TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Rozhovor s poslankyní Věrou Kovářovou
Zprávy z kulturních a sportovních akcí
str.5-8
str. 31-46

Poslanecký den poslance Jana Skopečka na Tetíně

Novinky na Tetínském posvícení
str.25-31

Elvis Presley viděn na Tetíně
str.55-56

str.9-11

Prezident republiky podpořil Ludmilu

str.17-18

Homogenizace silnice III. třídy
a navazující investice
str.4

27
č. 2/3 2019

OBEC TETÍN

WWW.TETIN.CZ

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						

1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tentokrát bych se rád v úvodníku věnoval životnímu
prostředí. Toto číslo Tetínské zpravodaje vychází v
době každoročních veder. Začínáme si pomalu na
klimatickou změnu zvykat. Horší je to ale v přírodě.
Vedro totiž provázejí sucha a dlouhodobý vláhový
deficit přinesl v loňském roce masové hynutí stromů
na Tetíně a v jeho okolí. Jedná se o břízy, jasany, borovice a modříny. Technické služby Tetín tyto stromy
postupně kácí a na podzim budeme pokračovat s
výsadbou stromů nových. Každé vedro, které přijde, ve mně budí obavy, které stromy zase uschnou.
Dalším problémem je voda. Díky přivaděči od Berouna jsme sice napojeni na
systém Želivka, ale na Berounsku začíná být problém s tím, že tento přivaděč
svou kapacitou přestává stačit a dokonce v Berounské aglomeraci se díky
tomu začíná omezovat výstavba nových
domů. My na Tetíně máme naštěstí další
vodní zdroj v Domášově a můžeme oba
zdroje pitné vody kombinovat. Nicméně
si vody z tohoto zdroje musíme vážit.
Předně nás čekají opatření zabezpečující
vlastní vodní zdroj (oplocení), přivaděč
a budeme muset opravit vodojem. Při
menším odběru vody v domácnostech, a
to především v zimě, době dešťů a v nočních hodinách, voda odtékala bez užitku
do přepadu. Postupně realizujeme několik opatření, abychom tuto vodu využili. Jedná se o dovedení přepadového
vodovodu do našeho rybníka či požární
nádrže na návsi. Zde bude voda využívána v zavlažování veřejné zeleně. Na
podzim zahájíme stavební práce. Dále v
těchto dnech jsme dovedli druhou větev
přepadového vodovodu až na zelenou
plochu před Vinotékou, kde bude umístěna podzemní akumulační nádrž a vy-

Ing. Martin Hrdlička, starosta

budován vodní prvek. Dále jsme vyčistili
žumpu před Tetínskou hospodou a bude
nadále využívána rovněž pro jímání dešťové vody ze střechy Kulturního domu.
Doporučujeme občanům, aby postupovali podobně a odpojené žumpy a
septiky využívali rovněž pro zadržování
dešťové vody a následně využívali pro
zálivku.
Další bolestivým tématem jsou odpadní
vody. Budeme muset investovat nejspíše
do zvětšení kapacity ČOV. Velkým problémem zůstává nesprávné vypouštění
odpadních a dešťových vod do systému
kanalizací v obci. Několik neukázněných
majitelů nemovitostí nejen znečišťuje
své okolí, ale i vystavuje svou obec nebezpečí pokut ze strany Inspekce životního prostředí. Zastupitelstvem zřízená
Skupina životního prostředí v současné
době rozbíhá projekt Modrozelený certifikát obce Tetín, který budou moci získat
majitelé nemovitostí, kteří mají vše v pořádku (popsáno v samostatném článku).
Posledním velkým tématem je likvidace
odpadů. V současné době se významně
zpřísňují pravidla pro likvidaci tříděného
odpadu, a obec bude muset celý systém
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přebudovat. Dále nás čeká i přesun sběrného dvora do Modrého lomu. Černé
skládky a nepořádek technické služby
úspěšně řeší za pomoci aplikace ProblemReport, kde občané aktivně hlásí témata k nápravě. Zkrátka životnímu prostředí
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musíme věnovat pozornost i do budoucna a věříme, že si to vezmou za své všichni, kteří na Tetíně bydlí. Pojďte nám pomoci, aby Tetín bylo hezké místo k životu.
Váš starosta

Obecní rozpočet je v dobré kondici
Možná jste všimli, že před volbami se
objevily v obci informace, že se obec
zadlužuje, a dokonce jedno volební seskupení si dalo do programu, že bude
bojovat proti tomuto zadlužování. Bohužel se tyto hlášky objevují čas od času
zase. Mrzí mne, že tito lidé si nedají práci,
aby si dohledali na úřední desce údaje o
hospodaření, nebo za mnou nepřijdou
a nezeptají, jak se situace skutečně má.
Jak tedy odpovídáme těmto škarohlídům, pokud chtějí tedy vůbec racionální
argumenty slyšet?
Jak informoval člen Finančního výboru
Martin Krtek v roce 2018 v Tetínském
zpravodaji č. 24, vyvíjely se příjmy obce
2011 - 13 mil. Kč, 2013 – 11 mil. Kč, 2015

14,5 mil. Kč, 2017 – 15,6 mil. Kč a letos
přibyl údaj za 2018 – 20,5 mil. Kč. Co tato
čísla ukazují? Především to, že se nám v
posledních 5 letech daří navyšovat příjmy obce. Hlavními zdroji jsou příjmy
ze státního rozpočtu, úspěšné čerpání
dotací, příjmy z prosperujících Technických služeb Tetín a příjmy z darů např.
ČEZ Lomy, Mořina atd. Co se týká výdajové stránky věci daří se nám většinu
prostředků směrovat do investic, tzn. že
příjmy „neprojídáme“ na provozních nákladech např. chodu Obecního úřadu.
Zkrátka nám to umožňuje investovat do
zvelebování veřejných prostor a dalšího
nemovitého majetku obce. I přes tuto investiční aktivitu (viz. článek Plán investic
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červenec-prosinec 2019) se daří držet
stav na účtech v dobrém stavu, kdy v
těchto dnech máme na obecních účtech
celkem 11,4 mil. Kč , máme investiční úvěr na školu ve výši 4,2 mil. Kč a i
Technické služby Tetín hospodaří dobře,
takže mají na účtu 4,5 mil. Kč. Jinak ještě k fungování financí a rozpočtu obce.
Základní koncepci rozpočtu včetně
Plán investičního rozvoje schvaluje zastupitelstvo obce, investice pak hlídá a
realizuje Skupina investiční rozvoje (SIR)
-vede místostarosta Martin Machulka,
rozpočet provozně vede správce rozpočtu paní Monika Čížková- úřednice OÚ
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a na finance dohlíží Finanční výbor ve
složení Hrdlička Ondřej, Martin Krtek a
Ivana Fleischmanová. Hospodaření obce
je kontrolováno státem z několika stran
a to jak od poskytovatelů dotací (ministerstva a jejich agentury), tak ze strany
auditního orgánu Středočeského kraje.
Letos kromě kontroly vedení účetnictví,
konstatovala kontrola Kraje, že naše hospodaření je nadprůměrně zdravé. Takže
mohu všem, kdo se na našem úspěšném
hospodaření podílí poděkovat, a škarohlídům vzkázat, že mohou klidně spát.
Martin Hrdlička, starosta

Modrozelený certifikát obce Tetín
Jak jsem zmiňoval v úvodníku Tetínského zpravodaje, snažíme se konat kroky
na vylepšení životního prostředí. Konkrétně péče o kvalitu vod a ovzduší patří
u nás mezi nejpřednější. Jednoduše řešeno, naší snahou je zajistit, aby odpadní vody tekly do splaškové kanalizace a
následně do ČOV, kde jsou splašky řádně pročištěny; dešťové vody řádně svést
do dešťové kanalizace, aby jako balastní
vody nezatěžovaly čistírnu.
Vytápění domů v zimě je také velmi citlivá záležitost. Protože jsou stále mezi
námi majitelé nemovitostí, kteří si pletou
papír s plastem a používají neekologické
kotle na fosilní paliva, musíme se pokusit
řešit i tuto oblast. Nechceme přeci dýchat zplodiny z komínu našeho souseda.
Snažíme se jít ale cestou pozitivní motivace a dobrého příkladu a ne restrikce.
Věříme, že najdeme dostatek majitelů
nemovitostí, kteří mají své objekty v pořádku a nechají si rádi správný způsob
hospodaření s odpadními vodami a spa-

lování certifikovat. Jinými slovy potvrdit,
že mají vše v pořádku. Věříme, že společenská prestiž bude prozatím dostatečnou motivací k certifikaci. Přiznáváme, že
je cílem zvýšit počet nemovitostí, které
mají vše v pořádku a neznečišťují okolí,
ale na druhou stranu touto vylučovací
metodou identifikovat domy, kde to v
pořádku není.
Celý proces certifikace bude mít v zastupitelstvu na starosti Skupina životní
prostředí. O dalším průběhu Vás budeme informovat a počítáme, že certifikaci
zahájíme během podzimu.
Souběžně probíhá kontrola dešťové kanalizace, kdy postupně zjišťujeme odkud
jsou splašky vypouštěny. Prosíme současně ty, kteří nemají své nemovitosti
nebo jejich části připojeny na splaškovou kanalizaci nebo naopak okapy, kanálky na dešťovou vodu mají napojeny
do splaškové, aby si to v tomto roce
uvedli do pořádku.
Martin Hrdlička, starosta
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Homogenizace silnice III. třídy
a navazující investice

Obec Tetín vyvinula úsilí na spojení investic obce a kraje. Homogenizace silnice III. třídy je prakticky v těchto dnech
dokončena. Děkujeme za trpělivost občanů s dopravními omezeními.
S rekonstrukcí povrchu logicky se spojily
některé obecní investice.
S největší třetí etapou, a to je ulice Na
Knížecí, se souběžně realizovala příprava na navazující obecní investici, a to je
chodník. Připravily se obrubníky a vpusti.
Bohužel skutečnost, že nám SFDI neposkytlo dotaci na tento chodník nás nutí
tuto stavbu etapizovat. O dalším průběhu budete informováni. Dále jsme provedli přípravu na budování vysokorychlostního internetu a dalších sítí a to tím,
že v celé obci je vybudováno 13 překopů,
kde jsou uloženy chráničky. Hlavní komunikace by se tedy neměla v budoucnu kvůli inženýrským sítím překopávat.

Stavba vyvolala několik dopravních
opatření, a to zjednosměrnění dopravy v
ulici Kodecká, Včelařská a Chmelenského
a ulici Pod Lesem. Nadále platí omezení
stání na průjezdní komunikaci. Pokud
to občané nebudou respektovat, DI PČR
umístí dopravní značení. Dále se dokončuje prostor před kulturním domem, kde
budou snad komunikace v červenci dokončeny a zeleň se očekává do podzimu.
V prostoru před Vinotékou vzniklo nové
obratiště autobusů a bude zde umístěna v nejbližších týdnech zastávka. Do
zeleného ostrůvku jsme dovedli přepadovou vodu z vodojemu a po umístění
podzemní retenční nádrže zde v nejbližší
dobře vybudujeme okrasný vodní prvek.
Na stavbě se myslím dobře podílela firma Strabag, RISL a projektant PPÚ.
Děkujeme všem.
Martin Hrdlička, starosta
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Věra Kovářová: Na Tetíně mě vždy

