
IHUZEJČEK NA STARETI GRADE CESTO NA STARI GRAD CREJAJO
V ponedeljek 10. novembra 

je pričela z delom posebna ko
misija Olepševalnega in turistič
nega društva Celje, ki bo pripra
vila do spomladi manjšo muzej
sko zbirko na Starem gradu, ki 
naj prikaže rod Celjanov, lite
raturo o celjskih grofih, izkopa
nine, slike gradov ter še druge 
zanimivosti iz zgodovine Celja
nov in celjskega gradu. Komisiji 
predseduje umetnostna zgodovi
narka, kustodinja celjskega mu

zeja Milena Moškon, člana pa 
ing. arh. Janko Hartman ter 
prof. Zoran Vudler. Predsednica 
komisije Milena Moškon meni, 
da bo otvoritev zbirke že mese
ca maja. Seveda bodo zbirko po
stopoma dopolnjevali kakor bo
do možnosti in finančna sred
stva. S to zbirko bo grad izred
no pridobil, saj bo dobil potreb
no kulturno vsebino, ki smo jo 
doslej pogrešali. To društveno 
akcijo velja še posebej pozdravi
ti in podpreti.

Proti koncu minulega meseca 
je pričel z delom poseben režij
ski odbor za gradnjo ceste na 
Stari grad, ki sta ga imenovala 
Olepševalno in turistično društ
vo Celje in svet za gradbene in 
komunalne zadeve pri občinski 
skupščini. Odbor ureja trenutno 
gradbeno tehnično dokumentaci
jo ter premoženjsko pravne za
deve. Odboru predseduje ing. 
Sergej Hribar, člani pa so Vinko 
Steiner, prof. Zoran Vudler, stro
kovnjaka za gradnjo cest Jarh

in Levstik, ing. Čuček, Jože Pan- 
geršič, dr. Wagner Hubert in Jo
že Godec. Če bo šlo vse po sre
či, bo do prvega maja že urejen 
najtežji cestni odsek od Fanin- 
gerja do križa. Ta cesta je izred
nega pomena za Stari grad, ki 
bo z njo postal najbolj obisko
vano izletišče v Sloveniji, po
membna je tudi za številne pre
bivalce, ki bodo navezani na to 
cesto. Naj omenimo ob tej pri
liki, da je imel Stari grad letos 
prvič čez 100.000 obiskovalcev.
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GOLTE, SREČNO!
Na začetku letošnje jeseni je 

prvič potegnila velika gondolska 
žičnica prve obiskovalce na Gol
te, kjer nastaja naš največji turi
stični center. Golte ali Mozirska 
planina, kakor smo jo nekoč 
imenovali, so zanimive tako za 
smučanja pozimi kakor za izlet
nika spomladi, poleti, pa še po
sebej v lepi jeseni, kakršno smo 
imeli letos.

Gradnjo žičnice so začeli v lan
ski zgodnji spomladi ter bi mo
rala biti napravljena že za lansko 
zimsko sezono. Tako je predvi
deval programski elaborat in ta
ko so se tudi dogovorili investi
tor, projektanti pa banka in iz
vajalci. Mi smo seveda o realno
sti takega dogovora dvomili in 
čas je pokazal, da so bili dvomi 
upravičeni, žal so tudi stroški 
od predvidene milijarde in dve
sto milijonov dinarjev narasli 
skoraj že za enkrat toliko, kar 
seveda bistveno spremeni celot
no^ investicijo in seveda vse pro
račune. S tako časovno kakor 
tudi finančno prekoračitvijo se 
projektanti in programerji niso 
postavili.

Vendar pustimo te pripombe 
in ta dejstva, ki niso najbolj 
razveseljiva ob strani ter se vr
nimo k žičnici, vlečnicam in 
smuškim terenom, ki bodo leto
šnjega decembra, upajmo vsaj, 
zares zaživeli' Podjetju Izletnik, 
ki se je lotilo te nadvse velike 
in zahtevne investicije, velja iz
reči vse priznanje za to njihovo 
velik . dejanje, hkrati pa je mo
rala obveza vseh, ki so s turiz
mom kakorkoli povezani, da 
podjetju v obdobju, ko bo mora
lo prebroditi marsikakšne teža
ve, stojijo ob strani in mu po
magajo.

In končno smo veseli, da je ta 
veliki turistični objekt dograjen, 
da je izročen obratovanju in da 
beleži že prve uspehe.

Seveda pa bo terjala žičnica 
na Golte še večje število dopol
nilnih objektov, predvsem go
stinskega in prometnega znača
ja. Tudi glede tega ne smemo 
ostati tam, kjer smo danes, tem
več morajo naprej v širok turi
stični program, predvsem glede 
Mozirja z Mozirsko planino, v 
širšem obsegu pa tudi celotne 
Gornje Savinjske doline.

In ko zaključujemo to uvodno 
misel ob tem velikem turistič
nem dogodku, naj izrečemo še 
vse priznanje za trud in napore 
vsem, ki so ta veliki objekt pri
pravili in zgradili, predvsem pa 
podjetju Izletnik in njegovemu 
direktorju Francu Bajcu.

Rado Jenko

CELJSKE SKROI Z VODO
Glavna regulacijska dela bo

do prihodnje leto končana, zno
va pa je v ospredju vprašanje 
oskrbe Celja s pitno in tehnolo
ško vodo.

Prihodnje leto — takšni so 
vsaj izgledi — bo vodna skup
nost končala glavna regulacij
ska dela na celjskem vodnem vo
zlišču. Približujemo se torej za

naše mesto izredno pomembne
mu dogodku — odpravi stalne 
nevarnosti, da bo Celje še pla
valo. Še eno leto in konec bo 
strahu, da bi se ob zloveščem 
zavijanju siren širila od hiše do 
hiše strah vzbujajoča novica: vo
da vdira v mesto. Tisti, ki so 
preživeli junijsko poplavo v le
tu 1954 ali druge katastrofe vod-

Obiščite turistični center Golte

Gondola na Golte že vozi. Foto Zorko

Od začetka septembra že o- 
bratuje velika 3150 m dolga gon
dolska žičnica na Golte, ki jo je 
zgradilo celjsko avtoturistično 
podjetje Izletnik in je najdalj
ša, najhitrejša in največja v 
Jugoslaviji. Vsaka od obeh 
gondol sprejme 60 oseb, v šestih 
minutah pa potegne turista na 
višino 1411 m, kjer je ob zgornji 
postaji zgrajena velika samopo
strežna restavracija s hotelom. 
V neposredni bližini je še nekaj 
novih prenočitvenih zmogljivosti 
in obnovljeni stari planinski ko
či. Od tod pelje sedežnica na 
vrh 1572 m visokega Medvedja- 
ka. Pobočje ob sedežnici na Med- 
vedjak je primerno za vse vrste 
smučišč, na voljo bosta tudi dve 
vlečnici. Po dolgoletnih opazova
njih imajo Golte dovolj snega 
od druge polovice decembra pa 
do začetka aprila. Opozorili bi 
še, da Golte niso pomembne sa
mo za smučarje. Ta velika gon
dolska vlečnica, ki je ena naj

večjih v Vzhodni Evropi, bo o- 
mogočiia tudi prekrasne izlete 
in planinske ture spomladi, pole
ti in jeseni. Kakor nam zatrju
jejo pri podjetju Izletnik cene 
za prevoze in prehrano ne bodo 
višje kakor v naših drugih turi
stičnih centrih, saj velja povrat
na vozovnica le 12 din, pri če
mer pa le velja pripomniti, da 
je ta center najmodernejši, nje
gova prometna lega pa je za 
smučarje in turiste iz Ljubljane, 
Maribora, Gradca, Celovca in Za
greba zelo ugodna. Glede pove
zave s Celjem pa sploh ne kaže 
izgubljati besedi, saj je iz Celja 
na Golte le dobre pol ure vožnje 
z avtom in žičnico. Poleg smu
čarjev, ki bodo našli tu najlep
ša smučišča, priporočamo vsem 
prelep zimski izlet na Golte. Vse 
podrobne informacije so na vo
ljo v turistični poslovalnici pod
jetja Izletnik v Celju, Stanetova 
ulica, telefon št. 28-41.

ne stihije, najbolje vedo, kaj to 
pomeni.

Povojna regulacijska dela po
tekajo v Celju z manjšimi pre
kinitvami že 15 let. Najprej so 
na mestnem področju ukrotili 
Savinjo, potem pa so se lotili 
drugih vodotokov, ki se prav v 
Celju zbirajo z vzhoda, severa in 
zahoda. Celje je pri tem dobilo 
podporo tudi od zunaj. Zlasti je 
pomembna pogodba, ki jo je ce
ljska občinska skupščina skleni
la z republiškim vodnim skla
dom 31. marca 1966. S to pogod
bo se je republiški vodni sklad 
obvezal, da prispeva 60 odsto
tkov potrebnih sredstev za do
končno sanacijo celjskega vodne
ga vozlišča.

Program, ki je zajel dela v 
vrednosti 31 milijonov novih di
narjev, so takoj pričeli tudi izva
jati. Zaradi zmanjšanih dohod
kov je republiški vodni sklad 
resda predložil podaljšanje roka 
za realizacijo programa od štirih 
na pet let, sicer pa moramo pri
znati, da vodni sklad svoje ob
veznosti v redu izvršuje. Celje je 
imelo ves čas prednost v izvaja
nju regulacijskih del. To je tudi 
razumljivo, saj je bil celjski vod
ni problem v Sloveniji najbolj 
pereč, v Celju je bilo ogrožene
ga največ prebivalstva in največ
je narodno bogastvo.

Tudi samä občinska skupšči
na je v teh letih napela vse sile, 
da so stvari tekle in da je iz 
proračuna ter s prispevki gospo
darskih organizacij zbrala potre
bni delež krajevnih sredstev. Za
radi tega imamo v Celju morda 
kaj manj asfalta ali manj drugih 
komunalnih objektov, vendar je 
vsem Celjanom jasno, da je re
gulacijski problem najpomemb- 
nejši. .

Kaj je doslej nared, je Celja
nom v glavnem znano. Zato bom
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SODELAVCI V TEJ ŠTEVILKI

Prispevke za to številko so 
napisali Milan Cetina, Karl Do
linšek, Gustav Grobelnik, dr. A- 
leksander Hrašovec, Karel Jug, 
dr. Ervin Mejak, Breda Mišja, 
Milena Moškon, prof . Božena O- 
rožen, prof. Janko Orožen, Ru
dolf Pibrovec, Srečko Puncer, 
Fran Roš, prof. Ludvik Rebeušek, 
Stane Terčak, Ante Tevž, prof. 
Fortunat Turk, prof. France Sirk, 
Jure Šarlah, Franjo Vajd, Valent 
Vider, Janko Volf in prof. Zoran 
Vudler.



Celjske skrbi z vodo
(Nadaljevanje s 1. strani) 
le naštel glavna dela. Za Savinjo 
je nedvomno najpomembnejša 
regulacija Voglajne vse do Štor. 
Nadalje je dobila na mestnem 
področju večjo strugo Ložnica. 
Od Ložnice so nad mestom izko
pali kanal do Sušnice in nato 
dalje pod Ostrožnim še do Ko
privnice. Ta čas pospešeno do
grajujejo veliko dolinsko pregra
do pri Ločah nad Celjem. Vod
na skupnost je napovedala, da 
bo pregrada do 15. decembra go
tova, že pred tem pa bodo nad 
pregrado začeli zbirati vodo in 
ustvarjati jezero s 5 milijoni ku
bičnih metrov vode.

V prihodnjem letu bodo pred
vidoma regulirali še Hudinjo od 
izliva do Travniškega potoka, da
lje spodnji del Vzhodne Ložnice, 
zgradili pa naj bi tudi nasip ob 
Savinji nad izlivom Ložnice. Ta 
dela bodo predvidoma veljala 
5,3 milijone dinarjev. Računajo, 
da bo denarja še nekaj več, tako 
da bodo del sredstev uporabili 
še za druga regulacijska dela. 
Gre za zgraditev manjše dolin
ske pregrade v gornjem toku Vo
glajne pri Tratni, za gradnjo in
dustrijskega vodovoda, gradnjo 
zbirnih kanalov (kolektorjev) in 
za izpopolnitev nekaterih regula
cijskih del.

Odprava nevarnosti za popla
ve seveda ni edina korist velikih 
regulacijskih del. Ureditev vodo
tokov omogoča zazidavo mnogih 
novih površin s stanovanjskimi 
in idustrijskimi objekti, odpra
va Sušnice in Koprivnice bo o- 
mogočila bolj skladno širjenje 
mestnega središča, akumulacije 
pri Ločah in Tratni bo mogoče 
koristiti tudi za napeljavo indu
strijskih vodovodov, jezero pri 
Ločah bo lahko služilo v rekre
acijske namene, nasploh pa se z 
regulacijami izboljšuje tudi splo
šni izgled mesta.

Kot rečeno bodo že prihodnje 
leto predvidoma glavna regula
cijska dela nared. S tem pa celj
skih skrbi glede vode še ne bo 
konec. Medtem ko je šlo pri re
gulacijah za to, kako vode spra
viti skozi Celje, bo skrb našega 
mesta, kako s pitno in tehnolo
ško (industrijsko) vodo zadovo
ljiti celjske potrebe. Kaže, da bo 
to vprašanje zahtevalo približ
no enako močno angažiranje ob
čine in njenih sredstev, kot sa
ma regulacija.

Znano je, da so bili računi z 
vitanjsko vodo preveč optimistič
ni, da ne rečemo preveč »na pa
met«. Vode namreč ni toliko kot 
so je napovedovali, vrh tega pa 
jo kvarijo nalivi. Sicer pa tudi, 
če bi vitanjski izvir, dajal napo
vedano količino pitne vode, bi to 
ne dolgo zadoščalo, ker mestne 
potrebe dokaj naglo naraščajo. 
Celjsko mesto dobi letno 600 do 
1000 novih prebivalcev, po drugi 
strani pa gradijo tudi vedno no
ve industrijske obrate. Z moder
nizacijo stanovanj narašča tudi 
potrošnja vode na prebivalca.

Za pridobitev novih virov pit
ne vode so kot nove možnosti 
navajali zajetje velikega izvira 
(morda jih je celo več) v Bočni 
v Gornji Savinjski dolini (okrog 
45 km), kot kratkoročne možno
sti pa so omenjali še izvire v 
Stranicah in pod talnico iz Sa
vinjske doline. Ker so medtem 
nekateri strokovnjaki dajali 
prednost usmeritvi na podtalnico 
v Savinjski dolini, je občinska 
skupščina lani novembra ustano
vila posebno komisijo izveden
cev (del strokovnjakov iz Ljub
ljane), da bi preučila to vpraša
nje.

Komisija je prišla sedaj pred 
ustrezen svet in občinsko skup
ščino s predlogom, da bi izdelali

Celjske in turistične novice
Z LETOŠNJO TURISTIČNO SEZONO 

smo lahko v Celju prav zadovoljni. Go
stinska podjetja so dosegla promet, ki 
je za 10 % večji kakor leto poprej, šte
vilo domačih turistov je za 18 % večje, 
inozemskih pa za 14 %. Ti rezultati so 
v skladu s splošnim povečanjem nočitev 
v Sloveniji. Do konca septembra je bilo 
v Celju 35568 nočitev.

-o-

NAŠE DRUŠTVO JE PREDLAGALO 
občinski skupščini, da razlasti nekdanjo 
Faningerjevo hišo ob cesti na Stari grad, 
ki so jo po izredno nizki ceni prodali 
sedanjemu lastniku. Ta je na stavbo na
mestil premajhno streho smešne oblike. 
Menda so na zidovje namestili kar celo 
planinsko vikend hišo. To je Celju vse

skupaj v sramoto, prostor pa jc nujno 
potreben za razširitev ceste.

P. s. Pred dnevi so leseno streho od
stranili!

-o-
VALCKOV VEČER bomo priredili tu

di prihodnje leto skupaj z zdravniškim 
društvom. Ta popularna prireditev bo 
prvo soboto meseca marca. Tudi tokrat 
bomo poskrbeli za prvovrsten orkester in 
najboljše pevce, poleg tega pa priprav
ljamo še nekaj presenečenj.

-o-
IZLETI. Za prihodnje leto bomo pri 

pravili spet vrsto zanimivih izletov po 
domovini in v inozemstvo. Podroben pro

gram izletov bomo poslali vsem članom 
konec decembra, v januarju pa bomo že 
pričeli z zbiranjem prijav. Več o izletih 
berite v posebnem članku.

-o-
REDNI OBČNI ZBOR našega društva 

bo 23. januarja prihodnjega leta. Občni 
zbor bi sicer moral biti že v letošnjem 
letu, za premik v januar pa smo se od
ločili zato, ker bo tako mogoče zajeti tu
di poslovanje letošnjega leta. Clane in 
prijatelje društva že danes vabimo, da se 
udeležijo občnega zbora v čim večjem 
številu. Občni zbor bo v veliki dvorani 
Narodnega doma in bo združen s kon
certom prvakov ljubljanske opere. Pro
simo druga društva in organizatorje pri
reditev, da upoštevajo ta datum.

-o-

Mf v Osijeku. Osiječani v Celju
Letošnjo spomlad je delegaci 

ja našega društva, v kateri.. „ , -------- so
bili prof. Zoran Vudler, novinar 
Janko Volf in prof. Zoran Raz- 
boršek, obiskala sorodno društ
vo v Osijeku. Na tem obisku so 
bili ustvarjeni prisrčni medse
bojni stiki, zastopniki društev pa 
so drug drugega seznanili s svo

jim. Meseca septembra je dele
gacija osiješkega društva obiska
la Celje. Ob tej priliki smo jim 
pokazali Stari grad, mestne za
nimivosti, obrtni sejem pa še 
Velenje. Gostje iz Osijeka so bi
li z obiskom v Celju zelo zado
voljni, delo našega društva pa so 
ocenili za izredno uspešno.

Na sliki, ki je bila posneta ob prof. Zoran Vudler, dr. Kamilo 
priliki obiska v Osijeku, so: sod- Firinger, Oto Svetlošak in sod
nik Slavko Švare, prof. Zoran nik Milan Kren. Sliko je posnel 
Razboršek, novinar Janko Volf, Vinko Mandič.

celotno bilanco voda v porečju 
Savinje z upoštevanjem površin
skih, podtalnih in studenčnih vi
rov. Razpoložljive količine voda 
naj bi po drugi strani primerjali 
s potrebami po pitni in tehno
loški vodi ter vodo za namaka
nje polj. Ko bi podatke zbrali, 
bi izdelali še potrebno dokumen
tacijo. Odborniki so tak predlog 
podprli, dodali pa, da je potreb
no rešiti tudi kratkoročne pro
bleme.

Raziskave naj bi opravila vod
na skupnost. Računajo, da bo to 
stalo okrog 2 milijona novih din, 
Najdražje bo seveda ugotavlja
nje količin podtalnice od Med
loga do Šempetra. Polovico stro
škov bo predvidoma krilo pod
jetje Plinarna vodovod. Da bi 
zbrali več sredstev za nove vod
ne vire, bodo najbrž že v krat
kem prišli pred občinsko skup
ščino s predlogom za podražitev 
pitne vode. Za kolikšen znesek, 
to še ni znano.

Ublažitvi problema oskrbe 
mesta z vodo lahko precej pri
speva tudi gradnja industrijskih 
vodovodov. Sama celjska indu
strija naj bi dobivala tehnološko 
vodo iz akumulacije pri Ločah, 
štorska železarna pa iz bodoče 
akumulacije pri Tratni nad Šent
jurjem. Ce bo dovolj denarja, bi 
celjski industrijski vodovod la
hko gradili že prihodnje leto.

J. Volf

SPOMENIK (ZNAMENJE) NA TOMŠI- 
CEVEM TRGU, ki so ga pred dolgimi 
desetletji zgradili prebivalci celjskega 
mesta na prostoru, kjer so obglavili ne
kega razbojnika, z željo, da bi jih varo
val pred hudodelci, sedaj naše društvo 
vsako jesen zavaruje z lesenim opažem. 
Prav bi bilo, da bi zavod za spomeniško 
varstvo poskrbel za podobno zaščito tudi 
na drugih spomenikih.

-o-
MESTNI PARK je bil letos še kar ure

jen. Za občinski praznik so tudi nekatere 
poti posuli s peskom. Zelo živahno je bi
lo na teniških igriščih, kotalkališče pa se 
počasneje uveljavlja, čemur se čudimo, 
ker vemo, da so prodali v Celju v zadnjih 
letih izredno število kotalk in ker je ko
talkanje pri otrocih zelo priljubljeno.

-o-
PODJETJE SLOVENIJA-LES je odprlo 

v začetku oktobra sodobno urejeno trgo
vino pohištva v Zidanškovi ulici, kjer je 
pohištvo razstavljeno pregledno in siste
matično, kar v štirih etažah. Te trgovine, 
ki je. estetska po zunanjem videzu ter 
funkcionalna po svoji notranjosti, smo 
veseli, čeprav ponavljamo svojo staro 
pripombo, da bi bilo treba tovrstne tr
govine graditi zunaj mestnega centra, saj 
imamo v mestu že itak preveč gneče z 
dovozom in odvozom blaga.

-o-
ZA ADAPTACIJO IN POVEČANJE GO

STIŠČA STARI GRAD sta se dogovorila 
Olepševalno in turistično društvo ter 
podjetje Merx. Društveni odbornik ing. 
arh. Janko Hartman že pripravlja načrte, 
z deli pa bodo pričeli predvidoma spo
mladi. Računamo, da bodo dela končana 
v dveh letih. Vzporedno bomo pričeli tu
di s pripravami za postopno adaptacijo 
celotnega Starega gradu, ki pa terja naj
prej tlorisne in vršinske geodetske pos
netke in izdelavo zajetnega tehničnega 
elaborata.

GOSTINSKO PODJETJE NA-NA napo
veduje, da bo pričelo graditi tam, kjer 
je sedaj gostilna Turška mačka in sosed
nja hiša, novo, sodobno gostišče, ki bo 
imelo okoli 40 ležišč in 200 sedežev v 
gostinskih prostorih.

-o-
KOMPAS JE LETOŠNJO POMLAD le

po obnovil celjsko poslovalnico na oglu 
Tomšičevega trga in Prešernove ulice. 
Svojim dosedanjim poslovnim dejavno
stim so dodali še ekspresno kavarno in 
prodajo spominkov.

-o-
PODJETJE MERX BO ZGRADILO mo

tel ob Ljubljanski cesti pred kopališčem. 
Gostišče je v tem mestnem predelu zelo 
potrebno, prenočišča pa bodo gotovo pri
šla prav, saj jih danes v Celju že prima
njkuje, glede na bodočo veliko avtomo
bilsko cesto pa motel ni najprimerneje 
lociran.

-CI
ZA GODBO JE BILO V LETOŠNJI SE- 

ZONI dobro poskrbljeno. Vsak dan so 
imeli godbo na vrtu hotela Evropa, re
stavracije Koper in Ojstrice, občasno pa 
pri Kladivarju in še v nekaterih gosti
ščih. Vsak večer je bil koncert v hotelu 
Celeia, kjer so imeli tudi barski program. 
Pogrešali pa smo večjih zabavnih in kul
turnih prireditev.

-o-
NAŠE DRUŠTVO bo postopoma uredi

lo majhno muzejsko zbirko na Starem 
gradu, ki bo prikazala podatke o gradu 
in o Celjanih. Zbirko ureja poseben od
bor, ki mu predseduje kustodinja Milena 
Moškon. -o-

TRGOVCI so tudi nadaljevali z grad
njami in adaptacijami svojih lokalov. 
Tehnomercatorjeva veleblagovnica ob 
Gubčevi ulici je že pod streho, Merx je 
odprl spomladi v nekdanji prodajalni kru
ha ekspresno kavarnico, Moda je odpr
la spomladi lepo urejene prostore, Tka
nina pa novo in moderno skladišče ob 
Voglajni.

-o-

GOSTINSKO-TURISTICNIH PRIREDI
TEV letošnjo jesen ni bilo, ker smo ime
li takrat itak že preveč prireditev. Orga
nizatorji so se odločili, da bodo gostln- 
sko-turistične prireditve v bodoče spom
ladi v nekaj spremenjeni obliki.

-o-

TUDI PRIVATNI GOSTINCI lepo ure- 
jajo svoje prostore, še posebej bi radi 
opozorili na čisto in prijetno posebno «o- 
bo v gostilni Irmančnik na Ostrožnem 
ter na okusno obnovljeno gostinsko so
bo pri Belajevih na Polulah, ki je ureje
na v domačem slovenskem slogu.

— O —
NA STAREM GRADU jc bilo letos nad 

100.000 obiskovalcev, kakor posnemamo iz 
uradne statistike. Toliko obiskovalcev ni 
Stari grad imel še nikoli in se je s tem 
uvrstil med najbolj obiskovane turistič
ne postojanke v državi. Ce bi bil dosto
pen grad z avtobusi, bi bilo to število še 
veliko večje. Upajmo, da bomo v nasled
njem desetletju dočakali tudi primerno 
cesto na Stari grad.

-o-

V BARSKIH PROSTORIH HOTELA 
CELEIA imajo vsak večer ples in pro
gram. Program, ki vsebuje artistične toč
ke in strip tease, menjajo vsak mesec. 
Obisk je dober, predvsem ob petkih in 
sobotah.

-o-
HOTEL CELEIA bo končal letošnje 

poslovanje že brez izgube, čeprav mora 
plačevati visoke anuitete in so letos pre
uredili barske prostore in še nekatere 
prostore. Tudi vsa druga celjska gostin
ska podjetja bodo letos uspešno zaključi
la svoje poslovne knjige, kar je seveda 
razveseljivo. Le škoda, da so sredstva raz
drobljena v prevelikem številu podjetij. 
Ob primerni integraciji bi se lahko celj
sko gostinstvo hitreje in smotrneje raz
vijalo.
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Letošnje število 
kopalcev v bazenih Uspeli društveni izleti dr. Aleksander Krašovec:

ZIMSKI BAZEN
Celjska turistična zveza je 

zbrala letos, kakor že lani in 
prejšnja leta, podatke o številu 
kopalcev v bazenih, ki nam po
vedo, da se prebivalci našega ob
močja in z njimi vred turisti ma
lo kopajo. Verjetno pa temu ni
so krivi kopalci, ki se ne bi ho
teli, ampak se ne morejo kopati 
zaradi izredno slabih klimatskih 
razmer na našem območju. Ta
ko je letos pretežni del junija 
in skoraj ves avgust močno de
ževalo, kar je seveda občutno 
zmanjšalo število kopalcev. Tudi 
ta zapis kaže, da bi bilo treba 
čimprej pričeti z gradnjo pokri
tih kopalnih bazenov, ki bi jih 
potrebovali na našem območju 
v Celju, v Velenju, v Rogaški 
Slatini, pa še mogoče kje.

Zbrani podatki pa nam kažejo 
naslednjo sliko:

St. ko- Št. ko-
Kraj in bazen Meevv palcev v

IftulBriS letu 1969

Celje
Rimske Toplice 
Rogaška Slatina 
Prebold
Slovenske Konjice 
Šentjur 
Šoštanj 
Podčetrtek

48.230 33.554 
27.968 37.829 
12.952 12.000 
4.665 6.000
4.500 4.000
8.101 7.500

10.000 28.527 
19.668 40000

Skupaj 136.084 169.410
To so prvi zbrani in urejeni 

podatki o naših kopalnih baze
nih, iz katerih je moč marsikaj 
razbrati.

Zoran Vudler

Novi prospekti
Letošnje leto je dobilo celjsko 

turistično območje tri zelo lepe 
prospekte v visokih nakladah. 
Tako je sedaj za nekaj let tega 
propagandnega gradiva, ki ga 
moramo imeti, tudi dovolj.

Vsi trije prospekti so izšli 
hkrati in so bili tiskani v pod
jetju Celjski tisk. Prospekt Gor
nje Savinjske doline je izdalo 
Društvo za pospeševanje turiz
ma v Mozirju s pomočjo sklada 
za pospeševanje turizma pri Go
spodarski zbornici SRS. Pro
spekt Celjsko luristično področ
je je izdala Celjska turistična 
zveza s finančnim sodelovanjem 
sklada za pospeševanje turizma 
pri Gospodarski zbornici SRS, 
prospekt Celje pa je izdalo Olep
ševalno in turistično društvo Ce
lje s finančnim sodelovanjem 
celjske občine.

Vsi trije prospekti so izvede
ni v kvalitetni barvni tehniki, v 
okusni in praktični izvedbi, ki 
jo je zamislil za prospekt Gor
nje Savinjske doline slikar Jože 
liorvat-Jaki, za druga dva pro
spekta pa prof. Zoran Vudler, 
ki je prispeval tudi besedila. Sli
ke so delo Zdravka Vidmarja, 
Miroslava Zajca, Viktorja Berka 
in še nekaterih.

Ti trije prospekti kažejo na 
uspešno delo Celjske turistične 
zveze, ki je koordinirala in vo
dila celotno akcijo, predvsem pa 
ji je uspelo zbrati potrebna sred
stva. Vse tri prospekte so stro
kovnjaki najboljše ocenili in smo 
tako v vsakem pogledu lahko z 
njimi zares zadovoljni.
PERSPEKTIVNI TURISTIČNI 
PROGRAM

Olepševalno in turistično dru
štvo Celje je sprejelo na svoji 
zadnji seji podrobno izdelan tu
ristični program Celja, ki ga je 
sestavila posebna društvena ko
misija. Celoten program bo ob
javljen v gradivu ki ga bo društ
vo izdalo za svoj redni občni 
zbor, ki bo 23. jan. prihodnjega 
leta.

Toliko udeležencev kakor na 
letošnjih izletih nismo našteli še 
nikoli, saj smo imeli v letošnji 
sezoni 9 izletov s 16 avtobusi in 
640 udeleženci. Na letošnjih izle
tih smo obiskali Dolenjsko, Rit
nik, Žički samostan, Kranjsko 
goro, Bclopeška jezera, Trbiž, Vi- 
šarje. Blatno jezero. Vršič, Bo
vec in Tolmin, Celovec, Vrbo, 
Šentjakob, Krapinske in Stubiš- 
ke toplice, Divačo, Škocjanske 
jame in Lipico ter za zaključek 
še južno pobočje Pohorja z Res
nikom in Roglo. Udeleženci izle
tov so bili s tem programom 
izredno zadovoljni, za kvalitetno 
vodstvo na izletih pa so poskr
beli Karel Dolinšek, Rudolf Pib- 
rovec, prof. Zoran Vudler, prof. 
France Sirk, prof. Drago Loib- 
ner in kustos Lojze Bolta, ki je 
vodil kulturno-zgodovinsko eks

kurzijo na Rifnik in v Žički sa
mostan.

Upravni odbor društva je že 
sprejel okvirni program izletov 
za prihodnje leto, ki ga te dni 
podrobneje obdeluje društvena 
komisija za izlete, da bo lahko 
objavljen društvenim članom že 
za Novo leto. Prepričani smo, da 
bodo tudi izleti v prihodnjem le
tu zbudili prav toliko zanimanja 
kakor izleti v letošnjem letu.

Čez zimo bo društvo pripra
vilo nekaj vmesnih izletov, pred
vsem v Gradec. Ti izleti bodo 
združeni z ogledom operet. Ce 
bo zanimanje, bomo organizirali 
oglede opernih predstav v ljub
ljanski operi. Žal, v minuli sezo
ni za obiske ljubljanske opere ni 
bilo zanimanja ter smo morali 
dva že napovedana ogleda odpo
vedati.

Keszthely ob Blatnem jezeru na Madžarskem, kamor smo priredili 
letos zelo uspel izlet.

Seja plenuma 
celjske turistične) 
zveze

V začetku meseca oktobra je 
bila odlično obiskana plenarna 
seja Celjske turistične zveze, na 
kateri je okoli 50 prisotnih raz
pravljalo o letošnji sezoni ter o 
tem, kako kaže za v bodoče. Na 
tej seji je prišla močno do iz
raza pripomba turističnih delav
cev, da je gradnja cest na našem 
turističnem območju vse prepo
časna in počasnejša kakor dru
god, da je turizem v kontinen
talnem delu države podvržen 
večjim težavam kakor v obmor
skih predelih ter da je večina 
zdravilišč potrebna temeljite ob
nove, če hočejo ustrezati željam 
inozemskih, pa tudi že zahtev
nejših domačih gostov. Prisotni 
so tudi izrazili željo, da bo ob
nova možna le, če bo politika 
kreditiranja drugačna, saj so 
kratkoročni krediti, ki veljajo za 
turistične objekte pri nas doslej 
s 5- do 10-letnim odplačilnim ro
kom ter z visoko obrestno mero, 
nesprejemljivi. Razpravljale! so 
med drugim omenili tudi, da bi 
bilo prav, ko bi naši državni or
gani podprli turistične organiza
cije tudi z dejanji in ukrepi, ka
kor to delajo v sosednji Italiji, 
pa tudi v Avstriji in Švici.

Tudi ta plenum je pokazal, ka
ko koristna je Celjska turistična 
zveza, ki lahko precej pomaga 
svojim članom, posebno manj
šim turističnim društvom in 
manjšim gostinskim organizaci
jam.

Brez vizumov v tujino
Brez vizumov lahko Jugoslo

vani potujejo v naslednje drža
ve:

Avstrija, Beneluks, Bolgarija, 
Ciper, Češkoslovaška, Danska, 
Finska, Francija, Island, Italija, 
San Marino, Madžarska, Norve
ška, Poljska, Romunija, Švedska, 
Švica, Velika Britanija, Zahodna 
Nemčija, Alžirija, Japonska, Ku
ba, Maroko, Tunizija in Turčija.

Za potovanje v Sovjetsko zve
zo in Mongolijo zadostuje name
sto vizuma tudi gotovinski ček, 
če je potovanje turistično.

. ■irrr'
Rekreacijski center pri 
Mlinarjevem Janezu

V Železarni Štore so začeli le
tos z akcijo, da bi pričeli čim
prej z urejanjem rekreacijskega 
centra v parku pri Mlinarjevem 
Janezu na Teharjah. Menijo, da 
bi zgradili tri odprte kopalne 
bazene ter še enega pokritega, 
ki bi lahko služil rekreaciji in 
športnim plavalcem tudi pozimi. 
Prostor pri Mlinarjevem Janezu 
je za takšen načrt kar primeren. 
V kolikor bi dobili bazeni toplo 
vodo iz Železarne, bi bilo to se
veda še ugodnejše. Gostinski ob
jekt je že zgrajen, kar je za za
četni razvoj rekreacijskega cen
tra gotovo važno. Pobudo, ki je 
prišla iz štorske Železarne, je 
treba vsekakor pozdraviti, vskla- 
diti pa jo je treba s celotnim 
turističnim, športnim ter rekre
acijskim programom našega me
sta.

