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Úvod

Slovo starosty obce

Ing. Martin Hrdlička, starosta

Vážení spoluobčané,
počátek léta mne naplňuje nadějí a optimismem a to nejen z důvodu ustupující nákazy COVID 19 (věnujeme tomu samostatný článek Tetín v době
(po)coronavirové), ale i proto, že v posledních měsících docela pršelo,
takže snad lesy kolem nás přestanou usychat. Věřím také, že i život v naší
vsi se vrátí k normálu a zase se zde bude pořádat řada kulturních akcí.
Předpokládám, že se vše rozběhne především v září. V letošním roce nás
čeká množství investičních akcí, které se nám snad podaří z velké části
dokončit ještě před Národní poutí na Tetín v roce 2021. Přeji Vám tedy
příjemné počtení toho vydání.
Martin Hrdlička, starosta

Tetín se připojil k
uctění památky paní
Milady Horákové

Obec Tetín se na konci června připojila k uctění památky paní Milady Horákové, a to u příležitosti 70. výročí její
justiční vraždy. Přidala se tak k celorepublikové výzvě: Zavražděna komunisty. Výzva byla určena všem institucím a
spoluobčanům, kteří chtěli uctít památku Milady Horákové
a výročí její bezprecedentní justiční vraždy. Zinscenovaný
proces posloužil nejen k likvidaci politických odpůrců, ale i
k zastrašení široké veřejnosti a potlačení jakéhokoliv projevu názoru, který byl v rozporu s komunistickou ideologií.
Dne 27. června 2020 uplynulo přesně 70 let od justiční
vraždy Milady Horákové. Obec Tetín se k výzvě připojila
více způsoby, a to na sociálních sítích, webu, zpravodaji,
na vývěskách a 26.6 zazněla z tetínského rozhlasu část
záznamu z jejího soudního procesu.
Nikdy nezapomeneme! Čest, její památce!
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
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Územní plán

Územní plán Tetína je
dokončen
„Územní plánování řeší využití území a zásady jeho
uspořádání. Chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického
a archeologického dědictví. S ohledem na ochranu krajiny dbá na hospodárné využívání zastavěného území.
Územní plánování usiluje o dosažení souladu veřejných a
soukromých zájmů. Hlavním cílem územního plánování je
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, jehož podstatou je vyvážený vztah mezi životním
prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností společenství obyvatel“ Tolik portál územního plánování.
V některých případech může být velmi složité prosadit a
usměrnit všechny zájmy, které v obcích jsou. Naštěstí v
rámci Tetína se podařilo celkem dobře zkoordinovat. Vedení Tetína se snažilo postupovat konzervativním způsobem a zamezit tak přílišnému rozšiřování zastavěného
území obce. Proto si můžete všimnout rozšíření o plochy
v lokalitě Na Dílech, částečně nad ulicí Pod Ajskou jakožto
plochou pro občanskou vybavenost a okolo sportovního
areálu, kde záměry vychází ze studie rozvoje sportovního
areálu.
Územní plán se skládá z několika textů a výkresů: odůvodnění, výrok ZO, výkres základního členění v území, hlavní výkres, výkres ZPF (předpokládaných záborů
půdního fondu), výkres VPS (veřejně prospěšné stavby),
výkres ŠV (širších vztahů) a koordinační výkres. Funkce
jednotlivých výkresů jsou popsány v legendě a jsou provázány s textovou částí územního plánu. Odpovědi ke každé
lokalitě či vrstvě najedete v textové části.
Územní plán je přístupný na webových stránkách obce,
ale také na Obecním úřadě.
Ondřej Hrdlička, místostarosta
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Svatoludmilská pouť 2020

PODROBNÝ
PODROBNÝ
PROGRAM
PROGRAM

Sobota 19. 9. 2020
Tetín
Sobota 19. 9. 2020
Program i v pátek 18.9. a v neděli 20.9.
Tetín
Program i v pátek 18.9. a v neděli 20.9.

SOBOTA 19.9.
Program na
hlavním pódiu
SOBOTA
19.9.

Program v kostele sv. Ludmily

Mše svatá, celebruje prelát Michael Fuchs z Řezna
Program na hlavním
pódiuzemě české (kopie)
+ Přítomno Palladium

09.00 – 10.30
Vystaveno pro veřejnost: Palladium země České (kopie)
Program
13.00 – 17.00v kostele sv. Ludmily
16.00
Řeckokatolické zpěvy + požehnání
09.00 –– 16.45
10.30
Vystaveno
pro veřejnost:
18:30
–
19.30
Koncert klasické
hudby Palladium země České (kopie)
13.00 – 17.00

11.00 – 12.30
13.00
11.00 –– 13.30
12.30
13.30 – 14.30
13.00 – 13.30
15.00
13.30 –– 16.00
14.30
17.00 – 18.00
18.00
15.00 –– 18.30
16.00
19.30 –– 18.00
20.30
17.00
21.00
18.00 –– 22.00
18.30

Vystoupení
dětí MŠ prelát
Tetín Michael Fuchs z Řezna
Mše svatá, celebruje
Slavnostní
vyhodnocení
5. celosvětového
+ Přítomno Palladium země
české (kopie) srazu
Ludmil
a Bořivojů
Vystoupení
dětí MŠ Tetín
Divadlo
Pirát
Slavnostní
vyhodnocení 5. celosvětového srazu
Kapela
Tajemoje
Ludmil a Bořivojů
Velké
překvapení
– návštěva z USA
Divadlo
Pirát
Deep Purple
revival
Kapela
Tajemoje
ABBA
revival– návštěva z USA
Velké stars
překvapení

19.30 – 20.30
Deep Purple revival
Celý
program
na pódiu
provede
moderátorka Ema Klementová
21.00
– 22.00
ABBA
stars revival
Celý program na pódiu provede moderátorka Ema Klementová

16.00 – 16.45
Řeckokatolické zpěvy + požehnání
18:30 – program
19.30
Koncert klasické hudby
Další

10.00
Pěší pout z nádraží Beroun (2 km na Tetín)
Další program
10.00 – 10.30
Možnost svátosti smíření (kostel sv. Kateřiny)
10.00 – 13.00
Registrace
Ludmil
a Bořivojů
(stánek před kostelem sv. Ludmily)
10.00
Pěší pout z srazu
nádraží
Beroun
(2 km na Tetín)
10.00
–
18.00
Tetínské
trhy
(náměstí)
10.00 – 10.30
Možnost svátosti smíření (kostel sv. Kateřiny)
10.00 –– 13.00
18.00
Výstava o sv.
Ludmile
(kostel
sv. Jana Nepomuckého)
10.00
Registrace
srazu
Ludmil
a Bořivojů
(stánek před kostelem sv. Ludmily)
10.00
Burčáková
slavnost
+ od 14.00 – 18.00 živá hudba (u vinotéky)
10.00 –– 18.00
18.00
Tetínské trhy
(náměstí)
17.00
Přednáška
10.00 –– 18.00
18.00
Výstava o sv.(Komunitní
Ludmilecentrum)
(kostel sv. Jana Nepomuckého)
12.00
–
18.00
Pouťové
atrakce
(náměstí)
10.00 – 18.00
Burčáková slavnost
+ od 14.00 – 18.00 živá hudba (u vinotéky)
17.00 – 18.00
12.00 – 18.00

PÁTEK 18.9.

Přednáška (Komunitní centrum)
Pouťové atrakce (náměstí)

19.30
PÁTEK
18.9.Letní kino – Slavnosti sněženek (hlavní pódium)
19.30

Letní kino – Slavnosti sněženek (hlavní pódium)

NEDĚLE 20.9.

11.15 – 12.30
Mše (kostel sv. Ludmily)
NEDĚLE
20.9.
10.00 – 18.00
Výstava o sv. Ludmile (kostel sv. Jana Nepomuckého)
18.00 –– 12.30
19.00
Přednáška
v muzeu
11.15
Mše
(kostel sv.
Ludmily)(Muzeum Tetín)
10.00
Pouťové
(náměstí)
10.00 –– 18.00
18.00
Výstava oatrakce
sv. Ludmile
(kostel sv. Jana Nepomuckého)

18.00 – 19.00
Přednáška v muzeu (Muzeum Tetín)
10.00 –před
18.00 kostelem
Pouťové atrakce
Park
sv. (náměstí)
Jana Nepomuckého
13.00 – 17.00
Skupinové malování Tetína
Park
sv. trh
Jana Nepomuckého
13.00 –před
17.00 kostelem
Malý Tetínských
14.30 –– 17.00
17.00
Malování s malování
Marií Smetanovou
13.00
Skupinové
Tetína
14.30
Vymetání
půdy trh
13.00 –– 17.00
17.00
Malý Tetínských
15.00
Kapela
Erisha
14.30 –– 16.00
17.00
Malování
s Marií Smetanovou
14.30 – 17.00
15.00 – 16.00

VSTUP ZDARMA
VSTUPZDARMA
ZDARMA
PARKOVÁNÍ

u tetínského fotbalového hřiště

Kyvadlová doprava z parkoviště zajištěna ZDARMA

PARKOVÁNÍ
ZDARMA
u tetínského
hřiště
BUS: posílena spojení
autobusové nádraží
Berounfotbalového
– Tetín náves
Kyvadlová doprava z parkoviště zajištěna ZDARMA
BUS: posílena spojení autobusové nádraží Beroun – Tetín náves

Vymetání půdy
Kapela Erisha

Pořadatelé:

Akci finančně podpořili:

Hlavní partneři:

Partneři:

Pořadatelé:

Akci finančně podpořili:

Hlavní partneři:

Partneři:
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Rozhovor

Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou:
„Tetín je skutečným místem doteku historie.“
Jaký májí vztah prezident a
pan kardinál?
Čím je Tetín významný a
jaký je význam sv. Ludmily
pro naši vlast?
Na to odpověděl Jeho
Eminence pan Dominik
kardinál Duka
Dominik Duka je pražským arcibiskupem od
roku 2010 a kardinálem
od roku 2012, kdy ho
kreoval papež Benedikt
XVI. V roce 2013 se v
Římě zúčastnil konkláve,
tedy volby nového papeže. Konkláve tehdy zvolilo svoučasného papeže
Kardinál Dominik Duka
Františka.
Vystudoval gymnázium v Hradci Králové, hned poté pracoval v továrně ZVU, kde se vyučil strojním zámečníkem.
Absolvoval základní vojenskou službu a v roce 1965 začal studovat teologii. V roce 1970 byl vysvěcen na kněze.
Komunistický režim mu za jeho službu v dominikánském
řádu nejprve odňal státní příslib k vykonávání duchovenské
činnosti a poté ho v roce 1981 poslal do vězení, kde se setkal i s Václavem Havlem. Po propuštění až do roku 1989
pracoval ve Škodě jako rýsovač. V roce 1998 byl jmenován
biskupem Královehradecké diecéze. Pan kardinál byl tak
laskav, že nám poskytl rozhovor do Tetínského zpravodaje.

všechno možné. Z rozhovorů s mnoha lidmi vím, že mají
svoji víru a svůj způsob modlitby. Ostatně když dojde třeba
na vážnou nemoc, tak devadesát procent lidí si najednou
klade otázky po Bohu.
Některými lidmi je Vám vyčítán korektní vztah s prezidentem,
jak na takovou kritiku reagujete?
Mohu vás ujistit, že s prezidentem se v řadě věcí neshodnu. To mi ale nebrání v tom, abych ho jako demokraticky
zvoleného prezidenta respektoval, sedl si s ním k jednomu
stolu a o věcech si promluvil. Myslím, že v malé obci tomu
porozumíte lépe, než v pražské aglomeraci: prezident Zeman je zároveň i můj soused na Pražském hradě a se sousedy se přece snažíme udržovat dobré vztahy.

Kardinál Dominik Duka na Svatoludmilské pouti
na Tetíně v roce 2013.

Co pro Vás znamená víra v boha?
Pokud jde o víru v Boha, důležité je vědět, o jakého Boha
má jít. Představu víry v Boha na obláčku, s níž se mnozí
možná setkali jako děti, nemohu sdílet ani já. U nás je to
tak, že lidé často říkají, že „něco musí být“. A základní biblická výpověď o Bohu je „já jsem, který jsem“. Bytí, jsoucno,
je v češtině neutrum. To je vlastně blízké tomu, když Češi
řeknou, že věří „v něco“. Jde jen o to, že když věříte pouze „v něco“, tak je tu nebezpečí, které popisuje Gilbert K.
Chesterton. Tam, kde není víra v Boha, nastupuje víra ve
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Jste poměrně častým návštěvníkem Tetína, vracíte se rád na
Tetín?
Tetín mám rád, protože je to skutečné místo doteku historie, prostoru kde se mezi sebou promíchává několik tradic,
aby utvořily naši dnešní identitu.

Tetínský zpravodaj

Stezka Via Ludmila

Rozhovor
Co se Vám nejvíce na Tetíně líbí?
Mám rád celou oblast Křivoklátska a jako milovníka středověku mě okouzluje velkolepé dílo hradní soustavy, kterou se tu podařilo našim přemyslovským a lucemburským
panovníkům vybudovat.
Co si myslíte o projektu Svatá Ludmila 1100 let, kde obec Tetín
stála u zrodu?
Přijde mi to jako dobrá myšlenka, celkově zapadající do
dlouhodobějšího úsilí Karlovy univerzity připomínat při významnějších výročích jednotlivé důležité postavy naší historie. Se sv. Ludmilou se dostáváme k úplným počátkům
naší státnosti a kulturnímu zařazení vůbec. Ludmila byla
vychována v pohanském duchu, později se nechala od sv.
Metodějem pokřtít. Tuto událost nám připomíná Palladium Země české, mariánský medailon, který podle tradice
při křtu předat sv. Metoděj sv. Ludmile.
Co pro Vás znamená sv. Ludmila?
Vnímám odkaz sv. Ludmily jako nejstarší mučednice z
doby před rozdělením křesťanů. Vím, že by mi historici vynadali, že to tak jednoduše říkat nemohu, ale v určité nadsázce bych ji označil za pramáti naší vlasti, a když se podívám na její kult na východ od nás, tak i za pramáti Slovanů.

