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Úvod

Slovo místostarosty obce

Místostarosta
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

Vážení spoluobčané,
jsem velmi poctěn, že mohu poprvé
zahájit úvodním slovem náš Tetínský
zpravodaj. Rok 2020 se nám pomalu
chýlí ke konci a musím uznat, že je
celosvětově o dost jiný než léta předchozí. I pro Tetín je dá se říct extrémní, a to z několika důvodů.
Během února a března se nám do Evropy z Číny dostal virus COVID-19,
který poměrně negativně ovlivnil
fungování zavedených věcí, zvyků a
pořádků, na které jsme si za posledních pár let zvykli. Na jaře jsme byli
bohužel do jisté míry státem původu
dezinformování, o čem vlastně tento
virus je, a reakce v různých částech
světa byly občas až přehnané. Jsem
rád, že se Tetín přes to vše přenesl
velmi dobře a byl schopen fungovat
dál. Na jaře především díky opatřením, pohotové reakci a také zodpovědnému chování se nikdo na Tetíně
nenakazil.
V podzimních měsících se ale situace v ČR dost změnila a znovu bohužel přišla radikální reakce vlády. V
tuto chvíli se jeví, že se z nejhoršího
dostáváme, a je šance, že se brzy budou moci rozběhnout například další
služby, na které jsme byli zvyklí. S
tímto rozvolňováním se ale dá predikovat, že po Vánocích může přijít opět
nárůst a bohužel další omezení. Proto Vám doporučuji, abyste byli nadále zodpovědní – snažili se co nejvíce
nosit roušky, mýt si ruce a používat
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dezinfekci. Snažit se udržet si nízký
počet osob, se kterými se v blízkém
kontaktu setkáte. Pokud na sobě poznáte nějaký příznak, není nutné panikařit, ale pokusit se zůstat doma a konzultovat se svým lékařem, co dál dělat.
Pokud byste byli přece jen nakažení,
snažte se co nejdříve varovat osoby,
se kterými jste přišli do blízkého kontaktu v předchozích dnech, aby měli
šanci například zvážit návštěvu svých
starších příbuzných. Náš přístup by
neměl být o nařízeních, ale o racionálním chování.
Dalším důvodem, proč je rok 2020 tak
„zvláštní“, je, že tento virus fungování
naší obce nikterak výrazně nezastavil.
Samozřejmě byly omezeny některé
akce, ale naopak co se týče stavebního rozvoje, je rok 2020 jeden z nejaktivnějších v historii naší obce. Vrcholí
nám přípravy na výročí v příštím roce,
zároveň se nám daří získávat dotace
na jednotlivé stavby a díky tomu můžeme konečně dokončovat některé
dlouhodobé plány a projekty: podařilo
se zrekonstruovat ulici Bořivoje a dovést dálkový optický kabel až do středu obce, odkud postupně pod liniovými
stavbami rozvádíme samostatné optické kabely napříč obcí. Jistě si pamatujete, že jsme před čtyřmi lety pořádali
architektonickou soutěž na revitalizaci
historického jádra Tetína. Po projektování, čekání na stavební povolení a
dotaci, jsme konečně letos v srpnu dokončili první stavbu, rekonstrukci rybníka na návsi.
Další rekonstrukce a stavby stále probíhají: právě dokončujeme vybudování
kanalizace na konci ulice Župní, začala se stavět cyklostezka a připravuje se
vjezdový ostrůvek na zbrzdění dopravy
při vjezdu do obce. Budujeme kanalizaci a povrch v ulici Pod Valy. Snad velmi
brzy začneme stavět chodník v ulici Na
Knížecí. Realizujeme velmi významnou rekonstrukci kulturního domu,
začínáme budovat sítě technické

infrastruktury pro obsloužení budoucích osmi stanovišť camperů a celého sportovního areálu, a také stavíme
drobnou stavbu, WorkOut v břízkách
u hřbitova. Většina z těchto staveb se
přenese částečně i do roku 2021. Ve
větším detailu se o stavbách můžete
dozvědět v článcích zpravodaje.
Během jara se chystáme navázat zrušením sběrného dvora u hřbitova a vybudováním nového sběrného dvora v
Modrém Lomu. Společnost ČEZ také
velmi brzy začne v ulici Hradní a Na
Parkáně s přeložením elektrického vedení do země. A pokud vše dopadne
dobře, tak zrekonstruujeme část návsi
u fary, kostelů, hasičárny a školy. Buďme tedy společně trpěliví a doufejme,
že všechny tyto stavby proběhnou
úspěšně a v termínech.
Měli jsme velké štěstí, že se ještě podařilo uskutečnit v září pouť ke sv. Ludmile. Přestože to byla pouť mnohem
menší, než jsme původně zamýšleli a
doufali, tak se jednalo o velmi povedenou akci. Jsem obrovsky hrdý na to, že
na Tetín rádi přijíždějí významní hosté
jako ministr zahraničí Tomáš Petříček,
místopředseda senátu Jiří Oberfalzer,
poslanec Karel Schwarzenberg, europoslanci, poslanci parlamentu ČR a
starostové okolních měst a obcí. I díky
tomu, se nám postupně daří zvyšovat obecné povědomí o Tetínu. Nikdy
jsem nezažil na Tetíně takový příliv
návštěvníků, jako tomu bylo ve slunných dnech října a listopadu. I když to
je nejspíš dáno také současnou situací, tak věřím, že začínáme znovu být
čím dál výraznějším bodem na české
mapě a lidé budou v návštěvách Tetína pokračovat. Snad tohoto potenciálu
i jako občané dokážeme využít. Pevně
věřme, že epidemiologická situace v
příštím roce ustane a turistika se vrátí
do normálního stavu, a proto se nabízí
přemýšlet o potenciálu prodeje například drobného občerstvení či služeb
jako je ubytování. V dnešní době internetu je nesmírně snadné nabízet možnost ubytování přes portály jako jsou
airbnb nebo booking.
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Vnější vztahy
V letošním roce se bohužel muselo
zrušit několik každoročních akcí. Na
podzim tou pro mne osobně velmi významnou je oslava svobody 17. listopadu, která u nás dá se říct již tradičně
probíhá v podvečer 16. listopadu. Je
to na Tetíně poměrně nová tradice, ve
které určitě musíme příští rok pokračovat. I když jsem se narodil až rok po
listopadu 1989, tak jsem si vědom,
jaké negativní stopy předchozí režim
zanechal na naší infrastruktuře, životech a myslích. Věřím, že je nutné si

připomínat, jak je svoboda a demokracie i přes své drobné nedostatky
oproti cokoliv jinému skvělá. Dnes ale
také čím dál více můžeme vidět, jak
je nutné o demokracii pečovat. Vážit
si principů a základů, na kterých jsou
Česká republika či ostatní evropské
a severoamerické země postaveny.
Je proto skvělé, že Tetín bude v roce
2021 pomyslným středobodem roku
sv. Ludmily. Budeme oslavovat 1100
let od smrti nejvýznamnější osobnosti z Tetína, která byla u zrodu prvního

českého státu. V té době se právě začali budovat principy, na kterých bychom měli v naší zemi stavět i dnes.
Věřme, že se nám veškeré přípravy na
vyvrcholení celonárodní poutí i v září
podaří dotáhnout do zdárného konce.
Tento zpravodaj je zároveň i předvánočním vydáním, a proto vám všem
přeji klidné a ve zdraví prožité Vánoce,
a také úspěšný rok 2021.
Ondřej Hrdlička,
místostarosta

Tetín má novou partnerskou obec
Obec Tetín je, jak známo, aktivní ve své
„zahraniční“ politice. Podařilo se nám
uzavřít již třetí partnerskou smlouvu o
spolupráci. Mezi slovenské Prakovce a
východočeský Tetín přibyl letos moravský Velehrad. Kromě partnerství s dalšími obcemi je Tetín aktivním členem

Starostové obou obcí právě stvrdili
partnerství o spolupráci.
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v těchto organizacích sdružující města
a obce: Svaz měst a obcí, Destinační
agentura Berounsko, Region Dolní Berounka, či spolek Svatá Ludmila 1100
let. Partnerství s Prakovci a Tetínem u
Jičína uzavřeli v letech 2016 a 2017.
Za tu dobu proběhlo několik vzájemných návštěv. Obce Tetín a Velehrad
se o společné spolupráci bavily delší
dobu, letos v říjnu ji podpisy na společném memorandu stvrdili starostové
obou obcí, za Velehrad Aleš Mergentál
a za Tetín Martin Hrdlička, a to na půdě
Senátu Parlamentu České republiky, u
příležitosti vyhlášení roku sv. Ludmily.
Něco málo o Velehradu
Obec Velehrad leží v okrese Uherské
Hradiště ve Zlínském kraji a má 1 170
obyvatel. Podle lidových tradic je Velehrad označován za centrum Velké Moravy. Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti obce patří Velehradský klášter
ze 13. století či klášterní bazilika. Od
roku 2000 se na Velehradě pořádá
dobročinná akce Dny lidí dobré vůle.
Obě obce dohromady spojuje více
věcí. Prvním důvodem je, že Tetín patří mezi nejstarší historická místa v Čechách a Velehrad zase mezi nejstarší
historická místa na Moravě. Kromě
toho jsou obě místa spjatá se svatou
Ludmilou. Na Velehradě byla dost možná pokřtěna arcibiskupem Metodějem
a na Tetíně byla její velkolepá životní
cesta ukončena tragickou smrtí. Na

obou místech se také konají velkolepé poutě. Na Tetíně na svátek sv.
Ludmily v září a na Velehradě v červenci na svátek věrozvěstů Cyrila a
Metoděje. Obě strany navíc memorandum o spolupráci uzavřely v době,
kdy se český národ připravuje na
oslavy 1100 let od smrti sv. Ludmily.
Obě obce se v memorandu zavázaly
k budování partnerství v oblasti kultury, vzdělávání, výstavní, samosprávní, podnikatelské, či zvyšování kvality života v obou obcích a naplnění
odkazů obou míst. Tyto oblasti by se
měly naplnit především ve vytváření
přátelských vztahů mezi obcemi pořádáním společenských akcí, dále o
vzájemné informovanosti o možnostech řešení problémů v jednotlivých
oblastech společenského života v
obci, nebo výměnou zkušeností s řízením obou obcí. Pro naplnění části cílů
se například nabízí výlet tetínských
občanů v červenci 2021 na Velehrad
v rámci Dnů dobré vůle (pouť, festival) na Velehradě, ochutnávky vín
a prohlídky místních palíren v okolí
nebo návštěva Archeoskanzenu, botanické a sladkovodní zahrady Modrá.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
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Rozhovor

Rozhovor s ministrem Tomášem Petříčkem:
„Význam sv. Ludmily přesahuje české hranice.“

nám nabízejí materiál i lékaře a sestry.
Stejně tak jsme díky evropskému mechanismu mohli požádat o proplacení
75 % nákladů na letecké repatriace,
které zajistily na jaře návrat uvízlých
Čechů ze všech koutů světa.

Jaký je postoj ministra
na další integraci v EU?
Proč je EU pro ČR důležitá?
Na to odpověděl pan
ministr zahraničí Tomáš
Petříček
Tomáš Petříček je ministrem zahraničí České republiky od roku 2018. Od
roku 2019 je také místopředsedou
ČSSD. Tomáš Petříček se narodil 27.
září 1981 v Rokycanech. Vystudoval
obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
Zde získal titul Mgr. a poté i úspěšně složil doktorské studium. Tomáš
Petříček je ženatý a má dvě děti.
Pan ministr navštívil letošní pouť na
Tetíně s celou rodinou. Během poutní
mše také přečetl první čtení. Zúčastnil
se také následného 6. setkání starostů
politiků a dalších hostů, kde byl jedním
z řečníků. Svůj projev pronesl na začátku setkání. Ministr vyzdvil sv. Ludmilu
a zdůraznil, že je nutné si tyto osobnosti připomínat, Pan ministr byl tak
laskav a poskytl nám rozhovor.

Líbilo se Vám na Svatoludmilské pouti
2020?
Vyrazili jsme s celou rodinou a byli
jsme nadšení. Je to krásná vzpomínka
spojená s českou historií, tradici má už
sto let. Děti se také vyřádily. Celkově
velmi příjemné
Co se Vám líbí na Tetíně?
Nejvíce se mi líbí atmosféra celé akce
a přístup jak organizátorů, tak účastníků. Všichni byli neuvěřitelně milí.
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Ministr
Tomáš Petříček
Je důležité pro náš národ si připomínat
osobnosti jako byla sv. Ludmila?
V příštím roce si připomeneme 1100 let
od smrti sv. Ludmily právě na Tetíně.
Jde o vůbec první českou světici, proto
považuji tyto dějiny za základ pro český stát. Zároveň význam sv. Ludmily
přesahuje naše hranice.
Plánujete se zúčastnit Národní pouti na
Tetín v roce 2021? Myslíte, že přijede papež František?
Určitě bychom s rodinou opět rádi vyrazili, i když v současnosti je plánování
trochu problematické. Osobně jsem
o možné účasti papeže mluvil se zástupci Svatého stolce při mé návštěvě
Vatikánu. Bylo by skvělé, kdyby se to
podařilo. Program papeže Františka je
ale velmi nabitý.
Proč je EU pro ČR důležitá?
Všichni to vidíme teď možná lépe, než
dříve. Sedíme s těmi nejsilnějšími na
našem kontinentu u jednoho stolu jako
rovný s rovným. Není to o nás bez nás.
Můžeme se bavit s Německem o tom,
jaký vliv má jeho rozhodnutí v souvislosti s koronavirem na život v našem
pohraničí. Dohodneme se třeba na výjimkách, jako se to stalo teď. Také se
nám dostává obrovské solidarity, země

Jak se stavíte k další integraci EU?
Než abychom se teď pouštěli do nějaké další centralizace, měli bychom
dotáhnout věci, které ještě nejsou dokončené a na kterých by EU měla v budoucnu stát. Jako např. jednotný trh a
konec národního protekcionismu, kdy
některé státy znevýhodňují konkurenci
z jiných členských států – ať už jde o
automobilový průmysl nebo o prodej
potravin. Na druhé straně nám pandemie jasně ukázala, že užší spolupráce
v oblasti zdravotnictví je jednoznačně zapotřebí. Uvedu jeden příklad za
všechny – až nyní jsme byli schopni
alespoň v těch základech sladit kritéria
pro „bezpečnost“ zemí z hlediska šíření nákazy, aby na jednu zemi nepohlížely ostatní členské státy každý jinak.

Tomáš Petříček na jednání se
starostou M.Hrdličkou a místostarostou
O.Hrdličkou v roce 2019

Jak se díváte na aktuální situaci v Bělorusku?
Když probíhala sametová revoluce,
bylo mi 8 let. Už jsem ale dění na Národní třídě trochu vnímal. Když jsem
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Rozhovor, Moderní komunikace
viděl pak záběry z Běloruska, bylo to –
určitě nejen pro mě – trochu deja vu. I
proto to dění tolik rezonovalo i mezi lidmi, kteří se obyčejně o dění v zahraničí
tolik nezajímají.

