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GOSTINSKO-TURISTIČNE PRIREDITVE

CVETLIČNA RAZSTAVA V MEDLOGU
Predlanskim je dosegla izre
den uspeh cvetlična razstava,
saj jo je obiskalo okoli 50.000
ljudi. Zato so se odločili isti or
ganizatorji, Hortikulturno druš
tvo Celje in obrat Vrtnarstvo
KK Žalec, da bo razstava vsako
drugo leto. In ker je lani ni bi
lo, je na vrsti spet letos od 4.
do 8. septembra. Organizatorji

zatrjujejo, da so priprave že v
teku, da so že posadili večje šte
vilo sadik ter da so zagotovili
sodelovanje uglednih vrtnarskih,
sadjarskih in agrotehničnih pod
jetij iz naše države in iz ino
zemstva. Na to izredno zanimi
vo prireditev že danes opozar
jamo.

Tečejo zadnje priprave zagostinsko-turistične prireditve, ki
jih prirejajo celjska turistična
zveza, gostinska podjetja ter
strokovni odbor za gostinstvo
Gospodarske zbornice za celjsko
območje. Prireditve bodo obse
gale kulinarično razstavo ter
razstavo pogrinjkov. Posebna
privlačnost prireditve bodo po
kušnje alkoholnih in brezalko-

bolnih pijač ter nekaterih top
lih jedil. Poleg gostincev celjske
ga območja računajo tudi na so
delovanje ljubljanskih, madžar
skih in graških gostincev. Raz
stave bodo 6. in 7. junija v vseh
prostorih Narodnega doma, ves
teden bodo kulinarične priredit
ve v celjskih gostiščih, za za
ključek pa še velika družabna
prireditev v parku.

LEPO M ES
GLASILO

OLEPŠEVALNEGA

LETO X — ŠT. 1

Motorizacija
terja ceste
Pri nas sicer še ni tolikšne
ga živ-žava na cestah kakor v
zahodnoevropskih mestih, toda
vsak, kdor vozari, ima prilož
nost že pri sedanjem prometu
v Celju, da po nekaj minut sto
ji v koloni pred enim ali dru
gim križiščem, da se jezi zaradi
vsiljivcev vseh sort in da po ma
lem kolne nad prometnimi raz
merami.
Po uradnih podatkih se je v
Celju oziroma celjski občini šte
vilo motornih vozil v zadnjih
petih letih (1964—1969) skoraj
početvorilo. še leta 1964 je bilo
v celjski občini le 2.422 motor
nih vozil, lani pa jih je bilo že
8.954. Gre za povečanje za 369
odstotkov. Glede števila vozil
smo relativno še zmerom za za
hodnoevropskimi deželami (v
celjski občini na 6,5 prebivalca
eno motorno vozilo), pač pa do
življamo v teh letih skoraj eks
plozivno rast, vsekakor hitrejšo,
kot smo pričakovali. Celo v za
hodnem svetu razvoj motoriza
cije ni bil tako nagel. Ce bi šteli
tudi avtobuse in tovornjake, po
tem bi danes lahko naložili na
motoma vozila že vse prebival
ce občine (58.000), kaže pa da
ne bo dolgo, ko bo v Celju to
liko avtomobilov, da se bodo
lahko vsi krati usedli v osebne
avtomobile in odpeljali, kamor
se jim bo zljubilo.
Kakor se po eni strani mo
torizacije veselimo kot izraza
standarda in sploh napredka,
nas po drugi strani skrbi, ker
je motorizacija daleč preldtela
urejevanje cest. Žal tudi v pri
hodnje ne vidimo kakšne bist
vene spremembe, niti občine ni
ti republike nimajo dodatnih
sredstev, da bi tudi glede cest
napravili večji korak naprej. Ta
ko bo gneča na križiščih še na
raščala, položaj se bo še zaost
roval.
V Celju obetajo letos le na
daljnjo gradnjo Dečkove ceste
In podaljšek Čopove ulice, tako
da bi Celje dobilo prvo obvoz
no cesto. Najbrž bo letos prišel
na vrsto tudi podaljšek Levsti
kove ulice (doslej Vrtne), med
tem ko ureditev križišča na
šlandrovem trgu obljubljajo za
prihodnje leto. Kdaj bo prišla
na vrsto cesta proti Polulam, pa
Bežigrad—Teharje, kdaj bomo
razširili križišča, koliko let bo
potrebnih, da bomo dobili še
vsaj dva semaforja, da uredimo
kolesarske steze in pločnike?
Janko Volf
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DRUŠTVENI OBČNI ZBOR
20. marca je bil v nabito pol
ni veliki dvorani Narodnega do:
ma 10. redni povojni občni zbor
Olepševalnega in turističnega
društva. Ob tej priliki je društ
vo počastilo tudi 50-letnico slo
venskega in 25-letnico po vojni
obnovljenega društva. S svojim
obiskom so počastili občni zbor
tudi predsednica občine Olga
Vrabič, podpredsednik ing. Bur
nik, zastopniki Celjske turistič-

Rado Jenko Je bil ponovno iz
voljen za predsednika Olepše
valnega in turističnega društva
Celje. Njegovo obširno poročilo
je vzbudilo na občnem zboru
izredno pozornost.
ne zveze in več bližnjih turistič
nih društev.
Občni zbor je vodilo delovno
predsedstvo pod vodstvom Rika
Presingerja, o delu v minuli tri
letni mandatni dobi pa je podal
poročilo društveni predsednik
Rado Jenko, ki je opisal delo
društva na področju turizma in
olepšave mesta. Predvsem jeopozoril na problematiko v go
stinstvu in turizmu, na urbani
stično in estetsko oblikovanje
našega mesta, na urejanje par
kov in nasadov itd. Blagajniško
poročilo je podal Karel Dolinšek,
v imenu nadzornega odbora pa
je poročal Vinko Medvešek.
Po poročilu je sledila razpra
va, v kateri so med drugimi so
delovali prof. Zoran Vudler, ki
je govoril o turistični problema
tiki Celja, o gostinstvu, turistič
ni propagandi in prireditvah.
Rudolf Pibrovec je grajal one
snaženo ozračje in vode v Celju
in apeliral na občinsko skupšči
no, da prične zadevi reševati.

Milan Božič, Lučo Cokan, Jože
Čeh, Truda Debenjak, Karel Do
linšek, Alojz Bolta, Jože Dobovičnik, Silva Dular, Marija Fid
ler, Viktor Godnik, Milan Gom
bač, dr. Aleksander Krašovec,
mr. Dušan Gradišnik, Gustav
Grobelnik, ing. Janko Hartman,
Franc Arh, Rado Jenko, Slavko
Kukovec, Rudolf Kumar, prof.
dr. Janko Lešničar, Mirko Leš
nik, Avgust Lavrenčič, dr. Janez
Lovšin, Milena Moškon, Vinko
Medvešek, dr. Ervin Mejak, Leo
Mlinarič, ing. Janez Ogner, Ivan
Petauer, Rudolf Pibrovec, prof.
Leopold Perc, Miloš Planinšek,
ing. Rihard Pompe, Riko Presinger, ing. Branko Rebek, mr. Lud
vik Rebeušek, Stanko Selšek,
ing. Jože Skočir, Vinko Steiner,
Stane Terčak, Ivan Uranjek, To
ne Uršič, Ivo Umek, prof. Silva
Vrhovec-Puntar, prof. Zoran Vud
ler, Janko Volf, ing. Vitko Vr
tačnik, prof. Jože Župančič.
b) Upravni odbor: predsed
nik Rado Jenko, podpredsednik
prof. Zoran Vudler, tajnik Mari
ja Fidler, blagajnik Viktor God
nik, odborniki Marjan Ašič, Ve
ra Benedičič, Alojz Bolta, Jože
Dobovičnik, Karel Dolinšek, Mi
lan Gombač, ing. Janko Hart
man, dr. Aleksander Krašovec,
Franc Jarh, Slavko Kukovec,
Mirko Lešnik, Milena Moškon,
Rudolf Pibrovec, ing. Branko Re
bek, ing. Jože Skočir, Vinko Stei
ner, Ivo Umek, Janko Volf, prof.
Silva Vrhovec-Puntar, Tone Ur
šič, ing. Vitko Vrtačnik, prof. Jo
že Župančič.
c) Nadzorni odbor: predsed
Novi društveni organi:
nik Riko Presinger, člani Gustav
a)
Plenum: Marjan Ašič, prof.Grobelnik, Vinko Medvešek, Stan
Anton Aškerc, Vera Benedičič, ko Selšek, prof. Cvetko Ščuka.

Ivo Umek je opozoril na števil

ne celjske nepravilnosti, kakor
na neurejena smetišča, podrapane plotove ter na škodo, ki
jo povzročajo brezvestneži na
javni razsvetljavi in javnih na
sadih. Prof. Anton Aškerc je opozoril na kulturne odnose med
ljudmi in na medsebojno sožit
je, Ciril Golouh pa je ugotovil,
da je bilo delo društva obsež
nejše, kakor pa je prikazano v
poročilu.
Predsednica občinske skup
ščine Olga Vrabič je pozdravila
občni zbor v imenu občinske
skupščine, obljubila pa je tudi,
da se bo občina trudila za reše
vanje problematike, ki je bila
objavljena v gradivu za občni
zbor ter prikazana v poročilih,
društvu pr je čestitala k dose
ženim uspehom.
Občni zbor je izglasoval vsem
organom
društva
razrešnico,
predsedniku in podpredsedniku
pa razrešnico s pohvalo. Na
predlog predsednika kandidacij
ske komisije dr. Ervina Mejaka
je bil soglasno izvoljen novi od
bor, na predlog Rika Presinger
ja pa so bili sprejeti delovni
programi, proračun in perspek
tivni plan razvoja turizma, (vse
to objavljamo na tretji strani te
številke Lepega mesta).
Občni zbor je dokazal, daje
bilo društveno delo v minuli
mandatni dobi uspešno ter da
uživa velik ugled in zaupanje ne
samo med svojimi člani, temveč
tudi med vsemi prebivalci celj
skega mesta.

Pokrajinski muzej ureja lep In zanimiv lapidarij na prostem, med
muzejskim poslopjem in Savinjskim nabrežjem. Foto Viktor Bevk.

Celjske in turistične novice
Ogledi operetnih predstav. Za svoje čla
ne smo priredili tri oglede operetnih
predstav v Gradcu. Ogledali smo si ope
reto Vesela vdova, glasbeno komedijo
Kavalir z rožo in opereto Ptičar.
Nagrade za najlepše rože. Naše društvo
bo tudi letos priredilo ocenjevanje cvet
lic na oknih, balkonih in po vrtovih.
Posebna komisija bo pregledala celotno
območje našega mesta ter bo izbrala go
jitelje naj lepših cvetlic. Poleg lepih prak
tičnih nagrad bodo letos prvič podeljene
zlata, srebrna in bronasta vrtnica.
Opozarjanje na nepravilnosti. Društvena
komisija zä komunalne zadeve je prav
kar pregledala celotno mestno območje
in popisala veliko nepravilnosti. Vsi pri
zadeti prejmejo ali pa so že prejeli pis
mena opozorila s prošnjo, da nepravil
nosti odpravijo. Letos so v tej akciji
prvič sodelovale krajevne skupnosti Cen
ter, Otok in Gaberje. Za sodelovanje in
pomoč se jim iskreno zahvaljujemo.
Cesta na Stari grad. Vse kaže, da se
bodo kmalu pričela dela za ureditev od
seka od Faningerja do križa na cesti na
Stari grad. Vse potrebno za ureditev te
ceste (načrte, zakoličenje, trasiranje in
licitacijo) je pripravil poseben društveni
režijski odbor, sredstva so prispevali ob
čina in naše društvo, dela pa je pre
vzelo kot najugodnejši ponudnik podjet
je za ceste in kanalizacije. Dela morajo
biti opravljena do pričetka glavne se
zone.
Koncert Miše Kovača. V sodelovanju z
ljubljanskim zavodom Festival smo pri
pravili marca koncert Miše Kovača, zdaj
enega najbolj popularnih popevkarjev.
Velika dvorana kina Union je bila nabi
to polna.
Onesnaženo ozračje je postalo že velika
nadloga za zdravje prebivalcev našega
mesta, povzroča pa tudi občutno škodo
kmetom v Čretu itd. Na občnem zboru
našega društva je predsednica Olga Vra
bič zagotovila, da si občina zelo priza
deva, kako bi se dalo to stanje popra
viti. Želimo, da bi se čimprej lotili učinkovitih ukrepov.
Merxov motel. Zdaj že pridno nadalju
jejo z gradnjo Merxovega motela ob
Ljubljanski cesti. Imel bo poleg gostišča
še 50 ležišč. Tam bo tudi informacijska
pisarna avto-moto društva Šlander s ser
visno delavnico. Predvidevajo, da bo ob
jekt zgrajen do konca letošnjega leta.
Izleti v inozemstvo. Turistični agenciji
Koper in Izletnik sta za letos pripravili
zelo bogat program izletov v inozemst
vo. Nekaj izletov ima na programu tu
di Turistični biro železnic in naše dru
štvo.
Gostinske adaptacije. Posebnih adaptacij
v celjskem gostinstvu letos ni pričako
vati. Nekaj izboljšav bosta izvedla ho
tela Evropa in Celeia. Gostinsko podjet
je NA-NA ne bo adaptiralo Turške mač
ke v prenočišče, pač pa bo uredilo sla
ščičarno v novi stolpnici, ki jo gradijo
pri uvozu na Otok na začetku Malgaje
ve ulice.
Zimska sezona na Celjski koči. Celjska
koča je imela letos dobro zimsko sezo
no, čeprav je bila zima muhasta. V za
četku marca zapadli sneg je zelo po
daljšal sezono. Na prvi spomladanski
dan 21. marca je bilo na Celjski koči
70 cm snega, česar za ta čas nihče ne
pomni.

Golte se uveljavljajo. Tudi na Golteh so
imeli decembra in januarja težave s sne
gom, februarja in marca pa ga je na
sulo 180 cm, tako da je trajala letošnja
sezona do konca meseca aprila. Obisk
je bil dober pa tudi celotna organiza
cija se je že precej izboljšala. Sredi
marca so dobili tudi sodoben stroj za
teptanje snega. Bralce opozarjamo, da
so Golte prekrasne tudi spomladi in po
leti ter so zelo primerne za izlete, do
pust in počitek.
Naš prvi letošnji izlet smo priredili 21.
aprila v madžarsko mestece Keszthely ob
Blatnem jezeru in je lepo uspel.
Podroben program letošnjih društvenih
izletov je objavljen na tej strani Le
pega mesta.
Gradivo za društveni občni zbor. V za
četku marca smo izdali za svoje člane
posebno gradivo za občni zbor, ki je
bil 20. marca v povsem zasedeni veliki
dvorani Narodnega doma. Gradivo je ob
segalo 36 strani in je vsebovalo organe
društva, delovno poročilo, zaključne ra
čune, delovni program, proračun ter osnutek perspektivnega programa.
Barvne razglednice. Podjetje Fotolik in
Celjska turistična zveza sta založila do
volj lepih barvnih razglednic našega me
sta, tako da trgovski mreži ni več tre
ba posegati po razglednicah dvomljive
kvalitete nekaterih proizvajalcev od dru
god.

2 LEPO MESTO

Nočitve v prvih treh mesecih. Število
nočitev v celjskih hotelih je bilo v pr
vih treh mesecih letošnjega leta nekaj
nižje kakor lani v istem času.
Valčkov večer. Tudi letos smo priredili
v sodelovanju z zdravniškim društvom
že tradicionalni Valčkov večer, za kate
rega so bile prodane vse vstopnice in
je odlično uspel. Na prireditvi so sode
lovali v umetniškem programu prvak
ljubljanske opere Ladko Korošec s pia
nistko Zdenko Lukčevo ter vokalni kvar
tet Fantje iz Celja. Za ples je igral an
sambel solistov prof. Stjepana Mihaljinca iz Zagreba, pela pa sta Stjepan Timi
Stanič in Beti Jurkovič. Poleg tega osrednjega orkestra je nastopal še odlični
narodno-zabavni ansambel Toneta Vide
ča. Prireditev je pripravil društveni pri
reditveni odbor pod vodstvom prof. Zo
rana Vudlerja.

1. — 7. junij — Celje:
Gostinsko-turistične prireditve
21. junij — Velenje:
Tombola ob jezeru
26. — 28. junij — Velenje:
Mednarodni plesni turnir Ev
ropa pleše
3. — 4. julij — Velenje:
Kotalkarska revija
17. — 19. julij — Laško:
Pivo in cvetje
12 julij — Celje:
Opera Prodana nevesta v me
stnem parku, Celje
25. julij — Rogaška Slatina:
Rogaški ples z izvolitvijo
miss Rogaške Slatine 1970
2. avgust — Ljubno:
Flosarski bal
9. avgust — Braslovče:
Hmeljarski praznik
5. — 8. septembra — Celje:
Velika cvetlična razstava
26. septembra — 4. okt. — Celje:
Sejem obrti
OBRTNO PODJETJE

CESTA PRI ELEKTRU

»FOTOLIK«

Most čez Koprivnico pri podjetju Elektro nevarno zožuje cesto.
Menim, da bi se dala tu cesta razširiti na pločnik, pločnik pa pri
zidati. Ne bi stalo veliko, korist pa bi bila ogromna. Pristojni de
javniki naj to proučijo.
A. R. Celje

Grafično podjetje

»CELJSKI TISK«

TRG V. KONGRESA 5, TELEFON 23-72

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.

KVALITETNO TISKA:
— knjige, revije, časopise;
— razglednice, etikete;
— kataloge in prospekte ekonomsko propa
gandnega značaja v eni ali večbarvni iz
vedbi;
— neskončne obrazce za elektronske raču
nalnike;
— zloženke (snap-out) za racionalizirano po
slovanje v različnih izvedbah in barvah.
OPRAVLJA:

— kartonažerske, knjigoveške, galanterijske
in klišarske storitve.

NUDI:

— brezplačno strokovne nasvete pri obliko
vanju tiskovin in obrazcev.

O celjskih grofih
Življenje in značaj zadnjih
dveh celjskih grofov nam je v
močno negativni luči v svoji
Zgodovini cesarja Friderika III.
prikazal njihov sodobnik Itali
jan Eneas Silvius Piccolomini.
Ta je bil velik humanist in pes
nik, ki ga je cesar odlikoval z
izrednimi častmi. Tri leta je
škofoval v Trstu. Kot papeški
nuncij pri cesarju je za komendo (v uživanje) imel župnijo v
Starem trgu pri Slovenjem
Gradcu. Za papeža izvoljen 1.
1458 je kot Pij II. pripomogel
k ustanovitvi ljubljanske škofi
je.
V sporih med tekmeci Habs
buržani in celjskimi grofi je
krepko stal na strani prvih, ka
terih mogočnost ga je podpira
la pri uveljavljanju naj večjih
osebnih ambicij. Takšna oprede
litev ga je privedla tudi do tega,
da je v svojem zgodovinskem pi
sanju pretiraval s hvalo cesar
ja in hkrati z grajo celjskih
grofov.
Eneas Silvius Piccolomini je
poročal o celjskem grofu Fride
riku II.:
— In ko je spoznal, da knezi

Plenum Celjske turistične zveze. V za
četku aprila je bila v salonu hotela Celeia odlično obiskana plenarna seja Celj
ske turistične zveze, na kateri so anali
zirali delo turističnih društev, ki so čla
ni zveze. Razprava je pokazala, da se
številna društva borijo z različnimi te
žavami. Dobro je delalo samo nekaj več
kakor polovica društev. Sprejeti so bili
sklepi, da se izboljša delo turističnih
društev, kar pa je odvisno tudi od ob
činskih skupščin in še od nekaterih
drugih činiteljev.

PROGRAM PRIREDITEV 1970:

nekaznovano grešijo,j e po oče
tovi smrti sam s podložniki ta
ko sramotno nečistoval, da se
sliši kar neverjetno: tem je ugrabil žene, onim hčere, drugim
spet sestre; nikoder ni bilo mo
goče zavarovati device; tudi ni
tistih, ki jih je ugrabil, po kne
žje obdržal v palači, marveč jih
je onečaščene vračal brez od
škodnine. Nekoč je vzel lepo že
no kovaču mečarju in jo potem
vrnil; kovač je oskrunjeno ženo
preziral, grof pa ga je zato dal
hudo pretepsti, češ da je ne
vredno in smešno, da se podlož
nik ne bi družil z ženo, ko se
je družil z njo gospod. »Saj tu
di jaz,« je rekel, »ki sem ven
dar grof plemenite krvi, nisem
preziral objema nje, ki si jo ti
prej oskrunil.« Hotel je, da bi
bilo zakonsko občevanje kakor
skupno; vendar te pravice ni
kakor ni dovoljeval drugim.
O zadnjem celjskem grofu
Ulriku je Piccolomini zapisal:
— Tisti čas ni bil daleč od
petdesetega leta, čeprav je še
skrbno negoval lase. Bil je mož
vitke rasti, izbočenih prsi, moč
nih kosti, suh, tankih stegen,

bledega obraza, velikih in krva
vih oči, raskavega glasu, samo
zavesten, bistrega, vendar spre
menljivega in nestanovitnega du
ha; bil je neutrudljiv v delu, pa
tudi neutrudljiv v nasladnosti,
malo vesten v zvestobi in oblju
bah, je znal očarati in razoča
rati, je znal tuje grabiti, pa se
tudi žrtvovati, govoril in delal
je, kakor ga je prijelo.
O Ulrikovih odnosih z gospo
Kornelijo in njenim možem Fi
lipom Holzerjem:
— Pred Dunajem ga je po
padla ljubezen do razuzdane, če
prav že poročene ženske; njene
ga moža je sprejel med svoje
služabnike, da bi se pa laže vda
jal prešuštvovanju z njo, mu je
dal v oskrbo dvorec ne več kot
50 km proč od Dunaja, pravijo
mu zunanja pristava, sam pa bo
vodil njegovo ženo, medtem ko
bo on opravljal službo. Cez dol
go časa je preprosti mož vendar
opazil, da je prilizovanje velja
lo njegovi ženi, ne pa njemu;
in ko ni mogel med vrstniki dr
žati jezika, je grofa obdolžil,
se obrnil nanj in ga prosil, da
bi se smel vrniti domov. Tedaj
je bil grof v Hainburgu na meji
med Avstrijo in Ogrsko; ko je
od ovaduhov zvedel, kaj mož
misli in govori, mu je dovolil

Obisk graških novinarjev
Obisk graških novinarjev. Kakor vsako
leto je organizirala Celjska turistična
zveza tudi letos dne 11. aprila obisk
graških novinarjev in graške poštne di
rekcije, ki vzdržuje dve sezonski avto
busni progi na naše območje. Gostje,
med njimi so bili tudi zastopniki vseh
graških potovalnih agencij, so si ogledali
Dobrno in Celje. Razgovore o nadalj
njem sodelovanju in ukrepih za letošnjo
sezono sta vodila za Celjsko turistično
zvezo predsednik Rado Jenko in glavni
tajnik prof. Zoran Vudler, za graško
poštno direkcijo pa dvorni svetnik dr.
Gartner in svetnik dr. Mang.

oditi, potem pa je poslal za
njim hlapce, da ga med jaha
njem primejo. Ne vem zagoto
vo, ali ga je tudi ukazal ubiti;
ker ga na begu niso mogli uje
ti, so ga s puščicami prestrelili.
Potem je grof sam imel ženo in
je ravnal z njo skoraj s tako
častjo kakor s pravo ženo.
Tako Piccolomini o celjskih
grofih.

