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PRED OBČNIM ZBOROM NAŠEGA DRUŠTVA

Kaclo Jerko, predsednik OP P3ev->lnega
in turističnega društva

Z letošnjim občnim zborom po
lagamo obračun za minulo dvelet
no mandatno dobo Olepševalnega
in turističnega društva Celje. Ob tej
priliki slavimo tudi 25 let dela
v svoji novi domovini, saj je bilo
naše društvo med prvimi, ki je leta
1945 pričelo z de,lom.
S temi vrsticami ne želim ob
ravnavati vsega, kar je društvo
storilo v zadnjih dveh letih. Ead
pa bi opozoril predvsem na druž
beni pomen, na samoupravljanje
in vlogo društva pri razvoju tu
rizma in pri komunalni ureditvi
našega mesta. Naša organizacija
je zastopala javne interese na
omenjenih področjih, saj se je
vedno zavedala svoje vloge, ki jo
lahko pri tem opravi. Zavzeli smo
se tudi za upravičene zahteve dr

žavljanov, ki so bile v zadnjih
dveh letih le prevečkrat prezrte
in zapostavljene.
Kot zastopniki javnega mnenja,
(saj ima naše društvo preko 800
aktivnih članov), ali pa vsaj dela
javnega mnenja, se nismo kot do
bri poznavalci problematike stri
njali z nekaterimi urbanistični
mi ukrepi in se z nekaterimi na
pakami tudi danes ne strinjamo.
Zdi se nam, da bi bilo treba na
še predloge in pripombe le bolj
upoštevati.

tekmovanje gostincev. Lani in le
tos smo finančno podprli celjske
grajske igre ter tudi obakrat v
organizaciji aktivno sodelovali.
Ne smem tudi mimo dela naše
komisije za odpravo nepravilno
sti, ki je prizadetim pismeno spo
ročila okoli 300 ugotovljenih ne
pravilnosti, ki so bile po opozo
rilu večinoma tudi odpravljene.
K našemu delu spadajo še števil
ne urgence in predlogi državnim
organom ter turistična propagan
da in informacijska služba.

ti še tudi to in ono, kar smo sto
rili, pa mogoče tudi to česar nis
mo, pa bi morali ali pa bi lahko
boljše storili. Omenil bi samo še
to, da smo dobili v tej mandatni
dobi od občine okoli tri milijone
S dinarjev turistične takse, za
propagando, informacijsko službo
ter za vzdrževanje Starega Gradu
pa smo izdali nad osem milijonov
dinarjev ter smo tako morali do
dati iz lastnih sredstev nad pet
milijonov S dinarjev, da smo za
dane naloge lahko opravili.

Te svoje pripombe in številne
predloge smo predložili novemu
predsedniku občinske skupščine
ob priliki našega jesenskega obi
ska.
Dobili smo zagotovilo, da bodo
v bodoče občinski organi nameni
li več pozornosti društvenim
predlogom delovnih ljudi. Želi
mo, da bi tako tudi bilo. Naša
želja je iskreno sodelovanje z
občinsko skupščino v korist lepe
ga in pravilnega razvoja našega
mesta in turizma.

Na začetku te mandatne dobe
smo izdali lep barvni prospekt
Celja v 100.000 izvodih, k temu
prospektu vsako leto nov vložek,
podprli smo Celjsko turistično zve
zo pri izdaji Vodnika po celjskem
turističnem področju in Orožno
ve zgodovine Celja, objavili smo
večje število člankov ter časo
pisnih in radijskih objav, izdali
barvne razglednice, sodelovali smo
na številnih tiskovnih konferen
cah, pri sprejemih domačih in
tujih novinarjev.

V bodoče se mora naše dru
štvo še, bolj angažirati za na
daljnji razvoj komunale, urbani
zma in turizma našega mesta,
predvsem za vse tiste številne
drobne stvari, ki se nekaterim
zdijo nepomembne, skupaj pa
predstavljajo turizem.

Te moje misli pred občnim zbo
rom naj dopolni še nekaj najvaž
nejših podatkov o delu našega
društva, ki šteje letos 867 aktiv
nih članov. Društveni organi so
imeli v minuli mandatni dobi 31
sej, organizirali smo 12 priredi
tev, 8 turističnih predavanj, vsa
ko leto smo izvedli že priljub
ljeno tekmovanje za najlepše ro
že, letos pa dvoje uspelih tek
movanj za najlepšo izložbo in

Vso dobo smo vzdrževali mest
ni turistični-informacijski urad,
ki je uspelo posloval. Naše LEPO
MESTO je postalo ne samo inter
na vez med društvenimi člani,
temveč priljubljen časopis Celja
nov v Celju, v Sloveniji, Jugosla
viji in celo v inozemstvu. Omeni
ti moram še, da smo vzdrževali
tudi Stari grad, kar nas je velja
lo v tej mandatni dobi poldrugi
milijon. Dalo bi se povedati o na
šem delu še marsikaj, pa našte

Sicer pa želimo več pozornosti
rekreaciji delovnih ljudi, nada
ljevanje gradnje rekreacijskega
centra pri Celjski koči, trdnejšo
organizacijsko osnovo celjskega
gostinstva, v Celju več zabave, in
razvedrila, da bi bilo naše mesto
lepo. predvsem, da bi bili urba
nistični posegi smotrni in trezni
ter da bi pri tem prisluhnili ljud
stvu, ki je dober in pošten vod
nik.
Naj se še. iskreno zahvalim
vsem, ki so nam pri našem delu
pomagali, in jih naprosim tudi za
nadaljnjo pomoč, naklonjenost in
razumevanje.
Rado Jenko

PREDSEDNIK TROGAR O TURIZMU
Razgovor s predsednikom Trogarjem o turizmu, ureditvi mesta in o delu našega društva.
Predsednika občinske skupščine,
Zdravka Trogarja smo zaprosili
za mnenje glede turističnih per
spektiv v Celju, dalje o skrbi za
snago in lepo podobo mesta, o or
ganizaciji gostinstva v Celju pa o
delu našega društva. Razgovor je
potekal takole,:
Volf: Kaj menite o turističnih
perspektivah celjske občine?
Trogar: Glede na svoj zemlje
pisni položaj in turistično zanimi
vo okolico ima Celje znatne mož
nosti zlasti glede prehodnega pa
tudi rekreativnega turizma. Ob
činska skupščina je že sprejela
določen program, ki je znan in o
njem ne bi govoril. V preučeva
nju so razne variante za nosilce,
investicij.
Pri razvoju turizma‘in gradnji
objektov moramo nujno izha
jati iz določenega programa,
ker bomo le z načrtnim delom do
segli želene rezultate. Upoštevati
moramo realne možnosti in biti
pri_ izvajanju programa strpni in
složni. Nujno je potrebno, da go
stinski in turistični delavci aktiv
no _ sodelujejo pri uresničevanju
načrtov za razvoj turizma in re
kreacijskih objektov.
Volf: Lepo urejeno mesto je
vedno privlačno za obiskovalca.
Kako ocenjujete vzdrževanje sna

ge in javnih naprav in kakšen je
delež urbanistov v prizadevanjih
za lepšo podobo mesta?
Trogar: Predvsem želim, da ohrani Celje sloves lepega in či
stega mesta, vendar pa žal vsi
skupaj ugotavljamo, da ni vedno
tako. Znano je, da iz proračuna
vse teže izločamo sredstva za
vzdrževanje snage in javnih na
prav, zlasti še sedaj, ko ima ob
čina znatne obveznosti tudi za re
gulacijska dela. Zaradi tega je
nujno, da bi vsi Celjani sami pri
pomogli, da bi lažje in ceneje
vzdrževali nasade, red in snago v
našem mestu.
Apeliram na mladino in starše,
da čuvajo nasade, zelenice in cve
tje, da pazijo na snago po ulicah,
na svetlobna telesa, klopi, ograje
in drugo. Krajevne skupnosti, hiš
ni sveti in sami stanovalci naj bi
bolj skrbeli za red v hiši (stopni
šča) in okrog njih. zlasti na dvo
riščih. Glede obnove fasad je sta
novanjsko podjetje sprejelo letos
določen program, vendar pa. so se
zaradi nezadostnih sredstev mora
li omejiti le na najbolj kritične
primere. Kanalizacijo, ki je izred
no pereč mestni problem, bomo
skušali postopno urediti pred
vsem s sredstvi prispevkov za upo
rabo mestnih zemljišč.
Naši urbanisti skrbijo za ohra

nitev lepe podobe starega mest
nega jedra, je pa tu zlasti promet
nih problemov. V novih naseljih
uvajajo parkovni sistem, ki bo
prišel bolj do izraza, ko bo drevje
zraslo. Mislim, da mora urbani
zem živeti z mestom, ne more bi
ti odtujen od občanov. To pa za
hteva tudi večjo aktivnost nas
vseh in to predvsem v pravem ča
su.
bi npr. laže odločili o lo
kaciji nove blagovne hiše, na
meravamo izvesti javno obravna
vo o tej lokaciji.
Volf: O organizaciji gostinstva
je v Celju precej razprav. Prosim
nekaj besed o tem.
Trogar: Mislim, da je celjsko
gostinstvo preveč razdrobljeno.
Posledica tega je, da kot panoga
ni sposobno, da bi še v večji meri
vključilo v razvoj panoge. Na
predlog o združitvi, ki ga je iz
delal Zavod za napredek gospo
darstva. gostinci niso dali soglas
ja, niti drugega predloga. Želel bi,
da bi se gostinski kolektivi sami
vključili v iskanie rešitve za bolj
šo organizacijo. Živimo v času, ko
majhne enote ne morejo biti kon
kurenčne, no morejo izvesti spe
cializacije in ne ustvariti večjih
skladov.
Volf: In še vaše mnenje o delu
Olepševalnega
in
turističnega
društva?

Zdravko Trogar, predsednik
občinske skupščine

celjske

Trogar: Vsekakor je delo dru
štva uspešno glede skrbi za lepši
izgled mesta kakor tudi prizade
vanj za razmah turizma. Ker smo
vsi zainteresirani, da bo mesto
čisto in lepo, želim le, da bi turi
stično društvo tesno sodelovalo z
občinsko skupščino in njenimi in
stitucijami. Mi pa bomo skušali
čim uspešnejše sodelovati z dru
štvom, ki mu želm nadaljnih us
pehov.
Janko Volf

Društvena kronika

CELJSKE TURISTIČNE NOVICE

(maj-oktober)
— 3. 5. Za Turistični urad smo na
ročili inozemske časopise in revije
pri DZS v Ljubljani, zavod Jugosla
vija pa nam jih že pošilja.
— 5. 5. Inozemskim
turističnim
agencijam smo razposlali še nekaj
prospektov.
— 9. 5. Seja za izvedbo tekmovanja
aranžerjev.
— 11. 5. Na mejne prehode v Šen
tilju, Sežani in Gorici smo odposlali
večjo količino prospektov.
— 22. 5 Izlet v Mursko soboto, Lju
tomer, Moravce in Jeruzalem, 80 ude
ležencev.
— 28. 5. Na vrtu hotela Evropa smo
organizirali promenadni koncert.
— 30. 5. V hotelu Celeia smo orga
nizirali barski program.
— 3 6. Poskrbeli smo za strokovno
vodstvo 118 graškim izletnikom po
Celju.
— 4. G. Na Starem gradu smo so
delovali v komisiji, ki je določila po
sek drevja, ki zakriva razgled.
— 8. G. Seja komisije za ocenitev
tekmovalnih izložb. Društvo Je krilo
vse organizacijske stroške in prispe
valo še 200.000 s dinarjev za nagrade.
— 10. G. Seja upravnega odbora.
— 12. 6. Izlet v Varaždin. Krapino
in Krapinske Toniice, 40 udeležencev.
— 14. K. Sprejeli smo novinarsko re
vije »Film und Frau« gospo Gregor.
— 28. G. Izlet v Tržič in na Zelenico,
79 udeležencev.
— 2. 7. v hotelu Celeia smo organi
zirali Večer nare.dnih melodij.
— t«. 7. Razposlali smo nekaj opo
zorilnih nisem za odpravo nepravil
nosti v mestu
— 20. 7. Priredili smo promenadni
koncert v mestu.
— 6. 8. Sela ožje komisije za pri
pravo tekmovania gostincev.
— 15. 8. Pregledali smo poslovanje
grajskega čuvala
Kumra in novo
zgrajeno čuvainieo.
— 27. 8. V Tnrističnem uradu smo
opravili inventuro,
— 1. 9. Sein š'rše komisije za tekmovanie gostincev.
— G. 9. Inozemskim agencijam smo
posredovali cene in podatke za zim
sko sezono.
— 6. 9. Zaključek ureievalnih
nred vhodom na Stari grad

LETOŠNJI IZLETI. Letošnje leto
je priredilo naše društvo šest izletov,
ki so bili vsi dobro obiskani, nekaj
krat smo morali dodati celo drugi
avtobus. Cilji izleta so bili: Moravci,
Varaždin, Zelenica, Ljutomer in No
va Gorica. Ogledali smo si tudi bliž
nje znamenitosti naštetih krajev pa
še kaj spotoma, udeleženci so bili z
organizacijo izletov zeio zadovoljni.
PROMENADNI KONCERTI. Letos
Je naše društvo no dveletnem pre
moru spet organiziralo nekaj prome
nadnih koncertov, ki jih Je lepo iz
vedla godba na pihala SKUD-a Fran
ce Prešeren iz Celja. Pogajali smo
se tudi z godbo Ljudske milice iz
Ljubljane, žal njenih finančnih po
gojev nismo mogli sprejeti.
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI
OTD. poleg že omenjenih promenad
nih koncertov je organiziralo naše
društvo letos tudi tri turistična pre
davanja, en barsko-varietejski pro
gram, večer narodnih melodij, tek
movanje za najlepše rože, tekmova
nje za najlepšo izložbo ter tekmova
nje gostincev. Vse prireditve so lepo
uspde.
OBČNI ZBORI TURISTIČNIH OR
GANIZACIJ. Občni zbor Olepševalne
ga in turističnega društva Ccijc bo
meseca decembra v veliki
dvo
rani Narodnega doma. občni zbor bo
združen z umetniškim programom,
ki ga bodo izvajali prvaki ljubljanske
opere. Za občni zbor je izdalo društvo
tudi obširno poročilo o svojem delu.
ki je brezplačno na voljo v turistič
nem uradu. Na občni zbor vabimo
člane in prijatelje društva.
SPET OBISKI OPERNIH PRED
STAV. V zimskih mesecih bomo spet
prirejali obiske opernih predstav v
Liubijani. Prijave sprejemajo v Tu
rističnem uradu.

NOVO UREJENI LOKALI. V letoš
njem letu smo dobili nekaj lepih, na
novo preurejenih lokalov, med kate
rimi velja še posebej omeniti lokal
trg. podjetja Tehnomercator nasproti
hotela Evropa, pa gostinska lokala
Zvezda na Trgu V. kongresa in Ame
rika ob Mariborski cesti ter veliko
Merxovo samopostreSno trgovino ob
ljubljanski cesti.
OBČNI ZBOR CELJSKE TURI
STIČNE ZVEZE. Iz pisarne Celjske
turistične zveze nam sporočajo, da
bo imela ta organizacija svoj redni
občni zbor v začetku prihodnjega leta.
NOVA PROMETNA POSLOVALNI
CA V CELJU. S 1. avgustom je v
Celju odprlo svojo poslovalnico lju
bljansko prometno podjetje Ljublja
na-Transport. Poleg splošnih avtotransportnih poslov se bodo bavili tu
di s turistično dejavnostjo.

ASFALTIRANJE
Že po zaključku redakcije smo
z veseljem ugotovili, da bodo me
seca novembra končno le asfal
tirali prostor pred poslopje druž
benih organizacij v Linhartovi
ulici in Partizansko cesto v Liscah.

Drustveni elani v Ljutomeru

del

— is a seja uredniškega odbora
časonlsa I.ene mes*o.
— IG. 9. Seja nadzornega odbora.
— 17. 9. Seja za izvedbo gostinskoturtstlčnih Prireditev.
— 18. 9. Izlet v Jeruzalem in Lju
tomer — 43 oseb.
— 30. fl. Zaključna seja komisije za
ocenitev r.ajlepših rož.
— 1. 19. Gostinsko-turistične prire
ditve, razstave, tekmovanja. Poseb
na komisija Je v tekočem tednu pre
gledala vse gostinske lokale in jih
ocenila.
— 2. 10. Izlet v Ajdovščino in No
vo Gorico — 40 oseb.

Udeleženci letošnjega vrvega društvenega izleta (dva avtobusa) so si ogledali
Jeruzalem, Ljutomer, Mursko Soboto in Moravce. Posnetek Je iz Ljutomera.
Foto prof. Zoran Vudler

PISIWO JANEZKA GROOViDA
pravi že spet spravili na ograjo.
Menim, da bi bilo treba malo bolj
pogledati za nepridipravi, jih po
loviti in prisiliti, da škodo porav
najo. Popravili so tudi ograjo na
Savinjskem nabrežju in pri novem
mostu na Bregu.

SPOŠTOVANO LEPO MESTO!
Moja pisma »Lepemu mestu«
nimajo namena samo grajati, za
to bom tokrat začel s pohvalo.
Najprej mestnim vrtnarjem, ki so
res lep>o negovali javne nasade,
p>a Javnim napravam, ki so še kar
dobro čistile mesto, in Stanovanj
skemu piodjetju, ki je končno le
porušilo že desetkrat dotrajano hi
šo pri vhodu na Stari grad. Po
hvalili bi še prodajo inozemskih
časopisov in pa zgodovinski do
godek: novo umetno drsališče,
katerega jaz mladi Janezek Grdovid, ki sem kotalkar in drsalkar,
še posebej pozdravljam in želim,
da bi bilo na voljo predvsem za
navadne otroke. Menim še, da je
prav, če se HDK lin vsem, ki so
nam pripomogli do drsališča, tudi
jaz, mali Janezek Grdovid lepo
zahvalim. Vesel sem bil tudi ju
lijskega popravila ceste na Stari
grad. Žal pa so se neki nepridi
2 LEPO MESTO

PRODAJA SPOMINKOV. Prodaja
spominkov se Je letos zelo povečala,
saj jih prodajajo v Turističnem ura
du, pri Kompasu, v Ljudskem maga
zinu, v gabrski samopostrežni trgo
vini, pri Borcu, v Mladinski knjigi
in tudi v novem lokalu Elektro. Ra
čunamo, da bo skupni promet s spo
minki letos presegel znesek 50,000.000
starih dinarjev, kar je 30 % več ka
kor pred enim letom.

S tem sem končal pohvale in
pričenjam z grajami. Zakrpali še
niso mestnih pločnikov, ki pon žno čakajo, da se jih usmili roka
občinskih očetov. Popravila ploč
nikov ne bi stala toliko denarja
— več dobre volje. Tudi na »čeb
re« letos bolj pazijo in jih tu in
tam tudi obnavljajo. Ni mi pa
znano, če nekateri vozniki motor
nih vozil poznajo namen teh »če
ber«, ker se le preredko pred nji
mi ustavijo, čeprav se pešci tru
dijo, kako bi prišli na drugo stran
ceste. Menim, da bi prometna mi
lica morala na to bolj paziti. Gra
ja velja tudi nekaterim pešcem, ki
se sprehajajo po cestah, kakor da
bi se j m sanjalo in delajo težave
avtomobilistom. Sem mnenja, da
vlada na celjskih ulicah ne,kaj tuuradne in topogledne cestnopro
metne anarhije.
Pred novim mostom čez Sa
vinjo stoji hiša, ki jo je med voj
no opustošil požar Po vojni so
hišo od zunaj nekoliko zakrpali,
jo pokrili s polokroglo streho iz
strešne lepenke, in v njej naselili
stranke. Takšna stoji še danes. Še
slabša od zunanjosti pa je notra
njost. Hodniki umazani, zidovi

razdrapani, stranišča smrdljiva in
še marsikaj.
Podoben ostanek neke hiše stoji
tudi še v Savinjski ulici, z razli
ko, da je prt tej hiši še precejšen
kup smrdljivih smeti in odpad
kov. Pot me je zanesla še na ka
pucinski breg. Na začetku vrta
me je pozdravil kup smeti in raz
ne nesnage, poslopje bivšega sa
mostana pa kriči po obnovi. Pot
od vile »Savinje« proti cerkvi je
zanemarjena, sredi poti pa je ve
lika luknja. Tudi ostanek bivšega
javnega stranišča bi z malo dobre
volje že davno lahko odstranili.
Podobno velja tudi za nekdanje
drogove električne razsvetljave, na
na vrtu bivšega hotela »Savinja«.
Krenil sem še na Jožefov hrib.
Stara pesem. Zanemarjena pota,
zaraščene stopnice in še marsikaj.
Cujem, da bodo zgradili ob Gro
harjevi ulici kanal, da ne bo več
tekla greznica v odprtem jarku.
Upajmo, da bo to tudi res. V me
stu sem naštel še nekaj nepravil
nosti. V Zidanškovi ulici so šte
vilne fasade hiš potrebne obnove,
tudi vrata na nekaterih hišah.
Opozarjam tudi še na ovi
nek pri vili Ana na cesti na
Ostrožno, ki je že, dve leti naglodan, nezavarovan in življenjsko
nevaren. Takih in podobnih zadev
bi lahko naštel še za celo Lepo
mesto, pa bi me urednik poslal k
vragu, saj ga zaradi mene neka
teri' že tako postrani gledajo. Naj
bo za tokrat dovolj.
S področja urbanizma povem,
da se z nekaterimi ukrepi stri

Vabilo na občni zbor
Vljudno vabimo vse člane
in prijatelje društva na redni
občni zbor, ki bo 16. decembra
ob 19.30 uri v veliki dvorani
Narodnega doma. Občni zbor
bo združen s kulturnim pro
gramom, ki ga bodo izvajali
prvaki ljubljanske opere. Po
ročilo o delu društva je čla
nom brezplačno na voljo v Tu
rističnem uradu.
Upravni odbor
Olepševalnega in
turističnega društva
Celje
Vljudno vabljeni!

OBISKI OPERNIH
PREDSTAV
Tudi letos bo priredilo naše
društvo več obiskov opernih
predstav v Ljubljani. Upamo,
da nam bo uspelo zagotoviti
vstopnice za opere Julij Cezar,
Manon, Ples v Maskah, Rigoletto in še katere. Prijave za
obiske oper že sprejemajo v
Turističnem uradu poleg kina
Metropol.

