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Naše Rádlo
Úvodní slovo slovo

jaro-léto 2020

Vážení a milí Rádeláci,
obracím se na vás v době, kdy čelíme všichni nebezpečí celosvětové pandemie COVID 19.
Chtěl bych poprosit vás všechny, abyste dodržovali veškerá nařízení a také doporučení, byli k sobě ohleduplní a snažili se co nejvíce
ochránit sebe a také naše seniory před nákazou. Oni jsou nejvíce ohroženou skupinou. Snažte se postarat se o sebe a své blízké,
s minimem kontaktu a vždy s prostředky ochrany. Pokud byste potřebovali pomoc ze strany obce, jsme připraveni, stačí jen zavolat.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na šití roušek, a další pomoci v této nelehké chvíli. Snažíme se zajistit roušky pro
všechny občany z našich zdrojů a já doufám, že v brzké době bude roušek a respirátorů dostatek.
Mým dalším velkým přáním je, abychom se brzy vrátili k normálnímu životu v naší obci a všichni ve zdraví oslavili konec této krize.
Dalším velkým problémem dneška je uzavření křižovatky Rádelský mlýn a s tím zvýšená doprava v obci. Prosíme o trpělivost, snažíme se
společně s PČR a MP a Libereckým krajem, který je vlastníkem komunikací III.tř, najít optimální řešení této dopravní situace.
Každý den společně vyhodnocujeme stav dopravy a hledáme nápravná opatření. Navrhujeme snížení rychlosti, zákaz vjezdu nákladních
vozidel, měření rychlosti, výstražné značky pozor chodci - cyklisté. O průběhu situace vás budeme informovat přes naše info kanály.
Miroslav Šikola, starosta
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CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE I/65, ÚSEK RÁDLO – JABLONEC NAD NISOU

Milí Rádeláci,
přinášíme Vám opět přehled toho, jaké projekty se u nás v obci
plánují.

ROZSAH ZÁMĚRU

JABLONEC NAD NISOU

Rekonstrukce hasičárny a vybavení pro hasiče
Jak jsme psali v minulém čísle, na dotaci se nám kvůli přísným
technickým normám nepodařilo
v minulém roce dosáhnout.
Rozhodli jsme se proto do
letošního rozpočtu vyčlenit
vlastní prostředky na
nejnutnější rekonstrukci.
Žádost připravujeme i tento
rok, ale spíše pro získání
dalších nutných bodů.
CV březnu jsme ale připravili 2
žádosti na kraj na vybavení
našich hasičů. Jednalo se o
ochranné pomůcky pro naši
výjezdovou jednotku za 75 tis.
Kč (dotace bude činit 60 %) a o přívěs za 330 tis. (dotace bude činit
70 %). Doufáme, že s žádostmi uspějeme a naši hasiči budou mít
zase o něco lepší vybavení, především pro jejich předurčenost pro
ochranu obyvatelstva.

Obecní dům

úsek 2.

úsek 1.

silnice I/65
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BUS

BUS
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obsluhu lesa. V únoru jsme připravili a předložili žádost do Dotačního
fondu Libereckého kraje na podporu projektové přípravy (dotace
bude činit 100 tis. Kč). Před 2 týdny měl Rádlo navštívit hejtman LK a
radní pro dopravu a měli jsme jednat o případném převzetí lávky,
vzhledem k současné situaci se ale návštěva musela odložit.
RYCHNOV

Místní komunikace
Jako každým rokem i letos plánujeme na vybraných místních
komunikacích položit nový asfaltový povrch i opravit místa, kde je to
potřeba. V únoru jsme tak zpracovali žádost o dotaci do Programu
LEGENDA
obnovy venkova Libereckého kraje. Abychom zvýšili
Navrhované cyklostezky
pravděpodobnost získání dotace, žádali jsme jen
oprojektované
30%úseky
dotaci.
cyklostezky Když
komunikace
cyklisty
vše dopadne dobře, přispěje kraj na opravy 300Navazující
tisíci
Kč. proOpravy
by
dříve realizované úseky cyklostezky
dobře využitelné komunikace bez úprav
se realizovaly v tomto roce.
Značené cyklotrasy v území – aktuální stav
3038

V současné době již máme demoliční výměr na zbourání starého
obchodu nad koupalištěm a prověřujeme možnost získat na demolici
a následnou stavbu nového obecního domu dotaci.

