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AKTIVNOSTI V NOVEMBRU 2017 
uradne ure vsako sredo od 9. – 11. ure  

v društveni pisarni 
 

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

SEKCIJA DATUM ČAS KRAJ OPOMBE: 

Zimska rekreacija Vsak četrtek 18.00 Telovadnica OŠ Petrovče Točen prihod in copate 

Nordijska hoja Vsak torek 16.00 Pred OŠ Petrovče  

Igranje kart in šah Vsak petek 15.00 Društveni prostori  

Ustvarjajmo skupaj – 
nova sekcija 

Prvi in tretji 
ponedeljek 

16.00 do 18.00 Društveni prostori 
Dobriša vas 3b 

6.11. in 20.11 

RK merjenje pritiska, 
holesterola in sladkorja 

V sredo  
8.11.2017  

7.30 do 
8.30 

Društveni prostori   Pridite tešči! 

*     *     *     * 

VAREN 
 

 
 

KORAK 

- Vabilo: sobota, 11. novembra  vabljeni na tradicionalno MARTINOVANJE V HALOZAH. Na poti 

 si bomo ogledali Ptujsko goro z romarsko cerkvijo in Majšperk 

- Cena: znaša 24.00€ in se plača ob prijavi. 

- Prijava: do zasedbe avtobusa (50)pri poverjenikih in v društveni pisarni do 8. novembra 

- Zbirno mesto: pri KZ Petrovče ob 13:00 uri, spotoma pa še AP Drešinja vas in AP Levec in AP  

  Celje- Dečkova cesta  pri Gasilskem domu  

- Preskrba:  Martinovo kosilo in martinovanje v gostilni Dolinica v Majšperku, za veselo 

  razpoloženje bo poskrbel domači muzikant 

- - S seboj vzemite dobro voljo in udobno obutev za hojo in za ples, čaka nas veselo druženje! 

Informacije: na tel. 041 783837 Tone in 041 528525 Irena 

*     *     *     * 

KOTIČEK  ZA  VRTIČKARJE  
 

 

- Breskve in sadno drevje: če hočete imeti v prihodnjem letu manj težav z boleznimi breskev in 
sadnega drevja zlasti kodravost breskev v oktobru poškropimo z škropivom KOCIDE 2000 ali 
CUPRABLAU.  
 
                         Informacije: vse ostale informacije prejmete na tel. 051-380-311 Jure  

*     *     *     * 
-Na pobudo številnih članic ustanavljamo novo sekcijo –USTVARJAJMO SKUPAJ. V zimski polovici leta je vrsta praznikov  
 (božični in novoletni, pustovanje, 8. marec, velikonočni prazniki), za katere je mogoče izdelati številne izdelke, ki  
 praznikom dajejo še poseben čar. Izdelki se bodo izdelovali iz različnih materialov iz narave, iz papirja, kartona, volne,  
 tekstila, ipd). S seboj na prvo srečanje prinesite škarje in svinčnik. Vodja sekcije Daniela Dolinšek bo predstavila  
 program ustvarjanja in pokazala izdelke, ki jih je mogoče izdelati z lastnim ustvarjanjem. Pričakujemo tudi vaše pobude.  
 ideje in želje. Veseli jih bomo. PRVIČ SE SREČAMO V PONEDELJEK, 6. NOVEMBRA V NAŠIH DRUŠTVENIH PROSTORIH! 
 

-KD Petrovče vabi  v petek, 10.11.2017 NA PETROVŠKO JESEN ob 18.40 pred Hmeljarskim domom v Petrovčah, kjer nas 
bo pričakala Godba na pihala Liboje. V programu v dvorani bodo nastopile pevske sekcije društva in Osnovna šola 
Petrovče. Po prireditvi bodo postregli s pecivom in Martinovim sokom. 
 

  Krajevna organizacija ZB Petrovče organizira 14.novembra 2017 z odhodom ob 8.uri izpred KZ Petrovče ENODNEVNI 
IZLET v PIVKO z ogledom vojaškega muzeja in Rakovega Škocjana. Na izlet vabi tudi člane našega društva. Cena izleta je 
15 € (ogled muzeja, kraških znamenitosti, malica in kosilo, stroški vodiča, avtobus je strošek ZB). Prijave  pri Juriju Novaku 
na tel. 051 380311 do 7.11.,znesek 15 € plačate v sredo 8.11.v pisarni DU Petrovče. Upoštevan bo vrstni red prijav.  
 

ZB za vrednote NOB Petrovče vabi 27.oktobra ob 11.30 pred OŠ Petrovče na komemoracijo ob dnevu mrtvih.  
 

                                                                                                                  Predsednica DU                                  
OBRNI!                                                                                                  Darka Uranjek Domitrovič 
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