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Naše Rádlo
Jaro-Léto 2019

Úvodní slovo
Drazí Rádeláci,
s příchodem jara Vám opět přinášíme nové vydání našich novin. Zima nám zase po letech nadělila hodně sněhu a díky tomu se podařilo
připravit pro Vás běžkařské stopy na Milířích a jako novinku i zimní stezku pro pejskaře. Plesová sezóna byla opět hojná a stejně hojný
bude i celý letošní rok. Kromě připravované výstavby, chystáme pro Vás i velkou kulturní akci v souvislosti s významným výročím obce
600 let. Přeji Vám proto, abyste si nadcházející sezónu co nejvíce užili ve zdraví.
Starosta obce Ing. Miroslav Šikola
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Aby se našel prostor pro novou
učebnu ve škole, bylo potřeba
přemístit ordinaci. Dlouho jsme
přemýšleli, jak to udělat, protože
jsme nechtěli o ordinaci v obci přijít.
Nakonec se ukázalo jako
nejschůdnější řešení umístit ordinaci
MUDr. Vrchovské do budovy obecního úřadu.
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Připravujeme také celkovou rekonstrukci
hasičárny.
S projektantem a hasiči jsme celou hasičárnu
prošli a připravujeme projekt, abychom byli
připraveni podat žádost na Ministerstvo vnitra
ještě v tomto roce.

Nová učebna ve škole

Přemístění ordinace do
budovy úřadu

E

Hasičárna

Milí Rádeláci,
v posledním čísle našeho časopisu jsme psali v obsáhlém článku o
tom, co se za poslední čtyři roky podařilo a co ne a také o tom, na co
se chceme zaměřit. Dovolte mi tedy krátce popsat, jak jsme v našich
plánech přes zimu pokročili.

Je nás stále víc. Aby se od září vešly
do školy všechny děti, je potřeba
rozšířit její kapacitu ze stávajících 50
na 60 dětí. Proto ve škole vzniká nová
učebna a snažíme se, aby nám
hygiena povolila co největší navýšení
kapacity.

J

Fotbalové hřiště
Chystáme se také zvelebitVýměna
hřiště, aby
krovubylo
připravené na letošní oslavyna600
let Rádla.
obecním
Začneme vybudováním tribun z gabionů.

Stará cesta do Rychnova
V minulém roce jsme opravili cestu
k motokrosové trati, která je zároveň
cyklotrasou Odra-Nisa. Nyní již
probíhá oprava cesty na katastru
Rychnova u Jablonce. Již brzy bude
možné do Rychnova dojet po nové
silnici

Oprava lávky

Na konci prázdnin se také začne
opravovat turistická lávka.

Obecní dům
Největší akcí bude vybudování nového obecního domu.
Zpracováváme projekt na demolici stávající staré prodejny.
Demoliční rozhodnutí by mělo být do několika měsíců.
Pavel Branda, místostarosta

600 LET RÁDLA
21.-22.6.2019
Zatímco v roce 2018 bylo v celé České republice hojně slaveno
výročí vzniku Československa, samostatného státu a vyhlášení
republiky, rok 2019 přináší velice významné jubileum pro obec
Rádlo, o jejíž existenci budeme vědět již 600 let!

jako rok, kdy došlo k první pražské defenestraci a započal tak
dlouhotrvající náboženský konflikt známý jako husitské války.
Ve 14. a na přelomu 14. a 15. století vznikaly některé obce v našem
regionu v rámci postupující kolonizace podhorského a horského
prostředí. Největší regionální město Jablonec nad Nisou bylo poprvé
zmíněno v roce 1356 a sousední Rychnov pravděpodobně mezi
roky 1369 a 1399. Osada Milíře, patřící k Rádlu, vznikla krátce před
První písemná zmínka o Rádle totiž pochází už z pozdně
středověkého roku 1419, který může být přátelům historie povědomý rokem 1687 a Dobrá Voda, dříve rádelská, na přelomu 16. a 17.
století.
(více na str.2)

