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Každodenní rutina
TŘTICE (lep). „Příští  týden nás  čeká  veřejné zasedání,  kde  budeme schvalovat  výši  vodného 
a stočného, jinak žijeme každodenní rutinou,“ odpovídá starosta Luboš Hejda na otázku, čím žije 
v těchto  dnech  obec  Třtice.  Není  to  však  celá  pravda,  právě  teď  se ve Třtici  opravují  silnice 
a připravuje  se žádost  o dotaci  z programu  rozvoje  venkova  na zateplení  kulturního  sálu.  „Na 
prosinec ještě připravujeme štědrovečerní nadílku pro děti,“ uzavírá.

zdroj: Raport

 
27. 10. 2011



zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/miminka/foto-hlasujte-pro-sympataka-tohoto-tydne20111031.html

 
8. 9. 2011 - Šárka Hoblíková

Pragovka přivezla dobré pivo i náladu
Třtice – Tolik lidí ve vsi v pátek ve dvě odpoledne nebývá ve Třtici obvyklým jevem. Tentokrát je 
ven nevylákalo jen pozdně letní sluníčko, ale hlavně krušovické pivo. Na Place si děti v klidu hrají, 
dospělí klábosí a čekají na pojízdný výčep.
„Přijíždíme z chmelové brigády a vezeme vám krušovické pivo,“ ozve se konečně z amplionu 
doprovodného vozidla. Za ním se vynořuje stařičká Pragovka ozdobená chmelovými štoky 
se vzácným nákladem – pořádnou pípou, dvěma výčepními, děvčaty a harmonikářem. Pak už má 
všechno rychlý spád.
Vcukuletu „Na Place“ stojí stoly a lavice. Výčepní roztáčejí pípy a do kelímků už teče zlatavá 
desítka. Dívky je roznášejí všem přítomným.
Na Place přibývají další lidé. Chuť na pivo přilákala i muže.
„Je výborné a správně vychlazené,“ 
pochvalují si pánové ve středních letech 
a vzpomínají, jak před lety bylo pro ně 
krušovické pivo vzácné.
„Tenkrát se vozilo jen do některých vesnic, 
takže když v tu stranu někdo jel, přivezl 
pivo pro celou ves, abychom ho 
ochutnali,“ shodují se muži nad dobře 
vychlazeným mokem. Teď je to obráceně, 
Krušovice přijíždějí za svými zákazníky 
doslova až domů.
„Co jste hasiči...,“ načne další kousek 
harmonikář. Lidé usedli kolem stolů, 
popíjejí desítku a povídají si. Ochutnávka 
krušovického piva je pro ně také 
příjemným zastavením v každodenním 
shonu.
„V každé vesnici vytočíme sto piv. Jde to 
pěkně. Lidem pivo chutná. Cesta byla také 
v pohodě bez závad. Pragovka nás zatím 
spolehlivě dovezla, kam jsme potřebovali,“ 
řekl jeden z výčepních pojízdného výčepu krušovických sládků Václav Soukup.
Kromě piva posádka Pragovky přivezla starostovi do každé vesnice z chmelové brigády pořádný 
chmelový věnec.
Ve Třtici ho za starostu Luboše Hejdu převzala jeho manželka Lenka. Starosta byl totiž „zapřažený“ 
do sklizně zeleného zlata, která právě vrcholila.
Ještě společné foto se všemi přítomnými a Pragovka se může vydat dál. Tentokrát mířila do Nového 

http://rakovnicky.denik.cz/miminka/foto-hlasujte-pro-sympataka-tohoto-tydne20111031.html


