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Mišu OB letošnji sezoni o TRANZITNEM TURIZMU V CELJU
Direktor Cinkarne inž. Drago 

Ceh sicer govori o možnosti, da 
postane Celje veliko industrijsko 
središče, Slovenije, vendar nas to 
nikdar ne s nie uspavati, da ne bi 
hkrati razvijali tudi turističnega 
gospodarstva. Če dobi Celje še 
dodatno kemično industrijo, s tem 
pa tudi večji dotok poslovnih lju
di, bo to še ena možnost ve,č tu
di za turizem.

Velika in majhna mesta po 
svetu si danes prizadevajo priteg
niti turiste, zadržati izletnike in 
poslovne ljudi, pri tem pa koli
kor mogoče izprazniti njihove že
pe in napolniti blagajne gostišč, 
hotelov in trgovin. Ker pa gostje 
n° ’’^zsinuieio z denarjem in da

rili, temveč se držijo poslovnega 
načela daj — dam, bomo lahko 
pritegnili ali zadržali toliko več 
gostov, kolikor več jim bomo la
hko nudili.

40.000 nočitev, kolikor doseže 
Celje z obema hoteloma, je na 
videz sicer lepa številka, toda še 
zdaleka ne tolikšna, da bi bili 
z njo zadovoljni. Čeprav ima se
daj Celje le okrog 200 turističnih 
ležišč (pred vojno jih je imelo 
trikrat toliko), sta hotela povpreč
no zasedena s 60 odstotki. Se tu 
prevladujejo poslovni ljudje, 
medtem ko Celju doslej ni uspe
lo zadržati kaj več od reke turi
stov, ki teče skozi mesto.

Celje mora torej več storiti za

Celjsko kočo je v začetku novem
bra prevzelo avto-turistično pod
jetje IZLETNIK iz Celja, ki jo 
bo postopoma uredilo ter poskr
belo tudi za avtobusne zveze.

vzdrževalo pa bo tudi obe vlečni
ci. S tem prevzemom so podani 
materialni pogoji za sistematičen 

razvoj tega pomembnega celjske
ga izletišča. Izletniku želimo pri 
tem kar največ uspeha. Fotolik

O rezultatih letošnje sezone 
se velja vsekakor zamisliti, če
prav smo jih pričakovali take, 
kakršne so.

Naše turistično področje je po
gojeno z zdraviliškim, počitni
škim, izletniškim in planinskim 
turizmom, medtem ko sta kultur
ni in predvsem zimski šele v raz
voju. To kaže na pestrost, pa tu
di na težave, ki jih povzročajo 
organizacijske naloge številnih 
zvrsti turizma. Medtem, ko se je 
število nočitev v zadnjih letih 
nenehno večalo in je leta 1965 
doseglo maksimalno konico nad 
600 000 nočitev, je leta 1966 zače
lo upadati tako, da je bilo v tem 
letu le okoli 500 000 nočitev. To 
je posledica varčevalnih ukrepov 
socialnega zavarovanja, delovanja 
instrumentov reforme, preusme
ritve kupne moči v nabavo draž
jih tehničnih narrav in avtomo
bilov in ne nazadnje preusmerit
ve turistov v številna potovanja 
doma in v inozemstvo. Posebno 
slednje je doseglo v zadnjih dveh 
letih izreden porast. Če upošte
vamo vse to, potem so padci v 
številu nočitev razumljivi, čeprav 
jih nismo in ne moremo biti ve^ 
seli. Ocena rezultatov na celj
skem turističnem področju za le
tošnje leto se glasi: 400 000 noči
tev, od tega 150 000 inozemskih. 
Razen s številom nočitev, ki so za 
33 % nižje kakor pred dvema le
toma — celoten padec se nanaša 
na domače nočitve, medtem ko so 
inozemske v nenehnem porastu 
— smo lahko z drugimi uspehi v 
turizmu prav zadovoljni. Tudi fi
nančni rezultati gostinskih pod
jetij so zadovoljivi, z izjemo Do
brne, kjer so potrebni radikalni 
posegi.

In kaj nam narekuje sedanje 
stanje? Predvsem boljšo kvalite
to storitev Pri tem menimo, da 
morajo biti vsi gostinski, hotelski 
in zdraviliški prostori sodobno 
urejeni in opremljeni, če hoče
mo vzdržati konkurenčno tekmo 
n.a domačem in tujem tržišču. 
Skromno urejenih prenočitvenih 
kapacitet v Savinjski dolini, na 
Dobrni in Rogaški Slatini v bo
doče ne bo mogoče več staviti v 
promet, kar velja še predvsem za 
obe zdravilišči; tudi servisne 
službe, ureditev kraja ter vse 
druge spremljevalne dejavnosti 
se bodo morale, izboljšati. Ne mo
rem tudi mijmo integracijskega 
procesa v gostinstvu, ki ga ne ka
že več odlašati, temveč tudi čim- 
prej in prav izvesti. Vse to in še 
marsikaj smo v letih, ko nam je 
turizem tekel z lahkoto, zanema
rili čeprav je bilo z naše strani 
glede tega precej pripomb. Tudi 
propagandna dejavnost mora po
magati v tem boju in to v nepri
merno večjem obsegu kakor do- 
slei. Predvsem pa se bodo mo
rali propagandne dejavnosti loti
ti tisti, ki imajo od turizma di
rektne koristi. Znano je, da tro
šijo v svetu zdravilišča in hoteli 
3 — 10 % skupnega dohodka za 
propagando, pri nas pa je bil 
ponekod doslej že velik problem 
prispevek nekaj tisočakov k 
skupnim propandnim akcijam.

Pa ne samo doma, propagandno 
se moramo uveljaviti tudi na ino
zemskem tržišču, saj računamo, 
da bomo že v nekaj letih dosegli 
ravnotežje med številom domačih 
in inozemskih nočitev, ki ga bo 
treba nato obdržati.

In da ne, pozabimo. Ali ni že 
čas, da bi dobili asfaltirano cesto 
v Logarsko dolino in asfaltirane 
povezave z Zagrebom, ki je veli
ko zaledje našega turističnega 
področja?

Skratka naj končam te svoje 
uvodne misli s ponovitvijo tega, 
kar sem že napisal. Če hočemo 
s turizmom naprej, je treba mo
dernizirati hotelske in gostinske 
kapacitete. poskrbeti za vse 
spremljajoče dejavnosti, kvalitet
ne storitve, razvedrilo gostov in 
ne nazadnje za obsežno propa
gando, vse to pa ob cenah, ki ne 
smejo biti bistveno večje od da
našnjih. K vsemu pa spadajo še 
urejene ceste! Tudi zdravilišča, 
vključno z zdravstveno službo, se 
morajo podrediti turističnim za
konitostim, vsi pa se morajo o- 
rientirati tudi k željam in potre
bam sodobnih nomadov — izlet
nikov.

Le pod temi pogoji smemo v 
bodoče računati z večjimi turi
stičnimi uspehi.

Rado Jenko

to, da privabi in zadrži turista 
in izletnika. Toda kako? Formule 
za to gotovo ni, pač pa gre za 
kompleks pogojev, objektov, pri- 
reditev, urejenih gostišč, izletišč, 
prometnih zvez, založenosti trgo
vin, urejenosti kraja in še dosti 
drugega.

Ko je o teh problemih govoril 
predsednik Olepševalnega in tu
rističnega društva Rado Jenko 
pred občinsko skupščino, je na
nizal kopico predlogov. Poglejmo 
si nekatere: Celje ima zanimiv 
Stari grad, ki bi bil zelo prime
ren za skupinske izlete. Toda ka
ko naj hotelir ali turistični dela
vec usmeri na grad večjo skupi-

Sodelavci v tej številki
Milan Božič, Viktor Berk, 

Milan Cetina, ing. Drago Dolžan, 
Gustav Grobelnik, mr. Fedor 
Gradišnik, Rudi Horvat, Rudko 
Fajgelj, Rado Jenko, Karel Jug, 
Juro Kislinger, prof. Egon Kunej, 
Breda Mišja, Medvešek Marija, 
Milena Moškon, Vlado Novak, 
prof. Božena Orožen, prof. Janko 
Orožen, Jože Pelikan, Rudolf Pi- 
brovee, Janko Frisian, Fran Roš, 
prof. France Sirk, Breda Svetina, 
Lojze Trstenjak, Franjo Vajd, 
Valent Vider, Janko Volf, prof. 
Zoran Vudler, prof. Jože Župan
čič in še nekateri.

no, ko cesta za avtobuse ni pri
merna, medtem ko se na nekate
rih odsekih še osebna vozila ne 
morejo srečevati. Če bi imeli do
bro cesto ali dvigalo, vzpenjačo, 
bi se izplačalo na gradu kaj več 
investirati. Letos smo sicer dobi
li v smeri proti gradu nekaj sto 
metrov asfalta, toda do ureditve 
celotne ceste je še precej daleč.

Drug zanimiv objekt je umetno 
drsališče. To je velika celjska pri
dobitev. Letos dobimo še tribuno, 
toda ta objekt bi lahko v celoti 
izkoriščali, ko bi bil pokrit. V 
parku bi s tem dobili prireditve
no dvorano ne samo za hokej in 
drsalni šport, temveč tudi za raz
stave, kulturne ter zabavne pri
reditve, kakor je to v Ljubljani. 
Celje bi nasploh lahko sodelova
lo pri organizaciji raznih medna
rodnih vrhunskih prireditev z 
Ljubljano.

Jenko je imel nedvomno tudi 
zelo prav, ko je poveidal, da bi 
kazalo misliti v Celju na drugi 
kopalni bazen. Sedanji, ki žal še 
ni dokončno urejen, sicer privab
lja tudi del turistov, je pa mno
go prenapoljen. Zanimiva je tu
di misel, da bi v Celju preučili 
vprašanje ureditve avtocampa. 
Tudi rekreacijskega centra pri 
Celjski koči še niso do kraja ure
dili, medtem ko o visokogorskem 
turističnem središču na Mozirski 
planini (Golteh) že govorimo kot 
dejstvu, saj se je podjetje Izlet
nik odločilo, da z deli, odnosno s 
pripravami takoj prične.

Gostišča sama — to velja še 
zlasti za Celeio — so dosegla nek 
napredek. Letos ima Celje do
sti več zabave, glasbe, barski pro
gram, imeli smo odlične gostin- 
sko-turistične prireditve v Na
rodnem domu (ki bi lahko posta
la vsakoletna prireditev) in dru
go.

Nočitve seveda niso edini izraz 
turističnega prometa. V novejši 
dobi t. j. v času motorizacije, se 
vse bolj uveljavlja tudi izletniški 
turizem. Tega ne merimo z no
čitvami, temveč z gostinskim in 
trgovskim prometom. Za mesta, 
kot je Celje, je velikega pomena 
tudi ta.

Oba celjska hotela že. nekaj let 
uspevata zadržati v Celju števil
ne skupine turistov, ki potujejo 
skozi naše mesto z avtobusi. V 
Celju se zadržijo na kosilu ali ve
čerji, pote.m pa okrepčani nada
ljujejo pot. Za Celje je tudi tak 
promet zelo zanimiv. Janko Volf

Žičnica na Mozirsko pianino
Delovni kolektiv podjetja IZ

LETNIK je sklenil, da prične z 
gradnjo žičnice na Mozirsko pla
nino. Z deli bodo pričeli spomla
di, pripravljalna dela pa že teče
jo. S tem turističnim objektom, 
ki bo tudi največji in najpo
membnejši, bo zagotovljena na
šemu področju tudi zimska sezo
na in turističen ter gospodarski 
procvit tega predela. S tem se bo 
izpolnila dolgoletna želja smučar
jev in turističnih delavcev. V spo
mladanski številki našega lista 
bomo o teh delih obširno poro
čali.



Celjske
turistične novice

UREDITEV TURISTIČNEGA URA
DA. Sredi novembra je v rekordnem 
času nekaj dni zidarstvo Alojza Pi- 
hila z drugimi obrtniki izredno lepo 
preuredilo naš turistični urad v Sta
netovi ulici. Načrte Je narisal ing. 
arh. Rebek Branko, ki je kot društ
veni odbornik dela tudi nadzoroval. 
Tako je dobilo naše društvo res pri
merno urejen lokal za svoj turistični 
urad. ki se Je v zadnjem Času izred
no lepo uveljavil.

Železniški turistični biro.
V začetku junija so odprli na celjski 
postaji železniški turistični biro, ki 
ga je ustanovilo združeno železniško 
transportno podjetje v Ljubljani. 
Namen biroia je nospeševati poto
vanja v železnico. V svoio dejavnost 
prištevalo prodajo železniških vozov
nic, menjalnico, informacijsko služ
bo in organizacijo izletov, ki jih pri
rejajo z vlakom in avtobusi.

DRUŠTVENI IZLETI so letos iz
redno lepo uspeli, v začetku maja 
smo bili na Dolenjskem, nato z dve
ma avtobusoma na Pohorju, v začet
ku lunila smo se peljali z dvema ve
likima avtobusoma čez Vršič v Tren
to in Idrijo, kjer so nam za zaklju
ček izleta pripravili znane idrijske 
žlikrofe. Tudi Jesenski izlet* so lepo 
usneii. BiH smo na Gorenjskem, v 
Goriških Brdih in V Obsotelju.

TURTSTtCNT SEKTOR IZLETNIKA 
je doMl letos lepe nove prostore v 
Stanetovi ulici noleg Varteksa. Tudi 
letos so imel! veliko dela in so orga
nizirali 430 izletov po domovini in v 
nozemstvo Občutno se je povečala 
informacijska služba, kar velja pri
pisati predvsem novi lokaciji.

TURISTIČNI urad poroča, da so 
letos prodali precej več spominkov, 
časopisov in revij kakor lani. Glede 
InformaeM so v 107 pismih odgovo
rili interesentom; ustnih in telefon
skih informacij o našem mestu pa 
skoraj ni moč prešteti. 14-krat so za
gotovili vodnike, števfilnim šolskim 
izletom so posredovan prehrano in 
prenočišče ter organizirali 9 izletov, 
ki so imeli skupaj 505 udeležencev.

OBNOVITEV GOSTTRC. Od letošnje 
pomladi dalje smo b*li spet nri*a 
nekaterim adapt.noUam v čelistih 
gostiščih. Predvsem velja omeniti 
novo streho, ki jo je uredil hotel 
Evropa nad svojim vrtom, ter adap
tacijo izletišča na Starem gradu.

RAZVEDRtlo gostov Je bilo le
tos po večletnem mrtvilu v relju za
res v redu. Na vrtu gostišča Koper 
so imen godbo vsak dan v releli je 
bil vsak dan ni es in baraki program, 
vsak ted^p enkrat all dvakrat na so 
imel* pod^o v Evroni. na «tarem 
gradil v Samonostrežo« re«fa^rariH. 
pri Kladi var ln in kle. Želimo si, 
da bi to tudi prihodnje leto tako o- 
stalo.

NOVE TfTRTSTir-NE PTTBT/TK-AOTTF 
za katere le sredstva zagotovil sklad 
za pospeševanja turizma le nrooa- 
gapdm odbor nri 01#1D5Pvaloem in 
turističnem društvu 9e nrioravli ln 
so že v tisku. Tako bomo do konca 
leta dobili novi Vodnik no Celju v 
slovenski in nemšk* izdaji, novi me
stni načrt ter iznopoin.ien ponatis do
sedanjega celjskega prospekta.

gVEVTUo NOČITEV je bilo letos 
v celjski občini nekaj manjše kakor 
pa lani ob istem času, čemur je 
vzrok pričako vani nad ec nočitev na 
Dobrni. V Celin ie bilo do kooea 
oktobra 7 % manj domačih, pa nekaj 
ve* Inozemskih nočitev, kar je dalo 
približno iste rezultate kakor lani. 
Pri tem velja povedati, da se število 
nočitev v Celju približuje idealnemu 
razmerju: polovica domačih in polo
vico inozemskih nočitev. Dobrna je 
letos bridko okusila lanske ukrepe 
socialnega zavarovanja, ki so pov
zročili, da se je število domačih no
čitev znižalo za 30 %. Število ino
zemskih nočitev se je sicer zvišalo za 
70 %, kar pa v absolutnih števiHh 
še vedno malo pomeni. Z izletniškim 
turizmom in s prometom v večini 
gostišč smo lahko zadovoljni. Hotel 
celeia je pod novim vodstvom zmanj
šal izgubo in je na najboljši poti, da 
se že v naslednjih letih sanira. Tu
di na Dobrni so se močno trudili, da 
bi s pospeševanjem turizma, organi
zacijo prireditev in drugimi prijemi 
ublažili posledice, ki so jim jih pov
zročili lanski ukrepi socialnega za
varovanja ^

NOVI OBČINSKI SVET ZA TER- 
CIALNE DEJAVNOSTI, ki je bil 
imenovan v letošnji pomladi in ki 
mu predseduje Ivan Petauer. direktor 
trg. podj. Merx, je na prvi seji spre
jel delovni program, na naslednjih 
sejah pa se je že spoprijel s problemi 
trgovine, obrti, gostinstva In turizma, 
ki spadajo v njegovo pristojnost. Na 
septemberski seji je obravnaval tudi 
poročila o delu turističnih društev v 
celjski občini.

3 LEPO MESTO

NESNAGA
V Delu od 3. junija t. 1. razpravlja 

Igor Prešern o problemu onesnaževa
nja zraka. To je v mnogih mestih 
sveta doseglo že prav kritično točko, 
ker nenehno ogroža človekovo zdrav
je. Iz članka navajamo nekatere od
lomke:

Iz tovarniških dimnikov prihaja 
vsak dan na milijone ton strupenih 
plinov (zlasti žveplovega dioksida, 
ogljikovega dioksida in drugih). Na- 
daijni viri onesnaženja zraka so mili
joni motornih vozil, dimniki stano
vanjskih hiš in drugi. K vsemu temu 
je treba dodati še prah, pare. bakte
rije in drugo.

Kako na je v Sloveniji?
V Ljubljani za Bežigradom, ki ve

lja za neindustrijsko naselje, so iz
merili 1,7 miligrama žveplovega diok
sida v kubičnem metru zraka, v ne
katerih obdobjih pa celo 2,4 mg (pri 
nas predlagajo, da bi bila dovoljena 
meja le 0,15 mg). Na Jesenciah so te
ga strunenega plina dobili v kubič
nem metru zraka še več — 2.0fi mg, 
v Kidričevem 3.00 mg, v Trbovljah 
4,7? mg In v Celju celo 9.14 mg!

Zdravniki ugotavljajo, da ie v in
dustrijskih krajih vse več bolezni di
hal, alergiie, kožnih in očesnih vne
tij. Tako je na primer na Jesenicah 
za 48.1 % več bolezni na dihalih kot 
je novnrečie v SoveniJI, v H^astni^u 
za 9.8 % več alergije in za 29 % več 
kožnih vnetij, v Celju za 34,2 % več 
očesnih bolezni in podobno.

Močno se je v našem zraku pove
čala tudi gostota prašnih delcev Po 
predpisih bi smelo biti v kubičnem 
centimetru zraka v industrijskih nre- 
delih največ 300 prašnih delcev. Stro
kovnjaki pa so v zadniih letih do
bili takšne Dodatke: Kidričevo $0*. 
Celje 1042. Trbovlje 2412, Jesenice 4140 
delcev itd.

C e bi naši kraji ležali nekje sredi

Kako je z onesnaženim ozračjem 
nad Celjem, v katerem živi 30 tisoč 
ljudi je več ali manj znano. Mesto 
ima močno industrijo, ki z dimom in 
odnlakami onesnažujejo ozračje.

Da Celjani ne bomo obsojeni v ne
dogled vdihavati *iab zrak. homo mo- 
raM sami kaj ukreniti, kako hi ust
varili poe-oje za čistejše ozračje nad 
našim mestom. Z^vod za zdravstveno 
varstvo v Celin sl je že zastavil do- 
kai obsežen nrop-ram. za uresničitev, 
katerega se ogrevalo ob*i"Ska skup
ščina In druel. Da hi pr;šll na čisto, 
kako je z na*im ozračjem, bo pred
vsem treba ugotoviti:

— vrsto, količino in razporeditev 
snovi, ki onesnažujejo zrak. Najno- 
gostejša sta žveplov dioksid in plin;

— ugotoviti je treba meterološke 
činitelje, ki vplivajo na onesnaženje 
zraka (vetrovi, padavine itd.);

— proučiti učinek onesnaženja na 
ljudi, živali in rastline;

— ugotoviti ekonomsko socialno ško
do zaradi slabše produktivnosti, iz
gub zaradi bolezni, nesreč, invalid
nosti in smrti.

Zavod za zdravstveno varstvo v Ce
lju se je odločil, da prične s to de
javnostjo na območju Celja in Štor 
postopoma. Najprej naj bi analizirali 
ozračje. Gre za natančno in zahtev
no delo, pri katerem je potrebno tes
no sodelovanje strokovnjakov z naj-

V ZRAKU
Sahare, bi po vsej verjetnosti Slo
vencev ne bilo več, ker bi že davno 
vsi pomrli, zastrupljeni od raznih 
plinov. Na srečo pa imamo še precej 
velikih naravnih »filtrov« — to so 
gozdovi, ki zrak čistijo in osvežujejo. 
Zal pa nam gozdovi vse bolj propa
dajo tam, kjer bi Jih najbolj potre
bovali. To velja za okol’co Jesenic, 
za Celjsko kotlino, Zasavje, Dravsko 
polje in zlasti Koroško. Zaradi delo
vanja strupenih plinov drevesa hira
jo, gozdov se loteva — rak. Najhuje 
je seveda v Celjski kotlini in na Ko
roškem. Znani so tudi primeri za
strupljene divjadi. Neposredno in po
sredno pa gre tu za zdravje samega 
človeka, zlasti še nežnega otroka! In 
kako bo z našim turizmom?

Vsekakor je rešilna pot znana. 
Predvsem mora naša industrija čim- 
urej dobiti moderne čistilne naprave, 
ki jih pri nas sploh ni (razen nekaj 
redkih izjem) in jih vse bolj uvajajo 
v tujini. Te nanrave bo sicer morala 
industrija nabaviti postopno, kajti 
čez noč jih ne more, saj za takojšen 
uvoz teh naprav nima denarja. Toda 
postopnost še ne pomeni popustljivo
sti; nasprotno, hkrati s postopnostjo 
in načrtnostjo moramo zagotoviti z 
dopolnjenimi zakoni tudi odločnost, 
nepopustljivost.

Tudi pri nas bo treba misliti na 
višie tovarniške dimnike, ki so v ne
katerih deželah visoki že več kot 
200 m.

Vrh tega bomo morali v večji meri 
uporabliat? brezdimna troriva oziroma 
ppergetske vire (plini, koks, elektrika 
itd.).

In slednjič naj se industriia v bo
dočnosti razvija daleč cd stanovanj
skih naselij, vsekakor na tako, da 
bodo vetrovi nosili tovarniški dim 
stran cd naselij.

raziičnejših nodročii: zdravnikov, me- 
tereologov, inženirjev in drugih.

Da bi delo nemoteno steklo, so po
trebna izdatna sredstva za aparature 
za stalno iemanje vzorcev zraka da
lje za postavitev kMmatološke posta
je in poslal za. merjenje tempera- 
turp na različnih višinah itd. Da bi 
to obsežno naloeo uresničili, bo no- 
tre^no mnos-n doti^p vo^e v«ph pri
zadetih ed r>bxinskih organov do pred-
stavpikrvir n/'Hckp inrtus^riip *n z?vo-

^ soclaln« zavarovanje. Gre za to 
kako pravciča^no zagotoviti potrebna 
finančna sredstva, da bi vsa predvi
dena dela stekla nemoteno.

Po nredračunu bi stala, vsa razisko
valna dela v nrvi fazi okoli io* mili
jonov N dinarjev. To ie sicer lep 
denar, ki na se ho Celianom prej ko 
slej hop-ato obrestoval s tem da ho
mo nostonoma pri«li do oict.pirppra 
ozračja, kar oo.meni manj bolezni in 
druge nrJdobitv« Pri tem nikakor ne 
bi smol’ pozabiti n* to da je o el je 
c nvoio slikovito okolico, doraa in oa 
tu lem znano turistično mesto, v ka- 
t^rem se iz leta v leto srečuje več tu
ristov.

— LT

Op. ur. Zdi se nam. da je samo pro
gramiranje in sestavljanje raznih pro. 
računov precei premalo Tu je treba 
ukrepati, predpisati čistilne naprave 
in jih tudi zgraditi. To je upraviče
na težnja prebivalcev našega mesta.

CSJLJSIU RAKETARJI SO 
SE POSTAVILI
Ob zaključku nedavnega beo

grajskega astronavtičnega kon
gresa so na Fruški gori v bližini 
Beograda izstrelili doslej večjo 
amatersko tristopenjsko raketo, ki 
so jo izdelali v Ljudski tehniki 
celjske Libele pod vodstvom 
Aleksandra Kersteina. Čestitkam 
se pridružuje tudi uredništvoi Le
pega mesta. V spomladanski šte
vilki bomo o marljivih raketarjih 
napisali kaj ve;č.

STISKA Z VODO
Občina pred tremi leti 
dala je milijardo in pol, 
da po novem cevovodu 
Celje vode dobi dovolj. 
Strokovnjaki so se zmotili. 
Tudi vode večji dotok 
ni dosegel tretjih nadstropij! 
Kje je le temu dejstvu vzrok? 
Del bolnišnice in še Greta. 
Jožefov hrib in Stari grad 
stradajo dobre vitanjske vode 
žal premnogokrat...

SESTANEK VOJAKOV BIVŠEGA 
CELJSKEGA 87. PEŠPOLKA

V soboto 30. septembra so se se
stali na letnem prijateljskem sestan
ku »Pri turški mački, v Celju pre
živeli vojaki bivšega celjskega 87. 
pešpolka. Prišli so Iz Ptuja. Brežic, 
iz Savinjske doline ter Celja ln celj
ske okolice, koder je segalo območje 
tega slovenskega nolka. Sestanek je 
potekel v prijetnem vzdušju. V raz
govoru so se spominjali težkih borb 
na soški fronti, povedali oa so si tu
di marsikaj iz vsakdanjega življenja. 
Spomladi so bili na izletu v kraüh, 
kier ie potekala soška fronta. Skle
nili so. da bodo prihodnje leto ob 
«0 letnici priredili sestanek v šir
šem obsegu.

M. C.

OBNOVLJENO 
UNIONSKO POSLOPJE

Ze lani so pričeli z obnovo ve
likega unionskega noslopja. ki jo 
zdaj nadaliujejo. ZTidba j» bl'a 
popravila zares nujno potrebna. 
Glede Izvedbe adaptacije pa so 
mnenja deljena, Z ozirom na 
skromna sredstva, bomo morali M 
ti pač tudi s to izvedb» zadovolj
ni. Tzvaialeo del je gradbeno rod 
jetje Obnova, naročnik pa Sta 
novanjsko podjetje.

OBNOVITVENA DELA 
NA OPATIJSKI CERKVI

Po temeljiti obnovi notranjščine so 
letos zelo lepo obnovili zvonik, 
zdaj pa urejajo fasado opatijske cer
kve. Znamenita kapela, ki so jo usta
novili Celjski grofje in ki je pravi 
biser gotike pa še čaka na adapta
cijo. Zvedeli smo, da bodo pristopi
li tudi k obnovi tega dela cerkve, 
brž ko bodo na voljo potrebna sred
stva. Lepo bi bilo, če bi nazadnje ure
dili še okolje farne cerkve.

M. C.

Za čistefše ozraejje nad Celfem

Celje, 1. 1860, risba neznanega grafika. Iz arhiva Zavoda za spomeniško varstvo v Celju, ki je pri
redil letos poleti izredno uspelo razstavo celjskih vedut. Foto Viktor Berk



Pričanje o oktobrski revolucijipri Železniški postaji
V CENTRU MESTA

Hotel Evropa Celje
Titov trg 4, tel. 20-18

Hotel, restavracija, espresso, 
kvalitetne usluge

posebni aranžmani za skupine.

Opozarjamo na naše tradicio
nalno SILVESTROVANJE

Novi modni salon, Šlandrov 
trg — Šivalnica, pralnica in 
likalnica, Otok — Kemična či
stilnica, GubčeVa ulica — 
Konfekcija, Stanetova ulica 
— Prodajalna Mojca, Ljub
ljanska cesta

Obrtno podjetje

Glegant Celje

Splošno obrtno podjetje

OBNOVA CENE
IZVRŠUJE vsa gradbena 
ter pripadajoča obrtna dela v 
svojih obratih:
gradbena dejavnost, kamno
seštvo, teracerstv'o, izdelava 
votlakov, mizarstvo, ključavni
čarstvo in kleparstvo, pečar
stvo, vključno z oblaganjem ke
ramičnih ploščic, slikopleskar- 
stvo in črkoslikarstvo, parke- 
tarstvo in obloge s plastičnimi 
masami, žaga — razrez lesa in 
avtopark za lastne potrebe.

Trgovsko in proizv. podjetje

VELEŽITAR Celje
Trg okt. revolucije, tel. 23-12

♦
ŽITARICE IN MLEVSKI IZ

DELKI, v PEKARNAH PA 

ODLIČEN KRUH IN VELIKA 

IZBIRA NAJBOLJŠEGA 

PECIVA

/&r\

KOMPAS
Posovailnca Celje 

Vse turistične usluge

Med Celjani — aktivnimi pri
čami velikih dogodkov v Rusiji 
pred 50 leti je tudi prof. Cvetko 
Ščuka.

Kot dvajsetleten tržaški štu
dent je bil kmalu po izbruhu pr
ve svetovne vojne; mobiliziran v 
avstroogrsko vojsko. Julija 1915 
je pri Zaleščikih v Galiciji pre
begnil na rusko stran. Tu se je 
takoj pridružil ustanoviteljem I. 
srbske prostovoljske divizije, v 
Odesi in dovršil njeno oficirsko 
šolo.

Med boji z vojskami centralnih 
sil ie bil jeseni 1916 ranjen pri 
Kokardži v Dobrudži. Zdravil se 
je v več bolnišnicah in tako do
čakal zrušenje, ruskega carskega 
režima februarja 1917. V tem ča
su se je Rusija pod težo vojne 
in zatiranja politično vse bolj 
razgibala. Delavske stavke, javni 
mitingi in demonstracije raznih 
političnih sme.ri so se vrstili. Vse 
močneje so se uveljavljali bolj- 
ševiki. S svojo borbeno dosled
nostjo so pridobivali množice in 
dosegli, da je zmagovita oktobr
ska revolucija v Petrogradu 1. 
1917 pod Leninovim vodstvom 
polno učinkovala tudi v širokem 
podeželju.

Cvetko Ščuka je odklonil vrni
tev v srbski korpus, ki so ga vo
dili reakcionarni kraljevski oficir
ji, velikosrbsko! usmerjeni. Kljub 
njihovim grožnjam se je skupno 
z drugimi rojaki vključil v novi I. 
jugoslovanski revolucionarni u- 
darni bataljon v Kijevu. Tu se je 
sre.čal z Jožetom Horvatom, da
nes prav tako živečim v Celju. 
Tovariši 4. čete so ga izvolili za 
»■deputata-« v vojaški sovjet.

Po večdnevnem artilerijskem 
obstreljevanju in krvavih poulič
nih spopadih so boljseyiki s so
delovanjem Jugoslovanov 23. ja
nuarja 1918 zavzeli Kijev in v 
njem upostavili svojo oblast. Pri

Avtoturistično podjetje. IZLET
NIK se je v zadnjih letih močno 
uveljavilo tudi v turizmu, tako 
v Celju kakor na širšem celjskem 
področju. Podjetje, ki je bilo u- 
stanovljeno že leta 1929, se je do 
leta 1964 pod različnimi naslovi 
ukvarjalo predvsem s prevozno 
dejavnostjo. Tega leta je privzelo 
novo ime IZLETNIK, kajti spoz
nali so, da prav turistična dejav
nost lahko močno poveča doho
dek podjetja.

Turistično dejavnost je podjet
je začelo širiti zunaj Celja, pred
vsem z odpiranjem poslovalnic v 
Velenju, Mozirju, Hrastniku, Kr
škem in Krapini, letos pa še v 
Šoštanju, v delu pa je turistična 
poslovalnica z menjalnico na 
mejnem prehodu Vič pri Dravo
gradu; ta bo predvsem propagi
rala celjsko turistično področje. 
Vodje poslovalnic so se povsod 

. aktivno vključili v delo krajev
nih turističnih društev.

tem je prav Ščukov vod z drznim 
napadom rešil zaprte komuniste 
iz lukjanovskih ječ v Kijevu.

Toda z brestlitovskoi pogodbo je 
Ukrajina pripadla reakcionarni 
vladi hetmana Skoropadskega, ki 
so jo postavili Nemci. Pred nji
hovo premočjo se je tudi jugo
slovanski batalion moral med bo
ji umakniti proti Jekaterinosla- 
vu. Tedaj ie bil Horvat poslan v 
inštrukcijski tečaj Rdeče, garde. 
Ščuka pa nazaj v Kijev z nalogo; 
da skupaj z drugimi tam pripravi 
sabotažne akcije proti sovražni
ku. V teh je okupator izgubil več 
oficirjev in tudi generala Fichhor- 
na, prizadejana pa mu ie bila tu
di občutna materialna škoda. Ne
kaj uspeha je imela tudi politič
na propaganda med nemškimi 
vojaki.

