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RAKOVNICKÝ
deník
30. 12. 2009 - Sláva Pilík 

Mánek třetí ve Třtici, Stehlík vyhrál svou kategorii
Třtice - Předposlední závod celoročního Poháru běžců Kladenska a Rakovnicka 33. ročník Vánočního běhu 
přivedl běžce do nedaleké Třtice. Byli tu také běžci rakovnického regionu a nutno říci, že si počínali velmi 
úspěšně. Z nich vůbec nejlepšího času dosáhl rakovnický Ondřej Mánek, který za 18,21 minuty doběhl 
celkově třetí a potvrdil své druhé místo v celkovém pořadí Poháru. Další z rakovnických běžců Miroslav 
Stehlík byl v cíli pátý a svou kategorii veteránů od 40 let dokonce vyhrál

http://rakovnicky.denik.cz/miminka/hlasujte-prave-jsme-se-narodili20091231.html


     K důležitým soubojům o celkové pořadí v Poháru ale došlo také dalších kategoriích. Krušovický Josef Beránek 
svedl v kategorii veteránů od 50 let důležité klání s kladenským Urbancem, který v posledních závodech mocně 
dotahuje jeho náskok několika bodů. Beránek mohl, aby udržel šanci na vítězství, doběhnout v pořadí kladenských a 
rakovnických běžců těsně za svým rivalem, ale nikoliv hůře. Ostatním regionálním běžcům šlo spíše o potvrzení 
svých dosavadních výkonů, či se po vánočních hodech dobře proběhnou a možná i setřást ze sebe nějaká kila navíc.
     Celkovým vítězem závodu se stal Ondřej Čadek ze Stradonic, jenž jako jediný pokořil hranici 18 minut časem 
17,32. Na druhém místě doběhl Miroslav Rybáček z ASK Počerady. V kategorii od 40 let se tak za slunečného, ale 
mrazivého počasí, nejvíce „zapotil“ rakovnický Stehlík, jemuž byl největším konkurentem stochovský Václav Klos. 
Rakovnický běžec si ale stále kontroloval svou pozici a v konkurenci 12 běžců této kategorie vyhrál o 11 vteřin. S 
ohledem na poměrně obtížnou pětikilometrovou trať, která vedla z jedné třetiny po velmi zledovatělém povrchu, 
dosáhl i dobrého času - 18,56 minuty. K času na úrovni 20 minut se přiblížil také již zmiňovaný Beránek (20,31) a 
také řevničovský Pavel Bříza, který dosáhl za 20,39 min. na deváté místo v nejpočetnější kategorii 23 běžců do 39 
let. Z dalších běžců regionu upoutala účast Josefa a Martiny Vorlových z Příčiny. Byť spíše cyklisté, jak řekl v cíli 
Josef Vorel, mezi běžci prokázali svou kondici. Čtyřiačtyřicetiletý Vorel dosáhl na dobrý čas 21,25 a sedmé místo, 
Martina pak obsadila třetí příčku mezi ženami od 35 let časem 27,44 minuty. Za zmínku stojí také účast 
čtyřiapadesátiletého Karla Filipa (23,03) a devětapadesátiletého Slávy Pilíka (23,56), kteří obsadili 14. a 16. místo v 
silně obsazené kategorii dvaceti běžců do 59 let.
     Ve Třtici ale závodili také domácí běžci z TJ Rekrea Třtice. Nejvíce jich nastoupilo do kategorie nejmladší, 
kde si pro pomyslné vítězství mezi domácími doběhl časem 23,08 sedmadvacetiletý Martin Pošta, před Janem 
Urbanovičem (26,52) a Radkem Škutchanem (29,59). Závodu se zúčastnila také ženy ze Třtice - Anežka 
Vejražková a Milena Škutchanová nerozlučně proběhly cílem spolu v čase 30,31 minuty.
Pohár běžců Kladenska a Rakovnicka pokračoval druhý den v Kladně posledním 29. závodem na podobné trati jako 
ve Třtici, měřící necelých pět kilometrů. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/manek-treti-ve-trtici-stehlik-vyhral-svou-kategori.html

RAKOVNICKÝ
deník
21. 12. 2009 - Aneta Poláková 

Řidiči by si měli dávat pozor na namrzlé vozovky
Rakovnicko- Právě v těchto dnech by měli řidiči při jízdě snížit rychlost a zvýšit pozornost. 

V zimním období by si řidiči měli dávat pozor na namrzlé vozovky. Toto varování platí zejména pro následující dny, 
které nás čekají. Jak by se v těchto dnech řidiči měli na silnicích chovat nám sdělil zástupce vedoucího dopravního 
inspektorátu v Rakovníku Ladislav Heller. „Řidiči by si současnou silnici neměli plést se závodní dráhou. Někteří si 
neuvědomují, že jsou na vozovkách vyjeté koleje. Jakmile se s vozidlem dostanou mimo, tak snadno dostanou na 
sněhu smyk. Auto se pak stává neovladatelným a řidiči často končí v polích. Řidiči by měli hlavně dodržovat 
rychlost.“ 
Důležité je také připomenout, že v dalších dnech nastane obleva, a tak sníh půjde dolů. V nočních a ranních hodinách 
budou silnice namrzat a zvláště v lesních úsecích by řidiči měli jezdit tak, jak jim ukládá zákon. 
     Ovšem ani uplynulý víkend se neobešel bez dopravních nehod. K první z nich došlo na silnici ve směru od 
Rakovníka na Pavlíkov. Dvaadvacetiletý řidič osobního vozidla Renault nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze 
vozovky a naboural do couvajícího vozidla Renault. „Pětapadesátiletá řidička v té chvíli couvala do vrat. Přijíždějící 
řidič vozidlo neubrzdil, a tak došlo k lehkému střetu mezi vozidly. Auto nadále narazilo do rodinného domu,“ uvedl 
Heller. Dopravní nehoda se obešla bez zranění. Celková škoda na vozidlech vystoupala na sto padesát tisíc korun.
     Zasněžená vozovka si vyžádala další dopravní nehodu u obce Třtice. Okolo desáté hodiny dopolední 
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projížděl devětapadesátiletý řidič zátačkou ve směru od Mšece na Třtici. Ovšem na zasněžené vozovce dostal 
smyk, vjel mimo vozovku a přední částí vozidla narazil do dopravní značky. Alkohol byl na u řidič na místě 
vyloučen dechovou zkouškou.
     Během měsíce prosinec eviduje Dopravní inspektorát v Rakovníku celkem třiatřicet nehod. Z toho dva lidé 
nehodu nepřežili. Škody se pohybují okolo dva a půl milionu korun. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/ridici-by-si-meli-davat-pozor-na-namrzle-vozovky.html
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Koncert k poctě Mikuláše
TŘTICE (bed). Kostel sv. Mikuláše ve Třtici se stal v pátek 4. prosince svědkem koncertu, který byl uspořádán k 
poctě jeho patrona. Protagonisty zdařilého podvečera byli scénárista a režisér Vladimír Matějček a varhaník Přemysl 
Kšica. Autor rozhlasového cyklu Tisíc a jedna noc Vladimír Matějček, který se v poslední době věnuje vlastním 
jevištním a koncertním projektům, přednesl  Legendu o svatém Mikuláši.  Její  jednotlivé části  rozdělily varhanní 
skladby Skladby J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W. A Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera, které 
zahrál posluchač pražské AMU Přemysl Kšica.

zdroj: Raport

RAKOVNICKÝ
deník
29. 11. 2009 - Kamila Hejdová
 

Třtice se výhrou nad Řevničovem posunula na druhou příčku
 
     Rezerva Kings si poradila s lubenským celkem, když šesti góly ve druhé dvacetiminutovce pohřbila jejich naděje 
na úspěch. Třtice si těsným vítězstvím nad Řevničovem vyhoupla ze čtvrté příčky až na druhou. Lubná podlehla i ve 
svém druhém utkání, tentokrát Slabcím.

Baník Lubná – Kings B 4:9 (2:3,Klik, Trejbal, Košťál, Koch T. – Schwendt M. 4, Vávra 3, Konopásek, Došek.) 
Rozhodčí: Brejník, Joglová. Rekrea Třtice – Sokol Řevničov 6:5 (2:2, Ducár L. 2, Jiras 2, Tichý, Trkal - Pirkl, Tóth 
Marek, Rais, Zukriegel, Murčo.) Rozhodčí: Brejník, Joglová. TJ Slabce - Baník Lubná 6:1 (2:0, Gajdoš Jakub 2, 
Čiha 2, Klekner, Melichar, Truxa - Koch T.). Rozhodčí: Titlbach, Brejník.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/trtice-se-vyhrou-nad-revnicovem-posunula-na-druhou.html 
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Doutnající kořeny
TŘTICE (peg). Stochovští a třtičtí hasiči vyjeli ve čtvrtek dopoledne do lesa k Bucku, kde podle telefonického 
oznámení doutnaly kořeny stromů. Protože bylo místo vzdáleno asi 500 metrů od cesty a bylo pro hasičskou techniku 
nepřístupné, museli hasiči natáhnout dlouhé vedení a pak plochu 3x3 metry uhasit. Škoda byla nulová

zdroj: Raport

Miny u Bucku
TŘTICE (peg). V blízkosti rybníku Bucek nalezl v sobotu 14. listopadu 41letý muž z Rakovnicka nevybuchlou 
válečnou munici. Přivolal policejní hlídku z Nového Strašecí, která místo zajistila do doby, než přijel pyrotechnik. 
Ten objevil v zemi třináct protitankových min, z nichž byly funkční jen některé, ruční granát a osm výmetných trubek 
od Pancéřové pěsti. Miny a granát zlikvidoval na místě, trubky, které samy o sobě nejsou nebezpečné, odvezl.

