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Trn~vska vas. Pros/ava ob visokem jubileju 

Kulturnodruitvo Trnovska vas 
obelezilo 110 let delovanja 
CutHqJv Jubl ..... so. eIavnodIo prlredllYljo obeIeiIll mlnull petak Y veenal!l8Mkl chonInl. 

Po besedah predsednika 
KD Trnovska vas Janka Krajn· 
ea je bilo drugo najstarej~ 
drustvo v kraju, ki je s svojim 
delovanjem trajno zaznamo
valo kulturno iivljenje kraja, 
ustanovljeno leta 1904. Casti· 
tJjivih 110 pomladi so proslavi· 
li s sveeano prireditvijo, katere 
vrhunec je bila predstavitev 
Zbornika drustva, ki so ga ob 
tej priloinosti izdali .• NajveCji 
del bogatega gradiva je pripra· 
vil nekdanji dolgoletni pred· 
sednik druStva Karl Vurcer, 
sedanje delovanje sem opisal 

zdajsnji predsednik drustva, 
zanitniv in poucen zapis 0 do
maeem rojaku, pesnilru in du: 
hovnilruJakobu GomilSaku pa 
je v zbornilru prispeval tuka} 
snji domaan, rojak dr. Slavko 
Krajnc. ki mu gre zahvala, da je 
kot urednik oblikoval celomo 
publikacijo,. je pojasnil pred
sednik Krajnc. 

Druitvu JUblleJno 
prlznanJe sldada 

CIani drustva so poskrbeli 
za bogat kulturni program, v 

Osrednjl govomlk slOVesn08tl je bll predsednlk druitva 
Krajnc. kl je v govoru spornnll na,najpomembnejie dogodke, 18k· 
elje In posameznlke v zgodovlnVdelovanja drum. 

katerem so se predstavile vse 
tri delujoee sekcije drustva, to 
so MeSani pevski zbor Jako
ba GomilSka, ienska vokalna 
skupina Simfonija in Otroski 
pevski zbor. Prireditev sta z 
izbranitni besedatni in recita· 
li lepo povezovala mJada vo
ditelja yecera Larisa in Aljai. 
Osrednji govornik slovesnosti 
pa je bil predsednik druStva 
Krajnc, ki je v slavnosmem go
voru obudil spomin na najpo
membnejse dogodke, sekcije 
in posameznike v zgodovini 
delovanja drustva V bogato 
zgodovino druStva pa so zbra
ne popeljale tudi fotografije, 
predvajane v ozadju. 

Sveeane prireditve se je 
poleg stevilnih ljubiteljev 
kulture udeleiila tudi Ksenija 
Korenjak Kramar, poslanka 
Driavnega zbora in predstav· 
niea slovenskega parlamenta 
v svetu Evrope. 

Predstavnik JSKD izpostave 
Ptuj in hkrati domaein Danilo 
Murs.c pa je ob tej priloinosti 
drustvu podeW se zasluieno 
jubilejno priznanje obmoene 
izpostave skIada. 

Monllul Levanle 


