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ZGODOVINSKI

ORIS.

Že v dobi neolitika in bakra <1000 do 400 pr. Kr.)
je bila okolica Ptuja naseljena. Predrimska panonsko«kelt«
ska naselbina je že najbrže nosila ime Poetovio. Stala pa
je bržčas na obronku pri Gor. Hajdini. Panonijo je za«
vojeval v letih 15 do 9 pr. Kr. Avgustov pastorek Tiberij
in je tedaj Ptuj dobil prvo taborišče rimske vojske. Ko so
Rimljani zadušili nevarno ustajo Batona <1. 6. po Kr.),
je Ptuj postal taborišče VIII. legije Augustae, za Klau*
dija pa XIII. legije Geminae. L. 69. po Kr. se je vršil v
Ptuju vojni zbor legij podonavskih provinc, na katerem
so proglasili Vespazijana za cesarja proti Viteliju. Po od«
hodu XIII. legije se je Ptuj z naselitvijo veteranov raznih
legij, zlasti pa XIII., razvil v trgovsko in prometno sredi»
šče, ki mu je cesar Trajan krog leta 100 po Kr. dal
uradni naslov Colonia Ulpia Trajana Poetovio.
V drugem in tretjem stoletju so skozi Ptuj večkrat
korakale rimske legije v bojih z zunanjimi sovražniki in
v notranjih sporih in borbah za cesarski prestol. V če»
trtem stoletju po Kr. je Konstantin Veliki šel skozi Ptuj
z vzhodnih bojišč v Rim. V Ptuju je bil 1. 354. v palači
izven mesta ujet sovladar cesarja Konstancija Konstancij
Gallus in odpeljan v Pulj, kjer so ga obglavili. Zadnjič
se omenja Poetovio v krvavem sporu med Teodozijem
Velikim in Maksimom, ko je prvi slednjega porazil v
bližini mesta in nadaljeval svojo pot v Italijo.
V začetku petega stoletja je Ptuj postal žrtev Gotov,
ki so mesto skoraj povsem porušili. Ptuj je bil rojstno
mesto matere poslednjega rimskega cesarja Romula Augu®
stula. S propadom zapadno «rimskega imperija je za Ptuj
zaključena njegova najvažnejša doba v vseh vekih. V tej
dobi je bil Ptuj važna postojanka v vojaškem, kulturnem
in verskem oziru. Iz te dobe so zlasti pomenljivi ostanki
Mitrovih svetišč, kakor tudi sledovi zgodnjega krščanstva,
ki šteje med svoje mučenike ptujskega škofa in cerkvenega učenika Viktorina.
Po ljudskem preseljevanju je Ptuj doživel prihod Slo«
venov, ki so se ob koncu 6. stoletja naselili v teh krajih in
skozi dve stoletji ohranili svojo neodvisnost proti nem«
škemu življu, čegar kolonizacijo so pospeševali salcburški
in pasavski škofje. V velikem verskem pokretu slovan«
skih apostolov Cirila in Metoda je Ptuj videl najbrž v