Medtem je po nalogu Nemcev 
načelnik milice lukjanovske me
stne četrti Kijeva prišel aretirat 
Ščuko. Vendar je temu v dolgem 
pogovoru uspelo pridobiti načel
nika politično, tako da je pozne
je celo pomagal našim ljudem.

Decembra 1918 sta iz Moskve v 
Kiiev s posebnimi nalogami za 
Dunaj in Jugoslavijo prispela to
variša Cirman (znameniti rent
genolog v Ljubljani) in Radako- 
vič iz Karlovca. S seboj na Dunaj 
sta vzela Ščuko. Na povratku v 
Rusijo pa so jih potem Poljaki 
aretirali kot ruske vohune, a so 
pobegnili in se vrnili domov.

Več ohranjenih Ščukovih oseb
nih dokumentov iz Rusije priča 
o dogodkih tega zgodovinsko po
membnega časa, ki so* svetovni 
razvoj obračali v novo smer. Pri 
vsem tem so izdatno sodelovali 
premnogi desettisoči Jugoslova
nov in Slovencev. Le manjši del 
teh pa ie dočakal še petdesetlet
nico velike ruske oktobrske revo
lucije, ki jo slavimo letos.

Izletnik je prevzel tudi hotel 
Celeio in s tem aktivno posegel 
tudi v gostinstvo. Nekatere spre
membe, večja propaganda in no
vi poslovni stiki so že imeli za 
posledico večji promet v hotelu. 
Velika pridobitev za Celje sta 
stalni barski program in stalna 
glasba. Poudariti moramo, da je 
ta akcija spodbudila tudi druga 
gostinska podjetja, da so letos v 
večji meri organizirala glasbo in 
ples.

Registracija za poslovanje s tu
jino bo Izletniku in s tem našemu 
področju odprla nove možnosti 
neposrednega povezovanja. Pot v 
turistično dejavnost podjetja je 
bilo lahko začrtati, težko pa bo 
vse načrte ob mnogih problemih 
uresničiti. Pid Izletniku se trudi
jo. da bi smer in perspektivo ob
držali, prihodnost pa bo pokazala, 
če so imeli prav.

J. Ž.

Hmeljarska letina letos na bila najboljša. Foto Viktor Berk

Podjetje Izletnik in turizem

12. msdaarodna razstava 
S «tniika fotografije

Umetnost naj bi bila odraz 
dobe, v kateri živimo, in z njo, 
menimo, da smo zaznamovali 
to, kar upanja polna bodoč
nost loči od preteklosti.

Celje je zopet sprejelo dela 
mednarodnih mojstrov umetni
ške fotografije. Mogoče je preveč 
neopazno šel mimo Celjanov ta 
dogodek, ki je nekoč že bil tra
dicionalen zaradi tega, ker se je 
ponavljal vsako leto, ker je ter
minsko vedno zasedel prve dni ok
tobra in ker se je odvijal v stal
nem prostoru. Ta dogodek je, bil 
v letošnjem oktobru že 12. po vr
stnem redu, samo v drugem pro
storu.

Na žalost smo v Celju z adap
tacijo male dvorane Uninona iz
gubili še zadnjo dvorano za kul
turne prireditve, takšne vrste, ker 
stranske dvorane Narodnega do» 
ma za takšne razstave niso pri
merne drugih dvoran prav v Ce
lju ni. To pa je tudi glavni vzrok, 
da si je razstavo, mimo večjih 
skupin inozemskih gostov, ogler 
dalo le malo Celjanov 

Če povzamemo besede tov. dr. 
Fröliha. predsednika Fotokino 
zveze Slovenijg na otvoritvi raz
stave, ki se glasijo: »Občuduje
mo vztrajnost in požrtvovalnost 
Celjanov, ki s čudovitim pogu
mom prirejajo razstave tudi v teh 
časih, ko to uspeva le malokate
remu klubu v merilu vse Jugo
slavije. Takšne vrste razstav za
htevajo namreč veliko truda in 
sredstev, obenejn pa so dokaz ra
zumevanja nujnosti kulturnega 
razvoja in mednarodnega sodelo
vanja,« potem so te besede lepo 
priznanje, celjskim amaterjem.

Na razstavo je bilo poslanih 
1316 fotografij čmo bele in barv
ne tehnike, od katerih ie bilo iz
branih 194 del, od poslanih 487 
barvnih diapozitivov pa je bilo 
izbranih 84.

Podeljene, so bile 3 zlate, 6 
srebrnih in 9 bronastih medalj 
ter 9 diplom. Razstava ie bila 
odprta od 8. do 22. oktobra 1967, 
diapozitivi pa so bili predvajani 
trikrat.

Iz sosednje Avstrije so na o» 
gled razstave prišle 3 skupine z 
avtobusi. Fotokino društvo iih ie 
nosebei spreielo in so pogovori z 
niimi bili v druš+venih prostorih. 
Amaterk sosednie republike so 
bili nad sprejemom navdušeni in 
so cel iške amaterie obdarili s 
spominskimi kniigami ter jih po
vabili na obisk v Avstrijo in pro
sili za stalno izmenjavo fotogra
fij.

Dandanes, ko si brez fotogra- 
fiie ne moremo več zamisliti no
benega dela. niti znanstvenega 
niti raziskovalnega, ko ie kamera 
priso+na povsod, tudi tam, kamor 
človeška noga in oko ne moreta, 
to ie v vesoUu in v svetu mikro
organizmov. ko kamera beleži vse 
od nailepših stvaritev človeka, do 
najbolj tragičnih in bednih vojnih 
grozot, je torej vedno in povsod 
pričujoči zgodovinar in kronist 
Umetnostni fotograf pa samo re
snični in nezmotljivi pripovedi 
fotografije daje kompozicijo in 
vsebino, pri čemer uporablja vse 
tehnične dosežke.

Ing. Drago Dolžan

razstava v počastitev
REVOLUCIJE

Zadnje dni meseca oktobra je 
sekretar občinskega komiteta ZKS 
ing. Marinc odprl lepo urejeno 
razstavo v počastitev oktobrske 
revolucije. Razstavo je pripravil 
v svojih spodnjih prostorih celj
ski Muzej narodne revolucije.

LEPO MESTO 3



STARO CELJSKO MESTNO OBZIDJE1?«“?!;
Najznačilnejši znak naših sta

rih mest so mestna obzidja, kipa 
so samo deloma ohranjena. V za
četku liberalne dobe so ovirala 
nadaljnjo graditev mest, in so jih 
večinoma porušili. Pustili so samo 
najznačilnejše dele, večje, zlasti 
vogelne obzidne stolpe in tu in 
tam tudi kakšna vrata. Ker tedaj 
ni bilo pravega čuta za zgodovi
no in ohranitev starin, se niti ni
so posebno trudili, da bi bili ob
zidja očuvali. Nekoliko drugače je 
v našem Primorju. Tam so vsaj 
nekatera mesta svoja obzidja 
mnogo bolje ohranila.

Mestna obzidja so bila prilago
jena obrambi. Srednji vek je bil 
nemima doba. Ni bilo vojn samo 
med državami, ampak tudi v not
ranjosti držav; velikaši so se bo
rili proti velikašem, često tudi 
proti državnim poglavarjem. 
Mesta so potrebovala obzidja; šči
tila so njihove prebivalce, ki so 
bili predvsem obrtniki in trgovci. 
Celje je dobilo trške pravice od 
grofov Vovbrških, prednikov Ce
ljskih grofov. Trg je že imel let
ne sejme med stanovalci obrtni
ke in trgovce ter samoupravo z 
nižjim sodstvom. Trg je imel o- 
krog svojih hiš okop z lesenim 
obrambnim plotom. Leta 1448 je 
trg pogorel. Grof Friderik II. je 
tržanom naročil, naj začno delati 
okrog naselja kamnito obzidje. 
Nameraval je podeliti trgu mest
ne pravice. To je storil z listino, 
ki nosi datum 11. aprila 1451. Ob
zidje je bilo gotovo šele leta 1473, 
ravno o pravem času, saj se je 
leta 1469 začela doba najsilovitej
ših turških napadov, ki je trajala 
okrog 20 let. Večkrat so divjali v 
celjski pokrajini, mesta samega 
pa niso napadli. Leta 1515 so se 
pojavili v okolici Celja uporni 
kmetje. Pesem, v kateri velikaši 
zasmehujejo kmete in njihovo 
borbo za »staro pravdo«, pripo
veduje v neki kitici, da so kmet
je napadli obzidje, niso ga pa 
mogli zavzeti, ker so na njem za
čele. pokati meščanske puške. Ka
že, da so meščani sovražno gleda
li na početje ubogih kmetov.

Prvotna oblika obzidja sicer ni 
točno znana. Dne 2. julija 1687 je 
mesto pogorelo kar je prizadelo 
tudi obzidje. Da bi ga meščani 
lahko obnovili, jih je cesar Leo
pold osvobodil vse robote, ki so 
mu jo morali dotlej kot zemlji
škemu gospodu delati. Popravlje
no obzidje je imelo na notranji 
strani hodnik in je bilo po do
stavku k Celjski kroniki okraše
no z lepimi stolpi, tako da »v 
petih deželah niso videli tako le
pega obzidja«.

Temeljni deli obzidja so že 
od prej, saj so bili iz močnega ka
menja in niso mogli zgoreti. Pr
votno je bilo v obzidju najbrž sa
mo troje vrat: spodnja ali graška 
ob severnem, zgornja ali Ljub
ljanska ob zahodnem in Vodna, 
poznejša Kapucinska ob južnem 
izhodu: ob popravljanju so na
pravili še manjša Nova vrata — 
ob izhodu pri Voglajni (pri se
danji Evropi) in Mala vrata ali 
Vodna vratca — ob izhodu proti 
Savinji nad Spodnjim gradom in 
gmf'io. Večia vrata so imela po 
dve hišici, no+ranio za vra+aria 
in zunanio za stražarja. Oba va
ruha sta imela dvojno nalogo, da 
pazita na tiste, ki so prihajali v 
mesto in da pobirata mitnino.

Prvotno obz;die ie verietno že 
imelo tri vogelne stolpe, ki so jih 
ob popravilu povečali. Voselni 
stolpi so bili zares mogočni, eden 
ie bil v severozahodnem, eden v 
severovzhodnem in eden v jugo
vzhodnem voglu. Jugozahodni vo

4 LEPO MESTO

gel stolpa ni potreboval, kajti tam 
je bil trden spodnji grad, ki je 
imel lastno obzidje tudi na mest
ni strani. Ob popravilu so dogra
dili še tri vmesne stolpe, enega v 
vzhodnem zidu, enega nad Vod
nimi vrati in enega v južnem zi
du.

Ob nevarnosti je moralo mesto 
vzdrževati vojaški oddelek za ču
vanje obzidja. Posebno je bilo 
treba paziti na vrata, ki so jih 
kot »bastije« še utrdili s topovi. 
V jarku je bila voda, ki so jo 
napeljali iz Voglajne. Ob jarku je 
bil še zunanji okop, ki je bil po
sebno močan pred vrati na obeh 
straneh mesta.

Ko je nevarnost minila in ob
zidje ni moglo več kljubovati 
strelnemu orožju, so ga začeli ču
titi za oviro. Leta 1785, ko je bilo 
mesto v finančni stiski, je mestni 
svet s cesarskim dovoljenjem 
prodal na dražbi obzidje in jarek. 
Obzidje za 1181 goldinarjev 53 
krajcarjev, jarek pa za 901 goldi
nar. Tedaj se je začelo dolgotraj
no podiranje. Zanimivo je, da je 
pozneje mesto izravnani svet ce-

ga gradu (sedaj mestne vojašnice).
Še danes se vidijo nekateri o- 

stanki starega obzidja, na ka
terega so naslonjene hiše: v Vod
nikovi ulici, kjer so najlepši in 
tvorijo ozadje Aškerčevemu spo
meniku, vzdolž Savinje ob ulici 
Na okopih. Ohranjeni so še vsi 
trije vogelni stolpi: severozahod
ni je sestavni del gledališča, se
verovzhodni stoji v Gubčevi uli
ci ob zunanji strani poštnega 
dvorišča. Nanj je prizidana sta
novanjska hiša. Jugozahodni, ime
novan tudi Vodni stolp, pa je 
pred 15 leti lepo obnovilo olep
ševalno in turistično društvo. Iz
med vmesnih stolpov, ki so bili 
skromnejši, sta ohranjena dva, 
prvi v Čuprijski ulici pri Evropi 
je zdaj skladišče, drugi, del juž
nega obzidja zidu, se je združil 
s stanovanjsko stavbo, tisti nad 
Vodnimi vrati pa je izginil.

Ohranjenih je nekoliko slik, ki 
nam kažejo mesto s starim ob
zidjem. Najpomembnejša je tista 
v župni cerkvi s sv. Florijanom, 
ki vliva vodo na mesto, darilo

Celje z obzidjem okoli 1750

lo kupovalo nazaj in ga prodaja
lo gradbenim interesentom.

Podobna je bila usoda mestnih 
vrat. Ljubljanska vrata so hoteli 
podreti že leta 1760, ker pa se je 
upiral okrožni urad, so to storili 
šele leta 1775. Bilo je potrebno, 
ker so močno ovirala promet z 
vozovi in celo povzročala nesreče. 
Leta 1934, ko je bivši Pokojnin
ski zavod gradil veliko stano
vanjsko hišo, so podrli tudi biv
šo stražarnico (mitnico), hišico z 
vzidano ploščo, na kateri so bile 
tri zvezde na modrem polju in 
letnica 1540. Ploščo so vzidali ob 
vratih nove sosednje stavbe.

Pred graškimi vrati je bil on
stran jarka okop, na katerega je 
bila naslonjena ne več prvotna 
stražna (mitniška) hiša. Tam je 
cesta delala ovinek in je promet 
zelo ovirala. Okop in del hišice 
so leta 1775 odstranili, ostanek so 
porušili leta 1927. ko so se pri
pravljali na gradnjo Ljudske po
sojilnice. Rešili so ploščo, ki je 
bila vzidana nad vrati. Na njej so 
črke A (Austria), E (rit), I (n), O 
(rbi) U (Itima) in letnica 1530. 
Po naše: Avstrija bo na svetu po
slednja (bo preživela vse druge 
države).

Leta 1804 so odstranili tudi 
stražarsko hišico ob Vodnih vra
tih. ki je stala čez sedanjo ulico 
nad bivšim špitalom in staro gim
nazijo. Vodna vrata so izginila le
ta 1851, vratarska hišica poleg 
njih še stoji. Ob sosednji špital
ski kapelici svete Elizabete sloni 
plošča z letnico, ki je bila poprej 
na stražni hišici. Leta 1804 so 
podrli tudi obzidje okrog dolnje,-

Foto Viktor Berk

pekovskega ceha. Vse. te slike po
dajajo samo približno sliko me
sta in obzidja. Pri njih je mnogo 
fantazije, samo osnova je realna.

prof. Janko Orožen

pravili za uvod v letošnjo sezono 
koncert kvarteta »Janaček« iz Br
na. Koncertne prireditve so bile 
zadnja leta vse slabše obiskane, 
tudi visoko kvalitetne, niso bile 
več zanimive. Godalni kvartet je 
še prav posebno intimna muzika, 
ki zahteva že dobro vzgojenega 
poslušalca. Kaže, da so Celjani 
tokrat zaslutili, da se jim obeta 
izreden glasbeni dogodek in so 
zasedli dvorano nad polovico. Ni
komur ni bilo žal, bil je edinstven 
koncert svetovno znanega kvarte
ta. Navdušeni poslušalci so nagra
dili umetnike z dolgotrajnimi a- 
plavzi.

Kot drugi je sledil 30. oktobra 
koncert dubrovniškega Mestnega 
orkestra z dirigentom Antonom 
Nanutom in solistom — violini
stom Albertom Kocsisom iz Bu
dimpešte. Tudi to pot je bila dvo
rana dobro zasedena. Orkester je 
kot zanimivost izvedel simfonijo 
dubrovniškega skladatelja Luke 
Sorkočeviča (1734 — 1789), velik 
aplavz je imel viohnist Kocsis z 
dodatkom Kodalyjevega violin
skega sola. Dubrovniški orkester 
je igral popoldne, za mladino, ki 
je do kraja napolnila dvorano in 
pozorno sledila programu.

Po tako vzpodbudnem startu 
pripravlja celjska Koncertna po
slovalnica recital planiške Zdenke 
Novak iz Ljubljane, ki bo 15. no
vembra. Za mladino bo igrala 
skupina Collegium musicum iz 
Zagreba 15. decembra ob 11,30 uri 
in 17,30 uri. V januarju je napo
vedano gostovanje orkestra glas
benega zavoda iz Zagreba z diri
gentom Gjadrovom. Verjetno bo 
možno ta orkester predstaviti mla
dini. V februarju sta napovedana 
violinist Dejan Bravničar in pia
nist Marjan Lipovšek. V marcu 
bo prijateljsko srečanje Sloven
skega okteta in Komornega mo
škega zbora v Celju, ki bo gotovo 
inte.resiralo širok krog ljubiteljev 
lepe pesmi.

Koncertna poslovalnica bo letos 
kot lani posvetila posebno pozor
nost mladinskim koncertom; če 
bo obisk vsaj tako dober kot kaže 
sedaj, bodo tudi aranžmani za ve
černe koncerte za vsakega ljubi
telja privlačni.

Egon Kunej

S KOMORNIM ZBOROM PO NAŠIH 
KONCERTNIH DVORANAH

Pred deležem, ki ga. je imel naš 
Komorni zbor na akademiji za za
ključek turističnega leta 30. septem
bra v gledališču in o kateri poroča
mo na drugem mestu, je dva večera 
prej — 28. septembra — gostoval na
I. strokovnem sestanku revmatologov 
Hrvatske in Slovenije na Dobrni. 
Zbor je ta celovečerni koncert pri- 
štel k svojim najbolj uspelim nasto
pom. Njegova klasična in jugoslovan
ska narodna pesem Je namreč nale
tela na izredno topel sprejem. Na 
koncu, po počastitvi s cvetjem, se je 
odtrgal izmed poslušalcev neki zag
rebški zdravnik, stopil na oder in se 
— očitno iskreno navdušen — ob iz
rednem aplavzu zahval5! dirigentu in 
pevcem za umetniški večer. Izbrana 
publika je po poslovilni pesmi stoje 
ap5avdira1oč pospremila zborov od
hod z odra; znak spoštovanja, ki ga 
sicer še nismo vajeni.

Kot vsakoletnega gosta je Turistič
no društvo Rogaška Slatina 
povabilo naš zbor med svoje goste 
♦udi 5etos in sicer v soboto 21. oktob
ra rrep,a večera je zbor pel na čast 
skupini avstr!jsk’h z d ravnih o v-bal ne- 
o’ogov ki so se tukaj mudili kot po
tencialni popularizatorji zdravljenja 
v Roeraški Siat’ni. Zbor je nastopil s 
programom, privlačnim predvsem za 
tujca, zato ie v njem prevladovala 
pesem 5z glasbene zakladnice jugo
slovanskih narodov. Neposredno pred 
trm voncpr*om je nastoni5 še na tam
kajšnji proslavi velikega Oktobra.

V kron’ki svojih najbolj uspelih 
ljudskih koncertov ima Komorni zbor 
m. dr. tudi nekdanji koncert na B 1«

z e 1 j s k e m. Tamkajšnje prosvetno 
društvo je letos »z veseljem pričaka
lo zbor« za martinovo 12. novembra.

Kot odmev Komornega zbora v ino
zemskih koncertnih dvoranah mora
mo zabeležiti naslednji dve novici:

Neki Ernst Eickelberg iz Enegel- 
skirchena sprašuje zbor v pismu z 
dne 16. oktobra, če ima lastne plošče, 
češ da je — žal — utegnil poslušati 
le drugi del koncerta Komornega mo
škega zbora v Viersenu (Köln) maja 
1966 . . .

C5an nevskega zbora Oranje (Schin- 
veld, Nizozemska), večkratnega go
sta in gostitelja Komornega zbora, 
g. Hein Peters piše v svojem pismu 
z dne 15. okt., da je v začetku okto
bra njihov zbor nastopil na medna
rodnem koncertu v Brunssumu (Ni
zozemska). kjer da so m. dr. zapeli 
tudi našo »So na fantje zgodaj vstali«, 
ki se je ostalim sodelujočim zborom 
silno dopadla ...

EMO
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S CELJSKIMI GOSTIŠČI 
SMO ZADtiVOUNI
Letošnja ocena gostišč

Kakor lani je tudi letos Olep
ševalno in turistično društvo Ce
lje ocenjevalo vse celjske gostin
ske lokale. Trije ocenjevalci so 
vsak zase. in anonimno obiskali 
vsa celjska gostišča ter po enot
nih kriterijih ocenili podobo lo
kala, storitve in cene. Povsod so 
tudi naročili dva deci rdečega vi
na, sendvič, kislo vodo in kavo, 
da ugotovijo kvaliteto in cene. 
Seveda so naročeno pošteno pla
čali.

Kaj so ocenjevalci ugotovili, 
bosta najbolj nazorno prikazali 
naslednji dve tabeli, v katerih so 
izračunana povprečja vseh treh 
ocenjevalcev:

a) Družbeni obrati

Naziv Skupaj
gostišča točk

Cena 
S din

A. GOSTISCA
1. HOTEL CELEIA 65 540
2. MAJOLKA 62 410
3. HOTEL EVROPA 61 420
4. MIGNON 57 450
5. BRANIBOR 56 420
5. ZVEZDA 56 310
5. AMERIKA 56 425
6. OJSTRICA 55 405
7. SAMOPOSTREŽ. R. 54 400
8. KOLOD. REST. 53 415
9. POSTA 52 390
9. Stari Grad 52 495
9. STARI GRAD 52 495

10. NA-NA 51 425
10. TURSKA M. 52 400
10. KOPER 51 455
11. KLADI V AR 50 435
12. RIBIC 49 420
13. LJUDSKA R. 47 415

B. BIFEJI
1. BIFE OTOK 54 340
2. BIFE INGRAD 51 280
3. BIFE DALMACIJA 48 360

b) Zasebni obrati

Naziv Skupaj Cena
gostišča točk S din

A. GOSTISCA
1. LOGAR 57 430
1. VEDENIK 57 430
2. GRIČEK 55 455
3. CULK 53 438
3. PRI KOROŠCU 53 404
4. ŠELIGO 50 416
5. MIKLAVŽIN 49 380

B. BIFEJI
1. VREČKO 57 360
2. RMANCNIK 56 415
3. POŽENEL 50 325

Obe tabeli govorita že sami 
najbolj nazorno. Naj takoj ugo
tovimo, da so bili splošni vtisi 
dobri ter da smemo biti tako z 
družbenimi kakor zasebnimi go
stišči prav zadovoljni. Lokali so 
v glavnem lepo urejeni, postrež
ba je zadovoljiva, cene niso pre
tirane.

Pripombe pa veljajo predvsem 
sanitarnim napravam, ki so v 
približno eni tretjini lokalov ne
primerne ali pa zanemarjene. V 
treh lokalih ocenjevalci niso bili 
zadovoljni s čistočo, cene bi bile 
lahko v nekaterih zasebnih go
stiščih nižje in tudi več domač
nosti bi lahko nudila ta gostišča. 
Pripomnimo še, da so ocenjeval
cem cene izračunali v večini pri
merov kar na pamet. Zato cene 
tudi niso bile enake, čeprav so 
bile razlike minimalne, dvakrat 
me.nda celo v škodo gostišča. Me
nimo, da bi moral dobiti vsak 
gost, ki ie sedel za mizo račun 
ali pa vsaj čitljivo napisan listek 
s cenami.

Vsem gostiščem in podjetjem

GOSTINSKO TURISTIČNE PRIREDITVE 1967
Vsaka prireditev ima svoj namen. 

Ta je namenjena razvedrilu, druga je 
komercialna, tretja bi rada javnosti 
nekaj pokazala, seveda so lahko na
meni tudi še drugačni. Prireditev, o 
kateri pišemt je imela namen, da po
kaže javnosti, kaj naši gostinci znajo 
in kaj se da pri nas v tej stroki na
praviti. Vzporedne razstave so imele 
namen prikazati javnosti kvalitetne 
dosežke pivovarske, alkoholne, brez
alkoholne in mlečne proizvodnje, pa 
še področni turizem in nekaj doma
če kulturne zgodovine.

Vse to povezano v močno celoto, so 
nam letošnjo jesen predstavili gostin
ci celjskega turističnega področja na 
pobudo Turist, društva Celje v sode
lovanju s Celjsko turist, zvezo, poslov
nim združenjem za gostinstvo, celj
skim muzejem, celjskim arhivom, tu
rističnimi podjetji Kompas in Izlet
nik. Seveda pa je slonela teža pri
reditve na ramah gostincev, ki so se 
tokrat dobro odrezali.

V tem prispevku bi radi obširneje 
spregovorili o kvaliteti eksponatov. 
Uvodno velja omeniti, da so kulina
rični eksponati precej presegli po
grinjke. o kulinaričnih eksponatih naj 
ponovim mnenje strokovnjaka San- 
dorja, ki je dejal, da so bili nekateri 
kulinarični izdelki prav na vrhu ku
linarične umetnosti, kar velja pred
vsem za eksponate Kolodvorske re
stavracije iz Celja in za slaščičarske 
izdelke podjetja Na-Na, ter da so bi
li kvalitetni razponi silno veliki, še 
večji kakor pa jih je prikazala po
delitev nagrad. Nasploh velja povda- 
riti, da so izdelki daleč presegli pov
prečja podobnih razstav doma in v 
inozemstvu.

Se to: ves zasebni sektor sta na raz
stavi predstavljala samo dva gostinca, 
Prah in Staroveški, ki sta se lepo iz
kazala. Kje so ostali drugi?

OCENE POGRINJKOV
Nagrada 

N din
1. mesto »7 let«, Na-Na 500.—
2. mesto »Lovec«, Evropa 300.-
3. mesto »BOC«, Ojstrica 200.—
4. mesto »SREČANJE«

Gostinska sola 100.—
5. mesto »Jesen« Majolka 100.-
6. mesto »GOSTOLJUBLJE«

Gostinska šola 100.-
1300.-

OCENE MESNIH IZDELKOV
Nagrada 

N din
1. mesto »Gurmanski narezek«.

Kolodvorska restavracija 600.—
2. mesto »Render-vous«,

Kolodvorska restavracija 300.—
»Morje«, Gostinska šola 300.—

3. mesto »Srnena zarebrnica«.
Zdravilišče Dobrna 200.—
»Galantin«, Kolodvorska 
restavracija 200.-

4. mesto »Dekoracija«,
Gostinska šola 150.—
»Fazanova pašteta«
Kolodvorska restavracija 150.—

5. mesto »Prsna rolada« Na-Na 100.-
»Lovska mrežna« Restavracija 
POŠTA 100.-
»Rarogov šopek«, Hotel Celeia 100.—
»Pljučni File«. ZGP
Rogaška Slatina 100.—
»Evropa Plošča«, Hotel Evropa 100.—
»Gostinska simfonija«,
Majolka 100.—

2500.-

MESNA NARODNA JEDILA
Nagrada 

N din
1. »Nadevan puran«. Zdravilišče

Rogaška Slatina 300.—
2. »Domače koline«, Restavracija

Ojstrica 200.-

Razstavljeni kulinarični izdelki, foto Pelikan

Slovenija, domači Brandy tovarne 
Alko, Hermelina destilacije Dane, 
Bitter tovarne Petovia, ki je pripelja
la s seboj tudi originalnega Kurenta, 
bela vina podjetja Slovenske gorice, 
Vinag-Talisova kolekcija Ore in žga
nih pijač, brezalkoholne pijače buž- 
„j<.ga podjetja sad-sok, Sinalko celj
ske Mlekarne ter v.soko kvalitetni si
ri in imecui izdelki celjske m niar- 
-n, miekarne. Zdi se nam, da bi bilo 
treba prihodnje leto oceniti tudi ie 
proizvajalce, saj bi bili zas.užili mar
sikatero ziato diplomo. Prav je, da

- „e predstavila tudi oba največja 
proizvajalca mineraiiie vode Rogaška 
Siaüna in Slatina Radenci. Tudi tu 
so na mestu diplome. Se zanimivejša 
bi lahko postala prihodnje leto po
kušnja sladic in sendvičev, ki bi jo 
kazaio organizirati po podjetjih. Po
sebno priznanje moramo izreči visoko 
kvalitetnemu pivu ugledne La.,ke pi
vovarne, ki je požela največ prizna
nja za svoje navadno belo ter črno 
pivo. zelo pa smo pogrešali napove
dano in močno reklamirano Merxovo 
kavo, ki je ostala žal samo v zavitkih 
in na plakatih.

In ne nazadnje velja Izreči prizna
nje organizatorjem za prelep prikaz 
turističnih zanimivosti našega področ
ja, miniaturne razstave Slovenskega 
turističnega plakata. Zanimanje obi
skovalcev za zgodovinske In arhivske 
eksponate za prikaz razvoja celjskega 
mesta v podobah naj bo kulturnikom 
v spodbudo, da tudi v bodoče priklju
čijo zanimivo zgodovinsko gradivo 
podobnim turističnim prireditvam.

Naj pred zaključkom te ocene spre
govorim še besedo o naših gostincih 
nasploh, predvsem pa o odnosu jav
nosti do te gospodarske panoge. Naj 
velja najprej ugotovitev, da je go
stinstvo v Celju dobro, da so lokali 
(razen nekaj izjem) lepo urejeni, da 
je osebje vestno, da je kvaliteta sto
ritev zadovoljiva ter da so cene med 
najnižjimi v slovniji. Vse to pri naj- 
skromnejših skladih, ki jih ustvarja
jo gostncl in so občutno manjši v 
primeri z drugimi gospodarskimi pa
nogami, da ne omenim neskladja cen 
in osebnih dohodkov nasploh, kar go
stinstvo še posebej čuti. Tudi začasne 
fiskalne privilegiranosti družbenega 
gostinstva nasproti zasebnemu ne 
smemo prezreti in ne obvezne evi
dence in načina poslovne tehnike, ki 
je v zasebnem sektorju preprosta, v 
družbenem pa zapletena in draga, o 
čemer pa bi veljalo pisati posebej. 
Vsega tega gostje žal ne vedo, tudi ne 
vseh drugih neprijetnosti (vinjeni in 
nesramni gostje, nasplošno slab od
nos do gostinskega delavca, zaključ
na ura itd.). Vidijo pa vedno vse, kar 
je narobe, vsak gib natakarice, vsako 
minuto zamude, umazan prt in dru
go. Seveda tudi gostinci niso brez na
pak in je v gostinstvu marsikaj na
robe. Vendar pa dajmo na tehtnico 
slabe in dobre strani! In če navrže- 
mo na dobro stran tudi to razstavo, 
bo dobra stran krepko potegnila.

Ce se še enkrat povrnemo k raz
stavi, naj zapišemo, da si želimo pri
hodnje leto to prireditev v še več
jem obsegu. Pa še to: marljivim orga
nizatorjem, predvsem pa predsedniku 
organizacijskega odbora tov. Dobo- 
vičniku, vse priznanje in zahvala.

Prof. Zoran Vudler

O pogrinjkih menimo, da so bili 
skromnejši kakor na lanski razstavi, 
čeprav so nam zanimivo prikazali, 
kako velik je lahko učinek lepo in 
prav pripravljenega spominka. Ali ne 
bi razveselili svojega malčka za nje
gov rojstni dan podobno, kakor je 
napravilo to gostinsko podjetje Na-Na 
z Mihčevim pogrinjkom, ali ni po
grinjek srečanje po dvajsetih letih, 
ki ga je pripravila celjska gostinska 
šola, res nekaj prisrčnega, ali Lon
čaričev pogrinjek s sadjem, da ne na
števamo drugih. Dovolimo pa si pri
pombo, da so današnji pogrinjki vse 
bolj živi in so v rdeči, modri, želeni 
pa tudi v drugih barvah, bela je 
ostala samo za klasične in res slav
nostne prilike.

Komisija se je zelo trudila, porabila 
je šest ur, preden je podelila nagrade, 
ki so jih razstavljale! zares zasluženo 
prejeli.

Posmrtna razstava slikarja 
Sirka

22. novembra so odprli v Muzeju 
narodne revolucije posmrtno razsta
vo slikarja Sirka, ki je živel v Celju 
med obema vojnama in po vojni. Za 
Sirka so značilni predvsem njegovi 
čudoviti obmorski akvareli. Organi
zatorjem razstave gre vse priznanje, 
da so se spomnili tega zanimivega 
človeka in slikarja.

bo Olepšervalno in turistično dru
štvo poslalo ugotovljene ocene z 
vsemi pripombami, ugotovitvami 
in predlogi za izboljšave, za ka
tere so ocenjevalci ugotovili, da 
bi bile potrebne in koristne.

