Celjanov je takoj dobila 
trdno oporo v Ljubljani pri naj
višjem vojnem organu konjenice 
(konj. polkovnik Mihajlo Rosič). 
Že leta 1946 je imel celjski klub 
dve lepo uspeli prireditvi: eno na 
novi stezi na Otoku, drugo na 
Glaziji.

Tedaj pa je prišel v Ljubljano 
general Jaka. Avšič, zelo sposo
ben oficir konjenice, in organi
ziral republiški forum za ta šport, 
Konjeniško zvezo LRS. S tem ze
lo pomembnim dogodkom se je 
začel velik razmah konjeniških 
klubov v Sloveniji. Celjani so se 
udeležili vsakoletnih republiških 
in zveznih nastopov z zasebnimi 
in vojaškimi konji.

Klub do leta 1951 ni imel ne 
svojih konj ne hlevov in nobene
ga inventarja. Prvi klubski konji

Godba tovarne Emo je začela nasto
pati takoj po osvoboditvi. Njen prvi 
kapelnik je bil A. Peterman, za njim 
Stanko Pojavnik. Rafko Kos in še ne
kateri. Od 1958 pa jo spet vodi Stan
ko Pojavnik. Godba nima posebnih 
umetniških pretenzij ter je namenjena 
predvsem delovnim ljudem tovarne, 
ki jim zaigra ob njihovih svečano
stih, prireditvah pa še na številnih 
javnih prireditvah v Celju. Obseg nje
nega dela bo najbolj ilustriral poda-

so dobili streho pri Žerdonerju, 
nato v Sernečevih hlevih in v 
hlevih gostilne Branibor. Leta 
1952 pa se je klub osamosvojil in 
dobil prostore in zemljišče na 
Spodnji Hudinji. Najlepše uspehe 
je kljub dosegel, ko je bil gospo
dar Jože Modec. Pozneje pa je za
čel klub pešati. Hudi udarci zanj 
so bili: prepoved voženj po mestu, 
močna konkurenca motornih vozil 
in sklep, da se zemljišče porabi 
za nasade hmelja, ribeza in dru
gih kultur. Ko je klub že uredil 
hleve, klubske prostore, nakupil 
inventar in rekvizite za nastope, 
uredil stanovanja konjarjem, je 
z odločbo bilo zemljišče izročeno 
kmetijski zadrugi. Klub je tedaj 
imel že 34 konj (19 jahalnih, 14 
vprežnih in eno žrebe). Za delo
vanje kluba je bila zagotovljena 
dotacija, vendar za zmanjšano 
število konj. Klub je moral začeti 
odprodajati inventar, da je mogel 
obnavljati kvalitetne konje in u- 
strezni pribor. Kljub finančni kri
zi in stalni borbi za obstoj dejav
nost ni ponehala, temveč'se je za
radi požrtvovalnih organov, pred
vsem trenerja, in ob strokovni 
poimoči republiške zveze povzpel 
klub med najboljše ne le v re
publiškem, temveč tudi v zvez
nem merilu. Na prireditvah do
ma in v tujini je dobil mnoga 
priznanja. Precej članov je dobi
lo zlate, srebrne in bronaste znač-

tek, da je lani nastopila kar 62-krat, 
kar gotovo upravičuje njen obstoj. 
Vsi godbeniki so delavci v tovarni 
in igrajo brezplačno, vadijo pa dvak
rat na teden. Godba je organizirana 
kot društvo s svojim odborom, torej 
povsem po načelih društvenega sa
moupravljanja. Seveda pa jo podpira 
tovarna. Godba igra že kar solidno in 
jo potrebuje tudi Celje in ne samo 
tovarna. Prepričani smo, da bo godba 
dosegla še lepe uspehe.

ke od republiške zveze in tudi od 
celjske OZTK.

Naj bodo omenjeni še najdelav- 
nejši sodelavci kluba! Kot pred
sedniki so klub vodili: Jože Žer
doner, Branko Defar, Rudolf Faj
gelj, Cveto Pelko, Franjo Mihelič, 
Vojko Pocajt in zdaj Marjan Rav
nikar. Tajniške posle so opravlja
li: Rudolf Fajgelj, Milena Modic 
in zdaj Olika Krempuš. Gospo
darji so bili: Jože Modec, Viktor 
Kokalj in Slavko Herman. Vseh 
20 let so aktivno delali Alojz Ko- 
štomaj, Rudolf Fajgelj in Slavko 
Herman. Zadnji je tudi strokovno 
usposobljen trener in ima za ob
stoj kluba največ zaslug. Zelo so 
bile požrtvovalne tudi prve člani
ce Luznarjeva, Piklova, Domanj- 
kova, Polovškova, Žerdonerjeva, 
Modičeva in še nekatere .

Klub je vključeval tudi mladi
no. Pogoj za sprejem je bil dober 
uspeh v šoli ali v uku in dovolje
nje staršev. Med prvimi delavni
mi mladinci so bili: Leopold
Mraz, Peter Cetina, Slavko Her
man, Pacajtova in še nekateri.

Vse delo funkcionarjev, razen 
gospodarjev, knjigovodje in zad
nji čas trenerja, je neplačano. Po
sebno mladinci so opravili veliko 
prostovoljnega dela. Prav zdaj se 
klub bori za obstoj, predvsem za 
finančna sredstva. Že več let tudi. 
zaman čaka na obljubljeno novo 
lokacijo. Rudolf Fajgelj

Cinkarna
METALURŠKO KEMIČNA 
INDUSTRIJA

CELJE
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-si!ikofIuorid — 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.

KURIVO Celje
Drva, premog — gradbeni 

material

Priporoča cenjenim odjemal
cem, da se že zdaj oskrbijo 

s kurivom

OBRTNO PODJETJE
STEKLAR Celje
Zastekijevanje, ogledala, 

uokvirjenje slik, brušenje in 
graviranje stekla

NESREČA NIKOLI 

NE POČIVA

zato
zavarujte
svoje
stanovanjske 
nepremičnine 
in avtomobil 
ter ostalo 
pri

SPLOŠNI
ZAVAROVALNICI
CELJE

Ulica XIV. divizije 6

SPOMLADANSKI IZLETI

Olepševalno in turistično društvo 
Celje bo priredilo tudi letos dva 
lepa avtobusna izleta. Prvi bo v 
Mursko Soboto-Moravce-Ljutomer 
in Jeruzalem, v nedeljo dne 22. 
maja. Drugi pa bo v Varaždin in 
Krapinske Toplice v nedeljo dne 
12. junija, prijave že sprejemajo 
v Turističnem uradu.

Godba tovarne EMO. Amaterski posnetek iz arhiva godbe.

OBJAVLJA NOVO OBLIKO VARČEVANJA 
IN KREDITIRANJA ZA STANOVANJSKO GRADNJO

ZA OBČANE:
posebno obliko varčevanja, združeno s posojili v višini 

DELOVNE ORGANIZACIJE:
75 % — 300 % privarčevane vsote in 

zbiranje vezanih sredstev za stanovanjsko graditev združeno 
s posojilom v višini 150 % vezanega zneska 

PODROBNA DOLOČILA V POSEBNEM PRAVILNIKU! 
Za gradnjo stanovanj v družbenem sektorju so možni glede 

kreditiranja posebni poslovni dogovori!

INFORMACIJE:
KREDITNA BANKA CELJE in ekspoziture: Žalec, Mozirje, 
Laško, Sevnica, Brežice, Slov. Konjice, Rogaška Slatina, Šmar
je pri Jelšah in Šentjur pri Celju ter PODRUŽNICA Slovenj 
Gradec z ekspoziturami: Dravograd, Radlje in Ravne ter 

PODRUŽNICI Velenje in Slovenska Bistrica.

HRANILNE VLOGE • KREDITI • MENJALNICA • NAKUP 
IN PRODAJA VALUT

klub ob 20. obletnici delovanja

8 LEPO MESTO
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Gledališče: od Veleje do Inventure50 razstav Likovjega^ 
salona Celje

V zimski razstavni sezoni 1965/66 
je celjski Likovni salon, likovno 
razstavišče celjskega pododbora 
Društva likovnih umetnikov, do
segel že petdeseto razstavo od za
četka svojega delovanja. To o- 
gromno delo je bilo opravljeno z 
minimalnimi materialnimi sred
stvi. Danes je celjski Likovni sa
lon že nepogrešljiva celjska kul
turna ustanova. Da mu je uspelo 
prodreti tudi med ljudi in to s 
pretežno sodobno usmerjenim raz
stavnim programom, kažejo za
sebni odkupi likovnih umetnin, ki 
jih prva leta sploh ni bilo. V Ce
ljanih se je začenjala prebujati 
želja po okraševanju stanovanj z 
likovnimi originali. To lahko vse
kakor štejemo za dokajšen likov
no vzgojni dosežek Likovnega sa
lona. Vodstvo Likovnega salona si 
bo tudi v bodoče prizadevalo pri
dobiti še večje zaupanje občanov 
s kvalitetnimi razstavami. Morda 
pa je še vedno preredkim znano, 
da je z razstav v celjskem Likov- 
»em salonu možen najcenejši na
kup kvalitetnih likovnih umetnin. 
Večinoma je omogočen tudi od
kup na obroke.

V zimskem času so se zvrstile v 
Likovnem salonu tri razstave: 
Razstava grafik našega medna
rodno priznanega Vladimirja Ma
kuca (december — januar), raz
stava lesenih plastik mladega slo
venskega kiparja Staneta Jarma 
iz Kočevja, ki si je prav v zad
njem času utrl pot med naše naj
vidnejše kiparje (januar-februar) 
in razstava abstraktno zasnovanih 
olj gosta iz Poljske — Jana Pia- 
seckega. Tako so bile na zimskih 
razstavah Celjanom na ogled raz
stave treh klasičnih likovnih zvr
sti: grafike, kiparstva in oljnega 
slikarstva. Prav zadnja razstava 
(Jan Piasecki) je petdeseta po vr
sti od začetka delovanja Likovne
ga salona v pozni jeseni 1962. V 
tem obdobju si je celjski Likovni 
salon tudi uspel pridobiti zaupa
nje najbolj vidnih predstavnikov 
slovenske likovne umetnosti in 
kulturne javnosti tudi izven Celja.

Za zaključek morda še zanimiv 
podatek, da je celjski Likovni sa
lon po porušitvi Jakopičevega pa
viljona v Ljubljani edino društ
veno likovno razstavišče Društva 
slovenskih likovnih umetnikov.

J. Kislinger

RAZGOVOR O CELJSKI
KULTURI

V začetku letošnjega leta je bil 
v Narodnem domu razgovor o ce
ljski kulturi, na katerem so med 
drugimi sodelovali Sandi Čolnik, 
prof. Filip Kumbatovič, prof. Bru
no Hartman, Boris Strohsack, 
prof. Egon Kunej, Juro Kislinger in 
drugi. Razgovor jb bil zelo umer
jen in opisovalen in po našem 
mnenju premalo kritičen. Obisk 
je bil skromen, saj smo našteli le 
98 odraslih obiskovalcev pa de
seterico sodelujočih. Dvorano so 
k sreči napolnile gojenke Kaju
hovega dijaškega doma, ki so se 
prireditve kolektivno udeležile. 
Organizacijo večera je lepo izved
la Delavska univerza, razgovor pa 
je posnela tudi RTV Ljubljana, 
ki ga je v izvlečku objavila v eni 
svojih kulturnih panoram.

Šest premier, ki jih ima za se
boj celjsko gledališče, že dovolj 
jasno razodeva značaj repertoarja 
v letošnjem delovnem letu. Ta je 
namreč dokaj raznovrsten tako 
glede avtorjev, režiserjev, vsebi
ne in tematike del, pa tudi glede 
vrednosti le-teh. Slovenski drama
tiki so zastopani s štirimi deli v 
treh premierah, in to Andrej Smo
le s prireditvijo Garrickovega 
Varha, Anton Medved s komedijo 
Rendez-vous, Anton Novačan z 
Velejo ter Miloš Mikeln s satirič
nim kabaretom Inventura 65. Tu
je dramatike pa zastopajo: Fri
edrich Schiller z zgodovinsko tra
gedijo Don Carlos, Jean-Paul Sar
tre z dramo Umazane roke ter An
glež Peter Sharffer z dvema ko
medijama enodejanka — Zasebno 
uho in Javno oko. Časovno gre 
torej za razpon od nemške klasike 
ob koncu 18. stol. (Schiller) do 
najbolj sodobne slovenske sodob
nosti (Mikeln), v zvrsteh pa se
ga repertoar od lahkotne in ne
problematične komedije (Smole. 
Medved) do psihološko politične 
problematike drame (Sartre).

O prvih>Uveh premierah je pi
sal moj predhodnik že v decem
brski številki Lepega mesta tako, 
da pričnem takoj z Velejo celj
skega rojaka, temperamentnega 
dramatika Antona Novačana' (re
žiser France Kosmač). To je dra
ma s kmečkega življenja, ki na
turalistično (čeprav ne brez ne
katerih novoromantičnih prvin) 
odrinja tragiko ženske, ki jo rev
ščina žene v objem bogatega 
vdovca, a jo spet lakota srca zve
že z doraščajočim fantom, ki pa 
nagovori za umor bogatega pose
stnika, da bi končno lahko zaži
vela. Torej človek med kolesi raz
mer in krvi. Lik vročekrvne Veleje 
je izdelala Jana Šmidova, ki se 
oblikuje prav v igralko takih pol
nokrvnih, čutno-čustvenih žensk.

Umazane roke francoskega eksi
stencialističnega dramatika Jea- 
na-Paula Sartra predstavljajo do
slej vrh letošnjega repertoarja (re
žiser Franci Križaj) Po Sartu se 
človek uresniči šele v dejanjih, 
zato postavlja svoje junake v živ
ljenjsko odločilne trenutke, ko se 
morajo jasno opredeliti. Taka pro
blemska psihološko-politična dra
ma so tudi Umazane roke. V prvi 
vrsti gre za dileme bastarda-mla- 
dega intelektualca Huga, ki je za

pustil svoje bogataško okolje in 
se pridružil Partiji, pa bi se rad 
podredil njeni disciplini in izve
del ukaz — atentat na voditelja, 
ki vodi trenutno Partiji neljubo 
politiko, toda fant ne more ube
žati samemu sebi ter zavida ti
stim, ki jih je v Partijo prignala 
lakota in so ji vdani brez premi
šljevanja in dvomov, ki njega ne
prestano mučijo. Ob njegovih di
lemah pa je tu še vprašanje par
tijske politike, ki glede na polo
žaj spreminja taktiko in zahteva 
od članov, da se njihovi pogledi 
spreminjajo v skladno z njo. Ne 
gre za napad na Partijo, ampak za 
kritiko vsake stranke v njenem 
odnosu do ljudi. Postavlja se 
vprašanje: Kako postopati, da boš 
čist in. človeški obenem? V skladu 
s tem je vrsta dobro izdelanih li
kov: v dilemah živeči Hugo (Dra
go Kastelic), razumevajoči in člo
veški Hoederer (Sandi Krosi), sle
po predana Hoederjeva osebna 
stražarja (Pavle Jeršin, Janez 
Bermež), dosedanja partijka Olga 
(Nada Božičeva) in še nekateri 
drugi.

Sodobne komedije so malokdaj 
polne življenjske vedrine, a tudi 
resnice, najraje zaidejo v banal
nost, zato- sta veselo presenečenje 
enodejanki Petra Sharfferja Za
sebno uho in Javno oko (režiser 
Jože Gale) Prva je ljubka ljube
zenska epizoda za glasbo navdu
šenega mladega idealista. Igral ga 
je Franci Gabrovšek, ki ima raz
vit čut za liričnost in čustvenost. 
To je pokazal že pred leti njegov 
prvi nastop v Celju v kitajski 
pravljici Rdeče in modro v mavri
ci. V drugi enodejanki simpati
čen detektiv (Branko Grubar) po
maga možu in ženi. da se bosta 
spet zbližala. Ne gre za odkritje, 
a vendar za pozivaj oč smeh, 
ki skriva tu in tam zrnce resnice.

V živo slovensko sodobnost je 
zaoral satirični kabaret Miloša 
Mikelna Inventura 65 (režiral av
tor). To je vrsta zelo domiselno 
režiranih in scensko izvedenih sa
tir na naše družbeno-politične 
razmere na našo »konstruktivno« 
kritiko, na »naše«, »vodilne« in 
»perspektivne« ljudi, sega torej 
navzgor in se — razen enkrat 
morda — ne izgublja v banalno
sti, zato zadene v živo in včasih 
celo malce pretrese, tako ob liku 
»malega človeka«, za katerega vsi

Razstava slikarja Kumra 
v Muzeju revolucije

Za praznik dan žena je Muzej 
revolucije v Celju odprl v svo
jih občasnih razstavnih prosto
rih razstavo akademskega slikar
ja in profesorja Staneta Kumra, 
ki se je že od zgodnje mladosti 
vse življenje boril za socialno 
pravičnost in poštenost, predan 
revolucionarnim idejam.

Osnovni motiv njegove slikar
ske palete je naš mali delovni 
človek, ki se bori za boljše živ
ljenje svoje družine in za košček 
sreče pod soncem. Brezposelni, 
ljudje v zaporih, otroci v tabori
ščih prikazujejo v njegovem živ
ljenjskem opusu vso človeško tra
giko življenja v bivši Jugoslaviji 
in v dobi okupacije.

Akademski slikar Stane Kumar 
je razstavo razdelil na tri dele: na 
legalno in ilegalno delo med prvo 
in drugo svetovno vojno, med 
vojno in povojno dobo. Mnogo 
njegovih del je bilo v Celju pr
vič razstavljenih.

Zanimivo je. da slikarja Kumra 
po njegovih delih poznajo bolje v 
drugih republikah kakor doma, to 
pa predvsem zaradi tega, ker je 
pred vojno delal izredno mnogo v 
ilegali ali pa pod psevdonimom 
Vinko Kosmač. Udeleževal se je 
razstav v Trstu, Gorici, Moskvi, 
Berlinu in na Madžarskem. V le
tih 1952 do 1953 je bil tudi pred
sednik Društva slovenskih likov
nih umetnikov v Ljubljani.

Izredno velik je njegov opus 
pri opremi marksističnih založb 
in ilegalnih in legalnih listov: 
»Mladine«, »Mladih potov«, »Mla
dega plamena«, »1551« in pri za
ložbi »Emka«.

L. 1938 je akademski slikar Sta
ne Kumar ustanovil v Ljubljani 
»Grudo,« ki ji je bil mentor pro
fesor akademije v Zagrebu Krsto 
Hegedušič. V »Grudi« SO' se zbira
li. najnaprednejši slikarji, med 
njimi tudi talca akademska sli
karja Lojze Šušmelj in Franjo 
Golob. Dela slikarjev članov 
»Grude« so imela predvsem soci
alno obeležje.

Ob okupaciji se je takoj vklju
čil v OF. Delal je v centralni teh
niki, nato pa je bil interniran v 
Gonarsu.

To kar je tov. Kumar risal v 
svojem življenjskem opusu je iz
raz tople človečnosti in velike 
srčne kulture.

Razstava je bila odprta od 7. do 
17. marca. Pri otvoritvi si jo je 
ogledalo nad 200 predstavnikov 
kulturnega in političnega življe
nja iz Celja in Ljubljane, žena, ki 
so proslavljale svoj praznik, in 
drugega občinstva.

Z razstavo akademskega slikar
ja Staneta Kumra je Muzej re
volucije v slovenskem merilu iz
polnil vrzel, ker je prikazal ene
ga najplodovitejših slikarjev pro
letarcev na Slovenskem. S. T.

»skrbe«, pa se Vendar o njem 
»malo ve«. Take satire osveščajo, 
če že ne morejo izboljšati raz
mer, kar — po dramatikovi izjavi 
— tudi ni njihov namen.

Vse kaže, da je gledališče že 
prebolelo krizo, ki je nastala za
radi sprememb v vodstvu in ig
ralcih v začetku leta, to dokazu
jeta vsaj najbolj tehtni uprizo- 
tvi Umazane roke in Inventu
ra 65. Božena Orožen

Sartre: UMAZANE ROKE. Na sliki Sandi Krosi, Minu Kjudrova in Drago 
Kastelic. Foto: Viktor Berk.
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JAKI: Risba za Lepo mesto

JAKIJEVE RAZSTAVE 
V LETU 1965

Tudi v letu 1965 .ie slikar Jože 
Horvat-Jaki razstavljal doma in 
po svetu, in to v Novem Sadu, 
Dubrovniku, Ljubljani in Zagre
bu, v Antwerpnu, v Monte Carlu 
in raznih belgijskih mestih, na 
kolektivnih razstavah. Največji 
uspeh pa je imel s svojo' veliko 
samostojno razstavo v Kölnu, za 
katero je izšel tudi čudovito o- 
premljeni katalog s študijo O' Ja- 
kiju, ki jo je napisal umetnostni 
zgodovinar Zoran Kržišnik.

