
-Tmovska vas: Vodovod v Sovjaku, 
·svetloba" v Bišu, športno igrišče v Trnovski vasi ... 
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. Prebivalci mlade in uspdno delnjoče slovenskogoriške obC!ine Trnovska 

vas sO'svoj tretji občinski praznik pn.znovali v-znamenju preteklih delovnih 
uspehoV, . na novem asfaltiranem športnem igrišču jih je razčlenil.-župan 
Karel Vurcer. -", 

Med večje in pomembnejše pridobitve v letošnjem letu je 1Jvrstil graditev 
vodovoda v naselju Sovjak, električno 06Vetiitev vasi Bi!, graditev parkirišča v 
Trnovski vasi in športnega igriŠča v središču te obC!ine. Pred vodstvom in občani 
Trnovske vasi so velike naložbe v naslednjih letih, ko nameravajo pričeti graditi 
noVo osnovno šolo, kanalizacijsko omrežje, z asfaltom preplastiti več cest, 
urediti mrliško vežico in drugo. - . .. 

ObC!inska priznanja so letos podelili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Biš, 
Lovski družini Trnovska vas .in Zelenki Pšajd, članici Rdečega križa. V,.konku· 
renci najlepše urejenih domov so nagradili Majdo in Franca DrumliČ8 ter 
Angelo in Vladu Frasa ' iz I)iša. V konkurenci lepo urejenih kmetij ' so bili 
nagrajeni Otilija in Štefan Ivančič iz Trnovske vasi ter Marija in Janez Kocmut 
iz Ločiča. Pripravili SO ~ športnih tekmovanj, novo športno igrišče ' pa sta 
slovesno odprla Danilo Pukšič, državni reprezentant v malem nogometu, in 
učenec Sandi Ornik, Bogat je bil kulturni spored, v katerem so nastopili pevci 
mešanega pevskega zbOra Jakoba Gomilška, šolska plesna, skupina; otroški 
pevski zbor, harmonikar Siniša čeh, pesnik Roman Maguša, ljudski peyci in 
'g1asbeniki, ki spremljajo folklorno skupino ptujske bolnišnice. . ~ ' .. : 
' . .: Župa6 Karel Vun:er je n,a bOlfenško ned~ljo "!<n!il" svoje obC!ane s Svojim 
' mOštom z besedaini: "~žUpan vse leto živi na v3š račuo; zakaj ne bi vsaj en 
. dan pili na moj račun!". ,~. , - . : .•. :',-- '0'-' _ . ':'.'" '" ' .. . _ J ožeSlndl\lak 
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