zdroj: Raport

Pavlíček k soudu
RAKOVNÍK (bed). Kauza bývalého tajemníka MNV Třtice a pozdějšího vedoucího tajemníka OV KSČ 
v Rakovníku Rudolfa Pavlíčka bude přece jen projednávána u soudu. Rozhodl o tom minulý týden Krajský soud 
v Praze.
     Rudolf Pavlíček je obviněn z toho, že jako tajemník MNV Třtice nechal násilně vystěhovat z této obce v 50. 
letech 20. století rodinu statkáře Horáčka, který se nechtěl zapojit do kolektivizace zemědělství. Okresní soud 
v Rakovníku původně odmítl případ řešit s tím, že je promlčený a amnestovaný. Státní zástupce však byl jiného 
názoru a podal stížnost ke Krajskému soudu v Praze. „Rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku bylo zrušeno a věc 
byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení,“ uvedla ve zpravodajství TV Nova místopředsedkyně Krajského soudu 
v Praze Lenka Ceplová.
     „Písemné rozhodnutí krajského soudu jsem zatím neobdržel. Až se tak stane, spis prostuduji a nařídím hlavní 
líčení. Nemám žádný zájem na tom, aby věc byla protahována,“ reagoval předseda Okresního soudu v Rakovníku 
Marcel Lehečka. Podle jeho slov by k tomu mohlo dojít ještě letos v prosinci.zdroj: http://raport.cz/noviny/2009-47_pavlicek-k-
soudu/2009-47/

http://raport.cz/noviny/2009-47_pavlicek-k-soudu/2009-47/
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RAKOVNICKÝ
deník
16. 11. 2009 - Jana Elznicová
 

U Bucku se válely protitankové miny
Třtice - Pyrotechnik miny a granát odpálil v místě nálezu, tedy u Bucku.
 

     Hvozdy na Rakovnicku skrývají stále velké množství 
ostré munice, neblahé pozůstatky druhé světové války.
V sobotu uplynulého týdne se o tom přesvědčil také 
jedenačtyřicetiletý muž z Rakovnicka, který nedaleko 
rybníka Bucek v katastru obce Třtice, kde bývá přes léto 
velké množství rekreantů, objevil dokonce třináct 
německých protitankových min (vzor 35).
     Na místo smrtelně nebezpečného nálezu v katastru obce 
Třtice byli přivoláni novostrašečtí policisté a pyrotechnik.
Mluvčí rakovnické policie René Černý popsal další dění :
“Pyrotechnik na místě odpálil miny a ruční granát. Tato 
munice byla totiž v havarijním stavu. S sebou si pak odvezl 
osm výmětných trubek pancéřových pěstí.“
     Není to poprvé co pyrotechnik odstraňoval u Bucku 
smutné pozůstatky války.  

V červenci loňského roku zde byla například v zemi nalezena protitanková mina, šest granátů a dvě kila malorážkové 
munice. Pyrotechnik tehdy také zajistil okolí nálezu a poté odvezl munici k odborné likvidaci.smutné pozůstatky 
války. 
     V červenci loňského roku zde byla například v zemi nalezena protitanková mina, šest granátů a dvě kila 
malorážkové munice. Pyrotechnik tehdy také zajistil okolí nálezu a poté odvezl munici k odborné likvidaci.
„Jsou to zřejmě zbytky z války, kdy po karlovarce prchaly německé konvoje a zbavovaly se přebytečného nákladu,“ 
uvedl před rokem starosta nedaleké Třtice Luboš Hejda s tím, že je dobře, když se okolí obce čistí od těchto 
nebezpečných pokladů. „Nejvíce se obáváme toho, aby na munici nenarazily při hře děti,“ zdůraznil ještě Luboš 
Hejda.
     Nálezce munice se i v tomto případě zachoval zcela správně. Munice se nedotýkal a vytočil číslo policie, která se 
o vše postarala.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/u-bucku-se-valely-protitankove-miny20091116.html
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RAKOVNICKÝ
deník
4. 11. 2009 - Jana Elznicová
 

Představujeme sbory dobrovolných hasičů rakovnického regionu

Lidé svatého Floriána
Dobrovolní hasiči ve Třtici mají stále plno elánu
 
Třtice - Sbor dobrovolných hasičů ve Třtici byl založen v roce 1884

Historie

     Tento termín potvrzují i údaje v 
kronikách  okolních  sborů,  jako 
jsou  účasti  na  různých  akcích  či 
oslavách  a  nakonec  i  údaje  v 
evidenci  okresního  sdružení.
     Podle časopisu Český hasič měl 
v  roce  1885  sbor  30  členů.
     Už v roce 1905 měli  hasiči  ve 
Třtici  hasičskou  zbrojnici.  Byla 
postavena  z  bývalé  pastoušky  v 
čísle  popisném  30.
     V roce 1911 si hasiči vylepšují 
kroj o čamary. Ve sboru je celkem 
54  členů,  ale  pouze  14  činných. 
Současný  starosta  SDH  Třtice 
Pavel  Ryba  konstatoval:  „Tento 
problém  se  ve  sboru  ostatně  řeší 
každoročně.“
     Tradicí se stává hasičský ples.  

AKTUÁLNÍ SESTAVA DRUŽSTVA mladých hasičů Třtice letos v říjnu.

Máje pořádají hasiči pouze nárazovitě a takto vydělané peníze používají většinou na doplnění čamar, neboť počet 
členů se neustále mění.
     Náročný je rok 1935, na který byly odloženy oslavy 50. výročí vzniku sboru. „Jsou starosti se slavnostním 
oblečením. Helmy tehdy zakoupil továrník ze Slatiňan, na obuv přispěl obecní úřad částkou 500 korun. Celým 
oslavám dominuje akt předání motorové stříkačky zakoupené však již v roce předchozím,“ cituje z kroniky Pavel 
Ryba.
     Válečné roky činnost sboru komplikují. Jednak je zapotřebí přísná evidence výzbroje a výstroje, dále musí být na 
každou akci včas podána žádost, aby se vůbec mohla konat. Přesto se kromě tanečních zábav, kterých překvapivě 
přibývá, konají i další aktivity – především divadelní představení. 
   Poslední zápis v kronice je z 29. ledna 1941. Následuje dlouhá přestávka, kdy o činnosti hasičských dobrovolníků 
není nic známo. „Snad jen to, že od roku 1953 jsou dobrovolné hasičské sbory přejmenovány na Svaz požární 
ochrany a hasičům se nově říká požárníci,“ doplnil Pavel Ryba.
     Druhá dochovaná kniha začíná zápisem ze dne 28. dubna 1955. „Jenže již tento rok začíná řada problémů, které se 



dle dochovaných zápisů táhnou se sborem další desítky let,“ zdůraznil Pavel Ryba.
     Důležité je, že v roce 1965 byla v obci postavena nová hasičská zbrojnice. Sbor v té době vlastní požární 
automobil Tatra 805. „Stavbou zbrojnice chtěl MNV situaci ve sboru uklidnit a přimět nové členy k větší aktivitě. 
Toto se podařilo a v roce 1974 přibyla k hasičskému autu i nová motorová stříkačka ve vlastním přívěsu. Největší 
ránu do historie našeho sboru zasadil prodej sice zastaralé, ale pořád provozuschopné Tatry 805 v osmdesátých letech 
minulého století. Od této doby přestal sbor vyvíjet jakoukoli činnost až upadl do naprosté nečinnosti,“ pokračoval 
dále Pavel Ryba.

 
U příležitosti 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve 

Třtici byl hasičům předán slavnostní prapor. Výšivku na látce 
gabardén provedla Rosvita Krausová za Zavidova dle návrhu 

Lenky Hejdové.

Funkčnost sboru se podařilo obnovit  až v 
roce 1999.  Zpočátku neoficiální  pokusy s 
pořádáním  kulturních  akcí  vedly  až  k 
řádnému  obnovení  činnosti,  ke  kterému 
došlo  1.  září  roku  2000  po  registraci  u 
českého  statistického  úřadu.
     Od tohoto data zastával funkci starosty 
Augustin  Houda  a  velitelem  byl  Roman 
Fejfar.  „Práci  jsme  začali  vyklizením  a 
vymalováním  požární  zbrojnice,  ve  které 
nám  zůstala  jedna  požární  stříkačka  v 
přívěsu PPS 12 a jedna přenosná PS8. Obě 
v provozuschopném stavu. V roce 2001 se 
nám  naskytla  příležitost  koupit  starší 
požární  automobil.  Slovo  starší  je  asi 
trochu nadnesené. Pravdou je, že už tehdy 
patřila  naše  Máňa  mezi  nejstarší  členy 
sboru.  Po  drobné  rekonstrukci  a  novém 
kabátu spolehlivě slouží dodnes a doufáme, 
že ještě nějakou dobu bude,“ popsal Pavel 
Ryba.

Současnost

     Z kulturních činností se podařilo hasičům ve Třtici udělat 
tradici v pravidelném pořádání Staročeských májů a 
Plážových zábav na Bucku. „Stejně, jak vše dostává svých 
změn, ani tato naše tradice nevyšla bez úhony. Máje jsme pro 
nezájem místních děvčat úplně zrušili a z plážové zábavy se 
stala letní zábava na hřišti pořádaná pravidelně v měsíci 
červenci,“ pokračoval Pavel Ryba.
     Od posledních voleb, které se konaly roku 2005 zastává 
funkci starosty sboru Pavel Ryba a velitelem je Pavel Kořán.

