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Malinová/Třtice - O víkendu si hasiči odskočili od čerpání zatopených sklepů a odstraňování škod po záplavách k 
tradičnějším případům své profese. V jeden den hasili dva požáry. Krátce po třetí hodině v sobotu ráno si kdosi všiml, 
že hoří dílna v objektu Družstva vlastníků v Malinové. Kromě hasičů vyjeli k požáru i křivoklátští policisté. 
Vyšetřovatel hasičů zjistil, že ve skladu sena došlo k zahoření uskladněného loňského a letošního sena a že požár 
může mít na svědomí samovznícení, i když nevyloučil, že by seno mohl někdo zapálit úmyslně. I přesto, že se 
hasičům podařilo požár uhasit, vznikla majiteli pětašedesátiletému soukromému zemědělci V. Š. z Malinové škoda 
kolem půl milionu korun. Ve stejný den před sedmou hodinou večer hasili tentokráte dobrovolní hasiči ze Mšece 
a Třtice a stochovští profesionálové požár strniště posečeného obilí o rozloze 3 hektary v katastru Třtice v 
místech zvaných Teplá stráň. Požár podle vyšetřovatele HZS Rakovník způsobil odhozený nedopalek cigarety. 
Spolumajitel společnosti Agro Mšec, jehož pozemkem pole je, nezjistil žádnou škodu na majetku.
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Z chalupy si odnesl také sbírku

Rakovník - Rekreační chalupu vykradl neznámý zloděj v obci Třtice na Rakovnicku. "Pachatel odcizil elektroniku a 
drobné sběratelské předměty," konstatovala mluvčí středočeské policie Soňa Budská s tím, že zloděj způsobil majiteli 
chalupy škodu téměř 80 000 korun

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=336147

http://www.regia.cz/
http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=336147


Drápanda 2001 - výsledková listina

zdroj: http://www.mkvdf.cz/cz/5-s-dr2001v.htm
Literární soutěž pro děti ve věku 10-15 let
1. kategorie - poezie (10 - 12 let) 
1. místo : nebylo uděleno 
2. místo: cena byla vrácena (opsaná práce) 
3. místo: Romana Balcarová (Varnsdorf), Vít Kolaja (Bílina) 
Čestné uznání: Anežka Černá (Kaliště), Klára Cermonová (Děčín),
Lukáš Urban (Děčín), Lucka Janoušková (Jílové u Děčína), 
Lukáš Franc (Všeň) 

2. kategorie - próza (10 - 12 let) 
1. místo: nebylo uděleno 
2. místo: Helena Kubicová (Hradec Králové), Jakub Šnejdr (Hradec Králové) 
3. místo: Ráchel Šafrová (Mimoň) 
Čestné uznání: Anežka Černá (Kaliště), Hana Doležalová (Jílové u Děčína), 
Kateřina Hrstková (Varnsdorf), Ondřej Kohout (Hradec Králové), Jan Kubát (Hradec Králové) 

3. kategorie - poezie (13 - 15 let) 
1. místo: Tereza Hejdová (Třtice) 
2. místo: Magdaléna Rysová (Sedlice) 
3. místo: Lukáš Vavrečka (Humpolec), Erika Šídová (Nová Včelnice), Vendula Říhová (Varnsdorf) 
Čestné uznání: Jana Vašátková (Ústí nad Labem), Edita Starobová (Karviná), 
Lucie Jelenová (Varnsdorf), Ivana Řehulková (Vítkov), Libor Šachl (Brno)

4. kategorie - próza (13. - 15 let) 
1. místo: Tereza Hejdová (Třtice) 
2. místo: Lucie Radová (Praha 4 - Chodov), Lucie Borecká (Plzeň) 
3. místo: Blanka Salmonová (Neratovice), Michaela Cihelníková (Chabařovice) 
Čestné uznání: Lukáš Vavrečka (Humpolec), Dagmar Šimonová (Jiříkov), 
Magdaléna Rysová (Sedlice), Tomáš Jakubů (Boskovice), Libor Šachl (Brno) 

Mimořádná cena poroty (ocenění mimo vyhlášené kategorie) 
Věra Novotná (Ústí nad Labem) a
Vladimír Vacátko (Liberec) 

Celkem se zúčastnilo 235 mladých literátů,
z toho 112 ze severních Čech,
z toho 25 ze Šluknovského výběžku,
z toho 18 z Varnsdorfu. 

Sborník vybraných prací vyšel v prosinci 2001 pod názvem "O hradech, uklízečkách a upovídaných rybách"

Štafeta v podobě "obří tužky" byla předána Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, která je v roce 2002 pořadatelem 
dětské literární soutěže "Psaníčko"
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Výherci soutěže středočeské přílohy

1. místo - fotoaparát: Ladislav Žák Kladno 2.