Za zaključek samo še to: Le
tos smo bili s celjskimi gostišči 
prav zadovoljni, prihodnje leto pa 
bi bili radi še bolj.

»Odojek« Gostilna Prah Imeno 200.— 
3. »Zarebrnica«, Samopostrežna

restavracija 100.-
»Grajska pečenka«. Gostišče 
Stari grad 100.—

900.-

SLADICE
Nagrada 

N din
1. »Čokoladni desert«.

Gostinsko podjetje Na-Na 500.-
2. »Sah torta«, Gostinsko

podjetje Na-Na 300.-
3. Ananasove rezine«.

Gostinsko podjetje Na-Na 200.—
4. »Sadje« Zvezda 100.—

1100.-

NARODNE SLADICE
Nagrada 

N din
1. »Ajdov Par j ek«,

Kolodvorska restavracija 330.—
2. »Prleške pogače«.

Kolodvorska restavracija 200.-
3. »Prekmurske gibanice«

Restavracija Ojstrica 150.—
4. »Orehova potica«

Restavracija Oistrica 100 —
»Breskve«, Gostišče Stari grad 100 —

850.-

POSEBNA PRIZNANJA
Nagrada 

N din
Podjetje Vele*itar Celje, za

odlične pek. izdelke 50.—
Hotel celeia. za ponazorjeni

hotel iz sladkorja 50.—
Gostinsko podjetje Na-Na. za

ponazorjeni stolp iz sladkorja 50.- 
Obrat vrtnarstvo, za vzorni

cvetlični aranžma 50.-
Gostilna Staroveški Podčetrtek fo —

250.-

O prikazanih in razstavljenih iz
delkih proizvajalcev alkoholnih in 
brezalkoholnih nijač naj omenimo le 
to, da so bili visoko kvalitetni, pa tu
di z embalažo so se že približali naj
bolj znanim svetovnim proizvajalcem. 
Ce smo prav prisluhnili ljudem, so 
dobila največ pohvale vina podjetja

GOSTINSKO PODJETJE

Braslovče
priporoča svoje domače peče
nice in krvavice s kislim 

zeljem

GOSTINSKO PODJETJE
»IMA - IMA« CELJE
priporočasvojeobrate 

KAVARNA MIGNON 
RESTAVRACIJA KOPER 

GOSTILNA TURSKA MAČKA 
RESTAVRACIJA «NA-NA«* 

BIFE DALMACIJA
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Dvoj« pisem:

Gost gostilničarju 
in gostilničar gostu
Spoštovani tovariš gostilničar!

Rad bi ti napisal samo nekaj 
drobnarij, ki me že dalj časa mo
tijo. Ne vem, kje naj prav zač
nem. Mogoče bi te najprej napro
sil, da bi od časa do časa spomnil 
natakarje, da so oni zaradi go
stov in ne gostje zaradi njih. Tu
di njihova oblačila bi veljalo od 
časa do časa pogledati, nataka
rice bi moral plačati tako, da bi 
lahko šle od časa do časa k fri
zerju ter da bi si lahko kupile 
nogavice. Tudi njihova oblačila 
bi naj ne bila več črno-bela (ra
zen za slavnostne prilike) temveč 
bolj pestra in živa. Glede varče
vanja s prti me,nim, da bi ob se
danjih cenah že lahko bili čisti 
in na vseh mizah. Sicer pa ti 
priporočam, da bi ne uporabljal' 
preveč mininormativov za jedi 
in pijače, da bi se manj udejstvo
val pri šolanju vina, pa da hi po
skrbel, da bi stranišče očistili 
vsaj trikrat dnevno in ne enkrat 
kakor doslej. Saj bi ti vedel še 
kaj napisati; mogoče, da bi bili 
jedilniki natipkani tako, da bi se 
dali tudi brati, in končno, da bi 
cen spet ne. dvignil tja gor do 
Triglava. Tudi pri adaptacijah 
sem manj za moderno in naj- 
dražje, pa bolj za čisto, preprosto 
in domače.

Z iskreno željo, da bi mogoče 
katerega od mojih predlogov tu
di upošteval, te vljudno in iskre
no pozdravlja tvoj vztrajni in 
zvesti

Gost

Spoštovani tovariš gost!

Silno dolgo že odlašam te vr
stice, končno pa ti le moram na
pisati, moj spoštovani gost, da te 
v bodoče lepo prosim, da mi že 
s prvimi vilicami golaža ne po
pacaš prta, da si kupiš jedilni 
pribor, kozarce in vaze v trgovi
ni in jih ne jemlješ pri meni, da 
pustiš časopise in rejvije tudi dru
gim gostom. Prosim te tudi, da 
ob zaključni uri zapustiš gostilno, 
ker vem, da tudi ti. ne ostajaš čez 
ure na svojem delovnem mestu. 
Se posebej pa te prosim, da opu
stiš v gostilni folklorno izražanje, 
pa božanje mojih natakaric, ker 
vem, da tudi tebi ne bi bilo naj
bolj všeč, če bi se tvoje žene na 
službenem mestu lahko vsi do
tikali. Zelo si želim, da bi tudi 
moje stranišče uporabljal kakor 
doma, saj ga imaš gotovo čistega, 
če se prištevaš med dostojne lju
di. Naprošam te tudi, da bi odla
gal ogorke v pepelnik, ker bi rad 
imel tla v gostilni čista. Tudi ti
stim, ki pozabijo včasih plačati, 
moram povedati, da mora trpeti 
to natakar ali natakarica, kar po
meni, da enostavno okradeš zapo
slenega delavca in ne mene. Se 
marsikaj bi ti napisal, pa bom 
zelo vesel, če boš hotel vsaj na
pisano upoštevati. Razumljivo, da 
se tudi tokrat priporočam, ter te 
pozdravljam z najodličnejšim 
spoštovanjem.

Tvoj gostilničar in restavrater

P. S. V obeh pismih je izklju
čena vsaka podobnost ali pa je 
seveda samo slučajna.

Najkvalitetnejše storitve 
vam nudi
KROJAŠKI SALON

Meško Franjo
CELJE, Prešernova 6

Melišče Stari grad urejajo
V letošnjem letu ja pričelo 

Olepševamo in turistično društvo 
spet z obsežnejšimi deli na Sta
rem gradu, ki ga nameravajo u- 
rediti v naslednjih letih v vzorno 
izletišče. Letošnjo pomlad so o- 
pravili obsežna aela. Najprej so 
zasilno urediti parkirne prostore 
pred vnoaom na grad, ki jih bodo 
v prihodnjih letin asiaitiraii m 
dokončno urediti. Pričeti so tudi 
z vrtnarskim urejanjem tega pre
dela po zamisli tov. Dermota. Ta 
deia bodo nadaljevati tudi v pri
hodnjih letih. Nato so popraviti 
zunanji in notranji jugovznodni 
zid, v katerega so vzidati nad 
loO m3 kamenja. Dela sta opra
vila zidarska mojstra Bind in 
Kotnik. Angažirati so tudi celj
ske aipiniste, ki so pod vodstvom 
Cica Debeljaka očistili grmičevja 
sprednji del gradu in skalo, na 
kateri stoji grad, tako da je grad 
zdaj tudi lepše viden. Ze pozimi 
je Gozdno gospodarstvo na pobu
do mojstra Pelikana posekalo o~ 
koii gradu nekaj drevja, kar je 
pripomoglo, da je grajska veduta 
bolj vidna. Zal pa je bil posek 
opravljen nepopolno ter bo tre
ba letošnjo zimo posekati še ne
kaj dreves, tako da bodo prišle 
razvaline res do izraza.

Poleg rednih vzdrževalnih del 
sta stalna delavca Sedlar in Vo
dušek opravila obsežna zemelj
ska in čistilna dela, kar velja 
predvsem za celoten kompleks, 
in še posebej za osrednje 
dvorišče, kjer so splanirali 
in očistili ves severni del. Tudi 
čuvaj Kumar je lepo uredil oko
lje Friderikovega stolpa. En dan 
so delali na gradu tudi gimna
zijci.

Vsa ta dela so veljala društvo 
nekaj nad 3,500.000 starih dinar-

jev in so bila nujno potrebna. Za 
prihodnje leto je najnujnejša sa
nacija severnega zidu ob osred
njem dvorišču ter čiščenje in kr
panje palasa. Predvidevajo, da 
bodo morali zbrati za ta dela še 
večji znesek, kakor so ga porabili 
letos. Ce hočemo ohraniti grad, 
potem je treba ta dela brezpo
gojno opraviti.

Tudi gostinskega objekta so se 
temeljito lotili ter ga bodo v dveh 
etapah letos in prihodnje leto 
povsem modernizirali. Po načrtih 
ing. arh. Janka Hartmana je 
gradbena obrtna delavnica Pilih 
popolnoma uredila osrednji go
stinski prostor.

Nova velika okna proti Celju 
še povečujejo atraktivnost te a- 
daptacije. Te dni nameščajo še 
streho nad gostinskimi prostori, 
kar je edina možnost, da prepre
čijo nevzdržno zamakanje not
ranjih prostorov in sten v prvem 
nadstropju.

Cez zimo, ko bo gostišče zapr
to, bodo uredili še notranjost vseh 
prostorov po načrtih ing. arh. 
Hartmana. Računajo, da bodo vsa 
dela veljala okoli 7,000.000 starih 
dinarjev.

S temi deli je Olepševalno in 
turistično društvo spet dokazalo, 
da se da tudi s skromnimi sred
stvi pa s skrbnostjo in varčnostjo 
marsikaj urediti. Menimo, da je 
treba najti sredstva za nadaljnjo 
ureditev tega najbolj znanega 
celjskega izletišča. Prepričani 
smo, da sme društvo računati na 
pomoč občine, celjskih podjetij, 
predvsem pa celjske javnosti, ki 
je doslej z vsem razumevanjem 
moralno pa tudi materialno pod
pirala društvena prizadevanja.

R. N.

Gostinski prostor na gradu je z novima oknoma povsem drugačen
Foto Pelikan

LETOŠNJE TLRISTIČNE PRIREDITVE
savinjskih ribičev v Mozirju, flo- 
sarski bal na Ljubnem, obrtniški 
zbor na Dobrni, tomboli v Laškem 
in v Velenju, folklorne priredit
ve, koncerte, in veliki rogaški ples 
v Rogaški Slatini in končno PIK
NIK na celjskem gradu, razstavo 
ter gostinsko-turistične priredit
ve v Celju. Čeprav je priredit
ve marsikje motil dež, so jih 
marljivi organizatorji povsod v 
redu izpeljali.

Letošnje turistične prireditve 
na celjskem turističnem področju 
so nasplošno lepo uspele, po svo
jem številu ter po številu obisko
valcev pa so presegle vsa pri
čakovanja, saj je. bilo 54 priredi
tev z nad 110.000 obiskovalci. 2e 
ti dve številki nam povesta, da so 
imele prireditve izreden pomen 
za izletniški turizem, ki je zama
šil številne vrzeli, ki so nastale 
z izpadom nočitev. Tudi kvaliteta 
večine prireditev je bila boljša, 
saj so močneje posegale na kul
turno področje, pa tudi nivo za
bavnih prireditev je bil višji. Se 
posebej povemo, da so se letos iz
redno izkazali gostinci, ki so po
skrbeli za razvedrilo gostov. Naj 
naštejem samo največje priredit
ve, ki bodo tudi v prihodnjem 
letu in to: plesni turnir in ko- 
talkarska revija v Velenju, dan 
piva in cvetja v Laškem, praz
nik hmeljarjev v Braslovčah, da»

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 in jekla za 
vzmeti vseh vrst.

Ta jekla izdelujiermo v topo 
valjanih profilih: okroglo, kva
dratno, 6- in 8-oglato, ploščato 
in po posebnih naročilih.
LITOŽELENE VALJE:

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

KOKILE:
vseh vrst in tež 

LITOŽELEZNE IN VODOVOD
NE CEVI, CEVOVODE;

za ladjedelništvo - tankerje 
STROJNO LITINO:

do kosovne teže 15 ton v 
vseh kvalitetah po JUS-u 
modificirano litino, nodu- 
larno KRG litino, ki se od
likuje z zelo visokimi me
hanskimi kvalitetami.

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

Zahtevajte naš katalog.

Telefon: 29-73, -75 
Brzojav; METKA CELJE

Izdelujemo vse vrste bombaž
nih tkanin: iniete, damaste, 
irodne popeline, kanafase itd. 
Ne pozabite! Izdelujemo vse 
Vrste posteljne konfekcije ter 
ženske in moške robce.
Priporočamo svojo trgovino v 
Savinov! ulici poleg tržnice, 
kjer je na voljo bogata izbira 
naših izdelkov po solidnih ce
nah.

TEKSTILNA TOVARNA

METKA
CELJE

LJUDSKA ZIDARSTVO

RESTAVRACIJA PILIH ALOJZ
CELJECelje, Tomšičev trg AškerčeVa 4, tel. 34-24

Sprejema abonente. Delovnim izvaja vsa zidarska dela kakorkolektivom dostavlja tople ma- adaptacije in manjše novo-lice po naročilu in najnižjih gradnje solidno in po konku-cenah renčnih cenah.
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PROSLAVA 
MEDNARODNEGA 
LETA TURIZMA
Celjski turistični in gostinski 

delavci so proslavili letošnje 
mednarodno leto turizma na 
slavnostni akademiji v celjskem 
gledališču dne 20. septembra zve
čer, ki je bila zelo dobro obiska- 
na

V uvodnih besedah je pred
sednik celjskih turističnih orga
nizacij Rado Je;nko v izbranih be
sedah orisal zgodovinski razvoj 
gostinstva in turizma v Celju ter 
pomen mednarodnega leta turiz
ma. Nato smo poslušali celjski

komorni zbor pod vodstvom prof. 
Egona Kuneja, ki nam je ubrano 
odpel vrsto pesmi iz svojega bo
gate,ga repertoarja. Vmes in ob 
zaključku pa je nastopila še aka
demska folklorna skupina Fran
ce Marolt iz Ljubljane, ki je od
plesala tri plese, od katerih je 
bil najboljši glamočki, največ us
peha pa so poželi z gorenjskimi 
narodnimi plesi. Bil je lep večer. 
Obiskovalci so bili zadovoljni in 
tudi niso varčevali z aplavzom.

TURISTIČNI DELAVCI 0 SEZONI
(Razgovori z domačimi in inozemski
mi turističnimi delavci o letošnji tu
ristični sezoni)

RADO JENKO, predsednik celjske 
turistične zveze:

Letošnja sezona ni najboljša pa tu
di od nje nismo kaj več pričakovali. 
Pohvaliti moram organizatorje šte
vilnih lepo uspelih prireditev ter go
stince, ki so se letos zelo potrudili za 
razvedrilo gostov, priprave za prihod
njo sezono moramo ob sodelovanju 
vseh zainteresiranih takoj pričeti z 
močno propagandno akcijo in nespre
menjenimi cenami; zagotoviti mora
mo višjo raven storitev. Največja 
nujnost pa sta asfaltni cesti v Lo
garsko dolino in na Hrvaško.

JOŽKO LOJEN, direktor zdravili
šča Rogaška Slatina:

Letošnji uspehi bodo kar zadovolji
vi, predvsem v primerjavi z drugi
mi zdravilišči. Seveda ne smemo pre
zreti izpada socialnih zavarovancev. 
Z uspesno propagando na zunanjem 
tržišču smo že prvo leto precej do
segli in smo zadovoljni, v prihodnjih 
letih upamo, da bo ob normalnih med
narodnih odnosih boljše in bo obisk 
tujih gostov še večji. Poleg propagan
de smo tudi v zdravilišču in kraju 
marsikaj storili; nova pivnica, uredi
tev hotelov, primerno vzdrževanje 
parkov so akcije, ki jih ni mogoče 
prezreti. Letos bo Rogaška dosegla 
okoli 175.000 nočitev, od tega zdravi
lišče 65.000.

STANE CUJEŽ, direktor zdravili- 
ško-gostinskega podjetja Rog. Slatina:

Z letošnjo sezono smo še kar zado
voljni. Naše podjetje je doseglo sko
raj toliko nočitev kakor lani, ker 
smo že več let pretežno orientirani 
na inozemski turizem. Med gosti smo 
imeli letos tudi prve Holandce in pre
cej več Italijanov.

IVAN SENEGAČNIK, predsednik 
turističnega društva Dobrna: Trudi
mo se, da bi čimprej premagali naj- 
večje težave. Upamo, da bomo do pri
hodnjega leta tudi uspeli. Število ino
zemskih nočitev je bilo letos za 70 % 
večje, izpada domačih nočitev pa ne 
bo mogoče tako hitro nadomestiti. 
Vsem težavam navkljub pa so rezul
tati relativno dobri. Izpad števila no
čitev je v zasebnih sobah manjši ka
kor v zdraviliščih.

Prof. JOŽE ZUPANČIČ, vodja tu
rističnega sektorja Izletnika: Leto» 
smo relativno dobro delali in smo tu
ristični promet v primerjavi z lan
skim povečali za 5 %. Organizirali 
smo 1607 izletov, od tega 1402 po Jugo
slaviji in 205 v inozemstvo Vedno bolj 
se vključujemo v prodajo turističnih

kapacitet ter v turistično izgradnjo 
celjskega področja.

BEVC JOŽE, direktor hotela Celeia:
Lotdi smo se predvsem manjših a- 

daptacij ter organizacije zabavnega 
življenja, s čemer smo tudi uspeli. 
Tudi promet v restavraciji je bil le
tos večji, število nočitev je poleti 
padlo, od septembra pa se spet veča.

MITJA LAP, direktor hotela Paka,
Veienje:

Z rezultati letošnje sezone smo za
dovoljni. Potrudili smo se tudi z or
ganizacijo številnih prireditev. No
čitev je približno toliko kakor lani, 
zletnikov pa je bilo precej več.

LOJZE JAVORNIK, upravnik Pla
ninskega doma Logarska dolina:

Imeli smo nekaj manj izletnikov ter 
nekaj manj nočitev. Vseeno pa je 
bila letošnja sezona še kar zadovolji
va, čeprav se je pričela zelo pozno. 
Spet in spet moramo opozoriti na 
nujnost asfaltiranja ceste v Logarsko 
dolino.

Ing. BRANKO KORBER podpred
sednik Celjske turist, zveze: Gornja 
Savinjska dolina je imela letos manj 
nočitev pa tudi manj izletnikov ka
kor lani, kar je glede na junijsko de
ževje in politično situacijo razumlji
vo. Vseeno pa smo lahko z letošnjo 
turistično sezono zadovoljni. Za pri
hodnjo sezono se bomo morali za go
ste bolj pozanimati, kar velja pred
vsem za gostilničarje in tudi odda- 
jalce zasebnih sob. Izboljšati je treba 
kvaliteto vseh storitev, izletnikom pa 
nameniti več pozornosti.

FRANJO JELEN, direktor hotela 
Savinja, Laško:

Letošnja sezona ni bila ne slaba ne 
dobra, s prometom pa smo v našem 
podjetju še kar zadovoljni. Nočitev 
smo imeli manj kakor lani.

ALOJZIJ KOŽELJ, tajnik TD Rim
ske Toplice:

Obisk v kopališču je bil rekorden 
julija in avgusta, maja in junija pa 
smo imeli manj kopalcev kot lani. 
Pomladansko deževje je odvrnilo do
sti izletnikov-šolarjev. Število doma
čih gostov in nočitev je bilo nižje 
kot v preteklih letih, število nočitev 
tujih gostov pa se je celo dvignilo.

MEDVEŠEK MARIJA, vodja turi
stičnega urada Celje:

V Celju je bilo letos več izletnikov 
kakor lani, tudi število nočitev bo 
zadovoljivo. Promet v našem uradu

smo pr#c«j povečali. In to velja še 
posebej omeniti : letos smo imeli Ce
ljani precej več razvedrila. Menim 
tudi, da je bil promet v gostinskih 
podjetjih dober, nočitev pa je bilo 
v sezoni nekaj manj. Spominkov smo 
prodali več. Tudi informacij so za
htevali turisti izredno veliko.

WILHELM TOMESCH, lastnik poto
valne agencije Steirerbus Graz: 
Sezona je bila zelo dobra, saj smo 
posredovali tako za Rogaško Slatino 
kakor za Dobrno veliko več gostov 
kakor lani. Za Rogaško Slatino pri
bližno 20 % več, za Dobrno pa skoraj 
trikrat toliko kakor lani. S prodajo 
kapacitet v Savinjski dolini lani ni
smo imeli uspeha.

Dr. FRANC GARTNER, predstojnik 
avtobusnega sektorja pri poštni di
rekciji Graz:

Dobra sezona, avtobusni progi v 
Rogaško Slatino in na Dobrno sta bi
li bolj frekventirani kakor lani. Tu
di sicer so bili naši gostje z bivanjem 
na vašem področju zadovoljni.

ERNEST KLUG, lastnik potovalne 
agencije Union, Dunaj:

Uspešna sezona. Tako za Rogaško 
Slatino kakor za Dobrno smo posre
dovali vsaj 25 % več gostov kakor 
lani, na vaše področje pa smo orga
nizirali tudi nekaj uspelih izletov. 
Naše stranke so bile z bivanjem na 
Dobrni in v Rogaški Slatini prav za
dovoljne.

Mr. DUŠAN GRADIŠNIK, predsed
nik Planinskega društva Celje:

Obisk in promet v planinskih po
stojankah, ki jih upravlja Planinsko 
društvo Celje, ni bil slabši od lan
skega pa tudi s prometom smo še 
kar zadovoljni. Želimo si le več ra
zumevanja, da bi lahko obnovili ne
katere postojanke, ki so obnove zelo 
potrebne Tega z lastnimi sredstvi 
ne zmoremo.

RUDOLF PIBROVEC, gospodar tu- 
rističnegt društva Celje:

Glede letošnje turistične sezone me
nim, da je bila bolj v duhu reforme, 
pa tudi deževje in mednarodni po
litični dogodki ji niso bili v korist 
ter smo s sezono, kakršna je bila, 
lahko zadovoljni, organizatorje šte
vilnih turističnih prireditev pa velja 
še posebej pohvaliti. Tudi gostince.

Tako smo vam posredovali nekaj 
izjav turističnih in gostinskih delav
cev. Izjave kažejo, da je bila letoš
nja sezona še vedno zadovoljiva, če
prav se je zmanjšalo število nočitev. 
Vkljub povečanemu številu inozem
skih gostov ni bilo mogoče pokriti iz
pada domačih nočitev. Razlogi so 
znani in jih ne želimo ponavljati. 
Omenimo naj še, da je bilo precej 
izletnikov. Sicer pa — rezultate, ka
kršni so, smo tudi pričakovali.

Zoran Vudler

TEKMOVANJE
Letošnje tekmovanje za najlep

šo izložbo so pripravili Olepše
valno in turistično društvo, Po
slovno združenje za trgovino ter 
Celjska turistična zveza. Preseg
lo je, meje celjskega mesta, saj 
so se mu letos priključile še iz
ložbe v Laškem, Žalcu in Mo
zirju.

Glede letošnjega tekmovanja 
velja predvsem zapisati, da je bi
lo udeležencev več kakor lani, da 
zavzema področni obseg ter da 
občutno vpliva na vzgojo in kva
liteto aranžerskega kadra. Komi
sija, ki so jo sestavljali prof. 
Cvetko Ščuka, Jože Novak, pre
davatelj za aranžerstvo pri Cen
tru za blagovni promet v Ljub
ljani, ing. arh. Janko Hartman, 
Ivan Betoma in Rudolf Pibrovec, 
je bila s kvaliteto izložb zadovm 
Ijna, kar je enako poudaril tudi 
predsednik organizacijskega od
bora Stanko Selšek na zaključni 
slovesnosti. Ob tej priliki velja 
posebej povedati, da so1 v tekmo
vanju sodelovala samo domača 
podjetja. Podjetja, ki imajo svoje 
sedeže zunaj Celja, v Celju pa 
svoje prodajalne, tudi letos niso 
imele za potrebno1, da bi se tek
movanja udeležila, čeprav je ve
čina njihovih izložb zelo skrom
nih, če ne celo primitivnih. Meni
mo, da se morajo končno tudi ta 
podjetja vključiti v prizadevanja 
našega mesta, če želijo živeti z 
nami. Pohvaliti pa meram© še

ZA NAJLEPŠO
posebej podjetja v Laškem, Žalcu 
in Mozirju, ki so v tem tekmova
nju sodelovala.

Če, se dotaknemo še posameznih 
izložb, je bil tokrat viden izreden 
napredek izložb Tehnomeroator- 
ja, ki jih je uredil Krušič Peter. 
Lepo so napredovali mladi aran
žerji pri Modi, Zdravko Božičnik 
pa je v izložbah Ljudskega maga
zina spet pokazal svojo rutino in 
domiselnost. Kot celota pa so ze
lo ugajale izložbe in notranjost 
samopostrežnice Soča, domiselno 
in čisto delo kolektiva Merxovih 
aranžerjev. Tudi v drugih :zlož- 
bah je bilo čutiti napredek in 
voljo, da bi bile izložbe lepe, kar 
velja za izredno uspelo izložba 
v turističnem uradu in še ne
katere.

Z letošnjim tekmovanjem aran
žerjev smo lahko zadovoljni; že
limo si, da bi ostalo tako tudi 
v bodoče, da pa bi bilo še bolj 
množično. To poročilo ne bi bilo 
popolno, če mu ne, bi dodali še 
izidov in nagrad tekmovanja, ki 
so bili naslednji:
a) v skupini tekstil

1. Ljudski magazin »Celje«,
39 točk, Božičnik Zdravko,

■ 80 OOOS din.
2. Moda »X-10«, 32 točk, Tomc 

Zlatko 30 000 S din.
2. Savinjski magazin Žalec 

»A«, 32 točk, Kolar Karli,
seese s din.

IZLOŽBO
3. Merx — Izbira Laško »Tu

rist«, 27 točk, MUnarič Lju
bo, 20 000 S din.

b) v skupini živila
1. Merx — Soča »4 M«, 37 

točk, aranžerji Merxa,
70 000 S din.

c) v skupini ostalo
1. Tehnomercator »TA (899)«, 

31 točk, Krušič Peter, 60 000 
S din.

č) amaterji tekstil
1. Moda »144/R«, 32 točk, Rav- 

Ijen Franc, 30 000 S din.
2. Moda »JUNIJ 67«, 31 točk, 

S pen da u Štefan, 20 000 S 
din.

3. Savinja Mozirje, »X-15«, 20 
točk, Kos L Trogar J., 
10 000 S din.

d) amaterji živila
1. Center »TURIST«, 29 točk, 

Podvornik Drago, 20.000 S 
din.

2. Center »Piknik«, 24 točk, 
Šešler Žalika 15 000 S din.

3. Center »CH 3«, 21 točk,
Kavčič Nuša, 10 000 S din.

c) amaterji ostalo
1. ' „ristični urad, »Celje in 

spominki«, 33 točk, Medve
šek Marija, 40 000 S din.

Organizatorjem velja izreči za 
vzorno izvedbo tekmovanja vse 
priznanje, aranžerjem pa iskrene 
čestitke.

It. N.

PRIJETNEGA OKUSA
Gostišč« Na 'gričku v Celju
vas vljudno vabi na prijeten, izlet, 
in domače koline. Gostišče je od
prto vse leto. Za zaključene družbe 
pripravijo vse po njihovi želji in po 
najnižjih cenah. Priporoča se gostil
ničarka Kosec Zinka.

DOM RINKA v Solčavi Je končno 
prišel v solidne in podjetne roke ter 
bo trajno oskrbovan. Dom je lepo 
urejen, ima precej prenočišč v lepih 
sobah, hkrati pa je izhodišče za mno
ge mikavne ture.

Turistični urad Celje
v Stanetovi ulici poleg kina Metropol 
ima na voljo veliko izbiro spomin 
kov in turističnih publikacij. Brez
plačne Informacije o gostinstvu In tu
rizmu za Celje In celjiko turistično 
območje.
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TEKMOVANJE ZA 
NAJLEPŠE ROŽE

Tudi letos poleti so posetme društ
vene komisije pregledale vse hiše in 
vrtove, ki so bili okrašeni s cvetjem. 
Komisije so ugotovile, da je bilo na 
oknih in po vrtovih še več cvetja ka
kor lani. Našteli so 85G oken in 731 
vrtov, ki so bili okrašeni s cvetjem, 
kar je približno 15 % več kakor lani. 
Komisija je ugotovila, da je bilo le
tos cvetje bolj pestro in kvalitetnejše, 
kar velja še posebej pohvaliti.

PRVE NAGRADE, VSAK PO 5000 
S DIN SO PREJELI:

Cvetko Janko, Ljubljanska 11; Jav
ne naprave, Teharska cesta; Kolar 
Franc, Hrašovčeva 2, Polule; Korber 
Franc, Čufarjeva 6; Kramer Bogdan, 
Ul. Tončke Čečeve, Blok - Trubar
jeva 10 do 16; Blok - Trubarjeva 18 
do 24.

Eden izmed lepo urejenih 
balkonov, foto Pelikan

DRUGE NAGRADE, VSAK PO 3000 
S DIN SO PREJELI:

Budin Franc, Partizanska 24; But 
Anton, Ljubljanska 18; ing. Cmak 
Henrik, Jenkova 9; Golobič Stanko. 
Partizanska n. h.; Gorišek Simon, 
Nazorjeva 2; Jagodič Vida, Kopitar
jeva 5; Jureš Anica, Kopitarjev 9; 
Kamenšek Stefan, Dcbojska 4; Konda 
Alojz, Dobojska 21; Olip Franjo, Ce
sta na Ostrožno; Pečolar Štefan, Nu- 
šičeva 2; dr. Jožko Pezdirc, Trubar
jeva 55 c; Pirtovšek Anton, Partizan
ska n. h.; Pratnemer Marta, Bratov 
Vošnjakov 49; Presinger Riko, Kaju
hova 12; Sačer Franc, Ronkova 19; 
Trofenik Ivan, T. Čečeve 10; Žnida
rič Jože, T. Čečeve 5.

TRETJE NAGRADE, ZGODOVINO 
CELJA SO PREJELI:

Ažman Kristina, Ul. 29. nov. 10; 
Brumen Anica, Tkalska 2; Butinar 
Anica, Dobojska 8; Božič dr. Alojz, 
Trubarjeva 81; Cimerman Ivan, Ron
kova 17; Drofenik Milan, Jenkova 23; 
Družina Kolobar, Ul 29. nov. 46; Fa
ganeli Marija, Jenkova 12; Fale 
Franc, Drapšinova 14; Florijan Leo
pold, Celovška 4; Golc Edi, Trubar
jeva 91; Golob L. Prežihova 7; Goz
dno gospodarstvo Celje, Ljubljanska 
13; Hudnik Vera, T. Čečeve 9; Jaklič 
Berta, Jenkova 17; Jager, Dobojska 
19; Jastropnik Tone, Drapšinova 14; 
Jelen Jaka, Dobrova 25 b; Jesenič
nik Konrad, Popovičeva 73; Kiba Mir
ko, Celestinova 9; Kolar Milica, Ker
snikova 46 a; Kuntarič Alojz, Ul. 29. 
nov. 44; Kolar Beno, Ostrožno n. h; 
Lednik Jože, Ostrožno n. h.; Lednik 
Slavko, Ostrožno n. h.; Lavrenčič dr. 
Dušan, Drapšinova 2 a; Lesjak Ama
lija, Nazorjeva 21; Leban Gabriela, 
Partizanska n. ti.; Leban Franc, Do
bojska 10; Lipovšek Slavka, Ul. 29. 
nov. 44; Marinič Slavko, Celestinova 
3; Martinko Ludvik, Vipavska 2; Ma
stnak Silva, Celestinova 11; Palir Ma
rija, Vipavska; Petan Marija, Doboj
ska 17; Petan Miha, Vilharjeva 2; Po
grajc Mara, Partizanska 34; Pusto- 
slemšek Janko, Popovičeva 16; Ran- 
čigaj Krista, Kersnikova 46 b; Roz
man Jožko. Groharjeva 44; Smrkolj 
Ana, Celestinova 1; Sešlar Ivan, Jen
kova 13; Škrubej Marija, Dobojska 
23; Štok Jožefa, Ul. 29. nov. 7; Vede
nik Marija, Ostrožno (gostilna); 
Žerdoner Ferdo, Košnica.

To so nagrajenci, čeprav bi jih mo
ralo biti precej več, z ozirom na iz- 
rdno lepe rože na oknih in po vrto
vih. Ce smo koga prezrli, vljudno 
prosimo, da nam to oprosti. Prihod
nje leto bo še več nagrad, pa tudi 
popis bomo opravili še bolj vestno in 
na večjem območju.

Olepševalno in turistično 
društvo Celje
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Delo hortikulturnega društva
Hortikulturno društvo Celje 

obstaja od aprila 1962 in je prva 
leta le životarilo. Zadnja tri leta 
pa se je število članov precej po
večalo in je danes vpisanih 438 
članov. Manj uspešna so bila na
ša prizadevanja pri vključevanju 
juridičnih članov; teh je le 6 oz. 
7, med temi tri osnovne šole. V 
Sloveniji obstaja zdaj 20 horti
kulturnih društev, od teh celj
skega le tri prekašajo po številu 
članstva.