O tej razstavi so objavili knin
ski časopisi vrsto zelo povoljnih 
ocen. V velikem dnevniku Kölner 
Stadt-Rundschau piše Günter Ott 
pod naslovom »Slikar fantastične
ga« med drugim nekako takole: 
Zanimiva je tehnika tega umet
nika. Poleg akvarelnih in oljnatih 
slik vzbujajo posebno pozornost 
njegove barvne povoščene slike,. 
Jaki ima svoj način. Barve raz
grinja na velike formate, na pa
pir, lepenko, les, obdeluje z raz
ličnim orodjem, razgreje vosek in 
ga pomeša z barvami, jim da svoj 
izraz in na koncu pokrije še vso 
sliko s poliestrom. Enakovredne 
slikarijam so tudi Jakijeve risbe.

Nič manj laskavo ne piše o 
njem Kölner Stadt Anzeiger pod 
naslovom Vulkan pod steklom, 
ali pa Kölner Woche, kjer pravi 
kritik: Jaki posega s svojo igra
jočo roko v neizčrpne zakladnice, 
sam začuden, kakšna pisana de
la ustvarja. Jaki barva in riše, 
dela keramiko in gravure, ekspe
rimentira z barvami in slikarski
mi osnovami, svoja dela vključu
je smiselno1 v okvir zgodovinskih 
predmetov.

Lahko bi še citiral in posredo
val kölnska mnenja o Jakiju, ki 
je na tej veliki razstavi doživel 
brez dvoma novo mednarodno 
afirmacijo. Mogoče zaključim z 
besedami svojega znanca, ki si jo 
je ogledal in dejal: »Meni je Jaki 
všeč ...« »Tudi meni«, sem pri
stavil.

Zoran Vudler

Celjanka Barbara, kraljica in cesarica
Tri ženske, ki so bile v najtes

nejši zvezi s Celjani, že stoletja 
zbujajo posebno pozornost: Vero
nika Deseniška, Barbara in Kata
rina Brankovičeva. Med njimi je 
na prvem mestu Veronika Dese
niška, skromno dekle iz hrvat- 
skega Zagorja, ki je bila ljudem 
vedno zelo blizu zaradi svoje tra
gične življenjske usode. Kaj cesto 
je vnemala domišljijo pesnikov 
in pisateljev. Nemški pisatelji jo 
prav radi primerjajo z Nežo Ber- 
nauerjevo1, ki je na bavarskem 
dvora doživela slično usodo. Bar
bara je ostala širšim krogom ne
koliko bolj tuja, na sodobnike je 
vplivala z dostojanstvom žene in 
kraljice, kot taka je1 bila bližja 
višjim krogom, je pa nazadnje 
vendarle tudi ona doživela usodo, 
ki ni bila brez osebne tragike. Ka
tarina Brankovičeva. žena posled
njega Celjana, se je vključila v 
zgodovino kot žena, ki je v polni 
meri doživela trpljenje nesrečne 
matere in žene in ki ji je usoda 
odločila, da na stara leta tava po 
svetu, trpeča zaradi sebe, moža 
m otrok, a tudi zaradi staršev in 
usode srbske države, ki so jo pre
gazili Turki. P

Barbara je bila v resnici v svo
jih najlepših letih prva žena vse
ga evropskega sveta. Ko je Her
man II. leta 1396 rešil pri Niko- 
polju ob spodnji Donavi kralja in 
poznejšega cesarja Sigmunda, se 
je začela zapletati tudi Barbarina 
usoda. Bila je tedaj še otrok, naj
mlajša hči Hermanova. Sigmund 
ni pozabil velike usluge, ki mu jo je 
napravil celjski grof, za plačilo 
ga je obdaroval s tem, da mu je 
podelil zagorsko grofijo na Hrvat- 
skem, Varaždin in Medžimurje in 
ga napravil s tem za ogrsko — hr- 
vatskega barona. Krapina, sredi
šče grofije, je postalo zelo prilju
bljeno1 bivališče grofovske rodbi
ne. Sem je prihajal tudi Sigmund 
spoznal Barbaro in se zaročil z 
njo. Bila je tedaj še mladoletna 
in poroka se je vršila nekoliko 
kasneje, najbrž leta 1408 v Kra
pini.

Barbara je s telesno lepoto 
združevala duševno bistrost, inte
ligenco in energijo pa tudi strast
nost. Možu je podarila hčerko Eli
zabeto. Ker je bil sam Sigmund 
leta in leta po svetu, je Barbara 
opravljala zanj vladarske posle na 
Hrvatskem in Ogrskem. Najrajši 
se je mudila na Medgardu, v Za
grebu in na Ogrskem, zlasti na 
Slovaškem, kjer je imela več gra
dov. V Nemčiji, kjer je imel Sig
mund zaradi verskih homatij 
mnogo posla, se je samo v prvi 
dobi mudila nekaj let. Bila je tudi 
na koncilu v Kostnici, vendar ni 
tam ostala do konca. Pesnik To
maž Prischuh v svoji »Pesmi o 
Kostnici« slavi njeno lepoto, mod
rost in dostojanstvenost.

Ko se je Sigmund leta 1419 vr
nil na Ogrsko, so mu Barbaro ob
rekovali, verjetno so ji očitali ne
zvestobo in morda tudi nepravil
ne vladarske postopke. Čeprav 
Sigmund v nravstvenih zadevah 
glede svoje osebe ni bil niti malo 
natančen, se je razjezil in je Bar
baro s hčerjo pregnal v okolico 
Velikega Varadina, kjer sta trpeli 
pomanjkanje. To je trajalo četrt 
leta. Sele neki visoki prijatelji so 
Sigmunda omehčali. Barbara s 
hčerjo se je smela vrniti v Bu
dim. Na božični večer sta se s 
Sigmundom zopet videla. To je 
bilo1 v Haliču, odkoder se je kralj 
odpravljal v Vratislavo.

Aeneas Silvius Piccolomini, tr
žaški škof, tajnik cesarja Fride
rika III. in poznejši papež Pij II., 
pravi o Barbari in Sigmundu: 
»Bila je sijajnega telesa, vitka in 
belopolta, samo obraz so ji kazili

neki madeži. Zelo se je brigala 
za svojo lepoto1. Tako sta se našla 
drug poleg drugega dva zelo lepa 
zakonca. Ker pa se je Sigmund 
vnemal tudi za mnoge druge žen
ske, je tudi Barabara začela lju
biti druge. Nezvesti mož je na
pravil nezvesto soprogo.«

Na Češkem je imel Sigmund 
mnogo posla s husiti. Izgleda, da 
se Barbara s tem ni strinjala. Ko 
pa se je leta 1436 v Jihlavi z nji
mi pogodil, je Barbara očitno sto
pila na češko stran. To' je bilo hu- 
sitom zelo všeč. V Pragi so jo 
kronali za češko kraljico in ko je 
moral mož odpotovati, jo je na
pravil tudi na Češkem za svojo 
namestnicoi. Tedaj je bila hči Eli
zabeta že poročena z Albrehtom 
IV. Avstrijskim. Ker ni bilo 
moških potomcev, je bil Albreht 
določen, da postane po Sigmun
dov! smrti ne samo rimsko-nem- 
ški cesar, ampak tudi kralj na 
Češkem in na Ogrskem. Barbara 
ga ni marala, ker je bil nadut. 
Nemški pisci navajajo, da je Bar
bara Nemce sploh sovražila. Od 
kot to čustvo? Delno je gotovo 
nastalo po vplivu Madžarov, ki 
so bili Nemcev siti in so v Budi- 
mu kmalu po Sigmundov! smrti 
napravili pravcati pokolj.

Samemu Sigmundu Cehi zaradi 
prejšnje njegove politike niso bi
li naklonjeni. Vrnil se je v Pra
go, a je takoj odšel v Znojno na 
Moravskem. Bil je že težko bolan. 
Barbara je tedaj mislila na svojo 
vladarsko bodočnost. Stopila je v 
zvezo z zmerno češko stranko in 
je pokazala, da se hoče poročiti z 
mladim poljskim kraljem Vladi
slavom in združiti tako obe slo
vanski deželi. To bi bila že tretja 
združitev v zgodovini. Zet Albreht 
je začel vanjo sumiti in ji je vzel 
svobodo, niti pogreba svojega mo
ža se ni mogla udeležiti. Toda 
češki gospodje so pritisnili na Al
brehta in moral jo je izpustiti. 
Kmalu nato je Albrehta pobrala 
griža, ki se jo je nalezel na boj
nem pohodu proti Turkom (1439). 
Na plan je stopila hči Elizabeta, 
a tudi ona je umrla kmalu po 
rojstvu sina Ladislava Postuma 
(1440), za čigar pravice se je nato 
do svoje smrti boril stric Ulrik II. 
Celjski. Tudi Barbara je bila na 
njegovi strani. Aktivno pa ni več 
nastopala v politiki. Vrnila se je 
na Češko. Plemiški gospodje in 
praški meščani so jo lepo sprejeli 
in ji izkazali veliko spoštovanje. 
Dali so ji potrebna sredstva za

primerno življenje in naselila s« 
je v Melniku, kjer je živela Še 
deset let v mirnem kotičku naj
lepšega dela češke dežele, odko
der je opazovala viharni svet 
Umrla je 11. julija 1451, stara ok
rog 60. let. Pokopali so jo v cerkvi 
sv. Vida v grobnici čeških kraljev 
po utrakvističnem husitskem 
obredu.

Z njo je legla v grob žena, ki 
je bila zelo nadarjena. Obvladala 
je latinski, nemški, češki in ogr
ski jezik, sporazumevala se je 
lahko s poljščino in tudi s hrva
ščino v kajkovski obliki. V pogle
du vere in nravnosti je bila svo
bodnih nazorov. Ker je imela v 
družbi zelo. viden položaj, so o 
njej mnogo pisali sodobni in poz
nejši pisatelji. Mnogi so jo hvali
li, nekateri tudi deloma grajali. 
Najbolj črno je pisal o njej 
Aeneas Silvius. Označuje jo kot 
brezverko in prešuštnico. Seveda, 
ob neki priliki mu je ušlo in po
hvalil jo je. V nravstvenem oziru 
Barbara gotovo ni bila slabša od 
mnogih svojih visokorodnih so
dobnic. Ni se pa tudi mogla brez
skrbno vdajati lahkemu življenju, 
saj je morala opravljati važne 
vladarske in gospodarske posle. 
Humanistična svoboda je bila že 
v zraku. Sam njen najostrejši kri
tik jo je obilno izkoriščal. Sim
patično sliko O' Barbari podaja ve
liki češki zgodovinar Františak 
Palacky. prof. Janko Orožen

RAZSTAVE V DELAVSKEM 
KLUBU. V velenjskem De- 
Ivaskem klubu so v zadnjem 
času razstavljali: Tone Kralj, 
Makuc, Stane Jarm in France 
Babnik. Za razstave je vedno 
dovolj zanimanja.

ZANIMIVA RAZSTAVA 
OROŽJA
V celjskem muzeju so letošnjo 

pomlad pripravili lepo in zani
mivo razstavo orožja iz minulih 
dob; vzbudila je nemalo zanima
nja in dobila dobre strokovne oce
ne. Razstavo je pripravila umet
nostna zgodovinarka Milena Mož- 
kon.

V celjskem arhivu imajo tudi fotokopije celjskih grhov, ki jih hrani du
najski državni arhiv. Tudi sicer je v dunajskem in graškem arhivu shranje
nega veliko starega in zanimivega gradiva o našem mestu, ki ga Je že nekaj 

pregledal naš ugledni zgodovinar prof. Janko Orožen. Foto Berk.
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Lepo mesto: Celje vas pozna in
‘•postu j e, ker ceni vaše doJgoletno 
prosvetno in kulturno delo v Celju. 
Zdaj živite na Vranskem. Ali nam 
iiočete odgovoriti na nekatera vpra
šanja?

Vera Levstikova: Če že mara biti, 
vendar na kratko . . .

LM: Svoje življenje ste posvetili
-oli in knjigi. Ali ste že zgodaj vzlju
bili knjigo?

V. L.: 2e otroku mi je knjiga pome
na] a na j več jo dobrino. Najilepše ure 
isem doživela ob njenem bogastvu in 
• b lepotah narave. Moj oče — učitelj 
je imel precejšnjo knjižnico, ki mi je 
odpirala razglede v resnice in lepote 
življenja. Tako so slovenskim klasi
kom že kmalu sledili Dickens, Tol
stoj, Dostojevski . . . Bila sem uči
teljica v Marribotru, ko je moj pet let 
starejši brat Vladimir že objavljal 
svoje pesmi in prozo. Se pome j e sem 
-e z njim ob vsakem srečanju pogo
varjala o .slovenski in drugi literaturi. 
Vse prihranke od plač sem izdala za 
knjige.

LM: Ali še hranite mizo, ki je vaš 
brat ob njej napisal znamenito »Gad
je gnezdo«?

V. L.: Seveda. Bilo je jeseni 1. 1917, 
ko se je Vladimir na pljučih bolan 
vrnil iz politične internacije na Spod
njem Avstrijskem. Nastanil se je pri 
trneni. ki sem bila .učiteljica v Taboru 
v Savinjski dolini. Ob tej mizi je 
napisal »Gadje gnezdo«, ki ga je 
Ljubljanski zvon pričel takoj objav
il j ati. Vsak večer mi je sam prebral, 
kar je čez dan napisal.

LM: s specialnimi izpiti ste se us
posobili za poučevanje matematike in 
risanja na meščanskih šolah ter ste 
prišli v Celje.

V. L.: Bi'o je to leta 1919. Na dek
liški meščanski šoli mi je bil ravna
telj Josip Brinar, ki sem ga kot člo
veka. pedagoga in pisatelja zelo spo
štovala.

LM: V družbi naprednih žena ste 
Astanovili in vodili knjižnico celjske
ga Ženskega društva.

V. L.: To je bil začetek. Iz te im s
ridružitvijo še nekaterih knjižnic je 

kmalu nastala Javna mestna ljudska

knjižnica. Občina ji je spočetka daja
la 20.000 dim letne podpore, a je to 
kmalu znižala na polovico, od te pa je 
najemnina za prostor vzela 6000 din. 
Knjige sem izposojala sama z dvema 
pomočnicama. Stiska z denarjem in 
ozkim prostorom je bila nenehna. 
Kljub vsemu je knjižnica rasla. Tudi 
njen znanstveni oddelek se je oboga
til s starimi knjižnimi dragocenostmi. 
Že tedaj sem predvidevala, da bo 
Celje nekoč dobilo svojo študijsko 
knjižnico, v poseben predal sem uvr
stila knjige s skrajmo napredno vse
bino, ki sem jih mogla Izposojati le 
zaupno.

LM: Vodili ste knjižnico, ki je bila 
med najboljšimi te vrste pred vojno 
na Slovenskem. Kolikšen je bil vaš 
skrbno zbrani knjižni fond? Izpo
sojevalci?

V. L.: Število knjig je presegalo 
l'T.000. V vsej dobi je bilo izposojenih 
približno pol milijona knjig. Naj- 
zvestejši odjemalci so bili delavci, tem 
pa so slediili dijaki, nameščenci in 
kmetje, tudi iz daljne okolice. Denar 
za nabavo novih knjig je izviral veči
del i z izposo j e valnin.

LM: Posebno skrb ste posvečali od
krivanju in reševanju starih knjižnih 
redkosti.

v. L.: Prebrskala sem prenekatero 
podstrešje, zlasti po župniščih, in od
kupila dosti raritet, tako v Strmcu, 
Gornjem gradu, Goto vi j ah in Šmarju 
pri Jelšah. Ob l. celjskem kulturnem 
tednu 1. 1938 sem v sodelov. z B. Ger
lancem pripravila razstavo celjskega 
slovenskega tiska, iki sega v leto 1787.

LM: Dogodki leta 1941 so vaša pri
zadevanja surovo prekinili.

V. L.: BiHa je strahota! Gestapovci 
so me aretirali že 16. aprila 1941. V 
zaporih kapucinskega samostana so 
me zasliševali tudi o knjižnjici itn o 
njenem denarju. Tiste dni sem sliša
la prve vesti o organiziranem uni
čevanju slovenske 'knjige. Skrila sem 
obraz v ležišče in zajokala.

Izselili so me.
LM: Kako pa je bilo z vašo veliko 

zasebno knjižnico?
V. L.: Tu je bilo nekaj sreče. Zanjo 

sem hvaležna svoji gospodinji meščan
sko šolski ravnateljci Ani Zupančič in 
Elzi Sernec. Medtem ko sem trpela, v 
zaporu, sta moje knjige spravili v 
Ljubljano. Pri tem sta dizmed ,1.2 za
bojev šla sicer dva v izgubo. Mestno 
knjižnico pa je Okupator vso odpe
ljal in veči del uničil, tako da so 
propadle tudi stare knjižne redkosti. 
Le majhen del knjig se je ohranil v 
nekih skladiščih.

LM: Po osvoboditvi 1. 1945 ste se 
vrnili v Celje kot ravnateljica žen
ske nižje gimnazije. Vaše učenke se 
vas z ljubeznijo spominjajo kot stro
ge, pravične in plemenite profesorice, 
ki ste s svojo prekaljeno učno metodo 
dosegli izredne uspehe.

V. L.: Rada se srečujem z njimi in 
tudi pišejo mi. v veselje mi je bilo 
delo z njimi, v novembru 1945 pa sem 
prevzela še dodatno nalogo, da obno
vim javno mestno knjižnico. Rada

sem se odzvala, čeprav ni bilo de
narja za knjige. Cez dan me je za
poslovala šola, zato sem v knjižnici 
na Tomšičevem trgu (tam so jo ime
li Nemci med okupacijo) delala vsak 
dan do polnoči - v prostoru z razbi
timi okni in brez kuriva. Seveda tu
di brez vsakršne plače. Vendar se mi 
je posrečilo zbrati 2000 knjig. Obnov
ljena knjižnica je bila odprta na 
Prešernov dan 1946. Tedaj sem sli
šala očitek, da si to knjižnico sama 
lastim, zato sem se odpovedala nje
nemu vodstvu. Nihče mi ni dejal: 
hvala! Kmalu sem na nepričakovan 
način izgubila še svojo skromno so
bico v centru mesta.

LM: Tedaj ste se zatekli k svoji pri
jateljici na Vransko. Ali tu kaj po
grešate Celje, ki ste v njem delali 
od 1 1919 dalje?

V. L.: Prva leta mi je bilo hudo po 
njem. Obiskujem pa ga še zdaj, zla" 
s ti njegove kulturne prireditve. Ra
da si ogledujem rast nove stavbe 
študijske knjižnice in tudi ljudsko 
knjižnico. Uživam pri tem, ko vidim, 
da se uresničujejo moje lepe nekda
nje sanje.

LM: Berete Lepo mesto? Kako so
dite o njem? Čemu naj OTD posveti še 
več brige?

V. L.: Sem naročnica Lepega mesta 
in ga rada preb ir aim. Zlasti cenim 
objavljene starejše celjske zanimi
vosti. ki naj jih bo še več, da ne 
zdirknejO' v pozabo. OTD se močno 
zavzema za čistost din lepoto mesta — 
te je pač še premalo. Talko sem se 
nedavno zgrozila nad smieitmi tam ok
rog samopostrežne trgovine pred ki" 
nom Metro,pol.

LM: Hvala vam za vse povedano! 
Mnogo ste dali Celju - nekdanjemu 
in s tem tudi sedanjemu. Vaš zgled 
nesebične ljubezni do knjige in slo
venske kulture naj bo novim rodo
vom ne le občudovanja, ampak tudi 
posnemanja vreden — v delu!

V. L.: Prosim, stopite še v mojo 
knjižnico, iki mi pomen j a vse!

(Čudovito bogata knjižnica! Ustvar
jala jo je nad 60 let in jo dopolnjuje 
še danes — ob preskromni pokojnini. 
Tam je poseben, širok oddelek z 
vsemi originalnimi deli in prevodi iz
pod umetniškega peresa Vladimira 
Levstika — Verinega brata. Na nas zre 
njegova slika, postavljena med razne 
likovne umetnine. To je soba kulture 
— soba Vere Levstikove na Vranskem.)

F. R.

AERO CELJE

Brivsko frizersko podjetje

»NEGA« Celje
s poslovalnicami:

Česalnica ZORA, Stanetova 3 
Brivnica MARKO, Stanetova 8 
Brivnica JANEZ, Trg V. kongr. 
Brivnica in česalnica »NEGA«, 

Gaberje
priporoča svoje kvalitetne 

usluge

ZLATARNA
CELJE

izdeluje zlati in srebrni nakit 
ter srebrni jedilni pribor

•
Proizvodnja: Tovarniška ul. 

tel. 22-52
Prodajalna: Prešernova ul.

tel. 21-81

Prepričajte se o solidni izde
lavi in primernih cenah. Stro
kovna postrežba in nasveti.

