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Za vystěhování rodiny sedláka dostal expředseda podmínku
Rakovník – Roční podmíněný trest s
dvacetiměsíční zkušební dobou. Takový je trest
pro Rudolfa Pavlíčka, bývalého předsedu
Místního národního výboru v obci Třtice za to,
že podepsal v roce 1952 rozhodnutí, které
znamenalo pro sedláka Karla Horáčka ztrátu
majetku a nucené vystěhování. Rozsudek však
není pravomocný. Sám Rudolf Pavlíček,

kterému je nyní 85 let, vinu odmítá.
Rozhodnutí sice podepsal, ale nesouhlasil s
ním. Byl přehlasován prý komisí. Každá z
obou dcer Karla Horáčka požadovala jako
náhradu za újmu 2 miliony korun. Soudkyně
Michaela Hruboňová je ale odkázala na
občansko-právní řízení.
(elm, čtk)

Do kůlny se dostal, ale do chaty už ne
Třtice – Na neoplocený pozemek u chaty, která stojí v katastru obce Třtice, vlezl zloděj. Za
pomoci klíče, který na- šel pověšený na rámu dveří, se dostal do kůlny. Odsud si odnesl motorovou
pilu, zahradní elektrické kleště a přes 20 plechovek piva. Mluvčí policie Michaela Richterová
dodala: „Pokusil se vloupat i do chaty. Po marném páčení dveří to ale vzdal.“ Škoda byla spočtena

na částku okolo sedmi a půl tisíce korun. Událost oznámil novostrašeckým policistům v úterý ve
čtvrt na šest navečer dvaašedesátiletý muž z Rakovnicka.
(el)

Zahájili sezonu požárním útokem...
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MLADÍ HASIČI zahájili
sezonu soutěží v požárním
útoku po dvanácté ve Zbečně
u řeky Berounky. Počtvrté se
soutěž
odehrává
jako
Memoriál Josefa Cyruse.

Pak už se sedmičlenné, ve
smíšené kategorii pětičlenné,
družstvo postavilo na start a
po mávnutí praporku se
hasiči rozběhli na základnu,
každý na své místo. Dva

nevěřil, že se tu soutěž udr- ží.
Dnes přijelo 19 sborů s
pětatřiceti družstvy. Například z Jesenice, dokonce z
Hřebče, Hýskova,“ vzpomínal Josef Cyrus mladší, který

Krásné počasí vylákalo na
první měření sil třicet pět
družstev, což je rekordní
počet. Netradiční soutěže se
účastní nejen hasiči z
Rakovnicka, ale vyhledávají ji
i ti ze sousedních okresů.
Jedno družstvo přijelo z
Hřebče na Kladensku a z
Berounska dorazili poprvé
hasiči z Hýskova. „Soutěž je
sice pro děti z Rakovnicka,
ale protože je netradiční, tak
nikomu ne- řekneme, aby
nejezdil,“
podotkla
za
organizátory
Martina
Loskotová z SDH Zbečno. A
proč netradiční? Většina
soutěží v požárních útocích se
odehrává na hřišti, tedy v
přírodním, ne vždy rovném
terénu na břehu Berounky.
Hasiči se utkali v kategorii
mladších, věkově smíšených a
starších družstev. Nastup
každého družstva začínal
obdobně, ale přesto každé
družstvo mělo svoji taktiku.
Nejprve starší hasiči donesli
na
start
své
čerpadlo.
Následovala
pětiminutová
příprava hadic a proudnic na
základně. Aby šly lépe
spojovat, natírali hasiči závity spojek štětkou a holicím
mýdlem. Pak je v určeném
pořadí, téměř na milimetry
přesně,
poskládali
na
podložku. Těm nejmladším, a
účastnily
se
i
děti
předškolního věku, pomáhali
s přípravou starší hasiči.