TRGOVSKO PODJETJE

»MODA«
Celje
Nudi metersko blago, moško,
žensko in otroško konfekcijo.
V posebnem oddelku »Baby«
vse, kar rabite za vaše
najmlajše
Torbice vseh vrst v posebnem
oddelku
Poslovalnice:
VOLNA, VESNA, MANUFAK
TURA, DROGERIJA IN
STARI TRG

Gradivo za perspektivni turistični
program Celja
Na občnem zboru Olepševalnega in tu
rističnega društva dne 20. marca 1.1. je
bilo odobreno tudi gradivo za perspek
tivni turistični program Celja, ki ga ob
javljamo v celoti:
Perspektivni turistični program Celja
mora biti usklajen s celotnim perspek
tivnim programom Celja in območja, se
stavljen pa mora biti tako, da bo tekla
turistična izgradnja postopoma, kakor bo
do pač sredstva na razpolago. To gradi
vo smo razdelili na poglavja, ki obrav
navajo ceste, turistične objekte, gostin
ske objekte in kulturno — zgodovinske
znamenitosti.
A. CESTE
Bodoča avtomobilska cesta, ki bo tek
la severno nad mestom, bo velikega po
mena za našo republiko kot celoto, ime
la pa bo vpliv tudi na naš turizem, pa
tudi na gospodarstvo našega mesta, s
tem pa tudi dobre in slabe okoliščine.
Marsikdo, ki se je doslej ustavil v Celju,
bo po novi cesti odbrzel naprej. Posebno
važna bosta oba lokalna priključka na
mestne ceste ter lokacija za gostišče, ki
je predvidena severozapadno za Golov
cem. Važna bo tudi obcestna propaganda
za naše mesto. Pomembne so tudi ostale
ceste, saj je Celje središče velikega tu
rističnega zaledja. Turistično sta v Celju
najnujnejši cesta na Stari grad, ki mora
prenesti avtobuse, ter cesta na Celjsko
kočo čez Pečovnik, ki je zgrajena do treh
četrtin.

golf, tenis, biljard, igralni avtomati itd.,
ki bodo morali biti priključeni posamez
nim gostinskim podjetjem. Večina gostin
skih lokalov je potrebna solidne obnovit
ve, predvsem sanitarne naprave. Olepše
valno in turistično društvo ter trgovsko
podjetje Merx bosta postopoma povsem
obnovila gostišče Stari grad, s čimer bo
mo dobili atraktiven turistični objekt. S
financiranjem bodo seveda težave, pred
vsem s sredstvi, ki jih bodo morale za
gotoviti cbčina, podjetja in banke. Ra
čunamo z integracijo v gostinstvu, ki je
za nadaljnji razvoj te panoge brezpogoj
no potrebna. Dvoje gostinskih podjetij v
Celju bi bilo sposobnih ne samo za na
vadno, temveč tudi za razširjeno repro
dukcijo, celo v širšem obsegu, kakor pa
smo navedli v tem programu. Zato je
integracija še toliko bolj potrebna. Brez
integracije bo celjsko gostinstvo života
rilo, pa tudi razvojni program bo težko
uveljaviti, še težje financirati.

se morajo nadaljevati. Z ureditvijo go
stišča bo končana prva faza del. Tudi
zidovje je sedaj v glavnem pokrpano, ta
ko da se lahko lotimo dokončnega obli
kovanja. Da pa bo možno preiti k temu,
je potreben adaptacijski elaborat za etapno obnovo, kar bo terjalo gotovo čas
naslednjih deset let.
To gradivo je predlog Olepševalnega
in turističnega društva kot pobuda in
osnova za podrobni program turističnega
razvoja v Celju, ki ga bo morala oskrbe
ti občinska skupščina.

D.

1. Vzdrževali bomo turistični informa
cijski urad, kjer so na voljo turistične
in druge informacije o Celju, turistične
publikacije, časopisi, razglednice, spomin
ki ter zasebne sobe.
2. Vsak teden bomo posredovali in
formacije o prostih kapacitetah, o prire
ditvah itd. osrednji turistični informacij
ski službi.
3. Vzdrževali bomo izletišče Stari grad,
na Starem gradu bomo uredili manjši
muzej, skupaj s trg. podjetjem Merx pa
izvedli večja ureditvena dela na gostišču,

KULTURNO—ZGODOVIxNSKI
SPOMENIKI

Z razvojem turizma so tesno povezani
kulturno-zgodovinski objekti, saj smo do
slej posvečali kulturnemu turizmu vse
premalo pozornosti. Predvidevamo, da bo
v dveh letih urejen lapidarij na prostem
ob Savinjskem nabrežju, kateremu bodo
dodani še nekateri drugi eksponati. V
naslednjih letih je potrebna tudi adapta
cija spodnjih prostorov grofije, da bo
lahko muzej izpeljal svoj program in pri

DELOVNI PROGRAM OLEPŠEVALNEGA
IN TURISTIČNEGA DRUŠTVA ZA OB
DOBJE 1970—1973
Program obsega dvoje dejavnosti ka
kor doslej: delo za javnost ter delo za
svoje člane.
A. DELO ZA JAVNOST

B. TURISTIČNI OBJEKTI
Med objekti, ki so pomembni za raz
voj turizma pa tudi mesta nasploh, je
potrebna predvsem velika dvorana, ki bi
služila kulturnim, turističnim in drugim
prireditvam in sejmom. Potrebujemo še
kopalni bazen, kopališče s pokritim ba
zenom ter športne naprave, katere pa naj
precizneje programirajo športne organiza
cije. V interesu turizma je, da bi bil
celjski športni park čim popolnejši. Na
območju občine je treba določiti tudi ne
kaj kompleksov, kjer bo možna graditev
weekendov, od preprostih do kvalitetnej
ših. K turističnim objektom spadajo tu
di urejeni parkirni prostori, garaže in av
tomobilska servisna služba. Menimo tu
di, da je potrebno velikopoteznej še urba
nistično urejanje našega mesta na širšem
prostoru, saj je danes vse skoncentrira
no v že itak prenatrpanem ožjem sredi
šču mesta. Urbanistično reševanje naj po
teka po javnih natečajih in s sodelova
njem občanov. Opozorimo tudi na po
manjkanje vode v Celju ter na kanaliza
cijo, ki jo je treba še naprej izgrajevati.
Lokalni promet je treba še izpopolniti,
telefon pa potrebuje nujno 1000 novih
številk. Potrebni so tudi radikalni ukre
pi proti skrajno onesnaženemu ozračju in
vodam, ki zdravju škodujejo. Saj je zna
no dejstvo, da je na svetu malo mest, ki
bi imela tako onesnaženo ozračje, kakor
ga ima danes Celje. Večina teh investicij
bo padla na ramena občine, ki bi jo lah
ko pri tem občutno podprlo gospodarst
vo.
GOSTINSTVO
Sedanje gostinstvo v Celju je potrebno
preusmeriti v specializacijo, v razširitev
kapacitet, predvsem pa na izboljšanje
kvalitete. V obdobju naslednjih 5 let bo
mo verjetno potrebovali nov večji hotel
In je treba v naslednjih letih oskrbeti
načrte ter rezervirati primerno lokacijo.
Do tedaj pa bodo zadoščale sedanje pre
nočitvene kapacitete z dograditvijo novih
ležišč v Evropi in motelom Merx-a, s ka
terim bomo pridobili 50 ležišč leta 1970.
Omenimo naj še perspektivne programe
posameznih gostinskih podjetij. Gostin
sko podjetje Na-na bo uredilo leta 1971
lokal v novem bloku, ki je zdaj v grad
nji na Otoku. Leta 1972 bo preuredilo
svoje bivše upravne prostore v Linharto
vi ulici v gostišče, v letih 1973—1975 pa
bo adaptiralo v mestu dva lokala za go
stinstvo, vsakega po 100 sedežev. Hotel
Celeia bo zgradil kegljišče in prizidal
dvorano s 300 sedeži ter izboljšal kvali
teto svojih sob. Adaptacije prenočitvenih
kapacitet in gradnje sanitarnih naprav
se je že lotil hotel Evropa, ki bo še le
tos obnovil restavracijski salon in točil
nico, leta 1972 pa bodo nadzirali prostor
nad dvorano, kjer bodo pridobili 8 eno
posteljnih sob s tuši, kar smo že omeni
li. Poleg stoječi obrambni stolp bodo
preuredili v taverno, v celoti pa bodo
obnovili tudi gospodarski del (pralnica,
likalnica, šivalnica, skladišča). Vkljub
tem gradnjam je treba pričeti z načrto
vanjem za novi hotel, ki ima predvideno
lokacijo ob Jurčičevi ulici, kjer so danes
barake Cestnega podjetja. Mogoče bi se
tega lotilo gostinsko podjetje Ojstrica, ki
bo v naslednjih letih verjetno ob svoje
prostore ob Ljubljanski cesti. Z novo ve
liko samopostrežno restavracijo, ki jo bo
verjetno gradil KK Žalec, bi bile pokrite
potrebe po družbeni prehrani. Urediti bo
treba nekaj lepih socializiranih lokalov,
kakor specialno točilnico vin, kavarno,
lokal za mladino, klub, lokal z domači
mi specialitetami itd. Celjska koča je
potrebna temeljite obnove in novega vo
dovoda. Potrebnih je tudi nekaj objek
tov za razvedrilo, kakor kegljišča, nüni-

— angažirali se bomo za turistično
vzgojo prebivalstva našega mesta,
— podpirali bomo vse oblike propa
gande za turizem in lepšo ureditev me
sta,
— zavzemali se bomo za boljše pro
metne zveze,
— zavzemali se bomo za vzdrževanje,
zavarovanje in negovanje pokrajine, kultumo-zgodovinskih spomenikov, kulturnih
dobrin in narodnih običajev,
— zavzemali se bomo za izboljšave,
estetsko in praktično ureditev gostišč ter
za kvalitetne gostinske storitve,
— zavzemali se bomo za razne olaj
šave, ki pospešujejo turizem, in se tru
dili, da se onemogočijo vplivi, ki bi lah
ko škodovali turizmu in lepšemu razvoju
Celja.
11. Med bodočimi nalogami našega
društva bo tudi sodelovanje v razgovorih
za razvoj in integracijo v gostinstvu. Po
govoriti se bo treba o vlogah potovalnih
agencij glede razvoja turizma v našem
mestu.
12. Močneje se bomo morali angažira
ti glede urbanističnega razvoja našega
mesta, za ureditev prometne problemati
ke, predvsem pa se bomo trudili, da bi
pristojni ukrepali, da se prepreči one
snaženje ozračja in voda, ki je doseglo
že zdravju škodljiv obseg.
13. Med nalogami, ki čakajo novi upravni odbor, je tudi problematika od
dajanja zasebnih sob, pa tudi našo in
formacijsko in vodniško službo bomo
morali izpopolniti.
14. Poleg vsega naštetega bo moralo
društvo opraviti kakor doslej še številne
druge naloge, ki so potrebne za razvoj
in pospeševanje dejavnosti, ki je v društ
venem programu.
B. DELO ZA DRUŠTVENE CLANE
1. Vsako leto bomo organizirali 8—12
turističnih izletov. Približno polovico iz
letov bo po naši državi, polovica pa v
inozemstvo. Organizirali bomo tudi ogle
de opernih in operetnih predstav. Pro
gram bo sprejela vsako leto komisija za
izlete.
2. Svojim članom bomo preskrbeli
vsako leto ceneno letovanje na morju ali
v Savinjski dolini.
3. Izdajali bomo časopis Lepo mesto
dvakrat ali pa vsaj enkrat letno. Časo
pis bo seznanjal člane o delu društva, o
akcijah, ki jih društvo podpira ter o tu
ristični, komunalni in kulturni proble
matiki Celja. Namen časopisa je tudi se
znanjati širšo javnost o delu društva ter
o društvenih pobudah.
4. Članom bomo zagotovili vstopnice
za vse društvene prireditve, v društve
nem uradu pa imajo na voljo vse vrste
turističnih in prometnih informacij, lite
raturo itd.
5. Novi upravni odbor mora najti še
nove, dopolnilne dejavnosti v korist dru
štvenih članov.

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

C.

PRIPOROČA SE
kazal javnosti čimveč eksponatov. Lani
so bile obnovljene freske v farni cerkvi,
ki so po kvaliteti zelo pomembne. S tem
smo dobili izreden objekt kulturnega tu
rizma. Ob stopnicah, ki vodijo na Jože
fov hrib, je treba obnoviti kapelice, ker
takšne, kakršne so danes, zares ne mo
rejo ostati. Znamenje, ki stoji ob Vrunčevi ulici, naj dobi svoj prostor južno od
farne cerkve, kjer je bila nekoč kaplanija, ali pa v podaljšku lapidarija ob
Savinjskem nabrežju, v kolikor bi seda
nja lokacija ne ustrezala programiranim
gradnjam v tem mestnem predelu. Zgo
dovinska gotska cerkev na Svetini terja
dokončanje obnovitvenih del v naslednjih
letih, vključno z obnovo izredno lepega
zvonika.
Razumljivo je, da mora veljati za ce
lotno staro mestno jedro poseben ure
ditveni režim, tako glede zazidave kakor
glede adaptacij, kar velja predvsem za
vse poudarjene historične elemente, po
sebno portale. Ko bo zaradi urejanja ce
stnega križišča porušena Semečeva hiša,
bo prenesen njen portal na Okope, kjer
bo tvoril prehod na Savinjsko nabrežje.
Na poštnem dvorišču je treba odpraviti
arheološka izkopavanja, saj je pričako
vati tu pomembne ostanke nekdanje Celeie. Ta prostor bi tudi kazalo rezervira
ti za antični park. Vzporedno bi sanirali
tudi vzhodni del še ohranjenega mestne
ga obzidja s še ohranjenim severovzhod
nim obrambnim stolpom. V podaljšku
Prothasijevega dvorca ob Gledališki uli
ci bi se naj prezentlral antični mozaik,
ki je na tem mestu ohranjen v zemlji.
Tudi obnovitvena dela na Starem gradu

ki ga bomo povečali, uredili nove pro
store v I. nadstropju ter skladišča. So
delovali bomo pri urejanju ceste na Sta
ri grad.
4. Vsako leto bomo izvedli ocenjeval
no akcijo za najlepše cvetje na oknih in
vrtovih.
5. Opozarjali bomo na nepravilnosti,
ki jih bo ugotovila naša komisija (s pis
mi in v časopisih).
6. Dajali bomo predloge za razvoj tu
rizma in lepo ureditev našega mesta.
7. Sodelovali bomo z vsemi, ki so za
interesirani za razvoj turizma in lepše
podobo našega mesta, predvsem pa z ob
činsko skupščino.
8. Skupaj s skladom za pospeševanje
turizma ter Celjsko turistično zvezo bo
mo organizirali turistično propagando za
Celje (3 nove publikacije, public relati
on, sodelovanje na velesejmih in razsta
vah, razpošiljanje propagandnega materi
ala, obiski turističnih agencij itd.). Naj
ti moramo možnosti za še večji obseg
propagande!
9. Vsako leto bomo organizirali dru
žabno prireditev valčkov večer ter sode
lovali pri izvedbi letnih iger ter še neka
terih drugih prireditev, ki jih bomo v
mejah možnosti tudi podprli. Podroben
program za prireditve bo sprejel vsako
leto upravni odbor. S tem v zvezi je tu
di problematika družabnega življenja, ki
jo bo moral upravni odbor proučiti ter
sprejeti določene sklepe.
10. Dalje se bomo
— angažirali za realizacijo perspektiv
nega programa turizma, ki ga je sprejel
občni zbor,

»Zlatarna« Celje
KERSNIKOVA ULICA
Z lastnimi prodajalnami:
Celje, Prešernova ul. 2
LJUBLJANA, Wolfova ul. 3
MARIBOR, Grajski trg 8
ZAGREB, Petrinjska 4
BEOGRAD, Terazije 1 in Pe
šačM prolaz pri robni hiši
SARAJEVO, Gazi Husrefbegova 3 in 20
NOVI SAD, Dunavska 14
SUBOTICA, Trg svobode 1
SPLIT, Titova obala 19

ZA SPOMLADANSKI IZLET
PRIPOROČAMO

Izletišče
„Stari grad66
fc.i-■

LEPO MESTO 3

Smeh in fantastika na celjskem odru
Letošnji gledališki repertoar
hoče v precejšnji meri pritegni
ti občinstvo z mikavno snovjo
ter sproščeno uprizoritvijo, za
to se ne boji det, ki jim je
vedra zabava prvi namen. Tako
se je kot tretja premiera poja
vila komedija Bosa v parku
Neila Simona, ki smo ga spo
znali lani po Zares čudnem pa
ru. Letošnje delo ne biča in ne
deli moralno vzgojnih naukov,
je le preprosta vedra komedija
brez ostrine in cinizma, ki se
kar iskri od življenjske moči.
V ospredju je mlad zakonski
par, ki preživlja medene tedne,
a hkrati že tudi prvo krizo, ki
izbruhne za prazen nič in se
seveda tudi lepo razreši. To is
krivo, dobrodušno delce (režiral
ga je Mirč Kragelj) je kot na
lašč za Mino Kjudrovo — nosil
ko glavne vloge, ki se je v njej
docela razživela s svojim živah
nim, sproščenim, navzven obr
njenim igralskim temperamen
tom. V gledalcu ostane živa
predvsem njena razgibana igra,
ki potisne stran dejanje.

Vsaka noviteta je vredna po
sebne pozornosti. Drama Pre
gnani iz raja (režija Fran
ci Križaj) vzbuja dvojno pozor
nost: kot slovenska noviteta
(napisal jo je Juro Kislinger po
ideji Franja Puncerja, čigar no
vela je izhajala v Novem tedni
ku) in kot dotlej nova zvrstna
gledališkem odru — znanstveno
fantastična drama, čas dogaja
nja — podzemlje, kjer živi 33.
generacija potomcev tistih red
kih ljudi, ki so ušli uničenju, in
dejanje — iskanje nove energi
je, ki bi lahko nadomestila že
izčrpane zaloge, zato pot dvoji
ce znanstvenikov proti površju
zemlje, proti soncu, ki je tem
ljudem zaradi nekdanje kata
strofe tabu. In ideja? Ideja je
zavzeto svarilo človeštvu pred
nespametjo, ki ga utegne pogu
biti. Vsekakor zanimiva in upo
števanja vredna problematika.
Ob zunanje zelo napeti drami
se v gledalcu pojavljajo misli in
pomisleki. Začuti dvojnost med
tehtno fantastično snovjo in med

dokaj površno obdelanimi čisto
človeškimi odnosi (izrazit pri
mer za to je prizor z materjo
in ženo ob mrtvem energetiku).
Zdi se, da se igralci niso mogli
prav zaživeti v odmaknjene si
tuacije in so ostali večinoma ne
prizadeti. Izjema pa je bil pri
zor, ko se energetik (Bermež)
in biolog (Veras) znajdeta na
zelenem površju zemlje, v raju,
in sta vsa prevzeta od luninega
sija, ki ga imata za sonce. K
učinkovitosti tega prizora pa je
veliko pripomogla scena Avgusta
Lavrenčiča. Na žalost pa taki
prebliski ne morejo omajati omenjenega spoznanja, da fanta
stično znanstveni element ni
podprt z globoko razčlenitvijo
človeških odnosov.
V začetku aprila je bila no
va premiera, Ibsenova drama
Sovražnik ljudstva. Ob tej pri
liki je igralec Sandi Krošl pro
slavil dvajsetletnico neprekinje
nega ustvarjanja v celjski gle
dališki hiši.
B.O.

RAZSTAVE V LIKOVNEM
SALONU
Tudi v letošnjem letu nada
ljuje likovni salon v okviru celj
skega pododbora DSLU in pod
vodstvom agilnega novinarja in
dramatika Jura Kislingerja raz
stavno dejavnost. V letošnje le
to je segla že od lani razstava
slikarja Evgena Sajovica in ki
parja Ij/larka Maherja. Sledila je
zanimiva razstava kiparja Jane
za Pirnata, ki se je Celjanom že
drugič predstavil, tudi tokrat z
vrsto portretov v kamnu, pred
vsem otroških glav. Za tem je
bila pododborova razstava, o ka
teri poročamo v posebnem pri
spevku. Razstavljali so: Hoče
var, Horvat-Jaki, Knez, Lavren
čič, Kugler, Lorenčak, LorenčakPavletičeva, Rijavec, Tomanič,
Zavolovšek, Povše in žuževa, 11
slikarjev in 1 kipar. Ob razstavi
so izdali poseben katalog. Tej
je sledila razstava znane celjske
umetnice akad. slikarke Darin
ke Pavletič-Lorenčak, ki nam je
predstavila vrsto svojih novih
čustvenih slikarskih del. Aprila
se je predstavil slikar Leopold
Oblak, ki kaže v svojih slikah
značilen fragmentizem v kompo
ziciji pa figuraliko z abstraktni
mi slikarskimi elementi. V za
četku maja bo razstavljal znani
slikar Lojze Spacal.

OTD in občina
(k občnemu zboru 20. III. 1970)

Staro Celje. Z dopisnico nam sporočite čimveč podatkov o tej sliki. Najboljši odgovor prejme
nagrado 100 din

Celjske opekarne
CELJE

Zbor bil je živ,
s koncertom združen,
ki operni ga vrh je pel.
Pokazal je, kako zaslužen
je forum, ki je zbor imel.
To resda so idealisti,
ki OTD nam vodijo,
a njih računi vsi so čisti,
tako občani sodijo.
Zelo je plodno vztrajno delo,
ki društvo to opravlja ga
načrtno, krepko in veselo
in vsak Celjan pozdravlja ga.
Kako je hvale vredna zveza
med občino in društvom tem!
Tako se pač uspeh doseza
naporov skupnih v marsičem!