Propojení cyklostezky do Jablonce
Jak víte, cyklostezka díky
projektům minulých let nyní
vede až do Jablonce nad
Nisou. Poslední úseky, kde
ještě není úplně dobrý
povrch pro silniční kola, jsou
dva úseky vedoucí po
původní staré silnici. S Lesy
ČR bylo dohodnuto, že by
se opravila část komunikace,
kde by byl nový povrch pro
pěší a cyklisty a zbytek
komunikace by sloužil pro

silnice I/65

3016

cyklotrasy KČT, ev. číslo trasy

cyklotrasa Odra – Nisa
Nadále se tedy snažíme věnovat naši energii využívání
všech
cyklotrasa Nová
Hřebenovka - JIH
U JABLONCE
hranice obce / katastrální území
dostupných RYCHNOV
dotačních
titulů,
abychom
co
nejvíce
ulehčili
našemu
NAD NISOU
souběžná silnice I. třídy
železnice, zastávka,
nádraží
rozpočtu a ušetřené peníze mohli investovat do dalších
potřebných
projektů
a akcí.
POMĚROVÉ MĚŘÍTKO (M 1:10 000)
PŘÍLOHA ŽÁDOSTI O DOTACI
I/65
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Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský

Pavel Branda, místostarosta
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poskytli místní fotbalisti. Byli jsme připraveni!
Od ranních hodin jsme do občerstvení naváželi různé pochutiny.
Vítání adventu
Vzhledem k počasí byl zajištěn svařáček, grog a pro děti čaj a mošt.
Adventní čas bývá časem
Pro návštěvníky jsme rozdělali oheň a zapálili plynová topidla. Též
chvilkových zastavení, zamyšlení,
jsme připravili mnoho buřtů a jiných dobrot v podobě koláčů, cukroví
časem radostných příprav
a štrůdlu. Jen počasí nám nepřálo. Pršelo a pršelo. Memoriál začínal
provoněných vůní cukroví a jehličí,
ve 14 hodin. My otužilci jsme již hodinu před zahájením nervózně
i časem hřejivých pocitů ze
přešlapovali u výčepu. Nejčastější otázka „To jsem zvědavej, kdo
společných setkání s lidmi, které
v tomhle nečase přijde?“ byla
máme rádi.
zodpovězena záhy. Kolem půl
druhé jste se vy Rádeláci a
Takovým časem byla na sklonku
kupodivu i zpoza Rádla začali
loňského roku sobota před první
scházet u koupaliště. Naše
nervozita stoupala. Nešlo
couvnout. Po chvíli jsem zavelel a
adventní nedělí, kdy se v naší obci
všech pět členů klubu se šlo
vítá advent.
převléknout do plavek. Doufali
Jako tradičně vše začalo v 16 hodin
jsme, že naše prvorepublikové
představením v místním kostele
plavky a zmijovky na hlavě
Nejsvětější Trojice. Pro diváky byl ve
způsobí to pravé veselí. A způsobilo! A nás mile překvapilo, kolik se
zcela zaplněném kostele připraven
sešlo fanoušků. Váš počet překročil padesátku a to nepočítáme
pestrý program, který zahájil
slavnostní intrádou pro trubku Štěpán čtyřnohé přátele.
V uvolněné atmosféře za všeobecného povzbuzování jsme se blížili
Pluhař. S velkým úspěchem pak
střídavě vystoupili Valdštejnovi trubači k ledové vodě. Už dopředu jsme věděli, že se přeplavba
neuskuteční. Ejhle, koupaliště bylo zamrzlé. Ovšem náš pohotový
či děti i dospělí s pásmem koled.
starosta popadl velkou dřevěnou tyč a přes strašlivé nebezpečí, které
Poté se všichni společně – v duchu tradice i s velbloudem a oslíkem
mu hrozilo, rozbil led. Já zatím vedl přednášku o otužování a
- vypravili před obecní úřad, kde
chlapcům, aby jim nebyla zima, zadal rozcvičku. Pak přišel čas
si přítomní mohli ještě jednou
samotného ponoru. Trval několik minut. Voda měla 2 stupně nad
vychutnat umění Valdštejnových
nulou a teplota vzduchu ukazovala stupňů 5. Jako zázrakem přestalo
trubačů a zazpívat několik koled.
pršet a jako zázrakem se na břehu svlékl jeden dobrovolník. Byl to
Spojenými silami byl rozsvícen
bývalý profesionální sportovec Jiří Š. Ovšem v otužování
stromek a pan starosta Miroslav
netrénovaný… Jeho žena poznamenala: „Jestli onemocní, tak si ho
Šikola popřál všem příjemné
někdo z vás bere na Vánoce domů!“ Dobře to dopadlo. Následoval
prožití adventního i vánočního
váš ohromný potlesk a výstup z vody. Míra je opravdový starosta,
času.
měl trochu starosti. Tvrdil, že nás do vody lezlo šest a vylezlo pět!!!
Nechybělo občerstvení, ani
Někdo poznamenal: „Toho posledního vylovíme na jaře“!
oblíbený vánoční jarmareček. A
Memoriál pokračoval v pohodovém sousedském duchu za popíjení a
pak už advent na Rádle mohl začít…
pojídání dobrot. Za vaši skvělou účast moc děkujeme a doufáme, že
Děkuji všem, kteří s přípravou celé akce pomáhali.
se ve zdraví znovu sejdeme v prosinci na břehu koupaliště. A
Eva Rydval, ředitelka MŠ nejenom tam. Naším dalším cílem je vánoční Vltava na Žofíně. Tak
držte palce!
Mikulášská besídka
S pozdravem „Dycky led“ Tomáš Bříza Březovský.
Tak k nám opět dorazil Mikuláš i se svou čertovskou bandou. A že to Vánoční koncert
byla taškařice! Čertovská kniha nezahálela a vynášela na světlo
Vánoce jsou plné hudby. Vánoční písně mají tisíciletou tradici od