GOSTINSKO PODJETJE
»OJSTRICA«

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

mr- Fed<>r Gradišnik SREČANJA

Z MLADIM NOVAČANOM
(Nadaljevanje iz 2. številke 

• Lepega mesta« z dne 15. septembra 
1965. leta)

6.
Nekega dne sva sedela pri Seid- 

.•vem studencu v Mestnem parku, 
iz žepa je potegnil šolski zvezek, ga 
odprl in pokazal na prvo stran:

»Poglej!«
Pal mi je zvezek in bral sem na 

»rvi strani:
KRISTINA LESKOVŠKA. Trage

dija v treh dejanjih. Spisal 
Anton Novačan.

Ko sem hotel obrniti list, mi Je iz
trgal zvezek Iz rok in ga vtaknil v 
žep.

»Ne hodi radoveden,« se je smejal, 
•ko bom končal, boš bral — to je še
le začetek in obenem — slovo od 
nje ... od Kristine .. . Tako si bom 
»lajšal srce — slovenska literatura pa 
no dobila novo dramsko delo, ki jih 
imamo tako malo. Ali ni res? Kar 
sram me je, ko vidim, da v Narod
nem domu uprizarjajo same tuje gle
dališke igre francoskih, angleških, 
predvsem pa nemških pisateljev. In 
to v Celju, v tem nemčurskem gnez
du, kjer bi moralo naše gledališče 
biti res trdnjava slovenstva. Ali si 
že kdaj slišal, da bi v celjskem nem
škem gledališču igrali kakšno delo 
slovenskega avtorja? Mi pa igramo 
Anzengruberja, Nestroya, Carla Costo, 
Raupacha, Wildbrandta. Blumentha- 
la, Mosenthala in druge! Ali nimajo 
Nemci prav, če se norčujejo iz na»? 
Ni dovolj, če imamo tako imenovane 
slovenske predstave, ko pa so dela, ki 
jih uprizarjamo, v večini nemška, pre
vedena v slovenščino. Govekarjev« 
dramatizacije Jurčičevih romanov in 
Finžgarjev »Divji lovec«, to je vse, 
kar smo gledali slovenskega v Na
rodnem domu. Pa poglej lepake nem. 
škega gledališča: dela svetovne gle
dališke literature, iz nemške pa vse 
od Schillerja in Goetheja do najno
vejših dramatikov! Naj naši ljudje

še toliko kriče o celjskem nemškem 
gledališču, da je zanič in da zagreši 
smrtni greh vsak Slovenec, ki hodi v 
celjsko nemško gledališče — eno drži; 
Celje je majhno mesto, ima pa gleda
lišče - čeprav nemško - v katerem 
lahko vidiš uprizoritve repertoarja 
svetovne dramatske literature: Scha- 
kespeara, Calderona, Lope de Vega, 
Ybsena, Stridberga itd. Najbolj pa ml 
je všeč, da iz svoje literature igrajo 
vse, kar je imelo uspeha na nemških 
odrih v Berlinu, na Dunaju, v Gradcu 
itd. m mi? Seveda je res, da je naša 
dramska literatura revna, res pa je 
tudi, da nista Govekar in Finžgar edi
na slovenska dramska pisca in da bi 
se našlo razen njiju gotovo še to in 
ono, kar je boljše, kot so Govekarje- 
ve tako imenovane »narodne igre«.

Govoril je ognjevito in prepričeval
no. s te strani ga doslej nisem po
znal. Spomnil sem se njegove sodbe 
o Nemcih, ki jo je izrekel takrat, ko 
sem ga peljal prvič v našo knjižnico. 
V srcu pa mi je bilo nekako lahko, 
ko sem slišal njegovo sodbo o celj
skem nemškem gledališču, kajti že 
dalj časa me je mučil občutek hude
ga narodnega gl|eha, ker sem bil 
kljub očetovi prepovedi in kljub ost
rim svarilom v Hribarjevi »Domovi
ni« strasten obiskovalec nemškega 
gledališča. Samo ob sebi se razume, 
da me ni manjkalo pri nobeni igri, 
ki so jo Slovenci igrali pod Salml- 
čevim vodstvom v Narodnem domu, 
toda to mi je bilo premalo. Saj so bi
le slovenske predstave zelo redke, 
nemške pa so se vrstile po trikrat te
densko in to drama, opera in opereta. 
Reči moram, da sem v svojih celjskih 
dijaških letih spoznal v mestnem 
nemškem gledališču vrhunska dela 
svetovne dramatike od klasikov do 
moderne, in ko sem pozneje v Grad
cu, na Dunaju in v Pragi obisk, tam
kajšnja gledališča, sem pravzaprav le 
še primerjal umetniška podajanja in 
igralske stvaritve velikomestnih an
samblov in posameznih umetnikov z

umetniškim nivojem malega, provin
cialnega Celja.

Z Novačanom doslej o gledališču 
nisva mnogo razpravljala, zato sem 
ga zdaj kot strasten ljubitelj gleda
lišča poslušal z veliko napetostjo.

»Zaupal ti bom skrivnost, ki mi že 
dolgo leži na duši,« sem mu dejal, ko 
je končal. »Do danes sem mislil, da 
sem velik grešnik, zdaj vidim, da 
moj greh vendarle ni tako velik.«

Srepo je uprl pogled vame.
»Greh te teži? Izpovej se — naj bom 

tvoj spovednik! Pretehtal bom greh 
in pravično razsodil... Ni ga greha, 
ki bi mu ne bilo odpuščanja, samo 
odkritosrčne izpovedi je treba in če 
si res zakrivil greh, odkritosrčnega 
kesanja ...«

Okrog usten mu je igral ironičen 
smehljaj, potrepljal me je po rami in 
se mi približal... Izpovedal sem se 
mu Iz vsega srca, in ko sem končal, 
se mi je zdelo, da sc mi je odvalil 
kamen z duše. in bilo mi je naen
krat lahko in mirno pri srcu .. .

7.
Lahen vetrič je potegnil nad nama, 

listje je vztrepetavalo na drevju, ena
komerno je šumljala voda iz seidlo- 
vega studenca... Novačan se je tes
no naslonil name in se oklenil moje 
roke. Nekaj trenutkov je molčal, po
tem pa je z mehkim glasom sprego
voril:

»Glej to marmornato ploščo, vzida
no nad tem studencem. Celjski Nem
ci so jo vzidali v spomin možu, ki je 
bil svoj čas profesor na tukajšnji gim
naziji. Mož je bil pesnik, nemški pes
nik, a za časa svojega bivanja pri 
nas je vzljubil naše ljudi in našo 
prelepo Savinjsko dolino. V svojih de
lih je seznanjal Nemce z našimi na
rodnimi pravljicami in pesmimi, z 
lepoto naših krajev in z dušo našega 
ljudstva. Bil Je Nemec in je pone
sel vse to v svet, pokazal je svoje
mu narodu tisti malo znani narodič, 
ki živi na Jugu avstrijskega cesarstva, 
neznan v širšem svetu, pod najhuj- 
šim političnim in gospodarskim priti
skom tistega cesarstva, kateremu je 
Seidel spesnil državno himno. Glej, 
takega moža ne smemo sovražiti zato.

ker je bil Nemec. Slepa strast Je ne
pravična, mi pa moramo biti pravič
ni, ljubiti moramo resnico in priznati 
vsakomur, kar mu gre po njegovem 
delu... Se tri naj ti omenim, ki so 
posneli kot Nemci slovensko ime, slo
vensko narodno pesem in krasoto na
ših krajev v širni svet: Samhaber, ki 
je kot profesor v Ljubljani izdal Pre
šernove pesmi v nemškem prevodu 
pod naslovom »Preširenklange«, Ru
dolf Baumbach, ki je napisal v nem
škem jeziku pesnitev o »Zlatorogu«, 
s katero je svojemu narodu podaril v 
pesniški obliki eno najlepših sloven
skih pravljic izpod Triglava, in tret
ji - graški univerzitetni profesor 
Frischauf, ki je prehodil vse kotič
ke Savinjskih planin ter v neštevilnih 
spisih opisoval krasote naših gorskih 
krajev, ki jih je odkrival z našimi do
mačini našim in tujim planincem. Pri 
šovinistih lastnega naroda si je zaradi 
svojega delovanja med Slovenci na
kopal besno sovraštvo, v zgodovini 
našega planinstva pa ho — dasi Nemec 
- trajno zapisan kot eden največjih 
ljubiteljev in popularizatorjev prirod- 
nih lepot naših alpskih krajev«

Poslušal sem ga kakor v sanjah.
»Zakaj ti pripovedujem vse to?« je 

nadaljeval po kratkem premolku. »Re
kel si mi, da si storil greh, ker hodiš 
k nemškim predstavam v celjsko gle
dališče. Bodi brez skrbi - dokler lju
biš svoj materin jezik, dokler ti bije 
srce za tegobe in srečo svojega na
roda. dokler boš izpolnjeval dolžnosti, 
ki jih imaš do ljudstva, iz katerega 
si izšel, tako dolgo si lahko miren in 
brez skrbi. Grešil bi, če bi hodil ▼ 
nemško gledališče zato ker te je sram 
majhnosti svojega naroda in ker ob
čuduješ veličino Nemcev s prijetno 
željo, vključiti se v njihove vrste in 
postati renegat. Dokler ti je srce či
sto in ljubiš svoj narod in delaš zanj, 
čeprav je majhen in preprost — tako 
dolgo se nisi pregrešil niti toliko, kot 
rodoljubi iz Narodnega doma, ki 
uprizarjajo na slovenskem odru nem
ške gledališke igre v slovenskih pre
vodih.«

Kamen se mi je odvalil od srca ... 
hvaležen sem stisnil Novačanu roko 
in tiho dahnil predse: »Hvala ti! Zdaj 
sem miren.«
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ZANIMIVA PLANINSKA 
BIBLIOGRAFIJA

Jože Munda — France Zupan 
■r— Ludvik Žepič, Gore v besedi, 
podobi in glasbi. Slovenska pla
ninska bibliografija. Planinska 
zveza Slovenije. Ljubljana 1965.

Propagandna komisija PZS je ob 
novem letu 1966 izdala 200 strani 
obsegajočo bibliografijo. Popis za
jema slovenske planinske knjige, 
planinsko časopisje, zbornike, zgo
dovino, leposlovje, vodnike, pro
spekte, društvene spise, zemljevi
de in albume. Ne vsebuje član
kov v Planinskem vestniku, ker 
so ti popisani v posebnih »Kaza
lih-«. V leposlovju je vpošteta tu
di lovska, smučarska in planšar
ska povest, Ljudska pripoved in 
pravljice, ni pa zajet znanstveni 
tisk. Drugi del priča, kakšno ve
ljavo ima gora kot estetsko zani
miv v likovni umetnosti in obse
ga katalog planinskih podob. Tre
tji del pa obsega razne zbore, sa
mospeve, klavirske skladbe, sim
fonije, kantate, opere in razne 
zbirke, ljudsko pesem in zbirke 
ljudskih napevov.

Knjiga je izšla za 70 letnico 
slovenske planinske organizacije 
in pomeni tudi opozorilo sloven
ski turistični publicistiki. Doka
zuje s svojim sprehodom skozi 
čas, kako se je slovensko planin
stvo vključevalo v slovensko druž
beno zavest in prispevalo k na
predku slovenskega narodnega gi
banja. Njegov kulturni doprinos 
in dosežek pomeni tudi za razvoj 
našega turizma nepogrešljivo se
stavino.

T. O.

NAJBOLJ KUPOV ANE KNJI
GE V CELJU LETA 1965

V lanskem letu so v Celju naj
bolj kupovali naslednje knjige — 
torej celjski bestsellerji:

Mladinska knjiga:
1. Prešeren I. in II. del
2. V vrtincu I. in II. del
3. Kjer tišina šepeta

Naša knjiga:
1. V vrtincu I. in II. del
2. Angelika
3. San Salvatore

Državna založba Slovenije:
1. Paganini
2. Temno hrepenenje
S. V vrtincu I. in II. del

Mohorjeva knjiga:
1. Kuharska knjiga (Ivačič)
2. Če bi še enkrat živel
3. Finžgarjeva zbrana dela

Zbrala M. M.

OBČNI ZBOR DELAVSKEGA 
ODRA
Februarja je imel redni občni 

zbor Delavski oder, ki je v minu
lih treh letih dosegel nekaj lepih 
uspehov. Največ uspeha so dose
gli z dvema velikima predstava
ma na celjskem Starem gradu. Na 
občnem zboru so poudarili tudi 
potrebo po lutkovnem odru v Ce
lju, govorili so o svojem bodo
čem delu, za novega predsednika 
pa so izvolili Jožeta Bevca.

LEKARNA CENTER 
CELJE

Na oglu Stanetove in 
Vodnikove ulice

Meduza na šempetrskih spomenikih
Pri občudovanju šempetrskih 

spomenikov nas predvsem zani
majo portreti pokojnikov bodisi 
so to reliefi ali pa kipi v nekoli
ko nadnaravni velikosti. Posamez
ne mitološke scene izpolnjujejo 
stene grobnih skrinj, tako npr. 
prekrasen relief Evrope, ki jo ne>- 
se Zeus po morskih valovih na 
otok Kreto. Velika škoda je, da 
je ravno Evropin obraz poškodo
van, ker Evropa predstavlja lik 
mlade Kalendine, katere portret 
je ohranjen na zadnji steni edi- 
kule Eni j cev. Njeno ime je pa o- 
hranjeno na plošči, ki pokriva 
grobno skrinjo.

Manj smo pozorni na gornji del 
grobnih stavb, ker so nekoliko 
predaleč od našega pogleda in ne 
moremo popolnoma natančno ugo
toviti vseh posameznosti, čeprav 
so vsi gornji arhitektonski delt 
(razni zoborezni ornamenti, pla- 
mete itd.) izdelani ravno tako 
skrbno, kakor da so v višini gle>- 
dalčevih oči. Posebno zanimiva je 
Nereida, ki izpolnjuje timpanon 
Priscianove grobnice. Nereida z 
vihrajočo tančico sedi. na hipo- 
kampu, ki plava na levo1, zadnji 
del telesa ima trikrat zavit. Cel 
prostor je obrobljen s trikotnim 
okvirjem, čigar dolnji del je pla
stična preklada. Ta je spodaj iz
polnjena najprej z jajčastim in 
zoboreznim ornamentom in še s 
večjimi konzolami, med katerimi 
se vije niz astragalov (biserov) in 
rozet.

Gornji rob sta dve trikotnikovi 
stranici, ki sta obenem tudi zu
nanji del dvokapne strehe. Njeno 
sleme je marmorna, znotraj kori-

tasto izdolbena preklada, ki jo 
spredaj zaključuje Meduzina gla
va.

Naloga Meduzine glave je bila, 
da s svojim groznim likom pripo- 
dobi vsakogar, ki bi hotel oskru
niti ali oropati grobnico. Sedaj 
Meduza nima več tistega strahot
nega izraza, kakor so ga imeli 
najstarejši liki. Strupene sikajo
če kače so spremenjene v plete
nice in le na robovih bi lahko 
slutili kačja telesa. Ta bogata 
frizura obroblja okroglo glavo s 
skoro trikotnim čelom. Skoro ok
rogla Meduzina glava je značilna 
za njen starejši način uporab
ljanja.

Meduzin pogled prodiren, ne
usmiljen gleda brez čustva na ti
stega, ki se ji upa približati. Me
duza je s svojimi široko odprtimi 
strahotnimi očmi okamenila vse, 
kar je zadel njen pogled. Zato je 
Atena še mrtvi Meduzi prekrila 
oči z njenimi lasmi, da se ji je 
lahko približala. Oči naše Meduze 
so odprte, njen prodirni, neusmi
ljeni pogled čuva grob pokojnikov 
pred oskrunjenjem (apotropeična 
naloga).

To je največja do sedaj odkrita 
Meduzina glava (inv. št. 396) iz 
Šempetra s slemena grobnice Pri- 
scianov. Manjša je bila na sleme
nu grobnice Priscianov. Manjša je 
bila na slemenu grobnice Enijcev, 
medtem ko je Meduza na grob
nici Sekundianov, kakor tudi re
liefni portret moža nadopolnjen.

Poleg Meduze imajo apotropeič- 
no nalogo še kipi dveh zmajev, ki 
pa zaenkrat še ne stojita na sle
menih. Prof. dr. Jos Klemenc

0 delu Komornega zbora
Od občnega zbora, ki je bil v 

začetku februarja, predseduje Ko
mornemu moškemu zboru zdrav
nik prim. dr. Herbert Zaveršnik, 
sicer pa je uprava zbora v glav
nem ostala v rokah prejšnjih od
bornikov.

Zbor ima pred seboj daljšo kon
certno turnejo po Zvezni repub
liki Nemčiji in po Nizozemski. 
Tja odhaja na povabilo ženskega 
pevskega zbora »Lyra« iz Rem- 
scheida, s katerim se je spoznal 
na lanskem mednarodnem pev
skem srečanju v Montreuxu, ter 
na povabilo holandskega pevskega 
društva »Oranje« iz Schinvelda.

Gostovanje v krajih Ronsdorf, 
Remscheid, Solingen bo zbor iz
koristil za radijsko snemanje na
rodnih pesmi Jugoslavije v Kölnu 
ter za tri koncerte med našimi iz
seljenci v Eisenu (Belgija), Brua- 
sumu (Nizozemska) in Aachenu 
(Nemčija).

Zbor odpotuje 27. aprila v or
ganizaciji celjske poslovalnice 
»Kompasa«.

MONOGRAFIJA O JAKIJU

Koncem lanskega leta je izdala 
Pomurska založba v Murski So
boti monografijo o slikarju Jožetu 
Horvatu — JAKIJU. Monografija 
je izredno lepo urejena in oprem
ljena pa tudi po grafični izvedbi 
je lahko v ponos založbi in tiskar
ni Pomurski tist ter vsem, ki so 
pri delu sodelovali. Študijo o Ja- 
kiju je napisal direktor Modeme 
galerije Zoran Kržišnik, sestavila 
jo je Ljerka Menaše, lepo pa jo je 
opremil Jože Brumen.

20 LET ŠTUDIJSKE
KNJIŽNICE
Letos slavimo tudi še pomem

ben jubilej — dvajset let Študij
ske knjižnice.

O tem bomo pisali več v na
slednji številki našega časopisa.

15 LET SLOVENSKEGA LJUD
SKEGA GLEDALIŠČA
V CELJU

Z Jean-Paul Sartrovo dramo 
Umazane reke je proslavilo SLG 
CELJE 15-letnico dela kot poklic
no gledališče, ki je bilo ustanov
ljeno 6. dec. 1950, prvo premiero 
pa je imelo 17. marca 1951. Ob tej 
priliki so imeli v gledališču pri
srčno slovesnost, na kateri so še 
posebej počastili člane kolektiva, 
ki so celjski gledališki hiši zvesti 
vse od njene ustanovitve.

JUBILEJ ZBORA
FRANCE PREŠEREN
V maju bo slavil pevski zbor 

železničarskega prosvetnega dru
štva »France Prešeren« dvajsetlet
nico delovanja in 70-letnico usta
novitve svojega prednika Celjske
ga pevskega društva. Celjsko pev
sko društvo je bilo vodilno narod
no buditeljsko društvo v Celju iz
za devetdesetih let prejšnjega 
stoletja.

Jubilej bo »France Prešeren« 
proslavil s samostojnim koncer
tom.

KONCERT HARMONIKARJEV
SVOBODE
Tudi letos so se nam predstavili 

na samostojnem uspelem koncer
tu solisti in ansambel harmoni
karske šole DPD Svoboda, ki jo 
vodi Oskar Leskovšek. Zaigrali so 
nam vrsto uspelih klasičnih, za
bavnih in narodnih skladbic. Bili 
so deležni navdušenega odobra
vanja povsem zasedene velike 
dvorane Narodnega doma.

Letošnjo spomlad so spet v Slovenjegraškem umetnostnem paviljonu raz
stavljale žene umetnice. Med njimi se je prav lepo uveljavila tudi aka
demska slikarka, profesorica Darinka Pavletič-Lorenčak iz Celja. Strokovna 

kritika je njeno delo dobro ocenila. Na sliki: Istrske žene, olje.