Za komunistického režimu, jste byl vězněn v Plzni na Borech,
jak na toto období vzpomínáte?
Vězení není rozhodně nic příjemného, znal už jsem je z
doby svého dětství, když jsme jezdili navštěvovat mého
tatínka na Mírov. Já už měl trochu jiný kriminál, byl jsem v
plzeňské vazbě a ta měla nejslušnější pověst, bití jsme na
rozdíl od řadových vězňů nezakusili. Měl jsem to „štěstí“,
že jsem se dostal na stejné oddělení s Václavem Havlem,
Jiřím Dientsbierem a dalšími mimořádně inspirativními lidmi. Vedli jsme spolu dlouhé debaty o době po pádu režimu, promýšleli fungování společnosti a společně věřili v
příchod svobody a demokracie.
Ptal se: Vojtěch Hrdlička,
předseda skupiny Vnější vztahy (SVV)

Via Ludmila znovu spojí
Před nedávnou dobou se zavíraly hranice a zažívali jsme
pocity separace, a možná právě v této době je důležité
více než kdy před tím připomínat si to, co nás všechny
spojuje. A to je třeba společná evropská historie. Se záměrem propojit tak vzniká poutní stezka Via Ludmila, která
díky iniciativě spolku Svatá Ludmila 1100 let a Jiřího Jana
Lobkowicze ze zámku Mělník, spojí údajné místo narození
sv. Ludmily (město Mělník) a místo její smrti (obec Tetín).
Dále se také Via Ludmila na Levém Hradci napojí na Cyrilometodějskou stezku a zahrne tak do sebe významnou
událost v dějinách střední a východní Evropy - křest Ludmily a jejího muže Bořivoje z rukou arcibiskupa Metoděje.
Via Ludmila tak propojí Čechy s Moravou a bude jednou
poutní stezkou napříč republikou.

Sledujte Tetín na
YouTube: Obec Tetín ; Facebook:

Via Ludmila jde také ruku v ruce s dlouhodobým záměrem
spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let,
který se již od roku 2016 připravuje na 1100. výročí od
smrti sv. Ludmily v roce 2021. Od začátku svého založení
má projekt za cíl spojovat a propojovat, a to v řadě aspektů. Jsme si vědomi toho, že sv. Ludmila žila v době jednotné církve, a tuto jednotu a pospolitost chceme vším tím, co
děláme, ve společnosti podněcovat.
Připravovaná poutní stezka Via Ludmila naváže na již
existující stezku Svatoludmilskou, která byla otevřena
na jaře roku 2018, vede přes město Beroun, obec Tetín
a obec Srbsko a vznikla z iniciativy spolku Svatá Ludmila
1100 let.
Mgr. Miroslava Janičatová,
ředitelka projektu Svatá Ludmila 1100 let
Práci a názory Martina Kupky na aktuální dění
můžete sledovat na:
sociálních sítích!
Facebook: Martin Kupka
Twitter: @makupka
Obec Tetín web:
; Instagram:
www.martinkupka.eu
obectetin

Tetínský zpravodaj
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Práci a názory
Martina Kupky

Investice

Ulice Bořivoje a Na Příkopech úspěšně opraveny

Opravená ulice Na Příkopech

Průběh rekonstrukce

Stavba byla zahájena na podzim loňského roku. Projektovou dokumentaci realizovala firma PPU. Pan Vejražka pak také
pomáhal při dohledu nad realizací. Ve výběrovém řízení vyhrála realizaci firma RISL. Komunikace je jednosměrná směrem
od ulice Politických vězňů a má řadu parkovacích stání. Souběžně se prováděla rekonstrukce dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Navazovala i firma CETIN s pokládkou optické sítě. Celková cena stavby se neodchýlila od plánu a činila
cca.5 mil. s DPH.
Na realizaci se nám ve spolupráci s firmou TNT povedlo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,4 mil. Kč.
V rekonstrukcích komunikací plánujeme nadále pokračovat.
Martin Hrdlička, starosta

Elektrokola na Tetíně

Rekonstrukce rybníka

Jak již víte z minulého čísla Tetínského zpravodaje, Tetín
je plně připraven se svou stanicí u muzea pro systém elektrokol zřizovaný firmou Nextbike a Nadací Tipsport. Zbývá
jen zapojení poslední stanice v Berouně. Pak bude možné
celý systém spustit. Ovšem i firma Nexbike je připravena,
a již propaguje Berounsko na svých webových stránkách
(nextbikeczech.com) mezi Prahou, Brnem, Ostravou, Olomoucí, Kladnem, Mladou Boleslaví Pardubicemi a Hradcem Králové. Pokud byste jeli na výlet do vzdálenějších
končin, tak ve většině německých, některých rakouských,
polských či britských měst si budete moci půjčit kola v
rámci jedné aplikace. Jediný rozdíl ovšem je, že vedle
baskického Bilbaa je Berounsko, a tedy i Tetín jednou z
mála lokalit v Evropě, kde budou fungovat veřejná elektrokola. To bude pro nás obrovskou výhodou, protože kromě
garantovaných prvních 15 minut zdarma, budete moci bez
velkých obtíží vyjet k nám na kopec.
Systém elektrokol se spustí 29. července!!!
Ondřej Hrdlička, místostarosta

Velmi intenzivně postupují práce na rekonstrukci nádrže
na návsi. Jedná se o velmi komplexní stavbu, která je jednou z našich největších v tomto roce a možná jednou z
nejsložitějších v historii. Rekonstrukce rybníka vychází z
architektonické studie, a bude první stavbou, která ji začne
naplňovat. Doufáme, že budeme moci co nejdříve navázat
i s rekonstrukcemi komunikací za školou a před farou.
Nádrž, nebo, jak jsem zvyklý od malička říkat, „rybník“,
bude nejen splňovat funkci požární nádrže jakožto zdroje
vody, ale bude také stále sloužit jako ledová plocha na
bruslení (pokud se někdy v zimě dočkáme delšího období
s ledem). Bude také zdrojem pro závlahu zelených ploch
větší části historického jádra Tetína.
Stavba by měla být dokončena během tohoto léta. Doufáme, že se okolí rybníka stane krásným prostorem, kam
si půjdete rádi posedět nejen přes den pod lípy a kde si
schladíte nohy ve vodě, ale i v pozdních hodinách k odrazu večerní vodní hladiny.
Ondřej Hrdlička, místostarosta

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 nebo středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pro komunikaci s úřadem prosím využijte: 311 622 316 nebo ou@tetin.cz
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Plán investic 2/2 2020

Investiční akce v druhé polovině roku 2020
Jak jistě všichni vnímáte, na Tetíně se staví o sto šest.
Pokračovat budeme i v druhé polovině roku.
Inv. č. 11 Zabezpečení skalní stěny v Modrém lomu
Kromě ochranných stěn v lomu proti padajícím kamenům
by měl být sanován portálový tunel vedoucí do Modrého
lomu. V tomto roce bychom měli zahájit opravu a dobudování místní komunikace Pod Valy. Práce budou zahájeny
inženýrskými sítěmi, a to opravou dešťové kanalizace, veřejným osvětlením a telekomunikačním kabelem. Podmínkou je definitivní přidělení dotace od MPO.
Inv. č. 39 Vysokorychlostní internet
Tato stavba bude zahájena velmi brzy. Investorem není
obec, ale firma CETIN, která konečně až do centra obce
dovede dálkový optický kabel (DOK). Již díky tomu budou moci operátoři nabídnout uživatelům cca. 5x rychlejší
internet než dnes. Přesto podporujeme snahu vybudovat
vedení optiky FTTH a do každého domu. Vzhledem k
tomu, že nechceme rozkopat celou obec, bude se to budovat postupně. Stavbu CETIN slibuje zahájit ještě v létě.
Inv. č. 42 Kostely oprava
Nejedná se o investici obce, ale Římskokatolické farnosti Beroun. Pokud se tomuto investorovi povede zajistit
prostředky, pak se bude opravovat střecha, interiér a fasáda kostelů sv. Kateřiny a sv. Ludmily. Farnost zároveň
a dokončuje Komunitní centrum sv. Ludmily, které bude
pořádat samozřejmě akce i pro občany Tetína. To bude
otevřeno 30. srpna.
Inv. č. 51 Chodníky Na Knížecí - realizace
Tuto investici jsme s firmou Strabag zahájili v loňském
roce. V současné době, kdy jsme získali dotaci ze SFDI
(Státní fond dopravní infrastruktury), vypisujeme výběrové
řízení a v létě chceme zahájit práce. V chodníku bude
položen kabel veřejného osvětlení a optický kabel FTTH.

Inv. č. 53 Kulturní dům - řešení interiérů – realizace
Naše obec získala dotaci na řešení interiérů KD. Bude se
upravovat topení, elektřina, hlavní sál, sklepy a knihovna.
Zahájení přibližně v červenci. Snad nebude narušena plesová sezona 2021.
Inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace
V současné době se připravujeme na vybudování přívodu
elektřiny do lomu. Vlastní sběrný dvůr bude TST budovat
v zimě 2020/2021.
Inv. č. 92 Rybník na návsi – realizace
Tato stavba, realizovaná firmou Kvint, probíhá. Celá realizace má být dokončena do konce srpna. Provádí se zde
dobudování betonových stěn a zídky kolem, obložení kameny, řešení čerpání vody, závlahy, osvětlení, a výsadba
zeleně.
Inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz (campery) - realizace
V současné době je dokončen a vypisujeme výběrové řízení na dodavatele. Do konce roku musíme zrealizovat
pokládku inženýrských sítí v celém areálu a rovněž a
vlastní parkování camperů v prostoru u Domečku.
Inv. č. 99 Komunikace Na Parkáně a náves - realizace
V současné době je projekt ke schválení na stavebním
úřadě. Rádi bychom zahájili práce ještě v letošním roce v
prostoru před farou, ovšem bohužel nám v realizaci brání
jeden obyvatel návsi. Ulice ke škole tak bohužel zůstane
nadále prašná.
Inv. č. 101 Kabelizace Hradní ulice a Na Parkáně
Jedná se o projekt společnosti ČEZ Distribuce a obec se
připojí s dořešením veřejného osvětlení v této lokalitě.
V tomto roce je před námi plno práce, snad vše dobře
zvládneme.
Martin Hrdlička, starosta

MUZEUM A TURISTICKÉ INFORAČNÍ CENTRUM - PROVOZNÍ DOBA
ČERVEN- SRPEN
Pondělí – úterý zavřeno ; Středa - pátek 12.00-17.00
Sobota 9.00- 17.00 ; Neděle, svátky 10.00 -17.00
DUBEN - ŘÍJEN
Muzeum otevřeno víkendy + svátky. Jinak s předstihem lze objednat i mimo sezonu
na tel. čísle 725 569 180

Tetínský zpravodaj
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Muzeum Tetín

Tetínské muzeum se po rozsáhlé rekonstrukci
znovu otevřelo veřejnosti
Po celkové rekonstrukci jsme 20. 6. 2020 slavnostně otevřeli Tetínské muzeum s infocentrem. Slavnostního otevření se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo velké množství
hostů. Nejprve proběhly slavnostní projevy: hovořil Martin
Hrdlička, starosta obce, a Eliška Švandová, která je kurátorkou současné expozice. V proslovech se zmínili o
náročnosti realizace celého projektu, propojení muzea s
dalšími institucemi na Tetíně, funkcionalitě muzea a infocentra, o historii muzea apod. Mezi proslovy byla zařazena i krátká hudební vsuvka Duo Mellison. Následně
proběhla první prohlídka expozice. Od 13.00 se Tetínské
muzeum oficiálně otevřelo veřejnosti. Z akce vzniklo také
krásné video z rukou pánu Lukáše Jíry a Pavla Hlavatého,
kterým ještě touto cestou mockrát děkujeme!
Lenka Viezánová

Krátká historie o vzniku muzea
Milí návštěvníci, vítejte v obecním muzeu na slavném
Tetíně, místě, které jis¬tě všichni znáte z učebnic dějepisu
jako útočiště kněžny Ludmily, která zde byla v roce 921
zavražděna. Zkrátka, nacházíte se na místě, kde se psaly
české dějiny a rodila státnost.
U nás se seznámíte nejen s historií, ale i s archeologií,
paleontologií, přírodou Českého krasu a jejími zajímavostmi, významnými osobnostmi a se spoustou dalšího. Poznatky z našeho muzea Vám mohou posloužit také jako
východisko pro prohlídku Tetína a jeho okolí, které mapuje
naučná stezka Tetínské vyhlídky.
Historie muzea na Tetíně je poměrně dlouhá, založení této
instituce si v 19. století přál již Václav Vojáček. Jeho přání uvedla v život místní rodačka doktorka Jana Brajerová.
Doktorka Brajerová svou neúnavnou činností připravovala
založení muzea téměř celé desetiletí. Nachystala ideový
záměr a seznam exponátů, opatřila výstavní předměty,
a jejich mu¬zejní zakomponování konzultovala s dalšími
odborníky. Její odhodlání uvést muzeum v život doklá-dá
několik zahraničních cest, které podnikla do archivů v Bavorsku, Polsku, Slovensku a Rakousku.
Záměr založit muzeum schválilo obecní zastupitelstvo
v dubnu 2000. První přípravná schůzka se uskutečnila ještě téhož roku v listopadu, kdy byl odsouhlasen
a projednán ideový záměr doktorky Brajerové. Obec
si vzala na starost zajištění prostor a vyhotovení výstavních vitrín. Tetínské muzeum se svým návštěvníkům poprvé slavnostně otevřelo 26. října 2002. Za
svou existenci do roku 2019 muzeum prodělalo jednu
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stěžejní a dále několik menších expozič¬ních změn, s nimiž pomáhalo například Muzeum Českého krasu či Ústav
archeologické památkové péče středních Čech. Zásadním
mezníkem v historii muzea se pak stal právě rok 2019,
kdy se obci Tetín podařilo úspěšně získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Muzeum se dočkalo kom¬pletní
rekonstrukce a celkové revitalizace, výsledky si můžete
prohlédnout sami!
Kdo se na projektu podílel
Nová expozice by nebyla možná bez celkové rekonstrukce
muzea. Děkujeme všem, kdo se na rekon¬strukci podíleli.
Za investora - obec Tetín to byl místostarosta Ing. Martin
Machulka, starosta Ing. Martin Hrdlička, Lenka Viezanová
a Eliška Švandová. Architektonickou studii připravilo studio Modulora – architekti Eva Řezáčová a Jan Alex Řezáč. Hlavním dodavatelem stavební části byla firma Jílek
Stavby s.r.o., vybavení zajištovala především společnost
Compo Interiéry s.r.o. a realizaci expozice zastřešovaly
Technické služby Tetín s.r.o.
Texty expozice připravili odborníci ze správy CHKO Český kras, archeologové z Ústavu archeologické památkové
péče středních Čech, členové Vlastivědného spolku Petrbok z. s. a dále Mgr. Jan Linka, Mgr. Jakub Izdný, Ph.D.,
Lenka Viezanová a Eliška Švandová.
Projekt Rekonstrukce Muzea Tetín a vybudování prvků
interpretace kulturně-historického dědictví byl realizován
v letech 2019-2020 za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.
Lenka Viezánová a Eliška Švandová

Tetínský zpravodaj

Muzeum Tetín

Takto vypadá naše tetínské muzeum

Promítací sál ve 2. patře

V přízemí se nachází infocentrum, prodej lístků a suvenýrů.
Dále zde najdete historické fotografie a můžete se jít podívat
na terasu muzea.
Celé první patro nabízí samotnou expozici. Druhé patro slouží
k promítání filmů či pořádání přednášek.
Navštivte určitě tetínské muzeum osobně. Těšíme se na Vás!

