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INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA V OSNOVNI
ŠOLI
Čas med počitnicami je v OŠ Radlje in Vrtcu Radlje skupaj
s podružnicami namenjen rednemu in investicijskemu
vzdrževanju.
V Radljah ob Dravi se je delno obnovilo stavbno pohištvo.
V učilnicah se je v skladu z zahtevami IKT-tehnologije
prenovila napeljava za računalnike (stacionarne so zamenjali
prenosniki). V Vuhredu pa se je na novo opremil nov oddelek
vrtca in zaključuje se gradnja večnamenske ploščadi pred
šolo.
V vseh šolah in vrtcih v naši občini je poskrbljeno za varnost
in zdravje naših otrok v skladu z navodili NIJZ.
Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo uspešno izpeljati tudi
šolsko leto, ki prihaja.
Ostanimo zdravi in srečno v novem šolskem letu.

Občina Radlje ob Dravi

SOFINANCIRANJE NAKUPA PREPARATA ZA
RAZGRAJEVANJE GNOJEVKE V LETU 2020
Občina Radlje ob Dravi je julija objavila javni razpis o
sofinanciranju nakupa preparata za razgrajevanje gnojevke
na območju občine Radlje ob Dravi v letu 2020.
Na razpis se je prijavilo 21 kmetovalcev in tako bo občina iz
proračuna zagotovila 4.748,61 evra.
Veseli smo, da smo s sofinanciranjem preparata za
razgrajevanje gnojevke vzpodbudili kmetijska gospodarstva
k uporabi preparatov za razgrajevanje gnojevke z namenom
zmanjšanja neprijetnih vonjav pri razvozu gnojevke in
povečanja učinkovitosti gnojevke kot gnojila z ohranjanjem
dušika.

Občina Radlje ob Dravi

OBVESTILO – RADELJSKA SREČANJA 2020
Spoštovane občanke in občani,
zaradi povečanega epidemiološkega tveganja in nevarnosti
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 smo se kot organizator
prireditve »Radeljska srečanja« skupaj z Občino Radlje ob
Dravi odločili, da odpovemo vse dogodke in prireditve v
okviru Radeljskih srečanj 2020.
Ker je vaše zdravje najpomembnejše in ker ocenjujemo,
da med izvajanjem številnih prireditev ne bi mogli
zagotavljati minimalne varnostne razdalje med ljudmi,
pretirano omejevanje števila obiskovalcev na prireditvah
pa ni smiselno, smo se odločili, da tradicionalna prireditev
Radeljska srečanja letos žal odpade.
V želji po razumevanju sprejete odločitve, vas lepo
pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

JZ ŠKTM Radlje ob Dravi in Občina Radlje ob Dravi

ODDAJA »DOBRO JUTRO«
V torek, 18. avgusta, smo v oddaji Dobro jutro, predstavili
našo destinacijo Radlje ob Dravi. Prispevek je posnela
nacionalna televizija RTV Slovenija, ekipa mariborske
televizije.
Sodelujoče organizacije in posamezniki, ki so stopili pred
kamere, so gledalcem približali programe in aktivnosti, ki
potekajo v naši občini in s tem postali ponosni ambasadorji
Radelj ob Dravi.
Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem sodelujočim ter
jih hkrati pohvaliti za zelo dober in suveren nastop.
Naš kraj sta poleg drugih sodelujočih društev in organizacij
še posebej predstavila župan Občine Radlje ob Dravi, mag.
Alan Bukovnik, in strokovni vodja Javnega zavoda ŠKTM
Radlje ob Dravi, gospod Gregor Likar.
Prepričani smo, da smo se gledalcem pred televizijskimi
ekrani predstavili kot neokrnjena, atraktivna in zelena
destinacija, hkrati pa v njih vzbudili zadostno mero
radovednosti, da nas kmalu obiščejo.
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PONOVNI ZAGON TRENINGOV IN TEKEM
Po dolgotrajnem premoru zaradi pandemije Covid-19 je
Športno društvo Radlje ob Dravi v mesecu juliju 2020 začelo
delo in treninge v celotnem svojem obsegu.
Poleg že ustaljenih ekip mladih od U7 do U15 in članske
ekipe so novosti v prihajajoči sezoni 2020/21 deklice DU11,
DU13 in DU15 v 1. SNL. Članska ekipa kot prvouvrščena
ekipa pred prekinitvijo prejšnje sezone nastopa v novi sezoni
v najmočnejši ligi Medobčinske nogometne zveze Maribor.
V tem tednu so bile odigrane že prve tekme nove sezone,
in sicer:
V soboto, 22. 8., ob 17.30 je člansko moštvo gostovalo v
Dupleku proti NK Duplek in slavilo zmago z rezultatom 1 :
0. V nedeljo, 23. 8., pa se je na Športnem stadionu v Radljah
ekipa deklic NŠ ŽNK Radlje DU15 prvič preizkusila v 1. SNL
proti ekipi ŽNK Savinja Olivia Celje in prav tako zmagovito
začela svoje tekmovanje z zmago 1 : 0. V soboto, 29. 8., se
bodo člani prvič predstavili tudi doma, in sicer na tekmi proti
NK Miklavž ob 19. uri na Športnem stadionu Radlje. Prva
tekma tega dne pa bo ob 11. uri, ko se bodo starejši dečki
NŠ NK Radlje U/15 pomerili proti ekipi ŠD Marjeta.
Vse druge selekcije začenjajo tekmovanja v septembru, o
razporedu tekem pa bo javnost redno in sprotno obveščena
v javnih in klubskih medijih.