Tomáš Petříček na
Svatoludmilské pouti 2020

Brutální zásahy režimu vůči demonstrujícím jsou nepřijatelné a neobhajitelné. Proto jsme desítkám zraněných
nabídli lékařskou i psychologickou pomoc v Česku, jednalo se i o oběti mučení. Nechceme nijak tlačit Bělorusko
na Západ, ale občané by měli mít možnost si svobodně rozhodnout o svém
prezidentovi. Máme důkazy o tom, že
prezidentské volby v Bělorusku svobodné nebyly. Byly zmanipulované. I
proto jsme v rámci Evropské unie přijali sankce vůči lidem, kteří se na falšování i násilí podíleli. Další kroky mohou
následovat, ale já doufám, že to nebude potřeba.
Ptal se: Vojtěch Hrdlička,
předseda skupiny Vnější vztahy (SVV)

Radnice s vámi komunikuje
pomocí moderních prostředků
Tetínská radnice pro vylepšení komunikace se svými občany zavedla v roce
2020 dvě novinky. První novinkou jsou
nové webové stránky obce. Původní a
starý design nahradil nový a přehledný
web, a to v nové grafické identitě obce,
jež vznikla v roce 2019 a nyní se hojně
využívá. Samotná identita dodává obci
vážnost a profesionalitu, to již ocenila
řada lidí mimo Tetín. Web nejprve návštěvníkům nabídne rozcestník na základě kterého si zvolí, zda navštěvují
web jako občané nebo jako turisté. Na
pozadí rozcestníků návštěvníci uvidí
čtyři krásné záběry naší obce. Ten, kdo
rozklikne políčko OBČAN, dostane se
na web obce. Zde nalezne veškeré informace, které zajímají místního obyvatele. Naopak když si návštěvník webu
rozklikne políčko TURISTA, dostane
se na web Muzea Tetín, kde se kromě
informací z Muzea dozví i o místní přírodě či historii. Weby jsou takto záměrně rozděleny především z důvodu přehlednosti. Pokud by vás napadlo, co by
bylo užitečné na web přidat, budeme
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rádi za zpětnou vazbu. Web ještě
nyní prochází aktualizací textů. Doufáme, že se Vám takto bude líbit.
V minulém čísle Tetínského zpravodaje jsme Vás také podrobně informovali
o rozběhnutí aplikace Mobilní rozhlas
a o jeho fungování. Aplikace slouží ke
komunikaci mezi občany a úřadem.
Přes aplikaci se můžete dozvědět informace z OÚ Tetín, ale také můžete
hlásit závady v obci, například: rozbitá
lavička, černá skládka apod. Zpráva
následně přijde Technickým službám
Tetín a ty problém vyřeší. Aplikace nahradila ProblemReport, který na Tetíně fungovala cca 4 roky a přes kterou
jste rovněž nahlásili desítky závad v
obci, za což děkujeme. Určitě neváhejte aplikaci Mobilní rozhlas používat
pro vaši lepší informovanost a zároveň se hlášením závad můžete přímo
podílet na udržování kvality života v
obci. Aplikace je pro uživatele ZDARMA. Aplikaci najdete na webu obce,
nebo zde: tetin.mobilnirozhlas.cz.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Krajské volby 2020

Krajské volby:
Na Tetíně
vyhrála o 10 %
ODS

Od voleb sice uplynuly dva měsíce, my
jsme ale pro vás připravili drobné shrnutí. Přinášíme vám výsledky celkově
ve Středočeském kraji, v berounském
okrese a na Tetíně. Začneme Tetínem,
kde již tradičně byla nadprůměrná
účast 49,34 %. Politických stran, které na Tetíně přesáhly hranici 5 %, je
celkem pět. Volby na Tetíně jasně vyhrála ODS s 28,14 % a více než desetiprocentním náskokem před druhým
ANO, to získalo 17,96 %. Následovali
Piráti se 17,66 %, STAN a KDU-ČSL s
14,97% a SPD 5,39 %. Výsledek nám
také ukázal, že tetínští voliči by do kraje nezvolili komunisty.
V okrese Beroun byla volební účast
nižší než na Tetíně s 40,45 %. Okres
se zbarvil do modra, neboť na Berounsku vyhrála ODS s 25,40 %. Druhé
bylo ANO s 18,29 %, následovali Piráti
s 15,32 %, STAN a KDU-ČSL se 14,41
%, KSČM s 5,77% a Spojenci - TOP
09, Hlas, Zelení s 5,35 %.
Jak ale volili všichni Středočeši? Volební účast byla 40,66% opět nižší než
na Tetíně. Volby vyhrálo STAN a KDU
-ČSL s 22,21 % hlasů, druhá ODS s
19,77 %, třetí ANO 18,54 %, Piráti s
14,41 % a Spojenci – TOP 09, Hlas,
Zelení s 5,89 %. Rozdělení mandátů je: STAN a KDU-ČSL 18 mandátů,
ODS 16 mandátů, ANO 15 mandátů,
Piráti 12 mandátů a Spojenci – TOP
09, Hlas, Zelení 4 mandáty. Povolební vyjednávání začala bezprostředně
po volbách a na koalici se dohodly:
STAN a KDU, ODS, Piráti a Spojenci.
Dohromady mají 50 mandátů. V opozici bude ANO s 15 zastupiteli. Novou
hejtmankou bude Mgr. Petra Pecková
za STAN.
Vojtěch Hrdlička, SVV
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Obec Tetín se stala již po šesté
setkáním starostů a politiků
Obec Tetín jak je již od roku 2015 tradicí, zorganizovala 6. sraz starostů, politiků a dalších hostů u příležitosti Svatoludmilské pouti 2020. A stejně jako v
předchozích letech nebyla o významné
hosty nouze. Pozvání přijal například
ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček, místopředseda Senátu
Jiří Oberfalzer, poslanci Martin Kupka,
Věra Kovářová, europoslanci Veronika
Vrecionová a Alexandr Vondra, představitelé Středočeského kraje, krajští
zastupitelé, starostové a starostky,
mezi nimi například i starostka Prahy
5, zastupitelé Hlavního města Prahy,
či generální ředitel Czechtourism. Celkem se zúčastnilo přes 70 hostů. Letošní sraz byl odlišný od těch předchozích,
neboť se musel přesunout z Kulturního
domu, který prochází rekonstrukcí, na
jiné místo. Azyl našel Sraz starostů na
dvoře č.p. 45 v tzv. Valtrovce a proběhl ve stanech. Výhodou toho bylo to,
že se setkání konalo jen pár metrů od
hlavního pódia a díky krásnému počasí
zde bylo příjemně.

Co se samotného průběhu akce týče,
nejprve vystoupil s úvodní zdravicí starosta Tetína, který vyzval k užší spolupráci mezi přítomnými i napříč politickým spektrem a pozval všechny na
oslavy v roce 2021. Následně vystoupili s úvodními projevy ministr Tomáš
Petříček a místopředseda Senátu Jiří
Oberfalzer. Tomáš Petříček poděkoval
za pozvání a sdělil, že se rád podílel
na dílčí pomoci projektu Svatá Ludmila 1100 let a těší se na rok 2021. Pan
Oberfalzer, který na Tetín jezdí pravidelně, obec opět pochválil a podpořil.
Koneckonců byl to i on, kdo umožnil a
výraznou měrou podpořil oficiální zahájení roku sv. Ludmily v Senátu PČR.
Doplnil je ještě náměstek hejtmanky
Gabriel Kovács, který vyzdvihl Ludmilu
jako důležitou osobnost pro české dějiny. Každým rokem představuje předseda a ředitelka spolku Svatá Ludmila
1100 let Martin Hrdlička a Miroslava
Janičatová hosty s minulým rokem a
činností spolku. Tomu nebylo jinak ani
při letošním setkání. Hosty zároveň

seznámili s plány na celý rok 2021.
Následoval projev pana generálního
ředitele Czechtourism Jana Hergeta,
jenž samozřejmě hovořil o podpoře
a rozvoji turismu v České republice.
Následovala diskuze, do které se přihlásilo více řečníků: pan radní Kantořík z obce Zdíkov řekl o Tetínu, že se
obec každým rokem mění a posouvá
dopředu, tehdejší radní Zlínského
kraje Jan Pijáček hovořil o propojení
Cyrilometodějské stezky z Moravy do
Čech a toho doplnila poslankyně Věra
Kovářová, která daný záměr podpořila
a zároveň i uvítala toto další setkání na
Tetíně.
Za Tetín můžeme hovořit o dalším
úspěšném setkání, které upevnilo
vztahy se zástupci Středočeského
kraje a starosty okolních obcí. Děkujeme jim za dlouholetou spolupráci s
Tetínem na řadě projektech a za pravidelné návštěvy na Svatoludmilských
poutích. Těšíme se na setkání v roce
2021. Rád bych poděkoval paní Plotové za zajištění občerstvení, starostovi
obce za pomoc při přípravách, tradičně
paní Vopěnkové za řízení personálu, a
všem dalším, kteří pomohli tuto akci
připravit.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
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Svatá Ludmila 1100 let, Modrozelený certifikát

Slavnostní zahájení roku sv.
Ludmily na půdě Senátu

Místopředseda Senátu
zahajuje rok sv. Ludmily
Slavnostní zahájení Roku sv. Ludmily
proběhlo na půdě Senátu Parlamentu
ČR
pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, a to v rámci oznámení významného 1100. výročí
smrti sv. Ludmily, které se bude konat
v roce 2021.
Slavnostní akt zahájil místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer: „Osobnost svaté Ludmily je
nejen úzce spjata s místem v mém
regionu, ale její význam je celonárodní a sahá i zahranice naší země.

Starosta M. Hrdlička řeční v Senátu
Těší mě, že její odkaz je z iniciativy
spolku založeného v obci Tetín uchováván a prezentován široké veřejnosti,
a rád přispívám svým dílem k projektu
důstojného uctění a připomenutí jubilea její mučednické smrti.“

Vznik projektu Svatá Ludmila 1100
let představil Martin Hrdlička, předseda spolku a starosta obce Tetín,
a připomněl, že byl spolek založen
již v roce 2015, protože jubileum
vnímal jako příležitost k osvětě a
připomenutí kněžny sv. Ludmily veřejnosti hned z několika důvodů.

Modrozelený Certifikát
Vážení spoluobčané
Nejdříve bychom rádi poděkovali
těm občanům, co si již své nemovitosti nechali zkontrolovat. Všechny
tyto nemovitosti se podílejí na kvalitnějším žití v naší obci, ale také šetří obecní pokladnu. Dále bychom
chtěli upozornit ty, kteří nadále vypouští či dokonce přečerpávají vědomě své odpadní vody do dešťové

Tetínský zpravodaj

kanalizace, že nás nutí k razantním
nekompromisním krokům. Jak víte,
nabízí se možnost získat Modrozelení certifikát, který je zcela ZDARMA.
Samozřejmě i některé kontrolované
nemovitosti jsou špatně napojeny. Pokud se zjistí při kontrole, nehrozí zatím
žádný postih. Certifikát nemovitost získá až po sjednání nápravy a opětovné
kontrole nemovitosti.

Představit sv. Ludmilu jako první českou panovnici, první českou pokřtěnou
ženu, babičku i vychovatelku sv. Václava a první českou světici.
Ředitelka projektu Miroslava Janičatová dodala, že v roce výročí plánuje
spolek aktivity ve spolupráci s řadou
státních institucí. Konkrétně mezinárodní konferenci na Univerzitě Karlově,
národní výstavu, vydání monografie ve
spolupráci s Nakladatelstvím Lidové
Noviny, akce v regionech a vrcholem
oslav bude Národní ekumenickou svatoludmilská pouť na Tetín, plánovaná
na 18. září 2021.
V rámci slavnostního zahájení dále
promluvil s pověřením ministra kultury
Lubomíra Zaorálka Vlastislav Ouroda,
náměstek pro řízení sekce kulturního
dědictví a příspěvkových organizací
Ministerstva kultury ČR, starosta města Mělník Ctirad Mikeš, prof. Martin
Wihoda, který přiblížil sv. Ludmilu z
pohledu historika, aa, Zdeněk Wasserbauer, generální vikář Arcibiskupství
pražského. O, a o hudební vstup se
postarala sopranistka Markéta Böhmová za klavírního doprovodu Jana Máry.
Zazněly árie z oratoria Svatá Ludmila
od Antonína Dvořáka.
Miroslava Janičatová,
ředitelka projektu
Svatá Ludmila 1100 let

Pro získání certifikátu stačí kontaktovat ou@tetin.cz nebo tel: 724 180 396.
Důležité je uvádět číslo popisné kontrolované nemovitosti a telefonní kontakt.
Následně vám budou nabídnuty termíny kontroly.
Poděkování za získání Modrozeleného
certifikátu patří:
Č.p. 21, 45, 108, 117, 118, 124, 150,
155, 164, 168, 170, 177, 206, 208, 219,
224, 228, 236, 247, 251, 253, 305, č.
e. 62.
Karel Volf, předseda SŽP
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Investiční boom na Tetíně pokračuje
Na konci roku 2020 vrcholí naše investiční úsilí, většinu z těchto staveb se
budeme snažit dokončit do léta roku
2021, kdy proběhne Národní pouť na
Tetín. Jak se tedy snažíme prostředky
na tyto investice získávat? Především
je potřeba zdůraznit, že nemůžeme
zdaleka všechny prostředky z daňových příjmů směrovat na investice, a
tak musíme hledat i jiné cesty, jak zdroje na investice zajistit. Nejlepším způsobem je, když investorem je někdo
jiný a na území obce investuje někdo
jiný, kdo svou investicí vylepší vzhled
naší obce. Proto se budu věnovat nejprve jim.

Vždyť Středočeský kraj má s obcí Tetín
sepsanou strategickou dohodu o podpoře této celonárodní akce. Můžeme
tak směle říci, že sv. Ludmila nám pomohla opravu této silnice zrealizovat.
V roce 2019 naše úsilí přineslo ovoce
a KSÚS a dodavatel Strabag velmi
kvalitně silnici v celém intravilánu obce
opravili. Uběhl rok a letos se nám povedlo prosadit i opravu komunikace
až do Berouna. KSÚS to zrealizovala
společně s firmou Strabag v rekordním
čase. A co tedy ještě zbývá? Kousek od konce obce až k hospůdce u
Plotice. Někteří občané si ťukali na
čelo, co to je zase za nesmysl, že se

nově opravená krajská komunikace mezi
Berounem a Tetínem
Cizí investice, které obec neplatí, ale
pomáhá jim a ovlivňuje jejich realizaci:
Silnice III. třídy 11 530 Tetín (Sokolovna-Beroun Zavadilka).
Asi vnímáte ze své zkušenosti i z médií, že kvalita silnic ve Středočeském
kraji je předmětem kritiky veřejnosti.
Samozřejmě, že by bylo ideální, kdyby byly opraveny silnice v kraji všude.
Jako starosta Tetína se přiznám, že
nám jde ale především o zajištění silnic
kolem naší obce. Několik let jsme tlačili
na vedení Kraje i na správu silnic, aby
se silnice především uvnitř obce opravila po deseti letech, kdy se budovala
v obci splašková kanalizace a vozovka
se tím značně narušila. Samozřejmě
jsme pro naši snahu využili argumentaci blížící se Národní pouti na Tetín
2021 a potřeby vylepšení infrastruktury.
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tento úsek vynechal. Dnes již vědí.
Bylo to kvůli investici obce, a to prodloužení tlakové kanalizace až na konec obce a k Sokolovně. Věříme, že
se v roce 2021 opraví i tento kousek.
Každopádně Středočeskému kraji děkujeme, že nám pomáhá s přípravou
obce na rok 2021.
ČEZ Distribuce – Možná jste si všimli,
že počátkem tohoto roku byla provedena obnova linky 22kV od Srbska do
Rozvodny, na které jsou napojeny dvě
naše trafostanice. Snad to přispěje ke
stabilitě dodávek el. proudu na Tetín.
Rozvody nízkého napětí v obci jsou
stále převážně nadzemní. Na náš vkus
probíhá kabelizace a posílení sítě nízkého napětí na Tetíně ze strany ČEZ
Distribuce příliš pomalu, především
vše potřebujeme koordinovat se stavbami obce. Ve vazbě na výročí v roce

2021 jsme iniciovali na vedení ČEZ
tři stavby v obci, a to počátkem roku
2021 ulice Na Parkáně a Hradní, kde
se bude upravovat i veřejné osvětlení
a pokládat HDPE trubičky pro vysokorychlostní internet. Dále v roce 2022
proběhne kabelizace v ulici Župní a na
části Náměstí 9. května. Třetí stavba
je Pod Valy, Ve Hrobích a Dr. Axamita.
Obec to využívá k obnově veřejného
osvětlení a tlačí firmu CETIN k pokládce přípravy pro vysokorychlostní internet.
Polní cesta nad Sokolovnou – toto
je investice SPÚ (Státní pozemkový
úřad), který v návaznosti na provedenou pozemkovou úpravu již skoro před
20 lety nyní realizuje postupně navržená opatření. Po provedené pozemkové
dělbě nyní realizoval polní cestu, která
bude sloužit pro lesnické a zemědělské účely a bude zde umožněn i rekreační pěší a cyklistický pohyb. V horní
části může působit cesta mohutně, ale
předpokládáme, že se ze strany rozšíří zeleň a během 1-2 let průjezdní
profil zúží a cesta do přírody postupně
zapadne. V dolní části je to klasická
místní komunikace, která zajistila pohodlný vjezd do jedné z nemovitostí a
také vyřešila zachycení přívalové vody.