Ko ste na počitnicah, na izletu, po opravkih je vaše stano
vanje brez nadzorstva, zato ne odlašajte s sklenitvijo
KOMBINIRANEGA ZAVAROVANJA
STANOVANJSKIH PREMIČNIN

Opekamiška 9 — telefon 26-03
Priporočajo svoje kvalitetne izdelke

»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 galan
terije.
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pri zavarovalnici SAVA
ki vas bo obvarovala nepričakovane izgube premoženja. V
zvezi z zavarovanjem vas bodo v kratkem obiskali naši
zastopniki. — Stanovanjske premičnine zavarujemo za
nevarnosti:
— požara, udara strele, eksplozije, viharja, toče, potresa,
demonstracij, manifestacij, vlomske tatvine, poskusa
vloma, ropa, tatvine, razbitja stekel in ogledal, izlitja vode
— odgovornosti sklenitelja kot zasebnika, poplave, zemelj
skega plazu, odtrganja zemljišča in snežne lavine, de
lovanje električnega toka, ki obsega uničenje ali poško
dovanje elektr. strojev in aparatov, radijskih in televi
zijskih sprejemnikov ter motornih črpalk

Dejavnost OF na celjskem območju pred 25 leti
Po prihodu XIV. udarne di
vizije se je na Štajerskem izred
no razmahnilo politično delo.
Na osvobojenem ozemlju Gornje
Savinjske doline in Kozjanske
ga so bile prve svobodne volitve
in z njimi se je utrdila ljudska
oblast.
Tudi na ozemlju, ki ga je še
zasedal okupator, se je razvila
velika politična dejavnost. Ta
ko imamo podatke, da je bil
dne 2. avgusta 1944 v Lurdu pri
Žalcu, v vasi šešče, velik parti
zanski miting, četudi je bila
vas komaj 15 minut oddaljena
od nemške postojanke. Na mi
tingu so sodelovali člani okrož
nega komiteja, odprli pa so ga
z razvitjem prapora in petjem
himne. Nekaj dni nato je bil
podoben miting v vasi Pirešici
pri Žalcu z okoli 200 udeleženci.
Tudi tukaj so razvili prapor.
Po kulturnem sporedu se je
na obeh mitingih razvilo ljud
sko veselje. To sta bila prva
večja mitinga v središču Spod
nje Savinjske doline.
Ob koncu leta 1944 je bilo po
zapisniku okrožnega odbora OF
Celje stanje političnih organiza
cij naslednje: V okraju Konjice
je bilo 30 odborov OF, Žalec 13,
Celje — okolica 81 odborov OF
in 63 odborov ZMS, okraj Šo
štanj 28 odborov OF.
Celje je imelo v začetku leta
1945 v samem mestu 8-članski
okrajni odbor OF s prehranje
valnim odsekom, odborom SPŽZ,
odborom ZMS in odborom RK.
Sekretar okrajnega odbora je
bil Martin Klančišar. V mestu je
delalo 6 četrtnih odborov, ki so
zajeli večino slovenskega prebi
valstva. V mestu je bilo 24 odbo
rov SPŽZ. V vseh tovarnah so
bili organizirani odbori delavske
enotnosti, najboljša organizaci
ja je bila v cinkarni.
O stanju političnih organiza
cij na celjskem terenu je dne
13. marca 1945 poročala sekre
tarka Iva Rakar.
Po velikih izdajah v letu 1942
se je delo Osovobodilne fronte
nadaljevalo po obrobnih krajih
Savinjske doline, posebno na
Dobrovljah. V mestu samem so
prebivali le še redki aktivisti in
zaupniki, povezani s političnim

in vojaškim vodstvom. Jeseni le
ta 1944 so prišli- na teren mesta
Celja politični delavci iz bližnje
okolice. V začetku novembra
1944 se je formiral okrajni ko
mite KPS za mesto. Komite je
sestavljalo 5 članov, vodil ga je
sekretar Martin Klančišar-Nande. V kratkem sta bili osnovani
dve partijski celici v Zavodni in
cinkarni. Ti celici sta organizi
rali živahno ilegalno delo. Osvo
bodilna fronta je v kratkem ča
su imela v vseh podjetjih in
drugih ključnih položajih svoje
zaupnike.
Mladinski aktivi so bili or
ganizirani v Zavodni, tovarni emajlirane posode, na Dolgem po
lju, v Novi vasi in obrobnih kra
jih, ki so vključevali skoraj vso
dosegljivo mladino na teh tere
nih. Vzporedno z njimi je par
tijski komite organiziral šeAFŽ,
Rdeči križ in socialno varstvo.
V tem času je bila ustanovljena
tudi okrajna tehnika, ki je de
lala pri Trbovčevih nad Arclinom.
Okrožni odbor OF, ki ga je
vodila sekretarka Milica Gabro

S SVOJIMI POSLOVNIMI ENOTAMI
— Osrednja enota Celje z ekspoziturami:
“
ŽALEC, MOZIRJE, LAŠKO, SEVNICA,
BREŽICE, ROGAŠKA SLATINA,
ŠMARJE pri JELŠAH, ŠENTJUR pri
CELJU in SLOVENSKE KONJICE.
— 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.
— Podružnica CELJSKA MESTNA HRA
NILNICA.
— Podružnica za kmetijstvo v CELJU.

Vam daje vse informacije o denarnih zadevah, svetuje,
skrbi za najugodnejše poslovno sodelovanje v bančnih po
slih in je na voljo s svojimi uslugami gospodarskim orga
nizacijam in občanom.

Moji spomini na Celje

Bilo je pred 50 leti. V zimskih
mesecih 1919-20 smo se sedmošolci in osmošolci mariborske
klasične gimnazije pripravljali na
predstavo »Miklove Zale«. Ne
vem, kako se je pravzaprav pri
merilo, da se je na neki vaji
kar na lepem pojavil tedanji
glavni urednik mariborske »Stra
že« dr. Leopold Lenard. Ko da
je padel z neba. Nekaj časa je
molče opazoval našo igro. Ni
minilo pol ure in že se nam je
vsilil za režiserja. Bil je majhen
možiček, ki se je bil žalostno
proslavil s svojimi žolčnimi, ne

Društveni izleti 1970
Olepševalno in turistično društvo Ce
lje je pripravilo za leto 1970 naslednje
izlete:
19. april: Keszthely (Madžarska), cena
56.— din.
23. maj: Gorica—Oglej—Gradež—Trst
(Italija), cena 65.— din.
7. junij: Nova Gorica—Sveta gora —
praznik češenj v Dobrovi, cena 48.— din.
26. junij: Sleme nad Šoštanjem, ce
na 10.— din.
ll.julij: Belopeška jezera—Trbiž—Višarje—Arnoldstein—Podkoren, cena 54.—
din.
24. julij: čateške Toplice, cena 16.—
din.
9. avgust: Graz—Bruck—Kapfenberg—
Mariazell, cena 58.— din.
23. avgust: Bled—Vintgar—Pokljuka—
Plitvička jezera, yena 54.— din.
25. september: Polzela—Gora Oljka,
cena 14.— din.
4. oktober: Jennersdorf—Gleichenberg,
cena 52.— din.
11. oktober: Zagorje—Medijske topli
ce—Trojane, cena 18.— din (zaključni
izlet s pojedino krofov).
Prijave za vse izlete sprejema naš
turistični urad poleg kina Metropol v
Stanetovi ulici, telefon 29-79. Navedene
cene veljajo samo za društvene člane.
Izletov se lahko udeležijo tudi nečlani,
vendar velja za njih nekaj višja cena.

Kreditna banka Celje

Dr. Fran Vatovec:

ii.

vec-Lenka, je konec marca 1945
ustanovil Narodno zaščito mesta
Celja. Ta je imela v zadnjih
dneh okupacije in ob kapitula
ciji okupatorja izredno pomem
bno vlogo. Ščitila je industrij
ske objekte in prebivalstvo ter
razoroževala umikajočo se oku
patorsko vojsko. Celotno pod
ročje mesta Celja je vodstvo Na
rodne zaščite razdelilo na štiri
enote. Narodna zaščita je v de
lo vključila poleg zavednih moš
kih tudi ženske, predvsem za pr
vo pomoč v primeru nesreč. V
tovarni emajlirane posode je bi
la ustanovljena še posebna Na
rodna zaščita s približno 50 čla
ni-, ki je varovala podjetje. Kas
neje je zaščita zaživela po vseh
važnejših podjetjih. Narodna za
ščita v mestu je štela okoli 70
članov in jo je vodil Ivan Veber.
Prve dni maja leta 1945 je
okrajni komite KPS ukrenil vse
potrebno za prevzem oblasti v
Celju. Na dan 1. maja so celjski
aktivisti raztrosili po vseh celj
skih ulicah gesla OF. Nemška
posadka je kapitulirala dne 8.
maja 1945 ob 8. uri zjutraj.

Ko so člani okrajnega odbo
ra OF prispeli v mesto, so bile
mnoge hiše, v katerih so prebi
vali zavedni Slovenci, že okraše
ne z našimi zastavami.
Stane Terčak

strpnimi ocenami Cankarjevih
spisov.
Najprej smo uprizorili »Miklovo Zalo« v Mariboru. Ne
dvomno z lepim uspehom. Spo
minjam se, da je dr. L. Lenard
na vajah kritično ocenil inter
pretacijo mojega župnika. Zdel
se mu je premlad. Prepričeval
me je, da gre za starčka, upog
njenega župnika, ki komaj sliš
no govori in pokašljuje. No na
mariborski predstavi sem mu
skušal ustreči.
Mariborski odrski uspeh nas
je spodbudil, da smo pomislili
na reprizo, ki naj bi bila v celj
skem gledališču. Vse nadrobno
sti so bile s tem v zvezi dogovor
jene sporazumno z vodstvom
celjskega gledališča. Tudi datum
našega nastopa je bil določen.
Smola. Padel je prav na začetek
zgodovinske železničarske stav
ke, ki je izbruhnila opolnoči 15.
aprila 1920 kot del splošne stav
ke
železničarjev
Jugoslavije.
Ustavljen je bil ves železniški
promet. Mi pa bi morali nasto

piti na odru celjskega gledališča
z »Miklovo Zalo«. Znašli smo se
v škripcih, toda pomagali smo
si. Železničarji so nas razumeli.
Rešitev je bila preprosta. Orga
nizirali so »ogled« situacije
vzdolž proge od Marbora do Ce
lja. Improvizirali so kontrolni
»vlakec«: lokomotiva s priklop
ljenim tovornim železniškim vo
zom. Stlačili smo se vanj in se
odpeljali proti Celju. »Vlakec«
se je ustavil le na nekaterih po
stajah
(Pragersko,
Poljčane,
Grobelno).
Med vožnjo je bilo vse v naj
lepšem redu. V Celju pa nas je
čakala žalostna novica. Vodstvo
celjskega gledališča je glede na
izbruh stavke odpovedalo naš
odrski nastop z »Miklovo Zalo«.
Seveda nismo vrgli puške v ko
ruzo. Brž smo zavihali rokave
in se takoj lotili dela. Pripravi
li smo razen transparentov le
pake, ki so vabili Celjane na
predstavo. Nalepili smo jih po
hišah, ograjah in drevesih. Po
vrh tega smo nosili po mestu
reklamne transparente, ki so
prav tako opozarjali Celjane, da
bomo uprizorili »Miklovo Zalo«.
Vkljub ustavljenemu prometu.
Predstavo smo pričeli ob 17.
uri. Drugače ni šlo, kar je bilo

Golte
VABIJO TUDI
SPOMLADI IN
POLETI

OBRTNO PODJETJE

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

natančno dogovorjeno, doklej
nas bo vlakec čakal na postaji,
da nas prepelje po predstavi na
zaj v Maribor.
Lepaki in transparenti so
svoje opravili. Gledališče je bilo
dobro zasedeno. Naš nastop je
sprejelo občinstvo s toplim pri
znanjem. Celjanom je najbolj
ugajalo, ker smo se vkljub splo
šni stavki dobro znašli. Z vstop
nino smo lahko krili vse stro
ške. Živo se spominjam, kako
sem jo zagodel dr. L. Lenardu
ob celjski predstavi. Moj župnik
ni bil tukaj starčevsko betežen,
kakor ob mariborski predstavi,
temveč mlad in živahen. Za od
rom me je čakal dr. Lenard. Po
žugal mi je s prstom, kar je po
menilo grajo zaradi samosvoje
interpretacije župnikove odrske
podobe. Med povratno vožnjo v
Maribor se mi je približal. »Ve
ste«, je menil, »pravzaprav vam
je »celjski« župnik bolj ležal. Ni
pa lepo, da ste me kar na le
pem potegnili. No, naj vam pa
bo glede na uspeh predstave vse
odpuščeno.«
Ob tretjem srečanju s Ce
ljem pa sem stopil v politično
areno. Bilo je v mračnem ob
dobju šestojanuarske kraljeve
diktature.
dr. Fran Vatovec
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Serija abonmajskih koncertov
je za letošnjo sezono zaključena.
Priznati moramo, da smo napre
dovali po kvaliteti prireditev
kot po obisku.
V decembru se je predstavil
Slovenski trio, ki ga sestavlja
jo violinist Dejan Bravničar, če
list Ciril Škerjanec in pianist
Aci Bertoncelj. Trio je izvajal

pester spored skladb za posa
mezne instrumente poleg Beet
hovnovega Tria. V januarju smo
poslušali
izvrstno sopranistko
Zlato Ognjanovič, ki jo je spre
mljala na klavirju Zdenka Lukec, tenorist Mitja Gregorač je
pel pesmi s spremljavo harfist
ke Uršič Petričeve.
V februarju je bil v gosteh

HJ hotel evropa
/*™aj

celje

Slovenija »Jugoslavija

Titov trg 4 — Telefon 20-18, 20-19
— zabavna in plesna glasba v času sezone
— pokrit letni vrt
— organiziramo svečane obroke in skupinske aranžmane
s posebnimi popusti
Kolektiv se lepo priporoča.

KOVINOTEHNA
VELETRGOVINA S TEHNIČNIM BLAGOM UVOZ-IZVOZ
CELJE, MARIBORSKA 17
telefon 39-71
— kvalitetna jekla
barvne kovine
telex 033516
kroglični ležaji
telegram KOVIT Celje _ 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

Naš profesor Nuli
Bilo v šolskem letu 1915/16, še v pr
vi polovici svetovne vojne. Naš sedmi
razred celjske gimnazije je bil že moč
no okrnjen, četrtina naših tovarišev je
bila že vpoklicana v vojsko. Šestindvaj
set mlajših, večidel pripadnikov letnika
1898, pa nas je tudi že čakalo na odhod
k vojakom in potem na krvava bojišča.
V šoli je življenje teklo, kakor da
povsod v svetu vladata mir in red. Pro
fesorji, razen dveh Slovencev so bili to
Nemci, so se z nami znali potruditi. Ka
kor večina teh so tudi mnogi naši nem
ški sošolci prišli v Celje z Dunaja, iz
Gradca in Trsta. Druga polovica nas je
'bila Slovencev, domačinov iz celjskega
okrožja. Vsi pa smo se prijateljsko razu
meli, čeprav se politično nismo vselej ujemali.
V tem času je na zavod prišel službo
vat mladi profesorski suplent Kaltner,
Dunajčan. Menda ni mogel postati vojak.
Imel je neko napako v očeh, a skozi očala z debelim steklom je videl dobro.
Ponašal se je s črnimi, pristriženimi br
čicami pod topim nosom. Dijaki smo ga
imenovali tudi »Nuli« — to besedo je v
računih pogosto uporabljal s čudno po
jočim glasom. Bil je suhoparen pedant,
na zunaj neokreten, vendar prizadeven
metodik. Z nekaterimi izmed nas sedmošolcev, nadarjenimi matematiki, je mogel
biti zadovoljen. Z vsemi drugimi pa je
ravnal mnogo strože od svojega predni
ka. Zlasti neizprosen je bil pri ocenah
šolskih nalog. Ob konferenci je izrekel
vrsto graj in opominov tudi nad dijaki,
ki tega še malo niso pričakovali. V tem
pa smo videli krivico, toliko večjo, ker
smo vedeli, da bomo čez nekaj mesecev
itak vsi že tam, kjer nam matematika
ne bo varovala živih glav, medtem ko bo
Nuli tedaj za šolskim katedrom lahko
varno naprej govoril.
Sklenili smo protestirati s stavko.
Tudi tovariši, prav dobri v predmetu, so
se strinjali s tem. In tako smo neko do
poldne decembra 1915 v odmoru tik pred
Nullovo uro zapustili razred. Iz šole pri
farni cerkvi smo v četverostopih čez ka
pucinski most krenili v mestni park.
Zbrani tam okrog kamnite mize smo si
našteli krivice, ki nam jih je storil Kalt
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ner. Potem smo zapeli nemško in slo
vensko pesem, nazadnje še »Gaudeamus«,
in se vrnili s čvrstim korakom.
Tej enourni stavki je sledila disciplin
ska preiskava z zasliševanji pred ravna
teljem, ki je z nevoljo poslušal naše pri
tožbe. Za kazen smo vsi prejeli slabe
rede v vedenju in morali plačati vsak
trideset kron šolnine.
Naš boj se je nadaljeval, le da zdaj
na drugačen način . . .
Med najboljšimi matematiki Slovenci
v razredu je bil naš mali Mirtič. Prebi
val je pri svoji materi v pritlični stavbi
na dvorišču Kolenčeve hiše ob tedanji
Graški cesti. Nekega večera v januarju
1916 je že povečerjal in si pripravil šol
sko torbo za prihodnji dan, ko bodo pi
sali matematično nalogo. Te se je lahko
samo veselil. Tedaj pa — tik pred osmo
uro, ko so se v zimskem času po Celju
zaklepala hišna vrata, so v snegu zunaj
zaškripale stopinje in nekdo je potrkal
na zagrnjeno okno.
Vstopili so — bilo je enajst Mirtičevih sošolcev, a samih Nemcev. Kar hlad
je zavel od njih po topli sobi. Tiho, zaup
no je spregovoril kolega Krebitz, sin
davčnega upravitelja, ki je sicer bil rad
glasen:
»Tu imamo vse podatke k jutrišnji
Nullovi matematični nalogi. Računi so
salamensko težki in sami ne znamo re
šiti vseh, zato smo te poiskali. Tebi bo
to igrača! Prosimo te: narekuj nam iz
vedbo računov, da si jo mi vsi zapišemo!
Ampak obljubi nam, da boš o vsem tem
molčal, kakor bomo tudi mi. Da ne bo
iz tega afere . . .«
Mirtič je pomislil: da bi samo Nem
cem pomagal priti do lepih ocen?
»Kaj bi obljubljal! Zaupajte mi ali
pa ne, kakor hočete!«
Seveda so popustili, saj bi si druga
če ne mogli pomagati. Bili so sicer še
trije drugi prav dobri matematiki v raz
redu, a tudi ti vsi Slovenci in povrh še
vozači, ki niso stanovali v mestu.
Mirtičeva mati je razpostavila stole okrog široke mize. K njej so posedli di
jaki s papirji in svinčniki v rokah. Tudi
Mirtič sredi njih je pričel pisati, ko jim
je hkrati gladko in hitro narekoval iz
peljavo vseh teh nelahkih računov. V pol

Slovenski oktet, ki je ponovno
navdušil številne poslušalce v
nabito polni dvorani. Oktet raz
polaga z izvrstno pevsko tehni
ko ter ima naštudiran velik in
ternacionalni program.
Za konec sezone je že drugič
prispel v Celje simfonični orke
ster Slovenske filharmonije z di
rigentom Samom Hubadom in z
violinistom Igorjem Ozimom.
Naš ugledni violinski virtuoz je
zaigral Mozartov koncert za vio
lino in orkester, na sporedu je
bila še Schubertova »nedokon
čana«
simfonija v h-molu in
Wagnerjeva uvertura
»Mojstri
pevci niimberški«. Izven abon
majev je bil še intimni klavirski
večer, na katerem se je pred
stavila tržaška rojakinja mlada
pianistka Neva Merlak. Svoj
redni letni koncert je častno opravil mešani zbor »France Pre
šeren«, v maju je napovedan še
akademski zbor »Tone Tomšič«
iz Ljubljane, ki ga vodi Marko
Munih. Značilno za letošnjo kon
certno sezono je, da smo bili
deležni po dolgih letih dveh sim
foničnih koncertov, da je zapo
redje koncertov dajalo pestro
sliko slovenske poustvarjalnosti
iz področja instrumentalne kot
tudi vokalne glasbe. Tako je bi
lo ustreženo različnim okusom

ljubiteljev glasbene umetnosti.
Koncertna poslovalnica je še
posebej poskrbela za mladino,
kateri je bilo namenjenih kar
12 koncertov. Vrstili so se vsak
mesec po eden, od oktobra do
marca, pretežno po dva na isti
dan za dopoldansko in popol
dansko izmeno dijakov. Mladina
je poslušala simfonični koncert.
Slovenski oktet, druge koncerte
so izvajale skupine solistov, tako
npr. basist Ladko Korošec —
Marija Bitenc Samčeva in An
drej Jarc, Consortium musicum
(flavta, violina, viola, čelo, so
pran), violinist Bravničar —
mezzosopranistka Eva Novšakova in pianist Ljubo Rančigaj.
Vsi koncerti za mladino so
bili komentirani. Udeležba mla
dine je bila zelo zadovoljiva,
preko 650 je bilo abonentov. Raz
veseljivo je tudi dejstvo, da so
imeli priliko obiskati koncerte
dijaki s podeželja, ki so marsi
kdaj prikrajšani za kulturne dogocfke.
K širokemu razmahu koncert
nih prireditev so delno pripomo
gla celjska podjetja, ki so s fi
nančnimi prispevki pokazala ve
liko razumevanje za glasbeno
kulturo.
Koncertna poslovalnica v Ce
lju bo do jeseni izdelala načrte
za prihodnjo sezono v želji, da
zajame najširši krog obiskoval
cev.
E. K.