Z historie
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Český historik a významný politik 19. století František Palacký
doložil první dokument o existenci Rádla ve svých archivech, v
nichž zmiňuje, že v samotném roce 1419 prodal cisterciácký klášter
v Mnichově Hradišti farní obec Rychnov a ves Rádlo panu
Jindřichovi z Valdštejna a Wartenbergu. V okolí nemáme žádnou
obec podobného názvu, tudíž není pochyb o tom, že se jedná právě
o naše Rádlo. Josef Meissner, autor regionální vlastivědné literatury
zabývající se osídlením Jablonecka, se přiklání k názoru Palackého
a doplňuje, že Rádlo pravděpodobně vzniklo ve stejné době jako
Rychnov, přestože první doklad máme až z roku 1419.
Je na místě pozastavit se také nad samotným názvem obce.
Existuje mnoho variant, jak by mohl název ,,Rádlo‘‘ vzniknout –
většina z nich má však podobný původ nebo se významově
prolínají. V konfirmačních knihách (tj. knihách obsahujících zápisy
potvrzení duchovních k úřadům) se můžeme v roce 1409 setkat se
jménem Johanni Radlo. Je tedy možné, že by byla obec
pojmenována podle tohoto muže? Minimálně blízkost letopočtů
1409 a 1419 tomu nasvědčuje… Němečtí Rádeláci si poté
pravděpodobně toto jméno propojili s výrazem Rädel (kolečko,
potažmo Rad = kolo). V češtině máme shodné podstatné jméno,
které je názvem pro zemědělský nástroj (rádlo = druh pluhu).
V dalších písemných dokladech se setkáváme s názvy Radlo
(1436), Radell (1568), Redel (1580) a Radl (1790). V době, kdy na
Rádle žili převážně němečtí obyvatelé, se užíval oficiální název
Radl, po roce 1945 se upevnila česká verze Rádlo.
Závěrem je třeba říci, že obec Rádlo je jednou z nejstarších na
Jablonecku. Starších obcí je jen deset, například Jenišovice,
Držkov, Zásada, Železný Brod, Frýdštejn a samozřejmě Jablonec
nad Nisou. Kromě asi stejně starého Rychnova je si Rádlo velice
blízké s Malou Skálou, která byla poprvé doložena roku 1422.
Většina obcí u nás však vznikla až v 16. století.
Filip Brus, učitel ZŠ Rádlo	
  

Rádelské slavnosti

R

Á

D

L

A

Rádelskými slavnostmi ve dnech 21.-22.6. na fotbalovém hřišti a
v jeho okolí.
V pátek v podvečerních hodinách zahájíme oslavy koncertem
známé kapely Hradišťan s jejím uměleckým vedoucím Jiřím
Pavlicou. Jedná se originální těleso, které s odkazem na lidové
tradice překračuje hranice hudebních žánrů.
Sobota bude ve znamení jarmarku se stánky s řemeslnými výrobky
a jsme rádi, že se zde představí i místní výrobci. Nabízet se bude
také množství suvenýrů k 600. výročí obce, můžete se těšit např. na
rádelské omalovánky nebo ručně vyrobené hrnečky od našich
tvůrců. Bohaté občerstvení zajišťují rádelské spolky a obec, nechte
se nalákat např. na kančí guláš od mysliveckého spolku.
V sobotních odpoledních hodinách se na pódiu na fotbalovém hřišti
představí s milým vystoupením rádelská školka a škola. Svoje číslo
připravuje i Sokol Rádlo a oblíbenou baletní exhibici opět předvedou
rádelští občané coby labutě. Prezentaci budou mít také naši
dobrovolní hasiči a myslivecký spolek. Pro dobrou náladu se na
pódiu vystřídá několik hudebních kapel, např. revivalová kapela
The Beatles Veteran Club nebo skupina DanGar Six Patrika
Baňase.
Program Rádelských slavností bude končit po oba dva dny až
v pozdních večerních hodinách, z toho důvodu byla zastupitelstvem
vydána obecně závazná vyhláška, která omezuje dobu nočního
klidu od 2:00 do 6:00. Předpokládáme velké množství účastníků
akce, proto bude příjezd a parkování organizováno rádelskými
hasiči. Chtěli bychom Vás tedy požádat o respektování nastavených
pravidel. Program bude pestrý a doufáme, že potěšíme všechny
naše občany i návštěvníky obce. V oba dny si budeme moci užít
pouť s kolotoči, střelnicí a dalšími oblíbenými atrakcemi, která bude
umístěna v prostoru parkoviště u bývalé samoobsluhy.
Doufáme, že připravovaná akce bude mít úspěch, že se tímto
podaří navázat na dřívější tradici poutí na Rádle a budeme se takto
moci setkávat každým rokem. Nezbývá než si jen přát pěkné
počasí.

