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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení Rádeláci,
i letošní konec roku opět ovlivňuje pandemie Covidu
19, přesto se nám podařilo zorganizovat advent, při
kterém nám v kostele zahrála a zazpívala Musica Bohemica a průvodem jsme došli i s velbloudem ke stromečku, který jsme poté rozsvítili jako každý rok. Každoroční
jarmark ale nemohl proběhnout vzhledem k nařízením
vlády.
Letošní konec roku bude v jedné věci pozitivnější a tou
je doprava v obci. V pátek 10.12.2021 byla slavnostně
otevřena křižovatka Rádelský Mlýn. Hodně se během
opravy řeklo a napsalo, ale chtěl bych touto cestou poděkovat všem za pochopení a trpělivost, kterou jste
prokázali po celou dobu trvání této velké stavby. Snad
se nám v dohledné době podaří přimět majitele komunikací III. třídy, aby je nejen opravily, ale uvedly do lep-

šího stavu, než byl před zahájením stavby.
Dalším současným tématem je zimní údržba v obci. Jako první se pluhuje komunikace od Machaly, kolem úřadu, dále od Velových kolem Vávrů na hlavní silnici a
dále spodní část k Rychnovu (Ospalá díra). Po té ostatní
komunikace dle stávající situace. Posyp se provádí, až
přestane sněžit. Doporučuji všem řidičům, aby na autě
měli zimní pneumatiky a v autě vozili lopatu, v potřebných místech jsou instalovány boxy s posypem k vašemu použití. V případě potíží mě neváhejte zavolat, rád
vám pomůžu.
Pokud se do konce roku nepotkáme při našich tradičních akcích, přeji Vám všem na závěr roku pohodu a
klid a do roku 2022 hodně trpělivosti a hlavně zdraví.
Přejme si, ať je ten rok budoucí lepší než ten končící.
Miroslav Šikola, starosta

ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Milí Rádeláci,
v minulém jarním čísle jsme psali, že jsme připravili několik žádostí o dotaci z Dotačního programu Libereckého kraje. Se všemi jsme uspěli a tak jsme získali 300 tisíc
Kč na vybudování nové podkrovní třídy v naší základní
škole a dalších 116 tisíc Kč na výstroj výjezdové jednotky našich hasičů (nové přilby se svítilnami, kukly, rukavice a obuv) a také na dovybavení jednotky předurčené
pro ochranu obyvatelstva (dovybavení zásahového stanu o klimatizaci, lehátka, schůdky či osvětlovací balon).
Zázemí a vybavení pro hasiče
Celkem tedy bylo obcí pořízeno vybavení pro naše hasiče v hodnotě 176 tis. Kč. K tomu byla ještě hasičům poskytnuta dotace na nákup terčů pro dětské hasičské
závody a medaile a pro výjezdovou jednotku byl obcí
zakoupen defibrilátor (celkem za více než 70 tis. Kč).
Aby bylo možné veškeré v poslední době pořízené vybavení skladovat, byly na pozemku vedle hasičárny instalovány 2 kontajnery (jeden pro hasiče a druhý pro
myslivce) za 130 tis. Kč. Plánujeme je ještě zastřešit,

aby mezi nimi vznikl další skladovací prostor. V příštím
roce také plánujeme nutné opravy na hasičárně a budeme připravovat projekt na novou hasičárnu, abychom
jej měli připravený, až se naskytne možnost zažádat o
dotaci. Také pracujeme na vybudování hasičské louky
za školou. Dokončujeme územní plán, který by nám pak
umožnil převod pozemku od státu (pozemkového fondu). Doufáme, že se nám to v příštím roce podaří a budeme moci začít budovat kvalitní zázemí pro hasičský
sport dětí i dospělých.
Další investice ve škole
Po vybudování nové kmenové učebny téměř za 2 mil.
Kč plánujeme na příští rok další úpravy počítačové
učebny a kabinetu v podkroví. Projekt bychom chtěli
realizovat skrze Místní akční skupinu Podještědí, uvidíme zda se nám podaří získat podporu z nových evropských fondů. Ale nezávisle na dotaci plánujeme na léto
rozsáhlou rekonstrukci toalet. Do školy byl rovněž obcí
pořízen nový dataprojektor a pec na keramiku (celkem
za 115 tis. Kč).

Textové a grafické zpracování Lenka Zimová, fotografie Zbyněk Kobylka, Pavel Branda, Eva Rydval, Jan Šafránek, Lenka Zimová, Matěj Drešer, Zuzka Čiháková, Martin Zícha, Martina Ondrášková, Daniel Zima, Filip Trdla, archiv Tomáše Slavíka
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Rekonstrukce školky
Dále probíhala rekonstrukce prostor v přízemí budovy
naší školky, do kterých je vstup i přímo ze zahrady.
Vznikla zde nová tvůrčí dílna. Veškeré náklady na stavební úpravy ve výši kolem 300 tis. Kč byly hrazeny
z obecního rozpočtu a práce probíhaly především vlastními silami.
Nové chodníky v obci
V posledních měsících se nám také podařilo pro větší
bezpečnost chodců vybudovat podél hlavní silnice další
dva úseky chodníků v délce 98 a 73 m. Kvůli jejich parametrům nemůžeme bohužel na tyto investice žádat o
dotaci, proto jsme 422 tis. Kč uvolnili z našeho obecního rozpočtu.

Polní cesty a rybníčky
Již několikrát jsme Vás informovali, že v rámci komplexních pozemkových úprav dojde k vybudování dvou rybníčků na potoku v háji pod obcí. Jeden vznikne na místě
bývalého rybníka a druhý, dále po proudu, bude nový.
Naším cílem je co nejvíce zadržet vodu v krajině a vytvořit i nové krásné odpočinkové místo. Rybníčky jsou
již vyprojektované a doufáme, že se podaří je vybudovat již v příštím roce. Investici připravuje a bude ji realizovat i financovat Pozemkový úřad. My plánujeme v
rozpočtu výdaje na úpravu kolem rybníčků vč. stezek a
laviček. Dokonce existuje nápad na plovoucí obecní
saunu. Součástí projektu je také vybudování zpevněné
polní cesty od kostela nahoru kolem zvoničky na Milířích až k hlavní silnici a to vč. opravy propustku. Také
plánujeme zrušit historické zatrubnění potoka a jeho
koryto na louce na Milířích odkrýt. To bude určitě přírodě příznivější řešení. I tyto další investice připravuje
Pozemkový úřad ve spolupráci s obcí.
Radar měřící rychlost vozidla

Další investicí obce v oblasti bezpečnosti bylo pořízení
obousměrného radaru ke škole. Radar měří a upozorňuje řidiče na jejich rychlost. Celkové náklady na pořízení byly cca 185 tis. Kč.