Zrekonstruovaná cesta nad
Sokolovnou

Tetínský zpravodaj

Investice
Vysokorychlostní internet – další pro
Tetín klíčovou investicí, je investice firmy CETIN, která právě probíhá, jedná
se o přivedení DOK (dálkový optický
kabel) na Tetín. Mohl zde být již dávno,
ale před asi 15 lety jeden nechvalně
známý majitel pozemku tomu zabránil.
Dnes již výstavba probíhá a DOK by
měl být doveden ještě letos do centra obce a již tato skutečnost by měla
umožnit významné zrychlení internetu
přes metalické kabely a následovat by
měla postupná výstavba místních optických sítí FTTH.
Kostely. I pro ty z nás, kteří nejsou
praktikující křesťané a ani nenavštěvují v kostelích pořádané kulturní akce,
by měly být kostely nespornou kulturní
a estetickou památkou, které obohacují naší obec, a dávají jí nezaměnitelný
charakter. Organizačně obec podporuje snahu Římskokatolické farnosti
Beroun kostely a jejich okolí opravovat. Zvenku je prakticky hotov kostel
sv. Jana Nepomuckého. Nyní se připravuje oprava kostelů sv. Kateřiny a
sv. Ludmily. Rozsah oprav bude dán
množstvím prostředků, které se povede získat. Minimální varianta je vnitřní
vymalování a západní fasáda kostela
sv. Ludmily a vnější fasády sv. Kateřiny. Počítá se i s novým osvětlením
všech tří kostelů, které zajišťuje obec.
Komunitní centrum sv. Ludmily je

další skvělou stavbu, kterou Římskokatolická farnost Beroun na Tetíně
realizovala. Otevřeno bylo slavnostně
společně s novým rybníkem 30.8. Již
zde proběhlo několik velmi zdařilých
akcí a je otevřené všem Tetíňákům
Velkostatek – pan Duras v předchozích letech přispěl významně
do zkvalitnění svého hospodářství,
kdy vybudoval roboticky ovládané
ustájení skotu a také novou malokapacitní porážku, takže si v jeho
obchodu můžeme čerstvé maso z
místního skotu koupit. Těšíme se
také na farmářské trhy na Koledníku.
Železniční koridor – toto je chystaná
stavba realizovaná Správou železnic
a je tak trochu mimo, protože je pod
Tetínský zpravodaj

skálou. Běžného života se dotkne po
po dokončení zrychlením dopravy do
Prahy a snad bude konečně možné
chodit Okolnicí k řece.
Přestavba obchodu a vytvoření bytového domu – pan Tenkrát provedl
zdařilou dostavbu objektu a ten je nyní
příjemnou dominantou místa u nové
zastávky autobusu.
Rodinné domy – máme radost z toho,
že i majitelé rodinných domů chápou,
že se doba posouvá a že mají přispívat k čistotě životního prostředí kolem
sebe, kde koneckonců sami žijí. Zateplují fasády a tím obec postupně ztrácí svůj kdysi tak šedivý vzhled. Mění
způsob vytápění, protože koneckonců
hrozí od počátku roku 2022 vysoké pokuty. V neposlední řadě postupně získávají Modrozelený certifikát za správné vypouštění odpadních vod.
Obecně se jako vedení radnice snažíme přistupovat k cizím investicím
vstřícně, pokud jsou v zájmu obce a
přispívají k zlepšení života na Tetíně.
Je ale potřeba přijít včas investici projednat a to ještě ve fázi investičního
záměru.
Nyní k investicím, které investujeme
jako obec. Nutno říct, že i množství
našich investic je poměrně značné,
a je to možné především díky tomu,
že jsme úspěšní v získávání dotací z
různých zdrojů a že máme prosperující Technické služby Tetín. Realizace
většiny investic je velice komplikovaná
a vyžaduje si značné úsilí, bohužel je
nás na to poměrně málo, a tak toho
máme někdy až nad hlavu.
Nejprve obecní investice, které byly
dokončeny od doby vydání minulého Tetínského zpravodaje: Nový
Tetínský rybník – více v samostatném
článku.
Elektrický kabel a současně nová stezka pro pěší do lomu, kudy bude možné
chodit do nového sběrného dvora.
Dále byla dokončena dosadba zeleně
kolem rybníka - akce na obnovu intravilánové zeleně.
Řešila se také zeleň u Nového a Starého hřbitova, u Kulturního domu a v rokli.

Nyní k investicím v realizaci:
Inv. č. 11 Zabezpečení skalní stěny v
Modrém lomu a ulice Pod Valy
Kromě ochranné stěny proti padajícím kamenům nad budoucím lomem
bude opravena účelová komunikace
od tunelu kolem vodojemu až k prvnímu domu. Zde bude umístěna závora.
Dolní část komunikace povede až na
hlavní komunikaci za obchodem. Současně se zde vybuduje dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a příprava
na kabelizaci ČEZu. Je zde pokládán i
dálkový optický kabel. Stavba se začíná v listopadu a bude dokončena letos.
Inv. č. 51 Chodníky Na Knížecí - realizace
Tuto investici jsme s firmou Strabag
zahájili v loňském roce. Stavbu, dokončení chodníků, oprava dešťové kanalizace, pokládka kabele VO a pokládka
trubiček FTTH pro vysokorychlostní
internet bude provádět firma RISL současně. Vyzýváme všechny majitele
sousedních nemovitostí, aby si pořídili
Modrozelený certifikát, protože jinak
budeme nuceni považovat všechny
přípojky na dešťovou kanalizaci jako
neprověřené a proto nelegální. Stavba
se obnoví počátkem roku 2021.
Inv. č. 53 Kulturní dům - řešení interiérů – realizace
Stavba je v plném proudu a realizuje ji
firma Jílek, přesto není jisté, zda se povede jí dokončit do konce roku a nebude tím narušena plesová sezona. Na
druhou stranu ale dnes nevíme, zda
bude možné společenské akce vůbec
pořádat.
Inv. č. 61 ČOV intenzifikace - projekt
Je v první fázi projektových prací na
zvětšení kapacity ČOV, protože čas od
času její kapacita nestačí.
Inv. č. 83 Dobudování splaškové
kanalizace u Sokolovny – realizace.
Kanalizace je již položená a řeší se
jednotlivé přípojky včetně vodovodních.
Inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace
V současné době se dokončuje přívod elektřiny do lomu. Vlastní sběrný
dvůr se musí vybudovat do jara 2021,
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protože do slávy v září 2021 chceme
plochu po stávajícím sběrném dvoře u
Nového hřbitova sanovat.
Inv. č. 93, 105 a 108 Cyklostezka na
Tetín – vjezdová brána, vlastní cesta
a chodník - realizace
Z organizačních důvodů jsme tuto větší investici rozdělili na tři části. Vjezdová brána, bude na vjezdu do Tetína
zpomalovat dopravu z důvodu bezpečnosti. Vlastní cesta pro cyklisty a pěší
povede již dnes odděleným pozemkem vedle pastviny a zajistí bezpečný
pohyb mezi Sokolovnou a odbočkou
na polní cestu za Sokolovnou. Chodník od kraje obce až ke křižovatce

Průběh stavby u Sokolovny

za Hospůdkou U Plotice se bude dělat
na dvě etapy. Nejprve obrubníky a sítě,
a následně povrch ze zámkové dlažby.
Inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz
(campery) - realizace
Dodavatelem je firma RISL a stavba v
současné době probíhá. Jedná se kromě vlastního parkování především o
inženýrské sítě v celém areálu.
Inv. č. 99 Komunikace Na Parkáně a
náves - realizace
V současné jsme těsně před realizací.
Rádi bychom zahájili práce počátkem
roku 2021 v prostoru před farou a hasičskou zbrojnicí.
Martin Hrdlička, starosta

Rybník v novém: První realizovaná stavba z architektonické
studie rekonstrukce historického jádra Tetína
Požární nádrž, neboli rybník, jak tomuto místu na Tetíně říkáme, je zde
již staletí. Přibližně před 50 lety zde
proběhla významná úprava, v podstatě přestavba na požární nádrž. V takovém rázu jsem rybník znal od malička,
protože jsem vyrůstal jen několik metrů
odsud.
V zimě, když byl led, jsem byl na rybníku každý den. Někdy mi byly jen zavázány brusle doma a táta mě a sestru
odnesl na ramenou až sem a vyslal na
led. Jako malého kluka mě tedy nikdy
nenapadlo, že toto místo dokážeme
takto výrazně změnit.
Vše začalo přibližně před pěti lety, když
jsme začali v zastupitelstvu řešit koncepční uspořádání a směřování Tetína.
Začali jsme připravovat Vize rozvoje a
paralelně, také s firmou City Upgrade
v roce 2016 uspořádali dvoukolovou
architektonickou soutěž na úpravy
celého historického jádra. Vítězem se
nakonec stal návrh ateliéru Mackovič
Architecture.
Následovalo dopracování studie (podzim 2017) a pak nás již čekala průběžná jednání s úřady, především
s Národním památkovým ústavem.

10

Zrekonstruovaný rybník

Jednali jsme hlavně o volbě materiálů.
Od počátku jsme chtěli použít místní
přírodní materiál, tedy vápenec. Bohužel z něj není možné vyrábět dlažbu, a
proto jsme museli shánět náhradu. Po
pracném hledání a jednáních jsme nenašli zdroj vhodného českého vápence a nakonec byl tedy pro rekonstrukci
rybníka vybrán vápenec z Chorvatska.
Zároveň se podařilo odsouhlasit použití žluté žuly z Mrákotína, která se
již na několika místech v obci začala

objevovat. A i zde na okrajích rybníka
jsme ji použili.
Rybník jsme vždy vnímali víceúčelově, a nejen jako vodní nádrž. Měl by
to být především prostor, kde si člověk
bude moci odpočinout a v horkých letních dnech třeba osvěžit z pítka pitné vody. Proto je zde systém zídek s
lavičkami. Tyto zídky jsou již samy o
sobě multifunkční. Jejich součástí jsou
odpadkové koše, stojany na kola nebo
nabíječky USB. Tyto prvky, stejně jako

Tetínský zpravodaj

Rybník
zábradlí a historické tabule byly speciálně vyrobeny z kvalitního materiálu
corten, který by měl časem zreznout.
Myslím, že kombinace cortenu s dubovým dřevem a tímto vápencem je velmi
povedená.
Také zde pracujeme se světlem. Nasvětlené jsou stromy, voda, historické
nápisy a dlažba okolo rybníka. Pokud
se v zimě poštěstí a zamrzne led, jsme
připraveni i s nasvětlením ledové plochy.
Voda ze zdroje Domášov, kterou díky
rybníku zadržujeme v obci déle, není
zdrojem vody jen pro hasiče, ale
bude využívána pro závlahu okolních
ploch. Při této stavbě jsme zároveň

natahali trubky a připravili zásuvky na
napojení hadice v prostoru před kostely, na náves před zámek a muzeum.
Dále počítáme se závlahou zeleně u
kostela sv. Jana a také před farou.
O rybník se starají Technické služby
Tetín, konkrétně ho má na starosti Jiří
Pinkas.
Rekonstrukce této nádrže není jediný
projekt, který chceme v historickém
jádru obce realizovat. Do léta příštího
roku chceme zrekonstruovat prostor
mezi rybníkem a farou, plochu za hasičárnou a před kostely. Věříme, že se
farnosti povede získat prostředky na
opravu kostelů sv. Ludmily a sv. Jana.
Postupně bychom chtěli opravovat

složité terasy pod kostelem sv. Ludmily
a doufejme, že jednou se nám podaří zrekonstruovat i největší část návsi
před zámkem.
Rekonstruovaný rybník je tedy, věříme,
jen první hotovou částí velkého díla,
které bychom ovšem nikdy nedokázali
v takovémto stylu postavit bez pomocné ruky některých místních lidí a profesionality dodavatelů.
Myslím si, že se nám zde společně
podařilo vybudovat něco doopravdy
hezkého. Je to prostor, který je přírodní, funkční a moderní. Prostor, na který
nebude Tetín hrdý jen dnes, ale budou
na něj hrdé i další generace tetíňáků.
Ondřej Hrdlička, místostarosta

Slavnostní znovuotevření zrekonstruovaného
rybníka
Tetínský rybník se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel 30.8.2020. Slavnostního otevření se i přes nepřízeň
počasí zúčastnilo okolo 100 lidí. Nejprve proběhly slavnostní projevy: hovořil Martin Hrdlička, starosta obce a
Ondra Hrdlička, místostarosta, který
měl celou rekonstrukci za obec Tetín
na starost. V proslovech se zmínili o
náročnosti realizace celého projektu a

krátce o historii rybníka, například
podle kronikáře Václava Hájka z Libočan vodu na Tetín dovedla již kněžna
Teta. Po slavnostních projevech, byl
rybník požehnán jáhnem Mrzílkem.
Následovalo už jen slavnostní přestřižení pásky a Filipem Brabcem byl do

rybníka vhozen kapr jménem Bořivoj.
Pro veřejnost ještě SHD Tetín ukázalo
provoz čerpacího stanoviště při požáru
a připravili i program pro děti.
Lenka Viezanová,
SKSCR

Sledujte Tetín online na: www.tetin.cz

Tetínský zpravodaj
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Kopu za SK Tetín

Kopu za SK Tetín

Jaká bude budoucnost fotbalového
hřiště na Tetíně, je otázka nás všech,
ať už jste z mladší či starší generace,
nebo si na hřiště chodí hrát vaše děti
či vnoučata. Je zkrátka znát, že hřiště
není jen místem pro fotbalisty, ale je to
i místo k setkávání občanů.
A proto žádáme všechny, kteří mají
nějaké vize, přání, nápady, otázky, které se tetínského hřiště týkají, nebo se
jenom chcete dozvědět víc o projektu,
napište nám vaši kontaktní mailovou
adresu nebo telefon, jakmile nám to
doba dovolí, chceme uspořádat „předJak sami dobře
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Stále je naším hlavním tématem zbu- dojde k posílení elektřiny, pitná voda a
dovat vrt na vodu, díky kterému by kanalizace bude dovedena až do Dohřiště netrápilo sucho. A nezahálíme. mečku, který bude sloužit budoucímu
Obec získala dotaci od Středočeského správci areálu. Dále se položí
(stránky sepříprapřipravují,
(stránky
brzosebudou
připravují,
spuštěny)
brzo budou spuštěny)
kraje v hodnotě 2 mil. Kč primárně na va pro optiku, osvětlení kurtů a také
stanoviště pro 8 camperů a vybudová- pro osvětlení části fotbalového hřiště.
ní sítí technické infrastruktury. Ale po- Bez těchto sítí bychom nikdy nemohPráce na hřišti již začaly
Děkujeme
vám moc vrt na vodu pro závlahu
zor, toto je velmi důležitýDěkujeme
krok právěvám
promocli vybudovat
Václav Červený
Václav
(Vaclav.cerveny@sktetin.cz)
Červený (Vaclav.cerveny@sktetin.cz)
a Ondřej Hrdlička
a Ondřej
(ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz)
Hrdlička (ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz)
SK Tetín SK Tetín
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Kopu za SK Tetín, WorkOut
A teď to důležité…
V říjnu byla náhle vyhlášena dotační
příležitost, a to v maximální hodnotě
5 mil. na multifunkční hřiště. Přesně
na něco takového jsme čekali. Chopili jsme se šance, ale musíme jednat rychle – žádost s projektem se
musí zaslat v prosinci. Z této dotace
bychom mohli zřídit tréninkové multifunkční hřiště s pravděpodobně umělým povrchem a osvětlením, díky tomu
se bude moc využívat i v zimě. Dále
pak dva tenisové kurty. Ze zbylých peněz by se posunulo a upravilo hřiště.
První zádrhel byl ohledně pozemků
patřících TJ SK Tetín, ale jako klub bohužel nemůžeme o dotaci zažádat. Dotace bude 80%, to znamená, že 20 % z
celkové částky bychom museli uhradit
sami a faktem je, že klub se sám neuživí a je závislý na sponzorech. Proto se
vedení TJ SK Tetín domluvilo s obcí,
že si klub nechá zhotovit výhodnou

dotace se nevyužije, byť to ostatním
členům bude líto. Potřebujeme ale znát
důvod, proč někteří nesouhlasí, dříve
než se na projekt doptali nebo si sami
smlouvu přečetli. Je to pro nás důležité
a rádi vše vysvětlíme. Vážíme si každého názoru. Potřebujeme ale vědět,
zda má smysl pokračovat i nadále.
Děkujeme za váš čas
Václav Červený a Ondřej Hrdlička

smlouvu od právníka, která bude samozřejmě členům k nahlédnutí, pozemky se převedou pod obec, která
udělá velmi vstřícný krok a těch 20 % z
celkové částky doplatí. Děkujeme obci
za podporu. Snad obec dotaci získá.

Druhým zádrhelem je, že někteří členové TJ SK Tetín s tím nesouhlasí.
A pokud je v klubu někdo proti, této

Pokud nás chcete podpořit, můžete
si od nás zakoupit i některý z produktů SK Tetín.
Jedním z prvních dárců byla rodina
Burianova. Děkujeme, ale tímto i všem
ostatním dárcům, kteří již přispěli.
Velmi si jich vážíme. Doufáme, že se
přidají s příspěvkem i další. Připomínáme, že dar nad 2000,- Kč je daňově
uznatelný.

