
Áaul. Prws(a_vuJť ve sve lrove
knize l(arel cemý - spiwa_
lel a loslarec Párlamentu
Če6ké repnbliky, žijici v Ba-
rnrech nad Sámvou m Žďár_
sku' Publikae nee název
Ťváře vysďiny na poštov-
nichaámkách.

,.Na knlze jsm pn6vď
několiE let a aŤadil do ni
osbn6t1, kt€ré se na vyp
či!ě narodily' Žily tun€bojek
tomuto knji nějak vážejejícil
původ." uved| Karel Čemý.
Podle Jebo ďov s iďná jak o

úlÚiucll' lllaplte z Blgl alc @
mjít ?ároÝ€ň na čsbýcb či
ěBkoslovetrkýcb'

Žižkaisportovci
',v'kníze 

jsqr rsoby sďazeny
podle d8tá naMnÍ, pmí
kapil,otá tedy patři Juu Žiž-
kovi," popgl Karei Čemý s
fim' že Yýeflmý vojevůdce'
ktBrý zabynul u Přibyslavt'
byl wobrazen lapŤíLlad E
poštovnlch znáBkíclr utev-
slďchn€bopolských.

urM tuw !lqr! $ýq puvw ua
Jiblavsku.

Z fuil umělcú tBh dmtalv
k$'ze progtÓť hudebni sklaala-
iél Ralph Benátzky locháBjí-
ci z Mofavstýcb Eudětsvic a
bud'ébnt 8kladatď cBtav
M8hl€r, Ť0óík z ob@ Ealiště
na Pelhřimovstu. 

''Ťerr 
se ob-

jevil nej6 m čekýó či n-
kouských arámxácb' ale m-
příklail i m třcb naibnkých'
álMnskýcb' turlú€uskýďt
nebo tonžs}ýcb"' vyjnr€ne
valáutoÍ nWépublikace.

ulll ťutsrul d ÚNl ftou.
mmn s jibtavským původem
éi alva 8portwci - fosďisb
Matěj Šiudeřrr a zalladatel
{Dského lyž'váni Matěj
zňreký.

Na poštoní 'máuree byl
wobrmn i raloushý spollrG
vý pr€ziilent hanttšek Jonáš'
mátý splše jako Fnnz JG
nas' jebď rodiče pocházeli
právěrJiblavska.

Nová publika& by s na
khibkupŇ&ých pultsh měla
objevitkažtlýmdne.m.

suJE MaJ VySoCffi. irur'
členÍou hodnotici lEÚlu
jmenovali kmjŠtiřadní

Projekty by mély přispět ke
zvýšóní bezpernosti paci€ntů
v lůŽLových zdravotoických
zďlzen1ch- Jejich sučástí je
Íaté popls možného av€denl
v itných zdnvotnických aří
zenícb. Nawbovaná otEtfu nÍ
by měla ýést k uintnalirei
chyb při po8k!,'tová!l zdra-
votnI péče - napŤihlad' aby *
při léčbě pěmďúy zaměnit
nékŮeróúkony.

neruwnsr. vrte@m pryllno
ročníku se stala Fah'tni ne-
mocni€ ostťava. Mezi tři
nejtreBší zafudila odbomá po-
rcta taaé prcjekty nemocnic Y
Ji}rlaYě av llavlíčkově Brcdě.

slavnostni udě}ení aeny
bejtrnána kmje vysočina
Bězp€čná nemocni€ * usku-
tečnÍ 2A. ledna 2010 v Honíc_
kém divaďe Ji}úava' Ťři vl-
tč'mé pťoiekty budou pťezen.
továťly o deD později na třetim
ročnlku @lostátnl koďeren_
eDnybezpďí. (rd'

Lidé svatého Floriána
Hasiči z Radkova konečně prolomili smůlu

Poďednt dějiuy sDIt Rad-
kov s áčalypBát v řm 2008,
kdy nyDéjšÍ {buástvo zaloáil
starGta obe, ktérá má sÍ
dvě stě obyvatel. v $učás:
nosti čttá sboť 87 členů, kteří
j€ou převážně mlď!Í, a jeden
ltrbází zé zvolenovic' velltB
lem jéŤou!ášMárečeB'

Dobrovolní taÁič! se pravi_
delné účastnísoutěžl v poŽjy-
n'm útoku. Podl,e Mar€óka je
letoŠnl rck pťo ně nejúspě$
nějši. '"zlskalt 

jsme dva tnt-
tovnÍ pobáry v Mrákolfuě a v
BÍém Ktmeni a lEdďilo s
nám podřubé obbájit putomí
pohár ve sl'avmicích"' popsl
uspéehyMareček.