jednu dětskou lumpárnu za druhou. Pana Mikuláše ale nakonec
gregoriánských chorálů přes latinské písně středověku, barokní
obměkčily nejen krásně zazpívané
písně až po lidové zpěvy a koledy, které neopakovatelnou atmosféru
písničky a odrecitované básničky, ale
Vánoc dotvářejí.
také statečnost, se kterou děti plnily
Jako jeden z nerozlučných symbolů
všechny stanovené soutěžní úkoly.
vánoční doby je v naší zemi
Takže vše nakonec dobře dopadlo a
vnímána Česká mše vánoční
děti
Jakuba Jana Ryby. Brzy po svém
si
vzniku vzbudila velký ohlas, její
popularita stále rostla a dodnes se
hraje po celých Čechách.
odnesly nejen tématické výrobky z
V podání pěveckého sboru
dílniček, ale také bohatou nadílku.
Janáček zazněla v místním kostele
Petra Omarov
30. prosince.Koncert opět zahájil
Memoriál Dr. Fraňka na
slavnostní intrádou Štěpán Pluhař.
Se dvěma koledami diváky potěšily Anička Pluhařová a Lucinka
Rádle
Jelínková, stejně tak jako sboreček mladých lidí ze sboru „Iuventus,
Dobrý den milí Rádeláci a ahoj
Gaude“. Jejich zpěv je opravdovou lahůdkou.
přátelé ledové vody a pravidelného otužování!
Se starým rokem se po skončení koncertu rozloučili přítomní diváci,
Neděle 14. 12. 2019 se pro nás rádelské otužilce stala prvním
když si společně se sborem zazpívali v příjemné atmosféře za svitu
významným dnem. Vlastně druhým, uvážím-li, že tím prvním bylo
svíček několik nejznámějších koled.
založení našeho spolku otužilců. Už na této ustavující schůzce jsme
si řekli, že vyvrcholením naší
Tříkrálová sbírka
neutuchající dřiny a potu,
„My Tři králové jdeme k vám…“ – tato starodávná koleda se ozývala
tedy spíš než potu, tak husí
Rádlem v neděli 5. ledna 2020.
kůže, drkotajících zubů a
Zpěv patřil šesti skupinkám dětí, které se, vždy v doprovodu dospělé
ztuhlých údů, bude Vánoční
osoby, vydali na cestu od domu k domu, aby podpořili tradiční
přeplavba rádelského
celostátní Tříkrálovou sbírku, kterou letos již podvacáté pořádala
koupaliště. Akce dostala
„Charita České republiky“.
název MEMORIÁL DR.
K této dobročinné sbírce se letos poprvé přidala i naše obec.
FRAŇKA. Jak jsme se
Koledníci vybírali finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s
dohodli, tak se i stalo.
charitním logem. Každý z malých koledníků měl převlek, který
Zázemí nám za milého
ochotné maminky pro tuto příležitost ušily.
přispění pana starosty
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Sbírka se setkala s velkým úspěchem – když bylo šest kasiček za
přítomnosti zástupců obecního úřadu a ředitele „Oblastní charity
Liberec“ rozpečetěno a vše sečteno zněla konečná částka 22 453
Kč! Dle slov pana ředitele bude věnována Domovu pro matky s
dětmi v tísni.
Děkujeme všem štědrým lidem nejen za přispění do sbírky, ale i za
laskavé přijetí koledníků. Dík patří i všem účastníkům za obětavost
a ochotu věnovat svůj volný čas.
Připojuji komentář „dospělých kolednic“:
Lucie Štoková: „Lidé byli milí a příjemní, vstřícnost dárců nás mile
překvapila“.
Lucie Jiřičná: „Pro nepůvodní (nerodilé) Rádeláky představovalo
chození s pokladničkou také způsob, jak se setkat a poznat se
sousedy, obyvateli Rádla, se kterými jsme ještě nepřišli během
svého života zde do styku. Byli jsme mile překvapeni štědrostí
místních lidí a jejich ochotou přispět na dobrou věc.“
Alena Zichbergová: „Tříkrálová sbírka se povedla a hřeje nás
pocit, že jsme mohli pomoci. Poznání milých sousedů a jejich
štědrost mě utvrdila, že tato akce měla smysl. Slova mého syna to
jen potvrzují: „moc se mi to líbilo, šel bych znova.“
Martina Ondrášková: „Tři králové…mráz, červené tváře, bílé
pláště, zlaté koruny, vysmáté děti a hlavně jak kafemlejnek stále
dokola: „My tři králové“… Akce pro dobrou věc, kdy měl každý srdce
na dlani. Učit děti solidaritě mě moc těší“.
Andrea Jelínková: „Navštívit rádelské domácnosti s tříkrálovou
sbírkou byl pro mne velmi příjemný zážitek. Lidé byli ke koledníkům
velmi milí, vstřícní a štědří“.
Petra Omarov: „Díky Tříkrálové sbírce jsme s dětmi mohli být
svědky laskavosti a sounáležitosti lidí v naší obci a po celou dobu
konání sbírky jsme se setkali jen s dobrosrdečnými reakcemi.
Děkujeme Rádlo!“
Nikola Filipová:
„Z této akce jsem
měla dobrý pocit
nejen já, ale i
děti. Myslím, že je
důležité naše děti
učit, že si lidé
mají vzájemně
pomáhat. Tato
„Tříkrálová
sbírka“ byla
jednou z
možností, jak je k
tomu vést. A jako
bonus si děti odnesly spoustu dobrůtek štědrých lidí.“
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Obdivovala jsem malé koledníky s jakým nasazením a neúnavně
šlapali od domu k domu a zpívali. Komentář pětiletého Bohouška B.
na otázku, zda není unavený: „Ne, vůbec, mě to baví…“
Tak ještě jednou díky a nashledanou příští rok na Tři krále!
Eva Rydval, ředitelka MŠ

