O

S

Vydavatel : Obec Rádlo, Rádlo 252, 46803 Rádlo, IČO : 00262544, Evidenční číslo : MK ČR E 20405

B

E

Q

E

U

C

N

O

I

Í

A

N

O

C

L

V

I

U

N

B

Y

Naše Rádlo
Podzim-Zima 2019

Úvodní slovo
Milí Rádeláci,
v rukou držíte další číslo našich obecních novin. Rádlo má pověst obce, která žije, a tak zde najdete zprávy z mnoha akcí, které se od
posledního vydání novin udály. Tou hlavní byly oslavy 600 let naší obce. Bylo to poprvé, co jsme se pokusili akci takového rozsahu
zorganizovat a chtěl bych poděkovat Lence Zimové, Petře Šikolové, Daně Škodové, Evě Rydval a všem dalším lidem, kteří se na
přípravách a průběhu této velké slávy podíleli. Myslím, že jsme si to všichni užili. Také bylo skvělé vidět, kolik lidí přišlo i přes nepřízeň
počasí podpořit dobrou věc na akci „Běhá celé Rádlo“. 	
  
V novinách také najdete pozvánku na chystané akce: tradičně bohatou plesovou sezónu a také události, které dohromady tvoří náš
„Rádelský advent“. To prozrazuje, že i když jsme ještě v podzimu ve své plné kráse, chystá se konec roku. Do té doby už další noviny
nevyjdou, a tak bychom vám rádi popřáli krásné a klidné vánoční svátky. Hlavně vám přejeme, abyste si dokázali odpočinout od
každodenního shonu a strávili příjemné chvíle se svými blízkými. Do nového roku vám pak přejeme hodně zdraví a ať se nám na Rádle
dobře žije.
Za všechny zastupitele
Pavel Branda, místostarosta
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Milí Rádeláci,
přinášíme Vám opět přehled toho, jaké projekty se u nás v obci
plánují. Od dubna, kdy jsme o našich plánech psali naposledy, se
některé podařilo dokončit. Ve škole vznikla nová učebna a díky tomu
došlo k navýšení kapacity školy na 77 žáků. Také bylo dokončeno
přemístění ordinace do budovy obecního úřadu.

Rekonstrukce hasičárny	
  	
  
Nakonec se podařilo stihnout připravit
studii na celkovou rekonstrukci
hasičárny a na poslední chvíli (jak už to
u dotací bývá), podat žádost o dotaci
na Ministerstvo vnitra. Bohužel jsme na
dotaci nedosáhli. Technické normy na
požární zbrojnice jsou rok od roku
přísnější a tak budeme muset společně
s hasiči vymyslet, jak rekonstrukci
pojmout, abychom mohli v příštím roce
požádat znovu

Nové tribuny na fotbalovém hřišti
Bylo to jen taktak, ale nové tribuny
na fotbalovém hřišti byly dokončeny
před začátkem oslav 600 let Rádla
a nabídly tak návštěvníkům
pohodlné místo ke sledování
programu na pódiu. Využívají je již i
fanoušci fotbalu. Tribuny se navíc
budovaly vlastními silami a tak
jsme jako obec oproti nabídce firem
ušetřili přes 200 tisíc Kč.
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Oprava turistické lávky
Když už jsme u těch cyklistů, v létě se podařilo
dokončit rekonstrukci lávky, na kterou jsme
obdrželi dotaci od Libereckého kraje. Lávka již
slouží cyklistům a turistům. Do budoucna ale
budeme nadále usilovat, aby přešla do
majetku Libereckého kraje a ten ji udržoval.
Pro malou obec, jako je Rádlo, je to dost
náročné. 	
  

Obecní dům
Pokročili jsme s přípravou nového obecního
Výměna krovu
domu. Průzkumné sondy
ve starém
na obecním
krámě nad koupalištěm
ukázaly, že je
úřadě.
ve špatném technickém stavu a snažit
se jej sanovat a využít by bylo
neekonomické. Na starý krám jsme tak
před nedávnem obdrželi demoliční
výměr, bourat by se mělo v první
polovině
příštího
roku.
Na veřejném projednání jste se mohli
seznámit se studií, kterou připravilo
studio atakarchitek* pod vedením Ing.
arch. Janďourka. Jejich návrh je velmi
zajímavý. I když bude obtížné se

Stará cesta do Rychnova
Naše obec již v minulém roce
opravila cestu k motokrosové trati a
v létě pak Rychnov dokončil cestu
na svém katastru. Jelikož se jedná
o část mezinárodní cyklotrasy OdraNisa, vzniklo tak kvalitní propojení
hlavně pro cyklisty, ale i hezká
vycházková cesta třeba
k opravenému lesnímu
Rychnovskému koupališti.

