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PRIREDITVE V MESECU OKTOBRU
Osnovna šola Fram
VABI
na kratko proslavo ob sklenitvi tedna evropske kulturne dediščine »KJER
PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST«, ki bo v četrtek 4. oktobra 2018 s
pričetkom ob 17.00 uri, v prostorih šolske telovadnice.
Vabljeni
ADS-Efekt d.o.o.
VABI
na predstavo »TVOJ BODOČI BIVŠI MOŽ« v izvedbi Vida Valiča,
ki bo 6. oktobra 2018 ob 19.00 uri v kino dvorani gradu Rače.
Cena vstopnice v predprodaji je 15 EUR, na dan predstave 18 EUR.
Nakup vstopnic je možen preko uradne spletne strani vidvalic.mojekarte.si,
preko portala Moje karte ter na bencinskih servisih.
Vljudno vabljeni
UO šolski sklad OŠ Fram
Vabljeni 11. 10. 2018 od 16h dalje pred DTV Partizan na ''Dan zdrave šole,'' kjer bodo
potekale športne minute, pohodi različnih smeri in težavnostnih stopenj ter raznovrstne
športne igre med ekipami otrok, njihovih staršev, babic, dedkov in ostalih zainteresiranih
občanov. Obenem boste lahko dobili kakšen lokalni izdelek za ozimnico, manjkali pa ne bodo
niti slastni kostanji in druge dobrote.
Dogodek organizirata Zdrava šola OŠ Fram ter šolski sklad OŠ Fram, prostovoljne prispevke
namenjamo za obogatitvene dejavnosti za otroke OŠ Fram.
***************************************************************************
g. Rajko Ferk
VABI
na razstavo slik »KOLONIJA FRAMSKI HRAM 100 LET«,
ki bo v petek, 12. oktobra ob 18.00 v Beli dvorani gradu Rače.
Sodelujoči: Srečko Mesarec, Stanislav Lukić, Zdravko Červ, Snežana Petrović
Sudarić, Maksimiljan Sternad Milč, Jadranka Pausić, Danny Ferlinc, Kaja Lukač,
Matjaž Živec, Mojca Lovrec, Dragan Podovac, Irena in Rajko Ferk.
Z glasbeno točko nas bo razveselil Tamburaški orkester Duplek.
Vljudno vabljeni
Društvo gojiteljev malih živali »Gojitelj« Miklavž
VABI
na razstavo malih živali, ki bo potekala od 12. do 14. oktobra 2018
na dvorišču bivšega Agrokombinata Rače, na Ptujski cesti 1.
Razstava bo v petek 12. in v soboto 13. oktobra odprta med 9.00 in 17.00 uro,
ter v nedeljo 14. oktobra 2018 med 9.00 in 15.00 uro.
Vljudno vabljeni
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KUD Rače in Občina Rače-Fram
VABITA
na 5. abonmajski koncert koncertnega abonmaja Grad Rače 2018,
ki bo v nedeljo, 14. oktobra 2018 ob 18.00 uri v Beli dvorani gradu Rače.
Umetnika Boštjan Gombač (klarinet, piščali, pojoča žaga, teremin in okarine) ter
Luka Juhart (akordeon) bosta izvajala skladbe Milka Lazarja, Žige Stanića, Luke
Juharta, Bojane Šaljič Podešva ter Uroša Rojka.
Prijazno vabljeni
KUD Rače – ljudska pevska skupina Taščica
VABI
na mednarodni koncert in srečanje ljudskih pevcev in godcev z naslovom
»ZAPOJMO IN ZAIGRAJMO VESELO NA VASI«,
ki bo v soboto, 20. oktobra 2018 ob 16.00 uri v kino dvorani gradu Rače.
Sodelovalo bo preko 90 nastopajočih iz Slovenije in Hrvaške.
*************************************************************************************************
Osnovna šola Rače
VABI
na komemoracijo pred Osnovno šolo Rače in spomenikom talcev,
ki bo v petek, 26. oktobra 2018 ob 11.30 uri.
Vabljeni
ŠRD Aerobic ob 15. obletnici nudijo v prenovljenem fitnesu, na novih napravah –
trenažerjih, v mesecu oktobru 2018, mesečno karto za fitnes, pilates, TRX, krožno
vadbo, slender light vadbo in ročno masažo celega telesa za samo 15 EUR.
OBVESTILO O CEPLJENJU
Cepljenje prosti gripi bo v soboto 27. oktobra 2018, med 9.00 in 10.00 uro v
prostorih medgeneracijskega centra DANica Rače-Fram (bivši zdravstveni dom
Rače). Cena cepljenja za starejše od 65 let in kronično bolne je 7 EUR, za vse ostale
14 EUR. Prosimo, da s seboj prinesete kartico zdravstvenega zavarovanja.
KUD Rače – gledališka skupina
sporoča, da se bo prvi gledališki abonma pričel z mesecem novembrom in to prvo
soboto. Abonmajske karte lahko kupite v Kava bar Joca in pri naših gledaliških
igralcih. Cena abonmaja za 5 predstav znaša 30 EUR. Pripravili smo vam dober
abonmajski spored, ki ga dobite skupaj s karto. Abonma bo objavljen na Facebook-u
pod Gledališka skupina Rače. Se priporočamo!
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