svojem obzidju solunska brata, ko sta potovala iz Blato»
grada v Rim. L. 874. je pa Ptuj prišel pod oblast s a l o
burških škofov, ko je Teotmar posvetil v mestu cerkev,
ki jo je sezidal neki grof Gozvin. Do tedaj je bil Ptuj
v oblasti po imenu nepoznanega gospoda slovenske krvi,
ki se je kakor njegovi predniki boril proti nemški nad»
vladi. Darilna listina kralja Arnulfa iz 1. 892. ga izrecno
naziva Karantanca <Carantanus>, kar je bila tedaj splošna
označba Slovenov.
Zatem so sledili vpadi Mažarov na naše ozemlje in
je Ptuj prišel v njihove roke. Po bitki na Leškem polju
1. 955. je postal Ptuj središče Ptujske krajine in prišel
zopet pod salcburške škofe, ki so to ozemlje upravljali
po svojih ministerijalih na ptujskem gradu. Ti so dosegli
odlično mesto med tedanjim plemstvom. O njih boga»
stvu in moči pričajo številne cerkvene ustanove kakor
n. pr. dominikanski samostan <1230), minoritski samostan
in cerkev v Ptuju <1239. do 1280) ter sodelovanje s
celjskimi grofi pri zidanju cerkve na Ptujski gori <1400
do 1420).
Od 1. 1250. do 1259. je bil Ptuj pod ogersko oblastjo.
Nato je prišlo mesto zopet v last salcburških škofov.
Od njih so ga kupili Habsburžani, ki so ga 1559. prevzeli
v svojo upravo kot zakladno mesto deželnega kneza.
Ta naziv je imel Ptuj do 1918., ko je prišel pod Jugoslavijo.
V srednjem in novem veku je Ptuj igral vlogo pro»
vincijalnega mesta, ki je živelo svoje patriarhalno živ»
ljenje daleč proč od svetovnih dogodkov. V dobi turških
vojn je bilo sicer večkrat v nevarnosti, ni pa bilo najbrž
nikdar zavzeto. Kakor druga mesta, je trpelo večkrat
zaradi kuge <zlasti 1680. do 1682.) in požarov <največji
1684.). Ptujčani so živeli v prvi vrsti od trgovine in
obrti, ki se je naslanjala na bližnjo okolico in do zgradbe
Južne železnice ter zveze Pragersko = Ogersko zlasti za
tranzitno trgovino vporabljala vodno pot po Dravi.
V narodnem oziru ima Ptuj od srede 19. veka do
najnovejših časov slično zgodovino kakor druga mesta
Slovenije. Takozvani septemberski dogodki 1908. so bili
senca dogodkov, ki so vodili do velike vojne 1914— 1918,
po kateri je Ptuj po svoji naravni legi in narodnosti
svojega prebivalstva pripadel Jugoslaviji.

VODIČ

PO

PTUJU.

N a levem bregu široke Drave, ob vznožju slikovitega
gradu stoji zgodovinsko mestece Ptuj. S kolodvora nas
pripelje lipov in kostanjev drevored po Panonski ulici
mimo kr. pošte kar v osrčje starodavnega mesteca. N a
Florijanskem trgu smo. Pred nami je moderni mestni
magistrat. <Autobuspostaja, štirikrat dnevno vožnja v
Maribor in obratno ter dnevno enkratna vožnja v Polj»
čane in nazaj.)
N a trgu stoji kip sv. Florjana iz leta 1745, ki so ga
meščani postavili v spomin na pogoste požare prejšnjih
stoletij. Krenemo po ulici mimo sodišča in davkarije na
Minoritski trg. Tu je minoritska cerkev s samostanom,
gotovo eden izmed najlepših baročnih spomenikov na
Slovenskem. Cerkev je nastala že zgodaj v XIII. stoletju
v dobi zrele gotike. Važen je v sliki glavnega oltarja
popolnoma pozlačeni kip Matere božje z Jezuščkom v
naročju <XV. stol.). Gotske freske, ki so jih pred leti
tu odkrili, zavzemajo po svoji starosti in dragocenosti
odlično mesto v dravski banovini. Novejši del cerkve s
fasado je dal koncem XVII. stol. sezidati p. Gašper Dieti.
N a veličastni fasadi s štirimi ogromnimi stebri stojita v
vdolbinah kipa apostolskih knezov Petra in Pavla, nad
njima v vdolbini, okrašeni z draperijami, pa Marijin kip.
V samostanu je baročni refektorij s štukaturo in slikarijo,
ob dvorišču pa križni hodnik.
Marijina soha na trgu pred cerkvijo je spomin na
srečno odvrnitev turške nevarnosti leta 1664. Odtod
nas vodi pot proti mestnemu parku. Senčnati drevoredi
se menjavajo z zelenimi livadami tja do železniške proge
in Aleksandrovega nabrežja, mimo katerega vali Drava
svoje valove. Tik ob Aleksandrovem nabrežju sameva
masivni obrambni stolp, skromen ostanek srednjeveških
utrdb. Morda je nekoč branil leseni dravski most, mimo
katerega dospemo po Dravski ulici do mestnega kopali»
šča, kjer so na razpolago kadne, parne in v poletnem
času rečne kopeli v Dravi.
Po Murščevi ulici pridemo do nekdanjega domini®
kanskega samostana, v katerem je sedaj Mestni Ferkov
muzej. Pobožna Mahtilda, vdova Friderika III. Ptujskega,
je ustanovila v svoj in možev blagor ta samostan.
Ostanki prvotnega samostana z arhitektonskimi zname»
nitostmi iz XIV. stol. in lepimi freskami so deloma še
dobro ohranjeni. V XV. stol. so skromni samostan znatno
razširili in nastal je znameniti gotski križni hodnik s
svojimi čudovitimi skulpturami in gotskimi okni. Pomembna
je tu freska Marijinega oznanenja iz XVI. stol. Koncem
XVII. stol. so samostan s cerkvijo ponovno prezidali.
Razen fasade, ki spominja v mnogem na minoritsko, je