Mladí hasiči

     Při oslavách 120. výročí před pěti lety byl založen 
kolektiv mladých hasičů. Snahou a pílí velitele se tento 
kolektiv pomalu rozrůstal a zdokonaloval. „Přes počáteční 
nevyzrálost se mladí hasiči přenesli docela rychle, utvořili si 
skvělou partu až se stali pýchou našeho sboru,“ dále 
zdůraznil Pavel Ryba.V říjnu 2004 se zúčastnili své první 
soutěže ,, Hry Plamen“ ve Slabcích. První závod a hned 4. 

 
ÚČINNÝ ZÁSAH -  požár rákosí na Bucku, 9.4.2009

místo. Rok 2005 začal naší účastí na závodě požárních útoků ve Zbečně a 3.místem. „V květnu jsme jeli na Plamen 
na Rudu. Tady se projevila naše nezkušenost. Dvanácté místo bylo pro nás zklamáním. Podzimní kolo hry Plamen se 
konalo v Kolešovicích a dopadlo ještě hůř: Byli jsme poslední,“ zavzpomínal Pavel Ryba.
     Rok 2006 – na výroční schůzi byli vyhlášeni nejlepší mladí hasiči: Jakub Vejražka, Vašek a Honza Urbanovičové. 
A na jaře se začalo opět závodit. Koncem dubna požární útoky ve Zbečně a v květnu 4. Kolo hry Plamen v Novém 
Strašecí. Bohužel opět poslední. V létě jsme měli ukázku v Pecínově. A v  říjnu 1. Kolo hry Plamen v Olešné. 



Umístění opět nic moc 15. 
Rok 2007 - začínáme opět ve Zbečně požárními útoky. Umístění průměrné. V tomto roce odešli první mladí hasiči do 
důchodu ke starším a nastoupila nová třtická generace. Ta se poprvé předvedla na II. Kole hry Plamen v Rynholci. A 
napoprvé 12. místo. „To vůbec nebylo špatné. Na podzim se konalo 1. Kolo hry Plamen v Řevničově. Už jsme mohli 
sestavit dvě družstva : mladší a starší,“ popisoval Pavel Ryba. Mladší skončili třetí, starší desátí. A po dlouhé době 
úspěch.
     Rok 2008 - rok začal výroční schůzí, kde byli vyhlášeni nejlepší mladí hasiči za uplynulý rok: Marek Rosenbaum, 
František Kořán, Lukáš Mrázek.

Mladí hasiči si slíbili, že budou 
bojovat o to nejlepší umístění a 
pilně trénovat. Požární útoky ve 
Zbečně byly zahřívací závody: 
mladší – druhé místo, starší šesté 
místo. V květnu se konalo 2. kolo 
hry Plamen v Zavidově. A to už 
byl velký úspěch – mladší 
družstvo – první, starší družstvo 
deváté místo.
     Podzim loňského roku patřil 
Třtici. 1. Kolo hry Plamen se 
konalo ve Třtici na Bucku. V 
domácím prostředí se dařilo. 
Mladší skončili na 2. místě a 
starší na 3. místě! V prosinci 
proběhla výroční schůze mladých 
hasičů, kde opět byli vyhlášeni 
nejlepší mladí hasiči: Marek 
Rosenbaum, Jana Svobodová, 
Lukáš Mrázek. 

V ŘÍJNU letošního roku se uskutečnila oslava 125 let existence SDH Třtice.  
Návštěvníci oslav si mohli prohlédnout velké množství techniky a samozřejmě pro 

ně bylo připraveno i mnoho ukázek.

Velitelé: Pavel Kořán a Pavel Ryba. Rok 2009 - tradičně netradiční první závody požárních útoků ve Zbečně. Ke 
konci května se konalo 4. kolo hry Plamen v Heřmanově a největší úspěch třtických mladých hasičů!! Mladší 
skončili celkově druzí a starší celkově třetí!

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/hasici/trice-hasici-maji-stale-plno-elanu20091104.html

Hasili les 
(článek uveřejněný pro soutěž „Kozlův hasičský počin“, kterou podporuje http://www.kozel.cz)

Třtice - Pomáhali hasit pořádný lesní požár několik hodin.

     Pavel  Ryba,  starosta  sboru  dobrovolných  hasičů  ve  Třtici  vzpomíná:  „V  úterý  12.  srpna  roku  2003  se  v 
odpoledních hodinách objevil nad kopcem „Žalý“ hustý šedý kouř. Bylo jasné, že se jedná o požár. Na základě 
ohlášení občanů byla svolána naše jednotka. Již z horizontu bylo patrné, že se nejedná o malý ohníček, ale pořádný 
lesní požár. Při našem příjezdu na místo už zasahovalo zhruba dvanáct jednotek a navíc i policejní vrtulník. Hasit 
jsme pomáhali až do ranních hodin následujícího dne, kdy nás přijeli vystřídat svěží hasiči ostatních sborů. Po troše 
spánku v domácím prostředí jsme se po obědě vrátili na místo požáru s tím, že pouze sbalíme vlastní hadice a hned 
se vrátíme domů. Opak byl ale pravdou. Na požářišti nebyl zdaleka ještě klid, stále probíhalo dohašování, takže 
místo brzského návratu jsme poslali pro ostatní naše členy a zdrželi se ještě do pozdních večerních hodin. Toto byl 
náš doposud největší zásah, který nám dal mnoho zkušeností. Například tu, že u ohně ani v srpnové noci nemusí být 
vždy teplo, a že i dostatek vody na hašení nedokáže uhasit žízeň.“

http://www.kozel.cz/agecheck.php?lang=cz
http://rakovnicky.denik.cz/hasici/trice-hasici-maji-stale-plno-elanu20091104.html


zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/hasici/kozluv-hasicsky-pocin-hasili-les20091104.html

RAKOVNICKÝ
deník
30.10.2009 - Jana Elznicová
 

Školu ve Třtici lidé stavěli za psychického tlaku
Třtice - V konkrétním případě třtické školy jde o naddimenzovanou stavbu budovanou v době války, 
kdy téměř každá rodina ze vsi přispěla svou osobní prací, protože bylo jasné, že zadaný úkol by bylo 
nebezpečné nesplnit. Proto má většina lidí ke škole respektive k budově osobní vztah.
 
     Tereza  Hejdová  ze  Třtice  sepsala  v  rámci  svých 
vysokoškolských  studií  práci,  která  se  prakticky  svým 
tématem dotýká nejen bývalé základní školy ve Třtici,  ale 
také  dalších  desítek  podobných,  opuštěných  a  chátrajících 
budov  na  Rakovnicku.
     Sama  Tereza  vysvětluje:  „Vycházela  jsem  z  projektu 
Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci nazvaného 
„Socioekonomický potenciál neprůmyslových deprimujících 
zón původních kulturních domů, škol a prodejen spotřebního 
družstva  Jednota  ve  venkovském  osídlení“  od  několika 
autorů.  Zaměřoval  se  na  případnou  revitalizaci  těchto 
objektů na Jindřichohradecku. Ačkoli lokalita jižních Čech 
zdánlivě nemá se středočeskou obcí Třtice nic společného, 
myslím,  že  styčný  bod,  kterým je  bývalá  škola,  skutečně 
společný je.“ Bývalá škola ve Třtici

I třtická škola v současné době patří k tzv. brownfields, tj. k urbanizovaným objektům a pozemkům, které ztratily svou 
funkci a využití a v současné době jsou zdevastovány. Pro jejich revitalizaci chybí finanční prostředky a někdy i 
vhodné využití, proto dál chátrají. Postavit cokoli na takzvané zelené louce se jeví ekonomicky jednodušší, než 
investovat do těchto staveb. V měřítku malé obce jsou náklady na opravy nebo dokonce na využitelné přestavby 
doslova mega problémem.
     „V konkrétním případě třtické školy jde o naddimenzovanou stavbu budovanou v době války, kdy téměř každá 
rodina ze vsi přispěla svou osobní prací, protože bylo jasné, že zadaný úkol by bylo nebezpečné nesplnit. Proto má 
většina lidí ke škole respektive k budově osobní vztah. Buď se její členové podíleli na stavbě, nebo byli žáčky této 
školy a zasedli do jejích lavic,“ upozornila Tereza Hejdová.
     Více než šedesátileté historie školy je malá na to, aby se škola stala chráněnou památkou. Přesto exponovaná doba 
jejího vzniku a samozřejmě emocionální vztah místních činí stavbu jedinečnou.
     Architektonický záměr, špatný technický stav, nedostatek finančních prostředků a absolutní nezájem o 
podnikatelské využití objektu (omezená nabídka i poptávka po alternativním využití objektu) předurčuje stavbu jako 
dlouhodobý zdroj značných ekonomických a sociálních deprivací.
     „Svou prací bych ráda upozornila nejen na obecný problém opuštěných venkovských škol, ale především na jednu 
konkrétní školu, která byla stavěna za nezvyklých podmínek a za dnes neuvěřitelného psychického tlaku. Z mého 
pohledu se tím stává jedinečnou a hodnou ochrany a pomoci,“ zdůraznila v závěru Tereza.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kdo-zachrani-skolu-ve-trtici20091030.html