Nová fasáda muzea

Nová expozice v 1. patře

Jak se vandal snažil přepsat dějiny v Kodě
Možná jste si někteří všimli, že byla v Kodě zničena pamětní deska na památku hajnému Bohumilovi Žihlovi,
který byl zavražděn 27.5.1945 sovětskými vojáky. Ti ho
zastřelili, když bránil svou ženu a nezletilou dceru před
znásilněním. Tato historická skutečnost se evidentně nelíbila nějakému zakomplexovanému individuu, které ji pravděpodobně kamenem zničilo.
Že je deska zničena si všiml i starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný, který se k situaci vyjádřil na
twitteru svým neotřelým stylem a nabídl pomoc Tetínu.
Díky jeho tweetu se nám ozval přímý potomek B. Žihly
(syn dcery Bohumila Žihly), se kterým obnovu pamětní
desky aktuálně připravujeme.
Vandalovi vzkazujeme, že připravujeme ještě větší a krásnější pamětní desku! Obecně uděláme ještě víc proto, aby
se nezapomnělo na tuto tragickou událost.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Tetínský zpravodaj

Takto vypadala pamětní deska v Kodě před zníčením neznámým pachatelem:.
Zdroj: Jan Šinágl
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Technické služby Tetín

Technické služby Tetín jsou v dobré kondici
Vážení spoluobčané,
po delší době Vás zdravím prostřednictvím Tetínského
zpravodaje, a chtěl bych Vás informovat o výsledcích a aktuálních novinkách, které se týkají společnosti Technické
služby Tetín. Jsem rád, že jsme všichni překonali ve zdraví nelehké období nouzového stavu způsobeného šířením
nákazy COVID 19. Mimo jiné i realizaci části preventivních
opatření v době nouzového stavu zajišťovali nad rámec
své běžné agendy kolegové z Technických služeb. Jednalo se především o pravidelnou desinfekci prostor na
Obecním úřadě a dalších veřejných prostranství a zařízení - zastávky, veřejná WC atd. Za zajištění těchto činností
patří dík především mým kolegům paní Vopěnkové a panu
Hahnovi. Dále A. Šebík a P. Holotina zajistili montáž zástěn v kanceláři Obecního úřadu k ochraně úřednic před
nákazou při vyřizování agendy OÚ, která nebyla přerušena. Jsem přesvědčen, že Technické služby Tetín přispěly
svým dílem k tomu, že do dnešního dne nebyl v naší obci
hlášen ani jeden případ nákazy COVID.

Dále bych rád shrnul výsledky činnosti společnosti Technické služby Tetín, s.r.o. v roce 2019. Loňský rok byl po
všech stránkách úspěšný. V oblasti zavážení a rekultivace
Modrého lomu jsme získali některé významné zakázky, z
nichž největší objem a tedy i tržby přinesl projekt ukládání
výkopové zeminy ze stavby nového oddělení Rehabilitační nemocnice Beroun, který realizovala společnost Pavel
Švestka, s.r.o. Další zajímavé zakázky jsme získali od firem AVE Kladno s.r.o., JAZION s.r.o., Strašík SZP s.r.o.,
REVITAL BOHEMIA, s.r.o. a dalších. V loňském roce
naopak skončil projekt společnosti ŽSD a.s. související
s opravou nádraží Beroun a traťového úseku Beroun Králův Dvůr. Celkově bylo za rok 2019 v Modrém lomu
uloženo 93.829 m3 materiálu. V této souvislosti bych chtěl
velmi poděkovat panu Noskovi, který s podporou paní Noskové neúnavně zajišťuje koordinaci a evidenci zavážení,
dispozici nákladních aut v lomu, informování zákazníků o
aktuálním stavu terénu a kontrolu stavu příjezdových komunikací atd.
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Druhý útvar firmy, technický tým, zajišťoval v průběhu celého roku především komplexní technické služby pro obec
jako hlavního zákazníka. Zároveň realizoval i zakázky pro
externí zákazníky. Zde je třeba zmínit subdodávky pro
dodavatele projektu Revitalizace intravilánové zeleně v
obci Tetín TV Facility Group, a.s., zakázky pro Velkolom
Čertovy schody, firmu SYS-DataCom s.r.o. a řadu menších zakázek pro občany Tetína v oblasti autodopravy,
zahradnických prací, štěpkování atd. Pokud jde o služby
pro obec Tetín, jedná se především o pravidelné sezónní činnosti dle plánu práce, v zimním období především
tzv. zimní pohotovost - úklid sněhu, ošetření chodníků a
dalších ploch, rozmístění a stažení nádob na posypový
materiál + jeho kontrola a doplňování; v jarním, letním a
podzimním období je pak prioritou sekání a odvoz trávy,
údržba zeleně dle pasportu, zalévání trávníků a nové
výsadby, hrabání a úklid listí, zahradnické práce, údržba
zeleně, pletí, postřik atd. Dále k činnostem technického
týmu patří kácení a probírka na pozemcích obce, prodej
a rozvoz dřeva občanům, štěpkování, mýcení náletových
dřevin, spolupráce při blokovém čištění a čištění hlavních
ulic, kontrola odpadních vod v dešťové kanalizaci, sekání fotbalového hřiště, činnost sběrného dvora pro občany, vyvážení kontejnerů, svoz odpadů, čištění vpustí a
kanálů, péče o květinovou výzdobu na OÚ a další úkoly
dle aktuální potřeby. Přes množství pravidelných činností
a jejich náročnost vypomáhá technický tým každoročně
s přípravou a zajištěním obecních akcí jako je Pouť Sv.
Ludmily, Svatojánská pouť a Průvod vévody Štěpána. Na
tomto místě bych chtěl ještě jednou poděkovat svým kolegům, jmenovitě S. Vopěnkové, A. Šebíkovi, M. Hahnovi,
R. Macourkovi a P. Holotinovi za nasazení a svědomitost.
Bez jejich práce a bez vizionářského vedení obce by Tetín
určitě nebyl tak krásný, jako je nyní.

Tetínský zpravodaj

Technické služby Tetín
Ještě bych se krátce chtěl zastavit u ekonomických výsledků společnosti. Aktivitou, která generuje rozhodující
objem výnosů společnosti a tím umožňuje jednak fungování technických služeb v současném rozsahu a zároveň
posílení rozpočtu obce formou výplaty podílu na hospodářském výsledku, je ukládání materiálu v Modrém lomu
v rámci rekultivace. Ke konci roku 2019 bylo množství
zeminy, které předpokládalo původní Územní rozhodnutí
z roku 2012, téměř naplněno. Proto byl podán návrh na
rozšíření současného Územního rozhodnutí o další rekultivaci a vytvoření definitivní podoby areálu Modrého lomu.
Nové ÚR by mělo umožnit uložení dalších ca. 250 tis. m3
materiálu, což znamená výnosy v objemu téměř 34 mil. Kč
při současných cenách.

Ekonomické ukazatele roku 2019 v porovnání s plánem
byly následující:
- Výnosy = 13.076 tis. Kč (plán 9.874 tis. Kč),
- Výsledek hospodaření před zdaněním = 4.931 tis. Kč
(plán 3.725 tis. Kč).
Tyto výsledky umožnily obci Tetín jako společníkovi schválit v rámci valné hromady v dubnu 2020 rozdělení zisku
(po zdanění) ve výši 4,0 mil. Kč brutto. Již v červnu 2019
došlo k vyplacení zálohy na zisk 2019 ve výši 0,74 mil. Kč.
V roce 2020 tak bude vyplacen zbývající nerozdělený zisk
za rok 2019 ve výši 3,26 mil. Kč brutto.
Pro doplnění přikládám přehled vývoje finančních ukazatelů společnosti za období 2016 – 2019:

Pokud jde o výhled na rok 2020, je třeba konstatovat, že
výchozí situace je o něco méně příznivá, než byla v roce
2019. I na oblast stavebnictví, která je pro zavážení Modrého lomu klíčová, dopadl útlum způsobený krizí kolem
COVID 19. Dále nám vyrostla významná konkurence v podobě dlouho odkládaného, ale nyní již funkčního projektu
rekultivace lomu Holý Vrch společnosti Lomy Mořina spol.
s r.o. Tento projekt na sebe stáhl řadu našich zákazníků z
širší oblasti Prahy. Získání nových a udržení stávajících
zákazníků je tak významně náročnější, než tomu bylo v
předchozích letech. Přesto se nám zatím (údaje za I. kvartál) daří udržet plnění finančního plánu na rok 2020. Ten
předpokládá zavezení 75.000 m3 materiálu, výnosy ve
výši 12.237 tis. Kč a hospodářský výsledek 2.337 tis. Kč.
V roce 2020 nás mimo standardních činností uvedených
výše čeká také realizace několika významných investičních projektů, na nichž se finančně a organizačně bude
podílet naše společnost. Jako příklad bych jmenoval projekt výstavby nového sběrného v Modrém lomu. Za sebe i
své kolegy mohu slíbit, že uděláme vše proto, aby i v roce

2020 splnila společnost Technické služby Tetín s.r.o. své
poslání.
S přáním pevného zdraví a všeho dobrého,
Ing. Tomáš Báča,
jednatel společnosti Technické služby Tetín s.r.o.

Tetínský zpravodaj

Tomáš Báča – krátký profil
*1970 v Plzni
1988–1992: VŠE obor podniková
ekonomika
1992–2002: Manažerská praxe
ve významných mezinárodních
společnostech (Tchibo, Philip
Morris, Bertelsmann, BONTON)
2002 – dosud: Poradenská
činnost pro klienty pro klienty Rödl
& Partner a vlastní projekty
od 2016: Jednatel a výkonný ředitel společnosti Technické služby
Tetín s.r.o. Bydliště: Tetín – Koda. Zájmy: Myslivost, jezdectví, sport
(běh), historie, rodina.
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Činnost SVV

Činnost SVV v roce 2020
Rád bych vás touto cestou seznámil s aktivitami pracovní Skupiny vnější vztahy, která za poslední půlrok
udělala kus práce. Předsedou pracovní skupiny jsem
od listopadu 2018, a postupně se snažíme realizovat
naše cíle a program. Chtěl bych hned takto ze začátku
poděkovat členům pracovní skupiny za skvělou spolupráci. Děkuji tedy Lence Viezánové, starostovi Martinu
Hrdličkovi, Veronice Novákové, Lukášovi Jírovi, Václavovi Červenému a dalším, se kterými spolupracujeme, a
nebo v druhém pololetí se chystáme spolupráci zahájit.
SVV navázalo na minulý rok, kdy vznikla nová grafická
identita. O té již v předchozích číslech vyšla řada článků, tak není nutné vše detailně rozvádět, identita zkrátka sjednotila obcí používanou grafiku a definovala pravidla, jak se má využívat. Myslím, že jste si toho již všimli
na hlavičkových papírech, letácích, pozvánkách apod.
Leták o Tetínu: Tetín, skrytá perla regionu
Tento propagační materiál slouží především k přilákání
lidí na náš krásný Tetín. Heslo „Tetín, skrytá perla regionu“ se může zdát trochu troufalé, my to ale takto cítíme,
protože Tetín je nejlepším a nejkrásnějším místem. Na
letáčku jsme vypíchli top místa z naší historie, kultury a
přírodních zajímavostí, díky kterým je Tetín atraktivní destinací. Letáček si můžete zdarma vzít v Tetínském muzeu.