najdragocenejši del vse stavbe refektorij s svojo štukaturo
in freskami iz XVIII. stol. Pravi biser te dvorane pa je
gotski krilni oltar, ki je dolga stoletja stal zapuščen in
pozabljen v krstni kapeli mestne župnijske cerkve. Nastal
je približno po I. 1445 in ga pripisujejo solnograškemu
mojstru Konradu Laibu. V refektoriju so nadalje poleg
kipa sv. Jurija, stoječega na zabodenem zmaju, razstav»
Ijene cehovske škrinje, listine in slike, nanašajoče se na
mestno preteklost.
Iz vzhodnega križnega hodnika pridemo v nekdanjo
kapelico, kjer sta sedaj razvrščeni orožarna in predzgodo»
vinska zbirka, narodopisna zbirka pa je nameščena v
sosedni sobici. V severnem križnem hodniku se nahajajo
najdbe iz latenske dobe, v vitrinah pa so medalje in
plakete,- prav obsežna je numizmatična zbirka, razvrščena
po kronološkem redu. N a desno pa občudujemo precej
popolno zbirko rim. oljenk z reliefi na pokrovih in tvrd»
kinimi označbami na dnu. Bogata je zbirka lončene po»
sode, krožnikov, čaš in skodelic iz rdeče in črne gline.
Elegantne so oblike steklenic. V oddelku za drobne
najdbe utegneš občudovati bronast Herkulov kipec,
masivnega bronastega krokarja in obložek nožnice rim.
meča s figuralno ornamentiko. Pogled v budoarje rim»
skih gospa ti odpira zbirka raznih toaletnih predmetov,
lasnic, igel, glavnikov, stekleničic za dišave, kovinskih
zrcal ter nakita n. pr. ovratnic, zapestnic, zlatih prstanov
in obeskov.
Znatna je tudi kulturno »zgodovinska zbirka. Posebno
pozornost vzbuja omara za narodne noše in oddelki za
glasbo, porcelan, steklo in kovinske izdelke. Tudi slikar»
ska galerija je zastopana in beleži nekaj slikovitih del,
je pa žal radi pomanjkanja prostora precej neugodno
razvrščena. K tem zbirkam se pridružuje še bogata
knjižnica z arhivom, obsegajoča dragocena starinska dela,
a tudi strokovna dela novejše dobe, ki so potrebna za
proučavanje posameznih zbirk.
Iz severnega križnega hodnika dospemo po nekdanji
kripti v lapidarij, ki hrani mnogo rim. nagrobnikov, sar»
kofagov, med njimi sarkofag legionarja Fannija Floren»
tina, votivno aro Juppitru za blaginjo cesarja Septimija
Severa, oltar vinskega boga Libera in boginje Libere,
torso nekega rim. imperatorja, vzorec pisanih mozaikov
iz rimskih vil, zbirko najrazličnejše opeke, nekaj kamnov
rim. ročnih mlinov, reliefe takozvanih dojnic ali Nutrices,
okruške Mitrovih kultnih podob, ostanke rim. dravskega
mostu in množico drugih zanimivih predmetov.
Semkaj so prenesli iz Sp. Hajdine tudi II. mitrej iz
začetka III. stol. p. Kr. in ga restavrirali, v kolikor je to
bilo v tesnih prostorih še mogoče. Kakor znano se je
Mitrovo češčenje razširilo v I. stol. p. Kr. V Poetoviono