Doufáme, že všechny projekty a investice nám budou
dobře sloužit a zase o něco zlepší život na Rádle. V současné době probíhá také aktualizace programu rozvoje
obce a budeme rádi, když se do přípravy na začátku
příštího roku zapojíte. Budeme Vás informovat.
Hezké svátky.
Pavel Branda, místostarosta
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU POPLATKOVÉ POVINNOSTI
OD 1.1.2022
Vyhláška o odpadech – postup pro občany
Jak jsme avizovali prostřednictvím letáků, od 1.1.2022
vejde v platnost nová vyhláška o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která navazuje na nový zákon č. 541/2020 Sb. a novelu
zákona o místních poplatcích č. 565/1990 ve znění zákonů. Aby byly splněny veškeré zákonné povinnosti, je
třeba do konce ledna 2022 učinit jistý krok ze strany
vás občanů bydlících v Rádle, aby vám i nadále mohl být
svážen odpad:
1. Splnit ohlašovací povinnost vyplněním „Ohlašovacího
listu“- tuto povinnost má každý majitel nemovitosti
v obci, tudíž i vlastníci chalup. Ohlašovací list může
za členy jedné domácnosti vyplnit jeden člen domácnosti (samozřejmě zletilý). V ohlašovacím listu uvede
velikost nádoby a četnost svozu a další údaje potřebné
pro zaevidování. Návod na vyplnění je v příloze tohoto
Formuláře, který je zveřejněn na www.radlo.cz-úřadkomunální odpad.
Poplatníkem místního poplatku za odkládání komunálního odpadu se nově stávají i lidé, kteří dosud neměli
s obcí Rádlo sepsanou Smlouvu o zajištění svozu, třídění
a zneškodnění komunálního odpadu (platné
do 31.12.2021) a bydlí v obci Rádlo. Tito lidé jsou také
povinni splnit Ohlašovací povinnost, zvolit si typ
a velikost tzv. shromažďovacího prostředku (nádoby,
popř. pytle). Od roku 2022 nebude možné měnit četnost svozu během roku. Změnu bude možné provést
pouze na přelomu roku.
Další skupinou poplatníků jsou vlastníci nemovitostí
(chalupy), kde nemá bydliště žádná fyzická osoba. I oni
jsou povinni splnit ohlašovací povinnost a zvolit způsob
likvidace odpadu. Minimální částka vycházející
z vyhlášky je 504,- Kč/rok.
2. Ohlašovací list si můžete stáhnout na našich strán-

kách, vytisknout, vyplnit doma a přinést v úředních hodinách (PO,ST 8-12, 13-17) nebo přijít vyplnit osobně na
úřad, příp. poslat datovou schránkou nebo vhodit
do poštovní schránky na budově OÚ.
3. Poučení: Nesplnění Ohlašovací povinnosti je vymahatelné dle §247a Zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád.
Čipování nádob
Svozová firma postupně označuje nádoby na směsný
komunální odpad domu plastovými čipy, které slouží
k lepší evidenci vyvezeného odpadu. Do konce tohoto
roku mají v plánu mít označeny všechny nádoby v obci.
Občanů se tato změna nijak nedotkne.
Na závěr to nejdůležitější:
Poplatek je možné platit až od 1.1.2022, nejpozději do
30.9.2022. Pokud se někdo stane plátcem po
30.9.2022, je povinen uhradit poplatek do 15 dnů od
ohlášení.
Úhradu bude provádět na nový účet KB č. 785797520267/0100, pod variabilním symbolem, který
mu bude přidělen při ohlášení.
Nově se bude na tento účet hradit i poplatek za psa!!
Poplatek za psa je splatný do 31.3.t.r.

Objemný odpad, elektro odpad, tříděný odpad, bio
odpad
Objemný odpad je odpad, který se svým rozměrem nevejde do vaší sběrné nádoby. Od roku 2022 Obec Rádlo
každému občanovi, který dovrší věk 18 let a prokáže se
ve sběrném dvoře dokladem totožnosti s adresou
v Rádle, umožňuje zdarma odvézt 250 kg na osobu velkoobjemového odpadu a 4 ks pneumatik, v jednom
kalendářním roce na překladiště v Proseči n.N. Do teď
to bylo umožněno pouze občanům, kteří měli s Obcí
Rádlo Smlouvu o svozu komunálního odpadu.

Od nového roku si může odvézt
velkoobjemový odpad i majitel
nemovitostí, kde není hlášená žádná osoba.
Elektro odpad
Mezi elektro odpad řadíme veškeré spotřebiče z domácností - elektrické (lednice, televize, počítače,
elektrické sekačky atd.), motorové
(sekačky, pily a další drobné nářadí). Tento odpad je možné zdarma
odvézt do sběrného dvora ve Smetanově ulici č. 91 v Jablonci nad
Nisou.
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Tříděný odpad
O tom, co je tříděný odpad, jsme již v minulosti napsali
mnoho, alespoň připomeneme jednotlivá stanoviště
kontejnerů v obci:
Stanoviště u Obecního úřadu Rádlo: kontejner na papír, plasty, na sklo bílé i barevné
Stanoviště nad nádražím (u Velů): kontejner na papír,
plasty, na sklo bílé i barevné, nádoba na bioodpad, klec
na pytle
Stanoviště u zastávky kostel Rádlo: kontejner na papír,
plasty, na sklo bílé i barevné, klec na pytle
Stanoviště u hasičárny: kontejner na papír, plasty, na
sklo bílé i barevné, oranžový kontejner na bioodpad
Stanoviště na parkovišti nad koupalištěm: kontejner
na papír, plasty, na sklo bílé i barevné, na textil, klece
na pytle s tříděným odpadem, oranžový kontejner na
bioodpad
Stanoviště u lesa: kontejner na papír, plasty, na sklo
bílé i barevné, klec na pytle
Stanoviště na křižovatce pod koupalištěm: kontejner
na papír, plasty, na sklo bílé i barevné
Stanoviště křižovatka Milíře: kontejner na papír, na
plasty, na sklo bílé i barevné, klec na pytle
Dále si lze stále zakoupit na Obecním úřadě pytle na
směsný odpad za cenu dle ceníku a barevné pytle na
tříděný odpad za 3,-kč/ks. Pytle na tříděný odpad se
odkládají do klecí na stanovištích tříděného odpadu a
od roku 2022 bude možné odložit do těchto klecí i pytle
na směsný komunální odpad.

