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Naše Rádlo
Úvodní slovo starosty
Vážení Rádeláci,
v tomto čase obvykle plánujeme advent, zpívání v kostele a
připravujeme se na konec roku. V letošním roce je to jiné.
Bojujeme s pandemií a zvýšenou dopravou v obci.
Chtěl bych vás požádat, abyste stále dodržovali nařízení vlády, i
přesto, že se počty nakažených začínají snižovat. Prosím, snažte
se ochránit sebe a především své blízké v rizikových skupinách.
V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte a my rádi
pomůžeme s čímkoli.
O dopravě v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Rádelský mlýn
bylo hodně řečeno, ale je nutno zdůraznit, že obec Rádlo od
samého počátku aktivně spolupracuje s vlastníkem komunikací
III. třídy Libereckým krajem a Policií ČR na tom, aby byla doprava
ještě snesitelná. Jsou dvě hlediska, a to množství cizích
projíždějících aut a omezení, která přímo ovlivní obyvatele naší
obce. Proto je do obce zakázán vjezd nákladních vozidel a
dodávek. Sami asi mnohokrát vidíte, že značky pro některé řidiče
nejsou překážkou. I když je zde Policie ČR každý den, není
schopna zastavit všechny řidiče, kteří zákazy porušují. Nejsme
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Milí Rádeláci,
rádi bychom Vás opět informovali o tom, jaké rozvojové projekty a
iniciativy v obci probíhají a jaké chystáme v nejbližších letech:

Místní komunikace
Jako každým rokem i letos
plánujeme na vybraných místních
komunikacích položit nový
asfaltový povrch i opravit místa,
kde je to potřeba. Tyto práce již
započaly a měly by být během
několika týdnů hotovy. Na tyto
opravy jsme získali dotaci 300
tisíc Kč od Libereckého kraje.
Pokud byste měli doporučení,
které další úseky potřebují
opravit, prosím dejte nám vědět a
zařadíme je do plánů na příští
rok.

Komplexní pozemkové
úpravy
V současné době je také
dokončován několikaletý proces
komplexních pozemkových úprav
v extravilánu naší obce, kdy došlo
ke zcelení pozemků a zlepšení jejich zpřístupnění skrze společná
zařízení (cesty).

Nové rybníčky
S pozemkovými úpravami souvisí i záměr
vybudovat 2 nové rybníčky v údolí potoka
mezi Tureckem a Dolními Háji. Vlastně se
jedná o obnovu jednoho původního
rybníka (Preislerova) a vybudování
dalšího nového níže po proudu. Rádi
bychom tyto vodní plochy zpřístupnili
stezkou a i okolo nich vybudovali
chodníčky s odpočinkovými místy. Na
Rádle by tak během několika let mohlo
vzniknout nové krásné zákoutí. Podařilo se nám domluvit, že by
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sami, kteří jsou touto uzavírkou postiženi a PČR musí být i jinde.
V současné době začalo platit omezení v oblasti Milířů, a to
jednosměrka od konce Milířů směrem k Jeřmanicím. Tato
jednosměrka zde byla zřízena, aby se mohla v zimním období
udržovat sjízdná vozovka. Při oboustranném provozu může
probíhat zimní údržba vozovky na Milířích jen stěží. Kdo tu trasu
trochu zná, asi ví, co chci říci. I tato úprava se bude vyhodnocovat
a je možné, že ještě dojde ke změnám. Užijte si krásný podzim i
nadcházející adventní čas!
Rád bych krátce zmínil volby do zastupitelstva Libereckého kraje.
Už potřetí zvítězil ve volbách a stal se hejtmanem Libereckého
kraje Martin Půta za sdružení Starostů a nezávislých za Liberecký
kraj. Osobně jsem rád, protože Martin jako bývalý starosta
Hrádku nad Nisou, zná problémy obcí a měst. Celou dobu
prokazuje, že je lídrem na svém místě a dokázal to i při boji
s COVIDEM.
Pokud se do konce roku nepotkáme při našich tradičních akcích,
přeji Vám všem na závěr roku pohodu a klid a do roku 2021
hodně trpělivosti a hlavně zdraví. Přejme si, ať je ten rok budoucí
lepší než ten končící.
Miroslav Šikola, starosta
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celou investici hradil Státní pozemkový úřad v rámci komplexních
pozemkových úprav. Nicméně práce na projektu teprve začínají.