jednomyslně shodnout na estetickém
vzhledu, bylo dosaženo shody ohledně
funkce objektu i využití prostranství pro
vznik malé návsi. Přípravu projektu
nechceme uspěchat a chceme Vás do
ní co nejvíce zapojit. Zde jsou první vizualizace. příprava bude
pokračovat v příštím roce a také začneme hledat případný vhodný
dotační titul, aby obce nemusela nést celé náklady
Pavel Branda, místostarosta
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Dětské Maškarní
Naše zatím poslední dětské maškarní
bylo velmi třaskavé, protože k nám
přijel klaun! Ten po srandovním
představení skočil mezi děti a z
nafouknutých balónků vyráběl na
přání tolik různých zvířátek, korunek a
mečů, až z toho šla hlava kolem. V
průběhu večera pak samozřejmě
nechyběla ani diskotéka, tvořivé
dílničky, tombola a všude bylo k
dispozici spoustu dobrot a pamlsků.
No a aby dětičky po té spoustě dobrůtek nedivočily a neublížily si,
byla povolána úžasná Mary Poppins, která dohlížela na dodržování
pravidel. Samozřejmě nemohlo chybět ani vyhlašování nejlepších
masek a řádné ocenění. Děti, které nevyhrály, však smutnit
nemusely, protože sladkou perníkovou medaili dostaly všichni!
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a také „rádelské labutě“, které sklidily velký potlesk nejen u publika,
ale i u kapely. Tehdy měla Helenka, manželka Jaroslava Uhlíře,
nápad zařadit toto vystoupení do chystaného koncertu v pražské
Lucerně…
Eva Rydval

Ohlédnutí za Rádelskými
slavnostmi

Čtvrtý červnový víkend patřil
Rádelským slavnostem, které byly
vyvrcholením oslav 600. výročí
první zmínky o naší obci. Slavnosti
pod širým nebem se konaly za
příjemného slunečného počasí na
fotbalovém hřišti a v jeho okolí.
Díky velkému úsilí obce se podařilo
připravit na akci celý areál včetně potřebných terénních úprav a
výstavby tribuny z gabionů.	
  
