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TRNOVSKA VAS / PRAZNOVANJE BREZ BLIŠČA, A BOGATO 

Človešia bližina • lIaill'ragGcene;šeJ 

V soboto so T Tmo,,·s k.i vasi praznov.1I trelji občinski pra· 
tn1k. PraznoYanje je bilo na novem asralUranem igrišču, 
Id Je prvič Y zgodovini Trnovske vasi omogočilo Igranje ko
šarke y tem delu SlovenslJ.h goric ln ki ponuja moinostl 
športnib aktivnosti boIrenJIdm prcbinl«m. V začetnem 
kulturnem programu so nastopili pevci mešanega pevske
ga zbora Jakoba GomUška Iz 1hIovske nisi pod vodstfom 
Ludvtlut Krajnc ... šolska plesna skupina ln šolsk! olrOškJ 
pevski tItor pod vodstvom Nataie Zemljič, barmonlkar 51-
nlJa čeh, pesnik Roman MaguJa. domači ljudski pevci ter 
glasbena skupina, ki spremlja folklorno Skupino ptujske 
boln.1jnic:e. 

Ljudski pevei iz Tmovske vosi so nastopili ob odprtju porkin. ua . , 

Na svečan~sti je bil osrednji 
govornik !upan občine T;nov
ska vu Karel Vurcer.lti je uvo-
doma predstavil delo občinske
ga. .vela in uprave v lelo§njem 
le(u. Redkokdaj .mimo iz un 
županov toliko prisrčnih misli 
ob ndtevanju pridobilev, s ka
terimi IC ob občinskih prazno"; 
vanjih pobvalijo vodilni mot je 
olKin. kal smo jih slitali to
kral. Ena (akJnih. ki nas je pri
jetno ogrela, je bila: "Vreme 
nam je sicer na.klonjeno. pos
taja pa hladneje; naj nu greje 
človdka toplina, ta je najcenei
!li io vendar n.jdragocenejla." 

Ali pa: "Življenje občanov se 
odnb v kulturi bi .... nj. in ni 
nujno, da ga z novosradniami 
oziroma z novimi investicijami 
izboljlamo.~Župan st. je v svo
jih mislih osredotočil na. takino 
razvojno pot majhne o~ine, ki 
bo v bodočnosti sposobna brez 
drtavne pomoči WJv.rjati po
Boje tiyljenja vsem občanom z 
lastno kadrovsko in produktiv
no močjo. V leloinjem Ielu so v 
občini zgradili vodovod v Sov
jak. O$vetlili druBo največjo vas 
Bit, zgradili parkiriiče v cen
tru Trnovske vasi ler iponno 
igriiče. V naslednjem letu jih 

čaka ena največjih investicii. 
10 je gradnja nove iole, kana
liucija v delu novega naseIja 
v Irgu ter preplastill:v mnogib 
potrebnih cesl, k letos pa bodo 
skubli urediti mdiiko vežico. 

Kot je ob občinskib praz
novanjih običaj. so tudi v Tr
novski vasi podelili obc!in.ska 
priznanja. Dobili so jib Pros
tovoljno sasilsm druitvo Bli 
(12S let delovanja). Lovska 
druiina Trnovska vas in Zdeo
ka Psa id, članica Rdečega kri
b. NllJndili pa so IUdi lepo 
Ilrejene domove in kmetije. 
Za domove so tokrat nagradili 

Majdo in Franca Drumliča ter 
Angelo in Vlada Frasa iz Bih, 
za kmetije pa Otilijo in ~tefa
na lvančiča iz Trnovske vasi 
ter Marijo in Janeza Kocmuta 
iz Ločiča. 

Ob občinskem prazniku so v 
Trnovski vasi potekala različ

na iporlDa tekmovanja. Prvič 
50 tu zaigrali kolarko. Zmako
valci so bili Itošarkarji ŠO Maj
iperit, sledili so košarkarji s 
Ptujske Gore. tretja je bila Tr
novska vas. V metanju trojk je 
bil prvi Bori. Pukšič . drugi pa 
Matej Žerak. V malem nogo
metu so tekmovale lole. Zrn.· 

Župon Karel Yurcer: "Vr.me nam je sic.r naklonjeno, 
pa hladneje; naj nas greje llovelko toplina, ta j. naje.nejto 
vendar nojdrogocenejto." 

Dobitniki pmnonj za najbolj urejen. kmetij. in domov.: Franc 
DNmlič, ~tefon Ivančič, Mana Kocmut in Vlado Fros. Foto: FI 

pli so Vitomarci. drugi so bili 
nosometaJi iz Trnovske vasi, 
tretji pa Destrničani. Z zračno 
pulko so najboljše rezultate do
segli Jaoez Nner. Miran Ar
DUP io Mitja Kovačič. na 
glinaste golobe pa so najbolje 
zadevali Emut Vriič. Mirko 
Skurjeni ter Davorin Tol, eki
pno med vasmi pa sta zmagali 
obe ekipi Bila pred Trnovsko 
vasjo. 
- Novo igrUče sta SVCČl..oO od

prla nOBomelu Danilo Puk1ič 
(državni reprezentant .. malem 
nogometu) ter učence Sandi 
onilk. 

Prireditev je povezovala Bar
bara Drumlič . 

V nedeljo so imeli v Trnov
ski vasi bolfeoško nedeljo (sv. 
Bolfenk je edini svetnik. ki sla
vi dva dni zaporedoma - 31.ok
lobra je njegov dan, 1. nOvem
ber pa daD vseh .vetnikov) in 
!upan je svoje občane pozval 
na županov molt z besedami: 
-Čc !upan vse leto živi na Vaj 
račun. zakaj Vi Vlaj en dan ne 
bi pili na njegov račun!" 

V imenu gostov je ,ovoril 
župan iz 5O$ednje občine Des
trnik Frane: PuUič. v pozdra· 
vnem nagovoru ·pa se je svojih 
mladih zobozdravstvenih let v 
Trnovski vasi spomnil tudi di
rektor ptujske bolnitoice Alojz 
Arko. -
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