Nová cesta na Milíře
V rámci těchto úprav dojde ještě k jedné investici – opravě cesty
od kostela kolem Hraničníku na Milíře, která trpí erozí.

Bourání staré prodejny
Bohužel bourání staré prodejny nabírá zpoždění. Na demolici jsme
podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj, ale bohužel se
nám nepodařilo s žádostí o dotaci na revitalizaci této nevyužívané
stavby (brownfieldu) uspět. Budeme dále hledat další možné
dotační zdroje.

Pozemek u hasičárny a nový přívěs
V příštím roce plánujeme rekonstrukci naší hasičárny. Aby bylo
možné využívat i její okolí, podařilo se obci zakoupit sousední
pozemek pro další rozvoj. Jelikož hasičům už nestačí současné
prostory na všechno potřebné vybavení, plánujeme přistavit
k hasičárně zatím kontejner. Do vybavení do konce roku přibyde i
nový přívěs za 330 tis., na který se nám podařilo získat od
Libereckého kraje 70% dotaci.

Nové multifukční vozidlo
pro obec
Jako obec se snažíme být co nejvíce
soběstační. Do této filosofie zapadá i
dlouho plánované pořízení nového
multifunkčního automobilu, kterým
bude moci obec sama zajišťovat větší
objem prací. Bude tak moci sama
dopravovat kontejnery i zlepšit údržbu
místních komunikací. Auto obec
obdržela 21.11., jelikož tento den
slaví Albert, tak jsme ho tak pojmenovali.

Elektřina na koupališti
Rádi bychom dále rozvíjeli potenciál areálu u koupaliště pro různé
akce. I když se nám letos vzhledem k epidemiologické situaci
nepodařilo navázat na oslavy 600 let Rádla z minulého roku, byla
do areálu alespoň přivedena elektřina a pořádání akcí a oslav
v budoucnu tak bude jednodušší.
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Abychom zvýšili kapacitu naší základní školy, pokračujeme i tento rok v její
další rekonstrukci a stavebních úpravách. Během podzimu se ve všech
třídách položily nové podlahy a nyní započaly úpravy v podkroví, kde má
vzniknout nová učebna.

Rekonstrukce školky
Ani školka nezůstává stranou, i tam pokračujeme další rekonstrukcí.
V současné době probíhá rekonstrukce prostor v suterénu budovy, do kterého
je vstup i přímo ze zahrady. Vznikne zde nová tvůrčí dílna na keramiku. Ta bude
sloužit především dětem, v budoucnu případně i veřejnosti.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem klidné a radostné vánoční svátky a do
nového roku hodně zdraví.
Pavel Branda, místostarosta
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Kino na kolečkách přijelo i na Rádlo

Pohádkový les

I když jsem se letos zase těšili na uspořádání Rádelských slavností,
byli jsme nakonec nuceni z tohoto plánu ustoupit. Součástí slavností
mělo být i promítání Kina na kolečkách, to se přeci jen podařilo
uskutečnit.
Přestože nám v původním termínu
nepřálo počasí a bylo nutno promítání
přesunout až do prázdnin, nakonec se
vše povedlo a diváků přišlo na fotbalové
hřiště také hodně. Na programu byla
„běžecká“ komedie Ženy v běhu, která
udělala radost nejen ženám, bavili se
všichni, kteří přišli.
Nevím, jestli se po této události zvýšil počet běžců a hlavně běžkyň
v obci, ale podle kladných ohlasů se promítání líbilo a třeba k nám
zase pojízdné kino někdy zavítá.
Lenka Zimová, zastupitelka

V Dne 22.8.2020 proběhla již
tradiční akce s názvem
„Pohádkový les“.
I v tomto roce byla pro děti i
rodiče připravena trasa dlouhá
cca 2 kilometry, na které bylo
připraveno osm stanovišť, kde
děti plnily úkoly zadávané
pohádkovými bytostmi. Součástí