přivítá velmi přátelské prostředí
Rozhovor s poslankyní Ing. Věrou Kovářovou

Paní poslankyně Věra Kovářová je poslankyní za hnutí Starostové a nezávislí již od roku 2013. Je také místopředsedkyní tohoto hnutí a pusobí i
jako zastupitelka Středočeského kraje. Předtím byla mezi lety 2008 a 2010
starostkou obce Chýně.
Vystudovala zahraniční obchod na VŠE v
Praze a získala titul Ing.
V Poslanecké sněmovně je místopředsedkyní ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Je také členkou
rozpočtového výboru.
Paní poslankyně již několik let spolupracuje s Tetínem a ráda se sem vrací,
zvláště na Svatoludmilskou pouť. Podporuje i projekt Svatá Ludmila 1100 let.
Děkujeme za její podporu!
Ing. Věra Kovářová,
Paní Kovářová byla tak laskava, že poskytposlankyně
la rozhovor do Tetínského zpravodaje.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
1) Působila jste jako starostka obce Chý- tečné a rozmanité práce.
ně, jak na toto období vzpomínáte?
2) Když se ohlédnete zpět, byla funkce
Byla to nejlepší práce, kterou jsem děla- starostky pro Vás příjemnější než role
la, ale zároveň taky byla nejnáročnější. poslankyně?
Při nástupu do funkce, jsem hned zjistila,
že je spousta věcí, které je třeba udělat a Obojí mě baví, ale nedá se to úplně srovřešit. Chýně navíc byla rychle se rozrůs- návat. Zkušenost starostky mě velmi
tající a rozvíjející obec. Počet obyvatel pomáhá v práci ve sněmovně, ale jedná
rychle rostl, ale občanská vybavenost se o úplně odlišné úrovně. Zatímco jako
chyběla. Kromě těch běžných starostí starostka jsem se starala „pouze“ o zájsem se zároveň učila jednat s lidmi, řešit jmy a dobro své obce, jako poslankyně
problémy od nejmenších věcí jako díra řeším věci v celonárodním měřítku. A je
v silnici po největší jako čistírna odpad- třeba mít na paměti dobro celé země, a
ních vod. Bylo to tedy krásné a zároveň ne pouze nějaké části. Zkušenosti z ponáročné období, naplněné spoustou uži- stu starostky jsou však velmi cenné a
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často je využívám v roli poslankyně. Obě
role se mi však líbí, byť je každá jiná. Momentálně se cítím velmi užitečná ve své
práci ve sněmovně. Například když jsem
byla starostka, věděla jsem, že potřebujeme školu. V rámci svého poslaneckého mandátu jsem pak spolupracovala
na dotačním programu, který podporoval výstavbu škol. Například v našem
Středočeském kraji se jich díky tomu
postavilo nebo rozšířilo několik desítek.
3) Co říkáte na aktuální protesty proti
vládě ČR?
Dle mého názoru se jedná o legitimní
protesty, které nerozlučně patří k demokracii. Občané mají právo vyjádřit svůj
názor kdykoliv. Nemůžeme je redukovat
pouze na „voliče jednou za čtyři roky“.
Samozřejmě není to tak, že by demonstrace měly přímo rozhodovat o všem,
co se ve státě děje. Avšak jedná se o
občanský aktivismus, který má svůj hlas
a rovněž je to jistý indikátor o tom, co
se ve společnosti děje. Rozhodně bych
ale odmítala nařčení některých politiků,
kteří se snaží protesty znevažovat a dehonestovat protestující. To opravdu do
vyspělé politické kultury nepatří. Je samozřejmě na premiérovi, jak s protesty
proti vládě naloží. Ovšem z historie naší
země známe, že mnozí ministři a premiéři odstoupili ze svých funkcí pro „méně“
závažné důvody, než je trestní stíhání.
Andrej Babiš je bohužel zatížen velmi
zásadními, a ne lecjakými obviněními. I
kdyby neodstoupil, tak dle mého názoru jsou přesto demonstrace a současný
občanský aktivismus prospěšné pro naši
demokracii. Je vidět, že mnozí lidé, kteří
se o politiku nezajímají, dnes i díky demonstracím sledují, co se děje. Toto roz-
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hodně prospívá budování a upevnění
naší prodemokratické společnosti.
4) Může čím dál větší nárůst deficitu státního rozpočtu poškodit Českou republiku?
Dle mého názoru zcela jistě větší nárůst
deficitu státního rozpočtu může poškodit naši republiku. Schodkový rozpočet
je možné plánovat v době ekonomické
recese, kdy je potřeba finance tzv. „nalít“ do ekonomiky, a tak ji povzbudit.
Aby se opět ekonomika rozběhla anebo
aby se maximálně snížil dopad recese. V
době hospodářského růstu jako máme
nyní, by měl být rozpočet vyrovnaný a
vláda by si měla dělat rezervy na horší
časy, protože víme, že ekonomický cyklus se jednou opět otočí a ekonomika
bude klesat. Jedině jak je možné deficit
rozpočtu 40 mld. ospravedlnit je ten, že
by tyto prostředky šly na investice, které
mají v budoucnu svůj přínos. Současná
vláda bohužel schodek využívá k uspokojení populistických a neúčelových výdajů, které nemají přidanou hodnotu a v
budoucnu budou představovat zátěž.
5) Jak by měla vláda lépe a odpovědněji
hospodařit?
Jak jsem naznačila v předchozí odpovědi, tak by se vláda měla především
soustředit na zvýšení investic například do rozvoje dopravní infrastruktury, digitalizace apod. Investice se nám
v dlouhodobém horizontu vyplatí a zajistí konkurenceschopnost ČR v Evropě
i ve světě. Vláda by se měla soustředit
na vypracování vyrovnaného rozpočtu, aby v době ekonomického růstu
zbytečně nezvyšovala zadlužení ČR.
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Především by se měla soustředit na snížení mandatorních výdajů a typicky
přehodnocení neúčelových a populistických výdajů. Zároveň by si vláda měla
dělat rezervy pro případ ekonomické
recese, protože ekonomika nám začíná
zpomalovat a hospodářské prognózy
jsou čím dál více skeptičtější.
6) Jaká je první věc, kterou si spojíte s
Tetínem?
První se mi vybaví Svatoludmilská pouť,
kterou velmi ráda a opakovaně navštěvuji. Vždy se jedná o krásnou akci, kterou
si naplno užiji a výborně se pobavím.
7) Vracíte se na Tetín ráda?
Bezpochyby! Každoročně se vracím právě na onu pouť, setkávám se s lidmi,
které velmi dobře znám a ráda je znovu
vidím. V Tetíně mě vždy přivítá velmi přátelské prostředí. Je radost se sem vždy
vracet.
8) Co se Vám nejvíce na Tetíně líbí?
I když je to nedaleko Prahy, přesto si Tetín
zachoval takový ten příjemný venkovský
ráz a svého ducha. Je zde krásná příroda a Tetín si udržuje tradice. Jednoduše
ideální místo pro život.
9) Co Vás v nejbližší době čeká v Poslanecké sněmovně?
V nejbližší době mě čeká projednávání
naší novely o tvůrčím volnu pro učitele.
Jedná se o nástroj, který má za cíl zlepšit
situaci v našem školství, a který běžně a
úspěšně funguje v zahraničí. Přibližně 20
% učitelů dnes trpí příznaky syndromu
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vyhoření a 60 % je syndromem vyhoření
ohroženo. Tvůrčí volno učiteli poskytuje
možnost vlastní rozvoje, načerpání nových impulzů a trendů ve výuce daného
předmětu. Do škol se pak učitelé vrací
odpočinutí, motivovaní a plní nových
nápadů na zlepšení výuky. Tím pádem
se zlepšuje úroveň našeho vzdělávacího systému a také vzdělanosti našich
dětí. Situace ve školství dnes rovněž trpí
nedostatkem učitelů. Pouze 40 % absolventů pedagogických fakultu skutečně
nastoupí do práce jako učitel. Institut
tvůrčího volna tak může přispět k zatraktivnění povolání učitele a zvýšení zájmu
o jeho vykonávání. Dále mě pak od září
čeká příprava státního rozpočtu na rok
2020, která se naplno rozjede. Zároveň
my ve STANu budeme prosazovat náš
balíček pro boje se suchem a ochranou
vody.
10) Strany STAN a TOP 09 udělaly ve volbách do Evropského parlamentu poměrně dobrý výsledek, není to signál pro obnovení spolupráce?
Ve volbách do EP se nám skutečně povedl poměrně dobrý výsledek, se kterým
jsme spokojeni. Co se týče těchto voleb,
tak je pravda, že tato volební koalice
měla mnoho společného a spolupráce
byla užitečná. K TOP09 máme tradičně blízko, i díky naší společné historii
a společným hodnotám. Jako STAN se
nám však podařilo nabýt vlastní svébytné existence. Jsme hnutí, které vyrostlo
pomalu a odspodu, z našich obcí a měst.
Problematiku komunální politiky sami
velmi dobře známe a hájíme zájmy venkova, obcí a měst na celostátní úrovni.
Snažíme se spolupracovat s mnoha subjekty a nejen TOP09, jedná se například
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o mnoho regionálních hnutí. V současnosti náš nový předseda Vít Rakušan vyzval k předvolební spolupráci v příštích
sněmovních volbách.
11) Jaký je podle Vás Váš zatím největší
úspěch v Poslanecké sněmovně?
Na to, že působíme v opozici, se mi relativně daří prosazovat spoustu věcí v Poslanecké sněmovně. Za hlavní úspěchy
bych považovala prosazení dotačního
programu na výstavbu a rozšíření škol.
Tím se zároveň podařilo otevřít téma nedostatku kapacit i mateřských škol, díky
čemuž se povedlo navýšit objem prostředků na zvyšování kapacit ve školách
a školkách. Dále pak se podařilo prosadit
změnu při vyřizování řidičských průkazů,
kdy jsme zrušili místní příslušnost a povinnost nosit si vlastní fotku při žádosti
o průkaz. Díky tomu si můžeme vyřídit

řidičský průkaz na jakékoliv obci s rozšířenou působností a vyfotí nás přímo na
místě. Nakonec na začátku tohoto roku
mně prošla novela na snížení sazby DPH
na jízdném na veřejnou dopravu.
12) Jaký je Váš hlavní cíl, kterého chcete
ještě v tomto volebním období dosáhnout?
Momentálně je mým hlavním cílem prosadit výše zmíněný zákon o tvůrčím volnu a náš balíček pro boje se suchem a
ochranou vody. Co se týče státní rozpočtu, tak je mým cílem prosadit například
zvýšení investic do dopravní infrastruktury a věci, které jsou důležité pro naše
obce a města, tedy jejich občanskou vybavenost, prostředky místní komunikace
apod.
Ptal se
Vojtěch Hrdlička, předseda (SVV)

Destinační agentura Berounsko
Jak jistě víte zakládá se destinační agentura Berounsko, která bude mít za úkol
podpořit turistický ruch na Berounsku
a vytvořit užší spolupráci mezi městy a
obcemi. Tetín proto spolu s Berounem
vystupuje z nefungujícího Bohemia Centralis.
Berounský deník: Vstup do spolku Berounsko coby zakládající členové zatím
schválili zastupitelé z Králova Dvora, Svatého Jana pod Skalou, Srbska, Zdic a Tetína. Uvažují o něm ještě v Karlštejně.
„Od spolku čekáme, že bude propagovat
celé Berounsko jako cíl pro turisty. Hlavně
udržitelný turistický cíl,“ vysvětila starostka Soňa Chalupová. Ta řekla, že se bude

snažit o to, aby hlavní způsob cestování do
Českého krasu a Křivoklátska byl vlak, případně kolo. „Nejen auto. Už moc prostoru
pro auta tu nemáme,“ vysvětlila.
Jak dále řekla mluvčí Jitka Soukupová, v
případě schválení založení spolku zastupiteli, práce nekončí. „Budeme se snažit pro
spolek získat certifikaci, abychom mohli
čerpat dotace, aby se s námi počítalo jako
s partnerem,“ vysvětlila.
Nově vzniklý spolek by měl sídlit na Husově
náměstí v Berouně. Zdroj: Berouský deník
Jakmile budou další novinky ohledně
destinační agentury, dozvíte se ve zpravodaji.

Sledujte aktuální dění v obci na: www.tetin.cz a na facebooku Obec Tetín
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Poslanecký den poslance
Jana Skopečka na Tetíně
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 navštívil naši obec
již po několikáté pan poslanec Ing. et.
Ing. Jan Skopeček, tentokrát v rámci poslaneckého dne. Když jsme pana poslance pozvali na návštěvu obce, bez váhání
ji přijal, a mohli jsme se tak těšit na jeho
další návštěvu.
Poslanecký den začal ve 14:00 na návsi,
kde pana poslance přivítal starosta Ing.
Martin Hrdlička. Následně jsme se přesunuli na velkostatek, kde nejprve proběhla
schůzka s Matthewem Václavem Durasem
a zástupci velkostatku, kteří pana Skopečka seznámili se svou podnikovou činností
a historií velkostatku, poté proběhla prohlídka velkostatku: stájí, budoucích záměrů, porážky, kde se zpracovává vynikající
tetínské hovězí. Návštěva byla zakončená
návštěvou Farm shopu, který pan poslanec neopustil s prázdnou a od Matthewa
V. Durase obdržel tašku plnou produktů
velkostatku.
Navazovalo setkání v ZŠ Tetín. Během
přesunu do Tetínské základní školy, proběhla krátká prohlídka rekonstruovaného muzea, kde byl představen celkový
záměr rekonstrukce. Program ve škole
začal v 15:30, kdy pan poslanec navštívil
školní družinu a kroužek robotiky. Děti
panu poslanci ukázaly, jak jsou šikovní
a pan Šudřich, který kroužek vede, poté
podrobně vysvětlil, jak vše funguje. Poté
proběhla prohlídka prostor školy, kterou
poslanec hodnotil jako skvěle vybavenou. Program ve škole byl zakončen
debatou poslance se starostou a paní
ředitelkou Jitkou Štencovou, hlavně na
téma druhého stupně, kde se probrala

Starosta Hrdlička, poslanec Jan
Skopeček a Matthew V. Duras

pozitiva i negativa případného zavedení, dále se pak řešil problém s nedostatkem míst ve školách na Berounsku,
kdy starosta Hrdlička chce tuto problematiku řešit společně s městem Beroun,
Královým dvorem a obcemi v okolí.
Pan poslanec tuto myšlenku podpořil.
Hned po programu ve škole následovala krátká prohlídka historické části obce
u kostela sv. Jana Nepomuckého, kde
byla představena rekonstrukce tohoto
místa. U prostoru před farou byl starostou prezentován projekt rekonstrukce
rybníka a okolí, de facto byl popsán celkový projekt řešící historické jádro obce.
Setkání v Hasičárně, proběhlo formou
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prohlídky vybavení tetínských hasičů, a
to včetně automatizovaných defibrilátorů. V hasičárně nás uvítali Jan Viezan a
Petr Malíř. Byla představena činnost a zásahy hasičů, ale i mladých hasičů a jejich

úspěchy na soutěžích. Kromě hasičárny,
byla představena i činnost a vybavení
Speleologické záchranné služby, kterou
podrobně představil její zástupce pan
Jan Zelinka.

Jan Skopeček na návštěvě školy, pan Šudřich,
Hana Hejnová, ředitelka Jitka Štencová a žáci ZŠ
Tetín
Starosta Hrdlička se ještě s panem poslancem zastavili na fotbalovém hřišti, kde starosta představil vize obce na
úpravu hřiště (víceúčelového areálu). Návštěva byla zakončena na obecním úřa-

dě, kde byly i na papíře představeny již
zmíněné projekty, revitalizace historického centra či muzea, dále byla vedena
krátká diskuze na aktuální dění v české
politice.