V letošním roce si připomínáme 600 let od první zmínky o obci a to
je jistě nemalý důvod k oslavě. Kulturní akce konané během celého
roku se tedy budou k tomuto výročí vztahovat a vyvrcholí
J

I

Ž

P

R

Lenka Zimová, zastupitel
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Vítání Adventu 1.12.2018
Advent jsme tentokrát přivítali v místním kostele představením s názvem „Krkonošské koledy a
poudačky“, ve kterém úspěšně vystoupili rádelští občané od dětí až po seniorky i pan starosta v roli
Krakonoše. Následoval tradiční průvod s velbloudem před budovu obecního úřadu, kde byl
slavnostně rozsvícen strom.

Vánoční koncert 30.12.2018
K českým Vánocům nerozlučně patří Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. K těm „rádelským“ již
po několik let patří vánoční koncert pěveckého sboru Janáček, který tuto kouzelnou mši přítomným
divákům zazpíval.

Beseda s manželi Špillarovými 31. ledna 2019, sál kulturního domu
Přijít na besedu s Lenkou a Václavem Špillarovými, to slibuje pokaždé hluboký zážitek nejen díky
vynikajícím fotografiím, které jsou prezentovány, ale i díky velmi
zajímavému, poutavému a vtipnému vyprávění obou nadšených cestovatelů. Tak tomu bylo i tentokrát,
když přítomné diváky vzali na cestu po Maroku, které navštívili již vícekrát a která jim učarovala – zemi
hlubokých kontrastů, zemi vysokých hor, rozpálených pouští, prachu, zpěvu muezínů i barevných
bazarů. Těšíme se na pokračování.
Eva Rydval, ředitelka MŠ Rádlo

Plesová sezóna
Kdyby existoval žebříček v počtu plesů na obyvatele obce, obsadilo by
Rádlo jistě přední pozice v celorepublikovém porovnání. I letos jsme si
mohli zatančit v sále kulturního domu na hasičském, obecním,
mysliveckém či maškarním plese nebo na plese vodní záchranné
služby. Samozřejmě nemohl chybět ani oblíbený maškarní ples pro
děti připravený rádelskými maminkami.

Jarní brigáda
Stejně jako v minulém roce se i letos Rádlo zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme Česko a počasí nám
první dubnovou sobotu vyšlo vstříc. V rámci této brigády rádeláci posbírali odpadky válející se podél cest,
pohrabali spadané listí, opravili dřevěné stupně nad koupalištěm a pustili se do nátěru herních prvků na
dětském hřišti. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se brigády zúčastnili i těm, kteří se rozhodli
uklidit část naší obce mimo termín brigády. Nátěr herních prvků ještě není kompletní a jsme rádi, že bude
v následujících dnech dokončen ochotnými občany Rádla. Ještě jednou děkujeme.
Lenka Zimová, zastupitel
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Přestěhování ordinace praktického lékaře
Od 12.dubna ordinuje již MUDr. Eva Vrchovská v nových
prostorách, a to v budově Obecního úřadu Rádlo v 1. patře, naproti
šatně. Upozorňujeme, že budova bude každý pátek otevřena
nejdříve s příjezdem lékařky, tudíž doporučujeme pacientům chodit
až na 8. hodinu. Níže uvádíme ordinační hodiny, platné i pro
ordinaci v Jablonci nad Nisou:

Po
Út
St
Čt

Jablonec
7-13
12-18
7-13
7-12 13-15

Pá

Rádlo
8-13

Rádlo v číslech
V květnu přivítáme dalších 7 nových miminek narozených v obci.
Při posledním vítání v listopadu 2018 to bylo 10 dětí. Aktuální
počet obyvatel obce je 903. Během ledna 2019 se k nám na Rádlo
přihlásilo k trvalému pobytu 15 osob. Poslední takto velký měsíční
nárůst byl v květnu 2012 (13 osob). Zde je statistika pohybu osob
v naší obci v roce 2018: přistěhování: 44, narození: 10,
odstěhování: 36, úmrtí: 5
Iveta Vacková, referentka obce

Odpady
Již tradičně jako každý rok je třeba připomenout základní
informace ohledně svozu a likvidace komunálního a odpadu. Ceny
pro rok 2019 zůstaly stejné – viz níže.
Ceník svozu komunálního odpadu pro rok 2109
nádoba

četnost svozu

Částka v Kč

110-120l

7D
14 D
7D
14 D
7D

*2800
*2050
*5000
*3500
*1800
65
35
3

110-120l
240l
240l
80l
pytel na KO 110l
pytel na KO 60l
pytel tříděný O

*u popelnic typu V (vlastní) nutno odečíst 130 Kč
Místní poplatek ze psů
za 1 psa

200

za 2. a každého dalšího psa téhož držitele

400
150
300

Za 1. psa poživatele důchodu
za 2.a každého dalšího psa téhož důchodce

Úhradu poplatku za psa je třeba provést do 31.3.2019
1.pol.splátky za svoz komunálního odpadu je třeba
provést do 31.3.2019.	
  	
  
Bohužel kromě opakovaných černých skládek přibývají občané,
kteří včas a řádně neplatí poplatek za svoz komunálního odpadu a
poplatek za psa. Abychom občanům zdůraznili povinnost placení
poplatků, uvádíme níže výtažky ze zákona.
Poplatky ze psů se vybírají podle zákona č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích.
§ 2 (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České
republiky.
(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a
jednoho psa.
(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého
pobytu nebo sídla.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem
k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení
je příslušenstvím poplatku.
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Z toho vyplývá, že pokud občan řádně a včas nezaplatí poplatek
za psa, může Obec zvýšit tento poplatek z původních 200,- Kč až
na 600,-Kč platebním výměrem.
§ 14 (2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou.
Platby za svoz a likvidaci komunálního odpadu jsou prováděny
na základě Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění
komunálního odpadu mezi Obcí Rádlo a občanem. Občan je
smlouvou vázán, v jakém termínu a v jaké výši musí uhradit
poplatek. V případě nutnosti vymáhání dluhu je povinen uhradit
náklady spojené s vymáháním dlužné částky.
Závěrem proto dodávám, že pokud je Obec nucena zaslat
upomínku úhrady poplatku, bude účtovat jednorázový poplatek Kč
120,-.
Ke dni 31.3.2019 neuhradila ¼ občanů poplatky za psy a
komunální odpad.
O třídění odpadu bylo již napsáno mnoho. Proto připomenu jen to
podstatné. Každý občan, který hradí poplatky za svoz odpadu má
možnost v jednom kalendářním roce zdarma odvézt až 250 Kg
velkoobjemového odpadu a 4ks pneumatik na překladiště
v Proseči n.N. Elektro odpady – např. pračky, lednice, myčky,
televize , počítače.. lze odvézt ZDARMA do sběrného dvora
v Jablonci nad Nisou ve Smetanově ulici č.p. 91.
Není proto třeba, aby elektrospotřebiče končily na černé skládce u
OU Rádlo.
Dále může využívat kontejnery na tříděný odpad na těchto
sběrných místech:
Stanoviště u Obecního úřadu Rádlo: kontejner na papír, PET
lahve, na sklo bílé a barevné
Stanoviště nad nádražím (u Velů): kontejner na papír, na PET
lahve, na sklo bílé a barevné, klece na pytle s tříděným odpadem,
Stanoviště u zastávky kostel Rádlo: kontejner na papír, PET
lahve, na sklo bílé a barevné, klece na pytle s tříděným odpadem
Stanoviště u zastávky hasičárna Rádlo : kontejner na papír, na
PET lahve, na sklo bílé a barevné, nádoba na bioodpad
Stanoviště u parkoviště(prodejna): kontejner na papír, na PET
lahve, na sklo bílé a barevné, nádoba na bioodpad, klece na pytle
tříděného odpadu, kontejner na textil.
Stanoviště u lesa: kontejner na papír, na PET lahve, na sklo bílé a
barevné
Stanoviště pod koupalištěm: kontejner na	
  papír,	
  na	
  PET	
  lahve,	
  