Rádlofest 2020
V sobotu 18.července bylo od samého rána nebe jak malované.
Přesně tak jsme si ten den vysnili i
na našem plakátě. Převládalo
azuro a aby slunce tolik nepálilo,
objevil se sem tam bílý mráček,
který ovšem nevěstil nic špatného.
Prostě počasí ideální pro pořádání
1.ročníku našeho rádelského
festivalu.
Zvukař Aleš Hubáček nechtěl
nechat nic náhodě, a tak od
poledních hodin začaly přípravy
podia a ozvučení. Od 14 hodin
začaly zvukové zkoušky a v 15
hodin bylo vše připraveno.
Festival zahájila domácí kapela
BG Trio a hosté v čele s
kapelníkem Rudou Baňasem.
Zaznělo teskné blues i svižný
Rock´n´Roll. Repertoár této
kapely je velmi pestrý a každý si
našel to své. Jako další vystoupila
kapela Vobuty z Hrádku n.N.,
která zahrála spoustu známých
country písniček. Tato kapela hraje country více jak 20 let a jejich
výkon i zvuk byl téměř profesionální. Jako třetí podium obsadila
kapela Good Water Band, která k nám přijela z blízké Dobré Vody. V
bloku této kapely zazněl hlavně bluegrass a zajímavé vokály. Festival
ukončila domácí kapela, která festival pořádala, kapela Blue Apples.
Atmosféra byla po celé odpoledne velmi příjemná a přátelská,
navečer diváci začali tančit a nikomu se nechtělo domů. Všichni, kteří
chtěli přispět a podpořit tuto akci, se průběžně celé odpoledne
účastnili losování o malé i větší ceny. Několik šťastlivců vyhrálo na
památku tričko s nápisem Rádlofest 2020.
Akce se velmi vydařila a díky skvělému zázemí kiosku na Milířích byli
všichni spokojeni. Za finanční podporu této akce děkujeme obci Rádlo
a už nyní přemýšlíme o dalším - druhém ročníku v létě 2021.
Za pořádající kapelu Blue Apples Zuzka Čiháková
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trasy bylo také 30 karet s
kvízovými otázkami ve třech
kategoriích (předškoláci, školáci,
dospělí), díky kterým se
odpoledne aktivně zúčastnili i
dospělí. Trasu v letošním roce
absolvovalo přes 340 účastníků.
V cíli byly všechny děti
odměněny cenami.
Tímto velmi děkujeme
sponzorům, kteří nám je poskytli
a kterými byli: BESIP pro
Liberecký kraj, Ministerstvo obrany ČR, Obec Rádlo, Rádelské
maminy a pánové Miroslav a Robert.
Akce proběhla pod záštitou obce Rádlo a Kiosku Milíře, jehož krásné
zázemí při této akci opakovaně využíváme.
Závěrem ještě jednou děkujeme všem, kteří se s námi na tomto
odpoledni podíleli.
Za TJ Sokol Dana Škodová a Jana Kadlecová

Běhá celé Rádlo
Pomáhat druhým je bezesporu jedna z
nejkrásnějších lidských vlastností. To
možná měli na mysli ti, kteří přišli 5.
září ke Kiosku na Milířích, kde se
konal již 8. ročník charitativní akce
Běhá celé Rádlo. Svým symbolickým
během tak podpořili ty, kteří naši
pomoc opravdu potřebují. Počasí
nebylo příliš příznivé, přesto bylo
vybráno 13 650 Kč. Ti, kteří se
běhu nemohli zúčastnit, přispěli
dodatečně, takže se výsledná
částka vyšplhala na 20 000 Kč.
I letos byla rozdělena mezi dvě
organizace – Hospic svaté
Zdislavy v Liberci a Klub CF,
který pomáhá dětem, které
onemocněly cystickou fibrózou.
Vážíme si všech, kteří přispěli a děkujeme!
Za organizační tým Eva Rydval