2. až 30. místo - klíčenka: Hana Čechová Nymburk, Eva Černá Nymburk, František Kučera Městečko nad Sázavou, 
Pavel Kárník Kolín, Emil Bechtold Mladá Boleslav, Jaroslava Kindlová Mělník, Karel Svoboda Nové Strašecí, 
Pavlína Skleničková Třtice, Rostislav Turek Kolín, Martina Bachová Mnichovo Hradiště, Ing. Jiří Skalička 
Příbram, Marta Kuklíková Vlašim, Aleš Mikolášek Mělník, RnDr. Václav Opatrný, Kučera Bohumil Kladno, Emil 
Hryzlák Neratovice, Jiřina Cimrová Nymburk, Vladimír Pabst Nymburk, Jan Olexa Příbram, Soňa Kšírová Kladno, 
Libuše Dvořáčková, Vlaďka Chourová Příbram, Slavibor Špinka Kolín, Josef Horvát Lasá nad Labem, Jan Fiala 
Nymburk, Ivana Vokálková Mělník, Václav Novák, Ivan Novotný Mladá Boleslav, Olga Netušilová Benešov.

31. až 50. místo - triko: Věra Buková Kolín, Václav Bělka Nymburk, Miroslav Štyler Kladno, Olga Netušilová 
Benešov, Václav Vinkl Kladno, Eva Rábelová Poděbrady, Pavla Stibůrková Bystřice, Věra Nuhlíčková Kutná Hora, 
Jiří Kubát Kladno, Tomáš Vodička Kladno, Růžena Pospíšilová Kutná Hora, Alice Konyvková Libice nad Cidlinou, 
Jan a Jitka Vondříčkovi Městec Králové, Věra Janoušová Trhový Štěpánov, Dr. Jan Králík Lázně Toušeň, Radana 
Kupková Mladá Boleslav, Jarmila Gáčová, Miroslav Čechlovský, Marie Hroníková Týnec nad Sázavou, Jiří Bohl 
Kolín. 

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=251949

Sluneční hodiny v České republice a na Slovensku

Třtice 43
zdroj: http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=16748

 
adresa: Třtice 43  typ hodin: S

okres: Rakovník  azimut stěny: 10°

kraj: Středočeský  typ 
ukazatele: -

stát: Česká republika  délka nodu:  

PSČ: 271 01  typ číselníku: C

umístění:   rozsah: VII XII V

souřadnice: 13° 52' v. d., 50° 11' s. š.  vzhled: -

orientace: 12 km SV od Rakovníka  rok vzniku: 1900?

přístup: -  stav: C

výška 
nad zemí:   ověření 

stavu: 1984

rozměr hodin: 0,9 m  ověřitel: DP

zhotovitel:   ev. č.: RA 13

http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php?search=%5ERA+13$&field=27&im_feeling_lucky=1
http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php?type=abbrev
http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php#stav
http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php#pristup
http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php#vzhled
http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php#tciselnik
http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php#tukazatel
http://astro.mff.cuni.cz/~mira/sh/sh.php#thodin
http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=16748
http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=251949
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jak psal o regionu tisk před padesáti lety

NOVOSTRAŠECKO SKONČILO SKLIZEŇ CHMELE

Vzhledem k nepříznivému počasí skončila letošního roku sklizeň chmele v okrese Nové Strašecí o 10 - 14 dní 
později, nežli v předcházejících letech. Avšak i přes nepříznivé počasí a pozdější začátek byla sklizeň chmele zdárně 
provedena a žádný chmel nepřišel nazmar. O včasné provedení sklizně zasloužili se všichni obyvatelé okresu, kteří se 
sklizně zúčastnili jako stálí česáči nebo jako brigádníci. Rada ONV v Novém Strašecí ve svých zasedáních 
projednávala všechny obtíže, které se včasnému provedení sklizně chmele stavěly v cestu, a děkuje všem česáčům za 
jejich pochopení pro rychlé provedení sklizně chmele. Zvláště pak děkuje ženám z hornických obcí Kačice, Stochov, 
Honice, Kamenné Žehrovice, Srby, Tuchlovice, Žilina a Lhota, které se jako brigádnice zúčastnily česání chmele. Též 
zaměstnanci okresního národního výboru v Novém Strašecí zúčastnili se jako brigáda sklizně chmele v těch 
chmelnicích, kde pro malý počet česáčů bylo ohroženo včasné provedení sklizně a odpracovali v těchto brigádách 
737 hodin. Zvláštní uznání pak si zaslouží zaměstnanec okresního soudu v Novém Strašecí František Lukáš, který se 
po dobu 6 dnů zúčastnil sklizně chmele v obci Třtice, kde načesal 67 věrtelů chmele a ve večerních hodinách 
vyřizoval ještě u okresního soudu svou přidělenou agendu. Jmenovaný František Lukáš, přes to, že není zdráv, neboť 
jeho zdraví bylo podlomeno za okupace vězením v nacistických koncentračních táborech, mohl býti vzorem ostatním 
úředníkům a veřejným zaměstnancům, jak se mají zapojiti do práce pro zlepšení naší hospodářské situace.
(Mladá fronta 30. září 1949)
zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=52272 

http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=52272
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z historie regionu

