Sprehod skozi mesto – Nova cesta

ID=17112119
Leto 1900. Vrhnika ob beli cesti, ki vodi v notranjost monarhije, v
drugo smer pa proti sredozemskim deželam. Državna cesta z najrazličnejšimi popotniki od vsepovsod in njihovim tovorom, predstavlja okno Vrhnike v svet.

ID=8090570
Ob Novi cesti so v začetku 20. stol. zrasle nove »palače«. Kmečka
posojilnica, zgrajena v letih 1903-05, ima v pritličju poslovne prostore, v nadstropju pa stanovanja. Ljudska šola za njo, je pod svojo
streho sprejela prve učence januarja 1905.

ID=8003018
Leto 1910. Razglednica prikazuje Ljudsko šolo in Mlekarno. V vzorno urejenem mlekarskem obratu, zgrajenem leta 1907 po načrtih
zidarskega mojstra Simona Ogrina, je do 1. sv. vojne potekala šola
mlekarstva. Učenci s Kranjske, Primorske, Štajerske in Koroške so
v poslopju Mlekarne tudi stanovali.

ID=7976394
Leta 1911 je lesni trgovec Josip Kunstelj na mestu starejše hiše ob
Novi cesti zgradil vilo. S svojo razkošnostjo in drugačnostjo še danes izstopa med okoliškimi stavbami in predstavlja znamenitost
Vrhnike.

ID=8067530
Na razglednici je Cankarjev dom, zgrajen leta 1938 kot Prosvetni
dom. Načrte za stavbo z veliko dvorano za kulturne prireditve in
telovadnico je izdelal Jože Sikyta.

* dar Janeza Žitka
Leta 1961 so po dolgih letih gradnje ob Tržaški cesti zgradili II.
osnovno šolo Ivana Cankarja.

ID=8075210
Razglednica prikazuje vhodno avlo II. osnovne šole Ivana Cankarja z garderobnimi omarami, razstavnimi vitrinami in stopniščem.
Pouk v Osnovni šoli Ivana Cankarja se danes izvaja na dveh lokacijah: v bivši Mrakovi šoli je razredna stopnja, v novejši, na Lošci,
pa predmetna stopnja.

ID=8075466
Razglednica prikazuje večnamensko avlo v 1. nadstropju II. osnovne šole Ivana Cankarja. Na desni je hodnik, ki vodi proti upravnemu delu s pisarnami. Razglednica je bila odposlana 20. 7. 1961.

ID=8067274
Leto 1963. Ivan Cankar zamišljeno zre proti mestu pravkar porušene Mantove. Na njenem dvorišču že stoji nov hotel, ki je prevzel
ime stare gostilne, v kateri so se ustavljali furmani na poti proti
Mantovi v Italiji.

ID=8090826.
Konec 50-ih let so v Lenarčičevem parku ob Tržaški cesti zgradili
Mlečno restavracijo, katere osnovna ponudba je bila seveda mlečna: poleg mleka še jogurti, tudi sadni, v steklenih kozarčkih, maslo, sir…

ID=8072138
Leta 1967 je Turistično društvo Vrhnika skupaj s Počitniško zvezo
Slovenije ob bazenu ustanovilo avtokamp. Deloval je do leta 1974.

ID=8008394
Leta 1971 je bilo na voljo 11 različnih barvnih razglednic Vrhnike z
okolico, ki jih je izdalo Turistično društvo Vrhnika. Ena izmed njih
je ta, ki prikazuje Cankarjev trg z Blagovnico in hotel Mantovo s
parkiriščem polnim osebnih avtomobilov.
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