S

E

Q

U

O

I

Příměstské tábory na Rádle
Letošní rok byl v mnohém těžko
predikovatelný a spousta akcí se
bohužel musela zrušit. Do poslední
chvíle nebylo ani jasné, jestli bude
možné uskutečnit letní příměstské
tábory pro rádelské děti. Nakonec se
vše povedlo a děti si tak mohly
vybrat z několika táborů.
Na přelomu července a srpna se
uskutečnily dva týdenní turnusy sportovního příměstského tábora.
Děti si vyzkoušely různé druhy sportů, přičemž využívaly hřiště
v obci, ale sportovat chodily i do přírody.
Po sportovním táboře přišel na
řadu trénink šedých buněk
mozkových na táboře Veselé
vědy, o kterém se můžete dočíst
níže v příspěvku od Martiny
Vokáčové.
Také hasiči připravili pro děti svůj
vlastní příměstský tábor, o něm se
více dozvíte v samostatném
článku hasičského sboru.
Vzhledem k tomu, že v základní škole probíhaly během letošních
prázdnin významné stavební úpravy, bylo zázemí příměstských
táborů přesunuto do objektu obecního úřadu, kde děti nalezly
dostatečné prostory pro hru i odpočinek a kde se také stravovaly.
Lenka Zimová, zastupitelka

Příměstský tábor Veselé vědy
Zdravíme všechny malé i velké badatele!
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Zřejmě nám velmi nepříznivý vývoj covidové pandemie udělá
„čáru přes rozpočet“, přesto bychom Vás rádi o chystaných akcích
informovali.

30. prosince – vánoční koncert:
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru
Janáček od 18 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Rádle. Letošní
provedení tradiční „Rybovky“ mělo být překvapením. Hostem
pěveckého sboru Janáček totiž měl být pěvecký sbor z Tokia.
Japonci Rybovu mši nacvičili v češtině a společné koncerty se
připravovaly pouze tři – v Rožmitále pod Třemšínem, rodišti
Jakuba Jana Ryby, v kostele svatého Mikuláše v Praze a právě na
Rádle.

Tříkrálová sbírka
Na začátku roku 2020, na svátek Tří králů, byla v obci uspořádána
charitativní sbírka, která byla díky nadšení dětí, maminek a
štědrosti občanů velmi úspěšná. V této nové tradici bychom rádi
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Zprávičky ze školky
Všechny jsme zajásaly, když se po dvouměsíční pauze vynucené
uzavřením mateřské školy z důvodu covidové pandemie školkou
opět rozezněl dětský hlahol. V čase, který zbýval do prázdnin
jsme se snažily dohnat zameškané a dětem pobyt co nejvíce
zpříjemnit. Zúčastnily se například výukového programu se psy,
přijela Balonková Adélka, v
závěrečné lekci Sportovní
školičky dostaly diplomy a
medaile.
Pro děti, které měly po
prázdninách odejít do školy,
byla uspořádána besídka
na rozloučenou se
slavnostním šerpováním,
kterého se i letos ujal
starosta, pan Miroslav
Šikola. V úvodu besídky
vystoupili zpěváci Jana
Koutová a Jaroslav Beneš z Prahy, kteří v programu sestaveném
3
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Už podruhé se o letních prázdninách konal příměstský tábor Veselé
Vědy v prostorech místní ZŠ a opět s naší oblíbenou Nikčou jako
vedoucí. Letos bylo hlavním
předmětem zkoumání lidské
tělo, všichni naši táborníci si
tak mimo jiné vyrobili náhradní
mozky, srdce i plíce, a co víc ukázali je i doma rodičům!
Nezapomněli jsme ani na
oblíbené bublavé experimenty,
výrobu vlastních temper
a spoustu dalších pokusů z
oboru známe trojkombinace chemie - biologie - fyzika. Došlo i na
celodenní výlet, tentokrát na Obří Sud. Zážitků byla hromada, je
určitě na co vzpomínat. Těšíme se na Vás opět příští rok!
Martina Vokáčová, tým Veselé vědy

