Každá doba má i své nevyřešené případy.
Pohřešované děti se většinou podaří nalézt.
Bohužel, ne vždy…
TOMÁŠ RAJSIGL se narodil 3. května 1979 a se svými
rodiči žil v Uherském Hradišti. 17. května 1986 dopoledne
shlédl s otcem veslařské závody na řece Moravě. Kolem
patnácté hodiny zašli do restaurace Koruna, v níž setrvali
asi do 17:15 hod. Poté spolu přešli přes rušnou ulici u
Tyršova náměstí a rozloučili se. Tomáš prý řekl, že půjde
sám domů přes nám. Rudé armády (dnes Mariánské).
Otec netušil, že v té chvíli viděl svého syna naposledy…
Sbor národní bezpečnosti (SNB) - Obvodní oddělení
Veřejné Bezpečnosti (VB) v Uherském Hradišti přijalo
oznámení o chlapcově pohřešování 17. května 1986 ve
22:30 hod. K asi půl kilometru vzdálenému bydlišti mohl
Tomáš jít Vodní ulicí, přes nám. R.A. a dále směrem na
západ. Nebo jinudy… Noční pátrání skončilo bezvýsledně.
Do dalších
opakovaných pátracích akcí se kromě
příslušníků
SNB
zapojili
dobrovolníci
a
vojáci
Československé lidové armády, letci Aeroklubu Svazarmu i
Letecké správy SNB, veslařský klub a Poříční oddíl VB
s potápěči, kteří propátrávali řeku Moravu, a další síly a
prostředky. Kriminální služba VB prověřila stovky lidí a
poznatků, bylo vyhlášeno a zveřejněno celostátní pátrání.
K případu se od 90. let opakovaně vracela i Policie ČR.
Bohužel, chlapec dosud nebyl nalezen a pátrání bylo
přerušeno. Utopil se snad v řece Moravě, k níž si často
chodil hrát? Potkala ho tragická nehoda? Nebo se stal
obětí trestného činu? Nevíme…

____________________________________
Popis Tomáše Rajsigla v době zmizení:
120 cm vysoký, hubený, hnědé oči, hnědočerné krátké
vlasy, zuby-předkus, pod pravým okem 3mm jizva po
spálenině. Oděv: červený svetr se žlutým pruhem vpředu,
bílé tričko, modré tepláky, žluté trenýrky s potiskem včelky
Máji, modré zimní boty se zdrhovadlem na boku.
Je to už řada let.
Pokud Tomáš ještě žije, vypadá již zcela jinak…
Pátrači Kriminální Policie v Uherském Hradišti však na něj
dodnes nezapomněli. Jestli o jeho osudu něco víte,
můžete jim zavolat na telefonní číslo 724 189 042.
Další kontakty:
Policie ČR, Územní odbor Uherské Hradiště:
974 678 111, 974 678 208, 724 189 041.
Děkujeme.
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