DA ali NE
Mislim, da vprašanja o tem, 

ali bomo v Celju gradili zimski 
bazen ali ne, sploh ne bi smeli 
postavljati. Velika večina sloven
skih mest, ki so manjša, ki ima
jo manj športne tradicije kot jo 
imamo Celjani, je že postavilo 
ta prepotrebni objekt. Ne gre 
samo za privilegij športnikov, 
ampak tudi za rekreacijo prebi
valcev.

Za zimski bazen je najbolj bi
stveno vprašanje topla voda. 
Možno jo je posebej ogrevati ali 
pa uporabiti industrijsko toplo 
vodo. Na dlani je, da je vzdrže
vanje bazena, v katerem se upo
rablja že ogreta voda, znatno ce
nejše. Brez dvoma bomo morali 
to zelo važno ekonomsko okoli
ščino pri gradnji upoštevati.

Zato je občinski sindikalni svet 
Celje sprejel pobudo Železarne 
Štore, ki je pripravljena dajati 
ogreto industrijsko vodo, in za
čel širokopotezno akcijo za grad
njo zimskega bazena pri »Mli
narjevem Janezu«. Športniki že- 
lezarji pa želijo iti še dalje. Ce 
že gradimo zimski bazen, naj 
poleg njega zgradimo še odkrit 
— letni bazen v njegovi nepo
sredni bližini. To bi bilo brez 
dvoma najbolj racionalno.

Tudi o potrebi drugega letnega 
bazena v Celju je škoda izgub
ljati besede. S posebnim odlo
kom občinske skupščine je iz 
zdravstvenih razlogov prepove
dano kopanje v Savinji, vkljub 
temu pa na stotine občanov nuj
nega sanitarnega ukrepa eno
stavno ne spoštuje in se v vro
čih poletnih dnehi koplje v Savi
nji. Na Neptunovem bazenu na 
Otoku pa je bilo na letošnji naj
bolj vroč dan prodanih čez 3000 
vstopnic. Filtri so komaj sproti 
čistili vodo, o sreči lahko govo
rimo, da se ni nič zataknilo. Ko 
pa bo ob takih pogojih za kopa
nje prišlo do katastrofe, bomo 
zaman iskali krivca.

Zato je toplo pozdraviti akci
jo štorskih železarjev in jo tudi 
podpreti, ker je škoda tako res
no pobudo puščati v nemar. Jas
no pa je, da s tem gradnje pla
valnih objektov v Celju še ne 
sme biti konec. Tudi predel Ga
berja in Hudinje nujno potrobu- 
je šc en bazen. Ta pa je itak 
predciden v športnem centru na 
Golovcu.

Po vsem tem ostane samo eno 
vprašanje: kdaj bomo gradili ba
zen na Teharjah in kdaj na Go
lovcu. Najidealneje bi bilo gra
diti oba hkrati, ne pa nasproto
vati eni ali drugi akciji.

Menim pa, da bi morali dati 
prednost tistemu objektu, ki 
predvideva prepotrebni zimski 
bazen in temu podrediti vse dru
go.

Prof. Rebeušek 
član BIBRE

Na nedavnem kongresu FITEC 
v Badenu (Švica), je bil izvoljen 
prof. Ludvik Rebeušek, mr. oec. 
iz Celja za podpredsednika eko
nomske komisije in za člana di
rektorja BIBRE, mednarodnega 
balneološkega-ekonomskega insti
tuta.

Z izvolitvijo prof. Ludvika Re- 
beuška je zdaj tudi Jugoslavija 
zastopana v vodstvenih organih 
te mednarodne zdraviliške orga
nizacije.
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Pokopališče
Do leta 1880 je imelo Celje 

skupno pokopališče, izprva pri 
župni cerkvi sv. Danijela, izza 
1784 pri sv. Maksimilijanu na 
severni strani mesta. Manjše po
kopališče je bilo od nekdaj tu
di pri sv. Duhu, cerkvi, ki je bila 
na severnem delu dvorišča seda
njega hotela Celeia ter je bila 
vsaj posredno zgodovinski spo
menik, kajti nastala je v zvezi 
s prvim celjskim špitalom, ki sta 
ga v 14. stoletju ustanovila grof 
Friderik I. in njegova žena Di- 
muta.

Ker je bilo pokopališče pri 
sv. Maksimilijanu premajhno, se 
je že v prvi polovici preteklega 
stoletja porodila skrb, da bi se 
nekje uredilo novo pokopališče. 
Izvedba se je močno zavlekla. 
Medtem se je 1850 prejšnja e- 
notna občina razdelila v dve ob
čini, v mestno in okoliško. Usta
novitev novega pokopališča je 
vsaj v materialnem pogledu po
stala občinska zadeva. Pri tem 
sta se obe občini ločili. Mestna 
občina si je ustanovila svoje po
kopališče na Sevcih v teharski 
občini, okoliška pa na Golovcu. 
Na obeh pokopališčih so začeli 
pokopavati leta 1880.

Ker je mestna občina svoje
mu pokopališču dala strogo 
nemški značaj, so si slovenski 
meščani in narodni voditelji za 
večno počivališče izbirali okoli
ško pokopališče. To je imelo glo
bok simbolični pomen; okoličani 
so bili trdna opora narodnim vo
diteljem v njihovi borbi, da se 
očuva slovenski značaj celotne 
pokrajine in da se v mestu okre
pi slovenski značaj v tolikšni 
meri, da bi prevzel v njem ob
last, čim bi se spremenil volilni 
red in v dovol j ni meri prema
gala moč in vpliv nemškega ka
pitala.

Okoliško ali slovensko poko
pališče so dvakrat razširili. Pr
votnemu južnemu delu so doda
li najprej severni in nato zahod
ni del. Mejo med njimi še da
nes označujejo zidovi. Na poko
pališču je v preteklih desetlet
jih našlo večno počivališče na 
tisoče ljudi. Bilo bi preveč, ako 
bi podrobneje navajal njihova 
imena in njihove rodbine, ome
jim se le na najpomembnejše, 
da bi se iz tega videlo, da je 
okoliško pokopališče naš narod
ni in kulturni spomenik, naša 
narodna svetinja, ki zasluži vso 
pozornost. Največ naših vodilnih 
mož je pokopano ob zidovih, 
bolj ali manj ohranjeni spome
nik označujejo njihove grobove. 
Nekatere pa vendarle najdemo 
bolj v sredini pokopaliških de
lov.

Na spodnjem delu je čisto v 
kotu ob zahodnem zidu slabo o- 
hranjeni grob profesorja sloven
ske gimnazije Antona Kosija 
(1848—1919 in žene Viktorine. V 
bližini je ob potu, ki ga loči od 
zidu, grob rodbine sodnega ofi- 
ciala Josipa Videmška. Napis na 
spomeniku omenja tudi sina Ar
ka (Arkadija), zavednega dijaka 
iz kroga generala Maistra, ki ga 
je habsburška vojna oblast po
slala na bojišče, kjer je 18. juni
ja 1918 v Val de Bella izgubil 
svoje življenje za državo, ki je 
ni mogel imeti rad.

Nekoliko više je ob zidu spo
menik Vatroslava Oblaka (1864- 
1896) s plosko reliefno upodo
bitvijo. Pod reliefom je staro
slovenski napis, ki se v prevodu 
glasi: bil si vreden, da odpiraš 
knjige. Dostavek nam pove, da 
so spomenik postavili svojemu 
prijatelju slovenski filologi. Na
pis je sestavil veliki slavist Va-

na Golovcu
troslavni starši. Ignacij in Ma- 
izredno pomembna. Zamisliti se 
moramo v dobo Cirila in Meto
da, da spoznamo njeno globino. 
Mladi in veliki filolog Oblak je 
bil vreden, da se poglablja v 
knjige zelo častitljive starosti. 
V istem grobu počivajo tudi Va- 
tdoslavovi starši, Ignacij in Ma
rija, ter brat Rafael in sestra 
Roza. Ignacij, podobar in kipar, 
je bil prvi obrtnik, ki je iz od
daljene Poljanske doline prišel 
v Celje, da okrepi v njem slo
venski živelj in slovensko obrt, 
kajti domači vajenci, pomočniki 
in mojstri so večinoma še pod
legali tujemu nemškemu vplivu.

Ob istem zidu si slede gro
bovi zlatomašnika Janeza Košar- 
ja ter cerkvenega zgodovinarja 
Matija Ljubše (1867—1934); dr. 
Cvetka Šribarja (1904—1946), na
čelnika zavoda za soc. zavarova
nje v Zagrebu; notarja Mihelja
ka (1819—1886), njegove žene, 
njunega zeta notarja in novinar
ja Lovra Baša, njegove žene Ide 
in sina Otokarja.

Na nasprotni strani pota je 
grob dr. Josipa Vrečka (1856— 
1933), njegove žene Rozine, roj. 
Kapus, in rodbine.

Ob samem zidu sta še gro
bova: trgovca Franca Kapusa
(1830—1885), odvetnika dr. Lu- 
dovika Filipiča (1850—1911), od
vetnika dr. Antona Božiča (1876 
—1929) in njihovih rodbinskih 
članov ter dr. Štefana Kočevar
ja (1808—1883), okrajnega zdrav
nika, Ilirca, prvega pomembne
ga narodnega voditelja in medi
cinskega pisca, dr. Karla Koder
mana (1882—1935), dr. Josipa 
Serneca (1844—1925), dr. Gvido- 
na Serncca (1879—1940) in dru
žinskih članov. Dr. Josipa Serne
ca označuje marmornato oprsje 
z realistično oblikovano glavo, 
ki ga je izdelal kipar Franc Ber- 
neker.

Ob severnem zidu sta med 
drugimi grob Jezernikove rod
bine z Brega, v katerem počiva 
tudi Jezernikov zet dr. Vekoslav 
Kukovec (1876—1951), odvetnik, 
minister in vplivni narodni poli
tik, z ženo, ter grob odvetnika 
dr. Alojzija Brenčiča (1856-1919), 
njegove žene in sorodnikov.

V vzhodnem zidu je v sever
nem kotu grob profesorja Josi
pa Kožuha (1854—1926), dobrot
nika in hranitelja celjskih dija
kov. Poleg njegovega groba nas 
spomenik z močno zabrisanim 
napisom opozarja na grob Ma
tevža Glinšeka (1852—-1912), dol
goletnega zaslužnega župana o- 
koliške občine, o katerem je dr. 
Ivan Dečko rekel, da bi mu so
vaščani Zg. Hudinja morali v 
svoji vasi postaviti spomenik. 
Nasproti je grob Ferdičeve rod
bine, v katerem poleg svoje ma
tere počiva sin Ignacij (1916— 
1941), notarski pripravnik, ki je 
že v prvem letu vojne izdihnil 
pod okupatorjevo kroglo.

Nekoliko niže je ob zidu grob 
dvornega svetnika Konrada Va- 
šiča (u. 1901) in njegove žene Re
gine (u. 1920), ki sta kljub viso
kemu družbenemu položaju o- 
hranila živo in aktivno narod
no zavest.

V zgornjem delu pokopališča, 
počivajo med drugimi gledališč
nik Rafko Salmič (1870—-1930), 
knjigarnar Josip Goričar, med
vojni podžupan in župan okoliš
ke občine Vinko Kukovec, od- 
ton Jeršinovič (1876—1925), ki 
je dijakom na nepozaben način 
prikazoval lepoto latinskih pesni- 
nikov, akademski slikar Albert

Sirk (1887—1947), ki je kako

nihče drug pri nas znal preliti 
v barve lepoto morja, vladni 
svetnik, profesor in zgodovinar 
Emilijan Lilek (1851—1938), ki 
so mu spomenik obnovili njego
vi hvaležni učenci, zaslužni opat 
Franc Ogradi, gimnazijska pro
fesorja veronauka Franc Jane
žič (1866—1899) in Ivan Krušič 
(1856—1910) znani stavbenik Fer
dinand Gologranc (1856—1923), 
zaslužni industrij alec Peter Maj
dič (1862—1930), notar Jurij De- 
tiček (1848—1925), višji sodni 
svetnik Alojzij Gregorin. V seve
rovzhodnem kotu sta grobova I- 
vana Dečka (1859—1908) in nje
gove žene Adele ter dr. Josipa 
karlovška (1867—1950) in njego
ve žene Mire. Dečkov grob krasi 
iz skalne osnove izklesano oprs
je, delo Frana Bernekerja. Ako 
bi se ta kip prenesel na odcepek 
Dečkove ceste od Mariborske, bi 
moral priti na grob vsaj skrom
nejši spomenik. Danes je grob 
zanemarjen, kar nam ne dela 
časti. Pomen dr. Dečka za ohra
nitev in okrepitev našega rodu 
v celjski pokrajini in na Spod
njem Štajerskem sploh je nepre
cenljiv.

Zahodni, najmlajši del poko
pališča je lepa in sorazmerno 
dobro urejena planotica. Tu naj
demo grobove kar osmih peda
gogov, Armina Gradišnika (1858 
—1921), nadučitelja okoliške šo
le, pedagoškega pisca in učitelj
skega organizatorja, nadzornika 
Josipa Zupaneka, nadučitelja 
in vrtnarja Petra Vudlerja, u- 
čitelja, stenografa in politika 
Maksa Vudlerja, nadučitelja 
Franca Gajška, ravnatelja Josi
pa Brinarja (T874—1959), pisca 
ljudskih in mladinskih spisov, 
učnih knjig ter raznih razprav, 
Franja Krajnca, ki je svojo po
sest na Polulah volil Ciril-Meto- 
dovi družbi in stoji sedaj na 
njej polulska osnovna šola, ter 
Mateja Suhača (1856—1929), ki 
je bil kot učitelj slovenščine in 
filozofske propedevtike v svojem 
času poleg keteheta Kardinarja 
edini slovenski profesor na nem
ški višji gimnaziji..

Tu je tudi grob. dr. Jurija 
Hrašovca (1858 — 1957) deželne
ga poslanca, predsednika Narod
nega sveta in prvega slovenske
ga celjskega župana, ter njegove 
rodbine. V soseščini je grob dr. 
Ernesta Kalana (1883 — 1956), 
narodnega in političnega vodite
lja. Ob zahodni strani zbuja po
zornost grob Antona Kolenca 
(1868 — 1922), veletrgovca in u- 
stanovitelja štipendij za siroma
šne, za dijake in študente. Grob 
je zasnovan po osnutku arhitek
ta Omahna in ga na zadnji stra
ni krasi relief, delo kiparja Sto- 
vička, ki prikazuje Kolenca v 
sredi med mladino. Nekoliko 
vstran je grob Janka Lešničarja 
(1884 — 1931), zaslužnega za
družnega organizatorja, politika 
in časnikarja. Ob vzhodnem robu 
planote najdemo grob dr. Ivana 
Raišpa (1885 — 1918) predvojne
ga primarija in ravnatelja celj
ske bolnice.

Ne smemo pozabiti tudi Anto
na Fazarinca, ki je bil pred 
prvo vojno za Matevžem Glinše- 
kom kot župan na čelu okoliške 
občine.

Del grobov naših pomembnih 
mož ima grobnice, v njih lahko 
polagajo pokojne k počitku še 
danes. V navadnih grobovih je 
pokopavanje že skoraj dvajset 
let ustavljeno. Naj omenim še, 
da je na vzhodni strani pokopa
lišča lepa in velika grobnica, v 
kateri so pokopani borci za na
šo svobodo.

Še enkrat povdarjam, da ta 
pregled ne more biti popoln niti 
glede na število niti glede na za

OBRTNO PODJETJE

FOTOLIK
CELJE

— uprava: Slomškov trg 4
— fotografski atelje: 

Slomškov trg 3
— trgovina in amaterski 

oddelek: Tomšičev trg 2
— oddelek razglednic
— tiskarska delavnica: 

Slomškov trg 3
— fotografski atelje s proda

jo fotomateriala: Žalec
Opozarjamo na novo urejeno
tiskarsko delavnico, v kateri
izvršujemo vse vrste grafič
nih uslug.

Kinoporišetje Celje
priporoča cenjenim obiskoval
cem obisk svojih kinemato
grafov 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 od 
uvoznikov

HITRO IN KVALITETNO
TISKA
— knjige, revije, časopise
— razglednice, etikete
— bančne obrazce
— vse vrste ostalih obrazcev 

v listih ali vezane v bloke
— kataloge, prospekte ter o- 

stale tiskovine za ekonom
sko propagando v eno ali 
večbarvni izvedbi

— koledarje različnih izvedb
— enobarvne in večbarvne 

klišeje
— embalažo iz kartona in 

lepenke
— gumijaste štampiljke
NUDI
— brezplačno strokovne 

nasvete
PRIPRAVI
— razne osnutke in opreme 

za knjige, revije, oglase ter 
tiskovine ekonomske pro

pagande
OPRAVLJA
— razne knjigoveške in 

galanterijske storitve
GRAFIČNO PODJETJE

CELJSKI TISK
CELJE
Trg V. kongresa 5 — Telefon:
23-72,, 23-73, 23-74, 23-75
Poštni predal 152

Stanovanjska
zadruga

CELJE, Gregorčičeva 6, 
p. p. 140
ganizacijo, nadzor in izvajanje 
z gradbenim obratom nudi or- 
stanovan je'dh hiš in podobnih 
objektov po zmerni' i cenah in 
solidno kvaliteto.

sluge pokojnih. Poleg navedenih 
jih je še mnogo, ki zaslužijo, da 
se jih spominjamo.

Morda bi bilo na mestu raz
mišljanje o nadaljnji usodi Slo
venskega pokopališča. Mogoče bi 
kazalo o tem spregovoriti v na
slednji številki našega lista.

prof. Janko Orožen
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Koledar prireditev 1970Koliko za ceste 
v prihodnjem letu

Leto je spet naokrog in spet 
smo dobili nekaj novih kilomet
rov cest z asfaltno prevleko. Se
veda še zdaleka ne toliko, kot bi 
želeli. In kaj bo prihodnje leto? 
Direktor cestnega podjetja Sta
ne Divjak je dejal, da ni izgle- 
dov, da bi republiški cestni sklad 
financiral katero novo rekon
strukcijo cest na celjskem pod
ročju. Prihodnje leto je posled
nje v zadnjem petletnem načrtu 
za rekonstrukcijo cest in so 
predvidena sredstva že vnaprej 
razdeljena.

Na celjskem področju bodo 
prihodnje leto trošili cestni de
nar predvsem za obnovo obsto
ječih asfaltnih cestišč. Največ, 
tj. 640 milijonov starih din so 
namenili za obnovo ceste I. reda 
in to v glavnem v Savinjski do
lini. V Petrovčah bodo razširili 
križišče v tristezno (50 milijo
nov S din), dalje bo dal cestni 
sklad 30 milijonov za kolesarske 
steze med Petrovčami in Vojni
kom (drugo morajo prispevati 
žalska in celjska občina). Nov 
asfalt bo dobil tudi klanec v Tre- 
marjih.

V načrtu je še zaporna plast 
asfalta na cesti Luče—Igla, nekaj 
okrepitev asfalta na cesti Šent
rupert—Logarska dolina, dalje 
asfaltiranje Halarjevega in Sme- 
hovega klanca ter okrepitev as
falta med Podplatom in Rogaško 
Slatino, vse torej na cesti Celje 
—Rogatec, razen tega še delna 
okrepitev proti Pečici. Velenje 
in Mozirje bosta modernizirala 
cesto Gorenje—Soteska (proti 
Mozirju), napovedujejo pa tudi 
asfaltiranje ceste Ljubečna—Ar- 
clin. Z lokalnimi sredstvi bodo 
najbrž asfaltirali še kaj krajev
nih cest.

Značilnosti letošnje
Letošnja sezona je bila na 

celjskem turističnem območju 
še kar zadovoljiva, saj se je po
večalo tako število gostov kakor 
nočitev. Do konca meseca sep
tembra je bilo domačih nočitev 
17 °/0 več kakor v lanskem letu, 
inozemskih pa je bilo 8% več- 
Skupno število nočitev je bilo 
večje za 14 %. Vse kaže, da bo
mo do konca leta dosegli nad 
4000 nočitev. Naj navedemo ne
kaj primerjalnih indeksov za ve
čje kraje na širšem celjskem ob
močju z istim razdobjem lan
skega leta: Dobrna 119, Laško 
110, Logarska dolina 118, Luče 
105, Mozirje 108, Rogaška Slati
na 110, Celje 116, Gornji grad 90, 
Ljubno 112, Solčava 106, Šoštanj 
112 in Velenje 110. Podatki ka
žejo, da je porast približno enak 
v zdraviliščih kakor v drugih tu
rističnih krajih.

Podatki kažejo ponekod stag
nacijo v inozemskem turizmu, 
kar velja predvsem za Dobrno. 
Omembe vredno je povečanje 
nočitev domačih gostov, saj je 
njihov porast precej večji kakor 
lani. Ta podatek kaže, da je pri 
domačih ljudeh dovolj zanima
nja za turizem, le cene in pre
jemki morajo biti v ustreznem

Tik pred zaključkom redakci
je nam je posredovala Celjska 
turistična zveza koledar turistič
nih prireditev za prihodnje leto, 
seveda s pripombo, da so mož
ne še kakšne spremembe, pa tu
di dopolnitve. Zaenkrat pa je ko
ledar prireditev na celjskem tu
rističnem območju za leto 1970 
takle:
— 7. marec, Celje, Narodni dom: 

valčkov večer
— 3., 4., 5. april, Celje, dvorana 

Kladivar: gostinsko-turistične 
prireditve

— 5. julij, Laško: dan piva in 
cvetja

— 18., 19. julij, Velenje: medna
rodni plesni turnir

turistične sezone
razmerju. Struktura gostov je o- 
stala približno enaka, kakor je 
bila vsa zadnja leta. Bili so 
predvsem gostje srednjih in niž
jih plačilnih zmogljivosti, kar ve
lja tako za domače kakor za i- 
nozemske goste. Med inozemski
mi gosti je bilo največ Avstrij
cev, okoli 63 %, nato Italijanov 
12 %, Nemcev 16 % in 9 °/o dru
gih. Zdravilišča so se opomogla 
od izpada socialnih zavarovan
cev, saj je samoplačnikov Ju
goslovanov vedno več. Stagnaci
ja inozemskega turista nas le 
delno preseneča, nekatere razlo
ge pa bo še treba ugotoviti. Vse
kakor pa velja počakati na re
zultate v oktobru, ki bodo in
deks inozemskih nočitev, pred
vsem v Rogaški Slatini še precej 
popravili. V letošnji sezoni je 
značilen tudi porast izletniškega 
turizma, ki je .pokazal zadovo
ljive rezultate vkljub deževnemu 
vremenu v juniju in avgustu, ki 
je tudi sicer škodovalo letošnji 
sezoni, predvsem meseca avgu
sta, največ v Gornji Savinjski 
dolini, saj se je že itak kratka 
sezona končala 10 dni prej ka
kor običajno.

Omenili bi še, da potovalne a- 
gencije niso pokazale preveč za-

— 20. julij, Celje, letni kino: go
stovanje ljubljanske opere

— 25. julij, Rogaška Slatina: ve
liki rogaški ples z izvolitvijo 
miss R.ogaška Slatina

— 1. avgust, Celje, kopališče: ve
lika zabavno-glasbena priredi
tev

— 2. avgust, Ljubno: flosarski 
bal

— 9. avgust, Braslovče: praznik 
hmeljarjev

— 26. sept. do 5. okt.: Celje, Sta
dion Kladivar, III. obrtni 
sejem

Koledarja športnih prireditev 
svojim bralcem žal ne moremo 
posredovati, ker ga športne or
ganizacije niso pravočasno se
stavile.

nimanja za naše kraje, kar ve
lja tako za domače kakor za ino
zemske. Tudi izletov so priredili 
na naše območje manj kakor pa 
prejšnja leta. Glede preskrbe ni 
posebnih pripomb, razen občut
nega porasta cen nekaterih pro
izvodov, predvsem mesa, sadja 
in zelenjave, kar bo šlo občutno 
v breme skladov gostinskih pod
jetij.

Finančni rezultati gostinskih 
in turističnih podjetij so zado
voljivi, z izjemo tistih, ki so dr
žali svoje penzionske cene na 
objavljeni ravni, cene živilom pa 
so se občutno povečale, kakor 
smo že napisali. Tako so bili le
tos kaznovani, namesto pohva
ljeni, tisti gostinci, ki so prinesli 
družbi največ deviz in so imeli 
največ dela z zahtevnimi gosti. 
Nekaj manj kakor lani so zaslu
žili tudi oddaj alei zasebnih tu
rističnih sob, izpad nočitev v 
zasebnih sobah pa gre delno tu
di na račun nepopolne prijavne 
službe. Gostje so marsikje bili, 
le prijavili jih niso. Tako so se 
izgubili tudi precejšnji zneski tu
ristične takse.

Celotno vrednost turističnega 
prometa ocenjujemo na 50.000.000 
din, od tega eno četrtino v de
vizni realizaciji, največ v Roga
ški Slatini pa tudi v Celju, Ve-

Obnova kopališča
Že večkrat smo zapisali in ugotovili, 

da celjski plavalni bazen ne ustreza več 
potrebam današnjega Celja. V Savinji se 
zaradi sanitarne prepovedi ne smemo več 
kopati, vedno pa tudi ne moremo v oko
lico z avtom ali avtobusom, ker kratko in 
malo ni časa.

Malo pa je Celjanov, ki vedo, da Je 
letos le malo manjkalo, pa bi ostali v 
sezoni pred praznim, neuporabnim baze
nom. Bazen so gradili pred 12 leti, delali 
so ga večinoma s prostovoljnim delom. 
Z leti je začel puščati vodo, filtri za čiš
čenje vode so bili dotrajani, bazen je pač 
načel tudi čas. Plavalni klub Neptun, ki 
bazen upravlja, ni imel denarja za po
trebna popravila. Z izrednim razumeva
njem celjske občine in Kreditne banke 
je tik pred pričetkom sezone uspelo do
biti potrebne kredite in poroke. Ingrad 
je krepko zagrabil za delo. Kovinotehna 
je takoj uvozila filtre in čistilne naprave. 
Sigma iz Žalca jih je montirala. Vse ko
rito bazena je bilo očiščeno, na novo pe
skano ter zalito s posebnim premazom, 
na katerega je hotelo podjetje Tekol iz 
Maribora, ob sodelovanju avstrijskih stro
kovnjakov, privariti še svetlo zeleno fo
lijo. Žal pa domača folija ni bila uporab
na in ob slabem materialu nihče ni hotel 
prevzeti garancije za izvedbo. Ta zadnja 
faza del je zastala štiri dni pred itak že 
zapoznelim začetkom sezone.

Odločitev strokovnjakov je morala bi
ti hitra. Za letos naj se temno rjavi os
novni premaz samo prebarva s svetlo ze
leno barvo, ker bi uvoz ustreznega mate
riala zavlekel delo še dva tedna. Takoj 
smo sklenili dodatno pogodbo. Ugledna 
podjetja, ki so dela opravljala, so pre
vzela obvezo, da brez dodatnih stroškov 
premažejo za letos ves bazen z zeleno 
barvo, prihodnje leto pa bazen še preob
lečejo z ustrezno folijo. Tako bo do 1. 
maja 1970 vse nared za novo sezono. Ta
krat bomo Celjani imeli v Jugoslaviji pr
vi bazen, ki bo »oblečen v novo svetlo 
zeleno obleko«.

Tako so se Celjani letos vendar lahko 
kopali v vsak dan sveže filtrirani in oči
ščeni vodi, čeprav so bili včasih nevoljni, 
da se letošnji začasni premaz tu in tam 
lušči. Prepričani smo, da nam bodo osta
li prijatelji našega kluba tudi v bodoče 
tako naklonjeni in da bomo Celjani dru
go leto na svoj bazen res ponosni.

Franc Popit in ing. Marinc 
na Golteh

V začetku novembra sta obi
skala Golte tudi visoka politična 
funkcionarja Franc Popit in ing. 
Marinc. Ö novem turističnem 
centru sta se izrazila nadvse po
hvalno.

Razstava umetniške fotografije 
in filmov

Kakor nam je sporočil občin
ski svet ljudske tehnike v Celju 
bodo 13. decembra odprli v fo- 
yerju celjskega gledališča prvo 
medklubsko razstavo umetniške 
fotografije, amaterskega filma in 
color diapozitivov celjske regije. 
Razstava je zelo široko in kvali
tetno zastavljena.

lenju, na Dobrni in drugod. Do
mači penzionski gostje so pora
bili povprečno 50,00 inozemski 
pa okoli 70,00 dinarjev na dan, 
kar je skromno glede na že kar 
bogato ponudbo. Tudi izletniki 
in prehodni gostje so bili skrom
ni. To so značilnosti letošnje tu
ristične sezone. Če bomo imeli 
lepo vreme še v oktobru in no
vembru, smemo računati s po
rastom inozemskih nočitev, saj 
varčni Avstrijci že nekaj let sem 
zelo cenijo znižane posezonske 
penzionske cene.

Za zaključek še kratka sploš
na ugotovitev: z letošnjo turi
stično sezono smo lahko zado
voljni.

prof. Zoran Vudler

KOVINOTEHNA
VELETRGOVINA S TEHNIČNIM BLAGOM UVOZ-IZVOZ 
CELJE, MARIBORSKA 17

telefon 39-71 

telex 033516 
telegram KOVIT Celje

— kvalitetna jekla
— barvne kovine
— kroglični ležaji
— izdelki črne metalurgije
— gospodinjske potrebščine 
—' orodje
— vijačno blago in žičniki
— instalacijski material
— gradbeni material

NAŠA VELIKA ZALOGA ZAGOTAVLJA NAJŠIRŠO IZBIRO 
TAKO PO KAKOVOSTI KAKOR PO ASORTIMANU TER 
SOLIDNO IN HITRO POSTREŽBO

-■ m

EMO 3
sobna peo na olje 
3ooo-4ooo koal h

z AET prižigalcem

MBS_

EMO 5
sobna peč na olje 

5ooo kcal h
z AET prižigalcem

SL S
EMO 8

sobna peč na olje 
75oo kcal h

z AET prižigalcem

L J

KAMIN EMO 5
sobna peč na 

premog 5ooo kcal h

l.nagrada 
RENAULT 16 TS 
2-26.nagrada 
POTOVANJE V TU
JINO za dve osebi 
27-60.nagrada 
IZDELKI „EMO” 
Žrebanje meseca 
decembra v Beogradu
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Prispevek k zgodovini Narodnega domaCeljska irgovska šola ~ 
pred pol stoletja

Po prvi svetovni vojni je 1. 
1919 trgovska šola v Celju po
stala slovenska. Industrija, trgo
vina in banke so potrebovale 
mnogo strokovnega osebja.

Na šolo so prihajali profesor
ji in strokovni učitelji iz vse 
Slovenije, pomagali pa so tudi 
profesorji celjske gimnazije.

Dijaki so prišli iz raznih kra
jev med Trstom in Mariborom. 
Mnogo teh se med vojno ni mo
glo šolati redno. Največ dijakov 
je dala tedanja meščanska šola 
s solidnim, strokovno usmerje
nim poukom. Nekaj tudi jih je 
stopilo v prvi letnik, potem ko 
so bili iz petega razreda gimna
zije izključeni zaradi udeležbe 
pri demonstracijah proti priklju
čitvi Slovenskega Primorja Ita
liji. Bili so tudi fantje že med 
17 in 22 leti starosti, ki so oku
šali trpljenje v strelskih jarkih. 
Vsi pa so se trudili, da se čim- 
prej usposobijo za prakso. Pri 
tem so čutih tudi potrebo po or
ganizirani dejavnosti izven šol
skih programov.

Najprej so sodelovali v »Slo
gi«, ki so jo ustanovili celjski gi
mnazijci. Potem so si ustanovi
li samostojno organizacijo. Dah 
so ji ime »Korotan« na predlog 
svojega prvega predsednika 
Zvonka Puncerja, čigar brat 
Srečko je kot urednik »Jugoslo
vanskega Korotana« padel na 
Koroškem. Osnovah so sekcije: 
literarno, dramsko, glasbeno — 
pevsko, šahovsko in športno. Va
dili so se v govorništvu in pre
davali. Med najaktivnejšimi so 
bili Jurhar, Gobec, Gluk, Gajšek 
in Puncer. Delovala je knjižnica. 
Kot violinisti so se uveljavljali 
Sram in brata Confidenti. Dijaki 
so nastopali na odrih v Celju in 
okolici. Zaradi udeležbe na so
kolski prireditvi v Rogaški Sla
tini, ki da je bila politična ma
nifestacija, je na šoli prišlo do 
razburljive preiskave.

Iz nogometnih sekcij »Korota
na« in »Sloge« se je razvil do
mači klub in kmalu postal celj
ski prvak zlasti po zaslugi To
neta Kopušarja. Dekleta pa so 
se udejstvovala največ v dram
ski, pevski in planinski sekciji.

Profesorski kader je mnogo 
pripomogel k lepim učnim uspe
hom. Sicer pa mu je včasih bilo 
težko držati na uzdi že skoraj 
odrasle, borbene fante. Tudi do
ba je bila revolucionarna. Mla
dinci so močno posegali v javno 
življenje, organizirali so tudi de
monstracije ob raznih političnih 
dogodkih. Mnogi so 1. 1920 odšli 
na Koroško ščitit naš živelj v 
času plebiscita.

Dijaki so se ločevali po dveh 
smereh: idealistično — humani
stični in materialistično — eko
nomski. Zlasti v skupnosti z gi
mnazijci so se ostro izražala tudi 
svetovnonazorska nasprotstva. 
Marksizem tedaj še ni bil v os
predju razpravljanja, saj smo 
pričakovali, da bo nacionalna o- 
svoboditev prinesla tudi rešitev 
socialnih problemov.

Bili pa so tudi preobčutljivi 
idealisti, ki so si razočarani v 
ljubezni po zgledu Goethejeve
ga Wertherja sami poiskali smrt: 
Pretner, Sedlaček in pesnik Arn- 
šek.

Večina prve generacije absol
ventov in absolventk celjske slo
venske trgovske šole je takoj 
sprejela službe v domačem go
spodarstvu. Mnogi so šolanje na
daljevali. V Sloveniji, nekateri 
tudi na Hrvatskem in v Srbiji, 
so se uveljavili kot uspešni go
spodarski strokovni delavci.

Zvonko Puncer, Beograd
«a---- -________
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V boju za narodni in gospo
darski obstoj Slovencev v po si
li nemškem Celju konec minu
lega stoletja se je vodstvo Poso
jilnice v Celju, ki so ga sestav
ljali najvidnejši slovenski pred
stavniki, odločilo, da sezida svoj 
Narodni dom.

