KRAJEVNA SKUPNOST FRAM
IN OBČINA RAČE-FRAM
VABITA
NA PRIREDITVE OB PRAZNOVANJU
KRAJEVNEGA PRAZNIKA, KI BO
OD 16. DO 24. SEPTEMBRA 2017
SOBOTA, 16.9.2017
9.00 uri
9.00 uri
10.00 uri

Turnir v ruskem kegljanju s kroglico na vrvici; kegljišče Fram
(DU Fram – kegljaška sekcija)
Klubski turnir trojk v odbojki na mivki; igrišče na mivki v Framu
(Odbojkarski klub Fram)
Otvoritev razstave ročnih del ; DTV Partizan Fram
(DU Fram – ročnodelski krožek »Unikat«)
- razstavo si bo mogoče ogledati do 18.00 ure

NEDELJA, 17.9.2017
od 9.00 do 17.00 ure
10.00 uri

Razstava ročnih del; DTV Partizan Fram
(DU Fram – ročnodelski krožek »Unikat«)
Turnir v malem nogometu; igrišče v Kopivniku
(Športno rekreacijsko društvo Kopivnik)

SREDA, 20.9.2017
17.00 uri
18.30 uri
18.30 uri

Mladinski šahovski turnir; DTV Partizan Fram – sejna soba
(Šahovsko društvo Fram)
Hitropotezni šahovski turnir; DTV Partizan Fram – sejna soba
(Šahovsko društvo Fram)
Predavanje z naslovom »Delovanje in uporaba defibrilatorja«;
Dom krajanov v Kopivniku
(Društvo krajanov Kopivnik)

ČETRTEK, 21.9.2017
16.00 uri

Tekme v ruskem kegljanju; igrišče v Gradišču
(Društvo krajanov Loka)

PETEK, 22.9.2017
od 9.00 do 12.00 ure

15.00 uri

18.00 uri

Brezplačne meritve krvnih vrednosti krajanov; prostori RK Fram na
Turnerjevi 107 v Framu (stara pošta),
(KO Rdečega križa Fram v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in
ožilja za Maribor in Podravje)
Kolesarski trim po vaseh in zaselkih KS Fram; zbirno mesto pri
trgovini Lipa v Framu
(DU Fram – kolesarska sekcija)
Odprti šahovski turnir; Gostišče Framski hram
(Šahovsko društvo Fram)

od 17.00 do 19.00 ure

Dan plezanja na Sernčevi skali nad gasilskim domom v Framu;
poskrbljeno bo za opremo in strokovno vodenje;
zbirališče na parkirišču pred gasilskim domom v Framu;
(Planinsko društvo Fram)

SOBOTA, 23.9.2017
8.00 uri
9.00 uri
10.00 uri

18.00 uri

Ribiško srečanje za pokal KS Fram; ribiški dom Fram
(Ribiško društvo Fram)
Turnir v odbojki; telovadnica OŠ Fram
(DU Fram – odbojkarska sekcija)
Svečana položitev venca pri spomeniku na »Baronovi« domačiji
v Planici nad Framom; (KO ZB NOB Fram)
Kratka spominska slovesnost bo tudi ob 10.30 uri pred Lovskim domom
na Planici.
Predstavitev kulturnega spomenika »Zlati studenec«; parkirni plato
nad pokopališčem v Framu in brezplačna pokušina rimskih jedi;
gostišče Framski hram
(Društvo za razvoj Rače-Fram Gremo naprej)

NEDELJA, 24.9.2017
9.30 uri
11.00 uri

Pohod na Jugovo domačijo; zbirališče pred OŠ Fram
(Planinsko društvo Fram)
Spominska slovesnost ob 73. obletnici tragičnih dogodkov pri Jugovi
domačiji v Rančah;
(KS Slivnica, OO ZB za vrednote NOB Hoče-Slivnica, KS Fram,
Društvo krajanov Ranče in KO ZB za vrednote NOB Fram)

Turistično društvo Ješenca – Požeg
V A B I
na turnir v taroku, ki bo v četrtek, 14. septembra 2017,
ob 18.00 uri v Domu krajanov na Požegu.
___________________________________________________________________________

OBVESTILO!
Zaradi pretečenega časovnega obdobja je potrebno ponovno opraviti letni pregled porabljenih m3
pitne vode po vašem vodovodnem števcu.
Vljudno vas prosimo, da nam sporočite popis vašega vodovodnega števca najkasneje do 19.
septembra 2017, na tel. štev. 02/609-60-11 (Joca), 02/609-60-12 (Klaudia) ali na email:
jozica.medved@race-fram.si.
Že v naprej se vam zahvaljujemo za pomoč pri popisu števcev in vas prav lepo pozdravljamo.
Hvala za razumevanje!
Občinska uprava občine Rače-Fram