Starosta Hrdlička, Jan Viezán, poslanec Jan
Skopeček, Petr Malíř a Jan Zelinka před
hasičárnou

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 			
Vyjádření pana poslance Skopečka na
facebooku: „Poslanecký den na Tetíně
s panem starostou Hrdličkou. Návštěva
velkostatku Tetín, na kterém hospodaří
rodina Durasů. Mají tu pěkný Farm shop
a jejich hovězí maso je excelentní. Strašně fandím lokálním, menším producentům a tento statek a jeho produkty jsou
skvělou ukázkou toho, že pořádné a kvalitní potraviny dělají především Ti menší
zemědělci. Ale na Tetíně mají i pěknou
základní školu s dětmi, které se učí programovat roboty. To je zase ukázka toho,
že o kvalitě škol nerozhoduje jejich velikost, nebo to, zda je škola ve velkém
městě či malé obci. No a samozřejmě
jsme nezapomněli na hasiče, bez kterých
si vesnický život nejde moc představit.
Navíc tu mají i zázemí speleologové, kte-
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ří drží službu pro celé území Čech. Tetín
je prostě zajímavá obec stojící za návštěvu. A to ani nepíšu o projektu Ludmila...“
Na závěr bych velmi rád poděkoval za
návštěvu panu poslanci Skopečkovi,
který Tetín dlouhodobě podporuje, a to
i předtím, než se stal poslancem, například v roli krajského zastupitele. Podporuje projekt Svatá Ludmila 1100 let a
pravidelně se účastní Svatoludmilských
poutí a o dění na Tetíně se zajímá. Zároveň bych také rád poděkoval všem
zúčastněným a těm, kteří pomohli s přípravou programu návštěvy: starostovi
Martinu Hrdličkovi, Matěji Durasovi, Petru Malířovi, paní ředitelce Jitce Štencové
a dalším.
Vojtěch Hrdlička,
předseda skupiny pro Vnější vztahy (SVV)

Jaké investice chystáme do konce roku?
I v letošním roce pokračuje celá řada investic. Jedna z největších investic, a to
Homogenizace silnice III. třídy na Tetíně,
se blíží úspěšně ke konci. Na ní navazuje
úprava okolí kulturního domu a obratiště autobusů. Co se týká komunikací,
letos vybereme dodavatele na rekonstrukci místních komunikací Na Příkopech a ulici Bořivoje. Realizace investice
předpokládáme na přelomu roku nebo
počátkem roku 2020. Dále získáme stavební povolení na obnovu komunikace
Na Parkáně od fary kolem hasičárny a
prostoru před farou. Dle stavu financí se
budeme snažit zrealizovat v roce 2020.
Koncem roku zadáme vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
komunikace Damilská. Rovněž se budeme snažit znovu rozběhnout po vyřešení
majetkoprávních vztahů projekt Sanace
lomových stěn v Modrém lomu s čímž

souvisí i vybudování přístupové komunikace k němu ulice Pod Valy. Zažádali
jsme o dotaci na vybudování nové hasičárny u hřiště, což je součástí obnovy
celého sportovního areálu a okolí. Pořizovatel dokončuje územní plán obce.
V současné době jsme zahájili výběrové
řízení na dodavatele rekonstrukce rybníka na návsi. O projektu jste byli v minulosti informováni a byl předmětem
veřejného projednání. Součástí realizace je příprava závlahového systému na
veřejnou zeleň a umístění parkování
elektrokol. Což je projekt realizovaný
soukromou firmou na Tetíně, v Berouně,
Králově Dvoře a Hýskově. Na cyklostezku
od Sokolovny směrem na Beroun nám
bohužel zatím dotace poskytnuta nebyla, takže snad příští rok.
Farnost Beroun realizuje ve své režii
opravu fasády kostela sv. Jana a také
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Tetínské muzeum má novou fasádu
pokračuje ve stavbě Komunitního centra
sv. Ludmily ve staré stodole. V létě proběhne zateplení a nová fasáda základní školy a rovněž dílčí úpravy učebny v
přízemí. Dále pokračuje obnova zeleně
v obci na některých lokalitách. Na podzim bude probíhat především výsadba
nových stromů. V Modrém lomu Technické služby Tetín připravují dokončení
projektu rekultivace, konečného řešení
terénní úpravy celého prostoru. Provádí
se projekt úpravy teras pod kostelem sv.
Ludmily. V neposlední řadě se snažíme

dokončit interiér Tetínského muzea včetně úpravy a vytvoření nových expozic.
Máte-li k jednotlivým projektům otázky
je potřeba zastupitele kontaktovat v přípravné fázi, protože pak již při realizaci
bývá pozdě a změna není vždy možná.
Pokud se mezi Vámi najdou odborníci,
kteří by mohli skupině SIR pomoci s dohledem na realizace, budeme velice rádi.
Na spolupráci se těší.

Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 - 15:00
(poslední návštěva min.30 minut před koncem pracovní doby)

V ostatní dny je OÚ pro veřejnost uzavřen.

Martin Hrdlička, starosta

Kontakty na OÚ
Tel.: 311622316
Fax: 311622316
ou@tetin.cz

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						
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Rybník na návsi v novém šatu

Vizualizace rekonstruovaného rybníka
Jak je zmíněno v jiných článcích, vybíráme v současné době dodavatele, který
by převážně kamenické práce na rekonstrukci nádrže zrealizoval. Termín realizace je říjen 2019 až jaro 2020. Realizaci
předcházela víceletá příprava. Nejprve
zastupitel Ondřej Hrdlička připravoval s
externím dodavatelem Vize rozvoje, kde
měli možnost občané se ke klíčovým
místům na Tetíně vyjádřit. Následovala
architektonická soutěž, řešící historické
jádro a která z Vizí rozvoje vzešla. Vítěz
soutěže Arch. Mackovič se svým kolektivem začal pak postupně řešit některé
části historického centra a jednou z nich
je i rybník. V neposlední řadě zastupitel
Martin Novák zajistil se souhlasem pana
Durase vedení přepadového vodovodu
přes dvůr Velkostatku až do rybníka a
díky tomu máme dnes v rybníku relativně čistou vodu. Projekt musel být řádně
projednán s památkáři, ochránci přírody,
odborem dopravy, vlastníky sousedních
pozemků. Nakonec spatřilo světlo světa řešení, které respektuje i představu
vedení obce, názory občanů, ale i dotčených orgánů státní správy. Rybník by

bude víceúčelový a mě by splňovat tato
kritéria. Přitékající voda by měla rybník
udržet vody relativně čistou. Rybník je
především požární nádrží. Voda bude
využívána i k závlaze veřejné zeleně.
Voda bude v létě využívána i k osvěžení
a v zimě k bruslení. Chtěli bychom, aby
alespoň část byla přírodní. Betonové
stěny rybníku bude nutné sanovat, ale
dno je v pořádku. Stěny a bezprostřední
okolí bude obloženo vápencem a dalším
povoleným druhem kamene bude Mrákotínská žula. Rybník bude možné pro
různé slavnostní příležitosti osvětlit a
na západní straně bude kamenná zídka,
která bude oddělovat soukromý pozemek od případného hluku v tomto prostoru. Na východní straně budou rovněž
kamenné zídky, které budou chránit lípy.
Ty zde budou ještě doplněny.
Věříme, že najdeme kvalitního dodavatele, že se rekonstrukce povede a betonová
nádrž se změní na nádrž z přírodních materiálů s trochou přírodního charakteru.
Martin Hrdlička, starosta
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Socha sv. Ludmily

Model sochy sv. Ludmily během průvodu vévody Štěpána II.
Obec Tetín se jako člen spolku Svatá
Ludmila 1100 let účastnila studentského projektu organizovaného se sochařskou školou v Hořicích. Pro umístění
byla předvybrána lipová alej směrem
ke kostelu sv. Jana. Toto umístění se jeví
vhodné, protože tak socha bude poutníky „vítat“ při příchodu na místa, kde byla
sv. Ludmila nejspíše mezi lety 921-925
pohřbena. Definitivní umístění bude ještě předmětem jednání odborníků z řad
historiků a znalců umění. Někteří obdi-

vovatelé a koneckonců i mladá tvůrkyně
sochy vidí v Ludmile nejen babičku sv.
Václava, ale i dynamickou a energickou
ženu, která žila v pohnuté době, porodila 6 dětí a několik let vládla Čechám.
Styl, který je minimalistický, se snaží promlouvat k současníkům. Tak to alespoň
vidí autorka Kateřina Zoubková. Majitelem sochy bude obec a náklady na vytvoření sochy budou zajištěny ze sbírky,
která bude během podzimu vyhlášena.
Martin Hrdlička, starosta

Další číslo Tetínského zpravodaje
28.číslo, 3/3 za rok 2019
vyjde: v listopadu 2019, uzávěrka: 15. října
články posílejte na: vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
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Nová dopravní značení v obci
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás seznámit s novým dopravním opatřením.
Prvním dopravním opatřením bude označení plochy mezi rybníkem a farou a plochy
naproti veřejným záchodům jako parkoviště s omezenou dobou stání na 2 hodiny
nebo na povolení OÚ Tetín. (Obr.1)
Obr.1

Obr.2

Druhým dopravním opatřením budou zákazy vjezdu u nového hřbitova (původní příjezdová komunikace
ke hřbitovu). Dále zde bude před
hřbitovem omezené parkování na
2 hodiny.
Na proti hřbitovu ve višňovce bude
vytvořen prostor pro parkování (záchytné parkoviště). (Obr.2)
Třetím opatřením bude pruhama
vyznačen zákaz stání v křižovatce
ul. Politických vězňů a ul. Odboje.
(Obr.3)

Obr.3
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Čtvrtým dopravním opatřením bude vytvoření
jednosměrné komunikace z části ul. Pod lesem (od
pole k ul. Na knížecí naproti ul. Odboje). (Obr.4)

Pátým dopravním opatřením bude vytvořením
několika jednosměrných ulic.
Ulice Včelařská od křižovatky s ul. Na knížecí ke
křižovatce s ul. Kodeckou.
Ulice Dr K. Chmelenského od křižovatky s ul. Dr.
Aksamita ke křižovatce s ul. Kodeckou.Ulice Kodecká od křižovatky ul. Včelařská a Dr K. Chmelenského ke křižovatce s ul. Damilská. (Obr.5)
Doufám, že tato opatření sklidní dopravu v naší
obci.
Ivan Smetana, zastupitel
Obr.5

Využijte inzerci v Tetínském zpravodaji !!!
pro tetínské živnostníky zdarma !!!

Obr.4
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I prezident Zeman podpořil Ludmilu
Projekt který vznikl na Tetíně, podpořila již řada institucí a politiků napříč politickým
spektrem, přes středočeské poslance: Jana Skopečka, Martina Kupku (ODS), Věru Kovářovou (STAN), po senátora Jiřího Oberfalzera (ODS), který zajistil záštitu od předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS). Či po europoslance Pavla Svobodu (KDU-ČSL).
Nebo pan ministr zahraničí Petříček (ČSSD) se za projekt přimluvil na Ukrajině. Poté

18
jmenujme: z TOP 09 Karla Schwarzenberga, ale i z ANO 2011 ve Středočeském
kraji hejtmanka Jermanová, náměstek
Kovács či Hořčička. Na Moravě především hejtman Čunek (KDU-ČSL) či páni
radní Pijáček (ODS) a pan Gazdík (STAN).
Co se institucí týče, projekt je podporován ministervy, kraji, arcibiskupstvími,
univerzitami, ale i řadou soukromými

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
společnostmi. Nyní projekt podpořil i
prezident Zeman.
Důležité je říci, že projekt nechce být
politický, je to projekt apolitický, který
naopak spojuje český národ, ovšem bez
podpory veřejných a státních institucí se
to neobejde. Kdo další podpořil projekt
najdete na www.svataludmila.cz
Vojtěch Hrdlička, SVV

Senát ČR se zapojí do oslav 1100 let
od smrti kněžny Ludmily

Zleva sedí: Radní Středočeského kraje Karel Hořčička, Michal Němeček z
Arcibiskupství, Jakub Izdný z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy,
místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, starosta Tetína Martin Hrdlička a
manažerka projektu Svatá Ludmila 1100 let Miroslava Janičatová
28. května proběhl na půdě Senátu Parlamentu ČR seminář s názvem Výroční
rok kněžny Ludmily, který se uskutečnil
díky obnovené záštitě od předsedy Senátu Jaroslava Kubery, tu nám pomohl
získat senátor za Berounsko a místopředseda horní komory Jiří Oberfalzer, který
seminář zahájil.
Tisková zpráva Senátu ČR:
Seminář s názvem Výroční rok kněžny

Ludmily zahájil místopředseda Senátu
Jiří Oberfalzer: „Nad projektem důstojného uctění a připomenutí jubilea a
mučednické smrti kněžny Ludmily převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR, aby tak podtrhl význam kněžny
Ludmily nejen jako první české světice,
ale zejména jako zakladatelky české státnosti. V jubilejním roce 2021 budeme
v prostorách Senátu hostit významné
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akce spjaté s celonárodními oslavami v
rámci Roku kněžny Ludmily.“
Na úvod dále promluvil radní pro oblast
kultury a památkové péče Středočeského kraje Karel Horčička: „Svatá Ludmila
byla výjimečnou osobností našich dějin.
Stála na počátku rodící se moci přemyslovské dynastie a byla i příkladnou světicí. Její mládí, život i smrt byly svázány s
územím dnešního Středočeského kraje.
I z toho důvodu jsme nad akcemi, které
budou připomínat 1100 let od její smrti,
převzali záštitu a budeme jejich hlavními
partnery.“
Vznik projektu přiblížil Martin Hrdlička,
předseda spolku a starosta z obce Tetín,
kde byla kněžna Ludmila roku 921 zavražděna. Uvedl, že spolek vznikl již v
roce 2015, protože jubileum vnímal jako
příležitost k osvětě veřejnosti a připomenutí si kněžny Ludmily hned z několika
úhlů pohledů. Jako první českou panovnici, první českou pokřtěnou ženu, babičku i vychovatelku sv. Václava a první
českou světici: „Po vřelém přijetí projektu v rámci našich zahraničních cest ale
můžeme kněžnu Ludmilu směle nazývat
matkou národů. Na jaře letošního roku
jsme se v Kyjevě setkali s dvěma nejdůležitějšími církevními představiteli země.
Metropolitou Ukrajinské pravoslavné
církve Epifanijem Dumenkem a s arcibiskupem Ukrajinské řeckokatolické církve
Svjatoslavem Ševčukem a to vše za podpory ministra zahraničí Tomáše Petříčka.
Ekumenismus vnímáme v projektu za
klíčový,“ doplňuje.
Ředitelka projektu Miroslava Janičatová
zmínila, že posláním spolku a projektu
je péče o odkaz kněžny Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti a to tak, aby v
roce 2021 došlo k důstojnému uctění a
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připomenutí její mučednické smrti: „V
roce výročí plánujeme aktivity ve spolupráci s řadou státních institucí. Konkrétně národní výstavu ve spolupráci s Národní galerií, mezinárodní konferenci na
Univerzitě Karlově, vydání monografie s
Nakladatelstvím Lidové Noviny, národní
ekumenickou pouť na Tetín nebo také
usilujeme o příjezd papeže Františka při
příležitosti jubilea do republiky. Jak velké
oslavy ale nakonec budou přímo závisí
na finančním vstupu státu a Ministerstva
kultury do národních oslav.“
V rámci semináře dále vystoupil Jakub
Izdný z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy, který publiku představil kněžnu Ludmilu v historických souvislostech.
Připomenul důležitou roli Ludmily a jejího muže Bořivoje I. pro počátky existence českého státu, pro začlenění Čech do
prostoru křesťanské evropské civilizace a
význam světice coby národního symbolu v celých českých dějinách. Duchovní
rozměr svaté Ludmily představil ředitel
Pastoračního střediska Arcibiskupství
pražského Michal Němeček, který mimo
jiné připomenul, jak velkou příležitostí
může být výročí svaté Ludmily k aktivování duchovních kořenů v Česku.
V diskuzi po semináři vystoupil Václav
Kolaja, velvyslanec ČR při Svatém stolci a
potvrdil návštěvu předsedy poslanecké
sněmovny Radka Vondráčka ve Vatikánu
a pozvání papeže Františka na rok výročí
do republiky. Dále se k tématu vyjádřili
zástupci pravoslavné církve, místostarosta pro oblast kultury a sportu Prahy 2, Jaroslav Šolc a Jan Pijáček, člen rady rozvoje venkova a cestovního ruchu Zlínského
kraje, kteří potvrdili aktivní spolupráci na
projektu.
Eva Davidová (Senát ČR)
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Karel Schwarzenberg na prezentaci
„Destinačky“ a „Ludmily“ v Berouně

