OBČINA RAČE – FRAM
2327 RAČE, Grajski trg 14
telefon: 02 609-60-10, telefax: 02 609-60-18, Email: info@race-fram.si, http://www.race-fram.si

PRIREDITVE V MESECU JUNIJU
Lovska družina Rače vabi na 50. jubilejno meddružinsko strelsko tekmo na
glinaste golobe za pokal Občine Rače-Fram, ki bo v nedeljo, 3. junija 2018 ob 9.00
uri pri Lovskem domu Rače.
*************************************************************************************************
KO RK Rače vabi vse občane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek, 4. junija
2018 ob 7.30 uri v prostorih OŠ Rače.
************************************************************************************************
Dom Danice Vogrinec Maribor
VABI
na srečanje Male šole demence, ki bo v Beli dvorani gradu Rače:
1 srečanje bo v torek, 5. junija 2018 ob 16.00 uri.
 1.tema: Značilnosti demence, vrste, pogostost in načini zdravljenja demence.
Predaval bo dr. Martin Rakuša, dr.med.,spec.nevrolog.
 2. tema: Vedenjske in psihične spremembe pri demenci.
Predavala bo Mojca Muršec, dr.med., spec.psihiatrije.
2. srečanje bo v torek, 12. junija 2018 ob 16.00 uri:
 3. tema: Psihološke spremembe v starosti. Predaval bo Drago Perger, univ.dipl.psih..
 4. tema: Pristop, komunikacija in razumevanje oseb z demenco.
Predavala bo Majda Steiner, dipl. delovni terapevt.

************************************************************************************************
KUD dr. Pavel Turner Fram
VABI
vse občane na proslavo ob obletnici rojstva Primoža Trubarja, našega velikega in
prvega ustvarjalca Slovenskega knjižnega jezika. Proslava bo v cerkvi Sv. Križa na
Planici nad Framom, ki bo v sredo 6. junija 2018 ob 18.00 uri. Po proslavi sledi
druženje v brunarici pri cerkvi.
*************************************************************************************************
Društvo za orientalske plese DROP VABI
ob zaključku plesne sezone s svojimi in povabljenimi plesalkami, na pisan poletni
plesni večer, ki bo v soboto, 9. junija 2018 ob 18.30 uri v kinodvorani gradu
Rače. Čaka vas plesna revija ljubiteljskih in profesionalnih plesalk, ki vas za hip
popelje na različne konce sveta. Za ogled so vam dekleta pripravila različne stile
orientalskih plesov, fuzije in salse.
Vstop možen najkasneje do 18:25.
KUD Rače in Občina Rače-Fram
VABITA
na nedeljsko matinejo, ki bo v nedeljo 10. junija 2018 ob 11.00 uri v Beli dvorani
gradu Rače. Nastopili bodo študentje Visoke šole za glasbo in upodabljajočo
umetnost iz Gradca v Avstriji pod mentorstvom prof. Vesne Stankovič.
*************************************************************************************************
Društvo krajanov Ranče vabi na 25. obletnico Društva krajanov Ranče, ki bo v
nedeljo 10. junija 2018 ob 10.00 uri v vaškem domu Ranče.

VLJUDNO VABLJENI!
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