DVE USPELI SEJI
Konec meseca oktobra sta imela
svoji redni seji Olepševalno in tu
ristično društvo ter Celjska tu
ristična zveza. Na društveni seji
so sc pogovorili o splošni celjski
turistični problematiki, o vzdrže
valnih delih na Starem gradu ter
o pripravah za občni zbor, ki ga
bo imelo društvo v decembru. Na
seji zveze pa so obravnavali ob
širno poročilo o letošnji sezoni ter
o ukrepih in pripravah za zimsko
in prihodnjo sezono. Obe seji sta
bili odlično obiskani in izredno
razgibani.

njam, gradnja črpalke, v mestu pa
je narobe! Škoda bo tudi vsake
ga prostora, ki ga bodo v centru
mesta pozidali.
Imam še eno kulturno pifpombo in se že danes veselim na po
plavo kulturnih prireditev prihod
njega maja. Tistim, ki so pova
bili v sončnem septembru ljub
ljanski igralski duet v prazno gle
dališče pa posebej čestitam. Orga
nizatorjem prired tev priporočam
le malo preudarka, ali pa jim je
treba pobrati denar, ki ga razmetujejo! September in oktober
nista primerna za prireditve, pač
pa jih je treba začeti novembra
in jih sistematično razporedit:
vse do meseca maja.
Z letošnjimi grajskimi igrami
se ne pohvalim preveč, čeprav se
sicer za te prireditve ogrevam.
Tudi nekatere druge odrske sto
ritve v letošnjem poletju me niso
prav ni č navdušile. S turističnozdraviliškega področja pa moram
povedati, da danes samo še av
strijske bolniške blagajne plaču
jejo bivanje svojim pacientom v
Rogaški Slatini, naše pa so to
opustile. Toliko sem hotel pove
dati o vseh mogočih in razno-raznih problematikah. Za danes je
menda vsega dovolj! Pripomnim
samo še,, da se z ocenjevanjem
televizijskega napovedovalci v
tekmi z Novim mestom ne mo
rem strinjati.
Vaš vedno vdani
Janezek Grdovfd

OBLICI USPELE GOSTINSKO TURISTIČNE PRIREDITVE
ko silno pozimi predlagali na
seji Olepševalnega in turističnega
društva izvedbo gosUnsko-turističnih prireditev, si ni smo misli
li, da bodo imele tako velik obseg
in da bodo tako kvalitetne. Pre
segle so vsa pričakovanja in do
segle poleg izrednega moralnega
uspeha (tudi materialnega) še
dvojni namen: pokazale so, kaj
nekateri gostind zmorejo, kaj bi
se drugi še, lahko naučili, in ne
nazadnje organizacijske sposobno
sti gostinskih in turističnih delav
cev v skupnih akcijah. V okviru
teh pd reditev se nam je predsta
vila tudi celjska gostinska šola
in pokazala lepe uspehe svojega
dela. Važna se nam zdi še ugoto
vitev, da smo tokrat uspeli zdru
žiti prizadevanja gostinsitih ih tu
rističnih delavcev, skratka mobitiz vati tudi sile, ki so bile doslej
pasivne. Omenimo še, da si je obe
razstavi ogledalo nad 4000 ljudi.
V nadaljevanju objavljamo tri
mnenja o teh prireditvah — prof.
Zorana Vudlerja o turistfčni raz
stavi te.r Jožeta Dobovičnika in
Mirka Lešnika o gostinskih pri
reditvah.
TURISTIČNA RAZSTAVA
To razstavo je pripravilo Olep
ševalno in turistično društvo s
sodelovanjem podjetij
Kompas,
Izletnik, Kmetijski kombinat —
vrtnarstvo, Slovenija vino in
Merx. Na razstavi smo videli
miniaturni prikaz celjskega turi
stičnega področja v kvalitetni kla
sični fotografiji mojstra Pelikana
ih mojstrov podjetja Fotolik. Z
zadovoljstvom moremo ugotoviti,
da smo prvič videli fotografije
Južnega Pohorja, ki smo ga do
slej vsi nekako zanemarjali. Zelo
zanimiv je bil pregled turističnih
publikacij. V prvi vitrini so bili
razstavljeni skoraj vsi po vojni
izdani prospekti našega področja,
v drugi pa mesta Celje, kjer smo
videl tudi vse mestne načrte in
večino vodnikov izdanih pred pr
vo vojno, med obema vojnama in
po osvoboditvi. Turistično razsta
vo je lepo poživel cvetlični aran
žma vrtnarskega obrata ter poskušnja vin, žganih pijač in kave,
k je nudila edinstveno reklamno
priložnost uglednima podjetjema
Slavonija vino in Merx.
Zoran Vudler

bravanjem sprejeli. Pobr ale vred
no je, tudi sodelovanje strokovne
ekipe učencev II. in III. letnika
gostinske šole, ki so s svojimi šte
vilnimi sodobnimi eksponati lepo
dopolnjevali razstavljeni izbor
kulinaričnih specialitet. Zdi se, da
je tak način izobraževanja naših
mladih gostinskih delavcev na go
stinski šoli pozitiven in nam daje
jamstvo, da bomo tudi v gostinski
stroki izšolali gostinske strokov
ne delavce, ki bodo zadovoljivo
reševali vedno zahtevnejše naloge
v naši mladi gostinsko-turistični
panogi. Ta prireditev je pokazala
tudi številne, možnosti sodelova
nja gostinskih in turističnih de
lavcev, ki je bilo tokrat izredno
uspešno.
Jože Dobovičnik

USPELE PKKIREDITVF.
Menim, da so bile letošnje gostinsko-turistične prireditve (izred
no kvalitetne, gotovo najkvalitet
nejše kar smo jih imeli doslej v
Celju. To velja predvsem za iz
redno uspele razstave: turistično,
kulinarično in pogrinjke. Glede
pogrinjkov naj omenim, da so bi
li predvsem svečani in bogati, iz
redno domiselni in pestri. Pri
pomba bi veljala deloma njihovi
praktični uporabnosti, estetski
obliki, vsebini nekaterih jedilni
kov in še nekaterim manjšim na
pakam, ki pa so bile tako mini
malne, da jih je opazilo samo oko
strokovnjaka. Se posebej je zado
voljiva ugotovitev, da so bili s

pogrinjki uspešni tako mlajši ka
kor starejši gostinski delavci in
učenci gostinske šole, ki se je
uspešno predstavila. Se posebej pa
me veseli nad vse uspešno sode
lovanje gostinskih in turističnih
delavcev pri teh prireditvah.
Mirko Lešnik
XXX

Že omenjene priredtve je iz
redno lepo dopolnilo tekmovanje
v gostinskih spretnostih, ki ga je
organiziral Franc Lončarič, zdru
ženo s promenadnim koncertom,
ki ga je, odlično izvedla godba
SKUD-a France Prešeren pod
vodstvom svojega dirigenta Ru
dolfa Stariča, ter družabni večer,
ki je bil združen z razdelitvijo
nagrad (skupni znesek 400.000 S
dinarjev) in prehodnega pokala.
Na družabnem večeru je igral za
ples ansambel Eda Goršiča, pela
pa je zagrebška pevka Elvira
Stelcl.
Kulinarično razstavo in razsta
vo pogrinjkov so še posebej izpo
polnile in poživele poskušnje vin.
žganih pijač, slatine in piva, ki
so jo brezhibno izvedla ugledna
podjetja Fructal iz Ajdovščine.
Alko iz Ljubljane, Kmetijski
kombinat Gornja Radgona. Vinag
Tališ iz Maribora ter Rogaške in
Radenske. Slatine in pivovarna
Laško. Res. bile so to od
lično organizirane prireditve. V
ponos in ugled gostinskim in
turističnim delavcem pa bi bilo,
če bi jih prihodnje leto izvedli
vsaj tako uspešno.

OCENA CELJSKIH
GOSTINSKIH LOKALOV
Med družbenimi prva »Celeia«,
pri zasebnih »Na gričku«
V času od 23. do 30. septembra
t. 1. je posebna tričlanska komi
sija ocenila vsa celjska gostišča
po kriterijih: čistoča lokala in
prta, kvaliteta in hitrost postrež
be, kvaliteta naročenega in čisto
ča sanitarij. Ocenjevali in točko
vali so vsi člani komisije, ki so
vsak za sebe in anonimo obiskali
vse lokale. Splošna ugotovitev
komisije, je, da so gostinski lokali
še kar v redu, isto velja tudi gle
de postrežbe, pri sanitarijah pa
je bilo precej pripomb. Ne samo
na račun gostincev, tudi gostov.
Tudi prti bi morali biti na mi
zah v vseh lokalih. Rezultati so
naslednji:
a) družbena gostišča
1.
Celeia 164 točk, 2. Stari grad
163 točk, 3. Amerika 161 točk. 4.
Samopostrežna
restavracija 149
točk, 5. Mignon 148 točk, 6. bife
Otok 148 točk, 7. Evropa 146 točk,
8. NA-NA 145 točk, 9. Ribič 144
točk, 10. Kolodvorska restavraci
ja 143 točk, 11. Branibor 142 točk,
12. Dalmacija 141 točk, 13. Kladivar 141 točk, 14. Majolka 140
točk. 15. Koper 139 točk, 16 Oj
strica 139 točk, 17. Turška mač
ka 138 točk, 18. Pošta 138 točk,
19. Zvezda 137 točk, 20. Bife Ingard 137 točk, 21. Savinja 134 točk
in 22. Ljudska restavracija 126
točk. Hotel Celeia je prejel kot
zmagovalec velik prehodni pokal.
h) Zasebna gostišča
1. Na Gričku 161 točk, 2. Vede
nik 160 točk, 3. Logar 139 točk,
4. Belaj 157 točk. 5. Irmančnik
148 točk, 6. Miklavžin 148 točk.
7. Šeligo 145 točk, 8. Culk 145
točk, 9. Krašovec 139 točk Gosti
šče na gričku in Logar sta dobi
li pismena priznanja. Tako tek
movanje bo Olepševalno in turi
stično društvo izvedlo vsako leto.
TRGOVSKO PODJETJE

AVT0-GELJE

KULINARIČNA RAZSTAVA
Gostinski strokovni delavci so
se na nedavnih gostinsko-turisličnih prireditvah predstavili, širši
javnosti z več kot 40 kulinarični
mi eksponati in s sedmimi sve
čanimi pogrinjki. Strokovni' nivo
razstavljenih eksponatov je. bil
nadvse zadovoljiv in bi se po oce
ni obiskovalcev lahko predstavil
na vsaki tovrstni razstavi v ev
ropskem merilu. Razveseljiva je
tud1, ugotovitev, da so naši gastinski razstavljale! upoštevali za iz
delavo svojih eksponatov priporo
čilo. naj bodo izdelki na razstavi
iz živil, ki jih nudi naše tržišče.
S tem je bila poudarjena vred
nost razstavljenih eksponatov in
zagotovljena možnost, da bodo
lahko tudi sicer postreženi z isto
vetnimi, kvalitetnimi uslugami.
Zanimiva je bila tudi ugotovitev,
da smo na dekorativno aranžira
ni razstavni mizi med mnogimi
mednarodnimi kuharskimi poseb
nostmi videli tudi veliko število
priznanih specialitet domače, slo
venske kuhinje. Nič manj kot to
pa so prijetno presenetili razstav
ljeni svečani pogrinjki.
Opazno sproščena je bila domi
selnost poedinih variant. Strokov
nost. izvirnost, uporabnost in
estetska oblika so strnili v kva
liteto, ki so jo obiskovalci z odo

civo) — 10.000 S din nagrade. Po
sebno nagrado v znesku 30.000
S din je prejelo podjetje NA-NA
za klasični sladoled.

CELJE
servisi in remont
Miza z razstavljenimi, kvalitetnimi kulinaričnimi izdelki

Nagrade, ki jih je podelila strokovna komisija
a) Nagrade za pogrinjke
L mesto si delita Kolodvorska
restavracija (Caravella) in Majolka (Park) — vsak po 30.000
S din nagrade, 2. mesto Gostin
ska šola (Kropa) 20.000 S din na
grade, 3. mesto Evropa (Janez in
Poldka) 20.000 S din nagrade, 4.
mesto NA-NA (Janez in Micka)
15.000 S din nagrade, 5. mesto
Hmeljar Žalec (Savinjski kotiček)
15.000 S din nagrade.

PODJETJA, KI SO
RAZSTAVILA KULINARIČNE
IZDELKE

Ko smo že omenili podjetja, ki
so bila nagrajena za najlepše in
najboljše kulinarične izdelke je
prav, da naštejemo še ostala pod
jetja, ki so v tem tekmovanju so
delovala, saj je bilo pri njih sa
mo nekaj točk razlike do nagra
jenih. Ta podjetja so: Evropa, Oj
strica, Pošta, Na-Na, Stari grad.
Samopostrežna restavracija. Ljud
h) Nagrade za kuharske izdelke
ska restavracija, Zvezda. Veleži1.
mesto si delita Gostinska šo tar in Agropromet. vsi iz Celja
la (Galantin-mozaik) in
Celeia
ter še Hmeljar iz Žalca in Pla
(me,nil Cerar) — vsak 30.000 S din
ninka Ljubno.
nagrade, 2. mesto Kolodvorska
c) Nagrade za slaščičarske
restavracija (rolada) — 20.000 S
izdelke
din nagrade, 3.
mesto
Celeia
1. mesto NA-NA (mignoni) —
(pljučna pečenka) — 15.000 S din
30.000 S din nagrade, 2. mesto si
nagrade, 4. mesto Gostinska šola
delita Zvezda (ježek) in NA-NA
(dober tek) — 10.000 S din nagra
(črno belo) — vsak po 20.000 S
de, 5. mesto Kolodvorska restav
din nagrade, 3. mesto NA-NA
racija (siri-917) — 5.000 S din
(Saher torta) — 15.000 S din na
nagrade, 6. mesto Majolka (šunka
grade, 4. mesto Zvezda (čajno pe
s hrenom) — 5.000 S din nagrade.

Poslovalnice na veliko:
Odd. I. Kolesa, motorji, rez.
deli 27-92
Odd. II. Avto-rczcrvni deli
27-44
Odd. III. Gume, splošni avtomatcrial 26-92
Prodajamo na malo:
ZASTAVA rez. deli — Celje
25-74
Ptuj (kmetijska mehanizac!!
ja) 14,
Velenje 85-085.
Rogaška Slatina 4.
Šempeter 4 a, Brestanica 18,
Prodajalna avtomobilov
24-74
Servis: Miklošičeva ulica
telefon 26-63
: Remont: Medlog, tel. 24-47
Servis za motorna kolesa:
Levstikova ul., tel. 26-65
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ŽIČNICE NA CELJSKEM TURISTIČNEM PODROČJU
Na celjskem turističnem pod
ročju, ki obsega občine Mozirje,
Velenje, Žalec, Celje, Slovenske
Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jel
šah in Laško, danes še nimamo
nobe.ne žičnice, razen nekaj krat
kih smučarskih vlečnic, ki so na
Svetini, na Celjski koči, v Mozir
ju, v Gornjem gradu in na Ljub
nem. Ni dvoma, da moramo v
perspektivi misliti na gradnjo ne
katerih žičnic. Doslej se je že raz
pravljalo predvsem o gradnji žič
nice na celjski Stari grad, O' grad
nji žičnice, na Mozirsko kočo ter
o gradnji žičnice na Okrešelj, če
prav so mnenja o teh gradnjah
zelo deljena.

4. Žičnica na Okrešelj
V naslednjih 20 letih bo prišlo
verjetno tudi do gradnje žičnice
na Okrešelj, kar bo predstavljalo
nujno atraktivnost turizma v Gor
nji Savinjski dolini. S tem bi Sa
vinjske planine približali turizmu,
področju bi dali pogoje za boljši
nadaljnji razvoj, v vsej dolini pa
močno povečali obisk.
Velja omeniti še, da je spomla
di nad Okrešljem, ko zmanjka
snega že povsod drugod, še vedno
odlična smuka. Zamisel o tej žič
nici je že bila v javni razpravi,
vendar so bili nasprotniki te žič
nice pred leti v večini. Tudi še
danes so mnenja deljena.
Zaključek

Celjska koča pozimi

1. Žičnica na Celjsko kočo
Zdi se nam, da je ta žičnica
najbližja ter da obstajajo tudi
najbolj realni pogoji, da bi to
žičnico dobili že v naslednjih le
tih. Čeprav investitor še ni oficielno določen, menimo vsi, da bo
to Avtoturistično podjetje IZLET
NIK, ki je po našem mnenju tako
finančno kakor tudi organizacij
sko sposobno zgraditi to žičnico
delno s primernim kreditom, del
no pa z lastnimi sredstvi.
Žičnica bi imela svojo spodnjo
postajo verjetno nekje v Pečov
niku, gornjo postajo pa, pod Celj
sko kočo. Obratovala bi vse leto,
saj ima Celjska koča tako letno
kakor zimsko sezono. Nasploh smo
v Celju mnenja, da bi moralo po
stati področje Celjske koče in
Svetine nekakšno celjsko Pohorje,
celjsko rekreacijsko središče.
Že obstoječi dve smučarski
vlečnici na Celjski koči ter pla
niški dom še toliko bolj govori
jo v prid gradnje tega atraktiv
nega turističnega objekta. Koli
kor poznamo razmere, moremo
trditi, da ima ta žičnica zelo veli
ko privržencev.
2. Žičnica na Stari grad
Žičnica na Stari grad verjetno
še ne bo prišla takoj na vrsto,
toda v naslednjih dvajsetih letih
bi morali s tem objektom vseeno
računati. Razdalja od vznožja pa
do gradu je kratka, tako da žič
nica verjetno ne bi bila preveč
draga. Stari grad ima že zdaj oko
li 50.000 obiskovalcev, brez otrok
in šolskih ekskurzij, ki omenje.no
število dvignejo za 100.000 obisko
valcev. Z žičnico Pa bi se to šte
vilo verjetno podvojilo'. Mnenja
glede te žičnice so precej deljena.
3. Žičnica na Mozirsko planino
V naslednjih desetih letih se
bomo morali tudi resno pogovo
riti o zimskem smučarskem sredi
šču za naše področje. Kakor zatr
jujejo poznavalci klimatskih raz
mer in terenov, bi bili v ta na
men primerni edino tereni v bli
žini Mozirske koče na Golteh. Vi
šinska lega je zadostna, sneg ima
jo najmanj štiri mesece, do Šmi
hela pa je cesta že zgrajena. Se
veda zahteva ta zamisel še poseb
ne proučitve.
To je: gotovo področje, ki ima
idealne pogoje za zimsko športnoturistično središče. Stroški ne bo
do majhni, mnenja so zelo de
ljena.
4 LEPO MESTO

V teh kratkih vrsticah je p>odan
predlog o nekaterih žičnicah na
celjskem turističnem področju, o
katerih smo že govorili, da bi jih
bilo treba v naslednjih letih
zgraditi.
Pripomnimo še enkrat, da so
glede gradenj žičnic nasploh, pa
tudi glede naštetih žičnic, mnenja
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ekonomske analize, katera žičnica
bi bila najbolj turistično in eko
nomsko zanimiva. Smatramo, da
bi bilo umestno, napraviti najprej
eno žičnico v spodnjem predelu
GSD ter bi šele potem prišel na
vrsto Okrešelj, oz. zgornji del. V
spodnjem delu bi vsekakor prišla
v poštev Mozirska planina (Golte)
ali pa mogoče Menina planina,
saj sta dane,s že obe planini pove
zani s cesto, ki prilično skrajša
dolžino žičnice. Temeljita študija,
ki naj bi jo napravili strokovnja
ki s tega področja, naj bi dala
odgovor, katera varianta je ugod
nejša. Prav tako se nam zdi, da
bo Celje moralo iskati »svoje Po
horje« nekje v GSD, kajti Celjska
koča ali Svetina imata prenizko
nadmorsko višino, tako da milej
še zime na teh dveh mestih ne
dopuščajo dalj časa zadovoljive
snežne, odeje. Mozirska planina
ali Menina planina imata tudi po
4 ali še več mesecev sneg, tako da
so možnosti zimskega turizma ne
omejene.
Drugo vprašanje, ki se, vzpored
no s tem postavlja, je vprašanje
investitorja, za katerega mislimo,
da ga v GSD ni. Za gradnja ta
ko velikega objekta bi vsekakor
bilo nujno potrebno zainteresirati
večje gostinsko ali turistično pod
jetje, ki bi bilo sposobno omenje
no investicijo ekonomsko (z ugod
nimi krediti) in organizacijsko^ iz
peljati.
Avtoturistično podjetje
IZLETNIK Celje

LETO TURIZMA
deljena. Zdi se nam, da je večini
še najbližja žičnica na Celjsko
kočo in se nam zdi gradnja te
žičnice še najbolj realna in izved
ljiva, seveda po predhodni teme
ljiti ekonomski analizi.
Vsem drugim žičnicam pa ve
lja posvetiti vsaj toliko pozorno
sti, da ugotovimo možnosti, pogoje
in stroške; za njihovo izvedbo.
Ta študija je namenjena vsem,
ki jih ti problemi zanimajo'. Celj
ska turistična zveza jo je poslala
vsem zainteresiranim s prošnjo,
da jo proučijo in sporočijo svoje
pripombe.

Pismo štev. S-878/1-66 z dne 2.
7. 1966.
Z vašim dopisom štev. 2-21/66
z dne 6. 6. 1966. ste nam dostavi
li poročilo o žičnicah, na katere
ga dajemo naslednje predloge in
pripombe:
1. Organi samoupravljanja pod
jetja so že sprejeli načelni sklep,
da bi naše podjetje nastopilo kot
investitor za gradnjo žičnice na
Celjsko kočo, kateri dajejo1 abso
lutno prioriteto. Po prvotnih načr
tih je na Celjsko kočo predvidena
sedežnica, s tem načrtom se pa
ne strinjamo, ker bi morale biti
za to žičnico predvidene kabine
(za 6-8 oseb) ali pa gondole, (2030 oseb).
Do takšnega stališča smo prišli
na podlagi izkušenj, ki jih imajo
druga podjetja, ki že upravljajo
z žičnicami, ker se je pokazalo,
da so najbolj obiskane in tudi
najprimernejše (udobnost, vre
menske neprilike itd.) žičnice ka
binskega ali gondolskega sistema.

MNENJA IN PRIPOMBE
Na to študijo je prejela Celj
ska turistična zveza doslej tri
odgovore, ki jih objavljamo v Kdaj bo vozila proti Celjski koči
podobna žičnica?
celoti.
Organi samoupravljanja so pri
Občinska skupščina Mozirje
četek te, investicije predvideli v
letih 1969-1970, ker smatrajo, da
Pismo štev. 332-5/66-3/2 z dne
v Celju obstaja potreba po pove
18. 6. 1966.
zavi mesta s kakim bližnjim re
Z vašim dopisom štev. 2-21/66
kreacijskim središčem, posebno
z dne 6. 6. 1966 nam pošiljate po
pa še, ker se mesto nenehno širi
ročilo o bodoči gradnji žičnic na
in bi po predvidevanjih bil zago
celjskem turističnem območju.
tovljen tudi komercialni uspeh,
Vsem je znano, da ima GSD iz
saj nudi področje celjskega baze
redne lepote in tudi velike mož
na zadostno zaledje za takšno in
nosti za razvoj zimskega (smučar
vesticijo', ker se bodo prevoza po
skega) turizma. Predlog, da bi v
služevali poleg domačinov tudi
GSD v prihodnjih 10 letih zgra
dili 2 žičnici, je vsekakor ume^ gostje, ki se poslovno mudijo v
Celju, ali turisti, ki potujejo' sko
sten, samo predhodno bi bilo nuj
zi naše mesto.
no napraviti temeljite študije in

2.
Od drugih žičnic, ki so nave
dene v programu, smatramo, da
bi bila zelo interesantna žičnica
na Okrešelj, vendar je ta vezana
na dograditev oziroma rekon
strukcijo ceste v Logarsko dolino.
V nadaljnjem smatramo, da bi
prišla v poštev še žičnica za Mo
zirsko planino, dočim na Stari
grad zaradi minimalne razdalje
in majhnih gostinskih kapacitet
ne bi prišla v poštev.
Olepševalno in turistično
društvo Celje
Pismo štev. 08/66 z dne 1. 7.
1966.
Zahvaljujemo se za poslano štu
dijo o žičnicah na celjskem turi
stičnem področju. Menimo, da so
vse štiri predlagane žičnice za
nadaljnji razvoj turizma nujno
potrebne. Žičnica na Stari grad
bi postala mestna atrakcija, na
Celjsko kočo bi zagotovila dnevno
in poldnevno rekreacijo celjskih
delovnih ljudi, žičnica na Mozir
sko kočo pa odpira perspektive
tega bodočega zimskošportnega
središča našega področja. Žičnica
na Okrešelj pa bo postala največ
ja atrakcija v turizmu Gornje Sa
vinjske doline. Brez žičnic si so
dobnega turizma ni moč več za
mišljati. To so nam dobro poka
zali v vseji turističnih državah.
Kakšen naj bo vrstni red grad
nje teh žičnic, pa naj odloči eko
nomski račun, pri katerem pa je
treba vsekakor upoštevati doho
dek posameznih žičnic. Se prej pa
je treba najti investitorje — go
spodarske organizacije in jih pri
tem tudi materialno in moralno
podpreti.