Barevné pytle k zakoupení jsou: Žlutý-na veškeré
plasty, Šedý-na kovy, Oranžový-na tetrapaky.
Nově lze do žlutých kontejnerů a i žlutých pytlů
vhodit veškeré plasty. Již se netřídí zvlášť PET
lahve a ostatní plasty.
Bio odpad
Za bio odpad se považuje odpad biologického
původu (slupky z domácností, ale také listí a větve). Právě na listí a větve slouží v obci velké oranžové kontejnery na stanovištích u hasičárny a nad
koupalištěm. Ostatní drobný bio odpad lze vhazovat do hnědých nádob umístěných u jednotlivých stanovišť.
Jak se můžete přesvědčit, obec dává několik
možností, jak se odpadu zbavit. Pokud byste i
přes všechny dané možnosti měli tzv. nerudovský
problém „ kam s ním“, je lepší dotázat se na Obci
na možnost, jak odpad zlikvidovat, než ho házet
do lesa nebo odhazovat okolo úřadu a u koupaliště. Je na každém z nás, jestli si dáme tu práci a
odpad vytřídíme, odvezeme na místa určená,
nebo si budeme vytvářet nepořádek v obci.
Provozní doba sběrných dvorů
Sběrný dvůr Smetanova:
Pondělí – pátek 8-17
Sobota
8-14
Sběrný dvůr Proseč:
Pondělí, středa, pátek
7-14:30
Úterý, čtvrtek
7-17:30
Jana Adamcová, Iveta Vacková
OÚ Rádlo

Ceník poplatku za komunální odpad na rok 2022

Výpočet ceny za svoz při koeficientu
0,7
Velikost nápočet svoČetnost svozu
doby L
Cena za svoz/rok zů/rok
7xd svoz
120
4368,00
52
7xd svoz
240
8736,00
52
14xd svoz
110
2002,00
26
14xd svoz
120
2184,00
26
14xd svoz
80
1456,00
26
14xd svoz
60
1092,00
26
kombinovaný
120
3276,00
39
Pytel na komunální odpad
Pytel na komunální odpad
Číslo účtu

120

84,00

60

42,00

78-5797520267/0100

KB
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Léto uplynulo jako voda a máme tu nový školní rok se
školkou plnou dětí. Nově přijaté děti si rychle zvykly,
slziček bylo málo.
Uplynulý školní rok byl zakončen besídkou
s programem „Hola, hola, škola volá, se slavnostním
„šerpováním“. Děti z celého oddělení v úvodu vystoupily s pásmem písní a tanečků, poté zůstaly na scéně jen
ty, které po prázdninách usednou do školních lavic – a
to už se režie se ujal Tomáš Barták. V pořadu plném
písniček, legrace, ale i dojemných chvil se bavili nejen
děti, ale i rodiče. Dětem, které pak společně s učitelkami učinily pomyslný životní krůček přejeme hodně štěstí!

Poslední den školního roku jsme se vydali na výlet na
letiště v Hodkovicích. Díky panu Zimovi se děti dozvěděly nejen jak to v letadle funguje, ale byly nadšené
z toho, že si mohly vyzkoušet, jaké to je sedět na místě
pilota. Příjemnou tečkou za prima dopolednem bylo
opékání buřtů.
Do základní školy odešlo 12 dětí, stejný počet mohl být
přijat. Kapacita, která v naší mateřské škole činí 42 děti,
nesmí být překročena.
Pokračujeme ve vybavování dílny, o které jsem se zmiňovala v posledním čísle „Našeho Rádla“. Velké problémy činí prudké zdražení materiálů v nedávné době,
přesto doufáme, že se nám podaří tuto akci úspěšně
dokončit.
Nastala doba adventní, která je vždy spojena se spoustou příjemných, radost přinášejících aktivit. Doufáme,
že budeme moci uskutečnit vše, co máme v plánu, a
epidemiologická opatření nám naše plány nezkříží.
Za celou mateřskou školu vám, milí čtenáři, přeji klidný,

pohodový adventní čas strávený s těmi, které máte rádi.
Velký klasik naší literatury napsal o Vánocích toto:
„Kdybych měl zrušit všechny svátky v roce, Vánoce
bych tam nechal“, napsal Jan Neruda s vědomím, že

národ, který se umí poklonit vánočnímu času, vede své
lidi k upřímné víře v lepší, spravedlivější svět, ve kterém
by nemělo být místa pro sobectví, ale pro toleranci a
prostou lidskou lásku.
Eva Rydval, ředitelka MŠ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Letošní rok začal po dlouhé době více než optimisticky.
Děti si užily krásné prázdniny bez COVIDU a plni elánu
se vrátily do školy.
Na prvňáčky čekal letos poprvé dvoudenní adaptační
kurz, který společně strávili v lesoparku Horka pod Ještědem, kde pro ně byla připravena celá řada her a sportovních aktivit. Děti byly z kurzu naprosto nadšené, a
proto v nich bude škola v příštích letech určitě pokračovat. Fotky z této akce najdete na školním webu. Společ-
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kroužek keramiky a gymnastiky. V návaznosti na to musím poděkovat zastupitelům obce, kteří škole umožnili
nákup pece na keramiku, aby se mohl ve škole kroužek
keramiky vůbec konat. Paní Kubínová také přislíbila, že
pokud jí to pracovní povinnosti dovolí, tak by v průběhu