Strašecí, Mšeckých Žehrovic. Svoji cestu ten den skončila ve Mšeci před kulturním domem, kde 
se rozjela pravá dočesná. S originálním nápadem vypravit stařičkou Pragovku s pivem 
do chmelařských vesnic přišli v krušovickém pivovaru už loni. Pojízdný výčep budil zájem všude, 
kde auto zastavilo.
Letos se navíc pivovar stal generálním partnerem největší oslavy chmelové sklizně – Slavností 
chmele a piva v Žatci.
„Pivovar stojí mezi chmelnicemi a žatecký chmel je odjakživa surovinou, která Krušovicím dává 
nezaměnitelné aroma. Dobrá úroda je proto svátkem nejen pro chmelaře, ale i pro krušovický 
pivovar. Jsme součástí výjimečného regionu a jsme na to hrdí,“ vysvětluje vrchní sládek Tomáš 
Kosmák, proč pivovarníci slaví dočesné společně s chmelaři.

zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/pragovka-privezla-dobre-pivo-i-naladu20110909.html

 
23. 8. 2011

Traktorista smetl strhávačem tři auta
Třtice – S malým výdělkem zřejmě odjede domů z chmelů sedmačtyřicetiletý traktorista z Ústecka. 
Chmelovým strhávačem Solar poškodil tři auta zaparkovaná v obci po straně ulice. Vyjel 
z chmelnice, aniž by u strhávače vrátil kola do polohy pro jízdu po silnici. Vůz tak jel šikmo 
a zachytil postupně o vozidla Audi, Peugeot a Fiat Brava. U jednoho z nich dokonce utrhl střechu. 
Způsobil škodu celkem za třicet tisíc korun. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. „Alkohol se u řidiče 
neprokázal,“ uvedl Stanislav Markup z Dopravního inspektorátu v Rakovníku. (hob)

h  ttp://rakovnicky.denik.cz/nehody/strhavacem-smetl-tri-auta20110823.html  

 
15. 8. 2011

Tahali auto z Bucku
Třtice - Na první pohled nejdramatičtější víkendový výjezd měli hasiči na Rakovnicku v sobotu, 
krátce před osmou hodinou večerní u rybníka Bucek. Druhý pohled naštěstí ukázal, že osádka auta 
je už v bezpečí venku a že úkolem hasičů je jen dostat vůz ven z vody zpátky na pevnou zem. 
Mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková konkretizovala: „Na místo jsme poslali hasiče 
ze stanice Kladno, Stochov a Rakovník. Uprostřed hráze auto sjelo do rybníka, a nebylo ve vodě 
vidět.“

Ve fordu cestovala dvoučlenná posádka, devatenáctiletý mladík, který vyvázl bez zranění, 

http://rakovnicky.denik.cz/nehody/strhavacem-smetl-tri-auta20110823.html
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/pragovka-privezla-dobre-pivo-i-naladu20110909.html


a jedenadvacetiletá dívka. Její lehké poranění ošetřili záchranáři na místě. Na to, aby bylo možné 
auto vytáhnout, bylo potřeba i pomoci potápěčů ze Slap. „Hasiči na hrázi postavili jeřáb, osvětlovali 
místo zásahu. O situaci byl informován starosta obce, snažili jsme se dovolat porybnému. Nebylo 
vidět žádný únik provozních kapalin,“ popisovala dále Lenka Kostková. Policejní potápěč dorazil 
na místo kolize v deset hodin večer a deset minut před jedenáctou už bylo auto venku. „Hasiči 
se mohli krátce po třiadvacáté hodině vrátit zpět na základnu,“ konstatovala Lenka Kostková. Jak 
jsem vás již informovali: Příčinou havárie byl pravděpodobně alkohol v těle mladého řidiče.

zdroj:http://rakovnicky.denik.cz/nehody/tahali-auto-z-bucku20110815.html
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SOUTĚŽILO 31 DRUŽSTEV
ZBEČNO (bed). Netradiční soutěž mladých hasičů v požárním útoku, kterou pořádá na břehu řeky 
Berounky SDH Zbečno ve spolupráci s obecním úřadem, 
se v sobotu konala posedmé. "Začínali jsme s osmi družstvy, 
dneska jich přijelo už 31, jedno z okresu Kladno," říká Martina 
Loskotová z požadatelského sboru. Tradičně se soutěžilo ve třech 
věkových kategoriích. Na vítěze čekal chutný dort a také pohár. 
Mladí hasiči bojovali pod dohledem starších kolegů jako o život. 
A jak vše dopadlo? Mladší i starší kategorie měla stejného vítěze - 
SDH Třtice. Nejlepším smíšeným družstvem byl tým 
SDH Zbečno.