ŽELEZARNA
ŠTORE
STORE PRI CELJU
Telefon 31-71 do 73 Celje in
Store 1
Proizvaja:
SUROVO ŽELEZO:
belo, sivo, hemititno in spe
cialnih kvalitet.
SM JEKLA:
Kvalitetna ogljikova, pleme
nita ogljikova, kvalitetna
nizko legirana, plemenita
nizko legirana in jekla za
vzmeti vseh vrst.
Ta jekla izdelujemo v topo va
ljanih profilih: okroglo, kva
dratno, 6- in 8-oglato, ploščato
in po posebnih naročilih.
LITOŽELEZNE VALJE:
za potrebe črne in barvaste
metalurgije, za industrijo
gume, papirja in mlinsko
industrijo.
KOKILE:
vseh vrst tež
LITOŽELEZNE IN VODOVOD
NE CEVI, CEVOVODE:
za ladjedelništvo — tankerje
STROJNO LITINO:
do kosovne teže 15 ton v
vseh kvalitetah po JUS, mo
dificirano litino, nodularno
KRC litino, ki se odlikuje
z zelo visokimi mehanski«: i
kvalitetami.
SAMOTNI MATERIAL:
opeko standardnih oblik in
oblik po zahtevah naročni
kov ter malto v kvalitesah
SK 34 in več.
Zahtevajte katalog naših
proizvodov! ;

IN MEMORIAL DRUŠTVENIM ČLANOM - IN MEMORIAM DRUŠTVENIM ČLANOM
TONE JERMOL

Ing. MI RUŠ VLADO

Letos spomladi smo se poslovali
tudi od svojega dolgoletnega čla
na Toneta Jermola, ki se je rodil
13. maja 1910 v Priedbe,rgu v Av
striji. Osnovno in občo trg. nada
ljevalno šolo je obiskoval v Šent
jurju, kjer se je tudi izučil trgo
vine. Kot mlad trgovski pomočnik
je prišel v Celje in bil zaposlen
v Ravnikarjevi trgovini najprej
kot pomočnik, zadnja piedvojna
leta pa kot trgovski potnik. V ma
ju 1941 so ga Nemci zaprli in iz
gnali z družino v Srbijo. V Beo
gradu je bil zaposlen kot poslo
vodja v trgovini Rogožarski. Dne
26. 11. 1944 je odšel v NOV — I.
Krajiško brigado, kjer je bil v
težkih bojih tudi ranjen, in je
ostal vojaški vojni invalid. Po
vojni se je vrnil v Celje ter je
bil zaposlen kot trgovski poslo
vodja pri raznih trgovskih pod
jetjih Nazadnje; je služboval pri
trgov, podjetju Merx, kjer je bil
leta 1965 tudi upokojen. Rajnik
je bil član ZB, SZDL, našega dru
štva pa vse od leta 1946. Znan je
bil tudi po svojem veselem zna
čaju in odhčni strokovnosti v
svojem poklicu. Od nas je od
šel mnogo prerano. Starejši Ce
ljani in vsi, ki smo ga poznali, se
ga bomo radi spominjali.

Še danes ne moremo prav ver
jeti, kako nenadno je odšel od nas
naš prijatelj, ljubitelj naših kra
jev, planin in našega društva ing.
Vladimir Mikuš. Rajnik se je ro
dil 10. julija 1905 v Gornjem gra
du, kjer jeobiskoval 5 razredov os
novne šole, 4 razre;de gimnazije v
Celju, tehnično srednjo šolo pa v
Ljubljani:, kjer je maturiral leta
1926. Visoko strojno tehnično šolo
je študiral v Brnu-ČSR, kjer je
tudi diplomiral leta 1933. Takoj
nato je nastopil službo kot prak
tikant v celjski Cinkarni, kjer je
ostal vse do svoje smrti kot glavni
inženir investicijskega sektorja.
Takoj po osvoboditvi je bil na
predlog kolektiva izvoljen za pr
vega delegata in ostal na tem
mestu celo leto. Na lastno željo je
bil te dolžnosti razrešen in se je
do svoje smrti posvetil strokov
nemu delu za razvoj in napredek
podjetja.
Poleg svojega strokovnega dela
je užival izreden ugled pri pla
ninskih, ribiških in turističnih or
ganizacijah, pri katerih so ga pri
števali med najdelavnejše odbor
nike in sodelavce. Tudi v stanov
skih strokovnih organizacijah je
bil nadvse cenjen in ne nazadnje
v Cinkarni, ki ji je ptll'padal tri
desetletja kakor našemu društvu.
Prijatelju in sodelavcu iskre
na hvala za vse, kar je storil za
naše mesto in Savinjsko dolino',
ribištvo, planinstvo in turizem.

IVAN PAVLIN
Pokojni Ivan Pavli.h se je rodil
v Stari vasi pri Šentjerneju na
Dolenjskem. Po končani osnovni
in srednji šoli je služboval kot
državni uslužbenec v Gor. Rad
goni, Ljutomeru in od 1. 1939 v
Celju. Po vojni je delal največ
na področju socialnega skrbstva,
kjex je opravljal razne odgovor
ne naloge. Zadnja leta je bil re
ferent za soc. skrbstvo in voj. voj
ne invalide prli celjski občini, vse
do upokojitve leta 1959. Tudi po
upokojitvi je ostal honorarni so
delavec skrbstvenih organov.
Rajnik je bil znana celjska osebnost, marljiv, pošten in zna
čajen mož. Bil je član in aktivni
sodelavec številnih družben!’h or
ganizacij, med njimi ZKS, SZDL,
RK, ZB, v katerih se je vsa povoj
na leta mnogo udejstvoval. Član
našega društva je bil vsa leta po
osvoboditvi. Številni pogrebci so
izpričali pokojnikovo priljublje
nost.

JURIJ ŠANC
V nedeljo 23. oktobra smo se
spe,t zbrali na Mestnem pokopa
lišču, da se poslovimo od prijate
lja, sodelavca ter poštenega in
značajnega moža Jurija Šanca.
Pokojnik se je rodil na Vinskem
vrhu 6. 4. 1887, kjer je tudi obi
skoval osnovno šolo, natakarske
ga poklica pa se je izučil v Trstu.
Kot natakar je služboval v Trstu,
Bledu, Ljubljani in še nekaterih
drugih krajih. Tudi prva svetov
na vojna mu ni prizanesla. Kma
lu po prvi svetovni vojni je pri
šel v Celje, kjer sta imela z ženo
najprej bife v Vodnikovi ulici, na
to pa vrsto let gostinski obrat Be
li vol v Stanetovi ulici, v prosto
rih, kjer je sedaj ženski česalni
salon. V letih 1958 — 1961, ko je
naše društvo vzdrževalo izletdšče

MOJSTER HOLOBAR, HVALA
(Beseda društvenega podpred
sednika prof. Vudlerja ob krsti)
Težka mi je beseda, ko moram
izreči zadnji pozdrav častnemu
članu Olepševalnega in turistič
nega društva Celje, dolgoletnem
mu sodelavcu in odborniku, moj
stru Stojanu Kolobarju.
Življenje teče svojo pot, življe
nje terja svoje. Šele deset dni je
tega, kar sva se pogovarjala o
njegovem delu, danes pa smo
zbrani ob njegovi krsti ter se
poslavljamo od njega z žalostjo
v srcih, a s ponosom, ko pregle
dujemo njegovo pošteno delovno
pot, ki jo je prehodil v svojih
71 življenjskih letih.
Pokojnik se je rodil 2. septem
bra 1895 v Grižah pri Žalcu. Izu
čil se je slikarstva, končal obrt
no šolo in še slikarski tečaj na

Dunaju. V Celju je pričel svojo
slikarsko obrt leta 1921 ter jo
uspešno opravljal vse do današ
njih dni, razen v vojnih letih, ko
so ga Nemci kot zavednega slo
venskega obrtnika izselili na Hr
vaško.
Velik je delež mojstra Kolobar
ja za celjsko in slovensko obrtni
štvo in si je zapisal eno prvih me
st v zgodovini celjske in sloven
ske obrti. Moja dolžnost je. pred
vsem, da omenim njegovo delo v
našem društvu, v katerem je bil
neštetokrat odbornik, pa gospo
dar, predsednik in član nadzor
nega odbora, organizator priredi
tev in svetovalec. Ne smem tudi
mimo njegovega truda za lepšo
ureditev mesta, za obnovo Mest
nega parka, za nasade v mestu,
sploh za ureditev našega kraja.
Velja omeniti in poudariti, da je

Mlinarjev Janez, je bil pokojnik
njegov vzoren poslovodja. Zadnja
leta je užival kaj skromen a za
služen pokoj.

FRANC DUM
Kaj pestra je bila pot pokojne
ga Franca Duha, ki se je rodil
30. 8. 1897 v Zabukovju pri Kr
škem. Po osnovni šoli, ki jo je
obiskoval v domačem kraju, je
moral za zaslužkom. Pot ga je
vodila v daljni svet, v belgijske
rudnike, kjer je delal kot rudar
vse do leta 1947, ko se je, vrnil
v domovino. V vrste komunistov
se je vključil že pred drugo sve
tovno vojno ter opravljal razne
družbeno politične funkcije v tu
jini, po vrnitvi v domovino pa v
Celju. V tujini je delal pred voj
no v slovenskem podpornem in
pevskem društvu. Bil je režiser
slovenske dramske skupine v Bel
giji (Eysden), po vojni pa je po
učeval v svojem prostem času slo
venske
pionirje
mateirinščine,
drugo mladino pa je vzgajal v
slovenskem naprednem duhu. Od
leta 1948 do upokojitve leta 1963
je bil upravnik Doma OF (Union)
ter več let tudi referent za sta
novanjske, zadeve pri stanovanj
ski upravi. Poleg Partije, ki ji je
pripadal tri desetletja, je bil član
RK, član odbora Društva slepih,
naše društvo pa ga je prištevalo
med svoje člane zadnje, desetletje.

CECILIJA HOJNIK
Velika množica pogrebcev je
spremila v letošnjem poznem po
letju na zadnji poti Hojnik Ce
cilijo, občinsko odbornico ter
marljivo družbeno delavko. Po
kojnica se je rodila 16. 11. 1912 v
Šmartnem ob Paki, kjer je, obi
skovala osnovno šolo. V Celje je
prišla že pred drugo svetovno
vojno in je dala našemu mestu
30 let svojega življenja. Kot za
vedno Slovenko jo je okupator za
prl in poslal v zloglasna tabori
šča. Vse, težave, ki jih je bilo v
njenem življenju res mnogo, je
srečno prestala. Težko bi naštel
vse njene povojne aktivnosti, vse
njeno obsežno družbeno delo, s
katerim je obogatila naše mesto
v dvajsetih povojnih letih. Zdaj
pa, ko bi lahko preživela še ne
kaj zadovoljnih let, jo je usoda
prekmalu iztrgala iz naših vrst.
bil on tisti, ki je vpeljal v Celju
v obdobju med obema vojnama
nove, moderne napisne table, da
je organiziral in pomagal organi
zirati nekaj velikih prireditev, pa
tudi znanim predvojnim obrtnim
razstavam je dal rajnik več ka
kor samega sebe. Prezreti tudi ne
smemo njegove pobude takoj po
osvoboditvi za obnovo celjskega
gledališča, ki je bilo ob končani
vojni razdejano. Okrasna slikari
ja, ki jo najdemo v gledališču in
še marsikje ter nazadnje v celjski
farni cerkvi, bo spominjala še
mnogo desetletij na mojstra Ko
lobarja, od katerega se danes po
slavljamo.
Težka mi je beseda, še težji je
zadnji pozdrav, ki mu ga izrekam
na ta današnji turobni dan v ime
nu Olepševalnega in turističnega
društva Celje, njemu, ki je vedno
želel, da bi bilo naše mesto lepo.
Mojster Kolobar, hvala!

JAKOB PUŠNIK
Skromno je živel svoje pošteno
in trdo življenje rajni Jakob Puš
nik, ki se je rodil 4. 4. 1913 v Vel.
Grahovšah nad Laškim. Po kon
čani osnovni šoli je odšel v svet
za kruhom in bil 5 let rudar v
Srbiji. Med vojno je bil z ženo
izseljen v Nemčijo, kjer je bil na
prisilnem delu pri nekem kmetu
4 leta. Po vojni se je vrnil z ženo
in sinom v Celje in se zaposlil v
rudniku Pečovnik, kjer je delal
do 1960. leta. Takrat so ga inva
lidsko upokojili. Od le,ta 1961 pa
do smrti je bil čuvaj pri AERO
Celje. Dolgoletnega člana našega
društva ter poštenega in skrom
nega moža se bomo radi spo
minjali.

ANICA BERLISK
Vse premalo ljudi pozna pokoj
nico pod tem imenom. Vse bolj
bo znana če, povemo njeno; doma
če ime — Rugova Ančka. Svojo
življenjsko pot je začela 27. juli
ja 1905. leta v Šmartnem ob Paki,
kjer je končala tudi osemletko'.
Sama se je trgovsko izobrazila in
službovala najprej v Šoštanju kot
daktilograf na občini. Nato je bi
la 21 let poslovodkinja v slaščičarnlil »Ru-Go«. Kot zavedna Slo
venka in pripadnica OF je, mora
la v taborišče Rawensbrück, kjer
je bila 3 leta zaprta. Po osvobo
ditvi je službovala nekaj časa v
Cinkarni, nato pa je bila spet po
slovodkinja v obnovljeni slašči
čarni »Ru-Go«. Bila je članica
SZDL, ZB, RK in našega društva,
predvsem pa poštena in značajna
žena. Berliskovi Anici, ki se je
v najtežjih trenutkih naše zgodo
vine dobro zavedala svojih dolž
nosti in je v življenju prestala
nemalo gorja, velja blag spomin.

IVAN FAZARINC
Letošnjo pomlad je umrl še ze
lo mlad naš dolgoletni član, šef
komerciale trg. podj. MODA Celje,
Ivan Fazarinc. Rajnik se je rodil
v Celju 5. 11. 1926, kjer je obi
skoval osnovno, meščansko, trgov
sko in srejdnjo komercialno šolo.
Bil je vsa povojna leta izredno
aktiven družbeni delavec in eden
soustvarjalcev današnje družbene
trgovine v našem mestu, ki ji je
posvetil vseh dvajset povojnih let
svojega življenja. Udejstvoval se
je aktivno v številnih družbenih
organizacijah, saj je bil član in
odbornik ZKS, SZDL, PD, ND
Kladivar in še nekaterih drugih
organizacij. Član našega društva
pa je bil vsa povojna leta. Z njim
je naše mesto izgubilo e,n ega svo
jih velikih prijateljev, trgovina pa
strokovnjaka in organizatorja, ki
ji je pomagal ustvarjati njeno
današnjo organizacijsko obliko.
Množica pogrebcev se je tiho po
slovila od znanega moža.

Podjetja in ustanove
žigosajte poštne pošiljke s
frankimim strojem »Postalia«,
ki vam omogoča hitrejšo od
pravo pošiljk, točno evidenco
in je za vas najboljša reklama.
Dobite ga po znatno znižani
ceni.

ČLANKI, KI JIH TOKRAT NISMO OBJAVILI, PRIDEJO NA VRSTO V NASLEDNJI ŠTEVILKI, KI
BO IZŠLA 20. DECEMBRA T. L.
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štoviček v muzeju revolucije
Poleg osnovnih nalog, ki jih
ima v svojem programu muzej
revolucije v Celju kot kulturna
ustanova, so izredno pomembne
tudi občasne, razstave.
Od ustanovitve muzeja revo
lucije do danes je bilo odprtih
12 občasnih razstav, ki so prika
zale dejavnost posameznikov v
zvezi z zgodovinskim dogajanjem.
Prvenstveni namen teh razstav
je, da se obiskovalci podrobneje
seznanijo z deli umetnikov, ki ob
ravnavajo zgodovinska obdobja,
tesno povezana z našo narodno
osvobodilno borbo.
Akademski kipar-medaljer Vla
dimir Štoviček, ki je razstavljal
v občasnih rastavnih prostorih
muzeja revolucije letos v oktobru,
je za nas Celjane še posebno za
nimiv, ker je on eden tistih, ki.
se je pri dokončnem oblikovanju
muzeja revolucije tesno povezal
z drugimi sodelavci. Na Sloven
skem ni umetnika, ki bi s kako
kulturno ustanovo tako te,sno so
deloval kakor ravno on. Lepo je
povezal v celoto muzejske ekspo
nate z umetniškimi deli. Iz leta v
leto je dopolnjeval ciklus narod
nih herojev, upodobljenih v bro
nu, ki so razstavljeni v muzejski
avli v drugem nadstropju. Poz
navalci njegovih del govore kar
o posebni razstavi, ki jo ima moj
ster Štoviček v muzeju revolucije.
Stovičkova razstava je letos še
posebno pomembna, z njo obha
jamo tudi njegov življenjski jubi
lej: 70-letnico rojstva in 15. ob
letnico njegovega sodelovanja z
muzejem revolucije.
Mojstrova značilna poanta pri
vseh njegovih delih je čim ost
rejše, in vernejše modeliranje li
ka, kar je posebno važno za mu
zejski eksponat, ki naj verno pri
kaže človeka, Štoviček ni privrže
nec figurativnih medaljerjev za
vsako ceno. Brez mojstra Stovička bi jugoslovanska medalje.rska umetnost ne bila tako poz
nana v širšem svetu. Danes pred
stavlja Štoviček
vrh tega, kar
smo zmožni v tej zvrsti umetnosti
doseči.
Štoviček se nam je predstavil
s 60 bronastimi plaketami in me
daljami naših najvidnejših znan
stvenih, kulturnih in političnih
predstavnikov ter drugih ljubite
ljev te umetniške zvrsti. V plasti
ki se nam je predstavil s Kotalkarko v bronu, Jutru (kamen) in
doprsnim kipom umrlega prof.
Rostoharja.
Ta kvalitetna razstava je bila
za Celjane enkratno umetniško
doživetje.
Stane Terčak

Začetek gledališke sezone
Repertoarne napovedi celjskega
gledališča so se začele uresničeva
ti. Celjsko občinstvo je spoznalo
že dve premieri. Največ pričako
vanj je vzbudila Cankarjeva ko
medija Za narodov blagor, za ka
tero je umetniško vodstvo obe
talo, da bo izrazito sodobna. Moč
Cankarjevih dram je prav v tem,
da so sicer izhajale iz konkretnih
razmer na prelomu stoletja, a jim
aktualnosti čas ni prav nič odvzel.
Ce je šlo v tej komediji nekoč
za govoričenje o narodovem bla
gru, za katerim se je skrival bla
gor narodnih voditeljev, potem
gre danes še prav pogosto za go
voričenje druge vrste, a tudi za
tem tiči samo želja po pridobitništvu. Fraze so fraze,, ne glede na
družbeni red. I proti njim je na
perjen bič Cankarjeve satire. Ka
ko je pa z izvedbo? Komedijo je
režiral ljubljanski gost Mile Ko
run. Da je njegova režija poseb
nost v uprizarjanju Cankarja, ka
žejo nasprotujoče si ocene v dnev
nem časopisju. Gledalec je prese
nečen od začetka do konca igre.
Korun je iz komedije napravil
farso. Koomiko je stopnjeval v
grotesnost. Na odru je kopica naj
različnejše opreme s kočijo v os
predju, z mizico in stolom na eni
izmed omar, ljudje prihajajo in
odhajajo ne skozi vrata, ampak
skozi omare, v zaključnem prizo
ru si »ogroženi« narodni voditelji
postavijo iz pohištva barikade.
Vse to res sugestivno deluje na

»KAMNI« - akvarel (1965) iz cikla »Morje« Avgusta Lavrenčiča.
0(1 jeseui 13S4. leta ustvarja akademski slikar Lavrenčič ciklus akvarelov
»Morje«. Slikarju je uspela izvirna likovna izpoved o morju, o obalnih čereh
n vvjrski vodi, o večnem boju vode z nepremagljivimi skalami, V ta namen
Je slikar izoblikoval posebno novo akvarelistično tehniko. Prvi del tega cikla
je razstavljal v celjskem Likovnem salonu 1965. Po uspeli razstavi je prejel
za ta svoj ciklus Slandrovo nagrado mesta Celja. Sledila so vabila na skupin
ske razstave v Slovenjem Gradcu. Celovcu, Veroni in v Vicenzi, samostojno
razstavo cikla »Morje« pa so mu priredili v Poznanju na Poljskem. ViSek
priznanj pomeni letošnja m. nagrado na »Plavem salonu« v Zadru. - Foto Berk
doči poklic. In namesto tega - ta
obupna slika, ki jo je razgrnil pred
mano!
Čutil je, kaj se godi v moji duši,
naenkrat je vstal, me prijel za roko
in me dvignil s klopi, na kateri sva
sedela.
»Pojdiva!« je dejal in šel sem ka
kor v sanjah, kakor izgubljen za
njim in šel bi bil z njim kamorkoli,
ne da bi bil pomislil, kam me pelje.
Sla sva proti mestu tiha. vsak za
topljen v svoje misli. Sele ko sva pri
šla do Kapucinskega mosta, je izpregovoril:
»No«, je smehljaje dejal, »zdaj si
imel časa dovolj, da premisliš vso
stvar. Kako si se odločil?«
Molčal sem. Pri srcu mi je bilo
hudo in najraje bi se bil razjokal.
Niti besedice nisem mogel spraviti iz
sebe.
Potrepljal me je po rami. »Poj
diva čez Breg, Saj imava še časa do
volj do večera.«
Kakor v sanjah sem stopal ob nje
govi strani. Najraje bi bil ta trenu
tek doma, stisnil sc v kak kot v svo
ji sobi čisto sam .. . sam i svojimi

sanjami, sam s svojo bolečino, ki je
pač nikdo ne more razumeti tudi
on ne...
Ni mi bilo prav, da bi šla po dalj
ši poli domov, najraje bi bil zavil
čez Kapucinski most in po Novi ulici
(zdaj Cuprijski) naravnost domov.
A nisem imel moči, da bi se mu bil
uprl... kakor v sanjah sem hodil
ob njem . . . Mračilo se je že in pre
den bova doma, bo večer... 2e sva
bila pri Radejevi gostilni, ko se je
naenkrat ustavil.
»Ne bodi vendar tak sanjač«, me Je
dregnil v rebra, »zdaj Je pa že do
volj in čas je, da odpreš usta.., Po
vedal sem ti svoje mnenje, sam si
hotel tako - zdaj pa molčiš in ne zi
neš besede! s samim premišljevanjem
ne prideš nikamor, v življenju se Je
treba spoprijeti pogumno s kruto re
alnostjo. Ce si slabič, boš seveda pro
padel, s tem se je treba sprijazniti.. .
Ce pa že danes obupavaš, ko sem
samo namignil o težavah stanu, ki se
mu nameravaš posvetiti, potem Je
bolje, da se pogovarjava o čem dru
gem .. . Zdaj pa se prebudi Iz svo
jih sanj in odprl že enkrat usta . .
(Konec prihodnjič)

SREČANJA Z MLADIM NOVAČANOM
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Manj problematična je druga
letošnja premiera Rašomon (Fay
in Michael Kanin). Sestavlja jo
nekaj dramatiziranih zgodb, ki
kažejo, kako se je pripetil umor
nekje na Japonskem. Vsak od pri
zadetih ga skuša pojasniti po svo
je, a prav zato, ker je vsak od
njih — razbojnik, žena umorje
nega, umorjeni, drvar — prizadet,
se plačevanja ne ujemajo. Kakš
na je resnica? Je pravo resnico
sploh mogoče odkriti? Ali ni res
nica le relativna? To so vpraša
nja, ki jih drama zastavlja, a ne
reši. Ta problem so igralci oživ
ljali na enotnem odru s tremi
ubrano opremljenimi prizorišči:
pri rašomonskih vratih, v gozdu
in pred sodiščem. Najmočnejši šo
bili pač Marjanca Krošlova kot
žena umorjenega, Jože, Pristov kot
razbojnik in Bruno Vodopivec kot
drvar.
B. O.