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/kdo-zachrani-skolu-ve-trtici20091030.html
http://rakovnicky.denik.cz/hasici/kozluv-hasicsky-pocin-hasili-les20091104.html
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Hasiči ve Třtici oslavili narozeniny
Třtice - 125. narozeniny oslavili v sobotu 3. října dobrovolní hasiči ve Třtici. K oslavám jim přijeli pogratulovat 
četní hosté ze sousedních sborů i profesionální hasiči z Kladna, Slaného a Stochova. Okresní sdružení hasičů 
reprezentovali pánové Josef Kessler a Miloslav Hegr.
     Oslavy tradičně zahájila výroční schůze, kde se přítomní dozvěděli zajímavosti z historie třtického sboru. Starosta 
obce Luboš Hejda pak poděkoval hasičům za jejich záslužnou činnost a jménem obce předal starostovi hasičského 
sboru Pavlu Rybovi a vedoucímu mladých hasičů Pavlu Kořánovi Pamětní plaketu obce Třtice za mimořádné úsilí a 
zviditelnění obce.
     Slavnostní akt pokračoval na spodní návsi, kde starosta Hejda slavnostně předal hasičům ručně vyšívaný prapor, 
který jim věnoval obecní úřad. Následující průvod obcí všech přítomných byl zakončen položením květin u pomníku 
padlých na návsi a na hřbitově.
     Odpoledne patřilo ve Třtici akčním ukázkám. Družstvo starších i mladších žáků předvedlo ukázku štafety 
mladých hasičů, své umění předvedla i přípravka. Všichni byli za své výkony odměněni potleskem. V další ukázce 
vyprostili mladí hasiči zraněné z makety havarovaného automobilu a zlikvidovali útokem i hořící auto.
     Jak pracují skuteční profesionálové, ukázali příslušníci HZS Středočeského kraje, kteří předvedli ukázku odborné 
likvidace ropných látek. Mnoho zájemců využilo příležitost a podívalo se na Třtici z vysokozdvižné plošiny, která 
nabídla pohled z výšky 32 metrů.
     Během celého odpoledne si mohli domácí i hosté prohlédnout výstavu fotografií mapujících 125letou historii 
sboru, zalistovat si v třtické kronice nebo se pokochat historickou i současnou hasičskou technikou nebo závodními 
speciály Trucktrialu.
Tomáš Bednařík

zdroj: Raport

Holky proti klukům
Třtice (bed). Že o recesi není nouze ani když celý svět sužuje ekonomická krize, dokazuje příklad ze Třtice. V sobotu 
17. října se na zdejším fotbalovém hřišti hrálo poněkud výjimečné utkání. „I když počasí nepřálo a mnohé přítomné 
zábly nejen nohy, uskutečnil se druhý ročník fotbalového klání třtická děvčata proti třtickým chlapcům. Není vůbec 
důležité,  kdo  v tomto  zápasu  zvítězil,  hlavně  že  si  všichni  jen  tak  trošku  zasportovali,“  informovala  nás  Lada 
Urbanovičová  za  Třtice.  Jak  se  nám  podařilo  vypátrat,  kluci  si  trošku  svůj  úkol  ulehčili,  když  někteří  místo 
v gumovkách nastoupili v botaskách.

zdroj: Raport



RAKOVNICKÝ
deník
23.10.2009 - Redakce
 

     Právě jsme se narodili

        

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/miminka/-hlasujte-prave-jsme-se-narodili-20091023.html 

RAKOVNICKÝ
deník
22.10.2009 - Jana Elznicová
 

Hasiči ve Třtici slavili
 
Třtice - Občané i hasiči oslavili ve Třtici 125 let existence místního sboru dobrovolných hasičů.
 

http://rakovnicky.denik.cz/miminka/-hlasujte-prave-jsme-se-narodili-20091023.html


Oslava 125 let existence sboru hasičů ze Třtice byla zahájena slavnostní sirénou a výroční schůzí. K tomu nám více 
řekla za pořadatele Lada Urbanovičová: „Zde byla Pavlem Rybou, Pavlem Kořánem a Jakubem Vejražkou 
přednesena historie a činnost spolku a pozvaným hostům byly předány pamětní listy. Starosta obce Luboš Hejda 
poděkoval třtickým hasičům za jejich činnost a jménem obce předal Pavlu Rybovi a Pavlu Kořánovi pamětní plaketu“ 
.
     Pavel Ryba své mimořádné úsilí vkládá do vedení SDH Třtice a Pavel Kořán do vedení mladých hasičů. Oba si 
tedy tuto plaketu po právu zaslouží.
     Všichni se pak přesunuli na náves kde nastala chvíle na předání nového hasičského praporu. Následoval průvod 
obcí, jehož součástí bylo položení květin k pomníku padlým 

     obětem války a pak k pomníku „všem“ na místním hřbitově.
     Odpoledne patřilo ukázkám: štafety mladých hasičů, 
přípravky, vyproštění zraněných z havarovaného (papírového) 
auta a hasičský útok, který zlikvidoval zapálené papírové auto. 
Poté se všichni přítomní mohli podívat, jak se odborně likvidují 
ropné látky. „Tuto ukázku předvedli profesionální hasiči. Vzniklá 
pěna, kterou se ropné látky hasí se nejvíce líbila dětem a rodiče 
byli ubezpečeni, že pěna není zdraví škodlivá,“ popsala Lada 
Urbanovičová.
     Během odpoledne byla možnost prohlídky vystavených 
fotografií sboru, třtické kroniky, historické i současné hasičské 
techniky a závodních speciálů Trucktrialu.
     „Jednou z nejzajímavějších "atrakcí“ byla vysokozdvižná 
plošina, díky které jsme měli možnost vidět naší obec z výšky 32 
metrů,“ dodala ještě zajímavost Urbanovičová. Oslavy hasičů ve Třtici

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/hasici-ve-trtici-slavili20091022.html
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S žáky ZŠ a gymnázia v Novém Strašecí jsme si povídali na téma divadlo

Teď nám nevládne vláda, ale krize…
 

NOVÉ STRAŠECÍ. Za názory školáků jsme se tentokrát vypravili do  Nového Strašecí. Pod jejich drobnohledem se 
ocitlo nejen divadlo klasické, ale za úvahy stálo i současné divadlo politické. Co vše si představují pod pojmy 
kultura, divadlo a politika, se s námi podělili čtyři páťáci Petr Adamec (Nové Strašecí), Dominika Siskosová (Nové 
Strašecí), Lucie Krejčová (Nové Strašecí), Richard Melč (Třtice).
 

*Co je pro vás kulturním zážitkem?
Petr: Třeba divadlo, ve kterém se odehrává nějaký děj

*Kino nebo koncert pro vás není kulturním zážitkem?

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/hasici-ve-trtici-slavili20091022.html


Richard: Pro mě je to muzikál a různá představení, se kterými se lidé páraj dlouhou dobu.

*Co znamená, že se s tím párají?
Richard: Že to dělají jen pro nás, aby se nám to líbilo, že se snaží, a když jim nikdo nezatleská, tak je jim to strašně 
líto. Mě se líbí, že si s tím dají tu práci.

*Jdete raději do divadla, kina nebo na koncert?
Richard: Mě se líbí divadlo, i když občas jdu i do kina. Nejvíc chodím do divadel do  Prahy a s tetou Helou jezdíme 
do kina. Do divadla se dostaneme hodně se školou, a to mám nejradši, protože vím, jak je těžké se připravit, protože 
to sám prožívám na dramatickém kroužku.

*Vzpomenete si, na čem jste byli v divadle naposledy?
Richard: My spíš jezdíme do kina, když nás teta vezme. Se školou jsme vedle pověstí byli i  
na Popelce a s tetou Helou jsme byli naposledy na Boltovi (Bolt – pes pro každý případ).

*Jak se vám líbil balet, nebyla to pro vás nuda?
Richard: Ne, nám se to hodně líbilo.

*Vzpomenete si na svůj největší kulturní zážitek?
Lucie: Pro mě byl největší zážitek, když jsem se přihlásila do dramatického kroužku a 
byla jsem poprvé na vystoupení. Sice to bylo hodně práce, ale pak nám všichni tleskali,  
takže se nám to nakonec líbilo. Líbilo se mi, že mi lidé tleskali za to, že se mi to povedlo. 
Richard: Já jsem nevěděl, že takovýto kroužek existuje, a když mi to Lucka s Domčou 
řekly, tak jsem se tam šel jednou podívat. Strašně se mi to líbilo a začal jsem tam chodit.  
Můj největší zážitek byl, když jsme jeli na jeden koncert a tam byli známé osobnosti jako 
Maxim Turbolenc. Dostal jsem od nich autogram, a to se mi líbilo a moje babička má 
známého, který je slepý a jezdí na různé akce.

*Jak by mělo vypadat divadelní představení, aby se stalo tím největším zážitkem?
Richard: Pro mě je důležité, aby herci měli dobrý scénář, aby pěkné kostýmy a aby to dobře zahráli, aby se to dalo 
ohodnotit. Ale dali si s tím práci, tak je pro mě dobré každé vystoupení. Nezáleží mi na tom, jestli je srandovní nebo 
smutné, líbí se mi jakékoliv. 

*Koho považujete za největšího herce, herečku?
Dominika: Neposuzuji to, mám všechny ráda, jsou pro mě všichni nejlepší. Ale třeba bych se chtěla podobat Bolku 
Polívkovi, protože s ním je strašná sranda.
Richard: Také bych se rád podobal Bolku Polívkovi, ale je mi jedno jaký herec a jak to hraje a třeba i něco zkazí.  
Dal si s tím práci, aby nás pobavil a třeba to někdy zahraje líp. Každý má nějakou svou chybičku.

*Je podle vás rozdíl mezi ochotnickým a profesionálním divadlem?
Richard: Mě nezáleží ani na profesionálech ani na ochotnících, ale zajímá mě vážně, když se spojí. Když se jim něco 
nepovede alespoň na sebe neřvou a neříkají si - tys to zkazil. Ale ještě jsem takové představení, kde by se ochotníci  
spojili s profesionály, neviděl.