Z gradbenimi deli so pričeli 
leta 1894. Tega leta so izdali za 
gradnjo 4546 goldinarjev. Dela so 
nadaljevali v letu 1895 in tega 
leta izdali za gradnjo 84040 gol
dinarjev. Na občnem zboru za
družnikov za leto 1895, dne 27. 
marca 1896, je načelstvo Poso
jilnice v Celju poročalo, da bo 
zgradba Narodnega doma kon
čana do jeseni 1896 in da se bo
sta Posojilnica v Celju in Južno
štajerska hranilnica takoj v je
seni preselili vanjo. Skupaj s ce
no za zemljišče, ki je znašala 
25788 goldinarjev, je bilo do kon
ca leta 1895 izdano za Narodni 
dom 114375 goldinarjev.

Izmed članov načelstva Poso
jilnice v Celju je bil za vodstvo 
gradbenih del izvoljen posebni 
stavbni odsek, ki je imel po po
ročilu z občnega zbora za 1896 
kar 35 sej. Poprečno so bile na

Takšen je bil Narodni dom
mesec 3 seje, mimo tega pa je 
imelo načelstvo še redne teden
ske seje. Ni mogoče ugotoviti, 
kdo so bili člani stavbnega od
bora. Člani načelstva, izvoljeni 
na občnem zboru dne 27. marca 
1896, pa so bili: dr. Josip Sernec, 
ravnatelj, Lovro Baš, ravnateljev 
namestnik, dr. Friderik Babnik, 
dr. Alojzij Brenčič, dr. Ivan De
čko, Jurij Detiček, Ferdinad Go- 
logranc, dr. Juro Krašovec, dr. 
Fran Mayer, Anton Rančigaj, Mi
hael Vošnjak, dr. Josip Vrečko 
in Janez Zupanc. Iz nekih virov 
je razvidno, da so bili člani stav
bnega odbora Lovro Baš, dr. Jo
sip Sernec in dr. Juro Krašovec 
ter gradbena strokovnjaka Fer
dinand Gologranc in Janez Zu
panc, mogoče tudi še drugi.

V letu 1896 so gradnjo Na
rodnega doma nadaljevali in je 
bilo po poročilu na občnem zbo
ru zadružnikov 24. aprila 1897 iz
dano tega leta 92438 goldinarjev, 
stavbni odbor pa je imel 29 sej.

Narodni dom je bil konec le
ta 1897 popolnoma dograjen, zanj 
je bilo izdano nadaljnjih 51383 
goldinarjev. Vsi gradbeni stro

ški za Narodni dom, vštevši iz
datke za stavbišče, so znašali 
258197 goldinarjev.

Stanovanjske in predvsem po
slovne prostore v Narodnem 
domu zaradi raznih okolnosti, 
predvsem zaradi gospodarskega 
n nacionalnega pritiska Nemcev, 
ni bilo lahko oddati v najem. 
Donos stavbe je bil zato razme
roma nizek. Bilančna vrednost 
stavbe je bila 31. decembra 1900 
po zamenjavi goldinarjev v kro
ne 597167 kron.

Celjski Narodni dom je bil v 
letih boja za nacionalno in go
spodarsko osamosvojitev Sloven
cev njihova najtrdnejša posto
janka. Slovesno je bil odprt le
ta 1896. Slovesnosti se je ude
ležila tudi večja skupina Čehov 
iz Prage. Z dograditvijo Narod
nega doma so dobila celjska 
društva prostore, v katerih se 
je pričela razvijati kulturna de
javnost Slovencev. V veliki dvo
rani so bile gledališke in druge 
večje prireditve. To je bilo celj
skim Nemcem in nemškutarjem 
trn v peti. Ce je bila kaka prili
ka, so pred domom prirejah de
monstracije.

Ko je 20. septembra 1908 pri
redil Klub slovedskih naprednih 
akademikov v Narodnem domu 
veliko slavnost, so bile nemške 
demonstracije tako močne, da 
je prišlo na pomoč vojaštvo 87. 
pešpolka, ki je izpraznilo trg 
pred Narodnim domom in zapr
lo vse dohode. Razjarjeni Nemci 
so potem demonstrirali po me
stu in na slovenskih hišah, šo
lah in trgovinah razbijali okna 
in slovenske napise. Drugi dan 
je bilo po ulicah mnogo debele
ga kamenja, razbitega stekla in 
razbitih slovenskih napisnih ta
bel.

Veličastno stavbo je okupa
tor leta 1941 izmaličil kot »arhi
tektonsko zablodo«. Leta 1944 pa 
je bomba porušila severni trakt 
doma, ki bi vsekakor moral bi
ti obnovljen v slogu neporušene- 
ga dela stavbe. Obnova po vojni 
je bila zasilna in prenagljena. 
Prav bi bilo, ko bi Narodni dom 
dobil svojo prvotno podobo, saj 
ima v naši nacionalni zgodovini 
velik pomen.

Milan Cetina

GRADBENO IN OBRTNO PODJETJE

OBNOVA
CELJE, Gregorčičeva 6/1 — Telefon: 22-01

izvaja gradbena in gradbeno-obrtniška dela za novogradnje 
adaptacije stanovanj in lokalov ter usluge za zasebnike

PODJETJE 
ELEKTRO CELJE
POSLOVNA ENOTA CELJE 
MARIBORSKA C. 4
DOBAVLJA POTROŠNIKOM 
ELEKTRIČNO ENERGIJO, 
PROJEKTIRA IN GRADI 
DALJNOVODE, KRAJEVNA 
OMREŽJA IN TRANSFOR 
MATORSKE POSTAJE, IZ
VRŠUJE VSA V STROKO 
SPADAJOČA INSTALACIJ 
SKA DELA

PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI 
V CENTRU MESTA

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

Hotel, restavracija, espresso 
kvalitetne usluge

Se priporoča za skupinska 
naročila za obletnice, poroke 
in proslave. ŠE POSEBEJ 
OPOZARJAJO NA TRADICI
ONALNO SILVESTROVANJE

Se priporoča 
za vaš cenjeni obisk!

KARO VZORCI - VEDNO MODERNI

DVA MODELA
izmed mnogih, ki čakajo na vašo

odločitev
VELEBLAGOVNICA
w utmmmammm

CELJE

KAVA
MERK



Ludvik Rebeušek
Sto let trgovske 
strokovne šole

Leta 1869 je pričela v Celju 
z delom »Nedeljska šola za tr
govske praktikante in vajence«, 
predhodnica današnje Sole za 
prodajalce, ki deluje v sklopu 
Šolskega centra za blagovni pro
met v Celju.

Iz šolskih katalogov, ki so 
ohranjeni od leta 1885 dalje, je 
razvidno, da so na takratni ne
deljski šoli poučevali v glavnem 
strokovne predmete, in sicer: 
nemščino s korespodenco, arit
metiko, knjigovodstvo z lepopi
som in menično pravo. Tisti z 
višjo predizobrazbo so vstopali 
kot praktikanti. Učenci so pri
hajali iz raznih krajev, tudi zu
naj Slovenije.

Leta 1891 so šolo preimeno
vali v »Trgovsko nadaljevalno 
šolo« in to ime je šola obdržala 
še v bivši Jugoslaviji.- Za razli
ko od nedeljske šole je bil pouk 
vsak delavnik po 1 do 2 uri v 
večernem času, po končanem de
lu v trgovini. Predmetnik se je 
nekoliko razširil z novimi pred
meti, kot so na primer zemlje
pis, nauk o trgovini in blago- 
znanstvo.

V bivši Jugoslaviji je za šo
lo skrbel posebni mestni kura- 
torij, kasneje mestni šolski od
bor. Pouk je bil najprej ob ne
deljah dopoldne, nato pa ob de
lavnikih štirikrat po dve uri te
densko po končanem delovnem 
času v trgovinah; kasneje dva
krat tedensko po štiri ure in 
končno trikrat tedensko po štiri 
ure, že delno med časom, ko so 
bile trgovine popoldne še odpr
te. V letih med obema vojnama 
je absolviralo celjsko trgovsko 
nadaljevalno šolo 462 učencev, 
od teh 133 deklet.

Po osvoboditvi se je doba šo
lanja večkrat menjala, prav ta
ko so šoli tudi večkrat menjali 
ime. Ko je bil v letu 1961 usta
novljen Šolski center za blagov
ni promet, je prenehala poslo
vati takratna Šola za trgovske 
učence kot samostojni šolski za
vod in se vključila pod imenom 
Šola za prodajalce v ta šolski 
center.

šele v šolskem letu 1957/58 
je dobila šola svoje prostore v 
novi šolski zgradbi v Ulici 29. 
novembra. Skoraj 90 let je šola 
gostovala v raznih drugih celj
skih šolah, najdlje v bivši me
ščanski šoli, nato v sedanji II. 
osnovni šoli — skupaj s takrat
no državno dvorazredno trgov
sko šolo — in v prostorih eko
nomske srednje šole. Tako so 
bili učitelji meščanske šole in 
kasneje učitelji državne dvoraz- 
redne trgovske šole večinoma tu
di predavatelji na takratni trgov
ski nadaljevalni šoli. V bivši Ju
goslaviji je bil ves čas njen u- 
pravitelj takratni ravnatelj dr
žavne dvorazredne trgovske šole 
Fran Marinček.

V letu 1950 je šola za trgov
ske učence dobila svojega prve
ga stalnega učitelja in upravite
lja prof. Ludvika Rebenška. Da
nes šteje učiteljski zbor dvajset 
redno zaposlenih.

S preselitvijo v lastno zgrad
bo je celjska šola za prodajalce 
lahko vključila vse učence trgov
ske stroke s področja bivšega 
celjskega okraja. V neposredni 
bližini šole je bil zgrajen dom 
Vere Šlandrove.

V letošnjem šolskem letu, ko 
slavimo stoto obletnico ustano
vitve trgovske strokovne šole v 
Celju, je vpisanih na šoli za pro
dajalce 622 učencev, od teh dve 
tretjini deklet. Pouk traja tri 
leta. Šola vodi ne samo teoretič
ni temveč tudi praktični del po
uka v približno dvesto proda
jalnah na področju svojega šol
skega okoliša.

Milena Moškori!

Ob razstavi vedut celjskega območja
Ko je Pokrajinski muzej v Celju leta 

1963 pripravil prvo razstavo vedut celj
skega območja v grafiki in slikanih po
dobah, ki je zajela obdobje od 17. — 
19. stol., se je že nakazala nujnost raz
stave, ki bi prikazala ohranjene vedute 
celjskega področja iz 19. stoletja.

Zato smo takoj pričeli z raziskovalnim 
delom, pa tudi z zbiranjem gradiva, ki je 
prinašalo sproti presenetljivo bogate re
zultate. Gradiva se je končno zbralo več, 
kot je bilo prvotno zamišljeno, in prav 
kmalu smo lahko ugotovili, da je bil svet 
okoli nas v 19. stol. med najbolj propa
giranimi v Sloveniji in ga glede tega la
hko primerjamo le s slovensko metropo
lo in Bledom.

To je v bistvu tudi razumljivo, saj je 
bilo Celje z okolico lahko že s svojo ge
ografsko lego, bogato regionalno kultur
no preteklostjo, zdravilišči in letovišči, pa 
tudi zelo zgodaj razvijajočo se industrij
sko dejavnostjo, vabljivo za domačina in 
tujca.

Veduta in pejsaž Celj. področja sta 
v 19. stol. dosegla glede na preteklost no
vo veljavo, ki je izšla predvsem iz želje 
po pridobivanju novega znanja in širše
ga estetskega vrednotenja. To je bil čas 
novih potovanj iz Celja in obratno, no
vih dopolnjevanj kartografskih podatkov, 
intenzivnejših geografsko turističnih raz

Priključeno ni tisto gradivo o Rogaški 
Slatini, ki ga je publiciral dr. Režek, in 
gradivo, ki ga hrani muzejska zbirka v 
Laškem.

Razstavljeno gradivo ne nakazuje raz
širjenosti vedute samo na grafikah, ak
varelih in oljih, temveč tudi na drugih 
umetnoobrtnih predmetih, kot so zdravi
liški in spominski stekleni kozarci, Schiit- 
zovi keramični izdelki in Westnove emaj
lirane ploščice. Pri izdelavah vedut na teh 
predmetih so služile starejše grafične 
predloge.

Gradivo je razširjeno tudi s tiski — 
npr. božjepotnih podobic (Bele vode, Sve
te gore, Celje itd.), ki na izvirno pre
prost način vkomponirajo cerkveno arhi
tekturo in delno tudi krajino s sakralno 
figuraliko — nato s fotografijo, ki se je 
v Celju uveljavljala v zadnjih letih 19. 
stol. in končno s številnimi razglednica
mi, ki nazorno prikazujejo pozornost in 
ljubezen do krajev in posameznih stavb 
na Celjskem področju.

Poleg tega so razstavljeni tudi stari 
posestni načrti in stara diploma celjske
mu muzeju, kjer se je veduta vključeva
la dekorativno in smiselno v častno pri
znanje.

Razstava iz objektivnih razlogov ni 
urejena najbolj sistematično — krajevno 
ali kronološko. So pa urejene posamez

HOTE iCELEIA
CELJE

Sodobno urejene sobe, restav
racija, bar, vrt, velik parkirni 

prostor
PRIPOROČAMO SE ZA 

SKUPINSKA NAROČILA IN 
VABIMO NA NAŠE 

KVALITETNO 
TRADICIONALNO 

SILVESTROVANJE

GOSTINSKO PODJETJE

NA-NA
CELJE

priporoča svoje obrate

KAVARNA MIGNON 
Titov trg

RESTAVRACIJA KOPER 
Prešernova ulica 

Gostilna TURŠKA MAČKA 
Gledališka ulica 

Restavracija NA—NA 
Stanetova ulica 

Bife DALMACIJA 
nasproti tržice 

Pivnica ZLATOROG 
Gubčeva ulica

Ena najstarejših celjskih razglednic. Iz zbirk Pokrajinskega muzeja.
Foto Berk

iskav in trodimenzionalno upodobljenih 
krajinskih predstav.

Pomembno vlogo pri uveljavljanju ve
dute je imel tudi izredno hiter razvoj 
novih grafičnih tehnik — litografije in 
jekloreza, ki sta omogočala izdelavo do
sti večjega števila odtisov kot pa bakro
rez, jedkanica ali lesorez.

V tisti dobi so ljudje, ki so potovali, 
želeli da, da bi zanimivosti s svojih po
tovanj posredovali tudi drugim ljudem — 
zato so pisali potopise v duhu časa, iz
dajali albume, suite, topografije in drugo.

Omeniti je treba tudi izredno nagel 
porast komunikacij — cest, poštnih zvez, 
železniških in vodnih prog, kar je omogo
čalo hitrejšo organizacijo potovanj in s 
tem tudi predhodno vizualno zainteresi
ranost potujočih.

Pričakovali bi, da niso bile potovalne 
zahteve tistega časa osredotočene na pri
kazovanje idealizirane ali celo fantazijske 
pokrajine, temveč na neko eksaktnost. 
Vendar ugotavljamo, da se v krajinarst
vu tistega časa ne srečujemo na upodo
bitvah z resničnimi podobami naselij ali 
stavb, temveč tudi z romantično oblikov
no krajino, kar je izviralo iz emocional
nih nagibov do narave. Risba pa je mo
rala ostati skozi vse stoletje povezana z 
realističnimi načeli, saj so odlično nari
sane rešitve kompozicij, prostorske pro
blematike in pogosto tudi zračne pers
pektive dokaz za realen stik s svetom.

Takrat je delovala cela vrsta potujo
čih slikarjev, ki so bili izšolani. Ti so šli 
pogosto na pot z naročilom, naj izdelajo 
risbe kot predloge za izdelavo grafik, ki 
so jih potem izdajali založniki in izdaja
telji. Pri teh slikarjih lahko občudujemo 
izreden čut za izbiro motivov, za sklad
nost kompozicije, za reševanje prostor
ske problematike, odlično tehnično zna
nje, marljivost in večkrat tudi umetni
ško hotenje.

Center umetniških založb in izdajate
ljev za celjsko področje je bil v Gradcu, 
kjer so delovale tovrstne delavnice z ri
sarji in grafiki, kot so bili Wachtl, Rei
chert, Passini itd.

Sedanja razstava kaže vedute s celj
skega področja v 19. stol., za katere nam 
je doslej znano, da so ohranjene pri nas.

Razen šole za prodajalce de
lujejo v okviru šolskega centra 
za blagovni promet trajno še po
slovodska šola, komercialna šola 
in oddelek za priučene trgovske 
delavce, občasno pa aranžerska 
šola. Vseh učencev in slušate
ljev je čez 800.

ne celote tako, da so opazne vedute, ki 
ohranjajo podobe mest, mestnih prede
lov, posameznih stavb — cerkva, gradov 
in drugih pomembnejših objektov. Na 
drugi strani so združena in poudarjena 
zdravilišča celjskega področja: Rogaška 
Slatina, Laško in Rimske Toplice. Tudi 
železniški promet, ki je stekel skoz Ce
lje v letih 1847-49! Važne pa so tudi upo
dobitve začetnikov naše industrije: žele
zarne v Vitanju, tekstilne industrije v 
Preboldu, glažute v Rakovcu nad Vita
njem in železarne v Štorah.

Kot smo že omenili, so večino vedut 
celjskega področja izdelali tudi potujo
či slikarji, le nekaj med njimi jih lahko 
pripišemo avtorjem, ki bi bili lahko do
mačini.

Med razstavljenimi deli sta prav go
tovo zelo zanimivi 2 originalni risbi — 
Reichertova Dobrna in Lauterbachovo Ce
lje ter Gurnigova slika Logarske doline. 
Kako so te vedute ostale pri nas, je za 
zdaj še neznano, zelo zanimivo pa bi bilo 
vedeti kaj več o delovanju slikarja Gur- 
niga v Celju.

Umetnoobrtni izdelki — steklo in ke
ramika so delo domačih glažut in liboj- 
ske Schützove keramike. Ti pomenijo tu
di za zgodovino celjskega industrijskega 
oblikovanja posebno dragocenost!

Upamo, da je tudi s to razstavo op
ravljeno pomembno delo, ki bo omogoča
lo predstavo jasnejše podobe o pomemb
nosti krajev celjskega področja v pretek
losti. Po ohranjenih vedutah sodeč so jih 
že v 19. stol. izredno občudovali in so 
že takrat poznali celo tiste lepote, ki jih 
mi v današnji dobi, ob neprestanem iska
nju novega, večkrat niti ne opazimo več.

Zaradi pomembnosti v slovenskem o- 
kviru bo razstava prirejena meseca sep
tembra tega leta tudi v Ljubljanskem 
Mestnem muzeju.

TEKSTILNA TOVARNA

VOLNA
LAŠKO

PRIPOROČA
SVOJE NAJKVALITETNEJŠE 

IZDELKE

OBIŠČITE
SAMOPOSTREŽNO

RESTAVRACIJO

POŠTA
CELJE

NAJNIŽJE CENE

Trgovsko podjetje na veliko in malo s servisi

„Avto Celje“ Celje
— prodaja osebna in tovorna vozila domače proizvodnje in 

uvoza, rezervne dele, gume, elektro in splošni material,
— opravlja servis in remont za vozila Zastava—Fiat, Pretiš 

—NSU, Renault, Škoda, Alfa Romeo, IMV, TAM IN FAP.

robčki za osvežitev
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Odprl se je Talij In hram
Ko je v zgodnji jeseni vodstvo 

Slovenskega ljudskega gledališča 
seznanilo Celjane z letošnjim re
pertoarjem, je bilo iz njega že 
dokaj razvidno, da hoče kot že 
nekaj sezon razširiti krog obi
skovalcev iz najširših vrst, tudi 
s prikupnimi, a manj zahtevni
mi deli, da pa hoče hkrati ustre
či tudi zahtevnejšemu gledalcu 
z dramami, ki silijo k razmiš
ljanju in opredeljevanju. Med 
osmimi deli so tri komedije 
(Neil Simon-Bosa v parku, Wil
de, Anouilh-Glavno je, da si ljub
ček Veber-Ugrabitev), ljudska 
igra (Jurčič, Inkret-Deseti brat) 
ter štiri resne drame (razen Bu- 
dakovega Žejnega vrelca tudi de
lo Henrika Ibsena, klasika kri
tične realistične drame — Sov
ražnik ljudstva pa drama so
dobnega pisatelja-filozofa Sartra 
Nepokopani mrtveci in sloven
ska noviteta-utopična tragedija 
Jura Kislingerja Pregnani iz ra
ja z bolečo temo o usodi člove
štva. Zunaj abonmaja bo še Par
tizanski miting. Simpatično je, 
da bodo otroci lahko gledali kar 
dve igrici, obnovitev Škufčeve 
Trnuljčice in Görncrjevo Pepel- 
ko. Ni namreč hvaležnejših gle
dalcev od otrok. Temu ali one
mu dolgoletnemu obiskovalcu 
gledališča pa utegne biti vendar
le žal, da že več let ni predstav 
malega odra, kakršne so ne
koč bile v mali dvorani Narod
nega doma ali kasneje v gledali
škem foyerju in so gledalce z ne
posrednostjo in živostjo proble
mov izredno prevzele. Ni mogo
če pozabiti na pretresljivega 
Korczaka ali na Žmavčevo dra
mo Rok in Lea ter na Becketov 
Poslednji trak.

Prvič se je v letošnji sezoni 
Celjanom predstavil Jurčič z In
kretovo dramatizacijo Desetega 
brata (režiser Franci Križaj). Pi
sec dramatizacije bi se bil mogel 
dela lotiti z raznih perspektiv, 
zakaj roman Deseti brat je tako 
zgodba o ljubezenskem trikotni
ku Lovro-Manica-Marijan kot 
pripoved o tragiki Martinka Spa
ka, pa tudi slik vaškega življe
nja, kot se odvija v krčmi s Kr- 
javljevim pripovedovanjem. Mo
gel bi bil končno igro vstaviti v 
okvir, kar bi razbilo iluzijo o 
rednosti dogajanja na odru. In
kret si ni izbral nobene od teh 
poti, tudi ni skušal Jurčičevega 
romana nasilno modernizirati, 
ampak je v zgodbah ostal zvest 
izvirniku, in to je bržkone tudi 
najboljša pot. Ohranil je zato 
vse glavne vsebinske sestavine 
romana, kot da je dramatizacija 
vrsta prizorov. Najbrž je De
setega brata zato imenoval s 
podnaslovom v množini Ljudske 
igrice. Posamezne prizore veže 
(ali loči) prepevanje ljudskih pe
smi. To naj ustvari vtis, da je 
med prizori časovni presledek in 
da se okolje spreminja, zakaj 
scena je sicer ves čas ista. Naj
bolj živi so prizori v Obrščakovi 
krčmi, ki pa sicer na dejanje ne 
vplivajo. Lik Krjavlja — igral ga 
je Pavle Jeršin — je tako po ob
leki kot po nastopu in pripove
dovanju kar oprijemljiv in izred
no nazoren. A tak je bil že pri 
Jurčiču, saj mu ga je pohvali! 
celo ostri kritik Levstik. Ob 
njem, ki deluje že z zunanjostjo, 
pa je mojstrski tudi lik strica 
Dolefa (Slavko Belak), dobro
dušne, a izgubljene eksistence. 
Martinek Spak, deseti brat, (Ja
nez Bermež) je mogoče včasih 
malo prehrupen za tragiko, ki jo 
nosi v sebi. — Ljubljanska idila 
med Kvasom in Manico je kot 
v izvirniku tudi v dramatizaciji 
naj šibkejši del. Res je, da je bil 
tu Jurčič zelo neroden in da so 
pogovori med obema zaljubljen
cema kar zvodeneli a zakaj te

napake ni Inkret vsaj omilil? 
Zakaj grajska gospodična Ma
nica kot pri Jurčiču filozofira o 
tem, kaj pravi o ljubezni Shake
speare? čemu neki je hotel In
kret pokazati vso psihološko po
manjkljivost našega prvega ro
manopisca? In da bi bila ta po
manjkljivost, ki jo je kaj ostro 
obsodil že Levstik po izidu ro
mana, še večja, sta tudi Manica 
(Minu Kjudrova) in Kvas (Bo
gomir Veras) zaigrala svojo lju
bezen kaj hladno, neprizadeto, 
kot da ne gre za pravo ljubezen, 
kot je hotel Jurčič) čeprav se 
mu to ni posebno posrečilo).

Če torej izvzamemo omenjene 
pomanjkljivosti, moramo reči, 
da je dramatizacija Desetega 
brata kar prikupna ljudska igra, 
ki more razveseliti zlasti manj 
zahtevnega gledalca.

B. O.

Nepokopani mrtveci
Od Desetega brata do N e- 

pokopanih mrtvecev Je
ana Paula Sartra (režija Franci 
Križaj) je ogromen skok. Tam 
ljubka, sproščena igra, namenje
na predvsem plemeniti zabavi, 
tu zahtevna notranje napeta dra
ma. Čeprav je Sartre tudi filo
zof, njegove osebe niso zgolj u- 
telešenje filozofskih idej, ampak 
živi ljudje, postavljeni v odločil
ne življenjske situacije, ko mo
rajo sami pred sabo pokazati, 
kakšni so, kakšno je njihovo bi
stvo. V drami, ki se dogaja med 
drugo svetovno vojno v Franciji, 
je v tako odločilno situacijo po
stavljena skupina ujeth partiza
nov. Čaka jih smrt. S tem so se 
sprijaznili vsi, razen najmlajše
ga, komaj petnajstletnega Fran- 
goisa. Toda pred njimi, pred vsa
kim posameznikom posebej, je 
še teško vprašanje: kako zdržati 
mučenje, ne izdati poveljnika in 
ohraniti ponos. V njim nasprot
no igro postavljena skupina mi
ličnikov, njihovih zasliševalcev 
in mučiteljev, ki skušajo streti 
njihov odpor, in jim gre skoraj 
bolj za to, da bi prizadeli njihov 
ponos, kot da bi zvedeli za po
veljnika. — Celjska uprizoritev 
je bila kakor zlita iz enega kosa, 
pretresljiva kot celota in tudi v 
posameznikih, pa naj gre za par
tizane, ki so jih igrali: Jeršin, 
Veras, Simčič, Krošlova, (pri pre
mieri), Krošl, kot za skupino 
miličnikov-mučiteljev, (Pristov, 
Grubar, Gabrovšek). Ti so v u- 
prizoritvi zaživeli še skoraj izra
ziteje kot v besedilu, niso bili 
brezoblični liki, ki predstavljajo 
moč, tudi ne karikature, ampak 
vsak zase izoblikovan lik, čeprav 
z negativnim predznakom. — 
Dvojno hkratno prizorišče - pod
strešna ječa in razred - mučilni
ca — je dajalo možnost nepretr
ganega doganja. Gre za tehtno 
uprizoritev, ki se pridružuje U- 
mazanim rokam istega avtorja, 
uprizorjenimi pred nekaj sezo
nami. Obe kajpada zahtevata od 
gledalca silno notranjo zbranost 
in napetost in mu zadajata vpra
šanje: »Kako pa ti? Kakšno je 
tvoje bistvo?

Olepševalno in turistično 
društvo

TURISTIČNI URAD
Celje, Stanetova ul., tel. 29-79 

poleg kina Metropol
Časopisi — Revije 

Spominki — Razglednice 
Turistične informacije 

Društvena pisarna

Šentjungertska spominska knjiga
šentjungert nad Šmartnim v Rožni do

lini (574 m) je bila svoje dni mnogo bolj 
obiskana izletniška točka, kot pa je da
nes. Kolikor se ji sčasoma ni zneveril po 
višjih in zahtevnejših vrhovih hrepeneči 
turist, bo tudi res, kakor meni profesor 
Janko Orožen, da ji je sodobni avtomo
bilizem odvzel prenekaterega obiskovalca.

O uvodoma omenjeni priljubljenosti 
Šentjungerti se lahko prepričamo pri pre
biranju prve spominske knjige s tega vr
ha. Čeravno je tej planinski literarni za
puščini posvetil profesor Janko Orožen 
daljši zapis v CELJSKEM ZBORNIKU 
1969, si ne morem kaj, da ne bi še en
krat — tokrat za bralca Lepega mesta — 
prelistal okoli 200 orumenelih, že dokaj 
zdelanih, deloma spoštljivo, deloma ne
odgovorno popisaih listov, vezanih v pre
prosto knjigo vsakdanje velikosti. Očitno 
sedanja vezava te spominske knjige ni 
prvotna. Oskrbel jo je kasneje nekdo, ki 
se mu je zasmilila že načeta spominska 
knjiga, želeč jo ohraniti kasnejšemu ro
du šentjungertskih obiskovalcev. Knjigo 
je radevolje dal navpogled njen sedanji 
posestnik, domačin na šentjungerti, ki 
tudi rad postreže z jedjo in pijačo.

Sodeč po zapisih s prvih strani, je 
knjigo začel leta i882 galicijski župnik, 
pod čigar skrbstvo je spadala cerkvica na 
tem ljubeznivem griču. Njegov uvodni, 
več strani dolgi nemški zapis je posvečen

Kocbeka zasledimo v isti družbi še 
parkrat do leta 1888, nazadnje 31. 8. iste
ga leta, verjetno tudi poslednjič, ker je 
naslednje leto odšel za učitelja na Reči
co. Po njegovem odhodu ni več zaslediti 
teh žalskih narodnjakov, nekaj bržčas 
prav zaradi odhoda tega planinskega na
vdušenca, nekaj bržčas, ker so svoje iz
lete usmerili na Mrzlico, kjer so si do 
leta 1899 postavili Hausenbichlerjevo ko
čo, drugim pa je lahko da tudi življenj
ska doba omejila pota v strmine.

Če odpišemo obiskovalce iz nemških 
krogov, ki so se v (zapisano) ogorčenje 
prenekaterega slovenskega gorohodca 
nemško vpisovali tudi po letu 1918, po
stajajo mimo domačih romarjev in ne
deljskih izletikov iz vrst razumnikov od 
vsepovsod, največ pa seveda iz Žalca, 
Šmartnega, Galicije, Vojnika in Celja, vse 
pogostejši vpisi šolskih izletov iz teh kra
jev pod vodstvom tamošnjih zavednih u- 
čiteljev (ANTON PETRIČEK, FRAN BRI
NAR, BOGDANA ŽIŽEK, IVAN KVAC, 
RAJKO VREČER, JANKO KODERMAN, 
JOSIP KLEMENČIČ, GUSTAV ŠILIH, 
FRANC BURDIAN, MARICA KVAC, VIDO 
VERTAČNIK, RAZPOTNIK, RUDOLF 
VUDLER in dr.) Po njihovih zapisih lah
ko sodimo, da so svojim šolarjem z iz
leti v lepo naravo zavestno zbujali ljube
zen do slovenske domovine.

Kot cilj svojih šolskih izletov so Sent-
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Iz šentjungertske spominske knjige. Podpisi znanih žalskih planincev 
in rodoliubov. Iz zbirke Gustava Grobelnika. Foto Viktor Berk

historiatu te romarske cerkvice, nakar 
mu sledijo slovenski zapisi vsakokratnih 
duhovnikov', zvečine kaplanov, ki so tu 
gori maševali. Podatke o svojih opravilih 
so dopolnjevali s podatki o številu ro
marjev, o vremenu ter s svojimi osebni
mi vtisi. Vsakokratni kronistični zapis 
duhovnika so podpisale in čestokrat do
polnile še s svojimi vtisi osebe iz njego
vega spremstva, zvečine cerkveni pevci, 
dokler knjiga ni sčasoma — natančno pa 
leta 1884 — postala pravcata planinska 
spominska knjiga, na voljo vsakokratnim 
izletnikom. 6. aprila 1920 je galicijski ka
plan Andrej Klobasa zapisal pod podpi
soma cerkvenih ključarjev Martina Pod
pečana in Janeza Dolerja njuno obljubo, 
»da bosta skrbela tudi za spominsko knji
go prekrasne cerkvice na gori«. To pove, 
da začetniki te spominske knjige tudi po 
štiridesetih letih niso izgubili knjige iz
pred oči . . .

čeravno je na zadnjih platnicah moč 
zaslediti še nekaj čačk in nebogljenih 
podpisov z letnico 1937, je knjiga služila 
svojemu namenu nekako do leta 1930. Je 
torej pol stoletja stara priča najrazličnej
ših vzrokov poti sčm gori, preglednica 
številnih izletnikov, inventarij razpoloženj 
in prepričanj ljubiteljev te izletniške toč
ke na prehodu iz 19. v 20. stoletje, torej 
iz dobe, ko se je prebujena slovenska 
planinska misel jela organizirati.

Knjiga je postala spominska knjiga or
ganiziranih ljubiteljev gora z vpisom čla
nov celjske sekcije Deutsch-österr. Alpen- 
vereina 13. 7. 1884, (»Bürgermeister« dr. 
Josef Neckermann in dr.) torej v letu, 
ko se je tudi v Celju ustanovila ta, ger
manizaciji naših gora namenjena organi
zacija. Njeni vodilni možje so bili naši 
politični nasprotniki in slovenski odpad
niki. Toda dve strani naprej, a že v letu 
1886 zasledimo prve podpise mladega, te
daj še žalskega podučitelja FRANCA KOC
BEKA, od 1893. načelnika Savinjske po
družnice Slovenskega planinskega društ
va, njegovega planinskega tovariša FRAN
CA ROBLEKA (1865—1935), s katerim je 
»iz Žalca lazil na razne gore: na Koteč- 
nika, Mrzlico in na sv. Kunigundo« (Beri 
Fran Kocbek, Kako sem postal turist; Sa
vinjske Alpe, str. 82); JANEZA HAUSEN- 
BICHLERJA, narodnega gospodarja in 
politika (1838—1896); učitelja in društve
nega delavca ANTONA PETRIČKA (1859 
—1942) in drugih uglednih žalčanov (JO
SIP ŠIRCA, FANI BERGMANOVA, sopro
ga Mihaela (1850—1911), zdravnika in or
ganizatorja hmeljarstva, ter njihovih dru
žinskih članov).

jungert jeli osvajati tudi celjski gimna
zijci; med njimi zasledimo že leta 1897 
podpise IVANA PREKORŠKA, kasnejše
ga organizacijskega delavca, politika in 
publicista (1883—1968), ter tovarišev, ki 
so se vračali na goro še pozneje kot vi- 
sokošolci (1903: Ivo Steblovnik, Jos. Po
žar, Leopold Seliškar, Aleksander Hrašo- 
vec in dr.)