Trhací mapka Tetína
SVV v souvislosti s rekonstrukcí muzea připravilo orientační mapku pro turisty se čtyřiceti místy, které by měl návštěvník obce vidět, než z Tetína odjede. Na jedné straně
je samotná mapka, na druhé pak stručně popsaná místa
s anglickým a německým překladem. Některá jsou navíc
opatřena s fotografiemi. A stejně jako u letáčku, mapku si
můžete vzít v Muzeu Tetín.
Hrnečky
Příprava na znovuotevření muzea vedla SVV také k
přípravě nového tetínského suvenýru v nové grafické
identitě. Již dlouho tu nic nebylo, proto jsme se rozhodli pro veřejnost vytvořit tetínský hrneček. Na hrnečku je
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motiv loga obce s šálem, logo je navíc natisknuto i na
podšálku. Myslím, že mohu říci, že se nám povedl, konec
konců posuďte sami z obrázku. Mám i zprávy z Tetínského
muzea, kde se hrnečky prodávají, že je o ně zájem. Určitě
si pro hrneček do muzea přijďte, než se vyprodají.
Sociální sítě
Naše pracovní skupina má pod sebou i sociální sítě: Facebook, Instagram a YouTube. Výhodou sociálních sítí je
to, že jsou zcela zdarma. Za Instagram patří obrovský díky
Veronice Novákové, která se ho chopila a tetínský profil
výrazně oživila. Každý den se tak na tetínském Instagramu můžete těšit na krásné fotografie z naší obce. Sledovat můžete na: obectetin.
Facebook obec využívá již řadu let. Za poslední půlrok se
však aktivita na Facebooku zvýšila. Děkuji Lence Viezánové, která spolu se mnou na Facebook pravidelně přispívá. Děkuji také ještě jednou Veronice Novákové, která na
Facebooku sdílí příspěvky z Instagramu.
Obec si založila i účet na YouTube, kam bude vkládat
videa z kulturních či sportovních akcí v obci. Již nyní se
můžete podívat na pět videí, další budou přibývat. Rádi
budeme publikovat i vaše videa z kulturních či sportovních
akcí v obci. Profil obce Tetín na Youtube najdete jednoduše, zadejte: Obec Tetín a podle tetínského loga účet naleznete. Zároveň vás prosíme o odběr.
Kalendář 2021
Na výroční rok 2021 pro vás připravujeme kalendář, který
by měl být v prodeji již v září na Svatoludmilské pouti.
Mobilní rozhlas a nové webové stránky obce
Obec Tetín bude zavádět novou aplikaci pro komunikaci s
občany, Mobilní rozhlas. S jeho náplní vás seznamujeme
již v jiném článku a seznámíme ještě prostřednictvím dalších komunikačních prostředků.
Současné webové stránky obce jsou od poslední aktualizace v roce 2014 zastaralé a potřebují „přestavět“. Významný kus práce je za námi a přípravy finalizujeme. Podle firmy Galileo, která nové webové stránky připravuje, by
měly být na přelomu července a srpna. Tetínské muzeum
má již nový web od poloviny června v provozu. Nový web
obce přinese v prvé řadě větší přehlednost, ale také přispěje i k větší reprezentaci obce. Nový web bude samozřejmě v grafické identitě obce.
Zpravodaj
Pokračujeme ve vydávání Tetínského zpravodaje, kde pokaždé zaznamenávám zájem o zveřejnění nějakého článku z vaší strany, což je skvělé, a jsem rád, že zpravodaj
funguje. Nicméně uvítám každou pomoc, případně bych
byl rád, kdyby se našel někdo, kdo by měl zájem ve vydávání zpravodaje po mě pokračovat.
Členské organizace
Obec Tetín je členem několika organizací. V prvé řadě
jmenujme Svaz měst a obcí, kam je pravidelně zván náš
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starosta a kde i aktivně vystupuje. Dále pak Berounsko z.
s., kde se spolu s kolegy z okolních obcí a měst snažíme
zkvalitnit a podpořit turistický ruch na Berounsku, i když
my na Tetíně říkáme na Tetínsku! Potom také Region Dolní Berounka, kde se pravidelně účastníme zasedání či příprav strategií těchto organizací. Ve spolku Svatá Ludmila
1100 let aktuálně spolu s dalšími členskými institucemi a
městy, jako například Praha 2, Beroun, Mělník, Roztoky
apod. ,řešíme pouť 2021 a Memorandum o spolupráci,
které pomůže především Tetínu s přípravou výroční poutě
2021. Signatáři memoranda -Středočeský kraj, Arcibiskupství pražské, Beroun, Berounsko a další se jeho prostřednictvím rozhodli pomoci obci s přípravou pouti 2021,
na čemž má největší zásluhu starosta Hrdlička a ředitelka
projektu Svatá Ludmila 1100 let Janičatová.
Tetín v médiích
Vyvinuli jsme také aktivitu ve směru k médiím, díky tomu
vznikly dva články o Tetínu. První vyšel v dubnu s názvem
„Tetín, skrytá perla regionu“, v novinách DENÍK po celé
České republice. (viz. obrázek) Druhý pak vyšel v magazínu Náš kraj jako příloha Středočeské MF DNES, a to názvem: „Objevte perlu regionu“. Jeden článek také poskytl
starosta Martin Hrdlička na žádost Svazu měst a obcí, který ho zveřejnil na svých webových stránkách 6. 5. 2020.
Text článku jsme pro vás rovněž dali do tohoto zpravodaje.
Plán 2020
Ve zbytku tohoto roku dotáhneme implementaci Mobilního rozhlasu a webových stránek . Připravíme kalendář na
příští
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příští rok, a hlavně nyní vrcholí přípravy Svatoludmilské
poutě 2020, kterou připravuji s Lenkou Viezánovou. Kromě toho se připravujeme i na výroční rok 2021, což bude
ať už s papežem či bez papeže historickou událostí, a nic
nechceme podcenit. V letošním roce také jako obec svoláme již 6. Sraz starostů, politiků, významných osobností
a dalších hostů na Tetín. Což je také výzva, protože akce
začíná být v regionu mezi starosty známá a účast se za
minulý rok přesáhla 60 hostů.
Udělali jsme v SVV kus velké práce, ale nic nekončí, naopak řada výzev a projektů je před námi. Jsem rád, že
se k nám přidávají místní obyvatelé, kteří se chtějí podílet
na práci pro naši krásnou obec. Každopádně uvítáme jakoukoliv další pomoc nebo jakéhokoliv dalšího člověka do
týmu.
Je mi také ctí, že mohu jako Tetíňák kandidovat v letošních říjnových krajských volbách do zastupitelstva Středočeského kraje na kandidátce Občanské demokratické
strany. Velmi rád bych se zaměřil na větší a efektivnější podporu kultury a sportu na Berounsku. Středočeský
kraj v tomto bohužel za ostatními kraji zaostává. Ze své
pozice zastupitele kraje bych podporoval sport na Tetíně,
a to především v souvislosti se snahou SK Tetín obnovit
fotbalové hřiště. Tetín by si také zasloužil, aby kraj opravil
krajskou silnici Beroun-Tetín-Rozvodna. Kandiduji sice ze
zadních pozic, ovšem každý váš případný kroužek může
poslat Tetíňáka do „kraje“.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
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Tetín zavádí Mobilní rozhlas pro zkvalitnění
komunikace úřád - občan
Současné vedení obce dlouhodobě zkvalitňuje informovanost občanů, ať už prostřednictvím zpravodaje, webových
stránek, info e-mailu, rozhlasu či Facebooku. I po zkušenostech s krizí kolem coronaviru, kterou si prošla celá
naše společnost, bychom rádi informovanost prohloubili
prostřednictvím šikovné aplikace Mobilní rozhlas. Tuto
aplikaci využívá již přes 800 měst a obcí. Na Tetíně začne
fungovat v září. Co bude vlastně aplikace Mobilní rozhlas
přinášet za informace?
1) Hlášení závad
V prvé řadě nahradí stávající aplikaci ProblemReport, která sloužila občanům a obecnímu úřadu k vzájemné komunikaci při nahlašování závad, vandalismu, nepořádku
apod. v obci posledních 6 let. Uživatel například přes tuto
aplikaci nahlásil rozbitou lavičku. Následně zpráva přišla
správci systému do Technických služeb Tetín, a ten jí dále
řešil. Tuto funkcionalitu bude mít Mobilní rozhlas také. A
jistě také pomůže udržet veřejné prostory hezké.
2) Aktuality
Dále bude Mobilní rozhlas napojen na nové webové stránky obce, které pro Vás aktuálně také připravujeme. Uživateli, který bude mobilní rozhlas používat, budou chodit
zprávy a aktuality z webových stránek. Pokud se zaregistruje i přes mobilní telefon, aktuality budou chodit formou
sms.
3) Měsíční zprávy
Prostřednictvím Mobilního rozhlasu pro vás každý měsíc
připravíme zprávy z dění na Tetíně (úřední věci, sport, kultura apod.). Uživatelům Mobilního rozhlasu to dorazí jako
souhrnná zpráva. Tyto zprávy nebudou nahrazovat Tetínský zpravodaj, ten bude nadále fungovat 3x do roka. V této
věci vás všechny žádáme o součinnost s kulturní a sportovní pracovní skupinou: SKSCR, které zasílejte zprávy o

konání vašich akcí, abychom je případně do zpráv zařadili.
Kde bude dostupná?
Do aplikace Mobilní rozhlas se můžete přihlásit přes
webové stránky na: tetin.mobilnirozhlas.cz , kde vyplníte,
jaké druhy zpráv chcete, aby vám chodily, např. kultura,
sport a zastupitelstvo…, poté Vám budou chodit jen zprávy z těchto tematických okruhů.
Přihlásit se můžete rovněž přes mobilní aplikaci na Google play a Apple store.
Mobilní rozhlas je pro vás občany zcela ZDARMA a určitě
ho neváhejte využívat pro lepší informovanost a komunikaci s úřadem.
V průběhu léta přijde těm z vás, na které má OÚ Tetín
e-mail zpráva o registraci v Mobilním rozhlase, kdo by ji
chtěl používat, ať vyplní, jaké zprávy z obce ho budou
zajímat, případně může používání odmítnout. Kdo nebude aplikaci chtít využívat, může se samozřejmě odhlásit.
Komu nepřijde úvodní email, může se sám zaregistrovat
zde: tetin.mobilnirozhlas.cz
Těšíme se na efektivní digitální komunikaci s Vámi.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Tři osobnosti Berounska pro Tetínský zpravodaj:
Rozhovor se starostou Králova
Dvora Petrem Vychodilem
Když slyšíte název obce Tetín, co Vás napadne jako
první?
Určitě nádherná příroda, která je všude kolem něho a pak
si také vybavím jména všech Krokových dcer Kazi, Tety a
Libuše. Mohl bych pokračovat dál, ale proč? Tetínští to vše
znají! Dovolím si proto svůj osobní pohled. Současný Tetín
je obrovská energie pulzující kolem vašeho starosty, který je velmi schopný a pro dobrou věc dokáže zapálit lidi
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kolem sebe. Po okolí Tetína jezdím velmi rád na kole a
ještě raději navštěvuji vaši dobře vybavenou vinotéku.
Tetín je obec a Králův Dvůr město, myslíte si, že mají
něco společného?
Podle mne ano. V dávné historii to byl Karel IV., a v současné době je spojuje několik projektů. K nim patří Průvod
vévody Bavorského Štěpána II., který je už od roku 2016
součástí Královského průvodu na hrad Karlštejn. Tehdytuto druhou větev průvodu inicioval váš starosta a rovněž
projekt Svatá Ludmila 1100 let. Průvod vyjíždí z Králova
Dvora přes Beroun do Tetína a jeho jádro v historických
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kostýmech tvoří představitelé města Králův Dvůr a obce
Tetín. Dále je to projekt sdílených elektrokol, který nyní finišuje už jen na straně města Beroun. Chci ale věřit, že až
tento rozhovor vyjde, tak se tento úžasný projekt po téměř
dvou letech příprav spustí a občané Králova Dvora budou
na elektrokolech moci jezdit obdivovat krásy přírody v okolí vaší nádherné obce.
Byl jste místopředsedou spolku Berounsko. Čím bude
tato destinační agentura prospěšná pro obec Tetín i
Králův Dvůr?
Spolek sdružuje subjekty z oblasti cestovního ruchu a berounský region navštěvuje mnoho turistů. Už dlouhodobě
ho vyhledávají pro jeho kulturní rozmanitost, historický význam a krásnou přírodu. Činnost organizace by měla vést
k iniciaci nových projektů zaměřených na cestovní ruch
jako například dobudování cyklostezek, vytvoření nových
odpočinkových a relaxačních ploch, šetrné řešení dopravní obslužnosti ve frekventovaných lokalitách a další.
Co je podle vás těžší, vést obec nebo město?
Osobně si myslím, že práce s lidmi je vždy velmi složitá a
nezáleží na tom, jestli se jedná o město s deseti tisíci obyvateli či o obec, která jich má necelou desetinu. Když jsem
se před 18 lety dostal do vedení radnice, tak měl Králův
Dvůr zhruba pět tisíc obyvatel. Nyní jich má dvakrát tolik.
Myslím si, že práci starostů ovlivňuje mnoho faktorů. Patří
k nim i skladba obyvatel. Králův Dvůr je město mladých
lidí, kteří se do něho přistěhovali a ten správný srdečný
vztah si k němu teprve vytváří. V tomto směru to máte jednodušší, vaši takzvaní starousedlíci ho už k Tetínu mají.
Legislativa a s ní spojené papírování jsou ale stejné pro
město i obec. Různé formuláře a další nezbytné papíry

Rozhovor s ředitelem Charity
Beroun Petrem Horákem
Již pátým rokem pracujete pro Charitu Beroun, můžete našim čtenářům říct, co Vás k této práci jako dřívějšího manažera přivedlo?
Dobrý den všem čtenářům i Vám. K práci pro potřebné
mne přivedla především výchova, které se mi v naší rodině dostalo. Velký vliv na mně měl můj strýc, který byl lounským děkanem. Jako malý kluk jsem s ním často navštěvoval staré a nemocné lidi, a tak jsem poznal, jak důležitou
roli v našich životech tito lidé mají. Máte pravdu, že jsem
se dříve věnoval spíše technickým a manažerským profesím a také práci v komunální politice. Ve středním věku
jsem však začal studovat psychologii a sociální práci, což
mne dovedlo zpět k tomu, co mi je blízké.
Před čtyřmi lety jste převzal řízení Charity v Berouně
po Janě Civínové z Tetína, jaké to bylo vstoupit do jejích šlépějí?
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musíme vyplňovat všichni. Všichni si například musíme
procházet neskutečně náročnou administrativou různých
dotací.
Je podle Vás spolupráce měst a obcí důležitá?
Zcela určitě. Bez výměny zkušeností a vzájemné spolupráce obcí a měst by to v současné době ani dost dobře
nešlo.
Na radnici v Králově Dvoře jste už řadu let. Co Vás
nyní přimělo k tomu, že letos kandidujete do krajského zastupitelstva?
Za dva roky budu slavit padesátku, a když se nestane nic
mimořádného, tak v roce 2022 budu ve vedení města Králův Dvůr dvacet let. Myslím si tak, že své zkušenosti a
znalosti mohu nabídnout nejen politické straně ODS, jejímž členem jsem téměř 20 let, ale zejména lidem v naší
berounské kotlině. Dovolím si upravit jedno heslo a myslím, že až po mé úpravě dává smysl. Heslo zní: Kraj se
může vést jako město. Práci krajského zastupitele jsem
si už vyzkoušel v jednom z uplynulých volebních období.
Je hodně podobná práci městského zastupitele, ale zcela
jiná v měřítku peněz a problémů. Mám rád kontakt s lidmi
a ten mi v ní trochu chyběl. Krajští zastupitelé projednávají
a schvalují stovky bodů, ke kterým vám materiály kompletně připraví zaměstnanci úřadu, a vy se s nimi prakticky
nesetkáte. Pod hlavičkou Středočeského kraje jsem už
téměř šest let v komisi pro rozvoj měst a obcí, a tak velmi
intenzivně vnímám problémy malých obcí. Patří k nim školy, školky, infrastruktura a možné čerpání dotací. A to jsou
oblasti, ve kterých chci být svými znalostmi a zkušenostmi
i nadále prospěšný našemu městu a také je nabídnout vedení obcí a měst v našem regionu.