Tetín má své workoutové sportoviště
Chtěli bychom vás informovat o vybudování Workout sportoviště v prostoru březového háje u fotbalového
hřiště. Sportoviště bylo pořízeno díky
80% dotaci, kterou získala naše obec.
a proto nejde o hřiště v pravém slova
smyslu. Workout vychází z tradiční
kalisteniky, tedy cvičení s vlastní vahou, které praktikovali již staří Řekové, avšak v současné době získává

již svou vlastní tvář přidáváním dynamických prvků reflektujících nejen
kondici, ale rovněž obratnost cvičenců.
Co je ten workout? Workoutové hřiště je soustava hrazd, bradel, žebřin a
dalších jednoduchých prvků sloužící k
cvičení zejména s vlastní vahou. Název je odvozen od anglického „workout“, což doslova znamená cvičení,

Aktuálně byla namontována soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších..
brzy přibudou ještě lavičky, koše a
informační cedule s provozním řádem a návody na cvičení. Poté
bude tak hřiště kompletně hotové.
Václav Červený, člen SIR

Instalace workout u fotbalového hřiště

Tetínský zpravodaj
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Elektrokola, životní prostředí

Tetín je jednou z prvních obcí v Evropě se
sdílenými elektrokoly
Systém elektrokol na Berounsku byl
spuštěn 29. července. Celkem je provozováno 15 stanic prostřednictvím
firmy Nextbike (nextbikeczech.com),
města Beroun, Králův Dvůr a obcí
Hýskov a Tetín. Systém funguje přes
aplikaci Nextbike, přes kterou je možné odemknout kolo i na dálku. Díky
štědrému financování Nadace Tipsport
je garantováno prvních 15 minut zdarma. Za tuto dobu se člověk pohodlně
dostane z nádraží na Tetín.
Slavnostní otevření proběhlo na Husově náměstí v Berouně 29. července
2020, kam přijela na elektrokolech reprezentace Tetína. S projevy vystoupili
mimo jiné starostové obcí Tetín, Králův
Dvůr, Beroun a Hýskov.
Jsme rádi, že elektrokola poměrně

Těsně před odjezdem na slavnostní otevření elektrokol v Berouně

hojně využíváte. Přestože jsme nejmenší z obcí, tak naše stanice u muzea je využívána více než další čtyři
stanice. Doufám, že budete kola využívat i v zimních měsících. Pokud se

totiž bude projekt jevit jako úspěšný, je pravděpodobné, že budou
ambice přidat další lokality a obce.
Ondřej Hrdlička,
místostarosta obce

Statistiky používání elektrokol za spren a září:

Likvidování kuchyňských tuku
Vážení občané každoročně v období
Vánoc zaznamenáváme vyšší výskyt
tuku v čistírně. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.
Tuk a olej po ochlazení v kanalizaci
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hrudkovatí a po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání
volnému průtoku a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků,
které přitečou na čistírnu odpadních

vod. A proto máme Sběrný dvůr, kde
ZDARMA můžete odevzdávat veškeré
kuchyňské tuky a jiné odpady.
Rád bych za SŽP Všem popřál Krásné prožití Vánočních svátku a šťastní
Nový Rok
Karel Volf, předseda SŽP

Tetínský zpravodaj

Tetínský kalendář

2021 – Tetín
zasněný ve fotografii
Martina Majera

KALENDÁŘ
NA ROK 2021

- Kalendář je nástěnný ve formátu cca A3
- Cena za kus: 220 Kč.
- Zakoupit si ho můžete na OÚ Tetín: PO a ST 9:00-15:00
- Objednat lze online na: ou@tetin.cz nebo na e-shopu
obce: www.tetin.cz

Tetínský zpravodaj
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ZŠ a MŠ Tetín

ZŠ a MŠ Václava Hájka z Libočan na Tetíně
Začal nám nový školní rok
V letošním roce 2020/21 jsme v září
přivítali celkem 74 žáků v pěti postupných ročnících. Dalších 5 žáků máme
na domácím vzdělávání u J. Králové.
Již se tedy blížíme k naplnění kapacity
80 žáků, kapacita Mateřské školy (35
dětí) je naplněna. Je pravdou, že některé ročníky jsou z poloviny obsazeny
žáky z okolních obcí – Berouna, Jarova a Zavadilky, Králova Dvora, Levína,
Stradonic, Koněprus apod. Jejich rodiče využívají nejen blízkosti naší školy,
ale také alternativního přístupu díky
menšímu počtu žáků ve třídě. V počtu
15 žáků na třídu může naše škola poskytnout skutečný individuální přístup
k žákům, kdy každý žák se dostane v
hodině ke slovu, v každé třídě je přítomen asistent pedagoga, který dohlíží
na zpracování náročnějších úkolů pro
žáky nadané nebo pomáhá s vysvětlením lehčích úkolů žákům s SVP.
Žáci pracují často ve skupinách podle náročnosti nebo trénují ve dvojicích
pod vedením kvalifikovaných učitelů:
Mgr. Jitky Štencové - dlouholeté ředitelky a učitelky zde na Tetíně a třídní
1.ročníku, Mgr. Petry Fafkové - dlouholeté učitelky na Tetíně, speciální pedagožky, třídní 2.ročníku, Mgr. Lenky
Šedivé - zastupující učitelky za MD p.
uč. Mgr. Stanislavu Sakačovou, třídní
3.ročníku, Mgr. Aleny Bartoníčkové
- opět dlouholeté učitelky a vychovatelky zde na Tetíně, třídní 4.ročníku a
Mgr. Ladislavy Malířové - dlouholeté
učitelky v MŠ i ZŠ Tetín, třídní učitelky
5. ročníku, zástupkyně ředitelky základní školy.
Tělocvik a informatiku učí již 4. rokem p. učitel Jakub Švarc a Angličtinu
(rozdělenou po ročnících a v 5.ročníku letos i do 2 skupin) vyučuje rodilá
mluvčí Eva Burden Fainová, Bára
Ledvinová a Stanislava Sakačová.
Pedagogický sbor je nejenom kvalifikovaný ale hlavně sehraný tým učitelů,
spolupracující velmi úzce s rodiči žáků.
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Všichni učitelé poskytují žákům individuální a mimořádnou péči, jejich hodiny jsou pestré, zábavné, nápadité,
protkané moderními metodami, prací s
interaktivním panelem, který máme v
každé třídě, s novými pomůckami, doplněné aktivním odpočinkem v kolektivu žáků, kteří společně ve třídě vytváří
spokojené klima, tak, aby se do školy
všichni těšili.

Školu doplňuje polední družina, kde se
všichni žáci proběhnou venku na čerstvém vzduchu, zahrají si na pěkném
a vybaveném školním hřišti nebo na
zahradě. Od 14 do 16 hodin si pak mohou vybrat ze 2-3 zájmových činností,
kde nechybí ani kroužek Robotiky, Šikulek, Malování s písničkou, Tancování, Sportovek, Angličtinky, Zdravotky a
Dopravky, Turistiky a řady klubů - Klub
čtenářských dovedností, Klub deskových her, Klub pedagogické intervence, Kluby Matematiky, Českého jazyka
a Angličtiny.
Zájmové činnosti řídí kvalifikovaní pedagogové a asistenti: DiS. Karolína
Malčeková, Šárka Vopěnková, Denisa
Laura Malířová, Mgr. Alena Bartoníčková, Jakub Švarc, Mgr. Petra Fafková, Andrea Váňová, Nikola Soudilová, Hana Hejnová, Alena Nováková,
Bára Ledvinová - všichni již většinou
zkušení a zapracovaní na naší škole.
Naše Mateřská školka doznala pedagogických změn, po přechodu p. Mgr.
Ladislavy Malířové do základní školy.
Do funkce zástupce ředitele pro MŠ

byla jmenovaná p. uč .Eva Burden
Fainová - dlouholetá, kvalifikovaná
učitelka MŠ na Tetíně. V posledních 2
letech nastoupily nové p. učitelky Pavla Wilhamová, Hana Hejnová - učitelky v mladším oddělení, doplněné letos
nově o střídající se p. učitelku v obou
odděleních Míšu Bárovou a asistentku
Petru Roziňákovou. Vztahy v MŠ se
tedy budují, ale věřím, že vstřícnost
příjemných, milých a zodpovědných p.
učitelek si oblíbí nejen vaše děti, ale i
vy rodiče.
Spokojené klima ve třídách ve škole
i školce podtrhuje nejen sehraný tým
učitelů, žáků a rodičů, ale i nově zrekonstruované a moderně vybavené třídy v obou budovách.

O tuto modernizaci v poměrně krátké
době se zasloužila obec díky získání
dotací na rekonstrukci půdních prostor, zateplení a fasády obou budov.
Vložila do projektů nemalé prostředky
z rozpočtu obce, aby zrekonstruovala
všechny třídy, chodby, hygienické zázemí, zajistila bezbariérovost budovy
školy. Za to jí patří od nás občanů Tetína a rodičů dojíždějících žáků velké
DÍKY! Již dlouhou dobu se nestalo, že
by skutečně škola měla téměř naplněnou kapacitu, což svědčí o stoupající popularitě školy, která se dostává
svým přístupem ke vzdělání našich
mladších žáků do podvědomí našich
občanů i sousedních obcí včetně Berouna. Bohužel ne vše se však podařilo. Nepovedlo se nám prosadit v
zastupitelstvu zřízení a návaznost

Tetínský zpravodaj

ZŠ a MŠ Tetín, Dluhová poradna
2.stupně základní školy, o který byl
mezi rodiči velký zájem. Nepovedlo
se nám zřídit samostatnou jídelnu pro
takový počet žáků, což je v současné
době v základní škole velký problém,
vzhledem k organizaci výuky a skloubení hodin s obědem, autobusy a
kroužky. Ale chápeme, že obec musí
zabezpečit nejenom kvalitní školu, ale
spoustu dalších projektů na zlepšení života tady v našem krásném Tetíně, ať už jsou to silnice a chodníky,

našeho snu o plnohodnotném a navazujícím školním systému na Tetíně a
věříme, že se časem podaří vymyslet
i projekt na 2. stupeň, novou jídelnu,
a najít lepší prostory v lepším místě a
navýšení kapacity pro naše nejmenší v
Mateřské škole.
Mgr. Jitka Štencová ředitelka školy

kulturní dům, muzeum, kanalizace,
vysokorychlostní internet a spoustu
dalších. Přesto se však nevzdáváme

Dluhová poradna v Komunitním centru
sv. Ludmily na Tetíně
Od letošního září je v tetínském Komunitním centru sv. Ludmily v provozu
dluhová poradna, kterou zajišťuje středočeská pobočka organizace Člověk v
Tísni, o. p. s.
Hlavním cílem dluhového poradenství
je zlepšit situaci předlužených lidí a
zvýšit jejich účast na životě společnosti
i místní komunity. Toho lze dosáhnout
například snížením dluhů v případě
nezákonně vymáhaných pohledávek,
v některých případech je vhodným řešením vstup do tzv. oddlužení.
Případ každého klienta je v dluhové
poradně posuzovaný pečlivě individuálně. Proto je nedílnou součástí dluhového poradenství zejména zmapování
všech pohledávek klienta a porozumění struktuře jeho dluhů. Hledáme
příčiny předlužení, vytváříme dluhovou anamnézu s cílem předcházet
vzniku dalších závazků, pomáháme
při sloučení exekucí, podporujeme
klienty při komunikaci s věřitelem,
exekutorem či insolvenčním správcem. Asistujeme klientům po podání
insolvenčního návrhu, pomáháme
při sanaci insolvenčních návrhů podaných jiným subjektem, radíme při

orientaci a obraně v nalézacím a exekučním řízení. Nezřídka s klienty řešíme různé krizové situace, kdy lidé
přicházejí s tím, že jim byl tzv. obstaven bankovní účet a oni ze dne na den
nemohou disponovat s finančními prostředky. Nebo když klientům přijde do
domácnosti vykonavatel exekutorského úřadu, aby provedl mobiliární exekuci. Kromě výše popsaných oblastí
s klienty řešíme i různorodé problémy
spojené s problematikou pracovně
právních vztahů, bydlení, vyživovacích
povinností a dávek.

Přestože mezi lety 2014 a 2017 došlo v oblasti dluhů k řadě zásadních
systémových změn, které napomohly dlužníkům řešit jejich mnohdy bezvýchodnou situaci, tyto změny neměly retroaktivní charakter. Proto jsou i
nadále vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí,
ze kterých nemají dlužníci šanci se
pouhým splácením dostat. Kvalifikovaným poradenstvím je možné v některých případech snížit dluh řádově
o desítky procent. Zároveň od 1. 6.
2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která dala šanci

statisícům předlužených lidí, aby svoji situaci mohli řešit. A právě pomoc
těmto lidem je hlavním cílem dluhové
poradny.
Dluhové poradenství je v Komunitním
centru sv. Ludmily poskytováno každé druhé pondělí odpoledne. Do konce roku 2020 zbývají termíny 16. 11.,
30. 11. a 14. 12. 2020 (termíny pro
rok 2021 viz www.kc-ludmila.cz). Tato
služba je k dispozici zdarma a využít
ji může kdokoliv. Stačí přijít v uvedené
dny mezi 12. a 16. hod do Komunitního
centra, resp. v současnosti kvůli epidemickým opatřením zavolat v daný
čas telefonicky na číslo 734 428 152.
Na stejném telefonním čísle je možné
případně domluvit i individuální termín
konzultace, v nutných případech –
např. u imobilních osob – lze dohodnout i návštěvu poradkyně v domácnosti klienta. Pro domluvení termínu
prosím volejte ve všední dny mezi 9.
a 17. hod.
K dispozici je také bezplatná dluhová
helplinka organizace Člověk v Tísni,
tel. 770 600 800 (ve všední dny 9:00
až 17:00 hodin).
Lubomíra Hédlová,
dluhová poradkyně

Sledujte také Komunitní centrum na Facebooku: Komunitní centrum
sv. Ludmily a na webu: kc-ludmila.cz
Tetínský zpravodaj
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Rozhovor

Rozhovor s ředitelkou Komunitního centra
sv. Ludmily na Tetíně Kateřinou Ostatnickou
přednášky. Jiné akce sdružení organizovalo v tetínských kostelech a některé právě i ve staré farní stodole.
Legendárním se stalo divadélko Víti
Marčíka, na které se do stařičké stodoly přišlo podívat 130 diváků! To byly
chvíle, kdy se mezi členy sdružení
rodila myšlenka na rekonstrukci farní
stodoly do podoby, která by byla pro
návštěvníky bezpečnější a přívětivější.
Místa, které by poskytlo prostory nejen pro akce Sdružení sv. Ludmily, ale
i obce, farnosti, zkrátka „komunity“.....
Ředitelka Komunitního centra
Kateřina Ostatnická
Byli jsme zrovna s dětmi na procházce, když jsme procházeli kolem komunitního centra, které lákalo nápisem
„Vstupte a postavte s námi městečko
z lega“. Rozhodla jsem se, že alespoň nakoukneme dovnitř, a přivítala
nás moc milá paní, která nám hned o
projektu povyprávěla a pozvala dál. V
komunitním centru to žilo, děti běhaly,
tvořily a smály se společně.
Teď už vím, že tou paní byla ředitelka komunitního centra paní Kateřina
Ostatnická, a já na ní měla spoustu
otázek, které kdyby teď šlo, by mi ráda
zodpověděla osobně v útulném prostředí komunitního centra u kávy.
Bohužel je teď ale vše uzavřeno a nevíme, jak dlouho to potrvá.
Proto bych Vám chtěla náš rozhovor
přiblížit a třeba zodpoví i Vaše otázky.

Takže do komunitního centra může přijít
kdokoliv, i když není laicky řečeno věřící?
Ano. Posláním Komunitního centra
sv. Ludmily je být otevřeným prostorem pro setkávání lidí. A „otevřeným“
rozumíme prostorem, kam může přijít
opravdu kdokoliv. Nikoho se při příchodu neptáme, čemu ve svém životě věří. Ani nikomu víru nenutíme. Jak
řekla jedna návštěvnice centra: „Přece
to není tak, že když sem přijdu na program, tak se do týdne musím stát katolíkem, že ne?“ To mne moc pobavilo.
Ne, pokud do centra přijdete, opravdu
se nemusíte stát katolíkem. Ani do týdne, ani nikdy později. :-)
Jiná věc je, že zakladateli a provozovateli Komunitního centra sv. Ludmily
jsou křesťané. A z toho plyne, že ctíme
určité hodnoty a jejich dodržování je
pro nás důležité i v komunitním centru.
Existují proto např. druhy akcí, které u
nás z tohoto důvodu prostě nenajdete.

