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Zdaj so Kraigherju v spomin, 
ob 60. obletnici smrti, minuli 
petek organizirali kulturni do
godek z razstavo njegovih del v 
avli trojiSkega kulturnega doma 
ter se strokovno sreeanje v pro
tokolarnem objektu Martino
va klet z naslovom Trojica pred 
Skrobarjem in po njem. Priso
tne sta pozdravila trojiSki zupan 

E nota Socialno-varstve
nega zavoda Hrastovec v 
Trnovski vasi je pretekli 

petek odprla svoja vrata zunanjim 
obiskovalcem in jih skozi prika
zano fotografsko gradivo ter pro
gram popeljala v svoj vsakdan. 25 
stanovalcev pod skrbnimi oemi 
13 usluzbencev biva v enoti v Tr
novski vasi, kjer so po besedah 
direktorke SVZ Hrastovec An
dreje Raduha imeli sreeo, saj je 
celotna stavba v enem nivoju ter 
z lepo urejeno okolico zagotavlja 
stanovalcem zares veliko udobja. 
"Poeascena sem, da sem lahko 
direktorica zavoda, ki na 25 10-
kacijah nasim stanovalcem na
domesca dom. VCasih smo komu 
pray mi najblliji in preko druzab
nistva ter animadje se res povezu
jemo v enD veliko druzino," je se 
dejala Raduha. . 

Na dan odprtih 'vrat so jih 
obiskali tudi CIani Mesane 
pevske'skupine DU Sveta Trojica 
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Alojz Kraigher je bil rojen 22. 
april a 1877 v Postojni in umrl 
25. februarja 1959 v Ljubljani. V 
Sveto Trojico je priSel kot okrajni 
zdravnik leta 1907. Med ljudmi 
je bil cenjen in spostovan in 
je opravljal zdravniSko sluzbo 
skoraj do zaeetka prve svetovne 
vojne leta 1914. S Cankarjem sta 
se dobro poznala se iz dunajskih 

HOllce v Ljubljano. Kraigher je 
svojega prijatelja celovito sezna
nil z razmerami na podezelju, ki 
jih je slikovito opisal v romanu 
Kontrolor Skrobar, ki je izslo leta 
1914. Cankar, ki je pri Kraigherju 
pisal Lepo Vido, je Skrobarja iz
redno pozitivno ocenil in pisate
lja javno pohvalil. Velik uspeh je 
Kraigher dosegel tudi z dramo v 
treh dejanjih Skoljka. 

TRNOVSKA VAS 

Nadamescaja jim dam 
ter jih razveselili s kratkim kon
certom dobro znanih sloveriskih 
pesmi ob spremljavi harmonike. 

V enoti v Trnovski vasi si stano
valci s pomocjo usluzbencev 
sami izberejo in kupijo oblaCila, 

Mesana pevska skupina DU Sv. Trojicaje stanovalce razveselila 5 pesmijo. 
Fcito : Arhiv enote 
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plosCi sta tudi imeni Iv(!na Can
karja in Kraigherjevega necaka 
Iva Brncica. Kraigherjevemu 
sinu Borisu so leta 1967 odkrili 
doprsni kip v soli in to poime
novali v oS Borisa Kraigherja 
GradiSee. Po druzbenih in poli
tichih spremembah v samostoj
ni Sloveniji so kip iz solske avle 
timaknili in tudi ime spremenili 
nazaj v oS Sveta Trojka. 

skrbijo za zajcka in ribe. Kuhi
nja v enoti pa sluzi pripravi vseh 
dnevnih obrokov. Enota sodelu
je tudi z domaeim duhovnikom 
Francem Mlakarjem, ki venoti 
masuje ob praznikih, odpravijo 
se na izlete in letovanja. Letos 
so se potepali po Prekmurju in 
Kranjski Gori. V enoti pa ze diSi 
po praznikih, saj so stanoval
ci s pomocjo delovne terapev
tke Anje, ki tedensko ustvarja z 
njimi, ze izdelovali diSece svece. 
Posebej veliko pa stanovalcem 
in usluzbencem pomeni pripra
vljenost prostovoljke Angelce 
Fras, ki tedimsko obiSce enoto, s 
stanovaki obiskuje enoto Potu
joceknjiznice Knjiznice Ivana 
Potrea Ptuj ter zanje pripravlja 
meditacije ter druge de1avni
ceo So pa v enoti v Trnovski vasi 
veseli vsakega obiska in podar
jenega nasmeha ali ponujene 
roke tudi kar tako, na obieajen 
dan. (apa) 
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