obsluhovali čerpání vody z
velké kádě. Ostatní se
rozběhli s hadicemi směrem k
terčům, aby na ně stříkali
vodu do té doby, než zazněl
signál. Ten oznámil konec
útoku. Zbečenští dobrovolní
hasiči jako pořadatelé si
připravili pro letošní soutěž
překvapení. Pustily se do něj
ženy. Poté, co si požární útok
odbyli
všichni
mladí,
nastoupily na základnu ony.
„Byl to takový hec. Dalo se
nás dohromady celkem osm.
Trénovaly jsme den před
soutěží a to jen pro tuto
soutěž,“ vysvětlovala Martina
Loskotová.
Jinak
mají
Zbečenští
zhruba
dvanáctičlenné
družstvo
mladých hasičů. Trénují
každý pátek na návsi před
zbrojnicí. V zimě chodí do
tělocvičny ve škole. Stejně
jako ženy, útok si vyzkoušeli
teprve den před soutěží kvůli
špatnému po- časí. Soutěž v
požárním útoku mladých
hasičů ve Zbečně jako první v
sezoně začala už před
dvanácti lety. Za tu dobu
získala pěknou tradici. U
jejího zrodu byli napří- klad
Josef Kesler, Josef Cyrus
starší. Když začínali, ostatní
nedávali soutěži šanci na
příliš dlouhé trvání a měli z
pořadatelů skoro legraci,
protože je Zbečno „na konci
světa“. „Začínali jsme s osmi,
devíti družstvy a nikdo nám

při všech ročnících pomáhal s
organizací. Zbečenské hasiče
k uspořádání soutěže tehdy
inspirovalo příjemné prostředí
u řeky Berounky, a také to, že
by to byla první soutěž v
sezoně. Během let nejen
narostl počet účastníků, ale
zvedla se úroveň družstev.
Přibylo
hodně
těch
nejmladších v přípravce.
Například ve Zbečně mají
tříletou hasičku. S nejmladšími soutěžícími přijeli i
dobrovolní hasiči ze Třtice.
Vedoucí přípravky Ivana
Kořánová prozradila, kolik je
ve sboru dětí: „Máme asi
pětadvacet dětí, starší, mladší i
přípravku. Tady soutěží dvě
družstva, mladší i starší.
Scházíme se každou neděli.“
Tradiční soutěž znamená také
náročnou přípravu. Zbečenští
hasiči si den před ní berou
dovolenou. Samozřejmě by se
neobešla
bez
sponzorů.
Podpořil ji také Středočeský
kraj.
Výsledky soutěže
Kategorie mladší
1.SDH Lužná
2. SDH Hřebeč
3. SDH Rynholec
Kategorie smíšená
1. SDH Zbečno
2. SDH Přílepy
3. SDH Hřebeč
Kategorie starší
1. SDH Lužná
2. SDH Nové Strašecí
3. SDH Třtice
Vítězové kategorií
pohár memoriálu
Cyruse.

získali
Josefa

První místa ve hře Plamen vybojovali hasiči z Lužné
Soutěže v Rakovníku
se zúčastnilo
10 družstev mladších
a 11 družstev starších
mladých hasičů
JANA ELZNICOVÁ

V pátek a sobotu se na sportovišti při Třetí
základní škole v Rakovníku uskutečnilo II.
kolo hry Plamen mladých hasičů okresu
Rakovník. Sjelo se sem zhruba 280 lidí. Za
pořadatele, Okresní sdružení hasičů Rakovník,
dovysvětlila Jana Strouhalová: „Byli to nejen
závodníci, ale také technická skupina, rozhodčí
a štáb.“ Hra Plamen je celoroční celostátní hra
mladých hasičů – zahrnuje celoroční
volnočasovou činnost a sportovní činnost.
Připomínáme, že se na podzim v Kolešovicích
uskutečnilo I. kolo a jeho výsledky byly
započítány do hodnocení soutěžního klání
uplynulého víkendu. Konkrétně se soutěže
zúčastnilo 10 družstev mladších a 11 družstev
starších mladých hasičů ze šestnácti sborů
dobrovolných
hasičů
z
mnoha
míst
Rakovnicka. Závodilo se v disciplínách štafeta

