
3. DEŇ 

Jeruzalem 

 V 12. storočí v tomto kraji žil nemecký križiacky 
rád, ktorý sa z tohto miesta vypravoval do 

Jeruzalemu. Jeruzalem právom nesie sväté meno 
Súvisí to s tamojšími energetickými vibráciami, 

nádhernými vyhliadkami a pútnickými kostolmi . 
Kraj dostal meno po obraze Smútiacej Matky 

Božej prineseného z Izraelského a Palestínskeho 

Jeruzalemu. Kópia tohto obrazu je dodnes na 
oltári kostola Smútiacej Matky Božej. V blízkosti 

kostola sa nachádza aj Babské údolie, kde 
domáce ženy v roku 1664 zaútočili a zvíťazili nad 

tureckou jednotkou, ktorá sa vracala po bitke pri 

St Gothard - Monoštru.  

Ormož 
Ormož, známy ako slnko Prlekije, je príjemné 

miesto na ľavom brehu rieky Drávy. Leží na 

svahoch Slovenskih goric, vzniklo na 
prírodných  terasách nad riekou Dráva. Má 

bohatú históriu. Križujú sa tu hlavné dopravné 
komunikácie. Rovina nad riekou Dráva bola 

osídlená už okolo r. 2100 p.n.l.  V Bronzovom 
čase Ormož  prekonal všetky okolité krajiny a na 

základe jeho veľkosti a urbanizmu  bol zaradený 

medzi najväčšie osídlenia  Východných Álp. 
Archeológovia našli dostatok dôkazov o 

budovách,  dokonca aj kulinárnej kultúre 
vtedajšieho obyvateľstva - pivovaroch. Osada z 

neznámych dôvodov zmizla. 

Meno Holermůs sa prvýkrát spomína v listine z r. 1273. V tom čase prebiehali boje o východnú hranicu 

medzi uhorským kráľom a Arcibiskupstvom Salzburg. V roku 1293 dostalo mesto právo obchodovania 
a v roku 1331 mestské práva. Opevnenie mesta vybudovali Ptujskí páni za účelom obrany hraníc pred 

Maďarmi.  

Mesto bolo spustošené počas mnohých požiarov. Zničili ho aj  Maďari  (r. 1487), Turci (r.1532), 
vzdorujúci Maďari (r. 1605) a ... Pokojnejšie obdobie pre rozvoj mesta sa začalo v druhej polovici 18. 

storočia. Mesto aj občania dostali privilégium zorganizovať aj výročné trhy. Táto tradícia sa zachovala 
až dodnes: Jakobov trh sa koná prvý pondelok po Jakubovej, Kvetinovýý na kvetný piatok a 

Martiov  11. novembra na sviatok sv. Martina.  V roku 1927 bolo založené sanatórium na liečbu 

reumatických chorôb s medzinárodnou reputáciou. 

 

 

 

 

 



Rogatec 

 Okres Rogatec  sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovinska. Rozkladá sa na južných vinohradníckych 
svahoch  Haloz a zeleného údolia rieky Sutla. V tomto malom priestore sa  skrývajú malé, ale vzácne 

perly prírody, kultúrneho a historického dedičstva. Už v minulosti sa tu krížili  dôležité dopravné a 
obchodné cesty. Výhodnej polohe na prechode z podhorskej oblasti do panónskeho sveta vďačí za to,  

že už 700 rokov má Rogatec výročné trhovo právo a je to jeden z najstarších trhov v Slovinsku. 

Nachádza sa tu hradný komplex Strmol. Prvá zmienka o ňom pochádza  z roku 1436. Najprv bola 

vybudovaná veža, ktorá sa stala základom sídla a je jadrom hradu, Zachovala sa dodnes. 

  
Hrad  Strmol 

 
Skanzen alebo múzeum v prírode. 
Panónský roľnícky dom 

 

 



Rogaška Slatina  

Rogaska Slatina – kúpeľne mesto. Rogaské pramene 
boli známe ešte v staroveku. Vzhľadom na význam a 

popularitu nových kúpeľov  sa záujem o ne prudko 
zvyšoval. V polovici 19. storočia sa kúpele stali 

najdôležitejším miestom na zotavenie v južnej časti 

habsburskej monarchie, Štajerska, Kraňska a Friuli pre 
chorvátsku, maďarskú a balkánsku elitu a tretím 

najväčším svetovým dodávateľom minerálnej vody. 
Otvorením železnice v roku 1904 dostalo mesto nový  

impulz na rozvoj a stalo sa dostupnejším. S rozvojom 

sklárskeho priemyslu od roku 1927, kedy rodina Abel otvorila sklárne, sa systematizoval priemysel a 
začal sa meniť aj počet obyvateľov. 

Podčetrtek 

Podčetrtek je pomenovaný po štvrtkoch, kedy sa na hrade 
týčiacom sa na kopci ad mestom, konali trhové dni. Hrad 

pochádzajúci zo 13. storočia  v 16. storočí dobudovali grófovia 
Tattenbachs a v 18. storočí mu dali grófovia Attemsi barokovú 

podobu. 

 
 

 
 

 

Sedliacky dom Haler – farma Haler Olimlje 

Na našej farme ponúkame domáce pivo, ktoré 

varíme vo vlastnom minipivovare. Okrem dobrého 

piva a kvapky dobrého „domáceho“ (páleného) 
ponúkame široký výber jedál. 

 

Minorstki kláštor - Minoritský kláštor Olimlje 

Barokový kostol kláštora zanechá 

u návštevníkov nádherný dojem. Sú 
tu mnísi rádu sv. Františka. Mnohí 

návštevníci vnímajú  Olimlje ako 
oázu pokoja uprostred stále 

hlučného sveta. Veriaci nájdu svoj 

vlastný duchovný mier v tichej 
modlitbe pred obrazom Panny 

Márie v kostole. Milovníci prírody, 
sediaci na lavičkách okolo kláštora, 

môžu obdivovať krásu Božieho 
stvorenia, ktoré je ešte stále 

zachované v Olimlji. Pacienti sa 

pristavujú pri liečivých bylinkách a 
hľadajú "skutočný kvietok" pre 

svoje zdravie.             



Olimlje 

Známe kúpeľné mesto v blízkosti Podčetrtka leží vedľa hlavnej cesty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