Starostka Berouna paní Soňa Chalupová. poslanec Karel
Schwarzenberg a místostarosta Berouna Dušan Tomčo
V obřadní síni berounské radnice se v
úterý 4. června uskutečnila prezentace
dvou významných projektů: Svatá Ludmila 1100 let a Destinační agentury Berounsko.
Hosty z řad podnikatelů, zástupce Středočeského kraje a místních samospráv
včetně starosty Tetína a předsedy spolku

Svatá Ludmila 1100 let, přivítali starostka
Berouna Soňa Chalupová spolu s místostarostou Dušanem Tomčem. Pozvání
přijal i poslanec a zástupce šlechtických
rodů kníže Karel Schwarzenberg. Setkání
pořádalo město Beroun ve spolupráci se
spolkem Svatá Ludmila 1100 let.
(Převzato z webu města Beroun)

Tetín bude mít elektrokola
Berounský deník: Systém sdílených elektrokol přichází do Berouna, Králova Dvora, Tetína a Hýskova. Občané si na ně ještě nějaký čas počkají: fungovat začne nejdříve od září
letošního roku. Zástupce firmy ale přivezl do města zkušební elektrokolo na ukázku a
místostarosta Berouna Dušan Tomčo (a za Tetín zastupitel Ondřej Hrdlička), si tak mohli
vyzkoušet, jak se na nich v ulicích města (a z Berouna na Tetín) jezdí.
A třeba zda zvládne kopcovitý terén a či jak se s ním manipuluje. Jak uvedl místostarosta
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Tomčo, k dispozici by mělo být 100 kol a
15 dobíjecích stanic (jedna na Tetíně na
návsi), které fungují současně jako stojany. Soukromý dárce bude dotovat prvních
patnáct minut provozu, půjčovné tak budou lidé platit až od 16. minuty. Za dalších
30 minut zaplatí cyklista 30 korun.
Zdroj: Berouský deník
My ještě doplníme, že půjčení kola se
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aktivuje přes mobilní aplikaci, kde uživateli i běží doba, odkdy má kolo půjčené.
Půjčení kola končí ve chvíli, kdy uživatel
kolo vrátí do stanice a v aplikaci potvrdí
vrácení.
Více informací bude k dostání těsně
před zahájením provozu a v dalším čísle
tohoto zpravodaje.
Vojtěch Hrdlička, (SVV)

Připravuje se grafická identita pro Tetín
Obec Tetín chce být moderním místem a
odlišovat se od okolních obcí v dobrém slova smyslu a připojit se tak k ostatním pokročilejším místům s grafickou identitou v ČR.
Připravuje se tedy nové logo a na něj navazující vizuální styl obce, který bude využíván především pro reklamní materiály,
propagační předměty, vizitky či hlavičkový papír. Chystáme se jít cestou zjednodušení znaku Tetína do formy loga, aby s ním bylo možné pracovat v digitálním i tiskovém
prostředí, k čemuž znak není určen.
Stávající znak neboli erb Tetína se ovšem nemění. Bude stále oficiálním znakem Tetína a bude používán především při slavnostních a významných událostech.
Ondřej Hrdlička, zastupitel

Američtí filmaři na Tetíně
Možná někteří z Vás nevědí, že v součas- natáčení bude probíhat v druhé poloné době se připravuje filmování někte- vině září a říjnu. Filmaři budou mít také
rých epizod historizujícího fantastického pronajatý v toto období Kulturní dům.
seriálu americké produkce. Dle sdělení Pokud tedy potkáte na ulici, v kulturním
filmařů něco ve stylu Hry o trůny. Pro- domě nebo u lomů rytíře, pak se nejedducentem by měla být největší světová ná o podzimní průvod Vévody Štěpána
firma Amazon. V současné době se v II. Bavorského, ale o postavu z novodoBílém lomu, kde obec vlastní pozemky, bé pohádky či manžela Emilie Clarkové
připravuje středověká vesnice, kde se (nebo její kolegyně). A rovněž se nenaKulturní dům
s noo
budou některé exteriéry filmovat. Obec Zateplený
cházíte v Hollywoodu,
ale na
Tetíně.
má s firmou uzavřenou řádnou nájemní
smlouvu a příjmy z nájmu velmi zpříjem- S trochu nadsázky zdraví
ní obecní rozpočet v tomto roce. Vlastní
Martin Hrdlička, starosta

22

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Volby do Evropského parlamentu
V květnu se konaly volby do Evropského parlamentu. Níže uvádíme výsledky
voleb v ČR, ale i na Tetíně. Celostátní
volební účast se od voleb v roce 2014
zvýšila o více jak 10 procent z 18,20 %
na 28,72 %. Volby vyhrálo ANO s 21,8 %
a šesti mandáty, druhá skončila ODS se
14,54 % se čtyřmi mandáty, třetí Piráti
s 13,95 % a třemi mandáty, TOP+STAN
s 11,65 % a třemi mandáty, pak SPD
s 9,14 % a dvěma mandáty, KDU-ČSL s 7,24 % rovněž dvěma mandáty,
KSČM s 6,94 % a jedním mandátem.

Na Tetíně byla opět vyšší volební účast
než v celé ČR a to 34,40%, Tetín tak
znovu může být příkladem. Mezi prvními třemi to bylo těsné. Se 47 hlasy a
20,08% vyhráli Piráti, druhé hnutí ANO
se 44 hlasy a 18,80% a třetí ODS získala
41 hlasů a 17,52 %. S velkým odstupem
následovala Koalice STAN, TOP 09 s 9,40
% a 22 hlasy a KDU-ČSL s 8,11 % a 19
hlasy. Poslední dvě kandidátky, které
překročily 5 % hranici byly SPD a KSČM
se stejným počtem hlasů 16 a s 6,83%.

K čemu je Evropský parlament? Je vůbec důležitý?
Až uslyšíme z médií, že Evropská unie
zase přišla s novou směrnicí nebo nařízením, možná se bude někdo klasicky ptát,
kdo to furt vymýšlí a proč to ta EU dělá.
Níže je krátké info o fungování Evropského parlamentu a jakou má vlastně roli.
Evropský parlament hraje klíčovou roli
v legislativním procesu EU, a to spolu s
Radou EU. Jinými slovy spolurozhodují
o schválení, změnách či zamítnutí veřejností známých směrnic či nařízení,
které jim předkládá Evropská komise.
V Radě EU předsedá každý členský stát
půl roku, od ledna do konce června
2019 to bylo Rumunsko, od 1. 7. 2019
předsedá Finsko. Česká republika bude
Radě EU předsedat znovu v roce 2022,
posledně to bylo v roce 2009. V radě EU
zasedají ministři z každé členské země,
celkem tedy 28. Složení ministrů záleží
na projednávané problematice, pokud
se řeší zahraničí, zasedají ministři zahraničí členských států, pokud se řeší spravedlnost, zasedají ministři spravedlnosti,
všechny státy se tak rovnoměrně podílejí na projednávání společné politiky.

V Evropském parlamentu nejsou poslanci rozděleni podle států, ale podle politických stran (frakcí): Ať už to jsou Lidovci, Socialisti, Konzervativci či Liberálové.
Evropský parlament například absolutní
většinou schvaluje kandidáta na předsedu Evropské komise, kterého jim navrhne
Evropská rada, ta je složena z premiérů
či prezidentů členských států). Evropský
parlament pak ještě schvaluje, jinými
slovy hlasuje o důvěře, komisi, komisi
může vyslovit i nedůvěru. Evropská komise má 28 komisařů, každý členský stát
má jednoho zástupce. Komise navrhuje
legislativní akty, které poté projednává
právě Evropský parlament a Rada EU.
Tolik ve zkratce k funkci Evropského
parlamentu, který hraje důležitou roli
ve vztahu k jiným orgánům EU a právě
například při schvalování zmíněných
směrnic. Více informací o EU a správnému porozumění fungování unie, naleznete na: europa.eu, nebo informace
z parlamentu na: europarl.europa.eu.
Vojtěch Hrdlička, SVV
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Michal Hejna oceněn
Syndikátem novinářů ČR

Michal Hejna přebírá ocenění
Tetínský zastupitel a jeskyňář Michal
Hejna převzal 23. dubna ve dvoraně
Českého muzea hudby v Praze z rukou
předsedy Syndikátu novinářů ČR Adama Černého novinářskou cenu Prix Non
Pereat – Média na pomoc památkám.
Jedná se o ocenění udělované od roku
1996 občanským sdružením PRO BOHEMIA a Syndikátem novinářů ČR za publicistická díla o kulturně historických tématech. Smyslem soutěže je povzbudit
a ocenit nejvýznamnější publicistické
počiny, které burcují nejen vládu, parlament, odborné instituce, ale především
občanskou veřejnost s cílem vyvolat

spoluodpovědnost za kulturní dědictví a
probouzet povědomí občanů o kulturní
minulosti této země. Díla se hodnotí v
kategoriích tisk – nejlepší článek v denících, televize – nejlepší televizní dokument či video, rozhlas – nejlepší rozhlasový dokument, publicistika – časopisy,
rozhovory a další formy žurnalistiky.
Michal Hejna získal cenu za třetí místo
v kategorii publicistika za sérii článků
věnovaných technickým památkám ve
vlastivědném časopisu Na Cestu.
Gratulujeme!
Ladislav Pecka,
předseda kulturního výboru

TECHNICKÉ SLUŽBY TETÍN
www.tstetin.cz
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Tetínští jeskyňáři v Izraeli u
světového rekordu

Jistě jste již někdy slyšeli o městě Sodoma. Spolu s Gomorou vystupují v Bibli
jako dvě hříšná města.
Dnes na jejím místě na jihozápadním
břehu Mrtvého moře v Izraeli najdete
horu Sedom. Je to 11 kilometrů dlouhé a
dva kilometry široké těleso tvořené solí,
přikryté pouze několik metrů mocnou
vrstvou jílu a písku. Hned vedle silnice
vedoucí po západním břehu Mrtvého
moře zde můžete obdivovat skalní útvar
Lotova žena, která se podle pověsti proměnila v solný sloup, když neodolala a
ohlédla se při zkáze měst Sodoma a Gomora.
Vrchol hory se nachází 226 m nad hladinu Mrtvého moře, se kterým sousedí.
Hladina Mrtvého moře je ovšem zhruba
400 m pod hladinou moře Baltského, k
jehož hladině geodeti nadmořskou výšku vztahují. Vrchol hory Sedom se tak
nachází v nadmořské výšce minus 170
metrů. Výstupem na něj můžete získat
kuriózní rekord – dosáhnout nejníže položeného vrcholu na světě.
Sůl se ve vodě velmi dobře rozpouští. I v

té dešťové. Za pouhých sedm tisíc let vyhlodala v nitru hory více než 150 jeskyní,
z nichž jeskyně Malcham byla do letošní
zimy se svými tehdy zdokumentovanými
5,8 kilometry druhou nejdelší solnou jeskyní na světě.
V lednu loňského a v únoru letošního
roku byly do jeskyně Malcham uspořádány dvě mezinárodní expedice. Účastnili se jich jeskyňáři z Izraele, Bulharska,
Německa, Chorvatska, Ruska, Rumunska
a také dva zástupci z České republiky,
tetínští jeskyňáři Michal Hejna a Markéta
Jakovenko.
Cílem expedic bylo najít a zdokumentovat další pokračování a vytvořit mapu
jeskyně. Celková známá délka jeskyně je
nyní okolo 10 kilometrů. Délkou tak překonal Malcham i jeskyni 3N (Tří naháčů)
v Íránu a ocitl se na prvním místě ve světovém žebříčku délky solných jeskyní. A
může nás těšit, že u tohoto úspěchu byli
i tetínští jeskyňáři.
Michal Hejna, M. Jakovenko,
foto M. Jakovenko
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Svatoludmilská pouť 2019

Program poutě a letošní novinky: kapela Moped 56, pianista
roku 2013 či Elvis Presley, Tetínský trh nebo vzácný relikviář
Loňská pouť byla výjimečná nejen přítomností vzácné relikvie ze svatovítského pokladu střeženou Armádou ČR, ale
také pestrým programem a zapojením
mnoha místních občanů do příprav. Ta
letošní pouť bude, co se programu týče
bohatší než ta loňská. Přítomen bude novogotický relikviář s ostatky sv. Ludmily a
sv. Václava, který byl již vystaven na pouti na Levém Hradci v roce 2017. Po mši
bude vystaven jako v loňském roce lebka
sv. Ludmily v kostele sv. Ludmily.
Letošní program
Pouť bude tradičně zahájena římskokatolickou mší dopoledne a poté bude
navazovat pestrý program, a to až do večerních hodin.
Kromě tradičního Srazu Ludmil, který
bude letos již 4. celosvětový, budou i
dvě přednášky, dva koncerty v kostele, burčáková slavnost či divadlo pro
děti. V letošním roce navíc budou mít
vystoupení žáci ZŠ Tetín, nově i přednáška na pódiu, či skupinové malování
pro všechny s paní Škulecovou, to vše
bude završeno třemi koncerty. Nejprve
vystoupí pan Živor (hra na klavír), král
rockenrollu Elvis Presley alias Vladimír
Lichnovský a na úplný závěr kapela Moped 56. Během celodenního programu
budou přítomni tradičně poutní atrakce. Součástí budou nově i Tetínské trhy:
stánky muzeí, neziskových organizací,
dobových řemesel a stánky s občerstvením. V pátek v předvečer pouti je naplánováno letní kino. Program je opravdu
nabitý a věříme, že se celá akce podaří, a
hlavně vyjde počasí jako v loňském roce!