Rádelský advent
Letos jsme byli bohužel
ochuzeni o společné
setkání a oslavení počátku
adventu. To by ale nebyla
paní ředitelka MŠ Eva
Rydval, aby přeci jen
společně s dětmi
nepřipravila alespoň krátký
vánoční program.
Ozdobený strom před
obecním úřadem se tak nakonec dočkal svého slavnostní rozsvícení
a pokud si chcete tuto vánoční atmosféru také užít, video z
rádelského adventu si můžete pustit zde: https://www.youtube.com/
watch?v=S2u5E_OUrs8
Lenka Zimová, zastupitelka
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pokračovali. Pokud to epidemiologická situace dovolí, přijdou k
Vám (pravděpodobně) 6. ledna „koledníci“ se zapečetěnými
pokladničkami Oblastní charity v Liberci, pod jejichž záštitou se
sbírka bude konat.
Vážíme si všech, kteří se do sbírky zapojí, ať už jsou to koledující
dobrovolníci či dárci.
Bližší informace budou zveřejněny obvyklým způsobem začátkem
ledna.
Za „tříkrálový tým“ Eva Rydval

Plesová sezóna
Neradi bychom se vzdali oblíbené zimní zábavy, ale je možné, že
i další plesová sezóna bude ovlivněna protikorovinovými
opatřeními. Zatím neházíme flintu do žita a pokud bude možné
plesy zorganizovat, budeme Vás o jejich termínech včas
informovat.
Lenka Zimová, zastupitelka
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převážně z písní Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka děti
rozezpívali a roztančili.
Díky možnosti uspořádat tuto besídku v sále Kulturního domu bylo
učiněno zadost platným hygienickým opatřením a o tuto
slavnostní chvíli nepřišli ani rodiče.
Tečku za školním rokem učinilo „rozlučkové odpoledne“ na
zahradě, kde se svým programem vystoupily děti z obou oddělení.
Byly odměněny nejen potleskem rodičů, ale i pohádkou O
Smolíčkovi v podání Miroslava Lose (Divadlo Na cestě).
V době uzavření mateřské
školy bylo započato s
nezbytně nutnou rekonstrukcí
sklepa, byly natřeny schody
vedoucí do 1. patra, s
kolegyněmi jsme natřely
zahradní nábytek a cvičební
prvky.
Vkusnými malbami byl
vylepšen vzhled chodby v
přízemí a v šatně.
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Co je ve školce nového?
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pracujeme
sLdětmi
také
na online výukových serverech Didakta.cz
a Umimeto.org.
Paní učitelky dětem namlouvají příběhy a připravují pro ně
naprosto úžasné aktivity do online hodin, za což jim patří můj
veliký dík.
Bohužel přese všechnu naši snahu distanční výuka nikdy nemůže
být pro děti tak přínosná jako prezenční výuka ve škole. Více než
kdy jindy je důležitá spolupráce s rodiči, kteří musí pravidelně a
intenzivně pracovat s dětmi více než během normální výuky a
dělat více domácích úkolů. Nicméně stále pracujeme na různých
zlepšeních a zkvalitňujeme distanční výuku tak, aby její dopad jak
na děti, tak na rodiče byl co nejmenší.
Škola však v této době nežije pouze distanční výukou. Podařilo se
nám získat úžasný sponzorský dar od rodiny Vízkových z
Jablonce nad Nisou, kteří naší škole darovali nádherné pianino,
které ještě žáčci neviděli a pevně věříme, že z něj budou nadšení
stejně jako jsme my.
Dále ve škole probíhá rekonstrukce podkroví, kde v tuto chvíli
připravujeme
novou třídu pro 5.
ročník. Tato
krásná podkrovní
učebna by měla
být hotová během
ledna 2021, tak
všichni doufáme,
že se do ní žáci
nastěhují co
nejdříve.
Bohužel je velmi
pravděpodobné,
že se během zimy
rozjedou klasické
nemoci a my nebudeme moci přijímat ani lehce nemocné žáky do
výuky. V tuto chvíli platí nařízení vlády: „Kdo jednou zakašle maže
do COVID místnosti a pak rovnou domů!“ Proto předpokládáme,
že se některé děti distanční výuky reálně zbaví až s příchodem
jara.
Všem Vám předem děkuji za spolupráci, trpělivost, otevřenou a
klidnou komunikaci, a především za aktivní a důslednou domácí
práci s Vašimi dětmi.