da sem na ruto kar pozabila. Seveda, maska je za današnji
čas pomembnejša od osebnega dokumenta.
Stali smo na pomolu in čakali ladjico, ki brezplačno prevaža
turiste vzdolž slovenske obale. Veselili smo se, ker je bilo videti
na njej še dovolj prostora za vse nas. Ladjica je mirno plula
mimo pomola, mornar pa nam je zaklical: »Ne morete na
ladjo, je polno zasedena!« Z razumevanjem smo prikimavali
in se razšli. Na plaži nismo potrebovali mask. Bi pa obala
morala biti vsaj trikrat daljša, da bi vsak kopalec imel okoli
sebe meter in pol praznine. Videti je, da so tudi inšpekcijske
službe koristile od države podarjene vrednotnice, zato smo
si lahko plažo po svoje delili. Zaradi korone smo velikodušno
žrtvovali tudi ples. Si lahko predstavljate ples v maskah sredi
poletja? Namesto tega smo ob večerih posedali na terasi
hotela, si pripovedovali dnevne prigode, se smejali, se
krohotali in srkali vsak svojo priljubljeno pijačo.
V primerjavi s prejšnjimi letovanji je letos res bilo drugače,
morda pa prav zato še bolj zanimivo in doživeto, vznemirljivo
in nepozabno.

Za Društvo upokojencev Radlje
Ivana Hauser

VLJUDNO VABLJENI!

V mesecu avgustu in septembru Nogometna šola NK Radlje
znova vabi k vpisu vse dečke in deklice od 5. leta naprej, vsi,
ki imate radi nogomet – priključite se nam!

Športno društvo Radlje ob Dravi
NK Radlje
NŠ NK Radlje

Pomagajte zajeziti
širjenje novega
koronavirusa.

LETOVANJE, NEKOLIKO DRUGAČE
Dogajalo se je sredi poletne sezone. V nedeljo, 19. julija,
zjutraj je avtobus obredel zaselke Radelj in pobiral morja
željne člane DU Radlje. Ko so se pridružili še člani z Mute, je bil
avtobus polno zaseden. Pred hotelom Delfin nas je pozdravil
naš predsednik g. Tone Vodušek. Prijaznega sprejema smo
bili deležni tudi v hotelu samem, vendar zaradi koronavirusa
brez kupice vina za dobrodošlico, kot je to v navadi. Smo pa
dobrodošlico lahko izkoristili v času bivanja. Kmalu so nam
dodelili sobe in izročili ključe, ki pa niso bili ključi, ampak
elektronska kartica. To sicer ni nič novega, le pri vstopu v
bazen je lahko nastala težava. Če nisi dovolj hitro smuknil
skozi vrata, ko so se le-ta s pomočjo kartice sprostila, si
moral za ponovno aktiviranje vrat čakati najmanj pet minut.
Posebna zanimivost so bile maske. V zaprtih prostorih
seveda obvezne. Priznam, da sem jo v svoji sobi vedno snela,
pa čeprav je zaprt prostor. Posebej stroga zapoved je bila v
jedilnici. Masko je bilo dovoljeno sneti šele, ko si v rokah že
držal pribor. Pri zajtrku sem ob kavi grizljala kruh z medom
in zagledala kuharja, kako nese na šalter sveže pečen šmorn.
Pohitela sem tja, preden bi nastala vrsta, in rekla: »Prosim,
malo šmorna.« Kuhar ga je še naprej s kuhalnico sekljal, se
prijazno nasmihal in odgovoril: »Ja, gospa, dobite šmorn, ko
si boste nadeli masko.« Mesto Izola je vabljivo za sprehode.
V izložbi sem opazila prelepo ruto in že zavila v prodajalno.
Komaj sem prestopila prag, je izza pulta že letelo povelje:
»Masko, kje imate masko!« Tako me je ruknilo nazaj na ulico,

#OstaniZdrav

Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Prenesite mobilno aplikacijo #OstaniZdrav še danes in
pomagajte zajeziti širjenje novega koronavirusa. Z uporabo
aplikacije pomagate zdravstvenim delavcem, da vas lahko hitro
obvestijo, če ste bili v stiku z okuženim. Tako boste
lahko zaščitili sebe in druge.
Ob uporabi aplikacije #OstaniZdrav boste ves čas ostali anonimni.
Če pridete v tvegan stik z okuženim, vas aplikacija o tem obvesti
in vam da jasna navodila, kako ravnati. Ne razkrije niti imena niti
kraja srečanja.
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