Rádelské slavnosti v pátek v podvečer zahájil koncert Hradišťanu &
Pálení čarodějnic
Jiřího Pavlici, který uvedla paní ředitelka MŠ Eva Rydval. Kdo přišel
Celá akce se započala lampiónovým průvodem od parkoviště u
a nechal se unášet tímto úžasným kulturním zážitkem, určitě
bývalého obchodu, kdy si malé čarodějky a čarodějové museli
neprohloupil.
vyšlápnout klikatou táhlou cestu na Milíře k vatře. Proč neletěli, ptáte Sobotní část oslav odstartoval ve 13 hodin pan starosta, který
se? Protože neměli na čem. Koště si totiž museli vybojovat v soutěži pozdravil a přivítal všechny přítomné. Poté se moderování ujala paní
Miss Čarodějka a Čaroděj, a že nebylo ledajaké, nýbrž zlaté. Po
Jana Šrámková, která nás provedla celým odpolednem. Na podiu se
soutěži a předání cen následovalo
střídaly kapely různých stylů, od bubenické show Junior Battery,
zapálení vatry za asistence našich
Rádeláky oblíbené plesové kapely H!T!, folkově laděné Ladybirds,
báječných hasičů. No a samozřejmě
nostalgické Beatles Revival až po závěrečný nářez v podobě Dangar
také upálení baby Jagy, kteréžto bylo
Six.
doprovázeno tancem a zpěvem
Koncertní představení jednotlivých
místních vesnických čarodějnic.
kapel se střídaly s perfektně
Následně se děti jaly zdolávat
nacvičeným vystoupením dětí
překážky, jako např. slalom na koštěti,
z mateřské školy a základní školy
tahání kočky za ocas či hod na
v Rádle, svoji činnost prezentovali
plechovky. Za každý splněný úkol pak
také rádelští hasiči, spartakiádu
byly obdarovány zlatou mincí, drahým
připomněly rádelské Šlapky a
kamenem či levandulí, kterými pak
když strhujícím závěrem
svůj kouzelný škapulíř naplnily.
(naskákáním do vody koupaliště)
Následně mohly vstoupit do
ukončily svůj výstup „rádelské
začarovaného strašidelného lesa, na jehož konci zlá čarodějnice
labutě“, nemohl už nikdo zůstat na pochybách, že Rádeláci se prostě
přebývala. Ale žádné strachy! Děti škapulíře měly, které je před zlými umí bavit.
kouzly ochránily.
To už se nám ale setmělo a o půl jedenácté osvítil Rádlo překrásný
Petra Omarov
ohňostroj, který měl slavnosti ukončit. Protože ale zábava byla
Setkání s Editou Berkovou
v plném proudu a domů se téměř nikomu nechtělo, pokračoval
25.4. se v 18 hod. sešla příjemná skupinka 20-ti rádeláků, kteří si
koncert Dangar Six až do pozdních nočních hodin.
přišli užít jedinečné setkání s inspirativní ženou. Edita Berková je
Součástí programu slavností byla po oba dny i pouť, která byla
autorka projektu Strollering, díky němuž se seznámila s Andreou
umístěna na parkovišti u bývalé samoobsluhy. Nechyběly kolotoče,
Jelínkovou. Projekt prodala a poslala tzv. do světa, aby se mohla
oblíbené labutě, lavice nebo střelnice.
rozvíjet dál a o své nové cestě nám přijela na Andreino pozvání
Kdo si chtěl vybrat něco na památku, mohl se projít mezi stánky
povyprávět. Příjemné dvě hodiny povídání proložené fotkami a videi
jarmarku, kde se nabízely rukodělné výrobky, suvenýry s logem
z jejího 3 měsíčního pobytu na Krétě uplynulo jako voda a my už
výročí obce nebo sladké dobroty. Široký výběr občerstvení zajišťovali
víme, že život si má člověk užít - ne ho jen přežít.
po celou dobu slavností rádelští hasiči, myslivci, spolek Sokol a
Andrea Jelínková
rádelské maminky.
Vítání občánků
O zábavu pro děti se postaraly krásně připravené dílničky, „tetovací“
První květnovou sobotu jsme se sešli
salon nebo Balónková Adélka, která pro děti neúnavně vyráběla
v sále kulturního domu, abychom
z balónků kytičky, zvířátka a různé postavičky.
slavnostně uvítali 7 nových rádelských
Po oba dny slavností se v areálu fotbalového hřiště vystřídaly desítky
občánků. Pan starosta je přivítal
účinkujících a stovky diváků, kteří využili příležitost se pobavit, užít si
slovem a děti z mateřské školy pod
připravený program nebo si jen dát pivo se svými spoluobčany.
vedením paní ředitelky Evy Rydval si
Chtěla bych tímto za celý
připravily pestrý program písniček,
realizační tým poděkovat
básniček a tanečků.
všem zúčastněným za velké
Koncert Jaroslava Uhlíře
nasazení, a všem divákům,
Dne 31. května k nám do Rádla opět zavítal známý a oblíbený
kteří na Rádelské slavnosti
hudební skladatel Jaroslav Uhlíř – tentokrát s celou kapelou. Jak už
přinesli dobrou náladu a
to na jeho koncertech bývá,
pohodovou atmosféru.
přítomní diváci se aktivně zapojují
Již během příprav akce jsme
do zpěvu, neboť je znají jak děti,
si pohrávali s myšlenkou
tak i ti dříve narození. Tak tomu
udělat ze slavnosti na Rádle
bylo i na Rádle, když sálem zněly
tradici. Byli jsme tedy rádi,
písně jako „Statistika“, „Pod
když i ze strany našich
dubem, za dubem“ či „Není
občanů
přišel
tento
podnět.
A
protože
zastupitelstvo
tradici slavností
nutno“. Je třeba ocenit, že
také podpořilo, dovolte, abych Vám tímto za tým organizátorů
Jaroslav Uhlíř za své vystoupení
oznámila termín příštích Rádelských slavností – 19.-20.6.2020. Snad
nepožadoval honorář.	
  
nám v dalším roce bude opět přát počasí a budeme se bavit stejně
V rámci tohoto koncertu
jako letos.
vystoupily s krátkým programem složeným z jeho písní děti ze školky
Lenka Zimová, zastupitelka
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Cesta pohádkovým lesem
I v roce 2019 (24.8.) uspořádal TJ Sokol Rádlo ve spolupráci s Obcí
Rádlo akci s názvem „Cesta pohádkovým lesem“. Možnosti projít
celou trasu dlouhou cca 3
km využilo více než 300
aktivních účastníků. Za
pomoci pohádkových
postav aktivně plnili malí i
velcí různé úkoly na osmi
stanovištích. Mezi
jednotlivými stanovišti pak
návštěvníci hráli kvízovou
hru připravenou pro
jednotlivé věkové
kategorie, kdy se za
správné odpovědi všichni
v cíli dočkali drobné
odměny. Za TJ Sokol
děkuji všem, kteří se na celé akci spolupodíleli. Poděkování patří i
J. Volfovi za poskytnutí zázemí pro celou akci. 	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Dana Škodová, TJ Sokol Rádlo	
  

Charitativní akce „Běhá celé Rádlo
V sobotu 4. září se konal již 7. ročník charitativní akce „Běhá celé
Rádlo“. Poprvé od jejího vzniku nám nepřálo počasí. 	
  