Plesová sezóna
Letošní plesová sezóna začala
slibně a měli jsme možnost se
dobře pobavit a zatančit si na
několika rádelských plesech.
Bohužel protikoronovirová opatření
zabránila zorganizovat maškarní
ples pro děti i pro dospělé, ač
přípravy již byly v plném proudu.
Nezbývá tedy než si na ně počkat
do příštího roku.
Lenka Zimová, zastupitelka

Oblíbení cestovatelé opět Rádle
Úžasné přednášky manželů Lenky a Václava Špillarových, kteří
cestují po různých koutech světa už hezkou řádku let, se na Rádle
konají pravidelně. Tentokrát se s námi podělili o zážitky z cesty po
ostrově Srí Lanka – dříve Ceylon.
V průběhu jejich dvouhodinového poutavého vyprávění jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých věcí o zemi s čarovnou přírodou,
bohatou historií a spoustou dechberoucích kulturních památek,
zemi, která je domovem věhlasného cejlonského čaje i milých,
příjemných lidí.
Jejich vyprávění,
doplněné spoustou
kvalitních fotografií,
je pokaždé tak
zajímavé a poutavé,
že dvě hodiny vždy
utečou jako voda.
Toto jsou jejich
slova: „Na
kterémkoliv místě
Srí Lanky se stačí
prostě zastavit,
otevřít smysly a jen
nerušeně stát,
pozorovat a nasávat kolem proudící život s nádechem Asie.“
Nenechte si ujít tu další – bude o Austrálii.
Eva Rydval, ředitelka MŠ
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Rádelské slavnosti 2020
V podzimním vydání Našeho Rádla jsme Vám slíbili, že Rádelské slavnosti uspořádáme i letos a v termínu 19.-20.
června se sejdeme opět u koupaliště.
Dovolte, abych vás za náš pořadatelský tým informovala o aktuální situaci ohledně pořádání slavností. Ač bychom
si to moc přáli a vše již máme domluvené, je nereálné plánovaný termín dodržet. Naší prioritou je sejít se
v poklidné době a bezpečně si užít setkání s ostatními Rádeláky.
Doufáme, že situace se brzy zlepší a věříme, že se letos ještě setkáme u některé z naplánovaných rádelských akcí
(například Běhá celé Rádlo).
Lenka Zimová, zastupitelka

RÁDLOFEST 18.7. 2020 & kapela Blue Apples

Je nás šest, máme rádi country, každý hrajeme na jiný nástroj a každý jinak dlouho. Začali jsme se scházet u nás doma na Rádle a když
bylo hezky a teplo, vyjeli jsme si zahrát na stánek na Milíře. Bavilo nás to, stačilo nám to tak delší dobu, ale pak jsme si řekli, že bychom
se mohli naučit trochu líp zpívat a zlepšit i hraní. Zapsali jsme se tedy do hudebního studia Kokos, zúčastnili jsme se bluegrassového
workshopu a začali jsme na písničkách pracovat trochu jinak. Naše ,,trenérka“ Ála Vítová nám dala jasný cíl – krajské kolo Porty. Začali
jsme studovat sóla a vokály, učit se texty a akordy nazpaměť a poprvé jsme se začali seznamovat s ozvučením, s odposlechy a zpěvem
na mikrofon. Bylo toho hodně nového pro dosud ,,obývákouvou“ kapelu a trochu jsme váhali, zda jsme si nevzali velké sousto a jestli to
všechno zvládneme. Museli jsme si také jako správná kapela vymyslet jméno a protože jsme od Jablonce a líbí se nám hudební styl
bluegrass, spojili jsme to do názvu Blue Apples (Modrá jabka). Vloni v dubnu jsme si na Portě poprvé stoupli na podium, kde jsme
divákům a porotě zazpívali své 4 nadřené písničky. Měli jsme velkou trému, ale přišlo nás podpořit hodně kamarádů a známých a tak se
stalo, že jsme si odnesli cenu diváků.