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.

ure so jim prišli do kraja. Prijazno so
se mu zahvalili vsi ti Dunajčani, Grad
čani in Tržačani poleg trojice sinov celj
skih uradnikov.
Domenili so se še, da nihče izmed njih
ne sme napisati naloge, ki bi zaslužila
najvišjo oceno. Vsak mora delati tudi na
pake in smejo najšibkejši doseči le red
»zadostno«. Tako profesor Nuli ne bo ob
teh nalogah mogel ničesar zasumiti.
»Kako nam je uspelo priti do teh po
datkov, to skrivnost ti odkrijem pozneje
kdaj. Za zdaj pa hvala!« Tako se je po
slovil Krebitz, ko je z drugimi vred se
gel Mirtiču v desnico. Odšli so tiho in
previdno.
Mirtič zdaj ni premišljal. Podatke k
nalogi je moral sporočiti še slovenskim
tovarišem. Odpravil se je v mrzlo noč.
Tudi v moje okno je pognal kamenček.
Poklicali smo še druge in do poldesete
ure nas je bilo pri njem že osem. Pri
čeli smo pisati po njegovem nareku,
vendar z nekim nezaupanjem. Kaj če vse
to ni le nekakšna potegavščina?
Drugo učno uro naslednjega dopol
dneva nam je profesor Kaltner v razredu
razdelil zvezke in hitro na tablo napisal
podatke k petim računom. Ujemali so se
z našimi. Nato je stopil za kateder in
nam zagrozil, da bo vzel zvezek vsako
mur, ki bi se samo ozrl k svojemu so
sedu. Vso uro nas je nepremično motril
skozi očala. Mi pa smo se delali, kakor da
mnogo preudarjamo, čeprav smo se na
pamet naučili račune in tudi napake, ki
smo jih po načrtu morali zagrešiti.
Čez teden dni nam je profesor Nuli
vrnil pregledane naloge. Pohvalil nas je,
da smo tokrat pokazali lep napredek,
saj niti ena naloga ni prejela negativne
ocene. »Le nadaljujte tako in potem si
bomo najboljši prijatelji!« je dejal.
Toda ni nam uspevalo vse brez težav.
Nekateri so pri računanju na šolsko ta
blo tako zelo odpovedali, da se je Kaltner
moral čuditi razliki med pismeno in ust
no prikazanim znanjem. Da bi se bolje
ujemalo, so se nekateri temeljiteje opri
jemali učenja.
Naši nemški tovariši so hitro spozna
li, da Mirtič pomaga tudi Slovencem.
Priskrbeli so si podatke še za dve na
slednji nalogi in smo se obakrat kar vsi
skupaj sestali pri Mirtiču, da nam je na
rekoval izvedbo računov. Nato pa smo s
tem prenehali, kajti v maju 1916 smo
razen petih vsi postali vojaki.

Poslovili smo se tudi od profesorja
Kaltnerja. Priznal nam je, da bo z nami
izgubil svoj najboljši razred na zavodu.
Zaželel nam je vso srečo v vojski, mi
pa smo ga zaprosili, naj nam oprosti, če
sar nismo prav storili. Obrisal si je celo
solzo in še nam se je milo storilo.
Stvar z matematičnimi nalogami pa je
že kmalu vsaj za nas dijake nehala biti
skrivnost. Naš profesor je bil samec in
je zasedal sobico v drugem nadstropju
hiše na vogalu sedanje Cankarjeve in
Aškerčeve ulice. V nadstropju pod njim
je stanovala družina našega sošolca Krebitza. Ta je navezal stik s služkinjo v
gornjem stanovanju.
Nuli se je prehranjeval v hotelu
»Stadt Wien» (zdaj »Evropa«). Vsak ve
čer je točno pet minut pred polosmo
uro zaklenil za seboj sobo in po sedanji
Gubčevi ulici krenil k večerji. Ko so ga
zdaj naši že zbrani nemški sošolci izza
vogala videti odhajati tja, so mu previd
no sledili do hotela. Za primer, da bi
se nepričakovano vrnil, so se razposta
vili kot stražarji po temačni ulici vse do
gostišča.
Tedaj je služkinja v drugem nadstrop
ju po dogovoru odprla Krebitzu in ga
molče vodila v Kaltnerjevo sobo, potem
ko jo je odklenila z gospodinjinim po
sebnim ključem. Profesor je bil tudi do
ma pedant. Na njegovi pisalni mizi je
ležala njegova črna aktovka z vsem, kar
si je pripravil za jutrišnji pouk. V njej
je krebitz takoj našel učbenik matema
tike za sedmi razred in v njem listič s
podatki za nalogo, ki jih bo naslednji
dan Nuli pred očmi dijakov zapisal na
šolsko tablo.
V dveh minutah je Krebitz te skope
podatke prepisal in aktovko spet spra
vil v red. Služkinji je v roko stisnil do
bro napitnino. Tako je bilo zdaj treba
najti le še koga, ki bo pridobljeno znal
prav uporabiti. Pohitel je na ulico in od
poklical kolege z relejnih postaj vse do
hotela, ki je v njem zdaj mirno večer
jal Nuli. Potem so se dijaki napotili k
našemu Mirtiču.
Bila je to vsekakor objestna prevara
in tatvina. Toda nekatere naše sošolce je
tik pred odhodom neznani usodi naspro
ti obvarovala poraza v šoli in tudi pro
fesorju Nullu smo s tem pripravili ne
malo zadovoljstva. Pred njim in šolo pa
je stvar tudi še dalje ostala skrivnost...
Fran Roš

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 tržnice
Pivnica ZLATOROG
Gubčeva ulica

Nove razstave
v muze ju
V Pokrajinskem muzeju v
Celju je odprta nova stalna ar
heološka razstava. Ureditveni na
črt so izdelali na FAGG pod
vodstvom prof. ing. Toneta Bi
tenca. Strokovno sta pripravila
razstavo kustosa muzeja Lojze
Bolta in Vera Kolšek.
Takoj pri vhodu v dvorano
je grafično prikazan zemljevid
celjskega področja z glavnimi
arheološkimi najdbišči. Razstava
se pričenja s starejšo kameno
dobo, kjer dominirajo najdbe iz
Potočke zijalke. Pomembno me
sto ima na razstavi Rifnik pri
Šentjurju, ki je bil poseljen že
v mlajši kameni dobi in je
dosegel svoj prvi veliki vzpon
v starejši železni dobi. Mlajša
železna doba je prikazana z gro
biščem iz Drešinje vasi in s kelt
skimi novci iz Celja.
Nova kultura in civilizacija,
ki je nastopala s prihodom Rim

in že uživajo evropski sloves.
Razstava zaključuje z najbolj
karakterističnim staroslovanskim
nakitom in s predmeti z gradi
šča nad Mozirjem iz XII. sto
letja.
Pokrajinskemu muzeju je v
letu 1969 uspelo urediti tudi la
pidarij na prostem. Muzejski vrt
je ostal vse od regulacije Savi
nje neurejen. Tudi za to ureditev
je izdelala idejne načrte FAGG
iz Ljubljane.
V lapidariju na prostem so
pretežno razstavljeni arhitekton
ski členi hišnih fasad in grobnic,
različna profilirana podnožja,
arhitravi, stebri,
kapiteli, deli
streh in preprosti marmornati
bloki, ki so jih uporabljali pri
notranjih konstrukcijah. Skupi
na miljnikov nam govori o do
bro vzdrževanih cestah.
S postavitvijo stalne arheo
loške razstave, lapidarija na pro

ŽELEZARNA

Proizvaja:
* SUROVO ŽELEZO
* LITOŽELEZNE VALJE
— KOKILE
* SAMOTNI MATERIAL

ZAHTEVAJTE

Nova, najsodobnejše urejena arheološka razstava v celjskem mu
zeju, ki ima tudi sicer zanimive in bogate zbirke. Foto Viktor Bevk.

NAŠ KATALOG

ljanov in je trajala v naših kra
jih približno 500 let, je prikazana
na razstavi predvsem z najdba
mi iz Celja, ki je bila že takrat
središče
današnjega celjskega
območja. Cas preseljevanja na
rodov je zastopan z izrednimi
najdbami iz Rifnika, ki jih je
muzej pridobil v zadnjih letih

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

stem in že leta 1967 urejenega
lapidarija v stari grofiji je do
bila arheologija zaključeno raz
stavno celoto in z zadovoljstvom
lahko ugotovimo, da je trenutno
najmodernejša in najbolj funk
cionalno urejena arheološka raz
stava v Jugoslaviji.
Vera Kolšek

»Slovenija merkur« Celje
TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO
CELJE, Stanetova 20
Telefoni: direktor 3749, komerciala 2043, 2044, komi
sijska trgovina 36-21
Predstavništva: SKOPJE, Ulica VIII. udarne brigade
20/A, BEOGRAD, Nemanjina 4

Gozdno
gospodarstvo
CELJE, Ljubljanska c.,
telefon 20-56
s svojimi gozdnimi obrati opravlja 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.

KONCERT OPERNIH ARIJ
Po občnem zboru smo prire
dili za člane v nabito polni dvo
rani Narodnega doma koncert
opernih arij, ki so ga vzorno iz
vedli prvaki ljubljanske opere
Ladko Korošec, Vilma Bukovec
in Rajko Koritnik. Pri klavirju
je bila Zdenka Lukčeva. Na spo
redu so bile arije Verdija, Sme
tane, Mozarta in druge. Navzo
či so nagradili odlične izvajalce
z burnim aplavzom, organizator
ji pa z nageljni.

OGLED MUZEJA

— STROJNO LITINO

obrat Vrtnarstvo

Meseca aprila smo priredili
za vse člane ogled obnovljene
kapele Žalostne Matere božje v
opatijski cerkvi. Ogleda se je udeležilo nad 100 ljudi, ki so z
zanimanjem sledili strokovni
razlagi opata Kolška in restav
ratorja akademskega slikarja
Povšeta. Obiskovalcem je izred
no estetsko adaptirana kapela s
čudovitimi freskami in drugimi
umetninami močno ugajala.

Posebna društvena komisija,
ki jo vodi Milena Moškon, mar
ljivo dela pri urejanju spomin
ske sobe (muzejčka) Celjanov
na Starem gradu. Doslej je zbra
nega že veliko gradiva, ki obse
ga rodovnik Celjanov, njihove
slike in najdbe v gradu. Otvori
tev bo predvidoma septembra
ter bo združena z intimnim kon
certom srednjeveške glasbe. Na
črt za ureditev sobe je pripra
vil ing. arh. Janko Hartman.

ŠTORE PRI CELJU
Telefon 31-71 do 73 Celje
in Štore 1

ŽALEC,

OGLED OBNOVLJENE KAPELE

SPOMINSKA SOBA NA
STAREM GRADU

ŠTORE

KMETIJSKI KOMBINAT

Kulturni
zapiski

Zastopniki: Sombor, Ul. 21. oktobra 23, Sarajevo,
Sinjska 30, Zagreb, Zelengorska poljana 2, Ljubljana,
Scopolijeva 15, Dubrovnik, Marojice Kaboge 4/II,
Prokuplje, Ive Lole Ribara 2, Novi sad, Milutina
Bajiča 9
NUDI: gradbeno mehanizacijo, stroje za obdelavo kovin,
kamna, lesa, poljedelske stroje, opremo za tekstilne tovar
ne, železarne in rudnike, gradbeni material (cement, apno,
betonsko in ploščato železo, pločevine vseh vrst, rezan in
okrogli les in podobno). — Kmetijske pridelke, plastično,
leseno, kartonsko in pločevinasto embalažo. — Poslovne
partnerje zagotavlja za solidno in ekspeditivno poslovanje
in se priporoča za sodelovanje.

Meseca februarja smo prire
dili ogled pokrajinskega muzeja
za člane društva. Odziv je bil
izredno velik, saj se je ogleda
udeležilo nad 70 oseb. Za vzor
no vodstvo sta poskrbela društ
vena odbornika kustosa Milena
Moškon in Alojz Bolta.

RAZSTAVA JESENIČANOV
Januarja je priredila likovna
sekcija KUD-a France Prešeren
uspelo razstavo jeseniških sli
karjev amaterjev, članov likov
ne skupine DOLIK. Razstava je
bila v preddverju gledališča in
je lepo uspela.

JAKIJEVE MINIATURE
Konec lanskega leta je prire
dil Jože Horvat-Jaki v svoji ga
leriji v Nazarjah, kakor pravi
kritika; menda svojo najlepšo
razstavo, čudovitih miniatur. Od
takrat do danes je imel umet
nik v inozemstvu že dve svoji
lepo uspeli razstavi.

TEKSTILNA TOVARNA
IN KONFEKCIJA

»METKA«
CELJE
Telefon: 29-73, 75
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.
LEPO MESTO 7

Nekaj o grbih celjskih grofov in grbu mesta Celja
Večkrat opažamo, da se pojavljata dve
ali še več vrst celjskih grbov. Gospo
dom žovneškim je pripadal grb v obli
ki rdečega ščita z dvema belima proga
ma. Ko pa so prevzeli posest grofov
Vovbrških in postali gospodje Celjski,
so dodali svojemu rodbinskemu še vovbrški grb, ki je imel tri zlate zvezde
na modrem ščitu. Tako je nastal nov,
iz teh dveh rodbinskih sestavljen grb
v obliki v štiri polja razdeljenega ščita,
na katerem je 1. in 3. polje zavzel žovneški, 2. in 4. polje pa vovbrškl. Ta grb
je pogosto simbolično predstavljal celjsko
fevdalno rodbino, ob njem pa je bil
hkrati v rabi samo grb bivših lastni
kov Celja — to je moder ščit s tremi
zlatimi zvzedami. Ko so kasneje dobili
poleg naslova celjskih grofov še časti
grofa zagorskega, bana dalmatinskega,
hrvatskega in slavonskega, so po potre
bi priključili svojemu grbu tudi grbe
teh pokrajin (npr. grb Dalmacije: ščit s
tremi levjimi glavami).
Grb so uporabljali v vseh primerih,
ki so jih dovoljevali privilegiji posvet
nega plemstva, podeljeni z vladarsko grbovnico. še zdaj jih zasledimo na peča
tih, ki so na listinah nadomeščali pod
pise, in na srebrnih novcih, ki so jih
imeli pravico kovati. Srečujemo jih na
srednjeveških
kamnoseško
obdelanih
sklepnikih, konzolah, pa tudi na oltar
jih in freskah, kar dokazuje, da so
grofje podpirali gradnje spomenikov. Za
nimiv je grb v barvi, ki je ohranjen
na gotskem poslikanem oknu cerkve sv.
Lenarta v Dreveniku pod Bočem, ohra
njen je tudi grb na glinastem tlakovcu
nekdanje srednjeveške cerkvice pod Gor
janci, kjer so bili lovski revirji Celjanov.
Več zanimivih grbov Celjanov je ohra
njenih tudi v ilustriranih rokopisih, ki
jih hranijo svetovne biblioteke.
Oblike grbov celjskih grofov so od
raz stilnega razvoja heraldike tja do sre
de 15. stoletja. Oblika ščita je bila spr
va klinasta, v 14. in 15. stoletju se je
razširila in dobila v prvi polovici 15.
stoletja spodaj polkrožno zaključen rob,
lahko pa tudi koničast zaključek v sre
dini tega roba. Večkrat so ščitu doda
jali tudi heraldični šlem s perjanico (ta
je bila pri Celjanih narejena iz črnih
Petelinjih peres, v sredi pa je imela be
lo pero) in ogrinjalo. To je prav v sre
di 15. stoletja dobivalo obliko bujnega
listnatega ornamenta, ki je raslo iz Sie
na in je simetrično ovijalo ob strani
ščita. Zvezde, ki so na celjskem grbu
včasih pa šesterokrake, ali celo osmerokrake, so simbolično dokazovale, da
gre pri lastniku grba za predstavnika
odličnega plemstva.
Mesto Celje je prevzelo za svoj sim
bolični znak grb celjskih grofov: moder
ščit z zlatimi zvezdami. Ta grb je mest
no županstvo začelo uporabljati na svo
jem žigu že leta 1464, torej kmalu po
smrti zadnjega grofa. Od takrat ga za
sledimo neštetokrat, oblikovanega prav
tako v smeri heraldičnega oblikovnega

razvoja od renesanse, preko baroka vse
do današnjih dni. Svoj pečat mu je da
lo tudi 19. stoletje, ko so ščitu z zvez
dami dodali zlato krono, podobno kronastemu zaključku mestnih obrambnih
stolpov.
Grba se v današnji dobi zelo pogo
sto poslužujejo razna celjska podjetja
in ga v različnih variantah prilagajajo
svojim žigom in zaščitnim znakom mi
sleč, da tudi grb lahko nadomešča kra
jevno ime. Včasih je tak grb oblikovan
učinkovito dekorativno, sodobno, včasih
pa brez vsakega posluha in pomena to
vrstnih heraldičnih znakov, škoda je,
'!

da se interesenti ne poslužujejo origi
nalnih historičnih predlog, ampak že
smiselno predelane oblike, kar povzro
ča nemogoče rešitve.
V nekaterih slovenskih mestih imajo
mestni grb pod zaščito z določili o nje
govi rabi, predelovanju itd. V Celju to
ni rešeno in tudi ne obstoja evidenca,
kdo vse ima v svojem znaku grb me
sta Celja. Zdi se mi pa, da bi tudi v
Celju lahko s primerno zaščito vrnili
stoletja staremu mestnemu grbu tisto
reprezentančno vsebino, ki jo je imel v
preteklosti, kljub vsem dekorativnim na
gibom raznih stilnih obdobij.
Milena Moškon:

'

Industrija za predelavo papir
ja, kartona in lepenke

PAPIRKONFEKCIJA
z obratom
VALVASORJEVE TISKARNE
KRŠKO
Naši proizvodi in usluge:
— ciklostil papir A4,70 in 80
gr. srednjefini in beljeni
— vrečke s tiskom in brez ti
ska o d0,5 do 10 kg
— škatle iz navadne in valo
vite lepenke, surove in pre
vlečene, s tiskom in brez
tiska
— reklamni papirji v enodvo- in trobarvnem tisku
— vse vrste tiskovin, brošur,
prospektov, knjig in časo
pisov v eno- ali večbar
vnem tisku
— vezava knjig, brošur v polplatno, platno in usnje
Cene konkurenčne — kratki
dobavni roki

PODJETJE

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
KOMUNALNO PODJETJE
Ena izmed številnih inačic celjskih grbov, ki so jo uporabljali na
pečatnikih.

Cesti in kanalizacija
CELJE

POSVETNA OTVORITEV
GOTSKE KAPELE
13. decembra p. 1. je bila slav
nostna otvoritev gotske kapele
žalostne matere božje v opatij
ski cerkvi. Po uvodni besedi opata Friderika Kolška je ta kul
turni spomenik evropske vred
nosti predstavil javnosti akade
mik prof. dr. Stele. V čudovito
okolje z izborno akustiko so za
doneli tudi ubrani, klasični akordi odličnega celjskega ko
mornega zbora pod vodstvom
prof. Egona Kuneja. Za obnovo
kapele in umetnin je poskrbel

opat Kolšek, restavratorska de
la je opravil akad. slikar Vik
tor Povše s sodelovanjem štu
dentov iz šole prof. Mirka Šubi
ca. (O umetninah in o obnovi
smo v našem listu že podrobno
poročali v zadnjih dveh števil
kah).

selnostjo opisal vrsto izletov in
planinskih tur v bližnji in daljnji celjski okolici. Knjižica lah
ko koristi šolam in vsem, ki
se zanimajo za izlete in za pla
ninske ture. Vsebuje tudi obilo
slikovnega materiala. Dobi se pri
avtorju in v celjskem turistič
nem uradu.

Pojdimo v gore
Konec lanskega leta je izdal
znani celjski odvetnik, zavzet
planinec in turistični delavec
dr. Ervin Mejak zanimivo publi
kacijo »POJDIMO V GORE«, v
kateri je z njemu lastno domi-

Jeseni spet sejem obrti

Ul. 29. novembra 2
gradimo ceste in kanalizacijo,
urejamo dvorišča in zunanje
površine.
— asfaltiramo
— najnižje cene
— kvalitetno delo
ZAHTEVAJTE PONUDBE!

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

PRIJAVE: POSLOVNO ZDRUŽENJE AGENS, CELJE

Slovenija

avto

^TtVe Ojstrica Celje

AVTOMOTOR CELJE

Restavracija »Ojstrica« s prenočišči, Ljubljanska c. tel. 29-66
Gostilna »Amerika« Celje, Mariborska c. 79 tel. 32-92
Gostilna »Branibor« Celje, Stanetova ul. 27 tel. 2442 uprava
Gostilna »Ribič« Celje, Zidanškova 34 tel. 2947
Gostilna »Bizeljčan« Štore
Gostilna »Lovec« Vojnik
Gostilna »Turist« Frankolovo
Priporočamo se za skupinska naročila. Postregli vas
bomo v vaše zadovoljstvo.
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Poslovalnice na veliko: Celje, Mariborska 21 in Levstikova
1. Predstavništvo Zagreb, Gajdekova 12.
Prodajalne na malo: Prodajalna avtomobilov Celje, Trg re
volucije; prodajalna Rog, Levstikova L
Prodajalne v Šempetru, Velenju, Brestanici, Ptuju, Rogaški
Slatini, Slovenj Gradcu, Mozirju ter v Ravnah na Koro
škem.

Čestitamo jubilantom
FEDOR GRADIŠNIK — 80 LET
Eden najvidnejših zaslužnih Celja
nov starejšega rodu je mr. pharm. Fe
dor Gradišnik, ki je 20. januarja slavil
svojo osemdesetletnico. S ponosom ga
štejemo med najzvestejše Celjane, saj je
v mesto ob Savinji prišel že kot deček
in je v njem doma tudi danes, ko z
zadovoljstvom sledi njegovemu nenehne
mu napredku.
Dozoreval je v času, ko je pisatelj
Ivan Cankar zračil zatohli zrak, razpro
strt nad staro dolino šentflorjansko. Z
navdušenjem je pripadal uporniški mla
dini, ki se ji je hotelo novih, svobod
nejših obzorij.
V jubilantu je bila vseskozi živo pri
sotna plemenita strast do gledališča
in udejstvovanja v njem. Tudi med op
ravljanjem lekarniškega poklica je služil
tej svoji najsilnejši ljubezni, kolikor je v
tedanjih tesnih razmerah mogel uspevati
z njo.
Veliko zmago je Gradišnik slavil pred
dvajsetimi leti, ko so se v celjskem so
dobno obnovljenem Talijinem hramu ure
sničile njegove in drugih idealistov dav
ne sanje z ustanovitvijo poklicnega gleda
lišča. Pod njegovim upravnim vodstvom
je sloves naše gledališke hiše segel da
leč v slovenski in jugoslovanski prostor.
Slavljenec je igralec, režiser, pisatelj,
publicist in zgodovinar. Množica njego
vih tekstov je bogata in tehtna. Pisal
je in še piše zgodovino našega gledali
šča, razširjeno v splošno kulturno zgodo
vino Celja.
Gradišnik se je vselej zavedal, da mu
je za uresničevanje osebnih teženj, uskla
jenih s potrebami narodnega občestva,
potreben uspeh v javnem delu, v politič
nem boju. Uveljavil se je tudi tu, sode
lujoč z naprednimi silami pri nas.
Čestitamo našemu častnemu občanu,
nadvse zaslužnemu za dobro ime in kul
turni ugled slovenskega Celja nekoč in
danes, želimo mu še mnogo prijaznih let,
posvečenih delu, ki je v njem smisel in
vsebina življenja.