Čeprav je celjski Likovni salon
od začetka svojega delovanja ved
no razpolagal le s skopimi sred
stvi vse kaže, da mu je, sedanja
denarna odeja le postala prekrat
ka. V letošnjem letu je Skladu za
kulturo uspelo nameniti Likov
nemu salonu le enako vsoto kot
lani (2,990.000 S din), kar pomeni
v splošno spremenjenih pogojih
občutno zmanjšanje. Z enako vso
to je lani uspelo prirediti 18 raz
stav, letos pa je ogrožena ures
ničitev zmanjšanega razstavnega
načrta — 12 razstav. Vsa leta do
slej je obisk na razstavah nara
ščal. Letos je zaradi zmanjšanega
števila razstav razumljivo manjši,
rahlo pa je upadel tudi povpreč
ni obisk na razstavah, ki so v le
tošnjem letu le bile. Do upada ka
kovosti prirejenih razstav res še
ni prišlo, vendar je bilo vodstvo
Likovnega salona zaradi skopih
sredstev prisiljeno prirejati le ta
ke razstave, ki ne terjajo preve
likih stroškov. To so predvsem in
dividualne razstave slikarjev in
grafikov, kjer so najmanjši tran
sportni stroški. Pretežna omejitev
samo na ti dve likovni zvrsti pa
je povzročila monotonost razstav
nega programa. Potrebno pa bi
bilo Likovnemu salonu letno vso
to dodeljenega denarja povečati
samo za okroglo 900.000.- S din,
da bi izplaval iz teh težav. Zgo
dilo pa se je obratno. Tudi Likov
ni salon je zadela 12,5 °/o omeji
tev proračunskih sredstev.
Od meseca aprila so bile v Li
kovnem salonu naslednje razstave:
Marko Šuštaršič (olja in grafike
— obisk 1219), Karel Pečko (ris
be — obisk 1273, Stane Kregar
(olja — obisk 1123), pa še Janez
Vidic in zdaj Jože Horvat Jaki. V
pomož. razst. prostoru - v foyerju
SLG Celje — sta bili od aprila
dve razstavi; Olja dveh mladih
slikarjev Ide Brišnik-Remčeve in
razstava del samouka iz Mute
Antona Repnika. S finančno pod
poro odbora za filmsko vzgojo pri
občinski Zvezi kulturnoprosvetnih
organizacij je kot prvo razstavo
v jesenski sezoni uspelo pripra
viti Mednarodno razstavo film
skega plakata. Razstava, ki je
nedvomno poživila letošnji raz
stavni spored je tudi privabila
večje število obiskovalcev in si
cer 1788. Zaradi obsežnosti raz
stavnega gradiva je bila na obeh
krajih — v Likovnem in v fo~
yeryu SLG Celje. Značilno je, da
bi te razstave celjski Likovni sa
lon brez prej omenjene pomoči ne
mogel prirediti.
J. Kislinger

Fedor Gradišnik:
(Nadaljevanje)
Novačan mi je rekel šepetaje:
»Ti pač zelo ljubiš gledališče?«
»Zelo«, sem mu odgovoril, »tako
zelo, da bi sc mu hotel popolnoma
posvetiti.«
»Ali misliš resno?« je vprašal, in
ko sem mu molče prikimal se mu je
zresnil obraz.
»Fant, to je nevarna želja. Težka
je pot, strma in polna ovir, ki jo
mora pri nas prehoditi človek, če se
posveti temu poklicu.
V
Zagrebu
imam prijatelja, ki Je gledališki igra
lec, zato dobro vem, kako težak je
ta poklic in kako grenak kruh, ki si
ga služi ta človek. Lep poklic, če si
se ga z ljubeznijo oklenil, toda poln
nemira in skrbi, garanja in večnega
učenja. Vsak puhloglavcc te lahko
»pljuje po mili volji izpostavljen si
stoterim sodbam pravičnih in kri
vičnih sodnikov, zahrbtnost in nevo
ščljivost sta tl stalno za petami in
nikdar ne veš, kdo tl je prijatelj in
kdo sovražnik.. . Vidiš, takšno je

gledalca, da, pi-eveč sugestivno,
tako da ostaja v njem še dolgo po
predstavi, medtem ko Cankarje
va beseda in misel pod tem kar
zbledita. Toda ali nista tudi v
drami na odru beseda in misel,
ki je v njej, vendarle glavno, po
sebno še, če gre za takega mojstra,
kot je Cankar? Domiselno pa je
po režiserjevi zaslugi vedno in
povsod pričujoč bogataš Gornik,
saj se ob njem, bolje — ob njego
vem denarju — sproži razdor med
voditeljema in je. tu osrednji kon
flikt.

Likovni salon stagnacija

življenje igralca. Ce imaš korajžo poskusi! A brez trdne podlage, brez
šole in izkušenj nikar - to ti bodi
vodilo. Brez tega bi bil en člen več
v dolgi verigi nesrečnikov, ki tavajo
za vozom boginje Talije in iz dneva
v dan spoznavajo, kako so se zmotili
v svojih sanjah.«
Ko je končal, je ostro uprl pogled
vame.. . Zrl sem vanj kot začaran,
v prsih pa mi je bilo tesno kot še
nikoli. .. Nov svet je razgrnil pred
mano, svet, o katerem sem sanjal
mnoge noči in ki sem si ga predstav
ljal v svoji domišljiji vsega sončnega,
polnega bajne lepote in neskaljene
sreče .. . Zdaj pa naenkrat to razo
čaranje. Podrl mi je vse lepe sanje o
poklicu, ki je bil doslej vzvišen nad
vse. Globoko v srcu sem nosil skriv
nost, nikomur je še nisem razodel
doslej ... njemu edinemu, ki sem ga
ljubil in se mu vsega predal, njemu
edinemu sem razgalil dušo v upanju
in pričakovanju, da mi bo dal pogu
ma, da bo odobril moj načrt za bo

Jakijeva razstava seposeircj Letošnji knjižni bestseller]!
Letos so v Celju najbolj proda
zanimiva
jali naslednje knjige:
Že otvoritev Jakijeve razstave
je bila nekaj izrednega. Ko se ob
drugih otvoritvah zbere le peščica
ljudi, jih je bilo pri Jakiju toliko,
da so se komaj zgnetli v Likovni
salon. Sama razstava je pestra in
živa, z njo se predstavlja Jaki
Celjanom tak kakršen je: fantast,
silak in mojster barvnega spektra.
Ni čudno, da je imel velik uspeh
kjer koli je doslej razstavljal.
Ob otvoritvi razstave je sprego
voril o Jakiju direktor Moderne
galerije iz Ljubljane Zoran Krži
šnik. Razstava je odprta ves me
sec november in je bila doslej že
odlično obiskana.
Oktobra so porušili gornji del zvo
nika lepe gotske svetinske cerkve,
ker je povsem dotrajal. Tam, kjer
je zdaj leseni oder, so namenili
začasno streho, brž ko bodo na vo
ljo potrebna sredstva, pa bodo obno
vili vzonik v prvotnem siogu. Delala je
Ingradova ekipa po naročilu Zavoda
za varstvo
kulturnih
spomenikov,
sredstva pa je zagotovila celjska
občina

Mladinska knjiga: V vrtincu
(razprodana), Angelika, Sorell in
njegov sin, S svojimi očmi, Re,marqovo izbrano delo, Nedokon
čana sinfonija, Temno hrepenenje
in Ljubezen je večna.
Državna založba Slovenije: An
gelika, Možganska klinika, S svo
jimi očmi ter Vojna in mir.
Naša knjiga: Sorell in njegov
sin, Rejnarqovo izbrano delo, Ne
dokončana
simfonija,
Praznik
cvetočega slaka, Večno pojo goz
dovi in Kabrina.
K tem bestsellerjem lahko pri
pomnimo samo, da je to dejansko
svojevrsten in zelo pester izbor.
M. M.

Tomanič želi razstavišče
ob Savinji

MEDNARODNA RAZSTAVA
V SLOVENJEM GRADCU
V znanem umetnostnem pavi
ljonu Slovenj Gradec so imeli le
tošnjo jesen razstavo stalne zbir
ke mladih jugoslovanskih umet
nikov starih do 30 let, ki so pa
viljonu poklonili svoje slike kot
zametek stalne mednarodne gale
rije MIR-HUMANOST.
2e od začetka leta pa priprav
ljajo veliko svetovno likovno raz
stavo petih kontinentov, ki jo bo
do odprli 10. decembra na dan
mednarodnih človečanski h pravic,
saj bo razstava pod okriljem Or
ganizacije združenih narodov.
Razstava bo v sedanjem paviljo
nu, ki ga bodo razširili v novi
veliki galeriji, ki jo gradijo za
sedanjim razstaviščem. Kakor
nam je povedal ravnatelj Pečko,
bo sodelovalo okoli 200 umetni
kov. Razstava bo odprta 8 mese
cev.
Naše društvo bo organiziralo na
to pomembno prireditev več iz
letov.

20

let

PRIJETNEGA OKUSA
Iz Jakijeve renske skicirke 1986

Priporočamo odlično kavo MERX

Že dve leti živi med nami Milislav Tomanič, ki si želi urediti
razstavišče svojih umetnin na
prostem v parku ob Savinjskem
nabrežju. Mladi umetnik se je ro
dil pred tridesetimi leti v Lipolistu prii Sabcu. Solo za umetno
obrt je obiskoval v Sarajevu in
Splitu, kiparsko' akademijo pa v
Ljubljani pri prof. Borisu Kalinu,
kjer je tudi diplomiral. Zdaj živi
Im dela v Cejju. Pripravlja si os
nutke za večje skulpture, ki bi jih
rad postavil na Savinjskem na
brežju, ki bi naj postalo njegovo
stalno razstavišče. Pripravlja tu
di osnutke za kvalitetne spomin
ke. Mlademu
umetniku želimo
čim več uspehov pri izvedbi te
lepe iih zanimive zamisli.

MKQ

GROBELNIK

CELJE, Kocenova 2
Velenje je s svojo zanimivo okolico, zanimivim jezerom in odlično organizira
nim gostinstvom privlačno za izlete tudi jeseni in pozimi. V hotelu Paka
imajo godbo in ples vsak dan, razen ponedeljka. Decembra bodo imeli spet
barski program.

Studijske

V zdravi težnji, da bi vse druž
bene dobrine, med njimi tudi kul
turne, kar najbolj enakomerno
porazdelila po vsem slovenskem
ozemlju in jih tako približala
vsem občanom, je ljudska oblast
v revolucionarnem zanosu po voj
ni urejala tudi omrežje knjižnic.
Te naj bi poleg šol in ljudskih
univerz postale učinkovito sredstvo
za dvig izobrazbe ravni občanov
ter za hitrejši družbeni in gospo
darski napredek. Široko razveja
nemu omrežju ljudskih knjižnic
je hotela dodati še novo kvaliteto
s tem, da je v vsakem od tedanjih
okrožij ustanovila tudi okrožno
oz. pokrajinsko študijsko knjižni
co. Tedanje ministrstvo za pro
sveto LRS je 1. marca 1946 ponov
no ustanovilo študijsko knjižnico
v Mariboru, nanovo pa enaki
knjižnici v Novem mestu in v
Celju. Tako smo dobili v Celju
zavod, kakršnega to mesto v stari
Jugoslaviji ni imelo.
Zaslužna
knjižničarka Javne mestne knjiž
nice v Celju Vera Levstikova je
sicer že pred drugo svetovno voj
no zbirala tudi knjige za študij
ski oddelek, ki naj bi služil izo
bražencem, strokovnjakom in raz
iskovalcem, a je vse med nemško
okupacijo propadlo. Nemci so su
rovo in sistematično uničevali, po
žgali, zmleli in raznesli tudi vse
knjige v ljudskih in šolskih knjiž
nicah.
V februarju 1946 Je bil imeno

Milisav Tomanič: San (bron)

knjižnice

van za upravnika študijske knjiž
nice tov. Vlado Novak, ki je mo
ral začeti delati vse popolnoma na
novo: zbirati knjižni fond, zago
toviti mu streho in pridobiti lju
di za delo. Največja pozornost je
ves čas veljala zbiranju knjižnih
fondov, predvsem domačih, slo
venskih. Zbirali so ostanke slo
venskih knjig, repatriiranih iz
Gradca in Maribora, veliko knjig
je darovala mariborska študijska
knjižnica, katere prvi upravnik
Janko Glaser je vsestransko ple
menito pomagal, precej knjig je
odstopila narodna in univerzitet
na knjižnica v Ljubljani, precej
znanstvene knjižnice pa je odsto
pila celjska gimnazija. Večina pa
je bila zlasti zastarela znanstvena
literatura, pretežno filološka in
zgodovinska, medtem ko literature
s področja tehnike, medicine, dru
žbenih in ekonomskih znanosti
skoraj ni bilo.
To zastarelost in enostranskost
je knjižnica odpravila s svojo na
bavno politiko. Kupovala je znan
stveno in strokovno literaturo
vseh založb v Jugoslaviji, prav
tako tudi periodične tiske. Z iste
ga vidika je nabavljala tudi ino
zemsko literaturo, kolikor je se
veda dopuščal denar.
Sodobno
slovensko literaturo pa dobiva v
obliki brezplačnega obveznega
primerka.
Kako je rastel knjižni fond, naj
pokažejo tele številke. Ob koncu

leta 1947 je imela knjižnica 19.872
bibliotečnih enot, ob koncu 1955
že 57.498 in ob dvajetletnici sku
paj 91.472 enot, od tega 81.774
knjig in periodik ter 10.099 enot
iz posebnih zbirk. Tako je po šte
vilu zvezkov celjska študijska
knjižnica med pokrajinskimi na
tretjem mestu, po urejenosti pa
na drugem takoj za mariborsko.
S tem knjižnim fondom oprav
lja študijska knjižnica troje nalog:
1. splošno izobraževalno ali štu
dijsko tako, da zbira knjige in
periodični tisk in ga daje na raz
polago za študij: v tej smeri je
doslej storila največ. Definitivno
je urejenih 61.698 enot, tretjina
ali 29.774 enot pa je še vedno zlo
ženih v zasilnih prostorih. Število
bralcev in sposojenih knjig je bi
lo največje leta 1961: 19.323 bral
cev si je sposodilo 30.049 knjig.
Od takrat to število nekoliko upa
da in leta 1965 si je 12.999 bral
cev sposodilo 22.937 knjig.
2. specialno znanstveno nalogo
opravlja knjižnica s tem, da po
sebno skrbno zbira bibliotečno
gradivo, ki obravnava problema
tiko Celja in njegovega pokrajin
skega območja. Te zbirke pa so le
provizorno urejene. Zapuščini dr.
Josipa Tominška in Vladimirja
Levstika sta še vedno vskladiščeni.
3. kot najbolj razvita knjižnica
opravlja nalogo matične knjižni
ce, skrbi za razvoj knjižničarstva
in knjižničarske službe v celjski
občini in nekoliko tudi v drugih

Modne pričeske v striženju,
v oblikovanju in barvi.

občinah tega območja. Zdaj daje
predvsem strokovno pomoč knjiž
nicam vseh vrst.
Vse te naloge opravlja delovna
skupnost, ki šteje 13 sodelavcev,
ki kot zbor delovne skupnosti
združuje naloge delavskega sveta
in upravnega odbora pri samo
upravljanju.
Breme ustanovitelja in vzdrže
valca knjižnice je do malega ves
čas ležalo na ramenih celjske ob
čine.
Veliko časa, energij in skrbi so
zahtevala prizadevanja za primer
ne prostore. Ob ustanovitvi 1946
so bili knjižnici dodeljeni zasilni
prostori v pritličju stare grofije,
ki jih je bilo treba šele urediti.
Do leta 1954 je imela knjižnica le
3 skladišča, upravno sobo in sobo
za knjižničarje. Februarja 1955 je
dobila še sedanjo čitalnico in 2
skladišči. Prav ti tesni in nepri
merni prostori so vzrok, da se
bralci in strokovnjaki bolj ne po
služujejo dokaj bogate priročne
knjižnice, ki je od leta 1961 dalje
odprta vsak delavnik od 8. do 18.
ure. Po dolgotrajnih borbah je bil
leta 1963 izdelan načrt za novo
stavbo, ki jo zdaj gradimo že 3
leta. Ob 20-letnici si želimo, da
bi bilo kar najhitreje dokončno
rešeno vprašanje delovnih pro
storov, ki so pogoj, da bo knjiž
nica v polni meri ustrezala za
htevam in potrebam našega dru
žbenega razvoja in napredka.
Po poročilu Vlada Novaka se
stavil F. S.
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CELJSKE GRAJSKE IGRE

Karel PEČKO je imel letošnjo po
mlad uspelo likovno razstavo v Ce
lju. Rodil se je leta 1920 v Vuhredu,
na ljubljanski Akademiji likovnih
umetnosti pa je diplomiral leta 1954.
Zdaj vodi slovenjgraško slikarsko šo
lo. Od leta 1954 je tudi ravnatelj
Umetnostnega paviljona v Slovenjem
Gradcu. Proslavil se je kot pobud
nik in organizator pomembnih do
mačih in tujih likovnih prireditev v
Slovenjem Gradcu. Doslej je sodeloval
na več razstavah D SLU. samostojno
pa je razstavljal v Slovenjem Gradcu
in v Celju.

Letos smo doživeli celjske graj
ske igre v nekaj spremenjeni ob
liki od lanskih, ko smo gledali sa
mo Novačanovega Hermana Celj
skega v dobri, zanimivi in spek
takularni izvedbi celjskega po
klicnega gledališča. Pred nami se
je letos zvrstila kar vrsta prire
ditev: madžarski folklorni ansam
bel, ljubljanski folklorni ansam
bel France Marolt, celjski Delav
ski oder z Jurčičevim Desetim
bratom in kostanjeviško Prosvet
no društvo z Žižkovo Miklcvo Za
lo. Nisem poklican, da bi ocenje
val kvaliteto teh prireditev, pri
družujem pa se splošnemu mne
nju, da so dosegle gledališke
predstave samo povprečni nivo,
precej pod lanskim spektaklom iz
zgodovine Celjanov. Ne smemo
pa prezreti dejstva, da je tudi
slabo vre,me storilo svoje, razen
generalke ni omogočilo Desetemu
bratu niti ene cele predstave, Kostanjevičani pa so morali z Miklovo Zalo v gledališče.
Ta zapisnik naj velja organiza
cijskim prijemom okoli grajskih
ige,r nasploh. Naj bo eden pred
logov, kakšne bi naj bile celjske
grajske igre v bodoče. Letošnja

barvitost naslovu tudi sicer ne
ustreza, lanske pa so bile z eno
samo uprizoritvijo preskope.
Za prihodnje leto predlagam,
da bi se celjske grajske igre ob
likovale iz dveh gledaliških pred
stav — eno naj bi izvedla celjsko
poklicno gledališče zadnje dni ju
nija, drugo zadnje dni julija celj
ski gledališki amaterji. Poklicni
gledališčniki bi si naj izbrali kaj
iz zgodovine Celjanov, amaterji
pa kakšno znano ljudsko igro.
Zadosten razpon skoraj enega me
seca bi zagotovil obema predsta
vnima dober obisk, pocenil pa bi
organizacijske stroške tako, da
bi predstavi dosegli ob lepem vre
menu in dobrem izboru mogoče
tudi finančni uspeh.
Zdi se mi, da so bile letošnje
celjske grajske igre pozitivne
predvsem v tem, da nam bodo
pomagale izoblikovati njih bodo
čo obliko in vsebino.
Zavedamo se, da so te priredit
ve v ustrezni obliki in izvedbi
Celju potrebne ter smo tudi turi
stični delavci pripravljeni moral
no in materialno podpreti celjske
grajske igre 1967.
Prof. Zoran Vudler

IZLETNIK ceue

LESNO-INDUSTRIJSKI
KOMBINAT

poslovalnice v Velenju,
Krškem in Hrastniku

SAVINJA

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

Celje, Mariborska c. 69
Telefon: 32-66, 32-67
Proizvaja vse vrste žaganega
mehkega in trdega lesa, emba
lažne sode, lesno volno, lesne
vrvi, slepe in plemenite fur
nirje, pohištvo, itd.

24. oktobra je poteklo 60 let, kar je izšla v Celju prva številka NARODNEGA
I.ISTA, glasila Narodne stranke na Štajerskem, ki jo je vodil dr. Ivan Dežko,
po njegovi smrti pa dr. Vekoslav Kukovec. List je izhajal do leta 1914.
Uredniki so bili Andrej Sever, Vekoslav Špindler in Janko Lešničar.

SLOVENSKO-HOLANDSKA SREČANJA
Letošnje majsko gostovanje Ko
mornega moškega zbora v Holan
diji ni pomenilo le povratno sre
čanje s holandskim pevskim
zborom »Oranje« v Schinveldu (ta
je bil gost KMZ 1964. v Celju),
temveč tudi srečanje; z našimi
rojaki, ki rudarijo v rudnikih tamošnje pokrajine Limburg.
Na tem gostovanju je zbor po
posredovanju naše Slovenske iz
seljenske matice imel svoj prvi
koncert za Slovence, 3. maja v
Heerlerheide. Ta
in
sosednji
Brunssum pa Lindenheuvel ter
Hoensbruch so kraji, kjer so Slo
venci še najbolj na gosto naselje
ni.
Prosvetna dvorana v Heerler
heide, Corneliushuis imenovana,
ki je nabito polna Slovencev in
Holandcev sprejela naš zbor, je
last zasebnega gostinskega pod
jetja in je po' svoji urejenosti spo
minjala na naše, prosvetne dvora
ne na vasi: spredaj manjši oder s
»slovensko pokrajino» v ozadju,
zadaj pri vhodu buffet in garde
roba, namesto' sedežev, urejenih
za koncert ali gledališko predsta
vo, pa omizja, tako da je dvorana
dejansko velik gostinski lokal K
domačnosti dvorane prispevajo še
izpod stropa viseči lampioni in
drugi veselični okraski, ki bodo
služili še prenekateri prireditvi.
Razumljivo, da je zbor navzoče
poslušalce najbolj osvojil s slo
venskimi narodnimi. Ko* so pevci
8 LEPO *#ESTO

VERA FIŠER-PRISTOVŠEK je delna
iz Gornjega grada, v Celju pa živi
od leta 1930 z izjemo vojnih let, ko
so jo Nemci preselili z možem jn
družino v Srbijo. Slikati je pričela v
Ljubljani po prvi svetovni vojni, kjer
je bila poštna uslužbenka. Tam je
obiskovala privatno umetniško šolo
Probuda, dve leti pa se je učila sli
kanja tudi v ateljeju profesorja Ster
nena. Največ slika v oljni tehniki in
v pastelu, znana pa je predvsem kot
portretistka. Razstavljala je že v Ce
lju, Ljubljani, Zarebu in Mariboru.
Na sliki: Zena, pastel.

po koncertu zapustili oder in po
sredi dvorane odšli v garderobo,
je, vsa dvorana vstala in s ponov
nim ploskanjem stoje pospremila
odhod pevcev. (Taka počastitev je
na Holandskem
pravilo lepega
vedenja na koncertih — bodisi na
deželi, bodisi v mestu. Kako ne
vljudni pa znamo prečestokrat bi
ti pri nas: še ko so koncertanti
na odru, jim pokažemo hrbte, hi
teč k izhodu, da bi bili čimprej
zunaj...)
Toda konec koncerta ni pome
nil še konec prireditve. Tedaj se
je šele začela slovenska veselica:
omizja so kar se da potisnili ob
stene, tako da so pred odrom na
pravili prostor za ples, na oder
so prišli njihovi »Avseniki» in
začeli s slovenskimi »vižami« (le
te so kajpak dopolnjevali s popev
kami, s kakršnimi nastopajo
Beatles, na mize so
priromale
vroče kranjske z domačim kru
hom in (uvoženo) vino za Slo
vence, za Holandce pa pivo ...
(Obvezna je bila določena konsumacija, sicer bi lastnik dvorane
le-te ne dal organizatorju brez
plačno na razpolago.) Toda sredi
noči je bilo veselja takorekoč kar
samo od sebe konec. Delovni ljud
je na Holandskem praviloma ne
poznajo recepta »ple,s do zore,
noč brez sna«, temveč vsega do
neke mere: jedače, pijače in di
rendaja. Tak je red, če hočeš na
slednji dan zdrav in dobre volje

za svojim poslom.
Sestajanja holandskih Sloven
cev so dokaj pogosta, vendar ima
jo izrazito družabni, ne. politični
značaj. Ohranitev in nega sloven
skih ljudskih običajev je njih na
men. Prikliče jih slovenska pe
sem, harmonika in polka, sloven
ska igra, slovenska pustna veseli
ca, martinovanje, miklavževanje,
silvestrovanje, kakšna slovenska
»nova maša«, ohcet in podobno;
politično udejstvovanje bi jih raz
dvajalo, menijo. Po čustvovanju
žele ostati verni svojemu rodu;
na zunaj kažejo to s slovensko
narodno nošo ob slovesnih pri
likah, z gorenjskimi motivi na pe
rilu, s slovenskimi spominki in
podobnem v stanovanjih itd.; v
odnosu do dela in države pa so
lojalni Holandci. Zato je, tudi dr
žava do njih lojalna: njihovo dru
štvo dobiva 300 goldinarjev pod
pore (1 Hfl je S din 345,30).
Za katero društvo pravzaprav
gre? Gre za »Zvezo slovenskih
katoliških društev na Nizozem
skem«. Njen požrtvovalni tajnik
in organizator g. Jožef Drenovec
je za svojo domačo mizo, ki po
meni tudi uradni se,dež organi
zacije, povedal:
Zveza združuje okoli 150 čla
nov društev sv. Barbare v ondotnih revirjih. Eno društvo je bolj,
drugo manj živahno. Društvo v
Brunssumu ima še npr. pevski
zbor »Zvon« in folklorno skupino.
Rojenih Slovencev je po njego
vem mnenju še, kakih 1000. Mlaj
ši se stapljajo s holandskim živ-

i Zahtevajte programe naših j
! inozemskih izletov! Šole in i
j mladinske organizacije popust!