Neredko so v knjigi podpisani rojaki 
izpod šentjungertskega vznožja, ki so pri
hajali sami ali s svojimi družinami na 
obisk iz daljnih krajev (Maribor, Karlo- 
vac, Zagreb, Gorica, Graz in dr.) ali se 
vračali obujat mladostne spomine. Tak 
pogost obiskovalec je npr. bil politik 
FRANC SMODEJ, sprva kot »gimnazija- 
lec« 1899.; nato kot »bogoslovec iz Celov
ca« 1901. in nazadnje kot novomašnik 
1903.

Tudi za vojna leta 1914—1918 šentjun- 
gert ni samevala, deležna pa je bila obis
ka večinoma nemško pišočih ljudi, toda 
tudi slovenskih vojaških dopustnikov. Ko
nec vojske in ustanovitev jugoslovanske 
države 1918. nista izrecno zabeležena. To
da neki P. CIRIL GORIČAN, vrnivši se 
»z Ogrske« 26. oktobra 1918 srčno po
zdravlja Jugoslavijo z »živila«. Konjičan 
PODPEČAN pa je 15. maja 1919 vzkliknil 
»Lepa naša domovina!«

Nadalje knjiga priča, da so na lahko 
dostopno šentjungert usmerjali svoje peš 
izlete tudi razna društva, stanovske orga
nizacije, pevski zbori, godbe ipd.

Znani in neznani izletniki so svoja 
razpoloženja in občutja, ki so se jim zbu
dila prišedšim na vrh tega hriba, izražali 
bodisi s preprosto besedo, bodisi s svo
jimi ali s sposojenimi rimami, šolnik in 
zgodovinar RAJKO VREČER (1873—1962) 
je maja 1906. vzhičen zapisal: »Slovenski 
svet, ti si krasän!«, a mladinski pisatelj 
in urednik VENCESLAV WINKLER je v 
družbi s šmrtinskim nadučiteljem VIN
KOM POŽARJEM avgusta 1924 svoje vti
se izrazil v verzih. Za sklep navajam še 
pedagoga GUSTAVA ŠILIHA, ki se je 
spomladi 1913, zapisal naslednje lirične 
vrstice:

Ko plašč pretkan in okrašen sijajno 
razgrinja se pod nami sinja plan.
Oči zavzete zro lepoto bajno, 
ko vseokrog luč lije beli dan . . . 
Povsod lepota, cvetje, mladoletje 
in vseokrog veselih ptičev petje, 
drhteče-vriskajoča pesem spe navzgor, 
odmeva vsepovsod od skalnih gor . . .

Gustav Grobelnik
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Pet let Muzeia revolucije Celje Osvoboditev Starega piskra
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Muzej revolucije Celje je na
slednik oddelka narodnoosvobo
dilne borbe pri pokrajinskem 
muzeju v Celju. V počastitev de
sete obletnice Osvobodilne fron
te slovenskega naroda dne 27. 
aprila 1951 je bila odprta spo
minska razstava in vključena kot 
stalna razstava.

V času, ko je bil oddelek 
NOB vključen v pokrajinski mu
zej, je prirejal občasne razstave 
ob pomembnih praznikih v Ce
lju in celjskem okraju. Zunaj 
Celja je priredil 16 razstav. Naj
večja razstava je bila ob sreča
nju štajerskih brigad na Ostrož
nem dne 18. septembra 1954 v 
sodelovanju z vsemi štajerskimi 
muzeji in oddelki NOB. To raz
stavo si je ogledalo nad 200.000 
ljudi.

Vsa leta smo sistematično 
zbirali dokumentacijo in muze
alije na našem območju. To gra
divo je kmalu preraščalo okvir 
oddelka. Zato je občinska skup
ščina Celje leta 1962 dodelila biv
ši mestni magistrat na Trgu V. 
kongresa bodočemu muzeju re
volucije. Tako je bil odprt mu
zej revolucije dne 22. decembra 
1963. Sredstva so prispevali po
leg okrajnega in občinskega od
bora še gospodarska podjetja 
celjskega okraja. Pomoč pri re
alizaciji načrtov je dala tudi ZB 
NOV Celje.

Dne 27. novembra je bila^ v 
Starem piskru spominska sveča
nost ob ureditvi prostora na dvo
rišču, kjer so streljali talce. Te
daj je bila odprta tudi spomin
ska razstava.

Ob seminarju muzealcev NOB 
iz vse države dne 26. novembra 
1964 so obiskali tudi muzej re
volucije. Po kritičnem ogledu 
muzeja so med rugim napisali: 
»Odlazimo sa utiskom, da smo 
videli najlepši od svih manjih 
muzeja, gde je zavičaj detajlno 
obraden.«

V petih letih svojega obstoja 
je muzej revolucije Celje prire
dil 27 občasnih razstav, od teh 
13 zunaj Celja. Te razstave si je 
ogledalo 100.149 obiskovalcev, po
prečno 3709 eno razstavo.

Stalno razstavo v samem mu
zeju si je ogledalo v tem času 
110,598 obiskovalcev. Poprečno 
je bilo na stalni razstavi na le
to 221.129 obiskovalcev. Stalnem 
občasne razstave muzeja revolu
cije Celje si je v petih letih 
ogledalo 210,747 obiskovalcev.

Tudi publicistična dejavnost 
kustosov se je vsa leta od usta
novitve oddelka NOB pri pokra
jinskem muzeju revolucije Celje 
dostojno uveljavljala. Kakor s 
pisanjem knjig in brošur so ku
stosi sodelovali še v radijskih 
in televizijskih oddajah. Samo 
teh oddaj je bilo v ljubljanskem, 
celjskem, trboveljskem radiu več 
kot sto petdeset. Sodelovali pa 
so še v strokovnih ter drugih 
revijah in zbornikih z razprava
mi in obširnejšimi članki v dnev
nem časopisju.

Doslej so izšle naslednje knji
ge s tematiko narodnoosvobodil
ne vojne:

Leta 1952 je bila izdana knji
ga »Živi zid« z visokimi jedka
nicami akademika Božidarja Jak
ca. Knjiga obravnava legendar
ni pohod XIV. udarne divizije 
na štajersko.

Leta 1955 je izšla knjiga »Med 
Mrzlico in Dobrovljami« s pri
spevki o revolucionarni dejavno
sti pred drugo svetovno vojno 
na terenih Spodnje Savinjske 
doline.

Leta 1959 izdani »Celjski Sta

ri pisker« nam posreduje zgodo
vino teh zaporov.

Leta 1962 je izšla knjiga »U- 
kradeni otroci«, ki je prejela L 
Kajuhovo nagrado. Knjiga opi
suje usodo naših partizanskih 
otrok in otrok ustreljenih talcev, 
ki jih je hotel okupator pojani- 
čariti.

Leta 1965 je bila izdana knji
ga »Poslovilna pisma za svobo
do ustreljenih v okupirani slo
venski Štajerski«. Knjigo sta iz
dala mariborski muzej narodne 
osvoboditve in muzej revolucije 
Celje. To je največja zbirka po
slovilnih pisem talcev v Evropi.

Leta 1966 je izšla knjiga »Od 
vstaje do zmage«, ki prikazuje 
zgodovino narodnoosvobodilne 
borbe v šaleški dolini in na ob
močju Šmartnega ob Paki. Av
torja knjige sta strokovna sode
lavca mariborskega in celjskega 
muzeja.

Izšle so še sledeče brošure: 
Vodič po muzeju revolucije, Vo
dič po Starem piskru, brošura 
o pohodu XIV. udarne divizije

Letos, v noči od 14. na 15. de
cember, bo minilo 25 let odkar 
so celjski aktivisti Osvobodilne 
fronte osvobodili 127 zapornikov 
v Starem piskru. To je bilo ve
liko dejanje, ki je vzbudilo ši
rom takratne okupirane Spodnje 
štajerske izredno velik odmev. 
To junaško dejanje je pokazalo 
našim ljudem vso okupatorjevo 
nemoč.

Pri osvoboditvi zapornikov iz 
Starega piskra so sodelovali:

na Štajersko in II. grupa odre
dov.

Kustosi so tudi pripravili 16 
magnetofonskih trakov, ki ob
ravnavajo najvažnejše dogodke 
narodnoosvobodilne vojne. Pri
poved spremlja primerna glas
bena spremljava. Poslušalcev je 
bilo nad 45,000.

Tako je muzej revolucije po
polnoma opravičil svoj obstoj 
pri razvijanju tradicij narodno
osvobodilne borbe in ljudske re
volucije.

S. Terčak

Slovesnost za Celjski strop
Izid knjižne izdaje študije aka

demika dr. Franceta Steleta o 
znamenitem »Celjskem stropu«, 
ki jo je po 40 letih ponovno za
ložila Državna založba Slovenije, 
je bila povod za posebno sve
čanost. Na njej je o stropni po
slikavi govoril dr. France Stele. 
Za bolj slovesno ozračje je po

skrbel še celjski komorni mo
ški zbor, ki je zapel pet pesmi. 
Drugi povod slovesnosti je bil 
tudi, da je muzeju v okviru po
stopnega urejanja svojih prosto
rov uspelo po načrtih Toneta Bi
tenca, inž. arh., za dvorano s 
stropom urediti ustrezno raz
svetljavo.

Na slovesnosti ob izidu publikacije Celjski strop v celjskem muzeju. 
Prvi z leve avtor knjige prof. dr. Stele. Foto Berk

Odlično tudi za celjske pevce
Brez oficielnih spremnih voščil 

in slovesnih besed sta se napoti
la na letošnje VIII. mednarodno 
pevsko tekmovanje (Ottavo Con- 
corso Intemazionale) v Gorici v 
organizaciji tamošnjega pevske
ga zbora »Cesare Augusto Seg- 
hizzi« (19. — 21. septembra), kar 
dva celjska pevska zbora: »Fran
ce Prešeren« in Komorni moški 
zbor. »France Prešeren« prvič v 
Gorico in prvič sploh v medna
rodno pevsko areno, KMZ pa že 
tretjič. Oba zbora sta sodelova
la v polifoniji in v kategoriji na
rodne pesmi.

časopisi so — eni na vidnej
šem, drugi na manj opaznem 
mestu — poročali o častni uvr
stitvi celjskih pevcev. Toda zgo
vornejša kot priborjena mesta 
so števila doseženih točk.

Tako je »France Prešeren« v 
polifoniji na 8. mestu med 18 
zbori dosegel 84,1 točk od stotih

Martin Klančišar - Nande, sekre
tar partijske organizacije za Ce
lje, Jože Zelinka-Očka, namest
nik sekretarja, Riko Presinger- 
Žarko, Ivan Grobelnik-Ivo, Do
minik Lebič-Boris in Jože Gaber 
-Brus. Pri akciji je po dogovoru 
sodeloval tudi paznik Grad, ki 
je bil uslužben v zaporih.

O poteku te akcije je bilo že 
mnogo napisanega.

Zanimivo je, da je koman
dant Starega piskra javil nadre
jenim o napadu in izpraznitvi za
porov šele ob 3. uri zjutraj. V 
teku dopoldanskih ur so bile vo
jaške patrulje odposlane v vse 
smeri, ki vodijo iz Celja, da po
lovijo begunce.

V noči napada je bilo v za
porih 352 zapornikov. Partizani 
so jih 127 osvobodili, nekateri 
zaporniki pa se iz različnih raz
logov niso hoteli pridružiti osvo
boditeljem.

V nemškem poročilu piše, da 
so patrulje zajele 35 beguncev, 
tako da je bilo v tej akciji osvo
bojenih 92 zapornikov. Partizani 
so uplenili 4 puške z 200 naboji, 
2 brzostrelki z šaržerji in 7 
pištol.

Ta partizanska akcija je bila 
v času okupacije brezdvoma naj- 
večje partizansko dejanje v Ce
lju in okolici in je vredna, da 
se je ob 25-letnici spomnimo in 
ji damo primeren povdarek.

Stane Terčak

TRGOVSKO PODJETJE

»MODA« Celje
Nudi metersko 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, Drogerija in 

Stati trg

in pustil za seboj razen enega 
izvrstnega italijanskega zbora iz 
Assisija, vse ostale italijanske 
zbore. Pred njim so se v razpo
nu od 97,8 do 86,8 točke uvrstili 
le Čehi iz Prage, Nemci iz Hau- 
sena, Slovaki iz Bratislave, tr
žaški slovenski zbor pod vodst
vom Ubalda Vrabca ter dva ju
goslovanska zbora — »Moša Pi- 
jade« iz Zagreba in »Koča Ra
cin« iz Skopja, sami zbori, ki so 
nesporno izstopali. Za »Prešer- 
novce« je ta uvrstitev očitno več 
kot samo časten uspeh.

Komorni moški zbor je v po
lifoniji moških zborov nastopil 
kot prvi, kar seveda na razpolo
ženje pevcev ni najbolje vpliva
lo, vendar je dosegel 84,9 točk 
ali le 3,9 točk za najboljšim, tj. 
za zborom iz Arezza, kot peti po 
vrsti.

V kategoriji narodne pesmi so 
»Prešemovcem« priznali 10. me

sto s 84,9 točke; to pa je še ne
kaj manjši razpon kot v prejšnji 
kategoriji — namreč 12,7 točke 
za najboljšim mešanim zborom 
bratislavskih visokošolcev »Tech
nik«.

Prešernova dosežka kažeta, da 
je zbor nastopil obakrat z enako 
napetostjo in zavzetostjo, da se 
čim lepše izkaže.

Komornemu moškemu zboru 
pa so v kategoriji narodne pes
mi med desetimi zbori priznali 
drugo mesto s 93,4 točke. Prak
tično je to toliko kot prvo me
sto, saj je njegov dolgoletni tek
mec »A. Illersberg« iz Trsta le za 
2 desetinki točke »boljši«... Z 
večjo razliko točk mu je sledil 
zagrebški »Moša Pijade« in pa 
seveda vsi ostali zastopniki iz 
Italije, ZR Nemčije in Avstrije.

Če je torej »II Gazzettino di 
Gorizia« z dne 21. sept. pohvalil 
domače zbore, da so se dobro 
držali (ben figurato) nasproti 
mnogo boljšim inozemskim tek
mecem, med katerimi so izsto
pali posebno jugoslovanski in če- 
hoslovaški zbori, velja to po
sredno priznanje tudi celjskima 
zboroma, kot edinima zastopni
koma matične Slovenije ob za
grebškem in skopjanskem pev
skem zboru. Zato tudi naše top
le čestitke — tako pevcem in 
pevkam, kakor njunima zboro
vodjema prof. Egonu Kuneju in 
Edu Goršiču! Še bolj kot zmaga 
pa nas mora veseliti moralni pri
spevek Celjanov k utrjevanju do
brega sosedstva na Soči.

LEPO MESTO 9



Razstava slik Riharda Jakopiča v Celju
V Likovnem salonu v Celju so 

26. septembra letos odprli raz
stavo del mojstra slovenskega 
impresionizma Riharda Jakopiča.

Razstavo je skrbno pripravila 
kustodinja celjskega pokrajin
skega muzeja Milena Moškono- 
va, ki je s pregledom in popisom 
del R. Jakopiča na celjskem ob
močju tudi sodelovala pri pri
pravah za veliko razstavo Jako
pičevih del v Moderni galeriji 
v Ljubljani. Lastniki Jakopičevih 
del v Celju so pokazali izredno 
razumevanje, ko so posodili za 
razstavo mojstrova dela.

Razstava del R. Jakopiča v Ce
lju, pravtako razstavi v Novem 
mestu in Slovenjem Gradcu ter 
pripravljana razstava v Modemi 
galeriji v Ljubljani so počastit
ve ob mojstrovi stoletnici roj
stva.

Rihard Jakopič se je rodil 12. 
aprila 1869 v Krakovem v Ljub
ljani. Bil je osmi otrok trgovca 
in Neže rojene Dolžan. Po šestih 
razredih realke v Ljubljani, je 
odšel na slikarsko akademijo na 
Dunaj, odtod v München, kjer 
je študiral na akademiji in se od 
leta 1900 dalje dve leti izpopol
njeval v Ažbetovi šoli. Leta 1903 
je bil pol leta v Pragi.

2e zgodaj je spoznal, da mu 
šola ne bo dala zaključenega na
uka. Slikal je v okolici Ljublja
ne, kjer mu je z rahlo meglo 
zabrisana okolica zbujala pravo 
impresionistično občutje, v Ško
fji Loki in okolici in zopet v Lju
bljani. Postal je vodja slovenskih 
impresionistov in organiziral je

razstave slovenskih slikarjev. 
Njemu in tovarišem, ki so se 
srečali že v Ažbetovi šoli v Mün- 
chnu, je prinesla priznanje prva 
razstava na Dunaju leta 1904. 
Sledile so številne doma in na 
tujem.

V letih, ko se je šolal Jakopič, 
se je v evropskem slikarstvu utr
dil in tudi že preživel impresio
nizem. Slikarji so začeli izbirati 
motive v naravi, njihova paleta 
je postala svetla in barvita, ob
risi predmetov in figur so se raz
krojili. Črne sence so nadokna
dile barvite. Slika impresionista 
je postala bežen izsek iz narave, 
poln razpoloženja. Vse te pa tudi 
druge značilnosti je podal Ri
hard Jakopič v svojem slikarst
vu. Njegova dela niso le realni 
zapisi, so pesniški prepisi real
nosti. Jakopičeva ustvarjalna 
moč sega od naturalizma v svet 
duhovnih teženj in simbolov.

O »slovenskem« v likovni u- 
metnosti se ni pri nas še nikdar 
toliko razpravljalo kot ob na
stopu impresionistov. Moč, da 
živi v njihovih delih slovenska 
zemlja, moč, ki jo ta dela izra
žajo, nas opravičuje, da imenu
jemo Jakopiča in tovariše veli
ke umetnike in velike Slovence.

Jakopič sam je zapisal: »Za 
nas je samo ena pot: otresimo 
se tujega vpliva... Ne bodimo 
oskrbniki, hlapci tujega bogast
va, ampak postanimo gospodar
ji svojega, četudi skromnega po
sestva« (LZ 1911, 357).

B. M.

Rihard Jakopič. Pri južini, 1936. Oglje, 47 x 37 cm, 
last dr. Ljerke Kloar — Lakner, Celje

Zgodovina celjske 
župne cerkve

V zadnjih letih je bila obnov
ljena župna cerkev sv. Danijela 
v Celju. Odkritje njenih arhitek
tonskih posebnosti in zlasti fresk 
v Marijini kapeli nas je opozo
rilo na njeno umetiško vrednost 
in hkrati vzbudilo zanimanje za 
njeno zgodovino.

Z njo sta se v starejši pre
teklosti bavila J. Graus in Igna
cij Orožen. V dobi stare Jugo
slavije so ji posvečali svojo po
zornost Matej Ljubša, profesor 
Fran Stele z ljubljanskimi sode
lavci in odvetniški koncipient ter 
umetnostni zgodovinar Marjan 
Marolt. Februarja 1945 je bom
ba cerkev močno poškodovala. 
Takoj po vojni je bila cerkev 
za sila pokrpana, s sistematično 
obnovo pa je pričel pred deseti
mi leti pokojni opat dr. Kovačič 
in jo prav zdaj končuje sedanji 
opat Kolšek ob sodelovanju celj
skega zavoda za ohranitev in 
varstvo spomenikov in konserva
torja akademskega slikarja Vik
torja Povšeta.

Ta dejstva so dovoljen raz
log, da na zgodovino pomembne 
cerkvene stavbe opozori tudi na
ša revija, ki ji je skrb za napre
dek in estetski izgled mesta ob 
Savinji posebno pri srcu.

Sedanja cerkev sv. Danijela 
ima za seboj dolg zgodovinski 
razvoj. Če tudi je po prevladu
jočem slogu gotska, se vendar v 
njenih oblikah zrcalijo tudi u- 
metniška hotenja izražena v dru
gih slogih.

Prvotno cerkev so gotovo 
zgradili furlanski mojstri na po
budo oglejskega patriarha, ki je 
bil izza leta 811 cerkveni pogla
var od Jadranskega morja do 
Drave. Domnevno mu je pri tem 
pomagal Gunter, ki je bil sredi 
12. stoletja zadnji savinjski mej
ni grof. Bil je italijansko-nem- 
škega porekla. Na furlanski iz
vor cerkve nas opozarja njen 
patron, sv. Danijel. Tega svetni
ka so v Furlaniji zelo častili, bil 
je zavetnik rudarjev, kot tak 
predhodnik sv. Barbare. Na slo
venskih tleh je še več sv. Dani
jelu posvečenih cerkva — v Šta- 
nijelu na Primorskem, nad Drav
sko dolino na Pohorju, na Holm
cu pri Ravnah. Vsekakor nas o- 
pozarjajo na zgodnje iskanje 
rud. Miselna zveza je izražena 
v svetopisemski priči Danijel v 
levji jami.

Prvotna cerkev je morala bi
ti prav majhna. Bila je podruž
nica župnije sv. Petra v Savinj
ski dolini. Kakor je bila tudi 
pozneje navada, so jo zgradili na 
komaj opazni vzpetosti tik ob 
naselju, ki je nastalo na razva
linah rimske Celeje in je bilo 
tedaj še skromna vas s kmeč
kim prebivalstvom. Zavetnik ali 
patron cerkve je bil oglejski pa
triarh. V 13. stoletju se je Celje 
pod oblastjo koroških grofov 
Vovbrških razvilo v večji kraj, 
ki je dobil trške pravice in po
stal sedež samostojne župnije. 
Na mestu prvotne cerkve so 
zgradili novo, znatno večjo. No
va cerkev je zavzemala sedanjo 
glavno cerkveno ladjo in je ime
la v višini, kjer se sedaj zače
njajo stropna rebresa, raven le
seni strop. Patriarhi so cerkve
ni patronat izročili grofom. Sto 
let pozneje so bile razmere že 
zopet drugačne. Mesto Vovbrža- 
nov so zavzemali grofje Celjski. 
Ti so mnogo gradili. Lotili so se 
tudi prezidave cerkve sv. Dani
jela v novem, v nebo kipečem 
gotskem slogu s šiljastimi loki 
in kamnitimi okraski. Prezidava 
se je začela / drugi polovici 14. 
in se je zavlekla v 15. stoletje.

Srednjo ladjo so dvignili in so 
ji leseni strop nadomestili z le
pim več polj obsegajočim got
skim obokom. Razen tega so ob 
straneh pozidali stranski ladji. 
Zvezo med njima in glavno lad

jo so napravili tako, da so na 
ustreznih mestih prebili stran
ski steni prejšnje cerkve in pu
stili samo v stebre spremenjene 
dele. Konec stoletja so v podalj- 
šavi severne stranske ladje zgra-

STO LET OBVEZNE 
ŠOLE NA SLOVENSKEM

Avstrijska vlada na Dunaju je 
14. maja 1869 — torej pred sto 
leti — izdala državni zakon, ki 
je uvedel splošno osemletno šol- 

■sko obveznost za otroke med 6. 
in 14. letom starosti. Po že prej 
ukinjenem konkordatu z rimsko 
cerkvijo je s tem zakonom šol
stvo izpod cerkvenega vodstva 
in nadzorstva prišlo v državno 
in deželno upravo. V njem so se 
pričela uveljavljati boljša peda
goška načela. Utrdil se je polo
žaj učiteljstva in dvignil njegov 
ugled.

Slovencem je novi zakon o 
šolstvu mnogo pomenil. Tudi na 
Spodnjem Štajerskem so osnov
ne šole postajale vse bolj slo
venske.

Narodno zavedno učiteljstvo 
pri nas je — z veliko odločnost
jo tudi ono iz Celja in okolice 
— pričelo pristopati k organizi
ranemu delu. Šola je postala so- 
graditeljica naprednejše kulture 
in ena izmed glavnih utrdb ob
rambe pred germanizacijo se
vernega dela slovenskega ozem
lja.

dili kapelo Treh kraljev, ki so 
jo imenovali tudi grofovsko ka
pelo. Grofje so dali kapelo okra
siti s čudovitimi freskami, ki so 
nekaj posebnega in s svojo ži
vostjo spominjajo na freske v 
ohridski cerkvi sv. Klementa. Kje 
so grofje našli mojstra, ni zna
no. Vsekakor govori kapela o 
visokem umetniškem čutu ne sa
mo mojstra, ampak tudi celjske
ga grofa Hermana II. in njego
ve rodbine. Pozneje je kapela z 
zamenjavo oltarja postala kape
la Žalostne matere božje in se
dež razširjene bratovščine tega 
imena.

V 18. stoletju so se v cerkvi 
izvršile nove preobrazbe v duhu 
tedaj vladajočega baročnega slo
ga. Tedaj so na severni strani 
zgradili stransko kapelo, ki jo 
je februarja 1945 uničila avion- 
ska bomba. Njeno mesto ozna
čuje sedaj stranska vrata. Na 
južni strani je pa cerkev dobi
la zakristijo in dve kapeli. Me
sto dveh prejšnjih zvonikov ob 
straneh glavnega vhoda so sezi
dali nov stolp z baročno streho. 
Višek preureditve je bil benečan- 
ski oltar, ki krasi cerkev še da
nes. Sredi 19. stoletja so se po
javili zopet novi nazori, ki so 
privedli do tega, da so cerkev 
ponovno prezidavah, hoteč ji v 
celoti povrniti gotski videz in 
stilno enotnost. Duša tem priza
devanjem je bil stolni prošt in 
zgodovinar Ignacih Orožen. Za
ključno delo te tako imenovane 
regotizacije je bil stolp, zgrajen 
leta 1877.

V dobi stare Jugoslavije so 
ob obnovi prižnice odkrili slike, 
segajoče v dobo romanske cer
kve. Druga svetovna vojna je 
zrahljala streho in zidove. Obno
va je bila nujna in koristna. V 
pravkar preteklih letih so samo 
cerkev obnovili in jo z upošte
vanjem njene stilske posebnosti 
primemo modernizirali. Višek 
teh del pomenja odkritje in kon- 
serviranje fresk in ostala obno
vitvena dela v kapeli Žalostne 
matere božje. Obnovljena cerkev 
in zlasti njena kapela s svojimi 
freskami sta izredna umetniška 
in tujsko prometna zanimivost.

V notranjosti cerkve in_ v nje
nih zunanjih stenah je vzidanih 
več deloma zgodovinsko pomem
bnih nagrobnikov, ki pričajo o 
pokopališču, obdajajočem cerkev 
do leta 1784. Bilo je torej tako, 
kakor je danes še marsikje pri 
vaških cerkvah.

prof. Janko Orožen
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Spominska plošča na 
nekdanji slov. gimnaziji

Dne 7. junija 1969 smo nek
danji dijaki celjske slovenske 
gimnazije odkrili spominsko plo
ščo na Muzejskem trgu na hiši, 
v kateri je bila slovenska gim
nazija.

Po deževnem jutru se je ob 9. 
uri že v lepem vremenu zbralo 
pred stavbo okoli 80 nekdanjih 
dijakov slovenske gimnazije, več 
razredov celjske gimnazije z rav
nateljem Ivanom Grobelnikom 
in pevskim zborom pod vodst
vom prof. Cirila Vertačnika, pri
šlo pa je tudi precej ljudi iz Ce
lja in okolice.

Slovesnost je začel predsednik 
pripravljalnega odbora dr. Er
vin Mejak, ki je lahko pozdravil 
med udeleženci tudi edinega še 
živega profesorja nekdanje slo
venske gimnazije Franceta Mrav
ljaka in Henrika Blazinška, šol
skega upravitelja v pokoju, ki 
je edini preživeli dijak, ki se je 
na šolo vpisal že prvo leto nje
nega obstoja leta 1895. Spomin
ski govor je imel prof. Ivan Mli
nar, ki je podrobno orisal boje 
Slovencev za slovensko nižjo 
gimnazijo v Celju, ki so ga te
daj šteli za najjužnejšo nemško 
narodnostno točko. Ploščo, na 
kateri je napis: V TEJ HIŠI JE 
V LETIH 1895 — 1918 DELALA 
SLOVENSKA NIŽJA GIMNAZI
JA, PRIBORJENA V DUNAJ
SKEM PARLAMENTU, KI JE 
IZ NJE IZŠLA VRSTA ZASLUŽ
NIH SLOVENCEV. NEKDANJI 
DIJAKI, je odkril prof. Franc 
Mravljak in jo izročil v varstvo 
občini Celje, gimnazijski pevski 
zbor pa je zapel več pesmi.

Nekdanji dijaki so nato odšli 
na pokopališče na Golovcu in po
ložili cvetje na obnovljena gro
bova zadnjega ravnatelja te gim
nazije Emilijana Lileka in dija
škega dobrotnika profesorja Jo
sipa Kožuha. Potem pa so se 
zbrali na družabni sestanek v 
dvorani hotela »Evropa«.

Pred 50 leti - prva slovenska matura v Celju
Dne 6. septembra 1.1. se je 

na vrtu celjske Evrope zbralo 
14 nekdanjih dijakov celjske gi
mnazije, ki so na tem zavodu 
maturirali poleti 1919. Medse so 
povabili tudi svojega edinega še 
živečega profesorja Frana Mrav
ljaka, gimn. direktorja v pokoju. 
Opravičila sta se bolehna sošol
ca Tine Novak iz Ljubljane in 
Stanko Pristovšek iz Sevnice.

Sestanek je bil posvečen po
membni 50. obletnici prve ma
ture v slovenskem jeziku na celj
ski gimnaziji. Vse do konca pr
ve svetovne vojne so bile te ma
ture tudi za dijake Slovence le 
nemške.

Tovariši so obiskali poslopje

nekdanjih slovenskih nižjegim- 
nazijskih razredov na Muzej
skem trgu. Tam jih je pred no
vo spominsko ploščo v svoj apa
rat ujel mojster Pelikan. Napo
tili so se še na Golovec h gro
bovom gimn. ravnatelja Emili
jana Lileka, prof. Josipa Kožuha 
in prof. Mateja Suhača ter svo
jih kolegov Rafka Salmiča in dr. 
Jožeta Fišerja.

Pol stoletja — dovolj dolga 
doba, ki je v svojih viharnih le
tih sicer razredčila vrste sošol
cev, a v preživelih ni mogla za
temniti lepih spominov na mla
dosti, niti omajati njihovega zve
stega tovarištva.

Proslave 50-letnice prve slo
venske mature v Celju so se u- 
deležili: Ing. Ahtig Ivan, Ljub
ljana; Ivan Ferlež, postajni na
čelnik v pokoju, Laško; prim. dr. 
Jože Flajs, Celje; Guzej Jurij, 
župnik v Bočni; ing. Karlovšek 
Vinko, Ljubljana; Kokošinek 
Janko, dekan v Šmartnem v Rož
ni dolini; Lesjak Juro, sodnik 
okrožnega sodišča v pokoju, Ce
lje; prof. Stanko Modic, Celje; 
prof. Praprotnik Stanko, Žalec; 
ing. Rojnik Ivan, Ljubljana; ing. 
Rovan Ljudevit, Laško; Sancin 
Savo, Rijeka; Semčar Franjo, 
šolski upravitelj v pokoju in 
prof. Fortunat Turk, Celje.

Zaradi bolezni se obletnice ni 
sta mogla udeležiti Novak Tine, 
Ljubljana in Pristovšek Stanko 
iz Sevnice.

Slavljenci na letošnji proslavi 50-letnice prve slovenske mature 
v Celju. Foto Pelikan

Denar za ploščo in obnovo gro
bov so zbrali nekdanji dijaki sa
mi, poskrbeli pa so tudi, da bo
sta grobova vzdrževana tudi v 
bodoče.

Dr. Ervin Mejak

Gozdno
gospodarstvo

CELJE, Ljubljanska c., 
tel. 20-56
s svojimi gozdnimi obrati o- 
pravlja vsa dela pri izkorišča
nju gozdov in pogozdovanje. 
Ureditvena dela in krčitve za 
premeno v kmetijska zemlji
šča; gradi gozdne komunika
cije; prevoz lesa z lastnimi 
prevoznimi sredstvi.

OBRTNO PODJETJE
STEKLAR

CELJE
ZASTEKLJEVANJE, OGLE
DALA, UOKVIRJENJE SLIK, 
BRUŠENJE IN GRAVIRANJE 

STEKLA

ČESTITAMO
K PRAZNIKU REPUBLIKE 

29. NOVEMBRU
ELEKTRO CELJE

Dr. Fran Vatovec:

Noji spomini na Celje

Na prijazno mesto ob Savinji 
me vežejo številni doživljaji. Gre 
za srečanja, ki se izlepa ne bo
do iztrgala iz mojega spomina. 
Nekatera med njimi pomenijo 
golo naklučje. Bilo je obdobje 
v mojem življenju, ko mi je bilo 
Celje za rodno Gorico najljubše 
slovensko mesto.

Prvo nepozabno srečanje s Ce
ljem sem doživel v zvezi s prvo 
svetovno vojno. Ko je tedanja 
italijanska vlada 24. maja 1915 
razglasila vojno napoved avstro- 
ogrski monarhiji, se je začela 
Golgota goriških Slovencev. Za
pustiti so morali svoje domoye. 
Avstrijska oblast jih je stlačila 
po bednih begunskih taboriščih 
(Strnišče pri Ptuju, Wagna pri 
Lipnici itd.). Na tisoče jih je po
brala lakota. Tudi najrazličnejše 
bolezni so uničevale staro in 
mlado. Od sorodnikov po mami
ni strani, ki so ginili po begun

skih taboriščih, ni nikdo doča
kal konca prve vojne. Preživela 
sta jo le ena sestrična in en bra
tranec.

Tudi našo družino je doletelo 
begunsko gorje. Tri dni pred 
vdorom italijanske vojske čez 
mejo pri Krminu smo menda s 
poslednjim rednim vlakom na 
južni železniški postaji zapušča
li Gorico. V natrpanem vlaku 
smo se peljali proti Ljubljani, 
in še dalje v štajersko smer. Re
šili smo le to, kar smo imeli na 
sebi in v svojih nahrbtnikih. 
Usoda goriških Slovencev v prvi 
svetovni vojni je prinesla pek
lenske preizkušnje. Naši starši 
so dvakrat vse izgubili. Ob nem
ško avstrijski ofenzivi do Pada 
je oče vzel dopust. Prišel je s 
soške fronte v Ljubljano. V Šent
vidu je dal delati pohištvo. Prej
šnje štirisobno stanovanje je po
rušila italijanska granata med 
XI. soško ofenzivo. Komaj smo 
čakali, da se vrnemo v Gorico. 
V Raštelu je že bilo pripravlje
no trisobno stanovanje. Razplet 
na bojiščih pa je prekrižal raču
ne in preprečil vrnitev v sloven
sko Gorico.