JULIJ SADNIK, 80 LET
S posebnim veseljem počastimo to
krat svojega nekdanjega večletnega so
delavca direktorja Julija Sadnika. Slav
ljenec se je rodil v Preboldu v Savinj
ski dolini v ugledni učiteljski družini.
Osnovno šolo je končal v domačem kra
ju, nižjo gimnazijo v Celju, trgovsko akademijo pa v Gradcu. Med prvo sve
tovno vojno je moral kakor vsi sloven
ski možje obleči vojaško suknjo. Po
končani svetovni vojni se je zaposlil v
tekstilni tovarni Prebold, kjer je kmalu
prevzel njeno vodstvo in jo vodil vse do
prihoda Nemcev, ki so ga zaprli in pre
gnali. V obdobju med obema vojnama
se je aktivno udejstvoval v številnih
društvih, bil je tudi župan in pobudnik
razvoja in gradenj v Preboldu. Po osvo
boditvi je bil glavni računovodja tovar
ne Toper v Celju, ugleden, nadvse mar
ljiv in spoštovan uslužbenec. Kot upo
kojenec je še več let marljivo delal kot
računovodja podjetja Reklama, ki je po
slovalo takrat v sklopu našega društva.
Ko slavljencu iskreno čestitamo k lepe
mu jubileju, naj poudarimo njegov ple
meniti značaj, delovno vnemo in ne na
zadnje ljubezen do lepe slovenske be
sede in pesmi, ki jih je lepo število
tudi sam napisal v mlajših letih.

FRANC ŽOHAR, 80 LET
Že 35 let in mogoče še kako leto več
je zvest član našega društva Franc Žo
har, upokojeni tehnični svetnik tovarne
EMO. Jubilant se je rodil 23. 3. 1890 v
Šempetru v Sav. dolini, kjer je končal
tudi osnovno šolo, se izučil ključavni
čarstva in se zaposlil v takratni še
skromni predhodnici sedanje velike to
varne EMO, kjer je ostal vse do svoje

upokojitve. Vmes je bil v prvi svetovni
vojni vojak, pridno pa se je izobraževal
in izpopolnjeval v svoji stroki. Končal
je poslovodsko šolo, višjo strojno grad
beno šolo na Dunaju in več specialnih
tečajev za organizacijo dela in centralne
kurjave. Do svoje upokojitve je bil v
tovarni vodja razvojnega oddelka. Tam
je bil svetovalec tudi še vrsto let po
svoji upokojitvi. Aktivno je sodeloval v
raznih strokovnih organizacijah ter učil
na obrtno-nadaljevalni šoli. Slavljencu
želimo, da bi ostal čil, zdrav in krepak
še mnogo let.

LUDVIK GAJŠEK — 75 LET
Slavljenec se je rodil 7. 5. 1895 v
Celju. Po končani osnovni šoli je kon
čal še srednjo šolo. Služboval je najprej
v Ljubljani, nato v Kamniku in v Litiji,
leta 1927 pa se je vrnil v rodno Celje,
kjer je bil uslužbenec v bolnici vse do
upokojitve v letu 1960.
Poleg službe se je udejstvoval v raz
nih organizacijah, v gasilstvu celih 40
let. Po prvi svetovni vojni je bil tudi
med borci za našo severno mejo. Jubi
lantu naše iskrene čestitke!

JURIJ VREČER — 75 LET
Jubilant se je rodil 22. 4. 1895 v Ce
lju, kjer je končal osnovno šolo, 3 raz
rede meščanske šole, trgovsko nadalje
valno šolo in se izučil trgovine. Služ
boval je kot trgovski pomočnik in po
slovodja pri raznih celjskih trgovcih,
bil vojak med prvo svetovno vojno, nje
govo zadnje službeno mesto pa je bilo v
Železarni štore, kjer je bil tudi upoko
jen. Bil je vseskozi vesten in marljiv
delavec ter poštenjak.
Že čez 60 let se ukvarja z lovom,
zanima se za kinologijo, v mlajših letih
pa je bil velik prijatelj gora.
čestitamo in želimo še mnogo zdra
vih in zadovoljnih let.

TONE GROBELNIK, 78 LET
Po hudi bolezni ga vidimo spet na
cesti, nespremenjenega, veselega in za
gorelega obraza. Slavljenec se je rodil
22. maja 1895 v Motniku, kjer je obi
skoval osnovno šolo. Po gimnazijskem
študiju se je zaposlil kot bančni knji
govodja v celjski posojilnici, kjer je ostal do druge svetovne vojne, ko ga je
okupator izgnal v Srbijo. Po osvoboditvi
se je vrnil v Celje in delal spet v bančni
stroki vse do upokojitve. Slavljenec je
bil aktiven društveni delavec v obdobju
med obema vojnama. Udejstvoval se je
predvsem pri Sokolu, kjer je bil načel
nik celjske župe. Po osvoboditvi je imel
podobno funkcijo več let tudi pri TVD
Partizan, aktiven pa je bil tudi pri RK
ter še pri nekaterih drugih organiza
cijah.
Slavljencu, zavzetemu telovadcu želi
mo čimprejšnje popolno okrevanje in še
mnogo zadovoljnih let.

PROF. JOŽE POGAČNIK, 70 LET
Še posebej radi počastimo tihega in
skromnega, dolgoletnega člana in pri
jatelja našega društva prof. Jožeta Po
gačnika. Slavljenec se je rodil 16. 3. 1900
v kraju Koliše v Selški dolini na Go
renjskem. Gimnazijo in maturo je opravil v Kranju, pravo pa je končal na
pravni fakulteti ljubljanske univerze.
V Celje se je priselil kmalu po prvi sve
tovni vojni ter se zaposlil pri takratni
mestni občini, kjer je bil vsa leta prav
ni svetovalec za obrtne in gospodarske
zadeve. Po osvoboditvi je postal profesor
strokovnih predmetov na celjski ekonom
ski srednji šoli, kjer je bil pred leti
tudi upokojen.
Priljubljenemu profesorju, uglednemu
strokovnjaku in nadvse značajnemu mo
žu ob jubileju iskreno čestitamo.

— BODITE GOSPODARNI!
— OSKRBITE VAŠO KUHINJO IN KOPALNICO
Z GORILNIM PLINOM
— IZ OMREŽJA ALI V JEKLENKAH GA DOBAVLJA

Plinarna - vodovod
LJUBLJANSKA 19 telefon 23-10

Merxova kava je sestavljena iz
najboljših kav, zato je odlična
in aromatična
kava

INDUSTRIJA AEROTERMICNIH NAPRAV — CELJE
Poštni predal 155 — Telefon 21-56, 27-00 — Brzojav Klima Celje — Telex 335-31
Klima YU — Tekoči račun SDK 507-1-1211.

INDUSTRIJA
AEROTERMICNIH NAPRAV

KLIMA Celje

PROJEKTIRA

IZDELUJE

VENTILATORJE
centrifugalne in aksialne v tipski In posebni izvedbi ter strešne ventilatorje.
IZMENJEVALCE TOPLOTE
zidne in viseče kaloriferje ogrevane z vodo, paro ali elektroenergljo, la.
meine in spiralne grelce, hladilne baterije, hladilne stolpe, ležeče In stoječe
bojlerje, protitočne aparate, zračne ogrevalce do 1 milijona kcal/h na
trdo In tekoče gorivo.
KLIMATSKE NAPRAVE
nizko In visokotlačne klima centrale v stoječi In ležeči izvedbi, toplotne
centrale (filter, ventilator, grelec), stropne klimatizerje In vlažllce.
FILTERSKE NAPRAVE
industrijske sesalce, varilne mize, mokre čistilce zraka, filtre z mrežami
in vlledon vložki, vrečaste filtre in ciklone.
DRUGO PRIPADAJOČO OPREMO
samodvlžne, regulirne in fiksne žaluzije, sesalne in tlačne rešetke, anemostate, dušilce zvoka za vgradnjo v kanal, kondenzne lonce, pršne šobe,
elektrokomandne omare, pslhometre in razne kleparske izdelke.
MONTIRA
centralno ogrevanje s kotlarnami na tekoče in trdo gorivo, vodovodne in
stalacije, prezračevanje, klima naprave (avtomatiko), pnevmotransportne
naprave, sušilnice za opeko in les, hladilnice za prehrambeno in kemično
industrijo, za skladišča in predelovalno Industrijo ter umetna drsališča.
V KOOPERACIJI
s HI-PRESS Danska, Izvajamo tudi klimatizacijo in ventilacijo ladij.

Nekaj o celjskem
tiskarstvu
(Prispevek k celjski zgodovini
tiskarstva)
Celje je znano po tiskarski
dejavnosti. Stari viri nam po
vedo, da je pričel organizirano
tiskarsko dejavnost tiskar Bacho. Njega je nasledil tiskar Jeretin. Ta je imel že obsežen ti
skarski obrat, saj je tiskal po
leg poslovnih tiskovin tudi knji
ge in časopise. Za Jeretinom so
se priselili v Celje Rakuši, ki so
se na tiskovinah označevali še
kot Rakuš (ne Rakusch). Za Rakuschi je prevzela tiskarno nem
ška družba, ki je obratovala pod
firmo »Celeja«. To je bilo izrazi
to nemško podjetje. Obratovalo
je tam, kjer je zdaj slaščičarsko
podjetje »Zvezda«.
Tiskali so
nemški
časopis
»Deutsche
Wacht«. V bivši Jugoslaviji so
časopis preimenovali v »Cillier
Zeitung« in nato v Deutsche
Zeitung.
Tiskamo so leta 1937 zaradi
nerentabilnosti ukinili, časopis
pa so tiskali do prihoda okupa
torja v Zagrebu pod naslovom
»Deutsche Nachrichten«.
Leta 1895 se je v Celje pri
selil tiskar Dragotin Hribar in
ustanovil tiskarno, ki je obrato
vala v stavbi, stoječi tam, kjer
je zdaj Ljudski magazin. Izda
jal je časopis »Domovina«. Leta
1904 se je preselil v Ljubljano.
Slovenci so ustanovili v Celju
novo tiskamo, ki se je imenova
la »Zvezna tiskarna«.
Za novo podjetje so prispe
vale deleže nekatere slovenske
posojilnice. Zato je bila lastni
ca nove tiskarne Zveza sloven
skih posojilnic, premoženje pa
je upravljal poseben odbor. Ti
skarna je prevzela časopis »Do
movina« jn ga izdajala trikrat
tedensko. Podjetje je imelo na
preden značaj. Takozvani mla
doslovenci so se polastili podjet
ja. Ukinili so »Domovino«, ki je
veljala kot slogaško glasilo, in
pričeli izdajati »Narodni dnev
nik« in tednik »Narodni list«.
Narodni dnevnik je zaradi fi
nančnih težav prenehal konec le

ta 1910, Narodni list pa je av
strijska oblast ustavila v začet
ku prve svetovne vojne kot »srbofilski list«. V bivši Jugoslavi
ji se je podjetje nekoliko mo
derniziralo, posebnega napredka
pa zaradi nenehnih finančnih te
žav ni moglo pokazati. Tiskarna
je izdajala časopis »Nova doba«,
ki je v pričetku izhajal trikrat
tedensko. Zaradi konkurence
dnevnega časopisja je Nova do
ba izhajala končno le še kot
tednik. Okupator je leta 1941 ti
skarno zaprl. Stroje je preselil
v Mohorjevo tiskarno, črkovni
material pa so prelili v črkolivnici na Dunaju.
Leta 1921 so v Celju ustano
vili tiskarno Brata Rode & Mar
tinčič. Koncesijo za novo tiskar
no je dobil Anton Rode kot so
lunski borec. Tiskali so poslov
ne tiskovine, knjige in časopise.
V novi Jugoslaviji so tiskamo
ukinili.
Leta 1927 se je v Celje prese
lila Mohorjeva tiskarna, ki je
do preselitve obratovala na Pre
valjah. Tiskali so vse vrste ti
skovin, glavni posel pa so bile
knjižne zbirke, ki so jih tiskali
letno za ude Mohorjeve družbe.
Okupator je tiskarno zaplenil in
jo preimenoval v Südost Druck
Cilli. Po osvoboditvi je pričela
ta tiskarna spet obratovati na
prej kot Mohorjeva
tiskarna,
kasneje pa kot Celjski tisk.
Tako je imelo predvojno Ce
lje štiri tiskarne, kar je bilo za
takratne razmere preveč in so
vse v glavnem le životarile.
Od teh štirih je ostala po
vojni le Mohorjeva tiskarna, ki
so jo v minulih letih močno mo
dernizirali in razširili, zgraditi
pa nameravajo še nekaj novih
poslovnih prostorov.
Lani je ustanovilo podjetje
Fotolik tiskarnico, kjer tiskajo
manjše tiskovine in letake, ofset
no tiskarno za lastne potrebe
ima tovarna Aero, zadnji dve le
ti pa razvija ofsetni tisk tudi
Cinkarna.
Milan Cetina
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Milena Moškon:

ANTON VRABIČ
V začetku leta smo spremili k zad
njemu počitku upokojenega dolgoletnega
vodjo mezdnega oddelka pri celjskem
podjetju Elektro Antona Vrabiča. Pokoj
nik se je rodil 14. decembra 1894 na
Dunaju. Končal je gimnazijo in vojaško
akademijo ter postal aktivni častnik. Kot
kapetan je zapustil vojaško službo in se
odločil za civilno življenje. Bil je vzo
ren in vesten uslužbenec ter plemenit
mož, iskrenega značaja. Udejstvoval se
je v raznih organizacijah, največ med
obema vojnama, predvsem pri rezervnih
oficirjih. Naj mu bo ohranjen blag spo
min!

ERNEST HORVAT
Kdo od starejših Celjanov ni poznal
nekoč dobrodušnega veseljaka Ernesta
Horvata! Koliko veselih anekdot kroži o
tem zanimivem možu in koiiko veselih
resničmn zgodbic bi se dato napisati!
veuaar Ernesta Horvata m več mea na
mi. Kar nenadoma je odšel za vedno.
Pokojnik se je rodil iž. januarja 1883
v Ptuju, kjer je končal osnovno šolo
in se izučil žeiezninarstva. Mladega di
namičnega moža je odnesla pot v svet;
še zelo mlad je postal eden najboljših
trgovskih pomikov. Prva svetovna vojna
je prekinila to zanimivo udejstvovanje.
Eeta 1920 je prišel v Celje k siovenskernu železninarju Majdiču, kjer je bil
prokurist vse do leta 1934, ko je to
podjetje prenehalo. 5»voje delo je nada
ljeval kot pisarniški uslužbenec pri že
leznini Rakuš, po vojni pa je delal še
nekaj let pri Železninarju. Tu je bil
tudi upokojen. Član našega društva je
bil pokojnik že iz predvojnih dni. Erne
sta Horvata, poštenjaka, plemenitega
moža in celjski original s širokim klo
bukom in palico ter njegovih zgodbic
se bomo radi še dolgo spominjali.

AMALIJA HELMANSMOLNIKAR
Nenadoma je odšla od nas Amalija
Helman-Smolnikar, ki se je rodila v Ce
lovcu 2. aprila 1893, kjer je končala os
novno šolo. Ker se je družina preselila
v Celje, je končala meščansko šolo v
Celju, že mlada se je poročila in odšla
z možem na Češko, kjer je pomagala
številnim slovenskim študentom. V Celje
se je vrnila po drugi svetovni vojni in
se zaposlila kot knjigovodkinja v Ljud
ski restavraciji, kjer je delala vse do
upokojitve v letu 1953. — Mirno in tiho
ženo ni poznalo veliko ljudi.,tisti pa, ki
so jo poznali, so znali ceniti njen ple
meniti in iskreni značaj.

FRANC LENKO
Pokojnik se je rodil 6. 11. 1898. Po
končani osnovni šoli je nekaj časa kme
toval na domačem posestvu, nato pa je
bil dolga leta nakupovalec hmelja v Žal
cu, po vojni pa je bil zaposlen pri Po
slovni zvezi in pri Hmezadu v Žalcu,
kjer je bil tudi upokojen leta 1960. Po
kojnik se je do leta 1938 aktivno udej
stvoval pri domačih gasilcih na Polzeli.
Po preselitvi v Celje v letu 1938 pa se
je povsem posvetil službi in svoji dru
žini. Pokojnik je bil cenjen, značajen in
spoštovan mož, ki ga bomo ohranili v
lepem spominu.

mače Celje. Po vdoru okupatorja (1941)
ga je doletela z družino vred bridka usoda izgnanca. S ponarejenimi listinami
se je prebil iz Hrvatske v Ljubljano,
kjer je kot magistralni uradnik in is
kren somišljenih OF dočakal osvobodi
tev ter vpoklic na predvojno delovno
mesto.
Clan Olepševalnega in turističnega
društva je bil že za stare Jugoslavije,
in ker je ostal zavzet za lepo in ureje
no Celje, je bil član našega društva do
smrti. — Blag mu spomin!

MARIO ŠUBIC
Delovna skupnost ljubljanske Mladin
ske knjige in Foto-kino zveza Slovenije
sta v začetku decembra pr. 1. naznanili
smrt dipl. pravnika Maria Šubica, sta
rega 52 let. Prva je izobesila žalno za
stavo za svojim plemenitim, požrtvoval
nim sodelavcem, druga za dolgoletnim
predsednikom kinokluba »Odsev« in čla
nom sveta za film. Pokojnik je preživel
svojo mladost v Celju, kjer je obiskoval
osnovno šolo in gimnazijo. Na pravni
fakulteti je diplomiral po vojni v Ljub
ljani. Poleg publicistične dejavnosti po
službeni dolžnosti je napisal vrsto član
kov in kritik predvsem s področjatu
rizma in filma.
V Lepem mestu se dragega pokojni
ka spominjamo predvsem kot enega iz
med prvih povojnih turističnih delavcev
v Celju — kot tajnika prvega odbora
povojnega Tujsko-prometnega društva pod
predsedstvom Antona Lečnika.
V »Celjskem koledarčku« 1946 je pu
bliciral bližnje in daljnje načrte pred
hodnika današnjega Olepševalnega in tu
rističnega društva. Bilo bi zanimivo pri
merjati, koiiko od predlaganega je bilo
uresničeno in koliko tega še čaka reši
tev. Toda spomniti hočemo le na po
kojnikovo zavzetost za lepo in urejeno
Celje. In če bi ga njegov nemirni duh
ne gnal v Ljubljano za novimi načrti,
bi ga naše društvo imelo prav gotovo
do zadnjega v svoji sredi kot enega od
najprizadevnejših delavcev za lepo nje
govo rojstno mesto Celje.
K večnemu počitku so ga položili 10.
decembra pr. 1. v grobnico slavnih Šu
bicev v Škofji Loki. Naj počiva v miru!

PROF. FRANC MRAVLJAK
Na velikonočno soboto se je Celje
množično poslovilo od pokojnega prof.
Franca Mravljaka, dolgoletnega predvoj
nega direktorja celjske gimnazije. Pokoj
nik se je rodil 2. dec. 1882 pri Sv. An
tonu na Pohorju. Osnovno šolo je obis
koval v Vuzenici, klasično gimnazijo pa
v Mariboru; iz klasične filologije pa je
diplomiral na Dunaju. V prosvetni služ
bi je bil od leta 1910, z izjemo vojnih
let, na celjski gimnaziji do leta 1932 kot
profesor in nato do okupacije kot rav
natelj. Upokojen je bil leta 1946, vendar
je do lanskega leta še vedno poučeval na
gimnaziji, gradbeni šoli ter na centru za
blagovni promet. Naj poudarimo edinst

veno delovno dobo prosvetnega delavca:
celih 68 let. Slavljenec se je aktivno udejstvoval v številnih organizacijah, pred
vsem pri lovcih, kjer je bil soustanovi
telj slovenske lovske organizacije in ča
stni predsednik celjske lovske zveze. Naj
bo povedano tudi, da je prof. Mravljak
kot adjutant stal ob strani generalu
Maistru, ko je le-ta zasedel in Sloveniji
priboril Maribor. Pokojnik je bil tudi
med ustanovitelji našega predvojnega
društva in njegov član vseh 50 let.
Prof. Franc Mravljak se je s svojim de
lom zapisal v zgodovino celjskega mesta.

DR. FRANC HRAŠOVEC
Pokojni dr. Franc Hrašovec se je rodil
20. 2. 1890 v Celju v ugledni rodbini
dr. Jura Krašovca, nekdanjega deželnega
poslanca in prvega slovenskega župana v
Celju. Po osnovni šoli in gimnaziji v
rojstnem kraju je študiral pravo na
graški univerzi in tudi tam promoviral
na pravni fakulteti. Vse svoje znanje
je posvetil upravni službi v Šmarju pri
Jelšah, v Mariboru, Ljubljani in Beo
gradu. Mnogo se je udejstvoval v raznih
društvih. Posebno agilen je bil v mlaj
ših letih, ko je bil kot študent pred
sednik akad. društva Triglav v Gradcu,
pa tudi kasneje je posvetil društvenemu
delu mnogo svojega prostega časa. Po
membno je bilo njegovo delo v klubu
slovenskih akademikov, ki je prirejal
vsake počitnice igre in nastope v na
rodno ogroženih krajih.
Uglednemu strokovnjaku in javnemu
delavcu starejše generacije bo ohranjen
lep spomin.

MARTA MRAVJAK
Komaj 20 dni za njenim možem, gim
nazijskim direktorjem Mravljakom, je
umrla tudi njegova soproga Marta. Po
kojnica se je rodila 15. 5. 1892 v Celju,
kjer je tudi obiskovala šole. Nadučitelj
Levstik je bil njen domači učitelj, uči
la pa se je tudi klavir in ga kasneje
tudi odlično igrala, že pred prvo sve
tovno vojno se je aktivno vključila v
celjsko slovensko javno življenje, pred
vsem v čitalnici in njenih sekcijah ter
pri Dramatičnem društvu, ki ga je vo
dil Rafko Salmič. Kronisti omenjajo še
posebej njen nastop kot Pieretta v Ipav
čevi pantomini Možiček. Aktivno je so
delovala v celjskem Sokolu, telovadila
pa je do leta 1941. Sodelovala je na
številnih dijaških in akademskih prire
ditvah, ki jim je s svojo pridnostjo in
sposobnostjo pomagala do uspeha. Skrat
ka bila je del celjskega javnega življe
nja v obdobju pred prvo in med obema
vojnama. Bila je članica in odbornica
številnih dobrodelnih organizacij, v na
šem društvu pa je bila včlanjena vse od
njegove ustanovitve leta 1920. še za živ
ljenja svojega moža je z njim konec
marca proslavila 54-letnico poroke, vsak
na drugem oddelku bolnišnice. Svojemu
soprogu je bila najboljša žena, petim
otrokom pa vzorna mati. Plemeniti gospej naj bo ohranjen blag spomin!

FILIP VRTOVEC
V starosti 83 let je minulega novembra
umrl naš dolgoletni član Filip Vrtovec.
Rodil se je v Šentvidu pri Vipavi, šolal
v Kranju in v Ljubljani, kjer je končal
nižjo gimnazijo in šolo za drogeriste in
se tam zaposlil v znani Kančevi droge
riji. Po prvi svetovni vojni se je pre
selil v Celje, kjer je leta 1926 odprl
svojo drogerijo, ki jo je vodil do leta
1954, z izjemo medvojnih let, ko so ga
Nemci aretirali in izgnali v Srbijo. Bil
je med zadnjimi še živečimi ustanovite
lji našega predvojnega društva. Pred
vsem pa se je udejstvoval pri Planin
skem društvu, kjer je aktivno pomagal
njegovemu gospodarskemu vzponu v zad
njem desetletju pred vojno. Po vojni je
bil spet aktiven kot blagajnik, gospodar
in pomožni tajnik, sodeloval je pri grad
njah iia Golteh, planinskega doma v Lo
garski dolini ter novega Frischaufovega
doma na Okrešlju. Pokojnik je bil ple
menit človek in poštenjak, ki se ga bo
mo radi spominjali.