Društvo je razpisalo nagradno 
tekmovanje med šolami na pod
ročju celjske občine za najlepše 
uspehe pri hortikulturnem udej
stvovanju mladine. Razpis obsega 
poleg urejanja šolskih poslopij z 
okoljem tudi delo pri olepšavi na
selij, čuvanje javnih zelenic in 
nasadov, dalje oskrbovanje grob
nic in spomenikov iz dobe NOB 
ipd. Prvi obisk šol je bil oprav
ljen: ponovno pa bo komisija 
pregledala in ocenila delo mladih 
hortikultumikov še, to jesen. Na
grade in diplome bodo izročene 
zmagovalcem tega natečaja na 
občnem zboru društva v decem
bru t. 1.

Na pobudo društva je ZPPS 
Celje organiziral v marcu 1967 na 
Vrtnarski šoli v Medlogu zelo us
pel seminar, ki se ga je udeležilo 
50 učiteljev. Seminar je uspel, za
dovoljni so bili udeleženci in 
predavatelji.

Društvo ima pičle možnosti po
magati članstvu v materialnem 
pogledu. Sicer smo nekajkrat po- 
krenili akcijo za skupno nabavo 
sadilnega materiala, vendar uspeh 
ni bil zadovoljiv, ker je bil odziv 
članstva slab.

Mnogo uspešnejše je bilo naše 
delo na področju strokovnega iz
popolnjevanja članov. Priredili 
smo ve,č sestankov s strokovnimi 
predavanji in praktičnimi de

monstracijami, debatne večere in 
poučne ekskurzije. Sestanek z de
monstracijami so vodili domači 
strokovnjaki: Dermol Ludvik,
Vovk Jože, ing. Korber Vid, Zu
panc Franc in Korber Franc. Za 
celovečerna predavanja so pova
bili tudi zunanje strokovnjake: 
ing. Ogrina, ing. Ogorevca in Tu
ška Ivana, ki so z izbranimi 
barvnimi diapozitivi prikazali 
lepe hišne, balkonske:, vrtne in 
parkovne aranžmaje. Franc Mulk 
iz Weiza je poslušalce povedel v 
svet cvetočih kaktej, ing Kače,- 
va Pa je izredno poljudno tolma
čila sredstva v borbi proti rast
linskim boleznim in škodljivcem.

Za poučne ekskurzije je med 
članstvom veliko zanimanje, saj 
so jih v tej dobi organizirali 8. 
Prevoženih je bilo nad 1900 km, 
udeležencev pa je bilo 400. Obi
skali so Arboretum Volčji potok, 
nasad z vrtnarsko šolo v Vinici 
pri Varaždinu, vrtnarske obrate v 
Cateških Toplicah in Šempetru 
pri Novi Gorici, botanični vrt Ju
liana in Mangart. Nadvse zani
mivi in poučni pa sta bili naši 
potovanji v Avstrijo; lani smo 
bili v Weizu, letos pa smo poto
vali po Koroški, kjer smo si-ogle
dali vrtnarske obrate in botanični 
vrt v Celovcu.

Še nekaj stavkov o minuli raz
stavi: Tej razstavi smo dali pred
vsem poučni in vzgojni značaj, 
razstavljeni eksponati so bili oz
načeni z imeni, prikazane so bi
le številne znane pa tudi manj 
znane cvetlice in rastline, med 
njimi nekatere sorte, ki jih le 
redko vidimo. S posebnimi aran
žmaji pa smo hoteli prikazati vse 
lepote. Izreden obisk okoli 9000 
oseb nam je dokazal, da je za to
vrstne razstave izredno zanima
nje.

Frisian Janko

10 let društva 
socialnih delavcev

Te podatke priobčujemo v Lepem 
mestu zaradi tega, ker vemo, da šir
ša javnost o delu socialnih delavcev 
le malo ve. V kolikor pa ve, je to 
le ožji krog neposredno zainteresira
nih.

Zdravstvena in socialna dejavnost 
Je ena najvažnejših, saj spremlja člo
veka od začetka njegovega življenja 
pa do smrti. Zal se socialna dejav
nost še vedno ne vrednoti tako, kot 
bi jo po njeni važnosti morali. Tudi 
v socialistični družbi jo le prepočasi 
vrednotimo. Do nedavnega so soci
alne službe opravljale razne karita
tivne organizacije in posamezniki, 
delno pa tudi upravni aparat občin. 
Večina uslužbencev ni imela potreb
ne strokovnosti.

Prva višja šola za socialne delavce 
je bila ustanovljena v Zagrebu leta 
1952, druga pa v Ljubljani leta 1955. 
Učni načrt te šole je pester in vse
binsko bogat, tako da se diplomanti 
teoretično, delno pa tudi praktično 
usposobijo za bodoči poklic. Leta 
1957 so iz te šole prišli na naše ob
močje prvi diplomanti, ki so tudi ta
koj pričeli s strokovnim delom, pri
čele pa so se tudi prijave za usta
novitev strokovnega društva, ki je 
imelo leta 1958 svoj ustanovni občni 
zbor. Prvi predsednik društva je bil 
dipl. soc. delavec Ivo Svetličič. Nato 
so bili predsedniki še Lea Ažmekova 
in pok. Valentin Borovnik. Ze 2 
mandatni dobi je predsednik Milan 
Krašovec, dipl. soc. delavec splošne 
bolnice Celje, predsednik nadz. od
bora pa je Fajgelj Rudolf, svetnik 
v pokoju, tajnik pa Viktor Klemen- 
šek. Na letošnjem občnem zboru je 
bila kot prva častna članica Celjske
ga društva izvoljena tov. Marija Jan
čar, ravnateljica VSSD v Ljubljani. 
Člani društva so diplomanti Višje 
šole za soc. delavce ter uslužbenci, 
ki aktivno delajo na tem področju. 
Danes ima društvo 60 članov. Dru
štvo skrbi za strokovni dvig svojih 
članov s predavanji in ekskurzijami, 
seznanja člane s tekočo problemati
ko socialne politike, sodeluje z zdrav
niškim društvom, društvom defekto
logov in drugimi. Želimo, da bi tu
di v bodoče društvo uspešno delalo.

»rf«

Družabni večer gostinskih 
in turističnih delavnev

Za zaključek letošnjih gostin
sko turističnih prireditev so agil
ni organizatorji izvedli v hotelu 
Celeia še odlično uspel družabni 
večen', ki je bil združen tudi z raz
delitvijo diplom, priznanj ter tek
movanjem v gostinskih spretno
stih. Gostinski delavci Drago Vo
dušek, Vitka Kačičnik, Ivanka 
Casl, Armela Guček, Marija Oštir, 
Emica Smukovič, Amalija Vrisk 
in Viki Premk so se uspe.šno spo^- 
prljeli v pripravi pogrinjkov, na
rezkov ter v mešanju tatarskega 
bifteka. Za ples in razvedrilo je 
igral ansambel Royal, ob polnoči 
pa je hotel Celeia predstavil svoj 
barski program. Uvodoma je spre
govoril o pomenu prireditve Jože 
Dobovičnik, diplome pa je razde
lil predsednik Rado Jenko. Prire
ditev je vzorno režiral in vodil 
prof. Zoran Vudler.

Komunalnim 
podjetjem več 
sredstev

Celjska komunalna podjetja so 
imela za svojo redno dejavnost letos 
vse premalo sredstev. Tako smo o- 
stali spomladi brez cvetlic, zelenice 
so uredili zelo pozno, številne ceste 
in pločniki še vedno čakajo popravi
la, odpadlo je pranje mesta s cev
mi in pometanje številnih ulic, ki se 
na novo vključujejo v utrip našega 
mesta. Razlog: komunalna podjetja so 
dobila premalo sredstev. Sicer pa me
nimo, da bi veljalo vso problematiko 
komunalnega vzdrževanja in financi
ranja na novo proučiti. Pa tudi od
nosi komunalnih podjetij z občino, 
ki jih zdaj vzdržujeo le naročilnice, 
bi morali biti drugačni. Želimo spet 
lepo in čisto Celje!

CVETLIČNA
RAZSTAVA 
V MEDLOGU

Letos smo bili priče izredno 
uspeli cvetlični, sadjarski in vrt
narski razstavi, ki jo je priredi
lo celjsko Hortikulturno društvo 
ob sodelovanju Vrtnarstva in 
Vrtnarske šole, pa še čebelarjev, 
gobarjev, sadjarjev in rejcev ma
lih živali. Zdi se nam prav, da 
izrečemo organizatorjem, pred
vsem pa tovarišem Korberju, 
Pri slanu, Dermolu ter ing. Og- 
nerju in vsem drugim marljivim 
organizatorjem zahvalo in priz
nanje, saj bi brez njihove priza
devnosti te vzorne, razstave ver
jetno ne imeli.

Eden izmed razstavnih prostorov 
Foto Pelikan

Na razstavi smo videli izredno 
cvetje, ki so ga vzgojili celjski 
vrtnarski obrat, vrtnarstvo Emo, 
arboretum Volčji potok, nekaj iz
rednih eksotik, kaktej in drugih 
okrasnih rastlin, ki so jih razsta
vili gojitelji Franc Korber, dr. 
Pezdirc in še nekateri. Sadje iz 
Mirosana in Šmarja, Krškega in 
drugih obratov kmetijskega kom
binata je bilo izrednih kvalitet. 
Z zanimanjem smo si ogledali tu
di semena in vrtnarske priprave, 
ki so jih razstavili trgovec Strei
cher iz Beljaka, Agrotehnika in 
Kmetijska apoteka pa še mogoče 
kdo. Vsak po svoje so doprinesli

Korberjeve kakteje, foto Pelikan

k izrednemu uspehu te razstave. 
Želimo si, da bi ta razstava z 
manjšimi dopolnitvami in z ne
kaj širšim krogom razstavljalcev 
postala vsakoletna manifestacija 
hortikulture z izrednim vzgojnim 
pomenom, ki bi ji v bodoče, do
dali še komercialni uspeh za po
samezne razstavljalce.

Obisk okoli 9000 oseb priča, da 
je za hortikulturno dejavnost v 
Celju dovolj zanimanja.

Zoran Vudler

KOMUNALNO PODJETJE

Javne naprave
CELJE

Teharska c. — tel. 22-49
Skrbi v Celju za snago, 

upravlja kolesarnico 
in tržnico.

Kako je bilo nekdaj 
z motorizacijo v Celju

Do leta 1905 v našem mestu nismo 
poznali motornih vozil. S tem se je 
lahko ponašal le bogati trgovec Franc 
Zangger. Imel je motor s prikolico. 
Skoraj vsak dan okrog 4 ure popol
dne se je z motorjem s prikolico, v 
kateri je sedela njegova žena. peljal 
na svoje posestvo ob Ljubljanski ce
sti. Tovornjaki so se pojavili v za
četku prve svetovne vojne, pa tudi 
osebni avtomobili, ki so bili še v 
prvih letih bivše Jugoslavije zelo 
redki. M. C.



SsJubilanti
člani društva ČESTITAMO!

Rudolf Pibrovec - Tu let
Nihče mu jih ne bi prisodil sedem- 

desec. Ves je se čil in Krepak upoko
jeni trgovski direktor in nas društ
veni goopodar Rudolf Pibrovec, ki se 
je rodil n. <). 1897 v Ljubljani. Osnov
no šolo je obiskoval v Kranju, v Lju
bljani je končal nižjo gimnazijo, na
to pa se je zaposlil pri tvrdki Kve
der v Žalcu kot pisarniški pnpravnik, 
dokler ni bil vpoklican k vojakom, 
ki jih je odslužil pri mornarici, iz 
teh let so mu ostali številni dovtipi 
in domislice, ki jih še vedno rad pri
poveduje in pristavi svoj »čipuli mi 
marinarji«. Ob koncu prve svetovne 
vojne je prišel v Celje in se takoj 
priključil borcem za našo severno 
mejo. v teh bojih je aktivno sode
loval. Po vrnitvi s Koroškega se je 
nastanil v Celju, kjer je delal dolga 
leta v trgovini. Aktivno se je udej
stvoval v sindikalnih in drugih orga
nizacijah. Je tudi še edini živeči so
cialistični odbornik nekdanje celjske 
občine, znan pa je tudi kot zagovor
nik socialističnih idej med trgovskimi 
delavci med obema vojnama. Ker je 
ostal brez zaposlitve in ni mogel do
biti službe, je odprl leta 1940 lastno 
trgovinico z mešanim blagom, ob iz
bruhu druge vojne je bil vpoklican 
v jugoslovansko mornarico. Po raz
sulu se je vrnil v Celje, kjer so ga 
Nemci zaprli. Ko je prišel iz zapora, 
je vodil najprej svojo trgovinico, ki 
je bila eno izmed zbirališč pomoči za 
NOB. Na razne načine je naš slav
ljenec vso vojno podpiral NOB. Ta
koj po osvoboditvi so mu bile zaupa
ne odgovorne na.oge. Najprej je bil 
zadolžen za preskrbo, nato za trgov
sko zadrugo, ki jo je vzorno vodil do 
leta 1952, ko je postal direktor trgov
skega podjetja Vesna, kjer je poskr
bel za sodobno ureditev nekaterih po
slovalnic, predvsem Vesne na oglu 
Stanetove in Cankarjeve ulice. Upo
kojen je bil leta 1963; od takrat pa 
neutrudno dela v turističnih organi
zacijah, ki jim je pripadal že prej, 
saj je član našega društva od usta
novitve v letu 1921.

Naš jubilant se lahko s ponosom 
ozre na uspešno prehojeno pot. Naj 
zapišemo še: dragi Rudi, zdravja in 
na mnoga, mnoga leta!

Pevec Elizabeta
Jubilantka se je rodila v Dramljah 

25. 10. i897. Osnovno solo je obisko
vala v Šentjurju in Kaicnju. Že v ot- 
roskin letih je izgubila starše in je 
žvela pri tujin ljudeh, s.a je v svet in 
končaia triletno gospodinjsko soio v 
Budimpešti, kjer se je tudi zaposlila 
kot kuharica. Od leta 19i8 ualje je 
bila šefica kuhinje na raznih delov
nih mestih v B^ogxauU. Ker se je ved
no zavzemala za pravice delovnih 
ljudi, jo je okupator takoj v začetku 
zaprl in jo spravil v taborišče Feuer
bach, od koder se je po dveh letih 
reaiia in prispela v Celje. Preživete 
težave so imele za posledico njeno 
težko obolelost. Leta 19d9 je stopila 
v pokoj in od takrat velja vsa njena 
skrb pticam v Mestnem parku. Na 
svoje stroške je dala izdelati nešteto 
ptičjih hišic, vsako zimo pa poskrbi, 
da so napolnjene s ptičjo hrano. Ko 
smo jo obiskali, nam je izrazna svojo 
željo, da bi spet lepo uredili Mestni 
park in nasade po mestu. Jubilantki 
iskreno čestitamo.

Dr. Hubert Wagner
Že dvajset let živi v celjskem me

stu tudi slavljenec dr. Heroert Wag
ner, ki se je rodil 15. 10. 1897 v Šmar
ju pri Jelšah, kjer je obiskoval tudi 
osnovno soiC, maturiral je v Celju, 
diplom.ral in promoviral pa v Grad
cu Po končanem študiju je bil naj
prej odvetniški pripravnik, nato vrsto 
let samostojen odvetnik. Po osvobo
ditvi je vstopil v javno službo ter je 
bil pravni referent in svetovalec v 
Šmarju, Poljčanah nato pa 15 let na 
celjski občini, kjer je bii tudi upoko
jen. Izvrstno zdravstveno stanje mu 
omogoča, da je še vedno aktiven kot 
pravni svetovalec pri kmetijskem 
kombinatu v Žalcu. Jubilant je znan 
kot odličen pravnik, posebno verziran 
in sloveč pa je v zemljiškoknjižnih 
zadevah. Znan je tudi kot odličen 
turist in planinec. Ko mu k jubileju 
čestitamo, mu želimo še vrsto zdra
vih in zadovoljnih let.

Andrej Svetek Franc Močnik
O slavljencu bodo gotovo pisali dru

gi več, mi bi se mu ob tej priliki 
samo zahvalili za to, kar je storil za 
naše mesto. Andrej Svetek se je ro
dil v Ljubljani 27. X. 1897 kjer se je 
tudi šolal. Že mlad se je priključil 
naprednemu delavskemu gibanju ter 
ga najdemo med obema vojnama kot 
borca za pravice delovnih ljudi v Ce
lju. Srečali smo ga pri celjskih de
lavskih strokovnih organizacijah, v 
celjski svobodi, pri Olimpu in še dru
gih delavskih organizacij. Takoj po 
okupaciji se je umaknil v Ljubljano 
in se vključil v osvobodilno gibanje, 
v katerem je vsa leta aktivno delal. 
Po osvoboditvi ga najdemo v Celju 
kot organizatorja obnove, dvakratne
ga župana in končne direktorja Žele
zarne štore, kjer je bil pred leti tu
di upokojen. Med njegova turistična 
prizadevanja moramo še posebej pri
šteti gradnjo ceste iz Štor na Sveti
no in Celjsko kočo ter dolgoletno 
vodstvo mladinskega pevskega festi
vala. Vse kar je slavljenec storil za 
Celje bi težko našteli. Andrej Svetek 
hvala, in še vrsto zdravih in zadovolj
nih let!

Rudolf Fajgslj - 70 letnik
Ena najbolj znanih starejših celj

skih osebnosti je še vedno vitalni se
demdesetletnik Rudolf Fajgejj. Slav
ljenec se je redil 1. novembra 1897 v 
Zagrebu, kjer je končal tudi trgovsko 
akademijo in višji trgovski tečaj. Slu
žboval je kot upravno-p ravni usluž
benec v Zagrebu, kjer ga je zatekla 
tudi prva svetovna vojna. Kjer je le 
mogel, je med vojno pomagal našim 
ljudem, bil je vedno v vrstah napred
nih in zavednih Slovencev; iz te do
be je pomembne tudi njegovo sode
lovanje s Pivkom.

Po končani prvi vojni ga najdemo 
tudi na naši severni meji, kjer je b;l 
med aktivnimi borci za osvoboditev 
Koroške. Po prvi vojni in po osvobo
ditvi je služboval v Celju v raznih 
socialno zdravstvenih ustanovah, 
udejstvoval pa se je tudi v mnogih 
organizacijah in društvih, predvsem 
pa v društvu za konjski šport. Druga 
vojna ga je zatekla v Zagrebu. Vso 
vojno je aktivno podpiral NOB in so
deloval v delu za osvoboditev, leta 
1944 in 1945 je v borbah za osvobodi
tev tudi aktivno sodeloval. Tudi po 
upokojitvi sodeluje v številnih dru
štvih, član našega društva pa je že 
dolgo.

Jubilantu želimo še mnogo zado
voljnih in zdravih let!

Slavljenec je bil rojen 27. 11. 1897 v 
Štorah. Tam je dokončal šestletno 
ljudsko šolo in se nato zaposlil kot 
praktikant v Železarni štore. Leta 
1915 je bil vpoklican k vojakom in 
poslan na soško fronto, kjer je pri
šel cb zlomu v italijansko ujetništvo. 
Po vrnitvi je bil nekaj let zaposlen 
pri finančni kontroli. Leta 1923 se je 
vrnil v Železarno štore kot skladišč
nik. Tam je ostal do 15. 5. 1946. Nato 
je bil šef nabave in prodaje pri dveh 
trgovskih podjetjih, nazadnje pa je 
bil zaposlen pri lesni industriji Bo
hor, kjer je bil tudi upokojen. Udej
stvoval se je pr« raznih društvih in 
organizacijah, tudi naše društvo ga 
prišteva med svoje člane že precej 
let. Slavljencu želimo še mnogo zdrav
ja in zadovoljstva.

Prof. Jože Ažoian
Menda ni med starejšimi Čelani 

nikogar, ki ne bi poznal eno naj^o’j 
markantnih starejš h osebnosti naše
ga mesta prof. Jožeta Ažmana. Še po
sebej aa pozna in ceni veliko število 
njegovih učencev, čeprav je veljal za 
enega najstarejših profesorjev. Jubi
lant se je rod’! 10. 12. 1897 v Ljublja
ni, kjer je obiskoval tudi osnovno in 
srednjo šolo, visokošolske študije pa 
je končal na Dunaju. Po krajši za
poslitvi v gospodarstvu je prišel kma
lu po prvi vojni na celjsko trgovsko 
šolo. kjer je služboval vse do druge 
vojne, ko so ga Nemci izgnali v Sr
bijo. Po voinj je služboval na celj
ski ekonomski srednji šoli. nazadnje 
na na Centru za blagovni promet, 
kjer je bil pred leti tudi upok'Men. 
jubilantu želimo še mnogo zadovoljnih 
let, predvsem pa zdravja.

»AGROTEHNIKA«
export-import 

Poslovalnica CELJE 
Aškerčeva ulica

oskrbuje kmetijstvo s poljedel
skimi stroji, reprodukcijskim 
materialom in rezervnimi deli. 
Velika izbira in nizke cene.

OLEPŠEVALNA TRIBUNA
kSesiSrni park

Naš mestni park je dobil z uredit
vijo umetnega drsališča, ki je poleti 
tudi teniški prostor In kotalkališče, 
novo funkcijo, s tem pa ni rečeno, 
da mora biti zanemarjen. Pozdrav
ljamo asfaltiranje ceste ob Savinji, 
ki je prvi korak za sanacijo parka. 
Zdaj je treba urediti še parkirne pro- 
stere, ostali del parka pa naj ostane 
sprehajališče, potrebno pa je tudi 
igrišče za otroke. Pripominjamo še, 
da Je treba brez odlašanja začeti sa
diti novo drevje, ker je dosedanje v 
glavnem že dotrajano. Tak, kakršen 
je sedaj, Mestni park res ne sme 
ostati!

Ponovno:
Hiša pod gradom

V zadnji številki smo občinsko 
skupščino z odprtim pismom opozo
rili na skrajne zanemarjeno bivšo 
Faningerjevo hišo ob cesti na Stari 
grad, ki je sedanji lastniki Möden- 
Ucrferji nočejo in nočejo obnoviti. 
Ponovno zahtevamo, naj se lastni
kom hiša, ki so si jo tudi pridobili 
pod izrednimi pogoji, odvzame ter da 
Stanovanjskemu podjetju ali pa na
šemu društvu, da jo uredita in iz
ročita javnosti, ki ji po svojem po
ložaju tudi pripada. Stanje hiše je 
nevzdržno in sramotno.

Drugim za vzgled
Letošnjo pomlad so dijaki celjskih 

srednjih šol na pobudo našega dru
štva in občinskega mladinskega ko
miteja opravili okoli 30(H) prostovolj
nih delovnih ur, v katerih so popra
vili Pelikanovo in Rihteršičevo pot 
na Stari grad (mladina Ekonomske 
srednje šole), okolje Meškovega stu
denca (mladina Administrativne šole), 
planirali prostor pri kopališču in po
magali na Starem gradu (gimnazijska 
mladina), pomagali pri urejanju ze
lenic (učiteljska mladina). Akcijo so 
podprli Javne naprave in podjetje za 
kanalizacijo, ki so dale na voljo o- 
rodje. Naše društvo je kupilo samo
kolnice ter zagotovilo tehnično vod
stvo, podjetje Ingrad je dalo brez
plačne za 4 ure na voljo buldožer in 
tako v veliki meri pripomoglo k 
uspehu pomladanske akcije.

Želimo, da bi se akcija prihodnjo 
pomlad nadaljevala. Vsekakor pa 
celjski srednješolski mladini in or

ganizatorjem vse priznanje, akcija 
pa naj bo za vzgled vsem drugim.

Celjska smetišča
Nedavno je komisija našega dru

štva za cdpravo nepravilnosti ugo
tovila, da Je na mestnem območju 
11 večjih, divjih smetišč. Zato se po
novno oglašamo in zahtevamo od pri
stojnih, da to zadevo uredijo, vendar 
pa je treba najprej določiti na mest
nem območju nekaj prostorov, kamor 
bo dovoljeno odlagati smeti in raz
ličen odpadni material, nato je treba 
odstraniti navlako sedanjih divjih 
smetišč, končno pa s primernimi u- 
krepi zagotoviti, da bodo ljudje od
lagali smeti samo na prostore, ki so 
določeni v ta namen. Tudi rajone 
odvažanja smeti je treba razširiti. Za
nima nas, kdaj se bodo pristojni te
ga lotili?

Ali bo prihodnjo 
pomlad spet tako

Letošnjo pomlad smo ostali v Celju 
povsem brez cvetja — edino sloven
sko mesto. Dovolimo si javno vpra
šati, zakaj je bilo tako. Ali res ni 
bilo mogette vsaj nekaj cvetličnih 
posod posaditi z mačehami in jih 
ustrezno razvrstiti po mestu, če že 
ni bilo sredstev za ureditev vseh na
sadov. Ko pišemo te vrstice so vse 
cvetlične grade spet prazne!

Sicr pa si dovolimo predlagati gle
de nasadov, da bi sadili več trajnic 
in grmičevja, le manjše površine bi 
sproti zasejali s sezonskimi cvetlica
mi. Tak način urejanja nasadov je 
enako lep. le cenejši, terja pa tudi 
znatno manj sezonskih delavcev! Ta
ko delajo tudi drugod. Ali ne bi 
kazalo s tem začeti tudi v Celju?

Kaj bo z drugim 
kopanim bazenom

Ze pred leti se je govorilo, da bo 
celjska industrija zgradila v Celju Se 
en kopalni bazen v bližini Gaberja, 
pod Golovcem. Menda je obstajal tu
di že pripravljalni odbor, pa tudi 
urbanisti so si na čistem glede lo
kacije in je za bazen rezerviran pri
mere nprostor. Ali tega objekta celj
ska industrija v prihodnjih letih res 
ne hi zmogla?

Kreditna banka Celje
s svojimi poslovnimi enotami sprejema hranilne vloge in jih 
obrestuje do 8 %. Nagradna žrebanja, vezanih in mladinskih 

vlog. Vloge sprejemajo tudi vse pošte na področju 
KREDITNE BANKE CELJE

Cestno podjetje Celje
Jurčičeva 1, telefon 20-79

vzdržuje in gradi ceste na območju širšega celjskega področ
ja. Zavedamo se svojih odgovornih nalog ter se trudimo, da 
b] bilo cestno omrežje čimprej urejeno. Vse to pa ne zavisi 
samo od nas, temveč najbolj od razpoložljivih sredstev.

SPLOŠNA VODNA SKUPNOST

Satviraicft Celje
si prizadeva, da bi čimprej in kar najbolje uredila vodotoke 
ter zavarovala Celje in druge kraje ter kmetijske površine 

pred poplavami

Celjska opekarna
CELJE

Sp. Hudinja 24 — telefon 26-03 

Priporoča svoje kvalitetne izdelke
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NOVO POSLOPJE
ŠTUDIJSKE
KNJIŽNICE
V CELJU

V začetku letošnje jeseni je bi
lo dograjeno novo poslopje Sty1" 
dijske knjižnice v Celju. Graditi 
so ga začeli leta 1964 po načrtih 
inž. arh. Cvete Varlec — Sadar
jeve in inž. arh. Jurija Sadarja. 
Denar za to investicijo sta zago
tovila do konca leta 1965 okrajna 
in občinska skupščina v Celju, po 
ukinitve okraja pa je vse breme 
nosila celjska občinska skupšči
na.

Na mestu arhitektonsko skaže- 
nega, dotrajanega in v drugi sve
tovni vojni od v bližino padlih 
bomb povsem razmajanega no
vejšega trakta grofije je zraslo 
novo poslopje, po konstrukciji 
povsem moderno (železobetonski 
skelet), po arhitekturni obliki pa 
prilagojeno okolju, zlasti zgodo
vinski stavbi stare grofije. Prvo 
zagotavlja stavbi potrebno sta
tično varnost ne le v normalnih 
razmerah ampak tudi v primeru 
potresa, predvsem pa uporabnost 
za potrebe knjižnice in muzeja, 
katerima je namenjena. Drugo pa 
skladno uvršča to smotrno izo
blikovano novo stavbo v zgodo
vinski ambient starega Muzejske
ga trga ob grofiji, ki je s tem 
spet lepo zaključen, ter venca 
stavb ob nekdanjem južnem ob
zidju srednjeveškega Celja.

Prehod med staro grofijo in 
novim poslopjem tvori nekoliko 
zamaknjeni vhodni trakt s stop
nišči in sanitarijami. V sami 
stavbi pa so v pritličju na južni 
strani prostori za muzejsko upra
vo in delovni kabineti kustosov, 
ob severni pa velika muzejska 
razstavna dvorana. V podpritličju 
so ob južni strani delavnice za 
potrebe knjižnice (knjigoveznica) 
in muzeja (preparatorski labora
torij), ob severni pa kotlarna in 
skladišče kuriva za centralno 
kurjavo.

Ves preostali del stavbe je na
menjen za potrebe študijske 
knjižnice. V prvem nadstropju 
sta v osrednjem delu izposojeval
nica in prostorna čitalnica s 36 
sedeži, v drugem nadstropju so 
prostori za upravo knjižnice in 
delovni prostori bibliotekarjev 
(nabavni oddelek, katalogizacija, 
biliografija in dokumentacija), v 
mansardni etaži pa prostori za 
posebne zbirke (rokopisi in redki 
tiski, grafika, drobni tisk, geogra
fska zbirka, muzikalije itd.) in za 
knjižničarsko svetovalsko službo.
V zapadni četrtini stavbe pa so 
štiri nižja, le 2,10 m visoka nad
stropja skladišč, v katerih je do
volj prostora za sedanjo knjižno 
zalogo (nekaj nad 100.000 zvezkov) 
in za prirastek v naslednjih ne
kaj letih.

Po dvajsetih letih stiskanja v 
začasnih neprimernih prostorih v 
pritličju stare grofije, kjer se ni 
mogla razvijati in je bila razen 
tega v napotje razvoju muzeja, bo 
študijska knjižnica zdaj lahko za
čela novo obdobje svojega dela 
ter se v polni meri včlenila v 
prizadevanja za družbeni napre
dek in za poplemenitenje obča
nov s pravim znanjem, z resnič
no izobraženostjo in žlahtno kul
tiviranostjo. Pokrajinski muzej 
pa bo vso staro zgodovinsko stav
bo lahko uporabil za muzejske 
razstavne dvorane, v katerih bo 
dokončno uredil in občinstvu pri
kazal svoje bogate zbirke; kul- 
tumo-zgodovinsko, arheološko, 
umetnostno, narodopisno, priro
doslovno in druge. S tem bo mu
zej nadaljeval in dokončal delo,
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STARO CELJSKO GLEDALIŠČE
Ohranjena je slika v olju ne

znanega slikarja, ki nam kaže 
poslopje tistega celjskega gledali
šča, v katerem je dne 16. septem
bra 1849 1. Janez K. Je.retin u- 
prizoril prvo slovensko gledališko 
predstavo v Celju Linhartovo 
«Županove Micko-«. — To poslop
je je bilo mnogo manjša od poz
nejšega Mestnega gledališča, bilo 
pa je, v takoimenovani »mučilni
ci« (Reckturm) poleg rabljeve hi
še — to je stolpa, ki je sestavni 
del tudi današnjega gledališkega 
poslopja. Ker to staro gledališče 
ni več ustrezalo modernim pro- 
storninskim in drugim zahtevam, 
je mestni svet sklenil zgraditi 
novo poslopje, v katero so vklju
čili tudi stolp. Slavnostna otvo
ritev tega novega gledališkega 
poslopja je bila dne 20. oktobra 
1885. 1. (Ä. Gubo »Geschichte der 
Stadt Cilli«, Graz 1909. stran 424.)

der k. k. Kreisstadt Cilli« (Gle
dališče v c. kr. okrožnem mestu 
Celju), medtem, ko se na lepaku 
za drugo slovensko predstavo v 
celjskem gledališču, ki je bila dne 
30. novembra 1851. 1. (»Dobro jut- 
ro«) gledališče imenuje »Theater 
in Citli« (Gledališče v Celju).

Dne, 14. decembra 1851. 1. je bi
la v celjskem nemškem gledališču 
uprizorjena tretja slovenska 
predstava »Goljufan starec«, dne 
1. januarja 1852 četrta »Tat v 
mlinu« ali »Slovenec in Nemec«, 
dne 7. marca 1852. 1. peta in sicer 
ponovno »Zupanova Micka«. — 
To je bila zadnja slovenska gle
dališka predstava v celjskem gle
dališču v predčitalniški dobi. Pri 
vseh teh predstavah se gledali
šče imenuje »Theater in Cilli« 
(Gledališče v Celju.)

Celjska Čitalnica je dne 11. 
decembra 1866, v režiji Edvarda

Staro celjsko gledališče, olje, avtor ni znan,

— Odslej je kot Mestno gledališče 
(Stadttheater) obstajalo vse do 
razpada Avstro-Ogrske po kon
čani prvi svetovni vojni, ko je 
gledališče prešlo v slovensko po
sest, (1918. 1.)