Ijem, zato je pri njih vse manj in
manj zanimanja za slovenstvo.
Pritegne jih le še atraktivnost —
slovenski folklorni plesi, sloven
ska trgatev, slovenska procesija,
taborjenje, in podobno. Kako prav
bi jim še prišel kak slovenski
prosvetni delavec ali delavka, ki
bi jih učil slovenskega petja, slo
venskih narodnih plesov, jim zre
žiral kako slovensko ljudsko igro
ali jih učil slovenskega vezenja.
Zaradi tega bodo slovenski vokal
ni ali instrumentalni ansambli s
slovenskim sporedom vedno do
brodošli in vzpodbudni.
Njihova društva so katoliška le
še zaradi zvestobe do tradicije,
manj zaradi prepričanja, čeprav
služi tudi cerkev za zbirališče,
vendar ne toliko za samo molitev,
kolikor za javno slovensko moli
tev, za slovensko petje in za slo
vensko pridigo. Vse to bi seveda
lahko nadomestil slovenski dru
štveni delavec in organizator v
slovenski prosvetni dvorani ali
slovenski učilnici. Pred vojno so
še imeli slovensko izseljensko učiteljico — Minko Ažmanovo —
zdaj takih učiteljev ni več. Tudi
bi jih sami — kljub svojemu slo
venskemu gostoljubju — bržkone
težko vzdrževali.
Lastnega slovenskega tiska ni
majo. Nadomešča jim ga meseč
nik »Naša luč« celovške Mohor
jeve družbe. Izjemen domač po
zdrav iz Slovenije naj jim tokrat
prinese tale številka »Lepega me
sta«
G. G.

JUBILEJ PROF. JANKA OROŽNA
člani društva
Prim. dr. JOSIP KOTNIK
V začetku prihodnjega leta bo
slavil zdrav, čil in krepak svojo
sedemdesetletnico znani in še ved
no aktivni ugledni zdravnik,
prim. dr. Josip Kotnik. Slavlje
nec se je rodil 13. II. 1897 v
Gradcu. Osnovno šolo in gimnazi
jo je obiskoval v Celju, medicin
sko fakulteto pa v Gradcu in
Ljubljani. Službene dolžnosti so ga
vodile širom naše domovine. Bil
je kliniški asistent v Ljubljani,
zdravnik na pomorski vojni aka
demiji v Dubrovniku, šef rent
genskega oddelka vojnih bolnic v
Zagrebu, Sarajevu in Splitu. Po
osvoboditvi je bil v enaki službi
v vojni'h bolnicah Zagreb in Split,
na kirurški kliniki medicinske fa
kultete v Skopju, in nazadnje do
upokojitve šef rent. oddelka celj
ske bolnice Dr. Kotnik je še, ved
no* aktiven in dela zdaj v celj
skem zdravstvenem domu. Ugled
nemu zdravniku, ki je že več let
član našega društva, k njegove
mu življenjskemu jubileju iskreno
čestitamo in mu želimo še mnogo
zdravih, uspešnih in zadovoljnih
let.

JOSIP JAGODIC
90 - letnik
90 let življenja je izreden jubi
lej, ki je dan le malokomu, da ga
proslavi še čil in krepak. In prav
tak je naš slavljenec Josip Jago
dič, ki je proslavil 23. 8. svojo
90-letnico. Jubilant se je rodil 23.
8. 1876 v Sv. Križu prti Dobrovi na
Hrvaškem. Osnovno šolo je obi
skoval v domačem kraju, trgovi
ne se je izučil v Brežicah, službo
val pa je v Dobovi, Krškem in
Celju, kjer je, imel vsa leta med
obema vojnama svojo trgovino.
Nemci so ga leta 1941 zaprli in
izselili. Slavljenec spada med
redke še živeče ustanovne člane
našega društva, saj je, pristopil
že k pripravljalnemu odboru, ki
je pričel leta 1920 pripravljati
ustanovitev našega društva. Na
šemu društvu je ostal zvest vse
do današnjih dni.
Josip Jagodič, še na mnoga leta!

I. Štajerski bataljon
in napad na Šoštanj
Letos oktobra praznujepio pet
indvajseto obletnico ustanovitve
I. štajerskega bataljona, najmoč
nejše partizanske enote na Štajer
skem v letu 1941, in obletnico
partizanskega napada na mesto
Šoštanj. V spomin na ta partizan
ski napad, ki ga je I. štajerski ba
taljon izvršil v noči od 7. na 8.
oktober 1941, praznujejo Šoštanj
čani tudi svoj občinski praznik.
Na pobudo glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih čet je vo
jaško vodstvo pokrajinskega ko
miteja KPS za severno Slovenijo
ob koncu septembra pripravilo
združitev štajerskih partizanskih
čet. V tem času so delovale na
terenih okupirane Štajerske Sa
vinjska, Revirska in Pohorska če
ta.
Tako* so se na Grmadi, gori nad
vasjo Plešivcem v Šaleški dolini
okoli 4. oktobra zbrali borci Sa
vinjske, Revirske in Pohorske če

Petinsedemdesetletnico* praznuje
prof. Janko Orožen, zgodovinar,
geograf, slavist in pedagoški pisa
telj. Njegova znanstvena dejav
nost je mnogostranska in po ob
sežnosti impozantna, saj se tu v
plodnem delovnem elanu združu
jejo velika razgledanost, notranja
vnema za stvar in ustvarjalna
sila.
Naš ugledni jubilant, celjski
častni občan — se je rodil 10. de
cembra 1891 v Turju nad Hrast
nikom. Učiteljišče v Mariboru je
dovršil 1. 1911. Kot privatist je
maturiral še na celjski gimnaziji
in študiral pravo na češki univer
zi v Pragi. Med prvo svetovno
vojno je bil vojak, a so ga v Ga
liciji ujeli Kusi. Vstopil je med
jugoslovanske prostovoljce in se
boril na solunski fronti.
Po vojni je na univerzi v Lju
bljani diplomiral v slavistiki, zgo
dovini in geografiji. Z gimnazije
v Murski Soboti je bil leta
1924 premeščen v Celje, ki mu je
ostal zvest. Drugo vojno je z dru
žino kot izgnanec prebil v Srbiji,
večidel kot upokojenec. Po osvo
boditvi je kot prevajalec iz ru
ščine delal na vojaški akademiji
v Beogradu, nato pa v zunanjem
ministrstvu — v institutu za med
narodna vprašanja, tako da se je
šele maja 1946 vrnil na celjsko
gimnazijo.
Tu ni mogoče našteti celotne
množice publikacij, ki jih je prof.
Orožen napisal in z njimi Celje

obogatil še posebej. Objavljal, je
razprave o šolstvu in pedagogiki.
Sestavljal je učbenike češkega in
ruskega jezika za Slovence, zgo
dovine in zemljepisa. Pomembna
je vrsta njegovih zgodovinskih
razprav. Izdal je zgodovino Celja
v treh delih in še posebej obrav
naval zlasti obrt in gospodarstvo
celjskega širšega območja. Obde
lal je zgodovino Laškega, Gomilskega, Rogaške Slatine, velenjske
ga rudnika. Zelo obsežna je nje
gova knjiga z zgodovino Hrastni
ka in Trbovelj — naših premo
govnih središč z večjo industrijo.
Prikazal je tudi naše delavsko gi
banje z narodnoosvobodilno bor
bo zlasti na tleh rudniških revir
jev. Tudi Lepo* mesto ga šteje
med svoje zveste sodelavce.
Po upokojitvi na šoli je prof.
Orožen prevzel urejevanje skla
dovnic občinskih arhivov mesta
Celja. Tu odprti viri so mu
omogočili izdatno razširiti gradivo
k prikazu celjske preteklosti, ki
naj bi čimprej v več knjigah po
stala dostopna javnosti. Je pa da
nes v tisku njegovo krajše delo
o zgodovini Celja, ki ga izda na
še Turistično in olepševalno dru
štvo.
Tudi to naše društvo mnogokaj
dolguje uglednemu jubilantu. Že
limo mu, da bi nam v zdravju
uresničil še marsikatero lepo in
koristno zamisel kot spoštovan
znanstvenik in neutruden kultur
ni delavec, ki se Celje upravičeno
ponaša z njim.

TRGOVSKO PODJETJE
NA VELIKO IN MALO

»Telmo-mercator«
Celje
Gubčeva ulica 2
prodaja elektrotehnični mate
rial, televizijske in radijske
sprejemnike, gramofone in gra
mofonske plošče, barve in ke
mikalije, steklo in porcelan,
gradbeni material in železnino.
Priporočamo tudi bogato izbiro
spominkov v novi, sodobno
urejeni prodajalni nasproti ho
tela Evropa.
Pri nakupu v prodajalnah lah
ko potrošniki najamejo potroš
niško posojilo. Prodajamo za
tujo valuto z 10 V« popustom.
Prav tako omogočamo svojim
cenjenim kupcem — lastnikom
tujih plačilnih sredstev — de
viz, nakup po posebnih tovar
niških cenah neposredno iz to
varniških skladišč. Vsa pojas
nila o nakupih po posebnih to
varniških cenah za tuja pla
čilna sredstva dobite osebno,
pismeno ali telefonsko pri tr
govskem podjetju »Tehno-mcrcator« Celje, Gubčeva 2 — de
vizna prodaja, telefon 23-41 do
43, interno 5.
RTV servis podjetja opravi vsa
servisna popravila v garancij
skem in izven garancijskega
roka v delavnici in na domu
za vse radio aparate in televi
zorje.
Za cenjeni obisk in nakup se
priporoča kolektiv trgovskega
podjetja
►vTEHNO-MERCATOR« CELJE

CELJE
AERO
AEROCELJE
te in se združili v I. štajerski ba
taljon. Koncentracija na Grmadi
je imela določen namen: parti
zanski napad na Šoštanj.
V zvezi s pripravami za napad
na Šoštanj so obiskali bataljon
Miloš Zidanšek, Dušan Kve.derTomaž in Božo Mravljak-Bombi,
ki je kot domačin zbral vse po
trebne obveščevalne podatke. Po
droben načrt napada so sestavili
Tone Žnidarič, namestnik koman
danta I. štajerskega
bataljona
Jože Le.tonja-Kmet in komandir
Pohorske čete Miha Pinter-Toledo.
Z Grmade je odšel bataljon v
noči med 6. in 7. oktobrom v gozd
Ležen. Naslednji večer pa je odšej bataljon na Gorico pri Šošta
nju. Tukaj se je bataljon razde
lil na sedem skupin s točno do
ločenimi nalogami. Napad na me
sto se je pričel ob 23. uri. Bata
ljon je štel okoli 50 borcev, ki so
bili oboroženi s tremi puškomitraljezi, puškami, bombami in
eksplozivom.
Nemci so imeli v mestu močno
orožniško postojanko in skupino
vermanov. Oboroženi pa so bili
tudi vsi hitlerjanci.
Partizani so postavili zasede na
cesti Šoštanj-Velenje in Šoštanj

-Šmartno ob Paki. Partizanska
zaseda v Penku je minirala tudi
most na cesti, ki vodi v Šmartno,
kar je; bilo tudi znak za napad.
Pred pričetkom napada so prere
zali tudi vse telefonske žice.
Ob določenem znaku so parti
zani vdrli v mesto in blokirali
orožniško postajo. Napad je imel
namen likvidirati narodne izda
jalce, ki pa so se pravočasno* po
skrili. Partizani so v mestu iz
vedli sedem rekvizicij in zažgali
žago in lesno skladišče nemškega
župana Haukeja. Nemci so imeli
tri ranjence, od katerih je eden
umrl.
Partizani so se zadrževali v me
stu dobri dve uri. Na znak zvona
v šmihelski župni cerkvi so se
umaknili iz mesta in krenili v
Skonto, od tod pa preko* Savinje
nad Letušem na Dobrovlje. Na
slednji dan je v hajki za partiza
ni sodelovalo orožništvo, policija
in 140 vermanov
Partizanski napad na Šoštanj
lahko ocenimo kot prvo večjo
vojaško akcijo na celjskem ob
močju. Ta napad je imel izredno
velik moralen uspeh po vsej oku
pirani Štajerski. Na ta partizan
ski napad so Nemci odgovorili s
tem, da so 10. oktobra ustrelili
na Lihteneggerjevem sadovnjaku

I

Slovenijales Celje
Trgovina pohištva
Zidanškova 15
odprta ves dan neprekinjeno
Skladišče pohištva
Savinjsko nabrežje 8
Skladišče polfinalnih izdelkov,
rezan les,
Stavbno pohištvo, okna
in vrata
OBIŠČITE NAS!
Predstavništo Cuprijska 8

Vse prevoze opravi
hitro in solidno

PREVOZNIŠTVO
Cesta v Trnovlje
CELJE, telefon 20-60

OBRTNO PODJETJE

STEKLAR Celje
Zastekljevanje, ogledala
uokvirjenje slik, brušenje in
graviranje stekla

deset talcev, ki so jih pripeljali
iz mariborskih sodnih zaporov.
Med temi talci je bil ustreljen
tudi Celjan Dušan Finžgar, se
kretar SKOJ za celjsko okrožje.
Stane Terčak
LEPO MESTO 9

Protasijev dvorec - bivše upravno in sodno poslopje
Staro Celje je bilo fevdalnoupravno središče za širok, okoliš,
v katerem je bilo mnogo gradov
in mlajših graščin. Življenje v
njih je bilo često dolgočasno. Za
to ni čudno, da si je fevdalna go
spoda želela, prebiti vsaj dej. leta
v kraju, kjer je bilo nekaj drušči
ne in zabave. Odtod težnja, da si
v mestu zgradi ali pridobi svoj
dom. Bogatejše plemiške rodbine
so ustvarjale svoje domove v ve
likih mestih; o Celjskih grofih
vemo, da so imeli svoj dom na
Dunaju v Gradcu, Kamniku in
Ljubljani. V teh mestih vzbujajo
plemiški domovi poznejše, baroč
ne dobe še danes posebno pozor
nost. Označujejo jih kot dvorce,
če so posebno pomembni, kot pa
lače. Manj premožna plemiška go
spoda se je zadovoljevala z dvorci
v manjših, lokalnih središčih. Ta
ko je tudi v Celju nastala cela
vrsta dvorcev. Omenim samo ne
katere. Med njimi je najpomemb
nejša stara grofija, ki jo je zgra
dil grof Jošt Turn-Valsassina, po
tem ko je leta 1587 dobil od ce
sarja gospoščini Zbefovo in Lem
berg pri Poljčanah ter gospodarsko-upravno poslopje
celjskega
spodnjega gradu. Poslopje je po
vsej priliki gradil italijanski moj
ster Francesco de Lugano, ki je
bil poprej zaposlen pri obnovi
starega celjskega gornjega gradu.
Na sedanjem Tomšičevem (prejš
njem Glavnem) trgu je pet več
jih in arhitektonsko pomembnej
ših hiš, ki so bile prvotno plemi
ški domovi. To velja tudi za po
slopje, kjer je zdaj Muzej revo
lucije. Dolgo je bilo last grofov
Schrattenbachov, bogatih plemi
ških posestnikov v Savinjski do
lini.
Med mlajše plemiške stavbe
spada Protasijev dvorec. Ignacij
Orožen navaja v svoji znameni
ti «-Celjski
kroniki«, da ga je
zgradil planinski graščak Franc
Anton pl. Protasi (Prothasi), mož
italijanskega rodu. Ta ugotovi
tev je gotovo točna. Protasi je le
ta 1769 kupil veliko planinsko go
spoščino. Moral je biti bogat, kaj
ti razen graščine je imel tudi rud
nik železne rude pod Bohorjem in
nekoliko niže, v Podlogu pri Za
gorju, fužine.
Imel je tudi večjo posest v
Šentjurju in vinske gorice Pri
Sremiču pri Vidmu in v Artiški
gori pri Brežicah. Leta 1781 ga že.
najdemo vpisanega v celjski
davčni knjigi kot lastnika treh
hiš in več zemljišč. Najmanjša
med temi hišami je stala naspro
ti sedanjemu gledališču na voglu
Linhartove ulice in so jo lani po
drli. Dve; večji hiši sta pa služili
za osnovo dvorcu. Tisto nad nji
ma, ki je bila obrnjena proti se
danjemu Trgu svobode, je Protasi
podrl in zgradil lep trakt v pleme
nitem renesančnem slogu, ono ob
Gledališki ulici je pa samo ob
novil, povečal in združil s prvo.
Franca Antona Protasija je, le
ta 1795 nasledil sin Jožef Kazimir.
Izgleda, da je slabo gospodaril,
kajti v začetku dvajsetih let je
prišel na stečaj. Rešil se je fi
nančno s tem, da je dal vso svojo
veliko stečajno maso prodati na
loteriji.
2e sam način prodaje je iz
redno karakterističen. Vemo, da
da so fevdalci tedaj često pri
hajali v veliko stisko in so se re
ševali s kapitalistično dejavnost
jo. Protasi je to skušal doseči z
organiziranim lovom za kapitali
stično srečo. To je bilo leta 1823.
Loterija je prinesla mnogo denar
ja. Sam Protasi je bil pri tem po
polnoma v ozadju in se ni več
kazal v javnosti. Živel je v Cejju.
10 LBPO MESTO

kjer je umrl 23. julija 1836.
Organizacijo loterije je prev
zela dunajska veletrgovina Henickstein & Cie. Izdala v šestnaj
stih serijah 156,672 srečk, ki so
jih prodajali po 10 goldinarjev.
Dobitkov je bilo 4400, med njimi
so bili štirje glavni, ki so zade
vali posamezne dele velike pose
sti. Drugi dobitek so tvorile celj
ske, hiše z zemljišči, po cenitvi
vredne nad 88.000 goldinarjev.
Gospoščino je zadela Elizabeta pl.
Maček, ki je bila doma nekje na
Ogrskem. Celjskoi posest pa je
dobil na srečko tržaški trgovec
Andrej Pilepič.

in nekaj delavcev poškodovalo.
Na odgovornost so poklicali okrožnega inženirja Friderika Bylotta. Ta se je opravičil, češ da je
imel mnogo posla pri gradnji mo
stu na Zidanem mostu, kjer je
prav tako imel nadzorstvo. Ven
dar je^ šel iz Celja. Obnovo Protasijevega dvorca je vodil naprej
Bylottov naslednik inž. Posener.
Pri glavnem poslopju so napra
vili samo nov vhod. V stranskem
poslopju so pritličje uredili za dr
varnico, konjski hlev in stano
vanje hišnika, prvo nadstropje za
registraturo in jedilno shrambo
gubernialnega svetnika (okrožne

Srečni dobitnik je obe večji
hiši leta 1825 prodal erarju, ki se
je odločil, da v njih namesti
okrožni urad. V glavni trakt se je
urad vselil v oktobru 1825, s
stranskim traktom so pa bile te
žave. Trqba ga je bilo prezidati,
toda bil je zgrajen iz lapomatega
kamna. Uličica ob njem je bila
važna, saj je vodila k staremu
gledališču, ki so ga zgradili 1824

ga glavarja), drugo nadstropje pa
za delovišče
okrožnega fizika
(zdravnika) in komisijsko sobo.
Stranski trakt na vzhodni strani
je obdržal samo prvo nadstropje,
v njem so bile pisarne.
Ko so leta 1850 prejšnji okrožni
urad spremenili v okrajno glavar
stvo, je to poslopje ostalo. Sele
za nove Jugoslavije je poslopje
nekaj let nudilo streho sodni upravi
A danes? Logično bi bilo, da v
zgodovinskem smislu nadaljuje
svojo funkcijo, da daje streho
ustanovam, ki služijo čuvanju
starih spominov in razkrivajo nji
hovo vlogo v nastanku tega, kar
danes živi in se razvija.
Janko Orožen

Država se je dela vseeno lotila.
Zidavo je prevzel vojniški moj
ster Jakob Grajn. Pritličje so ob
držali. Dne 23. septembra 1825 se
je nenadoma zrušil obok enega
izmed prostorov prav v trenutku,
ko je Grajn stopil vanj. Strop je
bil slabo podprt. Grajna je, ubilo

GOSTINSKO PODJETJE

»8M

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.

FOTO APARATE
popravlja
precizna mehanika

D GROBELNIK
CELJE
Mariborska cesta 54
tel. 31-03

Ing. VLADIMIR LIPOLD
Letos 23. julija smo pokopali
ing. Vladimirja Lipolda, ki je do
segel patriarhalno starost 93 let.
Pokojnik je izhajal iz znane na
rodne rodbine Lipoldov v Mozir
ju, kjer se je tudi rodil 2. HI.
1872. Osnovno šolo je obiskoval v
Mozirju, gimnazijo v Celju, uni
verzo pa na Dunaju in v Leobnu.
Po dokončanih visokošolskih štu
dijah je služboval pred prvo voj
no vrsto let v Kreki v Bosni. Po
prvi vojni je vodil rudarski urad
v Celju, nekaj časa pa je bil tudi
načelnik v ministrstvu za gozdo
ve in rudnike v Beogradu. Oku
pator ga je pregnal iz Celja. Po
osvoboditve se je vrnil v Celje,
kjer je živel do svoje smrti.
Lipold je bil odločen in ener
gičen človek, ves predan svoje
mu odgovornemu poklicu, v pro
stem času se je ukvarjal z lovom,
ribolovom in planinstvom. Poma
gal je pri gradnji in bil tudi
navzoč pri otvoritvi Mozirske ko
če na Golteh leta 1896 in pri ot
voritvi Frischaufovega doma na
Okrešlju leta 1909. Bil je tudi
prvi, ki si je v Savinjski dolini na
vezal smuči in se smučal po vzpe
tinah, v okolici Mozirja. V raz
voju savinjskega planinstva in tu
rizma ima pokojni Lipold gotovo
velik delež. Bil je> tudi med usta
novitelji našega društva, katere
mu je ostal zvest vse do svoje
smrti.
ANTON MISLEJ
Mislej Anton se je rodil 16. VII.
1888 v Lozici pod Nanosom, kjer
je obiskoval tudi osnovno šolo.
Izučil se, je za trgovca in po prvi
svetovni vojni prišel v Celje, kjer
je delal najprej kot pomočnik pri
tvrdki Majdič, leta 1922 pa je
odprl svojo trgovino z galanteri
jo. Okupatorji so mu zaplenili
vse premoženje in ga zaprli. Po
osvoboditvi je; bil zaposlen pri
Ljudskem magazinu in Potrošni
ku, od leta 1959 do upokojitve pa
pri Veletrgovskem podjetju Tkanina-Galanterija. Pokojni Mislej
je bil ugleden in značajen mož,
pri katerem se je izučilo nemalo
trgovcev, ki so danes na vidnejših
položajih v našem gospodarstvu.
Rajnik pa ni imel samo smisla za
svoj poklic, ljubil je naravo in je
zelo mnogo'potoval. Se lani je bil
v Carigradu, letos pa je namera
val potovati na Bližnji Vzhod.
Član našega društva je bil vse od
leta 1930. Skromnega in pošte
nega moža se bomo radi spomi
njali.

OBIŠČITE VELENJE
izlet — počitek — razvedrilo

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.

IN MEMORIAM

Poslovalnice: Volna, Vesna,
Manufaktura, Solčava, Droge
rija, Parfumerija in Stari trg
BOGATA ZALOGA SPOMLA
DANSKIH IN LETNIH TKA
NIN ■ LEPI KONFEKCIJSKI
MODELI

SE ŠE
SPOMI
NJATE
BARONICE
Pod tem naslovom smo dne 12.
aprila 1964 objavili v našem listu
zapis o zanimivi osebnosti pred
vojnega Celja nekdanji baronici,
popularni in edinstveni v svojem
nastopanju z dragoceno belo krz
neno pelerino, ki jo je nosila tudi
poleti pa tudi s svojimi šopki cvet
ja, s katerimi se je pojavila ob
vsaki slovesnosti. Zdaj te popular
ne žene ni več. Lepo število po
grebcev se je v začetku oktobra od
nje na celjskem Mestnem pokopa
lišču dostojno poslovilo.
Rodila se je 4. 3. 1878 v Parizu v
družini Pierre ter dobila imena
Jožefa - Marija - Magdalena. V
Parizu je končala tudi osnovno in
srednjo dekliško šolo. Ze mlada se
je poročila z baronom Mülierjem,
zadnjim avstrijskim okrajnim gla
varjem v Celju. Oba sta bila Slo
vencem naklonjena in sta po pre
vratu leta 1918 ostala v Celju. On
je kmalu umrl, ona pa je živela do
konca druge vojne v Celju. Zad
nja leta na je preživela v domu na
Gomilskem.