GUSTAV GROBELNIK st.
Starejši rod Celjanov se še spominja
narodno zavednega Celjana Gustava Gro
belnika kot vestnega blagajnika in na
čelnika finančne službe celjske mestne
občine, po osvoboditvi zopet kot občin
skega finančnega delavca, od upokojitve
leta 1947 do 1953 pa kot računovodje
celjskega gledališča, docela zavzetega za
razcvet te mlade umetniške ustanove.
Rodil se je v Motniku leta 1890, za
knjigovodski poklic, ki mu je ostal zvest
celih 45 let, pa se Je po nižji gimnaziji
izšolal na celjski trgovski šoli. Kot mla
dega knjigovodjo narodno zavednega ve
letrgovca Dragotina Vaniča ga najdemo
v drugi telovadni vrsti »Celjskega So
kola«, vse dokler ni 1913 odšel na Re
ko, kjer sl je ustvaril družino. Po oku
paciji Reke se je leta 1920 vrnil v do
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Ob razstavi
pododbora DSLU
(Likovni salon Celje, od 6. do
28. februarja 1970)
Vsako leto z zanimanjem pri
čakujemo razstavo celjskega
pododbora DSLU, ki pomeni za
nas nekaj drugega kot zgolj li
kovno estetsko izobraževanje ob
umetnostnih dosežkih, ki jih po
sredujejo razstave, prinesene v
Celje iz drugih galerij ali pa av
torji od drugod. Te razstave nas
sicer zanimajo, pa ne s tistega
aspekta kot vsakoletne ustva
ritve likovnikov, ki živijo in de
lajo v naši neposredni bližini.
Ti predstavljajo likovne ustvar
jalce celjskega prostora in Za
savja, pa naj so tu rojeni ali
priseljeni. Zanje nam ni vseeno,
ali realizirajo svoja umetniška
nagnjenja. Predvsem vemo, da
niso njihovi ustvarjalni pogoji
rožnati — da se borijo eni s
pomanjkanjem časa za likovno
delo, drugi so brez ateljejev,
tretjim odvzame večji del moči
poklicno delo, vendar zaradi te
ga ne obupujejo. Prirojeno kul
tivirano nagnjenje do umetniške
ustvarjalnosti jih sili k izpove
dovanju in spontanemu slikar
skemu ali kiparskemu posredo
vanju svojih najvrednejših do
živetij in oblikovnih iskanj!
Njihova dela so resnične iz
povedi njih samih! Med njimi
so: temperamentni, studiozni, ra
cionalni, prefinjeni, drzni, me
lanholično subtilni, zaprti sami
vase, zadržani, lirično humani,
erotično radovedni in prirojeno
elementarni avtorji.
Značilno
skoraj za vse je, da niso niti
špekulativni niti ne hlastajo za
nezasluženimi priznanji ter ne
prestanimi eksperimenti. Skoraj
vsi imajo za seboj svoj poseben
razvoj,
odvisen od talenta in
pridobljenega likovnega znanja.
Vse kaže, da so njihove doseda
nje razvojne poti usmerjene
proti nakazanemu slikarskemu
konceptu, katerega bodo verjet
no skušali realizirati pri svo
jem bodočem delu.
Celjske likovne ustvarjalce
poznamo tudi kot odlične peda
goge, kot znanega scenografa,
renomiranega restavratorja in
celo že industrijskega oblikoval
ca.
Letošnjega srečanja z njiho
vimi deli na razstavi v Likovnem
salonu smo bili znova veseli. Po
novno smo namreč lahko pre
verjali svoje mnenje o ustvarjal
nih prizadevanjih posameznika
in tudi celotne društvene skupi
ne. Posebej bi zdaj lahko spre
govorili o sledovih realizma, im
presionizma, fauvizma, surrealizma, abstrahizma in še česa, o
čemer smo se na svoje oči pre
pričali na razstavi. Vendar bi
s tem utegnili preiti predviden
okvir in zabrisati vtise homoge
ne, za nas razveseljujoče razsta
ve. Ta je dokazala, da utegnejo
zelo individualizirane ustvarjal
ne osebnosti sproščeno delovati
v skupini, ki lahko s svojimi na
stopi učinkuje kot eno samo —
celjsko akcijsko telo.

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!

MERX
MERXOVE
SAMOPOSTREŽNE
TRGOVINE
SO VEDNO
BOGATO
ZALOŽENE

&■

Pisma bralcev
V ROGAŠKI SLATINI
ZADOVOLJEN

SEM

BIL

Letos sem bil v mesecu januarju v
zdravilišču Rogaška Slatina na zdravlje
nju. Stanoval sem v hotelu Slovenski
dom in se tam tudi hranil. Tako s hra
no kakor s stanovanjem in zdravstveni
mi storitvami sem bil zelo zadovoljen,
pa tudi cena ni bila pretirana. Zdrav
ljenje mi je koristilo in se sedaj zelo
dobro počutim ter zdravilišče Rogaška
Slatina vsakomur priporočam.
Rudolf Kumar
PRIZNANJE ZA OBČNI ZBOR
Upravnemu odboru Olepševalnega in
turističnega društva Celje izrekam pri
znanje za vzorno izvedeni občni zbor.
P. S. Celje
KAJ BO S CESTO NA STARI GRAD
Vprašujem, kaj bo s cesto na Stari
grad. Ali bodo končno pričeli z gradnjo?
K. N. Celje
Op. ur. Naše društvo se zelo trudi,
da bi z delom pričeli, če bo šlo vse po
sreči, bo najzahtevnejši del urejen že
letos. O tem pišemo več med celjskimi
novicami.
KAKO JE S KOPALNIM BAZENOM
PQD GOLOVCEM
Več društvenih članov nas je vpraša
lo, kako je z gradnjo kopalnega baze
na pod Golovcem. Vemo samo to, da
se je pred leti snoval pripravljalni od
bor, ki so ga sestavljali zastopniki in
dustrijskih podjetij, terena Gaberje in
je menda pri snovanju odbora tudi ostalo. Menimo, da bi tozadevno lahko
kaj ukrenil zavod za rekreacijo pri sin
dikatih, ki obstaja že več let, o njegovi
dejavnosti pa je kaj malo znanega.
K. T., Celje
OBRTNIKOV PRIMANJKUJE
V Celju občutno primanjkuje obrt
nikov, predvsem v stavbni stroki. Zelo
koristno bi bilo, če bi dobilo obrtno
dovoljenje še nekaj zidarjev, slikarjev
in kleparjev. Zdaj čakaš na te obrtnike
več tednov, pa tudi mesece in še lepo
jih moraš prositi, da pridejo. O njiho
vih računih pa sploh ne kaže pisati.
Apeliramo na pristojne, da tozadevno
ukrepajo!
V. M. Celje
DRUGA PISMA BRALCEV
Na vsa ostala pisma bralcev smo od
govorili s posebnimi pismi.

IN MEMORIAM
JOŽE TOMAŽIČ
Le redki Celjani so v začetku januar
ja spremili na zadnji poti povojnega ak
tivnega gledališkega igralca in režiserja
— amaterja na njegovi poti. Tudi celj
skih gledališčnikov ni bilo na pogrebu,
čeprav ima Tomažič nemalo zaslug, da
smo dobili v Celju poklicno gledališče.
Pokojnik se je rodil 9. marca 1906 na
Tinju pod Pohorjem. Končal je višjo
pedagoško šolo v Zagrebu in služboval
v raznih krajih Slovenije. Po osvobodit
vi je bil predmetni učitelj v Celju,
zadnjih 10 let pa ravnatelj osnovne šo
le na Jesenicah. Z gledališčem se je ukvarjal že pred vojno, obiskoval je tudi
gledališko šolo v Ljubljani. Kot igra
lec in režiser je dosegel izredno lepe
uspehe predvsem v Celju in na Jeseni
cah. Pokojnik je ustvaril tudi vrsto
dramatizacij, napisal je tudi nekaj ljud
skih in pravljičnih iger. Vsa leta njego
vega udejstvovanja v Celju je bil tudi
član našega društva in se ga zato spo
minjamo tudi v našem listu.

BOGO KOSI
Meseca maja mineva leto dni kar je
umrl Bogo Kosi, ki je šest let tajnikoval
in vodil Turist biro v Laškem. Pokoj
nik se je rodil leta 1909 v Vačah pri
Litiji, nižjo gimnazijo pa je obiskoval
v Ljubljani. Nato se je izučil trgovine,
delal kot trgovski pomočnik in kasneje
kot trgovec. Kasneje se je prekvalifici
ral za gostinskega delavca in je vsa le
ta do prihoda v Laško delal v tej stro
ki, po osvoboditvi na vodilnih mestih
v Kočevju In Izoli. Med vojno je bil
interniran v Italiji in Nemčiji. Od leta
1954 je delal aktivno za laški turizem.
V polnem delovnem poletu je lani nena
doma umrl. Pokopali so ga 12. maja
1969 v Ljubljani. V imenu sodelavcev
in turističnih delavcev mu je spregovo
ril v slovo Boris Šinigoj. Pokojnika bo
mo ohranili v lepem spominu.

KOPRIVNICO PRESTAVILI IZ
CELJA

Pozor, strupeni plini!
Nedavno je izšla knjiga dr.
Franceta Avčina »Človek pro
ti naravi«, ki govori o varst
vu narave in človeka. Iz nje
navajamo:
»Pozor, strupeni plini!« Ta
smrtni klic iz prve svetovne
vojne bomo kmalu videli v
obliki opozorilnih napisov pri
vstopih v »moderna« indu
strijska središča. Pri nas bi
ga že danes morali postaviti
pred Jesenicami, Ravnami,
Celjem, Trbovljami in si ob
določenih vremenskim raz
merah natakniti plinske ma
ske, kot n. pr. šolski otroci
na Japonskem. Kajti glavne
ga strupa v zraku, žveplove
ga dioksida S02 in s tem žve
plene kisline H2SO4, so name
rili na Jesenicah tudi že 2
miligrama v kubičnem met
ru, v Trbovljah 4,7 mg v m3,
v Kidričevem — kljub izred

no visokemu dimniku - 3 mg
v m3 itd., v Celju kar 9 mg
v m3 (!), medtem ko je še
dopustna stalna koncentraci
ja 0,15 mg na m3, v kratko
trajnih sunkih pa do 0,50 mg
na m3. V Celju torej do osemnajstkrat preveč! Ni ču
do, da tamkaj od same žvep
lene kisline razpadajo žlebo
vi in morajo ljudje često do
besedno bežati iz mesta. Čez
1000 ha gozdov propada sa
mo okrog Celja od strupenih
plinov S02, ZnO, PbO, včasih
niti ob »jasnem« dnevu ne
vidiš sto metrov daleč.
Plinom iz tovarn in bencin
skim izpuhom se pridružuje
med drugim prah. Prašnih
delcev je v cm3 okrog 1000
v Celju, smelo pa bi jih biti
največ 300 v industrijskih
predelih oziroma 50 v stano
vanjskih naseljih.

Celjska vodna skupnost jeuresničila načrt in preselila z me
stnega območja tudi potok Ko
privnico (pred tem je to storila
s Sušnico). Tok Koprivnice so
preusmerili mimo Ostrožnega do
Ložnice. Sicer pa so nad Celjem
tok Koprivnice zajezili z dolin
sko pregrado za zajemanje hu
dourniških voda.
V opuščeno strugo Koprivni
ce polagajo betonske cevi za
zbirni kanal s premerom 180 cm.
Letos je na vrsti odsek od Aš
kerčeve ulice do železniške pro
ge, nato pa bodo nadaljevali
proti Dečkovi cesti. Tako bodo
sledovi potoka, ki je često pre
plavljal bregove, kmalu izginili.
Nič več ne bo neprijetnega vo
nja v poletnih dneh, komunalci pa bodo dobili nove možnosti
za ureditev tega dela mesta, jv

Gostje in nočitve v Celju
leto

gostje

ind.

nočitve

md.P?vPr:do,
ba
bivanja dni

1965
1966
1967
1968
1969

30240
28981
27990
27855
30840

100
96
93
93
102

42327
41754
40589
40547
45480

100
99
96
96
108

To tabelo ponatiskujemo po
Gradivu, ki ga je izdalo Olepševalno in turistično društvo CeIje za svoj letošnji občni zbor.

1,5
1,4
1,3
1,3
1,5

Značilna je' stagnacija in lepo
povečanje tako števila gostov
kakor nočitev v letu 1969.

SKUPŠČINA KUHARJEV
JUGOSLAVIJE

EMO

C E i_ «J E

Podjetje ustanovljeno leta 1894. Izdeluje in dobavlja: frite z dodatki
za izdelavo emajlov; emajlirano, pocinkano in alu posodo, sanitarno
in gospodinjsko opremo ter kovinsko embalažo; toplotne naprave:
radiatorje in kotle za centralno in etažno ogrevanje; odpreske in
kolesa za motoma vozila ter odpreske za rudarstvo; vse vrste oro
dij za serijsko proizvodnjo: rezilna, izsekovalna, vlečna, kombini
rana in upogibna orodja za predelavo pločevine, orodja za tlačni
liv in za proizvodnjo plastičnih mas, stekla in keramike; opravlja
usluge emajliranja, pocinkanja in predelave pločevine.
TOVARNA AROM IN

ETERIČNIH OLJ

CELJE, Ipavčeva 18
Proizvaja arome za alkoholne in brezalkaholne pijače, aro
me za bonbone in kekse, arome za gospodinjstvo, začimbe
in eterična olja.
AFORMIZMI
V TUNELU ŠE NAJHITREJE ZAGLEDAM SVETLO PRIHODNOST
ZAPORI SO NAJBOLJŠI DETERGENT ZA PRANJE UMAZANE
PRETEKLOSTI
ZABAVNO BI BILO, CE BI TOPOVI NAMESTO GRANAT BRU
HALI CVETJE
ŠARLAH JURE
NASLEDNJA ŠTEVILKA LEPEGA MESTA IZIDE LETOS JESENI.
POSVEČENA BO 25 LETNICI OSVOBODITVE, 50 LETNICI OLEP
ŠEVALNEGA IN TURISTIČNEGA DRUŠTVA CELJE IN 10-LETNICI ČASOPISA LEPO MESTO.

17. in 18. marca je bila v
Beogradu ustanovna skupščina
združenja kuharjev Jugoslavije,
ki se bo v bodoče aktivno an
gažiralo za vzgojo strokovnega
kadra ter za medsebojno sode
lovanje. Sodelovali bodo tudi na
mednarodnem kongresu kuhar
jev v Budimpešti. Iz Celja je so
deloval na skupščini šef kuhinje
hotela Celeia Mitevski Todor.

ČESTITAMO PREDSEDNIKU
TD ŠEMPETER
IVO KUHAR
Ni še dolgo tega, kar je Ivo Kuhar
v Šempetru praznoval 60-Ietnico. Slavlje
nec sodi med prizadevne društvene in
turistične delavce, ki žrtvujejo ves pro
sti čas svojemun kraju. Njegova društ
vena dejavnost sega v leto 1937, ko je
prišel v Šempeter. Njegova zasluga je
bila, da so takrat v sokolskem domu
uredili oder, kjer je pripravil in zreži
ral veliko iger. Po osvoboditvi je po
stal predsednik Partizana in predsednik
Svobode, sodeloval pa je še v drugih
društvih. Na njegovo pobudo so usta
novili folklorno skupino, ki se je že le
po uveljavila. Danes vodi Ivo Kuhar tu
ristično društvo. Prizadeva si, da bi se
Šempeter s svojimi rimskimi izkopani
nami in drugimi zanimivostmi postopo
ma razvil v urejen turistični center Sa
vinjske doline. Društveni program, ki ga
je sestavil slavljenec in o katerem smo
poročali v zadnji številki Lepega mesta,
je tehten in aktualen. Slavljenec je ak
tiven tudi v krajevni skupnosti, šahov
skem klubu in še kje. še mnogo uspeš
nih let.

PRVI MATURANTI SREDNJE
ADMINISTRATIVNE ŠOLE
Letos bo maturiral prvi razred srednje
upravno - administrativne šole, ki dela
zdaj v sestavu ekonomskega šolskega
centra v Celju. Vse kaže, da bo v se
stavu tega centra delala v bodoče tudi
srednja gostinsko-turistična šola, mogo
če pa tudi še abiturientski tečaj.
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»LIK«
Savinja
Celje
REZAN LES
FURNIRJ I
POHIŠTVO
EMBALAŽA

ŽIČNA
TOVARNA ŽIČNIH
IZDELKOV — C E L J E
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

O celjskem
gostinstvu
Popotnikova resna in vesela turistična zapažanja
Celje je lepo mesto, verjetno pa si
želijo Celjani, da bi bilo še lepše.
Danes nameravam poduhovičiti o celj
skem gostinstvu, kaj je prav in kaj ni.
Povedal bom, kako »turistični publicist«
vse drugače, bolj »po gostinsko« gleda
okoli sebe. Med »gostom« in gostincem
naj kar ostane tisti klasični zid, sicer
bi začel slabo vzgojeni in premalo stro
kovni natakar »gostu« tvesti o »domačih«
razprtijah, o nepoboljšljivi kuharici, o
slabi strežbi, premalo čistih prtih . . .
Gost z vso pravico terja, da ga gosti
nec ceni in tudi zanj upošteva normati
ve spodobnosti! O tem so že napisali
knjige, pa jih bomo še morali! S prija
teljem sva iskala pravšen lokal; seveda
vidiš povsod le bežno podobo, vtisneš
si pa mnogokaj v spomin. Nekoč sva že
prebredla vse, od Evrope do Kopra in
Ojstrice, še nekdanji teharski bar naju
je zamikal.
Letos sva začela znova. Vtikala sva
nosova v gostišča v mestnem središču.
Celeia je kar na sodobni ravni, bolj ra
dovedna pa sva bila na središče, kjer
dajeta vrvež in poslovno življenje mestu
svoj pečat!
Nekdanje prilike so tudi Celju pusti
le svoje sledove, zato je neumestna lo
kacija hotela Celeia preočitna in spotična. Križišče železnice s cesto, začetek
industrijskega mestnega dela in skla
diščni velikani niso nič kaj mikavo ho
telsko okolje. Severna vstopna cesta in
ugodno parkirišče ob hotelu nista opravičilo. Lep hotel sodi v lepo mestno
okolje, tja, kjer se zgošča promet, kjer
je živo ljudi! S prijateljem bi bila pri
priči »prenesla« Celeio na prostor, kjer
stoji Ojstrica.
Tam prehaja staro mestno jedro v
moderno sosesko stolpnic. Tam je naj
lepši, najboljše urejeni mestni trg. Do
bra, stara, kmečko nadahnjena Ojstrica
ne sodi več tja, med stolpnicami in blo
ki ji je menda kar nerodno. Povežimo
jo z novim okoljem! Lokacije zaradi
funkcije gostiščnih lokalov so tvegana
stvar, nerazrešljiva naloga pa niso, če
strokovno ocenjujemo njihovo krajevno
dejavnost in upravičenost.
Hotel Evropo so nekoč pravilno po
stavili. Popotnik je bil vezan na glavni
prometni tok, na železnico. Pozneje sta
— in to levji delež — doprinesla še

avtobusna postaja in parkirišče. Vse tro
je na kupu je hotelu Evropa še dvigni
lo veljavo.
S pametjo so ga ustrezno času prila
gajali. Pripravnejšega kraja za zmenke,
srečanja in poslovne stike ne najdeš,
kakor je »espresso« v tem hotelu. So
sedna slaščičarna in kavarna Mignon
je pred leti izzivala z modernizacijo, zdaj
pa počasi terja sodobnejše obnove.
Stari domačnostni Koper je že tesen,
pa še zmerom intimen in privlačen. Re
stavraciji Branibor in Na-na sta kar
čedni, žal ne premoreta parkirišča, pa
tudi manjše adaptacije bi bile v korist.
Še kar sodobna je samopostrežna re
stavracija Pošta. Prav lepo pa je urejena
Kolodvorska restavracija.
Tujec upravičeno pričakuje v starem
mestnem središču nadih srednjeveškega
mesta tudi v lokalih. Zato očitam, da
mnogi, ki bi lahko, ne uporabljajo ele
mentov iz bogate celjske zgodovinske
dediščine za opremo notranjščin.
Za Majolko sva oba s prijateljem ugotovila, da je pravšni lokal, kjer »se
je«. Čedna je in čista, pa še intimna tu
di. Nočeva biti krivična, a Majolko sva
po srcu izbrala za zgleden celjski lokal.
Prenočit bi šla verjetno v Evropo, ker
je tu vse pri roki.
V sredino zelenja, k Savinji in k
parku sodijo ustrezne gostilne s terasa
mi in gostilniškimi vrtovi. Ker jih ni,
jih je treba ustvariti! Majhne neugled
ne gostilnice in nekdanji skromno ure
jeni bifeji niso tej okolici v čast.
Napredek je že velik, pa je tudi že
Celje veliko. Vsepovsod pa človek z okusom in s kulturo pogreša staro Celje
v opremi, dekoraciji in funkcionalnosti.
Za zunanjo podobo lokalov, napisov
in reklam bi se Celje lahko s pridom ogledalo v stari Kamnik, ki je manj ime
niten, pač pa bolj iznajdljiv.
Na koncu bi rekel:
Staremu mestnemu jedru slogovno ustrezne lokale, novim mestnim okrajem
pa novodobne! Kar tiče opreme, svetu
jem več doslednosti in ubranosti.
Celjski gostinci bi lahko stregli z
jedmi značilne savinjske kuhinje, imeli
bi lahko tudi domačo »savinjsko« pivni
co.
Celju želim, da bi bilo še mikavnejše.
Franjo Novak

Premalo
zelenie
Dušijo smrad nas, plini, saje,
tako da bi Celjan najraje
izbral si kak drugačen kraj
in tam široko dihal vsaj.
Na mestih, kjer bi zelenice
občanu razvedrile lice
in čistile mu zrak, prav tam
stoji naj iz betona hram ...

Cene na Celjskem
turističnem
območju
Cene na celjskem turističnem
območju so ostale na isti ravni
kakor lani. V Savinjski dolini
velja ležišče v zasebnih sobah
od 7 do 10 din, penzioni v go
stiščih od 30 do 40 dinarjev. V
zdraviliščih stanejo ležišča v za
sebnih sobah od 8 do 15 din,
penzion pa od 35 do 60 dinar
jev. Podobne cene kakor v zdra
viliščih so tudi v Celju in v Ve
lenju, v ostalih krajih pa imajo
cene podobne kakor v Savinjski
dolini. Podrobnejše informacije
o cenah pa tudi prospekte vam
posreduje Celjska turistična zve
za, Celje, ulica XIV. divizije 6,
poštni predal 94.