Letošnírokbyl
nejtispěšnější
Ítsiči b:]aloYali t8té na dř
máeÍ púdě. Prolomili kon€čně
smůlu a mistili s m domácí
s[těŽi, ktprá s toilá vždy
předpoďednl sobotu v spnu.
Na}onec skončili druzi.

NejrychléjšiE časm s

črnnmšoÍ ĎÁBtÍcL DommtrílEld 
' 
íbil(ri nod na dffit

oHfi ho úbla Fďo: Archív sDH

Eohou Radtovštl pcblubit' ltterý nméřili 1&s9 vteřin.
kdyŽ souiěŽili v Přibyslavi- L€tGcěltmobjeiipětatřiet
cÍch. suté4EŽjeojtdnuvicngž

Ťm aběhli svůj rekor4 vlmi. Učstni s nqien olg€s-

n1ch ávodú' nejtlál byli na_
příklad v Nvětilově m
I{avlíčkobrodsku.

Užod roku 2m6 sí drožstvo
buduje hasičský areál pod
hrá?Í rybn'ka Hřebílko' kde
tákétrénuje-,,vloůském rme
si h*iči zrekonsttuovali také
has!čskou zbrojnicí formou
brigády na Ylasin' eáktady'"
doplnilvelitel Mďeč€k.

DobrovolnÍ hasiči trenují
iedenkrát ťýd]ré' al€ ne YŽdy
s jim to podďi, protrže vét_
šina 

' 
uich chodÍ do práce. v

zimíc& mésicích prověfují
hlaně hasičskou techn'ku a
připEvq;i s na smnu'

Ďáblíci proti obni
Ha3iče z Radtova rozgná
člověk snadao. Asi tři rcky
ĎBÍ mdkovské dnŽstvo čeř_
Yenošedé dfesy s ňblikem m
pfudní straně' Čenená bna
má připomínatoheň'

sboť pomáhá m všeďl bri_
gátlách v obci. Tb je podponrie
finančně i materiá:Ině..

Ko{ů_v
hasekÍ
pocBr

.:-r{S

$bor dob$,olnýcb brrsičt
v Bad&ově nÉni'dcs ařa.
zen do záBáhoÝé jednotb,
Bterá pomábá ra výjea.
doď! ale do o€ffi akc€ se
také dÉtaee. Il6iči na.
přiElad wčerpávari v obci
voalu ze sldepů po červerr-
covýďt de*tích tr€bo Y pq
lovir$ záři nsáhovali
u požáru mdinrÉbodorrru

PANTilENSEnIIIIU

Mívámpřtn*Íséňál, kt€Ú
s věllu.ié }i5l!&á čbn6ti sbolů
dobÍowlných ha$lííAř& pb
slM tohďo roku yán blde e
dak* poŮú'!Eřpfi nášér prcfb
5bďú zvašďE oke
ve spolupíáci a pňilallÍcl
zám!fr p'obltá slíěňtíňlasp.
vállo lÉlrh{|{!.řtrlecs
cďúrbalt Hla*uitr m fu{nme
tU a whť{ib 

'alíÍÍdvé 
r$!y!

v&. E llrTi dénl.c'llÉÚacl

PAVLA JANoUŠKoVÁ

Radrol l taková obs' jako ie
Radlrov nedaleko T€Ič€' má
soje dobrovolné hasičg Po-
čátky sboru e datdi uŽ do
roku 1923 a prvni fotodoku-
mentace rc dmhovala z oslav
dvacátébo Ý.ýročí'aložeaí.