Število obiskovalcev v SLG Celje
v sezoni 1964-65

Ponovitev iz sezone 63/64:
1. DRAGI LAŽNIVEC 11 predstav 2 947 obiskovalcev

Redne predstave v sezoni 64/65
1. KRALJ OSVALD 22 predstav 6 210 obiskovalcev
2. POJOČA SKRINJICA 31 predstav 12 072 obiskovalcev
3. NEDELJSKA LJUBEZEN 25 predstav 7 387 obiskovalcev
4. ZLOČIN IN KAZEN 19 predstav 5 715 obiskovalcev
5. VIHAR 23 predstav 6 792 obiskovalcev
6. LJUBEZENSKA POEZIJAM predstav 4 791 obiskovalcev
7. NAŠI TRIJE ANGELI 24 predstav 6 697 obiskovalcev
8. KRALJ NA BETAJNOVI 22 predstav 6 417 obiskovalcev
9. RINGARINGARAJA 22 predstav 5 662 obiskovalcev

10. HERMAN CELJSKI St. gradlO predstav 9.874 obiskovalcev

Skupaj 223 predstav 74 564 obiskovalcev

12 LEPO MESTO



Literarni večer Frana Roša
Delavske univerze ne štejemo 

samo za splošni in strokovni izo
braževalni center, temveč zadnji 
čas tudi za organizatorja kultur
no,umetniških prireditev, po po
topisih predavanjih pa sega celo 
— hočeš nočeš — na delovno pod
ročje turističnega* propagatorja. 
Mimo te obrobne pripombe pa je 
hvalevredna odločitev DU, da 
nam bo v korist literarnega raz
gleda našega občana v posebnih 
literarnih večerih predstavila 
književnike iz Celja oz. njegove
ga .zaledja.

Tako je bil 10. februarja kot 
prvi na programu književnik 
Fran Roš. Prireditelj je predsta
vil Roša in njegovo obsežno pisa
teljsko in pesniško delo trikrat 
zapored: dopoldne in popoldne za 
šolsko mladino, zvečer za odraslo 
občinstvo.

Uvodoma je prof. Bolhar izčrp
no orisal življenjsko pot in obsež
no književniško delo Frana Roša, 
ki ga naša javnost ceni tudi kot 
zglednega. šolnika in zavednega 
družbenega delavca. Za tem so 
sam pisatelj in posamezni recita
torji brali njegova dela — 15 po 
številu. Slišali smo vezano in ne
vezano besedo' lirika, pripovedni
ka in sodobnega satirika — ob 
vsaki besedi pa so zven v kova
nju novih časov.

Med recitatorji omenjamo zlasti 
člana ljubljanskega SNG Janeza 
Rohačka ter Bogdano Grobelni
kovo. Izvajanja so vsakokrat na
letela med poslušalci na topel od
ziv.

Slavističnoh društvo ter Turi
stično društvo, ki šteje Frana Ro
ša med prve in najpomembnejše 
sodelavce »Lepega mesta«, sta 
uglednega literarnega delavca po
častili s cvetjem in darilom.

G. G.

SESTANKAR
Rad je hodil na sestanke, 
ker za vse se je zanimal.
Tudi če za nove davke 
šlo je, rad je kar prikimal. 
Slednjič pa ugotovili 
pravi vzrok so temu stanju.
So v dvorani ga pustili, 
da je kimal dalje — v spanju.

DUNAJSKO
Naj napišem nekaj vrstic z Du

naja, kakor sem ga videl pred
vsem s turističnimi očmi. Vtisi se 
nanašajo na lanski december, ko 
sem bil sam na Dunaju, in na le
tošnji marec, ko so mi o njem pri
povedovali znanci.

1. december 1965
Nad donavskim kanalom piha 

burja tako, da mi je odneslo klo
buk. Prijazna ženica mi ga je po
brala. Velik plakat Volksopere va
bi na komično opero Cigan baron, 
eno naslovnih vlog poje Sonja 
Draksler. Odločim se, da si pred
stavo ogledam. Odpeljem se do te
ga gledališča, kupim vstopnico, 
predzadnjo vrsto v parterju za 
96 šilingov in še 4 šilinge za pro
gram. Torej okroglo 100 šilingov 
ali 5000 naših starih dinarjev. Od
plačevanju vstopnine sem se za-

Vabimo vas v članstvo Olep
ševalnega in turističnega dru
štva- Pristopnina 100,- S dinar
jev za odrasle in 50.- S dinar
jev za mladino do 18. leta. 
Clanarina 300.- S dinarjev za 
odrasle in 50.- S dinarjev za 
mladino. Preberite si delovni 
program društva v tej številki! 
Člani imajo na vseh izle
tih in društvenih prireditvah 
20 % popusta!

Letošnji koncerti
Z letošnjo koncertno sezono je 

nemalo težav, kakor smo o tem 
že pisali v zadnji številki našega 
lista. Vkljub temu je sezona stek
la, za kar velja izreči priznanje 
Glasbeni šoli in njenemu ravna
telju prof. Egonu Kuneju.

Do sredine marca smo imeli tri 
prav lepe koncerte. Prvi se nam 
je predstavil meseca januarja od
ličen komorni ansambel Marjana 
Lipovška, ki je izvedel imeniten 
koncert s Haydnovim klavirskim 
triom in Schubertovim Fo
rellenquintetom. Obiskovalci so 
bili s koncertom prav zadovoljni. 
Meseca februarja smo imeli že 
drugi koncert. Tokrat se je celj
skemu koncertnemu občinstvu, ki 
ga je bilo žal zelo melo, predsta
vil violinist Dean Bravničar, ki 
ga je pri klavirju spremljal Mar
jan Lipovšek. Marca so na poseb
nem koncertu navdušili celjsko 
mladino Zlata Ognjanovič, har
fistka Petrič-Uršičeva, flautist 
Fedja Rupel in pianist Pavel

Sivic.

Lanski prejemnik Šlandrove 
nagrade mesta Celja godalni or
kester »I\'an Cankar« je imel 9. 
marca v pomnoženi zasedbi svoj 
letni koncert.

Koncert moramo v prvi vrsti 
oceniti kot produkcijo nesebične, 
ustvarjalne ljubezni do instru
mentalne glasbe, kot redko Ijud- 
skoprosvetno dejanje sredi sodob
nega hrupa, ko nam je še kako 
potrebna duhovna zbranost in 
večja zavzetost do kulture.

Dvoje je, s čemer je orkester, ki 
ga že dvajset let požrtvovalno vo
di prof. Dušan Sancin, pritegnil 
našo pozornost: izbran, razumljiv 
in za vsako uho prijeten program 
ter kultivirano izvajanje. Orke
ster je začel in zaključil z visoko 
klasiko (Mozart, Beethoven), vmes 
pa poklonil nekaj biserčkov ro
mantike (Glinka, Chopin, Flotow) 
ter slovenskih samospevov (Jen
ko, Vilhar), pri čemer nosi pre
pričljiv delež sopranistka Zlata 

Kozmus-Zohar j eva.

BESTSELLER.!! V KINU
Leta 1965 so imeli v celjskih kinematografih največ

Pesem za karabinko
obiskovalcev tile filmi:

španski film obisk. 9725
Med jastrebi jugoslovansko-nemški obisk. 9593
Najdaljši dan ameriški obisk. 9394
Old Schatterhand jugoslovansko-nemški obisk. 8940
Rio Končos ameriški obisk. 8837
Vinetou jugoslovansko-nemški obisk. 8765
Komančerosi ameriški obisk. 8339
V vrtincu ameriški obisk. 7376
Državljan Pokorni domači obisk. 7184
Hatari ameriški obisk. 7313

PISMO
mislil, kako je gledališče pri nas 
poceni! Predstava je bila res le
pa, režija domiselna, pevci dobri. 
Sonja Draksler je pela živahno, 
s čistim glasom, tudi njena igra 
je bila uspešna. Naj omenim še, 
da je pri posameznih scenah pri
šla na oder cela vojska, pa 60 le
senih svinj, v zadnjem dejanju pa 
je prikorakala na oder godba na 
pihala v starih huzarskih unifor
mah. In ko je udarila »Radetsky 
marš« so gledalci ploskali še in še. 
Ne vem tudi, kolikokrat se je na 
koncu predstave dvignil zastor.

XXX
V potovalnih agencijah je mir

no, zimska sezona je skromna. V 
šestih agencijah, ki sem jih obi
skal, sem dobil le dva slovenska 
zimska prospekta: Kranjsko goro 
in Celjsko turistično področje. Za
nimajo se pa že za prihodnjo se
zono, nekateri že tiskajo1 progra
me 1966. Zvečer sem obiskal pro» 
pagandno oddajo našega JAT-a v 
studiu dunajskega radia, kjer so 
tudi znane oddaje za avtomobiliste. 
Oddaja je bila dobro pripravljena, 
zanimiva in propagandna, le tisti 
naših konzularnih predstavnikov, 
ki že mora govoriti nemško, bi- 
moral pač nemško tudi znati. O 
turizmu in o naših zdraviliščih 
je bilo govora še na združenju 
avstrijskih bolniških blagajn in še 
marsikje. V glavnem so optimisti

ter računajo, da bodo poslali le
ta 1966 za 10°/o več gostov v naše 
kraje, kakor pa so jih poslali leta 
1965.

XXX
Pregledal sem še programe 

državne opere. Samo tako imeno
vani železni repertoar, brez ekspe
rimentov. Znanec mi je dejal, da 
so eksperimenti predragi, saj sta
nejo vstopnice za državno opero 
od 80 do 240 šilingov. V kinema
tografih, ki jih je čez 100, vrtijo 
vse mogoče filme, našega nisem 
našel na sporedu nobenega.

In še trgovine. Vse je že v bo
žičnem razpoloženju, trgovske 
ulice polne električnih girland in 
čudovitih barvastih svetlobnih de
koracij. Izložbe so prenatrpane, v 
trgovinah vrvež. Toda nikjer ni
sem opazil rdečih Miklavževih iz
ložb. Naslednjega dne sem. pre
bral v Arbeiter Zeitung članek: 
Božič je povsem izpodrinil Mi
klavža. Komercialisti so izračuna
li, da sta si ta dva svetnika ko
mercialno preblizu. Torej so lik
vidirali prvega...

20. februar 1966
Stekla je kampanja za letošnjo 

turistično sezono. V časopisih je 
že vse polno oglasov za turistične 
kraje na vzhodu in zahodu, le 
naših ni nikjer. Tečejo tudi zad
nje priprave za veliki spomladan
ski dunajski velesejem. Na sezna
mu prijavljencev ni naše države!

Kinopodjetje
CELJE

je lani moderniziralo oba kina, 
vedno pa se trudi predvajati 
obiskovalcem najboljše filme!

VELETRGOVINA S TEHNIČ
NO ŽELEZNINO IN KOVIN

SKIM BLAGOM

Kovinotehna
CELJE, Mariborska 17

vse vrste proizvodov črne in 
barvne metalurgije, kvalitetno 
orodje tu in inozemskega po
rekla za obdelavo kovin in le
sa, vsakovrstni vijaki, žičniki 
in žični izdelki, sanitarna ke- 
rarika ter armature in ostali 
izdelki kovinske predelovalne 

industrije.

OPOZARJAMO NA BOGATO 
IZBIRO V PRODAJALNI NA 

DROBNO!

KUPIMO
NASLEDJE KNJIGE:

Rajko Vrečer:
Savinjska dolina 

Ignacij Orožen:
Celjska kronika

Gubo:
Zgodovina mesta Celja
(v nemščini)

Informacije:
Turistični urad, poleg 
kina Metropol

Turistične agencije že razpošilja
jo svoje programe, ki imajo od 32 
do 160 strani raznih turističnih 
ponudb, od najcenejših do naj
dražjih. Kompletne penzione da
jejo že za 50 šilingov pa tudi za 
štirikrat toliko. Tudi naši kraji 
so v številnih programih, pred- 
vsem Rogaška Slatina in Dobrna. 
Našel sem jih v programih poto
valnih agencij UNION, RIVIERA, 
ÖVB in še nekaterih. Domiselni 
hotehrji objavljajo oglase za po
čitnice. Nudijo že zasebna kopa
lišča, po goste pa pridejo z last
nim avtom na dom in mu ne za
računajo več, kakor bi stal naj
cenejši železniški prevoz. Začeli 
so tudi govoriti, da smo v Jugo
slaviji že precej dragi. K sreči pa 
smo sorazmerno blizu, odpravili 
smo vizume ter imamo morje k 
temu pa še relativno poceni vino 
in cigarete.

XXX
Še besedo o razvedrilu. Kakih 

30 nočnih lokalov vabi goste s 
Striptease programi, dobro jedačo, 
v kinu FORUM teče že 61 tednov 
musical MY FAIR LADY, v ope
rah igrajo železni repertoar, vsi 
pa godrnjajo čez draginjo. Poto
valne agencije so že pričele z o- 
gledi in izleti, kongresi in plesi 
se vrstijo drug za drugim. Plesov 
je bilo okoli 50, kongresov pa 20 
čez zimo, kar je vse povezano s 
turizmom v mrtvi sezoni. Tudi 
predvolilna kampanja je razgiba
la Dunaj.

Sploh pa je Dunaj veliko, lepo 
in živahno mesto...

Zoran Vudler
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Nekaj zapiskov iz Celja med prvo vojno
Anina nedelja 26. julija 1914 je 

bila deževna. Navsezgodaj so se 
tudi v Celju pojavili plakati, ki 
so razglašali demo mobilizacijo. 
Ljudje so sklonili glave, ženske 
so zajokale, iz gostiln so se ogla
sile harmonike, z miz je tekla pi
jača.

Napolnili sta se obe celjski ka
sarni. Tudi v Petrovčah, Žalcu in 
na Teharjah so se sestavljale 
»marskompamje«. V nove svetlo 
sive unitorme preoblečeni možje 
in fantje do 42. leta starosti so z 
godbo korakali po ulicah, okra
šeni z zelenjem, cvetjem in slo
venskimi trakovi. Na kolodvoru 
so vstopali v vlake, ki so odhajali 
na sever, v Galicijo, ki je mejila 
na Rusijo. Vojaki so nosili tudi 
slovenske zastave, na las enake 
ruskim. Mestna policija se jih pri 
tem ni upala ovirati — bili so o- 
boroženi.

Tiste dni so v Celju in okolici 
zaprli več ljudi, obdolženih, da so 
bili v zvezi s Srbi ali pa da so 
jih hvalili. Tako je oborožena vo
jaška patrola prišla tudi v Zado
brovo pri Trnovljah na dom pi
satelja Antona Novačana. Ovadi
la ga je neka stara ženska iz Tr
novelj, češ da je Srbe imenoval 
»naše brate«, da pa je tudi že bil 
v Srbiji in Rusiji.

Novačana so zaprli najprej v 
celjski mestni kasarni, potem so 
ga poslali v Gradec, v zloglasne 
zapore »Paulustor«. Z vlakom ga 
je tja vodila eskorta treh vojakov. 
Za vodjo teh se je prostovoljno 
javil Stanko Žagar, bivši učitelji- 
ščnik iz Savinjske doline, zdaj pa 
korporal 87. pešpolka. Izbral si je 
še dva vojaka Slovenca, z name
nom, da jetnika medpotoma ob
varujejo pred vsemi nevarnostmi.

Ob vstopu v vlak so Novačanu 
takoj sneli lisice z rok. Med vož
njo jim je moral povedati vse o 
ženski iz Trnovelj, ki ga je ova
dila.

»Obračunali bomo s coprnico!« 
se je zaklel Žagar. Komaj so v 
Gradcu izstopili, že so neki ljudje 
s pestmi in palicami planili proti 
aretirancu, drugi pa so ga pričeli 
psovati in pljuvati nanj.

Toda trije vojaki z Žagarjem 
so tesno obstopili Novačana in s 
puškinimi kopiti odločno udrihali 
po množici. Ta se je pod hudimi 
udarci kriče umaknila in zava
rovani pisatelj je nedotaknjen do
spel do kaznilnice.

Korporal Stanko Žagar se je v 
Celju rad družil z dijaki. Skupaj 
s temi je kmalu po opisanem do
godku pripravil »pohod« proti 
ženski v Trnovljah, ki je Novača
na prijavila. Kakih petnajst di
jakov je neko nedeljo popoldne 
popeljal s seboj. Najprej so v Fa- 
zarinčevi gostilni pili in peli. Zve
čer na povratku so obkolili hišico 
ovaduške ženske in vpili:

»Živel Novačan! Živela naša 
vas! Dol s hudobno babo! Smrt!«

Dijak Vrbovšek je iz majhnega 
revolverja sprožil tri strele v hiš
no streho, da je opeka poskakala 
po njej. Potem je v vrsto čez vso 
cesto sklenjena skupina skozi Ga- 
berje prepevala slovanske pesmi.

Po dolgih tednih preiskovalne
ga zapora je graško vojaško so
dišče Novačana oprostilo in vrnil 
se je domov. Pred vojsko ga je 
še nekaj časa reševala »srčna na
paka«. Avgusta 1916 so ga poslali 
eksercirat v Žalec. Med tovariši 
tam je našel tudi kiparja Beme- 
kerja in Napotnika. Skupaj so po 
njivah kradli krompir, da niso 
preveč stradali.

Ijala zmage, ki pa so bile v resni
ci porazi. Kljub temu je celjska 
ulica takšne »uspehe« slavila z 
godbo, lampioni in baklami v 
bučnih sprevodih. Ob Marni nad 
Parizom so bile odbite nemške 
armade. Srbija se je še zmago
vito upirala.

Izložba Rascheve knjigarne v 
sedanji Prešernovi ulici je razka
zovala zemljevide z bojišči. Na 
njih zapičene zastavice so označe
vale fronto. Ko' pa so se vojske 
centralnih sil kje umaknile, pat- 
riotični knjigarnar vendar ni ho
tel premestiti zastavic. Vztrajal 
je na zavzetih položajih trdovrat- 
neje od tepenih generalov.

Neki slovenski študent je Ra- 
schu poslal karto, na kateri je 
zbadljivo pohvalil njegove »stra
teške sposobnosti«, ki pa da pro
padajoče monarhije ne bodo re

zraka. Tako se je zgodilo, da je v 
poletju 1918 poletelo nad Dunaj 
sedem italijanskih letal, da so 
odvrgla tisoče letakov s pozivom, 
naj se Dunajčani upro nesmisel
nemu. nadaljevanju izgubljene 
vojne. To skupino letal je vodil 
pesnik in avanturist d’ Annunzio. 
Vso dvakratno pot vzdolž železni
ce Trst — Dunaj preko Celja ni 
nihče sprožil strela na ta letala.

Celje je imelo svoj 87. pešpolk 
nastanjen v mestni kasarni, de
loma pa detažiran v Pulju. Gaber
ška vojašnica je služila bataljonu 
mariborskega 26. deželnobramb- 
nega polka. V času 1913/14 je bi
val tu stotnik Maister, poznejši 
general. Med aktivnimi oficirji je 
bilo malo Slovencev, med re
zervnimi pa so prevladovali. Celj

Nekaj koroških in Maistrovih borcev

Mojster Pelikan je posnel nekaj nekdanjih Maistrovih in koroških borcev, ki 
živijo v Celju. Na sliki so od leve proti desni: Juro Lesjak, Albin Dellamea, 
Anton Lečnik. Rudko Fajgelj, Dolfe Bervar, Fran Roš, dr. Fran Steinfelser, 
Novak Franc, prim. dr. Jože Flajs, Anton Mulej, Rudolf Pibrovec, Ivan Škufca, 
prof. Stanko Modic, prof. Fortunat Turk, Janko Wagner in Ferdo Primec.

šile. To karto je knjigarnar izo
besil ob vhodu v trgovino s pripi
sanim pozivom, naj mu pisca od
krije, kdor bi spoznal njegovo pi
savo. Rasch sam je rad postajal 
na pragu in opazoval ljudi, ki so 
prihajali brat karto. Med temi je 
bil tudi njen pisec sam in ta je 
knjigarnarja celo drzno vpraševal 
po uspehu njegovih prizadevanj.

Maja 1915 je Italija napovedala 
vojno svoji dotedanji zaveznici.. 
Nastalo je bojišče na slovenski 
zemlji ob Soči in na Krasu. Bob
neče topovsko streljanje od tam 
se je slišalo do Celja in še dalje. 
Kakor prej poljski, ukrajinski in 
židovski begunci s severa, ki so 
zasedli tudi graščino na Blagovni, 
so zdaj k nam prihajali novi be
gunci z juga — večidel Slovenci.

Težave so bile vse hujše. Živil
ske karte so nudile premalo in za
cvetela je »črna borza«. Cene so 
nenehno rasle, divje so se tiskali 
vse manj vredni bankovci. Vojni 
dobičkarji v zaledju so si meli 
roke. Oblast je kmetom odvzema
la pridelke in živino. Vojni ujet
niki — največ Rusi in Italijani — 
niso mogli nadomestiti manjkajo
če domače delovne sile.