Med dolgotrajno, mučno vož
njo dotičnega usodnega dne smo 
se ozirali k naši mami. Zamišlje
no je zrla predse. Od časa do

časa se je posvetila v njenih o- 
čeh solza. Mar je mislila na na
šega očko na soški fronti ali 
naj starejšega sina na ruski fron
ti? Na obrazu ji je bila zarisana 
skrb: kako se bo končalo to voj
no gorje? Ga bomo preživeli? Se 
bomo še kdaj vrnili v sončno 
Gorico?

Tiste vožnje ne bom nikoli po
zabil. Večurna zamuda se je 
stopnjevala od postaje do posta
je. Komaj se je vlak premaknil 
in malce zasopihal, že se je spet 
ustavil. Počakati je moral, da so 
zdrveli mimo na italijansko me
jo vlaki, natrpani z vojaki in to
vornimi vozovi, naloženimi s 
strojnicami in topovi.

Neka mračna teža je^ legla med 
to pusto vožnjo na našo notranj
ščino: kot praznino in bolečino 
smo jo občutili. Bedna pot v ne
znano. Vlak se je pomikal dalje 
s polževim tempom. Ob vsaki že
lezniški postaji se nam je zdelo 
ko da jo je objemala neka bed
na žalost: Mar morajo biti voj
ne? Človek, ki presenetljivo na
preduje na vseh področjih svo
jega ustvarjalnega hotenja, ne 
kaže tu niti trohice napredka.

Še danes ne vem in še danes 
razmišljam, kako je moja no
tranjščina vsa zaživela kakor v 
neki prijetni spremembi, ko se 
je vlak bližal Celju. Pogostno je 
težko dojeti tak nenadni preob
rat, ki vzkipi iz novih prerojenih 
občutij. Ko da se novi vtisi po
grezajo v podzavest in jih ni

mogoče pregnati. Zares neka že
lena sprememba, ki je posvetila 
ko sončni žarek v nočno temino. 
Mar ne bi bilo prijetno živeti v 
tem prijaznem, mirnem mestecu 
ob Savinji? Mar ni pogled na 
modrozeleno in tedaj bistro Sa
vinjo poživil v meni spomin na 
njej ob preplavanju in skokih 
vanjo doživljali toliko lepih tre 
nutkov dinamične rosne mlado
sti? Imel sem občutek ko da 
smo se vrnili v ljubljeno Gorico.

Vlak je tedaj obstal na celj
ski železniški postaji celo uro. 
Na tihem sem želel, da bi se 
sploh ne premaknil dalje. Ko 
sem pozneje kmetoval v prijaz
ni vasici Enzersdorf pri Gradcu 
in vozil z dvovprežnim vozom 
zelje, krompir in fižol na graški 
Lendplatz, sem pogostno mislil 
na Celje. Konec 1. 1915 pa je pri
šel očka s soške fronte na do
pust v Enzersdorf. Prve besede, 
ki jih je spregovoril po poljubu 
in pozdravu, so bile: »Otroci, se
daj pa bo treba spet v šole. In 
tedaj je v trenutku planila vame 
»celjska želja«: »Očka v Celje.« 
Nekoliko je pomišljal. »Bomo vi
deli« je odvrnil. Imel sem vtis, 
da bo ustregel moji želji. Nasled
njega dne pa je sporočil zame 
žalostno odločitev: »Celje je pre
blizu italijanske fronte. V Mari
bor poj demo.«

Drugič sem se srečal s Celjem 
skoraj šest let pozneje. Bilo je 
v času pomembne 15 dnevne že
lezničarske stavke 1. 1920. (Na
daljevanje sledi).
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Poslovil seje Blaž Bobič
(Groteska)

Blaž Bobič, gozdar in starou- 
pokojenec, mi je bil star znanec. 
Sodelovala sva v nekih društvih 
in nekoč tudi v potrošniškem 
svetu. Veljal je za pametnega go
spodarstvenika. Živel je kot so
liden podnajemnik v skromni so
bici in se je znal izogibati vsa
kršnim manj potrebnim izdat
kom, zato se nikoli niti ože
nil ni. Na takšna dejstva pa se 
je opirala govorica, da posedu
je nekaj prihranjenega denarja. 
Sam se z ničemer ni rad hvalil 
niti pred menoj, pi sem mu bil 
nedvomno zvest prijatelj.

O Blažu so pripovedovali, da 
je človek manj običajne vrste in 
v nekih pogledih skorajda ču
dak. Takšnemu javnemu mnenju 
nisem dosti nasprotoval, vendar 
sem se šele ob Blaževem pogre
bu docela prepričal o tem, da 
je bil resničen posebnež.

Tisto dopoldne mi je za ne
kaj sekund kar zmanjkalo sape, 
ko me je Blaževa gospodinja 
Roza poiskala z novico, da je 
njen zgledni podnajemnik prav
kar preminil v postelji. Vsem 
nam je bilo znano, da ga že ne
kaj let nadleguje huda astma. 
Tokrat pa, prav tisto jutro, se 
je nad naše mesto spet spusti
la ogabna dimna zavesa — iz
loček tovarn. Ob tej priložnosti 
je Blaža popadel silovit kašelj in 
mu ustavil dihanje, kar pa je 
zanj postalo usodno. Tako se je 
še vse prehitro poslovil od nas, 
niti še sedemdeset let star in 
na oko še kar krepak. Kako kla
vrno je pravzaprav to naše člo
veško življenje!

»Bili ste njegov prijatelj,« mi 
je rekla gospodinja Roza. »Že 
dolgo je vedel, da ga bo astma 
kar na hitro ugonobila. Za tak
šen primer mi je ponovno naro
čil, naj tedaj nemudoma obve
stim tudi advokata doktorja 
Podčepnika, da uredi vse potreb
no pri sodišču, ki hrani pokojni
kovo oporoko. Več let je prebi
val pri meni v sobi z mojim po
hištvom in stregla sem mu. Ne
koč mi je sam priznal, da sku
ša privarčevati čim več denarja. 
Zato bi zares rada vedela, ali 
se je v oporoki spomnil tudi me
ne. Bil je brez sorodnikov ...«

Nekaj potov sem opravil z go
spodinjo Rozo, druge posle pa 
sta prevzela advokat in pogreb
ni zavod.

Poznojesenski dan Blaževega 
pogreba je bil sončen in prav 
prijeten za nas, ki smo pokojni
ka spremljali na njegovi zadnji 
poti. Seveda sam od lepega vre
mena ni imel koristi, ko je mrt
va gmota njegovega nekoč po
stavnega telesa bila zdaj stlače
na v krsto med na zunaj blešče
če polirane deske.

Pogrebcev se je nabralo kar 
dovolj. Ubrano je zapel zbor u- 
pokojencev. Kot glavni govornik 
je nastopil predsednik našega 
nekdanjega potrošniškega sveta 
Krištof Rajsar. S pokojnikom si 
je bil sicer mnogo let navzkriž 
zaradi nekih očitkov, ki so res
da škodovali Rajsar jevemu ugle
du, a mu najbrž niso delali kri
vice. No, zdaj pa je Rajsar, ki se 
je kjer koli zelo rad uveljavljal 
kot mogočen govornik, tudi tu 
prišel na svoj račun. O Blažu 
Bobiču sicer ni ničesar slabega 
povedal, naglasil pa je njegovo 
dobrodušnost, skromnost, zna- 
čajnost in delavnost, za kar da 
mu bosta naše mesto in domovi
na večno hvaležna.

Spregovoril je tudi Blažev 
pravni zastopnik advokat doktor 
Podčepnik. In kaj je ta povedal!

Pogrebci so ga strme poslušali 
in se spogledovali. Nič podobne
ga se še ni dogodilo na svetu!

Advokatova dolžnost da je do 
kraja ustreči poslednji pokojni
kovi volji. Ta je zapisana v opo
roki, odgovarjajoči vsem zakon
skim predpisom. Ena njenih do
ločb pa je prav nenavadne vr
ste. Po tej bo na svojem pogre
bu spregovoril tudi pokojnik 
Blaž Bobič sam osebno!

Poleg krste, postavljene na no
sila tik nad odprtim grobom, je 
neki tehnični strokovnjak, oble
čen v črno, namestil aparat z 
magnetofonskim trakom. Ljudje 
so kar dvignili ušesa, da bi čim 
bolje slišali. In že je zadonel mo
čan, a hripav glas, da so se ob 
njem nekateri pogrebci stresli v 
čudnem strahu pred mrtvecem, 
ki bi zdaj utegnil oživeti. Bil pa 
je to vsekakor njegov glas, spo
znaven tudi po prleškem dialek
tu, kajti Blaž se je nekoč ro
dil v prijaznem Ljutomeru...

Hvala tudi morebitnemu govor
niku, ki vam je morda pravkar 
odkril moje vrline in zasluge. O, 
kako rad bi bil tudi jaz sam sli
šal zanje! Prepričan pa sem, da 
bi se naš planet brez njih ne vr
tel nič pametneje. Ne trdim, da 
nerad zapuščam to življenje, 
kajti sem še pravočasno lahko 
umrl naravne smrti in našel na 
tem griču še dokaj varno počiva
lišče. Vas, ki ostanete živi, pa u- 
tegne bližnja atomska vojna pri
krajšati za mirno smrt in za 
grob sploh ...

Ali me slišite, ljubi moji da
našnji spremljevalci? Samo še 
košček svoje poslednje volje 
vam želim zaupati:

Denarne prihranke sem mno
go let po malem vlagal v mestno 
banko. Bil sem nemara bedak, 
ker sem varčeval — za koga le? 
Raje bi si bil vsaj enkrat privo
ščil Opatijo ali Dubrovnik, da o 
Svetem Štefanu ne govorim. Ta
ko pa svojo hranilno knjižico za
puščam društvu za borbo proti 
onesnaževanju zraka. To naj se 
v našem mestu čimprej ustano
vi! Tako hočem kot bivši astma

Edinstven posnetek Celjskega stropa v grofiji. Foto Jože Pelikan

Kaj vse je čudaški pokojnik 
povedal v svojem nagrobnem 
govoru, ki ga je razločno prena
šal magnetofon! Slišali smo:

»Spoštovani navzoči! Tukaj si 
danes jemljem pravico do zad
nje besede kot nesporno glavna 
oseba prireditve, ki ji prisostvu
jemo mi vsi. Zahvaljujem se 
vam, drag pogrebci, da ste me 
pospremili do mojega novega bi
vališča. Ne vidim vas sicer, še 
manj vam morem v tem trenut
ku seči v roke k slovesu. Upam, 
da vam je vreme danes naklo
njeno, kajti potem se gotovo v 
dokajšnjem številu udeležujete 
mojega pogreba. Po suhi poti v 
dovolj toplih brezvetrnih dneh 
so tudi meni nekoč takšne poti 
pomenjale predvsem prijeten 
sprehod.

Ne zapuščam ne žene ne ot
rok, tudi ne nezakonskih, kajti 
nisem hotel biti kriv še večje 
človeške gneče na tem razdra
panem planetu. Da bom nekoč 
moral umreti, mi je že davno 
bilo znano, vendar so mi dobri 
zdravniki uro odhoda nekoliko 
odmaknili, hvala jim. Odslej mi 
bo marsikaj prihranjeno. Kot 
staroupokojencu se mi ne bo 
več treba zanimati za novi po
kojninski zakon, čakanja nanj 
sem bil že sit! Pod rušo me ne 
bodo več h kašlju silili plinski in 
dimni izločki ljube industrije. 
Jaz, Blaž Bobič, sem se končno 
rešil te preklete astme!

Hvala tovarišem upokojencem, 
ki so mi gotovo ganljivo zapeli!

tik lajšati gorje novim rodovom 
astmatikov.

Nekaj denarja sem posodil 
znancem, ki so mi še danes dolž
niki. Tako mi dolgujejo Urh 
Kocinar nekaj nad tisoč novih 
dinarjev, malo manjše zneske pa 
Valentin Srakar in Fridolin 
Kračnik. Radoveden sem, ali se 
kdo imenovanih zdajle udeležuje 
mojega pogreba. Kdor teh je tu
kaj, mu kot resničnemu prija
telju dolg poklanjam. Dvigne naj 
roko, da ga moj pravni zastop
nik opazi! Pokažite se torej, to
variši dolžniki!«

Med ljudmi ni bilo nikogar, ki 
bi bil dvignil roko. Magnetofon 
je nadaljeval z že utrujenim Bla
ževim glasom:

»Lahko da ta ali oni izmed 
treh pozvanih tukaj manjka. V 
tem primeru je ta dolžan posoji
lo z osmimi procenti obresti 
vred brez odloga vrniti v roke 
mojega pravnega zastopnika, ki 
ga naj kot moje volilo izplača 
moji skrbni gospodinji Rozi Dro- 
bež. Njej prepuščam tudi svoje 
obleke in perilo in še drugo v 
sobi, kar mi je postalo nepotreb
no.

Spoštovani pogrebci! Niti malo 
ne dvomim, da med vami zdaj
le ne manjka moj najboljši pri
jatelj ... (V moje presenečenje 
je navedel mene s polnim ime
nom in sem nehote dvignil ro
ko.) Pred dvema letoma sem mu 
posodil Chevallierovo imenitno 
delo »Clochemerle«, a mi knjige 
do danes še ni utegnil vrniti. Naj

jo obdrži in se ob njej kdaj spo
mni nesrečnega astmatika Bla
ža Bobiča!«

Neznansko sem se začudil. To 
knjigo sem bil prijatelju vendar 
že davno vrnil! Tedaj pa je po
kojnik že dospel do konca svo
jega poslovilnega govora:

»Dragi moji nekdanji soljud
je! Hvala vam za spremstvo na 
moji poti semkaj, kjer ni muh, 
tako smo včasih rekli. No, tukaj 
tudi astme ni niti razlik med 
upokojenci. Odslej vas vse tukaj 
pričakujem — do svidenja!«

Magnetofonski trak se je iz
tekel. Približala se mi je gospo
dinja Roza in me pocukala za 
rokav. Zadovoljna, čeprav s sol
zo v očesu, mi je tiho dejala:

»Ste slišali? Vsi tisti trije mi 
bodo morali plačati! Kakšna sre
ča zame, da jih ni bilo na po
grebu! Rajni torej ni pozabil na
me ...«

Ljudje so se razhajali v živah
nih pogovorih o pogrebu, ki mu 
podobnega še niso doživeli. Vsi 
so poudarjali:

»Tale Blaž Bobič je bil dober, 
pošten človek, hkrati pa tudi 
mož prav posebne sorte!«

Vrnil sem se domov in nemu
doma pričel brskati med svoji
mi knjigami v omari. In res — 
po kratkem iskanju sem tam 
odkril »Clochemerla«. Kako sem 
le mogel pozabiti nanj, ki ni 
bil moja last! Zdaj pa mi je o- 
stal kot spomin na dobrega pri
jatelja — čudaka...

Fran Roš

KMETIJSKI KOMBINAT 
ŽALEC,

obrat Vrtnarstvo
CELJE

priporoča cenjenim kupcem 
zelenjadne in cvetlične proiz
vode ter parkovne storitve. 
Stranke postrežemo v vrtna
rijah na Ljubljanski in Mari
borski cesti, na čretu ter \ 
cvetličarnah v Stanetovi in 
Prešernovi ulici. Informacije 
dajemo po telefonu št. 24-80.

KOMUNALNO PODJETJE

Geste in kanalizacija
CELJE 

Ul. 29. novembra 2
gradimo ceste in kanalizacijo, 
urejamo dvorišča in zunanje 
površine.

— asfaltiramo
— najnižje cene
— kvalitetno delo 

ZAHTEVAJTE PONUDBE

TOVARNA TEHTNIC 
CELJE 
MARIBORSKA C.
PRIPOROČA SVOJE KVALI
TETNE IZDELKE, KI JIH 
PROIZVAJA V VELIKI IZ
BIRI. ŠE POSEBEJ PRIPO
ROČAJO TEHTNICO 
ZA KONTROLO TELESNE 
TEŽE
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Lapidarij na prostem Ku|turne in zabavna prireditve v polletnih mesecih
Med Savinjo in muzejskim 

poslopjem je nastal eden naj
lepših lapidarjev na prostem, ki 
ga je uredil celjski muzej s po
močjo občinske skupščine, izva
jalca podjetja Ingrad in tovarne 
Aero. Prvi del novega lapida- 
rija je urejen, razstavni predme
ti pa so razmeščeni. Vkljub veli
kemu prostoru vseeno ne bo mo
goče razstaviti vseh razstavlje
nih predmetov, temveč le tiste, 
ki so najlepši in najbolj zani
mivi. Poleg lapidarij a na pro
stem bodo uredili poseben pre
hod v rimskem slogu, tla pa bo
do tlakovali z mačjimi glavami. 
O ureditvi lapidarija se je že 
dolgo govorilo, letos pa je kon
čno le prišlo do realizacije. Se
veda bodo z deli nadaljevali še 
v prihodnjem in v naslednjih 
letih.

»NARODNI UST« 

Zadar
Subota, 18. listopada 1969.

Odobren kredit 
sa izgradnju hotela 

u Preku
Komercijalna banka u Zadru 

odobrila je' poljoprivrednoj za- 
druzi u Preku kredit za izgrad
nju hotela »B« kategorije. Radovi 
koje izvodi gradevinsko poduze- 
če »Medumurje« u Čakovcu su u 
toku. Kred:! jo odobren u iznosu 
od 4,000.366 dinara uz gest pošto 
kamata i rokom vračanja od 25 
godina.

Medtem ko smo imeli v zim
skih in spomladanskih mesecih 
veliko prireditev kulturnega in 
zabavnega značaja, je nastopilo 
poleti že tradicionalno mrtvilo. 
Razumljivo je, da imamo poleti 
manj prireditev, toda nekaj bi 
jih le moralo biti.

Za izvedbo prireditev pa so 
potrebna sredstva, saj so kultur
ne prireditve zagotovo pasivne. 
Naše društvo je pripravljeno na
meniti del sredstev za te prire
ditve in prevzeti njihovo organi
zacijo s pogojem, da se za so
delovanje odločijo tudi drugi, 
predvsem pa občina.

Program si zamišljamo tako, 
da bi imeli v naslednjih letih 
štiri prireditve, in to eno operno 
predstavo, en folklorni nastop 
ter po eno predstavo poklicnega 
ali amaterskega gledališča. Pred
stave bi bile ali na drsališču ali 
pa v letnem kinu, ker je to naj
cenejše, saj je na teh dveh pro
storih že postavljen avditorij in 
je treba urediti samo oder. Ena 
teh prireditev, mogoče operna 
predstava ali nastop folklornega 
ansambla, bi bila lahko vklju

čena tudi v prireditev ob priliki 
občinskega praznika. Za leto 
1970 bi izvedli skrčen program: 
eno operno predstavo in zabav
no glasbeno prireditev na kopa
lišču.

Menimo, da bi bilo za prvo si
lo to kar dovolj. Če bo uspeh, 
se bo program lahko razširil. In 
še sredstva. Orientacijski stroški 
navedenih štirih prireditev bi 
znašali okoli 60.000 din. Upamo, 
da bi se dalo zbrati 20.000 z 
vstopnino, drugo pa bi morali 
zbrati organizatorji. Za skrčen 
program v naslednjem letu so 
stroški precej nižji.

Seveda je to samo ena izmed 
mnogih inačic. Program je lahko 
takšen pa tudi drugačen, tudi 
organizatorji so lahko drugi. To 
je končno vseeno, važno bi bilo, 
da bi se nekdo lotil dela. Zače
tek je težak, kasneje pa bi vse 
skupaj steklo.

Mimo kulturnih prireditev bi 
moralo biti tudi nekaj zabavnih. 
Tudi o tem bo treba spregovo
riti.

prof. Zoran Vudler

Jesenski likovni salon

Pod takšnimi pogoji bi bil možen 
tudi hitrejši razvoj turizma na 

našem območju

Vodstvu celjskega Likovnega 
salona naj bo že kar v uvodu 
teh vrstic izrečeno priznanje, da 
z organizacijo jesenskih razstav 
niso odlašali ter so pričeli z raz
stavami že 5. septembra, ko so 
odprli razstavo likovnih del na
šega uglednega kiparja in moda- 
Ijerja Vladimirja Stovička. O de
lu mojstra Stovička je bilo iz
rečenih že toliko besedi, da lah
ko pripomnimo samo še to, da 
smo bili njegove ponovne raz
stave v Celju prav veseli.

Pokrajinski muzej v Celju nam 
je pripravil že v začetku sezone

Slovenija avto

EXPORT — IMPORT TEHNIČNA TRGOVINA — SERVISI
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KOLODVORSKA RESTAVRACIJA
Kolodvorska restavracija Celje sporoča svojim cenjenim 
gostom iz Celja, potnikom, izletnikom in turistom, da jim 
V svojih obnovljenih prostorih pripravi odlične kulinarične 
izdelke svoje najsodobnejše urejene kuhinje. Na voljo so 
vse najbolj priljubljene specialitete, po naročilu pa lahko 
postrežejo tudi najzahtevnejšim na področju kulinarične 
umetnosti. Gostom je na voljo tudi bogata izbira najkvali
tetnejših vin ter drugih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. 
Potnikom, ki potujejo z avtobusi in vlaki priporočajo tudi 
odlično založene ekspresne paviljone pred in ob postaji.

zelo kvaliteten izbor slik Rihar
da Jakopiča. Slavnostno otvori
tev je poživil celjski gledališki 
igralec Pavle Jeršin, o Jakopiču 
pa je govorila kustodinja Mo
derne galerije iz Ljubljane Bre
da Vudler-Misja. (Ö tej razstavi 
pišemo še v posebnem članku). 
Komaj so se zaprla vrata za Ja
kopičevo razstavo, ki je bila po 
našem mnenju odprta premalo 
časa, že je pripravil Likovni sa
lon novo razstavo, in sicer raz
stavo kiparja Janeza Boljke, ki 
ga danes prištevamo že prav pod 
vrh te umetniške zvrsti. Bolj pa 
so ugajale njegove kiparske ka
kor slikarske storitve. Že ta za
četek je pokazal, da smemo pri
čakovati letos vrsto zanimivih 
razstav v celjskem Likovnem sa
lonu.

P. s. Zdaj je odprta slikarska 
razstava Moše Pijade. Poročilo 
objavimo prihodnjič.

DESETLETNICA SMRTI
JOSIPA BRINARJA

Pred desetimi leti je umri Josip Bri
nar (1874—1959), upokojeni ravnatelj ce
ljske dekliške meščanske šole. Brinar 
spada v vrsto naših najboljših pedago
gov in šolnikov. Bil je tudi mnogostran- 
ski pisec. Pisal je za mladino in prepro
sto ljudstvo (Lisica zvitorepka). Izdal je 
nekaj učnih knjig za pouk slovenščine in 
zgodovine in napisal nekaj tehtnih pe
dagoških spisov. Lotil se je celo tolma
čenja krajevnih imen v celjski okolici 
in je to svojo nalogo dobro opravil. 
Počiva na okoliškem pokopališču.

Letošnja
koncertna sezona

Celjska koncertna poslovalni
ca nam je ob razumevanju ob
činske skupščine zagotovila za 
letošnje leto prav zanimivo kon
certno sezono. Za otvoritev smo 
imeli imenitno glasbeno doživet
je, ko se nam je ob dobro zase
deni dvorani predstavil sloven, 
ski filharmonični orkester iz 
Ljubljane ter nam pod mojstr
sko taktirko Boga Leskovica pri
pravil prelep glasbeni večer. Dru
gi je bil na vrsti romunski ko
morni glasbeni ansambel Ars No
va iz Cluja, ki nam je ob sopra
nistki Agneti Kriza in pod tak
tirko mojstra Cornela Taranuja 
prikazal visoko raven romunske 
reproduktivne glasbene ustvar
jalnosti. Obiskovalci, katerih je 
bilo precej, so romunske umet
nike nagradili s prisrčnim aplav
zom. Kakor nam poroča celjska 
glasbena poslovalnica, bo v leto
šnji sezoni še več zanimivih in 
kvalitetnih koncertov.

STOŠTIRIDESETLETNICA 
ROJSTVA GUSTAVA 
ADOLFA LINDNERJA

Čehi so se lansko leto spominjali sto- 
štirideset-letnice rojstva Gustava Adolfa 
Lindnerja, svojega velikega pedagoga. Za 
obletnico je Pedagoški muzej Jana Amo- 
sa Komenskega v Pragi priredil v Vald- 
štejnski palači na praški Mali strani 
Lindnerjevemu spominu posvečeno raz
stavo. Razen tega je o Lindnerju izšlo 
tudi nekaj spisov. Pravilno je, da se ga 
spominjamo tudi mi, kajti Lindner je 
bil 16 let (1855—1871) profesor celjske 
gimnazije. Zaradi svobodoljubnih nazo
rov, je moral kot mlad profesor zapusti
ti domovino in oditi v daljno Celje. Tu 
je poučeval matematiko, fiziko, filozof
sko propedevtiko in telovadbo in sl je 
kot učitelj pridobil zelo velik ugled in 
spoštovanje. Po uvedbi osnovnošolskega 
zakona 1. 1869 ga je vlada imenovala za 
nadzornika mestnih šol. Vendar se je 
položaju odpovedal, ko je občinski od
bor zavzel sovražno stališče do Sloven
cev. V Celju je Lindner napisal nekaj 
knjig in razprav iz področja psihologije, 
logike in filozofije. Leta 1871 se je vrnil 
v svojo domovino kot gimnazijski ravna
telj. Od 1872—1882 je bil ravnatelj uči
teljišča v Kutni gori. Ta doba je bila 
pedagoško najbolj plodna v njegovem 
življenju. Na učiteljišču je ustanovil de
lavnice, kjer so učiteljiščniki teoretični 
pouk dopolnjevali in utrjevali z ročnim 
delom, na dodeljenih zemljiščih so pa 
spoznali temelje kmetijskega dela. Kut- 
nogorsko učiteljišče je postalo vzor vsem 
drugim. V tej dobi so nastale Lindner- 
jeve knjige, iz katerih so učiteljiščniki 
zajemali svoje pedagoško znanje do kon
ca habsburške monarhije. Najstarejši na
ši upokojeni učitelji se tega še gotovo 
spominjajo.

Svoje plodno delo je nadaljeval, ko 
je 1882. postal profesor pedagogike na 
tedaj ustanovljeni češki univerzi v Pragi. 
Umrl je 1887. leta in je pokopan na 
praškem Vyšehradu poleg drugih odlič
nih in zaslužnih mož.

J. O.

GOSTINSKO
PODJETJE Ojstrica Celje

Cenjenim gostom vljudno priporočamo obisk v svojih 
poslovalnicah:

Restavracija »Ojstrica« Celje, Ljubljanska c. telefon 29-66 
(prenočišča)

Gostilna »Amerika« Celje, Mariborska c. 79 tel. 32-92 
Gostilna »Branibor« Celje, Stanetova ul. 27 tel. 24-42 uprava 
Gostilna »Ribič« Celje, Zidanškova 34 tel. 29-47 
Gostilna »Bizeljčan« štore, Cesta Celje—Rogaška Slatina 
Gostilna »Lovec« Vojnik, Cesta Celje—Maribor 
Gostilna »Turist« Frankolovo, Cesta Celje—Maribor

Priporočamo se za skupinska naročila. Postregli vas 
bomo v vaše zadovoljstvo.

GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE

INGRAD Celje
izvaja vse vrste gradenj strokovno, kvalitetno in hitro ter 
po konkurenčnih cenah.
Dela vrši z uporabo sodobne mehanizacije in z lastnimi 
obrati zaključnih del.
Podjetje gradi stanovanja za trg v klasični in montažni 
izvedbi ter prodaja izdelke lastnih obratov proizvodnje 
gradbenega materiala.
Vsem investitorjem in kupcem se priporoča kolektiv!

aero selotejp 
karbon papir 
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TUDI SPOMLADI CVETLICE
Bralka K. M. iz Celja nam piše:
Že nekaj let smo v Celju brez jesen

skih in spomladanskih cvetlic po javnih 
nasadih, ki ostajajo zanemarjeni vse do 
meseca maja, ko nasadijo drage enoletni
ce. Predlagam, da bi v bodoče sadili več 
trajnic, manjše površine pa bi tako spo
mladi kakor poleti in jeseni poživeli z 
enoletnicami. Tak način ne bi bil nič dra
žji od dosedanjega, le da bi imeli cvetje 
na javnih nasadih vse leto.

Op. ur. Naše društvo se s tem pred
logom strinja in ga bomo posredovali 
svetu za komunalne zadeve.

BRZINA NA POKOPALIŠČU
Bralec M. K. iz Celja nam piše:
Večkrat sem na pogrebih in se ne mo

rem strinjati s postopkom grobarjev, ki 
začnejo že med obredom razkladati ven
ce z voza in jih polagati na kup poleg 
voza. Večkrat motijo s tem tudi govorni
ke. Ali ne bi mogli s tem počakati, upra
va pogrebnega zavoda pa naj razporedi 
pogrebe v malo daljšem časovnem raz
miku.

Op. ur. Pismo bomo posredovali po
grebnemu podjetju v Celju.

JAVNO KOPALIŠČE
Bralka L. S. iz Celja nam piše:
V Celju je veliko starih stanovanj, ki 

so brez kopalnic. Do pred nekaj leti smo 
imeli v Celju javno kopališče, ki so ga 
baje zaradi nerentabilnosti zaprli. Menim, 
da to ni prav. V Celju je še marsikaj 
nerentabilno, pa se vseeno vzdržuje. Če 
ni zmožna vzdrževati nobena komunalna 
ustanova javnega kopališča z nekaj ko
palnimi kadmi in prhami, se naj v jav
nem razpisu ponudi zasebnikom, da pre
vzamejo pobudo, pa kopališče gotovo ne 
bo več pasivno.

Op. ur. Vaše pismo bomo posredovali 
svetu za komunalne zadeve pri občinski 
skupščini. Menimo, da je tovrstno kopa
lišče v Celju potrebno.

SANITARIJE v gostiščih

Bralec K. L. iz Celja nam piše:

Sanitarije so v številnih celjskih gosti
ščih v izredno slabem stanju, še slabše 
pa je njihovo vzdrževanje (v pismu bra
lec našteva, katera stranišča so v slabem 
stanju in katera so zanemarjena). Vpra
šujem sanitarno inšpekcijo, če res ni 
zmožna napraviti reda glede sanitarij v 
celjskih gostiščih. Nič ne bo škode, če se 
kakšno celjsko gostišče zapre za toliko 
časa, da bo poskrbelo za urejene in čiste 
sanitarije.

Op. ur. Pismo bomo posredovali sve
tu za splošne zadeve in sanitarni inšpek
ciji.

MESTNI PARK
Bralka T. S. iz Celja nam piše:

Mestni park je bil letos še kar lepo 
urejen in tudi vzdrževan, tudi število o- 
biskovalcev se je povečalo. Predlagam 
pristojnim, da bi bil park tudi v bodoče 
v redu vzdrževan, postopoma pa bi bilo 
posaditi poleg starih tudi še nekaj mla
dih dreves.

Op. ur. S predlogom se strinjamo in 
ga bomo posredovali svetu za komunalne 
zadeve.

OTROŠKO IGRIŠČE 
DA ALI NE?

Krajevna skupnost »Center« Celje je 
pričela na pobudo občanov s pripravami 
za ureditev otroškega igrišča ob Savinji.

Po urbanističnem načrtu za otroško 
igrišče predviden prostor zahodno od la- 
pidarija, to je prostor pred zgradbami 
Muzejski trg 3—4. Tukaj bodo odstranili 
vse niške zgradbe, prostor pa zasuli In 
splanlrali. Načrt za bodoče igrišče je 
napravilo gradbeno podjetje INGRAD. 
To igrišče bodo lahko uporabljali otroci 
v starosti od dveh do petnajstih let. 
Zgradili bodo malo igrišče za košarko, 
dva tobogana in peskovnika, več ravno
težnih in visečih gugalnic, vrtiljak in 
različna plezala. Ob poteh bodo postav
ljene klopi in cvetlične grede, na sredi 
igrišča pa fontana. Pozabili niso tudi na 
sanitarije.

Vrednost gradbenih in vsehostallh del 
znaša 270.000 dinarjev (27 starih milijo
ne). Toda kje dobiti tako veliko vstoto 
denarja. Krajevna skupnost »Center« bo 
začela v teh dneh z zbiralno akcijo med 
občani in delovnimi kolektivi.

KS upajo, da jih bodo pri izvedbi 
načrta podprli vsi, tako občani kot de
lovne organizacije.

AERO
BARVICE

o r i
KLASIČNE VSPOREDNICE 
NA GIMNAZIJI

POPRAVILO CERKVE 
NA SVETINI

T ehnomercatorjeva 
veleblagovnica - prido
bitev za celjsko trgovino

Na vprašanje bralca J. K. iz Celja o 
klasični vporednici na gimnaziji nam je 
poslalo ravnateljstvo naslednji odgovor:

POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV 
NA GIMNAZIJI

Vaš dopis o uvedbi klasične vzporedni
ce na gimnaziji zaradi potrebe po zna
nju tujih jezikov in posebej latinščine 
z dne 12. maja t. 1. smo prejeli in vas 
obveščamo o konceptu urejanja pouka 
tujih jezikov v celoti.

Razmere v času sodobnega tezničnega 
In splošno-družbenega napredka so se ta
ko spremenile, da je tudi problem uče
nja tujih jezikov in tako imenovane kla
sične gimnazije treba gledati drugače. 
Vse bolj je danes poudarek na temelji
tem znanju tistih tujih jezikov, ki jih 
mladina potrebuje za uspešen nadaljnji 
študij na univerzi. Zato daje predmetnik 
gimnazije sorazmerno veliko število ur 
tujim jezikom: prvemu (angleščini, nem
ščini), kjer dijak nadaljuje učenje iz 
osnovne šole, je na voljo v teku štirilet
nega šolanja 455 ur, po osnutku pred
metnika za uvedbo prostih sobot pa celo 
480 ur; za drugi tuji jezik, ki se ga di
jak uči samo med šolanjem na gimna
ziji, izbiramo francoščino, ruščino in la
tinščino, kot je razvidno iz razpisa za 
sprejem v 1. razred, pa je na razpolago 
420 ur. Žal pa za latinščino ni zanima
nja, čeprav bi si jo nekateri redki posa
mezniki želeli. Tako že dve leti ob vpi
su, ko dijaki izbirajo drugi tuj jezik, 
dobivamo za latinščino premalo prijav 
za en oddelek. Pred 6 leti je neki ano- 
nimi pisec naslovil na gimnazijo dolg 
apel za uvedbo latinskega jezika. Ker pa 
danes ničesar ne urejamo na silo po vo
lji poedinca, smo izvedli med starši na
ših dijakov anketo glede uvedbe latinšči
ne kot neobveznega predmeta. Prijavili 
so se v začetku 303 kandidatje, ko pa 
smo ta pouk začeli izvajati, je število 
padlo na 86, ki jih je začel poučevati 
profesor Kožuh v dveh oddelkih. Po 
enem letu se je število še znižalo. Danes 
imajo vsi zainteresirani možnost učenja 
latinščine kot neobveznega predmeta. 
Poučuje se dve leti, kar ustreza pogo
jem nekaterih fakultet. V prvem oddel
ku je 44 dijakov, v drugem oddelku pa 
13. Menimo, da so prizadevanja naše gi
mnazije, da glede znanja tujih jezikov 
ugodi zahtevam napredka in tudi poedin- 
cev, pohvale vredna, saj jih uveljavlja
mo klub težjim finančnim razmeram. Pri 
tem naj opozorim še na zelo izpopolnje
ne metode pouka tujih jezikov v svetu, 
čemur dajemo na gimnaziji velik pou
darek, saj smo z uvedbo specilizirane 
učilnice za tuje jezike in knjižnic šti
rih jezikov uredili pogoje za kvaliteten 
in sodobnim zahtevam ustrezajoč pouk.

