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I pošlji prijatelju I natisni I

Odslej se bodo ukvarjali z gobami in zelenjavo
Razseljevanje najve•je ustanove pri nas, Zavoda Hrastovec-Trate, se nadaljuje,
šestdesetim varovancem že poiskali novi dom
Oste Bakal

HRASTOVEC - Bivalne razmere v Zavodu Hrastovec-Trate so že dolga leta problemati•ne, zato že
nekaj •asa poteka tudi razseljevanje ljudi, ki tam bivajo. Že septembra so v Gornji Radgoni v
starejši stavbi ob Restavraciji M in starem Elektru, ob glavni cesti Maribor-Murska Sobota, uredili
prvo bivalno enoto, kjer je zdaj devet nekdanjih varovancev Hrastovca, ob•ina Gornja Radgona pa
je nedavno dobila še eno dislocirano bivalno enoto. V Žibercih v Apaški dolini so jim predali
urejeno kmetijo, ki so jo najeli pri Pe•kovih, kjer bodo poslej živeli štirje varovanci. Ob odprtju so bili
zelo hvaležni, da so "jim omogo•ili življenje na podeželju", ukvarjali pa se bodo s kmetovanjem pridelovali bodo gobe in zelenjavo.
Direktor Zavoda Hrastovec-Trate Josip Luka• je povedal, da so okoli 60 varovancev že razselili iz
zavoda: "Teh ljudi ne želimo prestavljati iz prostora v prostor, temve• jim omogo•iti povsem
normalno življenje, in tako je tudi nastala izpostava v Žibercih, kjer se bodo novi vaš•ani ukvarjali s
koristnimi dejavnostmi." Luka• je tudi zatrdil, da potekajo pogovori z radgonskim županom
Antonom Kampušem okoli ustanovitve še ene dislocirane enote, in sicer v prostorih nekdanje VDC
v Lackovi ulici v Gornji Radgoni, na•rtujejo pa tudi gradnjo objekta za 50 ljudi. "Zagotoviti moram,
da se nikomur ni treba bati naših varovancev. Želimo si samo, da nas sosedje, krajani in širša
družba prepoznajo in nas sprejmejo kot enakovredne krajane. Treba jih je samo sprejeti takšne,
kakršni pa• so: preprosti, prijazni in delavni. Prav tako pa si želijo biti prijatelji," pa je dodala vodje
bivalne enote Gornja Radgona Branka Zemlji• . Ve•ina teh ljudi je veliko let preživela v zavodu,
zdaj pa potrebujejo tudi veliko spodbude in podpore, da za•utijo sami sebe in dobijo mo• ter
priložnost, da lahko vplivajo na svoje življenje. Moramo jim omogo•iti vsakdanjo življenje, za
katerega so bili doslej prikrajšani. V imenu ob•ine Gornja Radgona je prihod novih ob•anov
pozdravil tudi podžupan Dušan Zagorc , ki je •etverici novih prebivalcev Apaške doline podaril štiri
knjige, ki naj bi bile za•etek ureditve knjižnice v novi bivalni enoti. Uspešen za•etek nove življenjske
poti pa je novim ob•anom zaželela tudi sekretarka OZ RKS Gornja Radgona Davorka Makovec .
Ustanovo bodo po•asi popolnoma izpraznili, še zlasti gradova v Hrastovcu in Tratah, ki naj bi ju
predali kulturnemu ministrstvu. Zavod Hrastovec-Trate je bil zanesljivo najve•ja socialnovarstvena
ustanova v Sloveniji, hkrati pa, kot trdi direktor Luka•, tudi najboljša tovrstna ustanova v vsej
osrednji Evropi.
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