TEKMOVANJE ZA NAJLEPŠO IZLOŽBO

Tekmovanje za itajlepše rože

Podobno tekmovanje za najlepko> celjsko izložbo, kakor ga je pri
redilo Olepševalno in turistično
društvo letos, smo imeli pred leti
že večkrat. Pa je bila med temi
tekmovanji vsekakor precejšnja
razlika. Medtem ko je bila značil
nost prvih tekmovanj samo obrt
niška rutina, je pričelo letošnje
tekmovanjte kazati že določene
umetniške zasnove, še bolj pa vse
bino, ki jo naj izložba izraža. Vsi
ustvarjalci izložb sicer pri tem
niso povsem uspeli, trdimo pa
lahko, da so vse tekmovalne iz
ložbe daleč presegle povprečno
kvaliteto celjskih izložb, čeprav je
splošno znano, da so celjske izlož
be nasploh še kar okusno in lepo
urejene.
Prvo in drugo nagrado sta si
letos upravičeno razdelila aran-

Tudi letošnjo pomlad je Olep
ševalno in turistično društvo po
zvalo Celjane k tekmovanju za
najlepše rože. Posebna društvena
komisija je v letošnjem poletju
opravila ogromno delo, saj je pre
gledala mesto in ugotovila, da je
bilo letos v Celju 982 gojiteljev
rož. To je gotovo izredno veliko
število, saj smo jih pred desetimi
leti evidentirali le 137.
Ce podatek o gojiteljih cvetja
še podrobneje razčlenimo, lahko
zapišemo, da je 982 gojiteljev okrasilo s cvetjem 2716 oken, 1225
balkonov in 1222 cvetličnih gredZanimiv je tudi podatek, da je bi
lo od 982 gojiteljev cvetja 814
žensk in 168 moških. Izredno ini
ciativni so bili tudi nekateri hišni
sveti, nekaj podjetij ter osnovne
šole na Hudinji, na Polulah in
ob Dečkovi cesti pa tudi vse ostale
šole so letos lepše uredile svoja
okolja.
Vsi gojitelji cvetja so prejeli iz
redno lepa tiskana priznanja, de
set gojiteljev najlepšega cvetja
pa bo nagrajenih na občnem zbo
ru z denarnimi nagradami. Iskre
no želimo, da bi bilo prihodnje
leto še več rož na oknih, balkonih
in vrtovih.
Slavko Zorko

žer MODE Ivan Deloma in aranžer
Ljudskega magazina Zdravko Bo
žičnik. Prvi zaradi enostavnosti in
čistosti svoje zamisli, drugi zaradi
umetniških potez in velikega daru
za opazovanje tudi tega, kar v
Celju turistično in komunalno ni
v redu. Lepe. izložbe, ki so bile
tudi nagrajene, nam je pokazal
aranžer Aleksander Paunovič pri
Mesninah in pri Soči, kjer je
aranžiral tudi turistično-izletniško
lepo poudarjeno izložbo Danijel
Klinc. Precej potez kulturnega tu
rizma sta nam pokazali specifično
aranžirana izložba celjske zgodo
vine v Turističnem uradu, pa po
svoji zamisli zelo zanimiva izlož
ba v Kristaliji. Aranžerji so pre
jeli lepe denarne nagrade, podjet
ja pa umetniško izdelane diplome.
Tekmovanje je pokazalo!, da je
bilo koristno in potrebno in ga
vsekakor kaže ponoviti vsako le
to. Tekmovati mora več izložb
(tekmovanja bi se morala udele
žiti vsa podjetja brez razlike, ki
imajo v Celju svoje prodajalne),
nagrade pa morajo biti še bolj
stimulativne. Le tako bomo do
segli to kar želimo: v izložbo tudi
vsebino, kulturno, estetsko in u~
met n iško potezo.
Cvetko Ščuka
OBRTNO PODJETJE

ELEGANT CELJE

Ena izmed tekmovalnih izložb
z uspelo turistično tematiko.

Gostinsko podjetje

»TURIST«
NAZARJE
s svojimi obrati v Mozirju,
Nazarjah, Gornjem Gradu in
Rečici
Se priporoča za obisk!

Na izlet in dopust vabijo:
CELJSKA KOCA — MOZIR
SKA KOCA — OKREŠELJ —
LOGARSKA DOLINA
Informacije Planinsko društvo
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

CELJSKA
OPEKARNA Celje
izdeluje vse vrsto opeke
In se priporoča
s svojimi kvalitetnimi
izdelki
Konkurenčne cene!

V Savinji lovi vedno več turistov
Savinja s pritoki je v svojem ki jo plačajo ribiči-turisti ribi
gornjem delu ena najlepši h salškim organizacijam, je razmero
monidnih vod v Sloveniji in tudi
ma skromna. Mnogo več pusti
v naši državi. Celo v širšem pod
turist gostinskf.m podjetjem, pa
ročju srednje Evrope je le malo tudi privatnikom, ki oddajajo so
vod, ki bi se mogle meriti z nje
be. Da bi ohranili vodno bogastvo,
no lepoto in bogastvom plemeni
morajo vlagati ribiči v vodo vsa
tih rib. Zato je vsako leto več ko leto sto tisoče zaroda in malih
domačih in tujih turistov, ki išče
rib. V 1. 1966 so vložile ribiške
jo v Savinjski dolini izredno do
družine v Savinjo in pritoke
živetje, ki ga nudi lov lipanov, 159.000 kosov zaroda salmonidov
postrvi in sulcev. Letos je dobilo in 47.680 kosov mladic in večjih
dovolilnice za enodnevni lov rib rib. Vrednost tega vložka je bila
v področju nad Podvinskim je
6.574.000 S dinarjev. Turisti bi
zom 843 domačih in tujih gostov, lahko še več lovili v ribnikih, ki
sezona pa še ni zaključena. Cena,
so v Blagovni pri Celju, pri
Šmartnem v Rožni dolini in v
Braslovčah. Letos je lovilo v teh
ribnikih po do zdaj zbranih po
datkih 1120 ribičev, kar kaže na
velik pomen ribnikov v ribiškem
turizmu.
Vkljub vsem naporom pa naše
vode niso neizčrpne in bo zato
lov omejen. Ribiške družine bodo
na osnovi katastra vod določile
največje mogoče število dovolil
nic, ki jih bodo izdajale turistom.
Misliti bi bilo treba tudi na tako

Jaki poklanja okonomski
šoli 50 slik
Jože Horvat-Jaki, znani slikar,
ki živi in dela na našem področ
ju, bo poklonil celjski ekonomski
šoli 50 svojih slik, s katerimi bo
do lahko lepo opremili pravkar
obnovljeno in dograjeno šolo.
Darilo
jei
gotovo
nekaj
edinstvenega in velja izreči sli
karju Jakiju za to izredno kul
turno geslo javno priznanje in
zahvalo.

Le 3 km je oddaljeno od
Bistrice ob Sotli znano
Rautnerjevo gostišče

gorski dom
Odprto vse leto — domača vin»
in domača kuhinja

Vsako soboto in nedeljo vas
postrežejo z najboljšimi doma
čimi pečenicami in krvavicami
v GOSTILNI

„BRASLOVČE“

GOSTILNA

»PLESNIK«

v Logarski dolini je odprta
tudi pozimi in se priporoča
cenjenim izletnikom.

:

SVOJE PRIHRANKE BOSTE
VARNO IN ZA VAS KORIST
NO NALOŽILI NA HRANIL
NO KNJIŽICO

Kreditne banke
Celje

Zdraviliškogostinsko podjetje
ROGAŠKA SLATINA
je največje hotelsko podjetje
v okraju. Hoteli: Slovenski
dom, Soča, Pošta, Ljubljanski
in Slatinski dom. Trst, Bohor
in Turist. Odpfjto vse leto.
Pozimi posebni popusti.

imenovane «komercialne-« vode,
kamor vložijo sproti toliko postr
vi — šarenk, kolikor jih ribiči odlovijo. V takšnih vodah je edino
merilo rentabilnost, ker je proiz
vodnja šarenk v ribnikih v Slo
veniji dovolj velika, da krije, po
trebe in je mogoče odlovljene ri
be sproti nadomestiti. Ker bodo
že letos pričeli graditi ribiški dom
v Mozirju, M bila za takšno «ko
mercialno« vodo mogoče najpri
mernejša Savinja v dolžini nekaj
sto metrov od jezu v Mozirju nav
zgor. Število ribičev, ki bi lahko
lovili tam, bi bilo neomejeno. Tu
ristična perspektiva za ribištvo
je zato dvojna: v vodah, kjer ži
vijo potočne postrvi, lipani in
sulci, bo lov omejen. Privabljajo
naj poleg domačih ribičev imovite tujce, ki bodo za lepo doži
vetje pripravljeni: plačati primer
no ceno. Lov v ribnikih in v «ko
mercialnih« vodah pa naj omo
goči, da noben turist — ribič ne
bo razočaran in da bodo zado
voljni tudi tisti, ki jim je več do
tega, da ribo zares ulovijo, kot
pa da uživajo v lepotah narave in
ribiškega športe.

Kreditna banka Celje-osrednja
enota z ekspoziturami Žalec,
Mozirje, Laško, Šentjur pri Ce
lju, Šmarje pri Jelšah, Rogaš
ka Slatina, Slovenske Konjice,
Sevnica in Brežice.
Podružnice:
CELJSKA MESTNA
HRANILNICA CELJE
SLOVENSKA BISTRICA
VELENJE z ekspozituro
v Šoštanju
SLOVENJ GRADEC z ekspozi
turami v Radljah ob Dravi,
Dravogradu, Prevaljah, Ravnah
na Koroškem in Mežici.
OBRESTNA MERA ZA NA
VADNE VLOGE 5% — ZA
VEZANE PREKO 18 MESE
CEV OD 7 DO 7,5*/#.
ZA GRADNJO, NAKUP IN
OBNOVO STANOVANJ JE
BANKA UVEDLA POSEBNO
NAMENSKO VARČEVANJE.

LEPO MBSTO H

. PISMA BRALCEV • PISMA BRALCEV •
FLEUROP —
INTERFLORA

GALERIJA CELJSKIH
SLIKARJEV

Spoštovani tovariš urednik!
Že večkrat sem slišal besedo
Fleurop, ki je v zvezi z nekakšno
prodajno organizacijo cvetja. Pro
sim, da mi to pojasnite. Zanima
me če obstaja ta organizacija tu
di pri nas.
G. F.
Za pojasnilo smo naprosili še
fa vrtnarskega obrata pri Kme
tijskem kombinatu Ludvika Der
mota ter prejeli od njega nasled
nji odgovor:
Leta 1908 so nemški floristi or
ganizirali združenje za posredo
vanje cvetličnih daril. Ideja se je
naglo1 razširila po vsej Evropi ta
ko, da je, štela organizacija leta
1927 nad 3200 aktivnih članov.
Nastopil je čas, ko so odprli cvet
ju državne meje in reorganizirali
združenje v evropsko organizaci
jo FLEUROP (flores-europae) s
sedežem v Ziirichu.
Podrobna združenja so nastala
tudi v Angliji in ZDA. Takoj po
drugi svetovni vojni leta 1946 pa
so se, vse tri organizacije združile
v enotno floristično organizacijo
»■Interflora«, ki šteje danes nad
33.000 članov (trgovin s cvetjem)
in ima sedež v Detroitu (ZDA).
S to mednarodno organizacijo,
ki ne pozna državnih mej, je
praktično omogočena izmenjava
cvetličnih daril med sorodniki,
prijatelji in poslovnimi partnerji
vsega sveta. Uvedeno je enotno
plačilno sredstvo FLEURIN, ki
ustreza po vrednosti enemu švi
carskemu franku, vsa vplačila pa
so možna v nacionalnih valutah.
V Celju je član Fleurop-Interflore vrtnarski obrat Kmet. kom
binata Žalec, ki lahko preko cve
tličarne v Prešernovi ulici prev
zema naročila za prebivalce vseh
tistih držav in krajev, ki imajo
trgovine s cvetjem včlanjene v
Fleurop-Interflora.
Prav
tako
lahko ista cvetličarna posreduje
iz tujine cvetlična naročila name
njena posameznikom ali organi
zacijam celjskega turističnega
področja.
Ludvik Dermol

Tovarš urednik!
Prosim, da objavite tole pismo:
V vseh mestih urejujejo, v koli
kor že nimajo galerij ali pa vsaj
stalnih zbirk slikarjev in kiparjev
domačinov, rojakov. V Celju kaj
takega nimamo pa tudi nisem še
cul, da bi kaj takega pripravljali,
ali ne bi kazalo postopoma pristo
piti k tej akciji? Mogoče kot od
delek Likovnega salona? Zanima
me tudi zakaj je Likovni salon v
glavni turistični sezoni zaprt.
L. I.
Za odgovor smo naprosili
upravnika Likovnega salona Jura
Kislingerja, ki nam je. sporočil:
Pismo, ki ga je prejelo vaše
uredništvo, je posredno priznanje
delovanju celjskega Likovnega
salona. Priča o prebujeni potrebi
Celjanov po živahnejši likovni de
javnosti. K temu je prav gotovo
pripomogla razstavna dejavnost
Likovnega salona. Z veseljem
bom skušal odgovoriti na v pis
mu zastavljena vprašanja.
Celjski Likovni salon si že od
začetka delovanja prizadeva pri
praviti tla za bodočo stalno gale
rijsko zbirko sodobne slovenske
likovne umetnosti. Zaradi skopo
odmerjenih denarcev pa pri teh
prizadevanjih le zelo počasi na
preduje. Prva dela za bodočo stal
no zbirko smo uspeli dobiti v
preteklem letu. Denarja, da bi sa
mi nabavljali potrebna kvalitet
na sodobna slovenska likovna de
la za galerijsko zbirko, nimamo.
V ta namen upravni odbor Skla
da za kulturo občasno dodeljuje
posebne dotacije. Žal so tudi sred
stva Sklada zelo omejena (ca
600.000,- S din). Omenjeno letno
kvoto pa skoraj redno prizadeva
jo še proračunski rebalansi. Tako

KOREN MILAN
Zlatarstvo, Savinova 7
priporoča vsa kvalitetna zla
tarska dela po naročilu.

CELJANKA RAJTERICA
V letih 1870 - 1880 je pisatelj Janez
Trdina napisal vrsto črtic in povesti
iz ljudskega življenja na Dolenjskem.
Te kakor tudi večina njegove ostale
proze nam prikazujejo mišljenje in
življenje ljudi ter sliko dobe izpred
sto let.
V zgodbi z naslovom »Služba« nas
Trdina seznanja s pripovedjo kakih
petdeset let stare ženske Dolenjke,
»še zmerom prav postavne in čedne«.
Bila je Vika ali Vikica, nezakonski
otrok dekle. Zrasla je v revščini pri
tujih ljudeh. Služila je kot pastirica,
pestunja in služkinja tudi v daljnih
krajih, pri vsakovrstnih ljudeh. Ven
dar jo je domotožje še mlado prigna
lo iz Lvova v Galiciji nazaj v domo
vino — v Celje, bilo je to okoli leta
1850. O svoji celjski gospodarici pa
nam sama zanimivo pripoveduje to,
kar je Trdina zapisal:
— Ali sem si oddahnila, ko sem za
gledala veselo Celje! Vožnja me je
bila tako pretresla, da sem skoraj
pamet izgubila. Moj gospodar se je
zval Rajter. Imel je v Gradcu fabriko, v Celju hišo in veliko kupčijo.
On, žena in cela družina so bili trdi
Nemci. Marsikaj me je žalilo že pr
ve dni. Plače so mi obljubili na me
sec samo sedem goldinarjev. Spreje
li so me za hišno, ali sem morala
pomagati tudi v kuhinji. Kmalu sem
zapazila, da
gospodinja
Slovence
strašno črti. Ne vem, kaj so ji sto
rili.
Pozneje sem skusila, da so bile ku
harica in obe dekli še veliko hudobnejše od babe. Jaz sem si mislila:
Ce ne bo zame, pa pojdem.
Služila sem prav tako kakor do
slej v drugih hišah. Prva sem vsta
jala, zadnja
zaspavala, opravljala,
kar se mi je naložilo, nisem godrnja-
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la, ampak poslušala molče vse opo
mine in svarila svoje gospodinje.
Rajterica je mislila, da se hlinim;
pravila je drugim, da take potuhnjenke še ni videla. Družina ji je
pritrjevala in jo na vso moč zoper
mene dražila in hujskala.
V drugih rečeh se nisem mogla na
njo nič tožiti. Plačevala mi je v re
du vsak mesec, hrana je bila obilna
in tečna, spalnica čedna, v postelji
dve žimnici. Slovela je z dobrim raz
logom za pravično, pošteno in dobrovoljno. Ko sem spoznala te lepe la
stnosti, sem jo morala prav iz srca
pomilovati. Sum, veste, je imela na
me samo zato, ker pravih poslov do
zaj še poznala ni. Odkar je začela
gospodinjiti, so služile pri njej sa
me vlačuge in negodnice. Togotna se
je dosti nanje, ali jih ni rada tirala
od hiše. Mislila si je: »Ce gre ta, do
bim namesto nje nemara še slabejšo; kaka korist bi bila zame?«
Naj vam nekoliko razložim, kako
so se vedle moje ljubeznive tri tova
rišice. Delati so znale, ali če jim ni
stal človek zmerom za petami, frk!
so smuknile ena sem, druga tam, pa
jih ni bilo moč nazaj priklicati. Za
svoje pohajkovanje so našle sto izgo
vorov. Iz postelje jih včasi ni bilo
spraviti. Rajterica jih Je morala več
krat z vodo politi, jim jemati pozi
mi odejo, jih žgečkati in bunkati.
Ali ni čudno, da so bile tako zaspane.
Lajdrale so se ne samo v nedeljo po
poldne, ampak dostikrat cele noči.
Bil jim je všeč vsak falot, da je le
v hlačah tičal in jih napenjal. Včasi
so prilezle v spalnico pozno ponoči
skozi okno, pijane kakor mavre. Dru
gi dan je bila postelja vsa pobljuvana, tla, fej te bodi, vsa osvinjana,
kakor kako stranišče.
Tudi se je

nam je v letošnjem letu uspelo
povečati fond za. bodočo galerijo
samo za štiri dela in še to pre
težno grafike, ki so cenejše. Dru
ga ovira novi galeriji je pomanj
kanje prostorov. Sedanji razstav
ni prostor Likovnega salona ko
maj zadošča za prirejanje razstav
v okviru redne rastavne dejavno
sti. Za stalno zbirko bi morali
dobiti dodeljene sosedne prostore.
Žal je doslej ostalo samo pri do
govorih.
Pripomniti pa je treba, da Ce
lje le ni brez galerijske zbirke.
Celjski Pokrajinski muzej ima v
posesti lepo zbirko starega slikar
stva in drugih starih likovnih umetnin. Žal tudi tam ne gre brez
težav. Ker nova zgradba Študij
ske knjižnice še ni končana, so
dela iz njihove zbirke za zdaj lah
ko razstavljene samo v eni sobi.
Nerazstavljena pa se hrani čudo
vita zbirka starih grafik, ki se
ponaša celo s takimi avtorji kot
Rembrandt, Dürer itd. Za to zbir
ko pripravljajo razstavni prostor,
ki pa do dokončan ja nove zgrad
be Študijske knjižnice ni dosto
pen, ker bo stopnišče v novi
zgradbi.
Še pojasnilo, zakaj poleti Likov
ni salon ne deluje. Poskusili smo
pred nekaj časa podaljšati raz
stavno sezono v poletje, pa je
obisk upadel na komaj četrtino
tistega, ki ga beležimo v rednem
razstavnem obdobju. Za tako
majhen obisk je pri naši finanč
ni stiski škoda denarja za prire
janje razstav, ki bi jih videla
le četrtina sicer rednih obiskoval
cev. Upam, da sem vpraševalcu
odgovoril na njegova vprašanja.
J. Kislinger
Op. ur. Zbirko sodobnih sloven
skih del imajo v Ljubljani, v Ce
lju pa bi naj imeli zbirko slikar
jev iz Celja in njegovega zaledja.

LEKARNA CENTER
CELJE
Na oglu Stanetove in
Vodnikove ulice

zgodilo, da so privlekle šoceljne s
sabo. Enkrat so prilomastili štirje z
njimi. Kuharica mi je dejala: »Ta
dolgan bo zate. Vidiš, kako te ljubi
mo. Nadejam se, da se ne boš pre
več upirala.« Jaz sem začela tako
glasno vpiti, da so se lumpje zbali
in šinili vsi štirje nazaj skozi okno.
Prihranila si ni nobena nič, svoj
prislužek so ves zažrle in zalokale.
Dekla Johana se je bahala, da po
pije en večer deset poličev piva. Ca
pe so jim kupovali ljubčki. Kadar so
jih oskuble, so si šle iskat drugih
norcev. Strašno sem se čudila, da
mnogi možaki niso čisto nič ponosni,
vsaka flundra jim je dobrodošla.
Ce jih je Rajterica hotela kaj ošte
ti, sl ne morete misliti, kako so dvi
gnile greben. Jele so rjuti in rotiti
se kakor najgrji pijanci. Ce jim je
rekla, da so vlačuge, so ji zabrusile
nazaj: »Ce smo, kaj to komu mar
za to? Ti pa goljufaš svojega moža«.
To je bila peklenska laž. Ženi se ni
moglo očitati nič napačnega.
Ker nisem hotela z njimi potegniti,
potepati se in vasovati, so me sovra
žile kakor pajka in mi nagajale ob
vsaki priliki, posebno Johana. En
krat sem kuhala, pa je prišla skrivaj
v kuhinjo in mi juho tako presolila,
da je nismo mogli jesti. Rada bi bila
kupila od mene za male krajcarje le
po kočemajko. Jaz sem rekla, da je
ne dam. Cez nekoliko dni jo pogle
dam in vidim, da je vsa preluknjana,
menda s kakim žebljem, da je nisem
mogla nositi. Tega mi ni naredil go
tovo nobeden drug kakor ona.
Rajterica je sčasoma vendarle spre
gledala in se prepričala, da ji slu
žim res pošteno. Natolcevanja ni ni
kakršnega več poslušala.
Jaz pa sem se vendarle namenila
drugam. Odkar sva se z gospo zbogali, tudi zoper njo nisem mogla nič
reči. Godilo se mi je vse prav po
volji.
Pri Rajterjevih zato nisem mogla

SLABE BANANE
Spoštovani tovarš urednik!
V vaši dobro urejeni rubriki
»Pisma bralcev« bi rad dobil od
govor, odnosno pojasnilo na na
slednje. Letos sem bil po več le
tih v raznih inozemskih državah.
Kjer sem bil, sem videl samo le
po prebrano sadje, kar velja še
posebej za banane, ki niso bile
dražje kakor pri nas. Biie pa so
vse lepe in zlatorumene, nekate
re tudi večje. Zanima me zakaj
prodajajo pri nas skoraj vedno
zelene, očrnele ali celo nagnite
banane. Ko sem gledai na stojni
cah v inozemstvu res prvovrstno
južno sadje, se mi je zdeio, da
pri nas prodajajo samo tretjeraz
redno blago po visokih cenah.
Vaš javni odgovor me zeio za
nima.
S. M.
Pojasnilo k temu pismu nam
je na našo prošnjo poslalo podjet
je Agropromet Celje.
Tako kot S. M. iz Celja spra
šuje množica potrošnikov širom
Jugoslavije.
Kdor potuje po inozemstvu, vi
di na vsakem koraku veliko raz
liko v kakovosti, ne, le banan,
ampak tudi drugega sadja; cene,
preračunane po normalnem ob
računskem tečaju, pa niso višje
od naših.
Kod predstavnik preskrboval
nega podjetja za vrtnine in sad
je bi bil zelo zadovoljen, če bi
nam uspelo od kateregakoli uvoz
nika dobiti vsaj približno tako
blago, kot ga vidimo na tujih tr
žiščih, od domačih proizvajalcev
pa takšnega, kot ga dajejo za iz
voz.
Ravno pri bananah je kvalitet
na razlika najočitnejša, in če te
ne bi bilo, bi na področju Celja
in okolice, ki je naše preskrboval
no področje, prodali mnogo več
banan, kot smo jih doslej — pov
prečno 245 ton v sezoni.
Vzrokov za uvoz tretjerazred
nega blaga je več. Glavni pa je
vsekakor ta, da se uvoz poveri
tistemu podjetju, ki mu uspe ku
piti blago najceneje — gledano
skozi obračun v katerikoli »čvr
sti« valuti. Po dosedanjem nači
nu dodeljevanja deviz za uvoz to
rej delimo pri nas ravno obratno
od trgovcev v tujini, ki se do
sledno drže pravila in resnice:
»Najcenejše je vedno tisto blago,
ki je, najkvalitetnejše«. Pri njih
odpadejo očitki potrošnikov gle
de kvalitete, trgovina pa ima
mnogo manj kala in gniladi kot
pri nas pri tretjerazrednem bla
gu. Prav gnilad in kalo pa pov
zroča nesorazmerno podražitev
banan.
Edo Steblovnik
ostati, ker mi je bilo dolgčas med
Nemci. Včasi se je zbrala velika to
varišija, na priliko ob velikih praz
nikih ali pred pustom ali če smo ob
hajali kak god. Ali naj nas je bilo
malo ali veliko, meni se je zdelo
strašno pusto. Nemci se ne znajo za
bavati, šaliti, še pogovarjati ne tako,
da bi se srce razigralo. Prava dobra
volja, ki človeku dobro de, je samo
med Slovenci doma, Nemci so preo
korni in premrzli.
Doslužiia sem poldrugo leto. Me
seca maja so me vzeli Rajterjevi s
sabo na Kislo vodo (Rogaško Sla
tino). Tujih gostov je privrelo tja,
da se vse trlo, posebno s Hrvaškega.
Z nekaterimi sem se seznanila. Hrvat
je so se mi dopadli nekako najbolj.
Šumeli so neprenehoma kakor če
bele, kadar roje, ves božji dan se
je glasilo njihovo smejanje in popevanje. Z mano so se pomenkovali
priljudno kakor s kako gospodično.
Z nami je stanoval v isti hiši gos
pod Hasek z gospo in svastjo Zorko.
S to sva se ne samo sprijaznili, am
pak tudi posestrili, da sva se jeli ti
kati. Zorka mi je rekla: »Pusti to
puščobo, pojdi z nami v Samobor.«
Obljubila mi je še nekoliko več pla
če nego sem je imeli v Celju. Dosti
me ni bilo treba prositi.
F. R.

