
internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih so prejeli 15.000 evrov. 
Namestitev opreme in omrezja izvaja podjetje Telemach, pokrita pa 
bodo naslednja podrocja: trZnica, mestni park, Minoritski trg, Lackova 
ulica, Vrazov trg, Mestni trg, Murkova ulica, Siovenski trg, Presernova 
ulica, Siomskova ulica ter ptujski grad (zgomje in spodnje dvorisce) in 
parkirisce pod njim. 

Dela so v teku in bodo predvidoma koneana v roku enega meseca. 
Za zdaj bodo pokrita Ie omenjena obmocja, na ptujski obcini pa zago· 
tavljajo, da bodo, ce bo izrazena potreba, brezzicno povezavo skusali 
urediti tudi v drugih delih mesta. Oienana Kmetec 

Tmovska vas • Mini maturanti pri iupanu 

S piscalko slovo od vrtea 
15 razigranih sonCkov v rumenih majicah in kapicah se je 
s piskanjem ponosno sprehodilo po srediSeu Trnovske vasi. 

Med svojim sprehodom so malCki v spremstvu vzgojiteljic obiska· 
Ii tudi zupana Alojza Benka in obcinsko upravo. Zaradi preventivnih 
ukrepov za zascito pred koronavirusom niso vstopili v obcinsko stay· 
bo, ampak so zupana in njegove sodelavce poeakali pred njo,jim ve· 
selo zapiskali in zapeli pesmico ter seveda pozeli bueen aplavz. Le· 
tosnja jesen je za tmovske sestletnike prelomna, saj bodo septembra 
prvic sedli v klopi domace podruzniene osnovne sole, mnogl med nji· 
mi pa se od vrtca poslavljajo ze te dni, saj jih eakajo se zadnje povsem 
brezskrbne poeitnice. SO 
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Levanjci . 50 skUpnih let zakoncev Sluga 

zlati DA Neze' in Ignaea 
Neia in Ignac Sluga iz Levanjcev v obeini Destrnik sta 27. 
junija praznovala zlato poroko. Cerkveni obred je potekal v 
cerkvi sv. Urbana na Destrniku. Zlatemu ieninu je bila prica 
hcerka Darja, nevesti pa sin Janel. Veselila sta se v krogu 
druiine in prijateijev. 

Ignac je bil po poklicu tesar, Neza je skrbela za gospodinjstvo. Prvie 
sta se porocila 9. maja leta 1970, ko jih je nevesta stela 18, zen in pa 24 
let. Spoznala sta se v Zasadih, v kuhinji Nezinih domacih, dom pa sta 
si ustvarila na Ignacovi domaciji v Levanjcih. V zakonu sta se jima rodili 
trije otroci. Danes ju razveseljuje ze sest vnukov, na pravnuke pa se 
eakata, sta povedala. V petdesetih skupnih letih so ju spremljali lepi in 
zalostni trenutki, takSni, kot je zivljenje, saj ni vedno roznato. Se vedno 
sta aktivna, pridno delata na samooskrbni kmetiji, ki ima nekaj cez2,7 
ha, kjer sejejo psenico, koruzo, sadijo buce in krompir. Pri tern imata 
vso pomoe svojih otrok. Drug drugemu pomagajo, kolikor je Ie mogo· 
ceo V hlevu imata nekaj prasieev, priMi pa so tudi zajci in kokosi. Ni ga 
cez domaco hrano in pridelke, ki zrastejo na domaei njivi, pouda~ata. 
Najbolj si seveda ielita, da bi ostala zdrava, da bi lie lahko dolgo srecno 
in zavdovolj~o zivela v krogu svojih domacih ter bila aktivna do poznih 
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tekmovanju. Nato je potekal iz· 
bimi krog, v katerem je bilo treba 
resiti pet nalog v dveh dneh. Ce so 
bile dobro resene, si bil povabljen 
na teoretieni del, ki je potekal 3. 
februa~a na OS TumiSee (na tej 
stopnji tekmovanja je bilo pet na· 
log in stiri ure casa za resevanje 
brez kalkulatorja) in kasneje se 
praktieni del 2. marca na OS Ljud· 
ski vrt. Resevali smo Ie enD nalogo, 
za katero smo imeli tri urecasa. Bil 
sem nekoliko zivcen, saj nisem ve
del, kaksne so naloge, a precej bolj 
sproscen kot lani. V 7. razredu sem 
bil bolj zivcen, ker nisem vedel, kaj 
naj prieakujem. Letos pa sem bil 
povsem sproscen, kar se je tudi 
obrestovalo. Vprasanja pa so bila 
tezka, veeinoma racunska. Primer 

manj stresno kot lani: »Defini 
je bilo manj stresno kot lani. R 
da sem se letos vee priprav 
sem vedel, kaj naj pricakuje 
tekmovanja. Znanje, ki ga pol 
jes, je enD do dye leti pred ~ 
ker imajo Rusi astronomij( 
predmet in tudi drugaeen s 
razredov. Pri prakticnem in ' 
ticnim delu nismo smeli Upol'i 
racunala.« 

Na tekmovanje se je pri~ 
tako, da je reseval veliko nc 
prejsnjih tekmovanj, tudi pi 
ii ruscine, ker so organizator 
ter prebral nekaj knjig. Prav ' 
je moral zapomniti bistvene I 
ke, kot so velikosti planetov 
va oddaljenost od nas in s 
pojme 0 polozajih dveh tele 

Ormoz • Zupan sprejel odlienjake 

Osem zlatih odlicnj~ 
Kljub spremenjenim okoliSCinam ormoSki Zupalj 
zabil na enD najprgetnejSih vsakoletnih opraVl 
Maze]i sprejel 05em dijakov in dijakinj,ki 50 V5a 5 
skega izobraievanja zakguCili z odlienim uspehc 

Tmovslc.a vas • slovo ad Karla 

MOz, ki je ljubil do 
lCarla Vurcerja je teBco opisati z eoo sarno 
Solnik, kulturnik ali Zupan. Vsekakor pa je bil 
~isliti danaSryo Trnovsko vas. 