Bylo přijato 16 nových dětí, kapacita je naplněna. V oddělení
mladších dětí je zapsáno 18 a v oddělení starších 24 dětí.
Začátkem září pro ně byl připraven hudební program Karneval
zvířat, v říjnu projektový den, jehož náplní bylo seznámení – jak
už název „Babka Bylinkářka“ napovídá – s bylinkami a jejich
významem pro zdraví. Starší děti se zúčastnily dvou ekologickovýchovných programů – „Ze života včel“ v SEV Střevlík v Hejnicích
a „Kamarád strom“ v SEV Český ráj v Sedmihorkách.
Pro „Vítání občánků“ bylo nacvičeno pásmo písní a
básní.
V oddělení mladších dětí působí od října nová učitelka, paní
Taťána Chvalinová, které přejeme, aby se jí u nás líbilo. Zároveň
bych ráda poděkovala učitelkám, paní Janě Černohouzové a
Květě Preislerové, které do naší školky vnesly svojí neutuchající
energií a optimismem mnoho radosti.
Popřejme si, aby školní rok, který je před námi nám přinese jen
samé pozitivní zážitky.
Eva Rydval, ředitelka mateřské školy

Zprávy ze školy
Rok se opět s rokem sešel a my jsme zahájili nový školní rok 1.
září celí šťastní z toho, že máme
žáčky opět ve škole. Nadšení
nám však vydrželo sotva pár
týdnů, když přišla jako studená
sprcha zpráva, že se 1. stupně
základních škol skoro s
okamžitou platností od 14.10.
zavírají. Chudáci děti se tedy po
prázdninách sotva rozkoukaly a
proběhly po nových podlahách,
které jsme během léta
zrekonstruovali a šly zase šupem domů dělat úkoly.
Ve škole však v tu chvíli nastal poprask, jelikož jsme museli
dotáhnout všechny detaily pro zprovoznění online výuky a
přenastavit vše skoro ze dne na den. Troufám si však říct, že se
nám nastavení distanční výuky podařilo velmi dobře. Žáci mají
denně i 2 h online výuky přes aplikaci Microsoft Teams a
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Rádelské maminy
Na Rádle mají k sobě maminky opravdu blízko, potkávají se denně
ve školce, ve škole nebo na
hřišti, ale to jim nestačí a
rády spolu tráví čas, když
třeba tatínci pohlídají děti.
Když se blíží kulaté
narozeniny některé z nich,
už se začíná klepat strachy,
co na ni ostatní vymyslí za
kulišárnu.
Ale rády se také zapojují do
obecního života a připravují
spoustu hezkých akcí pro
děti, jako třeba mikulášská
besídka nebo pálení čarodějnic.
V následujícím příspěvku se dozvíte o posledních aktivitách tohoto
dámského spolku.

Zrození dámského čtenářského klubu
Náš příběh se odehrál v dávných časech, v jedné vesnici
Libereckého kraje. V dobách, kdy byl Covid ještě na houbách a
lidé se mohli bez omezení shlukovat, se jednoho ponurého večera
stalo něco, co si místní budou pamatovat ještě po staletí. V jedné
domácnosti, kde se děti právě houpaly na lustru a ubrečená
uhoněná matka krájela cibuli do omáčky, aby měla divá zvěř co
jíst, se zrodil nápad. Nápad, který by mohl nenávratně změnit život
žen, které na tom jsou podobně. Dámský čtenářský klub! Žádný
manžel přeci nemůže říci na takový nápad ani ťuk, ne? Nemůže
přeci zatrhnout ženě vzdělávání? Je přeci 21.století! A co na tom,
že si z toho kvalitního literárního rozboru po pár půllitrech piva či
sklenicích vína nic nepamatuje. Alespoň je důvod sejít se znovu. Et
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voilà, nápad je na světě. Nyní už stačí napsat místním matkám,
dohodnout termín a zarezervovat stůl v hospůdce. Tak
jednoduché. Proč jí to jen nenapadlo dřív? Inu, co už. Teď jen
čmajznout dětem z kasičky kapesné a jde se budovat intelekt. Od
té doby se matky scházely, společně rozumovaly a rokovaly o
událostech minulých i budoucích, dokud jim lockdown nezatnul
tipec. Poučení? Nehoň ženu na pokraj sil. Jinak si založí i
logopedický kroužek!
P.S.: Pokud jsi žena a chceš se připojit k budoucím seancím, napiš
email na petra.baresova@email.cz. Po vstupním pohovoru a pár
psychotestech (to víš, doba je zlá) Tě rády přijmeme mezi sebe.
Sílu!