Doprava
Co se dopravy týče, omezení budou
stejná jako v minulém roce, v sobotu
21. 9 bude uzavřena silnice na Tetín ze
Zavadilky a od Vinotéky na náves. Obyvatelům starého Tetína bude jako v loni
samozřejmě umožněn průjezd, aby se
dopravili ke svým nemovitostem. Parkoviště bude vedle fotbalového hřiště odkud bude zajištěna kyvadlová doprava.
Hledáme dobrovolníky
I v letošním roce sháníme dobrovolníky ,
kteří pomůžou SDH Tetín při koordinaci s
dopravou a třeba i p. Hahnové u kostela
sv. Ludmily při uctívání relikviáře. Dobrovolníci mají občerstvení zajištěno. Zájemci prosím hlaste se na telefonní číslo
725 569 180 .Děkujeme za spolupráci.
Vzpomínka na loňský rok
Na Tetíně se, jako na místě mučednické smrti první české kněžny svaté Ludmily, každým rokem pořádá slavnostní
pouť ke svaté Ludmile. V loni tato pouť
byla skutečně výjimečnou a historickou
událostí, neboť byla zapůjčena vzácná
relikvie ze svatovítského pokladu – lebka svaté Ludmily, která opustila Pražský
hrad po více než 1000 letech.
Novogotický relikviář bude na Tetíně
Tento rok bude tetínská Svatoludmilská pouť významná díky přítomnosti
novogotického relikviáře s ostatky sv.
Ludmily a sv. Václava, který byl již vystaven na pouti na Levém Hradci v roce
2017. Dne 15.srpna 1883 tento relikviář
obdržel darem od města Prahy k 50. výročí kněžského svěcení pražský arcibiskup a kardinál Bedřich Schwarzenberg.
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Biskup Karel Herbst drží novogotický relikviář s ostatky sv. Ludmily a sv. Václava
během poutě na Levém Hradci v roce 2017.
Letos bude biskup Herbst na Tetíně

Byla tím oceněna jeho zásluha o novodobou dostavbu svatovítské katedrály,
zahájenou době kdy stál v čele pražského arcibiskupství.
Tetínský trh
Na letošní pouť bylo pozváno zhruba 20
stánků, které nabídnou jak občerstvení,

ručně vyráběné věci, ať už jde o keramiku nebo šperky, dále svou činnost představí různé nadace, či neziskové organizace. Poté také dřevěné výrobky pro děti,
prodej knih a suvenýrů apod. Do trhů se
zapojí i lokální stánky, či místní sdružení.
Lenka Viezánová, koordinátorka pouťě

Čtvrtý celosvětový sraz Ludmil a druhý republikový
sraz Bořivojů bude opět na Tetíně
Odkud se tahle akce vzala? Na začátku
byla zajímavá marketingová akce našeho pana vinárníka , T. Hampejse. V roce
2015 uspořádal na den sv. Kateřiny v listopadu Sraz Kateřin na Tetíně. Kromě posezení ve vinárně jsme Kateřinám a jejich
průvodcům nabídli prohlídku tetínských
kostelů – a v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské jsme návštěvnicím a návštěvníkům

předčítal úryvek z Vita Caroli- vyprávění
o bitvě u San Felice, kde mladému králevici Karlovi pomohla sv. Kateřina slavně zvítězit nad koalicí severoitalských
měst. V roce 2016 uplynulo 750 let od
chvíle, kdy velký český král Přemysl
Otakar II. dal právo prodeje odpustků
při pouti ke kostelu sv. Ludmily na Tetíně klášteru premostrátek v Chotěšově.
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Kostel sv. Ludmily i s pozemky ke kostelu
náležejícím pak tomuto klášteru věnoval. Je to první zmínka o kostelu, nesoucím patrocinium sv. Ludmily, nejen v Čechách , ale i v měřítku všech křesťanských
církví. Úcta ke sv. Ludmile je v katolické
církvi omezena na Čecha a Moravu, ale
v církvích pravoslavných a a řeckokatolické je rozšířena jak mezi východními,
tak i jižními Slovany. Přesvědčit se můžete na webových stránkách sdružení Sv.
Ludmila 1100. Je zde mapa ludmilských
míst, každý návštěvník stránek může pomoci doplnit stránky o další informace.
V roce 2016 se sešlo 38 Ludmil, nestarší bylo 75 let, nejmladší rok. Jedna z dam slyšela o akci v rádiu a neváhala přijet a když předložila pas
občanky USA, žijící ve státě Vermont,
tak se akce stala vskutku celosvětovou.
V roce 2017 přijely dámy z východního Slovenska , Sdružení Ludmil z
města Prešov a nejvzdálenější účastnicí byla paní Ludmila z Humenného.
V roce stého výročí od založení republiky přijela jen trojice pánů Bořivojů jeden z Prahy, jeden z Lanžova ( přijel se
zájezdem občanů z družební obce Tetín
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v jičínském okrese) a jeden pochází z
Tetína. A uznejte, slyšet od našeho rodáka větu:“ Pánové, poprvé v životě
vidím i jiného Bořivoje než sám sebe v
zrcadle !“ je zážitkem pro zbytek života.
Takže vážení čtenáři- v roce 2019
na Tetíně, opět v rámci poutě ke sv.
Ludmile, bude na Tetíně další Sraz
Ludmil a Bořivojů. Akce se bude konat 21. 9. u kostela sv. Ludmily .
Nemusíte být jen Ludmilami a Bořivoji. Návštěvou naší obce, místa s geniem
loci jednoho z nejstarších kultovních
okrsků v Evropě, s předpokládaným neolitickým kultovním místem, určitě pak
kultovním místem z doby bronzové, s
místem uctívání první české a slovanské
světice navštívíte zároveň i jedno z nejdéle osídlených míst u nás. V jeskyních
pod Tetínem se ukrývali lovci už před
200 000 lety, tak od doby prvních zemědělských kultur v našem regionu se lidé
z tetínské ostrožny už nehnuli. Přijeďte
posoudit, jak pravdivý byl zápis dávného kronikáře z obecní kroniky: „Tetíne ,
jsi v středu krajiny, přec na konci cesty!“
Ladislav Pecka,
člen Vlastivědného spolku Petrbok

Letos budou kromě krásných koncertů
v kostele i tři na hlavním pódiu
V kostele sv. Ludmily si určitě nenechte ujít dva krásné koncerty.
Nejprve od 15ti do 16ti hodin Řeckokatolické zpěvy a poté koncert
sboru a orchestru Vysoké školy ekonomické v Praze pod vedením dirigenta
Haiga Utidijanyho a to od 18ti do 19ti
hodin.
Na hlavním pódiu pak v 18 hodin vystoupí pianista Tomáš Živor, kterého vy-

střídá v 19.00 Elvis Presley alias Vladimír
Lichnovský revival band a zahraje až do
20.00. Na závěr vystoupí kapela Moped
56, která sobotní program završí ve 21:30
hodin.
Na všech pět koncertů se těšíme a doufáme že se přijdete podívat a užít si pohodový sobotní večer.
V následujících článcích se dočtete něco
o vystupujících na hlavním pódiu.
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Moped po 35 letech na Tetíně
Rockovou skupinu Moped založil v roce
1982 Vojta Hubinger z Berouna. Velice
brzy se stala vycházející hvězdou českého rocku a jako taková i cílem zájmu
mládeže. Tehdejší tetínští mládežníci se
rozhodli pozvat Moped na zábavu na
Tetíně, stalo se to 22. 9. 1984. Termín si
velice dobře pamatuji, ten den jsem se
ženil. Na zábavě jsem tedy nebyl, navíc

jsem ortodoxní kotlíkář, a rock mne nebere. Leč…
Oženěn, vystřízlivěn jsem dorazil následující pondělí do práce a tam mne čekala
smršť telefonů. Na Tetíně se stal průšvih,
přijeď. Byl jsem pozván na kobereček na
okresní svaz mládeže, že prý na Tetíně
došlo k fašistickým provokacím.
Následovala schůzka na místním národ-

Rocková kapela Moped 56 zahraje po 35 letech na Tetíně.
(Foto - zdroj: Berounský deník)
ním. na pořadatelky zábavy se vrhli místní náčelníci a vypadalo to bledě. Co se
vlastně stalo? Místní občan, soudruh K.,
oslovil jednoho z účastníků zábavy se
slovy: “Soudruhu, tys to tady nestavěl,
tak nám to tu nebourej“. Se zlou se potázal. Bylo mu údajně sděleno, že až se budou věšet komunisti, půjde jako první. A
už to jelo. Kontrola VB, pro mladší tehdejší policie, stížnost na MNV, na Okrese…
Podařilo se odvrátit všechny útoky na
pořadatelky, naštěstí měli soudruzi dobrý zvyk porušovat svá vlastní pravidla, a
o ničem nebyl na místě zhotoven zápis,
ani nebyl záznam z výjezdu hlídky VB.
Jen dílem pracovala fantazie a dílem sna-

ha potopit skupinu Moped, ve které tehdy působil i Vilda Čok, hvězda tou dobou
zakázaného Pražského výběru. Podle V.
Hubingera spory kolem zábavy na Tetíně
pokračovaly ještě další půlrok.
Je to jen shoda náhod, že tady bude hrát
Moped po tolika letech. Takže tehdejší
účastníci zábavy v roce 1984 – odložte
francouzské hole, nadopujte se Ibuprofenem a přijďte na koncert večer 21. 9.
2019, u příležitosti pouti ke sv. Ludmile,
zavzpomínat si na mládí. A vy ostatní,
přijďte podumat nad tím, co to bylo za
blbou dobu, která zakazovala, co se líbí a
přikazovala, co se líbit má.
Ladislav Pecka, zastupitel
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Elvis Presley alias Vladimír Lichnovský

Vladimír Lichnovský alias Elvis Presley během vystoupení
(Foto - zdroj: zivykraj.com)
Převzato z webových stránek kapely:
Dámy a pánové, dovolujeme si Vám nabídnout jednoho z nejlepších evropských
imitátorů Elvise Presleyho Vláďu Lichnovského a jeho kapelu Elvis Presley Revival
Band. Jako jeden z mála se může pochlubit
titulem „druhý nejlepší Elvis Evropy 2004“,
který získal na největší evropské soutěži
(Europe´s No 1 Elvis Contest) v anglickém
Blackpoolu, a také spoustou ocenění u nás
(Encyklopedie úspěšných, písemné poděkování Václava Havla) i ve světě (např.
Certificate of Appreciation, New York, USA
2006). Od roku 1998, kdy zahájil svou ka-

riéru, má za sebou již stovky vystoupení
nejen v České republice (od malých klubů,
divadel, kulturních domů až po prestižní
pražskou Lucernu, nebo ČEZ arénu), ale
také v zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Chorvatsko, Velká Británie,
USA). Z televizních vystoupení připomeňme např. Zlatou mříž, Snídani s Novou,
Prima jízdu, Manéž Bolka Polívky, Caruso
show (jako porotce), Go-Go show, Eso, Top
celebrity, Slovensko hledá superstar, Everyday Elvis (dokumentární film britské TV
Channel 4), Miss Polonia (Polsko) atd…
Elvis Presley revival band

Něco málo k životu Elvise Presleyho
Krále rock and rollu znají asi všichni. I
42 let po své smrti má po celém světě miliony fanoušků. V minulým roce
uspořádala dokonce jeho manželka
Priscilla Presleyová koncert v O2 Aréně v Praze s doprovodem české filharmonie. Nyní jeho písně zazní na Tetíně.
Začátek
Jeho kariéra odstartovala raketově, kdy
ve světě bez sociálních sítích, jen za pomoci rádiového vysílání se během jedné

noci stal hvězdou díky písni That’s all right
the mama. Později přibyl nespočet hitů,
po kterých si vysloužil přezdívku král.
Armáda
V roce 1958 ovšem musel přerušit
svou kariéru a až do roku 1960 sloužil
v armádě. Dovede si někdo představit, že by se nějaká hvězda na vrcholu
své kariéry na dva roky odmlčela a šla
sloužit své zemi, ať už například: Justin
Bieber, Michael Jackson, nebo Karel Gott,
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asi úplně ne. V tom je další výjimečnost
hudebního krále 20. století.
Filmová kariéra
Po návratu z armády v 60. letech natočil
přes 30 filmů, které sice neměly kvalitu
filmů typu Kmotr nebo Pulp Fiction, ale
vydělaly miliony dolarů. Známé jsou například: Blue Hawaii, Viva Las Vegas, King
Creole, Love me tender apod.
Návrat k hudbě
V roce 1968 se vrátil k hudbě, a to v televizní show 68‘ Comeback special, která měla v USA největší sledovanost, a to
větší než slavné prezidentské debaty.
Po celých státech vyprodával jednu arénu za druhou a v roce 1973 uspořádal
koncert na Havaji s názvem Aloha from
Hawaii Via Satellite, což byl první koncert, který byl satelitem vysílán po celém
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světě, až na komunistické státy, kde to
samozřejmě bylo zakázáno, ale nedivil
bych se tomu, kdyby se přišlo na to, že se
soudruzi včele strany potají dívali na legendární vystoupení symbolu kapitalismu. Tento koncert měl podle amerických
televizních stanic sledovanost přes 1 miliardu diváků, přičemž v roce 1973 žilo na
planetě cca 5 miliard obyvatel. Což je neskutečný úspěch. Po roce 1973 dále vyprodával arény a plánoval turné v Evropě
a Asii, bohužel jeho zdraví se zhoršovalo
a k tomu dopomáhalo užívaní léků a nezdravá strava. Král rock and rollu zemřel
16. srpna 1977 ve věku 42 let.
Přínos
Svou bohatou kariérou ovlivnil řadu slavných zpěváků a kapel včetně Beatles.
Elvis byl i sex symbol, který si získal srdce

Elvis Presley během show 68‘ Comeback special
(Foto - zdroj: variety.com)
mnoha žen. Byl také velmi štědrý, kdy financoval v Memphisu nemocnice, financoval opravy kostelů, podporoval chudé
a nemocné děti, pro své přátele, rodinu a
známé nakoupil domy a pozemky. Jeho
sídlo Graceland v Mephisu je po Bílém
domě druhý nejnavštěvovanější dům
v USA. Vzniká také nový film o Elvisovi,

ve stylu Bohemian Rhapsody. Režisérem
bude úspěšný a slavný Baz Luhrmann.
Kdo bude hrát Elvise se ještě neví, ale
ve filmu si jeho manažera zahraje Tom
Hanks. Na film si ale ještě budeme muset
pár let počkat.
Vojtěch Hrdlička,
spoluorganizátor poutě
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Tomáš Živor, pianista roku 2013
Tomáš Živor je hudební skladatel a klavírista z Prahy. Svojí vůbec první skladbu složil,
když mu bylo 8 let. Původně se ale vydal jiným směrem – vystudoval obor zahradní
architektury v Mělníku. Během těchto studií však našel cestu zpět k hudbě. Po studiu

Skladatel Tomáš Živor
(Foto - zdroj: ceskozpivacamp.cz)

oboru klavír a dirigování na Mezinárodní
konzervatoři v Praze, byl přijat do jedné z
nejprestižnějších hudebních škol na světě
– Berklee College of Music v Bostonu, kde
studoval filmovou a interaktivní hudbu.
Tomáš Živor používá ve svých skladbách
klavír jako specifickou barvu na barevné
paletě svých orchestrálních kompozic.
Jeho hudba má velmi silné a výrazné motivy s velikým důrazem na melodičnost
a je velmi evokující a plná emocí. Jeho
hudební motto je: „Život je nejlepší skladatel, já mu dělám pouze soundtrack!“
Roman Živor