Dík patří všem účastníkům, kteří se špatným počasím nedali odradit
a ke kiosku na Milířích, kde se akce vždy pořádá, přišli. Výtěžek ze
startovného – 100Kč dospělí, 50Kč děti - byl úctyhodný: 16 200Kč.
Ti, kteří nemohli přijít, přispěli dodatečně a tak se výsledná částka
vyšplhala na 23 000 Kč. Byla rozdělena mezi dvě organizace:
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Hospic svaté Zdislavy
v Liberci a Klub CF
v Praze, starající se o
děti nemocné cystickou
fibrózou.
Zdá se, že podpora
takovýchto organizací je,
vzhledem
k nedostatečné péčí ze
strany státu, čím dál
důležitější.
Děkujeme ze srdce
všem, kteří pomáháte!
Za tým Běhá celé Rádlo
Eva Rydval

Rádlo má talenty
Kouzelný večer nabitý skvělými výkony účinkujících zažili diváci,
kteří přišli v pátek 25. října do Kulturního domu v Rádle, kde se
konala akce „Rádlo má talenty“. Pořádá se pravidelně jednou za
dva roky a klade si za cíl prezentovat děti (a v některých případech i
jejich rodiče), které svůj talent rozvíjejí na poli hudebním, tanečním,
výtvarném, či sportovním. Všichni byli výborně připraveni a
v průběhu téměř dvouhodinového programu bylo opravdu na co se
dívat. Odměnou jim byl nejen nadšený potlesk diváků, ale i malá
kytička a sladká medaile.
Za pomoc s organizací celé akce patří dík Lence Zimové,
Petře Šikolové a Daně Škodové.
Eva Rydval
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sv.Martin ve školce
Poslední leč
Mikulášská dětská besídka-od 14 hodin
Memoriál Dr. Fraňka
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v rádelském kostele od 18 hodin v podání pěveckého sboru Janáček
Rádelský obecní ples (734 839 868 - předprodej) termín bude upřesněn
Myslivecký ples
Hasičský ples - termín bude upřesněn
Maškarní odpoledne pro děti
Maškarní ples (dospělácký)

Sv. Martin na Rádle

Rádelské maminky opět chystají pro naše
nejmenší oblíbenou mikulášskou besídku a
chtěly by tímto mezi sebe pozvat i další
Rádelačky, které mají chuť se zapojit a
pomoci při podobných akcích. V případě
vašeho zájmu kontaktujte Petru Omarov petra.baresova@email.cz.

Příjezd svatého Martina se v naší školce už
stal tradicí. Vloni poprvé byl spojen
s lampionovým původem od školky až
k místnímu kostelu, kde se akce konala.
Měla velký úspěch, proto bychom ji v tomto
stylu chtěli zopakovat a pozvat na ni i
rádelské občany. Plánována je na pondělí
11. listopadu, termín se ale bude řídit podle
počasí a bude včas zveřejněn.

jak bychom si představovali. V některých
letech jsme se s dětmi z MŠ v kostýmech
tří králů vydávali po okolí mateřské školy a
udělali snad tak radost sousedům.
Letos bychom již chtěli začít s přípravou
akce dříve, zapojit do ní i školáky a
s kasičkami Tříkrálové sbírky projít celé
Rádlo. Tato sbírka funguje již několik let, je
založena na práci tisíců dobrovolníků, kteří
v kostýmu tří mudrců obcházejí domácnosti
se zapečetěnými kasičkami. Většina
výtěžku sbírky putuje na podporu lidí v
nouzi žijících na území České republiky.
Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory,
matky s dětmi v tísni a další.
Pokud tedy u Vás v pondělí 6.1. zazvoní
návštěva až z dalekého orientu a vy se
rozhodnete ji za její koledu něčím
obdarovat, určitě bude tento dar použit tam,
kde je opravdu potřeba.