Velike človeške izgube na fron
tah so zahtevale vpoklic še starej
ših in prav mladih ljudi. Ti so le 
površno izvežbarii odhajali na bo
jišča, bedno oblečeni, brez cvetja 
in petja. Fronte so se pomikale 
sem in tja in spet zastajale brez 
odločitve, pri tem pa je junaška 
Srbija padla pod okupatorjevo 
pest.

ski polk je imel tudi lastno god
bo, ki je večkrat koncertirala v 
parku. Ob večerih je iz obeh celj
skih kasarn odmevala samo slo
venska pesem, dokler zveneči zvo
ki trobente niso oznanili 9. ure.

Celjski bataljoni so v vojni pre
trpeli zelo hude izgube v mrtvih, 
ranjenih in ujetih. Krvaveli so 
najprej v Galiciji, potem pa na 
Doberdobu, Sveti gori in na ti- 
rolsko-italijanski meji. Naveličani 
trpljenja in v spoznanju nesmisel
nosti žrtvovanja za tujo korist so 
slovenski vojaki tudi uhajali. Pred 
orožniki so se skrivali doma ali 
pa »pri zelenem kadru« — v goz
dovih.

Jeseni 1916 umrlemu cesarju 
Francu Jožefu je na prestolu sle
dil mladi Karel. Da bi pomiril ne
zadovoljstvo v državi, je po treh 
letih sklical državni zbor na Du
naju. Tu so kakor češki tudi jugo
slovanski poslanci s posebno izja
vo zahtevali ustanovitev jugoslo
vanske državnopolitične skupno
sti. Tudi spodnještajerski Sloven
ci so se živo ogreli za takšen pro
gram in se zanj izjavljali na zbo
rovanjih in z zbiranjem podpisov. 
Tako je 17. marca 1918 v Žalcu 
manifestiralo 8000 Savinjčanov.

Zmaga ruske oktobrske revolu
cije 1917 je trpečim narodom Ev
rope pokazala novo pot. Okrepila 
je zlasti upornost delavstva, a tu
di nezadovoljstvo med vojaki. 
Umik Rusije iz vojne Nemčiji ni 
mogel več prinesti večjih predno
sti, ker so zdaj vstopale v spopad 
tudi že ZDA.

nostne države. Malo pred tem se 
je uprla zadnja marškompanija 87. 
polka, ko je odklonila odhod iz 
Celja na fronto in si cesarske ko
karde na čepicah zamenjala s slo
venskimi. Narodno viječe v Za
grebu je prevzelo vrhovno oblast. 
V Ljubljani se je sestavila Na
rodna vlada.

Dopoldne 1. novembra 1918 so 
v Narodnem dtanu zborovali celj
ski slovenski vojaki. Izvolili so si 
stotnika Ivana Sancina za povelj
nika. Z vrat v mestno kasarno so 
vrgli tablo s podobo dvoglavega 
črnega avstrijskega orla. Na dvo
rišču kasarne so kot prostovoljci 
prisegh zvestobo Jugoslaviji s 
tem, da so segli v roko predsed
niku Narodnega sveta v Celju dr. 
Kalanu. Njemu ob strani je vojak 
držal zastavo celjskega Sokola, ki 
je bila med vso vojno varno skri
ta na podstrešju sodnika Erharti- 
ča. Na mestnem magistratu in po 
hišah so zdaj smele prosto zavi- 
hrati slovenske trobojnice.

Skozi Celje so se z železnico 
in po glavni cesti vračali z juž
nega bojišča stotisoči vojakov. Z 
vseh strani so se vračali tudi Slo
venci, med njimi sta bila Franjo 
Malgaj in Srečko Puncer. V Ce
lje je prihitela delegacija koroških 
Slovencev prosit za vojaško po
moč. Malgaj, Puncer in drugi niso 
oklevali.

Priseljeni uradniki so odhajali, 
tuji napisi so1 izginjali. Neko noč 
po pevski vaji v Narodnem domu 
je množica ljudi z vrvmi preve
zala bronasti spomeniški kip ce
sarja Jožefa II. na sedanjem Trgu 
svobode. Med klici »Horuk!« so se 
mu noge ločile od podstavka in 
z licem naprej je padel na zasne
ženi tlak.

Dne 6. novembra 1918 je Celje 
slavilo konec podrejenosti Grad
cu in Dunaju ter vstop v novo 
državo, katere ustanovitev se je 
šele pripravljala. Slišali so1 se od
ločni klici »Živela republika Ju
goslavija!« Zborovalci so pozdrav
ljali mir in pričetek nove dobe.

Istega dne zvečer, ko so ljudje 
rajali v Narodnem domu, je z 
vlakom zapustila Celje četa fan
tov in mož z nadporočnikom Fra
njem Malgajem na čelu. Treba 
je bilo Sloveniji zavarovati Slo
vensko Koroško. Iz Maribora pa 
je klical general Maister.

Fran Roš

INDUSTRIJA
AEROKLIMATICNIH

NAPRAV

KLIMA
CELJE

Izdelujemo in montiramo ven
tilacijske in klimatične napra
ve, vodovodne instalacije in 

centralne kurjave

Sredi avgusta 1914 je prišlo do 
prvih bojev na poljskem ozemlju 
Rusije. Avstrijska poročila so jav-

Letalstvo tedaj še ni bilo po
membno, zato zaledje ni bilo iz
postavljeno večjim nevarnostim iz

V zadnjih dneh oktobra 1918 je 
razmajana Avstro-Ogrska morala 
dopustiti, da se njeni narodi razi
dejo in si ustanove lastne narod

Obiščite SAMOPOSTREŽNO 
RESTAVRACIJO in bife v Ga
berju, kjer boste dobro postre
ženi z okusnimi jedili in dobro 
kapljico, ob sobotah pa se bo
ste lahko razvedrili ob plesni 
glasbi. Priporoča se KOLEKTIV

SAMOPOSTREŽNA
RESTAVRACIJA
CELJE — GABERJE
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OBISK V DOBRNI
Osemnajst kilometrov od Celja le

ži Dobrna, znano zdravilišče in leto
višče. Dobrna je prijazna vasica pod 
Paškim Kozjakom, z zdraviliščem, ki 
ima svojo pestro zgodovino, saj so 
ga poznali že Rimljani. Namenjeno je 
zdravljenju ginekoloških in lažjih 
revmatičnih obolenj, obolenj živčnega 
sistema im lokomotornega aparata.

O njegovih problemih pa nam govo
rijo naslednji pomenki:

ALOJZ KRIVEC, direktor Zdravilišča:

Vprašanje: Kakšni so izgledi za le
tošnjo sezono?

Odgovor: Izgledi za letošnjo sezono 
niso najboljši, čeprav smo obdržali 
lanske cene. To predvidevam zaradi 
ekonomskih mer in zmanjšanja skla
dov za zdravstveno zavarovanje pri 
zavodih za socialno zavarovanje, na
dalje zaradi ukinitve obrazca K-15, 
kar bo brez dvoma vplivalo na dotok 
gostov iz sosednjih republik. Zal tu
di hitra preorientacija za večji dotok 
inozemskih gostov ni možna takoj. 
V naših zastarelih nastanitvenih kapa
citetah ne moremo nuditi zadostnega 
komforta. Razen tega gre tu za ne
dograjeno asfaltno cesto in končno 
nujno potrebujemo še odprti plaval
ni bazen. Če v prihodnje ne bo več 
razumevanja doma, pri zdravstvenih 
forumih ter ne nazadnje pri občin
ski skupščini v Celju, bo nadalnji 
razvoj Dobrne kaj skromen.

ANTONIJA MARINČEK, predsednica 
upravnega odbora Zdravilišča:

Vprašanje: Kako je z investicijami 
pri vas?

Odgovor: Bodoče investicije morar- 
mo predvsem usmeriti na dokončanje 
raziskovalnih del na termalnih vrel
cih, kar bo opravljeno v tem letu. 
Zatem bo treba rekonstruirati neka
tere obstoječe nastanitvene kapacitete 
ter izpopolniti in razširiti prostore za 
zdravstveno službo im fizioterapijo. 
Misliti moramo tudi na obnovo in raz
širitev kopališča, na gradnjo novega 
hotela, na ureditev odprtega bazena 
ter ustvariti pogoje za zimski turi
zem.

JOŽE HRIBERNIK, predstavnik kra
jevne skupnosti:

Vprašanje: Kateri so največji komu
nalni problemi Dobrne?

Odgovor: Vprašanje številka ena je 
končna ureditev ceste od Lemberga 
do Dobrne. Občinska skupščina je že 
pred leti sprejela sklep, da se mora 
Dobrna posebej obravnavati pri do
deljevanju sredstev za komunalna de
la. Zal, je ostalo le ipri sklepu. Kriče
či problem v Dobrni so tudi nepri
merni trgovski lokali. Sicer pa obču
timo pomanjkanje sredstev za pri
merno' vzdrževanje komunalnih na
prav, ki služijo gostom in turizmu.

VIKTOR ROŽANC, predsednik Turi
stičnega društva:

Vprašanje: Kako se uveljavlja turi
stično društvo?

Odgovor: Turistično društvo Je po
svetilo posebno skrb ureditvi zaseb
nih sob, estetskemu izgledu kraja itd. 
Naša glavna naloga pa je skrbeti za 
kulturno' im razgibamo življenje go
stov. Tudi za letošnjo sezono smo pod
pisali is prosvetnim društvom Kajuh 
aranžmaje za prireditve. Letos bo 
imelo društvo prvič na (razpolago tu
di prevozno sredstvo za izlete oostov.

M. B.

IZLETNIK
poslovalnice v Velenju, 

Krškem in Hrastniku
Prevoz potnikov z modernimi 
avtobusi. Organizira izlete do
ma in v inozemstvo, posredu
je potne liste in vizume ter 
prodaja vozovnice; turistične 
informacije; druge turistične 

usluge.
Zahtevajte programe naših 
inozemskih izletov! Sole in 
mladinske organizacije 75 % 

popusta.

Razgovor z direktorjem tiotela Poka Velenje Miljeni Lapom
Tokrat smo zaprosiili za razgovor 

agilnega direktorja Hotela PAKA iz 
Velenja tov. Mitja LAPA, ki vodi to 
veliko gostinsko podjetje od njegove 
ustanovitve.

Lepo mesto: Kakšen je današnji tu
ristični potencial Velenja?

Mitja Lap: Velenje je kljub močni 
industriji zanimivo turistično mesto 
tako za domačega kakor za tu j ego 
turista. Stanovanjski in turistični del 
Velenja sta ločena od industrije, ta
ko da turist ne občuti, da je v veli
kem rudarskem kraju. Razveseljivo 
je, da ima Velenje že urejene turi
stične objekte. Trenutno imamo v 
družbenem in privatnem sektorju 460 
postelj, tudi irestavracijiske kapacitete 
zadovoljuje, imamo še camping, pla
žo ob jezeru, weekend hišice, parke 
in nasade. Tudi trgovina in obrt se 
postopoma razvijata.

Lepo mesto: Kaj si obetate od le
tošnje turistične sezone?

Mitja Lap: Priprave za letno sezono 
smo pričeli že lani. Upamo, da bo 
vse pra/vočasno nared; če bo vreme 
lepo. bo tudi sezona dobra. Računa
mo na porast izletniškega in počit
niškega turizma.

Lepo mesto: Kakšne so cene za le
tošnjo sezono?

Mitja Lap: Cene penzionskim sto
ritvam in prenočiščem so enake kakor 
v drugi polovici leta I960. Cene pre
hrani in pijačam pa bodo nekoliko 
višje, kar je tudi povsem razumljivo.

Lepo mesto: Kako, da ste se od
ločili v Velenju za barski program?

Mitja Lap: Brez nič — ni nič! Tako 
pa smo s programom in godbo' raz
gibali zimsko mrtvilo in seveda po
večali promet.

Lepo mesto: Kakšni so finančni
uspehi gostinstva v Velenju?

Mitja Lap: Finančni uspeh poslo

vanja gostinstva v Velenju je zado
voljiv.

Lepo mesto: Kaj je po vašem mne
nju se treba storiti za povečanje tu
rističnega prometa v Velenju?

Mitja Lap: To vprašanje terja dalj
ši odgovor. Predvsem je treba konč
no urediti cesto VELENJE-SLOVENJ. 
GRADEC, zgraditi kopadmi bazen, in 
večjo dvorano za prireditve, predati 
svojemu namenu Velenjski grad, za
gotoviti stalnost kvalitetnih turistič
nih prireditev, še bolj razviti turistič
ni ribolov, pričeti z zimskim turiz
mom, izboljšati strokovnost gostin
skih in turističnih delavcev in ojača
ti sodelovanje s turističnimi društvi, 
turističnimi zvezami ter domačimi in 
tujimi turističniimi in potovalnimi 
uradi; posvetiti še več pozornosti mla
dinskemu turizmu, razširiti prodajno 
mrežo s kvalitetnimi spominki in raz
glednicami, predvsem pa povečati vse
stransko propagandno dejavnost.

Lepo mesto: Ali mislite, da sta tu
ristično društvo Velenje in Celjska 
turstična zveza opravičila svoj obstoj?

Mitja Lap: Tako Celjska turistična 
zveza kakor tudi turistična društva 
na celjskem turističnem področju so 
opravičila svoj obstoj. Tudi v bodoče 
jih čaka dovolj dela in nalog.

Lepo mesto: In prireditve v letošnji 
sezoni?

Mitja Lap: Letos bomo imeli v Ve
lenju vrsto prireditev, in to: večer 
glasbe, petja in plesa ob Velenjskem 
jezeru, tradicionalno tombolo, šahov
ski turnir, mednarodni pilesmi turnir, 
večer domačih viž, zabavno-plesno 
revijo na kotalkah, trgatev grozdja 
ob Velenjskem jezeru, pa mogoče še 
kaj.

Lepo mesto: Hvala za razgovor ter 
res uspešno turistično sezono v Vele
nju. Vran

Trgovsko in proizv. podjetje

VEIEŽITAR
CELJE

Trg okt. revolucije, tel. 21-35

ŽITARICE IN MLEVSKI IZ

DELKI, V PEKARNAH PA 

DOBER KRUH IN PECIVO

EMO
EMAJLI R N I C A 
METALNA INDUSTRIJA

Ali letos res ne bo Dneva piva in 
cvetja v Laškem. Foto Rudi Hrovat.

LAŠKO

DOM D. POŽENELA. Končno je 
adaptiran telovadni dom, ki so ga 
preimenovali v »Dom Dušana Požene
la«. Dvorana je zelo okusno opremlje
na kakor tudi okolica. Bilo je že več 
prireditev: akademski ples, Prešer
nova proslava, maškarada in prosla
va na dan žena.

NOVO FILATELISTIČNO DRUŠT
VO. Pozdraviti moramo ustanovitev 
filatelističnega društva, za katero je 
pri odraslih in pri mladini veliko za
nimanje.

TURIZEM LETA 1965. Lani smo ime
li kar lepo število gostov, predvsem 
inozemskih. Za sezono 19666 pričaku
jemo zaradi ukinitve vizumov še več 
gostov in nočitev. Gostinci adaptirajo 
in urejajo lokale tako, da bo tudi v 
gostiščih vse pripravljeno.

NOVO GOSTIŠČE V M. GRADCU. 
Zelo lepa izletniška točka Marija 
Gradec je znana predvsem po lep|h 
starih freskah. Pred kratkim so tam 
odobrili lokacijo za bife. Turistični 
delavci želimo, da bi uredili takšne 
bifeje tudi na Šmihelu in Starem gra
du.

USPELA PREDAVANJA. Laščani 
se zelo zanimajo za predavanja. Tako 
sta lepo uspeli predavanji hortikul
turnega in planinskega društva. Oba
krat je bila dvorana zasedena.

ŠAH. Šahisti so priredili simultan
ko z velemojstrom Parmom, odi tride
setih je dosegel eden remi, drugi so 
izgubili.

B. K.

Kačji grad na Dobrni, priljubljeno 
izletišče. Foto prof. Vudler

DOBRNA

MANJ GOSTOV. Zadnje mesece je 
v zdravilišču precej manj gostov, ka
kor pa so jih imeli pred enim letom. 
Temu so vzrok ukrepi socialnega za
varovanja.

CENE ZA LETOŠNJO SEZONO. 
Turistični delavci ne gledajo na le
tošnjo sezono preveč optimistično, za
to so tudi cene tako v zdravilišču 
kakor pri zasebnikih, ostale na lan
ski ravni.

NEUREJENA CESTA. Prebivalce na 
Dobrni zelo zanima, če bodo letos 
dokončali še neasfaltirana cestna od
seka. Obljubljajo sicer, toda?

GRADNJA NOVEGA ZDRAVILIŠ
KEGA HOTELA. Kakor vse kaže, bo
do že letošnjo jesen pričeli z gradnjo 
novega zdraviliškega hotela s kredi
tom. ki ga bo dala zdravilišču Sploš
na gospodarska banka iz Ljubljane.

NOVA TRGOVINA. Krajevna skup
nost se je že večkrat pozanimala pri 
podjetju Merx, kdaj bodo pričeli z 
gradnjo nove, sodobne trgovine. Ka
kor čujemo, zadevo pri Merxu še ved
no proučujejo.

ORODJARNA

IZDELUJEMO IN DOBAV
LJAMO ZA GRADBENIŠTVO

— radiatorje raznih dimencij 
znamke TRIKA

— radiatorje raznih dimenzij 
po DIN-u

— jeklene kotle za centralno 
ogrevanje s toplo vodo na 
trda goriva od 35 000 do 
280 000 kcal/h

— toplovodne kotle na tekoča 
goriva'od 350 000 do 850 000 
kcal/h

— jeklene kotle za centralno 
etažno ogrevanje na trda 
goriva 21 000 in 29 000 
kcal/h

— emajlirano sanitarno opre
mo

— emajlirano opremo za gos
podinjstva

Turistični TOVARNA TEHTNIC CELJE
informacijski urad »LIBELA«

Celje
Stanetova 15 — tel. 29-79 CELJE, Mariborska 1

Informacije — spominki — Proizvaja vse vrste tehtnic za

zasebne sobe
industrijo, trgovino, transport 
in široko potrošnjo.
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NAS MESTNI PARKPISMA BRALCEV
NARUSENA HlSA PRED 

STARIM GRADOM 
Tov. dr. E. M. je na seji plenuma 

OTD in v društveni pisarni energično 
protestiral glede narušene hiše pri 
vhodu v Stari grad. Zahteval je v tej 
zadevi intervencijo. Mi smo to že lani 
storili, pred dnevi pa smo dobili od 
Skupščine občine Celje pod njihovo 
štev. 351-103/66-3 z dne 10. 3. ti. na
slednje sporočilo: »V zvezi z vašim 
dopisom vas obveščamo, da se gradbena 
inšpekcija že 23. 2. 1966 dala nalog 
Stanovanjskemu podjetju, da hišo 
pred vhodom v Stari grad izprazni in 
poruši. Rok za porušitev je 30. 5. 1966.«

Upajmo, da bo res tako. S tem bodo 
prebivalci rešeni življenjske nevarno
sti, turizem pa grdega madeža.

POSNEMANJA VREDNO 
Spoštovani tovariš urednik! Prosiva, 

da objavite naslednje:
V začetku letošnjega leta sva se po

zanimala pri naših članih upokojen
cih, kakšni so zdaj njihovi stiki z go
spodarskimi organizacijami, pri kate
rih so bili zaposleni. Zvedeli smo mar
sikaj. So podjetja, ki za svoje bivše 
člane kolektiva ne kažejo nobenega 
interesa, druga jih povabijo enkrat na 
leto na zakusko, tretja jim pišejo za 
novo leto, nekatera jih nagradijo itd. 
Radi bi omenili trgov, podjetje MODA 
Celje, ki vsako leto izplača svojim 
upokojencem prispevek k stroškom 
letovanja, ob koncu leta jih pogosti 
in izroči nakaznice za nakup primer- 
i.ega praktičnega darila. Tudi sicer 
ima vsak upokojenec vtis, da je ved
no dobrodošel. Lepo bi bilo, če bi ta
ko lavnali tudi drugod.

Rudolf Pibrovec 
Rudolf Rejnik

ADAPTACIJA UNIONA 
Stanovanjskemu podjetju Celje smo 

posredovali vprašanje našega bralca 
M. T. glede popravila Uniona. Prejeli 
smo njihov nadvse razveseljiv odgo. 
vor (štev. »25/14-66 z dne 17. 3. 1966), 
kjer pišejo dobesedno:

»Zgradbo OF doma (Union) bodo v 
kratkem začeli preurejati. Izdelava 
načrtov za obnovo je v zaključni fa
zi. Takoj nato pa bodo pričeli z deli. 
Ob tej priliki bo preurejena tudi zu
nanjost te zgradbe.«

Tega sporočila bodo gotovo veseli 
vsi Celjani. Želimo le, da bi z deli 
res kmalu pričeli.
KAKO BO LETOS S PITNO VODO 

Bralka S. S. nas je pismeno vpra
šala, kako bo letos s pitno vodo. Na 
naše vprašanje pri kom. podjetju Pli- 
narna-vodovod smo prejeli pod nji
hovo številko ko-74/17-LE/GM nasled
nji odgovor:

»Predvidevamo, da bo letos vode 
dovolj. Zastoje ali prekinitve pa nam 
lahko povzročijo neurja, ki vodo ska
lijo. Ker nimamo čistilnih naprav, je 
ni mogoče takoj očistiti. Dotok iz Vi
tanja moramo v takih primerih za
preti in se Celje nato oskrbuje z vodo 
le iz črpališča Medlog, ki pa je ni do
volj.