ně se školkou se v září také zúčastnily divadelního vystoupení o slušném chování a pak se už mohly začít plně věnovat učení před novou tabulí, kterou jsme jim v
průběhu září nainstalovali.
Pro žáky třetího až pátého ročníku se nám na přelomu
září a října podařil zorganizovat plavecký kurz, který
měli žáci jako náhradu za zrušenou jarní výuku plavání.
Děti kurz zvládly perfektně a pokrok, který udělaly byl
obrovský. Nicméně realizace kurzu byla pro všechny
náročná. Deset lekcí plavání proběhlo během třech týdnů, kdy děti chodily na první dvě vyučovací hodiny do
školy, pak jely na 1,5h do Jablonce do bazénu a pak teprve na oběd. Musím říct, že jsem je zatím nikdy neviděl tak poctivě dojídat oběd, ale zároveň se jim kurz
plavání moc líbil a byla to pro děti příjemná změna.
Ve snaze zachovat co možná nejnormálnější necovidový
režim, jsme pro žáky připravili celou řadu odpoledních
mimoškolních aktivit. Vedle tradiční polytechniky, zdravovědy, veselé vědy a badmintonu, jsme otevřeli také

příštího roku nabídla kurz keramiky i pro rodiče. Takže
kdo má rád špinavé ruce od hlíny, bude mít příští rok
šanci se kreativně umazat i ve škole.
Na podzim k nám po mnoha letech zavítala Česká školní
inspekce. Průběh kontroly byl sice náročný, ale zvládli
jsme ji se ctí a její výsledek je pro školu velmi dobrý.
Inspekční zpráva je veřejná a bude tedy možné ji na
internetu vyhledat.
Jan Šafránek, ředitel ZŠ
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KŘIŽOVATKA RÁDELSKÝ MLÝN PO ROCE A PŮL KONEČNĚ OTEVŘENA

Pátek, 10.12.2021
Když jsem dnes před čtvrtou hodinou ráno odjížděl na
letiště, nebyl jsem si jistý, jak dobře bude sjízdná silnice
před Milíře, večer jsem se ale vracel domů již přes nově
otevřenou křižovatku Rádelský mlýn. Ta byla dnes odpoledne (i za účasti našeho starosty) konečně slavnostně otevřena! Je to pro nás pro všechny obrovská úleva
a doufáme, že se z Rádla zase stane ta poklidná vesnice,
na kterou jsme zvyklí. Jsme si vědomi, že to všem oby-

vatelům naší obce přenášelo mnoho komplikací, které
jsme nemohli bohužel jako obce moc ovlivnit. Chtěli
bychom vám všem ještě jednou poděkovat za trpělivost
a shovívavost během tohoto složitého období.
Krajské komunikace přes Rádlo i Milíře jsou ve velmi
špatném stavu, jednáme proto s Libereckým krajem a
ŘSD o jejich opravách v příštím roce.
Jsme také rádi, že se díky vyvinutému tlaku přes Liberecký kraj podařilo tuto technicky náročnou stavbu významně zkrátit. Původně totiž měla být dokončena až příští rok v létě. Stavbu realizovalo Ředitelství silnic s dálnic a stála téměř 450 mil. Kč.
Křižovatka, po které denně projede cca 33 tisíc
vozidel, je nyní i díky mimoúrovňovému křížení
mnohem bezpečnější. Odbočovací pruh od Jablonce směrem na Liberec dokonce vede po původně našich obecních pozemcích. Je zde také
instalován automatický zimní rozmrazovací postřik, zlepšil se i poloměr křižovatky. Doufáme,
že nám tato stavba bude dlouhou dobu dobře
sloužit.

Pavel Branda, místostarosta
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RÁDELSKÉ OSOBNOSTI
PAVEL BRANDA OCENĚN JAKO “OSOBNOST VEŘEJNÉ SPRÁVY”
Na celostátní sněmu Svazu měst a obcí obdržel náš místostarosta Pavel Branda ocenění “osobnost veřejné
správy”. Oceněn byl za dlouholeté budování mezinárodních vztahů českých samospráv. Pavel Branda přes
deset let zastupuje Českou republiku a její obce v Evropském výboru regionů (v současné době je místopředsedou české delegace), je dlouholetým předsedou Komise pro zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí a také místopředsedou Asociace evropských hraničních regionů. Svých zkušeností a kontaktů
využívá také při své práci pro Liberecký
kraj, který při Evropské unii již mnoho let

PLESOVÁ SEZONA 2022
Přes všechna omezení doufáme, že letos proběhne plesová sezona v rozsahu, jak jsme zvyklí
a zveme Vás tímto na plesy na Rádle:
14.1. obecní ples
25.2. myslivecký ples
18.3. hasičský ples
26.3. dětský maškarní ples

zastupuje.
Dlouhodobě se ve své činnosti věnuje podpoře přeshraniční spolupráce. Například před několika týdny byl pozván do Štrasburku, aby jako hlavní řečník vystoupil na
toto téma v Kongresu Rady Evropy.
Lenka Zimová
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RÁDELSKÉ OSOBNOSTI
TOMÁŠ SLAVÍK - TROJNÁSOBNÝ MISTR SVĚTA VE FOURCROSSU
Tomáš Slavík si před několika lety postavil dům na Milířích, a tím se z něj stal Rádelák. Dalo by se o něm ale
také říct, že je všudezdejší, jeho sportovní kariéra MTB
jezdce ho totiž zavádí do různých koutů světa.
Tomášovou posedlostí se od malička stala cyklistika. Od
svých 5 let se věnoval BMX a nyní se specializuje na gravity disciplíny horských kol, kde je několikanásobný
mistr světa a vítěz nejprestižnějších soutěží.
Letošní sezónu korunoval Tomáš zlatou medailí z mistrovství světa v italském Val di Sole, když vyhrál všechny vyřazovací jízdy. Nebyla to však jeho první zlatá z
mistrovství světa, na krku mu cinkaly již v letech 2010 a
2014.
Co je vlastně fourcross a jak se liší od BMX?
Fourcross se oproti BMX závodí ve čtyřech jezdcích nikoliv v osmi a trať není na rovině, ale z kopce dolů nejčastěji na sjezdovkách nebo v horském terénu. Oproti
BMX je to mnohem rychlejší, drsnější a samozřejmě
nebezpečnější. Je to vlastně srovnatelný s boardercrossem, kde Eva Samková získala zlatou medaily na OH,
akorát je to na kolech a v létě. Nejnázornější ukázka
toho, co je fourcross je moje domácí trať v Jablonci nad
Nisou na Dobré Vodě, jelikož je to trať světových parametrů a je považována za nejtěžší trať na světě.