*Nepřipadá vám jako divadlo i současná politická situace v naší republice?
Richard: Politici k divadlu vůbec nepaří, ale teď je to pěkná blbost s prominutím, pořád se hádají a mají nějaké 
námitky, tak to vůbec nejde dohromady. 

*Shodli jsme se, že politici hrají divadlo, i když by neměli. Připadá vám ta jejich hra spíše jako komedie nebo 
tragedie?
Dominika: Pro mě je to spíš tragedie, i když se tomu někdy směji.
Richard: Pro mě je to také spíš tragédie, ale někdy udělají i srandu, že se tomu lidé i zasmějí. 

*Kdo podle vás v té tragédii hraje hlavní roli?
Petr: Rozhodně hlavní roli má Topolánek a Paroubek.  
Dominika: Podle mě také, ale spíš ten Paroubek.
Lucie: Pro mě spíš Topolánek.  



Richard: A pro mě Čunek a Topolánek.

*Kdyby jste byli režiséry tohoto politického dramatu, jaký závěr byste zvolili?
Richard: Já bych jim řekl, že když to nezahrají úplně dobře a bez hádek, že nedostanou výplatu a vyměnil bych je, za 
obyčejné herce.

*Víte o tom, že v současné době máme vládu úředníků?
Richard: Teď nám vládne krize…
Richard: Mě to tedy vážně nevyhovuje, protože oni nám berou peníze a sami na tom vydělávají a politici se pořád 
hádají, takže mě nevyhovuje jedno ani druhé.

Lenka Pelcová

zdroj: Redakce Raportu

RAKOVNICKÝ
deník
20.10.2009 - Aneta Poláková
 

Ve Třtici se hrálo fotbalové utkání
 
Třtice - Utkání mezi děvčaty a chlapci bylo opravdu napínavé.
 I když počasí nepřálo a mnohé přítomné zábly nejen 
nohy, přesto se uskutečnil druhý ročník fotbalu „třtická 
děvčata proti třickým chlapcům“. 
     Kdo zvítězil není vůbec důležité, protože někteří hráči 
mužského pohlaví místo v gumovkách hráli v botaskách, 
šlo spíše o to,jen tak si trochu „zasportovat“.

Ženské pohlaví se utkalo proti mužům.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/ve-trtici-se-hralo-fotbalove-utkani20091020.html

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/ve-trtici-se-hralo-fotbalove-utkani20091020.html


RAKOVNICKÝ
deník
14.10. 2009 - Jaroslava Čečrdlová
 

Hra Plamen byla zahájena
Rynholec - V prvním kole hry Plamen soutěžilo 204 dětí, které byly rozděleni do tří kategorií.

 V Rynholci začal prvním kolem hry Plamen soutěžní ročník 2009/2010.
     Mladí hasiči, kterých přijelo z patnácti kolektivů 204 byli rozděleni do tří kategorií (přípravka, mladší, starší). 
Soutěžili v disciplínách: závod požárnické všestrannosti a štafeta dvojic.
     Štafetu dvojic ve všech kategoriích ovládli mladí hasiči z Lužné. V závodě požárnické všestrannosti čekalo 
pětičlenné hlídky z jednotlivých kolektivů zdolání dvoukilometrové tratě rozmístěné náročným terénem a plnění úkolů 
na pěti stanovištích (střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a 
překonání překážky po vodorovném laně). Nejlépe trať a úkoly zvládla hlídka přípravky z Čisté, v kategorii mladší 
hlídka z Kolešovic a ve straších závodníci z Lužné.
     Závodu požárnické všestrannosti se zúčastnili také dorostenci a dorostenky – družstva i jednotlivci. Pro ně byla trať 
prodloužena a úkoly na stanovištích byly náročnější (dorostenky - Lužná, dorostenci – Čistá, smíšené družstvo – 
Řevničov, jednotlivkyně – Soňa Bicanová z Kolešovic, jednotlivci – Martin Urban z Lužné).
     Do druhého kola hry Plamen, které proběhne na jaře 2010 tak vstupují družstva na následujících pozicích: 
Přípravka: 1. Čistá A, 2. Třtice, 3. Lužná, Mladší: 1. Lužná, 2. Kolešovice, 3. Krakov a Třtice, Starší: 1. Lužná, 2. 
Rynholec, 3. Nové Strašecí.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/hra-plamen-byla-zahajena20091014.html

požáry.cz
04.10.2009 18:13 -Lukáš Vejvar
 

Oslava 125 let založení SDH Třtice

Foto: Lukaš Vejvar
 

Dne 3.10.2009 se uskutečnila v odpoledních hodinách oslava SDH 
Třtice okres Rakovník. 
Návštěvníci oslav si mohli prohlédnout velké množství techniky a 
samozřejmě pro ně bylo připraveno i mnoho ukázek. 

zdroj: http://www.pozary.cz/fotogalerie/oslava-125-let-zalozeni-sdh-trtice/

http://www.pozary.cz/fotogalerie/oslava-125-let-zalozeni-sdh-trtice/
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/hra-plamen-byla-zahajena20091014.html


RAKOVNICKÝ
deník
11.10. 2009 - Jana Elznicová
 

Starosta obce předal hasičům nový prapor
Třice - Místní hasiči mají slavnostní prapor.

     Ku příležitosti 125, výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Třtici byl hasičům předán slavnostní prapor. 
Výšivku na látce gabardén provedla Rosvita Krausová ze Zavidova dle návrhu Lenky Hejdové.
     Ke svému návrhu praporu nám Lenka Hejdová dovysvětlila: “Na rudém pozadí symbolizujícím oheň je v centru 
umístěn znak obce. V každém rohu ve směru praporu leží zelená lipová větvička se zlatými plody. Lípa je považována 
za symbol Slovanů a současně jde o strom národní. Také v obci zdobí lípy ulici nad kostelem, pomník v centru obce, 
Na Place a hřbitov. proto byl tento motiv na vlajce několikrát opakován.“
Hlavním motivem druhé strany je sv. Florian, patron hasičů.
     Nad Florianem se klene v půloblouku modré motto třtického spolku: „Ne pro zisk a slávu.“ Spodní heslo: „K 
ochraně a pomoci“ vysvětluje, proč hasiči nelitují svého času a bezplatně nasazují životy při zásahu, trénují a 
zdokonalují se prostřednictvím hasičského sportu.

     
Slavnostní prapor hasičů ze Třtice

zdroj:   http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/starosta-obce-predal-hasicum-novy-prapor20091011.html  

RAKOVNICKÝ
deník
10.10. 2009 - Jana Elznicová
 

Dívky byly úspěšné v literární soutěži
Rakovník/ Kristýna a Doubravka si přivezly cenu z literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka.

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/starosta-obce-predal-hasicum-novy-prapor20091011.html


     Nadání na psaní prózy a poezie projevily studentky rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra, které byly 
oceněny na 13. ročníku literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka.
     Profesorka gymnázia Lenka Hejdová k tomuto konkretizovala: „Kristýna Kováčová získala druhé místo za poezii 
a Doubravka Požárová první místo v próze. Obě v kategorii účastníků ve věku od 12 do 15 let.“ Úspěšné však byly i 
další literátky z Rakovnicka, a to v kategorii poezie účastníků od 20 do 23 let. Druhé místo získaly Michaela 
Horynová z Rakovníka a Tereza Hejdová ze Třtice.
     „Porotě se také líbily práce našich studentů Anny Voříškové a Michala Hvězdy a proto rozhodla, že budou také 
zařazeny do sborníku, který u příležitosti konání soutěže vznikl,“ doplnila Lenka Hejdová.
Kristýnka psala své básně na téma barvy a asociace, které se jí v souvislosti s nimi vybavují. Doubravka napsala 
krátké lyrické líčení o krajině, ve které žije.
„Psaní se příliš nevěnuji, spíše mám ráda biologii, ale občas se mi něco povede,“ okomentovala své vítězství 
Doubravka. „Já se také psaní nijak intenzivně nevěnuji, ale když mám dobrou inspiraci tak něco napíši. Spíše mě baví 
jako Doubravku biologie,“ řekla ke svému úspěchu Kristýnka. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v sobotu 
uplynulého víkendu.
Soutěž vyhlásila Městská knihovna v Příbrami.

droj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/divky-byly-uspesne-v-literarni-soutezi20091010.html

Známe příbramské literární talenty          více zde

5.8.2009 
 
Letos se uskutečnil třináctý ročník soutěže Příbram Hanuše Jelínka, slavnostní vyhlášení proběhne v říjnu 
Příbram - Literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka“ zná své vítěze (v přehledu níže). Knihovna Jana Drdy letos již 
potřinácté vybírala zajímavá poetická a prozaická díla. 
     Letošního ročníku se účastnilo 62 mladých autorů ve věku od 12 do 23 let. Nejvíce byla tradičně obsazena věková 
kategorie od 16 do 19 let. Hodnotící porotu tvořili literární historik, kritik a publicista Vladimír Novotný, literární 
kritik a básník Jan Suk, novinář a redaktor Karel Šťastný a novinář a básník Bohouš Svoboda.

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu 10. října 2009 od 13.00 ve společenském sále Knihovny Jana Drdy. 