kontejner	
  na	
  sklo	
  bílé	
  a	
  kontejner	
  na	
  sklo	
  barevné	
  
Stanoviště křižovatka Milíře:	
  kontejner	
  na	
  papír,	
  na	
  PET	
  lahve,	
  
kontejner	
  na	
  sklo	
  bílé	
  a	
  kontejner	
  na	
  sklo	
  barevné	
  
Kontejner na velkoobjemový odpad pod Obecním úřadem
slouží pouze pro Obec, nikoli pro občany!	
  	
  

	
  

Mobilní rozhlas	
  
Od léta 2018 Obec Rádlo využívá systém Mobilní rozhlas, který
umožňuje pomocí zaslání E-mailu nebo zasláním SMS varovat
občany před živelnými pohromami, informovat o dění v obci a
připravovaných akcích, případně zasílat připomínku blížícího se
termínu úhrady poplatků. Občané, kteří mají zájem dostávat
informace (nejen o úhradě poplatků), se mohou zaregistrovat
těmito způsoby:
•
z internetových stránek obce www.radlo.cz stáhnout
„Souhlas se zpracováním osobních údajů“, vyplnit,
podepsat a poslat na Obecní úřad,
•
přijít osobně vyplnit Souhlas se zpracováním osobních
údajů
•
zaregistrovat se na radlo.mobilnirozhlas.cz

Knihovna
Každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod., můžete navštívit Obecní
knihovnu, která sídlí v přízemí budovy Obecního úřadu. Knihovna
v současné době nabízí čtenářům k zapůjčení až 2500 výtisků.
Každý rok Obec obnovuje knižní fond o nové knihy z Jablonecké
knihovny cca za 10000,- Kč. Naše knihovna nabízí i zapůjčení
stolních her pro malé i velké čtenáře. Registrace i výpůjčky jsou
zdarma. V roce 2016 získala knihovna Diplom „Nejlepší knihovna
Libereckého kraje“.
Jana Adamcová, úřednice OÚ Rádlo
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Zprávičky ze školky

Zprávičky ze školy

Když jsem se zamýšlela nad příspěvkem do „Našeho Rádla“ a
aktivitami, které v programu
školky máme, napadlo mne,
že bych se tentokrát mohla
zeptat dětí.
Otázka zněla: „Co všechno
děláme ve školce?“ Děti
odpovídaly ostošest, měla
jsem co dělat, abych všechny
odpovědi zachytila:
„Hrajeme si, zpíváme,
vyrábíme, cvičíme, kreslíme, modelujeme, pracujeme, malujeme,
chodíme na procházky, hrajeme operky, stavíme, odpočíváme,
hrajeme si v lesíčku,
pozorujeme květinky a
zvířátka, učíme se básničky,
hrajeme divadlo, tančíme,
učíme se anglicky, skládáme,
jezdíme na výlety, čteme,
chodíme do divadla, divadlo
máme i ve školce, jíme,
pomáháme, sportujeme,
učíme se…
zkrátka – jsme kamarádi a máme se rádi!“
Zápis
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat
v úterý 14. května.
Podrobnosti k zápisu budou zveřejněny na internetových stránkách
školy i obce.
Eva Rydval,ředitelka MŠ