S tovariškim pozdravom!
Ravnatelj:

I. Grobelnik 1. r.

Na vprašanje bralca M. C. iz Celja, 
ki smo ga objavili v zadnji številki na
šega lista, nam je Zavod za Spomeniško 
varstvo iz Celja poslal naslednji odgovor:

Veseli nas: da vzbujajo prizadevanja 
zavoda za spomeniško varstvo v Celju 
pri obnavljanju taborne cerkve na Sve
tini tako širok odmev. Akcija, ki traja 
že več let, se bo seveda nadaljevala tu
di v letošnjem letu. Za zdaj je na pro
gramu restavracija sklepnikov in rozet 
pa tudi reber in konzol na oboku pre
zbiterija in ladje, saj sodita ta oboka 
med najlepše primere poznogotskih kam- 
nitnih, rebrasto svodenih obokov na ce
ljskem območju. Ko bodo restavratorska 
dela na vseh kamnitih členikžh notranj
ščine končana, bomo skušali obnoviti o- 
met, ki naj bi bil tak, da bo kar najbolj 
podoben prvotnemu in da ne bo zabri
soval značilne strukture zidave. Pri tem 
bodo posebej poudarjeni arhitekturni 
elementi, ki so bili pri dosedanjih kon
servatorskih ogledih na novo ugotovlje
ni in odkriti. Sem sodi zlasti ureditev 
nekdaj zazidanega gotskega portala na 
južni strani prezbiterija, nadalje na no
vo odkritega gotskega sakramentarija ter 
zlasti še ureditev prvotnega dostopa v 
obrambni stolp nad zakristijo, ki je bil 
nekdaj visoko dvignjen od tal v notranj
ščini prezbiterija. Tiha želja zavoda je 
tudi, da bi se že letos lotilo obnove got
skih oken, vendar za ta dela razpolož
ljiva sredstva najbrž ne bodo zadošča
la. Po obnovi oken pride nato na vrsto 
rekonstrukcija uničenih kamnitih arhi
tekturnih členov na zunanjščini, v zad
nji fazi pa bodo skušali sanirati zvonik 
in ga znova pokriti. Vsa dela bodo us
pešna le, če bomo pri svojih prizadeva
njih naleteli na široko podporo občanov, 
saj pri tem lahko praktično računamo 
samo na sredstva, ki nam jih bo v ta 
namen zagotovila skupščina občine Celje.

Ravnatelj: 
Ivan Stopar, 1. r.

Op. ur.: Vabimo vse zainteresirane, da 
se oglasijo s svojim mnenjem.

CENE ZEMLJIŠČ V VELIKIH 
MESTIH

Bralec P. T. iz Žalca nas sprašuje, 
če mu lahko posredujemo kolikšne so 
cene stavbnih zemljišč v velikih mestih.

V zadnji številki nemške strokovne 
revije Schöner Wohnen je objavljen čla
nek, kjer smo našli, da velja danes 1 m2 
zemljišča v centru Pariza 12.000 DM, prav 
toliko v centru Miinchena, 7.000 DM v 
centru Hamburga in do 5.000 DM v 
drugih, nemških mestih. Podatkov za dru
ga velika mesta nimamo. Če pomnožite 
te zneske s 3,50 din, kolikor velja danes 
marka, boste videli, da gre za bajne 
zneske.

Prestop madžarske meje
Bralka K. S. iz Celja nas sprašuje,

ali je res uvedena prisilna menjava, če 
prestopimo madžarsko mejo.

Na njeno vprašanje takoj odgovorimo, 
da je treba pri prestopu madžarske me
je menjati 50 N din, za kar prejmete

120 forintov po uradnem tečaju, ki je 
neugoden. Na sliki je objavljen bon, ka
terega vam izdajo madžarske carinske 
oblasti kot potrdilo o opravljeni menja
vi. šele s tem potrdilom smete presto
piti madžarsko mejo. Vizum ni potre
ben.

TUDI POZIMI LAHKO ZDRUŽITE KORISTNO 
S PRIJETNIM OB OBISKU SLOVENSKIH 
ZDRAVILIŠKO—TURISTIČNIH KRAJEV 

ČATEŠKE TOPLICE • DOBRNA • DOLENJSKE TOPLICE 
LAŠKO • RADENCI 9 ROGAŠKA SLATINA 

ŠMARJEŠKE TOPLICE • MORAVSKE TOPLICE 
V zimskem času znižane cene

Inlormacije pri
Upravah zdravilišč, turističnih društvih ter pri Zvezi narav
nih zdravilišč in zdraviliško-turističnih krajev Slovenije, 

CELJE, poštni predal 23

V Celju so tudi druga trgov
ska podjetja marsikaj storila za 
napredek trgovine, tako daleč 
kot Tehnomercator pa doslej ni 
šel nihče. V mislih imamo so
dobno veleblagovnico v Gubčevi 
ulici, ki bo predvidoma sredi pri
hodnjega leta odprla vrata.

V novi trgovski hiši bo 3.000 
kvadratnih metrov prodajnih po
vršin, tako da bo to naj večja 
trgovina v Celju. V njej seveda 
ne bodo prodajali samo elektro
nka teriala, gospodinjskih in aku
stičnih aparatov, tem več še mar
sikaj drugega. Kot se že spodobi 
za veliko trgovsko hišo, bo tukaj 
tudi menjalnica za kupce iz tu
jine, torej za turiste, tu bo lah
ko dobil kupec turistične in dru
ge informacije, dobro založen pa 
bo tudi oddelek s spominki. Ra
zume se, da bo imela velebla
govnica tudi pomične stopnice, 
tako da ne bo treba pešačiti v 
višja nadstropja. Razen tega se 
bodo kupci v trgovski hiši lahko 
tudi okrepčali v bifeju.

Načrti Tehnomercatorja, ki je 
v zadnjih letih moderniziral več 
drugih prodajaln, z veleblagov
nico seveda še niso izčrpani. Ka
kor so nam zaupali v vodstvu 
podjetja, pride na vrsto še nov 
objekt, s katerim bodo nadome
stili dvoriščne prostore trgovine 
Železninar v Stanetovi ulici. Vse 
skupaj bo v bližnji prihodnosti 
predstavljalo en trgovski center 
za prodajo na drobno. Tako bo 
Tehnomercator, ki je že doslej 
v zadnjih štirih letih več kot po
dvojil promet, svojo dejavnost 
še dalje močno širil.

Čestitamo svojim 
članom

VILMA SMOLA, 75 let

Slavljenka se je rodila na Dunaju 14. 
februarja 1894. Končala je osnovno in 
meščansko šolo, nato pa se je posvetila 
trgovini. Od leta 1923 do 1931 sta sku
paj z možem vodila trgovino s poljedel
skimi stroji, po tem letu, ko je mož 
umrl, je vodila trgovino sama do leta 
1947. Že teh nekaj vrstic pove, kako je 
bila slavljenka delovna in aktivna. Mi
mo svoj zaposlitve in družine pa je še 
vedno našla čas za razne dobrodelne 
akcije, v katerih je aktivno sodelovala.

Se na mnoga leta!

MATILDA MENDL, 75 let

Učiteljica in upraviteljica Matilda 
Nendl se je rodila v Dobu pri Pliberku 
na Koroškem. Končala je osnovno šolo 
in učiteljišče in več strokovnih gospo
dinjskih tečajev. Službovala je v Globas
nici in Labudu na Koroškem, v Legradu 
na Hrvaškem in v Dravogradu.. Poleg 
osnovne šole je vodila tudi 8 let gospo
dinjsko nadaljevalno šolo, sodelovala je 
v javnem in družbenem življenju, med 
drugim je bila tudi predsednica podruž
nice v slovenjegraškem okraju in Kme
tijski zadrugi Dravograd. Njeno delo je 
bilo zelo uspešno in plodno, za kar ji 
velja izreči ob jubileju še posebno pri
znanje.

ŽIČNA
TOVARNA ŽIČNIH 
IZDELKOV — CELJE

Ipavčeva ulica 20

Žično platno, vibracijska in 
druga sita, transportni trako
vi vseh vrst »Ideal«, vzmetni 
vložki, »Val« vzmeti, peresni 
trak, pohištvene vzmeti, žične 
košare in varjene mreže
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Kako sejemo cvetlice
Cvetlično seme zelo slabo vznikne, če 

ga sejemo naravnost na vrtno gredo. Le 
nekatere enoletnice so izjema in jih lahko 
posejemo na vrt. To so razne debelozr- 
nate cvetlice, kakor slaki, mine frajle, 
okrasni grahorji, okrasne bučke, ognjiči, 
kapucinke. Za druge cvetlice pa moramo 
najprej vzgojiti sadike. Vzgojimo si jih ta
ko, da v navadne zabojčke nasujemo naj
manj 5 cm presejane rahle vrtne zemlje, 
vanjo pa posejemo seme v vrste, ga rahlo 
vtisnemo v zemljo in nato prekrijemo za
bojčke s papirjem. Seme naj kali pri sob
ni temperaturi, zemlja ne sme biti pre- 
vlažna. Ko opazimo klice, zabojčke odkri
jemo in pustimo, da se klice razvijejo v 
toplem in svetlem prostoru v mlade rast
linice. Ves čas vzdržujemo primerno vla
go zemlje. Mlade rastlinice nato razsadi- 
mo, in ko se razvijejo dovolj močne sa
dike, jih presadimo na vrt.

(Prirejeno po članku ing. T. Brodnika)

Integracija v gostinstvu
Celjska trgovska podjetja so dosegla v 

minulih letih lepe uspehe, tako da smo 
lahko s trgovino v Celju zares zadovolj
ni. Teh uspehov pa ne bi bilo, ko bi osta
la trgovina razdrobljena kakor nekoč. O- 
snova celjski trgovini so danes podjetja 
Mene, Tkanina, Tehnomercator in Moda.

Drugače je v gostinstvu, kjer imamo 
še vedno osem podjetij (Celeia, Evropa, 
Majolka, Na-na, Zvezda, Pošta, Ljudska 
restavracija, Ojstrica), ki vsa skupaj ne 
zaposlujejo niti ene osebe z ustrezno vi
soko izobrazbo, imajo razdrobljene skla
de, slabo interno kontrolo, pa tudi druž
beno upravljanje v podjetjih z majhnim 
številom zaposlenih je dvomljiva zadeva.

Ali res ni mogoče teh 8 podjetij zdru
žiti v dvoje močnih podjetij, od katerih 
bi se eno grupiralo okoli Celeie, drugo 
pa okoli Evrope, ali pa tudi kako dru
gače?

Tudi občinski in politični dejavniki bi 
morali kaj več storiti glede integracije v 
gostidstvu.

kava

MERXOVA KAVA JE SESTAVLJE
NA IZ NAJBOLJŠIH KAV, ZATO 
JE ODLIČNA IN AROMATIČNA

KLIM Acelje
INDUSTRIJA AEROKLIMATICNIH NAPRAV 

PROIZVAJAMO:
Centrifugalne in aksialne ventilatorje vseh vrst in izvedb 
do kapacitet Q = 250.000 m:7h in H = 1200 mm VS. Lamelne 
in zavite (spiralne) grelce in hladilce za zrak. Zidne, viseče 
in komfortne kaloriferije za toplo vod©, paro in elektro- 
energijo. Vse elemente za distribucijo zraka, npr.: žaluzije, 
anemostate, rešetke, armature za zrakovode. Zračne in vre
časte filtre, industrijske sesalce, mokre zračne čistilce in 
zračne vlažilce. Klimatske centrale za nizek ali visok pri
tisk. Posode: Bojlerje, protitočne aparate, kondenčne lonce, 
vodne filtre, razbremenilne in dnevne rezervoarje, konden
zatorje za amonijak, separatorje, lakirne kabine, varilne 
mize, ciklone, hladilne baterije, razpršilne šobe za vodo, li
kalne pupe, hladilne stolpe, zračne generatorje do 1 M kcal, 
ki segrevajo zrak do 1500 C, kurjeni z mazutom itd.

MONTIRAMO IN IZVAJAMO ENGINEERING ZA:
Centralno ogrevanje vseh objektov s kotlarnami na trda in 
tekoča goriva, vodovodne instalacije, ventilacijske, kbmati- 
zacijske in pnevmotransportne naprave, industrijske susil- 
nice za lesno in gradbeno industrijo, velike hladilnice za 
prehrambeno, kemično industrijo ter za skladišča, luke m 
predelovalno industrijo, naprave za umetna drsališča itd.

INFORMACIJE:
Na razpolago vam je naš prodajni sektor s svojim projek
tivnim birojem za vse vaše želje, podatke, predloge in idej
ne rešitve. Kontaktirajte pismeno ali telefonsko: Celje 27-00 
in 21-56 ali telexno: 33531 KLIMA.

Letošnji sejam obrti
Od 27. septembra do 5. oktob

ra smo imeli v Celju dobro pri
pravljen in lepo obiskan sejem 
obrti. Zanimanja je bilo dovolj, 
saj so prodali za odrasle in za 
mladino skupno okoli 70.000 
vstopnic. Tudi ta sejem jasno 
kaže potrebo, da bi dobili v Ce
lju primerne stalne prostore, 
kjer bi lahko imeli podobne raz
stave, sejme pa tudi velike za
bavne in družabne prireditve. Pri
pomnimo le da bi želeli na pri
hodnjem sejmu močnejši obrtni 
poudarek.

Vsekakor pa se je sejem uve
ljavil in želimo, da ostane tudi v 
bodoče.

Marljivim organizatorjem ne 
gre prezreti priznanja, ki so si 
ga z izvedbo te prireditve zares 
zaslužili.

Priporočamo naše najsodob
nejše samopostrežne trgovine, 
ki so bogato založene. 

Trgovsko podjetje 
»CENTER« Celje

Razstava JUTRO
8. novembra je bila slavnost

na otvoritev mednarodne razsta
ve trgovske in gostinske opreme, 
ki sta jo pripravila Center za 
napredek trgovine in embalaže 
ter predvsem poslovno združe
nje za trgovino Celje, ki je po
skrbelo za celotno organizacijo. 
Predsednik Stane Selšek je v ot
voritveni besedi povedal, da so
deluje na razstavi 50 domačih 
in 30 inozemskih razstavljalcev, 
njen namen pa je seznaniti čim 
širši krog zainteresiranih z do
sežki na področju opreme za tr
govino in gostinstvo. Razstava 
je zanimiva in nam pokaže izre
den napredek predvsem doma
čih proizvajalcev opreme, med 
katerimi so tudi nekatera celj
ska podjetja in šentjurski Alpos. 
želimo, da bi ta prireditev po
stala vsakoletna, toda pri tem 
se pojavi spet vprašanje primer
nih prostorov, saj drugo leto ne 
bo več na voljo veleblagovnice 
Tehnomercatorja, ki bo ob letu 
verjetno že v polnem obratova
nju.

»TAPETNIŠTVO«
CELJE, MARIBORSKA CESTA 1
Vsa tapetniška, pohištvena in avtomobilska dela, v zalogi 
preobleke za avtomobilske sedeže.
Izvajamo vsa dekorativna dela ter polagamo vse vrste tal 
iz plastičnih mas.
Izdelujemo vse vrste športnih torb, nahrbtnikov serijsko in 
po naročilu, ter popravljamo vse izdelke usnjene galanterije

Čevlji iz usnja, izdelan »"a v

Tovarni usnja Šoštanj
so dobri, trpežni in zdravi!

FRANJO DOLŽAN
SPLOŠNO KLEPARSTVO — INSTALACIJE VODOVODOV 
STROKOVNA IZVRŠITEV SANITARNIH, TOPLOTNIH IN 
STRELOVODNIH NAPRAV, KRITJE STREH IN ZVONIKOV 
Telefon 32-14 CELJE — LINHARTOVA 6

REKLAMA CELJE
Ulica XIV. divizije 6, tel. 29-31

se priporoča za naročila vseh vrst reklamnih uslug 
s področja ekonomske in turistične propagande

Turistični kraj Celje
(Razmišljanje o vedno bolj one
snaženem ozračju)

Ali je Celje še to, kar je skozi 
desetletja bilo: turistični kraj? 
Ali je to kljub vsemu? O tem 
večkrat premišljam, zlasti še, ka
dar nam veter z vzhoda k cen
tru mesta prinese zračne plasti, 
nasičene z dušljivimi plini. To 
vprašanje me vznemiri tudi, ka
dar se ozrem v Voglajno in se 
zgrozim nad njeno gosto smrd
ljivo črnino. Potem pa zagledam 
kje na steni letak z opozorilom: 
Ne pljuvaj na tla! Pa ugotovim, 
da nam manjkajo še svarila, ki 
bi ukazovala: Ne okužuj zraka! 
Ne spreminjaj čiste vode v ogab
no kloako!

Čigava sta zrak in voda, čiga
vi potoki, reke in ribe? Ali šoto 
last okuževalcev ali naše druž
be delovnih ljudi?

Kdo naj zaščiti novorojenčka, 
ki je imel to smolo, da je za
gledal svoj beli dan v bližini gr

dih izpuhov? Že pred leti je po
kojni dr. Podpečan javno ugo
tovil, da je v tistem nevarnem 
celjskem rajonu umrljivost do
jenčkov trikrat večja od pov
prečne celjske, no, in?

O pač! Predlanskim smo sli
šali, da so se okrog legla žveple
nega dvokisa in dima postavili 
aparati, ki bodo vse leto merili 
in zapisovali množino pokvarje
nih delov zraka. Potem- šele da 
bo mogoče kaj ukreniti v obram
bo naših napadenih pljuč. Leto 
je minilo. Kje so ostali rezultati 
in ukrepi? Tudi v časopisju in 
v občinski skupščini so se ogla
šali zaskrbljeni Celjani.

Potem pa smo spet slišali in 
brali: Iznova se bo pričelo mer
jenje nesnage v zraku. Zakaj pa 
še drugič? To pa da bo trajalo 
spet leto dni? Ali ne gre tu pre
več časa v izgubo?

Čas teče in mi tečemo za njim, 
ki nas prehiteva in zato zaosta
jamo za njim vsi zasopi j eni, vsi

s pljuči, ki so obložena z nekimi 
industrijskimi izločki. In vendar 
smo že pred mnogimi leti v na
šem časopisju brali zagotovilo, 
da bomo odtlej lahko polovili 
škodljive pline s posebnimi na
pravami, preizkušenimi v ino
zemstvu, ker da je pametneje 
prodajati jih za devize, kakor 
pa da jih posrkajo naši občani 
sami, kolikor jih srečno ne uide 
v zračne višave. Tako bomo po
tem v industriji videli le našega 
dobrega prijatelja, ne pa na
sprotnika, ki nam greni življe
nje in našemu zdravstvenemu 
varstvu povečuje stroške, ne da 
bi s posebnimi globami prispe
val k njegovim rastočim izdat
kom.

Pa smo spet brali, da bomo 
kar v mestu s pomočjo neke 
druge države zgradili novo plin
sko tovarno. Dosti se ze slišalo 
o koristnosti takšne zamisli, sko
raj nič pa o tem, koliko več pli
na bo Celje moralo potem kon- 
sumirati. Občani so zaman iska
li kakšno napisano besedo o či
stilnih napravah novega podje

tja,^ brez katerih to ne bo smelo 
pričeti z obratovanjem. Pač, ne
kdo jih je znal imenitno pomiri
ti, ko je dejal: »Poleg dobrega 
v zvezi z novo industrijo, poleg 
novih delovnih mest bodo me
ščani pač morali nase vzeti tudi 
kaj neprijetnega.« Ali ni to zad
nje pomenilo tisto, česar se naj
bolj bojimo?

Celje — biser Slovenije, kaj 
bo s teboj?

Srečujem domačine in tujce 
— turiste. Vidim, kako se kdo 
teh kdaj nevoljno ozre v zrak, 
poln sumljivih svetlo sivih meg
lic, ali pa pogleda v potok, ko 
stopa čezenj po mostu. Zgrabi 
se za nos in pohiti...

Tujec lahko zapusti neprijazen 
kraj in si poišče bivanje drugod. 
Domačin mora pač potrpeti. V 
tem primeru si ne morejo po
magati tudi ne rastline na vrto
vih in poljih, sadno in gozdno 
drevje pa še nekatere domače 
živali. Človek pa je s svojimi 
pljuči vred naše največje boga
stvo, ali ne?

Plinofob
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IN MEMORIAM
Podatke za to rubriko je

Ing. IVAN VREČER
Velika množica pogrebcev je spremila 

spomladi na zadnji poti ing. Ivana Vre
čerja. Rajnik se je rodil v znani narod
ni vojniški družini 22. 6. 1910. Osnovno 
šolo je obiskoval v rojstnem Vojniku, 
gimnazijo v Celju, fakulteto pa v Ljub
ljani. Delal je kot rudarski inženir v 
zasavskih premogovnikih, rudarji so ga 
tudi spremili na zadnji poti. Po vojni 
je prišel v Celje in je bil na okraju na
čelnik oddelka za gospodarstvo in komu
nalne zadeve. Zadnja leta pred upoko
jitvijo je bil direktor pečovniškega rud
nika, ki je pred leti nehal z delom. Raj
nik je bil značajen mož, prijeten sode
lavec in dober tovariš. Ne zdi se nam 
prav, da se ni na pogrebu nihče poslo
vil od njega z besedo. Naše društvo ga 
bo kot dolgoletnega člana ohranilo v 
blagem spominu.

HINKO STANOVŠEK
Pri svojem delu je letošnje leto umrl 

od srčne kapi Hinko Stanovšek, eden 
najbolj znanih celjskih natakarjev. Raj
nik se je rodil v Celju 26. 7. 1907, kjer 
je končal osnovno šolo in se izučil za 
natakarja ter si kasneje pridobil tudi 
visoko kvalifikacijo v tej stroki. Po raz
nih zaposlitvah je bil v povojnih letih 
natakar v kavarni Triglav, v hotelu Ev
ropa in v Kolodvorski restavraciji. Če
prav že invalidsko upokojen in bolan za 
srčno sklerozo, ni mogel mirovati in je še 
vedno delal kot šef strežbe v restavra
ciji hotela Evropa. Znan je bil po svoji 
šegavosti in odlični strokovni sposobno
sti ter je imel izredno velik krog prija
teljev in znancev, ki so ga cenili in ime
li radi. Za celjski turizem je ob svojem 
delu mnogo storil predvsem s številnimi 
informacijami, ki so jih dobili pri njem 
domači in tuji turisti. Množica pogreb
cev in izredno lep pogreb sta še posebej 
izpričala rajnikovo priljubljenost.

Dr. JOSIP KOTNIK
Letos smo pokopali tudi znanega in 

uglednega zdravnika prim. dr. Josipa Kot
nika. Rajnik se je rodil 13. 11. 1897 v 
Gradcu. Osnovno šolo in gimnazijo je o- 
biskoval v Celju, medicinsko fakulteto pa 
v Gradcu in Ljubljani. Službene dolžno
sti so ga vodile širom naše domovine. 
Bil je kliniški asistent v Ljubljani, zdrav
nik na pomorski vojni akademiji v Du
brovniku, šef rentgenskega oddelka voj
nih bolnic v Zagrebu, Sarajevu in Spli
tu. Po osvoboditvi je bil v enaki službi 
v vojnih bolnicah Zagreb in Split, na 
kirurški kliniki medicinske . fakultete v 
Skopju, nazadnje do upokojitve pa šef 
rentgenskega oddelka celjske bolnice. 
Dr. Kotnik je bil aktiven do svoje smr
ti. Zadnja leta je delal v celjskem zdrav
stvenem domu. Uglednega zdravnika, ki 
je bil vsa leta svojega bivanja v Celju 
član našega društva, se bomo radi spo
minjali.

Dr. FRANC STEINFELSER
9. maja smo spremili na zadnji poti 

primarija dr. Franca Steinfelserja. Rajnik 
se je rodil v Zg. Ščavnici v Slov. gori
cah. Medicino je študiral v Gradcu, kjer 
je tudi promoviral. Nato se je zaposlil 
v radgonski bolnišnici, kjer je tudi ak
tivno sodeloval za priključitev tega kraja 
Sloveniji. 1. avg. 1920 je prevzel vodstvo 
kirurškega oddelka celjske bolnišnice. 
Dela se je lotil z veliko vnemo, saj je 
bilo treba skoraj vse na novo organizi
rati. Nekaj časa je poleg kirurških sam 
opravljal še ginekološke posle. Odlikoval 
se je s strokovno sposobnostjo, široko- 
srčnostjo in tovarištvom. Dolga leta je 
bil aktiven član lovske bratovščine.

Ko so leta 1941 okupatorji zasedli 
Celje, so dr. Steinfelserja med prvimi 
pregnali. Zatekel se je v Novo mesto, 
sodeloval v NOV, po osvoboditvi pa se 
je takoj vrnil v Celje, kjer je ponovno 
prevzel kirurški oddelek in ga vodil do 
upokojitve leta 1948. Po upokojitvi pa do 
nekaj mesecev pred smrtjo, je imel kot 
edini zdravnik privatno prakso v Celju. 
Ob odprtem grobu so se od rajnika po
slovili dr. Fazarinc, dr. Šušteršič, sodnik 
Roš, lovci in drugi. V slovo je zatrobil 
lovski rog, lovci pa so sneli s klobuka 
smrekove vvejice in jih položili pokoj- 
iku na krsto.

FRAN VOGLAR
V aprilski številki Lepega mesta smo 

med jubilanti navedli tudi upokojenega 
šolskega upravitelja Frana Voglarja, če
stitali smo mu k devetdesetletnici, ki bi 
jo bil obhajal 17. maja. Toda nepriča
kovano je svojo življenjsko pot končal 
že 6. maja.

Odšel je mož, ki je bil osebnost in 
zgleden lik značajnega, delavnega sloven
skega prosvetnega delavca. Kakor da se 
Je z njim porušil eden zadnjih častitlji
vih stebrov Celja iz polpretekle dobe.

Voglar, rojen 1. 1879, je prišel v Celje 
kot učiteljski pripravnik I. 1899, torej je 
bil Celjan polnih 70 let. Tu se je poklic
no in javno udezstvoval večidel v času 
najostrejših narodnostnih bojev. Učite- 
Ijeval je na deški okoliški šoli, ki je pod 
vodstvom nadučitelja Armina Gradišnika 
pomenila važno utrdbo v obrambnem bo
ju našega življa.

zbral Karel Dolinšek

Po Gradišnikovi smrti je 1. 1921 Vog
lar prevzel vodstvo te šole in po dolgo
trajnem trudu dosegel zgraditev novega 
poslopja — sedanje I. osnovne šole. Tu 
je ustanovil še kmetijsko in gospodinj
sko nadaljevalno šolo. Delaven je bil v 
stanovski organizaciji in zadružništvu, a 
tudi v občinskem odboru. Vladni režim 
JRZ ga je 1. 1936 prisilno upokojil.

Okupacijo je preživel kot pregnanec 
v Ljubljani, a se je po osvoboditvi že 
prileten prijavil spet v aktivno službo 
za čas, dokler bo primanjkovalo učitelj
stva. Potem je več kakor dvajset let pre
živel med nami kot upokojenec, vedno 
poln interesa za sodobno dogajanje. Topla 
skrb svojcev in družine Kocianovih mu 
je ob nenehni povezanosti s stanovskimi 
tovariši lepšala tudi dobo, ko so mu te
lesne moči pojemale.

Odšel je Fran Voglar, za njim pa je 
ostala živa sled, ki še dolgo ne bo zabri
sana. Čast spominu kremenitega, zasluž
nega moža!

Ing. MLEJNIK VITAL
Sredi plodnega in uspešnega dela ter 

nedokončanih življenjskih načrtov je po 
hudi bolezni umrl ing. Vital Mlejnik.

Rajnik se je rodil 26. 10. 1913 v Kra
nju. V uradniški družini s skromnimi 
prejemki so bili trije otroci, tako da v 
mladosti ni imel brezskrbnega življenja. 
V rojstnem Kranju je obiskoval osnov
no šolo, gimnazijo in tudi maturiral. Štu
dij je moral večkrat prekiniti, ker se 
je začasno zaposlil in ga potlej, ko si je 
prislužil nekaj denarja, spet nadaljeval. 
Diplomiral je na gradbeni fakulteti ljub
ljanske univerze. Kot zaveden Slovenec 
sc je kmalu povezal z OF. Takoj po 
osvoboditvi je začel svojo dejavnost pri 
železnici. Pri ŽTP Celje, kjer je službo
val dolga leta kot glavni inženir in ka
sneje kot šef sekcije, so zelo cenili nje
govo vestno in strokovno delo. 1. janu
arja 1963 je postal direktor Ingrada, kjer 
je zelo uspešno deloval vse do prerane 
smrti. Rajnik je bil tudi marljiv javni 
delavec. Bil je več let predsednik sveta 
za gradbeništvo in komunalo pri celjski 
občini, uveljavil pa se je tudi kot okraj
ni in občinski odbornik. Bil je tudi so
ustanovitelj gradbenega poslovnega zdru
ženja v Ljubljani in predsednik uprav
nega odbora. Ves čas svojega bivanja v 
Celju ie bil član našega društva ter nam 
je tudi večkrat pomagal. Ohranili ga bo
mo v lepem spominu.

MARTIN STOJAN
Letos je umrl tudi najstarejši član 

našega društva Stojan Martin. Rodil se 
je na Teharjah 26. 8. 1874. Po osnovni 
šoli, ki jo je obiskoval v domačem kra
ju, se je izučil mizarstva. Po raznih za
poslitvah in odsluženi vojaščini je odprl 
svojo mizarsko delavnico v rodnem kra
ju. ki jo je vodil dolga leta. Bil je zelo 
znan in upoštevan mizarski mojster. Bil 
je tudi tajnik in pozneje župan tehar
ske občine, član in odbornik gasilskega 
društva na Teharjah ter odbornik obrtne 
zbornice v Celju. Rainik je opravil mno
go prostovoljnega dela v stanovskih or
ganizacijah, pri gasilcih in za svoj rodni 
kraj. Bil je dolgoleten zvest član našega 
društva.

FRANC TERŽAN
Rainik se ie rodil 24. 2. 1892 v Bistri

ci pri Pilštanju. Po končani osnovni šoli 
v domačem kraju in po odsluženi voja
ščini se ie zaposlil pri železnici, dolga 
leta je bil vlakovodja v Osüeku. Leta 
1953 se je po upokojitvi preselil v Celje, 
kjer je živel do svoie smrti. Ves čas 
svojega bivanja v Celju je bil član in 
prijatelj našega društva.

ALOJZ RUSTJA
Rajnik se ie rodil 29. 5. 1899 v Šku- 

Ijah (Primorska). V Celje se je preselil 
po prvi svetovni vojni leta 1919 in ie 
bil do leta 1941 posredovalec za prodajo 
nepremičnin. Kot zavednega Slovenca ga 
je leta 1941 okupator izselil v Srbijo, 
kier i*' marsikaj pretrpel. Po osvoboditvi 
leta 1945 se je vrnil v Celje. Zaposlil se 
ie pri upravi narodne imovine, nato pa 
je služboval pri Stanovanjski upravi do 
iiookoiitve leta 1947. Predvsem v obdob- 
lu mod obema vojnama, pa tudi po vojni 
•e aktivno sodeloval v raznih društvih 
in organizacijah. Zadnja leta ie bolehal 
za astmo in na njenih posledicah letos 
umrl. Rajnik ie bil član našega društva 
že izza predvojnih dni.

MERXOVE
SAMOPOSTREŽNE
TRGOVINE

BODO ZA PRAZNIKE SE 
POSEBEJ DOBRO ZALOŽENE

Svetina nad Celjem
Letos se spominjamo 50. obletnice 

smrti nadporočnika Franja Malgaja, ki je 
24 let star padel v boju za slovensko Ko
roško. Kakor je bil odličen vojaški or
ganizator, tako je bil vnet tudi za udej
stvovanje v kulturi in znanosti. Kot celj
ski dijak je razkopaval tla stare ilirske 
naselbine ob razvalinah gradu Rifnlka pri 
Šentjurju. Zapisal je nad 150 ljudskih 
pesmi in jih poslal prof. dr. Karlu štrek- 
Iju, da jih je objavil v veliki zbirki »Slo
venske narodne pesmi«.

Mariborski »Časopis za zgodovino in 
narodopisje« je v letniku 1919 priobčil 
Malgajevo razpravo »Svetina nad Celjem 
in njena okolica«. Tu naj bo po 50 letih 
ponatisnjen njen del:

V živem spominu so pri ljudstvu do
godki, ki se nanašajo na svetinsko cer
kev, te dogodke pa si narod tolmači po 
svoje. Pravljice niso brez jedra in nam 
povejo marsikaj. Kroničarji pišejo, da je 
dal postaviti cerkev device Marije na Sve
tini celjski grof Friderik L, ko se je sreč
no vrnil iz Italije, kjer je bil dalj časa 
zaprt pri vojvodi od Ferrare. Zidarski 
mojster z Nemškega pa, ki je delal cer
kev, ni mogel na noben način pobeliti 
cerkve, ker mu je ves omet odpadel, pre
den se je na zidu posušil. Razjarjeni grof 
vržne nerodnega mojstra v ječo. Tu se pa 
prikaže — tako pravi pravljica — ponoči 
zidarju Marija in mu pove, da hoče ona 
imeti temno, nepobeljeno cerkev, da bi 
je ne opazili tako hitro Turki. Ko nazna
ni mojster to grofu, ga ta odpusti iz ječe.

Posebno živo so ljudstvu v spominu 
časi turških napadov. V zgodovini tur
ških napadov na naše kraje imamo zapi
san krvavi dan, katerega je doživela Sve
tina od Turkov. A koliko turških napadov 
v teku dolge vrste let je nezapisanih, po
topljenih v morju preteklosti!

