Z A N I M I V O S T I

Obiščite Občino
Polzela

Cajhnov kozolec
s starimi
kmečkimi orodji.

Muzejska zbirka starih
traktorjev z več kot 20 lepo
ohranjenimi starodobniki.

Šaljive glinene ﬁgurice,
ki predstavljajo like iz znanih
literarnih del in vaškega
življenja.
V Galeriji žganjekuhe Žnidar
predstavijo tehnološki postopek
pridobivanja žganja s pokušino
njihovih izdelkov in obiskom
butične trgovinice.
Na Kmetiji Košec za
skupine od 15 do 50
udeležencev glede na vaše
želje in pričakovanja
pripravijo degustacijo domačih
mesnin in lešnikov ter
izdelkov iz njih.
Ogled gradu Komenda in ostalih zanimivosti lahko
združite v prijeten enodnevni izlet.
Veseli bomo tako posameznikov, kot tudi družin,
društev in kolektivov.

Park ob graščini Šenek, avtorsko delo dunajskega krajinskega arhitekta
Carla Gustava Svenssona, je razglašen za kulturni spomenik. Sestavljata ga
dva okrasna vrtova s striženimi tisami, pušpanovimi grmički in povezovalnimi
stopnišči. Lepo urejene sprehajalne poti ponujajo prijeten sprehod v senci.

Suvereni malteški viteški red deluje nepretrgoma od svoje ustanovitve leta
1099 do danes. S tem predstavlja eno najstarejših inštitucij zahodne in krščanske civilizacije.
Redovniški red je od leta 1113, ko ga je uradno priznal papež Pashal II. in je kot tak povezan s
Svetim sedežem. Obenem je suveren subjekt mednarodnega prava.
Svoje začetke ima v Jeruzalemu, kjer je stal Redovni hospital, ki je z 2000 posteljami veljal za
največjega v takrat znanem svetu in je sprejemal vse, ne glede na raso ali vero. Vseskozi
ostaja zvest svojemu navdihujočemu vodilu Tuitio ﬁdei et obsequium
pauperum – obramba vere in pomoč ubogim. Obramba je bila v tedanjih razmerah
obramba romarjev na romarskih poteh, pomoč ubogim pa bolnišnična in sploh dobrodelna
dejavnost, ki je bila vedno temelj reda. V današnjem času se udejanja preko prostovoljnega
dela dam in vitezov Reda na področju humanitarne pomoči ter zdravstvenih in socialnih
aktivnosti. Danes je Red s svojimi aktivnostmi prisoten v več kot 120 državah sveta, svoj sedež
ima v Rimu. V naših krajih se prva malteška komenda omenja leta 1217 v Melju
pri Mariboru, komenda Polzela leta 1256, približno v istem času pa je nastala
tudi komenda pri cerkvi sv. Petra pri Kranju.

Lokacija: 5 minut od avtoceste.

OBČINA POLZELA

Kavarna in slaščičarna Bistro Pasijonka v pritličju gradu nudi
kulinarično razvajanje za skupine po dogovoru ali samo postanek ob kavi
in okusni domači tortici v grajskem ambientu.

Razstavni eksponati Suverenega malteškega viteškega reda z mašno
knjigo iz leta 1666

Grad Komenda na vzpetini v središču Polzele

LETA 2011 JE BIL GRAD KOMENDA POPOLNOMA PRENOVLJEN.

Občina Polzela leži ob starem cestnem križišču. Celjska kotlina se tu približa
Šaleški in Zgornji Savinjski dolini. Ti kraji rodovitnih polj in osončenih gričev
so bili že zgodaj poseljeni. Mark Avrelij je v 2. stoletju, v času bojev Rimljanov
proti Germanom, v Ločici ob Savinji zgradil močan tabor II. italske legije, kjer
je bila nameščena za tiste čase ogromna vojska okrog 5000 vojakov. Dolga
stoletja so območju zgodovino pisali Malteški vitezi, pa tudi Celjski grofje in
Dominikanci.

V gradu posebno pozornost pritegnejo:
- antični lev iz 1. stoletja ob vhodu v grad,
- romanski stolp, najstarejši objekt Polzele, star okrog 1000 let,
- edina obnovljena horizontalna sušilnica hmelja v Sloveniji,
- razstava eksponatov Suverenega malteškega viteškega reda,
- soba pesnice in pisateljice Neže Maurer, opremljena z njenimi
osebnimi predmeti.

Soba pesnice in pisateljice Neže Maurer

Poročna dvorana v gradu Komenda
Osrednja znamenitost Občine Polzela je grad Komenda, nekoč strateško
pomembna stavba rodbine polzelskih plemičev Helensteinov, ki se prvič
omenja že leta 1149. V 13. stoletju je za pol tisočletja prešel v roke
Malteškega viteškega reda, ki je s svojim poslanstvom (obramba vere in
pomoč ubogim) bistveno vplival na življenje ljudi v kraju.

Bistro Pasijonka, kavarna in slaščičarna

Z dediščino Malteškega viteškega reda sta povezani tudi farna cerkev
svete Marjete z dragoceno relikvijo svetega Teodorja in cerkev
svetega Križa na Gori Oljki zgrajena v baročnem slogu z veličastnim
oltarjem, ki prikazuje Jezusa in apostole pri zadnji večerji. Posebnost
cerkve je podzemno svetišče z Božjim grobom in dvema stranskima
oltarjema. Gora Oljka s kakovostno ponudbo hrane v planinskem domu in
razgledom na Savinjsko dolino pritegne tako izletnike kot številne
rekreativce. Z urejenega parkirišča traja vzpon do vrha 40 minut.
Gora Oljka s cerkvijo svetega Križa in planinskim domom