TJ a SK Tetín
zhodnocení sezóny 2018/19

Fotbalový klub TJ a SK Tetín má za sebou
úspěšnou sezónu. Poté, co jsme v loňské
sezóně sestoupili z okresního přeboru,
podařilo se nám hned v první sezóně ve
III. třídě obsadit druhé místo, které nám
zaručuje návrat do okresního přeboru.
Hned v počátku je ovšem nutné říci, že
nám spíše než úchvatné výkony tetínského mužstva k našemu umístění dopomohla nemohoucnost našich největších
konkurentů. Ve výsledkové listině tak najdeme zápasy, na které můžeme být hrdí,
jako jsou výhry 8:0 na Osekem či 6:0 nad
Cerhovicemi B a v Nižboru. Na druhou
stranu na prohry 2:9 s Loděnicemi B, 1:3
ve Všeradicích či 2:3 doma se Zadní Třebání je lepší co nejrychleji zapomenout.
Naší výhodou je, že máme i díky re-

zervnímu týmu širokou základnu, a tak
mohlo do bojů nastoupit aspoň k jednomu zápasu 29 hráčů. Všech 26 zápasů odehrál jako správný kapitán Petr
Smetana. Jediný zápas vynechali Karel
Bláha a Ondřej Hrdlička, přes dvacet
startů si připsali ještě Daniel Dobříšan,
Martin Krtek, Petr Pospíchal, Jindřich
Rotta, Martin Šafránek a Jakub Švéda.
Od odchodu Tomáše Kaňky chybí
mužstvu klasický kanonýr a i letos se
o branky muselo podělit více hráčů.
Nejlepším střelcem se stal se čtrnácti
brankami Martin Krtek, následován jedenácti brankovým Vlastimilem Jandou
a Karlem Bláhou, který zacílil přesně
desetkrát. V historické tabulce tetínských střelců vedené od roku 1989 tak
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poskočil Vlastimil Janda se 128 brankami na druhé místo a Martin Krtek se 121
brankami na třetí místo. Vede nepřekonatelný Tomáš Kaňka s 265 brankami.
Rezervní tým skončil ve IV. Třídě na 9. místě. S výjimkou kaňky na sezóně v podobě zápasu v Osově, ke kterému jsme díky
nedostatku hráčů nenastoupili, nevynechali žádný ze zbývajících 21 zápasů Sa-
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muel Bača a Miroslav Gaži, který byl také
s pěti brankami nejlepším střelcem týmu.
Do příští sezóny přihlašujeme kromě
dvou mužstev dospělých i žákovská
mužstva mladší přípravky a mladších žáků. Doufejme, že bude podobně úspěšná, jako ta právě skončená.
Michal Hejna, předseda klubu

T-Mobile Olympijský běh

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka
19. června 2019 startovalo dohromady
75 tisíc běžců. „Těší mě to. Oslavujeme
120. výročí založení ČOV a tady je rekordní účast. Určitě je to pro nás závazek
do budoucna,“ ujistil Jiří Kejval, předseda
Českého olympijského výboru. Sám se
vydal na trať 10 kilometrů.
Český atletický svaz ocenil
T-Mobile Olympijský běh už třikrát za sebou jako TOP běžeckou akci roku!

Firma JOHNNY SERVIS se ujala
organizace i letošního již 4. ročníku tohoto
běhu na Tetíně. Přivítali jsme 23 žen a 36
mužů.
Mezi ženami doběhla na prvním místě
Anetka Uxová s časem 0:25:36. Z mužů
byl letos nejrychlejší Michal Smetana s
časem 0:21:48.
Rádi bychom poděkovali za podporu
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Obecnímu Úřadu Tetín, Sboru Dobrovolných Hasičů Tetín za zajištění bezpečnosti
běžců včetně zdravotnického dozoru a samozřejmě velké díky patří všem běžcům,
kteří se čtvrtého ročníku běhu na Tetíně zúčastnili.
Těšíme se na další, již pátý, ročník tohoto běhu a pevně věříme, že se opět sejdeme
v hojném počtu.
Další fotky naleznete ve fotogalerii na webových stránkách obce Tetín. Kompletní
výsledková listina je na www.olympijskybeh.cz
Tým JOHNNY SERVISu

Vydařený dětský den na hřišti
2.6. 2019 se uskutečnil na fotbalovém
hřišti již tradiční TETÍNSKÝ DĚTSKÝ DEN
– letošní rok se nesl v pohádkové náladě
rytířů a princezen. Velkým překvapením
byla rekordní účast cca 160 dětí s doprovodem. Díky tomu vzniklo pár organizačních nedostatků – které byly ale v
rámci možností zdárně vyřešeny.
Myslím si, že vysoká účast byla díky zajímavým stanovištím, doprovodnému
programu a přispělo i krásné počasí.
Ráda bych zmínila spolky a osoby, díky
kterým tento den mohl proběhmout.
SDH Tetín – jeho členům, bez kterých si
tento den už neumíme představit a ne-

únavnému Petrovi Malířovi - který opět
dal dokupy skvělý doprovodný program.
Panu Malířovi děkujeme za zprostředkování a domluvení doprovodného programu se skupinou Kaballos a domluvení spolupráce se spolkem Myslivci Tetín
- Jarov a Speleologickou záchrannou
službou ČSS.
Tento rok se k nám nově připojil SPOLEK MYSLIVCI TETÍN – JAROV se zajímavou přednáškou a focením s dravcem.
Hlavně si vzali na svá bedra občerstvení. Musím říct klobouk dolů před Vámi
všemi nejen co se počtu zúčastněných
členů spolku týče ale především za
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obrovský kus práce ... v tom počasí, které
panovalo být celé odpoledne na slunci a
starat se o občerstvení pro návštěvníky a
ještě mít při tom všem skvělou náladu ....
Jeskyňáři Tetín a nově zúčastněna
Speleologická záchranná služba ČSS
– stanice Čechy za atraktivní a dětmi hojně navštěvované stanoviště.
Skupině Kaballos z Litně , která nám
přivezla stanoviště ale hlavně nádherný kaskadérský program - který dle

mého názoru (a nejen mého) byl prostě
wau a dle ohlasu to byla skvělá show.
Další stálice mezi zúčastněnými
spolky je Sdružení Sv. Ludmily a Sokol Tetín se sportovními stanovišti.
Další pro děti zajímavé stanoviště kde
si mohly vyzkoušet své dovednosti s
míčem byl basket, se kterým se představil BASKETBALOVÝ KLUB BEROUN.
Alice Kahlertová a její koníci – dětmi
velmi oblíbená projížďka na koních.

Marcela Červenková a Anne Marie Páleníčková, které již tradičně uspořádaly
akci UVAŘ, PŘIJĎ A OCHUTNEJ ANEB
TETÍNSKÉ MLSÁNÍ. Letos si připravily pro
děti i mlsné stanoviště.
Hřiště a zázemí nám opět poskytl TJ a
SK Tetín.
O ozvučení se nám postaral pan Haber.
Kiosek s Lucii Burianovou a Věrou Senftovou - které se postaraly společně se spolkem Myslivců Tetín – Jarov o občerstvení.
TETÍNSKÉ MAMINKY – nejen maminky ale i tatínkové a junioři vy-

tvořili zajímavá stanoviště pro děti.
Za spolek, jímž jsem členem, bych se ráda
jmenovitě zmínila o skvělých lidech , bez
kterých by spolek TETÍNSKÝCH MAMINEK
a tato akce nebyla tak fajn a vydařená.
Petra a Tomáš Neumannovi, Jiřina Floriánová, Pavla Černochová, Martin
Koryčanský, Martin Loduha, Gabina a
Maruška Hirnerovy, Lucie Pšeničková,
Iva Machulková, Petra Pinkasová, Hana
Hofmeisterová, Helena Chramostová,
Věra Senftová, Lucie Burianová, Šárka Vopěnková, Alena Nováková, Patrik
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Rajmon. Zapojily se i juniorky – Sofie
Anna Jandová, Vanda Rajmonová, Nikola Neumannová a Veronika Senftová.
Přestože dobrovolníků, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas dětem – nejen vlastním je stále míň a míň, jsou dětské akce
na Tetíně vydařené a hojně navštěvované. Prosíme i ostatní tetínské rodiče,
aby se k nám připojili a pomohli tak
udržet tyto dětské akce pro NAŠE DĚTI.
Ještě bych ráda zmínila, že TETÍNSKÝ
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DĚTSKÝ DEN je hojně navštěvovaný z
širokého okolí a má svou tradici, jsem
ráda, že letos se tohoto dne zúčastnilo tolik našich spolků. Doufám, že tato
vzájemná spolupráce, kterou jsme navázali bude pokračovat i do budoucna.
Všem Vám moc děkujeme za podporu a
zdařilou akci u nás na Tetíně – TETÍN ŽIJE…
Za TETÍNSKÉ MAMINKY
Hana Rajmonová

Pátý ročník memoriálu Josefa Spala

1. 5. 2019 se již popáté sešli přespolní a
členové tenisového klubu Tetín. Vzpomněli na Pepíka Spala, který odešel.
A je to už pět let. A pak porovnali ve
čtyřhrách svoje síly. Sportovního klání o
putovní pohár se účastnilo 10 dvojic ve
dvou skupinách. Hrálo se na obou antukových kurtech, které byly po zimě brigádnicky vzorně připraveny členy klubu.
Detaily pak v předvečer utkání doladila
silná trojka Morda-Vopěnka-Bára. O herní pohodu se postaral i F. Tenkrát.
Rozlosování do skupin svěřili sportovci

do rukou Natálii Hubingerové. Zápasy
trvaly od 9.30 do 16.00 hodin. A výsledky? Na prvním místě: Halama J.-Zikán, na
druhém: Náprstek-Maleček a bronz získala dvojice: Halama L.-Tenkrát.
Akce se opravdu vydařila i když počasí
nebylo zrovna nejpřívětivější. Tenisový
klub děkuje i Obecnímu úřadu Tetín, který věnoval upomínkové předměty jako
odměnu účastníkům memoriálu JS.
Příští rok se sejdeme již pošesté!
Hela Bárová
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Pro děti - letecký den

8. 6. 2019 se letiště tetínských modelářů
otevřelo široké, především dětské veřejnosti v doprovodu dospělých. Už před
desátou hodinou začali přijíždět první
účastníci. Mohli si prohlédnout vystavená letadla. A některá dosahovala opravu
úctyhodných rozměrů. A pak je mohli vidět i ve vzduchu, což při silném větru nebylo nic jednoduchého. Největší úspěch
sklidila samozřejmě letadélka, která
shazovala bonbónky. To bylo to správné
„maso“. A stánek s občerstvením? Ten neměl chybu!
Především se ale soutěžilo v šesti disci-

plínách. Hlavním kritériem byla doba
letu vypuštěného letadélka. Zúčastnilo
se 37 soutěžících. Na prvním místě se
umístil Oliver Bára, druhý Vojta Krejsa a
třetí Tobík Král. Ale zvítězili úplně všichni.
Domů si kromě diplomů odnesli i spoustu dárečků. Prostě oslava MDD jak má
být. A protože se akce tradičně vydařila,
na přesrok nashledanou!
Rádi bychom ještě chtěli poděkovat i našim sponzorům: Johnny Servis, GOBA, D.
Nováková – Danotrans, p. Šinknerová a
obec Tetín.
zaznamenala Hela Bárová

TETÍN ŽIJE!
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Ohlédnutí za prací
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Počasí se převléklo do letního a jistě budete souhlasit, když řeknu, že s pěknými
akcemi se roztrhnul pytel. Člověk by chtěl
zároveň stihnout všechny! I my ve Sdružení sv. Ludmily jsme se museli pěkně
ohánět – náš kvapík započal už v dubnu,
kdy jsme sezónu započali přednáškou
prof. RNDr. Jana Bednáře CSc. na téma
„Co si dnes představovat jako křesťanské
hodnoty?“ Akce se konala v prostorách
tetínské fary – všichni návštěvníci měli
kde sedět, ale my už netrpělivě očekáváme zahájení provozu Komunitního centra, kde na obdobné akce bude ideální
zázemí. Dne 27. dubna se v kostele sv.
Jana Nepomuckého konala vernisáž vý-

stavy výtvarnice Daniely Kosové. Výstava
potrvá až do 31. října 2019, srdečně Vás
na ni zveme.
Květen byl opravdu akční - víkend 18.
a 19. 5. již tradičně patřil svatojánské
pouti. V jejím rámci byla významnou
událostí přednáška známého českého
spisovatele, psychologa, muže mnoha
zájmů a povolání Doc. MUDr. ThDr. Mgr.
Jaroslava Maxmiliána Kašparů Ph.D., který promluvil na téma „Stavy a vztahy –
bludný kruh“. Jeho slova vzbudila velký
ohlas a věříme, že byla pro spoustu lidí
velmi inspirativní.
Za krásného počasí a v pohodové atmosféře proběhl Táborák nejen s písničkou,
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společně s Vymetáním půdy. O nich a o
Noci kostelů se dočtete na jiných místech tohoto Zpravodaje.
Červen započal ve znamení Dětského
dne, kterého jsme se, spolu s dalšími
tetínskými spolky, také zúčastnili.
V sobotu 22. 6. jsme již tradičně vzpomněli na tetínského faráře a jeho legendární putování do sv. Jana pod Skalou
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Pochodem Patera Dvorského.
A v neposlední řadě chystáme také na
naši největší a nejdůležitější akci, kterou
je svatoludmilská pouť 21. září.
Přejeme Vám hezké léto, odpočinek i načerpání nových sil!
Alena Pelikánová – předsedkyně Sdružení
sv. Ludmily na Tetíně