Ko so namreč 1. 1487 prihrumeli Turki 
na Slovensko štajersko in požgali Laški 
trg, niso prizanesli Svetini. Z nečloveški
mi dejanji so oskrunili in požgali okolico. 
Narodna pravljica nam pravi, da je ljud
stvo pribežalo od vseh strani v cerkev, 
ki je bila dobro utrjena, saj nas še da
nes spominjajo na to strelne line v cer
kvenem zidu in zidu osmerovoglatega zvo
nika. Kljub junaški obrambi prodrejo 
Turki skozi močna vrata v cerkev, kjer 
je pošiljalo ubogo ljudstvo goreče molit

ve proti nebu. Sam turški poveljnik za- 
jaše k oltarju, s katerega je pustil zobati 
svojemu konju oves. In ono obširno lipo 
za cerkvijo je vsadil tudi tedaj Turek; 
pod mogočnim deblom leži pokopano zla
to tele, katerega še pridejo iskat Turki. 
Tako si pripoveduje ljudstvo. Pravijo tu
di, da se ne sme temna cerkev na Svetini 
pobeliti, sicer bi se videla daleč dol v 
turško deželo in privabila bi zopet one 
rdečehlačnike plenit naše kraje. (Videl 
sem na Svetini otroke, ki so si zasenčili 
z roko oči in iskali v daljavi turško de
želo . . .)

Nekdaj je bila cerkev na Svetini da
leč naokoli sloveča božja pot. Ko je pa 
nastopil Jožef II. vladarstvo, prepovedal 
je romanje na Svetino in je dal cerkev 
zapreti. Cerkev so pa kmalu zopet odprli, 
ljudje hodijo še dandanes na Marijine 
praznike gor na božjo pot.

Leta 1714 je doletela Svetino velika ne
sreča. Na binkoštni praznik omenjenega 
leta je upepelil požar cerkev device Ma
rije in pa cerkev sv. Križa. Uničeno je 
bilo tudi 6 zvonov. L. 1718 je vlil celjski 
zvonar Konrad Schneider nov zvon, ki še 
visi v zvoniku. Drugega je vlil 1764 Gaš- 
par Schneider iz Celja. Glavni oltar je 
zgotovil 1. 1775 podobar Anton Janšek iz 
Laškega trga. L. 1872 in 1873 je dal pre
noviti cerkev župnik Matija Arzenšek. 
Fresko — slike je risal Lah Giacomo Bro- 
llo istega leta. Nad 300 let stara lesena 
figura sv. Trojice je bila prenesena v ma
riborski škofijski muzej. Sedanje orgle 
pa so kupljene iz stare teharske cerkve.

Cerkvica sv. Križa na Svetini mora biti 
starejša od Marijine; zidana je v čistem 
romanskem slogu, strop je bil poprej le
sen. Oprava cerkve je primitivna. Majhen 
oltar sv. Križa, kor z orglami iz Marijine 
cerkve in pa velika oljnata slika sv. Ane, 
to je oprava. Sliko je narisal 1. 1755 sli- 
kar Lovr. Stachl. Na tem mestu je bila 
slikana poprej na steno (fresko) grotesk
na slika obešenega Judeia. Slika je bila 
izredno stara in že zelo pokvarjena. Ko 
je pa dal zadnja leta kmet Klinar pre
noviti cerkvico, pobelili so to znamenito 
sliko. Pravijo, da so dali postaviti kapelo 
sv. Križa celjski grofje za služinčad z 
maierije, katero so imeli v bližini.

J Franjo Malgaj

»Slovenija merkur« Celje
TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO 
TER POSREDOVANJE 
CELJE, Stanetova 20
Telefoni: direktor 37-49, komerciala 20-43, 20-44, komi

sijska trgovina 36-21
Predstavništva: SKOPJE, Ulica VIII. udarne brigade 

20/A, BEOGRAD, Nemanjina 4 
Zastopniki: Sombor, Ul. 21. oktobra 23, Sarajevo, 

Sinjska 30, Zagreb, Zelengorska poljana 2, Ljubljana, 
Scopolijeva 15, Dubrovnik, Marojice Kaboge 4/II, 
Prokuplje, Ive Lole Rbara 2, Novi Sad, Miiutina Ba
jiča 9

NUDI: motoma vozila domače in tuje proizvodnje, grad
beno mehanizacijo, stroje za obdelavo kovin, kamna, lesa, 
poljedelske stroje, opremo za tekstilne tovarne, železarne 
in rudnike, gradbeni material (cement, apno, betonsko in 
ploščato železo, pločevine vseh vrst, rezan in okrogli les 
in podobno). — Kmetijske pridelke, plastično, leseno, kar
tonsko in pločevinasto embalažo. — Za gospodarsko leto 
1969/70 sklepa pogodbe do vključno 15. 12. 1969. — Poslovne 
partnerje zagotavlja za solidno in ekspeditivno poslovanje 
in se priporoča za sodelovanje.

Kreditna banka Celje
S SVOJIMI POSLOVNIMI ENOVAMI
— Osrednja enota Celje z ekspoziturami: 

ŽALEC, MOZIRJE, LAŠKO, SEVNICA, 
BREŽICE, ROGAŠKA SLATINA, 
CELJU in SLOVENSKE KONJICE. 
ŠMARJE pri JELŠAH, ŠENTJUR pri

— Podružnica SLOVENJ GRADEC z ek
spoziturami: DRAVOGRAD, RAVNE
na KOROŠKEM, RADLJE ob DRAVI, 
PREVALJE IN MEŽICA.

— Podružnica VELENJE z ekspozituro v 
ŠOŠTANJU.

— Podružnica SLOVENSKA BISTRICA.
— Podražnica CELJSKA MESTNA HRA

NILNICA.
— Podružnica za kmetijstvo v CELJU.

Vam daje vse informacije o denarnih zadevah, svetuje, skr
bi za najugodnejše poslovno sodelovanje v bančnih poslih 
in je na voljo s svojimi uslugami gospodarskim organiza
cijam in občinam.
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Čestitamo svojim članom jubilantom
Podatke za to rubriko je zbral Rudolf Pibrovcc

Ivan Golmajer, 75 let
Ivan Golmajer bo 19. decembra t. 1. 

praznoval 75. obletnico rojstva. Luč sve
ta je zagledal v Kovorju pri Kranju. Po 
šolanju se je posvetil trgovskemu po
klicu. Med prvo svetovno vojno je bil 
vojak na raznih frontah. Po razpadu Av- 
stroogrske se je prostovoljno pridružil 
generalu Maistru in je v njegovi sloven
ski vojski prebil deset mesecev.

V domačem kraju je odprl špecerij
sko trgovino. L. 1929 pa se je z družino 
preselil v Celje in na Mariborski cesti 
odprl novo trgovino. Okupacijo je pre
živel v Celju in sodeloval z OF. Po 
osvoboditvi se je vključil v družbene or
ganizacije ZZB NOV, SZDL in RK. Bil 
je zadnji predsednik gremija trgovcev, 
sodnik porotnik, mestni odbornik itd. 
L. 1948 je prostovoljno oddal svojo trgo
vino in služboval v tovarni emajlirane 
posode kot upravnik zunanjih obratov. 
Sest let je bil receptor hotela Evropa. 
Star 72 let je stopil v pokoj. Zeli si mir 
in zdravje zase in za vse Celjane.

Emilija Cigoj, 70 let
Naša jubilantka se je rodila 16. no

vembra 1899 v Trstu, tam je obiskovala 
ljudsko in strokovno šolo ter se posve
tila trgovskemu poklicu. Po prvi svetov
ni vojni se je s svojci preselila v Celje, 
kjer si je družina uredila ljubek skupni 
dom na Trgu svobode. Okupator je po 
svojem vdoru k nam vse člane zavedne 
Cigojeve družine pregnal na Kočevsko. 
Po osvoboditvi so se vrnili v Celje. Od
tlej naša jubilantka kot dobra gospodi
nja z ljubeznijo skrbi za svoje sestre in 
brata. Je aktivna članica našega društva 
in se udeležuje številnih društvenih iz
letov.

Rudolf Rojnik, 70 let
Rudolf Rojnik, trgovski poslovodja v 

pok., rojen 7 aprila 1899 na Polzeli, je 
obiskoval ljudsko, meščansko in trgov
sko šolo v Celju. Posvetil se je trgov
skemu poklicu. Mobiliziran L 1917 je bil 
kot borec ranjen na soški fronti. Po 
prvi vojni se je zaposlil v Celju in so
deloval v delavskem gibanju tudi kot 
odbornik sindikalne organizacije. Udej
stvoval se je tudi v športu. Med oku
pacijo se je pridružil Osvobodilni fronti. 
Tudi danes Je član ZZB NOV in drugih 
družbenih organizacij. V pokoju je od 
L 1960.

Slavljenec Je delaven odbornik Kluba 
za vzrejo športnih in službenih psov.
S poslovanjem OTD je zelo zadovoljen. 
Všeč pa mu ni dejstvo, da del Celja
nov ne sledi opozorilom društva glede 
na urejenost in čistočo v nadeni mestu.

Prof. Konrad Lenasi,
70 let

Med številnimi letošnjimi jubilanti 
najdemo tudi našega dolgoletnega člana 
in prijatelja upokojenega direktorja Eko
nomske srednje šole v Celju prof. Kon
rada Lenasija. Slavljenec se je rodil 23. 
11. 1899 v Hrenovlnah pri Postojni. Po 
gimnazijskih študijah in opravljeni ma
turi se je vpisal na dunajsko visoko šo
lo za ekonomske vede, ki jo je uspešno 
končal kot eden prvih slovenskih diplo
miranih ekonomistov. Po prvi svetovni 
vojni je prišel slavljenec v Celje in je 
postal profesor ekonomskih predmetov 
na takratni trgovski šoli. Po osvobodit
vi je postal ravnatelj sedanje ekonom
ske šole ter jo uspešno vodil skozi dve 
desetletji. Iz skromne šole je razvil ugle
den učni zavod, ki je znan daleč čez 
meje celjskega mesta. Slavljenec je bil 
odličen pedagog, vešč in spreten v šol
ski administraciji, pri tem pa zgleden 
šef velikega profesorskega zbora in moč
nega dijaškega kolektiva. Pred leti je 
odšel v zasluženi pokoj in ga še danes 
prav čilega srečujemo na sprehodu po 
mestnih ulicah. Slavljencu naše najlepše 
čestitke.

Jože Batisiuta, 85 let
Naš tokratni najstarejši slavljenec Jo

že Batisiuta je bil rojen 28. decembra 
1884 v Kojskem pri Gorici. Šolal se je 
doma in v Trstu, kjer je stopil v držav
no službo. Po prvi svetovni vojni je 
emigriral v Jugoslavijo in se z družino 
nastanil v Celju. Tu je služboval pri o- 
krajnem načelstvu vse do vdora nacistov. 
Pregnan v Srbijo je z vso družino so
deloval v osvobodilnem gibanju. F° vr
nitvi v Celje L 1945 je do upokojitve 
služboval pri okrajnem in mestnem ljud
skem odboru.

Bil je in je še zelo družaben človek 
in tudi dober pevec ter je delal še v 
številnih društvih in organizacijah. Svojo 
neutrudno delavnost je pokazal tudi kot 
vodja akcije za ustanovitev doma upo
kojencev na Muzejskem trgu v Celju. V 
prijeten užitek mu je gojitev vrtička za 
starim mestnim obzidjem ob Savinji. 
Slavljenec je aktiven član našega dru
štva in jc dolgo marljivo sodeloval, 
predvsem pri raznih prireditvah.

Mara Faganeli!, 70 let
Mara Faganelli, poštna uradnica v 

pokoju, se je rodila 19. decembra 1899 
v Mozirju, šolala se je v Celju in Ma
riboru. Službo poštne uradnice je oprav
ljala v Celju do okupacije. Preganjana 
je s svojci odšla na osvobojeno ozem
lje Gornje Savinjske doline. Med sovraž
no ofenzivo 1. 1$44 so pri Podvolovljeku 
padli v ujetništvo. Prepeljali so jih v 
zapore v Kamniku, nato v Begunje. Po 
likvidaciji Dorfmeistra februarja 1945 so 
jih kot talce odvedli v Celje. Izčrpani so 
v mariborskih zaporih dočakali osvobo
ditev. Po ozdravitvi se je vrnila k celj
ski pošti in nekaj pozneje stopila v po
koj.

Jubilantkina vroča želja je, da bi se 
tu ustanovilo društvo za varstvo živali, 
doslej v tem še ni uspela. Našemu dru
štvu priporoča, naj ne izgubi potrpež
ljivosti pri svojem delu za lepše Celje.

Ing. Anton Kome!, 70 let
Ing. Anton Komel, gradbeni Inženir 

v pokoju se je rodil 3. avgusta 1899 v 
Trstu. Šolal se je v Gorici, realko je ab- 
solvlral v Ljubljani. Kot vojak na soški 
fronti je prišel v vojno ujetništvo. Di
plomiral je na ljubljanski univerzi in 1. 
1926 nastopil službo pri tehničnem oddel
ku okrajnega načelstva v Celju. Sredi 
leta 1941 ga je okupator z družino Izgnal 
v Srbijo. Po osvoboditvi in vrnitvi v Ce
lje sc je jubilant takoj vključil v delo. 
Pri okrajnem gradbenem odboru je slu
žboval do ukinitve okraja, nato pri pod
jetju Beton.

Od I. 1957 je opravljal službo grad
benega Inšpektorja vse do upokojitve 1. 
1963. Slavljenec je Izreden gradbeni stro
kovnjak, zaradi svojega prijaznega zna
čaja pa ima številne prijatelje in znance. 
Bil je in je član raznih družbenih orga
nizacij. Z delovanjem OTD je zelo za
dovoljen.

Dr. Ivo Vrečer, 80 let
Slavljenec, ki je okrajni načelnik v 

pokoju, je 13. avgusta t. 1. dopolnil 80 
let življenja. Rojen na Teharjah se je 
šolal tam in v Celju. Na češki univerzi 
v Pragi je I. 1914 končal politično uprav
ne študije. Okušal je vojno gorje na 
raznih frontah. Po politično upravni 
službi pri okrajnem načelstvu v Ljuto
meru in Ptuju je bil 13 let podnačelnik 
v Mariboru. Med letoma 1933 in 1941 je 
bil okrajni načelnik v Radovljici. Okupa
tor ga je z družino pregnal v srez Brus 
— Kopaonik v Srbiji, kjer je marsikaj 
pretrpel. Po vrnitvi v domovino je kma
lu stopil v pokoj, a je mnogo sodeloval 
v organizacijah OF in drugih. Po vrnitvi 
v Celje L 1952 je bil 10 let pravni re
ferent Obrtne zbornice. Jubilant je od
ličen upravni strokovnjak, pa tudi sicer 
ga odlikujeta vestnost, poštenost in kre
menit značaj. Ob svojem jubileju si 
želi, da bi imeli v Celju boljši zrak In 
lepo mesto. S časopisom Lepo mesto je 
nadvse zadovoljen.

Božo Srebre, 85 let
Naš slavljenec, ki je predmetni uči

telj v pokoju, se je rodil 18. decembra 
1889, torej pred 80 leti. v Brežicah «o- 
lanje je nadaljeval v Mariboru in Ljub- 
lianl. kjer je' 1908 na realki maturiral. 
Vpisal še je na dunajsko tehniko. Kot 
oficir tehnične stroke je bil med prvo 
vojno na raznih bojiščih. L. 1918 se je 
pridružil generalu Maistru v boju za 
severno mejo. Po filozofskem študiju v 
Zagrebu je poučeval na meščanski šoli 
v Brežicah do okupacije. Pregnan od 
tam in bolehen se je naspro'nikom sreč
no Izmikal. Po osvoboditvi je vodil šolo 
v Braslovčah in delal pri obnovi. Po 
preselitvi v Žalec Je sodeloval tam pri 
OTD in kot njegov tajnik ob jubileju 
turistične zveze v Ljubljani prejel bro
nasto odličje z diplomo. V Celje se Je 
preselil 1. 1960.

Jubilantova želja je, da turistično dru
štvo Žalec v sedanjih ugodnejših razme
rah doseže boljše uspehe, sledeč pri
merom celjskega turističnega društva.

Poštenjaku, ki je znan tudi kot odli
čen risar, še mnogo let!

Drago Vodlan, 70 let
Dragotin Vodlan, tehnični svetnik v 

pokoju, se je rodil 27. oktobra pred 70 
leti v Kisovcu pri Zagorju. Šolal se je 
v Zagorju in na meščanski šoli v Kr
škem. Prakticiral je pri Trboveljski prc- 
mogokopni družbi. Po študiju in izpitih 
na Višji gradbeni šoli v Liubljani ie 
služboval pri gradbenem podjetiu Duklč 
v Liubljani. L. 1926 je nastopil službo 
tehnika Cinkarne v Celju. V začetku o- 
kupaclie je bil pregnan z družino v Osi
jek, kjer se je -zaposlil. Po osvoboditvi 
se ie vrnil v celjsko Cinkarno, kjer je 
20 let naiaktivneje sode’oval pri nienem 
razvoju. Za niegove izre-lce -asluge ga 
je podjetje Imenovalo za tehničnega svet
nika. Od 1. 1964 jc upokojenec,

Letošnje tekmovanje
Letos je priredilo Olepševalno 

in turistično društvo Celje že 
dvanajsto tekmovanje za najlep
še cvetlice, ali bolj natančno, te
kmovanje za lepo urejene hiše, 
okolja in vrtove. Letošnje tek
movanje je bilo izvedeno po dru
gačnih kriterijih kakor vsa do
sedanja. Medtem ko smo lansko 
leto še popisali prav vse gojite
lje cvetlic, pa čeprav so gojili 
samo tri lončke, smo se letos 
odločili za oceno celotne uredit
ve in podobe hiše in njenega o- 
kolja. Menimo, da je tak način 
ocenjevanja neprimerno ustrez
nejši, saj menimo, da je končno 
že čas, da preidemo k lepšim in 
smotrnejšim ureditvam hiš, oko
lja in vrtov. Popis smo izvedli 
meseca avgusta in v začetku sep
tembra. Ugotovili smo, da je v 
Celju letos 81 tako urejenih hiš, 
da lahko le-te ocenimo s poseb
nim priznanjem. Te hiše pa smo 
razvrstili še posebej v tri skupi
ne, od katerih jih je bilo v L 
skupini osem, v II. 31, v III. pa 
42. Najlepše urejena hiša in nje
no okolje je spet železničarski 
blok na Otoku, ki je bil v ponos 
ne samo temu mestnemu prede- 
iu, temveč celotnemu mestu. 
Upravni odbor našega društva je 
sklenil na svoji zadnji seji, da 
nagradi hišni svet tega bloka z 
denarno nagrado 100.000 S din 
in s posebnim priznanjem. Dru
gih 7 lastnikov, oziroma uprav- 
Ijalcev najlepših zgradb, pa je 
prejelo priznanja in spominska 
darila. Vsi drugi so prejeli pis
mena priznanja.

Ko se oziramo nazaj na letoš
nje tekmovanje, moramo zapisa
ti še to, da je bilo letos v sta
rem mestnem predelu manj cvet
ja, neprimerno več pa ga je bi
lo v obrobnih mestnih predelih, 
v Liscah, na Otoku, na Hudinji 
na Polulah in še kje. Prihodnje 
leto bo naše društvo s tem tek
movanjem in ocenjevanjem na
daljevalo. že danes si pa želimo, 
da bi bilo lepo urejenih zgradb 
m okolij prihodn je leto vsaj 100. 
In to jc naša želja za tekmova
nje v prihodnjem letu. Trajalo 
bo vse leto, vse zgradbe z vrtovi 
pa bodo uvrščeni v tri skupine, 
in sicer v zelo lepo urejene, v le
po urejene ter v urejene, še po
sebej bomo izvedli tekmovanje 
oziroma ocenjevanje šolskih vr
tov s šolskim okoliem ter oko
lja objektov gospodarskih orga
nizacij.

Preden zaključimo te vrstice, 
pa je prav, da naštejemo vseh 
80 lastnikov ali upravljalcev 
zgradb, ki so dobili letos poseb
na priznanja za cvetlice in lepo 
urejena okolja. To so bili nasled
nji C rimske številke nomenijo 
skupino, v katero so bili uvršče
ni);

Celestinova ulica: Poženel II, 
Smrkolj III, Marinič UT. C"' ■; 
III, Kranjc IIT Mastnak TU Štih 
III. Hribarjeva ulica: Stifter III,

Slavljenec je bil aktiven član raznih 
družbenih organizacij in društev. Kot 
dolgoleten član našega društva sledi z 
zadovoljstvom njegovi dejavnosti in jo 
rad podpira.

Emil Toman, 75 let
Emil Toman, ugleden celjski fotograf

ski mojster sc jc rodil 22. februarja 18^4 
v Liubljani. Tam jc obiskoval l judsko in 
strokovno šolo ter se izučil v fotografski 
stroki. Med prvo svetovno vojno je trpel 
na raznih frontah in je ranjen postal 
invalid. Vrnil se je k svojemu poklicu 
in je od leta 1929 samostojen fotograf
ski mojster. Svoj znani atelje ima na 
Teharski cesti. Je zvest član našega OTD 
in vedno vnet za lepo urejeno Celje.

za najlepše rože
Stanc III. Cesta v Laško: Želez
nik III. Kranjčeva ulica: Lednik
II. Vegova ulica: Cencer III, Ca
ter III. Hrašovčeva ulica: Kolar
III. Kopitarjeva ulica: Gluhar
III, Rupert II. Trubarjeva ulica: 
Stanič III, Dotti III, hišni svet 
18, 20, 22, 24 L Ulica Tončke Če
čeve: Trofenik III, Kramar II.
Partizanska cesta: Leban II. Bo
žičeva ulica: Grobelnik II, Vaj
dič II. Grčarjeva ulica: Jurički
I, Mlakar II, Jakše II. Ostrožno:
Kolar III, Lednik III. Drapšino- 
va ulica: Lavrenčič III, Fale II, 
Glinšek III. Adamičeva ulica: 
Vodeb II. Ulica bratov Vošnja
kov: Pratnemer III. Ljubljanska 
cesta: But III, Anderlič III.
Gozdno gospodarstvo IT. Ronko
va ulica: Kovačič III, Cimerman 
III. Nazorjeva ulica: Goršek II, 
Koren II, Lesjak I, Majerič II, 
Ajster III. Teharska cesta: Dorn 
III, Kohne II, Javne naprave I, 
Tkanina II. Mariborska cesta: 
EMO III. Dobojska cesta: Rudi
II, Kamenšek II, Raušer III, 
Rihter III, Golej III, Dolenc III, 
Steblovnik I, Štrukelj II, Konda
II, Centrih II, Petan I, Jager I, 
Pavlič II- Prijateljeva ulica: 
Premšak III, Žibert III. Kersni
kova ulica: Rančigaj III, Kolar
III, Zajc II. Jenkova ulica: Rojc 
III Faganeli III. Pintarjeva uli
ca: Lotrič III, Hrustelj III. Gro
harjeva ulica: Rozman L Vilhar
jeva ulica: Vehovec II, Petan III. 
Plečnikova ulica: Erhartič III. 
Cesta na grad: Bračko III, Fili
pič II, Kodrin III. Na rebri: 
Sterle III.

Celjske lekarne 
Celje
Lekarne:
CENTER CELJE 
z lekarniško postajo Gaberje 
NOVA LEKARNA CELJE 
Podčetrtek
z iek. postaj. Šmarje in 
ŽALEC
z lekarniško postajo Vransko
ROGAŠKA SLATINA
z lekarniško postajo Rogatec
SLOV. KONJICE
ŠENTJUR
LAŠKO
RADEČE

Industrija za predelavo papir
ja, kartona in lepenke

Papirkonfekcija
z obratom
VALVASORJEVE TISKARNE 

KRŠKO
Naši orol ’vodi in usluge:
— ciklostil papir A-4 70 in 80 

gr. srednjefini in beljeni
— vrečke s tiskom in brez ti

ska od 0,5 do 10 kg
— škatle iz navadne in valo

vite lepenke, surove in pre
vlečene, s tiskom in brez 
tiska

— reklamni papirji v eno- 
dvo- in trobarvnem tisku

— vse vrste tiskovin, brošur, 
prospektov, knjig in časo
pisov v eno- ali večbar
vnem tisku

— vezava knjig, brošur v poi- 
platno, platno in usnje

Cene konkurenčne — kratki
dobavni roki

LEPO MESTO 17



Smučarske vlečnice na celjskem območjuKarel Jug
ŠIROKA MREŽA 
SMUČARSKIH ŠOL

V teh dneh imajo smučarski delavci 
polne roke dela v pripravah na letošnjo 
zimsko sezono.

Ob prvem snegu se bodo zbrali uči
telji smučanja na svojih že tradicional
nih seminarjih, kjer bodo predelali os
novo in nadaljevalno smučarsko šolo, se 
seznanili z novostmi v metodiki pouče
vanja in z organizacijo smučarskih te
čajev. Kje se bodo šolarji, pa tudi osta
li lahko učili smučanja?

V mozirski občini bodo smučarski te
čaji v zimskih počitnicah ob smučarskih 
vlečnicah na Brdcih pri Mozirju, na 
I.jubnem, v Gornjem gradu, na bližnjih 
terenih v Lučah in Rečici ob Savinji.

V velenjski občini bodo smučarske šo
le za mladino v Velenju, Šoštanju, 
Šmartnem ob Paki, Topolšici, na Plešiv- 
cu in Belih vodah. V Belih vodah in na 
Plcšivcu bosta obe osnovni šoli v šolskih 
počitnicah urejeni za bivanje tečajnikov 
iz dolinskih predelov. Bele vode bodo 
letos občinsko smučarsko središče, saj 
bo po travnikih speljana moderna smu
čarska vlečnica. Tudi za odrasle bodo 
smučarske šole v Velenju, Šoštanju, 
Šmartnem ob Paki in Belih vodah.

V celjski občini bodo smučarske šo
le na Pol ul ah, Liscah, Golovcu, za Al
jaževim hribom, v Štorah, na Kompo- 
lah, Svetini in Celjski koči. Organiza
cijo bo treba razširiti še na Vojnik, 
Dobrno in Frankolovo. Na Svetini in Ce
ljski koči bodo tečajnikom na voljo 
tudi smučarske vlečnice. Smučarski de
lavci bodo v letošnji sezoni organizirali 
na Svetini, Celjski koči in na Golteh 
smučarske šole za odrasle, ker postaja 
smučanje kot rekreacijski šport nadvse 
pomemben čini tel}.

V konjiški občini bodo stalne smu
čarske šole za otroke na pobočjih pod 
Konjiško goro (na voljo je tudi smučar
ska vlečnica!) v Slov. Konjicah, v Vita
nju, Zrečah in Ločah.

V šentjurski občini bodo stalne smu
čarske šole le v Šentjurju na ugodnem 
pobočju ob Pešnici (spodnji trg), kjer 
bo obratovala tudi smučarska vlečnica. 
Občasna smučarska šo!a bo tudi v Po
nikvi. Zaradi pomanjkanja smučarske o- 
preme in strokovnega kadra bodo brez 
smučarskih šol še vedno kraji z ideal
nimi tereni in snežnimi razmerami kot 
Bohor, Planina nad Sevnico, Dobje in 
Slivnica pri Celju.

V šmarski občini bodo stalne smučar
ske šole za mladino v Bistrici ob Sotli, 
Rogaški Slatini in Šmarju. V vseh dru
gih krajih smučanje še nima svoje tra
dicije, primanjkuje tudi smuči in ka
dra. V občini tudi ni nobene vlečnice.

V žalski občini bodo stalne smučar
ske šole na Vranskem, v Preboldu in v 
Libojah, kjer je ob smučarski vlečnici 
poslal že pravi smučarski center. V Li
bojah so smučarske šole za šolsko mla
dino iz Žalca, Šempetra, Petrovč in Li
boj. Smučarske šole bo treba obnoviti 
tudi na Polzeli in v Braslovčah.

V laški občini bodo stalne smučar
ske šole v Laškem, Rimskih Toplicah in 
Radečah, v zimskih počitnicah pa bo 
centralna šola za vso občino na Lisci. 
Tudi v tej občini še ni nobene smučar
ske vlečnice.

S pridobitvijo smučarskega centra na 
Golteh lahko pričakujemo žev letošnji 
zimski sezoni invazijo ljubiteljev smuča
nja v ta čudoviti gorski predel. Poleg 
smučarskih šol in tečajev za mladino in 
odrasle bo ta predel postal izredno in-

Na celjskem turističnem področju ima
mo nemalo izredno lepih smučišč pa tu
di vlečnic je že kar precej. Seveda so 
danes tudi za smučarja, ki postaja vsa
ko leto zahtevnejši, zanimivi predvsem 
smučarski tereni, ki so opremljeni z žič
nicami in vlečnicami. Naj naštejemo vsa 
smučišča, ki že imajo vlečnice:

GOLTE so naš največji zimsko-šport- 
ni center. Do tja nas potegne iz Žehovca 
pri Mozirju velika moderna gondolska 
žičnica, na Golteh pa čaka sedežnica in 
več vlečnic. Predvidevajo, da bo smu
čarska sezona na Golteh trajala od dru
ge polovice meseca decembra pa do za
četka aprila. Na voljo je nov hotel s 
samopostrežno restavracijo in dva pla
ninska domova.

MOZIRJE ima že nekaj let smučarsko 
vlečnico dolžine 281 v predelu za staro 
šolo. Smučišče je izredno lepo ter ima 
senčno lego, kar omogoča smučanje sko
raj tri mesece, če so snežne razmere le 
količkaj ugodne. V Mozirju je na voljo 
hotel Turist, več gostišč ter veliko za
sebnih sob. Cene so primerne tudi za 
tiste, ki so skromni.

GORNJI GRAD ima že nekaj let vleč
nico dolžine 290 m na precej strmem tc-

interesanten za organizacijo enodnevnih 
smučarskih izletov, šolskih športnih dne- 
vov, še predvsem pa za izvedbo smučar
skih tekmovanj.

rcnu vzhodno od hotela Turist, kjer so 
na voljo lepe sobe in dobra prehrana, 
ki jo nudijo tudi zasebna gostišča, sobe 
pa tudi zasebniki. Cene so niške.

LJUBNO ima vlečnico z dolžino 250 m 
na desnem bregu Savinje na terenu, ki 
je primeren tudi za smučarje začetnike. 
Severna lega omogoča dolgo smučarsko 
sezono. Turistom je na voljo gostišče 
Planika, več zasebnih gostišč, pa tudi 
precej zasebnih sob. Cene so zelo ugod
ne.

ŠENTJUR PRI CELJU ima vlečnico v 
neposredni bližini kraja, ki jo upravlja 
domače telovadno društvo. Dolžina vleč
nice je 250 m. Ob delavnikih obratuje po
poldne, ob nedeljah ves dan. Tereni so

Ko si je letos poleti ogledal 
novo žičnico na Golte, je pred
sednik slovenske skupščine Ser
gej Kraigher med drugim dejal, 
da je edinstvena in da se z njo 
odpirajo široke možnosti turi
stične ekspanzije ne le na Gol
teh, marveč na področju celotne 
Gornje Savinjske doline. In ob 
tem je še posebej podčrtal, da 
bo treba s to zanimivo investi
cijsko naložbo razvijati široko in 
učinkovito turistično propagan
do, da bi privabili številne go-

DRSALIŠCE V MESTNEM 
PARKU SPET ODPRTO

2. novembra so spet odprli umetno 
drsališče v Mestnem parku, ki je naj
večji in najbolj množično obiskovan celj
ski športni in rekreacijski objekt. Umet
no drsališče upravlja Hokejsko-drsalni 
klub Celje, ki mu predseduje agilni no
vinar Milan Božič. Prepričani smo, da 
bo na drsališču v Mestnem parku letos 
še več drsalcev, kakor jih je bilo lani, 
ko jih je bilo 46.000.

Novi turistični objekti na Golteh. 
Foto Karel Jug

CELJSKA KOCA 
PRED ZIMSKO SEZONO

Pri Celjski koči se že od ok
tobra marljivo pripravljajo za 
zimsko sezono. Potrudili se 
bodo, da bodo vlečnice red
no obratovale, da bo na vo
ljo dovolj parkirišč, pa tudi z 
jedačo in pijačo bodo dobro za
loženi po zmernih cenah. Občin
ska skupščina bo zagotovila tu
di letos redno pluženje ceste, 
kar je seveda prvi pogoj za u- 
speh zimske sezone pri Celjski 
koči, seveda, če nam bodo snež
ne razmere tako naklonjene, ka
kor so biie lani. Čeprav bodo 
letos že množično smučali na 
Golteh, kamor bo smučarje vo
zila nova velika žičnica, računa
mo vseeno z nezmanjšanim obi
skom pri Celjski koči, ki je od 
Celja le malo oddaljena in zelo 
primerna za popoldansko smu
čanje.

ste. S turistično propagando se 
ne bi smeli zaustaviti zgolj v 
Sloveniji in Jugoslaviji, marveč 
bi z njo kazalo preplaviti tudi 
naše sosede Avstrijo, Italijo in 
celo Madžarsko. Golte bodo za
radi neposredne bližine še pose
bej zanimive za Zagrebčane.

Vse lepo in prav, le denarja 
za turistično propagando občut
no primanjkuje.

Gostinski objekt z gornjo postajo žičnice na Golteh. Foto Karel Jug

CELJSKA KOCA 
in naš najbolj

je naš naj stare jš'primerni za nezahtevne smučarje ter o-
znan smučarski okoliš.

Dosegljiva je čez štore po redno pluženi 
avtomobilski cesti tudi z avtobusom. Na 
voljo je Planinski dom. za katerega skr
bi hotel Ccleia iz Celja. Smučarjem sta 
na voljo dve vlečnici, ki bosta po zatr
jevanju njihovih upravljalcev letos redno 
obratovali.

SVETINA je dosegljiva po isti cesti 
kakor Celjska koča. Približno 1 km od 
dobro oskrbovanega planinskega doma 
je na voljo 150 m dolga vlečnica, ki jo 
oskrbuje TVD Partizan štore. Sezona na 
Celjski koči in na Svetini traja od dru
ge polovice meseca decembra do sredi
ne meseca februarja. Dom na Svetini 
ima naj nižje cene.

troke. Ker je Šentjur zelo blizu Celja, 
ceste pa so redno plužene, sc je kar 
čudil, da Celjani te dobro oskrbovane 
vlečnice bolj ne obiskujejo.

