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 SEPTEMBRU
KO RK Fram
VABI
krvodajalke in krvodajalce, da se nam v petek 6. septembra od 7.30 do 10.00 ure pridružite
v Osnovni šoli Fram kot prostovoljni krvodajalec zaradi darovanja krvi.
Pred odvzemom boste zdravniško pregledani. S seboj imejte osebni dokument.
Lovska družina Fram
VABI
na tekmovanje v kuhanju govejega golaža med ekipami društev krajanov in družabne igre,
ki bo v soboto 7. septembra 2019 ob 12.00 uri pri lovskem domu Fram in
na lovsko veselico ob 18.00 uri, kjer vas bodo zabavali Razigrani muzikantje.
V primeru slabega vremena bo tekmovanje v nedeljo 8. septembra ob 8.00 uri
in lovska veselica ob 14.00 uri.
VABIMO
na predavanje »Ostanimo zdravi«, ki bo v torek 10. septembra 2019
ob 19.00 uri v Beli dvorani gradu v Račah.
O neverjetnih učinkih kreacij s področja kvantne fizike in informacijske tehnologije vam bosta
predavala Primož Brodnjak in Maja Šest-psihoterapevtka.
Likovno društvo RULIK Ruše
VABI
na razstavo MOZAIKOV iz lomljene keramike.
Otvoritev razstave in klepet z avtorico Simono Auguštin bo
v petek 13. septembra 2019 ob 17.00 uri v Beli dvorani gradu v Račah.
KS Rače in Mladi upi
VABIJO
na 5. rački tek 3. v spomin na Andreja Mandla po Krajinskem parku v Račah,
ki bo v nedeljo 15. septembra 2019 s štartom ob 10.00 uri (pridite vsaj 10 minut prej)
pri Lovskem domu Rače. Teče se za dušo, druženje in v spomin na Andreja.
Pripravljeni bosta 2 dolžini prog: 3,2 km in 8,7 km. Progi potekata po asfaltu, makadamu in gozdu.
Tečemo na lastno odgovornost! Tek bo ob vsakem vremenu!
Botanični vrt TAL 2000
VABI
1. 9. 2019 ob 15.00 uri: Artist Family – razstava slik, predstavitev v botaničnem vrtu,
8. 9. 2019 ob 15.00 uri: predstavitev invazivnih tujerodnih rastlin naših krajev,
15. 9. 2019 ob 15.00 uri: razstava semen in plodov iz botaničnega vrta in okolice,
22. 9. 2019 ob 15.00 uri: kostanjev piknik ob zaključku sezone in predstavitev rastline kostanj.
Zavod Simetris-Modra delavnica

VABI

7. 9. 2019 (10:00-12:00) ZNANOST V SOBOTO – ODPRTA VRATA MODRE DELAVNICE
Udeleženci: otroci 6 – 14 let, Cena: BREZPLAČNO
Zavod Simetris vabi k vpisu otrok na redne tedenske programe, ki ji začenjamo septembra (programi trajajo
celo leto):
 Brihta (naravoslovje, tehnologija in matematika za otroke) (6-8 let),
 Mladi znanstvenik (9+ let),
 LEGO robotika (6-10 let),
 Elektronika in robotika (11+ let),
 Učimo se programirati! - za mlajše (7-10 let),
 Učimo se programirati! - za starejše (11+ let),
 Leonardo Da Vinci (načrtuj in izdelaj iz lesa, uporabljaj 3D tiskalnik in laserski gravirni stroj) (10+
let),
 Rubikova kocka in ostale uganke (9+ let),
 Gimnastika (6-9 let).
Termini bodo znani v kratkem, na spletni strani www.modra-delavnica.si .
Za prijave in informacije nas kontaktirajte: modra.delavnica@gmail.com ali 040 395 951 oz. 040 172 060.
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