Kinopodjetje
Celje
priporoča cenjenim obiskoval
cem obisk svojih kinemato
grafov UNION, Titov trg 3 —
METROPOL, Stanetova 15,
DOM, Ljubljanska cesta in
KINO DOBRNA. Trudimo se,
da bi izbrali res dobre filme,
kar pa ni zmeraj odvisno od
nas, temveč od uvoznkov
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Turistični
sektor
Celje, Stanetova 22
Priporočamo naše
najsodobnejše samopostrežne
trgovine, ki so bogato
založene.

IZLETI,
DOPUSTI,
VOZNE KARTE

Trg. podj.
CENTER - Celje
ČASOPISI-REVIJE
SPOMINKI - RAZGLEDNCE
INFORMACIJE - TURISTIČ
NE PUBLIKACIJE

Turistični urad
CELJE

Stanetova 16, telefon 29-79
MOZIRJE
Turistično društvo je prejelo doslej
že nekaj prijav za približajočo se sezo
no, prijavili so se gosti, ki že nekaj let
hodijo k nam letovat, če bo vreme ugodno, lahko pričakujemo kar uspešno
sezono. Tudi gostinci in zasebniki se pri
pravljajo za obisk gostov. Urejajo svoje
lokale in se trudijo, da bi bile sobe,
namenjene letoviščarjem, čim bolj čiste
in udobne.

12 LEPO MESTO

Žičnica na Golte je prepeljala doslej 15.000 oseb v lanski jeseni,
v letošnjih prvih treh mesecih pa 30.000. Letošnja zima je trajala
globoko v pomlad. V pozni pomladi bo na Golteh gotovo spet veliko
izletnikov. Vabijo dober zrak, prekrasna narava, gobe in brusnice.
Foto Zorko.

reklama celje
REKLAMNI ELABORATI, SVETLOBNI NAPISI, MOBILNI ELEMENTI, ZALOŽBA
KOMERCIALNIH IN TURISTIČNIH PROSPEKTOV, OSNUTKOV ZAŠČITNIH
ZNAKOV, SAMOLEPLJIVE ETIKETE, ARANŽIRANJE VSEH VRST, TURISTIČNI
SPOMINKI, OKRASNI PREDMETI TER VSA OSTALA DELA S PODROČJA
EKONOMSKE PROPAGANDE

OBIŠČITE IZLETIŠČE STARI GRAD

Hotel

Celeia
CELJE, Mariborska c.
Telefon 2041
Z OBRATI:
CELJSKA KOČA
RESTAVRACIJA KLADIVAR
BIFE VOLAN
BIFE HRASTNIK
SE PRIPOROČA!

JUBILEJ CELJSKIH TELOVADCEV
Ko se je pisalo leto 1890, je Celje —
tedaj še mestece ob bistri Savinji — šte
lo 6364 prebivalcev, mogoče nekaj dese
tin več ali manj, od tega približno tri
četrtine prebivalcev z nemškim »občeval
nim jezikom«, ena četrtina pa s sloven
skim. Na tem razmerju temelječe poli
tične, družbene in ekonomske razmere so
med narodno zavednimi Slovenci v Ce
lju, ki so kljubovali pod vodstvom od
vetnikov dr. Josipa Serneca (1884-1925),
dr. Ivana Dečka (1859-1908), dr. Jura
Krašovca (1858-1957) in dr., oživotvorile
tudi idejo sokolstva. »Sokol« je bila
narodna telovadna organizacija češkega
porekla. Ustanovil jo je 1862 Miroslav
Tyrš (1832-1884) z namenom, da bi ob
telovadbi gojila tudi nacionalno misel.
Sokolstvo je kmalu prestopilo češke in
moravske meje ter se razširilo med
vsemi Slovani. V naših krajih je bilo
prvo sokolsko društvo ustanovljeno že
leto dni po ustanovitvi »Praškega So
kola«. To je bil »Južni Sokol« v Lju
bljani 1863.
Res, da je v Celju že od leta 1865 de
lovalo telovadno društvo (Turnverein),
toda med vse ostrejšo narodno diferen
ciacijo mestnega prebivalstva to je —
kakor ostala društva — dobilo popol
noma nemški značaj. V letih 1886 —
1892 mu je načeloval velenemec in pod
jetnik Josef Rakusch. Slovenci pa so si
tudi na telovadnem področju zaželeli
lastno organizacijo. Za ustanovitev jih
je pridobil dr. Dragotin Treo, poprej
član novomeškega »Dolenjskega Sokola«.
Ta je že v začetku leta 1890 zbral pr
vih 18 telovadcev, iz katerih se je ob
likoval tudi prvi odbor »Celjskega So
kola«. Ustanovni občni zbor je bil 31.
julija 1890. Za starosto je bil izvoljen
dr. Josip Vrečko (na tem položaju do
1895.), za podstarosto pa dr. Ivan Deč
ko (na tem položaju do 1895, od 1900
do 1904 starosta).
Ustanovitev »Sokola« so celjski Slo
venci proslavili 7. in 8. septembra z dvo
dnevno telovadno in glasbeno priredit
vijo v slogu takratnih taborov in bčsed.
Istega dne je bila tudi glavna skup
ščina velenemške Südmarke (organiza
cije za kolonizacijo Nemcev), h kateri
je pristopila občina kot ustanovni član.
Po nemškem zapisu je »skupščina sveča
no potekla. Splošno praznično razpolo
ženje je bilo malce skaljeno zaradi isto
časnega praznovanja slovenskih sokolov,
ki so se ga kot gostje udeležili tudi
sokoli iz Kranjske in Hrvatske. Zara
di budnosti občinskega sveta ni prišlo
do nobenega resnejšega ekscesa«. Toda
tedanji narodni prvak dr. Josip Sernec
se sokolske slavnosti v svojih Spominih
drugače spominja: »Leta 1890 so priredi
li celjski Slovenci sokolsko veselico. Go
stje so došli od blizu in daleč. Bili so
prav neprijazno sprejeti od nemško mi
slečega prebivalstva, ki je bilo že po
časnikih nahujskano. Od tiste dobe so
vse večje veselice Slovencev dajale po
vod surovim napadom naših nasprot
nikov.«
Kje so telovadili? Za telovadbo čez
zimo so uporabljali vrtni salon Košerjeve gostilne — kasnejši »Beli vol«. Po
leti so morali salon izprazniti. Ker v
taki »telovadnici od danes do jutri« ni
moglo priti do večjega razmaha, si je
društveni odbor izposloval pri sloven
ski celjski okoliški občini, da mu je ta
pri svoji šoli (danes čuprijska 11) pri
zidala dokaj veliko telovadnico, ki jo

je seveda uporabljala tudi šola, od 1895,
ko so bili ustanovljeni samostojni nemško-slovenski gimnazijski razredi, tudi
slovenski gimnazijci.
Razen telovadbe so — vsaj nekateri
člani — gojili tudi sabljanje, od 1891
pa kolesarjenje. Leta 1892 so telovadci
sprejeli v svojo sredo tudi vrsto trgov
skega in obrtniškega naraščaja, ki se
mu je kasneje pridružil še oddelek di
jakov. S prihodom ljubljanskega sokola
in predtelovadca Matije Benčana (1893)
so začeli gojiti tudi rokoborbo in at
letiko. Leta 1903 so ustanovili ženski
telovadni oddelek; prvo leto je štel 7,
konec leta 1904 pa že 13 telovadk, to

vija kot industrijski okraj in da bo
gospodar okoliške občine tisti, ki bo
imel premoč v Gaberju.« Sicer pa je
odločitev bila tudi posledica praktične
politike, zakaj »odpor, ki so ga narod
ni nasprotniki v Celju nudili proti de
lovanju Sokola in Slovencev, je bil to
likšen, da ga z navadnimi mirovnimi
metodami ni bilo mogoče premagati.
Kljub slovenski žilavosti je Nemce dr
žal vladajoči sistem.« (Navedek in dr.
zgodovinski podatki povzeti iz Orožnove
Zgodovine Celjskega Sokola 1890-1940,
Takoj po izbruhu prve svetovne voj
ne (1914-1918) je gabrsko telovadnico za
sedlo vojaštvo; izpraznilo jo je šele pro

Celjske lekarne
Lekarne:

CENTER CELJE
z lekarniško postajo Gaberje
NOVA LEKARNA CELJE
z lekarniško postajo Šmarje
in Podčetrtek
ŽALEC
z lekarniško postajo Vransko
ROGAŠKA SLATINA
z lekarniško postajo Rogatec
SLOV. KONJICE, ŠENTJUR,
LAŠKO, RADEČE

Druga telovadna vrsta celjskega Sokola 1. 1910. Zgoraj od leve proti desni: Bernard
Wltawski, uslužbenec; Maks Zabukovšek,
krojaški mojster; Drago Kralj, bančnik,
t 1968. Spodaj: Anton Rodč, tiskarnar, 1888—1937; Gustav Grobelnik, uslužbenec, 1890
do 1970; Edo Rudolf, tiskarski faktor, t 1923 in Ludovik Zagoričnik.
da to leto se je članicam pridružila tu
di vrsta ženskega naraščaja od 6. do 14.
leta, skupaj 14 gojenk. Vse je vadil te
danji načelnik Jože Smertnik.
Obisk telovadbe je čestokrat nihal, ker
je telovadce odtegovala njihova angaži
ranost s petjem, z godbo, z gledališkim
udejstvovanjem ipd., kar pove, da je
»Celjski Sokol« gojil tudi narodno kul
turno in prosvetno delo.
Telovadnica v okoliški osnovni šoli
je vendar kmalu postala pretesna. Pro
ste vaje za velike nastope so priprav
ljali celo v veliki dvorani narodnega
doma; poleti so telovadili na dvorišču
pred šolo, od leta 1907 pa tudi v Ga
berju na prostoru, kjer je čez leti dve,
tri zrasel lastni sokolski dom (dograjen
in usposobljen za telovadbo spomladi
1909, slovesno otvorjen sredi avgusta
1910).
Akcija za postavitev lastnega doma
se je začela leta 1905. Medtem ko je
manjšina smatrala postavitev sokolskega
doma v Gaberju, tedaj v okoliški ob
čini, »kot sramoten umik pred celjski
mi narodnimi nasprotniki«, pa je ve
čina pozdravila lokacijo v Gaberju z
utemeljitvijo, »da se Gaberje naglo raz

ti koncu vojne in društvo jo je dalo
v najem kot kino dvorano, da bi si
zmanjšalo dolgove, ki mu jih je naprtila
zgraditev doma.
Tudi po osvoboditvi (1918) je gabrska
telovadnica ostala kino dvorana. Svoje
mu namenu se je vrnila šele čez deset
let, t. j. 1928. Tedaj so dotlej zapušče
no dvorišče preuredili v veliko letno
telovadišče. Takojšnji skok v obisku te
lovadnice je pokazal, da je bila obnova
gabrske telovadnice neobhodno potreb
na. Več let nato so v njej sokoli vodili
tudi telovadbo rudarske šole. (ta je bi
la v poslopju današnjega Elektro Celje,
Mariborska 2), leta 1932 pa tudi okrog
500 učencev in učenk obrtne in trgov
ske nadaljevalne šole. Kakor svoj čas,
je bila tudi še za čas stare Jugoslavije
jez proti prodiranju tujega vpliva, ki je
vel iz gabrske industrije, kolikor je
bilo v rokah nemškega kapitala.
Leta 1937 je bilo v Gaberju ustanov
ljeno Sokolsko društvo Celje I. Pripa
dlo mu je članstvo iz Gaberja in sose
ske, a mestno društvo, ki je bilo hkra
ti posestnik telovadnice v današnji II.
osnovni šoli, mu je prepustilo gabrsko
telovadnico. S tem se začne zgodovina

Karel Jug

Celjsko športno pismo

Za večino športov smo na pragu nove
tekmovalne sezone, ijekateri so jo z na
stopom pomladi zaključili.
AD Kladivar spada v tisto vrsto or
ganizacij, kjer ni počitka. Vso zimo
so se atleti in atletinje pripravljali v
svoji dvorani, kjer so že v uvodni pri
reditvi v letošnjo atletsko sezono pobra
li večino prvih mest na republiškem pr
venstvu v pokritih prostorih. Zimska li
ga celjskih osnovnih šol, ki je bila od
lično organizirana, je ob množični ude
ležbi ponovno prispevala k odkritju novih
nadarjencev. Tudi republiško prvenstvo
v krosu se je zaključilo z velikim zma
goslavjem
Kladivarja — z osvojitvijo
vseekipnega prvaka Slovenije.
Ugodne snežne razmere so omogoči
le smučarjem večmesečno načrtno vadbo
in množico tekmovanj. V organizirano
smučanje se vključuje vedno več mla
dih, ki so tudi letos dokazali kvalitetno
rast, čeprav se še niso uspeli povsem
čiti v republiški vrh. V mislih
alpske smučarje. Kljub ugodni
zimi smo bili priča le eni skakalni pri
reditvi v Celju. Čeprav imamo nadarjen
in številen kader skakalcev, je ta pano
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samostojne sokolske telovadne organiza
cije v Gaberju.
Po osvoboditvi 1945. je gabrska te
lovadnica, enako kot »mestna«, znova
oživela v nadaljevanju pozitivne telovad
ne tradicije, a v duhu pridobitev narod
noosvobodilne borbe, kateri so številni
sokoli darovali tudi svoja življenja.
Že
nekaj
mesecev
po
obnovi
so
tako celjski, kakor gaberski telovadnici,
složno s kulturniki, izpolnili spored
Kulturnega tedna od 9. do 16. septem
bra 1945 s pestro telovadno akademijo
mladine iz Gaberja, organizirane v Fizkulturnem društvu Olimp, iz Celja (FD
Celje) in okolice (FD Hrastnik).
Ti dediči celjskih naprednih telesnovzgojnih prizadevanj vztrajno nadalju
jejo z organizacijo vsestranske telesne
vzgoje pod okriljem Partizana Jugosla
vije, naše najbolj množične zveze za
telesno vzgojo, ki se je izoblikovala le
ta 1951 iz prvotne Gimnastične zveze Ju
goslavije, ust. 1948..
Gustav Grobelnik

ga v senci alpskih disciplin. S pridobit
vami na Golteh se je možnost smučar
ske vadbe in tekmovanj izredno podalj
šala. Za tekmovalno smučanje pa bo še
treba urediti ustrezne daljše in zahtev
nejše proge.
Umetno drsališče je več mesecev zbi
ralo na stotine mladih in odraslih na le
deno ploskev, če govorimo o samem
športu, pa velja podčrtati veliko skrb
klubske uprave in strokovnega vodstva
predvsem za razvoj hokeja na ledu. Čla
ni HDK Celje so osvojili naslov repub
liškega prvaka, uspešno so se uveljavlja
li v Inter ligi z bližnjimi avstrijskimi
hokejskimi klubi, lep napredek so po
kazali tudi mladinci in pionirji. V umet
nem drsanju raste nov kader mladih
drsalcev.
Velja podčrtati, da je bilo Celje z
Goltmi in Velenjem prizorišče I. zim
skih iger pionirjev Jugoslavije.
V športnih igrah se je tekmovalna se
zona Šele pričela. Preuranjeno bi bilo,
dajati ocene o uspehih in neuspehih.
Rokometaši, ki so v zimski republi
ški ligi nekoliko razočarali, so se mo
rali zadovoljiti z 2. mestom. Tudi v na
daljevanju spomladanskega dela prven
stva v zvezni ligi so izgubili proti Kri
vaji. Nič kaj spodbudna ni ta ugotovi
tev. Za obstanek v zvezni ligi potrebu
jejo Celjani najmanj 5 zmag!

Moderne stene v stanovanju=lepa tapeta*

Nogometaši Celje-Kladivar so v uvod
ni tekmi SNL na Glaziji iztržili dve dra
goceni točki. Kljub temu uspehu pa
smo lahko zaskrbljeni, ker je bila pri
kazana igra povprečna, mladi igralci pa
so komaj zdržali 90 minut igranja.
Ogrevanja košarkarjev v prijateljskih
tekmah so bila koristna, vendar smo bi
li priča nihanju v tehničnem in taktič
nem znanju. Napredek so pokazali mla
dinci in pionirji, ki se je odražal v iz
redno dobri uvrstitvi v zimski štajerski
ligi.
Kegljači Celja nič kaj uspešno ne na
stopajo v republiški ligi v mednarodnem
slogu. Uspešnejše so kegljavke štorskega Partizana. Ludvikova in Ocvirkova sta
si priborili članstvo v državni reprezen
tanci.
V zimskem obdobju so bili aktivni
strelci, ki so v streljanju z zračno pu
ško pokazali kvaliteten napredek. Naj
zgovorneje za to trditev nam služijo
dosežki pri streljanju za »zlato puščico«.
Tudi šahisti so obdržali svoje pozi
cije v republiški ligi, pohvalijo pa se
lahko tudi z lepimi uspehi na brzopoteznem prvenstvu Slovenije.
Partizan Celje-Gaberje je s telovadno
akademijo in svečanim zborom počastil
izreden jubilej — 90 letnico ustanovitve
prvega telovadnega društva v Celju. V
prvih aprilskih dneh smo srečali na ob

VSAKA
SKODELICA

KAVE

(ttrH&fe,
činskih in področnih prvenstvih celjske
regije v vajah na orodju 55 šolskih te
lovadnih vrst s preko 400 mladimi tek
movalci in tekmovalkami. To nam iz
pričuje, da imamo več sto privržencev
za to lepo športno zvrst, med njimi pa
več desetin nadarjencev, ki bi ob do
brem trenerju lahko napredovali v sam
kvalitetni slovenski in jugoslovanski vrh.
V borilnih športih zaznamujemo pri
dobitev na širini in v kvaliteti. Zadnji
nastopi judoistov, karateistov in dvigovalcev uteži nas razveseljujejo.
Kako so se na letošnjo tekmovalno
sezono pripravljali odbojkarji Celje-Ga
berje in odbojkarice Celja-mesta, oba
člana republiške lige, bomo kaj kmalu
opazili na bližnjih nastopih. Žal, da prav
v tej igri, postaja s košarko in rokome
tom šport dvoran nismo bili priča več
jemu številu tekem v' zimskem obdob
ju.
Tudi plavalci NEPTUNA so bili v zim
skem obdobju aktivni. Na Ravnah so
bili na 10 dnevnih pripravah pod vod
stvom Daneta Vrbovška, pa tudi sicer
izkoriščajo čas pred tekmovanjem za
nastope v Trbovljah, na Ravnah in v
Kranju. Kako dolgo še bodo Celjani
morali iskati možnosti za plavanje v
zimskem času v bazenih v drugih slo
venskih mestih?
V zimskem obdobju smo prisostvova
li številnim delovnim zborom in konfe
rencam posameznih društev, kjer smo
slišali razveseljiva poročila o opravlje
nem delu, pa tudi lepe načrte za pri
hodnost.

Glutolin ■vaše popolno zadovoljstvo.

—
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Izleti Olepševalnega
in turističnega društva Celje
so naj cenejši
Program in prijave

TURISTIČNI URAD
Poleg kina Metropol

SVOJE IZDELKE
PRIPOROČA '

i

VRVICA

TOVARNA TRAKOV
IN OKRASKOV
CELJE

LIBELA

Vrt na balkonu
Končno so tu noči, ko ni več
nevarnosti
mraza.
Prijatelji
cvetja, ki razpolagajo z balko
nom, poskrbijo za rastline v bal
konskih zabojih. To se zgodi ve
čidel v začetku ali pa sredi me
seca maja. Da bi nam pa bal
konske rastline uspevale, mora
mo paziti že pri njihovi izbiri.
Ce smo to storili in poskrbeli
tudi za njihovo gojitev, potem
bodo cvetele skozi ves poletni
čas.
Med naj odpornejšimi rastli
nami za balkonske zaboje ali
lonce pred oknom je pelargoni
ja (geranija). Te je več vrst.
Najbolj znana je pokonci stoje
ča, katere cvetovi žarijo svetlo
ali temno rdeče. Kdor želi tudi
viseče geranije saditi v zaboje,
vzame pokonci stoječo kot ozad
je in prednjo postavi viseče ge
ranije.
’ Zelo hvaležna je sijajno bar
vita petunija. Ta ni prav nič za
htevna in uspeva s svojim raz
nobarvnim cvetjem lijakaste oblike tudi na severni strani. Tre
ba pa jo je saditi precej tesno,
da bodo cvetice dovolj goste.
Kdor želi imeti zelo bujno

mednje namestimo kapucinčke.
Semenska zrna preprosto polo
žimo med geranije ali petunije.
Pri zadostni vlagi kalijo prav
hitro in njihovi barviti cvetovi
poskrbe za bogato, spreminjajo
čo se sliko naših balkonskih za
bojev.
Na senčnatih balkonih se
prav dobro obnese neobčutljiva
tradeskancija. Odrezane potak
njence, dolge približno deset
centimetrov, preprosto vtakne
mo v prst balkonskih zabojev,
kjer se hitro ukoreninijo. Mo
ramo jih pogosto zalivati, ker
ljubijo vlago.
Za vse balkonske zaboje ve
lja pravilo, da morajo biti na
polnjeni z dobro prstjo, ki vse
buje mnogo hranilnih snovi. Ve
deti moramo, da stoje rastline
tesno skupaj in se morajo zato
zadovoljevati le z malo zemlje.
Treba bi jim bilo od časa do
časa privoščiti tudi kak krepilni
priliv s preizkušenimi gnojili.
Takšna gnojila nam nudi vsaka
trgovina s_ semeni že uporabna
in jim le še dolijemo vode. Na
dalje je važno pogosto, a ena
komerno zalivanje. Na sončnih

cvetje, si lahko izbere prelepe
viseče nageljne in gomoljaste
begonije. Te begonije uporabi
mo kot ozadje in pred nje po
sadimo viseče
nageljne,
kar
nam ustvari čudovito podobo.
Če geranije in petunije po
stavimo dovolj narazen, lahko

balkonih zalivamo dnevno dva
krat — zjutraj in zvečer. Ne
smemo pa rastlinam dajati vode
ob bleščeči sončni pripeki, ker
bi se njihovi listi pri tem uteg
nili ožgati.
Barbara Bender