AVTONOMNE LISCE
2e v Levcu se sesul je most,
anj trden kakor kamen — kost,
a v Liseah most vee varen ni,
vozilom čezenj ni poti.
Zdaj voziš naokrog čez Breg,
dokler še tam ne bo zaprek.
Ker če se s hriba plaz udre,
še cesto v Lisce nam zapre.
Tako se kdaj zgoditi zna,
da Lisce, odrezane od sveta,
avtonomijo proglase,
župana lastnega dobe.

SESTANEK VOJAKOV
BIVŠE GA 87. PEŠPOLKA

JDlapiinski dom
V LOGARSKI DOLINI
je odprt tudi pozimi.
Nova centralna kurjava.
Priporočamo se za obisk!

TOMAŽIN DOMINIK
KLOBUCARSTVO
Tomšičev trg 17
velike izbire klobukov —
razna popravila

Pripadniki nekdanjega celjske
ga o7. pešpolka so se tudi letos v
soboto 1. oktobra sestali na pri
jateljsko srečanje v gostilni »Pri
turški mački« v Celju. Sestanka
se je udeležilo 80 bivših vojnih
tovarišev. Skoraj vsi so se borili
na soški fronti in doživljali težke
boje na dobrdobski planoti. Saj
so na soški fronti bili skoraj sa
mi slovenski fantje,. Udeleženci
na sestanku obujajo spomine na
tiste čase, imajo pa si marsikaj
povedati tudi iz sedanjega življe
nja, ko se enkrat letno snidejo.
Na sestanku pade marsikatera
šaljiva, pa tudi zapojejo si radi
vkljub temu, da imajo vsi če^
sedem križev. Dogovorili so se, da
bodo prihodnje leto skušali orga
nizirati izlet na Doberdob in dru
ge kraje, koder je pred petdese
timi leti tekla soška fronta.
M. C.

FINOMEHANIKA CELJE
Kocbekova ul. 3 — tel. 30-42
najkvalitetnejša popravila
računskih in pisalnih strojev

AVTOBUSNO IN
TURISTIČNO PODJETJE

Kmetijski kombinat Žalec

v svojih 40 poslovalnicah

„Obrat vrtnarstvo”

PRODAJA vse vrste vozovnic
za železniški, letalski in po
morski promet za tu in ino
zemstvo;
ORGANIZIRA z lastnimi mo
dernimi turističnimi avto- j
busi izlete po Jugoslaviji in
v inoze rstvo;

CELJE
nudi v svojih cvetličarnah vse
vrste okrasnih rastlin in zelenjav. Ureja parke, nasade,
hišne vrtove in grobove.

POSREDUJE nabavo
listov in vizumov;

polnih

REZERVIRA hotelske in pri- j
vatne sobe, kabine na la d- i
jah in spalnih vagonih;
i IZPOSOJA osebne avtomobile
brez šoferja;
ORGANIZIRA lov in ribolov;
PRODAJA turistične spomin
ke, izdelke ljudske obrti, fo
tografije, razglednice in
druge turistične publikacije;
MENJALNICA
TURISTIČNE INFORMACIJE
ŽIČNICA »ZELENICA« NA |
LJUBELJU VOZI VSAK DAN '
Sc priporoča »KOMPAS«
CELJE
Tomšičev trg 1 — Tel. 13-50

CELJSKA TURISTIČNA
ZVEZA
VAM POSREDUJE
BREZPLAČNO ZIMSKI
PROSPEKT CELJSKEGA
TURISTIČNEGA PODROČJA

i

V LJUDSKI
restavraciji |
Celje
boste vedno postreženi z iz
branimi vini in odlično kuhinjo
Priporočamo tople malice, ki
jih dostavimo tudi v podjetja
in ustanove. — Najnižje cene!

NASLEDNJE LEPO MESTO
ŽE ČEZ MESEC DNI

POGLED V CELJSKO TURISTIČNO PRETEKLOST
V tisti dobi, ko je Avstrija drugo
za drugo izgubljala bitke in dežele v
lombardsko-benešk! ravnini, je bilo
Celje dolgočasno provincialno meste
ce s komaj 4200 prebivalci. Toda ne
kateri meščani so že takrat raču
nali s turističnim razvojem. V mest
nem parku so bile poti in stezice
med mladimi kostanjevimi drevoredi
vsako pomlad posute z drobnim be
lim peskom. Nekatere meščanske
družine so v vročih poletnih dneh
že znale ceniti blagodejno kopel v
bistri Savinji. V šolskih počitnicah
je mestna dijaška mladež vsako do
poldne prihajala na kolodvor in tam
s peronske promenade opazovala pri
hod poštnega vlaka in izstopajoče
potnike. Za nedeljski počitek in za
vsakdanje večerno razvedrilo so me
ščanom tistega časa največ služile
mestne in bližnje okoliške gostilnice,
medtem ko so premožnejši imeli svoj
tuskulum na lastnih vinogradnih po
sestvih. Javnih predavanj, koncert
nih in športnih prireditev takrat v
našem mestu še ni bilo. Ce izvzame
mo cerkvene slovesnosti in obrede,
je le priložnostna gledališka pred
stava, ki pa ni imeli prave umetniš
ke vrednosti, ali plesna prireditev
nrekmila vsakdanje mrtvilo.
Sele
kasnejša industrializacija je povzro
čila tudi gostinski napredek, dala pa
je obenem še impulz za turistično
dejavnost.
Leto 3871 je rojstno leto celjskega
Olepševalnega društva. V istem letu

»KOMPAS«

so zgradili brv čez Savinjo v park
ter moško in žensko kopališče. Celje
je postalo kopališki kraj in že so
mimo poslovnih ljudi pričeli prihaja
ti tudi letoviščarji. Sestavljen je bil
tudi načrt za regulacijo ulic in za
razširitev gradbenega območja.
Hišni lastniki so prejeli ukaz, da
položijo pred svoje hiše kamnite plo
šče. Občina pa je začela tlakovati uli
ce z granitnimi kockami ali vsaj z
okroglimi kamni. Leta 1872 so mo
rali izpred hiš odstraniti vse lesene
aii kamnite klopce, na katerih so
častiti meščani po končanem delu ta
ko radi posedali. Ko je še v istem
letu začela obratovati mestna plinar
na, je plinska razsvetljava izpodrini
la ulične petrolejke.
Na željo letoviščarjev, ki jih je
bilo vsakega leta več, pa tudi doma
čih prebivalcev, se je od leta 1889
vsak teden dvakrat v mestnem par
ku uveljavljalo domače godbeno dru
štvo. V letu 1891 je obiskalo Celje
4.G00 tujcev, ki so v mestu prenoče
vali, samo v štirih spomladanskih in
poletnih mesecih leta 1894 pa že 4199.
Tudi določitev Celja za sedež gar
nizona leta 1883 formiranega 87. peš
polka je bila mestecu v korist.
Celje je vsa leta prav do prve sve
tovne vojne ohranilo sloves čistega
in prijaznega mesta, ki nudi gostu
krasne sprehode in zadovoljivo oskr
bo. Občinski odbor za tujski promet
in z njim mestno olepševalno dru
štvo sta vestno, čeprav le s skromni
mi sredstvi, opravljala svoje naloge.

ki pa so bile omejene na tesno ozem
lje malega mesta. Vsako pomlad in
poletje so prihajali tujci, predvsem
graški in dunajski Nemci, da ob srebrnočisti Savinji prežive dopust ali
del svojih počitnic. Občinski tujskoprometni oubor je zato spomladi 1909
opremil poti v mestni okolici s tu
rističnimi markacijami in napisnimi
tablicami. Ob tej priliki je časopisni
poročevalec napisal takole: »-Vsakdo
naj porabi svoj prosti čas tako, da
pohiti v plodovito, z vinegradnimi
giiči »okrašeno« pokrajino! Kdor je
doslej izlete opuščal, naj se vendar
ze povzpne iz dolgočasne vsakdanjo
sti! Spomnite se starega pregovora:
— Vse bi boljše šlo, če bi več hodili
— in sprevidite, da so naporna poto
vanja neizmerno važna za telo in du
ha! Brezciljno pohajkovanje ni ko
ristno, pač pa okrepi telesne orga
ne že kratek, toda smotrn izlet.«
Med celjskimi meščani, ki so bili
povečini obrtniki, uradniki in trgov
ci, je
vzbudil
mnogo
zanimanja
strelski šport, ki je na prireditev ob
otvoritvi obnovljenega mestnega stre
lišča pod Starim gradom v maju 1912
privabil mnogo tujcev iz bližnjih in
daljnih krajev. Celje je pri takrat
nih svojih 7G00 prebivalcih imelo že
kar šest hotelov in tri kavarne, ra
zen tega pa še več gostiln in restavra
cij. Med meščanstvom je vladala ob
čudovanja
vredna
patriarhalno >t.
Vsak meščan je poznal vsakega so
meščana in se zanimal za njegove
družinske, premoženjske
in
druge
razmere. Celje je bilo takrat še ma
lo mestece . . .
Mirko Roš

Prelep Izlet na
SmRI ORAD
kjer vas bodo v dobro oskr
bovanem gostišču odlično po- ;
stregli — vedno topla jedila —
specialiteta domači ocvrti pi
ščanci — odprto tudi pozimi! ’

Po sprehodu obiščite dobro
vodena zasebna gostišča:
CUI,K, Lava
ŠELIGO, Teharska cesta
BELAJ, Polule
LOGAR, Polule
VEDENIK, Ostrožno

Gostinsko podjetje

PLANINKA
LJUBNO
Kvalitetne in cenene usluge
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Nekaj za smučarje

Smučišča na celjskem turističnem

Kmalu bo zemljo pokrila snež
na odeja in v takem času se rad
spominjam, kako sem v prvi sve
tovni vojni s smučmi patruljiral
na tromeji Švice, Avstrije in Ita
lije, na Stilfser Jochu.
Poleg najbližjih in najbolj zna
nih smučišč pri Celjski koči in na
Svetini so po vrhovih v zaledju
Celja še drugi odlični tereni za
smučarje. Splošno je znana po od
ličnih smuških terenih Mozirska
koča, kjer stoji tudi posebna smu
čarska koča, ki pa je v razpada
nju in jo je treba ali obnoviti ali
porušiti. Obsežno in izredno pri
jetno smučišče je planota pred
planinsko kočo na Kalu s klan

1. Celjska koča — smučišča
iia pobočjih Tovsta — 2 smu
čarski vlečnici s kapaciteto
prevoza ca 1000 smučarjev rta

cem nad kapelo. Isto velja ža Li
sco, kamor pelje avtomobilska ce
sta, ki jo pozimi tudi plužijo. Pla
nota Smiklavž pri planinski koči
na Boču je vabljiva zlasti za smu
čarje začetnike in je zato koča
pozimi vsako nedeljo polna mla
dih smučarjev. Vabljiva smuči
šča so še na Slemenu nad Šošta
njem, na Menini planini nad gra
dom in na Kopitniku nad Rimski
mi Toplicami.
Smučarji, pripravite se
izlete kmalu, napovedana
ga zima z veliko snega in
mrazom t
Dr. Ervin

na te
je dol
hudim
Mejak

S čemšenBke v Ločico pri Vranskem
Najenostavnejša in od vseh po
ti najlepša pot na Cemšeniško
planino (1206 m) je prav gotovo
pot s Trojan čez Šentgotard (2
uri). Čemšeniška planina je zelo
obiskovana — nekaj zaradi zasav
ske transverzale, ki teče preko
nje, še več pa kot imenitna iz
letniška točka Zagorjanov in dru
gih Zasavcev, neznana pa ni niti
Ljubljančanom, Mariborčanom in
Zagrebčanom, le na Celjana ne
naletiš zlepa v spominski knjigi
ondotne postojanke, v kateri je
letos vpisanih že veliko preko
1000 hribolazcev. Planinska posto
janka, ki nudi dokaj gostoljubno
zavetje, bo odprta do prvega sne
ga vsako soboto popoldne in čez
nedelje,.
Na tem mestu bi opozorili na
povratek s Cemšeniške planine
na Ločico oz. na Vransko.
Z vrha planine, malo pred pi
ramido, zavije dobro shojena ste

za na levo med malinami dol po
severnem pobočju. S te v ovinkih
speljane steze po bukovi poseki
je krasen razgled čez Goro Oljko
tja do Pohorja in po vsej Savinj
ski dolini. V pičli uri prispemo
od Presedel (spomenik 7 borcem
IV. operativne cone, padlim de
cembra 1944), tu pa krenemo le
vo od kapele po kolovozu ali polj
ski poti skozi zaselek Zaplanina,
kjer se nam pridruži žuboreč po
toček; ta nas nato spremlja kot
najzanesljivejši vodnik ves čas
do Ločice ob glavni cesti Celje
— Ljubljana. Za sestop s plani
ne prav do Vranskega sta pot
rebni 2 uri in pol; če nas spoto
ma zadržita razgled in pred Lo
čico že v dolini postanek pri spo
meniku 39 borcem IV. operativ
ne cone, pa seve,da nekaj več.
Pot je vredna, da bi jo natanč
neje zaznamovali s planinsko
markacijo.
G. G.

POZIMI NA JUŽNO
POHORJE
Svojo prvo zimsko sezono priča
kuje letos tudi Južno pobočje Po
horja: Rogla, Skomarje in Resnik.
Povsodi so izredno lepi smučarski
tereni, v Skomarjih pa bo smu
čarjem na voljo tudi nova 250 m
dolga vlečnica. Ti kraji so najlaže,
dostopni iz Zreč pri Slovenskih
Konjicah.
Karel Jur
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2. Svetina — smučišča na
pobočjih severno od Vrunčcvega doma in na južnih poboč
jih Svetine — 2 smučarski
vlečnici s kapaciteto prevoza
ca 1000 smučarjev na uro.
3. Šentjur pri Celju — smu
čišča s smučarsko vlečnico na
sproti centra trga ob levem
bregu Pešnice.
4. Šmohor nad Laškim —
idealna smučišči Za začetnike
in iZvežbahe smučarje.
5. Mrzlica — smučišča Za iZ
vežbahe smučarje, turni izleti
iia Kal in Šmohor.
6. Paški Kozjak — Idealna
smučišča za smučarske šole,
turni izleti na Basališče, Dolič,
Pako, Dobrno.
7. Mozirje — smučišča ha
Brdcih s smučarsko vlečnico,
odličen teren za smučarske
šole.
8. Mozirska planina — odlič
ni tereni za smučarske šole in
turne izlete na Mcdvedjak,
Stare stane, Boskovec, Peteli
nji vrh, Kal, Smrekovec, Verbučevo pianino.
9. Ljubho — odlična smuči
šča Za smučarske šole, ob smu
čarskih skakalnicah na desnem
bregu Savinje smučarska vleč
nica.
10. Gornji grad — odlični te
reni za smučarske šole, smu
čarska vlečnica.
11. Sleme nad Šoštanjem —
odlični tereni za turno smuča
nje.
12» Smrekovec — odlični te
reni ža smučarske šole in tur-

v*

ne izlete na Komno, Travnik,
Mozirsko planino.
l3i Raduha — odlični tereni
za smučarske šole pri koči na
Loki, idealna smučišča na juž
nih in severovzhodnih poboč
jih ter Javorjev! planini.
14. Menina planina — odlič
ni tereni za smučarske šole in
turno smučanje.
15. Logarska dolina — odlič
na smuka za izvežbane smu
čarje na plazu pod severno ste
no Planjave (smuka od srede
aprila do avgusta!).
16. Okrešelj nad Logarsko
dolino — odlična smuka za za
četnike in izvežbane smučarje
od srede aprila do avgusta
meseca.
17. Korošica — visokogorsko
smučanje z odličnimi tereni in
turami na Dedec, Petkove nji
ve, Vodotočno jezero, Moličko
planino, Veliki vrh. Smuka od
novembra do junija.
Karel Jug

Pozimi odprte postojanke
Letošnjo zimo bodo vedno
odprte in oskrbovane nasled
nje planinske in turistične po
stojanke: Celjska koča. Dom
na Svetini, Mozirska koča.
Planinski dom v Logarski do
lini, Počitniški dom v Solčavi*
hotel Turist v Gornjem Gradu.
Gostišče Planinka na Ljubnem,
Andrejev dom na
Slemenu:
Pom na Palkčrtt Kozjaku, Dom
na Šmohorju nad Laškim, Dom
na Mrzlici. Dom na Smrekov
cu.

Končno umetno drsališče
Končno smo le dočakali velik
dogodek. Konec tega meseca bo
do slavnostno odprli umetnoi drsa
lišče v Mestnem parku z medna
rodno hokejsko tekmo Jugoslavi
ja : Nemčija. Ob tej priliki izre
kamo vsem ki so pripomogli Ce
lju do tega športnega objekta pri
srčno zahvalo.

meddržavnih nastopib doma in po
Evropi. Kladivar je v poletju tudi
vzorno organiziral meddržavno sre
čanje atletskih reprezentantne Itali
stu na področju telesne kulture. Med
je, Bolgarije in Jugoslavije.
drugim nimamo dovolj zelenih povr
Skokovit napredek smo zaznamo
šin in ustreznih objektov. Pozdrav
vali v rokometu, kjer so si Celjani
ljamo pobudo strokovne skupine pri
po napornih kvalifikacijah priborili
izdelavi srednjeročnega načrta razvo
članstvo v zvezni ligi. V tej zahtevni
ja telesne kulture OS Celje, da bo
konkurenci se še težko uveljavljajo
treba najprej zagotoviti ustrezne ob
in so trenutno še pri repu tabele.
jekte na planem pri vseh vrstah šol,
Upajmo, a bodo s tekmovalnimi iz
pa nato rekreacijske površine v sa
kušnjami tudi v tej ligi pričeli nabi
mem Celju in ožjem zaledju za po
rati dragocene točke, ki so edini po
trebe občanov in šele nato bi naj
rok za obstanek v družbi z najbolj
prišli na vrsto objekti za tekmovalni
šimi. Žalostno dejstvo pri vsem tem
šport. Vsekakor bo med prvimi re
pa je, da v Celju nimamo urejenega
kreacijskimi objekti (pa čeprav bodo
rokometnega igrišča za to zvrst tek
tudi ozko športni) šteti ureditev v
movanja in da sedaj nastopajo Ce
Mestnem parku za zimske in letne
ljani kot »domačini« v Mariboru!
športe z umetnim drsališčem, kotal
Članice Partizana Celjc-mesto, ki
kališčem, teniškimi Igrišči in drugi
nastopajo v zvezni odbojkarski ligi,
mi objekti. Velika pridobitev za na
so še vedno na dnu tabele, čeprav
še mesto in vsem entuziastom, ki so
so brez dvoma pridobile na znanju in
ieta ustvarjali to zamisel, velja na
izkušnjah, na domačih tleh dosegle
še priznanje.
celo prvo zmago, pa se bodo kljub
temu morale posloviti od tako za
Atleti Kladivarja so pred zaključ
htevnega tekmovanja. Smatram, da
kom atletske sezone. Če v zgodnjem
je bilo njihovo članstvo v zvezni li
poletju ni bilo vse najboljše, če mla
gi preuranjeno in da bi se predhodno
dinci in mladinke na prvenstvih po
morale igralke brusiti v ustrezni re
sameznikov niso pokazali kaj veliko,
pa smo lahko zadovoljni z novim va
publiški ligi. Nogomet kot najbolj
atraktivna igra je izgubil mnogo na
lom širine, z uvrstitvijo Kladivarja
svoji veljavi v našem mestu. Nogo
v finale zvezne atletske lige kar v
treh kategorijah
pri mladincih,
metaši Celja so že izgubili z dvema
zaporednima porazoma ob nričetku
članih in članicah, kjer pričakujemo
sezone
stik z vrhom v republiški ligi,
njihove uvrstitve pri
vrhu. Lahko
Kladivar in Olimn pa se sicer uspeš
smo ponosni, da je Celje v primer
no držita v conski ligi - vzhod na
javi z ostalimi jugoslovanskimi me
vrhu tabele. Kvaliteta celjskega no
sti dalo tudi največ udeležencev na
gometa je takšna, da je na tekmah
letošnjem
evropskem
prvenstvu v
Budimpešti in balkanskih igrah v
le še peščica gledalcev ...
Sarajevu ne glede na njihov uspeh.
V košarki ni vidnih premikov na
Z balkanskih iger so Celjani prinesli
bolje! Kje je ženska mladina v ko
kar 9 odličij! Premočno so atleti os
šarki in rokometu?! Na celjskih šo
vojili tudi ekipno prvenstvo Slove
lah poučujejo obe športni igri in od
nije, pravtako tudi atletinje. Važič,
več stotin mladink nismo sposobni
C.ervan. Zuntar, Vivod, Urbančičeva
formirati vsaj po eno žensko ekipo.
in Lubejeva so častno zastopali bar
Tudi v plavanju nismo zaznamove Jiigoslnvljo na mednarodnih lit • vali vidnega napredka v republiškem

CELJSKO ŠPORTNO PISMO

Čeprav smo že sredi jesenskega ob
dobja pa vendarle čutimo bogatej
ši utrip športnega življenja v mestu
ob Savinji kot v letošnjem dežev
nem poletju. Morda je mladina, ki
se je zopet vrnila v redno šolsko ži
vljenje, prispevala svoj pečat k več
ji aktivnosti na športnem področju
po naših igriščih in telovadnicah. Na
ravnost dren Je postal na nekaterih
športnih objektih v
septembru in
oktobru! Takšno podobo o množič
nem udejstvovanju mladih v športu
si lahko mimoidoči ustavijo na gim
nazijskem stadionu ob Trubarjevi in
Malgajevi ulici, na igrišču II. osnov
ne ob Kersnikovi In na atletskem
stadionu Borisa Kidriča. Tisoči mla
dih se poslužujejo teh objektov! Ali
je bilo kaj bolje morda v poletju ob
lepem vremenu na Ljudskem kopali
šču — na plavalnem bazenu?! Po 2000
in še več kopalcev se je trlo dnevno
in iskalo osvežitve. Življenjski pogoji
in navade ljudi se neverjetno hitro
spreminjajo. Spreminjajo se tudi v
svetu minimalne norme igralnih po
vršin na vsakega državljana. Ce je
pred 40 leti znašala norma 3,5 m 2,
znaša v Nemčiji danes že 5 m 2, v
ZDA 15 m 2 . . . Ne gre samo za
šnortna igrišča, temveč za površine,
ki so ljudem na voljo za različne
vrste udejstvovanja na planem. In
kje smo mi? Ali mislimo vnaprej kaj želijo in ka.i potrebujejo naši
ljudje za svoj počitek v naravi, kak
šni bi nai bili naši športni parki,
katere aktivnosti so med Celjani naibolj priljubljene? Nimamo ustreznih
analiz
vendar brez dvoma dr
ži. da znaten det mladine ni navdu
šen za tekmovalni šport in se bolj
navdušujejo za različne igre na pro
stem.
Marsikaj nam manjka v našem me

uro.