Prvotno staro gledališče je de
lovalo pod različnimi naslovi. Na 
lepaku z dne 16. septembra 1849. 
L, ko je bila uprizorjena prva 
slovenska gledališka predstava v 
Celju (»Županova Micka«), se 
gledališče imenuje »Theater in

last n:r- F. Gradišnik

Jeretina uprizorila v celjskem 
gledališču burki »Bob iz Kranja« 
in »Le naravnost«. Tokrat je le
pak samo slovenski, gledališče pa 
se imenuje »Mestno gledališče v 
Celju«. — Ta predstava je bila 
zadnja slovenska predstava v ce
ljskem mestnem gledališču. Od
slej je, bilo to poslopje za Sloven
ce nedostopno vse do razpada 
avstro-ogrskega cesarstva leta 
1918. 1.

Fedor Gradišnik

POLETNI CELJSKI GROFJE
V začetku julija nam je celjsko 

poklicno gledališče predstavilo v 
me,sinem parku ob zelo skromnem 
obisku okoli 1200 obiskovalcev 
pri treh predstavah Kreftove Ce
ljske grofe. S predstavo smemo 
biti zadovoljni, čeprav se, je vi
delo na vseh koncih in krajih, da 
so morali varčevati, predstavo pa 
tako pripraviti, da bo primerna 
za gostovanje v raznih krajih. 
Tako režiser Gombač kakor sce
narist Lavrenčič sta dobro opra
vila svojo nalogo. Od igralcev je

izstopal le Sandi Krosi, ki je po
dal Hermana izdelano in zanimi
vo, vsi drugi pa so ostali v solid
nem povprečju, ki je bilo prila
gojeno celotni predstavi, postav
ljeni tako, da bo ljudem všeč. In 
v tem so tudi uspeli. Le; žal, da 
ljudje k predstavi niso prišli v 
večjem številu. Zdi se nam, da 
bo treba s tematiko celjskih gro
fov spet nekaj let počakati, vmes 
pa poseči po klasični komediji, ki 
je gotovo ne bo težko najti in 
prilagoditi za letni oder.

TRGOVSKO 
PODJETJE
vam nudi v svojih prodajalnah v Celju Cuprijska 1 in v Žal
cu bogato izbiro pohištva, lestencev, preprog, materiale za 
obloge tal, hladilnike in pralne stroje. V skladišču na Mari
borski cesti 136 so na voljo okna, vrata, parket, lesonit in 
drugi izdelki. Obiščite nas ter se prepričajte o veliki izbiri, 
naši odlični kvaliteti in konkurenčnih cenah.

ki ga je začel z ureditvijo dvo
ran v prvem nadstropju ter la- 
pidarija v vseh kletnih prostorih. 
Lapidarij se bo nadaljeval tudi

na prostem v parku pred poslop
jema pokrajinskega muzeja in 
študijske knjižnice in še dalje ob 
savinjskem nabrežju. n.

Milena MoJkon

Katalog celjskega lapidarija 
in arheološki itinerary

Pred meseci je Celje dobilo Kar 
dva vodiča, ki obravnavata arheolo
ško gradivo celjskega teritorija - to 
je strokovni katalog stalne razstave 
kamnitih spomenikov rimskega Celja 
v pokrajinskem muzeju in kratek in
formativni itinerarij, namenjen ogle
du arheoloških spomenikov v Savinj
ski dolini.

Oba vodiča sta izšla v zbirki Kul
turni in naravni spomeniki v Slove
niji, ki jo izdaja Zavod za spomeni
ško varstvo Slovenije v Ljubljani, in 
sicer kot redni sedmi in deseti zve-

Katalog z naslovom Celjski lapi
darij je napisala Vera Kolšek, kusto
sinja za klasično arheologijo. Avto
rica proučuje antično gradivo na 
celjskem področju že več kot deset 
let in je v svoji dejavnosti poleg te
renskih izkopavanj tudi strokovno 
uredila lapidarij do predvidene rea
lizacije. To je izredno sodobna pre- 
zentacija gradiva, ki ob kombinaciji 
metala za podstavke in umetne svet
lobe na učinkovit način poudari ki
parske, kamnoseške, ikonografske in 
epigrafske značilnosti vsakega spo
menika posebej. .

Katalog lapidarija je namenjen obi
skovalcem desetih razstavnih urostti- 
rov v nekdanjih kleteh Stare grofije.

Karta z označenimi rimskimi cesta
mi. poštnimi postajami ter najdišči 
rimskih spomenikov zunaj Celja je 
nekak grafično podan geografsko-ar- 
heološki uvod h glavnemu besedilu, 
ki obsega poglavja po nastanku Jap1' 
darija in stari literaturi, o nekda
nji Celeji in njenih spomen’kih, raz
lago razstavljenih spomenikov z arhe
ološkimi najdišči, končno literaturo, 
ki pred izdajo tega kataloga obrav
nava gradivo. Zaradi lažjega in hit
rejšega razumevanja je dedan načrt 
lapidarija z oštevilčenjem prostorov 
in posameznih eksponatov. Ilustraci
je _ 34 odličnih leto posnetkov naj
zanimivejših in najlepših spomeni
kov - dajejo katalogu, ki ima v ve
likosti žepnega formata 38 strani, se 
poseben poudarek. Vodič bo izšel tu
di v nemškem prevodu. Mislim, da 
bo vsem tistim, ki ga imajo namen 
šele ogledati, izdaja kataloga izredno 
dobrodošla, saj jim bo postalo mar- 
sikai šele zdaj razumljivo. V spo
menikih bodo spoznali nove likovpe 
estetske, ikonografske in ep'grafske 
značilnosti, ki so jih v kamen vkle
sali po naročilih in željah celejanski 
kiparji in kamnoseki. Zapustili so 
nam nagrobnike s portretiranci, nji
hovimi imeni in službenimi položaji, 
votivne are, posvečene Jupitru, Ce
leji, Vulkanu. Savinji, Mitru itd., ar
hitektonske člene in drugo.

S katalogom »Celjski lapidarij«, ki 
ie lahko nastal le po večletnem štu
diju terena, literature in gradiva, 
je dobil celjski muzej prvi katalog 
svojih stalnih razstav. Upamo in že
limo. da bi muzej, brž ko bodo do- 
končno urejene stalne razstave dru
gih oddelkov, dobil še nove kataloge, 
če že ne skupen vodič po muzeju.

Veseli in zadovedjni smo, da je 
začetek kvaliteten in da imamo per
spektive glede na izdelan muzejski

Izdaja arheološkega itinerarija po 
Savinjski dolini je bila sprva name
njena le udeležencem III. arheolo
škega posvetovanja v Celju, a je za
radi zanimivih arheoloških najdb v 
Savinjski dolini prerasel prvotni na
men in bil natisnjen tudi za širšo 
javnost, namreč za tisto, ki bo že
lela spoznavati in spoznati zgodovino 
Savinjske doline ob dosedanjih arhe
oloških najdbah.

Pet vodi iz Celja skozi Žalec v Gri
že, Scnpavel, oz. Prebold, Šempeter, 
Ločico in Polzelo na goro Oljko. Se
znanja nas na kratko z geološko 
strukturo tal, grobim geografskim o- 
risom, arheološki najdišči ter umet
nostno zgodovinskimi spomeniki.

Besedilu je dodana risba tlorisa 
rimskega taborišča v Ločici pri Pol
zeli in risba starokrščanske plošče s 
posvetilom škofu Gaudenciju iz Pre
bolda. Latinsko besedilo s te plošče 
je to pot prvič prevedeno v heksa
metru: Zemlja raduj se in tla naj 
ti bodo na vek rodovitna. . . Te je pre. 
vedel dr. Kajetan Gantar, ki nada
ljuje veliko delo Antona Sovreta. 
Dodanih je 7 fotografij arheoloških 
izkopavanj in nekaterih najdb. Be
sedilo sta napisala z navedbo uporab
ljene literature kustusa celjskega 
muzeja Vera Kolšek in Lojze Bolta.

Pisma bralcev
V tej številki žal ne moremo 

objaviti rubrike PISMA BRAL
CEV, ker nimamo prostora. V seji 
17 piscev pisem je že prejelo ali 
Pa bo prejelo prihodnje dni pis
mene odgovore. Prosimo, da to z 
razumevanjem upoštevate.

Uredništvo



Kmetijski kombinat 2alec

OBRAT
VRTNARSTVO
CELJE — Medlog

nudi bogato izbiro zelenjave 
| in okrasnih rastlin. Urejamo 

vrtove in nasade. Priporočamo 
se za cenjena naročila, zahte
vajte ponudbe ali pa razgovor 
z našimi strokovnjaki.

Obrtno gospodarsko podjetje

»FOTO LIK«
CELJE

Slomškov trg 3
in Tomšičev trg 2

Ateljejske fotografije, razgled
nice, komercialne fotografije, 
amaterske usluge, barvne foto
grafije, reprodukcije, reporta- j 
že, reklamni diapozitivi, foto- | 
grafski material, potrebščine 
in fotoaparati.

SPLOŠNO MIZARSTVO

ALOJZ TRSTENJAK
CELJE, Aškerčeva 9

Jamčim za solidno izdelavo 
ter se priporočam za cenjena 
naročila.

KDOR ZDRAVJE LJUBI,
NE PIJE VELIKO.
CE PA PIJE,
PIJE HERMELIKO! 

Destilacija Dana, Mirna.

TURISTIČNI
INFORMACIJSKI

URAD
CELJE

Stanetova ulica 16, tel. 29-79 
Infor racije za Celje in celjsko 
turistično področje, spominki, 
turistične publikacije, menjal
nica, domači in tuji časopisi, 
novoletne čestitke V NOVO 
UREJENIH PROSTORIH

HOTEL CELEIA
CELJE

Mariborska c. 4, tel. 20-41

Hotel — restavracija — snack 
bar;
V restavraciji vsak večer kon
cert, vsak dan razen ob nede
ljah ob 23 uri mednarodni bar
ski program. Opozarjamo na 
naše SILVESTROVANJE

VEDNO ŽIVI CANKAR
Čeprav so se komaj odprla vra

ta celjskega gledališča, &e je z 
odrskih desk že dvakrat oglasil 
Ivan Cankar, da nam izpraša vest 
posameznikom in družbi. Prvič, 
še pred začetkom sezone, smo sli
šali recital političnih spisov, ki 
jim je Andrej Inkret dal skupen 
grenko ironičen naslov Lepa na
ša domovina.

20. oktobra, ko so plamenice na 
gledališkem balkonu naznanile 
začetek jubilejnega gledališkega 
leta ob stoletnici ustanovitve Dra
matičnega društva, je bila premi
era Hlapcev.

To dramo je Cankar napisal 
pred kakimi šestdesetimi leti iz 
realnih razmer, položaja učitelj
stva, ki je bilo najbolj odvisno 
od vladajoče stranke in je v skr
bi za svoj kruh včasih čez noč 
spremenilo prepričanje in se u- 
klonilo oblasti. Takim »►hlapcem« 
je postavil po robu značajnega 
učitelja Jermana, njemu ob stran 
pa kovača Kalandra, ki pomaga 
Jermanu odpirati ljudem oči in 
po Jermanovem notranjem zlo
mu prevzame to nalogo popolno
ma na svoja ramena.

Režiser in obenem scenarist 
lanske groteskne režije komedije 
Mile Korun-poznamo ga že. iz 
lanske groteskne režije, komedije 
Za narodov blagor — je drami 
odvzel zgodovinsko realnost, pa 
tudi v naš čas je ni postavil. Ob
jektivni realizem razbija že sce
na, sestavljena iz vsevprek po
stavljenih šolskih klopi, ki pona
zarjajo vsa prizorišča. Najbrže je 
hotena tudi nedoslednost v oble
kah, ki naj razbije iluzijo, da gre 
za časovno določeno dogajanje: 
učiteljice so oblečene po modi iz 
Cankarjevega časa, župnik pa na
stopa kar v civilu. Zunanjih do
mislic je precej, vendar niso take, 
da bi potisnile v ozadje dramo

učitelja Jermana, poštenjaka, ide
alista in reformatorja. Doslej smo 
bili vajeni videti v tej vlogi igral
ca srednjih let, celjski Jerman 
Branka Grubarja je nekako mla
deniški, a v svojem značajnem 
prizadevanju prav pretresljiv. 
Najmočnejši je nedvomno prizor 
v krčmi, ko zaman skuša odpreti 
oči in jim pokazati, kakšni so 
njihovi učitelji. Njegovim zavze
tim besedam odgovarja enolič
nost litanij, ki jih molijo ljudje, 
in enakomerno udarjanje po klo
peh. Zdi se, da je s tem sicer ob
jektivno nesmiselnim početjem 
režiser hotel prikazati nedostop
nost ljudi, notranji zid, od kate
rega se odbijajo Jermanove be
sede. Jermanov zlom tik pred 
koncem drame, posebno prizor s 
samokresom, pa je preveč razvle
čen, teatralen in ne more zagra
biti.

Jermanov nasprotnik župnik, 
nosilec ideje oblasti — igra ga 
Stanko Potisk —■ je v tej uprizo
ritvi bled in njegova gospodoval- 
nost ne prihaja do izraza.

Nekoliko se izgublja pomen ko
vača Kalandra (Jože Pristov), 
proletarca, na katerem bo po 
Cankarjevem mnenju slonela pri
hodnost. Morda pa je režiser na
menoma nekako utišal prizor, ko 
mu Jerman izroča to vlogo, da bi 
s tem izpovedal poglede sodob
nega človeka, ki mu ostaja le 
bolj malo vere v prihodnost, v 
reformo družbe? Take in podob
ne pomisleke in vprašanja ta ži
va uprizoritev še poraja. V gle
dalcu izziva mnenja, večkrat prav 
nasprotujoča, odobravajoča in za- 
nikovalna, a eno je gotovo: člo
veka ne pusti mlačnega, nepriza
detega ob bolečem spoznanju, da 
hlapčevstva še ni konec in da se 
še vedno Jermani, ki se upirajo 
in trpe.

B. O.

LIKOVNI SALON
Zaradi skopo odmerjene druž- parska dela — 1066 obiskovalcev), 

bene. pomoči je bilo treba v letu celjski akademski slikar Milan 
167 znižati število razstav v celj- Lorenček (olja — 4063 obiskoval- 
skem likovnem salonu. Celjski cev), Dušan (kipar) in Marijan

Otvoritev Miheličeve razstave Foto Berk

pododbor društva slovenskih li
kovnih umetnikov, ki z njim u- 
pravlja, je skušal zmanjšano ko
ličino nadomestiti z boljšo kako
vostjo razstavljenih del in tako, 
da bi si zagotovil med razstav
ljale! kolikor mogoče zvenečih 
imen.

Lahko ugotovimo, da so ta pri
zadevanja uspela, saj smo v le
tošnjem juniju doživeli doslej 
najbolj kakovostno likovno raz
stavo v Celju — razstavo grafik 
ob 60-letnici Franceta Miheliča. 
Doslej so letos v celjskem likov
nem salonu razstavljali še Lidija 
Osterc (olja in grafike — 1062 
obiskovalcev), Drago Tršar (ki-

Tršar (grafik — 1455 obiskoval
cev), France Mihelič (2287 obi
skovalcev), na začetku jesenskega 
dela razstavne sezone pa je bila 
razstava izdelkov šole iz Rogaške 
Slatine ob 20. jubileju te šole 
(2581 obiskovalcev). Vsega je bilo 
na dosedanjih razstavah 12.514 
obiskovalcev.

Do srede novembra je bila v li
kovnem salonu odprta razstava 
štirih mladih slovenskih slikar
jev Milene Usenik, Mihe Pengov, 
Janeza Logarja in Emerika Ber
narda. Zdaj je posmrtna raz
stava pred kratkim preminule 
slikarke Eide Piščanec, ki je ži
vela v Vinah pri Strmcu.

J. K.

Galerija Jaki odprta
V soboto, 28. oktobra, so se v 

Nazarjah pri Celju, v prijaznem 
domu Jožeta Horvata — Jakija, 
zbrali številni gostje, predstavni
ki oblasti in ljubitelji likovne u- 
metnosti: Jože Horvat — Jaki je 
odprl svojo osebno galerijo.

V razgibano oblikovanem raz
stavnem prostoru, ki ga je pro
jektiral ing. arch. Janušič, je. Ja
ki predstavil prvikrat v svoji no
vi galeriji 37 del, olj, kamzugov, 
gravur in risb. Razstavljena de
la so nastala v plodnem razdob
ju zadnjih osmih let, ko se je Ja
ki s svojim delom na številnih 
osebnih in skupinskih razstavah 
predstavil v domovini in tujini.

Jaki; Odnosi, grafika, 1967

Jaki, samorastnik v slovenski 
likovni umetnosti, eruptivni in 
neutrudni ustvarjalec, išče in naj
de navdih za svoje delo v neslu- 
tenih, neizmerjenih in neznanih 
globinah človekove podzavesti, v 
sanjah divjih mor, v svetu fosi
lov. Zunanja podoba sveta, njeni 
deli so simboli, s katerimi za
pisuje sanje življenja in življe
nje sanj. S subtilno, lirično linijo 
in z žarečo barvno liso oblikuje 
Jaki svoje značilno posebne lirične 
črno-bele ali barvne podobe. S 
sugestivno močjo kreativnosti nas 
s svojimi deli vklepa v krog svo
jega nemirnega, fantastičnega, 
čudovitega sveta.

Ob odprtju nove galerije v 
prelepi Savinjski dolini, kjer je 
popotnik Jaki našel svoj dom, je 
z izbranimi besedami pozdravil 
številne goste predsednik občin
ske skupščine Mozirje, o Jakije- 
vem ustvarjanju pa je zbranim 
spregovoril Zoran Kržišnik, rav
natelj Moderne galerije v Ljub
ljani.

Jakijeva galerija v Nazarjah je 
nedvomno pridobitev za turizem 
v tem delu Savinjske doline. Jo
žetu Horvatu — Jakiju so izrekli

Galerija JAKI, Nazarje

ob odpiranju številni gostje iz 
domovine in tujine priznanje in 
mu zaželeli uspeh v nadaljnjem 
umetniškem ustvarjanju in oseb
no srečo. Tem čestitkam se pri
ključuje tudi Lepo mesto.

B. M.
LEPO MESTO 11



Slovenski knjižničarji so zborovali v Celju
Dvajsetletnico Društva biblio

tekarjev Slovenije so slovenski 
knjižničarji proslavili z jubilej
nim zborovanjem 13. oktobra v 
Celju in 14. oktobra na Ravnah. 
V petek 13. oktobra se je zbralo 
v veliki dvorani Narodnega do
ma v Celju skoraj dvesto knjiž- 
ni čar jev iz vse Slovenije in lepo 
število gostov, predstavnikov ob
lasti in družbenih organizacij. Ob 
jubileju je knjižničarjem najprej 
čestital republiški sekretar za 
prosveto in kulturo tovariš To
mo Martelanc. S svojimi po
zdravnimi besedami je dal vse 
priznanje prizadevanjem društ
va, da bi razvilo knjižnice v po
membno orodje družbenega na
predka. Podpredsednik celjske 
občinske skupščine profesor Joža 
Marolt je svojim čestitkam pri
družil iskreno dobrodošlico in že
ljo, da bi dobro počutje in tova
riško vzdušje v Celju vzpodbu
dilo slovenske knjižničarje k na
daljnji delavnosti in k novim us
pehom.

Po kritičnem pretresu dvajset
letnega dela knjižničarskega stro
kovnega društva, ki ga je podal 
njegov dosedanji predsednik Ja
nez Logar, višji znanstveni so
delavec Narodne in univerzitetne 
knjižnice, so podelili šestintride
setim zaslužnim knjižničarjem 
Čopove diplome kot priznanje za 
njihovo večletno uspešno delo. 
Nato pa je upravnik celjske štu
dijske knjižnice, višji bibliote
kar Vlado Novak na kratko ori
sal stanje knjižničarstva v Celju 
in njegovem zaledju, opozoril na 
nekatere akutne probleme in na
kazal pot, kako bi jih bilo treba 
reševati.

Po zborovanju so si vsi udele
ženci ogledali celjske knjižnice, 
predvsem pa novo poslopje štu
dijske knjižnice, ki je bilo prav
kar dograjeno. Žal se knjižnica 
zaradi zamud pri gradbenih in 
obrtnih delih še ni mogla prese
liti vanj, kakor so slovenski 
knjižničarji računali, ko so za

kraj svojega jubilejnega zboro
vanja izbrali letos Celje.

Popoldne so slovenski knjižni
čarji na ob.čnem zboru reorgani
zirali svoje strokovno društvo, 
sprejeli nov društveni statut in 
izvolili nov odbor pod predsed
stvom dr. Branka Berčiča, bibli
otekarja Narodne in univerzitet
ne knjižnice v Ljubljani. Zvečer 
pa so na družabnem večeru v ho
telu Celeia v bolj sproščeni obliki 
nadaljevali z navezovanjem med
sebojnih tovariških stikov.

V soboto 14. oktobra so se 
knjižničarji odpeljali z avtobusi 
na koroške Ravne. Spotoma so si 
ogledali v Slovenjem Gradcu 
mednarodno likovno razstavo pod 
geslom »Mir, humanost in prija
teljstvo med narodi«. Koroška

podružnica Društva bibliotekar
jev Slovenije je svoje zbrane slo
venske tovariše sprejela s pravo 
koroško prisrnostjo in gostoljub
nostjo. Ravnatelj ravenske, štu
dijske knjižnice dr. Fran Sušnik 
je v kratkem predavanju govoril 
o knjigi in kulturi v koroškem 
kraju. Nato pa so si gostje po ko
roški mali južini ogledali raven
sko študijsko knjižnico in muzej, 
gimnazijo in dom telebne kultu
re. Za zaključek pa so se poklo
nili spominu Prežihovega Voran- 
ca na njegovem grobu v Kotlah. 
Po skupnem kosilu v gostišču pri 
Rimskem vrelcu v Kotlah so se 
razšli in se odpeljali na svoje 
domove, polni lepih vtisov iz Ce
lja in iz mežiške doline,

n.

PRISPEVEK 
K PRIJATELJSTVU 
MED NARODI

PO SREČANJU ZBOROVODIJ IZ 
VE C EVROPSKIH DRŽAV V ZA
GORJU, ki je bilo v začetku oktobra 
in na katerem so udeleženci podpisali 
sporazum o sodelovanju med mla
dinskimi pevskimi zbori Evrope, u- 
tegne v naslednjih letih celjski mla
dinski pevski festival pridobiti na 
svoji vlogi pri zbliževanju pevske 
mladine Evrope. Sprejeti program so
delovanja mladinskih pevskih zborov 
Evrope 1968 — 1970 namreč predvide
va, da bi tudi Jugoslavija - kot bo 
to storila Avstrija že prihodnje leto 
- organizirala evropsko mladinsko 
pevsko srečanje v okviru celjskega 
mladinskega festivala leta 1969.

Na seji občinskega sveta za kulturo 
in znanost dne 2. oktobra je bil 
sprejet predlog, da se obnovi prija
teljstvo med Celjem in 
poljskim Kaliszem. Pod o- 
kriljem tega prijateljstva, skovanega 
1959. med Prezydijem Powiatowej 
Rady Narodowej v Kaliszu in celj
skim ljudskim odborom, je organizi
rala arheološka postaja Instituta za 
zgodovino in materialno kulturo 
poljske akademije znanosti v Kaliszu 
poljsko jugoslovanska izkopavanja na 
področju Kalisza. Pri teh izkopava
njih je sodeloval celjski pokrajinski 
muzej. Ni dvoma, da je prav svet 
za kulturo in znanost prvi poklican, 
da to pozabljeno prijateljstvo oživi 
in dalje razvija. G. G.

KONCERT BOL
GARSKIH PEVCEV

11. novembra je pel v dobro za
sedeni dvorani Narodnega doma 
ugledni bolgarski pevski zbor 
Kaval iz Sovije. Krepak moški 
pevski zbor se nam je predstavil 
z izredno glasovno izenačenostjo 
in dobro naštudiranim melodioz- 
nim programom. Poslušalci so 
pevce nagradili s krepkim in pri
srčnim aplavzom, da so morali 
dodati kar več pesmi.

RAZSTAVA 
ALME KARLIN

24. septembra so odprli v mu
zeju izvenevropskih kultur v 
gradu Goričane pri Ljubljani 
razstavo pod imenom »10 let po
tovanja okoli sveta zbirateljice 
in pisateljice Alme Karlin«. 
Razstava je zelo lepo urejena ter 
izredno zanimiva. Pri organiza
ciji je sodeloval celjski muzej, 
ki je posodil eksponate.

Midva uporabljava vedno • A £ R O ; 
akvarel In tempera barvice, mamica 
A E RO Mico .in barve za obleko, 
očka pa A E R O selotejp, A E R Q 

^ matrice, A ER O Indigo, A E RO,
Vv jasnit in A E RO karbon papir ||

“Vsi smo z izdelki AERO CELJE, 
Ie'° l“<" »an, toplo |
priporočamo!

Po Savinjski dolini pred sto leti
Josip Podmilšak s pisateljskim 
imenom AndrejCkov Jože se je 
rodil 1. 1845 v Krašnji onkraj Tro
jan in Je umrl že 1. 1874 v Ljub
ljani. Kot ljudski pripovednik je 
bil Jurčičev učenec. Najbolj zna
na je bila njegova povest Žalost 
in veselje, pisal je črtice iz doma
čega življenja. Iz popotnih listov, 
ki mu jih je priobčil celovški 
Slovenski glasnik 1. 1887 - torej 
natanko pred sto leti — povzema
mo tu nekatere odlomke.

GORNJI GRAD, 9. AVGUSTA: 
Na poti iz Tuhinja na Štajersko se 

zjutraj zbudim na tešče v planinski 
bajti pri pogledniku. Opravim se ur
no. Po ozki, kamniti stezi sredi smre
kovega gozda pridem do sive skale. 
Splazim se z veliko težavo nanjo in 
glej! Vsa dolina do Gornjega grada 
se je razprostirala pred menoj: ob 
krajih visoke, s temnim smrečjem 
obraščene planine, spodaj zelena do
linica, po kateri se je vil bister po
tok, sem ter tja pa so bile razstrese- 
ne hiše in bele cerkvice. Vesel sem 
pregledoval to malo dolino, štajerski 
svet.

Pridem v dolino k Novi Štifti, u- 
mijem se v studenčnici. V četrt ure 
prikorakam k Sv. Miklavžu, kjer se 
je ravno začela maša. Na koru je 
sedel pri majhnih orglicah dolg, suh 
šolmašter v gosposki zakrpani suknji 
in neusmilieno udeloval po klaviaturi. 
Ker ni bilo na koru niti pevk niti 
pevcev, krožil je vedno sam. Ali ta 
solo bil je grozno dolgočasna melo
dija. Po službi božji me je spodil 
brž s kora ter ga skrbno zaklenil.

Kmalu pridem do samotne hiše, 
kjer Je visel nad vrati smrekov vr
šiček - znamenje, da je ondi gostil
nica. Uležem se pred hišo na trato 
in jamem premišljevati, kako bi za 
kosilo obrnil svoje revne denarje. V 
tem zatisnem oči in sladko zaspim. 

Zbudim se in vidim na soncu, da 
je že davno odzvonilo poldne. Gre

v krčmo ter ukažem prinesti jedi in 
pijače, povedal pa sem koj, da samo 
za dvajset krajcarjev.

Pri drugi mizi je sedel čokast člo
vek bledega, zaraščenega obraza, v 
lovski obleki, imel Je pred seboj po
lič vina kadil je iz velike turške pi
pe. Slednjič se jameva pogovarjati. 
Bil je zemljemerec, doma s Češkega, 
stanujoč v Gornjem gradu. Kmalu 
sva bila najboljša prijatelja, pila sva 
ga, da je bilo veselje. Prižgal si je 
smotko, meni pa je dal svojo turško 
pipo. Jameva prepevati. Ko sva se 
ga že dobro nalezla, rekel mi Je, naj 
grem z njim spat v Gornji grad. Ura 
je že deset odbila, ko sva jo mahala 
po cesti ob potoku Dreti in pela. Do
ma mi je prepustil svojo lastno po
steljo.

RECICA, 10. AVGUSTA:

Drugo jutro se poslovim od svoje
ga prijatelja in grem dalje svojo pot. 
Slednjič pridem v gozd, ki ga ni bilo 
ne konca ne kraja. Ker je sonce ved
no pripekalo in tudi moj širokokraj- 
nik ni mogel mojih lic varovati pred 
sončnimi žarki, ležem kraj ceste na 
trato v hrastovo senco. Ves zamišljen 
sem bil, ko zalaja pred menoj majhen 
psiček, skoči k meni in me zgrabi 
za rokav. Ravno sem prijel za palico, 
da lopnem po predrznem psetu, ko 
se zasliši s ceste nežen glas:

»Ta, Finetelj, ta! Ali greš koj sem!« 
Pri priči me pusti kodrasti Finetelj 
in steče po cesti, od koder se je čul 
glas.

Izza smrečja se prikažeta dve bri- 
netki, zali gospodični v črnih manti- 
ijah in s klobukoma na glavah, za 
njima pa je stopal velik gosposki 
človek s sivo brado, zavijejo k meni 
pod hrast, me prijazno pozdravijo 
in sedejo blizu mene. Finetelj je zdaj 
le še migal s kosmatim repom in se 
mi prilizoval. Tudi gospodični sta bili 
zelo prijazni, torej se je kmalu vnel 
živ pogovor. Kmalu pa vstanejo, češ
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da jih v bližnji vasi čaka^voz, ki jih 
popelje v Mozirje. Pri slovesu mi re
če stari gospod, naj ga obiščem, ka
dar pridem v Mozirje, kar sem mu 
rad obljubil.

Kake pol ure pozneje se tudi jaz 
spravim na noge. Tedaj v travi, kjer 
sta sedeli gospodični, zagledam majh
no, lepo vezano knjižico. »To je go
tovo pozabila katera ljubeznivih go
spodičen«, mislim si, »ravno prav, iz
ročim jima jo v Mozirju sam«. Bile 
so Jenkove pesmi. »Aha,« pravim, »te 
dve Slovenki ljubita nežne pesmice 
našega vrlega pesnika.«

Proti večeru pridem v majhno vas, 
kjer pribobni Savinja od koroško - 
kranjske meje. Pri prvi hiši vprašam 
na pragu stoječega kovača: »Oče, ka
ko se pa pravi tej vasi?« Dedec me 
premeri od nog do glave in šele po
tem, ko ga drugič vprašam, reče: 
»Svetega Miha imamo za patrona,« 
ter se pomakne nazaj v kovačnico. 
Ker sem tu koj v začetku naletel na 
puščobneža, nisem hotel ondi preno
čiti, ampak šel sem dalje ob Savinji.

Noč je bila temna, da še ceste ni
sem razločil. Dež je jel naletavati in 
noge so me že zelo bolele, vasi pa 
nikjer nobene.

Cez dobro uro pridem do samotne 
bajte, kjer je še luč brlela. Ker ni
sem mogel najti duri, stopim pod ok
na in potrkam po šipah. Kmalu po
moli glavo ven dolga, suha babina in 
zarohni nad menoj: »Kadu razbija
okno?« - »Hoj, mati. ali ste sami do
ma? Odprite no vašo beznico, zunaj 
lije dež, kot bi ga bil kdo najel!«

Pa stara je bila neusmiljenega srca. 
»Grdoba pijana,« dejala je, »le tja 
pojdi, kjer si se ga nažrt!« in zaloput
nila je okno.

Zraven hiše je bilo nekoliko na- 
pušča in pod njim kup listja; to mi 
je pomagalo iz zadrege. Truden in 
meker se zvrnem v listje, saj je bilo 
dobro, bil sem pod streho!

MOZIRJE, n. IN 12. AVGUSTA:
Na trati pred Mozirjem sem si odr

gnil čevlje ter strkal prah s hlač in 
suknje, da bi prišel bolj eleganten k 
svojima brinetkama, potem pa sem 
si še pogladil lase. da ne bi se držala

na njih kaka mrva ali pleva od pre
nočišča.

Zraven hiše na klopci je sedel sta
ri gospod in kadil iz dolge pipe. spre. 
jel me je prav prijazno in me pope
ljal v gornjo sobo k hčerama. Zelo 
sta bili veseli, ko sem jima prinesel 
knjižico, rekli sta, da jima je drag 
spominek. Gospod mi je pokazal svo
je bukvišče (knjižnico), ki je bilo 
res zelo bogato in lepo urejeno. Koj 
sem sprevidel, da sem med omikani
mi ljudmi.

Proti poldnevu prikaže se v sobo 
čudna moška postava s frakom in ve
liko pinjo na glavi. Svoje suhe nožiče 
je tako umetno postavljal in kriven
čil, da me je nehote smeh posilil. Oz- 
kohlačni gospodek je govoril tako 
navdušeno, da je preobrnil v svoji 
gorečnosti steklenico z vinom gospo- 
dičnima na obleko. Od prevelike sra
mote ni vedel, kaj bi počel, pa kar 
je, to je, gospodični bili sta mokri, 
gospodek pa suh kot kresilna goba. 
Pozneje sem zvedel, da je nekje pi
sar, da pa pride skoraj vsak dan v 
Mozirje poklone delat.