so ga uvedli vojaki, sužnji in oproščenci, ki so tukaj
služili za carinske upravnike. Notranjost Mitrovih svetišč
je bila tipična: poglobljena srednja ladja, na vsako stran
ob podolžni steni nekoliko vzvišena okrajka, ob sprednji
steni na sredi glavni oltar, nad njim obredni relief,
predočujoč običajni bivolski zakol.
Ko se ločiš od muzeja, se povspneš na grad Gornji Ptuj.
Grajski hrib je bil najbrž že v predrimski dobi naseljen,
Rimljani so pa postavili na vrhu manjši kastei. V dobi
preseljevanja narodov je kastei seveda propadel z mestom
vred. Ob prihodu starih Slovanov je služil hrib novim
gospodarjem za stražo in bivališče, kar lahko sklepamo
po mnogoštevilnih najdbah iz staroslovanskega grobišča
X. stol., ki so ga tu odkrili tik pred vojno. Solnograški
nadškof Konrad I. je dal znova prezidati porušeni grad,
ki je doživel tekom časa še več prezidav. Kamnoseška
rodbina de Lalio je izvršila mestne utrdbe in tudi Ptuj
je odprl na stežaj svoja vrata renesanci. V tej dobi je
dobil starejši del gradu svojo sedanjo obliko. Jako lepa
so renesančna gornja grajska vrata, izdelana po načrtih
Sal. Peruzzija leta 1570.
Takozvani Lesliejev del gradu je iz druge polovice
XVII. stol.
Danes so v grajskih arkadah in stenah vzidani rimski
spomeniki, votivne are, nagrobniki itd. Takoj na hodniku
zagledamo nagrobnik Friderika V. 'Ptujskega, zadnjega
svojega rodu, ki je umrl leta 1438.
Manjši grajski muzej hrani znamenite najdbe iz rim»
ske dobe, iz staroslovanskega grobišča na grajskem hribu
in velik arhiv iz gradu Hrastovca. Bogata je zbirka naj®
različnejšega orožja. V viteški dvorani je zanimiva slo»
vita galerija orientalskih mogotcev, prekrasni so dragoceni
nizozemski in francoski gobelini iz XVII. in XVIII. stol.
Z grada se vrnemo v mesto. Po Prešernovi ulici
krenemo na Slovenski trg mimo drž. real, gimnazije,
Dijaškega doma in starih meščanskih hiš, katerim se še
dobro poznajo sledovi minulih stoletij. Pred vsem omenimo
tu mestno župnijsko cerkev, ki stoji na temeljih ali vsaj
v bližini starokrščanske bazilike. V IX. stol., ko je bil
Ptuj v oblasti panonskih knezov Pribine in Koclja, go»
rečih pristašev slovanskega bogoslužja, je nastala tu
mala cerkvica. Legenda celo pravi, da sta tod hodila
apostola Slovanov sv. Ciril in Metod in da so tudi
ptujski prebivalci poslušali besedo božjo v domačem
jeziku. Seveda je v tedanjih viharnih dobah cerkvica
propadla, a solnograški nadškof Konrad I. jo je dal
razen gradu obnoviti. Ostanki te romanske cerkvice so
še deloma vidni. Okoli leta 1312 je bil dovršen sedanji
lepi kor. Sem spada tudi osmerokotni presbiterij. Mojstrski
umotvori so učinkovito izrezljane gotske klopi iz leta 1446.