CTIF, štafeta 4 x 60 metrů, požární útok CTIF
a požární útok. Děti statečně bojovaly nejen s
nástrahami, které klání přinesla, ale také se
sobotními vedry. „Dá se to. Člověk na to nesmí
příliš myslet, je třeba soustředit se na soutěž a
hodně pít,“ shodla se skupinka mladých hasičů
chystající se k náročnému požárnímu útoku. A
konečný výsledek nám za Okresní sdružení
hasičů
Rakovník
prozradila
Jaroslava
Čečrdlová: „V obou kategoriích zvítězila družstva z Lužné. Stejné kolektivy předvedly i
nejrychlejší
požární
útok,
královskou
disciplínu požárního sportu.“ Vydařenou soutěž
organizovalo již zmíněné Okresní sdružení
hasičů v Rakovníků a Obec Třtice. Úplné
výsledky soutěže a také další fotografie najdete
na straně 17 a rovněž na webu Rakovnického
deníku, kde je i krátké vid

Pachatelem loupeže bezdomovec
TŘTICE. Prodavačka třtické Jednoty, které na začátku ledna vyhrožoval zastřelením
zloděj, si může oddychnout. Pachatel se dočká trestu. „K loupeži došlo 7. ledna
po poledni. Pachatel přišel do prodejny částečně maskovaný. Na hlavě měl čepici a přes
pusu vyhrnutou šálu. Vytáhl střelnou zbraň a pod pohrůžkou jejího použití požadoval
vydání hotovosti,“ popisuje vedoucí rakovnické kriminálky Pavel Kodad. Prodavačka mu
vydala 10 tisíc korun a navrch si vzal ještě dvě krabičky cigaret.
„Aniž bychom měli z počátku vyhodnocenou jakoukoli stopu, podařilo se dobrou prací
kriminalistů případ objasnit. Ve chvíli, kdy už jsme měli podezření, že pachatelem je
46letý muž z Lounska, jsme dali na porovnání určité stopy a vyšla shoda. Pachatel se
ke všemu přiznal. Je stíhaný nejen za loupež ve Třtici, kromě ní má na svědomí asi
osmnáct vloupání do chat na Kladensku. Pachatel nemá žádné příjmy, takže v chatách
bral, co potřeboval k životu. A patrně kradl i naftu, protože hodně jezdil autem. Zatím
ale za žádnou obviněn nebyl,“ říká Pavel Kodad.
Šestačtyřicetiletý muž je bezdomovec, jeho domovem bylo auto. Jezdil s ním, ačkoli
nemá řidičské oprávnění. Krátce před zadržením se mu podařilo pronajmout si
na Lounsku garáž, v níž si zřídil autodílnu. Právě v ní ho kriminalisté zadrželi. „Nakonec
jsme to provedli sami bez zásahovky, ačkoli bylo podezření, že má u sebe střelnou
zbraň, a to zděděnou po otci, který byl členem lidových milicí. Po zadržení byla
na třech místech provedena domovní prohlídka. Zbraň, kterou použil při loupeži, nám
pachatel vydal. Byla to plynová pistole,“ přibližuje vedoucí. Pachatel je recidivista.
Majetkovou trestnou činnost páchal i v minulosti. Za loupež by tentokráte mohl strávit
za mřížemi až šest let.
Markéta Hartlová

RAKOVNICKO | Právě jsme se narodili

Rozsudek zrušen
TŘTICE/PRAHA. Okresní soud v Rakovníku v březnu rozhodl, že bývalý předseda MNV
Třtice Rudolf Pavlíček je vinen tím, že v roce 1952 podepsal výměr, na základě kterého
byl vystěhován sedlák Karel Horáček i s rodinou ze statku čp. 41.
Komunistický funkcionář odsouzený k ročnímu trestu odnětí svobody (s podmínkou na 20
měsíců) se odvolal ke krajskému soudu. Ten rozsudek zrušil a trestní řízení zastavil.
Argumentuje tím, že uplynula velmi dlouhá doba od spáchání činu i od doby, kdy se
změnily poměru (po roce 1989), kdy mohl být jako zločin posuzován.
V tuto chvíli se nedá odhadnout, jak celý případ dopadne. Připomínáme, že čin byl
spáchán v padesátých letech při tzv. násilné kolektivizaci zemědělství.
Sláva Vaic

