Prvotno kmečko hišo je v vilo s stolpičem povečal Andrej Čufer, župan
Jesenic med 1924 in 1931, po katerem je ostalo tudi ime.

Na klancu je bilo
središče naselja.
Pri koritu so se
igrali, se v bližnjih
hišah družili, peli in
plesali. Pozimi so
igrali hokej, poleti
pa namizni tenis.
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Dve ohranjeni kajžarski hiši z zidanim pritličjem, lesenim nadstropjem
in gankom. Na Murovi 18 je bila leta 1825 prva jeseniška
(Janezkova) šola.
©Občinska knjižnica Jesenice

Tematska pot poteka skozi najstarejše naselje
na Jesenicah, imenovano Murova, ki je znano
tudi kot »Altassling« ali »stare Jesenice«. Po
združitvi starih Jesenic z naseljema Plavž in
Sava, je leta 1929 nastalo mesto Jesenice. Skozi
preteklost in sedanjost vas bo popeljala pot,
na kateri se boste seznanili z zgodovino, običaji
in navadami starih Jesenic.

2

6

Marjan Židanek, risba Višnarjevo korito. Vodne izvire nad Murovo so speljali
v korita. Vodo so pili, z njo napajali živino ali prali perilo. V hiši »Pr’ Grmon«
sta Drago in Pavla Višnar začela z obrtjo lesnega spominkarstva,
katere dober glas je šel po svetu.

Franc Pšenica, 1914, risba Murove. Večinoma preproste hiše, pašniki
zgoraj in spodaj njive.

©Miro Podgoršek
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V sosednji hiši je
živel Ciril Praček.
Med izjemnimi
rezultati ima
15. mesto v alpski
kombinaciji na
zimskih olimpijskih
igrah 1936 v
GarmischPartenkirchnu.
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Hiša ima ohranjen poznobaročni portal iz zelenega
tufa in poznogotski kamniti
kletni portal. Jože Markeš je
bil elektrotehnik in inovator,
v domove je pripeljal žarnice
in sestavil sončni kolektor.

Danes sta ohranjena le še Škafarjevo in Višnarjevo korito. »Pr’ Škafar«
so včasih izdelovali škafe. Tako hišno ime, ki pove nekaj o gospodarju
ali hiši, pomembno ohranja spomin na stare Jesenice.

©Miro Podgoršek
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Škafarjevo korito

Janezkova šola

Markeševa hiša

Na klancu

Višnarjevo korito

Čuferjev gradič

Stare Jesenice
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