Akce i práce na přípravách nás namotivovaly k tomu, že jsme si pomalu začali hledat příležitosti, kde bychom si opět mohli zahrát na
mikrofony. V létě jsme tedy hráli v Navarově, na Kopanině a pak na Slunečních lázních na přehradě. Všechny tyto akce pro nás byly velmi
přínosné a každou zkušenost bereme jako motivaci se zlepšovat. Abychom mohli hrát pro diváky, začali jsme cítit potřebu mít vlastní
ozvučení a vlastního zvukaře. Postupně jsme si díky podpoře známých pořídili mixážní pult a provizorní reprobedny. našeho hraní si vzal
za své syn našeho kytaristy. Z Ondry se postupně klube nadějný mladý zvukař a nás už je teď dohromady sedm .
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Přes zimu jsme našli zázemí v jedné hospůdce v Hrádku n.N. a tam nás oslovila místní kapela.
Pozvali nás na menší festival, který budou pořádat v srpnu v Hrádku na hřišti. Tohle je pro nás
další výzva a nabídku jsme přijali. Považujeme se stále za začínající kapelu bez velkých
zkušeností, ale i tak máme skupinku věrných fanoušků a kamarádů, kteří nás v našem úsilí
podporují.
Slovo dalo slovo a my jsme si řekli, že když mohou mít festival v Hrádku, že bychom mohli mít
podobnou akci i u nás na Rádle. Na stánku na Milířích, kam jsme si občas chodili zahrát, je
všechno co potřebujeme – kryté podium, výborné občerstvení, sociální zázemí a když je hezké
počasí, je tady plno lidí, kteří si rádi posedí a
poslechnou pár písniček.
Rozhodli jsme se tedy oslovit starostu a zastupitele obce s
tím, že bychom takovou akci chtěli zkusit uspořádat.
Když by se povedla, mohla by se z toho vyklubat nová tradice. Dostali jsme palec nahoru a tak
jsme začali s přípravami. Chceme dát prostor místním amatérským country kapelám a tak zde
kromě Blue Apples uslyšíte i další domácí kapelu BGtrio a hosté, Good Water Band ze sousední
Dobré Vody a zahrát přijede i spřátelená kapela Vobuty z Hrádku n.N.
Termín našeho prvního rádelského festivalu je sobota 18.července 2020 odpoledne a už nyní
zveme všechny příznivce a posluchače, kterým se budou líbit písničky od Greenhornů, Fešáků,
Michala Tučného prokládané skladbami od známých českých i zahraničních bluegrassových
kapel.
Tento článek a pozvánku píšu v době končících jarních prázdnin, kdy se uzavírají školy a obchody a my doufáme, že se co nejdříve vrátí
vše do normálu a lidé se budou moci opět brzy potkávat na různých kulturních akcích. Doufáme, že se nám první ročník Rádlofestu podaří
uspořádat, že nám vyjde počasí a že se akce bude líbit.
Za pořádající rádelskou kapelu Blue Apples
Zuzka Čiháková
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Zprávička ze školky
Je to zvláštní, nezvyklá situace. Procházím
ztichlou chodbou, kde jindy zní radostný
hlahol dětí. Ani nám se bohužel nevyhnulo
„přerušení provozu z důvodu ochrany
veřejného zdraví v souvislosti s
nepříznivým vývojem epidemiologické
situace v zemi.“ - Těžko hledám slova a je
mi smutno z té naší „smutné školky.“
Ale dost smutku. Snad to všechno může
být i příležitost se zastavit v dnešním
uspěchaném světě, uvědomit si priority,
věci důležité a nedůležité.
A tak přeji maminkám a tatínkům, aby si
čas s dětmi alespoň náležitě užili a my
všichni ve školce se již těšíme na to, až se
zase ve zdraví sejdeme.
Tak tentokrát alespoň několik fotografií z
některých „školkovských“ akcí.
Eva Rydval, ředitelka ZŠ