Tvoření vánočních a
podzimních dekorací
Pokud jste přečetli článek
o našem čtenářskému
klubu a jste díky němu
alespoň částečně v
obraze, pak bych Vám
ráda poskytla pokračování.
Začala bych tím, že
logopedický kurz jsme
nezaložily. Tedy prozatím.
V loňském roce jsme se, my matky, rozhodly sejít se za jiným
účelem, a tím bylo tvoření tématických dekorací. O adventu
dekorací vánočních, s posledním letním dnem pak halloweenských
a podzimních. Nápady a šikovné ruce místní ženy mají, až radost
pohledět. Takže výsledek stál za to. Obě akce proběhly v místní
hospůdce, kde nám byl zarezervován salónek, abychom nebyly
rušeny při tvoření. Níže se můžete sami přesvědčit, jak nám to šlo.
Petra Omarov
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Od 17. do 21. srpna jsme pořádali příměstský tábor na Rádle.
Během prvního dne bylo pro děti připraveno spousta pohybových
her a soutěží. Druhý den nás
navštívili psovodi Celní správy
ČR z výcvikového střediska
v Heřmanicích, kteří dětem
ukázali své čtyřnohé parťáky a
předvedli, co vše umí.
Odpoledne dorazili s cisternou
naši kamarádi hasiči ze
Smržovky. Ve středu jsme
navštívili Vodní záchrannou
službu ČČK v Jablonci nad
Nisou. Děti si vyzkoušely
házení lana tonoucímu člověku
a osvěžily si první pomoc.
Odpoledne jsme navštívili
Lesopark Horka za Ještědem,
kde se dětem podařilo probudit
obra Mázu. Celý čtvrtek jsme
se věnovali požárním útokům a
poslední den štafetě 4x60m.
Dne 12. září jsme se zúčastnili
soutěže v Pilínkově se dvěma
družstvy v kategorii mladších. Obhájili jsme zde loňské druhé
místo a jen o chlup dětem uniklo místo první. Druhý tým bral místo
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Informace z obecního úřadu
Od září jsou na úřadě v prodeji krásné turistické vizitky v ceně 15,Kč s motivy zastavení Eldorádla.
Opět připomínám povinnost přihlásit pejska (staršího 3 měsíců)
k poplatkové povinnosti, nebo naopak odhlásit v případě změny
(přestěhování, úmrtí psa).
Neustále se nám naše Rádlo rozrůstá. Za rok se nám narodilo 14
miminek. V květnu nám vítání občánků nevyšlo. Další termín
naplánujeme dle aktuálních možností operativně. Budeme vás
včas informovat.

Rádelská stopa
Věříme, že letošní zima bude štědřejší co se sněhu týče. Rádi
bychom pro vás připravili oblíbené běžkařské kolečko nejen okolo
Rádla, ale i spojení trasy s rychnovským okruhem. Samozřejmě
nezapomeneme i na pěší, sáňkaře a pejskaře, pro které vytvoříme
speciální trasy, aby se
vzájemně tyto skupiny
nepotkaly.
Pokud sníh vydrží alespoň
do února, rádi připravíme
společně se Sokolem
tradiční lyžařské závody.
O novinkách vás budeme
vždy informovat.
Iveta Vacková, referentka obce

Střípky rádelské historie
Víte, že se na Rádle narodila významná osobnost?
Johann Evangelista Schlenz (27. prosince 1867 Rádlo
u Jablonce nad Nisou – 14. listopadu 1939 Litoměřice) byl
katolický kněz litoměřické diecéze, profesor církevního práva,
papežský prelát, konzistorní rada v Praze a v Litoměřicích.
Navštěvoval Gymnázium v Liberci, filosofii a teologii studoval v
Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1892. Studia zakončil
doktorátem teologie v Římě. Po návratu z Říma a několika
letech pastorační péče, začal vyučovat v roce 1907 v
litoměřickém kněžském semináři teologii, kanonické právo a
sociální etiku. Posléze byl jmenován profesorem na fakultě
německé teologické univerzity v Praze.
V letech 1917-1918 byl děkanem fakulty. Těžiště jeho výuky bylo
církevní právo a sociální nauka církve. Zabýval se však 300letým
vývojem litoměřické diecéze. V oblasti církevních dějin vytvořil již v
letech 1912-1914 dvousvazkové životní dílo: "Historie diecéze

A

C

L

U

B

čtvrté se ztrátou dvou vteřin. Kategorie mladších se celkem
účastnilo 10 družstev. Další soutěž proběhla ve Velkých Hamrech
o 14 dnů později. Počasí příliš nepřálo a soutěž se neobešla bez
deště. Děti se umístily na pátém a desátém místě.