Soba v g. Lipoldovi hiši je bila ja
ko prijetna in olepšana z raznimi po
dobami. Vse je kazalo, da stanujejo 
tu pravi Slovenci; kajti po stenah so 
visele podobe svetega Cirila in Meto
da, Svatopluka, Premisla Otakarja 
in več drugih. Na mizi je stala majo- 
Uka, narodna slovenska posoda, iz ka
tere smo tako vlekli rumenega Štajer
ca, da je kar od mize teklo; bila je 
to žlahtna kapljica, kakršne imajo 
naši Mozirjani dovolj; ali je bilo do
mačega pridelka ali ne, tega nisem 
vprašal, kajti bil sem zadovoljen in 
potolažen, da je le gladko tekla po 
grlu. Mozirsko vino me je tako nav
dušilo ter mi takšne misli zbudilo v 
glavi, da sem skoval koj isti večer, 
še preden sem šel spat, dve pesmici 
na čast svojima brinetkama.

Ponoči nastane strašna nevihta; mi
slil sem, da Mozirje mora se pogrez
niti. Grmelo pa treskalo je, da se je 
zemlja tresla in zunaj je tulil vihar. 
Okna moje spalnice so šklemfetala in 
debele deževne kaplje so udarjale po 
šipah. Konec prihodnjič

Priredil F. R.
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Celje bi lahko imenovali zibel
ko naprednega časopisja. Ko je 
prišel iz Ljubljane v Celje tiskar 
Dragotin Hribar, je ustanovil slo
vensko tiskarno, ki je stala na 
mestu, kjer je zdaj Ljudski ma
gazin. Pričel je izdajati časopis 
»Domovina«, ki je izhajal enkrat 
tedensko. Ko se je Hribar okoli 
leta 1903 zopet odselil v Ljublja
no, je izdajo »Domovine« prev
zela novo ustanovljena celjska 
Zvezna tiskarna. Časopis je izha
jal trikrat tedensko do 31. decem
bra 1908.

Leta 1909 je začela izdajati Na
rodna stranka za Štajersko dnevni 
časopis »Narodni dnevnik«. Ta 
list je izhajal dve leti, in sicer 
od 1. 1. 1909 do 31. 12. 1910 in se 
je nato združil s »Slovenskim na
rodom« v Ljubljani. List je imel 
premajhno zaledje in se ni mogel 
uveljaviti vkljub temu, da je pre
nehal biti glasilo stranke. Glasilo 
stranke je zopet postal Narodni 
list, ki je kot tednik izhajal do 
začetka prve svetovne vojne, ko 
ga je avstrijska oblast kot »srbo- 
filskega« prepovedala. Seveda si 
teh časopisov ne moremo pred
stavljati v obliki današnjih. Ime
li so manjši format na štirih, 
včasih na osmih, ob posebnih pri
likah pa tudi na dvanajstih stra
neh. Celjska Zadružna zveza je 
izdajala svoje mesečno glasilo 
»Zadruga«.

V jeseni leta 1909 je, prišel v 
Celje nemški pisatelj Rihard 
Watzlawek — Sanneck. Skupaj 
z dr. Vekoslavom Kukovcem sta 
ustanovila nemški, v slovenskem 
duhu pisani list »Siidstedrische 
Volksstimme«, ki je izhajal dva
krat tedensko od 1. oktobra 1910 
do 30. junija 1911. List je bil za
mišljen kot protiglasilo celjskega 
nemškega lista »Deutsche Wacht«, 
ki je imel tedensko prilogo »Die

Celje,
časopisno mesto

(Prispevek k zgodovini 
celjskega časnikarstva)

Südmark«. List je pod Watzlawe- 
kovim uredništvom zastopal ko
risti Slovencev in neusmiljeno bi
čal celjsko nemškutarijo. Sovra
štvo Nemcev in nemškutarjev je 
bilo tako veliko, da je urednika 
Watzlaweka nekega jutra, ko je 
bil na potu v uredništvo, tam. 
kjer je zdaj slaščičarna Zvezda, 
napadel nemškutarski ključavni
čar Gottfried Gradt in ga prete
pel s pasjim bičem. List se vkljub 
naporom ni mogel uveljaviti in 
je, prenehal izhajati. Omenil bi 
še, da je urednik Vekoslav Špin
dler izdal v Celju nekaj številk 
časopisa »Slovenske pravice«.

Celjsko napredno časopisje, je 
imelo svoje področje tudi v vsem 
mariborskem in ptujskem okraju 
Saj niti Maribor ni imel napred
nega slovenskega časopisa. Nekaj 
časa je imel v Narodnem listu 
svojo prilogo Mariborski glasnik.

Med pivo svetovno vojno je bi
lo Celje brez slovenskega časopi
sa. Izhajala je samo Zadruga, ne
kakšno splošno glasilo, da so bili 
Slovenci vsaj o gospodarskih pri
likah nekako obveščeni.

V novembru in decembru leta 
1918 je v Celju izhajal »Glasnik 
Narodnega sveta«. Izšlo je okoli 
15 številk.

Ob novem letu 1919 je v Celju 
pričela izhajati trikrat teden
sko »Nova doba«. Vedno bolj 
se razvijajoče dnevno časopisje 
v Ljubljani in v Mariboru pa je 
izpodkopavalo tla lokalnim li
stom in je, Nova doba dočakala 
drugo svetovno vojno kot tednik 
v komaj 800 izvodih. Razumljivo 
je, da je v Celju pred prihodom 
Dragotina Hribarja in pozneje iz
hajalo še več raznih časopisov, 
omejil sem se samo na tiste, ki 
so bili v Celju pomembni za ta
kratne politične razmere in ka
tere osebno poznam.

Milan Cetina

»Kolodvorska restavracija«
Kolodvorska restavracija Celje sporoča svojim cenjenim go
stom iz Celja, potnikom, izletnikom in turistom, da so pre
uredili restavracijske prostore. Posebej priporočajo odlične 
kulinarične izdelke svoje najsodobnejše urejene kuhinje. Na 
voljo so vse najbolj priljubljene specialitete, po naročilu pa 
lahko postrežejo tudi najzahtevnejšim na področju kulina
rične umetnosti. Svoje visoko kvalitetne izdelke so z največ
jim uspehom predstavili na letošnjih gostinsko turističnih 
prireditvah, kjer so dobili več prvih nagrad. Gostom je na 
voljo tudi bogata izbira najkvalitetnejših vin ter drugih 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Potnikom, ki potujejo z 
avtobusi in vlaki priporočajo tudi odlično založene ekspres
ne paviljone pred in ob postaji. Zahvaljujejo se za doseda
nji obisk ter se priporočajo tudi v bodoče.

Kolektiv Kolodvorske restavracije Celje

Samopostrežna restavracija
Obiščite SAMOPOSTREŽNO RESTAVRACIJO, Gaberje, 
Kidričeva ulica, kjer je na voljo velika izbira jedil in pijač 
po najnižjih cenah. Za podjetja pripravljamo kvalitetne ma
lice. Priporočamo se za obisk in cenjena naročila.

TERITORIALNA RAZDELITEV PODROČJA 
CELJSKEGA MUZEJA

Slovenija in druge republike v 
naši državi so gle.de na arheolo
ške, etnografske, umetnostne, 
kulturne in druge zgodovinske 
okoliščine razdeljene me.d muze
je Po geografsko danih mejah, ki 
so vplivale na nekatere, zlasti 
materialne, pojave v preteklosti. 
V središčih teh geografsko za
ključenih področij so po potrebi 
nastajali muzeji, da bi proučevali, 
čuvali in prezentirali gradivo, kar 
imamo lahko za nekak logičen 
zaključek obravnavanja nacional
ne preteklosti.

Vemo namreč, da vsak narod 
v zvezi z bogastvom svoje zgodo
vine skuša ohraniti čim večje šte
vilo zgodovinskih dokumentov.

Meje delovanja celjskega po
krajinskega muzeja so bile ust
varjene že ob njegovem nastan
ku leta 1882 in so vezane, na do
govore med mariborskim, kranj
skim oz. kamniškim, brežiškim 
in ptujskim muzejem, ki mejijo 
na celjski teritorij. Ti dogovori 
so bili doslej neodvisni od spre
minjanja gospodarsko-političnih 
razmejitev okrajev ter občin, kar 
je razumljivo glede na delovni 
program celotne slovenske mreže 
in vsakega muzeja posebej.

Meje področja celjskega muzeja 
potekajo od državne meje nad 
Okrešljem in Olševo preko Trav
nika, Kramariče, Graške gore, 
Turjaka, Valovice,- Hudinje, Stra
nic, Konjic, Boča, Donačke gore, 
Sotle, Veternika, Bohorja, doline 
Sebnične, doline Save do Zagor
ja, preko St. Gotharda, Motnika,

Menine planine in po Kamniških 
Alpah do državne meje.

Na navedenem področju oprav
lja vsa muzejska dela, kot so iz
kopavanja, topografije, zbiranje 
predmetov, znanstvena razisko
vanja in drugo, izključno celjski 
muzej. Ta lahko v izjemnih pri
merih, zlasti ob koordinaciji pro
učevanj, omogoči delo drugemu 
zainteresiranemu muzeju na svo
jem teritoriju. Le na podlagi ta
kih sporazumov in določil je mož
no uspešno sodelovanje in realizi- 
ranje zastavljenih nalog. Pri zbi
ranju predmetov upošteva vsak 
muzej zlasti provenienco in po
membnost vključitve predmeta v 
svoj razstavni in študijski pro
gram.

Na celjskem področju delajo za 
muzej, podobno kot drugje, ust
rezni kustosi, ki tudi predmete 
valorizirajo in skrbijo vsak po 
svoji stroki, za nakup in drugo, 
kar je v zvezi z nabavo predme
tov za celjski muzej. Pri tem je 
treba na navedene kompetence tu
di v imenu Društva muzealcev 
SRS opozoriti vse lastnike starih 
predmetov z muzejsko vrednost
jo, podobno kot drugod, tudi na 
celjskem muzejskem področju.

Geografske meje dejavnosti ce
ljskega muzeja se ne morejo 
spreminjati in omejevati na po
samezne občine, ki so upravno 
formirane na muzejskem terito
riju, tudi ne na samo Celje, saj je 
muzej institucija geografskega 
prostora, določenega med drugim 
tudi po delovnih metodah usta
ljenih muzeoloških ved.

AERO SAMOLEPILNE ETIKETE - AERO

Za žejo vedno in povsod le LAŠKO PIVO

EMO CELÜE
IZDELUJE IN DOBAVLJA KOTLE NA OLJE EMO-30 T

Prednosti kotlov so:
— mali kotel izrednega učinka
— učinek kotla je 32.000 kcal/h
— stopnja izkoriščanja goriva je 87 %
— bojler je mogoče ogrevati tudi posebej
ZAHTEVAJTE PODATKE IN DOKUMENTACIJO
V TOVARNI EMO CELJE
Mariborska c. 67, telefon 39-21, telex 0335-12
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Stoletnica Levstikovega dramatičnega društva
Z ustanovitvijo prvega Drama

tičnega društva na Slovenskem 
18. septembra 1867 v Ljubljani in 
z izvolitvijo Frana Levstika za 
njegovega predsednika na usta
novnem zboru dne 21. junija 1868. 
leta so bili položeni prvi temelji 
bodočemu prvemu slovenskemu 
poklicnemu gledališču. Sicer za
sledimo željo po stalnem, poklic
nem gledališču že v Linhartovi 
dobi in pozneje znova leta 1848 
vse. do Bachove diktature, ki je 
zadušila vse dotedanje gledališke 
poizkuse slovenskih čitalnic.

Fran Levstik je kot predsednik 
Dramatičnega društva začel orga
nizirati gledališko dejavnost. Iz
delal je program slovenskega gle
dališča, ki naj bi gojilo pretežno 
slovenski repertoar in svetovno 
klasiko. Težka in dolgotrajna je 
bila še borba do končane ures
ničitve Levstikovega ideala o po
slanstvu slovenskega poklicnega 
gledališča, saj je moralo Drama
tično društvo prvi dve leti svo
jega obstoja igrati še z diletanti 
v čitalnici, ker so v poslopju Sta
novskega gledališča gospodarili 
Nemci. Sele leta 18G9 je deželni 
odbor dovolil, da sme Dramatič
no društvo uporabljati gledališče

po eno nedeljo na mesec za slo
venske predstave.

Borba se je torej nadaljevala.
Leta 1892 je bila otvoritev no

vega Deželnega gledališča (današ
nja Opera). Nastopili so prvič sa
mi poklicni igralci pod vodstvom 
za Levstikom najvidnejšega gle
dališkega mentorja, režiserja, u- 
čitelja gledališkega naraščaja in 
igralca Ignacija Borštnika. Igrali 
so Jurčičevo izvirno tragedijo 
»Veronika Deseniška« v Borštni
kovi priredbi. S tem dnem, ko so 
se slovenski igralci končno prese
lili iz neprimernih čitalniških 
prostorov v gledališče z moderno 
urejenim odrom, se prične drugo 
obdobje slovenske gledališke de
javnosti, v katerem so doraščali 
vsi slovenski igralci tja do leta 
1918.

Ko proslavljamo^ letos stoletni
co Levstikovega Dramatičnega 
društva, je umestno, da ob tej 
priložnosti pogledamo, kako je 
bilo tiste čase pri nas v Celju. 
Zgodovina našega gledališča nam 
govori, da je bila v Celju že od 
uprizoritve prve slovenske pred
stave v našem mestu — 16. sep
tembra 1849. leta — pa preko 
čitalniških predstav v šestdesetih

letih prejšnjega stoletja želja po 
ustanovitvi stalnega, poklicnega 
gledališča vedno živa. Ko je. vod
stvo celjskega gledališča prevzel 
dr. Vladimir Ravnihar in za njim 
leta 1901 Rafko Salmič, je bila 
ta želja posebno aktualna. Naj
tesnejše sodelovanje s slovenskim 
Deželnim in s poznejšim Narod
nim gledališčem v Ljubljani, ki 
je k temu še bolj vpodbujalo. To
da niti potem, ko je. bilo leta 1911 
ustanovljeno v Celju samostojno 
Dramatično društvo, svojega cilja 
niso mogli uresničiti. Politične, 
razmere so bile tako v Avstro- 
Ogrski in pozneje v predaprilski 
Jugoslaviji podobne tistim, proti 
katerim so se. morali svoj čas bo
riti Levstik in njegovi nasledniki. 
Borba za poklicno gledališče v 
Celju, ki so jo v tem obdobju z 
velikim idealizmom vodili Ivan 
Prekoršek, Milan Skrbinšek in 
Saša Pfeifer, zaradi protiljudske 
usmerjenosti vladajočih političnih 
režimov ni mogla uspeti. Treba je 
bilo še mnogo trdega, požrtvoval
nega dela in šele po drugi svetov
ni vojni smo v novi Jugoslaviji 
končno dosegli, za čimer so stre
mele vse gledališke generacije od 
leta 1849 naprej — slovensko po
klicno gledališče v Celju.

In prav danes, ko proslavljamo 
stoletnico slovenskega gledališča, 
je obstoj najpomembnejše celjske 
kulturne ustanove, za katero je 
bilo treba v teku desetletij pre
magovati toliko hudih ovir, še 
vedno ogrožen zaradi finančnih 
težav. Toda prepričani smo, da 
bosta tudi poslej zmagovala trdna 
volja in neuničljivi opitimizem 
celjskih gledališčnikov in njiho
vih prijateljev: za vsako ceno 
ohraniti gledališče, ta naš najpo
membnejši kulturni zavod. Celju 
in njegovemu zaledju.

S tem bomo najlepše proslavili 
stoletnico Levstikovega dramatič
nega društva.

Fedor Gradišnik

BIFE IN SLAŠČIČARNA

»ZVEZD A«
CELJE

SLAŠČICE — PECIVO — 
NAPITKI

V naših lopo urejenih in raz
širjenih prostorih bomo spo
štovane obiskovalce postregli 
z najkvalitetnejšimi izdelki.

Ko sem ga spoznal, nisem bil 
ne razočaran ne presenečen. To, 
kar sem o Carigradu čul ali bral, 
je bilo v glavnem res. Mesto 
kontrastov, kjer se stikata Evropa 
in Azija. Mesto ob Bosporju, Mar
mornem morju in Zlatem rogu.

Prve zanimivosti opaziš že na 
meji. Nihče te ničesar ne vpraša, 
sam moraš k okencu, kjer urad
nik — efendi zelo, zelo počasi 
uraduje. Sicer pa je bilo zelo 
vroče 35° C v senci. Tudi menjal
nica v vozičku, s kakršnim so pri 
nas prodajali sladoled, da slutiti, 
da je tukaj beseda trgovanje na
pisana z velikimi črkami.

Za nami je Edime, nekdanja 
prestolnica Turčije s svojo veliko 
džamijo. Vozimo se po dobri av
tomobilski cesti, ki je bila prav
kar obnovljena, levo in desno so 
lepo obdelana polja, v glavnem 
žito. Kakšnih 50 km pred Cari
gradom se začne ob Marmornem 
morju izredno lepa peščena oba
la in ob njej se vrste večinoma 
novi pension!, ki pa zadnje dni 
junija, ko sem bil tam, še niso 
imeli preveč gostov. Vedno moč
nejši promet, velike reklamne ta
ble ter nove manjše tovarne na
povedujejo, da se približujemo 
Carigradu, nekdanji rezidenci 
sultanov, in kraju, kjer je tudi 
legendarni Kemal Ataturk spro- 
vajal v življenje napredne refor
me.

In če vam naštejem najpo
membnejše značilnosti Carigrada, 
moram opozoriti vsaj na palačo 
Dolnabache, na trdnjavo Rumeli 
Hisari ob Bosporju, na Obelisk, 
Kačje in druge stebre, na Mošejo 
sultana Ahmeta, na Ayo Sofijo, 
Topkapi muzej, muzej islamskih 
in orientalskih umetnosti, mestno 
obzidje, arheološki muzej. O treh 
podčrtanih znamenitostih naj še 
posebej zapišem, da je palača 
Dolnabache, nekoč sultanov dvor, 
kjer je tudi umrl veliki turški 
reformator Kemal Ataturk, danes 
muzej. Zgrajena je bila leta 1854 
in je ena najlepših palač 19. sto
letja nasploh. Združuje elemente 
turške in evropske gradbene u- 
metnosti. Slovita je galerija slik
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v tej palači, harem, velika spre
jemna dvorana in kopalnica iz 
alabastra. Palača Topkapi (Top
kapi Sarayi) je bila zgrajena v 4. 
stoletju in v vseh naslednjih sto
letjih prezidavana. Muzej v tej 
stavbi hrani čudovito zbirko por
celana, orožja, narodne umetno
sti, oblačila sultanov, galerijo 
slik, relikvije pa zakladnico ne
precenljivih vrednosti z zlatim 
tronom, zlato zibelko, ogromnim 
smaragdom in rubinom; in števil
nimi drugimi predmeti in okras
jem iz zlata in dragega kamenja. 
Aya Sofija (Hagia Sophia) je da
nes muzej. Zgradil jo je cesar Ju- 
stinijan v letih 532 — 537. Ko je 
sultan Mehmet leta 1453 zavzel 
Carigrad, je to cerkev spremenil 
v mošejo. Objekt izrednih dimen
zij in čudovite arhitekture. Tako 
bi vam lahko omenil še čudovito 
modro mošejo, naštel še celo vrsto 
muzejev, palač, spomenikov, mo
šej, vodnjakov jn drugih zname
nitosti, ki jih v Carigradu res ni 
malo.

Se in še bi lahko pisal o kul
turnih in zgodovinskih zanimi
vostih Carigrada. Vendar to so že 
odlično opravili pisci turističnih 
vodnikov in sestavljalci leksiko
nov.

Naj pristavim še nekaj oseb
nih vtisov! Promet je strašanski, 
ulice, so zatrpane z avtomobili 
vseh mogočih vrst, največ veli
kih, fiča nisem videl nobenega. 
Vozijo v več vrstah, vzporedno, 
kakor kdo ve in zna. Isto velja za 
parkiranje; parkiraš pač, kjer se 
da. Prometnih znakov skoraj ni, 
isto velja za semafore in policijo, 
ki iz svojih, ob cesti nameščenih 
hišic le opazujejo dogajanja. 
Tramvajev in trolejbusgvnimajo 
več, tudi avtobusnih prolTH^zelo 
malo; skoraj ves potniški promet 
so prevzeli taksiji in dolmasi 
(taksi, ki sproti pobira in odlaga 
ljudi in kjer plačaš samo svoj se
dež), ki so zelo poceni, pa nepri
merno bolj hitri in praktični. Ba
je jih je nekaj deset tisoč.

Že uvodoma sem omenil, da je 
trgovanje značilnost Carigrada. 
Vse trguje v trgovinah, ob ulicah,

pa tudi na plačnikih, kamor tudi 
lahko sedete ali pa se celo vle- 
žete, če se vam ne gabi, saj je 
mesto razen evropskega dela pre
cej umazano. Na snago ne dajo 
preveč in imajo ulico tudi za od
laganje smeti, ki jih pometači si
cer sproti spravljajo na kupe in 
sežgejo kar na ulici. Seveda se 
vsak turist ustavi tudi na sloviti 
carigrajski čaršiji, kjer je ob og
romnih pokritih hodnikih nad 
4000 prodajalcev, ki prodajo pač 
vse, kar si lahko misbš. Zelo ve
liko je zlatarjev in se zlata kar 
blešči, cena je podobna kakor v 
Italiji, mogoče celo nekaj nižja. 
Dinar je na čaršiji normalna va
luta in ga ni treba niti menjati. 
Sicer pa je kurz dinarja dobe,r, 
ima pariteto z nemško marko in 
drugimi evropskimi valutami, le 
dolar je vreden 10 — 20 % več. 
Tisoč starih dinarjev sem menjal 
za 8 lir pri privatnih menjalcih 
in v trgovinah, v bankah pa je 
kurz za približno 10 % slabši. Na 
čaršiji sporazumevanje ni prob
lem, saj zna veliko trgovcev srb
sko, sicer pa si lahko največ po
magaš z angleščino, mogoče še tu 
in tam z nemščino, vendar že tež
je. Poleg glavne čaršije je še ena, 
kjer pa prodajajo samo začimbe.

Specialiteta Carigrada so tudi 
čajnice, ki so za vsakim vogalom. 
V njih poseda množica moških 
(nobenih žensk, ki jih tudi sicer 
ni veliko videti) in pije čaj iz ma
lih kozarčkov. Caj je med zadnjo 
vojno skoraj povsem izpodrinil 
kavo, ki jo danes pijejo zelo ma
lo. Značilne so tudi številne, sla
ščičarne in prodajalne pijač kar 
ob ulici. Pa zabaviščna četrt s 
svojimi 100 bari, z dekleti vseh 
vrst in kvalitet. Najlepša bara 
sta Folieberger in Moulin rouge, 
ki pa s soimenjakoma v Parizu 
nimata nobene zveze. Bari so si 
zelo podobni po vsem svetu pa 
tudi pri nas. Med programi so 
kvalitetne razlike, tudi v sptrip- 
teasu, in v cenah.

Evropski del mesta je izredno
lep in negovan. Njegov center je 
HILTONOV super hotel s 500 le
žišči, restavracijami, bari, trgovi
nami, lastno pošto in lastnim ko
palnim bazenom; naj cenej še pre
nočišče z zajtrkom velja 15000 S 
din. Tudi ob evropski bosporski 
obali so prelepe vile in hoteli. 
Pravijo, d» Bospor na najožjem

mestu, ki je širok le nekaj kilo
metrov, še vedno lahko zaprejo z 
železno verigo. Za prometno po
vezavo z Azijo čez Bospor skrbijo 
veliki moderni trajekti, ki vozijo 
noč in dan brez prestanka. Nekaj 
čudnega je v tem mestu, kjer živ
ljenje utriplje tudi ponoči, ko je 
skoraj enako živahno kakor po
dnevi. Tudi ni malo trgovin, ki 
so odprte noč in dan, večina pa 
do polnoči.

Ostane mi še nekaj vrstic, da 
zapišem kaj o cenah. Prehram
beni izdelki so cenejši kakor pri 
nas. V povprečni gostilni dobiš 
dobro kosilo za 5 — 7 lir, v na
vadnih še cenejše, vino stane v 
trgovinah 1,5 do 4 litre, šampa
njec 6 — 10 lir, v gostilnah je. se
veda najmanj enkrat dražje. Pi
jejo ga zelo malo in vina marsikje 
sploh nimajo. Toliko kakor vino 
stane tudi kisla voda, ki jo pro
dajajo v malih 2 dcl-steklenič- 
kah in pravijo, da je uvožena. 
Tudi navadno, dobro pitno vodo 
prodajajo v 3 decilitrskih stekle
nicah, ker je vodovodna povsem 
mlačna. Sadja in zelenjave vseh 
vrst je obilo in zelo poceni, pri
bližno polovico cenejše kakor pri 
nas, čevlji so malenkost dražji od 
naših, tekstil ima približno isto 
ceno ali pa je celo cenejši. Pa 
plače? To pa je poglavje za se.be. 
Od — do v razponih, ki jih ne 
ve nihče. Zelo veliko je ubogih 
ljudi, pa tudi bogatih ...

O Carigradu bi lahko pisal še 
in še. Toda prostor za mol podli
stek je. izkoriščen in moram kon
čati. Želim si, da bi si lahko to 
mesto kontrastov še enkrat 
ogledal.

Zoran Vudler
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Bogdan Jereb
Že dolgo ni bilo na pokopališču to

liko pogrebcev otl blizu in daleč ka
kor prelepega jesenskega dne, ko 
smo se poslovili cd Bogdana Jereba. 
Rajnik se je rodil 17. 3. i9i/4 v Ospu v 
učiteljski družini. Osnovno šolo je 
obiskoval v Dolini pri Trstu, gim
nazijo v Kranju, Trstu in Mariboru, 
kjer je maturiral leta 1923. Pravo je 
študiral v Zagrebu in Ljubljani, kjer 
je diplomiral leta 1929. pravu je ostal 
zvest do svoje smrti. Pred vojno je 
bil sodnik in nazadnje namestnik dr
žavnega tožilca v Celju. Okupator ga 
je zaprl in nato z ženo vred izgnal v 
Srbijo, kjer se je priključil narodno
osvobodilnemu gibanju. Ko se je vr
nil v Celje, je bil od leta 1945 do 
smrti pomočnik okrožnega javnega 
tožilca v Celju, vmes pa nekaj časa 
v novi Gorici.

Taka je bil astrokovna pot Bogdana 
Jereoa, vzornega človeka, odličnega 
pravnma, govornika in organizatorja. 
Naj omenimo se njegov aeiež v celj
skem javnem, d.ru/,oenem m pomič
nem življenju, predvsem v dvajsetih 
povojnin letih. Bil Je med drugim 
souavanoviieij in doiga leta vzoren 
preasednik Komornega zbora, med 
svoje članstvo pa so ga prištevale 
stevune družbene organizacije. Cian 
nagega društva je bil rajnik že v 
ooduoju med obema vojnama in se
veda vsa leta po osvoboditvi. Vsi, ki 
smo ga poznali, vemo, koliko je dal 
rajnik našemu mestu.

Vera Levstik
Dne 23. avgusta t. 1. je umrla Vera 

Levstik, ki se ji je pot pričela pred 
76 leti v Smiheiu nad Mozirjem. Tam 
je njen oče učiteljeval do svoje pre
selitve v Celje. Kot učiteljica je služ
bovala na Teharjah in v Taboru v 
Savinjski dolini, po prvi vojni se je 
usposobila za pouk matematike in 
risanja na meščanskih soian. Delala 
je na dekliški meščanski šoli v Celju 
uo aprila 1941, ko so jo nacisti zaprli 
in izgnali na Hrvatsko, od koder se 
je zatekla v Ljubljano. Po osvobodit
vi je ravnatelj e vala na ženski nižji 
gimnaziji v Celju in učila še na po
polni gimnaziji, dokler se kot upo
kojenka ni preselila na Vransko.

isua je stroga, pravična ter stro
kovno in metodično odlična učitelji
ca, ki se je ne samo nesebično tru
dila za učni uspeh, ampak je mla
dino z največjo prizadevnostjo tudi 
vzgojno oblikovala. Zgledno lep odnos 
pa je imela tudi do lastnega delov
nega kolektiva.

Verin brat Vladimir je postal po
memben slovenski pisatelj, izreana 
ljubezen do lepe knjige pa je oaliko 
vaia tudi njo. Bogastvo domače in 
tuje literature je odpirala tudi odra
slim kot organizatorica in upravnica 
javne mestne knjižnice v Celju, ki je 
pred vojno v mnogih pogledih na Slo
vencem prednjačila. Ni le sama po
znala knjižnih del, ampak je znala u- 
poštevati tudi potrebe in zahtevnost 
bralcev. Hkrati je s čudovito ljubez
nijo zbirala stare slovenske tekste, iz- 
pričajoče našo častno kulturno pre
teklost tudi na celjskih tleh.

Po odhodu na Vransko se je vese- 
Jilä uspehov celjskega knjižničarstva 
in še posebej ustanovitve študijske 
knjižnice. Svojo ljubezen do knjige 
in razumevanje kulturnih potreb na
šega ljudstva je izpovedala še s 
svojo poslednjo voljo, ko je bogato 
obdarovala na^o študijsko knjižnico. 
Svoj posiednji dom si je določila v 
Celju.

Slava spominu Vere Levstikove, 
plemenite šolske in ljudskoprosvetne 
delavke!

Prof. Franjo 
Krušič
Nenadoma, prav sredi svojega de

la je umrl prof. Franjo KRUŠIC, prav 
ko se je oapravljai na nedeljski izlet. 
Rajnik je bil velik turist, poznal je 
zelo dobro svojo domovino, veliko 
pa je potoval tudi po inozemstvu. 
Rodil se je na Vranskem, kjer je 
obiskoval osnovno šolo, gimnazijo v 
Celju, kjer je maturiral. Fnozor. iakul. 
je končal v Ljubljani. Svojo mladost 
je preživel v Celju, v skromnih raz
merah, na univerzi pa si je že sam 
služil svoj kruh. Po opravljeni diplo
mi je moral čakati preoej časa na 
zaposlitev, saj za napredne krščan
ske socialiste, kakršen je bil rajnik, 
pred vojno ni bilo lahko. Prof. Kru
šič je bil napreden mož, poštenega 
značaja — že med vojno se je Opre
delil za našo socialistično stvarnost, 
zvest pa je ostal svojim načelom. Bil 
je član našega društva vsa povojna 
leta, udeleževal se je rad naših turi
stičnih predavanj in izletov. Gimna
zija in množica pogrebcev so se čast
no poslovili od dragega pokojnika.

Martin Lipovec
Med prijatelji, znanci in člani na

šega društva, ki smo jih letos spre
mni na zadnji poti je bil tudi pravni 
svetnik Martin Lipovec. Rajnik se je 
rodil 14. XI. 1910 na «Jezeru pri Lju
bljani. Po končani osnovni soli in 
gimnaziji je diplomiral na ljubljanski 
pravni fakulteti leta 1936. Od nasled
njega leta dalje je delal v raznih 
upravnih službah v Murski Soboti, 
Kranju, Novem mestu, vsa leta po 
vojni pa kot pravnik na celjski ob
čini in na bivšem okraju. Letošnjo 
pomlad pa je nenadna smrt pretrgala 
uspešno življenjsko pot tega poštene
ga, tihega in skromnega moža. Njego
vo priljubljenost je pokazal pogreb 
v Strmcu, kjer še zlepa ni bilo zbra
nih toliko pogrebcev. Naj bo rajniku 
ohranjen blag spomin.

Terezija Lešničar
Tiho in skromno, kakor je živela, 

je odšla od nas Terezija Lesničar. 
Tudi na zadnji poti je msmo mogli 
pospremiti, ker je želela, da jo po- 
KOpijejo v najožjem družinskem kro
gu. PoKOjnica se je rodiia v Mali ne- 
uelji ij. io. Ihö9, kjer je preživela 
svojo mlauost in obiskovala osnovno 
soio. Njeno nadaljnje soianje je po 
mescansKi šoli prenrizala poroka z ze 
pokojni publicistom in gospodarstve
nikom Jankom Lesničarjem, ki mu je 
vsa leta njegovega najaktivnejšega 
dela stala ob strani in mu pomagala 
pri njegovem delu. Ko je njen mož 
1. 1931 podlegel kot žrtev atentata na 
vlak pn Zemunu, je ostala sama ob 
najskromnejši pokojnini. Z vso ener
gijo se je lotila dela, da je doštu
dirala sina in nečakinjo, ki sta zdaj 
oba ugedna zdravnika. Tako kakor je 
stala v svojih mladih letih aktivno v 
narodnostnem boju, je bila aktivna 
še enkrat v osvobodilnem boju in jo 
je prišteti k soorganizatorjem prvega 
sestanka odpora v Mali nedelji v 
juniju 1941. Z osvobodilnim gibanjem 
je ostala povezana vso vojno, po voj
ni pa je bila tudi sprejeta v Zvezo 
borcev. Prezreti ne smemo njene pri
padnosti številnim društvom in nje
ne posebne ljubezni do gledališča; 
pravijo, da ni izpustila nobene pred
stave, kar je po vojni nastalo celjsko 
poklicno gledališče. Ceniti in spošto
vati je znala vse kar je lepo, dobro 
in pošteno. Spoštovani pokojnici naj 
bo ohranjen blag spomin.