Čas běží neúprosně rychle. Zní to skoro neuvěřitelně, ale už zase
se blíží konec jednoho a zároveň i začátek nového školního roku.
Pro současné žáky pátého ročníku to znamená loučení a přechod
do nového prostředí. Otevřou se jim nové možnosti, získají nové
zkušenosti, seznámí se s novými spolužáky a dospělými. Před tím
je ale ještě čeká spousta práce. V dubnu absolvují srovnávací testy,
někteří přijímací zkoušky, závěrečná opakování a nebo příjemnější
události, jako je třeba školní
výlet. Děkujeme jim za jejich
práci a přejeme jim do
života mnoho štěstí,
úspěchů a klidný začátek.
Nový začátek čeká i na
naše nové žáky. Ve škole
začaly přípravy na to,
abychom i je od září mohli
přivítat v nových prostorách.
Škola musí vzhledem ke
zvyšujícímu se počtu žáku
zvýšit svoji kapacitu. Proto
začínají stavební úpravy, které jsou nutné pro splnění podmínek pro
podání žádosti o zapsání zvýšené kapacity do Rejstříku na MŠMT.
Prvňáci budou tedy v září účastníky historické události – ve škole
se zvětší počet učeben. S většinou z nich se už známe a těšíme na
ně.
Nikdo nevíme, co přesně nám přinese nový školní rok. S jistotou ale
můžeme říct, že to bude mnoho práce, nových zkušeností a
zajímavých zážitků.
Mgr. Miroslav Hradecký, ředitel ZŠ Rádlo
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Klub otužilců na Rádle
Vážení Rádeláci,
mohl bych začít zcela obyčejnou zprávou, že byl založen Klub
otužilců zde v našem milovaném Rádle, ale... já se s vámi chci
podělit o důležité zážitky a podněty, kvůli kterým to vlastně všechno
vzniklo!
Otužování mě zaujalo před několika lety při mých dalekých cestách
za polární kruh. Dost často mě
při rozjímání ve stanu napadala
myšlenka, že bych si chtěl
vypěstovat větší odolnost proti
chladu. Samozřejmě toto
předsevzetí šlo po návratu z
cest na několik let k ledu. Až
vloni padlo rozhodnutí, že s tím
musím něco udělat! Největším
impulsem k tomuto kroku bylo
vyslechnutí rozhovoru s hercem
Pavlem Novým. Ten vyprávěl o
otužování a jeho přínosech pro zdraví tak zaujatě, že jsem si řekl,
že to musím zkusit. Bohužel se tak nějak zapomněl zmínit o
počátečních útrapách. A ty nejsou, jak si jistě dokážete představit,
zrovna malé. Po několika málo týdnech ve studené sprše prvotní
šoky pomalu vymizely. Začal jsem dokonce cítit na ledové vodě
mírnou závislost a zmínil jsem se nenápadně o otužování mezi
přáteli z Rádla a Liberce. Mile mě překvapil jejich velký zájem. A tak
nezbylo nic jiného, než se sejít a něco vymyslet. První a tedy
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zakládající schůze se konala, jak jinak, v hospodě na Rádle, a to
22. 2. 2019. Zúčastnilo se 12 budoucích členů. Největším
překvapením byla účast váženého MUDr. Rostislava Fraňka, který
je členem Pražské asociace otužilců. Jeho přítomnost se stala pro
všechny ohromnou motivací. Ještě více nás však potěšil
oznámením, že se stěhuje na Rádlo a náš budoucí klub z
lékařského hlediska zaštítí. Padlo mnoho dotazů ohledně našeho
koníčku. Nejvíce atmosféru uvolnilo oznámení pana doktora, že
mezi otužilci jsme si všichni rovni a na tituly kašleme. Pak už přišly
na řadu samozřejmě vážnější věci jako název klubu a rozdělení
funkcí. Já navrhoval název UIMARI. Což je v překladu z finštiny
otužilec. Správně se některým členům zdálo, že bude lepší český
ekvivalent a po divoké debatě vznikl název UHYNULI – mrazem. S
funkcemi to bylo stejně zábavné. Po zjištění, že z 12 přítomných se
nás chce jen 6 opravdu otužovat, zbývajících 6 si rozdělilo funkce
typu: prořezávač ledu, nosič dek a teplých nápojů, vlajkonoš,
roztleskávač apod. Dále byl ustanoven koupací dres, který se
skládá z pruhovaných modrých retro plavek a zmijovky. Pozor!
Čepice je při otužování obzvlášť důležitá. Od hladiny táhne a člověk
by mohl snadno nastydnout...
Pravidelné tréninky jsou vždy v úterý od 17 hodin na rádelském
koupališti. První větší oficiální akce proběhla 23. 3. 2019. Našim
hlavním cílem je založit tradici vánočního koupání zde na Rádle.
Jaro je za dveřmi. Většina z vás ho vyhlíží s radostí. I my otužilci
se na něj popravdě těšíme, ale ruku na srdce, jsme tak trochu
smutní z konce naší plavecké sezóny.
S pozdravem „Dycky led“ předseda klubu Uhynuli
Tomáš Bříza Březovský
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Koncert Jaroslava Uhlíře

