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AKTIVNOSTI V DECEMBRU 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 15.00 Pred OŠ Petrovče Po dogovoru 

Igranje kart in šah Vsak petek 15.00 Društveni prostori  

Ustvarjajmo skupaj – 
nova sekcija 

Vsak 
ponedeljek 

16.00 do 18.00 Društveni prostori 
Dobriša vas 3b 

 
 

RK merjenje pritiska, 
holesterola in sladkorja 

V sredo  
6.12.2017  

7.30 do 
8.30 

Društveni prostori   Pridite tešči! 

*     *     *     * 

 

VAREN 
 

 
 

KORAK 

NOVOLETNO PRAZNOVANJE DU V ZREČAH 

- Vabilo: četrtek, 28. decembra 2017 vabljeni vsi na Novoletno praznovanje v Zrečah.  

- Cena: 25,00 € in se plača ob prijavi. 

- Prijava: se zbirajo do zasedbe avtobusa pri poverjenikih in v društveni pisarni do srede 20. 

   decembra 2017. 

 - Zbirno mesto: KZ Petrovče ob 16:00 uri, spotoma pa še z AP Drešinja vas, Levec in AP pri  

   Gasilskem domu v Celju na Dečkovi cesti. 

 -Preskrba: Novoletno kosilo, pozneje pa še  kislo juho nam bodo pripravili v gostilni ULIPI. 

 -Razpoloženje: za veselo razpoloženje bo poskrbel naš muzikant Gašper z domačimi   

  evergrini, nekaj pa bomo  dodali še mi, da bo druženje bolj veselo. 

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

*     *     *     * 

KOTIČEK  ZA  VRTIČKARJE  
 

 
 
 

BODI OBZREN!! 

Vrtnine pozne setve, motovilec, zimska solata, česen so še na vrtovih. Posevke zaščitimo  
z nizkimi tuneli. UV folijo ali zastirko primerno zaščitimo. 
Sedaj  je čas urejanja kompostov. Kompost preložimo, da se vzpostavi zračenje in pospeši  
aerobni proces za razvoj bakterij, ki spreminjajo organske snovi v humus. Na kompost  
spadajo organski odpadki, tudi gospodinjski, usedline kave, čaja, olupki, itd, 
 kar obogati kompost z minerali.   
                         Informacije: vse ostale informacije prejmete na tel. 051-380-311 Jure  

*     *     *     * 

-Večkrat sprašujete, kje se lahko dobijo fotografije iz naših pohodov, izletov in druženj. Lahko si jih ogledate na oglasni 
deski  v naši pisarni ob sredah v času uradnih ur med 9. in 11. uro dopoldan, kjer jih lahko tudi naročite po ceni 0.30€ po 
komadu. Fotografije so zelo lepe in si jih splača ogledati!!! 
 

-Obveščamo vas, da si lahko ogledate naša druženja tudi na spletni strani KS PETROVČE/društva/DU Petrovče. 
Na oglasnih deskah v Dobriši vasi nasproti Gasilskega doma in v Arji vasi pri spomeniku Štorman si oglejte kotiček 
našega društva  z informacijami o našem delu in slikami iz naših druženj. 
 

-Člane, ki ste starejši od 80 let, vas bodo v mesecu decembru obiskali naši poverjeniki in vam ob voščilu za božične in 
novoletne praznike izkazali skromno pozornost.  
 

Naj vas še enkrat spomnimo na našo novo sekcijo USTVARJAJMO SKUPAJ, ki trenutno ustvarja lepe ročno izdelane 
voščilnice za novo leto vsak ponedeljek od 16. do 18. ure v društvenih prostorih Dobriša vas 3b. Prijazno vabljene 
članice in tudi člani, ki imate ročne spretnosti in ideje za ustvarjanje. Presenečeni boste! 
 
                                                                                                                                             Predsednica DU                                  

                                                                                                 Darka Uranjek Domitrovič 
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