Sbor dobrovolných hasičů Rádlo

Výjezdová jednotka Rádlo
Během léta jednotka prováděla pravidelný výcvik a údržbu
svěřeného materiálu.
Skončilo krásné léto a začíná chladný podzim. V době vydání
tohoto článku máme v letošním roce již 12 výjezdů. Převážně se
jednalo o požáry a technické pomoci.
Dne 23. srpna byl naší jednotce
vyhlášen požární poplach.
Jednalo se požár dodávkového
automobilu na Milířích nedaleko
kiosku. Zasahovali jsme zde
společně s profesionálními hasiči
z Jablonce nad Nisou.
Naše jednotka má předurčenost
pro ochranu obyvatel, a proto
jsme vybaveni již od roku 2018 speciálním nafukovacím stanem,
ke kterému je zároveň velké množství příslušenství. Současný
přívěsný vozík nemá dostatečnou kapacitu, a tak bylo začátkem
tohoto roku rozhodnuto o pořízení nového vozíku, do kterého by
se vše vešlo. V současné době řešíme rozmístění a technickou
dokumentaci.
Šárka a Matěj Drešerovi, SDH Rádlo
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Litoměřice". V roce 1927 dokončil studii o dějinách litoměřického
proboštství. Jako kanonista měl za úkol vypracovat studii k
právnímu postavení katolické církve v nově
vzniklém Československu. Napsal monografii o postavení konfesí
a manželském právu v nově vzniklém státě z hlediska katolické
církve. V rozsáhlém souboru prací vydaných v
roce 1928 "Geschichte des Patronates in Böhmen", se
zabýval patronátním právem v Českých zemích. V důsledku
nemoci v říjnu 1935 rezignoval na pedagogickou činnost a odešel
do důchodu. Do konce života však zpracovával historii
jednotlivých litoměřických biskupů, které však zůstaly pouze v
rukopisné podobě.
Eva Rydval, zdroj Wikipedie

Poplatky pro rok 2021
NÁDOBA KO
110 a 120 l
110 a 120 l
240 l
240 l
80 l
pytle na KO 110 l
pytle na KO 60l
pytle na tříděný odpad

ČETNOST SVOZU
7xdenní
14xdenní
7xdenní
14xdenní
14xdenní

ČÁSTKA KČ
*3200,*2500,*6000,*4200,*2000,70,-/ks
40,-/ks

žlutý, oranžový, černý

3,-/ks

* U popelnice vlastní (typ V) nutno odečíst částku Kč 150,za 1 psa
za 2. a každého dalšího psa téhož držitele
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu
nebo poživatel sirotčího důchodu
za 2. a každého dalšího psa téhož držitele v
předcházejícím ustanovení

200,- Kč
400,- Kč
150,- Kč

300,- Kč

Poplatek za svoz KO je nutno uhradit nejpozději do:
1. splátka do 31.3.2021 min. polovina poplatku
2. splátka do 30.9.2021
Místní poplatek ze psů je nutno uhradit nejpozději do 31.3.2021
ÚČET Č. 3824451/0100, VS (číslo domu) – PRO PLATBU
POPLATKU ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZA PSA

5 Na textovém a grafickém zpracování se podíleli Lenka Zimová a Jan Volf
Foto zdroj: Zbyněk Kobylka, Pavel Branda, Eva Rydval, Jan Šafránek, Matěj Drešer, Zuzana Čiháková, Dana Škodová, Petra Omarov, Martina Vokáčová, Jakub Brožek
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Rádlo má “vejšku” PF 2021
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Foto: Daniel Vrána a Radek Zima
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