Proč právě Tetín? Jak vznikl nápad otevřít
komunitní centrum právě tady?
Zrod této myšlenky je úzce spojen s
činností Sdružení sv. Ludmily, které
nemělo kde se scházet a kde pořádat
své programy. Dlouhé roky se proto
členové sdružení setkávali v obýváku
tetínské fary, tzn. v soukromém bytě.
Tamtéž probíhaly např. i některé

Koukala jsem, že nabízíte kurzy zdarma.
To jsou opravdu zdarma pro každého?
Díky evropskému grantu, ze kterého
jsme získali prostředky na financování provozu centra v prvních měsících jeho činnosti, mohou být v tuto
chvíli některé programy a služby
v komunitním centru zdarma. Jedná se např. o dva kurzy angličtiny,
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dluhovou a sociální poradnu či trénování paměti pro seniory. Podobně například koncert skupiny Hm... v rámci
slavnostního otevření komunitního
centra byl financován z tohoto grantu. Odpověď na Vaši otázku proto zní
„ano“ – bezplatné poskytování některých služeb není vázáno na určitou cílovou skupinu, ale je benefitem, který
v tuto chvíli můžeme nabízet úplně
všem. A jsme za to moc vděční.
Nicméně ne všechny aktivity v komunitním centru jsou zdarma, protože i
s pomocí zmíněného grantu si potřebujeme vydělávat na provoz. Obecně
se ale snažíme podmínky nastavovat
tak, aby finance pokud možno nebyly
překážkou pro využívání centra. Často
proto například žádáme o příspěvek do
kasičky a doufáme, že ti, kdo mohou
dát víc, tak opravdu učiní a tím pokryjí i
náklady na ty, kdo mohou dát jen málo.
A máme i programy, u kterých musíme
úplně klasicky stanovovat cenu – abychom měli z čeho zaplatit lektory apod.
Když zmiňujete dluhovou poradnu, mohou se na Vás lidé obrátit i s nějakým
osobním problémem?
Když na webových stránkách centra
tvrdíme, že bychom se rádi stali místem nadechnutí a povzbuzení, nemáme tím na mysli pouze pořádání
volnočasových setkání, ale právě i
odbornou pomoc a podporu v těžkých chvílích. Proto spolupracujeme např. s organizací Člověk v tísni,
která v komunitním centru provozuje
bezplatnou dluhovou poradnu. Je až
k nevíře, jak snadné je chytit se do
dluhových sítí. A odborná pomoc v takových situacích bývá k nezaplacení.
V Komunitním centru má zázemí také
organizace Charita Beroun a její služba
SAS Betlém. Tato služba nabízí širokou paletu pomoci rodinám a osobám
pečujícím o děti: řešením výchovných
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Rozhovor
starostí počínaje a pomocí při potížích
s bydlením či ztrátou zaměstnání konče.
Za velmi dobrou považuji i naši sociální poradnu, kterou je užitečné kontaktovat ve chvíli, kdy se člověk dostane
do složité sociální situace a potřebuje
zjistit, jaká podpora od státu je pro něj
dosažitelná a kde ji získat. Jinými slovy
Vám zde poradí např. to, kam máte zajít a jaké formuláře vyplnit – což může
být nejen v současné koronavirové
době velmi užitečné.
Nabízíte své prostory i pro lidi, kteří by
rádi nějaký kroužek vedli, ale nemají kde?
Určitě. Jednak nabízíme možnost vést
kroužek „pod hlavičkou“ komunitního
centra – protože se nám zatím stále
nepodařilo najít lektory pro všechny
kroužky a kurzy, které bychom rádi
otevřeli.
A jednak je možné si prostory komunitního centra standardně pronajmout.
Nabídku pronájmu sálu či kluboven je
přitom možno využít nejen na pořádání
pravidelného kroužku, ale třeba i jednorázového koncertu, divadla, přednášky, schůze, firemního setkání…
Nebo i velké rodinné oslavy či svatební
hostiny.
A jaké kroužky plánujete třeba pro děti?
Již nyní v komunitním centru funguje
tzv. Spolčo a také hudební Schola. Žel
další chystané aktivity pro děti nám
zastavila koronavirová epidemie, tak
mnohé teprve čekají na své zahájení.
Rádi bychom např. otevřeli výtvarně
-kreativní dílny, na kterých by společně
tvořily děti i dospělí. Jednáme o možnosti otevření dramatického kroužku.
Rozjednaný máme také počítačový
kroužek pro děti. Po velikém zájmu o
Legoprojekt zvažujeme otevření pravidelného Legoklubu. Rádi bychom v komunitním centru umožnili i pravidelné
setkávání maminek s malými dětmi...
Uvidíme, jak rychle se nám podaří vše
rozběhnout.

Tetínský zpravodaj

Mám v tom trochu zmatek. Jaký je vztah
mezi Komunitním centrem sv. Ludmily,
katolickou farností, Sdružením sv. Ludmily a Spolkem sv. Ludmila 1100 let?
Zřizovatelem a provozovatelem Komunitního centra sv. Ludmily je Římskokatolická farnost Beroun. Farnost také
získala evropský grant na rekonstrukci
staré stodoly i provozní grant na zahájení činnosti komunitního centra.
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně je dobrovolný spolek, který již více než 10 let
organizuje na Tetíně duchovní i kulturní akce. Mnoho členů sdružení je zároveň farníky berounské farnosti, ale ne
všichni. Mezi členy sdružení se zrodila
myšlenka na vznik tetínského komunitního centra, členové sdružení také
věnovali mnoho a mnoho hodin dobrovolné práce potřebné k tomu, aby dnes
komunitní centrum stálo a bylo takové,
jaké je. Sdružení v komunitním centru organizuje většinu svých aktivit. O
dobrovolnou pomoc členů sdružení se
centrum v mnohém opírá.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let je organizace, která zastřešuje stejnojmenný
projekt. Vyvrcholením tohoto projektu
má být připomenutí výročí 1100 let od
zavraždění svaté Ludmily na hradišti
Tetín v roce 2021. Předsedou spolku
je tetínský starosta Martin Hrdlička. S
Komunitním centrem sv. Ludmily ani
Sdružením sv. Ludmily není Svatá
Ludmila 1100 let organizačně ani finančně propojená.
A z čeho byla financována rekonstrukce a
je financován provoz komunitního centra?
Většina finančních prostředků na rekonstrukci byla poskytnuta z dotací
EU IROP prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Spolufinancování bylo zajištěno Arcibiskupstvím
pražským. Celý projekt rekonstrukce
byl konzultován se Správou chráněné krajinné oblasti Český kras a
realizován se zohledněním požadavků Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
středních Čech a oddělení památkové

oddělení památkové péče Městského
úřadu Beroun.
Zahájení provozu je z velké míry financováno prostředky z Operačního
programu Zaměstnanost EU. Zároveň
se snažíme získat peníze na provoz
formou dobrovolných darů, příspěvků
na programy či krátkodobých nájmů
prostor centra.
Kde můžeme najít, co se právě v komunitním centru děje?
Aktuální informace se snažíme zveřejňovat na webových stránkách www.
kc-ludmila.cz a nově máme i facebookové stránky: Komunitní centrum
sv. Ludmily.
Děkuji za rozhovor. Komunitní centrum
rozhodně nemá v této době snadný
rozjezd, lidé mají oprávněný strach,
ale právě proto je to ten nejlepší čas,
kdy k nám mohlo KC přijít.
Kateřina Ostatnická
ředitelka Komunitního centra
sv. Ludmily
Ptala se: Veronika Červená

Sledujte Tetín
na YouTube!
Obec Tetín má svůj
YouTube kanál, na
kterém také můžete
sledovat dění v naší
obci. Přidáváme
videa z kulturních
akcí, které pořádá
nebo spolupořádá
obec Tetín. Ale také
budeme rádi přidávat i vaše videa z
vašich kulturních či
sportovních akcí.
více info na:
vojtech.hrdlicka@
hrdlicka.cz
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Komunitní centrum

Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně
Podzimní ohlédnutí
Při dnešním pohledu na opuštěnou
tetínskou náves, kde se v kapkách
deště smutně rozpíjejí barvy spadaného listí, působí vzpomínky na podzimní
akce v Komunitním centru sv. Ludmily
jako scény ze starého romantického
filmu. A přesto je to jen krátký čas, co
byla vrata bývalé stodoly široce otevřena a teplé sluneční světlo jimi proudilo
do sálu plného lidí... Jakkoliv provoz
centra před jeho omezením kvůli epidemii trval jen několik týdnů, již se
zde stihlo ledacos udát. Přijměte prosím pozvání ke krátkému ohlédnutí za
uskutečněnými akcemi a snad i představení toho, jaké Komunitní centrum
sv. Ludmily je a co nabízí…
Slavnostní otevření
Bezesporu největší dosavadní událostí
bylo slavnostní otevření centra v neděli
30. srpna. Den radostného oslavování a také vzácného setkávání, kdy se
mohli poznat lidé, kteří před lety rozhodovali o zahájení rekonstrukce staré
farní stodoly, lidé, kteří na tomto díle
roky usilovně pracovali, i lidé, kterým
má nyní nové centrum sloužit. Bylo
pro nás velkou radostí, že pozvání na
slavnostní otevření komunitního centra
přijalo i mnoho z Vás, Tetíňáků.
Pestrý program celého dne začal dopolední mší svatou v kostele sv. Ludmily,
kterou přijel celebrovat biskupský vikář
pro pastoraci Mons. Michael Slavík.
Následně udělil Mons. Slavík komunitnímu centru také požehnání. Během
svátečních proslovů doprovázených
písněmi místní Scholy zaznělo nejedno dojemné slovo pamětníků, kteří
stáli u zrodu myšlenky na rekonstrukci
staré farní stodoly – a nyní přáli novému komunitnímu centru plnost úspěšných akcí a spokojených návštěvníků.
Po společném obědě se mohli všichni přítomní zúčastnit obecní slavnosti
u zrekonstruovaného rybníka na návsi
Tetína a pak již pokračoval program
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vernisáží výstavy Kněžna sv. Ludmila
– Střední Čechy – kolébka národních
patronů v kostele sv. Jana Nepomuckého. Během celého odpoledne bylo také
možné prohlédnout si všechny prostory
nového komunitního centra a pro děti
byly připraveny hry a výtvarné dílny.
Vyvrcholením
slavnostního
dne
byly dva večerní koncerty: od 17
hod v sále komunitního centra zahrála skvělá mládežnická skupina
NassaY Beat Tetíňáka Martina Koryčanského a po ní jako třešnička
na dortu vystoupila kapela Hm…
Při ohlédnutí za slavnostním otevřením
komunitního centra cítím velkou vděčnost: díky Vám všem, kdo jste přišli a
podíleli se na vytvoření pohodové nedělní atmosféry, v níž mohlo centrum
zahájit svou činnost! Doufám, že i Vám
na tento den zůstaly milé vzpomínky...
Legoprojekt
Bezprostředně po slavnostním otevření se v komunitním centru odehrála
další významná akce: několikadenní
Legoprojekt. Během čtyř odpolední
prvního zářijového týdne jsme společně s tetínskými i dalšími dětmi stavěli
velikánské legoměsto. Celkem se této
akce zúčastnilo více než 60 dětí v doprovodu mnohých rodičů a prarodičů

prarodičů. Děti často přibíhaly s aktovkami rovnou ze školy a nadšeně se zapojovaly do posledních příprav, jen aby
mohly co nejdřív začít stavět. Milá byla
i návštěva třídy Motýlků z tetínské mateřské školky, která do legoměsta postavila celou čtvrť originálních domečků. O jedinečné stavby ostatně nebyla
v tetínském legoměstu vůbec nouze,
nad originalitou mnohých z nich jsme
my, dospělí, jen užasle kroutili hlavami.
Výsledné dílo je možné si prohlédnout
na fotografiích na webu www.kc-ludmila.cz.
Další víkendová setkání
A po Legoprojektu následovaly další
akce, při nichž komunitní centrum opakovaně ožívalo hlasy mnoha návštěvníků:
V sobotu 12. září sál zcela zaplnili
účastníci řeckokatolické pouti, kteří využili centrum ke společnému posezení
po mši v kostele sv. Ludmily.
O následujícím víkendu 19. a 20. září
poskytovalo komunitní centrum potřebné zázemí pro hudebníky, divadelníky a další pořadatele programů
svatoludmilské poutě. V sobotu 19.
září odpoledne se navíc v sále uskutečnila přednáška Jaroslava Šebka o
sv. Václavovi. A v sobotu 3. října uspořádala organizace Papežská misijní
díla ve spolupráci se Sdružením svaté
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Sdružení sv. Ludmily

Komunitní centrum
Ludmily a Spolkem sv. Ludmila 1100
let v komunitním centru Misijní setkání
dětí pražské arcidiecéze.
Pravidelné programy
Během září zahájily v komunitním
centru činnost i první pravidelné programy: každou středu odpoledne dva
kurzy angličtiny, jednou měsíčně Kurz
trénování paměti pro seniory Charity
Beroun a každé druhé pondělí odpoledne dluhová poradna…Všechny tyto
programy a služby mohou být díky získanému grantu z evropského Operačního programu zaměstnanost poskytovány zdarma. Kromě výše uvedeného
se v komunitním centru uskutečnilo i
nemálo menších setkání, kdy si zázemí centra pro svou akci pronajaly různé menší skupiny a organizace.

Současný provoz
Další chystané aktivity žel prozatím nebyly uskutečněny, protože v
polovině října musela být činnost
Komunitního centra sv. Ludmily v
souladu s epidemickými opatřeními

vlády značně utlumena. V současné době tak pod hlavičkou
Kkomunitního centra nadále probíhají zejména středeční kurzy angličtiny – ty jsou pro přihlášené účastníky nyní organizovány distančně.
Nadále je možné využít také služeb
bezplatné dluhové poradny, kterou v
komunitním centru poskytuje organizace Člověk v tísni. I tato služba musela
začátkem listopadu přejít na distanční
formu. Dluhovou poradkyni Lubomíru
Hédlovou je tak možné kontaktovat
pouze telefonicky na čísle 734 428
152, a to každé druhé pondělí od 12 do
16 hod (termíny konzultací jsou uvedeny v kalendáři na www.kc-ludmila.cz).
Stále je možné využívat také služeb
bezplatné sociální poradny komunitního centra. Služby této poradny jsou
určeny všem, kdo se ocitnou v tíživé
sociální situaci a potřebují se zorientovat v možnostech pomoci a podpory ze strany státu. Poradkyni Alenu Vackovou je možné kontaktovat

mailem na adrese socpomoc@kc-ludmila.cz.
Komunitní centrum sv. Ludmily poskytuje také zázemí pro dvě sociální služby provozované Charitou Beroun: SAS
Betlém pro rodiny s dětmi a SAS pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.
A co bude dál?
V současné době v komunitním centru
zvažujeme možnosti pořádání on-line
kurzů a přednášek. Promýšlíme i další oblasti, v nichž by mohlo komunitní
centrum v době epidemie pomáhat. A
zároveň již připravujeme program akcí
na čas, kdy bude možné opět obnovit
osobní setkávání a tím i plnou činnost
komunitního centra. Aktuální informace o všech aktivitách je možné nalézt
na webových stránkách www.kc-ludmila.cz.
Kateřina Ostatnická
ředitelka Komunitního centra
sv. Ludmily

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně – dobré zprávy
Vážení sousedé,
chtěla bych se s vámi podělit o vzpomínky na akce našeho sdružení, které jsme
stihli v době letní a krajně podzimní.
Na začátku prázdnin jsme vyslali děti
na tábory a v poklidném tempu jsme
si, jako každý rok, Pochodem pátera
Karla Dvorského připomněli osobnost
tohoto významného duchovního, který
na Tetíně obětavě sloužil. Začínáme
u tetínské fary, jdeme kolem sokolovny dolů k řece, přes železniční most,
kolem řeky a přes Hostím do Sv. Jana
pod Skalou. Cestu zvládnou děti i babičky, bývá veselo, zvlášť, když zakotvíme v hostímské hospodě na jedno
(dvě). Končíme ohníčkem, buřty a
kytarovým doprovodem nedaleko od
svatojánské koleje. Do místního kostela chodíval páter Dvorský za každého
počasí dvakrát týdně sloužit mše. Příští rok se chystáme vzít to zkratkou a
po jeho vzoru přebrodit Berounku!!!

