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VZDRŽEVANJE VARNE POTI
Pred časom smo za potrebe prehajanja občank in občanov iz območja
bivšega samostana Dominikank do središča Radelj ob Dravi zgradili
pot. Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. je
v okviru vzdrževanja javnih površin uredilo šolsko pot, obnovil se je
most in ograja.
Vsem uporabnikom želimo varno uporabo poti.
Občina Radlje ob Dravi

GEOCHACHING TOČKA V SODELOVANJU S
SLOVENSKO FILANTROPIJO
Ker veliko časa preživimo v naravi, sva se odločili, da skupaj z otroki v
Vuhredu vzpostavimo prvo Geochaching točko in s tem sodelujemo s
Slovensko filantropijo.
»V organizaciji Slovenske filantropije bo vseslovenska prostovoljska
akcija že dvanajsto leto zapored povezala številne akterje po celi
Sloveniji, letos še posebej z namenom prostovoljskega prispevka k
premagovanju osamljenosti.« (Vir: www.filantropija.org)
Skupaj z otroki smo se pogovorili o obeh projektih. Odšli smo na
sprehod in opazovali, kam bi lahko skrili zaklad. Otroci so predlagali
različna skrivališča (štor, zakopali v zemljo, med robide, na drevo …).
Kam smo ga skrili, vam ne moremo zaupati, boste ga pa lahko od
danes naprej poiskali. Želimo vam obilo veselja pri gibanju v naravi,
raziskovanju in iskanju!
KRATKA PRIPOROČILA:
1. Na telefon si namestite aplikacijo GEOCHACHING.
2. Poiščite zaklad z imenom »Vlečnica Vuhred«.
3. Pri iskanju si vzemite čas in uživajte v naravi.
4. Ko zaklad najdete, se vpišite na listek. Vedno, kadar iz škatlice
vzamete presenečenje, dajte vanjo novo in tako pripravite zaklad za
naslednje raziskovalce. Škatlo dobro zaprite.
5. Ker vsak zaklad vsebuje tudi koordinate, ga je potrebno postaviti na
mesto, kjer ste ga našli.
Vse o projektu »Premagajmo osamljenost« najdete tukaj:
https://www.filantropija.org/2021/02/25/12-dan-za-spremembe10-april-2021/
Vse o Geochacingu najdete tukaj:
https://www.geocaching.com/play
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ZAČASNA POPOLNA ZAPORA OBČINSKE CESTE
Spoštovani,
Obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe del začasna popolna zapora
občinske ceste LC 347091 Sp. Vižinga – Dajčman – Bajs, natančneje pri
vodohranu (VH Golob) in sicer v času od srede 28.4.2021 do vključno
petka 30.4.2021 ter od ponedeljka 3.5.2021 do vključno petka
7.5.2021.
Hvala za razumevanje.
Občina Radlje ob Dravi
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PROSTOVOLJSTVO JAVNEGA ZAVODA ŠKTM
RADLJE OB DRAVI V ČASU PANDEMIJE COVID - 19
Zaradi omejitve gibanja, nedelovanja določenih služb in servisov ter
manjšega števila delavcev, so se v zadnjem letu povečale potrebe
po prostovoljcih. Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi je skupaj z
Občino Radlje ob Dravi in CZ Radlje ob Dravi že marca 2020 aktiviral
prostovoljce pri:
• varstvu otrok na domu, ki v skladu z zakonom delajo na področjih
zdravstva, policije, vojske, civilne zaščite in gospodarske javne
službe;
• pomoč pri oskrbi ostarelih in obolelih v obliki dostave najnujnejših
potrebščin do vrat;
• pomoči pri usmerjanju prometa pri ZD Radlje ob Dravi v času
testiranja in cepljenja.
Istočasno pa so prostovoljci nudili vsebinsko pomoči pri izvajanju
projekta VGC Dogaja se! in mladinskih programov, tako na daljavo kot
v živo. Prostovoljci so velik doprinos pri počitniškem varstvu in nudenju
individualne učne pomoči ter pripravi vsebin na daljavo.
Danes lahko utemeljeno trdimo, da ima prostovoljsko delo velik
pomen za razvoj in za prihodnost lokalne skupnosti, saj prispeva k
razvijanju obstoječih sistemov, k socialnemu in drugemu napredku
družbe, k razvijanju vrednot solidarnosti in k bolj povezani, humani,
stabilnejši in uspešnejši družbi.
Hvaležni smo za vsakega prostovoljca, ki tudi v teh težkih in negotovih
časih nesebično prispeva h krepitvi vrednot humanosti in solidarnosti
ter predstavlja učinkovito in odgovorno odzivanje na socialna
dogajanja in potrebe okolja.
Ob tej priložnosti se JZ ŠKTM Radlje ob Dravi iskreno zahvaljuje vsem
prostovoljkam in prostovoljcem, ki pomagate pri reševanju problemov
in stisk v našem okolju. Iskrena hvala!
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi

LETOVANJE OTROK IN ŠOLARJEV – PUNAT 2021
Trenutno živimo v času, ki je poln negotovosti, saj se situacija povezana
s COVID19 spreminja skoraj dnevno. Želimo si, da se kmalu vrnemo v
čas, ko nam epidemiološka situacije ne bo več krojila vsakdana. Ker
upamo, da bodo ukrepi poleti zrahljani in bomo lažje zadihali, morda
tudi morski zrak, načrtujemo letovanje otrok v Punatu.
RKS Območno združenje Radlje ob Dravi tako letos že 25. leto zapored
organizira letovanje otrok v Mladinsko počitniškem domu Frankopan
v Punatu na otoku Krku. 10-dnevno letovanje bo potekalo od 5. 8.-15.
8. 2021. Z zbiranjem prijav smo že začeli.
Otroci lahko v letujejo na podlagi zdravstvene napotitve osebnega
zdravnika, saj se je Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radlje ob
Dravi tudi v letošnjem letu uspešno prijavilo na javni razpis ZZZS za
sofinanciranje programa zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v
višini 14.440,40 €. Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo otroci
in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni
hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 8.
2. 2020 do 29. 1. 2021) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v
medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 8. 2. 2020
do 29. 1. 2021), na predlog osebnega zdravnika otroka.
Seveda lahko otroka prijavite na letovanje tudi kot samoplačnika s
sofinanciranjem s strani Občine Radlje ob Dravi. Občina Radlje ob Dravi,
kot otrokom prijazno Unicefovo mesto ter mladim prijazna občina si
prizadeva, da bi se letovanja otrok in šolarjev udeležilo čim večje število
otrok, ne samo tisti, ki so tja napoteni zaradi zdravstvenih težav. Zato
je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sklenil, da z organizatorjem
letovanj, Rdečim križem Slovenije, Območnim združenjem Radlje ob
Dravi, ki mu je v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije priznan
poseben status, sklene pogodbo o sofinanciranju letovanja otrok.
Tako bo Občina Radlje ob Dravi letovanje sofinancirala s proračunskimi
sredstvi, na podlagi vloge staršev in glede na dohodke družine za
otroke do 17. leta starosti. Možnost sofinanciranja s strani Občine
Radlje ob Dravi do 100 %.
Občina Radlje ob Dravi želi na ta način omogočiti otrokom doživeti
nepozabno izkušnjo, povečati interes za tovrstno letovanje in
zagotoviti dolgoročno vzdržnost izvajanja programa letovanja.
Več informacij o letovanju lahko dobite pri osebnem zdravniku otroka
ali na OZ Radlje ob Dravi (040250134, 02 887 30 52).
OZRK Radlje ob Dravi