Težka sakristijska vrata so plemenito delo got. kovaške
umetnosti, železna ograja v kapeli žalostne Matere božje
je poleg lepe prižnice redka umetnina živahnega baroka.
Ostale kapele in oltarji so nastali večinoma v XVIII. stol.
Svojevrsten kras pa tvorijo estetsko zelo učinkoviti, iz=
razito renesančni reliefni nagrobniki, vzidani v stenah
ptujske stolnice.
Le nekaj korakov vstran od cerke stoji masiven mestni
stolp, nekoč del nekdanje utrdbe. Ko je leta 1684 ogenj
uničil cerkveni stolp, je postal mestni stolp nekaj let
nato tudi zvonik. Seveda je v poznejših časih po po»
žarih mnogo trpel. Leta 1705 so ga morali znižati celo
za 20 čevljev. Danes meri še vedno 54 m.
Tujčevo pozornost vzbujajo tudi rim. nagrobniki, vo=
tivni oltarji, reliefi, ki jih je spravil semkaj leta 1830
kurat Simon Povoden, velezaslužni ptujski zgodovinar,
jih dal vzidati ter takorekoč ustanovil prvi ptujski muzej
pod milim nebom.
Najvidnejši znak starodavnega mesta Ptuja pa je znani
»sramotni steber« ali boljše Orfejev spomenik, približno
5 metrov visok in 1 "82 m širok nagrobnik iz pohorskega
mramorja. N a njem lahko občudujemo v votlini prav=
Ijičnega pevca Orfeja. Obdaja ga krog gozdnih živali,
ki jih je očarala melodija njegove lire. Nad tem prizo=
rom objokuje Afrodita mrtvega Adonisa, pod napisnim
poljem je komaj spoznati prizor, kako prosi pevec Orfej
z liro v roki pred vladarjem pozemlja Plutonom in Pro=
serpino, naj mu vrneta mlado ženo Euridiko, ki je umrla
od gadjega pika. Vrh spomenika tvorita dva leva z
živalsko glavo v sprednjih šapah, med njima pa bradata
glava s košari podobnim nastavkom.
Omenimo naj še na istem trgu mestno gledališče in
stari mestni magistrat. Zaman bomo iskali na naših spre<=
hodih po mestu bogatih in razkošnih patricijskih palač.
Ptujski meščani so zidali manj bahato, zato solidnejše,
ne za desetletja, ampak za stoletja. Mnogo lepih hiš
vendar priča, da našim prednikom dober okus ni bil tuj.
Pod mestno župnijsko cerkvijo se razprostira novi
moderni Tyršev trg, na katerem je v dopoldanskih urah
živahno vrvenje okoličanov in okoličank, ki tu prodajajo
svoje pridelke.
Končno pridemo odtod mimo sreskega načelstva preko
mosta čez Grajeno na Ljutomersko cesto. N a nizkem
zelenem pobočju stoji cerkvica sv. Ožbalta. Prvi pogled
nam pravi, da je gotska in da je nastala najbrž v
XV. stol., sprednja ladja in stolp sta mlajšega izvora.
Prijazen drevored nas vodi v Ljudski vrt.
SĆL

IZLETI.
Obiskovalcem in izletnikom nudi Ptuj krasne S p r e h o d e po bližnji in daljni okolici, po senčnatih šumah,
pisanih livadah in poljih in po solnčnih vabljivih vinskih
goricah.

1. Ptuj — Breg — Hajdina (3 km). Pri »Mestnem
parku« čez dravski most na Breg, kjer se nahaja desno
ob cesti na Hajdino zelo d o b r o ohranjen III. Mitrov
tempelj, ki ga je postavila ptujska garnizija V. legije
pod vodstvom generala Apra nezmagljivemu bogu solnca
Mitru. Pod Hajdino na levi je pa 1. mitrej, postavljen od
carinskih sužnjev in zakupnikov leta 150 po Kr.
2. Ptuj— Vurberk
z gradom iz leta 1130, sedaj
ruski sanatorij (10 km). Po cesti mimo okoliške šole
desno proti s e v e r o z a h o d u vodi cesta deloma ob potoku
Grajeni ter vznožju gričevja p o slikoviti dolini v Vurberk.
Od ceste se d o s p e po kratki gozdni poti na vrh h gradu,
o d k o d e r se odpira veličasten razgled na Pohorje, Savinjske
planine, Ptujsko polje in Haloze, v ozadju na Boč,
Donačko goro, Ravno g o r o in Ivanščico. Posebno pozornost vzbuja na prvem grajskem dvorišču 70 m globok
vodnjak z ogromnim stopalnim kolesom, ki so ga morali
jetniki goniti. Ta vodnjak sta, kakor se pripoveduje,
izkopala dva kaznjenca ter si s tem delom pridobila
prostost.
Po širokih kamenitih stopnicah se d o s p e skozi velika,
z železnimi ploščami obita vrata na d r u g o g r a j s k o
dvorišče. Tu vlada neka posebna tišina. Omeniti bi bilo
lično cisterno in g r a j s k o uro, ki kaže zlasti v notranjosti umetniško urarsko delo. Zanimiva je tudi pravljica
o tem gradu, ki pripoveduje, da je lastnik gradu v
boju premagal velikanskega zmaja, ki je oblegal grad.
Leta 1268. je češki kralj Otokar 11. razdejal Vurberk
Rudolf Habsburški pa je vrnil g r a d leta 1276. zopet
prejšnjemu posestniku Frideriku III. Ptujskemu, ki je
sezidal novi g r a d . V tem g r a d u jo bila ujeta tudi Veronika Deseniška.
3. Mestni
vrh. Skozi romantični Ljudski vrt z
restavracijo »Švicarija« na Mestni vrh. Slikoviti razgledi
v najbližjo okolico po Slovenskih goricah in Ptujskem
polju.
4. Brstje (3 km). Prijazna vasica na Ptujskem polju,
kamor se d o s p e po Ljutomerski ali Ormoški cesti.
Z Ljutomerske ceste pri prvem znamenju desno na cesto,
ki vodi v Dornavo, čez most potoka Rogoznice in od
tam kmalu desno na pot z lepim razgledom na Haloško
brdovje v Brstje. Povrat na O r m o š k o cesto in Ptuj.