1. ročník Memoriál Dr. Fraňka
Klub rádelských otužilců, který jsme
představili v minulém vydání Našeho
Rádla, by vás chtěl srdečně pozvat na
první ročník Memoriálu Dr. Fraňka. Akce se
uskuteční jak jinak než na rádelském
koupališti a to dne 15.12. od 14 hodin.
Občerstvení bude zajištěno.

Rádelský Advent
Jako každým rokem se sejdeme první
adventní sobotu (30.11.) v kostele,
abychom společně přivítali svátky vánoční.
Poté se společně vydáme k úřadu, kde za
zpěvu koled rozsvítíme stromeček. Ani
letos nemůže chybět oblíbený jarmareček a
samozřejmě svařák a další občerstvení.

Tři králové na Rádle
Přáním naší paní ředitelky Evy Rydval je již
po několik let zapojit obec do projektu
Tříkrálové sbírky. Vzhledem k termínu 3
králů těsně po vánočních svátcích se nám
ale nikdy nepodařilo vše zorganizovat tak,

Mikulášská besídka
Mikuláš se svou družinou se na Rádlo
chystá 7.12. a těší se na všechny děti.
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Zprávy ze školy

Zprávičky ze školky

Naše škola prošla o letošních letních
prázdninách velkými změnami. Vzhledem
k narůstajícímu počtu žáků byla dokončena
přestavba v přízemí budovy, kde vznikla
nová třída s moderním vybavením pro
spojený 4. a 5. ročník. Drobné stavební
úpravy a modernizace jsou ale k vidění po
celé škole – byly vyměněny všechny dveře,
učitelský sbor vytvořil novou výzdobu školy
a do učebny informatiky byly instalovány
nové počítače. Další změny přijdou ještě
během září a října, kdy bude připravena
pro nejstarší děti nová šatna. Mimo
viditelné změny byla také rozšířena
kapacita školy ze šedesáti na sedmdesát
sedm dětí. Kromě těchto stavebních úprav
došlo ve škole i k personálním změnám. Po
17 letech ze školy odešel pan Mgr. Miroslav
Hradecký a jako nový ředitel nastoupil pan
Mgr. Jan Šafránek. Jako třídní učitelka
druhého ročníku dále nastoupila paní Bc.
Vendula Škeříková. Ke konci září ukončil
své působení na naší škole také Bc. Filip
Brus, kterému tímto přejeme mnoho
úspěchů v dalším studiu na TUL.
Školní rok 2019-2020 začal 2. září a do
školy se dostavilo celkem 57 dětí
rozdělených do 4 tříd. Do prvního ročníku
letos nastoupilo 17 prvňáčků, kterých se
ujala paní učitelka Mgr. Marie Špačková.
Věříme, že se jim bude ve škole líbit a
následujících pět let budou nosit domů
samé jedničky!
Mgr. Hana Nejedlá, učitelka ZŠ	
  

Rozloučení se školáky
Jako na konci každého školního roku,
museli jsme se i tentokrát rozloučit s dětmi,
které po prázdninách usednou do školních
lavic. Na závěrečné besídce pro ně byl
připraven program „Hola, hola, škola volá“
a nechybělo ani slavnostní „šerpování“,
kterého se i tentokrát ujal pan starosta
Miroslav Šikola.
V jedné písni se zpívá: …došli právě na
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rozcestí, přejeme jim hodně štěstí…“
popřejme jim tedy, ať se jim ve škole líbí,
mají radost z učení a poznávání všeho
nového a zajímavého. Ať vše zvládají
s úsměvem a cesta, kterou si v životě
vyberou, ať je vždy ta správná.
Mladší děti se se školním rokem rozloučily
na besídce pro rodiče.

I
Starší děti vystoupily 22. června
s rozsáhlým programem na „Rádelských

slavnostech“ a 11. září s operkou
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka na akci
Jičín - město pohádky.
Co nového?
Kapacita byla rozšířena a do mateřské
školy je nyní zapsáno 42 děti. Jsou
rozděleny do dvou oddělení, mladší mají na
starosti paní
učitelky Ivana
Velová a Jana
Černohouzová,
ty starší Eva
Rydval a Eva
Hrstková.
Téměř o každých
prázdninách
dochází ve školce k nějakým stavebním
úpravám. Před rokem bylo zrenovováno
sociální zařízení v přízemí, letos byl
vylepšen estetický vzhled chodby v 1.
patře. Přijďte se podívat!
Eva Rydval, ředitelka MŠ
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Sbor dobrovolných hasičů Rádlo
01. 09. 2019 - Nová výzbroj pro rádelské hasiče
Ve spolupráci s obcí a Krajským úřadem Libereckého kraje byla
pořízena nová výzbroj, kterou hasiči potřebují při činnostech na
úseku ochrany obyvatelstva a při mimořádných událostech.
Byl pořízen materiál v hodnotě okolo 80 tis. korun českých, z toho
70% zaplatil Liberecký kraj. Toto vybavení je stanoveno HZS ČR
jako minimální pro jednotky, které mají předurčenost pro ochranu
obyvatelstva. Jmenovitě byly pořízeny prodlužovací kabely
k elektrocentrále, plachty pod stan, hrabla, křovinořez, ešusy,
termosky, spacáky, karimatky, lavičky, megafon, kempinkové židle,
mikrovlnka, přenosná chladnička a nabíjecí lucerny.