Zprávy ze školy
Školní rok, který jen tak nezažijete...
V tomto školním roce se děje celá řada
věcí, kterou jsme nikdy nikdo nezažil.
Prázdné lavice, výuka na dálku, zápis
prvňáčků bez prvňáčků, příprava na
přijímací řízení na osmiletá gymnázia, u
kterého nevíme, kdy se bude konat a celá
řada dalších věcí, na které jsme nebyli
připraveni ani my, ani rodiče.
Pololetní vysvědčení byla pro některé
odměnou, pro jiné spíše motivací k další
práci, ale všichni jsme se pustili do učení v
druhém pololetí na 120 %, rozjeli jsme
celou řadu kroužků a z ničeho nic se děti
učí doma a nikdo neví, jestli se s nimi ještě
sejdeme začátkem června, anebo až v září
po letních prázdninách.
Jediný, kdo v tuto chvíli do školy chodí,
jsou kolegové dělat přípravy a chodí
desítky žádostí o OČR (ošetřování člena
rodiny - pzn.red), jinak je absolutní klid.
Když jsme si v předvánočním shonu se

smíchem říkali, jak by asi vypadala škola
bez dětí, tohle jsme opravdu nikdo nečekal.
Děti, vím, že učit se doma není
jednoduché, učiva je hodně a mnoho rodičů
se diví, kolik toho musíte ve škole denně
zvládnout. Prosím Vás tedy, buďte doma
hodné, poslouchejte rodiče a buďte k nim
shovívaví. Mají s Vámi daleko více práce,
než si umíte představit. A pokud se od
některého z rodičů dovím, že se nechcete
učit, budu si Vás brát do školy o letních
prázdninách a společně doženeme to, co
teď zanedbáte!:-)
Distanční výuka je pro nás všechny nová
zkušenost. Nikdo nám k ní nedal žádnou
metodiku, doporučenou formu, ani není
jasný časový horizont, na kterou ji plánovat.
Chtěl bych tímto moc poděkovat všem
rodičům, kteří k ní přistoupili odpovědně, s
dětmi pracují, dělají úkoly a spolupracují s
učiteli. Děláme to konečně právě pro děti a
tahle situace není jednoduchá ani pro ně.
Na fakultě nás s nadsázkou učili, že:
„Zážitek nemusí být příjemný, hlavně když