Marija Duh
Pokojnica se je rodila v rudarski 

druzmi leta 1895 v Tuzli. Ker ni bLo 
zaslužka, se je vsa družina preselila 
v Nemčijo, kjer je postal njen oče 
rudar. Kmalu je umri, mati pa je 
ostala s petimi otroki nepreskrbljena. 
Leta 1905 je prišla v Celje in razdelila 
otroke raznim družinam. Marija si 
je z devetimi leti pričela sluziti krun 
v Strmcu, Puli in Grazu, od koder je 
odšla v Bosno, kjer se je tudi poro
čna. z modern sta nato odšla na delo 
v Francijo. Po osmih letih se je lo
čila in odšla v Belgijo, kjer se je po
novno poročila. Mož je bil zaposlen v 
rudniku, ona pa je vodila kantino. 
Ves čas bivanja v tujini je sodelova
la v slovenskih gledaliških društvih 
in prirejala slovenske zabave. Med 
vojno je bila na strani naprednega 
gibanja. Leta 1947 sta se z možem vr
nila v domovino in se nastanila v 
Celju, kjer je bil njen mož dolga 
leta upravnik doma OF. Aktivno sta 
sodelovala v organizaciji ZB in OF. 
Pokojnica nam bo ostala v spominu 
kot delovna in marljiva žena.

Zofka Debelak
Dne 2». septembra t. 1. je legla v 

grob Zofka Debelakova, upokojena 
predmetna učiteljica. Tako se je iz 
Celja vrnila v svoj rojstni kraj Šmar
je pri Jelšah, kjer se je rodila pred 
76 leti. Bila je le tri mesece mlajša 
od svoje malo prej umrle dolgoletne 
delovne tovarišice in prijateljice Ve
re Levstikove.

Zofka je 1. 1910 maturirala na lju
bljanskem učiteljišču. Službovala je 
na šolah v Šoštanju, Šentvidu pri 
Šmarju in v domačem Šmarju.

Po prvi svetovni vojni se je uspo
sobila za pouk matematike, fizike, 
kemije in prirodopisa na meščanskih 
šolah. Potem je poučevala na dekli
ški meščanski šoli v Celju vse do 
okupacije 1. 1941. Ni bila samo odlična 
predavateljica, ampak je tudi sicer 
v ljubezni do mladine to usmerjala 
in ji pomagala na poti v življenje. Na 
šolsko delovno skupnost jo je vezalo 
prelepo tovarištvo. Posvečala se je 
tudi javnemu delu kot odbornica so
kolske župe, tajnica ljudske univer
ze, v CMD, v ženskih in humanitar
nih organizacijah.

Še vrsto povojnih let je uspešno de
lala na II. gimnaziji, a tudi kot upo
kojenko jo je odlikovalo zvesto sta
novsko tovarištvo.

V vseh, ki so jo poznali, je zapu
stila živ, globok In lep spomin.

Franjo Dolžan
Franjo Dolžan se je rodil 6. julija 

1893 v Domžalah. Obrti se je izučil pri 
kleparskem mojstru Joštu v Celju, 
kjer je tudi deial kot pomočnik do 
odhoda na fronto v Galicijo. Po prvi 
svetovni vojni se je priključil koro
škim borcem in je sodeloval v bo
jih za našo severno mejo. Po vrnitvi 
v Celje se je spet zaposlil pri moj
stru Joštu, že leta 1921 pa je odprl 
svojo lastno delavnico in jo vodil 
vse do hude obolelosti pred dvema 
letoma. Rajnik se je že pred prvo 
vojno aktivno vključil v celjsko jav
no življenje. Med obema vojnama je 
sodeloval pri obrtni zbornici in pri 
celjskem Sokolu. V mlajših letih je 
bil dober telovadec, kasneje pa dolga 
leta blagajnik. Aktivno je delal tudi 
v Olepševalnem društvu, katerega 
član je bil vse od ustanovitve. Kot 
zavednega Slovenca in Jugoslovana 
ga je okupator z družino vred prese
lil v Srbijo, kjer je preživel vojna 
leta. Po osvoboditvi se je vrnil v svo
je drago Celje in znova začel kle
parsko in inštalatersko obrt. Tudi po 
vojni je delal v obrtnih organizaci
jah. Spominjamo se tudi, ko je kot 
senior pričel pred 15 leti sejo prvega 
zbora proizvajalcev celjske občine, v 
katerega je bil izvoljen kot zastop
nik zasebnih obrtnikov. Letos pa se 
je končala plodna pot Franja Dolža
na, značajnega moža, strokovnega in 
javnega delavca.

Karl Vitez
Da ni najboljšega zdravja smo ve

deli, da pa bo tako hitro umrl nismo 
pričakovali. Rajnik se je rodil 25. XI. 
1916 v Trstu v železničarski družini. 
Kot zavedni Slovenci so se morali u- 
makniti v Slovenijo, najprej v Lju
bljano, nato pa v Maribor, kjer je 
pokojni Vitez tudi maturiral. Po ma
turi je odslužil vojaški rok, nato pa 
se je vpisal na visoko komercialno 
šolo v Zagrebu, kjer je tudi uspešno 
dokončal polovico študija; nadalje
vanje mu je onemogočila vojna. Bil 
je vpoklican v bivšo jugoslovansko 
vojno in nato od Nemcev ujet in po
slan v ujetništvo. Po vrnitvi iz ujet
ništva se je vključil v narodno osvo
bodilno gibanje, in se zaposlil v Ce
lovcu, kjer je vzdrževal zvezo s par
tizani in osvobodilno fronto doma.

Po vojni je služboval vsa leta v 
bančništvu. Najprej v Mariboru, na
to je bil direktor podružnice Narod
ne banke v Slov. Konjicah, nato po
močnik in direktor Komunalne banke 
v Celju. Za tem je bil eno leto pod
predsednik gospodarske zbornice in 
končno direktor podružnice kreditne 
banke za kmetijstvo.

V Celju je bil med nami samo 7 let, 
pa si je pridobil velik krog priiate- 
l.iev in znancev. Aktivno se je vklju
čil v javno življenje in bil član in 
odbornik številnih organizacij, dve 
leti tudi podpredsednik Celjske turi
stične zveze. Rajnika se bomo radi 
spominjali.

Ivan Knez
Letos poleti je «mrl povsem nenado

ma, zadet od srčne kapi naš dolgo
letni član Ivan Knez. Rajnik se je 
rodil 4. 12. 1892 pri Sv. Štefanu, po 
končani osnovni šoli pa se je izučil 
zlatarstva. V tej stroki je delal vse 
življenje. Ko je no vcijni celjska 
Zlatarna odprla svojo trgovino z zlat
nino v Prešenovi uHci, je postal raj
nik hjen poslovodja In jo vzorno 
vodil vse do svoje smrti. Rainik je 
bil izreden strokovnjak zlatarske 
stroke, sicer pa pošten in značajen 
mož, ki se ga bomo radi spominjali.

TOVARNA TEHTNIC

CELJE
priporoča svoje kvalitetne iz
delke, ki jih proizvaja v ve
liki izbiri. Še posebej pripo
ročajo nov izdelek

tehtnico NEVA
za kontrolo telesne teže, ki 
prav nič ne zaostaja za podob
nimi inozemskimi izdelki.

GOSTINSKO PODJETJE

POŠTA CELJE
z restavracijo POŠTA 

in gostiščem SAVINJA 
se priporoča za obisk.

Hitra in solidna 
postrežba, najnižjo cene.

Najstarejša in znana celjska 
slaščičarna

ZIMŠEK ANTON
«►SLAŠČIČARNA GABERJE« 

Mariborska cesta
priporoča vsak dan sveže Peci
vo v veliki izbiri, Torte in po
tice za domače praznike in pri
reditve po naročilu, dostavi tu

di na dom.
Zares konkurenčne cene.

TAPETNIŠTVO
CELJE

Mariborska cesta 1

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

Polagamo vse plastične mase.

Priporočamo tudi naš novi 
TORBARSKI OBRAT 

V Zidanškovi ulici

»IZLETNIK CELJE«
TURISTIČNA
POSLOVALNICA

ORGANIZIRA izlete po do
movini in tujini

REZERVIRA ležišča po vsej 
Jugoslaviji in na ožjem ce
ljskem področju ter sedeže 
v avtobusih

POSREDUJE nabavo potnih 
listov ter raznih vozovnic 
za vlake, spalnike, avtobu
se, letala in ladje

ODKUPUJE devize in valute
NUDI gostinske usluge v last

nem hotelu — HOTEL CE- 
LEIA — Celje, kjer je 
dnevno koncert in medna
rodni barski program

INFORMACIJE: Izletnik — 
Poslovalnica Celje, Stane
tova ul. 3, tel. 28-41

PODJETJE 
ELEKTRO CELJE

poslovna enota Celje 
Mariborska c. 4

dobavlja potrošnikom elektri
čno energijo, projektira in 
gradi daljnovode, krajevna o- 
mrežja in transformatorske 
postaje, izvršuje vsa v stroko 
spadajoča instalacijska dela.
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REKLAMNE 
TABLE V CELJE

Turistično in olepševalno dru
štvo v Celju je po osvoboditvi 
postavilo in obnovilo 30 plakat- 
nhi tabel z namenom, da prepre
či divje plakatiranje, ki pa se 
je vseeno razbohotilo, ker ni nih
če tega preprečil. Tudi še danes 
lepijo plakate vsevprek po fasa
dah, stebrih in po drevju, kjer 
ostanejo razcefrani tudi po več 
tednov.

Leta 1955 je Olepševalno in 
turistično društvo Celje ustanovi
lo podjetje, »REKLAMA«, ki je 
poleg drugih nalog prevzelo tudi 
plakatiranje na območju Celja. 
V tem obdobju je bilo s tem de
lom nemalo težav. Table je: bilo 
treba zaradi novih gradenj pre
stavljati drugam, preprečiti div
je plakatiranje, obnavljati dotra
jane in postavljati nove table.

Ker se je število komercialnih 
plakatov povečalo in ker je nji
hova velikost vedno večja, je pla
katnih tabel danes že premalo. 
Zato smo si pomagali tako, da 
smo lepili plakate na zidarske 
ograje. Tudi letos so se pojavlja
li razni prireditelji, ki so' plaka
tirali po svoje. Najbolj jim za
merimo to, ker so s tem onesna
žili fasade in portale, povzročili 
materialno škodo in škodovali le
pi podobi našega mesta.

Letošnje leto smo postavili tu
di 34 obcestnih reklamnih tabel 
ob mestnih vpadnicah, ki so zla
sti ob Teharski cesti lepo oživele 
pusto okolje.

Podjetje REKLAMA se je 
znašlo pred številnimi nalogami, 
ki pa jih je pričelo načrtno reše
vati. Predvsem so se lotili novih 
svetlobnih napisov, ki jih je bilo 
doslej vse premalo. Premagati je 
bilo treba precej težav, da bomo 
dobili do konca letošnjega leta 
več novih napisov in tako ne bo
do zaman večletna prizadevanja 
agilnega Olepševalnega in turi
stičnega društva v Celju na tem 
področju.

Rudi Hrovat

Po sprehodu obiščite 
dobro oskrbovano 
zasebno gostišče

Culk Marija
LAVA. tel 32-89, 

kjer boste poceni, dobro 
in solidno postreženi

Za cenjena naročila se 
priporoča

Štok Avgust-vdova
splošno kleparstvo in vodo
vodne instalacije,

CELJE, Ul. 29. nov. 7 
tel. 23-90

Geste na našem področju
Bralec P. S. nam je poslal svoj 

predlog glede cestnega omrežja na 
našem področju. Ker je njegov 
predlog, (ki smo ga samo grafič
no izboljšali) zanimiv, ga objav

ljamo v celoti in vabimo vse, da 
nam k temu predlogu sporočijo 
svoje mnenje. Dodali smo še ori
entacijsko skico slovenskih cest. 
ki jo je objavila skupnost cestnih 
podjetij.

TURISTIČNO POMEMBNE CESTE 
Z OZIROM NA CELJSKO TURI31 
/oanutok z« razprav«//

BELJAK CELOVEC

ROGAŠKA SLATINA

"REBOLD

BISTRICA’
LJUBLJANA

BREŽICE

•AVTOMOB.CESTE

Predlog cestnega omrežja bralca P. S.

CELOVEC
DUNAJ

TRBIŽ

GORICA

TRST

KOPER REKA

ZAGREB
HITRE CESTE V 
SLOVENITI

Hitre ceste v Sloveniji

Poleg risbe piše tovariš P. S. 
takole:

Letos je v teku velika akcija 
za ureditev cest, kar je nujno po
trebno, če hočemo gospodarsko in 
turistično napredovati in iti v 
korak s sosednjimi državami. Sli
ka nam kaže, da je celjsko turi
stično področje, tako rekoč obko
ljeno s hitrimi cestami, (ki jih se
veda še nimamo). Za nas sta naj
pomembnejši cesti Dunaj-Mari- 
bor-Celje-Ljubljana-Trst in Ce
lovec - Dravograd - Velenje - Celje- 
Krško-Zagreb. Iz Celja je pomem
ben odcep v Rogaško Slatino, od 
tod pa povezava z novo (bodočo)

krapinsko magistralo. Tudi Obso
telje mora dobiti komunikacije 
do Kumrovca in do Brežic ter s 
tem nujno povezavo z Zagrebom. 
Cesta od Šentruperta do Logar
ske doline mora dobiti priključek 
iz Velenja čez Šoštanj, izrednega 
pomena pa bo cesta iz Logarske 
doline čez Pavličevo sedlo na Ko
roško, pa tudi cesto od Gornjega 
grada do Kamnika bi bilo treba 
urediti. Menim, da je takšna za
snova cest za turizem zelo pri
merna, ter si želim, da bi se čim- 
prej tudi uresničila.

P. S. Celje

NI VEDNO
Pod tem naslovom je objavil 

mariborski VEČER spodnji pri
spevek, ki ga ponatiskujemo tudi 
mi v nekaj skrajšani obliki.

Avstrijski zakonski par je med 
vožnjo na dopust doživel promet
no nesrečo. Prepeljali so ju v 
celjsko bolnišnico. Ko sta si opo
mogla od najhujšega, sta si za
želela avstrijskih časnikov in re
vij. Iz bolnišnice so poklicali tu
ristično informacijski urad v Sta
netovi ulici. Uslužbenki turistič
nega urada sta takoj ustregli že
lji obeh ponesrečenih turistov. 
Ena izmed njiju je odšla v bol
nišnico, se pozanimala za želje,'

vse Črno
nato znova krenila po časnik^ in 
jih odnesla v bolnico. To se je 
nadaljevalo vse dni zdravljenja. 
Okrevajoča turista sta imela vsak 
dan več želja. Zaželela sta si sad
ja, drugih malenkosti, zadnje dni 
sta prosila celo za nekaj otroških 
igrač, ki sta jih hotela odnesti 
svojim otrokom. Uslužbenka tu
rističnega urada je ustregla vsem 
njunim željam. Pri vsem tem je 
bilo malo ali nič zaslužka za tu
ristični urad, celo stroški. V tu
rizmu je pač treba včasih opra
viti nekatere stvari tudi zastonj, 
da bi se kasneje obrestovale. Ka
že, da v našem turizmu le ni ved
no in povsod vse črno.

PRED
LKROTITVIJO
VOGLAJNE

Celjani z zanimanjem sledijo 
regulacijskim delom na Voglajni, 
ki je na videz sicer nedolžna u- 
mazana rečica, ob hudih nalivih 
pa se zna spremeniti tudi v vele
tok. Letos je na vrsti zadnji od
sek na območju mesta mimo To 
pra in Cinkarne. Ta odsek je 
hkrati tudi najbolj težaven, ker 
zahteva rušenje številnih objek
tov, prestavitev ceste in gradnjo 
mostu čez Voglajno.

Večina del je že opravljenih. 
Pred Toprom smo dobili novo 
cestno križišče, ki je veljalo o- 
krog 50 milijonov S dinarjev, nov 
most čez Voglajno, struga pa je 
medtem, ko to pišemo, izkopana 
že na vsem odseku, razen pri do
mu JLA, ki so ga te dni podrli. 
Prepočasna selitev doma JA v 
Union je bila letos glavna ovira 
za hitrejše napredovanje del. 
Razveseljiva novica je, da bodo 
hkrati z regulacijo uredili tudi 
odsek ceste proti jugu, torej proti 
Skalni kleti, tako da bo v krat
kem odpadel nevarni nepregled
ni ovinek.

Z zaključitvijo del pred Top
rom bo Voglajna v celoti urejena 
do Štor. Njena struga bo v bodo
če zmogla odvajati 400 do 600 ku
bičnih metrov vode na sekundo, 
kar pomeni, da v tem delu Celja 
do večjih poplav v bodoče ne bo 
moglo priti. Še bolj bo Celje s te 
strani zavarovano pred poplava
mi, ko bodo v Tratni nad Slivni
co zajezili gornje tok Voglajne in 
ustvarili umetno jezero. Od tam 
bo štorska železarna dobivala tu
di industrijsko vodo, tako da bo 
korist dvojna, da ne omenjamo 
možnosti za ribogojstvo in izlet
niški turizem.

Regulacija Voglajne, ki je bila 
v zadnjih desetletjih Celju celo 
bolj nevarna kot Savinja, je za 
mesto izredna pridobitev. Vložiti 
je sicer bilo treba precej več kot 
milijardo din, toda vse to se bo 
bogato obrestovano, če računamo, 
da se Celje tako znebi stalne ne» 
varnosti od povodnji.

Voglajna pa niti ni edina re
ka, ki jo Vodna skupnost ob pod
pori občine in njenega gospodar
stva republiškega vodnega sklada 
želi enkrat za vselej ukrotiti. Le
tos potekajo hkrati dela pri re
gular ji Ložnice v dolžini enega 
kilometra. V prihodnjih letih bo 
iionua nožnica po kanalu v svoje 
komo se vode Sušnice in Kopriv
nice, ki se danes leno pretakata 
skoz mesto in ovirata skladen 
razvoj mestnega središča.

V prihodnjih letih bodo na vr
sti še ureditev umetnega jezera 
z dolinsko pregrado ob gornjem 
toku Koprivnice (5 milijonov ku
bičnih metrov vode), dalje regu
lacija Hudinje in Vzhodne Lož
nice. Predvideno je, da bo Celje 
v treh letih v Celoti uredilo svo
je vodne probleme.

J. V.

Tetinomircator
CELJE
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Brivsko frizersko podjetje

»IVEGA« CELJE
s poslovalnicami: 

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

Gaberje
priporoča svoje kvalitetne 

usluge

KINOPODJETJE
CELJE

Uprava Titov trg 3, tel. 31-21
Priporoča cenjenim obiskoval
cem obisk svojih kinematogra
fov UNION, Titov trg 3 — 
METROPOL, Stanetova 15 in 
DOM, Ljubljanska cesta. 
Trudimo se, da bi izbrali res 
dobre filme, kar pa ni zmeraj 
odvisno od nas, temveč pred
vsem od uvoznikov.

Plinarna - vodovod
CELJE

Hitro in poceni kuhate, pečete, 
ogrevhte vodo in prostore s 
plinom butan — propan. Ku
pite ga lahko v 10 kg jeklen
kah vsak dan od 7 — 13 ure 
v podjetju Plinarna vodovod, 
Celje, Ljubljanska cesta 19 ali 
pa ga naročite — tel. 23-10. Po 
želji ga pripeljemo na dom. 
Jeklenke pošljemo tudi po že
leznici.

Na pragu nove drsalne sezone
Kot lani, tako se bo tudi letoš

nja drsalna sezona v Celju začela 
z zamudo. Vzrok je isti — grad
bena dela. Medtem, ko so bila 
lani v tem času V teku zaključna 
dela pri gradnji osnovnega objek
ta, zlasti pa strojnice, se je letoš
nja sezona zakasnila predvsem 
zaradi gradnje nove betonske tri
bune in sanacije drsalne plošče. 
Tako bo športni in rekreacijski 
prostor v celjskem mestnem par
ku dobil letos nov objekt — tri
buno, ki bo lahko sprejela okoli 
2200 gledalcev. Tribuno je pro
jektiral inž. H. Brnčič (Slovenija- 
projekt, Ljubljana) dela pa je iz
vršil domači Ingrad. Gre za že- 
lezobetonski objekt, ki je naslo
njen na hrib, hkrati z njim pa so 
bili postavljeni tudi temelji za 
bodočo streho nad drsališčem.

Z gradnjo tribune — dela je 
pravzaprav omogočil kolektiv 
Aera, ki je na seji delavske sve
ta na začetku leta odobril ža na
daljnjo gradnjo umetnega drsa
lišča 50 'milijonov starih dinar

jev — so nastali pod njo pro
stori, v katerih bodo že v bližnji 
prihodnosti urejeni: bife, garde
robe za prosto drsanje, soba za 
sodnike, soba, v kateri bodo zvoč- 
no-ojačevalne naprave itd. Tako 
je bil s tribuno rešen problem, 
ki bi sicer ostal še dolgo časa od
prt in težko izvedljiv.

Z gradnjo tribune se je kon
čala druga faza gradnje športno
rekreacijskega objekta v mestnem 
parku. Tretja faza je na vidiku 
in prve priprave zanjo so se že 
začele. Gre namreč za gradnjo 
strehe in za pridobitev velikega 
zaprtega prostora, ki se bo lahko 
spremenil v dvorano za gospo
darske in druge razstave, tu bo
do lahko festivalske, večje kul
turne in zabavne prireditve in 
seveda najrazličnejša športna 
tekmovanja. O gradnji takšne ha
le je stekla prva beseda tudi na 
nedavni peti redni seji celjske 
občinske skupščine, na kateri so 
med drugim ocenjevali rezultate 
letošnjega mednarodnega leta tu

rizma. Pobuda, ki jo je dal od
bornik Rado Jenko, je naletela na 
razumevanje oziroma vsaj mnenj, 
ki bi govorila proti, ni bilo. Gre- 
pa za akcijo, ki presega delokrog 
Hokejsko drsalnega kluba, saj bi 
Celje s takšno halo dobilo ne le 
športni rekreacijski objekt, mar
več takšnega, v katerem bi dobi
li svoj prostor gospodarske, kul
turne, politične, športne, in dru
ge prireditve. Pobuda je tu, načr
ti, vsaj idejni, ,so tudi pripravlje
ni, približna sredstva, ki bi jih 
potrebovali za takšno delo pa ne 
tako visoka, da bi se ob njih mo
rali ustaviti in reči — ne. S halo 
bi objekt v mestnem parku pri
dobil na svojem turističnem po
menu, saj bi prav tu lahko gostili 
mnoge kulturno-umetniške, šport
ne in druge ekipe.

Pri Hokejsko drsalnem klubu 
se torej pripravljajo1 ne samo na 
letošnjo sezono, marveč tudi na 
gradnjo hale. Kot vse kaže bo tu
di letošnja sezona precej živahna, 
čeprav ne tako kot lani. Zaenkrat 
je znan samo en datum in to 5. 
januar 1968. leta, ko se bodo v 
Celju srečali jeseniški in švedski 
hokejisti. To bo prav gotovo 
športna prireditev leta. Poleg te
ga so v teku razgovori, da bo 
nekaj dni za tem nastopila v Ce
lju Regina Heitzer s svojo skupi
no umetnih drsalcev. V načrtu 
pa so še druga gostovanja in na
stopi, zlasti še, avstrijskih hokej
skih ekip, da ne omenjamo do^ 
mačih.

Po vsem tem kaže, da se bo 
prvi uspešni drsalni sezoni na no
vem umetnem drsališču letos pri
ključila šg ena. V minuli sezoni 
so na tem drsališču zabeležili 
107 drsalnih dni in okoli 40.000 
drsalcev, predvsem otrok. Tako 
je ta objekt, čeprav majhen, po
stal najmočnejše središče šport
nega in rekreacijskega udejstvo
vanja mladih. Njegova prednost 
je tudi v tem, da je skoraj v sre
dišču mesta in na prostoru, kjer 
je ob vsakem letnem času zrak 
čist in svež.

Milan Božič

Karel Jug

Celjsko športno pismo
V pozno jesen že pristajamo, šport

niki in šporlnice pa še kar vztrajno 
nastopajo v različnih tekmovalnih 
skupnostih. V glavnem Je za nami 
tekmovalna sezona in lahko podaja
mo obračun dosežkov posameznikov 
in kolektivov.

V zadnjem pismu smo zapisali, da 
so atleti in atletinje Kladivarja z le
pimi tekmovalnimi dosežki pričeli le
tošnjo sezono. Zal, smo v poletnem 
in jesenskem času bili priča tudi več
jim spodrsljajem, ki jih doslej pri 
takšnem kolektivu nismo bili navaje
ni. To velja predvsem za neuspehe 
na pokalnih in moštvenih republiških 
in državnih prvenstvih, ki so zrca’o 
širine in kvalitete vsakega atletskega 
kolektiva v državi. Kdo bi n. pr. pri
čakoval, da bo članska vrsta Kladi
varja šele tretja na pokalnem prven
stvu Slovenije?! Se večje preseneče
nje je društveno vodstvo Kladivarja 
priredilo ljubiteljem celjske atletike 
s tem. da prvič v obdobju 20 let ni 
postavilo moške članske vrste na mo
štveno državno prvenstvo, kjer je 
Kladivar vsa novojna leta bil nW 
najboljšimi v državi! Tako je Kladi
var letos sodeloval v finalih ekipnih 
prvenstev Jugoslavije le pri mladin
cih. kjer je dosegel 5. mesto, povsod 
drugje pa se ni uspel preriniti med 
šest najboljši Članice so prav tako 
prvič izpadle iz finalnega srečanja v 
tako mikavnem ekipnem prvenstvu 
Jugoslavije. Kladivar Je tudi v Slo
veniji izgubil naslov absolutnega pr
vaka in dragocene trofeje s seštev
kom točk iz vseh tekmovalnih ka
tegorij. To so bili hudi spodrsljaji, 
ki jih ne moremo pripisati le atletom 
in atletinjam, njihovim disciplinskim 
prekrškom, pač pa gredo tudi v bi
lanco slabosti v vodstvenih vrstah 
Kladivarja. Poglejmo še po svetlih 
točkah, ki Jih tudi ni bilo malo v 
tem kolektivu. Marjana Lubejeva Je 
letos osvojila kar 3 naslove državne 
prvakinje in prvič v svojem življe
nju tod! 3 zlate kolajne na Balkan

skih igrah. Dosegla je tudi normo za 
udeležbo na olimpijskih igrah v Mek- 
siku v peteroboju, večkrat izenače
vala državna rekorda na 60 m in 100 m 
ter popravila državni rekord na 
200 m. Letos se Je odlično uveljavil 
tudi mladi Drago Zuntar. Omenjamo 
le 3 najbolj dragocene zmage - na 
polfinalu za evropski atletski pokal 
v teku na 10.000 m, srebrna kolajna 
na 10.000 m na mediteranskih igrah 
v Afriki ter 2 zmagi na dolgih pro
gah na meddržavnem srečanju SFRJ 
: Švica, ki je bilo odlično organizira
na prireditev v našem mestu. Sport 
in turizem sta si ponovno segla v ro
ko, saj je v našem mestu preživelo 
nad 50 Švicarjev polne 3 dni in so 
bili navdušeni nad vsem, kar so vi
deli In doživeli pri nas. - Na repub
liškem prvenstvu posameznikov v 
skupini Članov in članic je Kladivar 
pobral največ lovorik, na podobnem 
tekmovanju, državnem prvenstvu, pa 
mnogo manj kot prejšnja leta.

Rokometaši so izpadli iz zvezne li
ge in se vrnili v republiško, kjer 
ponovno nastopajo z velikim uspehom 
in so trenutno po jesenskem delu 
tekmovanja najboljši. Neuspeh v 
zvezni ligi gre na račun pomanjkanja 
tekmovalnih izkušenj, v nekomplct- 
nem nastopanju na tekmah zunaj 
Celja in nepripravljenosti (material
ni in organizacijski) za tako zahtev
no tekmovanje.

Odbojkarice Partizana Celje — me
sto so premočno osvojile repub iško 
prvenstvo in se bodo sedaj v kvali
fikacijah ponovno poizkušale prebiti 
v zvezno ligo. Ob njihovi kvaliteti 
pogrešamo še širši krog igralk in 
kvalitetnega trenerja. Obe stvari sta 
ob materialni bazi neprecenljivi za 
usoešno članstvo v tako zahtevnem 
tekmovalnem sistemu, kot je zvezna 
liga.

V nogometu ni napredka. ŽNK Ce
lje je zaključilo tekmovanje v slo
venski ligi z dobro oceno. Kladivar 
je postal prvak v conski ligi, Olimp 
pa je v isti ligi pristal nekoliko ni

že. V novi tekmovalni sezoni bi Ce
ljani imeli možnosti do članstva dveh 
ekip v republiški ligi. Vendar je v 
počitniškem času le prišlo do zdru- 
" tve dveh lokalnih tekmovalcev Ce
lja in Kladivarja v enoten kolektiv. 
Nogometaši enotnega društva Celje- 
Kladivar pa vsaj doslej v republiški 
ligi niso pokazali zrelosti in s spre
menjeno tekmovalno srečo nabirajo, 
pa tudi izgubljajo dragocene točke. 
Kvaliteta nogometa je na povprečni 
ravni tako pri novem kolektivu, še 
slabša pri Olimpu in vse večji krog 
ljubiteljev nogometa iz Celja odhaja 
sedaj na ogled tekem l. zvezne lige 
v Ljubljano in Maribor.

V košarki so mladi igralci Celja po
kazali lep napredek in osvoji M čast
no 2. mesto v II. slovenski I gi. To 
igro, ki je Jugoslaviji prinesla sve
tovni sloves, v našem mestu močno 
zanemarjamo. Na enem samem gim
nazijskem ierišču je pač nemogoče 
razvijati večjo širino, od tod pa še 
skrbeti za kvaliteto. Mladi ljudje pa 
so nadvse privrženi k tej igri in po
stopoma bo treba ustvarjati ustrezne 
pogoje za njen širši razmah.

Plavalci so pokazali skiomen na
predek in pri NEPTUNU so še vedno 
v fazi pionirskega dela. Večje število 
plavalnih šol. oživitev waterpcla in 
športni uspehi v pionirskih katego
rijah — to so bili v glavnem najbolj 
otipljivi rezultati prizadevnega dela 
celjskih plavalnih entuziastov. Brez 
pridobitve pokritega plavalnega ba
zena, ki bi s’u'il poleg špc-Ttnega 
plavanja vsej šolski mladini za pouk 
plavanja, občanom za rekreacijo, tu
rizmu v propagando, pa še dolgo ne 
bo napredka v najbolj zdravi veji 
naše telesne kuUurt!

Smučarji so zaključili svojo tekmo
valno sezono s prvomajskrm slavjrm 
na Okrešlju in še v poznejših tek
movanjih na istih terenih z med
mestnim srečanjem Zagreb : Celje, 
ki so ga premočno odločiM v svojo 
korist, ter v srečanjih s pionirji iz 
Zasavja. Zal, da so ti prelepi smu
čarski tereni, ki pedaljšujejo smu
čarsko sezono domala tja v poletni 
čas, tako oddaljeni od našega mesta.

Ploskev umetnega drsališča je v 
tem obdobju bila prazna. Žal še na 
tem prostoru ni bilo vse nared za

kotalkanje, igralci tenisa so s pridom 
v rekreacijskem smislu izkoriščali 
čudovit športni prostor v Mestnem 
parku. Športni park HD K Cejle pa 
je ponovno postal gradbišče velike 
tribune za 2300 - 3000 gledalcev. Mor
da bi kazalo bolj funkcionalno izko
ristiti ob pridobitvi tribun ploskev 
umetnega drsališča v poletnem času 
za športne igre — košarko, rokomet 
in odbojko.

Hokejisti na travi so nas ponovno 
razveselili z osvojitvijo republiškega 
prvenstva, na državnem pa so pristali 
v poIUnalnem turnirju.

Kegljači, ki za svoje športno na
stopanje in treniranje plačujejo eko
nomsko članarino, so nas razveselili 
predvsem z uspešnim nastopom na 
republiškem prvenstvu v dvojicah. 
Med prvo desetorico so bili kar štir
je celjski pari. Na državnem prven
stvu je bil Vanovšek sedmi in s tem 
je že podpisal kandidaturo za držav
nega reprezentanta.

Izredne lepe dosežke so na držav- 
nm in republiškem prvenstvu dosegli 
celjski strelci. V streljanju z malo
kalibrsko puško in pištolo so še ved
no veliki mojstri v Sloveniji in dr
žavi. z ureditvijo strelišča na Gričku 
bodo imeli po dolgih letih tudi dobre 
pogoje za razvoj športnega streljanja.

