
Obvestila za tete 2022

1. V spomladanskem in jesenskem casu bomo pripravili delavnice za potrebe drustva in
lastne ustvarjalnosti (vezenje, kvackan]e, vizitke, slikanje na steklo itd). Delavnice vodita
ga. Lotric Marija in ga. Gortnar Majda.

2. Obcni zbor drustva bo takrat, ko bo dovoljeno zbiranje, vee kot 20 Ijudi. Obvestilo 0

datumu in uri bo preko radia Sora in 5 plakati po oglasnih deskah.

3. Srecanje danov, ki so stari nad 80 let bo v soboto, 1. oktobra ob 9. uri, v restavraciji
l.usina, To obvestilo velja kot vabilo. Udelezbo prijavite do 27. septembra 2021, na
tel.: 040986422 - ga. Meta Bertoncelj ali 041 368 988 - g. Franc Pfajfar.

4. Clanarina za leto 2021 je tako kot lani 10 €. Od tega odvedemo 0,5 € za PZDU Gorenjske
in 0,5 € za ZDUS. Vzajemna pornoc je 12 €. Posmrtnina za leto 2022 je cca 180 €.

5. Vse sportnike vabimo, da se prtdrufi]o nasirn sekcijam.

6. V drustvu deluje Mesani pevski zbor. Vodi ga ga. Minka Smid. Kdor ima veselje do yetja,
ga vabimo, da se mu pridrufi,

7. Drustvo je vclanjeno v vseslovenski projekt »Starejsi za starejse« za boljso kakovost
zivljenja doma. Projekt zajema starejse od 69 let. V projektu deluje 27 prostovoljk.
Vodi jih ga. Anica Tusek,

8. Ga. Judita Markelj meri krvni tlak, sladkor in holesterol vsak drugi mesec, vsako prvo
sredo v mesecu od 8. do 10. ure. Za merjenje krvnega sladkorja in holesterola morate
biti tesc, Merjenje pritiska in sladkorja je brezplacno, za merjenje holesterola pa je
prostovoljni prispevek 5 €. Meritve se bodo zacele, ko bo dovoljeno zbiranje (verjetno
prva sreda v februarju), zato pokliCite v pisarno, tel.: 04 514 7025 ali 040 986 422
ga. Meta Bertoncelj.

9. Ciani DU se vedno lahko dobijo narocilnico za dobavo kurilnega olja, ki je 0,0137 € pri
litru cenejsi od redne cene in je dostava brezplacna, Kurilno olje je treba placati z
gotovino.

10. Za vse informacije poklicite vsak ponedeljek od 8. do 11. ure v pisarno drustva
tel.: 04 514 70 25.

11. Pri svojem zdravniku uredite prijavo za cepljenje proti COVID-19.

12. Vse aktivnosti po programu se bodo pricele, ko bodo preklicane omejitve, zato bomo
obvestila objavljali na radio Sora. Racunamo, da bomo lahko normalno delali ze v
februarju.

Ostanite zdravi!