Lehké to rozhodně nebylo. Jana udělala pro Charitu obrovský kus práce a to, v jak velkou organizaci se Charita
v Berouně za jejího vedení změnila, je především její zásluha. Vždy je nesmírně složité navázat na práci takto
silné osobnosti a úspěšně vše přenést do budoucna.
To, že se to podařilo a Charita Beroun je pod mým vedením úspěšnou a dobře fungující organizací, je pro mne
velkou odměnou, za všechnu trpělivost, sebezapření a
odvedenou práci.
Současná krize kolem epidemie koronaviru byla pro
sociální služby skutečně zatěžkávající zkouškou. Jak
jste se na Charitě s touto situací vyrovnali?
Musím říct, že velmi dobře. Přes skutečnost, že jsme pracovali pod obrovským tlakem, skrze vládní opatření nám
chybělo 15 zaměstnanců, kteří museli se svými dětmi zůstat doma a naše kolegyně a kolegové museli první dny
všechnu práci zajišťovat téměř bez ochranných prostředků, dokázali jsme se zmobilizovat a udrželi všechny službyv provozu. Mimo to jsme pro lidi našili přes 3000 roušek,
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zorganizovali jsme pro Berounsko pomoc více než stovky
dobrovolníků a díky naší spolupráci s firmami Microsoft a
Skype jsme pro rodiny a maminky v tíživé situaci zajistili
potravinovou pomoc v hodnotě přes milion korun! Jsem
skutečně hrdý na všechny naše zaměstnance, protože
udělali Charitě dobré jméno a pomohli stovkám lidí z našeho regionu.
Na Tetíně je nyní před dokončením nové komunitní
centrum, na jehož provozu se bude Charita Beroun
podílet. Můžete nám k tomu říct více?
Co se týká podpory potřebných, je Tetín naprosto příkladnou obcí, ze které by si měly vzít jiné obce příklad. Mimo
Jany Civínové dala tato obec Charitě jako ředitele také
moji kolegyni Ivanu Vašků či Martina Loduhu, který mne
do Charity přijímal. Mimo to nás Tetín vždy podporoval,
za což bych chtěl panu starostovi Martinovi Hrdličkovi a
celému zastupitelstvu poděkovat.

Bylo proto zcela logické, že Charita podpořila svou účastí
tento skvělý projekt, protože bez této podpory by se nemohl realizovat. Budeme zde poskytovat aktivity sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a seniory.
Rozhodl jste se, že v nadcházejících volbách do krajského zastupitelstva budete kandidovat za Berounsko
na kandidátce Starostů a nezávislých (STAN), co Vás
k tomuto rozhodnutí přivedlo?
Především stávající situace, kdy neziskové organizace,
které poskytují největší podíl sociálních služeb v kraji,
musí rok co rok doslova bojovat o své finanční přežití, což
plně ukázala i stávající krize. Toto je zapotřebí změnit, aby
se měl o potřebné kdo starat! Proto jsem přijal výzvu předsedy STANu, abych svými zkušenostmi pomohl. Osobně
bych rád přispěl i k boji se suchem, neboť jako dříve vystudovaný biolog vím, co se pro jeho omezení dá dělat. Budu
rád, když k tomu dostanu od lidí podporu.

Náměstek kraje Gabriel Kovács
Osobní krédo
Středočeský kraj si zaslouží, aby pro něj pracovali lidé,
kteří v něm žijí, vnímají jeho potřeby, umí si stanovit cíle,
které povedou k jeho rozvoji. Umí je zformulovat, uchopit
a dovést do zdárného cíle. Je dobré, když pro něj pracují
ti, kteří mají tento tah na branku a mají za sebou výsledky,
jimiž mohou doložit, že jsou pro kraj a jeho rozvoj schopni mnoho udělat. Tak je tomu i v případě, že se můžeme
rozhodovat, komu dát v krajských volbách hlas a kdo bude
podle našeho přesvědčení hájit zájmy nás, Středočechů, i
zájmy kraje, v němž žijeme.
Pracoval jsem pro krajskou samosprávu po dobu uplynulých čtyř let, kdy mi občané kraje už jednou dali svůj
hlas na kandidátce Hnutí ANO 2011. Díky jim jsem se stal
nejen krajským zastupitelem, ale v rámci krajské samosprávy vzhledem ke svému profesnímu zaměření a dlouholetým odborným zkušenostem v oblasti financí, jsem
vykonával funkci náměstka hejtmanky pro oblast financí a
evropských fondů. Státní správa a řízení jejích financí na
krajské úrovni byla pro mne výzvou. Jsem přesvědčen o
tom, že i v tomto administrativním systému lze stejně jako
v soukromé firmě nastavit procesy tak, aby byly efektivní,
přinášely kraji potřebné finanční zdroje a zajistily možnost
investování a rozvoje. O to jsem se po celé čtyři roky snažil, ať už v oblasti zajištění spolupráce kraje s Evropskou
investiční bankou, rozběhnutím masivního využívání evropských dotací z IROP a dalších operačních programů
na opravy silnic, škol, nemocnic anebo kotlíkové dotace,
včetně zajištění změny rozpočtového určení daní, kde
se snažíme získat pro Středočeský kraj do jeho příjmové
části více než 2 miliardy korun. Za uplynulých 20 let natuto skutečnost, že region by měl dostávat od státu víc,

16

na rozdíl od nás, nikdo stát a vlády naší země neupozornil. Nikdo se tak jako my za Středočechy nepostavil, neupozornil vládu, že jejich počet stále roste, ale od státu
dostávají po dobu 20 let stále stejné finanční prostředky.
To se musí změnit a musíme dosáhnout prosazení tohoto našeho společného zájmu. Jen tak budeme moci získat více zdrojů pro další plynulý rozvoj kraje a realizaci
jeho rozvojových projektů. To vše společně s využíváním
všech možností, které v oblasti finanční pro správu kraje
nabízí – myslím tím tuzemské i evropské zdroje a dotační
programy. Troufám si přitom říci, že to vše již umíme a
máme za sebou mnoho konkrétních výsledků. Patříme ke
krajům s nejlepším čerpáním evropských fondů, jako první
kraj máme pro občany Participativní rozpočet, kde mohou
sami rozhodovat o využití 50 milionů korun z krajského
rozpočtu. A také jako jediný kraj poskytujeme nyní po koronavirové krizi středočeským živnostníkům bezúročné
půjčky, aby mohli co nejrychleji obnovit své podnikání. V
následujícím období je před námi mnoho úkolů – od dalšího zajištění finančních zdrojů a úvěru ve výši 5 miliard až
6,5 miliardy korun pro zajištění projektů přinášejících energetické úspory, na opravu silnic, nemocnic, pro projekty v
sociální oblasti a také pro financování rozšíření kapacity
mateřských a základních škol, která se v našem kraji ukazuje být zcela nezbytnou. Tam chceme napřít naše síly
a společně se starosty obcí udělat mnoho prospěšného
pro život Středočechů. Dostanu-li od občanů ještě jednou
mandát k tomu, abych mohl pro náš region v této oblasti
něco udělat, budu to dělat rád, s plným nasazením a odpovědností, kterou musí každý finančník při správě veřejných peněz mít.

Tetínský zpravodaj

Dům přírody

Dům přírody Č. krasu
Chodíte rádi do přírody? Na procházky, na výlety, sportovat. Pro někoho zbytečná otázka. A co když počasí nepřeje venkovním aktivitám? Když je velké vedro nebo naopak
mráz? Pak je dobré jít se schovat do jeskyně. Jako naši
dávní předci Že ty nejbližší veřejnosti přístupné Koněpruské jeskyně jste viděli už nejmíň třikrát? Určitě jste ale neviděli Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu.
Popravdě, zatím můžete vidět jenom projekt nebo místo,
kde bude stát. Když v červnu proběhne úspěšně výběrové řízení na zhotovitele stavby, začne se na podzim 2020
stavět a na jaře 2022 se otevřou dveře nových expozic pro
Vás návštěvníky.
Jak to často bývá, stavba začne bouráním. Nový objekt
vyroste v místech současného zázemí Správy Koněpruských jeskyní, které bude třeba odstranit. A taky hloubením
jámy. Dvoupodlažní stavba bude částečně zahloubená ve
skále, aby příliš nevyčnívala a nerušila pohled na návrší
Zlatého koně.
Nový Dům přírody je navržený tak, aby plnil nejen funkci vstupního prostoru do Koněpruských jeskyní, ale také
umožnil uspokojit veškeré potřeby návštěvníků (pokladna,
sociální zařízení, obchůdek, občerstvení s posezením,
herna pro nejmenší, úschovna kol atd.) a poskytoval dostačující zázemí zaměstnancům Správy Koněpruských
jeskyní. Především ale bude v přízemí stálá výstava o přírodě Českého krasu.
Expozice výstavy je navržená zábavným a interaktivnímzpůsobem, který zaujme všechny věkové kategorieávštěvníků. Nejvíc ovšem bude orientovaná na rodiny s

Životní prostředí
dětmi a hravé návštěvníky. Každého vtáhne do příběhu o
zrození trilobita, vzniku krasové krajiny a objevování jeskyní. Ukáže, že dnešní krajina a příroda Českého krasu
vznikla a je dotvářená dlouhodobou činností člověka. Návštěvníci se mohou těšit na různé mechanické aktivity, pokusy, tematická zákoutí i prolézačku umělou jeskyní. Možná potkáte i pračlověka… Nebudou chybět nejmodernější
technologie, pomocí nichž se názornou formou každému
objasní složité geologické jevy a další přírodní fenomény.
Součástí expozice bude promítací sál s krátkými filmy, využitelný i k samostatným přednáškám a besedám, případně společenským setkáváním.
Kdo by měl strach, že se ve výstavních prostorech ztratí,
bát se nemusí. Dům přírody bude mít svého (neživého)
průvodce, nebo spíš maskota. Expozicí vás doprovodí a
svůj příběh vám odvypráví malý trilobit. Odborníci vybrali
druh Lioharpes venulosus, který je typický pro koněpruský
vápenec. Dělníci, pracující v lomech Českého krasu mu
kdysi říkali podkováč, pro jeho tvar připomínající podkovu.
Dorůstal do velikosti 3 až 5 cm, mohl být výrazně zbarvený
a při obraně před nepřáteli se uměl stočit do klubíčka.
Dům přírody zcela jistě přispěje místním obyvatelům i návštěvníkům Českého krasu k jeho poznávání. Výhledově
rozšíří svoji činnost o nejrůznější exkurze, výstavy a nabídku průvodců přírodou, kteří zájemce provedou po okolí
a podají výklad o místních zajímavostech. Případně bude
možné domluvit i odbornější výklad nebo program pro
všechny stupně škol.
V České republice je pro veřejnost otevřeno již 9 domů
přírody a 8 menších informačních středisek ve 13 chráněných krajinných oblastech. Časem k nim v následujících letech přibude dalších 7 návštěvnických středisek a
jedním z nich bude právě Dům přírody Českého krasu v
Koněprusích. O všech Domech přírody a o novinkách se
dozvíte na webových stránkách www.dumprirody.cz
RNDr. František Pojer

Čištění napajedel
Jako každý rok i letos došlo k čištění umělých napajedel pro zvěř. Chtěl bych poděkovat za spolupráci SDH
Tetín, který nám zajistil napuštění napajedel. Tuto spolupráci bych si dovolil nazvat již tradiční. V dnešní době,
kdy jistě všichni pociťujeme sucho, jsou tato napajedla
velice důležitá pro veškerou zvěř a je potřeba je udržovat. V lokalitě Damil je to jediný vodní zdroj! Proto bych
Vás chtěl požádat jménem spolku Tetín-Jarov o zvýšený klid v okolí těchto napajedel. Mějte prosím své psí
kamarády pod kontrolou, protože přišla doba kladení
mláďat, která Vašemu čtyřnohému mazlíčkovi neutečou. Na případnánalezená mláďata nesahejte a nikam
je neodnášejte. Nemusíte mít strach, že jsou opuštěná.