Tetínský zpravodaj

Konec léta jsme prožili v Komunitním
centru sv. Ludmily, které jsme připravovali k zahájení provozu. Pracovali
celé naše rodiny, trávili jsme v KC odpoledne, večery i noci. Stali se z nás
montéři nábytku, uklízečky, zahradníci,
stěhováci (až si v KC sednete za stůl,
vězte, že mnoho lidí darovalo svůj čas,
abyste se mohli pohodlně usadit). Vy,
kteří jste na slavnostní otevření centra (více v článku ředitelky KC Katky
Ostatnické) zavítali, jistě potvrdíte, že
to byla akce pro všechny lidi bez rozdílu věku či vyznání. Nechyběly chvíle
vážné, dojemné, veselé i zábavné. Byl
to dlouhý den, který se zkrátka vydařil! Děkuji, že jste přišli. Naše sdružení
považuje komunitní centrum za svůj
hlavní stan. Spoléhá na jeho promyšlené zázemí, obrovský sál pro větší
akce, klubovny pro konání těch menších včetně útočiště pro malé i velké
děti příchozích. Jsme za tuto možnost

nesmírně vděční, protože od této
chvíle můžeme např. na přednášky
pozvat více lidí, kteří se do farního
obýváku opravdu nevešli. Na svatoludmilský svařák vás po adventním
koncertě pozveme také do komunitního centra a nebudeme mrznout před
kostelem.
Těšíme se na setkání!
Den po otevření KC jsme zahájili Legoprojekt. Schválně, zeptejte se vašich
dětí, co si o něm myslí. My dospělí zřetelně vnímáme hlavně velké množství
práce a spoustu hodin přípravy a realizace (od úvodního školení až po odvoz
lega do další destinace to trvalo 8 dní).
Ale stálo to za to! Děti se dobývaly do
KC ještě před započetím dalšího stavebního dne a hlavně, odmítaly odejít!
A to nás ještě čekal celodenní úklid
všech báječných staveb, které děti vytvořili. Byl toho celý přívěsný vozík. Tak
snad se paní ředitelce podaří dostat
Legoprojekt na Tetín třeba zase za rok.
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Sdružení sv. Ludmily, Tetín a místní organizace
A to nás čekala naše největší akce,
svatoludmilská pouť. Organizace té
letošní byla nezvykle náročná. Ještě v
předvečer pouti jsme vedli vášnivé debaty, zda a jak naše akce co nejlépe
zorganizovat, aby nebyli ohroženi domácí, obyvatelé Tetína i organizátoři, a
zároveň příchozí poutníci. Celý víkend
se nakonec skvěle vydařil, přálo nám
počasí, lidí přišlo tak akorát. Osobně
považuji za výjimečnou událost koncert vážné hudby v kostele sv. Ludmily
pod vedením Miloše Boka (mj. autor
hudby k pohádce Anděl páně a dalších
filmových děl režiséra Jiřího Stracha).
I letos se potvrdilo, že dáme-li všichni
ruku k dílu, věc se podaří! Díky všem.
A tímto se překlápím do plánů na další
akce. Buďte si jisti, že při jejich organizaci myslíme na všechna omezení. A
opravdu to není lehké.
V říjnu a listopadu jsme plánovali první ze série debat na téma Smíření. Už
delší dobu se snažíme vyzvednout
polozapomenuté příběhy bezpráví,
které se v našem okolí dělo, a na příkladu pamětníků si zkusit zodpovědět
otázky, zda lze minulé křivdy odčinit,
co vede k vyrovnání se s nim, jestli je vůbec možné viníkům odpustit
a poučit se z nich. Kulatý stůl s paní

Miluškou Havlůjovou z Rudné a profesorem Janem Sokolem (téma „Zločiny
komunismu“ a „Pravda a lež“), který
se měl konat v KC, musíme kvůli hygienickým opatřením odložit. Druhou
debatu, a to s panem Tomem Lomem,
bývalým radiotelegrafistou RAF (téma
„Zločiny fašismu“), se chceme pokusit
zrealizovat pomocí moderní techniky.
Podle našich informací je vyprávění
pana Loma poutavým zážitkem nejen
pro dospělé.
A co by to bylo za Advent bez COMODO? Na druhou adventní neděli, 6.
prosince, máme naplánovaný tradiční
koncert loděnického pěveckého sboru. Vždycky zpívají skvěle, přijďte se
i letos přesvědčit. V případě trvajících
omezení plánujeme koncert třeba venku pod stanem.
Poslední akcí letošního roku bude Setkání u jeslí na Štědrý den, v 15:30 h.
V tuto chvíli sice nedokážeme odhadnout, zda akce proběhne v kostele sv.
Ludmily nebo před kostelem a zda se
uvidíme osobně, nebo bude akce připravená k navštívení v užších rodinných kruzích. Ať tak či onak, Setkání u
Jesliček určitě proběhne a tímto vás srdečně zveme! Přijďte se zaposlouchat
do vánočního příběhu, poslechnout si

vánoční písně v podání dětí, jako již
tradičně si zazpívat nebo jen poslechnout koledy. Prosíme děti, aby přinesly
vyrobenou ozdobu k zavěšení na stromeček, stačí jablíčko, perníček, oříšek
apod. Taktéž na vás bude čekat Betlémské světlo, které si můžete odnést
ve svých lucerničkách domů a stejně
jako každý rok, i letos na vás bude čekat dáreček. No, je dobře, že alespoň
některé věci se nemění. A pak už se rozejdeme domů ke svým stromečkům.
Celý příští rok se ponese ve znamení
příprav dlouho očekávané oslavy výročí 1100 let od smrti kněžny sv. Ludmily.
Díky vyhlášení roku 2021 Rokem sv.
Ludmily se z tetínské akce stala událost celostátního významu a připomínku chystají i za hranicemi naší země.
Chtěla bych vás poprosit, abyste, podle svých sil, zvážili možnost zapojení
se do příprav a samotné realizace.
Abychom si za rok mohli říct: „Zvládli
jsme to se ctí!“
Za Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
Alena Pelikánová – předsedkyně
sdružení

Obec Tetín propaguje tetínské podnikatele,
živnostníky a neziskové organizace
Obec Tetín dlouhodobě podporuje
místní podnikatele a živnostníky různými způsoby. V tomto příspěvku zmiňme podporu obce v podobě prezentace firem a živnostníků ZDARMA na
webových stránkách obce či sociálních
sítích, které každý den navštíví desítky lidí. Ti z vás, kteří jste tuto možnost
ještě nevyužili, tak určitě neváhejte

a propagujte si svou firmu na našem
novém webu. Obec také nabízí místním firmám a živnostníkům prezentaci
zdarma v Tetínském zpravodaji, a to
Ať už formou reklamy nebo PR článku.
Pokud byste měli zájem se prezentovat ve zpravodaji nebo na webu obce,
určitě neváhejte a napište na: vojtech.
hrdlicka@hrdlicka.cz.

Obec Tetín také zdarma propaguje
místní občany podnikající v pohostinství, ubytovacích službách či prodeji
potravin a nápojů, a to na propagačním letáčku o Tetínu nebo na orientační mapce Tetína pro návštěvníky obce.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Tetín žije!!!
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Velkostatek Tetín

Velkostatek Tetín/maso od farmáře
Velkostatek Tetín, s.r.o. - jsme zemědělská farma, založenarodinou Durasů v 90. letech, které byl navrácen
majetek. O zemědělskou půdu a lesy
v srdci Českého krasu pečuje již pátá
generace rodiny.
Produkty a služby Velkostatku
Zemědělství
Hospodaříme na zemědělské půdě v
krajině Českého krasu.

Na vlastních i pronajatých pozemcích
pěstujeme konvenčním způsobem obiloviny, olejniny a krmné plodiny. Staráme se také o louky, na kterých sušíme
seno. Při obdělávání půdy používáme
moderní techniku za účelem šetrné a
efektivní práce s půdou. K tomu nám
pomáhají IOT senzory, navádění GPS
a profesionalita pracovníků.
Pastevním způsobem chováme masný
skot plemene Aberdeen Angus, jenž
je v zimních měsících ustájen v zimovišti nově vybudovaném v loňském
roce. Toto splňuje komfortní welfare
pro ustájení a ošetřování skotu včetně nejmodernější technologie krmení
a nastýlání boxů slámou. V zimovišti
se na jaře rodí telátka, která jsou neustále se svými matkami a živí se jejich
mlékem. V květnu všichni spolu putují
na pastviny. O vznik nového potomstva
se ve stádech starají dva plemenní
býci. Máme vlastně tzv. rodinná stáda.
Vlastní odchovaná zvířata, která se nikde nepřevážejí a nedovážejí z cizích
stájí. To nám zaručuje výborný zdravotní stav a kondici zvířat.
Prodej ze dvora
V roce 2018 jsme realizovali výstavbu
a kolaudaci vlastní faremní porážky
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a bourárny se zracími boxy přímo v
areálu statku. Našim cílem je umožnit zákazníkům koupit vyzrálé hovězí
maso a steaky, a také zvěřinové maso
– daňčí, jelení, z naší obory a kančí z
honitby.
Vše zaručuje svědomitou veterinární
kontrolu a bezstresový přesun zvířat.
V naší farmářské prodejně „ THE
FARM SHOP“ , uvedené do provozu
na podzim 2018, můžete nakoupit
vyzrálé hovězí maso, steaky, zvěřinu
i jiné poctivé a chutné produkty regionálních výrobců, např. marmelády,
med, limonády, pivo, víno, koření....
Nově Vám od letošního podzimu nabízíme tetínské hovězí nebo zvěřinové
klobásky a můžete se těšit na uzené
maso a sušené maso- jerky. Vše je
také možno objednat online bez platby
předem na www. velkostatektetin.cz

Lesnictví
Udržujeme a zvelebujeme lesy a
chráněnou krajinnou oblast v srdci
Českého krasu. Pečujeme o národní
přírodní rezervaci Koda.
Produkujeme dřevo jako důležitou
obnovitelnou
surovinu.
Nabízíme
také dřevo k dalšímu zpracování prodáváme štípané palivové dříví, vánoční stromky a dřevěné plotové sloupky.
Naše poslání
Jsme si vědomi, že svou činností ovlivňujeme přírodu kolem nás. Žijeme
zemědělstvím. Welfare zvířat, šetrné
obdělávání půdy, zvyšování pozitivního vlivu na krajinu, přírodu a životní
prostředí, jsou pro nás ty nejdůležitější hodnoty. Zastoupení a využívání IT technologií a aplikací, je velkým

přínosem pro efektivní práci, abychom
conejméně narušili rovnováhu v prostředí, ve kterém hospodaříme, neboť obdělávání země je důležitý krajinotvorný prvek.
Maso ze statku
Šetrný přístup ke zvířatům, vlastní krmení bez antibiotik a hormonů, vlastní
porážka a bourárna, suché zrání hovězího masa 28+ dní a vakuové balení
je cesta k balíčku kvalitního a výživově
hodnotného masa. Šťavnatost a jemnost ocení každý, jak při kuchyňské
úpravě, tak na talíři. Chutnou a poctivou nabídku vyzrálosti vždy hodnotí
výborně milovníci steaků. Vakuované
maso je charakteristické svou vůní a
chutí, které mu dodává právě staření,
probíhající ve zracích boxech při teplotě 0– 2°C. Ke kvalitnímu masu vám
ve farm shopu na zámku nabídneme i
sortiment regionálních farmářských výrobců.
Farmářské trhy
Připravujeme vlastní farmářské tržiště na Koledníku, kde je naším přáním
podpořit okolní farmáře a řemeslné
výrobce. Jejich zahájení odkládáme
na rok 2021. Rádi bychom uspořádali
program pro děti, potěší nás, když se
lidé v rodinném duchu pobaví, posedí,
dají něco k jídlu, pití, poslechnou živou
hudbu. Toto vše není v tomto období
vládních nařízení a respektování k situaci Covid -19 možné. Trhy by se staly
jen prodejními a naše vize je, aby měl
návštěvník nebo zákazník také prostor
pro zážitek a relaxaci.
„Návštěvu Tetína a jeho vyhlídek, jedněch z nejkrásnějších míst v povodí
Berounky 3 km od Berouna, si v tomto
krásném barevném podzimu nenechte
ujít.
Velice nás těší a děkujeme Vám, že
můžeme nabídnout lokální masné
produkty a podpořit regionální farmáře
a výrobce kvalitních,
poctivých a prémiových produktů.
Tým Velkostatku
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Svatoludmilská pouť 2020
Rok se s rokem sešel, a i letos proběhla
Svatoludmilská pouť na Tetíně. Letošní
pouť měla bohatý program stejně jako
v loňském roce, ovšem byla ovlivněna
aktuální společenskou situací okolo
koronaviru. I proto musel být v týdnu
před poutí program částečně osekán,
aby splňoval vládní nařízení, která v
danou chvíli platila. Všechna opatření a nařízení byla splněna. Nicméně
redukce programu se týkala pouze
malé části programu a pouť celkově
byla opět velká a důstojná. Termín
pouti vyšel na poslední chvíli, neboť
v týdnu po akci se začala zpřísňovat
vládní opatření. Naštěstí jsme to stihli
a dlouho připravovaná akce se konala
a povedla se stejně jako v předchozích
letech! Na pouti ani nechyběl již 6. sraz
starostů a politiků (o tom samostatný
článek str. 6). Do příprav se zapojilo
opět velké množství lidí, kterým tímto
opět děkujeme! Poděkování starosty
obce jsme zveřejnili hned v týdnu po
akci na vývěskách, webu a sociálních
sítích. Děkujeme! Pojďme si zrekapitulovat letošní pouť.
Pátek 18. 9. 2020 Zahájení poutního
víkendu letním kinem
Akce sice začala v pátek, ale rozsáhlý
organizační tým kmital na přípravách
daleko dříve. V pátek promítalo „letní“
kino film Slavnosti sněženek. Režisérem tohoto filmu byl pan Jiří Menzl,
který shodou okolností týden před akcí
zemřel, a v den promítání proběhlo
poslední rozloučení s ním. Promítání
filmu bylo tedy zároveň jakési připomenutí tohoto velikána ve filmové oblasti.
Atmosféra byla příjemná stejně jako v
roce 2019, a to i přes chladno, které se
navečer udělalo.
Sobota 19.9.2020 Hlavní poutní den
Hlavním poutním dnem je již tradičně
sobota, která zahájila svůj program v
10:00 Tetínským trhem či návštěvníkům
otevřela výstavu o kněžně Ludmile.
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Od 7:00 také tradičně „makal“ tým organizátorů a dobrovolníků, aby se vše
stihlo připravit do 11:00, kdy byla nejvýznamnější část pouti, tedy poutní
mše.
Poutní mše
Na poutní mši byla letos přítomna kopie Palladia země české, kterou na pódium doprovodila již tradičně Čestná
stráž armády České republiky. Na mši
celebroval probošt Staroboleslavské
kapituly Kosmy a Damiána P. Libor Bulín, jenž v minulosti působil jako farář
v berounské farnosti. Původně měl celebrovat prelát Michael Fuchs z Řezna, který se však kvůli koronavirové
pandemii nemohl zúčastnit. Napravil
to tím, že nahrál své kázání a zdravici
poutníkům a ta byla během mše puštěna. Celkově poutní mše proběhla důstojně, tak jak si sv. Ludmila zasluhuje.
Tetínský trh a poutní atrakce
I letos proběhl Tetínský trh. Návštěvníci si tak mohli například zakoupit
hračky pro děti, upomínkové předměty, staročeské dobroty, ručně vyráběné
šperky, podpořit neziskové organizace
apod. O stánky byl velký zájem, a proto bychom to rádi i příští rok zopakovali
a stánky rozšířili. Nechyběla ani klasika - kolotoče, ty k poutím už prostě

patří. Na těchto atrakcích se vždy „vyblbnou“ nejmladší návštěvníci poutě.
I letos se počet atrakcí snížil na úkor
Tetínskému trhu. Ale s atrakcemi počítáme i na příští rok.