5. Sk. Urban. Iz Ptuja po Ljutomerski cesti skozi
Rogoznico in Janeževce (10 km) ali čez Mestni vrh
(2 uri). Z vrha Ostrovca obširen razgled na Pesniško
dolino, Slov. gorice, Ptujsko polje z ozadjem na Pohorje.
6. Ptuj — Rogoznica
— Kicar (1 uro). Po Ljutomerski cesti v Rogoznico, ob drugi cestni odcepitvi na
d e s n o na vrh Kicarja; razgled kakor pri štev. 5. Sestop
preko Velovleka v Pesniško dolino ali Podvincev v Ptuj.
7. Vičava — Orešje (2 l / t km). Po cesti z a g r a d o m ,
potem mimo vojašnice ali pa po griču »Panorama«,
o d k o d e r se odpira obširen diven razgled na vse strani,
v Vičavo in potem Orešje ob Dravi. Iz Orešja vodi
pot na Vurberk.
8. Haloze. Vinorodne Haloze, kjer ima vsak vrh svoje
ime in ki so posejane z neštevilnimi vinogradi, prijaznimi
zidanicami in sadonosniki, pričenjajo o b železnici Pragersko - Poljčane ter s e g a j o do Zavrča, hrvatske meje in
Varaždina. Dele se v Zgornje, Srednje in S p o d n j e Haloze.
Z g o r n j e Haloze se končujejo ob banovinski cesti Ptuj —
Sv. Trojica — Ž e t a l e — K r a p i n a . Srednje Haloze se razprostirajo do banovinske ceste Bori — Sv. Barbara —
Sv. Florijan, a na levi strani te ceste proti izhodu leže
S p o d n j e Haloze z Zavrčem do hrvatske meje. P o n o s n o
zro na te zobčaste hribe in brdovje B o č ( 9 8 0 m ) , dalje
Donačka g o r a (883 m) a s hrvatske strani Ravna g o r a
in Ivanščica.
9. Ptujska gora.
Po cesti, ki vodi iz Ptuja odn o s n o z Brega v Rogaško Slatino, ali pa od postaje
Sv. Lovrenc na Dr. p. se d o s p e skozi vasico Sv. Lovrenc
Podlož (1 V» ure) v trg Ptujska g o r a ali Črna g o r a z
zgodovinsko znamenito romarsko cerkvijo. Cerkev je
sezidana v lepem gotskem slogu in je bila nekoč obdana z zidovjem in stolpi, ki so tvorili nekako trdnjavo
okoli cerkve. Cerkev je bila sezidana v začetku XV. stol.
P o s e b n o pozornost vzbuja v notranjosti velika, iz mra
morja izklesana p o d o b a Marijinega varstva iz XV. stol.
z obličji celjskih grofov, o g r s k e g a kralja Sigismunda in
drugih
plemenitašev. P o s e b n o je
omeniti na levi
zunanji strani cerkve v čisto gotskem slogu zidano
kapelico, ki je pa žal precej zapuščena. Izmed obzidnih
stolpov je ohranjen še eden, kjer se nahaja sedaj cerkovnikovo stanovanje. Leta 1474 so na Ptujski gori
gospodarili dalj časa Turki. Leta 1493 so prišli drugič
ter odpeljali m n o g o ljudi v sužnost. Nekaterim Turkom
je pa ta lepi kraj tako ugajal, da so ostali tu. O tem
pričajo še sedaj razna rodbinska imena zlasti na vznožju
Ptujske g o r e
kakor:
Hasemali, Mustafa,
Sagadin,
Predikaka, Šalamun in drugi. Ptujska gora ima ban.
zdravnika, pošto, telefon in tudi prenočišča za tujce.
Diven in obširen je razgled s tega kraja na Ptujsko