Tetínský zpravodaj

Tomáš Gottwald
Předseda MS Tetín - Jarov
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Zásluha tetínských hasičů

Špína v rokli: aktuální stav kanalizace a ČOV
Rád bych Vás informoval, že se stávajícím provozovatelem VAK Beroun v současné době vedeme jednání o
charakteru smluvního vztahu. Důvodem přehodnocování
smluvního vztahu byl havarijní únik kalů do koryta potoka
pod ČOV koncem roku 2019 a počátkem 2020. V současné době vyjednáváme nové provozní podmínky, abychom
získali vetší kontrolu nad ČOV a byli si jisti, že provozovatel svou práci dělá správně a havarijní stav se v budoucnu
neopakoval. Provozovatel argumentuje tím, že kapacita
ČOV nevyhovuje množství odpadních vod a je nutné ji
zvětšit. . Toto tvrzení prověřujeme u nezávislých odborníků, ještě než bychom se pustili do stavby rozšíření.
Bohužel je ale koryto potoka pod ČOV znečišťováno i černým vypouštěním splašků do dešťové kanalizace, která
v tom místě také vyúsťuje. Někteří občané mají své nemovitosti doposud špatně napojeny na systém splaškové
kanalizace nebo nejsou napojeni dokonce vůbec. Jako
Skupina životního prostředí ve spolupráci s úřednicemi
OÚ Tetín v současné době provádíme kampaň mezi majiteli nepřipojených nemovitostí, kterým šly dopisy, kde je
upozorňujeme na rizika špatné likvidace odpadních vod.
Bohužel se ukazuje, že i nemovitosti, které na splaškovou kanalizaci napojeny jsou a platí stočné, mají části objektů napojeny špatně na dešťovou kanalizaci, a naopak

dešťové svody mají svedeny do kanalizace splaškové. Je
to často nevědomě. Jak víte, rozběhli jsme projekt Modrozelený certifikát obce Tetín, kdy si majitelé nemovitostí nechávají dobrovolně své objekty prohlédnout, aby měli jistotu, že mají vše v pořádku. A proto bych rád oslovil všechny,
kteří si nejsou jisti správným napojením, aby si nechali své
nemovitosti zkontrolovat. Tato kontrola je ZDARMA a při
zjištění závady dnes nehrozí žádné sankce. Tato tolerantnost ze strany obce ale nebude trvat věčně. Dále bych
rád varoval ty ojedinělé majitele nemovitostí, kteří nadále
přečerpávají své septiky do dešťové kanalizace, že jsme
jim na stopě, a vylučovací metodou a kontrolami dešťové
kanalizace se blížíme k vaší nemovitosti. Jasnou stopou
jsou toaletní papíry, vaše exkrementy, a dokonce velkoobjemové kaly z čerpání jímek. Máte již jen dny k zastavení
vaší trestné činnosti. Jakmile vás odhalíme, předáme vše
státním orgánům. Nemůžeme přeci trpět poškozování životního prostředí nás všech v obci a rovněž vystavovat
obec možné pokutě ze strany orgánů ochrany přírody.
Pro získání Modrozeleného certifikátu obce Tetín stačí kontaktovat ou@tetin.cz . Důležité je uvádět číslo popisné kontrolované nemovitosti a telefonní kontakt. Následně vám budou nabídnuty termíny kontroly.
Karel Volf, předseda SŽP

Pomoc s transportem pacienta v Kodě
Naší jednotce sboru dobrovolných hasičů Tetín byl dne
25.5. v 10:48 vyhlášen požární poplach. Vyjíždíme v 10:55,
tedy v 7. minutě od vyhlášení poplachu. Jedná se o spolupráci složek IZS, pomoc zdravotnické záchranné službě s
transportem pacienta z nepřístupného terénu. Díky svolávacímu systému Fireport, který naše JSDH používá již od
roku 2016, je poplach společně se základními informacemi o výjezdu v jeden okamžik doručen formou SMS všem
členům naší jednotky. Vyjíždíme vozidlem DA VW Transporter v počtu 1 + 3 směr obec Korno a dále odbočujeme
vlevo do osady Koda. Cestou se domlouváme s dalšími 2
členy jednotky, kteří nebyli přítomni na Tetíně, že za námi
přijedou a pomůžou s transportem. K události jede ještě
jednotka profesionálních hasičů z Berouna 1 + 3. V Kodě u
rybníčku potkáváme zdravotnického záchranáře, který se
vrací od zraněné ženy, se kterým se domlouváme na spolupráci při společném zásahu. Parkujeme vozidlo, dále již
musíme po svých. Terén je mokrý a kluzký, přesto jsme u
pacientky za pár minut. Dle zranění ženy a náročnosti terénu se spojujeme s velitelem zásahu HZS Beroun a doporučujeme použít k transportu celotělovou vakuovou matraci
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a transportní záchranářskou vanu, kterou má HZS Beroun
ve výbavě. Za pár minut jsou na místě události berounští
hasiči i s potřebným vybavením. Ve spolupráci s posádkou
zdravotnické záchranné služby šetrně ukládáme paní do
vakuovky, a pak do transportní vany. Společně zvedáme
vanu s pacientkou, která je pohodlně uložena a zafixována ve vakuové matraci a vyrážíme k sanitnímu vozu. Vše
probíhá hladce a za chvíli jsme bezpečně u sanitky stojící
v blízkosti rybníčku. Ještě pomůžeme s naložením, popřejeme brzké uzdravení a vracíme se zpět do Tetína.
Petr Malíř, zastupitel

Tetínský prapor nově vlaje na hasičárně

Tetínský zpravodaj

Slavnostní otevření komunitního centra

6LAVNOSTNÍ 2TEVŘENÍ

.OMUNITNÍHO &(175$ 69/8'0,/< 1$ 7ETÍNĚ

11:15 Mše svatá, FHOHEUXMHbiskupský vikář pro pastoraci
0RQV. Michael Slavík, 7K'
NRVWHOVY/XGPLO\

12:30 Požehnání Komunitního centra
Slavnostní projevy a pohoštění
15:00 Vernisáž výstavy Kněžna Ludmila
kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 Koncert velmi mladých hudebníků
skupina „1DVD< Beat“
Komunitní centrum

18:00 Koncert známé hudební skupiny „Hm…“
Komunitní centrum

Hudební zařazení skupiny Hm není jednoduché, jejich písně umí být
velice křehké, klasicky taneční, formálně praštěné, téměř rockové,
nebo i punkové. Jejich písně jsou většinou zhudebněné texty českých
básníků jak klasických, tak současných, či překlady z poezie
francouzské.

Mezi jednotlivými programy budou probíhat samostatné
prohlídky budovy komunitního centra a také doplňkový
zábavný i tvořivý program pro děti.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Beroun ve
spolupráci se Sdružením svaté Ludmily na Tetíně.

www.kc-ludmila.cz;

Tetínský zpravodaj

www.ludmila-tetin.cz;

FB: SpolekLudmilaTetín
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Tetín vs. Coronavirus

Tetín v době (po)coronavirové žije dál

Článek vyšel na webu Svazu měst a obcí České republiky 6.5.2020

Stejně jako řada jiných starostů jsem byl a nadále jsem
konfrontován se situací, kdy život v naší obci s 900 obyvateli je významně omezen. Kladu si otázky, zda panika,
která vznikla v souvislosti z Číny se rozšířeného viru Covid
19, je v celé transatlantické civilizaci šířen uměle či je to
jen výplod naší internetové doby. Vždyť není zcela normální, že této pandemii je věnována taková pozornost a
přijímána taková opatření. Celosvětově, včetně zemí, které jsou zasaženy více než Česko, jsou počty zemřelých
významně, a dokonce řádově nižší než působí každoroční
chřipka, alkoholismus, drogy či autonehody. Přijatá regulace na několik měsíců zcela ochromila ekonomiku a její
dopady budou mít fatální důsledky. Není to ale kritika Vlády České republika, spíše přístupu společnosti jako celku
k tomuto problému.
Celkem se smutkem jsem vnímal i některé až xenofobní
projevy, šíření paniky a iracionální chování některých jedinců i v naší obci.
Protože výše uvedené skutečnosti těžko mohu jako starosta menší obce významně ovlivnit, zaměřil jsem se na
věci, které řešit mohu.
1. Turistický ruch. Odmítl jsem požadavek „ulice“ na úplný
zákaz návštěv „Pražáků“ v naší obci. Pouze jsme je plakátky žádali, aby používali roušky. Věřím, že tuto pohostinnost nám návštěvníci vrátí a budou se k nám vracet.
2. Opatření v obci. Ve spolupráci s okolními obcemi jsme
zajistili roušky pro seniory, průběžně dezinfikovali veřejná
prostranství včetně obchodu. Celkem jsme myslím poctivě
dodržovali opatření vlády, ale snažili jsme se občany spíše
uklidňovat než přilévat do ohně všeobecné paniky.
3. Elektronická komunikace. Jak řešit práci obce bez možnosti se scházet? Veřejné zasedání, porady zastupitelů
a práci pracovních skupin jsme začali organizovat za pomoci telekonferencí. Konkrétně používáme Google Meet.
Tento způsob komunikace se nám osvědčil, dostali jsme
ho pod kůži a budeme ho zcela určitě používat i v budoucnu pro zefektivnění jednání a zajištění přítomnosti účastníků. Dále jsme se konečně odhodlali k objednání aplikace
Mobilní rozhlas.

4. GIS a DTM. Investice, které jsme v minulosti vložili do
digitální technické mapy obce (DTM), pasportů majetku
a geografického informačního sytému (GIS), se nám postupně vracela i v minulosti, kdy tyto nástroje používáme
pro řízení investic, ale i provozu obce. Nyní v době karantény se nám ve vazbě na elektronickou komunikace
vrací ještě rychleji. Je obrovsky užitečné, když zkrátka nemusíte v terénu ověřovat údaje, které máte před sebou v
digitální podobě okamžitě k dispozici, a můžete přijímat
ihned rozhodnutí.
5. Digitalizace výstavby. V letošním roce v naší obci realizujeme masivní investiční výstavbu, a karanténa naše
plány ohrožovala. Z tohoto důvodu jsme přistoupili na
stavbách k využití dvou elektronických nástrojů, a to elektronický stavební deník pod názvem STAVEE. Tento nástroj nejen plní povinnosti stavebního deníku ze zákona,
ale stává se nositelem informací po celou dobu výstavby
a snižuje počet schůzek na stavbě. Druhým nástrojem
je MAWIS photo, který umožňuje staviteli dokumentovat
stavbu podzemních sítí za pomoci mobilní aplikace ještě
před jejím zasypáním, a tím nevyžaduje přítomnost technického dozoru investora na stavbě denně. S oběma řešeními jsme v obci obrovsky spokojeni a jsem připraven
zájemcům ze strany obcí sdělit více
6. Stát zaostává. S datovými schránkami se digitalizace
státních agend jako by zastavila. Občan stále stojí za přepážkou a čeká, zda stát uvidí coronavirus jako příležitost
a bude stavět dále na existujících nástrojích, jako jsou
datové schránky, portál občana, a pustí se konečně i do
digitalizace procesů nejen stavebního řízení, ale i do digitalizace stavebnictví obecně.
Chtěl bych poděkovat Technickým službám Tetín a Skupině krizové řízení pod vedením Petra Malíře za zajištění
nezbytných opatření. Věřme, že se nákaza nevrátí, a pokud ano, pak snad nezasáhne naše životy a ekonomiku
jako doposud. Věřme, že opatření státu nezasáhnou výrazněji rozpočet obce.
Ing. Martin Hrdlička, starosta obce Tetín

Dobré skutky na Tetíně

Jídlo bylo připravováno v restaurantu Kampa Park v Praze
z tetínského hovězího a následně přivezeno na Tetín vozidlem Johnny Servis. Před hasičskou zbrojnicí došlo k
předávce obědů a následně k rozvozu po Tetíně dle aktualizovaného seznamu. Při rozvozu jídel byla seniorům přídělově distribuována i dezinfekce ANTICOVID a bavlněné
roušky od obce Tetín, včetně omezeného počtu čokolád.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění této smysluplné akce.
Petr Malíř, skupina krizového řízení

Dobré skutky v Tetíně v době nouzového stavu v souvislosti s COVID 19. Pan Duras kontaktoval tetínské hasiče, zda by mu vypomohli s rozvozem bezplatných obědů
tetínským seniorům jednou týdně ve středu. Následující
den byl vytvořen seznam seniorů, na kterém se podíleli
Markéta Hejnová, Lenka Viezánová a Petr Malíř. Počet
obědů byl z kapacitních důvodů stanoven celkem na 74.
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Tetín vs. Coronavirus

Sdružení sv. Ludmily

Poděkování – roušky a rouškovníky
Období coronakarantény lze charakterizovat všelijak, ale
pro velké množství z nás je to jedno slovo: roušky. Mnohdy po letech jsme oprášili šicí stroje a zasuté dovednosti a
šili, a šili, a rozdávali a rozdávali. Někteří Tetínští věnovali
své roušky Charitě Beroun na rouškovník umístěný na faře
v Berouně, mnozí jiní do připraveného košíku na okně vinotéky pana Hampejse, další nezištně šili pro okruh svých
známých, a kdo nešil, sháněl látky či pruženky. A kdo mohl

Arteterapie a korona
Zdravíme Vás z „arty-párty“! Jak se máte? A jak se Vám
dařilo zvládat „koronu“? Doufáme, že jste toto „vynucené
období prázdnin“ využili i pro sebe. Někteří z Vás začali i
malovat, z čehož mám velkou radost! Kreativní činnosti
jsou osvobozující a přínosné – a to pro všechny věkové
kategorie, jak jste se mohli přesvědčit i na slavných tetínských akcích, kde jsme tvořili společné obrazy. Korona
ale, bohužel, zasáhla a znemožnila pořádání jak Svatojánské poutě, tak Královského průvodu. Ale nezoufejme!
Uvidíme se v září při Svatoludmilské pouti, kde budeme
opět společně kreslit. Napadá Vás nějaké téma? Pokud
ano, napište mi do mailu či na messenger, budu moc ráda!
A jak fungovaly v době korony terapie? Společně jsme
spolupracovali online, formou Skype. A že nám to šlo! Byli
jsme rádi, že se můžeme alespoň takto vidět a popovídat.

a nešil, pomáhal dobrovolnicky při rozdávání ochranných
pomůcek – jen od nás z Tetína pomáhali 4 dobrovolníci
prostřednictvím charity roznášet balíčky s rouškami a informacemi MU Beroun. Množství podaných rukou bylo ale
určitě vyšší! Nevím jak vy, ale za sebe mohu říci, že na
toto období velké solidarity mezi námi již nyní vzpomínám
s pocitem velké vděčnosti v srdci. Všem upřímné díky!
Ivana Vaškům, Charita Beroun
Od 1.6. 2020 fungujeme zase dle tradičního plánu, samozřejmě za dodržování hygienických zásad. Desinfekce u
nás „teče proudem“. Všichni jsme měli radost, že se konečně můžeme setkávat, chyběli jsme si. Zahrada rozkvétá, arteterapie tedy probíhá na terase, za účasti maskota
kocourka Panďáka, který nepřítomnost mých šikovných
klientů snášel velmi těžce, ale i on „komunikoval“ přes
Skype. Je to zkrátka kočičí terapeut :-D. Arteterapie budu,
v omezenějším provozu, provádět i o prázdninách. Budu
ráda, když se přijdete podívat! Více o mnou poskytovaných službách najdete na níže přiloženém letáku nebo na
našich veselých facebookových arte stránkách. Jakékoliv
dotazy ráda zodpovím :-D.
Milí fanoušci, děkujeme Vám za podporu i milá slova!
Přejeme Vám krásné provoněné a slunečné léto! Těšíme
se na setkání!
Mgr. Alena Škulecová a její šikovní klienti