Mestni vodovod še ni dokončno u- 
rejen. Manjkajo čistilne naprave, re
zervoarji za izravnavanje konic ter 
prilagoditev omrežja potrebam posa
meznih območij. Zadnje pomeni, da 
so cevovodi največkrat premalo di
menzionirani. Ker so stari, ne propu- 
ščajo dovolj vode v posamezna nase
lja. Dogaja se. da voda na raztežilnih 
objektih vzdolž trase odteka v pre
toke, istočasno pa je v nekaterih na
seljih ali pa v visoko ležečih stanova
njih primanjkuje.«

Naša pripomba bi bila: Treba je 
najti potrebna sredstva in vodovod 
dokončno urediti.

ZAKAJ LETOS NI BILO 
MAŠKARADE

Bralka K. M. se v pismu, naslov
ljenem na naše društvo, zelo huduje, 
zakaj letos nismo priredili tradici
onalne maškarade, ki je bila vsako 
leto vesela, ona, njeni znanci ter ve
liko Celjanov, saj je bila dvoiana v.d- 
no nabito polna. Omenjeni tovarišici 
povemo, da je bilo mask vsako leto 
manj (leta 1960 168, 1961 146, 1962 108, 
1963 97, 1961 92. 1965 61) Dodamo še, 
da je bilo vedno več obiskovalcev ne
sramnih, stroški nevzdržni pa še pov
sod nerazumevanje organizatorjev. 
Opomnimo še, kako neotesano in gro
bo so se obnašali nekateri obiskoval
ci na akademskem plesu, v katerega 
organizacijo so študentje vložili ve
liko truda. In če niste prebrali os
mrtnice v PUSTNIH NOVICAH, v 
kateri je na šaljiv način povedano, 
zakaj ni več maškarade, jo preberite 
danes, saj smo jo fotografirali in kli- 
širali.

Po dolgoletnem, vOaoib bolj. vtanlb manj u,petnem življenju • 
I J« kontno le preminula v svojem 38. Iclu starosti naša draga 
I spremljevalka, dobra stara

Tradicionalna Maškarada
I K vežnemu počitku to Ji pornngnli nedomiselni in edolgoča- 
| teni Celjani, razgrajači, ruroveii ter Vti tleti, ki en pokazali 
i redno toliko razumevanja za prošnje peščice vztrpjnedev. ki 
i «o In pejrediter a težavo porivali [z leta v telo.

V velikem mestu, uk puefu 106« ŽALUJOČI OSTAI4*

Rojstno leto celjskega mestnega 
parka na desnem bregu Savinje 
je leto 1857. Takrat so bil na šir
nem travniku, ki je dotlej na 
njem raslo le poredko drevje, za
sajen drevored mladih kostanje
vih dreves. Do današnjega dne 
so se košato razrasla in preneka- 
tera med njimi so že trhla in 
žlamborasta ali pa jim vsaj sah- 
nejo posamezne veje. Nič čudne
ga! Od njihovega zasada je po
tekalo že dobrih 108 let!

Dolga desetletja je služil park 
samo sprehajalcem, da občuduje
jo lepe cvetlične nasade in da v 
lenobno prijetnem razpoloženju 
posedajo po udobnih naslonskih 
klopeh. Tudi otroci so dobili v 
njem svoje igrišče. Vozna cesta 
skozi park ni bila v kvar lepemu 
videzu in dobremu vtisu. Podolž
na lega tik ob lesketajoči reki kot 
ločnici od mestnih zgradb in ulic 
še vedno daje parku posebno mi- 
kavost. Nekoč pa je voda Savinje 
srebrnočista oblivala z dišečim 
mladim vrbjem porasle nizke 
bregove.

Vendar park pravzaprav ni le
žal samo v ravnini. Pripadala sta 
mu tudi ves Rajterski hrib in vse 
severovzhodno pobočje Zgornjih 
Lise. Iz ravnine navkreber in po
čez skozi gozd ali po- trati so pe
ljale dobro oskrbovane poti, ob 
njih pa so vabile klopce in senčne 
utice. Vrh Miklavškega hriba 
(400 m) nagradi izletnika s pre
lepim razgledom na mesto, na vso 
z belimi hišicami posuto dolino in 
na mogočno pohorsko hribovje 
tam daleč na severu.

Spomladi leta 1909 je odbor za 
tujski promet celjske mestne ob
čine prvič opremil nekatera pota 
v najbližji okolici Celja s turi
stičnimi markacijami in napis

nimi tablicami. Nemški tednik, ki 
je takrat v ponemčenem Celju 
izhajal, je vabil izletnike, naj spo- 
roče svoje želje in pritožbe. V 
istem letu je tudi bil dograjen 
razgledni stolpič na 471 m viso
kem vrhu Zgornjih Lise nedaleč 
od gostilnice, ki je potem še šti
ri desetletja obratovala kot go
stišče na Anskem vrhu.

Celjski park je užival v času 
Avstro-Ogrske velik sloves. Tujci 
so mu zaradi njegove očarljive le
ge in mikavnosti priznavali dru
go mesto (za innsbruškim) med 
vsemi javnimi parki stare Av
strije.

Do danes je izgubil že mnogo 
svoje nekdanje privlačnosti. Naj
prej je teniško igrišče zmotilo 
njegovo blagodejno odmaknje
nost. Škodoval mu je tudi okupa
tor, ki je izkopal podzemeljske ro
ve v dno pobočja. Gradnja beton
ske drsalne ploščadi še ni našla 
obrobnega zaključka in je samo 
skrčila površino miru in zelenja. 
Pri ureditvi savinjske struge je 
park žrtvoval svojo glavno alejo, 
ko mu je bila iz nje posekana vsa 
zunanja, ob reki rastoča vrsta ko
stanjev. Zanemarjena je nekda
nja promenadna aleja ob vznožju 
hriba. Vsa zapuščena ob goli, ru
šeči se steni pelje neizravnana, 
kotanjasta in vedno blatna pot ob 
Savinji mimo Gozdne restavracije 
in Seidlovega studenca, ki je tudi 
zelo zanemarjen.

Ko bo naš park dokončal svojo 
obnovo in preureditev, bo novim 
mladim zasadom potrebna skrb
no premišljena razporeditev. Sku
paj s svojim pobočnim zgornjim 
delom nam bo nekoč spet lahko 
dal okusiti svojo nekdanjo ro
mantično milino.

M. R.

TRGOVSKO P0D3ET3E NR VELIKO
TKAHIHA-MMrm/JI Egg

■±pLdski mjigjiJLUi

TKANINA
CEL3E- SfaMeLova 19

INDUSTRIJSKO GRADBENO 
PODJETJE

INGRAD
CELJE
Ljubljanska cesta 
telefon h. c. 28-52

vse vrste visokih in nizkih 
gradenj; obrtniške storitve v 

lastnih delavnicah.

PRODAJA STANOVANJA!

SÄ" PELIKAK

„POHIŠTVO“
MIZARSKO PODJETJE CELJE

izdeluje vse vrste kakovostnega 
in modernega pohištva 0 o- 
premlja hotele in poslovne 
prostore po naročilu in načr
tih • zahtevajte ponudbe!

KOMUNALNO PODJETJE

Javne naprave
CELJE

Skrbi v Celju za snago, dera
tizacijo in desinfekcijo. 

Upravlja kolesarnico 
in tržnico.

SPLOŠNO MIZARSTVO
KERIN FRANC
CELJE, Delavska ulica 

Kvalitetna mizarska dela

AGROTEHNIKA
export-import 

Poslovalnica CELJE
oskrbuje kmetijstvo s poljedel
skimi stroji, reprodukcijskim 
materialom in rezervnimi deli

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.

FOTOLIK
CELJE

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

Gostilna
ŠELIGO MATILDA 
CELJE, Teharska cesta 5# 

Priporoča svoje odlične spe
cialitete in bizeljska vina po 

najnižjih cenah
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Zdravilišče
Rogaška
Slatina

Rogaško Slatino vsi poznamo kot 
veliko zdravilišče in turistično sredi
šče. Manj pa poznamo njeno proble
matiko. Lani so dosegli že 323 OHO no
čitev, od tega 64 000 inozemskih. To 
so gotovo številke, o katerih se velja 
zamisliti, saj so daleč presegle pred
vojne rezultate pri istih kapacitetah. 
Res, lani je bilo izredno veliko social
nih zavarovancev in inozemcev. Pre
zreti pa ne smemo dejstva, da so 
lani morali odkloniti precej inozem
skih gostov v glavni sezoni'.

Ce si ogledamo vso to problematiko

s kritičnimi očmi, bomo morali ugo
toviti, da bo letos res manj socialnih 
zavarovancev, število inozemskih go
stov in domačih samoplačnikov pa se 
bo gotovo povečalo. To bo povzročilo 
normalnejše in boljše poslovanje, za 
kar je treba tudi nekaj novih kva
litetnih kapacitet in naprav ter ob
jektov za razvedrilo.

Ljudje iščejo in bodo še iska’i 
zdravja in počitka. Za oboje pa ima 
Rogaška Slatina imenitne pogoje ta
ko. da smo prepričani o njeni ve’iki 
bodočnosti. Prof. Zoran Vudler

Razgovori v Rogaški Slatini
Starodavno zdravilišče spreminja 

svoje pedobo. Staro se umika nove
mu, postaja moderno in biiže današ
njemu času :n njegovim zahtevam. 
R gaška SVatina se čedalje bolj uve
ljavlja v domačem in zlasti še ino
zemskem turističnem prometu.

Tisti dan je deževalo in zdelo se 
je. kot da je življenje prenehalo. To
da dela. ki so začeta, načrti, ki jih 
i rosni ču j e jo, kažejo drugače. O tem 
pa preberimo v naših razgovorih.

ZDRAVILIŠČE NA NAJBOLJŠI POTI 
JOŠKO LOJEN, direktor zdravilišča:

Vprašanje: Kako posluje zdravilišče 
in kateri so njegovi največji pro
blemi?

Odgovor: v poslovanju zdravilišča 
ugotavljamo vsa zadnja leta ugodno 
rezultate. Največji problem so neka
teri zastareli objekti 'm naprave, ki 
jih še moramo urediti. Letos se bo
mo lotili urejanja osrednje centralne 
kurjave, nove pivnice zdravilne vode. 
nadaljevali! pa bomo z i aiziskavaimi in 
aktiviranjem novih vrelcev. Trenutno 
pa adaiptiramo pritličje Stymie.

Eden od problemov je tudi v nego
tovosti glede dotoka paoentov-zava- 
rovancev. Zdravili'če razpolaga s pre
cejšnjimi zmogljivostmi. Navzlic temu 
pa nismo povsem prepričani, kako 
bodo ob novih ukrepih vse te kapa- 
ciitete tzkoirilsčene. Zimska sezona je 
biHa kar ugodna, vprašanje pa je. ka
ko bo z glavno, predvsem spričo raz
nih še nerazčiščenih zadev.

HOTEL, CESTA, VODOVOD . . .
IVO SKALE, predsednik Turistične
ga društva:

Vprašanje: Katere so najvažnejše 
investicije v kraju?

Odgovor: Zdravilišče in zdrav lifko

gostinsko podjetje s a se odločila sta
re zgradbe preurediti jih moder ni
zi' ati in tako pridobiti nad 120 prvo- 
vr:tnih ležišč z vsem udobjem. Vse 
c stale hotele so moderniziran, pred
vsem z novimi sanitarijami ter z na
peljavo tople in mrzle vode v sobah. 
K:r se je število gestov zlasti1 ro us
posobitvi nove terapije povečalo, bo 
nujno postaviti v Rogaški Slatini nov 
hotel A kategorije.

Za uspešen razvoj turizma v Rogaš
ki Slatini pa bo treba urediti še nov 
vodovod, novo kinodvorano, parkir
ne prostore, športne objekte ter pre
stav'ti gavno cesto iz središča Ro
gaške Slatine. Nuina pa je tudi as
faltna cesta, ki bi povezala Rogaško 
Slatino s sosednjo republiko. Obsta
jata dva predloga in zato se bo treba 
odločiti ali za cesto proti Krapini ali 
Kumrovcu.

ZDRAVILIŠKO GOSTINSKO 
PODJETJE ZA RAZVOJ TURIZMA
STANE CUJES. direktor Zdraviliško 
gostinskega podjetja:

Vprašanje: Zanima nas, kakšna je 
vloga vašega podjetja za razvoj zdra
viliškega turizma v Rogaški Slatini?

Odgovor: Ob združ tvi bivših manj
ših gostinskih organizacij v enoten 
delovni kolektiv smo dobili ekonom
sko močno podjetje, ki je lahko prev
zelo skrb za rast domačega komerci- 
a nega, predvsem oa Inozemskega pro
meta v Rogaški Slatini. Vzporedno s 
tem je novo podjetje prevzelo odgo
vornost za izgradnjo novih gostinskih 
objektov ter usposobitev starih Res 
je, da še nismo zgradili novih objek
tov. zato pa smo usposobili tiste, ki 
sa že začeli propadati. Razen tega 
smo sodobno preuredili še nekaj ho
telov. Omenim še, da je gostinska pa
noga nizko akumulativna in ne morre 
sama zbrati sredstva, ki bi omogočila

močnejše posege na področje izgrad
nje turističnih objektov. Porast ino
zemskega turizma je bil v zadnjih le
tih izreden.

PESTRE PRIREDIT7E IN ZABAVNO 
ŽIVLJENJE

MARTIN KENE, šef Turističnega u- 
rada:

Vprašanje: Kako je pri vas z orga
niziranjem zabavnega življenja in o 
stalih prireditev?

Odgovor: Kot prejšnja leta. je naše 
društvo tudi letos pripravilo obširen 
program prireditev, od folklorn h. 
koncertov uglednih domačih in tujih 
pevskih zborov, mednarodne plesne 
turnirje, prireditev sezone pod naslo
vom »Veliki rogaški ples«, varietejske 
programe, nastope solistov ljubljan
ske opere in baleta, družabni; prire
ditve s plesi itd.

Ta obširen program bodo štir krat 
na teden izpopolnjevali plesi- v zdra
viliški dvorani.

Pomembno dopolnilo dobremu po
čutju gostov bodo tudi vsakodnevni 
promenadni koncerti v glavni sezoni. 
K vsemu temu je treba dodati še nad 
40 avtobusnih izletov v bližnje in dalj
ne turistične kraje, sprehode v oko- 
1 co, ogled krajevnih znamenitosti itd.

Milan Božič

Nova terapija, foto prof. Vudler

Med letošnja dela omenimo gradnjo 
centralne kurilnice in nove pivnice 
slatine pri Terapiji, ki bo veljala 
2,000.000 novih dinarjev. Dela je prev
zelo domače gradbeno podjetje in mo
rajo biti končana do aprila 1967. Iz
delujejo tudi načrte za novo kinodvo
rano, ki jo nameravajo zgraditi pri
hodnje leto, pripravljajo pa se tudi 
na adaptacijo restavracije pošte.

IZ ZGODOVINE ROGAŠKE SLATINE
Ko je bil ban Zrinjski, ki je bo

lehal na jetrih, leta 1665 na lovu 
v okolici Rogaške Slatine, so mu 
priporočili kmetje vodo iz tam
kajšnjih vrelcev. Poslušal je nji
hov nasvet in ozdravel. Tako ve
lja Peter Zrinjski za odkritelja 
rogaških vrelcev. 13 let pozneje je 
dunajski vseučiliški profesor dr. 
Sorbait poročal o uspehih, ki jih 
je imel pri zdravljenju svojih bol
nikov z rogaško vodo.

Leta 1685 je spisal mariborski 
mestni fizik dr. phil. et med. J. 
Benedict Gründel znanstveno raz
pravo v latinščini ROITSCHO- 
CRENE in dve leti za tem še v 
nemščini. Knjiga je vzbudila iz
redno zanimanje. To je prva in 
pomembna znanstvena razprava o 
Rogaški Slatini.

V 17. stoletju, ko se je razširil 
glas o Rogaški Slatini, so začeli 
vodo tudi prodajati. Zgradili so 
pri vrelcih prvo prenočišče. Stroš
ke za zgradbo je graščak Curly 
kril s prodajo vode.

Leta 1721 se je dunajsko Lekar- 
narsko društvo potegovalo za pro
dajo rogaške mineralne vode. To 
pravico so tudi dobili s pogojem, 
da uredijo zanemarjene vrelce in

prodajajo vodo po določeni ceni. 
Leta 1782 jim je cesar Jožef II. 
odvzel to pravico. Vrelci so spet 
prišli v upravo nekaterih doma
činov.

Leta 1803 so postali vrelci last 
štajerske dežele. Začelo se je no
vo razvojno obdobje, ki je vodilo 
do ustanovitve zdravilišča. De
želni glavar grof F. Attems se je 
za to osebno zavzel. Nastavljen je 
bil stalni zdravnik, zgradili so ko
pališče, leta 1813 pa prvi zdravi
liški dom. Zdravilišče se je vedno 
bolj razvijalo.

Prvotne naprave niso več za
doščale. Uredili so novo kopališče 
Styria in pokrito sprehajališče. 
Kmalu za tem so v prisotnosti 
nadvojvode Ferdinanda odprli ve
lik zdraviliški dom. V teh letih je 
dobila Rogaška Slatina tudi svo
jo sedanjo obliko.

Leta 1883 so zajeli poleg vrelca 
Tempel novi vrelec, ki je dobil 
ime Styria. Štiri leta pozneje so 
odprli še tretji visoko minerali
zirani vrelec z imenom Donat.

Leta 1903 je pripeljala v Ro
gaško Slatino železnica. Leta 1910 
pa je zgorel zdraviliški dom, ki

so ga v naslednjih letih na novo 
pozidali.

Po prvi svetovni vojni je prev
zela zdravilišče država, do 1. 
1941 pa ga je upravljala banovi
na.

Druga svetovna vojna je pov
zročila zdravilišču veliko materi
alno škodo. Okupatorji so ga upo
rabljali za vojaško bolnico in še 
v razne namene.

Nova Jugoslavija je prevzela 
zdravilišče, ki je zahtevalo velika 
obnovitvena dela.

Najvažnejši dogodek za nadaljnji 
razvoj Rogaške Slatine so bila 
velika vrtalna dela z novim za
jetjem vrelcev leta 1952, dopol
nilna dela so trajala do leta 1958. 
V zvezi s tem je bila leta 1959 
zgrajena tudi nova pivnica, ki pa 
ie žal že po dveh letih pogorela. 
Leta 1960 so v nalivalnici nado
mestili stare stroje z novimi, pov
sem avtomatskimi, ker je prodaja 
rogaške vode dosegla že zelo ve
lik obseg. Pred dvema letoma je 
bila dograjena še nova terapija, 
ki združuje celotno medicinsko, 
diagnostično in terapevtsko de
javnost.

Priredil M. C.

NOVICE IZ ROGAŠKE SLATINE

Za letošnjo sezono je turistično dru
štvo izdalo že jeseni barvni prospekt, 
letos pa še cenike v 6 jez kih lil 250.0.0 
izvodih.

Zdravilišče je lani prodalo 13,000.000 
steklenic slatine. Letos planirajo 
16,OOj.OOj steklenic, kar pa bo možno 
le, ker bedo lahko uporabili tudi vodo 
iz no vega v re. ca.

Maja bodo končali adaptacijo Svi- 
carije, kjer bo 50 lepih ležišč Katego
rije B. Adaptirajo tudi pritličje Styrie, 
kjer je bilo prej kopališče. Tu bo 
2o zelo lepih, najsodobnejše oprem
ljenih sob.

Za letošnjo glavno sezono so dolo
či.i cene ležišč v zasebnih sobah od 
8-12 dinarjev, turistična taksa bo le
tos. 1,4 dinarja v pred in posezoni, v 
glavni sezoni pa 2 nova dinarja.

Zdravilišče je že lani izvedlo obšir
na raz.skovalna dela. ki jih bodo le
tos nadaljevali. Lani so odkrili tudi 
vrelec, ki je po sestavinah močnejši 
cd Donata. Dela nadzoruje prof. ing. 
Bač, izvaja pa jih Geološki zavod iz 
Ljubljane.