12. 09. 2019 - Náš stan jako zázemí pro HZS Libereckého
kraje
V září nás HZS Libereckého kraje požádal o spolupráci kvůli
pořádání krajského kola
soutěže ve vyprošťování
osob z havarovaných
vozidel.
Spolupráce spočívala v
zapůjčení naše stanu pro
CO/OOB, který měl sloužit
jako zázemí pro zúčastněná
družstva jednotek
profesionálních hasičů z
celého libereckého kraje.
Naše jednotka stan
postavila a ukotvila na
vyhrazeném místě na Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou. Vítěz
soutěže z krajského kola postoupil do Prahy, kde poměřil síly
společně s dalšímu 17 týmy z celé České republiky.

25. 09. 2019 - Výjezd č. 6/2019 - Evakuace osob v Liberci
Ve středu 25. září v 17:56 byl naší jednotce vyhlášen poplach.
Jednalo se o spolupráci se složkami IZS kvůli nevybuchlé bombě,
která byla nalezena v
Liberci nedaleko Home
Credit Areny při výkopových
pracích.
Jednotka přijela na místo
události v počtu 1+3 krátce
před půl sedmou večer. Po
ohlášení jednotky na místě
velení štábu, byla jednotka
přidělena k JPO Liberec Karlinky. Naším úkolem
byla evakuace obyvatel v
ulicích Máchova a Příční v
Liberci. Po půlnoci byla bomba pyrotechnikem zneškodněna.
Následně jsme pomáhali s odvozem obyvatel z evakuačního
střediska ZŠ Ještědská a úklidem v tomto středisku. Na základnu
jsme se vrátili následující den brzy ráno v 01:43 hodin.
Každý rok pořádáme pro naše malé hasiče výlet. Letos jsme vyrazili
do Prahy na Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy a taky
na hasičskou stanici č. 11 v Modřanech, kde sídlí profesionální
jednotka hasičů z Hasičské záchranné sboru hl. m. Prahy.
Na výlet s námi vyrazili i rodiče dětí, které navštěvují náš kroužek
mladých hasičů. Celá naše výprava čítala celkem 43 výletníků a
odjezd z Rádla byl v sobotu v 8 ráno.
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Do Prahy na Prosek, kde na nás čekali záchranáři ze ZZSHMP,
jsme přijeli v 9:30. Po krátkém úvodu od paní doktorky Jarmily
Paukertové a jejích kolegů, jsme začali s prohlídkou unikátního
speciálu přezdívaného GOLEM, který je jediný svého druhu v celé
Evropě.
Golema používá ZZSHMP
například při mimořádných
událostech, když je potřeba
zřídit stanoviště pro třídění
zraněných osob atd. V
návěsu se nachází kancelář
s kuchyňkou pro řízení
jednotek na místě, místo
pro spojení a další potřebné
věci a nástroje.
Dále jsme si prohlédli
terénní sanitu MercedesBenz Atego 4x4, do které se
vejde až 8 zraněných osob. Toto vozidlo zasahovalo třeba při velké
nehodě autobusu, kde byl problém dostat se na místo události po
silnici. Tento speciál tedy vyrazil na pole, aby se dostal ke
zraněným osobám.
Ve 13 hodin jsme dorazili na stanici k hasičům. Stanice č. 11 je
poměrně nová a byla postavena v roce 2013. Krom výjezdových
hasičů, kterých je na jedné směně celkem 14, jsou zde i pracovníci
HZS ČR, kteří pracují na úseku ochrany obyvatelstva a další. Na
stanici slouží také specializovaná jednotka hasičských potápěčů.
Krátce po našem příjezdu byl jednotce vyhlášen poplach a tak jsme
s dětmi viděli, jak to vypadá, když jednotka vyjíždí k nějaké události.
Hasiči dětem ukázali vozidla a techniku, kterou používají při
zásazích. Naši mladí hasiči si taky vyzkoušeli, jak je těžké
manipulovat s rozpínacími nůžkami, když hasiči zasahují u nějaké
dopravní nehody.
Mockrát děkujeme záchranářům za úžasnou ukázku jejich techniky
a za práci, kterou dělají!