Komunitní centrum
V komunitním centru proběhla přednáška o sv. Václavu v podání pana
Jaroslava Šebka nebo v kostele sv.
Ludmily zazněl krásný koncert vážné
hudby: W. A. Mozart – Korunovační
mše v podání Českých symfonických
sólistů a českých symfonických pěvců
pod vedením dirigenta Miloše Boka.
5. Sraz Ludmil
Konal se i tradiční Sraz Ludmil, který byl již pátým v pořadí. Byl výrazně
ovlivněn koronavirem, dostavilo se
méně účastnic oproti roku 2019. Přijelo jich 21 a nejvzdálenější tentokrát z
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Prachatic. Nejmladší byly čtyřleté dívky z Tetína a Litně a nejstarší paní Lidmila Brejchová. Sraz byl sice menším v
letošním roce, zato byl pojat více slavnostněji. Hlavního organizátora pana
Pecku doplnila moderátorka Snídaně
s Novou Ema Klementová, akce tak
měla krásnou atmosféru. Účastnice si
odvezly také upomínkové předměty.
Divadlo
Na hlavním pódiu již tradičně také proběhlo divadelní představení. „Divadlo
U staré herečky“ pobavilo všechny
přítomné - děti i dospělé - báječnou
loutkovou pohádkou. Obdivovali jsme
tvůrčí invenci loutkoherečky Jany Vyšohlídové, jejíž tvorba je známá i v zahraničí.
Kapela Tajemoje
První kapelou poutu byla pražská kapela Tajemoje v obsazení: Katka Svobodová, Ondřej Hlas, Matyáš Paur,
Václav Sloup, Zbyšek Kordáč či Helena Hlasová. Jejich debutová deska
má název V Mlze a byla vydána v roce
2016. V letošním roce zahráli Tetíňákům.
Stand up comedy Donald Trump
Se zdravicí vystoupil i Donald Trump.
Ovšem pozor, pouze imitátor! Komediální vystoupení bylo vsuvkou mezi
koncerty Tajemoje a Deep Purple revival. Dvojník Trumpa přijel v černém
voze Cadillac Escalade, kterým v USA
jezdí tajné služby a ochranka prezidenta. Dvojník mluvil o Tetínu, USA, Číně,
Ludmile, „čínské chřipce“ (koronaviru)
či vzájemné spolupráci mezi Tetínem a
USA. Komediální vystoupení trvalo necelých třicet minut a na závěr sklidilo
potlesk.

koncert kapely Deep Purple revival
Deep Purple revival
Sobotní program uzavřel rockový koncert. Tentokrát přijala pozvání kapela
Deep Purple revival z Brna. Kapela
měla původně hrát hodinu, ale na žádost posluchačů přidala hodinu další.
Koncert byl skvělý hudební zážitek a
podle ohlasů si ho místní rockeři užili.
Rozhodně tato kapela velice důstojně
zahrála písně originální kapely Deep
Purple. Super!
Celým programem na hlavním pódiu
diváky provedla moderátorka snídaně
s Novou paní Ema Klementová.
Neděle 20.9. 2020 – Závěrečný den
Letos byl nedělní program rozšířen
a ukázalo se, že to bylo dobře. Atmosféra v zeleni před kostelem Sv.
Jana Nepomuckého byla překrásná.
Kromě tradičního Vymetání půdy přibyl také Tetínský trh a dva koncerty.
Ve 13.00 proběhl koncert flétnového
kvarteta Napříč. Následovalo hudební

Řeckokatolíci na Tetíně
Přes veškerá omezení související
s COVID 19 se podařilo silné pražské řeckokatolické farnosti u sv.
Klimenta vyslat v sobotu 12.září
dva autobusy poutníků ke sv. Ludmile na Tetín. Mši svatou v kostele
sv. Ludmily sloužili Vasyl Slyvocký
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a Milan Hanuš, kostel byl plný.
Kázání v ukrajinštině bylo věnováno významu svaté Ludmily jako matky českého národa.
Při kázání jsem si uvědomil, jak
je ukrajinština blízká řeč, protože
jsem prakticky všechno rozuměl.

vystoupení kapely ERISHA, se kterou
si zazpíval jednu písničku (Love me
tender) od Elvise Presleyho Vojtěch
Hrdlička. Marie Smetanová si také pro
návštěvníky připravila malování v plenéru. Občerstvení i na neděli připravili
tetínští hasiči. Celé akci přálo slunečné
počasí, které ještě více přispělo k dobré atmosféře. Celou Svatoludmilskou
pouť 2020 v neděli uzavřelo podvečerní posezení v muzeu Tetín s paní
Stanislavou Hahnovou s tématem Co
všechno se dá najít v archivních materiálech Tetína z 19. a počátku 20. století, čím kdysi žila naše obec. Děkujeme
za zajímavou přednášku.
Celá pouť se i navzdory koronaviru a
vládních nařízení podařila a těšíme se
na příští rok.
Lenka Viezanová a Vojtěch Hrdlička,
hlavní koordinátoři akce

Jako starosta jsem měl možnost
poutníky na Tetíně pozdravit a poděkovat za jejich návštěvu v naší
obci.
Pak jsme se ještě setkali před kostelem a poté využili poutníci zázemí Komunitního centra sv. Ludmily, kde je
přivítala paní Stanislava Hahnová ze
Sdružení svaté Ludmily.
Martin Hrdlička, starosta
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Česká tábornická unie T.O.Berounka Tetín
Něco o naší organizaci
Česká tábornická unie - Tábornická
osada Berounka vznikla na Tetíně již
v roce 1995 jako občanské sdružení
dětí, mládeže a dospělých, kteří rádi
jezdí do přírody, poznávají její zákonitosti, rádi jezdí na vodu, na kole, chodí
do hor, lezou na skály a umí společně
soutěžit, hrát hry a společně se bavit.
Řada z vás, dnes již rodičů, si pamatuje na vznikající organizaci a pořádání
táborů, schůzek, víkendovek. Díky projektům se podařilo dát dohromady materiálně technickou základnu, vodácké
a cyklistické vybavení, díky Klubu bývalých Chovatelů a později Obecnímu
úřadu na Tetíně jsme získali v minulosti
klubovnu (s možností zajištění přespání a vlastního vaření) a se skladem.

Společně pravidelně každé pondělí
mívaly děti svoji oddílovou činnostcyklistickou, vodáckou, , turistickou
či výcvik na inlajnech. Letní činnost

jsme pořádali na našich českých i zahraničních řekách, hlavně na Slovensku v Tatrách, na Slunečné pasece.
A jak je to nyní?
S rozrůstající se školou jsme přišli o
klubovnu, vodácké schůzky nahradila
činnost Mladých hasičů a fotbalistů.
Časové důvody ubývajících vedoucích
nás přiměly přejít na pravidelné akce
pro veřejnost, z původní činnosti zůstalo pořádání táborů.

Tábory pořádáme pravidelně každý rok s různými aktivitami zaměřené hodně na aktivity na lodích,
kolech a koloběžkách v poměrně velkém počtu cca 60 dětí a instruktorů
a 10-15 vedoucích a organizátorů.

Střídáme táborové základny po celých
Čechách vždy po 3 letech, aby děti
poznaly co nejvíce přírodu a památky
naši vlasti. Řadu let jsme jezdili na Šumavu do
Horní Vltavice, další 3 roky do Příchovic v Jizerkách, další léta jsme strávili
u rybníka Řeka ve Žďárských vrchách,
poslední leta jsme pro děti připravili
tábor v malebném Českém Ráji a příští rok se chystáme nově na Dobšické
tábořiště u rybníků v Jižních Čechách.
poslední leta jsme pro děti připravili
tábor v malebném Českém Ráji a příští rok se chystáme nově na Dobšické
tábořiště u rybníků v Jižních Čechách.
A jaké pravidelné akce pro veřejnost
pořádáme?
Letos na rozdíl od ostatních let jsme
díky pandemii přišli o zábavné a tvůrčí
odpoledne a pořádání Čarodějnic na
Tetíně.
Naštěstí jsme mohli začátkem září
uspořádat 3.ročník Letních olympijských her. Ty se opravdu povedly,
tentokrát v jeden den soutěžili rodiče
se svými dětmi, vedoucí a pořadatelé.
Počasí nám přálo, disciplíny byly pro
někoho náročné a pro někoho výzvou.
Přišlo 45 dětí a 29 dospělých. Jen škoda, že nepřišlo více dětí a rodičů z
Tetína.
Jitka Štencová,
ředitelka ZŠ Tetín

Tradiční tří králová sbírka na Tetíně
Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme
Vám… Tříkrálová sbírka na Tetíně se
uskuteční v pátek 8.1.2021
dle epidemiologické situace upřesníme čas a způsob koledování.
Po vánocích očekávejte do schránek
lístek s bližšími informacemi.
Tetín žije a pomáhá!!!
Zdraví vás Martin Loduha a kolektiv
skvělých koledníků.
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6. ročník memoriálu J. Spala
V sobotu 12. září 2020 uspořádal oddíl
tenisu 6. ročník Memoriálu J. Spala ve
čtyřhrách. Turnaje se účastnilo 20 hráčů z Tetína a okolí. Hráči byli rozlosováni do dvou skupin a začal velký boj.
Míče létaly přes síť obrovskou rychlostí. Vítězství si vybojoval p. J. Halama
společně s p. M. Csibriem. Na konci
bylo malé občerstvení, udílení cen a
oslava vítězů.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům, kteří nám ceny věnovali. Byly
to Obec Tetín, Johny servis, Aquatech
Srbsko, firma Watex, pan Hubinger a
KV elektro.
Tímto všem děkujeme a těšíme se za
rok!
zaznamenal: Pepík Bára

T-Mobile Olympijský běh se na Tetíně konal pod
hlavičkou Johny Servis

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen
T-Mobile Olympijský běh už několik let.
A výjimkou nebyl ani letošní rok, kdy se
závody konaly napříč Českou republiky k oslavě olympijského dne.
Jeden ze závodů se konal ve středu 16.
září také v Tetíně, kde si mohli účastníci zaběhat na 5km trati v okolí obce.
Závod pořádal jako již tradičně každý
rok tým JOHNNY SERVIS. Účastníci si
užili parádní běžecké počasí za babího léta, a na konci závodního se mohli
občerstvit a užít společné vyhlašování. Děkujeme všem, kteří se zapojili, a
Zdroj:
budeme se těšit opět za
rok IDNES.cz
a snad již
tradičně v červnovém termínu.
Tým Johny Servis

Propagujte ZDARMA svou organizaci na webu obce
Tetínští živnostníci, podnikatelé, spolky, sdružení a zájmové organizace! Obec Tetín vytvořila nové webové stránky a stejně jako na těch předchozích vám nabízí prezentaci vaší organizace ZDARMA. Jde nám
o podporu Tetíňákům, proto Vás rádi podpoříme zdarma na tetínském webu. Pokud byste měli zájem se
na webu prezentovat, napište na: vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz

Tetínský zpravodaj
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Sport

Football camp si na Tetíně užily dvě desítky dětí
Fotbalový příměstský kemp pro malé i
ještě menší fotbalisty pořádal trenérský
tým pod záštitou JOHNNY SERVIS v
Tetíně od 26. do 28. srpna. U dopoledních tréninků dětí se střídali tři trenéři,
kteří se zaměřovali nejen na sportovní
dovednosti dětí a rozvoj jejich fotbalového umění, ale také na zábavné hry
a program, který účastníky všestranně
rozvíjel.
Pevně věříme, že nám situace dovolí
podobný kemp uspořádat, jak je zvykem, i na konci příštího léta. Děkujeme
všem rodičům za důvěru a dětem za
jejich nadšení.
Tým Johny Servis

Dračí lodě 2020: Tetín bojoval v závodu měst
Tetíňáci se letos opět zúčastnili závodů dračích lodí – Berounský drak
2020. Stejně jako v předchozích letech
se závodilo pod názvem: Johny servis
a občané Tetína. Posádka letos jela
nejvíce závodů, celkem pět. Nejprve
se jely dvě rozjížďky. V první rozjížďce skončila posádka na druhém místě s časem 1:01,63. Druhá rozjížďka
dopadla lépe, tetínští brali první místo
s časem 1:00,59. Tyto dobré časy posádku poslaly do semifinále mezi nejlepší závodníky. Závod to byl těsný,
ale bohužel na postup do finále nestačil. Úspěch ovšem přišel v závodě o
umístění od 5. do 8. místa, kde tetínští
skončili druzí s časem 0:59,35. Celkově se tedy posádka Johny servis a
občané Tetína umístili na 6. místě z 32.
posádek, což je skvělý výsledek. Nutno také podotknout, že první čtyři posádky jsou „profesionálové“. Tetínská
posádka se navíc v letošním ročníku
zúčastnila závodu partnerských měst,
kde změřila síly s Berounem, Goslarem
a Destinační agenturou Berounsko.
Ano čtete dobře, Obec Tetín závodila v
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v závodu měst, třeba to je předzvěst
toho, že Tetín bude městem. Každopádně Tetín skončil na 3. místě a

získal tak bronzovou medaili. Za sebou
nechal německý Goslar.
Redakce Tetínského zpravodaje

Tetínská posádka vyjíždí na svůj závod,
zdroj: berounskydrak.cz

Tetínský zpravodaj

Inzerce

Omluva za zaměnění jména v minulém čísle
Tetínského zpravodaje
Redakce Tetínského zpravodaje se omlouvá za zaměnění jmen zaměstnanců CHKO Český kras u článku ve 30. čísle
Tetínského zpravodaje: Dům přírody Českého krasu. Autorem článku nebyl pan RNDr. František Pojer, ale paní Mgr. Hana
Hoffmeisterová. Omlouváme se za zaměnění těchto jmen. .
Redakce Tetínského zpravodaje

Poděkování panu V. Hájkovi – exponáty
do muzea
Chtěli bychom poděkovat panu Vladimírovi Hájkovi, který věnoval do muzea exponáty nalezené na zahradě čp. 16, kterou
vlastní. Jedná se o soubor keramických zlomků a artefaktů z kamene a kovu.
Od příští sezony budou vystavené v expozici Muzea.
Lenka Viezanová

Inzerce

Tetínský zpravodaj
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Tetínská drbna, Tetín ve čtyřlístku

Tetínská drbna
Čas od času po obci kolují nepřesné
informace, drby a nepravdy. Někteří
obyvatelé místo aby si informace ověřili, šíří nepravdy dál. Rozhodli jsme se
proto reagovat na ty z nich, které doputovaly až do redakce. Níže je několik z
nich a pod nimi reakce na ně. Doporučujeme všem jednoduchou věc: sice
sledovat dění v obci a účastnit se akcí.
V případě, že budete mít dotaz nebo
něčemu nebudete rozumět, zeptejte
se na Obecním úřadě nebo svého zastupitele, ti Vám poskytnou jistě přesnější informace. Děkujeme.
1. DRB: Proč se dělá asfaltka na Damil? Takhle vyhazovat peníze!
REALITA: Obec komunikaci neplatila.
Celý projekt platil Státní pozemkový
úřad, který je investorem. Rekonstrukce byla naplánována v rámci pozemkové úpravy již asi před 15 lety. Obci
se tím vyřešilo napojení na komunikaci
Župní, kde se budují inženýrské sítě a
chodník, a vyřešilo se zachycení přívalových vod tekoucích čas od času z
polí pod Damilem.

2. DRB: Byli někteří dobrovolníci na
Svatoludmilské pouti placení?
REALITA: Žádný dobrovolník na poutích 2015-2020 nebyl placený. Proto
se tomu říká dobrovolník. Placení na
pouti jsou pouze zaměstnanci složek,
kteří činnosti vykonávají v rámci svého
pracovního poměru, např. Městská policie Beroun, Policie ČR, Hradní stráž,
Technické služby Tetín apod. Všichni
ostatní, tedy dobrovolníci, měli tradičně v Hasičárně připravené občerstvení
a dostali upomínkový dárek od obce.
Pokud se nám povede zajistit na Národní Svatoludmilskou pouť na Tetín
2021 dostatek financí, věříme, že budeme moci i dobrovolníky vhodným
způsobem odměnit.

se smí a nesmí.

3. DRB: Na rybníku se nebude moci
bruslit.
REALITA: Pokud rybník zamrzne, tak
na něm bude možné bruslit. Pokud
však nezamrzne, tak to samozřejmě nepůjde. Správcem jsou TST a
konkrétně Jiří Pinkas, který v souladu s Provozním řádem přesně ví, co

Sedm pravidel Mistra Jana Husa o
pravdě: „„... Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, prav pravdu, miluj
pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do
smrti ...“

4. DRB: Proč „se dělal“ rybník?
REALITA: Rybník se opravil, protože:
1) Bývalá betonová nádrž dělala ostudu v nejcennější části obce. 2) Rekonstrukce byla prováděna koncepčně za
účasti občanů Tetína a byla projednána ve Vizích rozvoje, proběhla veřejná
architektonická soutěž a následovala
architektonická studie a následně stavební projekt. 3) Obec získala dotaci
2 miliony korun z fondu životního prostředí na zadržování vody v krajině 4)
Realizace byla možná až po dotažení
přepadového vodovodu do rybníka a
díky tomuto zásobování je možné zavlažovat centrum obce.

Redakce Tetínského zpravodaje

Tetín ve Čtyřlístku:
už i Myšpulín, Bobík,
Piďa a Fifinka vědí o
Tetínu.
Při pohledu do Čtyřlístku mne pojala
hrdost, že kromě Národního muzea
a divadla je Tetín vymalován i v tomto slavném časopise. Ilustrátorovi
snad lze jen vytnout, že Tetín malován vedle neexistujícího Kazína a že
Čtyřlístek nekončí svou pouť na Tetíně či nepoužil na Tetíně elektrokola
Tetínská redakce
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Pozvánka

ŠTĚDROVEČERNÍ
SETKÁNÍ U JESLÍ
IX.