" Na textovém a grafickém zpracování se podíleli Lenka Zimová a Jan Volf.
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je intenzivní.“ A jaké z toho plyne poučení?
Na krásné a klidné dny nikdo dlouho
vzpomínat nebude, ale na tento,
dramatickými událostmi nabitý školní rok,
nikdo z nás nezapomene, a je proto
důležité z této zkoušky nervů vyjít se ctí.
Všichni děláme, co je v našich silách,
abychom tuto situaci zvládli a všem Vám za
to ještě jednou patří velký dík.
Držte se a učte se!
Jan Šafránek, ředitel ZŠ
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Rádelské Šlapky

SDH Rádlo

Jedním z menších spolků naší obce je turistický oddíl ,,Rádelské
Šlapky“. Vznikl v devadesátých letech minulého století z pozůstatků
ženských organizací minulého režimu, a od té doby je naší hlavní
náplní pohyb a turistika.
Naším heslem pro pořádání výletů je - Bez chlapů, psů, a
vnoučat.
Je nás patnáct členek, s věkovým průměrem 72,8 let. Výlety
pořádáme po společné,,konzultaci“ alespoň jednu sobotu v měsíci.
Někdy nás omezuje počasí, protože za letních veder mají důchodci
zákaz vycházení, ale snažíme se.
Každé pondělí chodíme cvičit do tělocvičny v ZŠ, a pod vedením
naší proficvičitelky Věry Smorádkové, trápíme naše opotřebovaná
tělíčka pohybem. Je to jediné místo, kdy je ticho jak v kostele,
protože každá máme
dost starostí sama se
sebou udýchat a
ufunět příslušné cviky.
Ale je to skvělé, cítíme
se poté mnohem lépe.
Také se každý druhý
týden scházíme v
obecní knihovně. Po
výběru čtiva a
ukončení provozních
hodin knihovny
srazíme stoly, a
diskutujeme o
novinkách v obci,
vzpomínáme na léta minulá, plánujeme akce atd. Zkrátka jedním
slovem, drbeme. Bývá u toho někdy velká legrace. Občerstvení je
samozřejmostí.
A nyní trochu statistiky. Naše
kolegyně Marta Lufinková
zapisuje od nepaměti naše
výlety, a proto máme přehled
že: Za posledních 10 let
jsme absolvovaly, 131 výletů,
našlapaly 2101 km, a
průměr na jeden výlet je 8
Šlapek. Nejvíce jsme ušly 32
km, bylo to ale z toho
důvodu, že jsme zabloudily,
což se nám občas stává. Ale
máme nepřeberné množství zážitků, třeba, že s námi musel couvat
vlak protože jsme zapomněly vystoupit, ale protože se jednalo o
lokálku, tak jsme se sesypaly na mašínfíru, a musel zpět. A je toho
mnoho, co si rády připomínáme.
Zúčastňujeme se také akcí pořádaných v obci, Evička Rydval nás
nenechá zahálet, a snaží se nás přesvědčit, že ještě něco můžeme.
No nevím, nevím. Třeba spartakiáda k výročí 600 let obce nám dala
zabrat. Co jsme se jeden týden naučily, to jsme zase zapomněly,
ale zase bylo u nácviku veselo, a to nás baví.
Zkrátka drazí spoluobčané, nebojte se stáří, je i v tomto věku plno
radosti a legrace a my se ze svých aktivit velmi těšíme na další
zážitky.
Míla Černá