polje, Slovenske gorice, Pohorje, Dravinjsko dolino; z višav
proti jugu nas pozdravlja Sv. Bolfenk a na levi strani Sv. Janž.
Preko Plujske g o r e vodi banovinska cesta, ki p o njej vozi
dnevno autobus iz Ptuja v Poljčane in obratno.
1C. Majšperk,
kjer se nahajajo razvaline majšperskih
grašćakov, grad minoritov, sedaj v lasti največje tovarne'
tauin.a. Iz Majšperka vodi žična železnica preko hribov
v IVedvece, od tam pa normalnotirna železnica na
Pragersko. Iz Majšperka vodi ena cesta mimo gradu
Stateiberg, ki je urejen za letovišče, dalje mimo Makol
in Studenic v Poljčane.
Od Majšperka vodi nova cesta po Dravinjski dolini
mimc gradu Dobrave, ki stoji pod gornjim Št. Janžem
in je last Posojilnice v Ptuju, do stare ceste iz Ptuja
proti Krapini.
Po tej cesti d o s p e m o v
11. Podlehnik,
nad katerim kraljuje Sv. Trojica.
V Podehniku ima Štajerska hranilnica vzorno urejeno
kletarstvo, v Halozah pa izvrstne obširne vinograde.
Iz Podbhnika vodi banovinska cesta proti j u g o z a h o d u
v Žetale (10 km), a v nasprotni smeri v Ptuj (10 km).
12. Ptuj — Turn išče — Sv. Vid. Iz Ptuja preko
Dravskega mostu na Breg, potem p o cesti proti jugu,
ki vodi v Krapino, kjer se 1 km za gradom Turnišče
razdeli. Nj d e s n o vodi cesta v Podlehnik (glej štev. 10),
a na levo v Sv. Vid (7 km). Od Sv. Vida se vije cesta
v serpentirah na Varejski vrh, o d k o d e r se odpira že po
cesti lep razgled proti severu na Ptujsko polje in Slov.
gorice. Dalji d o s p e m o po cesti v

13. S K. Andraž v Halozah

ali Leskovec,

ki

leži v Sred. Palozah. Cesta vodi dalje preko obmejnega
Cvetlina na Hr-aško proti starinskemu gradu Trakoščanu
z dalekovidnim 4-oglatim stolpom v sredini. Grad, ki
stoji pod Ravno goro, je last grofa Draškoviča in je eden
najzanimivejših g a d o v . Hrani znamenito staro knjižnico,
orožarno, d r a g o c e i e slike, gobeline in starinsko pohištvo
po sobah. Pred Leskovcem zavijemo po cesti proti
vzhodu in dospem-) po lahkih serpentinah na Okič
v slikoviti pokrajini. Odtod pridemo k
14. S k . Barbari v Halozah, ki je obdana k r o g
in k r o g z vinorodnim brdovjem, zlasti vabljivim Velikim
in Malim Paradižem. Gl Sv. Barbare vodi cesta mimo
s pečin strmečega gradu Borla o b Dravi v Ptuj. Lahko
pa zavijemo še k Sv. Marjeti in od tam na postajo
Moškanjci in v Ptuj. Od postaje Moškanjci preko Sv.
Marjete in potem z brodom črez Dravo ali pa čez dravski
most mimo Borla d o s p e n o v
15. Zavrt,
ki je na posebnem glasu z b o g žlahtnega
vina iz svojih goric T u r k i vrh in Gorenjski vrh. V Zavrču je pošta, teleionsk, in brzojavna postaja ter več