Táborák nejen s písničkou
Je neděle 19. května a na Tetíně právě probíhá pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Na
náměstí jsou kolotoče, na kterých řádí děti, část známých si připravuje své stánečky
před kostelem sv. Jana Nepomuckého v rámci akce „Vymetání půdy“, a já si říkám,
jestli těch akcí najednou není moc.
Ale jak se ukázalo, každý si z akcí vybral to své a účast na všech akcích byla hojná.
Díky pestré nabídce aktivit, přišly různé skupiny lidí, které se vzájemně promíchaly
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a propojily. Počasí nám tentokrát více
než přálo a nic nebránilo, abychom již
po několikáté zapálili oheň a táborák byl
v plném proudu. Pro děti byla současně připravena hra se sladkou a studenou odměnou na konci. Jedna část hry
probíhala i v místní škole. Paní ředitelka
nám dovolila otevřít nově vybudovanou učebnu, kde děti mohly získat další
indicii ke hře. Z možnosti prohlédnout
si nově vybudované prostory školy byli
nadšeni především žáci, kteří do školy
dříve chodili. Osobně jsem se byla podívat na pokusy, která prováděla paní
asistentka Hanka Hejnová, a byla jsem
přímo nadšena, nejen z krásného zázemí
pro výuku, ale i ze samotných pokusů.
Sluší se zde paní ředitelce i paní Haně
za jejich ochotu upřímně poděkovat.
Na dvoře fary připraveno bohaté občerstvení. Přestože jsem byla ponořená do
hry, všimla jsem si, jak lidé volně proudili
mezi táborákem na faře a bazárkem u
sv. Jana. Hodně lidí projevilo „odvahu“ a
nebáli se na farní dvůr přijít, třeba se jen
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občerstvit, opéct buřt nebo trochu popovídat s ostatními. Mile mě překvapilo,
že tentokrát přijela i spousta návštěvníků
z Prahy a okolí.
Jedna věc však zaujala děti i dospělé.
Lidé z Tetína se většinou ptali „KDY?“ a ti
méně znalí se ptali „CO?“. Otázky přítomných směřovali na zbouranou část stodoly, kde se již staví Komunitní centrum
sv. Ludmily, které by mělo být dostavěno v březnu 2020. Doufám, že za rok, při
Táboráku nejen s písničkou, už budeme
obdivovat krásnou stavbu. Otevřít KC sv.
Ludmily plánujeme od září 2020 a pevně
věřím, že nově vybudované prostory budou využívat i místní obyvatelé a spolky.
Závěrem chci poděkovat vám všem, kteří
jste přispěli svou účastí nebo jste se jakkoli podíleli na přípravě táboráku. Mám
za to, že otevírat brány nejen farního
dvora, ale i ty naše osobní, pro druhé lidi,
má stále v naší společnosti smysl.
Alena Vacková,
členka Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Noc kostelů 2019 na Tetíně
V pátek 24. 5. 2019 krátce před 19 hodinou se rozezněly zvony u kostela sv.
Kateřiny - ohlásily tím, už po šesté, Noc
kostelů na Tetíně. Program začal nejdříve čtením Svatých obrázků z Čech francouzského básníka Paula Claudela, který
pobýval v Praze jako konzul Francouzské
republiky v letech 1909 až 1911, v podání
Marie Smetanové a Anne-Marie Páleníčkové. Hudebního doprovodu se ujal souboru Societas Musicalis, jehož tři členky,
Tereza Růžičková – soprán, Lucie Vocelová - zobcové flétny a Alena Maršíková
- basso continuo, provedly díla českého
a německého baroka, od Adama Michny

z Otradovic - písně z Loutny české po V.
Rathgebera - Mše F dur. Zdeněk Páleníček připravil pro návštěvníky pár slov o
historickém hřbitově u kostela sv. Kateřiny, kde se čtení a koncert konaly. Potom
si děti mohly jít zahrát dobrodružnou
hru o Tetíně a sv. Ludmile, kterou připravily Hana Hofmeisterová a Magdalena Koryčanská. Ostatní návštěvníci si šli
prohlédnout výstavu z díla výtvarnice
Daniely Kosové v kostele sv. Jana Nepomuckého. Daniela Kosová osobně přijela jako průvodce a odpovídala na jejich
otázky. Program pak pokračoval za tmy v
kostele sv. Ludmily, osvětleném svíčkami
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za doprovodu krásného preludování
Petra Krutského, který improvizoval na
barokních varhanách. Střídal se s meditativním čtením úryvků ze Starého zákona, z proroka Jonáše, v podání Jana Hofmeistera. Po celou dobu programu měli
návštěvnici možnost si prohlížet kostely
s výkladem našich pohotových průvodců, Stanislavy Hahnové a Ladislava Pecky, kterým patří veliký dík!
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Po ukončení programu byli všichni návštěvníci pozváni pod zvonici u kostela
sv. Kateřiny na sklenku vína či šťávy nebo
čaje, mnozí z nich toto pozvání přijali
a tak tato zdařilá akce pokračovala do
pozdních hodin milým setkáním. Všem,
kteří se zapojili do programu, patří velké
poděkování.
Anne-Marie Páleníčková,
členka Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Tetínská stopa doktora Vencla
Přišla zpráva o smrti Doc.PhDr. Slavomila Vencla, DrSc. Narodil se 18.10.1936,
zemřel 23.6. 2019. Tetínští jeskyňáři byli
jeho spolupracovníky na archeologickém výzkumu jeskyně Martina, pracovalo se zde mezi lety 1978 a 1983. Výzkum
jeskyně byl prvním interdisciplinárním
výzkumem archeologického osídlení v
jeskyni v tehdjším Československu. Kromě této důležité práce se jeho výzkum

týkal jeskyně Bišilu na Tetíně, závrtu na
Kodě a hlavně Sysifově( Havlíkově) propasti an Tobolském vrchu.
Na dohled od Tetína zkoumal pan doktor
v první polovině šedesátých let loveckou
stanici magdalenienských lovců na Šanově koutě. Výsledky svojí práce v Hostimi zveřejnil v odborné práci „Hostim a
magdalenienské osídlení v Čechách“.
Ladislav Pecka, zastupitel
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Výstava Daniely Kosové na Tetíně
Letos to byla už 10 jubileiní výstava, kterou Sdružení sv. Lumily zorganizovalo. Je
to jedna z nejduchovnějších výstav, co
zde byla zrealizována. Kostel byl značně
zaplněn a skvěle zahrál na violonccelo
Petr Hejný, člen Stamicova kvarteta.
Na výstavě Vám představujeme díla Daniely Kosové, která se narodila v Bratislavě, kde také vystudovala obor keramika
na střední uměleckoprůmyslové škole.
Poté v oboru pokračovala i na pražské
UMPRUM. Důležitá byla i její sochařská a
keramická praxe

v ateliéru sochaře Andreje Rudavského,
ale i v porcelánkách v Dubí a Duchcově.
Danielu inspirovala ušlechtilost porcelánu. Něžná citlivá plocha porcelánové
desky se stala vnímavým podkladem pro
její obrazy a koláže. V kolážích se prolínají světy, biblické výjevy (Jezulátko, Zvěstování, plzeňská Madona), ale i vesmír,
universum jako celek, který nás spojuje
do jednoty bytí. V obrazech se zabývá
vztahy mezi planetami, mezi zemí a vesmírem, mezi člověkem a světem a mezi
člověkem a člověkem.

Technologie textilních obrazů se jmenuje arttex. Na dvou z nich jsou znázorněny
fragmenty ornamentu z lidových výšivek. Ornament představuje od pradávna touhu člověka zdobit sebe, ale i svůj
příbytek. Obrazce jsou ukládány vedle
sebe, vytváří rytmus (řád) koloběhu života. Přechod do abstraktní formy se nám
snaží naznačit dobu nových technologií.
Velkoplošné smalty, které Daniela vytvořila v Dílně uměleckého smaltu ve

Frýdlantu nad Ostravicí, opět znázorňují
postavy, zvířata a výjevy z každodenního
obyčejného života. Jsou to zjevení vzpomínek, jsou to projekce touhy. Někde
se jako sen objeví anděl, lidská postava,
rodina a zvířata. Koník, vlk, kočka, ptáci
mají v sobě něco z re- miniscence na dětství i na samotný dětský výtvarný projev
a zároveň to jsou moderní a postmoderní výtvarné stylizace. Mají význam poetického znaku i lyrického podo- benství.
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Díla Daniely Kosové jsou zastoupena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze,
v jihočeské Alšově galerii, v novohradské galerii Lučenec, v Slovenském centru designu v Bratislavě, v muzeu Darney ve Francii, v galerii Porwoo ve Finsku a v dalších
soukro- mých sbírkách u nás i v zahraničí.
Za Sdružení sv. Ludmily
Zdeněk Zvonek

Vymetání půdy

aneb „Blešák po francouzsku“
19. 5. odpoledne proběhlo na Tetíně
třetí „Vymetání půdy ..“, tentokrát v prostranství před kostelem sv. Jana Nepomuckého. Osm vystavujících nabízelo
za malý peníz návštěvníkům, zájemcům
i zvědavcům svůj přebytek - vázy, dózy,
knihy, svíčky, hračky, dětské oblečení ...
Všichni účastníci prožili krásné odpoled-

ne. Počasí nám tentokrát přálo, byl čas na
kus řeči, šálek dobré kávy od Klubíčka i
na milá setkání. Zveme všechny zájemce
na zopakování této akce v neděli 22.9. v
čase od 14.30 hod. do 17 hodin, den po
pouti ke sv. Ludmile na Tetíně, před kostel sv. Jana Nepomuckého.

Upeč - přijď a ochutnej - Tetínské mlsání
Myšlenka uspořádat tuto akci při oslavě
Dne dětí vznikla před pěti lety, s cílem
poznat se navzájem a ochutnat dobroty,
které každý účastník připraví a nabídne
za dobrovolný příspěvek návštěvníkům.
Získaný obnos neslouží k obohacení
kuchařinek, ale je určen jako dar pro mimoškolní činnost dětí místní ZŠ.
Z původního nadšení, kde se minulých

ročníků zúčastnilo až osm dobrovolníků,
jsme tento rok zůstaly v počtu 1,5 osoby.
Přitom všechny nabízené speciality byly
s chutí snězeny. Má vůbec smysl v „Tetínském mlsání“ dále pokračovat? Věříme,
že ano a tak přivítáme všechny nápady,
které by tuto akci obohatily.
Anne-Marie Páleníček
a Marcela Červenková
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Na burgery se čekaly fronty

Dne 18. května 2019 probíhala v Tetíně
každoroční Svatojánská pouť. Tetínské
náměstí zaplnili nejen „tetínští“, ale také
návštěvníci z širokého okolí. Kromě tradiční poutní mše, přednášek
a kolotočů si připravil program také
tetínský velkostatek, který se rozhodl zahájit v tento den grilovací sezónu.
Úderem dvanácté hodiny rozpálily kuchaři z restaurace Kampa Park svůj gril a
dali se do práce. Od té doby se prakticky
nezastavili, jelikož na zahájení grilovací
sezóny, které se konalo přímo na zeleni
před zámeckým Farm Shopem, přijelo
neuvěřitelné množství návštěvníků. „V
rámci grilování jsme ve spolupráci s restaurací Kampa prodali celkem 250 burgerů, přičemž z reakcí fanoušků na facebooku víme, že bychom jich byli prodali

daleko více,“ říká ředitelka marketingu
Velkostatku Tetín, Karolína Herzogová.
A skutečně, v jednu chvíli bylo před
Farm Shopem tolik lidí, že zbytek náměstí zel doslova prázdnotou.
O burgery byl takový zájem, že si lidé, na
domácí hovězí v housce, museli mnohdy
počkat i několik desítek minut. Po celou
dobu byl otevřený také obchůdek „The
Farm Shop“, kde si návštěvníci mohli
koupit kvalitní hovězí s sebou domů.
Jsme rádi, že se lidem připravená akce
líbila a můžeme slíbit, že v podobných
projektech hodláme pokračovat.
Celý tým Velkostatku Tetín se těší na další příležitost, kdy se s Vámi budeme moci
opět setkat.
Tým Velkostatku Tetín
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Průvod vévody Štěpána II. Bavorského
I při letošním již čtvrtém ročníku Poselstva vévody bavorského byla v průvodu
nesena kopie relikviáře svaté Ludmily,
inspirovaná středověkými ostatkovými
relikviáři, ve kterém byla uložena replika
hedvábné látky, nalezené v hrobce sv.
Ludmily. Tento relikviář, upomínající na
jednu ze zakladatelek české panovnické
dynastie a babičku svatého Václava, byl
v průvodu slavnostně nesen na zdobených nosítkách a vystavován na všech

zastávkách Poselstva vévody Štěpána II.
K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv. Václava byla zhotovena socha svaté Ludmily,
která byla umístěna ve staroslavném
Tetíně. Během průvodu Poselstva vévody Bavorského Štěpána II. na Tetín byla
kopie této sochy nesena a vystavována
na všech zastávkách průvodu společně s
relikviářem svaté Ludmily.
Jádro průvodu v historických kostýmech

tvořili představitelé města Králův Dvůr a
obce Tetín. Role vévody Bavorského se
zhostil Heinz-Dieter Brandt a herolda
opět ztvárnil Daniel Svoboda. Zbrojnoše,
praporečníky a bubeníky pak ztvárnila
skupina historického šermu Honorata,
dále jezdci na koních a kočáry.
Poděkování patří všem, kdo spolupraco-

vali na přípravách akce 1.- 2. 6. 2019 a
především ZŠ Tetín, jmenovitě členkám
učitelského sboru a žákům za pěkné vystoupení VI. ročníku průvodu.
Lenka Viezánová,
organizátorka akce za Tetín

Tetínská knihovna: otevřeno každou středu 17-19
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Léto budiž pochváleno
Léto je v plném proudu a my, klienti
tetínské arteterapie všem přejeme co
nejkrásnější prázdniny a dovolené!
Máme za sebou (a před sebou) spoustu akcí, na kterých jsme měli možnost se
potkat, zasmát se a popovídat si. Děkujeme všem za podporu, milá slova i nápady. Jste pro nás velikou motivací! Rádi
vám děláme radost!
A co se událo? Na Tetíně proběhly výstavy obrázků, které vznikly při arteterapii:
1. Výstava na SVATOJÁNSKÉ POUTI
2. Výstava na NOCI KOSTELŮ

3. Výstava u příležitosti PRŮVODU VÉVODY ŠTĚPÁNA II. BAVORSKÉHO
Všechny výstavy proběhly pod záštitou
TETÍNSKÉHO MUZEA ve spolupráci s
paní Lenkou Viezanovou, které tímto velmi děkujeme a těšíme se na další společné povedené akce.
Jak víte, tak na naší poslední výstavě
– právě při PRŮVODU VÉVODY BAVORSKÉHO – jste měli možnost se zapojit do
naší soutěže „SELFIE S VÉVODOU“. Opět
se ukázalo, že tetínští (i mimotetínští) si
rádi hrají! Přihlásilo se 16 adeptů. Konec
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soutěže je 28.6. 2019 v pravé poledne.
Výhrou je 60 minut arteterapie a vítězí
fotografie s největším počtem lajků. O
výsledcích soutěže vás budeme informovat!
Další novinkou je to, že jsme navázali
spolupráci s KOČIČÍ MŇAU KAVÁRNOU v
Berouně. Budeme zde mít pravidelné výstavy – zejména s kočičí tématikou. 27.6.
2019 tady proběhne naše vernisáž. Přijďte se potěšit veselými obrázky, pomazlit s
kočičkama a pochutnat si na dobré kávě
a výborných zákuscích! Osvěžíte zde duši
i tělo! Budeme rádi, když nám své dojmy
napíšete do knihy návštěv.
Blíží se konec školního roku. A prázdniny budeme mít i my. Pouze, když se nám
zasteskne, tak se setkáme na pohodové
arty – party na naší rozkvetlé terase.
V září začínáme „zase naplno“ a budeme otevírat další skupinu(y) arteterapie.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Ovšem vás budeme včas informovat na
facebookových stránkách OBCE TETÍN a
samozřejmě i na našich arte stránkách.
POKUD BYSTE MĚLI O ARTETERAPII (RELAXAČNĚ SYMBOLICKOU TERAPII, AUTOGENNÍ TRÉNINK, SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ)
zájem, neváhejte mne kontaktovat na
níže uvedeném emailu nebo telefonním
čísle. Určitě se domluvíme! Více o mnou
nabízených službách najdete na níže
uvedených Fb stránkách – nebo rovnou
přijďte na návštěvu, kde vše v klidu probereme.
Těším se na spolupráci! Jak vidíte, akcí
jsme zorganizovali více jak dost. TETÍN
PROSTĚ ŽIJE!!! Ještě jednou vám přejeme co nejkrásnější léto! Ať je JAKO MALOVANÉ!
Alena Škulecová
a její úžasní malíři a malířky.