Celjsko stanovanjsko podjet
je skupaj z nekaterimi delovni
mi organizacijami letos ne samo
nadaljuje, temveč še povečuje
napore za ureditev starega mest
nega središča. Gre za obnovo in
razširitev lokalov, hkrati pa tu
di za prenovitev fasad. Staro
Celje bo tako postopoma dobi
lo dosti bolj mikavno podobo,
vrh tega pa tudi več in lepših
poslovnih prostorov. No, teh
najbrž v Celju še dolgo ne bo
dovolj.
Kakor je povedal direktor
stanovanjskega podjetja Vlado
Črešnik, bodo letošnja dela us
merjena zlasti na Tomšičev trg.
Tu bodo uredili fasado in lokal
Čebelarja, v katerega se bo po
slej vselilo ljubljansko podjetje
Obrtnik (Čebelar podj e v Zidan
škovo). Modernizacija Fotolika
je že v teku, na vrsto pa pri
dejo tudi prostori Merxa. Po
membna naložba na Tomšiče
vem trgu bo razen tega še pre
ureditev lokala in fasade pod
jetja Slovenija-merkur, Moda bo
zraven razširila prodajalno Sta
ri trg. Ljudska restavracija pa
bo uredila gostišče iz opuščenih
prostorov tapetnika Škorca. Tu
di notranjost same Ljudske re
stavracije bodo prenovili.
Na oglu Stanetove in Prešer
nove ulice je že v teku adapta
cija lokala Varteksa, ki name
rava prodajalno konfekcije raz
širiti v prvo nadstropje in ure
diti še fasado. Zavarovalnica Ma
ribor je v Prešernovi ulici nove
nrostore v nadstropju že uredi
la, na vrsti pa je še lokal Peko.
V ožjem središču moramo ome
niti še obnovo Savice na trgu
V. kongresa in ureditev prosto
rov za odvetnike zraven sodišča
nad trgovino s čevlji Dervento.
Za navedene in še druge preno
vitve bo stanovanjsko podjetje
prispevalo okrog milijon din,
znatno večji znesek pa bodo da
li sami koristniki lokalov.
jv

zo na obe strani. V načrtu je
tudi nekaj nove asfaltne prevle
ke na starem asfaltu v smeri
Rogaška Slatina—Podplat—Peči
ca. Razen tega se povečujejo izgledi, da bi asfaltirali še cesto
ob Sotli na odseku Sodna vas—
Imeno v dolžini 4 km (sodelova
nje JA). Odsek Pristava—Sodna
vas že delajo.
Letos je na vrsti še dokon
čanje del Luče—Igla, Velenje—
Šoštanj, asfaltiranje ceste Arclin—Ljubečna, na vidiku pa je

tudi več manjših cest v velenj
ski in žalski občini. Pomembno
je tudi to, da bo cesta prvega
reda (Konjice—Trojane) dobila
6 km nove prevleke, cesta proti
Laškemu pa pri Tremerju 1 km.
Navzlic slabemu vremenu je
cestno podjetje letos pohitelo s
krpanjem lukenj, ki jih je za
pustila zima. Tudi letos so zim
ske poškodbe asfaltnih vozišč
zelo obsežne in bo njih popra
vilo zahtevalo precej denarja.
-jv

TOVARNA TEHTNIC
CELJE

MARIBORSKA C.
PRIPOROČA SVOJE KVALI
TETNE IZDELKE, KI JIH
PROIZVAJA V VELIKI IZ
BIRI. SE POSEBEJ PRIPO
ROČAJO TEHTNICO
ZA KONTROLO TELESNE
TEŽE

ŠENTJUR. Turistično druStvo Šentjur
bo tudi letos izvedlo večjo akcijo za
olepšanje kraja, poleti pa bodo ocenili
najlepše cvetje po vrtovih, na oknih in
na balkonih. Podobne akcije napovedu
jejo tudi na Planini in v Kozjem.

Največ asfalta
za Obsotelje
Po informacijah, ki smo jih
dobili pri celjskem cestnem pod
jetju, so se po razpravi v repub
liški skupščini povečale možno
sti, da bi že letos celjsko ob
močje dobilo prvo asfaltno zve
zo s Hrvatsko. Gre za moderni
zacijo še zadnjega odseka pri
Rogaški Slatini in sicer Rogatec

—Lupinjak v dolžini 7,7 km. To
gradnjo je tudi samo cestno
podjetje močno podprlo z ob
ljubo za kreditiranje v višini 2
milijona din.
Letos je predvideno tudi as
faltiranje klancev pri Šmarju in
Mestinju, tako da bo dobila Ro
gaška Slatina zares asfaltno zve

Sedaj

ßlutoliri
za lepljenje tapet:
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Obnova
lokalov In
fasad
v Celju

enostavno
trajno
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kvalitetno. ulutolit
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Iz naših turističnih krajev
SOLČAVA

MOZIRJE

Letošnjo zimo je bila Logarska dolina
spet mesec dni odrezana od sveta. Ce
sta je bila preozko splužena, tako da
avtobus ni vozil. Menili smo, da teh te
žav ne bo več, pa so se spet začele.

V minulem septembru je začela obra
tovati žičnica Golte. To je bil zelo po
memben turistični dogodek za vso Gor
njo Savinjsko dolino. Od tedaj raste pri
nas obisk turistov, športnikov, izletni
kov itd. Januarja in februarja je po
nagajala zima. V marcu pa je bil obisk
na žičnici izredno velik, saj so bile
snežne razmere idealne.
Uverjeni smo, da bo tudi tekom leta
dovolj obiskovalcev na Golteh.

■ ■
Nedavno so organi občine ter za
stopniki turističnih organizacij določili
v Logarski dolini prostor za kampira
nje. Zdaj pa je treba ukrepati še vse
ostalo, da letos spet ne bodo turisti po
stavljali šotorov, kjer se jim bo zdelo.

m m
Ogromne količine snega so letos po
polnoma zakrile venec gora, ki obda
ja Solčavo in Logarsko dolino. Smuča
nje na Okrešlju ter na plazu pod Pla
njavo bo letos možno dolgo v poletje.

m m
Znana solčavska »pustno — vinarska«
prireditev je tudi letos odlično uspela.
Prosvetno društvo v Solčavi marljivo
dela, nameravajo tudi prenoviti dvorano
in zgraditi galerijo, da bo več prostora.
Z veseljem pričakujemo nov vozni
red, ker bomo z njim dobili pošto že
ob 8. uri, pa tudi sicer bodo zveze bolj
še.

Na pošti postavljajo avtomatsko te
lefonsko centralo za 200 priključkov.
Pravijo, da bo začela delati še pred
turistično sezono.
Akcija za asfaltiranje stranskih cest
v našem trgu se je uspešno končala. Tu
rističnemu društvu so pomagala pri zbi
ranju denarnih sredstev skoro vsa dru
štva, organizacije ter podjetja. Tudi za
sebniki so priložili svoj delež. Turistič
no društvo je pa prispevalo dobiček sil
vestrovanja, ki je kar znaten, saj zna
ša z oglasi vred nad poldrugi milijon.
F. V.

IZ BLIŽNJIH TURISTIČNIH
KRAJEV
VELENJE. Turistično društvo v Vele
nju je imelo v začetku februarja v gle
dališki dvorani svoj redni letni občni
zbor. Za predsednika so ponovno izvo
lili Gustla Tanjška, delovni program pa
obsega več prireditev, izdajo novega pro
spekta in urejanje kraja. — Napovedu
jejo, da bo že letos zgrajen kopalni ba
zen, za katerega bodo dobili sredstva s
krajevnim samoprispevkom in prosto
voljnim delom. — V hotelu Paka so
lani uredili še lepo banketno dvorano v
prvem nadstropju, kjer lahko postrežejo
tudi najzahtevnejše goste. — Velenje je
imelo lani 25.000 nočitev, od tega 11.000
inozemskih. Povečanje v primeru z le
tom poprej je 16 %.
LAŠKO. Turistično društvo Laško bo
tudi letos priredilo s sodelovanjem go
spodarskih in družbenih organizacij že
tradicionalno prireditev »Pivo in cvetje«,
ki bo od 17. do 19. julija. — Po odhodu
v pokoj dolgoletnega direktorja gostin
skega podjetja Savinja Franja Jelena je
bil na njegovo mesto izvoljen Peter Meštrov iz Celja. — Vodstvo turističnega
urada je po smrti Boga Resija prevzel
tov. Jelovšek.

LJUBNO OB SAVINJI
Z zimsko sezono nismo zadovoljni.
Vlečnica je sicer obratovala — kadar
je bilo dovolj snega — vendar smučar
jev od drugod ni bilo. Tudi obe ska
kalnici (25 in 60 m) sta spali zimsko
spanje.

S SVETINE V LAŠKO PES po cesti,
ki bo prej ali slej avtomobilska. — S
klanca nad posestvecem Svetina h. št. 1,
ali morda točneje: od avtobusne posta
je pod kapelico, ob cesti Svetina —
Celjska koča, zavijemo v levo, na ko
lovoz v gozd.
Za prvim ovinkom, pod južnim po
bočjem Tovsta (838 m), se skriva lična
letna hišica, kolovoz pa se spusti proti
zahodu v bukov gozd. Za drugim ovin
kom smo že sredi idilične vasice Dobletina (pošta Laško), z razgledom na
zasavske vrhove. Od tod dalje pot ni
več gozdni kolovoz, ampak cesta v grad
nji. . . V blagih vijugah steče čez sonč
no senožet. Za nami je Tovst, s sedla
pa se razgleduje v našo smer staroslavna Svetina, a spodaj pred nami bode
Iz doline dvostolpni Šmihel — orienta
cija za Laško . . . Pokrajina, ki veleva
sesti k oddihu in razgledu . . .
Od znamenja sredi senožeti pa na
prej, proti gozdu! Sredi gozda jo lahko
začasno, namesto po cesti, uberemo po
kolovozu. Iz gozda nas pot privede na
novo senožet, s pogledom na stožčasti
Malič, pod njim pa na Savinjo in že
leznico Celje-Zidaiü most.
Tu smo v
višini nasprotnega Šmihela (445 m).

Gradbeno podjetje »GRADBENIK« se
dobro razvija. V zadnjem času je od
»GLINA« Nazarje odkupilo tukajšnjo ža
go, s katero namerava razširiti svoj ob
rat in zaposliti več ljudi. Tako bo do
bilo več ljudi doma zaposlitev, medtem
ko se zdaj vozijo na delo v Ljubljano,
Kamnik in Nazarje.

Zadnji cestni ovinek nam radodar
no preseka stara pot skozi gozd in že
smo v dolini, v zaselku Jagoče. Od
tod naprej, pod skalnatim Humom (583
m), je pot le še sprehajališče, ki se
steče ob levem bregu Savinje, za vr
tom laškega hotela »Savinja«.
Koliko časa nam bo »vzela« ta lepa
pot? To bo odvisno od števila počitkov,
toda, če se nam bo mudilo, bosta dve
debeli uri dovolj.
G. G.

■ ■
Turistično društvo je imelo nedavno
občni zbor. V odbor so izvolili nove lju
di. Upajmo, da bodo kos nalogam, ki le
tos čakajo društvo predvsem za 10-letnico flosarskega bala.
Nedavno sta se združili gostinski
podjetji Planinka z Ljubnega ter Turist
iz Mozirja. Obetajo, da bodo še letos
pričeli urejati sobe v Planinki.
A. T.
PODČETRTEK. Atomske toplice bo
tudi letos upravljalo turistično društvo
Podčetrtek, ker se doslej še ni našel
Investitor, ki bi prevzel te že dobro
znane toplice. Turistično društvo je v
mejah zmožnosti izboljšalo sanitarne na
prave in nekatere druge objekte.

IZLET V NEDELJO

Logarska dolina pričakuje spet izletnike in turiste. Toda ob sedanji
zmogljivosti in kvaliteti objektov razvoja turizma ni mogoče priča
kovati. Število gostov in nočitev se giblje še vedno v predvojnem
obsegu.

ROGAŠKA SLATINA. Po lanskoletni
združitvi zdravilišča z zdraviliško gostin
skim podjetjem nova organizacija že uspešno posluje. Za letošnjo sezono so
izvedli precej propagande doma in v
inozemstvu ter pričakujejo dobro sezo
no. Napovedujejo tudi gradnjo novega
hotela A-kategorije.

Glutolin

je idealno lepilo za lepljenje tapet

Glutolin

enostavno raztopite v mrzli vodi in
po 20 minutah je lepilo pripravljeno

Glutolin
se posuši brez lis.

Glutolin

se z lahkoto nanaša.

Glutolin

je popolnoma nevtralno lepilo.

Glutolin

ne pronica skozi tapete.

Glutolin

apno in cement mü ne škodujeta.

Glutolin

je trajno lepilo.

Glutolin

mraz in vročina ne vplivata nanj.
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HUDOMUŠNE * DOBRODUŠNE * HUDOMUŠNE
Koruzni silos

Garaže

Naprej, gostinstvo!

Zatemnitev

Koruzni silos! To ime
so dali mu Celjani,
ki kot jezični so ljudje
/
še v daljnem svetu znani.
Ta grad brez oken in brez vrat
okolico prerašča,
lasti ves prostor si bahat
kot velikanska kašča.
Sto oken bližnjih hiš stmü
v nerodnega orjaka,
ki kakor slepec brez oči
predstavlja nam čudaka.
Kako bo z njim? Morda težav
in stisk bo z njim nemalo.
Se ga bo oče sramoval?
Bo zanj zaslužil hvalo?

Garaže rastejo kot gobe
tam, kjer je pravi kraj za nje,
a tudi ponekod narobe,
kjer biti niti jih ne sme.
So bele, sive in zelene
ki tukaj in še tam stoje
lepo na dolgo razvrščene
in kar naprej se še množe.
Tako bo za avtomobile
že kmalu kar dovolj garaž.
Še hiše bodo se zgradile,
da dom dobi vsak človek naš ...

Z integracijo gostinstva
nič se ne premakne stvar,
še ostajamo pri starem,
to pa je gostinstvu v kvar.
Saj še komaj životari
brez ugodnih perspektiv,
dokler je preveč razbito.
Nihče drug ni tega kriv ...

Kdo izmed nas jih vse pozna
in kdo se res po njih ravna,
ko brez odmora se množijo,
da vsak razgled nam zatemnijo?
Pač siromak je marsikdo,
ki z njimi muči si glavo.
Vendar — čemu bi enostavno,
bilo bi to preveč naravno!
Le ne tako! Več dela bo,
če kompliciramo lahko
predpise naše o carini,
da se ne vidijo v jasnini.
Ob njih nevoljen je občan,
carinik naš pa prav nič manj.

Mojster luči
Pred šestdesetimi leti
zagledal je luč sveta
naš mojster Ivo Umek,
ki vse ga Celje pozna.
Prevažno delo opravlja:
v njegovi roki je ključ,
ki z njim Celjanom prižiga
elektrike silo in luč.
Dokler bo Umek med nami,
noči se nam bati ni.
Naj luč življenja še dolgo
brez kratkih mu stikov gori!

Kultura v krizi
Seks, kavbojstvo, kriminal
mnogim filmom so vsebina.
V njih naj išče ideal
si naš zlati up — mladina?
Vse kar zla rodi zapad,
pota si do nas odpira.
Iz kioskov veje smrad,
vzgojne cilje nam zastira.
Skriva žalostni obraz
si kultura sramežljiva,
ko jo v mozeg reže mraz.
Kje pomlad je ljubezniva?

V čakalnici
Lepö je v naši domovini
zdrav biti, če si čvrst in mlad,
ker niti treba še hoditi
nikamor zdravja si iskat.
Neskončne ure čakaš v gneči,
ko med bolniki se dušiš,
s pestmi se končno ti posreči,
da vrstni red si pridobiš.
A marsikdo tam sliši tudi:
— Kdor še na vrsto ni prišel,
naj jutri semkaj se potrudi,
nemara bolje bo uspel!
Če pa je kdo obležal z gripo,
naj pije z aspirinom čaj,
izvrsten čaj je zlasti lipov,
zdravnikov žal nam manjka zdaj!
Lepo je res človeku biti,
dokler se zdravja veseli
in ni mu treba tja hoditi,
kjer potrpljenje izgubi.

Zeleno in rdeče
Semafor pred celjsko pošto
se zeleno zablešči
pešcem in avtomobilom,
kot da tu razlike ni.
Naj zeleno se zasveti
enim le, tako bo prav,
a za druge naj bi lučko
rdečo semafor prižgal.

Pismo Janezka Grdovida

Spoštovani stric urednik!
Najprej se moram opravičiti,
ker za zadnjo številko nisem na
pisal svojega prispevka. Tem po
tom se opravičujem, stric ured
nik, tvoj opomin pa sem že
vtaknil v žep in ga prebolel (pri
enem ušesu noter, pri drugem
ven).
Ko je pobralo sneg, se je po
kazalo v Celju vse polno uma
zanije, ostala so še lanska divja
smetišča, podrapani plotovi, za
nemarjena dvorišča, preluknjani
žlebovi, mlakuže na cestah paše
marsikaj, kar je v Celju postalo
že tradicionalno in pristojnih komunalcev že nič več ne moti.
Če ne moti njih, pa moti celo
mene in zanesljivo še marsika
terega Celjana. Tem komunal
nim problemom naj dodam sa
mo še onesnaženo ozračje in u

mazano Voglajno, pa smo tam,
kjer jaz ne želim biti. Cinkarna
se nekaj huduje, ker so jo dali
v televizijo in na tribuno, češ
da ne onesnažuje samo ona celj
skega ozračja. Ga sicer drugi tu
di, pa Cinkarna menda le pre
cej! Čujem, da so lansko leto
prigospodarili tudi izgubo in če
prištejemo še škodo, ki jo po
vzročajo kmetom in ne nazad
nje zdravju Celjanov, se bo tre
ba ob vsem tem končno le za
misliti (in tudi kaj ukreniti).
Ko že pišem o gospodarstvu, ču
jem večkrat, kako bi bila ko
ristna integracija v gostinstvu.
Jaz se s tem strinjam, pa šemi
zdi, da bi bila integracija ko
ristna tudi še v kateri drugi go
spodarski panogi, o čemer pase
kar premalo premišljuje. Zdi se
mi, da bi bilo celjsko gospodar
stvo potrebno nekaj krepkih injekcij, tako vsaj čujem od sta
rejših, ki se baje na te reči ra
zumejo. Ko pišem te vrstice, se
kažejo letos ponekod prvič po
nekaj letih spomladanske cvet
lice, ki si jih po dolgi zimi že
limo stari in mladi. Mogoče jih
dočakamo prihodnje leto še ne
kaj več, pa že letošnje so nas
razvedrile. Dočakali pa smo no
vo stavbo v Gubčevi ulici, za

Uvažamo
Meso in maslo in fižol,
čebulo, zelje, mast in sol
uvažamo, ker tega manjka.
Zakaj tako? Je to uganka?
Kaj naše polje ne rodi?
Kaj ni ljudi in strojev ni,
da zemljo bi obdelovali
in s plodi nas prehranjevali?
Je standard naš tako visok
in treba ni ganiti rok,
da bi sami se preredili?
Vse bomo raje uvozili!
Se trudi mar le tuji svet,
da nam pripravi dobro jed?
Smo res že kar preveč razviti,
da vsega lastnega smo siti?

Cene navzgor
Cene lezejo navzgor
in potrošnik zre za njimi,
ko močno želi še on
dohiteti jih v tej zimi.
Bliža pa se že pomlad,
ki likvidnost nam odtaja,
pa se dvigne standard naš
brez izgub in primanjkljaja.
To je sanjal optimist,
ko je žvečil grenke sline
nemo zroč za cenami,
plavajočimi v višine.

Tinta
Ustanavlja se podjetje,
TINTA bodi mu ime,
ki brez večjih investicij
bo aktivno, to se ve!
Iz Voglajne naše črne
bo zajemalo vodö,
zlivalo jo v steklenice
in prodajalo lahko.
S tem črnilom v daljnem svetu
pridobi si renomč
novo to podjetje celjsko,
ki mu TINTA bo ime!

katero jaz nisem bil nikoli. Da
nes, ko jo vidim, pa sem še
manj!
Po letošnji zimi naj spom
nim še Zdravstveni dom, da bi
bilo zelo koristno, če bi naša
splošna praksa začela malo bolj
še poslovati. Sem slišal starejše,
ki so preklinjali, ker so čakali
na zdravnika po več ur, ko pa
je prišla ura, so jim rekli: »Pri
dite jutri!« ali pa »Pijte čaj in
jejte tablete«. Tudi specialistič
ne preglede na internem oddel
ku v bolnici bodo morali kako
razbremeniti, da ne bodo ljudje
čakali ure in ure pa tudi ne
prihajali samo na ogled slabe
organizacije, ker dostikrat ne
pridejo na vrsto.
Še to in ono bi se dalo na
pisati o komunali, gospodarstvu
in celjskem zdravstvu. Pa ker
stric urednik hoče tudi nekaj od
kulture, mu moram ugoditi, če
hočem dobiti honorar. Letos smo
imeli srečo — uspela je Prešer
nova proslava in še proslava 8.
marca, tako da tozadevno odpa
de moja kritika. V gledališču so
dobili novega upravnika, ki se
piše po slovensko »Vbod«. Če
prav sem Janezek po prepriča
nju pesimist, bom pri novem
upravniku optimist, če ne bo za
čel z ljubljanskimi eksperimenti.
Tako, s tem končam današ
nje pismo; pa bi se dalo še

25% popusta
Kdor televizor kupuje,
naj pazi na letni čas!
Naj čaka, da v led zakuje
nam zemljo decembrski mraz!
Tedaj televizorjem cena
se zniža nekega dne
za petindvajset procentov,
to vsak potrošnik naj ve!
Saj mačje solze to niso,
kar vreden je tak popust,
ki zima ga s sabo prinaša,
ne julij in ne avgust.

marsikaj povedati, če bi stric
urednik le hotel vse objaviti. Še
od tega, kar sem napisal, mi bo
polovico prečrtal ali pa, kakor
on pravi, malo uredil. Do jese
ni, ko bo imelo Lepo mesto de
setletnico, vas vse prav lepo po
zdravljam in prosim, da mi ne
zamerite, vaš vdani
Janezek Grdovid

Pojasnilo
V prejšnji številki LM je bila
objavljena anekdota o dr. Nova
čanu. Tej bodi dodano: imenova
ni je resda posedoval tri hiše, a
je vanje bila vložena tudi dota
njegove žene. Hiša v Beogradu,
ki je v njej stanoval, pa ni bila
njegova last.

Sodelavci
Sodelavci v tej številki: Milan
Cetina, Viktor Berk, Karel Dolin
šek, Gustav Grobelnik, Karel
Jug, Vera Kolšek, Milena Moškon, prof. Božena Orožen, prof.
Janko Orožen, Jože Pelikan, Ru
dolf Pibrovec, Fran Roš, Stane
Terčak, Ante Tevž, prof. France
Sirk, Jure Šarlah, Franjo Vajd,
dr. Fran Vatovec, Valent Vider,
Janko Volf in profesor Zoran
Vudler.

»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 Papdrkonfekcij a Krško. Naročnike sprejema Turistični

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