Jste původem z Brna, jak jste se ocitl na Miliřích? Jak
se vlastně Brňák snese s Milířskou zimou?
Je to tak, původem jsem "brňák" a dovedla mě sem
přítelkyně, která je z Jablonce. Prvně jsme bydleli několik let v Jablonci nad Nisou, ale spousta mých tréninkových tras se motala okolo Rádla, Milířů a jednoduše
jsem si to tady zamiloval. Je to taky skvělá strategická
pozice, kdy často jezdím směr Praha a jsem pouze pár
minut od dálnice. Zimy jsou samozřejmě "trochu" jiný

než v Brně, ale musím říct, že preferuji spíš zasněženou
zimní pohádku na Milířích než blátivou a přitom ledovou zimu v Brně.
První nadílku sněhu už máme za sebou a spousta rádeláků už se těší na běžkařské kolečko na Milířích. Technika už se také chystá, aby mohla být připravena stopa hned, jak bude dostatek sněhu. Vyzkoušel jste minulou zimu rádelské tratě?

Nikdy jsem před tím pořádně na běžkách nejezdil až do
minulého roku, kdy jsem začal právě tady na Rádle. Vyzkoušel jsem běžky zařadit do kondičního programu a
funguje to skvěle. Už se nemůžu dočkat, protože loni
jsem na našem okruhu najezdil přes 1000 km a běžky
byly na denním pořádku. Z garáže rovnou na okruh!
V minulém roce vznikla na Milířích cyklistická dráha
pro děti i dospělé, tzv. pumptrack. Jak jste se podílel
na jeho stavbě?
Začíná být trendem nejen ve světě, ale i v ČR že každá
obec/město mají svůj pumptrack. Je to taková náhrada
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dětského hřiště nebo doplněk k němu, který je velice
moderní a má svůj smysl. Rok od roku je těžší dostat
děti ke sportu a musí se tomu jít čím dál víc naproti.
Milíře jsou většinou taková nástupní nebo výstupní stanice většiny cyklistických výletů po okolí a říkal jsem si,
že tohle je ideální místo právě pro takovou trať. Takže
jsme se rozhodli, že svépomoci uděláme tento krok
směrem k dětem my. V roce 2020 jsme postavili
pumptrack, v roce 2021 jsme pak přidali "Ferda trail" a
dětskou "Skill zonu" neboli dovednostní zónu pro úplné
začátečníky a malé děti. Tratě mají ale své využití i u
dospělých zkušených jezdců, což je parádní bonus navíc.
V bikeparkovém areál na Dobrá Voda pořádáte každoročně světový fourcrossový závod JBC 4X Revelations.
Jak zvládáte organizaci tak velkého podniku skloubit

se svojí sportovní kariérou?
No co Vám budu povídat. Není to nic jednoduchého,
ale za ty roky mi odpadá v hlavní dny závodu víc a víc
povinností díky skvělému teamu, který máme. Poslední
roky se v den závodu už prakticky o nic nestarám a snažím se soustředit čistě na závod z pozice jezdce. Začínali
jsme v roce 2013 přibližně s 20ti členým teamem, prošel jsem si peklem a snad všemi situacemi. Letos jsme
organizovali 8.ročník, náš team čítá v den závodu na
200 lidí a už nás nic nedokáže zaskočit. Jsem na naši
akci fakt hrdý, kam se posunula. Revelations je pro mě
skutečně srdcová záležitost, která má velké jméno i ve
světě. Není to jen závod, ale obrovská show se skvělým
doprovodným programem. Nejlepší závodníci z celého
světa na nejtěžší trati, 10 000 diváků, letecká show
Martina Šonky, koncerty, dětský závod....atmosféra
celé akce je úžasná.
Nedávno skončila uzavírka křižovatky Rádelský mlýn a
s ní spojené dopravní komplikace v obci. Přes všechna

omezení a kontroly hlídek policie byla cesta přes Milíře frekventovaná a obyvatelé se museli obrnit trpělivostí. Jak jste to prožíval Vy?
Byla to velká zkouška pro všechny obyvatele Rádla, ale
vždycky se na věc snažím dívat z obou stran, jelikož to
byla zároveň velká zkouška i pro jablonečáky a okolní
vesnice. Nebyla to lehká situace prakticky pro nikoho.
Trpělivost a tolerance byla opravdu na místě. Nebudu
lhát, ale spoustukrát jsem si zanadával, když jsem přijel
od Jeřmanic, byl tam zase zarvaný kamion a já musel
vše 30 min objíždět. To zažil snad každý. Někteří proti
tomu začali bojovat peticemi a někdo zase hřebíky,
ovšem efekt byl stejný a to žádný. Byla to neřešitelná
situace. Ale teď se tomu takhle zpětně usmívám a říkám
si, že jsou mnohem horší věci... Ani mě už neštvou ty 3
pneumatiky, kde jsem měl hřebík na našich autech. Teď
je to vše za námi a každý průjezd s nulovým provozem
si fakt užívám.
Letos jste si splnil velký cíl ve formě zlaté medaile z
mistrovství světa. Co plánujete do budoucna a jak se
po takovém úspěchu hledá motivace k dalšímu tvrdému tréninku?
Když se člověk žene za úspěchem, na který ještě nedosáhl, tak je hladový a motivace je obrovská. Samozřejmě obhajoba je vždy těžší, ale myslím že mi motivace
nechybí a hodlám se o duhový trikot porvat i v příštím
roce! Vždy se snažím hledat nové výzvy a ty mi jsou velkou motivací! Na příští rok mám v plánu přibližně 25
závodů, takže se určitě nudit nebudu. Koncem února
mě čeká hlavní závod sezóny a to nejtěžší městský sjezd
na světe, který se jede ve Valparaisu v Chile. Už se mi
podařilo dvakrát zvítězit a letos po dvouleté pauze bych
chtěl zvítězit do třetice. V roce 2019 jsem měl na této
trati těžký pád a mám tam nevyřízené účty. Příprava je
tedy v plném proudu a motivace je veliká!
Děkujeme za rozhovor

Stránka 12

SBOR DOBROVOLNÝCH HA SIČŮ RÁDLO
V sobotu 11. září se naše děti zúčastnily soutěže v požárním útoku, kterou pořádali hasiči z Pilínkova. V kategorii mladších skončilo naše družstvo na 4. místě a
družstvo starších vybojovalo 3. místo.

V neděli 26. září odpoledne jsme asistovali ZZS LK při
vyhledání a transportu pacienta v lese pod rozhlednou
Císařský kámen. Pátrání po zraněné osobě probíhalo v
těžko přístupném terénu. Jednotka vyjela v počtu 3+1
na místo události.