Třtice, která byla dříve samostatnou vsí, je dnes místní částí Rakovníka. Nejstarší záznam zachycující její jméno se váže k 
polovině  14.  století:  1352  Trssyticz,  1369  Trstiecz.  Jméno  Třtice vzniklo  ze  slova  třtice,  které  bylo  zdrobnělou  podobou 
podstatného jména tresť, v 2. pádě trsti - třti s významem 'malá tresť, malý rákos'. Slovo tresť se v češtině už dávno nepoužívá. 
Od tohoto slova je odvozeno dosud živé slovo třtina. Toto slovo původně tedy neznamenalo nic jiného než rákos, rákosí. Dnes 
už ovšem žije jen v biblickém úsloví 'třtina větrem se klátící' a v odborných pojmech cukrová třtina a třtinový cukr. O existenci 
rybníků ve Třtici svědčí již následující historický zápis: "1558 postoupili jsme vsi k zámku našemu Hradku Krziwoklatu náležité, 
jmenovitě ves Wassyrow ... ves Trzticzy s rybníky, zejména rybník Trzticzky. Jak známo, v minulosti byly rybníky zakládány 
všude tam, kde pro to byly vhodné geologické podmínky a kde bylo třeba likvidovat neužitečné a nezdravé bažiny. A právě na 
takovýchto bažinatých místech se vyskytoval rákosový porost. K místním jménům odvozeným ze starobylého základu tresť patří 
mnohá místní  jména -  Třtěnice,  Třtí,  Třtěno,  Tříč,  Trstěnice,  Tresné  a  Třeština.  Tato  místní  jména byla  obvykle  původně 
označením potoků nebo močálů s trstěnými břehy, tedy s břehy porostlými rákosím. Kupříkladu nedaleko Litomyšle leží ves 
Trstěnice rozprostírající se podle řeky Loučné. Říční jméno Loučná je až novější, řeka se původně jmenovala Trstenice, takto je 
v latinizované podobě doložena již v 11. století: "1073 aquam Trzteniceam ...". Jméno Trstenice vzniklo zpodstatňující příponou 
-ice z přídavného jména trstěná - tedy řeka, voda tekoucí mezi třtím, rákosím. Podle Trstěnice u Litomyšle byla nazvána i stará 
zemská stezka, vedoucí tudy z Čech na Moravu. V našich zeměpisných jménech je zachycena i podoba křtina (namísto třtina). 
Tato pomístní jména označující mokřinaté pozemky jsou roztroušena především ve východní části Čech. Ve středních Čechách 
je tato hlásková varianta tř - kř zachycena také na Říčansku a Sedlčansku.

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=160152
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Německého ovčáka si kynolog přivezl z vojenského útvaru

P e c í n o v - K výcviku psů se Pavel Kořán z Třtice na Rakovnicku dostal u armády. Německého ovčáka Brika, s nímž objíždí 
většinu kynologických závodů, si přivezl jako roční štěně právě z vojenského útvaru v Sokolově. "Doma nás nevyhodili, přestože 
čekali pouze mě. Táta kdysi dávno psy také cvičil, takže spíše mou novou zálibu uvítal. Ostatně fakt, že jsem si cvičení psů v 
armádě vydupal a dělal to rád, už rodiče samozřejmě věděli,"  vzpomíná na první setkání s ostatními členy rodiny. Po roce 
výcviku začal s německým ovčákem Brikem závodit v pecínovském kynologickém klubu. "Nejsložitější bylo naučit držet Brika 
stopu. Každý pes je zaměřený trochu jinak. Jednomu jde lépe obrana, dalšímu stopování. Kromě Brika si cvičím ještě belgického 
ovčáka. Oba psi jsou přitom rozdílné povahy. Brika občas můžu k něčemu donutit, s belgickým ovčákem je to těžší. Je to tvrdší 
povaha, jakmile bych na něj naléhal, uzavře se do sebe a výcvik skončí. Je to s ním sice složitější, ale jeho výcvik je zase daleko 
pevnější," vysvětluje pětadvacetiletý kynolog. Psi se podle Pavla Kořána snáší velmi dobře. "Když jdu s jedním cvičit a druhý 
zůstane doma, nežárlí na sebe. V tom jsou lepší než holky," směje se. Zároveň si povzdychne, že na psy už nemá tolik času jako 
dřív. "Jsem až do večera v práci, což je znát. Brikova výkonnost šla v poslední době dolů. Přesto se snažím cvičit je oba alespoň 
obden. Pokud je hezky, zajedeme přímo do Pecínova nebo zůstaneme na hřišti u nás v Třicích," posteskl si.

zdroj: http://mfdnes.newtonit.cz/default.asp?cache=311702
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1997
Obnovené památky na okrese Rakovník

Rabasova galerie     -     1997 

  1. Místo kde se památka nachází TŘTICE

  2. Název památky kostel sv. Mikuláše

  3. Číslo památky ve státním seznamu 2756

  4. Charakteristika památky, důvod památkové ochranyKostel staršího založení zcela přestavěn ve druhé čtvrti 18. stol. (F. I. 
Pree?)

  5. Popis opravy oprava střechy a sakristie

  6. Kdo opravu provedl obec

  7.    V kterém roce byla oprava provedena 1993

  8.  Zdroj a částka příspěvku na opravu státní příspěvek: 80.000,– Kč

 