Přednáška na téma Kyberbezpečnost

V pátek 31. května se bude konat koncert Jaroslava Uhlíře, který
tentokrát přijede s celou kapelou!
Místo konání: sál kulturního domu v Rádle.
Vstupenky bude možné zakoupit na obecním úřadě – paní Iveta
Vacková, tel.: 734839868.
Bližší údaje budou zveřejněny způsobem v místě obvyklým (sms,
mobilní rozhlas, webové stránky, plakáty).

Dne 15.5. v 19 hodin se v sále kulturního domu uskuteční
přednáška na téma v dnešní době více než aktuální.	
  Tuto	
  přednášku
povede kpt. PhDr. Jan Melša, vrchní komisař Policie ČR, který se
danou problematikou zabývá. Na příkladech skutečných případů se
dozvíme například jak rozpoznat kybergrooming nebo jak se bránit
kyberšikaně. Přednáška je v rámci preventivního programu zdarma.	
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Rádlo bylo vidět na Evropském summitu regionů a měst
Ve dnech 14. a 15 března 2019 se v Bukurešti uskutečnil Evropský summit regionů a
měst, kterého se zúčastnilo přes 500 politiků z evropské, národní a místní úrovně. Na
summitu se svým projevem vystoupil Rádelský místostarosta a člen Evropského výboru
regionů Pavel Branda a při diskusi s komisařkou pro regionální politiku představil svůj
pohled na budoucí podporu přeshraniční spolupráce. Pavel, který je také místopředsedou
Asociace evropských hraničních regionů, dlouhodobě prosazuje širší podporu projektů
přeshraniční spolupráce. Díky Pavlově práci se podařilo zajistit pokračování tzv. Fondů
malých projektů, které obvykle trvají jeden rok a jejich rozpočet nepřesáhne 20 000 Euro.
Tyto projekty pomáhají rozvíjet především spolupráci v oblasti neziskového sektoru a
veřejného života obcí - činnosti hasičů, školek, škol, sportovních oddílů, základních
uměleckých škol apod.
Gratulujeme Pavlovi k jeho pracovnímu úspěchu, který se odráží i v možnostech
financování jednotlivých projektů Rádla, a děkujeme mu za jeho neocenitelnou práci přímo
pro naši obec.