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně – Co nás čeká?
Vážení a milí Tetíňáci,
po krátké odmlce, která nebyla „na našem přijímači“, se
opět ozývám s nabídkou zajímavých akcí, které naše
sdružení pro vás, pro nás a lidi kolem připravilo.
Nejvíc nás teď zajímá zprovoznění Komunitního centra sv.
Ludmily. Je to velká událost! Od nového prostoru si hodně
slibujeme, protože ulehčí organizaci našich aktivit, ale, a
to hlavně, se otvírá pro tetínské obyvatele. Malé, velké,
veselé, i s nějakým trápením. Věřím, že to bude dobré
místo k setkávání. Naše sdružení se podílí na slavnostním
otevření v neděli 30. srpna, tak i na LEGO PROJEKTU. O
KC a jeho programu píše na jiném místě tohoto zpravodaje jeho ředitelka, Kateřina Ostatnická.
A po prázdninách už naše mysl směřuje přímo k pouti sv.
Ludmily. Spolu s obcí a dalšími partnery se snažíme, aby
tato událost proběhla v tak důstojné podobě, která odpovídá významu a věhlasu Tetína jakožto poutního a duchovního místa. Letos se opět soustředíme hlavně na sobotu
19. září. V 10 hodin vyráží poutní pochod od berounského
nádraží. Poutníci se pak v 11 hodin připojí ke mši svaté,

Tetínský zpravodaj

kterou přijede celebrovat Michael Fuchs, generálních vikář řezenské diecéze. V kostele sv. Ludmily bude vystavena kopie Palladia země české, starobylý reliéf Madony
s Ježíškem, který je českými katolíky tradičně spojován
se zvláštní ochrannou mocí nad českými zeměmi. Originál této památky je uchováván ve Staré Boleslavi. Naši
průvodci budou připraveni k výkladu ve všech tetínských
kostelech. Děti i dospělé pobaví divadlo, chystáme několik
populárních koncertů, přednášku historika Jaroslava Šebka, řeckokatolické zpěvy a koncert klasické hudby pod
vedením dirigenta Miloše Boka. Víme, že v době pouti je
na Tetíně velmi rušno, a proto doufáme, že návštěvníci i
usedlíci ocení možnost zklidnění jak v kostelech, tak také
v nově otevřeném komunitním centru. A něco zůstane i na
neděli.
Budeme rádi, když si v přebohatém programu najdete, co
vás zajímá. A přijdete třeba také na kus řeči do našeho
stánku – těšíme se na vás!
Alena Pelikánová,
předsedkyně Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
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Kopu za SK Tetín!
Jak sami dobře víte tak TJ a SK Tetín má velké potíže se
suchem a s pravidelnými omezeními zavlažování v letních
měsících. I díky tomu je naše hřiště rok od roku v horším stavu. Rozhodli jsme se Vás proto oslovit s prosbou
o pomoc, abychom současný stav zvrátili. Jednoduše potřebujeme vrt na vodu pro celý náš sportovní areál. Vrt je
pro nás optimální dlouhodobá a udržitelná možnost, jak
zlepšit kvalitu nejen hřiště. Proto jsme se rozhodli nečekat
se založenýma rukama a jednat. Dovolte nám představit
koncept naší sbírky „Kopu za SK Tetín.“
Čerpání vody z vrtu je ovšem především jen nezbytný
pomyslný vrcholek ledovce veškeré koncepce a fungování celého sportovního areálu. Začali jsme proto již před
1,5 rokem společně s Obcí připravovat studii sportovního areálu. Studie je vizí, kterou bychom chtěli naplňovat
podle potřeby, a především dle finančních možností, které
vychází i z různých dotačních titulů. Na základě, těchto
předpokladů jsme naplňování vize rozdělili do několika
fází. Tou první je přivedení inženýrských sítí, vybudování
nádrží a vrtu.
Úkolem TJ a SK Tetín je vyprojektování a následná realizace vodního vrtu. Projekt je v současné době schvalován
na stavebním úřadě. Dalším krokem je sehnat finance na

kopu
kopu zaza
SKSK TETÍN
TETÍN

samotný vrt. Nabídka, kterou máme na vybudování vrtu
a pořízení čerpadla se vyšplhala na částku 400.000,- Kč.
Nacházíme se ve složitém období, které většinu z nás
postihlo ekonomicky, tak i lidsky. Hledali jsme veškerá
možná řešení, jak udržet a vyřešit situaci hlavně z dlouhodobého hlediska. Nyní už bohužel není casu nazbyt.
Dědictví, které nám předala předešlá generace v podobě
našeho hřiště, chceme nejen udržet, ale zároveň pozvednout a postupně vylepšovat tak, abychom se u nás všichni cítili co nejlépe. Cílem našeho snažení a vaší pomoci,
je vytvořit pro nás všechny a zejména naše děti ideální
podmínky pro sportování a trávení volného času. Budeme
vděční za přispění a snad se nám celkových 400. 000,Kč podaří co nejdříve společně dát dohromady. Pojďte s
námi „kopat za Tetín“ a předat dalším generacím poselství
našich předků! Věřte, že i malá částka pomůže a posune
nás o krok dál.
Finanční příspěvky můžete posílat převodem na číslo
úctu: 2601809939 / 2010 (konto vedené pouze pro tuto
sbírku) nebo předat hotovost Michalovi Hejnovi (předseda
klubu) nebo Petrovi Lacinovi (trenér a manažer fotbalové
části klubu). Na každou částku dostanete darovací smlouvu, která je daňové uznatelná.
Dění okolo sbírky a její průběh můžete sledovat na následujících odkazech: facebook.com/kopuzasktetin/ ; www.
sktetin.cz ; YouTube: kopu za SK Tetín
Pokud byste měli jakékoliv dotazy ohledně sbírky nebo
naplánování vize sportovního areálu, obraťte se prosím
na nás.
Dekujeme vám moc!
Václav Červený (Vaclav.cerveny@sktetin.cz) a
Ondřej Hrdlička (ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz), SK Tetín
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Komunitní centrum se otevírá pro veřejnost
Milí Tetíňáci, s radostí Vám přináším zprávu, že tetínské
Komunitní centrum sv. Ludmily definitivně odhodilo svou
starou košili farní stodoly, obléklo nový kabát, je připraveno předvést se Vám v celé své kráse a pozvat Vás dál!
Jste-li na něj také zvědaví, určitě si ve svých kalendářích
zakroužkujte poslední prázdninovou neděli 30. srpna. Protože až se vrátíte radostní a odpočatí ze svých letních dovolených, až doperete kufry špinavého prádla z dětských
táborů a ve spíži vyrovnáte poslední sklenice letošních
zavařených okurek, kroužek v kalendáři Vám připomene,
že Vás komunitní centrum zve na oslavu svého otevření!
Sváteční den zahájíme dopolední kytarovou mší v kostele
sv. Ludmily a požehnáním centra, odpoledne nás pak čeká
vernisáž výstavy o svaté Ludmile a vystoupení mladičkých
hudebníků skupiny NasaY Beat v čele s tetínským pianistou Martinem Koryčanským a slavnostní den zakončíme
koncertem známé hudební skupiny Hm... Během celého
odpoledne budou také připraveny drobné aktivity pro děti.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání a přijďte si komunitní
centrum prohlédnout – záleží jen na Vás, strávíte-li s námi
celý den, nebo se zastavíte jen na skok. Tak jako tak budete vítáni!
Legoprojekt
Na slavnostní otevření centra bezprostředně naváže další akce určená pro širokou veřejnost, kterou by si neměli
nechat ujít zejména milovníci malých plastových kostiček.
Od středy 2. září do soboty 5. září zaplaví sál komunitního
centra stovky krabic a krabiček stavebnice Lego, z nichž
budeme vždy odpoledne stavit velikánské legoměsto! Tato
akce je otevřená všem dětem ve věku 6 – 12 let zdarma,

jedinou podmínkou účasti je kapacita našeho staveniště,
která je omezena 32 aktivními staviteli v jednom okamžiku. Do tohoto počtu se nezahrnují přihlížející, proto mohou malé stavitele směle doprovodit další členové rodiny
a během čekání si u nás třeba vypít kávu nebo si komunitní centrum prohlédnout. Celá akce vyvrcholí rodinným
setkáním se slavnostním otevřením legoměsta v sobotu
odpoledne, při kterém se děti budou moci pochlubit svým
společným dílem všem zvědavým přihlížejícím.
Svatoludmilská pouť
Třetí velkou zářijovou akcí, během níž komunitní centrum
otevře svá vrata nejširší veřejnosti, bude pouť sv. Ludmily
o víkendu 19. - 20. září. Během těchto dní bude komunitní
centrum především poskytovat zázemí a prostor pro odpočinek všem znaveným poutníkům…
Pravidelné programy
Kromě uvedených mimořádných akcí v centru začnou od
září i mnohé pravidelné programy – za všechny zmiňme
např. kurzy angličtiny, které budou díky grantu Evropské
unie pro účastníky zdarma. Evropský projekt nám umožní
poskytovat v centru zdarma také služby dluhové poradny
a mnohé další. Přehled aktivit a služeb nabízených v Komunitním centru sv. Ludmily najdete od srpna na internetových stránkách www.kc-ludmila.cz. O mnohých z nich
Vás budeme informovat i na plakátech či v příštích vydáních Tetínského zpravodaje.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Kateřina Ostatnická
ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily

Kdo byla Dobroslava, dívka blízká kněžně Ludmile?
Každoročně 25. června se ve Španělsku ve městě Jaca
koná velkolepá slavnost k uctění památky svaté Orosie ,
vlastním jménem Dobroslavy, původem z Čech. Kdo byla
tato v Čechách zapomenutá a teprve v posledních letech
vzpomínaná křesťanská mučednice, uznávaná jak katolickou tak pravoslavnou církví? Informace o ní jsou velmi
skoupé. Nejpodrobněji se o ní ve své práci zmiňuje Juan
Francisco Aznárez López, děkan katedrály ve městě Jaca,
kde jsou uloženy její ostatky.
Dobroslava byla podle legend dcerou českého knížete
Mojslava, zmiňovaného spolu s Bořivojem ve fuldských
análech. Velmi brzy osiřela a byla vychovávána Bořivojem a jeho manželkou kněžnou Ludmilou pravděpodobně na Levém Hradci. Všichni byli tehdy velmi mladí.
Pětadvacetiletý Bořivoj, tehdy už pokřtěný biskupem
Metodějem. Svatá Ludmila, zpodobňovaná v pozdním
věku jako babička, byla tehdy jeho teprve sedmnáctiletou
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manželkou.
J. F. A. López vyslovuje ve své práci domněnku, že Ludmila a o šest let mladší Dobroslava byly společně knězem
Kaichem pokřtěny na Levém Hradci.
V době, kdy byl věrozvěst Metoděj opět povolán do Říma,
pobývalo zde zároveň poselstvo aragonské. Metoděj byl
požádán papežem, aby pro prince aragonského vybral
vhodnou nevěstu. Volba padla na tehdy šestnáctiletou
Dobroslavu. Sňatek se konal v zastoupení.
Dobroslava se spolu s doprovodem vydala na cestu do
Španělska. Ve městě Jaca nenašli královský pár. Ten musel spolu s obyvatelstvem uprchnout před nájezdem Saracénů. Posel, kterého za králem vypravili, aby ho zpravil o
příjezdu princovy nevěsty, byl zabit tlupou Maurů. Družina
Dobroslavy čekala na jeho návrat marně.
Místní jim poradili, aby se na noc uchýlili do jeskyní na
pahorcích. Tam byli tlupou a jejím velitelem odpadlíkem
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Lupou dostiženi. Lupo po krásné Dobroslavě chtěl, aby
se vzdala křesťanské víry a stala se jeho ženou. Z tohoto
důvodu útok ještě odkládal. Dobroslava odmítla a Lupo
zaútočil na velitele Dobroslavina doprovodu. Dobroslava,
která už tehdy zřejmě přijala jméno Orosie, zvedla ruku,
aby útoku zabránila. Tak se stalo, že jí byla uťata ruka v
zápěstí. Zmařené naděje Lupa rozzuřily a přikázal, aby
byla sťata a byly jí odseknuty končetiny. Mezitím se don
Fortunio, manžel, kterého Dobroslava nikdy nespatřila,
vydal na pomoc. Přijel však pozdě. Svoji nevěstu uviděl
poprvé a naposledy mrtvou. Dobroslavu nechal pohřbít na
místě a dál neúnavně pronásledoval vrahy. Ve svých bojích neustával a později hrdinsky padl. Zemřel tak dříve,
než jeho královský otec. O dva roky později pastýř viděl
na místech, kde Dobroslava zemřela, vytrysknout pramen. Podle legend uslyšel hlas, který ho vyzval, aby hlavu
Orosie odnesl do města Yerba a tělo pak umístil v kostele
ve městě Jaca.

ve městě Jaca. Ještě v patnáctém století byla Dobroslava – Orosie uctívána i v Čechách. Ve Španělsku existují
záznamy o tom, že Češi se sem vydávali, aby si vyprosili přímluvu u své krajanky. Orosie - Dobroslava zemřela
mučednickou smrtí jako mladičká dívka. Svatořečena byla
v roce 1902. Její jméno Orosie nebo také Eurosie je vykládáno jako růže čistoty, nevinnosti, statečnosti a trpělivosti.
Je patronkou vinařů, přímluvkyní v dobách sucha za déšť
(jméno Orosie může být také vykládáno jako orosená) a
naopak jako ochránkyně v době bouří a krupobití.
My na Tetíně si můžeme představovat, že kdysi, možná,
kdo ví, mohla tato krásná a statečná dívka v doprovodu
Bořivoje a jeho manželky Ludmily, pozdější nejvýznamnější slovanské světice, navštívit i hradiště Tetín.
Stáňa Hahnová členka Sdružení sv. Ludmily,
průvodkyně po kostelech na Tetíně

