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Vánoční Bucek kořistí běžců z okolních okresů
Třtice - Běžecký projekt Kladensko - rakovnického regionu Pohár vytrvalců skončil svůj
šestadvacetidílný roční seriál Vánočním během ve Třtici nedaleko rybníka Bucek. Na
pětikilometrové trati dominoval mezi muži mostecký vytrvalec Jan Hřích, známý i z
Rakovnické patnáctky. Druhý nejlepší čas měl muž již v kategorii nad 40 let Josef
Poduška z AC Tepo Kladno a třetí skončil jeho klubový kolega Jan Cihlář. Mezi ženami
zvítězila také z rakovnických tratí známá Radka Holubová, která tak splnila svoji roli
favoritky a zanechala za sebou Alici Procházkovou z Maraton klubu a Lucii Růžkovou,
která ač z Krušovic, běhá za AC Tepo Kladno. Nový ročník Kladensko rakovnického
poháru vytrvalců zahájí běžci a běžkyně již 7. ledna při Tříkrálovém maratonu v Unhošti a
hned za týden na již 37. ročníku běhu Kožovou horou.
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V Bucku se utopil muž
TŘTICE (peg). Koupání v Bucku bylo pro padesátiletého muže z Kutnohorska
osudové. Společně s manželkou trávil u vody tropické sobotní odpoledne. Někdy kolem
půl jedné se údajně rozhodl přeplavat Bucek.
Když byl zhruba v polovině, náhle se ztratil pod hladinou. Mladíci na prknech, kteří muže viděli, se
ještě snažili ho z vody vytáhnout. Marně.Vzhledem k tomu, že už bylo jeho tělo bezvládné, je
pravděpodobné, že byl v tu chvíli již mrtvý. Podle svědků události je možné, že muži selhalo
v horku a při námaze srdce. Kromě zdravotníků byli k rybníku povoláni hasiči z Rakovníka a ze
Stochova a také potápěči HZS Praha. Ti během krátké doby mužovo tělo v místech, kde byl viděn
naposledy, nalezli. Bylo to asi třicet metrů od břehu. Přesnou příčinu smrti určí pitva.
zdroj: http://www.raport.cz/2005/cislo2005-26/clanek6.htm
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Muž spadl do rybníka a utopil se
Třtice - Zřejmě nešťastnou náhodou utonul v pondělí sedmdesátiletý muž v rybníku Bucek u obce
Třtice na Rakovnicku. K rybníku odjel s traktorem a čerpadlem. Syn policii nahlásil, že zmizel. Na
hrázi zůstal jen traktor a ponořené čerpadlo v chodu. Při pátrání pomáhali hasiči, kteří
pohřešovaného našli pod hladinou. Lékař předběžně vyloučil cizí zavinění. Přesnou příčinu smrti
určí pitva.
zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=570263
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