Poezie 20–23 let
1. místo Jana Orlová (Kunovice)
2. místo Michaela Horynová (Rakovník) a Tereza Hejdová (Nové Strašecí)
3. místo porota neudělila
Do sborníku budou zařazeny i vybrané práce Ondřeje Hložka (Opava) a Jana Šimka (Hradec Králové)

zdroj: http://www.pribram.cz/clanek-zname-pribramske-literarni-talenty-2 

RAKOVNICKÝ
deník
27.7. 2009 - Kochová, Elznicová
 

U Nového Strašecí našel munici

http://www.pribram.cz/clanek-zname-pribramske-literarni-talenty-2
http://www.kronikatrtice.cz/web1/HejdovaT.htm
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/divky-byly-uspesne-v-literarni-soutezi20091010.html


Novostrašecko - U obce Třtice našel muž z Rakovnicka několik ručních granátů, třiačtyřicet rozbušek a náboje.

     Na obvodní oddělení Nové Strašecí oznámil v sobotu jednačtyřicetiletý muž z Rakovnicka, že u obce Třtice 
nalezl munici. Na místo se dostavila hlídka policistů z obvodního oddělení a byl přivolán také pyrotechnik z 
krajského ředitelství. „Ten zjistil, že se jedná o dva kusy ručních granátů, třiačtyřicet rozbušek, tři kusy zapalovačů, 
dva kusy nábojů a dělostřelecký granát. Munice byla zničena na místě,“ sdělila mluvčí rakovnické policie Alena 
Žichovská.
Za poslední dva měsíce už je to několikátý případ, kdy někdo nalezl munici. V neposlední řadě je to i případ, který se 
stal na konci června. U obce Lužná našel muž při procházce lesem granát RG 42. Světlo světa spatřily po desítkách 
let také dva zapalovače Kavešnikov, 260 kusů ženijních rozbušek, 42 zapalovačů pro protitankové miny vzor 42, 28 
rozbušek do ručních granátů a deset kilo pěchotního střeliva.
Policisté opětovně upozorňují a žádají občany, kteří naleznou jakoukoliv munici či výbušninu, aby s ní v žádném 
případě nemanipulovali, dle konkrétní situace pouze zajistili a zabezpečili okolí, aby se k místu nálezu nikdo 
nepřibližoval a okamžitě informovali policii na lince tísňového volání č. 158. „Každá munice či jiná výbušnina a to v 
jakémkoliv stavu, zejména vzhledem ke stádiu koroze či poškození, může být velice nebezpečná i po mnoha 
desítkách let. Při neodborné manipulaci může dojít k výstřelu, výbuchu či zahoření a následky pak mohou být fatální.
Nejdůležitější a také nejnebezpečnější součástí munice i nástražných systémů jsou zapalovače. Mají za úkol zajistit 
explozi trhaviny, což se odborně nazývá iniciace. Různě složitými zapalovači jsou opatřeny ruční i dělostřelecké 
granáty, rakety, pumy i další materiál. Zapalovač má zajišťovat bezpečné skladování, přepravu a vystřelení nebo 
odhození munice a zároveň její explozi tam, kde je třeba“ uvádí mluvčí rakovnické policie René Černý.

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/u-noveho-straseci-nasel-munici20090727.html

RAKOVNICKÝ
deník
23. 7. 2009 - Jaroslav Mokřejš

Trofej získali futsalisté Kings Rakovník
Rakovník - Nedávno utvořená Okresní komise futsalu v Rakovníku uspořádala I. ročník Joma cupu 
ve futsalu, kterého se zúčastnilo dvanáct týmů. Na umělé trávě Cafexu byly k vidění kvalitní a často 
i dramatické duely. Z celkového vítězství se nakonec radoval účastník krajského přeboru FC Kings 
Rakovník. 

Výsledky základních skupin:
Pralinka All Stars – AC Kněževes 3:2, Juventus Beer – Atlantic 1:1, FC Kings Rakovník – FC V. Buková 2:1, 
Rozhodčí Kladno – FC Palurdo 1:1, Notorlet – FC Krakovec 1:0, FC Holota – S.K. Třtice 1:1, Pralinka All Stars – 
Atlantic 0:0, AC Kněževes – Juventus Beer 1:5, FC Kings – Rozhodčí 5:1, FC V. Buková – FC Palurdo 3:3, Notorlet 
– S.K. Třtice 3:1, FC Holota – FC Krakovec 5:0, Pralinka All Stars – Juventus Beer 0:2, AC Kněževes – Atlantic 
0:3, FC Kings – FC Palurdo 4:1, FC V. Buková – Rozhodčí 3:2, Notorlet – FC Holota 2:1, S.K. Třtice – FC 
Krakovec 3:0. 

Semifinále: Kings - Atlantic 1:0, Juventus - Notorlet 3:1
O třetí místo: Atlantic - Notorlet 2:3 (na penalty)
Finále: Kings - Juventus 1:0 

Konečné pořadí: 
1. FC Kings Rakovník, 2. Juventus Beer, 3. Notorlet, 4. Atlantic Rakovník, 5. 1.FC Futsalová Holota, 6. Sací 
Komando Třtice, 7. FC Velká Buková, 8. Pralinka All Stars, 9. FC Palurdo, 10. Rozhodčí Kladno, 11. FC Krakovec, 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/u-noveho-straseci-nasel-munici20090727.html


12. AC Kněževes.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Ladislav Kešner z FC Kings Rakovník a nejlepším gólmanem byl vyhlášen Jan 
Bartyzal z Juventusu Beer.
Pořadatelé děkují Sportu U Brány v Rakovníku za sponzorský dar. 

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/trofej-ziskali-futsaliste-kings-rakovnik20090723.html
 

RAKOVNICKÝ
deník
23. 7. 2009 - Sláva Pilík

Rakovničtí běžci třikrát pozlatili kros ve Třtici
Třtice - Za citelného dusna a teplotě blížící se nepopulární „třicítce“ se v první červencovou neděli 
sešlo téměř čtyřicet výkonnostních běžců na krosu ve Třtici u Nového Strašecí. Třtická punčocha 
měla loni kulaté jubileum a letos tak začala na 8,8 km dlouhé trati další třicítku svého působení.

     Přestože mezi 39 běžci byli závodníci rakovnického regionu výrazně v menšině (10), dosáhli na polovinu prvních 
příček. Z šesti vypsaných kategorií obsadili pět a mezi rybníky Punčocha a Bucek „vylovili“ tři první, jedno druhé a 
jedno čtvrté místo.
     Asi vůbec nejpřekvapivějšího výsledku dosáhl krušovický Josef Beránek (startuje ze MK Kladno) ve veteránské 
kategorii od 50 let. Po vítězství na Velkém Vrchu, kde ovšem nestartoval unhošťský Pucholt, jehož letos ještě 
Beránek neporazil, dosáhl krušovický běžec časem 34,22 dalšího vítězství a tentokrát do odnesl znovu nejen 
výborný Urbanec z Kladna, ale rovněž právě Jiří „Ben“ Pucholt. Josef Beránek už se dostal ze svých problémů 
způsobených zraněním a ve složitém stoupání polní cestou nad rybníkem Bucek rozhodl o svém dalším vítězství. V 
cíli byl téměř o tři čtvrtě minuty dříve než druhý Urbanec a připsal si dalších 11 bodů do celoroční soutěže Pohár 
běžců Kladenska a Rakovnicka, který průběžně vede.
     Dalším vítězstvím se mohla pochlubit také Gábina Raková (MK Kladno), která ještě doléčuje zranění kotníku. 
Soupeřku měla tentokrát jen v kladenské Kokešové, opatrně útočila ze zadních pozic a přes výpadek v tréninku 
dokázala přesto stupňovat tempo a podržet své vítězství i rychlejším závěrem. Kokešovou porazila časem 37,56 min. 
o 22 vteřin a v „Poháru“ se dostala o dva body na první příčku před kladenskou Breburdovou, která v závodě 
skončila třetí.
Vůbec nejrychlejšího času z rakovnických běžců (31,46) dosáhl v kategorii od 40 let Miroslav Stehlík (Loko 
Rakovník). Bohužel se mu ani při neúčasti fenomenálního Podušky a Fikese z Kladna nepodařilo prosadit se na 
první příčku. Jeho naděje tentokrát zmrazil další kladenský běžec Pavel Vinš, se kterým má sice kladnou bilanci v 
běžeckých soubojích poháru (5:3), ale Třtická punčocha patrně kladenskému běžci lépe vyhovovala, když si lépe 
poradil jak s bahnitou částí tratě, tak s nesmírným dusnem, které likvidovalo síly, když běžci vyběhli ze stínu stromů 
od rybníka Punčocha a Bucek do polí. Přes porážku si ale Stehlík udržel průběžnou druhou pozici v Poháru běžců za 
kladenským Fikesem.
Jistotou dobrých výsledků pro rakovnický běžecký region bývá účast Jana Merunky (MK Kladno) z Lán. Ten znovu 
vévodil kategorii od 60 let. Měl „na starosti“ sice jen pět soupeřů, ale vyhrál před nimi o pověstný „parník“ 

http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/trofej-ziskali-futsaliste-kings-rakovnik20090723.html
http://www.kronikatrtice.cz/Noviny2009/Futsal.jpg


úctyhodným časem 39,07 minuty. Také Merunka vede průběžnou klasifikaci „Poháru“. Dalším dobrým výkonem a 
čtvrtým místem v nejmladší kategorii do 39 let se prezentoval krušovický Pavel Bříza (MK Kladno), když dobrým 
časem 34,16 dosáhl na čtvrtou příčku. Tuto kategorii a také celý závod vyhrál jediný běžec, který se dostal pod 
půlhodinovou hranic - kladenský Jan Tlustý (29,57).
     Závodu se zúčastnili také další běžci z Rakovnicka - v nejmladší kategorii to byl šestý Ladislav Filip (RAK 
Rakovník, 36,47) a osmý rakovnický Jan Pilík (41,38), v kategorii od 40 let šestý Marcel Chládek (39,53) z 
Rakovník a jediný třtický „odvážlivec“ Zdeněk Pařízek (44,49) a ještě Sláva Pilík (Panský Mlýn Rakovník), který 
časem 39,15 minuty obsadil v nejpočetněji zastoupené kategorii od 50 let mezi třinácti soupeři desáté místo.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/rakovnicti-bezci-pozlatili-kros-ve-trtici-tremi-pr.html
 

Výsledky III. ročníku soutěže  -  MÁ VLAST V SRDCI EVROPY  
   více zde

Poznej ji a chraň

30. června 2009 
 
Na slavnostním závěru, jenž se konal 30. června 2009 v Nostickém paláci (Ministerstvo kultury), byly vyhlášeny 
výsledky 3. ročníku soutěže „Má vlast v srci Evropy”.
  

2. Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality

umístěn
í kategorie autor téma práce

1. + AV A 2 Doubravka Požárová Lhota pod Džbánem a hrad Džbán

 

1. CK 2 kolektiv autorů, ved. Karel 
Šenk kniha Chrám sv. Ondřeje v Uh. Ostrohu

2. CK 2 Klub Za starý Bruntál Razová obec tufitů 

 

1. + AV C 2 Tereza Hejdová Škola ve Třtici

2. C 2 Ivana Štěrbová Historie domu č.p. 117 v Jáchymově 

Věkové kategorie: A – Děti do 15 let, B – mládež 15 – 18 let, C – dospělí 18 – 100 let
K – Kolektivy

 

umístění kategori
e

autor téma práce

http://www.kronikatrtice.cz/web1/HejdovaT.htm
http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/rakovnicti-bezci-pozlatili-kros-ve-trtici-tremi-pr.html


abs. 
vítězství

C 1 RNDr. Michal Valenčík „Ohrožené památky – kostely, kaple a kapličky 
v České republice“

abs. 
vítězství

A 2 Doubravka Požárová Lhota pod Džbánem a hrad Džbán

abs. 
vítězství

C 2 Tereza Hejdová Škola ve Třtici

abs. 
vítězství

BK 3,4 o.s. Pro arte beuronensis - spol. pro 
obnovu kaple Gymnázia Teplice

Obnova Beuronské kaple Gymnázia Teplice

abs. 
vítězství

CK 3 o.s.Nádraží nedáme!, vedoucí Ing. 
Martin Kadrman

Stop demolici nádražní budovy v Ústí nad Orlicí

abs. 
vítězství

B 4 David Kozler Elektroskanzen Šlovice – zřízení internetových 
stránek www.mlynamveslovice.ic.cz

abs. 
vítězství

AK 8 Dětský pěvecký sbor Domino Poznej Německo, zpívej Německu

Věkové kategorie: A – Děti do 15 let, B – mládež 15 – 18 let, C – dospělí 18 – 100 let
K – Kolektivy

zdroj: www.adam.cz/mavlast

RAKOVNICKÝ
deník
1.6.2009 - Jarmila Čečrdlová
 

Plamen se rozhořel v Heřmanově
Heřmanov - O první místo zápolila družstva z Lužné a Čisté.  Čistečtí  útok zvládli v čase 27,93! 

     V Heřmanově (u Kolešovic) se v pátek a v sobotu minulého týdne konalo okresní kolo hry Plamen, hasičské 
soutěže pro děti. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích – přípravka (do 6 let), mladší (6-11 let) a starší (11-15 
let). A na programu byly 4 disciplíny – štafeta 4 x 60 metrů, požární útok a pak dvě disciplíny mezinárodní, štafeta 
CTIF a požární útok CTIF (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů).
     Mladým hasičům však nepřálo počasí. V pátek musela být kvůli dešti přerušena celá soutěž a ani v sobotu se 
neohřáli. Soutěž, k níž se přičítaly výsledky podzimního závodu požárnické všestrannosti a štafety dvojic, byla 
napínavá až do posledních chvil. O vítězi rozhodla královská disciplína, požární útok.
     O první místo zápolila družstva z Lužné a Čisté. Po té, co Luženští předvedli perfektní útok v čase 28,04 se zdálo, 
že je o vítězi rozhodnuto.
     Čistečtí však ve druhém pokusu udrželi nervy na uzdě a útok zvládli v čase 27,93! Tím rozhodli o svém vítězství a 
postupu na krajské kolo hry Plamen, které se koná 13. – 14. června v Čelákovicích.

http://www.adam.cz/mavlast


Krom soutěžení v předepsaných disciplínách byla pro děti připravena páteční večerní soutěž o titul Hasič/ Hasička 
roku 2009. Každý kolektiv vyslal jednu dívku a jednoho chlapce, kteří měli za úkol přijít v originálním kostýmu. Z 
nich bylo vybráno pět a pět postupujících do dalšího kola, v němž plnili dovednostní disciplíny.
     Dívky tak přebíraly hrách a rýži, navlékaly korálky a kluci přebírali šroubky a matičky a stavěli židli ze 
stavebnice. Nechyběla hasičská disciplína, soupeření v rychlosti rozvinutí a svinutí hadice. Zvítězili Pavla Milerová a 
Ondřej Vašmucius.
Dík patří zemědělskému družstvu Rakochmel za poskytnutí zázemí, místnímu sboru dobrovolných hasičů za 
organizaci, rozhodčím a obecnímu úřadu v Kolešovicích za podporu a ceny a dalším sponzorům.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OD 1.do posledního místa: Kategorie do 6 let-  Čistá A, Čistá B, Krakov, Lužná

Kategorie mladších dětí: Lužná, Třtice, Senomaty, Krakov, Kolešovice, Chrášťany, Čistá, Hořesedly

Kategorie starších dětí: Čistá, Lužná, Třtice, Senomaty, Rynholec, Nové Strašecí A, Hřebečníky, Pochválov, 
Chrášťany, Nové Strašecí B, Řevničov, Hořesedly, Jesenice

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/has20090601.html

ČESKÁ ASOCIACE TĚLESNĚ HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ

Neděle - 24.5.2009
 

Dvě zlata a jedno stříbro pro českou atletickou 
výpravu na SP v Manchesteru
     Po skončení cyklistické části na Světovém poháru v Manchesteru rozjely program další dva sporty – atletika a 
plavání. V sobotu byly na programu tréninky, v neděli pak všechny disciplíny atletické části a plavecké rozplavby.

     Čeští atleti v Manchesteru také zazářili. Nejprve vybojovala zlatou medaili Anežka Vejražková a to v běhu na 
200m v kategorii T 36-38 časem 30.98. Poté získal Milan Bláha stříbro ve vrhu koulí v kategorii F54/55 výkonem 
9.10 m což je zároveň jeho nový osobní rekord. A medailovou sérii českých atletů završil Jeník Vaněk, když v hodu 
kuželkou vybojoval také zlato výkonem 24,13 m.

BLAHOPŘEJEME !!!

Oficiální výsledky zde. 

zdroj: http://www.caths.cz/index.php?page=clanek&id=754

KLADENSKÝ
deník
22. 5. 2009 - Redakce
 

Právě jsme se narodili

http://www.caths.cz/index.php?page=clanek&id=754
http://www.btparalympicworldcup.com/2009/results/athletics/index.php
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/has20090601.html


     

zdroj: http://kladensky.denik.cz/miminka/mimina20090522.html

RAKOVNICKÝ
deník
15. 5. 2009 - Aneta Kochová   

Policie vyšetřuje další vloupání do chatek
Rakovnicko- Zřejmě stejný zloděj si počíhal na opuštěné chatky v obci Třtice. 

     V letošním roce se vloupání do rekreačních chatel opravdu rozmohlo. Posledním případem jsou chalupáři, kterým 
se neznámý zloděj vloupal do chatek ve Třtici. Policie nevylučuje, že by se mohlo jednat o stejného pachatele.
Prvním poškozeným je senior z Prahy, který oznámil vloupání do rekreační chalupy na linku 158. Zloděj udělal 
škodu za téměř třiatřicet tisíc korun.
     „Pachatel vytrhal plaňky z oplocení a vnikl na pozemek. Dále překonal zajištění vrat u kůlny a odcizil  
motorovou sekačku, elektrickou řetězovou pilu, plotové elektrické nůžky, motorový křovinořez a další zahradní 
techniku,“ řekl mluvčí policie René Černý.
     Zřejmě stejný zloděj si počíhal na opuštěnou stodolu. Neznámý pachatel nejdříve prostříhal plot drátěného 
oplocení, násilně překonal vstupní dveře stodoly a ukradl elektrické nářadí, úhlovou brusku, tlakovou pumpu a další 
věci. Majiteli vznikla škoda v celkové výši 78 200 korun.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policie-vysetruje-dalsi-vloupani-do-chatek20090515.html

http://rakovnicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policie-vysetruje-dalsi-vloupani-do-chatek20090515.html
http://kladensky.denik.cz/miminka/mimina20090522.html


RAKOVNICKÝ
deník
10. 4. 2009 - Jana Elznicová 
 

Hořelo jen pár metrů od chatové osady
Řevničov - Hasiči se odpoledne sjeli na louku u rybníka Bucek nedaleko Řevničova.