V Rogaški Slatini imajo še vedno 
slan ročno telefonsko centralo. Avto
matično obljubljajo šele za leto 1970!

Za letošnjo sezono pravijo v Rog. 
Slatini, da bo nekaj manj domačih, 
pa več inozemskih gostov. Obetajo si 
. ■: dovo j i v o g'avno sezono, z zim kimi 
meseci pa so bili zadovoljni.

Glede piometnih zvez pravijo, da to 
s Celjem, Maiibo om in Ljubljano de

re, slabe pa z Zagrebom ii Beogra
dom. Povdarjajo tudi, dr si želijo 
as'altno cesto v sosednjo republiko. 
Proti Krapini Vi bil tr.ba asfalti
rati 14 km, čez Mislinje na K mrovec 
pa 27 km.

Turističi o dru tvo je lani organi
ziralo za zdraviliške goste 3 '< izletov, 
ki se jih je udelešilo okoli 1300 oseb; 
izvedli so tudi 43 raznih prireditev, 
ki se jih je udeležilo okoli 8000 ljudi.

OBČANI uredite 
svoje zgradbe - 
okna okrasite
z rožami!

Zdratiliško- 
gosRnsko podjetje
ROGAŠKA SLATINA
je največje hotelsko podjetje 
v okraju. Hoteli: Slovenski
dom, Soča, Pošta, Ljubljanski 
in Slatinski dom. Trst, Bohor 
in Turist.

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

Gozdno gospo arstvo
CELJE
s svojimi gozdnimi obrali o- 
pravlja vsa dela pri izkorišča
nju gozdov in pogozdovanju 
Ureditvena dela in krčitve za 
premeno v kmetijska zemlji
šča; gradi gozdne komunika
cije; prevoz lesa z lastnimi 
prevoznimi sredstvi.
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Karel Jug

Celjsko spomladansko športno pismo
Pred nami je nova tekmovalna se

zona. Športna igrišča ponovno privab
ljajo stotine ljubiteljev športa, ki se 
izživljajo v športnih storitvah, pa še 
večje število tistih, ki kot gledalci 
spremljajo športne prireditve in v 
njih iščejo svoje rekreacije.

Kako smo se pripravili na novo 
tekmovalno sezono in kaj lahko pri
čakujemo od naših športnikov?

V taboru AD Kladivar je še vselej 
kvalitetna, ekipa tekačev, ki nas je 
pred kratkim razveselila z lepo med
narodno ekipno zmago na krosu v 
Trstu, v družbi svetovnih atletskih 
mojstrov sta Cervan in Važič na svo
jem potovanju po Novi Zelandiji in 
ZDA dosegla prav dobre rezultate, 
Zuntar in Kovač sta se uveljavila na 
krosih v Švici in Italiji. Tudi na pr
venstvu Slovenije v pokritih prosto
rih, kjer je bila prav na skromen na
čin izročena svojemu namenu šport
na hala pod tribuno na stadionu Bo
risa Kidriča, so člani Kladivarja in 
Lubejeva pobrali največ zmag. Po 
vsem tem sodeč lahko tudi letos pri
čakujemo visoko kvalitetno raven 
članske ekipe Kladivarja. v vseh osta
lih pa so velike vrzeli, ki jih bo težko 
zamašiti. Naravnost preseneča ugo
tovitev, da se je celjska mladina v 
zadnjih mesecih tako odtegnila atlet
ski vadbi in nastopanju. To velja ce
lo za tiste, ki so v atletski areni do
segli odlične storitve! Vzroke za od
tegnitev od atletike, ki zahteva poleg

ba je šibko, tudi tehnični ni na vi
šini in zelo pičla so materialna sred
stva za to igro. Kar dovolj, da se mla
di igralci ne morejo skopati iz težav. 
Košarka pa je izredno atraktivna igra, 
ki je na šolah navdušila več 100 mla
dih.

V hokeju na travi, kjer je čvrst 
mlad kolektiv, lahko pričakujemo po
novno osvojitev republiškega prvenst
va in uvrstitve med najboljšimi v 
državi.

V smučanju smo zaznamovali napre
dek v organizaciji množičnih smu
čarskih šol. v katerih se je več 100 
mladih naučilo smučanja, v vse večji 
širini rekreativnega smučanja (Celja
ne srečaš ob nedeljah in delovnih 
dneh na smučiščih Krvavca, Velike 
planine, Zelenice in Vogla!), dočim 
smo v tekmovalnem smučanju doži
veli v zadnji sezoni precej neuspehov.

Plavalci NEPTUNA se z vso vnemo 
pripravljajo na letošnjo sezono in ob
ljubljajo nadaljnjo kvalitetno rast v 
plavanju in Waterpolu. V zimskih po
čitnicah so trenirali kratek čas v 
pokritem bazenu na Ravnah (kdaj ga 
bomo imeli v Celju?), sedaj pa pla
vajo po »suhem« v telovadnici celj
ske gimnaziie. kjer si z gimnastiko 
nabirajo vzdržljivost in spretnost za 
delo v bazenu.

Društva za telesno vzgojo Partizan 
so nekoliko potisnila ob stran teme
ljno telesno vzgojo in vaje na orodju. 
Ugotavljamo precejšnje nazadovanje

Karel Jug

Za razvoj telesne 
kulture so potrebni 

objekti
Na področju šolske in društvene 

telesne kulture v Celju so bili v 
zadnjih letih zaznamovani vidni 
premiki v tekmovalnih dosežkih, 
ki so bili več ali manj rezultat 
nadarjenih tekmovalcev, ponekod 
tudi odličnega strokovnega vod
stva in materialne osnove. S ce
lotnim napredkom pa ne moremo 
biti zadovoljni, ker ni proizvod 
prirodne širine v telesni kulturi. 
Vedno bolj stopajo v Celju v os
predje vprašanja nadaljnje inve
sticijske izgradnje športnih objek
tov, ki bi ofmogočala solidnejši 
razvoj telesne kulture v njeni 
množičnosti in kvalitetnih dosež
kih.

Kaj potrebujemo, da bi zado
stili osnovni nalogi pri razvoju 
naše množične telesne kulture?

Osnovna orientacija bi nam naj 
bila v izgradnji objektov za te
lesno vzgojo pri vseh vrstah šol, 
kjer je telesna vzgoja obvezen 
predmet. V šolah naj bi mladina 
dobila abecedo znanja tudi v te
lesni vzgoji, tu bi jim naj vcepili 
delovne navade s tega področja, 
veselje do udejstvovanja v športu 
in podobno. Ali lahko celjske šo
le vršijo to funkcijo? Trdimo lah
ko, da v zelo, zelo skromni meri! 
Vrsta šol je še brez telovadnic in 
igrišč. Nič drugega, če se telesna 
vzgoja na nekaterih šolah redu
cira na minimum, izvaja v razre
dih ali pa njen fond ur izkorišča 
za druge predmete.

Lanski nastop celjske mladine na 
Glaziji. Foto: Slavko Kokot.

Biro
za stanovanjsko 
in komunalno 

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

TRGOVSKO PODJETJE

CENTER
CELJE

♦
Priporoča svoje najsodobnejše 

opremljene prodajalne

♦
Center, Samopostrežba, Rio, 

Otok, Logarska, Voglajna

tenis. Tako bo po krajši prekinitvi 
UDK Celje zaživel prav na pragu 
dvajsetletnice dela svoje novo življe-

m.m.'f
" *

Siart 10D m za ženske, na lanskem internac. mitingu na Kladivarjevem 
stadionu. Foto: Karl Jug.

drugih kvalitet največjo mero vztraj
nosti, voljo in prizadevnosti, ni iska
li le v vodstvu društva, pač pa tu
di v drugih činiteljih, ki vplivajo na 
iivljenje današnje mlade generacije. 
Upajmo, da se bo mladina le oprijela 
vzornikov in sledila bogati tradiciji 
kvalitetnih uspehov celjske atletike do
ma in v svetu.

Kaj lahko pričakujemo od naših 
športnikov v atraktivnih športnih 
igrah?

Po pripravah sodeč in rezultatih v 
prijateljskih tekmah polagamo največ 
upov v rokometaše Celja. Prepričani 
smo lahko, da jim bo uspelo osvojiti 
naslov republiškega prvaka in se bo
riti za vstop v zvezno ligo.

Nogometaši Celja in Kladivarja ni
so pokazali v številnih prijateljskih 
tekmah solidnega znanja. Druga po
lovica republiškega prvenstva bo od
ločala o končni razvrstitvi moštev 
na tabeli. Celje, ki kandidira za na
slov prvaka, je že kar v prvem kolu 
v Gorici izgubilo obe točki in se tre
nutno moralo pomakniti iz prvega na 
tretje mesto. Ce bo v nadaljevanju 
tekmovanja še več takšnih spodrslja
jev ne moremo pričakovati v Celju 
naslov republiškega prvaka. Kladivar 
se bo moral močno potruditi, da po 
18-tih letih bogate nogometne tradi
cije ne bo zdrsnil iz slovenske lige. 
Točka v uvodni spomladanski tekmi 
proti Ljubljani na Glaziji je bila si
cer dragocena, potrebni pa bodo večji 
grižljaji« v prihodnjih srečanjih. Slo
venske nogometne lige bodo letos mo
rali zapustiti kar trije člani in Kla
divar je še vselej nekje pri dnu ta
bele.

Kegljači Celja so nas močno razo
čarali, saj so se morali posloviti od 
slovenske lige. Nekdaj kvalitetno eki
po opravičujejo objektivne težave, ker 
kegljači Celja nimamo na voljo last
nega kegljišča in jim je s tem so
lidna vadba onemogočena.

V odbojki lahko pričakujemo na- 
daljni napredek, saj so se igralci iz 
obeh celjskih kolektivov združili v 
enotnem kolektivu. Napredek bomo 
lahko spremljali le v tekmovanju II. 
slovenske lige - vzhod, dočim je pot 
do enotne slovenske lige še precej 
naporna in dolgotrajna. Poudariti ve'- 
Ua, da so članice Partizana Celje- 
mesto dobile ponudbo članstva v zvez- 
ni odbojkarski ligi, ki pa ga bo vod- 
f i društva odklonilo zaradi preve
likih finančnih bremen in izgube dra
gocenega časa, ker so igralke večino
ma iz vrst srednješolk.

V košarki bodo Celjani še naprej 
vedrili z večjimi in manjšimi uspehi 
v II. slovenski ligi - vzhod. Za me
sto Celje, ki je bilo pred 15-timi leti 
med vodilnimi v tej športni igri v 
Sloveniji, predstavlja sedanja stopnja 
košarke velik neuspeh. Kje je iskati 
vzroke? Organizacijsko vodstvo klu

te zvrsti telesne vzgoje v našem me
stu. Kje so kvalitetne 1< lovadne aka
demije in javni telovadni nastopi, ki 
so pred leti imeli že določeno tradi
cijo (udi v Celju?! '

Hokejisti na ledu in drsalci, ki so 
že 2 leti brez objektov za drsalne 
športe, niso meli možnosti razvoja in 
nastopanja. Upajmo, da bomo letos 
dobili prepotrebno drsalno ploskev v 
Mestnem parku, ker bo le tako mož
no zagotoviti razvoj atraktivni hokej, 
ski igri in umetnemu drsanju.

Napisati bi veljalo še kaj o strelcih, 
ki imajo dobrih pogojev za športno 
streljanje, o alpinistih, ki imajo zo
pet velike načrte za vzpone 
doma in na tujem, o prinadnikih bo
rilnih športov, ki so v Celju skorajda 
že izumrli, o športnikih jahalnega 
kluba, ki se borijo z velikimi mate
rialnimi težavami in podobno.

Več razveselji\ ega bi lahko napisali 
o razgibanem športnem žUlienju na 
šolah, kjer so v zimskem času opra
vili večie število tekmovanj in prven
stev v košarki, odbojki in namiznem 
tenisu, v teh dneh in prihodnjih me
secih pa so na programu še tekmo
vanja v vajah na orodju, krosih, ro
kometu in atletiki.

Uvodni meseci letošnjega leta in 
razpredeni tekmovalni sistemi nam 
zagotavljajo, da bo Celje tudi letos 
prizorišče številnih športnih srečanj 
v najrazličnejših panogah in igrah. 
Športniki in športnice številnih celj
skih društev in klubov bodo nastopali 
za barve in uspeh našega mesta z 
največjimi željami. V teh njihovih 
prizadevanjih in željah se jim bodo 
priključili tudi tisoči občanov.

Kako bo z drsališčem
Celje je Izgubilo bitko za izvedbo 

dela svetovnega prvenstva v hokeju 
na ledu. In kako se bo končala dru
ga za dograditev umetnega drsališča? 
Odgovor na to je dokaj preprost, če
prav uresničitev programa ne bo šla 
brez zmctliajev. Ce bo dovolj sredstev 
in obilo razumevanja pri tistih, ki 
razpolagajo s finančnimi sredstvi, po
tem bo otvoritev novega objekta ver
jetno že letos.

Trenutno stanje je takšno, da se bo
do de!a pri ureditvi in montaži stroj
nice nadaljevala. Kompresorji so v 
Celju, prav tako se bodo nadaljevala 
dela za postavitev garderobe in osta
lih prostorov. K vsemu temu bo tre
ba dodati črpališče na Savinji, uredi
ti trafo postajo ter razsvetljavo nad 
športnim igriščem.

Vzporedno s temi deli pa se bo za
čelo razvijati redno in sistematično 
športno življenje v parku. Betonsko 
ploskev bodo zasedli kotalkarji, ra
zen tega bosta zaživeli še igrišči za

Odprti objekti bi bili potrebni 
naslednjim šolam: ESS, Šolskemu 
centru Borisa Kidriča, Gostinski 
šoli, Šolskemu centru za blagov
ni promet, Kmetijsko izobraževal
nemu centru, tehnični šoli, admi
nistrativni šoli, I. osnovni šoli, IV. 
osnovni šoli, šoli Franja Vrunča 
na Hudinji, šoli Fr. Krajnca na 
Polulah, posebni šoli. Pri nekate
rih šolah so; igrišča v izgradnji, 
dela pa ne napredujejo zaradi po
manjkanja investicijskih sredstev'. 
Zanimiva je ugotovitev, da poleg 
osnovnih šol največ igrišč pri
manjkuje mladini na poklicnih 
šolah. Poklicne šole v Celju so 
tudi brez telovadnic! Ali se tu 
odraža skrb za našo delavsko mla
dino?!

Kakšne športne objekte bi po
trebovali za nadaljnji uspešnejši 
razvoj telesne kulture: dograditev 
pokritih prostorov v atletski hali 
na stadionu Borisa Kidriča, do
graditev kompleksa športnih na
prav pri umetnem drsališču v 
Mestnem parku dograditev šport
nega parka na Skalni kleti, izgra
ditev telovadnega doma za mest
ni center, ureditev smučarskih 
terenov v obrobnih mestnih pre
delih (Golovec, Petriček, Aljažev 
hrib, Polulel, izgraditev moderne
ga strelišča, in ureditev novega 
centra za vadbo dresurnega ja- 
hania.

Kateri objekti bi naj imeli pri
oritetni vrstni red? Tisti, ki bi 
služili razvoju temeljne telesne 
vzgoje! Vsekakor vsega se ne bi 
mogii lotiti hkrati. Navedel sem 
le dolgoročni načrt investicijske 
izgradnje športnih objektov, o ka
terem bi veljalo razpravljati pri 
ustreznih organih občinske skup
ščine. Z vlaganjem vsakoletnih 
negospodarskih investicij tudi v 
te namene bi bilo treba pristopiti 
k postopnemu reševanju izgrad
nje športnih objektov, ki bi jih 
funkcionalno lahko izkoristili za 
sodobnejšo in naprednejšo šolsko 
ter društveno1 telesno vzgojo.
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Vodoravno: l.votlina, ki jo iz
polni rudarska snov, 6. turistični 
kraj v Zgornji Savinjski dolini, 
8. ime ameriškega režiserja Ka
zana, 9. francoski veznik, 10. glas, 
11. osebni zaimek, 12. samoglas
nik, 13. razširjen grm iz družine 
iglavcev, 14. eno najlepših mest 
v naši državi, 16. starorimsko me
sto.

Navpično: hrib v neposredni
bližini Celja, 2. bolgarsko moško 
ime, 3. ate-oče, 4. pritrdilnica, 5. 
široka velemestna cesta, 6. seja
nje, 7. balkanska prestolnica, 11. 
reka v Normandiji, 13. pogost del 
arabskih priimkov, 15. kemični 
znak za lantan.

K. Z.
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STRMEC VELENJE SO LČA VA KOZJE

USTANOVITEV TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA STRMEC

Zadnje dni februarja so se sestali 
člani pripravljalnega odbora za usta
novitev turističnega društva v Strm
cu k seji, 14 dni pozneje pa so že 
imeli v šoli dobro obiskan ustanovni 
občni zbor. Tako smo dobili na našem 
področju še eno društvo, ki bo, kakor 
kažejo uvodni pogovori, zelo aktivno. 
Že v svoj prvi delovni program so 
uvrstili lepšo ureditev kraja, tekmo
vanje za najlepše rože na oknih in 
vrtovih, oddajanje zasebnih turistič
nih sob, popis zgodovinskih znameni
tosti in še kaj. V prvi upravni odbor 
so izvolili za predsednika tov. prof. 
Srečka Petriča, za tajnico Vizjak Da
rinko, za blagajničarko Lesjak Ivan
ko. v upravni odbor pa Otona Samca 
in še nekai marljivih sodelavcev. No
vemu društvu želimo kar največ de
lovnih uspehov.

KAM Z AVTOBUSNO POSTAJO?
V Strmcu že dalj časa razpravljalo, 
kje bi uredili avtobusno postajo? Me
nimo. da spada na trg, sicer pa smo 
prepričani, da bo novo turistično dru
štvo to pravilno uredilo.

LEPO UREJENA GOSTILNA
Gostilna Stolec Julijane je lepo ure

jena ter tudi dobro vodena. Želimo, 
da bi tako tudi ostalo. Prijetna pa je 
tudi dcmača gostilna Klinc Marije.

ali socka ne potrebuje
GOSTIŠČA?
Menimo, da bo treba proučiti, ali 

ne bi kazalo tudi v Socki odpreti go
stišče, ki je kraju gotovo potrebno. 
Tudi tukaj bo treba počasi začeti mi
sliti na turizem.

RAZNA UREJEVALNA DELA
Krajevna skupnost in turistično dru

štvo sta pričela akcijo za ureditev 
pokopališča. V ta namen so že zbrali 
nekaj sredstev, nekaj pa jih bodo še 
dobili. — Konec marca so končali vo
dovodna dela na pokopališču lako, 
da bo tam odslej vedno voda. Marca 
so tudi uredili lepo va^ko pot od 
dobrnske avtobusne postaje do kraja. 
Ob poti so nasadili več brez.

ŽALEC

ODDAJALCI SOB. V občini Žalec 
je že precej oddalalcev sob. oo sez
namu. ki so ga sestavili na žalski ob
čini. Tako oddajajo na VRANSKEM 
hotel Slovan 16 postelj. Lovska dru
žina 5. Frančiškovič Anka 3, Štancer 
Ludvik 2. Praprotnik Hela 2, Prap
rotnik Ivanka 2. v ŽALCU Zagode He_ 
lena 6, v PETROVČAH Omerzo Ivan 
2. V PREBOLDU Hmeljar v weekendu 
22 postelj, Fric Malči 1. Kočevar Ma
rija 3, Škorjanc Pepca 2, Vedenik Ro
zika 3, v ŠEMPETRU Završnik Ivan
ka (Zg. Grušovlje) 2, Privošnik Franc 
/Dobrteša vas) 2, Cvenk Štefan 2, 
Srlbar Ria (Dobrteša vas' 1, Gora Olj
ka 18 postelj, v BRASLOVČAH gostil
na pri pošti 2. Gajšek Marija (Rakov. 
Ije) 1 in v POLZELI Orešnik Marija 3.

RAZGOVOR O TURIZMU NA 
ŽALSKI OBČINI. Na nedavnem se
stanku so navzoči kritično ocenili od
nos nekaterih merodajnih činiteliev 
do turizma in do turističnih družbe
nih organizacij. O vseh teh problemih 
se bodo še pogovorili s podpredsed
nikom občinske skupščine ter unajo. 
da jih bo občinska skupščina podprla 
v njihovih stremljenjih.

TURISTIČNI KREDITI. V Žalski ob
čini je najelo turistične kredite 82 
hišnih lastnikov. Sedaj imajo na raz
polago že 96 turističnih ležišč, ki jih 
bodo v aprilu kategorizirali. Cene le
žišč bodo v letošnji sezoni od 700 do 
1000 starih dinarjev.