Ve spolupráci s obcí v rámci
dotačního programu jsme pro
naše nejmenší hasiče pořídili
nové hasičské dresy, které
jsou v barvách naší obce
včetně obecního znaku.
Dresy děti využívají hlavně
na soutěžích a mají z nich
velikou radost.
Začátek letošního roku
vypadal velmi slibně,
mladých hasičů v našem
kroužku opět přibylo a
aktuálně máme registrovaných 29 mladých hasičů ve věku od 4 do
18 let. Přes zimu s dětmi aktivně trénujeme v místní školní
tělocvičně. Hned z kraje
února nás čekala první soutěž
na Dlouhých Mostech, kterou
děti zvládly velmi dobře, moc
se snažily a pro některé
z nich to byla vůbec první
hasičská soutěž a tak byly
lehce nervózní. Během roku
se té nervozity zbavíme a
postupně si vše vyzkoušíme a
vypilujeme k dokonalosti. Čím
více soutěží děti absolvují, tím lépe jim to půjde.
Jako každý rok, i letos jsme uspořádali hasičský ples, který byl
během jednoho dne vyprodaný. Ples se vydařil a všichni účastníci
byli spokojeni. Zároveň se omlouváme všem, na které se nedostalo,
protože kapacita sálu je menší než obvykle. Jelikož byla velká
poptávka po hasičském plese a na mnohé občany Rádla a přátelé
našeho sboru se lístků nedostalo, rozhodli jsme se udělat
v průběhu roku hasičskou zábavu, o které se naši občané včas
dozvědí, vše nám teď bohužel zkomplikovalo onemocnění
COVID-19.
Veškeré kulturní vyžití a dětské tréninky jsou bohužel odloženy do
doby, než se celá situace opět uklidní a vše se vrátí do normálu.
Snad to bude již brzy, moc si to všichni přejeme. Abychom opět
s dětmi mohli trénovat a jezdit na závody a výlety, připravit další
kulturní akce pro Rádeláky.
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Rádlo v číslech
Aktuální počet obyvatel obce je 938. Statistika pohybu osob na
Rádle v roce 2019 je následující: přistěhování: 47, narození: 13,
odstěhování: 28, úmrtí: 4

Čipování psů

Od ledna 2020 je povinnost mít svého psa očipovaného. Městská
policie Rychnov, která vykonává dohled i u nás na Rádle, pořídila
pro tuto potřebu čtečku čipů. Nabízíme možnost nahlásit číslo čipu u
nás na úřadě, právě pro potřeby součinnosti s městskou policií,
pokud by se Váš pejsek náhodou zaběhl. Nahlášení můžete provést
emailem na podatelna@radlo.cz

Poplatky za svoz KO a psa
Od nového roku došlo k navýšení poplatku za svoz komunálního
odpadu. Nové ceny jsme se od svozové firmy dozvěděli v prosinci.

Výjezdová jednotka – Hasiči Rádlo
Od začátku měla naše jednotka již dva výjezdy. První poplach byl
vyhlášen 10. 01. 2020 v 10:41 hod. a jednalo se nebezpečně
nahnutý strom nad komunikací I/65 dole u Rádelského mlýna. Další
zásah na sebe nenechal dlouho čekat a dne 05. 02. 2020 v 06:19
hod. jsme vyjeli ke spadlému stromu opět na komunikaci I/65 u
odbočky na Rádlo.
Silný vítr, který se přehnal v únoru Českem, se naší obci téměř
vyhnul a jednotka nemusela zasahovat nikde na území obce.
V současné situaci je naše jednotka vybavena ochrannými
pomůckami a je připravena pomáhat a chránit všechny obyvatele a
majetek. Naše jednotka je předurčena pro civilní obranu a ochranu
obyvatelstva. K tomuto účelu jsme vybavení speciálním stanem
včetně veškerého potřebného vybavení.
Matěj Drešer, SDH Rádlo
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Poplatek za psa zůstává stejný. Ceník pro rok 2020 je k nahlédnutí
na www stránkách obce. Vzhledem ke koronavirové situaci jsme
splatnost poplatků posunuli do 30.6.2020.
Ivata Vacková, Referentka obce

Turistické vizitky
Na schůzi zastupitelstva nás navštívil žák rádelské ZŠ Jáchym
Ondrášek s nápadem nechat vyrobit turistické vizitky s motivy
rádelských atrakcí. Jedná se o nálepky s fotografiemi a popisem
turistických zajímavostí, které si sběratelé kupují a lepí do alba. Na
základě Jáchymových návrhů vzniknou dva druhy vizitek – jedna
s kostelem a Getzemanskou zahradou a druhá se zastaveními
EldoRádla - které budou k prodeji mimo jiné na obecním úřadě.
Lenka Zimová, zastupitel

Fotografie zdroj: Zbyněk Kobylka, MŠ Rádlo, Lenka Zimová, Pavel Branda, Eva Rydval, Evropský výbor regionů

5