Za finanční pomoci Nadace Preciosa a Obce Rádlo byly
pořízeny nové sklopné terče. Oběma sponzorům velice
děkujeme a vážíme si jejich obrovské podpory. Terče
pomohou našim mladým hasičům při trénování správného trefení terče, se
kterým se děti setkávají
na hasičských soutěžích
v požárním útoku. Děti
musejí vodním proudem sklopit mechanismus terče, kde je průměr otvoru pouhých 5
cm.

Začátkem října se do naší jednotky přidali dva noví členové, což povede ke zvýšení akceschopnosti hasičů na
Rádle. Naše jednotka je zařazena do kategorii JPO 5 a je
předurčena na civilní ochranu a ochranu obyvatel.
V případě vyhlášení poplachu musíme vyjet do 10 minut. Disponujeme dopravním automobilem a také přívěsem nouzového přežití. Zasahovali jsme například u
nálezu letecké pumy v blízkosti sportovní arény
v Liberci, u velkého lesního požáru u Železného Brodu
nebo naposledy
u požáru skladovací
haly
v Chrastavě. Nadále však hledáme další posily
do našeho týmu.
V případě zájmu
nás můžete kontaktovat
prostřednictvím našich stránek www.hasiciradlo.cz nebo
na telefonním kontaktu +420 602 951 208 – velitel jednotky, Matěj Drešer.

Výjezdová jednotka Rádlo
V pátek 17. září se naše jednotka zúčastnila mezinárodního taktického cvičení v Harrachově společně s dalšími
jednotkami, polskými hasiči a ČČK z Jablonce nad Nisou.
Úkolem jednotky bylo postavit stan včetně zázemí pro
zraněné osoby. Poté členové jednotky poskytovali první
pomoc a asistovali při ošetřovaní zdravotníkům ČČK.

V úterý 2. listopadu jsme zasahovali společně
s jednotkou profesionálních hasičů u nás v obci při likvidaci olejových skvrn, které byly na silnici a táhly se
od Jablonce až do středu obce. Olejové skvrny byly zasypány sorbentem. Jednalo se v letošním roce o již sedmý výjezd naší jednotky.
Matěj Drešer
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KONALO SE
Hudební večer s Hankou Křížkovou
Když se vysloví jméno Hanka Křížková, většina z nás si
vybaví
sympatickou
a
úspěšnou
zpěvačku
s nezaměnitelnou barvou hlasu. O jejích kvalitách se
mohli přesvědčit všichni, kteří 26. října přišli do sálu
Kulturního domu. Zažili večer plný dobré muziky i humorného vyprávění z profesního i soukromého života
zpěvačky. Paní Křížková hrála ve dvacítce muzikálů, vedle toho se věnuje nejen zpěvu šansonů, ale i swingových a jazzových písní. Jak sama vyprávěla, je patronkou sdružení Sluneční paprsek, který pořádá ozdravné
pobyty pro nemocné děti.
Běhá celé Rádlo
V sobotu 4. září se u stánku na Milířích konal již devátý
ročník charitativní akce Běhá celé Rádlo, prostřednictvím které naše obec pomáhá dvěma organizacím: Hospici svaté Zdislavy v Liberci a Klubu cystické fibrózy
v Praze. Jako tradičně byla připravena symbolická trať,
kterou účastníci po zaplacení startovného (100 Kč do-

Lenka a Václav Špillarovi opět na Rádle
Ve čtvrtek 30. září 2021
se konal další ze série
pozoruhodných večerů
se známými cestovateli
Lenkou a Václavem
Špillarovými. Tentokrát
se s námi podělili o zážitky ze své cesty po Guatemale. Vašek, zkušený
vyprávěč, provázel přítomné historií, současností,
pozoruhodnými
přírodními krásami i způsobem života obyvatel
této, pro spoustu z nás
málo známé, nepochybně však zajímavé středoamerické země. Ani tentokrát nechyběla spousta skvělých fotografií. Na přání
diváků bude příští přednáška o Austrálii.

spělí, 50 Kč děti), často humorným způsobem absolvovali. Přímo na místě bylo vybráno 19 000 Kč, konečná
částka se vyšplhala na 23 000 Kč od těch, kteří se nemohli účastnit. Děkujeme všem, kteří přišli i těm, kteří
přispěli dodatečně. Velmi si toho vážíme.
A citát nakonec?
Jistě jste slyšeli o rčení: „Je lepší dávat než přijímat“, ale
význam těchto slov jde hlouběji, než se zdá. Když dáte,
získáte na oplátku mnohem víc. Možná ne ve stejné
formě, ale ve smysluplnější a hodnotnější podobě. Naučíte se soucitu, povzbuzení, laskavosti, obětavosti, lekcím o změně života, sebeúctě a vděčnosti (autor neznámý).
Za tým BCR Eva Rydval
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KONALO SE
Rádlofest 2021
Druhý ročník Rádlofestu jsme si na jaře naplánovali na
sobotu 17.7. Počasí nám však ukázalo, kdo je větším
pánem a akce musela být kvůli silnému dešti zrušena.
Předpověď na další den vypadala nadějně a tak jsme
požádali kapely, zda by mohly své vystoupení přesu-

nout na neděli.

a to nás celé odpoledne svou muzikou bavily kapely
Good Water Band z Dobré Vody a Funny Grass
z Českého ráje. Na tuto kapelu jsme se velmi těšili, protože těsně před prázdninami získala 2. místo v soutěži
Talent Country Radia.
Díky počasí se tak jeden sobotní festival rozdělil do 3
menších příjemných akcí. Jako hlavní organizátor jsem z toho na začátku měla trochu
vrásky, ale nakonec jsem moc ráda, že jsme
dokázali takto zareagovat, najít náhradní
termíny a dostát všem závazkům vůči kapelám i vůči obci Rádlo, která celou akci podpořila finančně.
Děkuji všem návštěvníkům a fanouškům,
kteří si na letošní rozdělený Rádlofest našli
cestu a užili si na Milířích tři pohodové letní
neděle s country kapelami z Rádla a blízkého okolí.

