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Občina Gornja Radgona na TŠC Trate letošnjo sezono gosti slovenske državne nogometne
prvakinje ŽNK Pomurje (zdaj ŽNK Nona Pomurje Beltinci), katere uporabljajo športne
površine in objekt Stadion za igranje tekem državnega prvenstva in kvalifikacij za ligo
prvakinj.
Tako je članska ekipa 4. novembra v Gornji Radgoni odigrala prvo kvalifikacijsko tekmo
za UEFA Ligo prvakinj (WCL) s prvakinjami Črne gore FK Breznica Pljevlja (rezultat 3 :
0), 18. novembra pa drugo, z madžarskimi prvakinjami Ferencvaroš (rezultat 4 : 1).
Dekleta ŽNK Pomurja so z vsakokratno odlično in zmagovito igro dosegle ponovitev
zgodovinskega uspeha iz leta 2014 in se uvrstile v šestnajstino finala elitne UEFA Lige
prvakinj, za kar jim izrekamo iskrene čestitke. Po žrebu, 24. 11. 2020, bodo znane njihove
nasprotnice iz nabora zvenečih evropskih klubov, in v Gornji Radgoni bomo letos deležni
še ene tekme, v mesecu decembru.
Gornja Radgona je s tem sodelovanjem postala uspešno športno prizorišče, zasidrano na
zemljevid evropskega nogometa. Pomurke se na igrišču v Gornji Radgoni počutijo odlično,
nizajo zmago za zmago, in obenem promovirajo mesto Gornja Radgona in občino nasploh.
Vsa vlaganja v športno infrastrukturo na TŠC Trate in vso nadaljnje skrbno vzdrževanje, so
se sedaj še bolj pokazala kot upravičena in dosegajo nadvse pozitivne učinke.
Kvaliteta površine igrišč in vseh možnosti, ki jih nudi objekt Stadion presega pričakovanja
praktično vseh udeležencev, ki v okviru številnih obveznosti pri izvedbi mednarodnih
tekem, presenečeno strmijo v ta naš biser in ne morejo verjeti, da ima »majhno« mesto kot
je Gornja Radgona tako kvalitetno športno infrastrukturo. Deležni smo občudovanj, pohval
in primerjav z igrišči in objekti mnogih, tudi prvoligaških, klubov v Evropi.
Vsega navedenega ne bi bilo brez posluha vseh dosedanjih lokalnih oblasti in politike, ki je
sledila in večinoma podprla vsa prizadevanja občinske uprave za izvajanje načrtov in
aktivnosti na tem področju, pripomogla so tudi številna sofinanciranja iz javnih razpisov,
prav tako pa zavzeto delo zaposlenih v zavodu Radela, ki skrbijo, da je območje TŠC Trate
danes, takšno kot je.
TŠC Trate je tudi prizorišče tekem mladinskih reprezentančnih selekcij Republike
Slovenije v nogometu (NZS), vseskozi pa seveda tudi športni »dom« domačih klubov in
športnih društev za športno udejstvovanje v različnih športnih panogah, kakor tudi za
izvajanje rekreativnih dejavnosti številnih občank in občanov.
Ne glede na nezmožnost uporabe v letošnjem letu, zaradi znanih ukrepov, se površine
TŠC-ja nemoteno vzdržujejo naprej. Upamo, da bo naslednje leto prizanesljivejše v smislu,
da bo Turistično športni center Trate lahko v popolnosti nudil, vsem zgoraj navedenim,
obilo športnih užitkov.