Z lepimi uspehi doma in v inozem
stvu (Monzi) nas je razveselil celjski 
dirkač Salobir, član AMD Slavko 
Slander.

Kratek sprehod po celsjkih društ
vih in pregled dosežkov njihovega 
članstva nas ne more zadovoljiti. Le
to 1967 ni bilo tako uspešno v kva- 
Ii*etnih storitvah kot prejšnja. Ko
rakamo na mestu, marsikje celo na
zadujemo. Razveseljiva je le večja 
aktivnost na področju rekreacije in 
dobra udeležba na delavskih športnih 
igrah, ki so zavzele že širok razmah. 
Kva iteta celjskega športa pa bc po
rasla le tedaj, če bomo z materialni
mi žrtvami v najkrajšem času ustva
rili pegoje za nemoteno izvajanje 
redne in solidne šolske telesne vzgo
je, za kar so nam potrebne nove te
lovadnice in opremljena igrišča. 
Okrog 200.1 otrok in mladine bo v teh 
deževnih in zimskih dneh preživljalo 
pouk telesne vzgoje sredi Celja v 
šolskih klopeh in razredih.
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S Paškega Kozjaka 
aa Dobrno
Priti na Paški Kozjak (1063 m) ni 

težko: z jutranjim Savinjčanom do 
pake, nato od postaje čez tire mimo 
kmetije in - kolikor piše na njenem 
zidu — 1 uro 30 minut skozi gozd in 
čez položne senožeti do planinskega 
doma PD Velenje.

Znamenje na prevalu pod planin
skim domom nas usmerja v tri smeri: 
proti zahodu nazaj v Šaleško dolino, 
proti jugu oz. jugovzhodu v Hudičev 
graben (po katerem nas Dobrniča 
tudi privede v Dobrno), po grebenu 
naprej pa v Dobrno. Z vrha tega 
grebena, kjer se je — kakor priča 
napis na granitni skali — v mrzli no
či sredi februarja 1944 končala živ
ljenjska pot dveh borcev XIV. divi
zije, se spustimo po mehki senožeti 
naravnost v listnati gozd. Zelo lepo 
markirana pot nas vodi menjaje sko
zi gozd in čez položne travnike, mi
mo dveh, treh domačij. Prej ko v 
dveh urah, če nas spotoma ni zadržal 
razgled ali resje v gozdu, smo že na 
vrhu obljudenega Klanca nad dobrn- 
skim zdraviliščem. Oddih v eni iz
med dobrnski restavracij do avtobu
sa, bo vsekakor zaslužen.

G. G.

Planinski dom 
Logarska dolina

vas vljudno vabi na izlet ali na do
pust. ob vsakem času je na voljo ve
lika izbira vseh vrst jedil in pijač. 
Cena pensiona 28,70 novih dinarjev. 
Za skupine posebni popusti. Informa. 
cije in rezervacije: Planinski dom v 
Logarski dolini.

tovarna žičnih izdelkov 
CELJE
Ipavčeva ulica 20 
tel. 21-43

Žično platno in pletivo, na
vadna in specialna sita, kovin
ska galanterija, transportni 
traki, »Ideal« vložki, pohištve
ne vzmeti.

Gozdno
gospodarstvo

CELJE, Ljubljanska c., 
tel. 20-56

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

SREČNO, ZDRAVO ^ 
IN ZADOVOLJNO JT 
NOVO LETO ZELI 
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Naša zimsko-športna centra
Na našem področju smo mora

li čakati precej časa, da smo do
bili prve smučarske vlečnice na 
Celjski koči, Svetini, v Mozirju, 
na Ljubnem in v Gornjem gradu. 
Kasneje so sledile tem vlečnicam 
še nekatere. Žal so bile snežne 
razmere v zadnjih letih tako' sla
be, da se velja zamisliti, ali so 
vlečnice v naštetih krajih tudi 
koristne.

Se beseda o zimsko-športnih 
centrih. Po vsem sodeč, se bosta 
izoblikovala dva: Celjska koča in 
Mozirska planina. Glede Celjske 
koče, ki ima sedaj dve vlečnici 
(in skromne snežne, razmere), smo 
mnenja, da bi ostali pri sedanjih 
vlečnicah, zgradba pa je nujno 
potrebna temeljite obnove. Če bo 
cesta v redu vzdrževana in če 
bo kaj snega, bo Celjska koča 
zelo primerna za popoldansko in 
nedeljsko smučanje. O rentabil
nosti vlečnice iz Celja do Celjske, 
koče pa dvomimo; tudi ni potreb
na ob dobrih avtobusnih zvezah, 
ki pa jih je treba seveda zagoto
viti.

Perspektivo ima zimsko-šport- 
no središče na Mozirski planini, 
kjer so idealne snežne razmere 
najmanj 4 mesece na leto. žični
ca iz Mozirja na Medvedjak bi 
bila frekventirana poleti in pozi
mi ter bi odprla ta prelepi pla
ninski svet številnim obiskoval
cem. Ker imamo do Mozirja as
faltirano in vedno pluženo cesto, 
bi bili dosegljivi ti smučarski te
reni iz Celia v 45 minutah, pri 
čemer računamo 30 minut za vož
njo z avtomobilom in 15 minut z 
žičnico, kar ni veliko več kakor 
z avtomobilom na Celjsko kočo. 
Ne samo za Celjane tudi za Iju- 
bljančane bi bili ti tereni zelo 
blizu. Tudi za Zagreb. Skratka — 
če bomo gradili zimsko-športni 
center, potem spada na Mozirsko 
planino, kjer so pogoji v vseh 
pogledih zelo dobri.

P. s. Po zaključku redakcije 
smo bili obveščeni, da je podjetje, 
Izletnik že pričelo s pripravami 
za gradnjo žičnice na Mozirsko 
planino.

Kaj kmalu se bo pričela letošnja 
zimska sezona. Naj opozorimo na 
smučišča: Celjska koča (2 vlečni
ci), Svetina (2 vlečnici), Šentjur 
(vlečnica), Šmohor nad Laškim, 
Paški Kozjak, Velenje (skakalni
ca), Mozirje (smučarska vlečnica),

Mozirska planina, Ljubno (ska
kalnica in vlečnica), Gornji grad 
(vlečnica), Sleme nad Šoštanjem, 
Smrekovec, Koči na Loki pod Ra
duho, Menina planina. Logarska 
dolina, Okrešelj (spomladansko 
smučanje), Korošica (visokogor
sko smučanje).

POZIMI ODPRTE POSTOÜßRKE
Po dosedanjih podatkih bodo od
prte naslednje postojanke: Celj
ska koča, Dom na Svetini, Mozir
ska koča. Planinski dom v Lo
garski dolini. Počitniški dom v 
Solčavi, hotel Turist v Gornjem 
gradu, Gostišče Planinka na 
Ljubnem, Andrejev dom na Sle
menu, Don na Paškem Kozjaku, 
Dom na Šmohorju, Dom na Smre
kovcu in vse zasebne gostilne na 
tem področju. Cena pensiona 25- 
36 N din, informacije in rezer
vacije pri urpravah naštetih po
stojank in gostišč. Zimski pro
spekt področja vam pošlje brez

plačno Celjska turistična zveza, 
Celje.

Holiday on iee
Na veliko ameriško drsalno re

vijo HOLIDAY ON ICE, ki bo od 
12. do 26. decembra v Ljubljani 
organizirajo skupinske obiske Iz
letnik, Kompas in Turistični biro 
JŽ, ki imajo na voljo tudi. vstop
nice. Prireditev je velikega obse
ga in izredno atraktivna. Pripom
nimo še, da bo v letošnji zimski 
sezoni, v februarju tudi vsakolet
na dunajska drsalna revija.

ZIMSKI PROSPEKT IN CENIK

Celjskega turističnega področja
vam brezplačno pošlje Celjska turistična zveza, Celje, 

Ulica XIV. divizije 6. tel 23-88

TUDI POZIMI JE VELENJE LEPO ♦ V HOTELU PAKA 
BARSKI PROGRAM IN PLES VSAK VEČER 

OBIŠČITE VELENJE!

Trgovsko podjetje

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

mlajše
Torbice vseh vrst v posebnem 

oddelku
Poslovalnice; Volna, Vesna, 
Manufaktura, Solčava, Droge
rija, Parfumerija in Stari trg
BOGATA ZALOGA DOMA
ČIH IN UVOŽENIH TKANIN 

LEPI IN KVALITETNI 
KONFEKCIJSKI MODELI

TAPETNIK IN DEKORATER

IVAN ČRETNIK
CELJE, Zidanškova 24, 

tel. 26-10
Kvalitetne tapetniške usluge 
ter polaganje vseh vrst pla
stičnih mas in stenskih oblog

GOSTINSKO PODJETJE

OJSTRICA Celje
Ljubljanska c. 5, tel. 29-66
priporoča svoje obrate:
— Restavracija in prenočišče 

OJSTRICA, Celje, Ljub
ljanska c. 5, tel. 29-66

— Gostišče RIBIC, Celje, Zi
danškova 22, tel. 29-47

— Gostišče BIZELJCAN, štore
— Gostišče TURIST, 

Frankolovo
Bogata izbira jedi in pijač, na 

j Frankolovem specialne postrvi

OBRTNO GRADBENO 
PODJETJE

»Remont«
C E L J E

priporoča svoje storitve:
vsa gradbena in obrtniška de
la ter prevoze z lastnimi to
vornimi vozili.
Dela izvajamo hitro, kvalitet
no in po konkurenčnih cenah. 
Zahtevajte ponudbe in prora
čune. Naše strokovno osebje 
vam je z nasvetom vedno na 
razpolago.

LEKARNA CENTER
CELJE

na oglu Stanetove in 
Vodnikove ulice

Neobjavljeno gradivo
Spoštovane sodelavce vljudno 

prosimo, da nam oprostijo, ker 
nismo mogli objaviti vseh njiho
vih prispevkov.'Vsi aktualni pri
spevki pridejo na vrsto prihod
njič. Prosimo razumevanja.

Uredništvo
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Mozirje
LETOŠNJA TURISTIČNA SEZONA 

je bila v Mozirju nezadovoljiva, vzro
ki za to so dovolj znani in jih ne 
bomo naštevali, ker veljajo za našo 
republiko nasplošno. Pred sezono in 
po njej pri nas gostov ni. Le prav 
redki so gostje, ki pridejo k nam že 
junija ali septembra. Glavna sezona 
pa traja komaj dobrih 6 tednov, se
veda če je vreme ugodno.

NAŠI GOSTINCI so se letos kar 
dobro prinravili za sezono. Njihovi 
lokali so bili urejeni in snažni. V treh 
gostilnah so nudili turistom dobro 
hrano no primernih cenah. Gostin
sko nodjetje Turist je adaptiralo zna
no Kolenčevo hišo sred« trga. Na no
vo je še dozidalo k hiši posebno stav
bo, ki le sodobnim turističnim zahte
vam primerno urejena. Obnovljeno ie 
tudi Majerholdovo privatno gostišče. 
Turističnih kapacitet premoremo zdaj 
dovolj. Turisti so zelo radi bivali v 
naših počitniških hišicah pri kopali
šču.

BARVNtR IN DRUGIH RAZGLED. 
NIC Mozirja je büo dovolj na voljo. 
Turisti in domačini so jih radi kupo
vali. Tudi trgovine so bile letos pre
cej boliše založene, le spominkov ni 
bilo veliko.

DAN SAVINJSKIH RIBIČEV je bU 
v nedeljo dne 9. julija. Obisk ie bil 
letos slabši kakor lani, prireditev na 
j^ vseeno lepo usoela in so bili obi
skovalci prav zadovoljni.

NACRTT za gradnjo vzpenja
če na Medvediak so narejeni Cu- 
jemo, da iščejo zdal bančni kredit, saj 
gre za delo velikega obsega. Investi
tor bo avtoturistično podjetje Izlet
nik. ki ga je tre^a v teh njegovih 
prizadevanjih vsekakor podnreti.

Prepričani smo, da je vzpenjača za 
Mozirje velikega pomena ter si jo 
čimprej želimo, saj se zavedamo nje
nega pomena za naše področje.

Letošnje poletje je bil zgrajen nov 
most z betonskimi onorniki čez Sa
vinjo. Pri akciji za zbiranje sredstev 
so zastopniki našega društva aktivno 
sodelovali. V začetku oktobra je bil 
most odprt za promet.

F. V.

Kal bo s 
na goro Olfko?
Kdor je obiska’ lern ^lanincVo po

stojanko na gori OHM se bo rad 
vračal v ta siloviti k^ai Edioa ovi
ra za šp, veoii turisti*"! je

i«ti speljana, n zadnji čas slabo 
vzdrževana cesta, n tem da je tre
ba cesto redno vzdrževat» se ie zvr- 
s+ii^ že več razprav, bodisi med tu- 
ristlčnimi delavni na občinski skup
ščini ali r*ri drugih. Zal je ostalo le 
?iri obljubah Siedn.Pč ie žalsko ko
munalno nodietjn nUUnUPo da bo 
pesto nnnravUo. Sedai srn" v »n- 
liiii delavcev r*a ni o>d Ce
lahko vpriamemo naooTrpdim. v ^ ^ ^ 
7o*nli cesto nOoravUat» i'il»»a.
Slednji* ral povemo, da «o planin
sko postoianko na eov» oliki 
veda tudi pest ozerailUi z ve',;ir’"T 
delovnim poie+nm p’apinci s Polzele 
in prebivalci teh krajev.

Po Ve*prii
P. s. Tudi do konca oktobra se sta

nje ni bistveno spremenilo. Upaimo, 
da se bo vsaj do prihodnje pomladi.

Zdravilišče
Dobrna

Solčava
TURISTIČNA SEZONA se je letos 

v Solčavi in Logarski dolini v pri
meri z lanskim letom nekoliko iz
boljšala. število nočitev sicer ni bi
lo večje, precej pa se je povečalo 
število izletnikov in planincev. Po
hvalo zasluži večina lastnikov hiš in 
sploh prebivalstvo, ki se je zelo po
trudilo pri ureditvi kraja, gojitvi 
cvetja in sprejemu gostov.

AVTOMOBILSKA CESTA, ki jo 
gradi vojska iz Črne na Koroškem 
v Solčavo, oziroma proti Matkovemu 
kotu, je letos segla že v bližino Sv. 
Duha. Delo bodo nadaljevali takoj 
spomladi.

POTOČKA ZIJALKA v Olševi, zna
menita po najdbah iz paleolitika, je 
imela letos zaradi olajšave gibanja 
v mejnem pasu veliko obiskovalcev. 
Z novo cesto bo ta okolica turistom 
še veliko bolj pristopna.

Tudi MATKOV ŠKAF bo odslej la
že dosegljiv po novi cesti, ki jo gra
di v Matkovem kotu gozdna uprava.

»ROGOVILEC« je letos spet spreje
mal goste.

KLEMENCJA jama pod Ojstrico 
ima leto za letom večji obisk. Pla
ninska koča ki jo oskrbuje Planin
sko društvo Solčava, je povečala šte
vilo ležišč zaradi popolne in po
ceni oskrbe so jo pogosto obiskovali 
tako planinci kakor letoviščarji.

Južno pobočje 
Pohorja
Letos so se v Slov. Konjicah tu

ristični strokovnjaki dogovarjali o 
načrtih za hitrejši razvoj turizma na 
južnem pobočju Pohorja. Ugotovili 
so, da so na tem delu, predvsem v 
okolici Skomarja in Resnika, idealne 
možnosti za razvoj turizma. Oba kra
ja ležita kakih 1000 m nad morjem 
in imata lepo lego. Z dolino sta po
vezana z dobro cesto in imata tudi 
že elektriko in vodovod. Oba kraja 
sta primerna tako za letni kakor za 
zimski turizem. Letos so tudi dolo
čili lokacije za počitniške hišice, 
šest ljudi pa jih je že začelo graditi. 
V prizadevanju za razvoj turizma se 
vključujejo tudi kmetje, ki priprav
ljajo sobe za turiste. Tudi podjetje 
Marles je obljubilo, da bo v krat
kem postavilo na Pesku montažno 
hišico. Vsekakor smemo biti veseli, 
da so od besed prešli k dejanjem.

BO
■0C
Iebro

jzn peči

TOV AKNA AERO CELJE TOVARNA AERO

Za žejo vedno in povsod le LAŠKO PIVO

Pozimi: nekoč in sedaj ...

PLANINSKI DOM LOGARSKA DOLINA TER MOZIRSKA 
KOCA STA OSKRBOVANA TUDI POZIMI!

LEPA SMUČIŠČA!
Planinski dom v Logarski dolini ima novo centralno kurjavo

Delo turistično- 
olepševalnega 
društva Šentjur
Društvo je bilo ustanovljeno 16. ju

nija 1967. Prvi odbor se je takoj lo
til dela in je sklenil, da bo društvo 
sprva delovalo bolj kot olepševalno 
društvo. Takoj pa so tudi začeli pre
učevati pogoje za razvoj turizma, saj 
imajo kopalni bazen, pri katerem je 
treba dokončati igrišča in urediti 
camp, planinsko kočo Resevna, ka
teri je treba urediti elektriko in vo
dovod ter čimprej do nje zgraditi 
cesto. Gostinstvo je bilo doslej zelo 
skromno, stanje se je precej popra
vilo, odkar je odprlo trg. podjetje 
Resevna lokal Espresso. To je go
stilničarje prisililo, da so lepše ure
dili svoje lokale in znižali cene vinu.
V načrtu je še gradnja gostišča oz. 
večjega obrata za družbeno prehra
no. Ribniki na Blagovni bi bili lahko 
bolj izkoriščeni v turistične namene, 
če bi se tega pravilno lotili. Železar
na Štore bo v Slivnici zgradila aku
mulacijsko jezero, s člani tamkajšnje 
krajevne skupnosti se že dogovarjajo 
o ustanovitvi turističnega društva v 
Gorici pri Slivnici, ki bi organiziralo 
razvoj turizma v tem kraju. Grad 
Ritnik bi bil kot zgodovinski spome
nik privlačen za izletnike, če bi bil 
tam vsaj bife. Odločili so se. da bo
do Ritnik čim bolj popularizirali. S 
celjskim muzejem, ki je letos končal 
izkopavanje grobišča iz pozne antike, 
so se dogovorili, da bodo organizirali 
v Šentjurju razstavo teh izkopanin.
V prihodnjih letih bodo poskusili 
odkopati in restavrirati še rimski zid 
na gradu. Zaenkrat v Šentjurju ni 
niti ene tujske sobe, v prihodnjem 
letu bodo morali poskrbeti za napre
dek tudi na tem področju.

Kot olepševalno društvo so začeli 
akcijo za olepšavo kraja že pred for
malno ustanovitvijo društva. Organi
zirali so net delovnih akcij, v katerih 
so opravili okrog 500 delovnih ur. S 
tem so v glavnem očistili in uredili 
glavno ulico ter okolico bazena. Na
prosili so stanovalce blokov, da so 
pokrenili akcijo za ureditev okolice 
blokov in si tudi zagotovili potrebna 
sredstva. Mladinski aktiv na osnovni 
šoli vzdržuje nasad pri spomeniku in 
vrt pri banki, kjer je društvo že za
čelo urejati igrišče za otroški vrtec.

Društvo je oskrbelo načrte za ure
ditev glavne ulice, za urditev kri
žišča pri Zadružnem domu ter za 
ureditev okolice pekarne in vinoto
ča. V kratkem bodo dobili evidenco 
zgradb, ki so zaščitene, in izdelali 
načrt za ureditev »Zg. trga«, ki je 
urbanistično zaščiten. Imajo dogovor 
s Komunalnim podjetjem in občin
sko skupščino, da se ob priliki adap
tacij, posebno fasad, obračajo na 
društvo, da jim da arhitekt strokov
ni nasvet glede fasade in okolice.

Pri komunalnem podjetju so do
segli, da bodo spomladi nastavili vrt
narja, da bodo nasadi redno vzdrže
vani.

Društvo deluje za zdaj še samo z 
idealizmom, finančna sredstva pa si 
obetajo deloma od gospodarskih or
ganizacij, ki so sklenile, da ob pri
liki občinskega praznika ne bodo iz
dajale večjih zneskov za čestitke in 
reklame, temveč da bodo ta sred
stva namenili ureditvi kraja. 50.000 S 
din na jim je obljubila občinska zve
za DPM za ureditev otroškega igri
šča. Za prihodnje leto si obetajo tu
di pomoči občine, saj so tako skup
ščinski organi kot gospodarske orga
nizacije društvu naklonjeni.

Breda Svetina

vas vabi na izlet, kopanje, dopust in 
zdravljenje. Kopalni bazen s toplo 
termalno vodo je na voljo vsak dan 
tudi zunanjim obiskovalcem, enako 
tudi sodobna zdravstvena sredstva. 
Restavracija nudi izborno pripravlje
na jedila.

Elektro Celje
uprava Celje, Mariborska c.

dobavlja potrošnikom elektri
čno energijo, projektira in 
gradi daljnovode, krajevna o- 
mrežja in transformatorske 
postaje.

LESNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT

•<Saoitifa«
CELJE

Mariborska cesta 116, telefon 32-66 
Priporoča cenjenim kupcem svoje kakovostne proizvode 

rezan les, embalaža, furnirji, pohištvo

TRGOVSKO PODJETJE

AVTOMOTOR Celje
Uprava Celje, Miklošičeva 2, telefon 28-44, telex 33532

Lastnikom motornih vozil priporočamo avtomobile, kolesa, 
motorje, mopede ter rezervne dele in gume za vsa vozila v 
svojih prodajalnah, ki jih imamo v CELJU, ŠEMPETRU, 
VELENJU, BRESTANICI, PTUJU, ROGAŠKI SLATINI in 
SLOVENJ GRADCU.

GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE

»INGRAD«
CELJE

Ljubljanska cesta 6, telefon 28-52

Največje gradbeno podjetje na širšem celjskem območju iz
vaja tudi največja gradbena dela, vključno z vsemi obrtnimi 
storitvami «a Področju visokih in nizkih gradenj. Naročni
kom so na voljo naši projektanti ter najboljši gradbeni 
strokovnjaki.

LEPO MESTO 19



■IVESELE OKROGLE OGLATE - VESELE - OKROGLE
STOLETNICA
Sto let slovenskega gledališča! 
Slavili smo jubilej 
brez hrupnih fanfar in blišča, 
s pogledom nazaj in naprej, 
v skrbeh za kulturo, rastočo 
nam skromno na sušnih tleh, 
a vendar z ljubeznijo vročo 
v gledaliških ljudeh, 
ki hočejo še živeti 
in v svojem delu goreti 
za Celja čast 
in kulturno rast.

NESREČNEŽ
Pod dimniki visokimi 
se je otrok rodil 
in z dihi je globokimi 
življenje vase pil.
A v zraku plini so bili, 
nemarni, kar se da, 
pa so skoz nosek mu prišli 
do pljuč in do srca.
Otrok ubogi! Ta naš svet 
ga s plini je sprejel!
Zdaj hrope, kašlja ves napet.
Oh, smolo je imel!
CELJSKI BAR
Celje bar je zdaj dobilo 
in se z njim je uvrstilo 
med kulturne naše kraje, 
da turist zdaj dosti raje 
v Celju z avtom prenočuje, 
striptizete občuduje.
Tudi mi, sicer Celjani, 
včasih radi smo neugnani.
Tudi nam je bar odprt 
kot skrivnostni rajski vrt.

IŠČE SE
Direktor se išče, ker je potreben, 
a na razpis se nihče ne javi. 
Problem je resda pereč in poseben, 
ker že predolgo podjetje gnjavi. 
Kje ga dobiti? Nazadnje tako 
brez njega nemara bo tudi šlo, 
ko sam kolektiv se iz krize 
pogumno z delom iz^rize...

VEC CVETJA!
Brez cvetic nasadi, 
ko je čas pomladi, 
to se v Celju dogodi. 
Lepe slike tudi 
mestni park ne nudi — 
kdo premalo zanj skrbi?

EGOIST

V socializmu se dobro živi, 
je dejal, ko je mislil nase.
Res si ustvaril je lepe čase, 
videl pa ni več drugih ljudi, 
ki so daleč za njim ostali, 
ker so premalo se kvišku gnali.

NAGROBNI NAPIS

Tukaj počiva 
staroupokojenec, 
na grob mu položimo 
hvaležnosti venec, 
ker z nizko pokojnino 
je socialo podpiral, 
s to zavestjo brez tožbe 
je v revščini umiral.
Nobena misel bridka 
ne moti mu več počitka, 
ko spi v podzemlja senci. 
Hvaležni novoupokojenci.

DVA HRAMA

Skrij se, narodni dom, 
ki si doživel polom!
Tvoj konkurent je vstal 
lep, pomlajen, svetal!
Dolgo se vodil boj 
je med njim in teboj, 
praske zadal ti je čas, 
kruto skazil ti obraz.
Tih in skromen se zdiš, 
kakor da bol trpiš, 
ko pred postajo tam 
drug se blešči nam hram ...

Očka, rada bi to lepo punčko! 
Jaz tudi. . . .

NIKOLI PRAV
(Trgovcem s premogom, ki se 
grejo šesttedenski dobavni rok!)

Avgusta:
Kako bi premog le prodali, 
ki so preveč ga nakopali?
To dela rudniku skrbi, 
zaloga ga teži, mori...

Oktobra:
Kje bi premoga več dobili, 
da bi potrebam zadostili, 
ki jih potrošniki imajo, 
ko zdaj brez njega godrnjajo?

GRDI PLOČNIKI

Pločniki vpijejo poškodovani: 
Pridite in zakrpajte nas, 
vi spoštovani občani Celjani! 
Vendar je že popravila čas! 
Pločniki v ulici Levstikovi, 
v Stanetovi pa ravno tako 
tamkaj okoli Branibora 
kličejo na pomoč: halo!
Kdor je zdravih nog naveličan 
ali bi pete znebil se rad, 
tam se mu hitro izpolni želja! 
Zlomi lahko pa si tudi vrat...

URA STOJI
Na Šlandrovem trgu ura 
že leta negibna stoji 
približno tako kot kultura, 
ki tudi se ji ne mudi.
Le kdo naj navije obe, 
da čas nam naprej spet gre?

Ljubica, kakšno darilce 
si mi prinesla z dopusta?

PROBLEMI

Pri Slovencih rodnost pada, 
a mladine je predeč, 
ki odšla bi v službe rada, 
pa za vse ni kruha več.
Saj kdor nima osemletke, 
še lahko postane šef.
Dobre zveze niso redke, 
šola včasih je le blef.
Tuji svet se nam odpira. 
Šilinge si služi kdo, 
drug pa marke si nabira. 
Mora biti pač tako...'

TURISTIČNO LETO

Turistično leto, 
z veseljem pričeto, 
kako bo končalo 
svoj čas in svoj tek? 
Statistika kaže, 
še malo ne laže: 
domačih turistov 
bilo je vse manj!
Reforma pobrala 
jih je, to ni šala!
A v letu prihodnjem 
naj vrne jih že!

CELJSKA RAKETA

Nad Celjem raketa!
To ni kakšen trik!
Le slavo obeta 
nam takšen podvig.
Vsa čast gre mladini, 
stremeči navzgor, 
ki prosta v višini 
si išče svoj vzor!
Da bi poleteli 
z raketo mi vsi 
in hrabro se vzpeli 
nad majhne reči!

ČRNE GRADNJE

Črne gradnje kakor gobe 
rade zrastejo čez noč_
To gotovo je narobe, 
toda kje je tu pomoč?
Gobo v gozdu že odkriješ, 
črno gradnjo pa težko, 
roko si nad njo umiješ 
in porečeš: Pa naj bo? 
Glej, tako se širi Celje 
vztrajno kar na vse strani! 
Kmalu bodi nam v veselje 
— mesto sto tisoč ljudi!

PISMO JANEZKA GRDOVIDA

Spoštovano Lepo mesto!
V svojem zadnjem pismu sem 

že omenil, da ni moj namen samo 
grajati, temveč tudi pohvaliti, kar 
je. pohvale vredno. Tako' je po
hvale vredno, da so letos obnovi
li v starem delu mesta več po
slopij, ki so bila obnove zelo po
trebna. Upam, da bodo ta dela 
nadaljevali, c,aj je obnove potreb
na še vrsta hiš v Zidanškovi uli
ci, na Okopih, pa tudi drugod. 
Obnavljajo tudi Union, kjer bi 
mi bila bolj všeč kakšna drugač
na rešitev, glede na suho mošnjo 
pa moramo biti tudi s tem zado
voljni. Veseli me tudi, da smo do
čakali novo obleko farne cerkve, 
še bolj pa bom vesel, ko bo ob
novljena prelepa gotska kapelica.

Več ulic na območju mesta je 
dobilo letos asfaltno prevleko in 
so bili komunale! v tem pogledu 
kar pridni, zato naj jih pohva
lim; pograjam pa naj jih, da ne 
morejo pokrpati mestnih pločni
kov in da ne najdejo1 toliko de
narja, da bi vsaj krpali cestišče 
pred pošto in na Titovem trgu. 
Nekajkrat sem že opozoril na po>- 
manjkljivost v podvozu pod po
što. Kanali tam ob nalivih ne. po
žirajo vode, ki se nateka v pod
voz. Tako nastane jezero po ka
terem vozijo avtomobilisti in 
brizgajo uboge pešce. Najbolj pa 
smo ubogi šolski otroci.

Takšne zanemarjenosti, kakor 
sem jo našel na kapucinskem gri
ču, ni zlepa najti. Obe poti, proti 
Bregu in pod dijaškim domom, 
sta tako1 zanemarjeni, da ni iz
raza, kako bi to imenovali. Ob 
poti proti internatu je že. več me
secev podrta ograja, naštel pa sem 
deset lukenj in vrzeli. Čudno je, 
da še ni bilo nobene, nesreče. Tu
di pot proti Bregu ni mnogo bolj
ša, samo da so tu še razvaline 
nekdanje samostanske ograje. Če 
mi inšpektorji tega ne verjamejo,

naj stopijo tja in si na kraju sa
mem ogledajo to svinjarijo.

Tudi o drugem griču moramo 
pristojnim nekaj svetovati. Tiste 
kapele naj obnovijo ali pa podro, 
stopnice pa popravijo. Na pot 
proti Jožefovi cerkvi so pripeljali 
nekaj materiala, ki ga pa nihče 
ne raztrosi in ga bodo nalivi kma
lu odnesli. Tako ostane cesta še 
vedno neposuta in zanemarjena.

Še. na nekaj bi skoraj pozabil. 
Večkrat berem, da urejajo ulično 
razsvetljavo zdaj tu zdaj tam in 
da bo povsod javna razsvetljava. 
Spomnil sem se na cesto proti 
Starem gradu, ki je še vedno v 
temi. Z dobro voljo bi jo mogoče 
ob kakšni priložnosti le okrasili 
z nekaj prav navadnimi svetilka
mi, kakršne so že namestili na 
marsikatero manj frekventira.no 
cesto.

Pristojne bi tudi rad vprašal, 
zakaj nam v Celju tako primanj
kuje vode. Pred dvema letoma, 
ko smo zbrali poldrugo milijardo 
so nam zagotovili, da bo vode za 
dvajset let dovolj, pa je. že po 
dveh letih primanjkuje.

Ko gledam vedno1 več avtomo
bilistov po celjskih ulicah, povem 
še enkrat, da je nepravilno1 če

bodo zazidali parkiral prostor za 
Koprom.

Povedati moram še nekaj glede 
zanemarjenega parka pa glede 
rož, ki jih spomladi sploh ni bi
lo. In ko pišem te vrstice, tudi 
jesenskih ni videti.

Povem še, da je parkirnih pro
storov še danes v Celju premalo. 
Kaj šele bo čez nekaj let? Pa 
menijo, celo sedanje pozidati.

Ko sem moral iti v oktobru 
pomagat urejat stričev grob na 
Okoliško pokopališče, sem našel 
tam pravo divjo prerijo. Glavna 
pot postaja potok, trava in plevel 
pa sta se razbohotila. Moram u- 
gotoviti, da svojci zelo hitro po
zabijo na svoje drage, občina pa 
n.a svoje pokojne meščane. Svoj
ci se jih spomnijo vsaj za dan 
mrtvih, občina pa še takrat ne! Na 
Mestnem pokopališču pa. opažam- 
zadnje dni, ali bolje, zadnja dva 
meseca le nekatere težnie po lepši 
ureditvi tega pokopališča, česar 
sem seveda zelo vesel. Ker že pišem 
o pokopališču, kjer se neha člo
veško življenje, bom nehal pisati 
tudi to pismo ter bom ostal z od
ličnim spoštovanjem, želeč vam 
cenjenega zdravja

vaš vdani Janezek Grdovid

-Lepo mesto«, glasilo Olepševalnega in turističnega društva Celje. Urejuje društveni uredniški odbor. Glavni urednik prof. Zoran Vudler, 
odgovorni urednik Milan Cetina, lektor prof. France Sirk. Izhaja dvakrat letno, tisk Papirkonfekciia Krško. Naročnike 

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