Z původně plánovaných 4 kapel však mohly pouze
dvě z nich – Kapelníci z Železného Brodu a Bleskový
sběr z Jablonce. Neděle nám naštěstí vyšla, sluníčko
svítilo už od rána a přišlo i hodně fanoušků, kteří přesun termínů sledovali na sociálních sítích.
Bylo nám však líto, že bychom si my ani největší favorit letošního ročníku – kapela Funny Grass na Milířích nezahráli a tak začalo vyjednávání o dalších termínech.
Naše kapela Blue Apples nakonec zahrála všem náhodným návštěvníkům ale i svým věrným fanouškům v neděli 25. července.

Děkuji obci Rádlo za finanční podporu Rádlofestu a celému personálu Kiosku Milíře za perfektní zázemí pro
tuto akci. Věřím, že se nám příští léto podaří uspořádat
3. ročník s dalšími zajímavými kapelami.

Další dvojkoncert se povedl domluvit na neděli 8. srpna

Zuzka Čiháková, kapela Blue Apples
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KONALO SE
Den otevřených dveří v Liberecké Sudbury škole
V sobotu 6. října se uskutečnil dlouhou dobu odkládaný
„den otevřených dveří“ v Liberecké Sudbury škole. Plá-

ním firmám a sponzorům, bez jejichž podpory bychom
nemohli školu postavit.
Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky!
Radek Pokorný, ředitel školy

Mikulášská nadílka pro Hospic sv. Zdislavy

novali jsme jej uspořádat již na podzim minulého roku,
ale bohužel to nebylo možné. Možnost prohlídnout si
nově vybudované prostory naší komunitní školy a seznámit se s jejím fungováním využilo přes 70 lidí. Pro
děti byla připravena tvořivá dílnička, pro dospělé promítaní dokumentárního filmu z holandské demokratické školy s následnou živou diskusí.

V minulém roce v této době přišla Lucie Štoková s nápadem připravit dárky pro osamocené seniory v jabloneckém domově seniorů. Letos ve spolupráci s Albínou
Horákovou, která pracuje v libereckém Hospici svaté
Zdislavy, vymyslely mikulášskou nadílku pro jejich klienty.
Rádelské maminky vyráběly a nakupovaly (vybraly mezi
sebou 5.600,-) a připravovaly a vzniklo tak 28 balíčků
dobrot, kosmetiky, ale také ručně vyrobený přáníček,
mýdel nebo keramiky.
Dárečky předal Mikuláš s čertem a andělem přímo klientům hospice a jak potvrdila Albína, udělaly jim velkou
radost.
Martina Ondrášková

Jsme rádi, že můžeme fungovat na Rádle a rádi bychom
byli součástí místní komunity. Plánujeme proto pořádat
pravidelně sousedská setkání. Bohužel hned první předvánoční, kdy jsme chtěli sousedy pozvat na vánočku a
svařák, jsme museli kvůli opatřením odložit. Budeme se
také starat o naučnou stezku v blízké chráněnce. Již
máme zaměřené části chodníčků v horní části, které
plánujeme na jaře ve spolupráci s obcí opravit.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat
všem Rádelákům, kdo nám se stavbou pomáhali i míst-
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Pohádkový les

Oslava svátku svatého Martina
Dne 21.8.2020 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 devět stanovišť, kde děti plnily úkoly pod vedením pohádkových bytostí. Součástí
trasy bylo také 30 karet
s kvízovými otázkami ve
třech kategoriích (předškoláci, školáci, dospělí), díky
kterým se odpoledne aktivně zúčastnili i dospělí. Novinkou pak byla tři stanoviště sportovní, kde mohly děti
vyzkoušet svou obratnost.
V letošním roce absolvovalo
trasu přes 500 účastníků a
všechny děti, kterých bylo
cca 300, byly v cíli odměněny cenami.
Akce již tradičně 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,
Jana Kadlecová a Petra Šikolová

Svatomartinský den měl v Čechách a na Moravě bohatou tradici, pojí se k ní mnoho pranostik. Čeledi končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala nového
hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. V tento den se uzavíraly smlouvy, konávaly se výroční trhy a
martinská posvícení, hospodyně pekly posvícenskou
martinskou husu, pekly se martinské rohlíky nebo pod-

kovy. Byl to jeden z nejoblíbenějších svátků v roce.
Tato tradice na většině míst téměř vymizela, avšak
v posledních letech opět nabývá významu. Možná si
uvědomujeme, že v dnešní době stresu a shonu udržování tradic a příběhů s nimi spojených smysl má, neboť
dává člověku pocit sounáležitosti a posiluje vazby mezi
lidmi.
Ve školce jsme tuto tradici obnovili poprvé v roce 2008,
postupně ji rozšiřovali a ve spolupráci s rodiči spojili
s lampionovým průvodem od školky k rozsvícenému
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prostranství před kostelem. Tam „svatý Martin“ přijíždí
a odehrává se scénka, při které se podle legendy Martin
rozdělí o svůj plášť se žebrákem a tím ho ochrání před
zimou. Na základě příběhu svatého Martina se snažíme
v dětech rozvíjet empatii, pocit soucitu s druhými i
schopnost rozdělit se a pomoci kamarádovi v nouzi.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili a hlavně
těm, kteří pomohli tuto vydařenou akci zajistit, ať už to
byla výzdoba před školkou a před kostelem, obsluha
občerstvení, fotografování i perfektní výkon obou aktérů představujících Martina i žebráka. Zvláštní dík patří
maminkám za upečení spousty vynikajících dobrůtek!

V duchu tradice nás velbloud dovedl před obecní úřad,
kde byl za zpěvu koled a pomoci dětí rozsvícen strom.
Pan starosta popřál všem přítomným příjemné prožití
vánočních svátků prožitých hlavně ve zdraví.
K příjemné adventní atmosféře letos chyběl rádelský
jarmareček i přátelské popovídání u svařáčku, tak snad
příští rok…

Eva Rydval
Vítání adventu na Rádle
V neděli 28. listopadu se v letošním roce rozsvěcela 1.
adventní svíce a po celé zemi se rozzářily vánoční
stromky, nastal čas příprav na nejkrásnější svátky
v roce.
Advent v naší obci většinou otevírá koncert v místním
kostele Nejsvětější Trojice. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v zemi jsme se obávali, zda se vůbec
bude moci uskutečnit. Obavy se naštěstí nevyplnily a
tak si přítomní mohli vychutnat hudbu vynikajícího souboru Musica Bohemica s uměleckým vedoucím, multimuzikantem Jaroslavem Krčkem, který na začátku koncertu zapálil první svíčku na adventním věnci.