KOPALIŠČE V PREBOLDU 
OBNOVLJENO

Kopališče v Preboldu so lani teme
ljito obnovili. Vse stene so na novo 
zabetonirali, namestili pa so tudi so
dobno čistilno napravo tako, da bo 
kopanje v Preboldu letos res prijetno, 
ker bo voda topla in čista. Za ure
ditvena dela sta poskrbela domače tu
ristično društvo in gostinsko podjetje 
Hmeljar iz Žalca, ki je bilo investitor 
in ki tudi od lani upravlja to kopa
lišče in weekend naselje, ki je ob ko
pališču. Tovarišema Potočniku in di
rektorju Šantlu velja izreči za trud, 
ki sta ga imela s temi deli, vse priz
nanje.

ŠTEVILO NOČITEV LANI. Lani je 
bilo v Velenju 19.856 turističnih no
čitev, od tega 6852 inozemskih. Pre
cej je škodovalo lanski sezoni sla
bo vreme julija in avgusta.

DELOVNI PROGRAM TURISTIČ
NEGA DRUŠTVA. Turistično društvo 
je sprejelo meseca marca delovni pro
gram za leto 1966. Med drugim bodo 
izdali nov prospekt, več letakov, or
ganizirali več prireditev, pripravili 
smučarsko nrogo. vlečnico ter izvedli 
še več ureditvenih del.

OBČINA JE ZAGOTOVILA TD 
SREDSTVA. Skupščina občine Vele
nje je zagotovila turističnemu dru
štvu dovolj sredstev za nemoteno de
lo. Društvo bo prejemalo vso turistič
no takso in še del sredstev promet
nega davka, zbranega od alkoholnih 
pijač. ________

DELAVSKI KLUB USPEŠNO DELA. 
Ob svojem obisku smo bili zelo za
dovoljni z lepo urejenim in čistim 
Delavskim klubom. Povedali so nam, 
da bodo imeli tudi letos več prire
ditev in razstav.

ZAGREBŠKI VJESNIK O VELENJ
SKIH DRSALCIH. Dne 16. 3. je pi
sal Vjesnik o državnem prvenstvu v 
umetnem drsanju. Med drugim tudi: 
»Spet so prijetno iznenadili drsalci 
iz Velenja, ki pomanjkanje leda na
domeščajo s kotalkarsko ploskvijo. 
Zmagali so v seniorskih in iuniorskih 
narih Ti uspehi ka-ejo koliko se la
hko doseže z navdušenjem in prosto
voljnim delom. Čestitamo.

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA PODČETRTEK

Februarja je imelo občni zbor tudi 
Turistično društvo v Podčetrtku ob 
lepi udeležbi svojih članov, v novi 
odbor so ponovno izvolili za predsed
nika tov. Strahovnika. za podpred
sednika tov. Renierja, za tajnika pa 
tov. Dolarja. V tej številki objavlja
mo še posebej poročilo, ki ga je pre
bral na občnem zboru predsednik 
Strahovnik. — Na sliki udeleženci obč
nega zbora, foto prof. Vudler.

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA FRANKOLOVO

Ob lepi udeležbi so se zbrali pred 
kratkim k občnemu zboru člani TD 
Frankolovo. Prisotni so bili tudi za
stopniki Celjske turistične zveze ter 
dva novinarja. Poročila so bila zelo 
izčrpna, iz njih je bilo razbrati, da so 
Frankolovčani s svojim društvom na 
pravi poti. Zavedajo se, da dajeta ta
ko kraj kakor njegova prelepa okolica 
nešteto možnosti za razvoj turizma. 
Seveda pa so potrebna še precejšnja 
sredstva. Turističnim delavcem Fran- 
kolovega moramo priznati, da so po
kazali veliko samoiniciative in iznajd
ljivosti. Rezultati njihovega dela so 
vidni: lepo vzdrževan bazenček, na
sadi, izletišče v Crešnjicah itd. Pol
ni idealizma so tudi frankolovski mla
dinci, ki bodo v bodoče še bolj agil, 
no sodelovali. Za predsednika so po
novno izvolili Bogdana Šnabla, za laj. 
nika pa Rudija Hrovata.

REGULACIJA SAVINJE IN PRITO
KOV. Regulacijo Savinje in pritokov 
v Logarski dolini in Solčavi bodo le
tos nadaljevali. Za letošnjo ureditev 
voda je na voljo 44 000 N dinarjev.

CESTA SOLCAVA-ŽELEZNA KAP
LA. Cesta Logarska dolina-Pavličevo 
sedlo je domalega izdelana. Izredno 
lep pogled na Savinjske Alpe s te 
strani privablja vedno več avtomo
bilistov pod Pavličevo sedlo, kjer je- 
tudi Majerholdova okrepčevalnica. 
Cesto smo gradili le na naši strani, 
avstrijska gozdna cesta pa za avtomo
bilski promet ni sposobna. Želimo, da 
bi tudi Avstrijci na svoji strani cesto 
urediti in tako omogočili izvajanje spo
razuma za ta mejni prehod.

TURIZEM IN MEJNI PREHOD. Pre
bivalstvo si želi, da bi bil možen pre
hod na Pavličevem sedlu ali pa na 
nekdanjem prehodu pri sv. Duhu. Ta 
nrehod bi bil trenutno najugodnejši. 
Iz Solčave bi se tod prišlo v 4 urah 
do Železne Kaple.

CESTA SOLCAVA-CRNA NA KO
ROŠKEM. Turistični društvi Solčava 
in Črna sta začeli akcijo za gradnjo 
še 3 km ceste, da bi dobili povezavo 
med tema dvema dolinama. Iz Kloba
se. do kamor že pelje avtomobilska 
cesta, bi zgradili cesto na Robnikov- 
Prosenčev vrh, do tja pa je cesta iz 
Črne že domalega zgrajena.

GOSPODINJSKI TEČAJ. Kmetijska 
zadruga Mozirie je v Solčavi organi
zirala kuharski tečaj, ki se ga je ude
ležilo 20 deklet. Tudi ta tečaj je pri
spevek v pospeševanju turizma.

V. V.

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA ŠOŠTANJ

17. marca so se zbrali v hotelu Ka
juh številni člani turističnega društ
va k rednemu občnemu zboru. Poleg 
zanimivega poročila predsednika Do
larja in običajnih točk dnevnega re
da smo videli tudi izredne barvne 
diapozitive kiparja Keršiča iz Ljublja
ne. Na občnem zboru je bilo precej 
planincev ter zastvpniki TD Velenje 
in CTZ.

OBČNI ZBOR TURISTIČNEGA
DRUŠTVA SLOVENSKE KONJICE

Ob zadovoljivi udeležbi je motilo 
razpoloženje dejstvo, da od gostincev 
ni bilo niti enega zastopnika. Najprej 
so prikazali lepe diapozitive konji
škega kraja, potem pa smo poslušali 
poročila predsednika, tajnika, blagaj
nika in nadzornega odbora. Slovenske 
Konjice so se vključile v turizem še
le nedavno, ker pa imajo prelepo o- 
kolico, izletne točke, zgodovinske zna
menitosti itd., bo potrebno bolj te
meljito poseči v turistično dogajanje. 
Razveseljivo je dejstvo, da kažejo 
predsednik ing. Tavčar in še nekateri 
funkcionarji občinske skupščine polno 
razumevanje za razvoj turizma, kar 
velja tudi za nekatere gospodarske 
organizacije. Tako smo prepričani, da 
bo mogoče ob podpori vseh članov 
turističnega društva in konjiške jav
nosti delovni program uresničiti. Na 
občnem zboru so še posebej opozorili 
na Južno Pohorie, predvsem Skomar
je, pa na sodobnejše gostišče v Slo
venskih Konjicah, kar bi bilo prvi 
pogoj za razvoj turizma na tem pod
ročju.

Želimo jim kar največ složnega de
la, preudarnosti in lepe bodočnosti na 
turističnem področju.

Prihodnjič:
cela stran iz Mozirske občine!

Občni zbori turističnih dlfustev

Udeleženci letošnjega občnega zbora turističnega društva Podčetrtek. 
Foto: prof. Zoran Vudler

KOZJE IN TURISTIČNO DRUŠTVO. 
Od leta 1960 deluje v Kozjem turi
stično društvo, ki je doseglo že lepe 
uspehe predvsem z urejevanjem kra
ja. Priredili so tudi nekaj pustnih 
karnevalov predavanj in drugih pri
reditev. Z zanimanjem so člani spre
jeli tudi prikaz diapozitivov bratov 
Marinšek. Pred kratkim so imeli obč
ni zbor. na katerem so se pomenili 
o gostiščih in o lepši ureditvi kraja. 
Poudarili so, da bi moralo biti lenše 
okolje pri spomeniku NAB. Pritožili 
so se tudi čez slabe ceste. Za predsed
nika so izvolili tov. Bračun Karla, za 
tajnika pa Valenčak Franca.

GOSTILNA V KOZJEM Danes ima
jo samo ero gost’lno ki ne more 
spreleti večjega števila gostov, še 
manjšo kaoaciteto ima novi bife. Pred 
vojno je bilo v Koz.iem 7 gostiln, re
stavracija Podlišek pa je sprejemala 
abonente in oddajala tujske sobe. Ce 
hočemo v Kozjem turizem, moramo 
dohiti še eno gostilno, ki bo imela 
tudi tujske sobe.

NOVI GASILSKI DOM. Na občnem 
zboru gasilskega društva so soreieli 
sklep za gradnjo novega gasilskega 
doma z dvorano, kar Kozje res nujno 
potrebuje.

NOVA ŠOLA je v končni fazi in 
upamo, da bo kmalu zgrajena. Imela, 
bo tudi moderno telovadnico. V s*a- 
ri šoli bi se dalo zelo poceni urediti 
gostinski obrat s tujskimi sobami.

UREDITVENA DELA. Asfaltno ce
stišče bi bi'o treba podaljšati do nm- 
stu na severni strani trga. nujna pa 
je tudi ureditev ribnika.

AVTOBUSNE ZVEZE Avtobusne 
zveze so še kar dobre, želijo le. da 
bi podjetje Izletnik uvedlo avtobus, 
ki bi iz Kozjega odhajal bolj zgodaj,
da bi bil v Celju pred šesto uro, kar 
bi koristilo številnim de’avcem.

K. A.

LJUBNO

LETOŠNJA ZIMA nam ni prinesla 
dobre zimske sezone, ludi vlečnica je 
obratovala samo nekaj dni, ker je 
prehitro pobralo sneg.

CESTA LJUBNO-LUCE. Na cesti 
med Ljubnim in Lučami so že začeli 
z de’i in upamo, da bodo še pred glavno 
sezono zgradili nadaljnje 3 km asfalt
ne ceste proti Lučam.

TURISTIČNI URAD. Podjetje LJU
BLJANA-TRANSPORT namerava na 
Ljubnem odpreti svojo pisarno, kjer 
bi v sodelovanju s turističnim dru
štvom prodajalo tudi spominke in 
razglednice, organiziralo izlete itd. Ta 
urad bi lahko prevzel tudi posredova. 
nie zasebnih sob.

UREDITEV TRGA se na Ljubnem ne 
premakne z mrtve točke. Okrog Juva
nove in Brunetove hiše so še vedno 
vidni znaki minule vojne, med last
niki pa se suče besedni boj. Večina 
Ljuhencev si želi. da hi bilo Lljubno 
čisto in lepo urejeno. Želimo si tudi 
sodobne trgovine. Pred vojno je ime
lo Ljubno najbolj razvito trgovino v 
Gornji Savinjski dolini, v dvajsetih 
letih po vojno pa nismo bili zmožni 
urediti niti enega sodobnega trgov
skega lokala.

A. T.

IN MEMORIAM 

FRANC RENIER

Pokojni Franc RENIER je bil rojen 
leta 1892 v Kraljevcu na Sotli, kjer je 
obiskoval tudi osnovno šolo. Nato se 
je izučil trgovine, po končani učni do
bi pa je služboval kot trgovski pomoč, 
nik v Kozjem in Brežicah vse do le
ta 1913, ko je odšel na odsluženje 
vojaščine, kjer ga je zajela tudi prva 
svetovna vojna. Domov se je vrnil še
le leta 1919 s koroške fronte.

V začetku leta 1920 je osnoval last
no trgovino z mešanim blagom in 
kmetijskimi pridelki v Podčetrtku, ki 
mu je prvotno tudi prav dobro uspe
vala. Ker pa je bil ljudstvu vsestran
sko naklonjen, je zaradi svoje dobro
te ob nastopu takratne kmečke zašči
te v letu 1933 zapadel v finančne te
žave. Omenimo tudi njegov delež za 
razvoj sadjarstva v Podčetrtku in oko
lici. Bil je zaveden Slovenec, vso voj
no pa je podpiral OF in je le po 
naključju ostal pri življenju, saj je 
že bil določen za ustrelitev kot talec. 
Po osvoboditvi je sodeloval pri odku
pu vseh vrst kmetijskih pridelkov, bil 
pa je tudi med ustanovitelji in prvi
mi aktivnimi sodelavci domačega tu
rističnega društva. Njegovo resnično 
priljubljenost je izpričala množica 
ljudi od blizu in daleč, ki ga je 
spremljala na njegovi zadnji poti.

P. S.
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Zob časa je nag!odal severno steno 
hiše poleg gostilne Branibor tako, da 
se nam je spet pikazala zanimiva re
klama, starejšim Celjanom še dobro 
znane paste, katere naslov si kar 
sami preberite na sliki.

TRIBUNA OLEPŠEVALNEGA 
IN TURISTIČNEGA DRUŠTVA 

V FOTOGRAFIJI

Dohcd v mesto z laške strani ni nič 
kaj prijazen. Pravijo, da je prvi vtis 
o podobi kakega mesta odločilen. 
Kdor pride v Celje z laške strani in 
pogleda tole idilo, ne bo imel o na
šem mestu najboljšega vtisa.

Še čudno, da ni bilo na pločniku v 
Cuprijski ulici nobene nesreče. Tako
le sliko nam kaže omenjeni pločnik 
že kar polni dve leti. Fotograf 
je bil priča že številnim psovkam vseh 
tistih, ki so se tukaj spotaknili.

Nesrečni vogali in žlebovi. Koliko je
ze in škode so nam že povzročili. Go
tovo je zadnje čase tale vogal med 
najbolj zanimivimi v Celju. Takemu 
hišnemu svetu res ni mogoče dati 
druge ocene kakor nemarno.

VESELE — OKROGLE — OGLATE — VESELE — OKROGLE — OGLATE
VINO — ZDRAVILO

Za zdravila ni deviz, 
a jih je dovolj za vino, 
ki rešuje naj iz kriz 
pivca in pa trgovino. 
Kaj ni vino lek lahko 
za bolnike, ki trpijo?
Z alkohola pomočjo 
naj se vsaj poveselijo!

PO STARIH TIRIH
Franc Jožef Prvi potoval 
je tu v cesarski vlogi, 
iz Gradca v Trst potreboval 
pet ur po tej je progi.
A ta rekord iz davnih dni 
še danes je sodoben, 
le da prevoz kulturen ni, 
ker ni preveč udoben.
Še petrolejska luč brli 
v signalih nekaterih, 
življenje pa naprej hiti 
po novodobnih tirih.

PLES NA
Bil je edini celjski ples.
Nenehno tam igral je jazz, 
medtem ko čaše so iz rok 
letele v tla in zid okrog.
To bT zveneč je direndaj,

SLUŽBENI AVTO
Od Rimskih Toplic naprej 
boj ceste se kakor vraga! 
Na avto svoj dobro glej, 
da v jamah ti ne omaga! 
Kdor službeni avto ima, 
pa mj se posluži tega. 
a svojega naj doma 
pusti, da škode ne tvega!

Vse o baru govori, 
bar Celjanom buri kri.
V starem turnu naj bi bil, 
da noči nam bo vedril.
Spodaj mični ples — striptiz 
z dično družbo okrog miz, 
zgoraj izped turna pa 
nam orkester zaigra!
Malage španjolske slaj 
nam ubere srca naj 
v pomladanski ritem zdaj, 
ko se bliža novi maj!

ČREPINJAH
sproščenih src veseli raj. 
Črepinje srečo prineso, 
to nadobudneži vedo, 
pogum pa tudi kaj velja, 
zato jim kličemo: hura!

MARKO SKAČE
Marko skače kakor ptiček 
z metrom v roki sem in tja, 
meri sobo in vrtiček 
in nameri ara dva.
Skače, da mu je že vroče 
cd strahu in od skrbi.
Bo li plačati mogoče 
to, kar občina želi?
Marko skače in sešteva, 
z lic mu znoj kaplja na tla, 
po laseh se praska — reva 
in prav kislo se smehlja.

VIDNI — NEVIDNI
Oj preljuba laška Volna, 
dobrosrčnosti prepolna 
si bila do znancev zvestih 
in ljudi na vidnih mestih!
Z njimi pa so milijoni 
šli po gobe. Toda oni, 
ki bili nekoč so vidni, 
zdaj postali so — nevidni!

CELJSKE SMETI
Tam in tukaj ob Savinji, 
na Otoku, ob Hudinji 
kun ob kupu se dviguje, 
kakor kdo ga kje nasuje.
Mnoga ta odlagališča, 
šare pisane skladišča 
mestu kužijo lepoto, 
nam pa v grdo so sramoto.
Le zamahni, stroga metla, 
da z nesnago boš pometla 
in z ljudmi, ki tam smetišča 
delajo si in stranišča!
Ljubo Celje, mesto belo, 
nekdaj čisto in veselo, 
vseh smeti se naj otrese, 
da turizem se obnese!

CELJSKI PRAVOPIS
(Glej SP stran 378!)

Kdo zmagal bo? Mar ljubi tednik, 
ki pravi, da je Krakow prav, 
a Pravopis da je nevednik, 
ki v mu je na konec dal? 
Nedvomno je avtoriteta 
le naš ugledni časopis, 
ki tam v »žebljici« nam obeta 
spet nov Slovenski pravopis ...

TRIBUNA

LEPE IZLOŽBE
Še posebej bi radi pohvalili lepe 

izložbe, ki jih imata trgovski pod
jetji MODA in Ljudski magazin. Po
hvala naj velja še posebej karneval
ski izložbi VOLNE in hokejskim in 
planiškim izložbam Ljudskega maga
zina.

POKRPAJTE PLOČNIKE
Nari tločniki so že nekaj let zane

marjeni. Treba jih ;e r »krpati, kar 
ne bi stalo posebnih milijonov. Pri
stojni, uredite to!

OTROŠKA IGRIŠČA
Zdi se nam, da je v Celju vedno 

manj otroških igrišč. Pa so po rebna. 
Krajevne skupnosti bi se morale za 
to zavzeti.

SREDI MESTA BLATO!
2e večkrat smo opozorili, da je 

treba asfa tirati prostor pred poslop
jem družbenih organizacij. Ce res ne 
najdete tega denarja, pa mu privo
ščite vsaj ceneno mačjo glavo!

PELIKANOVA POT
Pred dnevi smo šli po priljubljeni 

Pelikanovi poti na Stari grad. Ali 
res ni mogoče poti vsaj malo popra
vite. Popravila pa bi bila tutB zelo 
potrebna vozna cesta na Stari grad. 
predvsem varovalna ograja!

KAKO ŠO NEKDAJ ČISTILI 
CELJSKE ULICE

Kakor zdaj, je naše mesto tudi v 
nekdanjih časih imelo ulične čistilce, 
ki so bili sami moški. Ti so vsak 
dan pometali ulice po določenih ra
jonih. Veliko čiščenje pa je bilo ob 
sobotah popoldne. Vsi pometači so 
se zbrali pred magistratom in tam se 
je tudi začelo. Dva izmed njih sta 
^krepi’a ulice, drugi pa so z dolgimi 
brezovimi metlami pometali v skupi
ni mestne ulice. Tako so vsako so
boto generalro počistili mesto. V po
letnih meserih sta vozila konjička 
škropilni sed po mestu. Pripomniti je 
treba da so morali hišni lastniki po
leti dopoldne in popoldne škropHi 
pločnike pred svojimi hišami, pozimi 
ra so morali biti pločniki vsak čas 
brezhibno očiščeni, ob poledici pa po
suti s peskom ali drugim primernim 
materialom sicer je bilo treba pla
čati precejšnje kazni, najmanjša je 
bila 10 kron.

škoda, da ni tudi danes tako; go
tovo bi bilo mesto bolj čisto!

M. C.

V hotelu Celeia ples vsako sredo 
in soboto.
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Prvi občan: Na celjski črni tabli pa kmalu ne bo nobenega prostora več? 
Drugi občan: Jaz pa le upam, da bomo nekatere madeže kmalu izbrisali!

CELJSKI BAR

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, lektor prof. France Sirk. Izhaja dvakrat letno, izdaja »Reklama« Celje, tisk Papirkonfekcija Krško. Naročnike

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