15. 10. 2019 – Děti mají nová trička díky OC Nisa Liberec

12. 10. 2019 - Hasičský výlet do Prahy
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Čipování psů
Od 1. 1. 2020 musí být každý pes načipován!! Povinné očkování
psa proti vzteklině bude platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o
očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem
nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným

Na jaře letošního roku jsme narazili na billboard s informacemi o
grantovém programu OC Nisa Liberec. To nás zaujalo a tak jsme
začali pátrat po dalších podrobnostech projektu. V dubnu jsme tedy
zkusili podat žádost a povedlo se!
Cílem našeho projektu bylo zakoupit trička pro náš kroužek, který
navštěvuje přes třicet
mladých hasičů ve
věku od 5 do 18 let, a
které trénuje celkem
5 instruktorů. Trička
slouží nejen jako
ocenění našich dětí,
ale také jako
identifikace na
soutěžích nebo při
různých akcích.
Celková cena
projektu byla 12 710
Kč a z toho nám OC
Nisa Liberec poskytla
10 000 Kč. Zbylou
částku uhradil náš sbor dobrovolných hasičů. Bez výše uvedeného
příspěvku bychom nemohli takový projekt realizovat. Velice si této
pomoci vážíme a děkujeme všem, kteří mají grantový program na
starosti, a že vybrali právě nás!
Šárka a Matěj Drešerovi, SDH Rádlo	
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před datem 3. 7. 2011. Bližší informace Vám poskytne jakákoliv
veterinární ordinace.
Poplatky ze psa a svozu komunálního odpadu se pro rok 2020
nebudou zvyšovat. Připomínáme povinnost nového pejska na úřadě
přihlásit, v případě úmrtí odhlásit.
Iveta Vacková, referentka obce
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Rádlo v českých i mezinárodních institucích
Rádlo bylo opět zvoleno do Rady Svazu měst a obcí ČR, který sdružuje více než dva tisíce
sedm set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.	
  Rada	
  má	
  za	
  úkol	
  řídit
a kontrolovat činnost Svazu. Zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR, která má sto čtyři členů,
se účastní za Rádlo pan starosta Miroslav Šikola.	
  
Místostarosta obce Pavel Branda byl zvolen do Předsednictva komory obcí Svazu a opětovně
zvolen i předsedou zahraniční komise Svazu. Na další 5 leté funkční období byl také schválen
vládou ČR jako člen Evropského výboru regionů.
Dne 16.9. Pavel společně s evropskou komisařkou pro dopravu Violetou Bulc v Bruselu
slavnostně zahájil Evropský týden mobility. Na slavnostním zahájení zastupoval místostarosta
Rádla Evropský výbor regionů, jehož je členem. Společně s komisařkou a vysokým
představitelem Finského předsednictví na náměstí Schuman v Bruselu zmáčkli symbolické
tlačítko a zahájili tak nejrozsáhlejší kampaň na světě, zabývající se udržitelnou mobilitou.
Lenka Zimová, zastupitel