Čtvrtek 24. prosince 2020
mezi 14:00 – 17:00 hodin
kostel sv. Ludmily na Tetíně
Akce proběhne v souladu s platnými hygienickými opatřeními. Tentokrát formou
připraveného velkoformátového promítáním v kostele stále dokola. V uvedeném
čase Můžete přijít a pobýt tak dlouho, jak vám bude vyhovovat

Můžete se těšit na:
Zpívání koled

můžete si přinést své nástroje a přidat se

Příběh pro děti i dospělé
Tradiční dáreček
Zdobení vánočního stromku

vlastnoručně vyrobenými a přinesenými ozdobičkami
(oříšek, perníček, papírová ozdoba…)

Betlémské světlo

chcete-li si domu odnést trochu světla
z Betléma, přineste si vlastní lucerničku
Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně,
Římskokatolická farnost Beroun
a Církev bratrská v Berouně

www.kc-ludmila.cz;
Tetínský zpravodaj

www.ludmila-tetin.cz;

FB: SpolekLudmilaTetín
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Zajímavosti

Významná zmíňka o Tetínu
Je přirozené, že většina současných
zmínek o obci se týká historického
tématu – blížící se výročí sv. Ludmily.
Zajímavým zpestřením je článek týkající se oslav významné instituce ve Slovenské republice. Bratři Slováci totiž
už v roce 1930 založili instituci, která
se dnes nazývá Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva (zkratka SMOPAJ). K 90. výročí založení se
konala ve dnech 28. 9 - 30. 9. mezinárodní konference, při té příležitosti byl
vydán sborník příspěvků. Zde v článku
Pavla Bosáka, předního českého geologa a karsologa (s přispěním Karla
Žáka, Václava Cílka, Petera Holúbka a
Moniky Orvošovej) byla vysoce ohodnocena činnost tetínských jeskyňářů
v souvislosti s objevem kryogenních
jeskynních karbonátů. Objev jeskyně
Buml v Kruhovém lomu v roce 1988 byl
na počátku výzkumu tohoto důležitého
krasového fenoménu. Zde pak hlavní
zásluha patří Václavu Cílkovi a Karlu
Žákovi z Geologického ústavu, ale na
dalších výzkumech na Slovensku a
Rumunsku se podíleli i další členové
skupiny, zejména excelentní dokumentarista Martin Majer.
Objev v Bumlu se stal spojnicí informací z Polska, Slovenska, Rumunska
a dalších zemí. Existence kryogenních
karbonátů - tedy krystalů kalcitu, vznikajících vymražováním v roztocích v
dobách ledových, se stala důležitým
dokladem o přírodním vývoji. Zpráva
byla publikována v roce 2009 i v prestižním časopise National Geographic.
V současné době, kdy společnost je
dušena už skoro sto let nepoznanou
hrozbou pandemie (po španělské
chřipce na konci 1. světové války a
těsně po ní), je jakákoli kladná zpráva dobrá. Co může být významnějšího, než to, že práce nějaké skupiny je
takto hodnocena. Na začátku příběhu
je Pavel Zbuzek z Jiviny, truhlář. Slanil jako první do jeskyně, ve spolupráci s dalšími členy skupiny jeskyni
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zdokumentovali a připravili tak cestu
významnému objevu.
V současné době i naše činnost má
svá omezení. Naše plány jsou konfrontovány s tvrdými restrikcemi i tíživou situací rodin, ať už po stránce
pracovní či kvůli nutnosti stát se učiteli dětí či vnuků. Omezení zastavily i
mezinárodní spolupráci ve Slovinsku
a Izraeli. A plány by byly: Rádi bychom objasnili, zda jeskyně Terasová má spodní patro (současná délka
do 400 m moc neschází).
V Propástce, pod kaskádou, či chcete-li vodopádem v lomu Pod hradem
dochází k postupnému zabezpečení
šachty „Slepá vášeň“. Jediné místo
pod Tetínem, kde je asi možné dojít
do předpokládaného systému Tetínského vyvěrání.
V jeskyni Oblézačka proběhnou sanační práce - zde během let byl nanošen mnohý odpad v podobě svítidel, dřev a podobně. Tato jeskyně je
důležitým svědectvím o počátečním
vývoji krasu - vznikal rozpouštěním
hydrotermálními roztoky někdy v
třetihorách odspodu. Naše snaha by
měla vést k dosažení výše hladiny
Berounky v téhle jeskyni a tím přispět
k poznání vývoje krasu vlivem kolísaní hladiny vod v jeskynních systémech. Na našem břehu Berounky
by se jednalo o druhou větší lokalitu,
protější břeh jich má více, systémy
zde dosahují kilometrových délek.
Velký dluh v bádání máme v jeskyni
Martina. Zatím se nepodařilo dodělat
v okolí geofyzikální výzkum, z jednoho z komínu si mýrnyxtýrnyx vypadávají zuby medvědů hnědých, stáří
přes 30 000 let. Kde se vejde medvěd, může být i stopa po člověku. Je
zde rovněž šance na následný archeologický výzkum, objasnění, zda
kolem jeskyně nesídlili lidé ve větším
měřítku.
Pro naše spoluobčany dobrá zpráva.
Náš excelentní fotograf Martin Majer

ze Zavadilky vydal ve spolupráci s
obcí kalendář na rok 2021. A v souvislosti s počátkem textu o kryogenních
kalcitech bych se rád dožil situace,
kdy těžební firma v Kruhovém lomu
umožní dokumentaci krasových jevů
i bez tahanic. Jaké by bylo pro firmu
vyznamenání, kdyby ve zmíněném
článku mohlo být napsáno, že firma
výzkum plně podporuje. V civilizovaných zemích, tj. na západ od Chebu
a na východ od Vladivostoku je to
celkem běžná věc.
Z toho lepšího v roce 2020 za jeskyňáře Ladislav Pecka

Tetínský zpravodaj
Kolik bylo od roku 2015
vydáno zpravodajů a kolik
bylo celkem stran?
Od začátku roku 2015
do konce roku 2020 měly
všechny zpravodaje celkem
634 stran velikosti A5. To
je už celkem docela velká
bichle že? Od roku 2015 vás
takto podrobně informujeme. Ovšem zpravodaje by
nebyly tak obsáhlé, kdyby
se na jejich obsahu nepodílelo takové množství lidí.
Děkujeme, že píšete!
Nejkratší číslo mělo 14 stran
a bylo to 14. číslo z března
2015. Zatím nejdelší číslo je
toto, tedy 31. číslo, které má
na počet stran v A5 celkem
70 stran.
Těšíme se na další číslo.
Tetínský zpravodaj

Zajímavosti

Nález vesmírného významu z Tetína
Americká zeměpisná společnost vydává od října 1888 časopis National geographic magazine. Poprvé v nákladu
200 kusů, dnes vychází přes 8,5 milionu výtisků. Od roku 1995 začaly být
vydávány i cizojazyčné mutace, dnes
vychází kromě angličtiny v 39 jazycích.
Od roku 2002 je mezi nimi i čeština
jako druhý slovanský jazyk. Dostat článek do tak vysoce ceněného periodika
je známkou vysoké kvality příspěvku
jak po odborné, tak obrazové stránce.

V srpnu 2005 vyšel v tomto časopise
krátký článek K. Žáka o kryogenních
kalcitech. Ty vznikaly v době ledové v jeskyních, které se nacházely
v permafrostu, zmrzlé vrstvě, kde

nestoupá teplota nad nulu celoročně. Na dnešní Sibiři tato vrstva
sahá až do hloubky okolo 800 m.
Bádání začalo vlastně posledního
března roku 1988. To Pavel Zbuzek
slanil nad budovami Kruhového lomu
do nevelkého otvoru 22 m nade dnem
lomu. Jím objevená jeskyně Buml dosáhla délky 280 m. Během výzkumu
dostal na stůl V. Cílek vzorky zvláštních
krystalů, nalezených v této jeskyni. Po
zpracování K. Žákem se ukázalo, že
se jedná o kryogenní krystaly kalcitu,
vzniklé vymražováním z vodního roztoku. Nález z Tetína umožnil spojit podobné nálezy ze Slovenska, Polska,
Německa či Rumunska. Na bádání

se podíleli vědci z těchto zemí a výsledek jejich práce zaujal i americkou
NASA.
Důvodem byla myšlenka, zda by se
podobné jevy nedaly najít na povrchu
takových těles jako je Měsíc, Mars,
či jiné vesmírné objekty. Umožnilo by
to totiž datování geologického vývoje
těchto těles. Zároveň je vymražování
z roztoků důležitou technologií při výrobě čistých látek, jak při výrobě léčiv,
krystalů pro polovodiče apod. Poznání
těchto procesů v přírodě má tedy význam přímo vesmírný.
Ladislav Pecka,
zastupitel

Polana Bregantová o paní Ludmile Vachtové
Historička a kritička umění Ludmila Vachtová se narodila v Berouně 24. září
1933. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a poté dálkově
dějiny umění na Filozofické fakultě. Její
diplomová práce o Františku Kupkovi
byla uznána jako rigorózní a Ludmila
ji publikovala roku 1968 v nakladatelství Odeon a v prestižním americkém
nakladatelství McGraw-Hill. Byla redaktorkou významných časopisů Výtvarné umění, Knižní kultura a Umění
a řemesla a přispívala do řady českých
periodik kritickými texty o výstavách
soudobého umění. Ve druhé polovině
šedesátých let byla kurátorkou Galerie
na Karlově náměstí a v Galerii Platýz,
kde uskutečnila řadu výstav současných českých umělců. V roce 1969 se
provdala za švýcarského sochaře Florina Granwehra (1949–2019).
V roce 1972 ztratila možnost v Čechách

publikovat pod svým jménem, psala
pod šiframi, živila se příležitostnými
přednáškami a na konci roku se vystěhovala za svým mužem do Curychu. Od poloviny sedmdesátých let
začala pravidelně publikovat výtvarné
kritiky ve švýcarských a německých
novinách a časopisech Neue Zürcher
Zeitung, Tages-Anzeiger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Weltwoche a
dalších. Napsala monografie a katalogy několika švýcarských umělců a v
roce 2006 vydala v Praze monografii
sochařky Evy Kmentové, jejíž výstavu koncipovala v pražském Mánesu.
Od devadesátých let přispívala do
periodik Revolver Revue, Umění a
řemesla a dalších. Její kritické dílo a
kurátorská práce dodnes oslovuje mladou generaci historiků a kritiků umění
hlavně svou nesmlouvavostí a neochotou ke kompromisům. V roce 2001

jí byla udělena cena Revolver Revue,
které si velmi vážila.
V dopisech a rozhovorech vzpomínala na Beroun, své rodiče a přátele. Při
cestách do Čech podnikala opakovaně
výstup na Tetín, dokud jí to zdravotní
stav dovolil. Když jsme za ní jeli s mužem letos začátkem července, přála
si, abychom jí přivezli knihu Tetín svaté Ludmily, kterou hned prolistovala a
pochválila. Pravidelně si četla Tetínský
zpravodaj, který z Berouna dostávala.
Když jsme se loučili, netušili jsme, že
se vidíme naposled. Zemřela náhle v
Curychu ve čtvrtek 23. července 2020,
přesně jedenáct měsíců po svém muži
Florinovi.
Polana Bregantová

32. číslo Tetínského zpravodaje

Dalšího číslo Tetínského zpravodaje vyjde únor/březen 2021.
Uzávěrka příspěvků je 15.2.2021
Tetínský zpravodaj
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Tetínská kachna

Prezident Donald Trump:
NASA postaví v Bílém lomě velkou vesmírnou
stanici a vytvoří 100.000 pracovních míst!
strana chtěla využít návštěvy Trumpa
na Tetíně i pro jeho návštěvu v Praze. Trump to však odmítl. A jak řekl ve
svém projevu na Tetíně: „Moji poradci
se mě ptali: Když pojedete na Tetín,
navštívíte i Prahu? Já jim na to řekl:
Ne! Já chci vidět nejkrásnější místo
v Evropě, chci vidět Tetín!“ Nakonec
tedy americký prezident přiletěl do
Evropy jen na otočku a kvůli Tetínu.
Donald Trump
řeční na pouti
Není tajemstvím, že americký prezident Donald J. Trump navštívil Tetín
na Svatoludmilské pouti 19. 9. 2020.
Přijal tak pozvání od obce Tetín. Ta
Trumpa zvala na pouť 2021, ministr
zahraniční Mike Pompeo ale na žádost samotného Trumpa řešil možnost účasti prezidenta na pouti již v
roce 2020, neboť v roce 2021 by již
nemusel být prezident. Tetínská strana této žádosti vyhověla a informovala Českou republiku o této návštěvě.
Samotná návštěva prezidenta však
vyžaduje velká diplomatická jednání,
proto do České republiky zavítal v srpnu 2020 právě Mike Pompeo. Česká
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Jak tedy probíhala samotná návštěva Trumpa na Tetíně? Trump dorazil
na Tetín v pátek 18.9 ráno, ubytován
byl v Kulturním domě a poté již hned
jednal s tetínskou stranou o vybudování vesmírné stanice NASA a vytvoření 100.000 pracovních míst pro
Tetíňáky. Také se jednalo o investici Technických služeb Tetín v USA,
konkrétně v Ohiu. To, že byly dohody uzavřeny dokládá například tweet
Trumpa na jeho účtu na Twitteru:

Stejně tak to Trump uvedl i ve svém
projevu k návštěvníkům tetínské pouti na pódiu 19. 9. V projevu Donald
Trump řekl, že tetínská firma Technické služby Tetín vytvoří ve státě Ohio 1
milion pracovních míst pro Američany.
Tato skvělá obchodní dohoda dost
pravděpodobně Trumpovi přinesla vítězství právě v tomto státě, kde ve volbách porazil Joa Bidena s 53,36 % a se
ziskem více než 3 milionů hlasů. Obyvatelé Ohia jsou teď však v nejistotě,
zda tato dohoda nebude vypovězena
novou administrativou USA. V projevu
také zmínil i to, že americká organizace NASA postaví v Bílém lomu vesmírnou stanici a Tetíňáci a Američani poletí společně na Mars, kde bude vedle
sebe vlát americká i tetínská vlajka.
Samotné veřejné vystoupení Trumpa
na hlavním pódiu začalo slavnostním
příjezdem za znění fanfáry prezidentů USA a písně: God Bless the USA!.
Trump k pódiu přijel ve voze Cadillac
Escalade za doprovodu šesti bodyguardů. Trump kromě obchodních dohod
uzavřených s Tetínem označil Tetín za
nejkrásnější místo v Evropě, odsoudil
Čínu za šíření koronaviru do světa a
vyzval, ať koronaviru říkáme Čínská
chřipka. Dále vzdal hold kněžně Ludmile, která podle něj udělala za svého života skvělou práci, poděkoval místním
obyvatelům za vřelé přijetí a vyzval k
společné spolupráci k budování Tetína
a USA v ruku v ruce. Dav ho vítal i se
s ním loučil potleskem a máváním cedulemi s nápisy: Tetín first! Make Tetín
Great Again! USA and Tetín – stronger
together apod. Následně Trump odjel
caddilacem k tetínskému hřišti, odkud
odletěl svou helikoptérou pryč. Krátce po svém odjedu, ještě tweetl toto
(viz. následující strana 35).
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Tetínská kachna
Návštěvu prezidenta tak můžeme hodnotit pozitivně. Uzavřené obchodní
dohody však může ohrozit vítězství
Joa Bidena z Demokratické strany,
který nejspíše jako dříve Obama nebude primárně podporovat budování
továren v USA a upřednostní jejich
přemístění do Číny. S budoucí administrativou však ještě chce tetínská strana jednat. Tetín chce pro svá jednání
využít honorárního konzula Jana Valtra
(původem z Tetína, jehož rodina emigrovala do USA v 50. letech před komunisty), aby okamžitě zahájil jednání
s Demokratickou stranou o zachování projektu, který s Tetínem dohodl
Trump Záznam z vystoupení Donalda.

PF 2021
Trumpa na Svatoludmilské pouti si můžete pustit na Youtube, pod
názvem: Donald Trump na Tetíně!
Upozorňujeme čtenáře, že se jedná
o fiktivní článek, který není založen
na pravdivých informací, což Tetínská
kachna je. Dále také čtenáře informujeme, že Tweety (obrázky) nejsou
pravdivé, byly vytvořeny na webové
stránce: faketrumptweet.com. Celý
článek je založen na komediálním vystoupení na letošní pouti 19. 9. 2020,
kde vystoupil dvojník Donalda Trumpa.
Jedná se o satirický článek. Tetínská
kachna je vydávána v Tetínském zpravodaji již od roku 2019.
Hadrián Augustín

Tetínská kachna
Tato rubrika Tetínského zpravodaje
vychází již od roku
2019. Jejím cílem
je především pobavit čtenáře vymyšlenými články. Jinými slovy tyto články
mají
vymyšlený
obsah, který se nezakládá na pravdě
a čtenář je na tuto
skutečnost
vždy
upozorněn.
V těchto vymyšlených článcích, jste
se mohli dočíst například o slavném
Elvisovy, který přebývá v tetínské jeskyni Martina.

Přání k Vánocům a do nového roku 2021

PF 2021
Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce a
mnoho úspěchů ve výročním roce 2021.

Ing. Martin Hrdlička, starosta obce Tetín

www.tetin.cz
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Foto: Jiří Jiroušek, z archivu
Destinační agentury Berounsko
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