     Požár rákosí a suché trávy nedaleko rybníka Bucek zaměstnal hasiče z Nového Strašecí, Řevničova, Stochova a 
Třtice. Hořet začalo pár minut před třetí hodinou odpolední naneštěstí jen pár metrů od zdejší chatové osady.
Hasiči, ale nedali ohni šanci. Stačilo jen pár desítek minut a velitel zásahu nadpraporčík Radek Poláček 
Rakovnickému deníku sdělil: „Situaci máme už zcela pod kontrolou. Zvládli jsme to.“
     Díky včasnému zásahu hasičů se oheň, který rychle stravoval suchou louku, nedostal na přilehlé chatky. Jejich 
majitelé, které zásahu s napětím přihlíželi si mohli konečně vydechnout. „Ještě že foukal vítr na druhou stranu. 
Nedovedeme si ani představit co by se tu dělo, kdyby oheň přeskočil na chaty. Je sucho a ty chatky stojí 
kousek od sebe. Hasiči svoji práci zvládli skvěle.“ Shořela plocha o rozloze 200 metrů čtverečních.
Svědek
     Dění přihlížel i chatař Václav Šíma. To on vytočil linku 150. Prozradil nám také své podezření. „Bydlím na 
druhé straně louky. Viděl jsem z míst kde právě teď hoří nejprve utíkat dva kluky. Pak během půl minuty bylo 
náhle rákosí v plamenech.“
I on ale nejprve zavolal hasiče. „Měl jsem velký strach, aby nám oheň nedostal až k chatě, a tak jsem rychle 
vytočil hasiče. Pak jsem začal vše fotit,“ řekl očitý svědek událostí Václav Šíma. Hasiči opustili spáleniště kolem 
půl páté hodiny večerní.
„Škody jsou nulové. Příčina vzniku ohně nebyla zjištěna,“ uvedla k případu mluvčí středočeských hasičů Lenka 
Kostková.
     V té samé chvíli, tedy v páté odpoledne zahořela tráva také na druhém konci okresu, tedy ve Skryjích.
Kdosi zde pálil hrabanku a oheň přeskočil na suchou trávu. „Hořela tráva o rozloze čtyři metry čtvereční někde 
pod místní hospodou. O likvidaci ohně se postarali místní dobrovolní hasiči. Profesionálové z Rakovníka pak 
přijeli ještě požářiště obhlédnout a zkontrolovat,“ uvedla Lenka Kostková. I zde jsou škody nulové.
     Oheň na otevřeném prostoru představuje vždy velké riziko. I zdánlivě menší oheň v sobě skrývá velké nebezpečí. 
Především fouká–li silný vítr. Oheň se pak díky větru snadno přenese a katastrofa je na světě.
Například při silném větru a suchém počasí může během několika hodin požár pohltit celý les.
Mnozí z nás vypalují plošně starou travinu, což dělají nelegálně.
     Za takovéto počínání jim hrozí pokuta až do výše pětadvaceti tisíc korun, v případě, že se jedná o právnickou 
osobu, může se pokuta vyšplhat až do výše půl milionu.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/pozary/poz20090409.html

TÝDENÍK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRAŠECKO
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http://rakovnicky.denik.cz/pozary/poz20090409.html


Hvězdou večera kapitán SK Rakovník v roli kouzelníka

Sportovcem roku Petr Šnídl
RAKOVNÍK. Ve čtvrtek 26. března proběhlo v KC v Rakovníku slavnostní vyhlášení ankety týdeníku Raport – 
Sportovec okresu za rok 2008. Z pětadvaceti sportovců a stejného počtu talentů si na pódium pro věcné ceny přišly 
desítky nejlepších v obou kategoriích.
     Nejlepším kolektivem se stal tým mužů HC 1972 v pozemním hokeji. Druhou příčku vybojovaly loňské vítězky – 
hráčky HC 1972. Třetí skončil tým stolních tenistů TJ Šanov.
     V soutěži o nejlepší mládežnický kolektiv kralovaly starší žákyně HC 1972, které tak obhájily loňské prvenství. 
Druhou příčku obsadil tým starších dorostenců HC 1972 a třetí skončili mladší dorosteni SK Rakovník.
     Na vyhlášení nechyběly ani kategorie Počin a Debakl roku. V Počinu roku bojovaly o vítězství tři nominované 
akce. Z vítězství se radovala dvojice Jaroslav Machovec a Stanislav Žilinčík, kteří při fotbalovém utkání IV. třídy 
zachránili život Pavlu Smržovi, jehož postihla srdeční zástava. Druhé místo si odnesl HC 1972 za uspořádání Poháru 
mistrů evropských zemí žen v pozemním hokeji. Třetí příčku obsadila Rakolympiáda. Debaklem roku se stal tradiční 
„kostlivec“ v podobě nedořešených problémů s hřištěm Na Střelnici.
      Cemu za propagaci sportu in memoriam pro Václava Růžičku předali organizátoři Miroslavu Koloci, který na 
předání zastupoval rodinu a přátele oceněného, jenž by se letos dožil 60 let života.
     Kategorii o nejlepšího talentovaného sportovce vyhrála osmnáctiletá studentka MOA a účastnice 
paralympijských her v Pekingu Anežka Vejražková, která této kategorii vládla od prvních odevzdaných hlasů. 
„Vítězství je pro mě i moji trenérku velkým oceněním za odvedenou práci a zároveň motivací do dalšího 
roku,“ řekla Anežka Vejražková. Na druhém místě skonči boxer Patrik Bartoš a třetí fotbalista SK Slavia Praha 
Václav Prošek.
     Jméno vítěze v kategorii Sportovec za rok 2008 vyřkla moderátorská dvojice Pavel Sklenička – Karolína 
Kříženecká krátce po desáté hodině večerní a stal se jím futsalista a sálový fotbalista Petr Šnídl, pro kterého to bylo 
již druhé vítězství v anketě. „Skoro nemám slov a nevím co říct. Jsem moc rád, že se mi opět podařilo zvítězit. 
Rozhodně jsem to nečekal,“ řekl Petr Šnídl. Druhé místo obsadila golfistka Olivia Prokopová a třetí volejbalista 
Michal Kriško.
     Během galavečera, který uspořádal týdeník Raport ve spolupráci s Kulturním centrem, se diváci bavili nad mnoha 
doprovodnými vystoupeními. Největší aplaus sklidil kapitán divizních fotbalistů SK Rakovník Jan Vaidiš, který 
svými kouzelnickými triky přiváděl k úžasu více než tři stovky přítomných návštěvníků. 
David Svoboda

zdroj: http://www.raport.cz/ 

CHRUDIMSKÝ  ZPRAVODAJ
MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

XXI. ROČNÍK BŘEZEN 2009

Nejúsp šn jší sportovci Chrudimska roku 2008ě ě
     V úterý 10. února večer proběhl v chrudimském Divadle Karla Pippicha slavnostní galavečer, při kterém byly 
vyhlášeny výsledky ankety o Nejúspěšnější sportovce Chrudimska 2008. Výsledky v jednotlivých kategoriích byly 
následující: 

http://www.raport.cz/


Jednotlivci – mládež: 
1. Jakub Půlpán, šachista TJ ŠO Chrudim
2. Michaela Jeníčková, atletka ŠAK Chrudim
3. Jan Boháč, člen oddílu Karate Hlinsko

Jednotlivci – dospělí:
1. Michal Tichý, sportovní rybář, Slatiňany
2. Josef Macháček, účastník motoristických rallye,Konopáč u H. Městce
3. Tomáš Meller, futsalista FK Era-Pack Chrudim

Kolektivy – mládež:
1. mažoretky skupiny Rondo, Ronov nad Doubravou
2. futsaloví junioři FK Era-Pack Chrudim
3. fotbalový starší dorost AFK Chrudim

Kolektivy – dospělí:
1. futsalisté FK Era-Pack Chrudim
2. sportovní týmy LRU Přívlač (sportovní rybolov),Slatiňany
3. hokejisté HC Chrudim

Trenéři:
1. Ota Stejskal, trenér týmu dospělých FK Era-Pack Chrudim
2. Martin Hosták, trenér týmu dospělých HC Chrudim
3. Tomáš Brůna, AFK Chrudim, reprezentační trenér handicapovaných atletů

Handicapovaní sportovci:
1. Aleš Kisý, AFK Chrudim, vrh koulí
2. Radek Procházka, Léčebna Košumberk, boccie
3. Anežka Vejražková, Léčebna Košumberk, sprinty

Síň slávy:
Josef Hrubeš, TJ Městec, nejstarší činný fotbalový sekretář v regionu
Cena Fair play:
Pavel Holeka, SK Svídnice, cena za záchranu života protihráči, jemuž po nezaviněné srážce zapadl jazyk
Vítěz čtenářské ankety:
Lenka Jánošíková, tenistka TC Chrudim

Blahopřejeme všem sportovcům, kteří se v anketě o nejúspěšnějšího sportovce za rok 2008 umístili na vítězných 
příčkách, všem chrudimským sportovcům děkujeme za jejich reprezentaci našeho města a do dalšího roku přejeme 
pevné zdraví a co nejlepší výsledky.

 zdroj: http://www.chrudim-city.cz/public/file/03_09.pdf

http://www.chrudim-city.cz/public/file/03_09.pdf


KLADENSKÝ
deník
13.2. 2009 - Redakce
 

Právě jsme se narodili

     

zdroj: http://kladensky.denik.cz/miminka/mims20090213.html

 

KLADENSKÝ
deník
6. 2. 2009 - Redakce
 

Právě jsme se narodili

http://kladensky.denik.cz/miminka/mims20090213.html


     

zdroj: http://kladensky.denik.cz/miminka/mims20090206.html

http://kladensky.denik.cz/miminka/mims20090206.html
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