Přejeme vám, aby hřejivé světlo svící, které si v tomto
vánočním čase zapálíte, vás provázelo po celý příští rok
- a jak se zpívá v jedné známé koledě: … štěstí, zdraví,
pokoj svatý vinšujeme vám…
Eva Rydval
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CO NÁS ČEKÁ?

Čertovská stezka

Tříkrálová sbírka

Původně to vypadalo, že Vám ani letos za rádelské maminky nebudu mít co psát kvůli nepříhodným epidemiologickým podmínkám. Na poslední chvíli jsme se ale
rozhodly, že to tak nenecháme a ukuly jsme pro Vás
plán na venkovní "Čertovskou stezku" kolem koupaliště, aby ti naši místní špuntíci měli alespoň nějaký zážitek. Na stezce jsme vytvořily celkem čtyři stanoviště, a

Ve spolupráci s Oblastní charitou Liberec připravujeme
v prvním lednovém týdnu „Tříkrálovou sbírku“. Pokud
tedy v prvním lednovém týdnu u Vašich dveří zazvoní
koledníci se zapečetěnou pokladničkou s prosbou o
příspěvek, budeme rádi, když budete stejně štědří jako
před dvěma lety (minulý rok nám lockdown konání sbírky znemožnil). Termín konání sbírky bude zveřejněn
obvyklým způsobem.
Rádlo má talenty
Pokud to epidemiologická situace v zemi dovolí, rádi
bychom na jaře opět uskutečnili akci „Rádlo má talenty“, na které se představují děti se svým uměním
v oblasti hudební, taneční či sportovní. Zájemci o účast
zavolejte prosím na tel. 725559885.
Eva Rydval

to včetně pekla a nebe, přičemž se začínalo peklem,
tedy rovnou zhurta, netřeba žádné štráchy, že? V pekle,
které bylo umístěno u pece, čekali dva čerti a ti za zvuků řinčejících řetězů vyčinili dětem za jejich celoroční
hříchy. Pokud ovšem dítko obehrálo čerta v kostkách,
mohlo nastoupit na cestu vykoupení se ze svých hříchů
a pokračovat na další úkoly, kterými bylo hledání čertovských podkov a vhazování polínek do kotle. Poté už
dětičky čekal jen nebeský úkol zazpívání či zarecitování
básničky a vytoužená odměna od Mikuláše, kterou připravili pro svá dítka rodiče. Celá letošní akce probíhala
ve velmi úsporném režimu, než jsme zvyklé z předchozích let, tedy i bez občerstvení. Upřímně však doufáme,
že tomu tak nebude napořád a my se s Vámi všemi budeme moci opětovně setkat bez jakéhokoli omezení.
Třeba již na konci března na dětském maškarním plese:).
Krásný nový rok všem a těšíme se na Vás.
Petra Omarov
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PŘEDSTAVUJÍ SE RÁDELSKÉ SPOLKY - MYSLIVESKÉ SDRUŽENÍ ZELENÉ ÚDOLÍ
Chtěl bych vám představit již zmíněný myslivecký spo- Spolek si na svou činnost výhradně vydělává pořádáním
lek a jeho činnost.
společenských akcí a výběrem příspěvků od svých členů. Chtěl bych na tomto místě poděkovat současnému
Krátce z historie. Z kronik máme doloženo, že první žávedení obce Rádlo, že nám poskytuje každoročně dotadost o pronájem honitby Rádlo byla podána místnímu
ci na nákup krmiva pro zvěř na zimní období. Utržené
honebnímu výboru v Rádle 15.9.1946 místním občafinanční prostředky slouží k úhradě nájmu za honitbu a
nem Františkem Buriánkem. Následně pak v pravidelna opravy mysliveckých zařízení (krmelce, kazatelny,
ných intervalech podávali žádosti další osoby, až do
posedy atd.).
roku 1959 , kdy byla v září ustanovena Lidová myslivecká společnost Rádlo ,, HÁJE ", čítající 7 členů z Rádla a 2 V lese se téměř každý den setkáváme s nešvarem volně
z Rychnova.
pobíhajících psů a samozřejmě s motorkáři, takže zvěř
nemá klid, prchá ze svých zálehů, kde odpočívá, a ve
Takto to fungovalo samozřejmě s obměnou členů až do
velké míře dochází ke střetu s dopravními prostředky.
roku 1980, kdy zásahem vyšší moci bylo provedeno
sloučení MS LIAZ RÝNOVICE s již zmiňovaným MS HÁJE V tomto předvánočním čase chci apelovat na návštěvníRÁDLO, a tak vzniklo současné MS ,, ZELENÉ ÚDOLÍ ". V
současnosti má náš spolek 24 aktivních členů a 5 adeptů, kteří se připravují na zkoušku z myslivosti.
Honitba Rádlo se rozkládá na území obce Rádlo, části
Jeřmanicka, části Proseče nad Nisou, Prosečského hřebenu a Dobré Vody. Honitba má rozlohu 1580 ha.
Ve zdejších lesích žije zvěř srnčí, černá (prase divoké),
zvěř drobná, zastoupená v menší míře bažanty a zajíci.

ky lesa, kteří chodí na Štědrý den se svými dětmi
ke krmelcům přilepšovat zvěři nevhodným krmením
(chleba, bramborový salát ,tropické ovoce). Ve spoustě
případů tím zvěři spíše škodí, ta má pak velké zdravotní
problémy, které končí i jejich úhynem. Nepředkládejte
jim prosím plesnivé pečivo. Kaštany patří na zem a do
sněhu, ne do korýtka, sušený kaštan musí do sebe natáhnout vlhkost, aby ho zvěř mohla rozkousat. JablíčDíky intenzivní zemědělské činnosti tato zvěř ubývá, a kem a mrkví jim prospějete mnohem víc a jadrné krmito celorepublikově. Dále se tu vyskytují jezevci, kuny, vo, seno a sůl mají od nás. V zimním období se lesní
lišky a draví ptáci. Na Prosečském hřebeni se občas vy- zvěř přikrmuje a nevykrmuje.
skytne zvěř vysoká. Každoročně se dělá sčítání zvěře a
Na závěr chci všem popřát klidné prožití vánočních
na základě toho je stanoven plán lovu od pronajímatele
svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
honitby, a tím jsou Lesy ČR.
Za MS Rudolf Čermák - předseda
Radek Novotný - myslivecký hospodář