Rádlo v Lucerně
Jak jsme se z Rádla protančili až do pražské Lucerny!
Získat roli v Čajkovského Labutím jezeře, nejslavnějším baletním titulu všech dob, je snem každé baletky snad odmalička. Mně se tento
sen o bílé nadýchané sukni s peříčky a ušlechtilém ladném tanci splnil. Účinkovala jsem mnohokrát v Labutím jezeře nejen v ČR, ale i
v zahraničí. Byla to pěkná dřina. Nadšený potlesk obecenstva mé bolavé nohy vždy zázračně vyléčil! A to jsem netušila, že mě
nezapomenutelné setkání s „Labutěmi“ teprve čeká…
Zhruba před třemi lety, v době kdy jsem pověsila svoje baletní střevíce na hřebík, za mnou přišla paní Eva Rydval. Tato skvělá
organizátorka mnoha kulturních akcí v naší obci Rádlo mě oslovila s bláznivým nápadem na mužskou verzi „Labutího jezera“. V hudebním
doprovodu měla jasno, nabídla mi píseň Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka – Labutě. Dlouho jsem se nerozmýšlela. Vytvořit choreografii
pro někoho, kdo v životě balet neviděl a ještě ke všemu nemá ani ideální míry a dostatek pohybového talentu, to je skutečná výzva!
Při tréninku jsem budoucí „Labutě“ nešetřila. Pánové (Míra a Pavel Šikolovi, Honza Volf, Marek Ondrášek, Michal Joklík a Vojta Fantyš) se
museli naučit základní pozice nohou a hlavně labutí paže. Chtěla jsem, aby znali baletní názvosloví ve francouzském jazyce. Za všech
okolností si však ze sebe dokázali udělat legraci a náš cíl byl jasný – pobavit pana Uhlíře a všechny známé a kamarády z Rádla. Další
ambice jsme neměli. Při premiéře před diváky (v rámci akce Zpívá celé Rádlo) pánové a jejich křehká taneční partnerka Nikola Jarolímová
sklidili bouřlivý potlesk. Pan Uhlíř se výborně bavil, a tak si účinkující užili zasloužených ovací!
Zanedlouho se o výskytu vzácných rádelských „Labutí“ dozvěděl také rychnovský starosta, pan Tomáš Levinský a pozval mne a
amatérské taneční seskupení na Městský ples města Rychnov u Jablonce n.
Nisou. Sám se zařadil mezi rádelské „Labutě“ a novým tanečníkem se stal i
můj muž Tomáš. Obecenstvo se bavilo!
Čas běžel a na kostýmy zasunuté hluboko ve skříních se začalo prášit… Ani
ve snu nás nenapadlo, že ještě vystoupíme. V květnu tohoto roku jsme
s radostí kostýmy oprášili a s „Labutěmi“ vystoupili před koncertem pana
Uhlíře a jeho kapely na Rádle. A právě ten večer zaznělo z úst členů kapely a
také manželů Uhlířových, že bychom měli s „Labutěmi“ vystoupit v Praze.
Pozvali nás na připravovaný koncert v Lucerně. Brala jsem to jako žert, až do
doby, kdy paní Evičce Rydval zavolala paní Uhlířová. „Tak s vámi 2. října
počítáme“ zaznělo z telefonu. Všem nám spadla brada.
Mezitím se část „Labutí“ roztančila na červnových oslavách 600 let Rádla a
přistála až na vodní ploše koupaliště. Naštěstí se kostýmy ušité paní Petrou
Šikolovou úplně nezničily, protože nás v říjnu čekala Praha. Žert se proměnil
ve skutečnost, začali jsme intenzivně zkoušet. Nemůžu dodnes uvěřit tomu,
že jsme vystoupili před vyprodaným hledištěm velkého sálu Lucerny a
fanoušci fenomenální dvojice Uhlíř + Svěrák nadšeně přijali naše taneční vystoupení a velmi se bavili. Věřte, že nám bylo ctí setkat se s
oběma hlavními protagonisty večera. Pan Svěrák „Labutě“ jaksepatří uvedl, takže i v Praze teď vědí, že na Rádle se tančí. A za to vám
chci „Labutě“ ze srdce poděkovat. Jsem na vás hrdá!
Petra Březovská
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Tentokrát na téma „Z černé kroniky“
15. leden 1923 - Vloupání
V noci ze 14. na 15. ledna byla na zdejším poštovním úřadě ukradena železná pokladna. 18. ledna slyšel zemědělec Arlt v jednom křoví
podezřelé bouchání. V domnění, že se jedná o zloděje dříví, který poráží břízu, šel ke zdroji hluku. Z křoví najednou vyskočil muž a utíkal
pryč. Když Arlt přišel blíže, uviděl ke svému překvapení ukradenou železnou pokladnu. Pokladna ještě nebyla vylomena a byla ještě týž
večer přenesena na své místo na poštovní úřad. Po zloději nezůstala žádná stopa.

20. leden 1923 - Neštěstí
V20. ledna byl nedaleko dobrovodské hájovny nalezen zmrzlý brusič skla Eduard Peukert, stár 54 let, z č. p. 8. Byl to velice skromný a
šetrný člověk a prosadil, že jeho syn mohl navštěvovat obchodní školu v Jablonci, po jejímž absolvování dostal místo u jedné exportní firmy.
Za války musel narukovat a zemřel v jedné vojenské nemocnici. Eduard Peukert, zlomen na těle i na duchu, bloudil po léta kolem dokola a
vyhledával dobročinné osoby, až jej 19. ledna osud vysvobodil z jeho trápení. Na cestě domů asi v lese zabloudil a zemřel na prochlazení.	
  
Zdroj: Školní kronika
Zbyněk Kobylka, kronikář obce
Fotografie: Zbyněk Kobylka, 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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