Šárka Novotná – ocenění Křesadlo za dobrovolnickou činnost
Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Tak zní slogan provázející ocenění Křesadlo, které uděluje organizace Hestia
dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých.
Jednou z šesti dobrovolníků oceněných v minulém roce je hasička Šárka Novotná z Rádla, která zde vede mládež k hasičskému sportu a
mimo jiné se i aktivně se podílí na zajištění co nejlepších podmínek pro jeho rozvoj v obci. Šárce blahopřejeme, děkujeme za její přínos
Rádlu a věříme, že ji bude tato prospěšná činnost i nadále těšit.
Lenka Zimová, zastupitel
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Rádlo v České televizi
Redaktorům pořadu Toulavá kamera se Rádlo při náhodné návštěvě zalíbilo tak, že se rozhodli natočit o naší vesnici reportáž a zařadit ji
do programu. K natáčení došlo 13. února. Redaktoři si pro reportáž vybrali kostel Nejsvětější Trojice, sochy Getsemanské zahrady, zaujaly
je i zdejší roubenky a rozhledna na Císařském kameni. Reportáž byla odvysílána v České televizi v neděli 3. března (je možno ji vyhledat
na webových stránkách pořadu). V den natáčení vládlo mlhavé počasí, proto se redaktoři rozhodli přijet „až se příroda zazelená“ a věnovat
se tentokrát naší Přírodní památce a originálnímu „Eldorádlu“.
Velmi příjemná je i zpráva, že nakladatelství knihy Toulavá kamera by rádo do příštího vydání zařadilo kapitolu o naší obci.
Eva Rydval, ředitelka MŠ

… a Rádlo opět v České televizi
Tentokrát to bylo díky ředitelce MŠ Evě Rydval a školkovým dětem, které pod jejím
vedením nacvičily již poněkolikáté „operky“ a to tak úspěšně, že se na jejich
vystoupení přijeli podívat sami autoři, pánové Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
A protože jsou rádelské děti opravdu šikovné, paní ředitelka úžasná a protože
s sebou měli pánové Svěrák a Uhlíř i filmový štáb, staly se úryvky z jejich návštěvy
naší školky i součástí v té době natáčeného dokumentu: Svěrák a Uhlíř – padesát
let spolu.
Tímto Evě děkujeme za to, jak nás její zásluhou naše šikovné děti skvěle
reprezentují.
Dana Škodová

Možnost prodeje na Rádelských slavnostech
Jak jsme uvedli výše, chtěli bychom na Rádelských slavnostech nabízet přednostně
výrobky spojené s Rádlem a jeho obyvateli. Pokud byste měli zájem nabídnout své
zboží na jarmarku, obraťte se prosím na obecní úřad. Ještě je k dispozici i několik
prodejních stanů.

Střípky z rádelské historie
Lidová knihovna
Pan učitel Jindřich Ettrich se již delší dobu snaží o zřízení lidové knihovny. Pro tento účel zaslal na různé knižní vydavatelství a firmy dopisy
pro podporu svého plánu. Byl z mnoha stran podpořen, takže koncem července 1896 shromáždil již přes 400 svazků. Knihovna by mohla být
s úředním povolením otevřena již v zimě 1896-7.

Květen 1908 Krokodýl
Arnošt Schöffel (Hillebrand) z č. p. 152 v Rádle, t. č. v č. p. 122 navštěvoval měšťanskou školu. Vlastní pílí studoval francouzštinu a
angličtinu, byl zaměstnán v několika podnicích v Jablonci, exportéry byl vyslán do Paříže, Londýna a Itálie, kde si osvojil znalosti řečí. Majitel
obchodu Gross ve Smržovce, kde byl zaměstnán jako korespondent, jej poslal jako obchodního cestujícího do Malé Asie, Afriky, Palestiny a
Egypta. Odtud si přivezl vycpaného krokodýla, kterého věnoval škole.
Zbyněk Kobylka, kronikář obce

Fotografie: Zbyněk kobylka, Jan Zaremba, ZŠ Rádlo, MŠ Rádlo, Lenka Zimová, Pavel Branda, Eva Rydval, Evropský výbor regionů
Na textovém a grafickém zpracování se podíleli: Lenka Zimová a Jan Volf.
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