Odešel Petr Kohout, řečený Hůťa
Ještě před koronavirem jsme se s Martinem Majerem domlouvali, že vyrazíme pokecat s objevitelem jeskyně Martina, Petrem Kohoutem Hůťou. Už k tomu nedojde. Petr
zemřel v sanatoriu na Pleši, diagnóza rakovina. Průběh
nemoci byl rychlý, strávil tam dva měsíce.
Je těžké vzpomenout na někoho, jako byl on. Když on začínal s jeskyněmi, já u toho nebyl. V paměti uvízl kolohnát,
spolustudent páté třídy základky na Tetíně. Jenomže na
rozdíl od nás si ročník 1952 po skončení studia šel rovnou
pro občanku. Neměl to v životě lehké – divná rodina v divné době. Aby pomohl rodině finančně, houbařil po Kodě,
znal všechna zákoutí Kody a všímal si detailů v přírodě.
Tenhle zájem ho svedl začátkem sedmdesátých let dohromady s Pepou Plotem-Bidlem. Byl jedním z první čtveřice
tetínských jeskyňářů.
Velice brzy začala jeho všímavost nést výsledky. A tím nejdůležitějším byl objev jeskyně Martina v Kodě. Jak posoudit a ocenit člověka, absolventa pětitřídky na Tetíně, za to,
že našel tak cennou lokalitu. Asi těžko najdeme v české
speleologii podobný příběh. A ten pokračuje archeologickými lokalitami na Kodě, jeskyní Ve stráni. Dva velcí archeologové pracovali na lokalitách, nalezených Petrem.
Ctihodný doktor Vencl, objevitel stanice lovců na Šanově
koutě, kopal Martinu.
Tehdy začínající Václav Matoušek kopal v jeskyni Ve stráni. Na obou lokalitách jsme se učili, jak je důležité zkoumat jeskynní sedimenty ve své komplexnosti. Nevím, zda
doktor Vencl znal Petrovo vzdělání. Ale důsledně ho oslovoval: „Pane Hůťa“. Když se mu povedlo hodit Petrovi na
hlavu prázdný kbelík v sondě před Martinou, zaznělo:
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„ Pane Hůťa, nebolelo to?“ Petr odvětil, že se nic nestalo,
pak zalezl pod převis a vyl jak šakal, což už doktor Vencl
neslyšel .
Objev Martiny přivedl do skupiny nové zájemce, řadu studentů středních a následně vysokých škol. Petr cítil handicap vzdělání, snažil se mluvit spisovně, vznikaly z toho zajímavé novotvary. Účastnil se i expedic do země zaslíbené
- Slovenského krasu. Kopal s námi v Propástce, Portálovce, Terasovce, v sondě pod Tetínskou chodbou. Stavěl s
námi základnu na Damilu. Zde se přihodila zajímavá věc.
Jedné noci neznámý pachatel odšrouboval mříže na prodejně v Tetíně a prodejnu vykradl. Krátce předtím nám
Místní národní výbor (MNV) věnoval částku 5 000 Kč na
vybavení (1979?), a tak se nakoupilo vybavení, zčásti potřebné nářadí. Pečlivý Bidlo udělal držáky na vercajk a tak
se stalo, že po krádeži se soudruzi z Veřejné bezpečnosti
šli podívat, jestli tu prodejnu náhodou nevykradli ti divní
chasníci boudy na Damilu. Koukali dost divně po jeskyňářském nepořádku, ale jeden nadmíru bystrý příslušník si
všiml, že na držáku klíčů schází klíč devatenácka. Na dotaz, kde je, dostal informaci, že si ho domů půjčil Petr. Na
to konto provedli příslušníci několik prohlídek v kotelně ve
Hlinkách, kde Petr pracoval, i u nich doma. I když bylo
jasné, vzhledem k řetězu vloupaček po celém okrese, že
pachatelé musí být mobilní- Petr neměl řidičák.
Apropo, ty šťáry na boudě byly celkem tři. Po jedné ze zábav hlásil bodrý spoluobčan, že mu vykradli zaparkované
auto, a tak to autorádio, magnetofon, televizi a další krámy
asi tak na náklaďák přišli příslušníci VB hledat na boudu.
Poslední štára byla vážnější. V červnu 1989 po zatčení
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J. Němce šťáru dělala STB. Zde si musím stěžovat na neznámého soudruha, nechtělo se mu hrabat ve špinavých
hadrech, a tak nenašel odpalovací strojek. Ksakru, mohli
z nás být na poslední chvíli političtí vězni. Ale-kde se dá
tohle reklamovat? U předsedy vlády?
Co napsat na závěr. Každého z nás ovlivňuje rodina,
vzdělání, práce, setkání se zajímavými lidmi. To, že tohle

píšu na web jeskyňářské skupiny, je i Hůťova práce. Díky,
Petře.
Za všechny Petrovy kamarády poděkování jeho družce,
paní. M. Eliáškové z Berouna. Prožila s Petrem 36let, víc
než polovinu jeho života, a byla při něm v posledních chvílích.
Ladislav Pecka

Jak se rodil tetínský vodovod?
Zdroj: Muzeum Tetín

Voda souvisí se životem a bez ní život není. Proto lidská
sídla vznikala vždy v místech, kde byla voda dostupná.
Hradiště Tetín v raném středověku vzniklo na strategickém místě na křížení kupeckých cest, kde mohlo být dobře opevněno na ostrohu nad Berounkou, dříve Mží a ještě
dříve Mízou. Tetín ale leží v krasové oblasti, a proto se
voda na povrchu příliš neudrží. Co zbývalo tedy našim
předkům, než vodu dovést z krasové vyvěračky z místa
zvaného Domášov.
Můžeme se dohadovat, jak stará je snaha dopravovat
vodu do centra obce z tohoto vodního zdroje. Že historie
tohoto snažení bude nejspíše dlouhá, nasvědčuje Kronika
česká Václava Hájka z Libočan, který jí na Tetíně v letech
1533-1538 jako místní farář sepsal.
„Léta sedmistého třicátého druhého
...Toho roku brzo po vykonání toho hodování Tétka rozkázala město Tétin postaviti a širokými i vysokými valy je
osypati a vodou z jedné studnice prudkého pramene kázala až na ryňk městský s nemalým nákladem přivésti a
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tu se svým mužem Slavošem a s svou čeledí mnohá léta
pokojně seděla.“
Tento text Václava Hájka je skvělý z několik důvodů. Především proto, že dokazuje, že již minimálně za Hájka byl
na náves dovedena voda, jehož existenci románově posunuje až do roku 732. Ale kdo ví, kdy vlastně vodovod, nejspíše povrchový kanál, vznikl. Kde jinde více než právě na
Tetíně se tak krásně mísí historie s bájemi, náboženstvím
a mystikou. Hájek je pro nás skvělým průvodcem. Právě
proto bude tento jeho pradávný text ztvárněn na nové zdi
u rybníka ke každodennímu připomenutí, aby nejen pocestní, ale i my Tetínští jsme si vody více vážili.
Věřím, že společně s průvodkyní Stanislavou Hahnovou
naši myšlenku zmapovat historii dovedení vody do obce
dotáhneme do konce.
Martin Hrdlička, starosta
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Vývoj podoby Tetínského zpravodaje
Čtete již jubilejní 30. číslo Tetínského zpravodaje. To úplně
první číslo vyšlo před dvaceti lety, v září roku 2000. Zpravodaj připravovala ve spolupráci s dřívějším vedení obce
paní PhDr. Jana Brajerová, jenž má od letošního června
pamětní desku v tetínském muzeu.
Již v několika číslech jsem pro vás připravil základní
přehledy o Tetínském zpravodaji. Statistiky byly vedené
především od 14.čísla, neboť tím mé vydávání začalo. V
přehledech jste se mohli dočíst jak postupem času rostou
počty stran apod. 14. číslo vyšlo se 14ti a to 29. s 54mi
stranami. Nejobsáhlejší ovšem bylo 27. číslo s 58mi stranami. Rostoucí rozsah nás vedl ke změně formátu z A5 na
A4 což přináší řadu výhod.
Tentokrát Vám přináším přehled vývoje podoby titulních
stran zpravodajů. Zpravodaje jsem rozdělil do tří generací
: 1. generace 2000 - 2008 - celkem 13 zpravodajů, formát
A5 - Jana Brajerová.
2. generace: 2014 - 2019 - celkem 15 zpravodajů, formát
A5 - Vojtěch Hrdlička.
3. generace: 2020 - ? - celkem 2 zpravodaje, formát A4 Vojtěch Hrdlička.
Historicky první zpravodaj tedy vyšel v roce 2000 (viz. obrázek č.1). Poslední zpravodaj v původní podobě vyšel v
lednu 2008 (viz.obrázek č.2).
První číslo druhé generace Tetínského zpravodaje vyšlo
v březnu 2015 a tímto číslem nové vedení obce v čele s

Obrázek č.2: rok 2008

Obrázek č.3: rok 2015

Martinem Hrdličkou obnovilo zpravodaj. (viz. obrázek č.3)
Tzv. druhá generace zpravodajů byla ukončena začátkem
nového desetiletí a to 29. číslem, které vyšlo již v nové
grafické identitě. (Poslední číslo druhé generace můžete
vidět na obrázku č.4).
Současné, 30té číslo je druhým v pořadí v novém designu.
(první číslo v současném designu vidíte na obrázku č.5)
Obrázek č.3: rok 2019

Obrázek č.3: rok 2020

Obrázek č.1: Historicky první číslo, rok 2000

Je mi velkou ctí, že jsem mohl připravit a vydat celkem 17
zpravodajů a doufám, že se na Tetíně najde někdo kdo na
vydávání zpravodajů naváže a že zpravodaj nezanikne.
Zapojit se do příprav zpravodajů můžete již teď, rád bych
zpravodaj postupně předal dále. Kontaktovat mě můžete
na: vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
Vojtěch Hrdlička, SVV

Následující, 31. číslo Tetínského
zpravodaje vyjde: říjen/listopad 2020
Uzávěrka článků je do 30.9.2020

26

Tetínský zpravodaj

Tetínská kachna

Srbsko řeší populační katastrofu, na to už je
pozdě, míní experti!
Nejedná se o nějaký výmysl! Naopak s touto zprávou
přišla Mladá fronta DNES, která se za bulvár ještě nepovažuje. Zpráva vyšla 15. února 2020, což tetínské
úřady samozřejmě zaznamenaly, a vyslaly do Srbska
svoji delegaci, aby situaci monitorovala. Důkladné zkoumání situace ovšem přerušila koronavirová krize, a tak
se vše muselo odložit na neurčito. Hlavní obavou bylo,
že by hrozila migrace Srbů (Srbečáků) na Tetín. O velkém odlivu obyvatel píše sama Mladá fronta. Tetín je
však plně připraven a migraci občanů Srbska na Tetín
se postavit čelem a poskytnout potřebnou pomoc.
Dalším důkazem odlivu Srbů, řeší i tamní fotbalisté. SK Tetín měl 13. 6. 2020 sehrát se Srbskem přátelské utkání, které bylo však na poslední chvíli
srbskou stranou odvoláno pro nedostatek hráčů. K dispozici měli jen sedm fotbalistů, což je na velký fotbal,

ke kterému je na obou stranách potřeba jedenáct hráčů,
opravdu málo.
Článek MF DNES je uzavírán slovy: Demografové většinu
nabízejí jako lék na skomírající plodnost navýšení imigrace. Jenže do Srbska se kromě zestárlých srbských gastarbeiterů, vracejících se na penzi domů, nikomu nechce.
„Dokud bude Srbsko pro potencionální imigranty neatraktivní, tak bude jeho populace stárnout a ubývat,“ uzavírá
portál balkaninsight.com.
Celé znění článku najdete na: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/srbsko-demografie-ubytek-obyvatelstva
-balkan-populace-vymirani.A200211_210930_zahranicni_aha
Hadrián Augustín, Tetínská kachna

Zdroj: IDNES.cz

HLEDÁ SE TETÍNSKÝ VODNÍK

Nabízíme:

Obec Tetín a TST se vzhledem ke skutečnosti, že bude v létě dokončena obnova rybníka
na návsi, rozhodli vypsat výběrové řízení na
obnovenou funkci vodníka. Samozřejmě podmínkou je, že bude v rybníku voda.

Požadujeme:

Životopisy zasílejte na: info@tet.rybnik.cz
Tetínský zpravodaj

1) zaměstnání v týmu Technických
služeb Tetín 2) Souhlas s topením turistů a některých místních 3) povolení sběru dušiček a jejich
ukládání v místním Tetínském muzeu 4) Smlouvu
na dobu určitou, na 100 let.
1) trestně právní bezúhonnost
2) nezávislost na alkoholu 3) osobní vztah k Tetínu
a jeho vodám 4) min. 100 let praxe
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Foto: Jiří Jiroušek, z archivu
Destinační agentury Berounsko

30. číslo Tetínského zpravodaje vyšlo 19. 7. 2020

30. číslo Tetínského zpravodaje připravili:

Druhé číslo ze tří za rok 2020, místo vydání: Tetín

Bc. Vojtěch Hrdlička (SVV), Mgr. Ivana Vašků (korektura)

Vydává Obecní úřad na Tetíně pro své občany

Na obsahu 30. čísla Tetínského zpravodaje se příspěvky podíleli:

Na Knížecí 2, 26601 Tetín tel./fax: 311 622 316

Bc. Vojtěch Hrdlička, Ing. Martin Hrdlička, ThLic. Dominik kardinál Duka

e-mail: ou@tetin.cz / IČO: 00233889

O.P., Karel Volf, Ladislav Pecka, Ondřej Hrdlička MTCP (Hons),, Petr
Malíř, Mgr. Ivana Vašků, Mgr. Alena Škulecová, Alena Pelikánová, To-

Zpravodaj tiskne - Alois Vašků

máš Gottwald, Stanislava Hahnová Šedinová, Mgr. Miroslava Janiča-

Na Knížecí 168, 26601 Tetín

tová, Ing. Tomáš Báča, Bc. Eliška Švandová, Lenka Viezánová, Petr

IČO: 06408737; vasku.servis@gmail.com

Vychodil, Ing. Petr Horák, Gabriel Kovács, Václav Červený, Kateřina
Ostatnická a RNDr. František Pojer

Tetínský zpravodaj je zaevidován na Ministerstvu kultury ČR,
pod ev. č. MK ČR E 10611