zdroj: Raport

KLADENSKÝ
deník
18. 2. 2011

http://rakovnicky.denik.cz/nehody/tahali-auto-z-bucku20110815.html


 

zdroj: http://kladensky.denik.cz/multimedia/galerie/2769218.html?section=1,16

 
16. 1. 2011

Vejražková vyráží na MS k protinožcům
Rakovník - Anežka Vejražková, studentka čtvrtého ročníku rakovnické Masarykovy obchodní 
akademie, si na svoji atletickou šňůrku navlékne další významný mezinárodní start. Po finálových 
účastech ve sprintech na 100 a 200 metrů na paralympiádě v Pekingu ji v současných dnech čeká 
třicetihodinová cesta letadlem na mistrovství světa na Novém Zélandu, kde bude jednou 
z třiadvaceti reprezentantů ČR.

Světová atletická přehlídka se koná 
ve třetím největším městě na pobřeží 
Jižního Pacifiku – Christchurch, který má 
364 000 obyvatel.

V jakých discipínách budeš na světové 
dráze ve své kategorii T 38 s nejlehčím 
postižením startovat a s jakými cíli?
Na mistrovství světa jedou pouze atleti 
se splněným A limitem, já budu startovat 
v obou sprintech a v nově vypsané 
disciplíně skoku do dálky. Na stovce 
a dvoustovce jsem na čínské paralympiádě 
doběhla sedmá a šestá, finálové účasti bych 

http://kladensky.denik.cz/multimedia/galerie/2769218.html?section=1,16


ráda zopakovala i na MS. Na 200 m bych ráda zlepšila svůj pekingský čas 30,57 s a zaběhla 
pod třicet sekund, což by mělo být někde kolem páté příčky.
Hlavními favoritkami jsou Ukrajinka Dachčenko a Ruska Koptilova, obě umí dvoustovku kolem 
27 sekund. Ve skoku do dálky jako nové disciplíně v mé kategorii bych se chtěla dostat na výkon 
kolem 350 cm i co nejblíž ke čtyřem metrům, konkurence je zatím dost nepřehledná, necháme 
se překvapit.

Jaká byla příprava a na co se v dějišti mistrovství nejvíc těšíš?
Tak my máme zimní přípravu zaměřenou na sílu a je dost obtížné v tomto období přejít na rychlost, 
ale nedá se nic dělat, leden a únor jsou na Novém Zélandě nejteplejší měsíce a mistrovství světa 
se koná právě poslední lednový týden.
Odjela jsem na závody v hale do Německa, ale tam jsem skákala jen do dálky, zranila jsem si sval 
a sprinty neabsolvovala, teď už je snad všechno v úplném pořádku a doufám v co nejlepší formu. 
Těším se na koupání v oceánu, přírodu, budeme mít také volno, tak uvidíme. Co mě ale moc mrzí, 
že nestihnu 21. ledna maturitní ples své 4.B třídy.

Jaké jsou další sportovní cíle?
Chtěla bych zaběhnout dobré časy, na stovce k hranici 14 sekund a na dvoustovce pod třicet, 
obrovským zážitkem byla paralympiáda v Pekingu s neopakovatelnou atmosférou, kterou bych 
znovu ráda prožila v roce 2012 v Londýně.

MIROSLAV KOLOC
zdroj: http://rakovnicky.denik.cz/ostatni_region/vejrazkova-vyrazi-na-ms-k-protinozcum20110116.html
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