LIBOJE ima vlečnico, ki jo upravlja 
športno društvo »Janko Herman«. Poleg 
vlečnice, ki ima dolžino 300 m, je tudi 
še mala smučarska skakalnica, ki omo
goča skoke do 15 m. V neposredni bli
žini sta dve privatni gostilni, pri vleč
nici pa ogrevan prostor, kjer prodajajo 
čaj.

PREDSEDNIK SKUPŠČINE 
SERGEJ KR/'VGHER 
O ŽIČNICI NA GOLTE

Karel Jug

Celjsko športno pismo
Čudovita sončna jesen se nagiba kra

ju, z njo pa tudi razgibano športno živ
ljenje. Tekmovalni sistemi so več ali 
manj usmerjeni na prireditve in tek
movanja na planem, športniki in šport
nice se bodo ponovno posluževali telo
vadnic, kjer bodo vadili čez zimsko ob
dobje. Za pridobivanje jim bodo na vo
ljo tudi odprti tereni, ki se jim vsaj 
vrhunski športniki nikdar ne odrečejo.

Zdaj lahko tudi že potegnemo črto nad 
dosežki celjskih športnikov v letošnjem 
letu.

Ustavimo se najprej pri atletiki, ki 
spada še vselej med vodilne športne pa
noge v občini, žuntar, Urbančičeva in 
Kocuvan so dosegli odličen uspeh na le
tošnjem evropskem prvenstvu v Atenah. 
Žuntar je bil na samem cilju v teku na 
5.000 m, vsega za nekaj cm, ob bro
nasto kolajno, Urbančičeva je bila v 
metu kopja četrta, Kocuvan pa je v 
reprezentančni štafeti 4 x 100 m prispeval 
svoj delež k novemu državnemu rekor
du. Ti uspehi so brez dvoma najvidnej
ši (z izjemo Lorgerjeve kolajne) v zgo
dovini nastopov celjskih predstavnikov 
na evropskih prvenstvih! Celjani so pri
spevali pomemben delež tudi na balkan
skih igrah, na nastopih v državni repre
zentanci, pa tudi v državnem in repub
liškem merilu so več ali manj zadržali 
svoje pozicije. Največji uspeh so doseg
li mladinci, ki so osvojili naslov ekipne
ga državnega prvaka, člani, članice in mla
dinke pa so bili četrti. AD Kladivar je 
Še vselej vodilni kolektiv v republiki, saj 
je osvojil naslov absolutnega prvaka 
SRS. Zaradi poškodbe vsestranske atle
tinje Lubejeve in kasneje še Maroltove 
je ženska atletika izgubila trenutno svoj 
dominantni položaj v republiki. Vodilno

vlogo so prevzele Mariborčanke. V moški 
konkurenci pa so bili Celjani vselej v 
ospredju pred ostalimi atletskimi kolek
tivi. Ta moč ni več tako izrazita kot 
prejšnja leta. Omeniti velja, da je vrsta 
izkušenih starejših atletov prenehala z 
nastopanjem. Zamenjava ni bila tako bo
leča kot je najprej izgledalo. V vrstah 
mladincev in mladink raste nov sposo
ben atletski rod.

Po kvalitetnih dosežkih v L 1969 velja 
vsaj nekaj vrstic posvetiti izrednim us
pehom športnikom jahalnega kluba Ce
lje. Mladi Rančigaj Vlado je na letoš
njih balkanskih igrah v Sofiji poskrbel 
za veliko presenečenje. Po prvem dnevu 
tekmovanja je bil v preskakovanju ovir 
daleč najboljši, drugi dan pa ga je 
majhen spodrsljaj spravil ob zlato ko
lajno, ki jo je imel domala že v žepu. 
Sicer pa tudi srebro mnogo pomeni! Mla
dinka Završnikova je bila na teh igrah 
peta! Rančigaj je tudi osvojil pri pre
skakovanju ovir naslov mladinskega dr
žavnega prvaka. Mladi Celjani so nasto
pili tudi na evropskem prvenstvu, kjer 
je bila Završnikova najuspešnejša v eki
pi Jugoslovanov, uvrstila pa se je v ge
neralnem plasmanu na 14. mesto. To so 
uspehi, ki nas obenem obvezujejo, da 
konjeniškemu športu v Celju pomagamo.

V športnih igrah ima rokomet vodil
no vlogo. Celjani so se obdržali v zvez
ni ligi in so tudi v jesenskem delu tek
movalne sezone pokazali zrelostno stop
njo za ta tekmovalni razred. Na tekmah 
izven Celja so ostali praznih rok. v Celju 
pa so podlegli le Partizanu iz Bjelovar
ja. število njihovih igralcev je ob odho
du nekaterih premajhno in bo treba 
v krog ligaškega moštva bolj smelo kot 
doslej pritegniti večje število igralcev.

Napredek smo letos zaznamovali v ko
šarki. Člani in mladinci Celja so se uvr
stili na odlično tretje mesto v republiki. 
Ta uspeh je odličen, če upoštevamo iz
redno visoko kvaliteto te igre v naši re
publiki, obenem pa podčrtamo, da so 
košarkarji brez svojega igrišča in ust
rezne telovadnice.

Lep napredek ugotavljamo tudi v od
bojki. ženske Partizana-Celje-mesto so po 
jesenskem delu prvenstva v republiški li
gi na prvem mestu, moška ekipa Parti
zana Celje-Gaberje pa je v republiški li
ci trd oroh vsem ostalim članom, čeprav 
je trenutno v spodnjem delu lestvice. 
Tudi za odbojko velja da v Celju nima
mo ustrezne telovadnice, ki bi odgovar
jala tekmovalnim predpisom.

V hokeju na travi nas igralci Partiza
na Celje-Gaberje še vedno razveseljujejo 
s svojimi dosežki v hrvatsko-slovenski 
ligi, v republiki pa so še vselej mošt
veni in pokalni prvaki Slovenije.

V nogometu, ki letos praznuje 50 
letnico svojega obstoja tudi v Celju ne 
pridemo na zeleno vejo. V ligaškem mo
štvu Celje-KIadivar srečamo povsem no
va mlada imena. To je perspektivno mo
štvo, ki pa za težke nastope v slovenski 
ligi še nima dovolj izkušenosti. Trenutno 
so pri dnu lestvice v slovenski ligi. Što- 
rjani se kar uspešno uveljavljajo v 
vzhodni conski ligi, Olimp pa je trenut
no na prvem mestu v tekmovanju celjske 
nogometne podzveze.

V kegljanju smo pri ženskah izgu
bili naslov prvakinj Jugoslavije in Slo
venije med posameznicami, v moštvenem 
tekmovanju pa se uveljavljajo kegljavke 
iz štor in kegljači Celja. S pridobitvijo 
avtomatov na dvosteznem kegljišču E- 
LEKTRE imajo celjski kegljači tudi bolj
še možnosti za vadbo in tehnični napre
dek.

V streljanju so strelci obdržali svoje 
pozicije v državnem in republiškem me
rilu (štrajher, Tržan, Jeram, Dobovičnik,

Dečman, Mcjavšek In drugi). S pridobi
tvijo strelskega doma v Liscah in ure
jenih strelišč pa so končno zagotovljeni 
tudi ostali pogoji za množičen in nadalj- 
ni kvaliteten napredek.

V plavanju se kar ne moremo izmo
tati iz začetniških težav. Kratka plavalna 
sezona (letos še zelo neugodna!) onemo
goča kontinuirano vadbo in pripravo za 
tekmovanja. Neptun je dobro zastavil 
svoje delo, ima trenutno 70 aktivnih pla
valcev, 10 plavalnih učiteljev, 2 plavalna 
trenerja — napredek pa smo zaznamo
vali le v pionirskih kategorijah. Povsem 
smo opustili waterpolo, v katerem so 
Celjani pred leti dosegali lepe uspehe. 
Le pokriti plavalni bazen, objekt, ki bi 
tudi v turističnem smislu pomenil za Ce
lje veliko pridobitev, bo lahko omogočil 
dvig kvalitete celjskega plavanja.

Tenis beleži izreden razmah, število 
ljubiteljev tega športa je tolikšno, da se 
aktivni igralci komaj zvrstijo pri vadbi! 
čutiti je tudi napredek mladih v tek
movalnem sistemu.

Nadvse pozorni smo lahko nad us
pešnim razvojem borilnih športov — ju
do in karate, ki se jih mladina oklepa 
vse v večjem številu in dvigovalcev ute
ži v Partizanu Celje-mesto, ki so bili 
drugi v republiki in sedmi v državi! Za 
zaključek pa velja naše priznanje še 
članom AMD Slavko Šlander, ki s svo
jimi prireditvami zveznega in republiške
ga pomena pritegujejo širok krog lju
biteljev avtomoto športa. Motorni in ja
dralni letalci AERO kluba Celje razšir
jajo svojo športno dejavnost tudi na 
področje turističnih storitev. Omenimo 
še kvalitetne storitve celjskih šahistov 
na bazenskih in republiških prvenstvih, 
šah ima v Celju bogato tradicijo, saj 
bomo v začetku prihodnjega leta proslav
ljali 50 letnico ustanovitve šahovskega 
kluba Celje.

O zimskih športih — smučanju, dr
sanju, hokeju na ledu — pa prihodnjič.
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MOZIRJE
V letošnji sezoni sc je v primeri z 

lani povečalo število domačih in tujih 
gostov. Rekord pa je doseglo število tu
ristov ribičev. Ti so prihajali večinoma 
iz inozemstva. Gostje so bili z zasebnimi 
stanovanji in z oskrbo v gostiščih zado
voljni, kajti tako gostinci kakor lastniki 
turističnih sob so se zelo potrudili, da 
bi jim ustregli. To je tudi najboljša 
propaganda za naš kraj. Julija je bilo 
vreme za kopanje ugodno, avgusta pa 
precej slabše. - o -

Iz leta v leto raste tudi izletniški tu
rizem. Na obrežju Savinje in po mirnih 
gozdnih jasah smo videli ob nedeljah 
številne izletnike.

— O —
Od 12. do 14. julija smo imeli v Mo- 

zlrju razstavo cvetja, ki jo je priredilo 
naše podjetno hortikulturno društvo. Na 
vzorno organizirani prireditvi smo obču
dovali obilico prelepega cvetja vseh vrst. 
Na razstavi so sodelovali v posebnih od
delkih tudi turistično društvo, planinci, 
lovci in Partizan. Slikarja Bruno Goričar 
in Lado Parežnik, oba iz Mozirja, sta 
razstavila nekaj prikupnih slik. Slikar 
Jaki • pa je razstavil v dvorani hotela 
Turist slike s cvetličnimi motivi, ki so 
se odlikovale po ubrani in živahni har
moniji barv.

- O -
Gradnja turističnega centra Golte sc 

biti o bliža zaključku. Tudi cesta od Mo
zirja do Zekovca je že asfaltirana. Gon
dolska žičnica je začela obratovati 15. 
septembra. Ob izredno lepih jesenskih 
nedeljah in tudi ob sobotah je bilo dnev
no okoli tisoč obiskovalcev. Upamo, da 
bodo vse naprave do 1. decembra na
red, gotovo pa do novega leta. Turistič
ni center Golte, za katerega gre prizna
nje celjskemu Izletniku, je neprecenljiva 
turistična pridobitev za Gornjo Savinjsko 
dolino. - o -

Pa še ena novica: Mozirje bo dobilo 
v najkrajšem času bencinsko črpalko, ki 
jo gradi podjetje Petrol.

F. V.

BRASLOVČE
I/. Braslovč nam poročajo, da so letos 

izredno uspešno izvedli Ben hmeljarjev, 
ki je uspel v vseh pogledih. Tudi izlcti- 
šče ob braslovškem jez« ru je bi’o dobro 
obiskano, v jezero pa so vložili preeej 
novega ribjega zaroda, kar pa jc menda 
še vedno premalo. Poročajo tudi, da so 
imeli letos okoli 300 nočitev, ko pa bi 
bilo vreme v avgustu lepše, bi jih bilo 
še več. Ker so bili ti turisti zadovoljni 
upajo, da se bodo prihodnje !eto vrnili 
in pripeljali s seboj še nove. Turistično 
društvo se bo potrudilo tudi za propa- 
gadno. Napovedujejo tudi, da ho braslov- 
ško jezero sposobno in urejeno za drsa
nje, v začetku februarja pa bodo izvedli 
tudi motorne dirke na zamrznjenem je
zeru.

DOBRNA
Letos smo imeli na Dobrni zelo uspeš

no turistično sezono. Do konca oktobra 
je bilo domačih nočitev 59028 ali 18 % 
več kakor lani, inozemskih nočitev pa je 
bilo 18775 ali 3 % manj kakor lani. S po
rastom domačih nočitev so vsi zadovolj
ni, stagnacija inozemskih nočitev pa niti 
ne preseneča, saj so vsi zdraviliški ob
jekti zastareli ter so nujno potrebni ob
nove. Finančni rezultati so zelo dobri.

— O —
Tudi letos je pripravilo Zdravilišče po

svetovanje revmatologov Jugoslovanov pa 
tudi iz zamejstva. Prireditev j,° zdravili
šče pod vodstvom direktorja dr. Jožeta 
Križniča vzorno organiziralo. Poleg stro
kovnih posvetovanj je bila udeležencem 
na ogled strokovna razstava farmacevtske 
industrije, modna revija, koncert umetni
ških ansamblov in solistov ter izlet v Lo
garsko dolino. S to prireditvijo je do
seglo zdravilišče lep finančni uspeh, da 
o izrednem propagandnem uspehu sploh 
ne govorimo. -o-

Končno je Dobrna dobila po dveh le
tih obnovljeno kino dvorano in s tem 
spet redne kino predstave. Dvorano jc 
uredilo zdravilišče, za tehnične naprave 
pa jc poskrbelo celjsko Kino podjetje, ki 
kino zdaj tudi upravlja.

-o-

Delavski svet zdravilišča je sestavil 
perspektivni program za nove objekte in 
naprave ter se bo del lotil, brž ko bodo 
na voljo krediti pod sprejemljivimi po
goji. Želimo, da bi pristojni razumeli tež
nje zdraviliškega kolektiva, da čimprej 
obnovi svoje objekte, žal ob sedanjih 
kreditnih pogojih to ni izvedljivo. Meni
mo, da je treba postaviti drugačne po
goje za objekte kontinentalnega turizma 
kakor za objekte turističnega značaja na 
Jadranu, ki sc sami prodajajo,

Turistični program 
Šempetra

Krajevna skupnost in Turistično dru
štvo Šempeter sta izdala dobro sestav
ljen program razvoja komunalnega in tu
rističnega gospodarstva Šempeter v Sa
vinjski dolini. Gradivo je skrbno zbral 
in uredil predsednik turističnega društ
va Ivo Kuhar. Iz programa posnemamo, 
da bi bilo treba čimprej nadaljevati iz
kopavanja na terasi vzhodno od cerkve, 
saj je tam pričakovati pomembne najd
be. Tudi z izkopavanji rimskega legijske
ga tabora v Ločici bi bilo treba pričeti. 
Vsa izkopavanja bi bilo treba združiti 
pod upravo širšega delovnega odbora, ki 
bi ga naj sestavljali predstavniki kra
jevne skupnosti, turističnega društva ter 
pokrajinskega muzeja iz Celja, ki bi naj 
obdržal nad vsemi deli strokovno vod
stvo.

Program predvideva tudi, da bi se 
uredil v središču kraja turistični biro, 
zavzema se za izgradnjo rekreacijskega 
centra ob Savinji, kjer bi imeli kopalni 
bazen, gostišče in bungalove. Program 
opozarja na topli vrelec v Podlogu ter 
na 375 dolgo podzemno jamo Pekel, ki 
bi lahko postala pomembna turistična 
atrakcija. V turistične namene bi se dala 
uporabiti graščina Novi klošter, dobri po
goji pa so tudi za kopanje in ribolov 
v Savinji. Program opozarja projektante 
bodoče velike avtomobilske ceste, da mo
ra biti ta speljana po desnem bregu Sa
vinje, ker bi bil na levem ogrožen naj
lepši del Šempetra, ki je predviden za 
turistično rekreacijo. Sestavijaicem tega 
programa iskreno čestitamo, vsem dru
gim turističnim društvom pa priporoča
mo, da bi čimprej sestavili podobne pro
grame za svoje kraje.

-o-
O Kačjem gradu nad Dobrno je bilo 

že veliko govora, vendar grad nenehno 
propada. Letošnjo pomlad jc bila tam ko
misija, na kateri se jc Zavod za spome
niško varstvo v Celju obvezal, da bo pri
pravi! program najnujnejših adaptacijskih 
del, da bi bilo moč odločiti o bodoč) uso
di tega objekta. Ko to poročamo, nam o 
omenjenem strokovnem poročilu ni še ni
česar znanega.

VELENJE
Turistično društvo sporoča, da «e bilo 

število gostov »n nočitev letos v Velenju 
precej večje kakor lani. Podobne zado
voljive rezultate sporoča tudi hotel Paka. 
Letos so imeli v Velenju do konca meseca 
septembra 18385 nočitev, kar je za 12 % 
več kakor lani. Povečalo se je tako šte
vilo domačih kakor inozemskih nočitev.

-o-
Hotel Paka jc v letošnjem letu zgradil 

pri svoji restavraciji ob jezeru najsodob
nejše igrišče za mini golf, ki so ga doma
čini in izletniki izredno veseli. Isto pod
jetje je uredilo v svojem hotelu Paka tu
di izredno okusno urejeno kristalno ban
ketno dvorano, ki jo je zasnoval ing. arh. 
Aleksej Janošič, ki tudi sicer skrbi za 
adaptacije v tem dobro upravljanem go
stinskem objektu.

-o-
Minulo poletje je izvedlo Turistično 

društvo Velenje veiik plesni turnir pod 
nazivom Evropa pleše. Prireditev je bila 
na kotalkališču, vreme ji je bilo naklo
njeno, organizacija je bila vzorna, televi
zija pa je posredovala to prireditev šte
vilnim gledalcem širom naše domovine. 
Želeti bi bilo. da bi bila ta prireditev

Turizem v Šentjurski 
občini

šentjurska občina je danes menda c- 
dina občina v Sloveniji, ki še ne izkazu
je v oficialnih republiških statističnih 
prikazih niti ene turistične nočitve. Če 
bi se ozirali samo na ta podatek, bi mi
slili, da ta občina za turizem še ni ni
česar storila. Temu pa ni povsem tako. 
Res je, da so turizem vsa povojna leta 
povsem zanemarjali, zadnjih nekaj let 
pa se tudi zanj vedno močneje zani
majo. V Šentjurju nastaja turistično re
kreacijski center, ki obsega lep kopalni 
bazen, uporaben v letnih mesecih, po
zimi pa prijazna smučišča s smučarsko 
vlečnico v neposredni bližini kraja. Tudi 
pred dvema letoma zgrajeno gostišče, 
ki ga je uredilo trgovsko podjetje, je 
izredno lepo in čisto. Vsekakor pa po
trebuje Šentjur še nekaj tujskih sob, s 
katerimi bo turizem postopoma prav 
oživel. Tudi sicer ima šentjurska občina 
številne zgodovinske znamenitosti in na
ravne lepote, cestno omrežje pa je še 
vedno izredno slabo, saj je v občini as
faltiranih manj kakor 5 0/n cest. Letos 
je zaživelo tudi turistično društvo na 
Planini, ki je bila pred vojno že znan 
turistični kraj, kjer so imeli letno okoli 
2000 nočitev. Veselimo se prvih doseže
nih uspehov na področju turizma ter 
želimo, da bi se v prihodnjem letu tudi 
šentjurska občina še aktivnejše vključi
la v turistična dogajanja na širšem celj
skem turističnem področju. Ob rob temu 
zapisu naj bo še ugotovitev, da je Celj
ska turiistična zveza na svojem letošnjem 
jesenskem plenumu ocenila Šentjur, 
predvsem spodnji del trga od občine do 
šole, za najlepše urejeni kraj na nje
nem območju, predvsem zaradi številnih 
cvetlic.

vsako teto brc/, presledkov kakor doslej.
Letošnje leto je bilo v Velenju spet več 

cvetja, vsi nasadi pa so bili vzorno nego
vani. Predsedniku Žgankti velja izreči za 
njegovo skrb za lepo ureditev Velenja vse 
priznanje. Mirno lahko trdimo, da je Ve
lenje najlepše slovensko mesto, ne samo 
zaradi sodobnih zgradb in drugih objek
tov, temveč predvsem zaradi skrbno in 
lepo negovanih cvetličnih nasadov in ze
lenic.

-o-

Ker je do zaledenitve velenjskega jezera 
Je precej časa, bi bilo prav, ko bi se zastop
niki turističnega društva ter hotela Paka 
pogovorili o možnostih kako bi se dalo ve
lenjsko jezero po zaledenitvi uporabljati 
tudi za drsalna športe.

SOLČAVA
Letos poleti prvič odprt mejni prehod 

na Savinjskem sedlu sc jc dobro ob
nesel. Planinci so sc ga radi posluževa
li, tudi inozemski, vsaj zelo skrajša pre
hod iz Okrešlja na Jezersko stran in ob
ratno. - o -

Tudi mejni prehod na Pavličevem sed 
lu je zelo olajšal stike med prebivalst
vom na obeh straneh meje. Zal še ni 
mogoč avtomobilski promet. Upamo, da 
se bo po zadnjih stikih predstavnikov 
avstrijskih in naših oblasti tudi to čim
prej uredilo.

- O -

Gozdno gospodarstvo Nazarje bo gra
dilo cesto iz Solčave v Podolševo. Z njo 
bo Savinjska dolina povezana z Mežiško 
in Dravsko dolino. Gradnja bo zlasti na 
začetkn trase dokaj zahtevna.

- o -
Kaže, da bo že prihodnje leto zelo n- 

iajšan dohod do Potočke zijalkc v Olševi, 
ki je v ožjem obmejnem pasu. Zijalka je 
znana po najdbah o bivanju človeka v 
ledeni dobi. Olajšan mejni režim in 
nova cesta v Podolševi bosta tudi to za
nimivost odprla turizmu.

- o -
Solčavska »panoramska cesta« bo šele 

pokazala lepoto Savinjskih Alp. Vrbovi, 
edinega res alpskega izgieda na vsej šla 
jcrskl strani Slovenije čakajo, da jih 
odkrijejo denarni mogotci. Brez žičnic 
in drugih tehničnih pomagal, pač pa z 
naravno lepoto Logarske, Robanove in 
Matkove doline pritegujejo že danes po 
slabi cesti desettisoče obiskovalcev. Ali 
ni to dokaz, da bi se investicije tu iz
plačale?

- o -
Z letošnjo sezono smo v Solčavi in 

Logarski dolini kar zadovoljni, saj je 
bilo gostov in nočitev za okoli 10 % 
več kakor lani. Tudi izletnikov jc bilo 
veliko, predvsem v lepi jeseni.

V. V.

LJUBNO ob Savinji
BENCINSKA ČRPALKA podjetja »Pet

rol« je končno postavljena v splošno za
dovoljnost vseh potrošnikov. Njeno oko
lje je lepo urejeno pred vstopom v trg, 
črpalka pa je velika pridobitev za kraj 
in za vse motorizirane turiste, ki sc vra
čajo iz Logarske doline ali ki prihajajo 
iz Črne, Velenja, Celja ali Ljubljane.

— o —

FI.OSARSKI BAL jc dobro uspel, k 
čemur je veliko pripomoglo lepo vreme. 
Z obiskom ter materialnim in moralnim 
uspehom smo lahko prav zadovoljni. U- 
pamo, da bo ta tradicionalna prireditev 
v bodoče še boljša.

— o —

TURISTIČNA SEZONA jc bila v le
tošnjem letu prav dobra, saj so bile v 
začetku avgusta vse prenočitvene zmog
ljivosti zasedene. Nočitev je bilo več ka
kor lani. Pričakujemo, da nas tudi zim
ska sezona ne bo razočarala.

— o —

PAVLIČEVO SEDLO. Dočakali smo tu
di otvoritev mejnega prehoda v Avstrijo 
čez Pavličevo sedlo. Prehod jc bil do
voljen le za pešče — lastnike obmejnih 
prepustnic. Promet ni bil živahen, Šte
vilnejši pa bo čim bo prebod dovoljen 
tudi z avtomobili. Od 31. oktobra do 
pomladi bo prehod zaprt.

A. T

TOVARNA AROM
IN ETERIČNIH OLJ z novi obratom v Škofji vasi

E T O L Zahtevajte recept ne knjižice, ki
CELJE
Ipavčeva ulica

vam jih brezplačno pošlje tovarna
ETOL Celje

— BODITE GOSPODARNI!
— OSKRBITE VAŠO KUHINJO IN KOPALNICO 

Z GORILNIM PLINOM
— IZ OMREŽJA ALI V JEKLENKAH GA DOBAVLJA

Plinarna - vodovod
LJUBLJANSKA 19 telefon 23 — 10

Atomske Toplice pri Podčetrtku so imele letos okoli 40.000 kopalcev.
Foto Pelikan
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HUDOMUŠNE * DOBRODUŠNE * HUDOMUŠNE
Upokojenčeva ozimnica
Ko ležem zvečer na žimnico 
in preden morem zaspati, 
pomislim še na ozimnico, 
saj zimski čas je pred vrati. 
Kurivo, zelje, sadje, krompir 
— to vse pod streho še spravim, 
ker hočem, da v mrazu srčni mir 
me greje z veseljem pravim.
Še malo počakam na padec cen, 
ki nanje se radi jezimo, 
in preden še mine zlata jesen, 
uspešno jih dol potiščimo.
Pa upam, da nekega lepega dne 
se penzija mi poveča, 
motorček si kupim za stare nogč, 
če mila mi bo kaj sreča.
Nekdo optimista me je nazval, 
ki s stvarnostjo nima več stika. 
Nikoli se nisem živeti bal 
in še me živeti mika. Pika.

... ZLATO JE NAJVARNEJ
ŠA NALOŽBA, V MIRNEM 
ČASU IN MLADOSTI JE 
OKRAS, V HUDIH ČASIH IN 
STAROSTI VIR GOTOVO
STI...
PRIPOROČA SE

ZLATARNA Celje
KERSNIKOVA ULICA 

S POSLOVALNICAMI:
CELJE, Prešernova ul. 2 
LJUBLJANA, Wolfova ul. 3 
MARIBOR, Grajski trg 8 
ZAGREB, Pctrinjska 4 
BEOGRAD, Terazije 1 in Pe- 

šački prolaz pri robni hiši 
SARAJEVO, Gazi Husrefbego- 

va 3 in 20
NOVI SAD, Dunavska 14 
SUBOTICA, Trg svobode 1 
SPLIT, Titova obala 19 

Matošičeva 6

TEKSTILNA TOVARNA 
IN KONFEKCIJA

»METKA«
CELJE 
Telefon: 29 73, 73 
Brzojav: METKA CELJE
Izdelujemo vse vrste bombaž
nih tkanin: inlete, damaste, 
modne popeline, kanafase itd. 
Ne pozabite! Izdelujemo vse 
vrste posteljne konfekcije ter 
ženske in moške robce.

Cenam - stop!
Čez noč so dvignile glave 
spet naše hudobne cene 
in videli smo pojave 
nevšečne dovolj — notabene! 
Kako da reforma naša 
ni cenam pristrigla peruti, 
tako se marsikdo vpraša, 
ko grenka skrb se ga loti.
O ti naš standard preljubi, 
boš majal se še v prihodnje? 
Kljub marsikateri obljubi 
igrača boš sile usodne?
Kdo cenam bo stop! komandiral? 
Kdo jim potlačil bo glave?
Kdo jim bo rast podminiral 
in rešil nas iz zmešnjave?
Naš novi dinar varujmo, 
da več bo imel ugleda, 
sami ga najprej spoštujmo, 
da svet ga bo tudi — seveda*

Nesrečno sadje
Sadja preveč - to res je nesreča, 
ki nas je tudi letos zadela.
Kdo nam iz takšne stiske pomaga 
zdaj ko so hruške, jabolka zrela? 
Kdo bo le segel k zlatemu sadju, 
ki ga ponuja obtežena veja? 
Zimski vihar šele ga otrese, 
gnilega skrije snežna odeja.

Šlandrov trg
Šlandrov trg rešitve čaka: 
tjakaj spada semafor 
in čez dan miličnik tudi, 
da veleval bo pozor 
množici vozil in pešcev, 
sploh pa treba tudi bo 
tam križišče urediti, 
da bo varno in lepo.

Aforizmi-celjske bodice
V celjskem baru tudi ni ena

kopravnosti, slačijo se samo žen
ske.

— + -

Ko bi celjski grofje oživeli, bi 
najraje pljunili v umazano Sa
vinjo.

- + -

Gradbena rešitev celjskega 
Otoka je podobna moderni mla- 
kuži, na kateri nikoli ne zrastejo 
beli lokvanji.

- + -

Celje ima nekaj zanimivosti, 
vendar samo eno glavno ulico in 
eno javno stranišče.

- + -

Celjskim gledališčnikom bi raje 
ob premieri namesto cvetja po
klonili polno košaro kruha.

- + -

Huligani korigirajo Darwina, 
iz človeka se razvijajo nazaj v 
opice.

Jure Šarlah

Ukradeni karikaturi

Sinko, zdai boš razumel kaj je Birokratova skrita misel ob raz- 
to f’ima* lagi pisarniškega akta

Kakšen sejem?
Obrtni sejem bil je lep 
in tudi zanimiv, 
le obrtnik na sejmu tem 
preredek gost je bil.
Vsi drugi ustvarjalci tam 
so našli širši krov.
Zakaj tedaj »obrtni« se 
mu je glasil naslov?
Le »celjski splošni sejem« naj 
mu pravo bo ime!
Še dalje pa naj se krepi 
mu v svetu renome!

Zadrege s telefonom
Danes Celju telefonov 
manjka že baje šeststo 
in občani se jezijo — 
kdaj zadrege konec bo? 
Negodujejo v Šempetru:
— Prej ko z Žalcem stik dobiš, 
prideš tjakaj sam osebno, 
da se s kom pogovoriš!
Vse se že modernizira, 
vsemu se naprej mudi.
Za razvojem zaostaja, 
kdor na mestu občepi.

Poštenjakova škoda
Gostinca poznam, ki bil je soliden 
in držal se je napovedanih cen, 
a drugi gostinec, ki ni bil priden, 
jih stalno je dvigal - ne bodi len. 
Si prvi je moral pomagati s skladi, 
a drugi prefrigan se je smejal 
in spet je bilo po stari navadi: 
na škodi je pač poštenjak ostal!

Azil na Luni
(satirična črtica)

Leto 1999.
Z enosedežno vesoljsko mini - ladjico 

se je ubogi človek srečno pripeljal na 
Luno in sc izkrcal med njenimi pešče
nimi kraterji. Sledil je nekim tablam z 
naslikanimi puščicami in prispel do de
žurnega ministra Lunine vlade.

Priznal je, da prihaja z Zemlje, kjer 
da je pravkar izbruhnila tretja svetovna 
vojna, vrh tega pa se je tudi še sprl 
z ženo. Ker pa je sam miroljuben člo
vek brez osebnih osvajalskih teženj, je 
sklenil zaprositi za odobritev političnega 
azila na spokojni Luni.

Dežuni minister je človeku obljubil, 
da bo Lunina vlada njegovo prošnjo vze
la v pretres po hitrem postopku. Na 
njeno odločitev pa bo moral počakati v 
karantenskem oddelku, kjer ga bodo naj
prej temeljito razkužili. Medtem bo imel 
dovolj priložnosti, da o svoji odločitvi 
še enkrat razmisli. Kajti tudi na Luni 
vojni spopad nikakor ni izključei. Tu so 
sl namreč nekatere države z Zemlje zgra
dile močna oporišča in jih opremile z 
zalogami orožja in superbomb.

Ubogi človek se je globoko zamislil. 
Oh, ko bi le hitro mogel poleteti še kan» 
drugam — na Mars, Venero ali Neptun! 
Morda bi tam vendar še našel miren 
kotiček . . .

Anekdota o dr. Novačanu
Leta 1935 so bile volitve v na

rodno skupščino z javnim glaso
vanjem. Na režimski listi za slo
venjgraški okraj sta se pojavila 
dva sokandidata: dr. Vošnjak in 
Kopač. Obema se je kot tretji 
pridružil dr. Novačan. Tamkajš
nji volilci so ga le malo poznali, 
zato je sam sebi organiziral ši
roko volilno agitacijo. Te volitve 
so klerikalci bojkotirali, zato si 
je Novačan skušal pridobiti vsaj 
del njihovih pristašev. V slovenj
graškem okraju je obiskoval cer
kve in župnišča, plačeval je tudi

maše, da bi bil videti dovolj ve
ren mož.

Prispel je v večjo vas. V go
stilni, kjer je bil napovedan nje
gov volilni shod, ga je čakalo ko
maj pet ljudi. Povedal jim je:

»Ne bom zboroval, če ne bo 
prisotnih vsaj trideset volilcev. 
Zato pojdite vsi po vasi in pri 
vsaki hiši povejte: — Kdor pri
de takoj semkaj, mu plačam klo
baso, žemljo in pol litra vina. 
To razglasite!«

Kar hitro se je velika gostilni
ška soba napolnila z volilci. In 
ko je na mize prišla še jedača

in pijača, je poslanski kandidat 
pričel govoriti.

Dr. Novačan je volilcem oblju
bil to in ono in jim vneto zatr
jeval:

»Za glasove, oddane zame, se 
vam bom izkazal zelo hvaležne
ga. Kot poslanec si bom sredi 
vašega okraja sezidal hišico. V 
njej bom prebival, kadar ne bom 
v Beogradu delal za vašo korist. 
Moji zvesti volilci me bodo vse
lej lahko hitro našli, kadar bodo 
iskali mojo pomoč. Moja vrata 
jim bodo noč in dan odprta.«
Ljudje so mu veselo pritrje

vali. Končno bodo vendar dobili 
poslanca, ki se bo zanje brigal. 
In dali so mu v resnici toliko

glasov, da je premagal oba tek
meca in še opozicijskega. Odtlej 
je živel v Beogradu, kjer si je 
kupil lepo hišo, prihajal pa je 
tudi v Celje in Šmarjeto, kjer 
si je postavil trden dom. Le v 
slovenjgraški okraj ga ni hotelo 
biti.

Njegovi volilci so se čutili pre
varane. In minili sta že dve leti, 
ko so se v Slovenjem Gradcu po
javili plakati:

»KONČNO PRIDE NARODNI 
POSLANEC V SLOVENJ GRA
DEC!«

Tako so namreč tam napove
dali gledališko premiero Nušiče- 
ve komedije »Narodni poslanec«.

F. R.

»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 Papirkonfekcija Krško. Naročnike sprejema Turistični

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