I

merilu. Dokler ne bedo zaživele mno
žične plavalne šole, dotlej tudi ne
moremo računati na rast kvalitete,
čeprav so še tu
drugi
objektivni
vzroki. (Celje nima možnosti nepre
kinjene celoletne vadbe, ker nimamo
pokritega plavalnega bazena). Raz
veseljiv je bil napredek v waterpolu.
Smučarji še kar odlašajo s pripra
vami za novo sezono. Kot plavalcem
tako bi tudi smučarjem bila potreb
na neprekinjena vadba, saj danes v
sodobnem pojmovanju treniranja ne
poznamo več »mrtve« sezone. Za Vr
hunske dosežke je potrebna teme
ljita fizična in psihična priprava.
Igralci hokeja na travi, ki tako ne
opazno vadijo na pomožnem igrišču
za Glazijo, so nas letos ponovno raz
veselili z osvojitvijo republiškega
prvaka in kvaliteto igranja na dr
žavnem prvenstvu.
V najtežjih razmerah se je v Ce
lju porodil teniški šport, ki dobiva
široke korenine In z leti bomo brez
dvoma tudi priče kvalitetnim dosež
kom.
V društvih Partizan so šeie pričeli
po počitnicah zopet z rednim delom.
Celjska Javnost si močno želi. da bi
ta društva, ki obsegalo številno član
stvo. pokazala na telovadnih akade
mijah stopnjo te zvrsti telesne kul
ture. Storjanom
moramo
čestitati,
ker so ponovno osvojili pokal DELA
kot najboljše partizansko društvo v
republiki, ki se odlikuje no širini
svojega dela med tamkajšnimi pre
bivalci. Širino dela z izredno vzgoj
nimi smotri so letos reprezentirali
planinci in taborniki, o katerih vse
premalo pišemo v našem lokalnem
in dnevnem časopisju.
Opravičujem se strelcem, jadral
cem, motoristom in še morda neka
terim. ki jih v tem športnem pismu
ne omejam. po svoji dejavnosti pa si
to vsekakor zaslužijo. Pa o njih
kdaj drugič kaj več!

MOZIRJE
LETOŠNJA TURISTIČNA SEZONA
Uspeh letošnje sezone ni bil naj
boljši. Temu sta delno kriva ukini
tev voznih olajšav in skrajno neu
godno vreme v juliju in avgustu. Pa
tudi višje cene so storile svoje.
Oskrba je bila kar v redu, sobe pa
so prav lepo urejene in snažne. Ko
misija, ki jih je med sezono pregle
dala in ocenjevala, je ugotovila, da
imajo že skoraj vsa stanovanja ko
palnice. Hišni lastniki so popravili
fasade in uredili vrtove, s tem so
bili naši gostje prav zadovoljni, še
prav posebno pa so pohvalili prijaz
nost naših prebivalcev. Zelo veliko je
bilo tudi izletnikov tako. da je bilo
obrežje Savinje včasih kar posejano
z avtomobili. Mnogo domačih gostov
je privabil v Mozirje tudi ribolov,
teh gostov je bilo gotovo enkrat več
kakor lani.
POSLOVALNICA

IZLETNIKA

Dne 1. marca t. I. je odprlo avtoturistično podjetje Izletnik svojo po
slovalnico v Mozirju, poslovalnica,
ki jo vodi tov. Verbuč, je v šestih
mesecih svojega poslovanja pokazala
zelo lepe uspehe. Mi se zavedamo po
mena te pridobitve za razvoj gornjesavinjskega turizma.
NOVI GOSTINSKI IN TRGOVSKI
LOKALI
Stara gostilna Na trgu že zdavnaj
ne ustreza več zahtevam moderne
ga časa, zato smo tem bolj zadovolj
ni, da je začelo gostinsko podjetje
Turist preurejati nekdanjo Kolenče
vo hišo sredi trga, kjer bomo še le
tos imeli prikupno urejene nove go
stinske prostore. Trgovsko podjetje
Savinja se lahko upravičeno ponaša
s svojim lepim, novim in prostornim
lokalom za manufakturo in konfek
cijo.
TURISTIČNI TEDEN
Turistični teden smo imeli v za
četku julija. Naše društvo je orga
niziralo za ta teden slikarsko razsta
vo, na kateri so razstavljali štirje do
mači slikarji. Imeli smo tudi preda
vanje ing. Ivana Marolta o Indiji,
kjer je živel 3 leta. Pokazal nam
je film in diapozitive o krajih, ki jih
je obiskal. Dan savinjskih ribičev dne
10. julija je bila imenitna prireditev,
ki je v vsakem pogledu odlično us
pela.

LAŠKO
NASE GOSTINSTVO
V gostinstvu v Laškem so še ved
no tudi
nekatere
pomanjkljivosti.
Nujno bi bilo treba gostinske lokale
kategorizirati, ker so zdaj cene pov
sod približno enake, čeprav so lo
kali po kvaliteti in storitvah zelo raz
lični. Cene naj bi se skladale s kva
liteto hrane, pijač, postrežbe, čisto
če in ustreznosti prostorov. Prav bi
bilo tudi uvesti stalno kontrolo vin,
saj se gostje često pritožujejo nad
dvomljivo kvaliteto in izbiro vina.
Noben gostinski lokal v Laškem tudi
še nima televizorja.
RAZNA KOMUNALNA DELA
Prometne zveze z vlaki so letos
zadovoljive.
Avtobusno
postajali
šče pa še vedno ni zavarovano pred
vremenskimi neprilikami. Počasi, a
zanesljivo napredujemo z asfaltira
njem cest in pločnikov. Pred krat
kim so bila končana dela ob parku
pri železniški postaji in za staro šolo.
RAZGRAJAČI
Mnoge moti v Laškem kaljenje noč
nega miru. Razni razgrajači ne sa
mo s kričanjem in pretepanjem mo
tijo mir, temveč delajo tudi škodo.
Pred kratkim so izruvali betonske
podstavke za klopi in jih zmetali v
Savinjo, odstranili so omarico Hor
tikulturnega društva. Kdo jim
bo
stopil na prste in zagotovil domači
nom in gostom mir?
PRAZNIK PIVA IN CVETJA
V juliju je Turistično društvo že
tretjič priredilo praznik piva in cvet
ja, ki je kljub slabemu vremenu fi
nančno uspel. V prihodnje bo treba
ta praznik osvežiti z novimi zamisli
mi, da bo privlačnost še večja.
OBISK V LETOŠNJI SEZONI
V letošnji sezoni se je povečal do
tok tujih turistov za 32 %, ki so se
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zadrževali dalj časa zaradi zdravlje
nja in počitka. Domačih gostov pa
je bilo manj.
NOVI LOKALI
Na pobudo Turističnega društva je
bil odprt bife pri cerkvi v M. Grad
cu, ki je zaradi bogatih fresk postala
priljubljena turistična točka. V na
črtu sta še okrepčevalnici na Šmihelu
in na Starem gradu nad Laškim. V
kratkem pa bodo začeli graditi nov
turistični paviljon na glavnem kri
žišču v Laškem, kjer sta zdaj trafika
in slaščičarna. V paviljonu bodo tu
ristični urad, trafika, prodajalna spo
minkov in bife. Pridobitev bosta tu
di dve samopostrežni trgovini, ki jih
zida v Laškem trgovsko podjetje
Merx. Vsaj v eni naj bi bil v prihod
nji sezoni neprekinjen delovni čas.
Se vedno pa nimamo mlečne restav
racije, zaradi česar negodujejo do
mačini in tujci. Podjetje Agropromet
iz Celja Je pripravljeno investirati v
ta obrat, ni pa mogoče najti prostora.
V predvidenih prostorih poleg zele
njavne trgovine Jagode je še vedno
privatno stanovanje. Primerneje in
sodobneje bi bilo treba urediti neka
tere lokale, kakor frizerske salone,
trgovine in izložbe, slaščičarno, le
karno in obrtne delavnice. Bencin
sko črpalko zdaj imamo, motijo pa
kupi odpadkov in neurejena okolica.
ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Nogometni klub »Pivar« prav us-ET a Ejaifo as Ed Cnpz ‘atntap ousad
škem še ustanovitev »Kotalkarskega
kluba«. Z ureditvijo telovadnice v
domu »Dušana Poženela« se telovad
na dejavnost ni prebudila iz dolgo
letnega spanja. Cenrav je zanimanje
za telovadbo, se zdi, da ni v Laškem
nikogar, ki bi bil pripravljen organi
zirati redno vadbo.
Kdo je kriv za pasivnost telovad
nega društva »Partizan«?
B. K.

S O L C ÄVA
LETOŠNJA SEZONA
Turistična sezona je bila letos nad
pričakovanje dobra. Zlasti se je po
večal izletniški turizem. Nove ceste
so odprle izletnikom Matkov kot in
Rinko, slap Savinje, pa tudi na Okre
šelj je zdaj le še kratek izlet. Pre
cej se je povečal letos obisk tujcev,
ki jih je bilo letos enkrat več kakor
lani pa tudi število domačih gostov
se ni zmanjšalo.
Kakor narašča obisk, tako sc je
povečalo število tujskih sob in se
izboljšujejo gostinske storitve. Ob
novljeno gostišče RINKO je zdaj
prevzela Cinkarna iz Celja. Gosti
šče je zelo privlačno, opremljeno je
z Jakijevimi slikami in risbami. Tudi
pri zasebnikih je že lahko dobiti so
be s polnim penzionom, kar je po
membno zlasti za bolj oddaljene ko
tičke Solčave.
MEJNI PREHODI
Mejni prehod iz Logarske doline
v Avstrijo je, upamo, vedno bliže
uresničitvi. Cesta čez Pavličevo sed
lo bo izredno pomembna, zlasti če
se bodo zanjo ogreli tudi na avstrij
ski strani. Ko bo zgrajena ta cesta in
še cesta iz Solčave čez Klobaso v Čr
no na Koroškem, manjka le še
nekaj kilometrov, bo Solčava z Lo
garsko dolino pomembno turistično
križišče, saj bodo peljale od tod alp
ske ceste štirih dolin, ki se zajedajo
v Savinjske Alpe. Vsa Savinjska do
lina od Logarske do Celja bo veliko
pridobila.
CESTA IN TELEVIZIJA
Asfaltiranje ceste Ljubno-Logarska
dolina prepočasi napreduje. Prebival
stvo upravičeno terja, da se vanjo
vložijo republiška sredstva, saj bo
cesta v perspektivi ne le republiške
ga, temveč zveznega pomena.
Sedaj teče akcija za postavitev TV
pretvornika, ki bo omogočal sprejem
v Solčavi in Logarski dolini. Pret
vornik bo stal na Hudi peči. Grad
nja je precej zahtevna, treba bo po
daljšati tudi električni vod. Tudi pri
tej akciji je zagotovila pomoč Cin
karna iz Celja.
Valent Vider

Vodovod, ki sta ga pred dvemi
leti pričela graditi Krajevna skup
nost in Vodovodni odbor ob so
delovanju interesentov, bo kmalu
končan. Z zgraditvijo vodovoda,
ki je poleg elektrifikacije, eden
največjih objektov v tem kraju
so ustvarjeni nadaljni pogoji za
razvoj turizma. Vodovod bodo do
bili tudi manjši zaselki.
Vzdrževanje krajevnih cest je
boljše, ker je Krajevna skupnost
poskrbela za ceneno pridobivanje
gramoza, ki ga sicer ne manjka.

NAČRTI TURISTIČNEGA
DRUŠTVA
Turistično društvo trenutno nima
velikih načrtov, vendar pa misli na
to, kako razširiti weekend naselje pri
kopališču ter pridobiti čim več go
stov za prihodnjo sezono. Izkazalo
se je, da turisti zelo radi bivajo v
teh hišicah, ki so na zelo primer
nem kraju in lepo urejene. Bliža
se zimska sezona in z njo skrb, če
bo dovolj snega za smučarsko vleč
nico na Brčkem vrhu. Dve minuli
zimi je bilo malo snega in še ta je
ležal le kakih 20 dni. Upajmo, da bo
letos bolje.
Franjo Vajd

Pivovarna Laško
V Laškem:
poceni, dobro in solidno
GOSTISCE HUM in
HOTEL

»SAVINJA«

Gornjesavinjski turistični delavci, udeleženci spomladanskega posvetovanja
v Mozirju. V prvi vrsti od leve proti desni: Franjo Vajd - predsednik TD
Mozirje, Fanika Mutec - tajnica TD Mozirje, Nana Mermal - tajnica TD
Ljubno, Rozika Rifelj — tajnica TD Gornji grad, Peter Jež - predsednik TD
Luče, ing. Branko Korber — predsednik občinskega sveta za turizem: v drugi
vrsti: Ante Tevž - TD Ljubno. Jože Mermal - predsednik TD Ljubno, Franc
Plesnik - predsednik TD Solčava, Ivan Zupan - direktor gost. podj. Turist,
Vervuč Gregor - šef poslovalnice Izletnika v Mozirju.
Foto prof. Vudler

DROBNE NOVICE IZ STRMCA
DROBNE NOVICE IZ STRMCA
Kolikor manjši je kraj in kolikor
bolj odmaknjen, toliko težje si utira
pot k odkrivanju svojih posebnosti.
Kadar pa pade začetek takih poiz
kusov v gospodarsko zaostrene pri
like, je taka pot še težja.
Ustanovitev turističnega društva v
kraju pomeni v sedanjem obdobju
začetek organiziranega dela za vklju
čitev kraja v skupino bolj znanih
krajev
v
zaključeni
pokrajinski
enoti. Tako prizadevanje je bilo v
Strmcu pri Vojniku že več let živo.
Prebivalci sedemnajstih vasi s sre
diščem v Novi cerkvi ali strmcu, kot
se kraju sedaj pravi, so tako močno
navezani na svoje domačije, da po
staja očitek na ta račun že kar prisloven. Kot široko razprostrta pahlja
ča so nanizane vasi z lepimi sloven
skimi imeni okoli svojega središča.
Enajst kilometrov je majhna, toda
dovolj velika razdalja od mesta, da
kraj ni zajet v urbanistični načrt.
Tudi mnogo let nazaj je dobival v raz
merju z drugimi podobno velikimi
kraji le majhne kose proračunskega
kruha. Toda kaj naj napravi pasto

rek? Sam v sebi zbere moči in se
zdaj s takimi, zdaj z drugačnimi na
čini poizkuša prebiti
v
družinski
krog. Prijeten polgorski svet daje
v prihodnosti vse več možnosti za
ureditev prijetnih počitniških kotič
kov. Prav s to perspektivo je društ
vo pričelo svoje prve korake.
Za prvi poizkus, dati kraju vabljiv
videz, je društvo poudarilo gojenje
cvetja in se je že v letošnjem letu
pomnožilo število skrbnih gojiteljic.
Peš pot, ki veže dobrnsko z vitanj
sko cesto med obema avtobusnima
postajama, je zaradi vedno večjega
števila zaposlenih in zaradi dobrih
prometnih zvez med Dobrno in Ce
ljem vse pogosteje v rabi. Skrb za
dobro ureditev te poti so prevzeli od
borniki turističnega društva.

Urejeno pokopališče je zunanji iz
raz spoštovanja nrednamcev. V Strm
cu je bil do nedavnega ta videz kar
nespoštljiv. Poleg splošne zapušče
nosti je klavrno razpadajoča vzhod
na ograja pokopališča dala slutiti tak

odnos. Vendar Je bil to le zunanji
videz. Saj bi sicer pobuda odborni
kov krajevne skupnosti za samopri
spevek med prebivalci ne
naletela
na tako lepo razumevanje. Skoro ti
soč zbranih dinarjev je še enkrat po
večalo denarni
prispevek krajevne
skupnosti. Razpadli zid je sedaj po
polnoma obnovljen in tudi vodovod
je napeljan. Da bi bilo poslej polcopališee primerneje urejeno, je odbor
krajevne skupnosti zaupal skrb za
pokopališče turističnemu društvu.

Za urejeno podobo kraja si priza
devajo mnogi lastniki hiš samoinici
ativno. V sredi vasi Strmec pa sa
meva in razpada južni del nekdanje
gostilne in postaja nevaren mimo
idočim pešcem. Razpadli žleb. odluščen omet in propadajoča opeka od
padajo. Lastnica se je odselila in se
ne meni ne za opozorila, ne za zgraZaradi močno povečanega prometa
z motornimi vozili skozi strnjeno na
selje je cesta vedno slabša, prah pa
postaja neznosen. Začeta akcija za
asfaltiranje ceste je kazala kopico
ovir in zelo milosten odnos do tako
»velikopoteznega početja«. To daje

priporoča svoja kvalitetna piva:
ZLATOROG
TERMALNI
DESERT
LASKI GOLDING
JUBILEJNIH
NOVOLETNIH

misliti, kako močna so dvojna me
rila. samoprispevek, posojilo in kup
del čaka vaščane, ki se bodo tega lo
tili. Toda ali so si prebivalci vseh
naseli i morali z lastnimi žrtvami pri
boriti urejeno cesto?

Počasi, vendar
postopoma in z
vztrajnim delom, je mogoče tudi v
zapuščenem okolju širiti obzorja in
zadoščati želji po spoznavanju sveta.
To sta bila motiva za dva izleta, ki
Jih je pripravilo turistično društvo v
letošnjem septembru za svoje člane
na Koroško, v zibelko slovenske dr
žavotvornosti, in na zahodni rob slo
venske meje na Tržaško. Prvič je
spoznalo ta prvobitni slovenski svet
štirideset in drugih osemdeset ljudi
iz sedemnajstih Strmških vasi.
Načrti in dobra volja pomenijo en
pol, drugega, največkrat daljnega, pa
uresničitev, za katero stoji ta ne
srečni denar. Le z umirjenim, potr
pežljivim in k cilju usmerjenim ko
rakom se posreči polagoma uresniče
vati zamisli takrat,
kadar so vsa
prizadevanja nesebično namenjena
blaginji kraja.
Darinka Vizjak
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TRIBUNA OLEPŠEVALNEGA IN TURISTIČNEGA DRUŠTVA V FOTOGRAFIJI

Meti letošnjim spomladanskim
tekmovanjem za najlepšo in domiselno izložbo nam je aranžer
ljudskega magazina Zdravko Bo
žičnik prikazal v izložbah tudi
celjske komunalne nepravilnosti.
Opozoril je na preskromno škrop

ljenje ulic, s katerim do dneva,
ko je bila napravljena ta izložba,
še sploh niso pričeli. Z izložbo
»celjski bar« je opozoril na za
bavno mrtvilo, na zapiralni čas
ob 22. uri in na nočni lokal, ka
terega bomo menda dobili prihod

nje stoletje. Izložba s podpisom
CELJANI OKRASITE OKNA S
CVETLICAMI kaže spodnje hlač
ke in drugo perilo, ki ga nekate
re Celjanke razkazujejo po oknih
in po balkonih. Na zadnji sliki
»Celje belo in ...« pa velja opo

zorilo čistoči mesta,
odvažanju
smeti, nemarni n hišnim svetovi
pa zanemarjenim dvoriščem. Le
po bi bilo, če bi za prihodnje tek
movanje ne mogli več najti no
benega podobnega motiva.

VESELE - OKROGLE «OGLATE - VESELE - OKROGLE « OGLATE « VESELE « OKROGLE
SPOMENIŠKO VARSTVO
Prosim, da tri oprostite,
ko vam trkam spet na vrata:
Jaz kultura sem domača,
skromna in prav nič bahata.
Brez miru okoii blodim,
občinam pa razkazujem
svoje reve in težave,
za podpore moledujem.
Zdaj za spomeniško varstvo
huda skrb mi dušo tare,
ko zob časa uničuje
naše dragotine stare.
Žal da nisem produktivna
na način kot gospodarstvo.
Miloščine danes prosim
vsaj za spomeniško varstvo ...
NESKLEPČNA SEJA
Že spet nesklepčnost!
To je nevšečnost!
Mar čakamo naj celo večnost,
da pridejo še oni,
ki manjka jim gorečnost?
Kaj pravijo občani?
Saj z njih glasovi so izbrani,
ki skupščine so člani,
a prazni so njih stoli
v občinski tej dvorani.
Morda so bolni ali
so kje se zaležali,
čo niso odpotovali,
lahko je tudi kdo umrl,
osmrtnice pa nismo brali!

HULIGAN

DESETA URA

DVE POKOJNINI

Enkrat je bil en huligan ...
Cez dan je zmeraj bil zaspan,
a na večer se je prebudil,
da bi živeti ne zamudil.
Dekletom je sladko lagal,
miličnikom je kljuboval,
a bil jo lep, oči sanjavih
in las nad čelom dolgih, rjavih.
Kadar v lokalu je sedel,
noge čez mizo je molel,
z likerji pa se je napajal,
da je potem lahko razgrajal.
Junaškega je bil srca.
Znal čase je metati v tla,
svetilke s kamni je ugašal,
ker laže je temo prenašal.
Nekje je neki opel vzel
in z njim se vozil pobesnel,
a ustavil ga je zid pretrd.
Prezgodaj nam odšel je v smrt...

V turnu je deset odbilo,
Celje v mir se je zavilo.
Vsa gostišča se zapro
in odenejo s temo.
S kovtrom se občan pokrije,
da počitka se naužije,
nič vesti mu ne teži,
skupnost zanj že poskrbi.

Treba je le še stražarja,
da Celjane opozarja:
— Var'te ogenj, var’te tuč,
bog vam svojo daj pomuč!

V špitalu je kuhala župeo
in drugega zraven še kaj,
a doktorjem črno kavo
servirala tudi je kdaj.
Njen šef pa je operiral
in zlomljene ude ravnal,
stotero ž vljenj je ohranil
in vsakdo ga je spoštoval.
Imata zdaj vsak pokojnino,
a šef polovico manj
od tiste, ki ena ima jo
kot delež večjih priznanj.
Na cesti se srečata včasih
in ona povesi oči,
četudi na sama kriva
pomote, ki kdaj se zgodi.

DESETA IGRALNICA

NESREČNI ZAPISNIKAR

URBANISTOM
Naši vrli urbanisti
so ljudje seveda tisti,
ki krojijo Celju obraz,
kakor to zahteva čas
in razvojna perspektiva,
ki se vidi ljubezniva ...
Treba vse je pretehtati
ob razširjeni debati!
Ljudsko mnenje ni od muh,
'tudi temu gre posluh!
To bo rezultate dalo
in vsestransko obveljalo.

Igralnic imamo v državi devet,
ki v njih za devize igra se,
tja tujci prihajajo srečo iskat,
krupjejem pa polnit njih kaše.

Sirena v avtu vpije SOS!
Pripeljal je rešilni voz!
Nesreča ali pa uboj?
Bolnišnica je tukaj! Stoj!
Nič več bolnik sc nc zaveda,
bledica lica mu prepreda,
zastaja mu že zadnji dih
in kmalu bo na veke tih.
Zapisnikar je bil pri EMO
na seji pač, to vsi že vemo,
n pisal, pisal je dva dni.
Kako naj človek to zdrži?
In če bo zdaj obležal mrtev,
bo ie besed predolgih žrtev.

Skozi mesto nekdo blodi,
išče prostor kjersibodi,
da kaj toplega bi užil
in se zraven razvedril.

Deseta igralnica snuje se zdaj
za naše ljudi — penzioniste.
da v njej si s hazardom preganjajo
[čas
in vzgajajo se v optimiste.
Seveda ne bodo imeli deviz,
da z njimi izgube bi krili.
Njih igra preprosta bo. tvegana nič,
za — knofe se bodo borili...

»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 nc vračamo. Oglasi po dogovoru.
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