Záchranná akce v jeskyni
Tetínská propástka 13-024/B
V devět hodin večer 7. května mi zazvonil telefon. V jeskyni zmizel pejsek, osmiletá čubička Ajša, borderkolie. Během
několika minut jsem otvíral jeskyni třem
pražským lezcům. Nešťastná majitelka
psí dámy plus její dva spolulezci. Bylo
jasné, že pes spadl do šachty námi vyhloubené. Dosahuje hloubky 25 m až na
úroveň vody.
Zavolal jsem tedy Michalovi Hejnovi a
Kubovi Zelinkovi s prosbou o pomoc;
lezci nebyli příliš vybaveni pro zdolání
vertikály. Mezitím jeden z lezců na mezipatře zjistil, že Ajša je živá a hýbe se.
Sestoupil na dno šachty, Ajšu dal do batohu a vytáhli jsme ji ven. V ten moment
přišli na pomoc i zmínění kolegové a Petr
Malíř z místní organizace dobrovolných

hasičů.
Ajšu jsem radši vyvedl z jeskyně. Jak se
motala okolo majitelky, vypadalo to, že
do díry skočí znovu. Za dvě hodiny bylo
po všem, sbalený vercajk, zamčená jeskyně. Jen jsem před mříže pro příště dal
nádoby na tahání hlíny, dva kanystry a
kýbl. Pro všechny případy.
A tak proběhla první speleozáchrana po
převedení bývalé pošty na Tetíně do pronájmu speleozáchranářům.
Ve středu jsem prováděl po kostelech a
šťastná majitelka Ajši, ještě špinavé od
hlíny, ji přišla ukázat. Nabídl jsem Ajše
členství ve skupině, takové borce bereme.
Ladislav Pecka, zastupitel
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Vždyť dnes není středa a není poledne,
tak proč ta siréna houká?
V názvu samozřejmě narážíme na signál
„Všeobecná výstraha“, který slouží k varování obyvatelstva (HZS ČR, 2017) a na to,
zda jej obyvatelstvo (ne)zná. Bohužel v
dnešní době nemůžeme hovořit o všeobecných znalostech ani úplných základů
sebeochrany při mimořádných událostech (MV-GŘ HZS ČR, 2008). V souladu s
právě citovanou Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do
roku 2030 jsme se pokusili tuto situaci
začít měnit.
Od roku 2013 spadá pod tým výuky první pomoci na Katedře učitelství a didaktiky biologie na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy i výuka předmětu
Ochrana člověka za mimořádných událostí (dále jen OČMU). Tento předmět seznamuje posluchače se základními úkoly
ochrany obyvatelstva a podává možná
řešení nejčastějších mimořádných událostí. Součástí jsou i praktické nácviky:
např. použití individuálních ochranných
pomůcek, základů operačního řízení, třídění raněných či první psychické pomoci. Součástí kurzu jsou i besedy s členy
Integrovaného záchranného systému,
které nabízejí nezkreslený pohled na
průběh mimořádných událostí očima
profesionálních záchranářů a dovolují
pochopení principů a poslání bezpečnostních a záchranných složek. Předmět
byl původně určen především pro studenty učitelství biologie, ale pravidelně
je navštěvován studenty jiných oborů
fakult, či dokonce univerzit. Základním
posláním je připravovat studenty na
zvládání mimořádných událostí, ale v širším kontextu je kladen důraz na zvýšení

ochoty pomáhat druhým a tuto myšlenku skrze studenty šířit dál.
V letošním roce došlo k posunu v ještě
větším zapojení praxe. Na základě našich
zkušeností je zapojení praktické výuky
pracující se zážitkem velice efektivním
nástrojem výuky (Kuba et al., 2019). Proto bylo pro absolventy kurzu uspořádané dobrovolné cvičení zaměřené na základní úkoly ochrany obyvatelstva, jako
je varování, evakuace, ukrytí a nouzové
přežití obyvatelstva (Zákon 239/2000
Sb.).
Abychom byli schopni zajistit dostatečnou autenticitu oslovili jsme ke spolupráci opět i profesionály, konkrétně
příslušníky Hasičského záchranného
sboru (dále jen HZS) Beroun a krajského operačního a informačního střediska
HZS Středočeského kraje, členy jednotky dobrovolných hasičů (dále jen JSDH)
Tetín, vojáka Armády ČR a operátory
zdravotnického operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby (dále jen
ZZS) Středočeského kraje.
Průběh cvičení
Cvičení bylo zahájeno v 9:00 u železniční stanice Beroun, odkud započal pěší
pochod do obce Tetín. Studenti byli rozděleni do dvou družstev. Zhruba v půlce
trasy došlo k připojení skupinky Mladých
hasičů Tetín a jejich kamarádů. Zde byly
stanoveny tři dílčí cíle: 1. týmová spolupráce, 2. vzdělávání mladších žáků, 3.
potřeba studentů kooperovat s dětmi
a mít za ně (do určité míry) i odpovědnost. Na vzdálenost zhruba 400 m byl
za použití nosítek či transportní plachty transportován jeden dospělý člen

48

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

družstva (za účelem demonstrace náročnosti).
Před příchodem k zbrojnici JSDH Tetín
došlo k řešení modelové situace při nálezu člověka v bezvědomí a bezdeší po
zásahu elektrickým proudem (obrázek č.
1). Studenti správně zareagovali a před
kontaktem s postiženým dbali především na své bezpečí a odpojili nejdříve
elektrický proud a teprve následně začali
poskytovat první pomoc postiženému,
který nereagoval na hlasité oslovení a
ani po provedeném záklonu hlavy nedýchal. Následně byla zahájena resuscitace
v poměru 30 stlačení hrudníku na 2 vdechy, další členové týmu kontaktovali tísňovou linku 155 prostřednictvím aplikace záchranka z mobilního telefonu (více

zde: https://www.zachrankaapp.cz, čímž
byla prověřena i aktivace pro veřejnost
dostupného Automatizovaného externího defibrilátoru AED v Hasičské zbrojnici
Tetín (Říha et al., 2018) (obrázek 2), kde
operátorka ZOS poskytla telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci (TANR
pomáhá ke správnému provádění resuscitace volajícímu krok za krokem). Protože se událost stala nedaleko hasičské
zbrojnice, kde je uložen Automatizovaný
externí defibrilátor, který je přístupný
pro veřejnost v těchto život ohrožujících
stavech, poskytla operátorka tuto informaci volajícímu, který se ihned vydal ke
zbrojnici vzdálené cca 200 m, u které mu
byl operátorkou sdělen přístupový kód
pro odjištění vstupních dveří a následně

Obr. 1 nalezení osoby v bezvědomí

Obr. 2 vyzvednutí AED ze zbrojnice

vyzvednuto AED ze zeleně blikající prosklené skříňky s označením AED. Zachránce následně donesl přístroj k postiženému, kde mu byly za probíhající
resuscitace nalepeny na hrudník elektrody a po analýze srdečního rytmu přístroj
doporučil podání výboje (obrázek 3), postižený začal po třetím podaném výboji
znovu spontánně dýchat, a proto byla
ukončena resuscitace. Dále byl postiženému při záklonu hlavy nepřetržitě kontrolován dech až do fiktivního příjezdu
ZZS a jeho předání posádce ZZS.
Po rozboru situace došlo k simulované-

mu vyhlášení všeobecné výstrahy s následným (opět simulovaným) hlášením
obecního rozhlasu o úniku nebezpečné
látky a nutnosti se evakuovat za použití
improvizované ochrany těla a dýchacích cest (o nutnosti si sbalit prostředky
individuální ochrany, byli studenti informováni již před cvičením). Po vystrojení
došlo k přesunu do smluveného evakuačního prostoru (višňovka fotbalové
hřiště). Trasa byla sice poměrně krátká,
ale svažitým terénem (přes rokli). Cílem
bylo vyzkoušet pohyb v improvizované
ochraně (obrázek 4) a zvýšenou fyzickou
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zátěž s tím spojenou. Na konci již čekali
příslušníci HZS Beroun a předvedli postupy základní dekontaminace osob.
Následovala přednáška o nouzovém
přežití od vojáka Armády ČR. Byly popsány základní priority přežití v přírodě
včetně představení nejnutnějšího vyba-

Obr.3
resuscitace s použití
AED defibrilátoru
Po návratu na zbrojnici byly zakouřeny “cvičným”, nezávadným kouřem obě
garáže JSDH , tak aby si mohli studenti
i mladí hasiči vyzkoušet orientaci v zakouřeném prostoru. V souběhu bylo pro
studenty zřízeno stanoviště nácviku kardiopulmonální resuscitace (dále jen KPR)

Obr. 5 rozdělání
ohně nouzovými prostředky
Závěr
Zastáváme názor, že pouze kvalitně, ale
hlavně prakticky připravený občan dovede adekvátně reagovat na mimořádné
události. Ať už při ochraně svého života,
zdraví a majetku, tak při nezištné pomoci dalším spoluobčanům. Právě tento aspekt nám připadá klíčový, přimět
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vení (krabička poslední záchrany). Velký
ohlas měla možnost rozdělávat oheň
křesadlem (obrázek 5). Na tuto část navazovala ukázka hašení hořící kapalné
látky a následný praktický nácvik použití
práškových a vodní ručních hasicích přístrojů (obrázek 6).

Obr. 4 pohyb v improvizované
ochraně těla a dýchacích cest
s použitím resuscitačního vaku a byla
představena i KPR s podáním kyslíku pro
dýchání i s použitím AED (automatizovaný externí defibrilátor) Na závěr bylo
provedeno vyhodnocení cvičení s poskytováním zpětných vazeb od studentů
a naopak.

Obr. 6 pohyb v improvizované
ochraně těla a dýchacích cest
občany k větší ochotě pomáhat, neboť
pevné sociální vazby v rámci komunity a
ochota podat pomocnou ruku může snížit i psychické dopady na obyvatelstvo
(např. posttraumatické stresové poruchy) (Hikichi et al., 2015). V průběhu našeho cvičení se také ukázala značná výhoda dobré fyzické kondice ve zvládání
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krizových scénářů (McNab, 2011). Pokud připustíme, že zvládání reálných
mimořádných událostí by bylo mnohem
náročnější, měla by být i fyzická příprava součástí výuky ochrany obyvatel. Ve
výuce akreditovaného předmětu, ale i
v pořádání popisovaného cvičení bychom chtěli nadále pokračovat, neboť
v přípravě obyvatelstva cítíme rezervy.
Velký potenciál vidíme v mladých angažovaných lidech, kteří mají vůli pomáhat
a předávat své přesvědčení dál. Taktéž
studenti učitelství či zapálení učitelé
mohou sekundárně předávat základy
ochrany obyvatelstva žákům. Výuka této
problematiky je sice zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání (2017) a v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (2007),
ale i implementace a především způsob
výuky může být pozitivně ovlivněn reálným zážitkem pedagoga. I z tohoto
důvodu bychom rádi tento kurz otevřeli
v rámci programů celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy.
Komentář účastníka
Na úplný závěr uvádíme vyjádření účastníka cvičení.
Cvičení OČMU 2019 bylo mimořádně zajímavé. Zatímco v ostatních předmětech
věnovaných první pomoci byly simulace
nedílnou a velmi podstatnou součástí
výuky, tak některé mimořádné události

se prostě v budově fakulty nasimulovat
nedají. A přitom jsou právě simulace nesmírně důležité pro praktické ovládnutí
látky i pro zapsání do paměti skrze intenzivní prožitek.
Byl jsem proto rád, že jsem si mohl vyzkoušet transport zraněného (pronese
se), používání hasicího přístroje (konečně vím, jak se to má držet), pohyb v improvizovaném „protichemickém“ oděvu
(člověk se v tom hrozně potí), pohyb a
orientace v zakouřeném prostoru (člověk vidí jen na pár cm) i pokročilé techniky PP (ke kterým se ale asi jako laik
nedostanu). Ve všech případech se jedná
o situace, u nichž člověk doufá, že je nebude v životě potřebovat.
Jsem rád, že se taková akce konala a chtěl
bych moc poděkovat organizátorům.
Fotografie: autorem všech fotografií je
Isaac Sibecas
Ing. Roman Říha
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské operační a informační
středisko;
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta biomedicínského inženýrství,
Katedra zdravotnických oborů a ochrany
obyvatelstva;
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie;
JSDH Tetín
Petr Malíř, JSDH Tetín

Jako součást Svatoludmilské pouti

Letní kino na Tetíně!
Po strništi bos

Pátek 20.9 v 19.30 u pódia před farou
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Mega „koncert“ na Letné
za účasti Tetínských
Vážení spoluobčané,
V neděli 23. 6. bylo hezky! A tak Mikuláš Minář a Milion chvilek pro demokracii uspořádali „koncert“, na kterém více
než 280 000 demokraticky smýšlejících
občanů přišlo vyjádřit svůj nesouhlas
s naprosto nedemokratickým vývojem
české justice, o absolutním nedodržování volebních slibů vládnoucí strany
v čele s premiérem Andrejem Babišem
nemluvě. Hrál zde Tomáš Klus, Svěrák
a Uhlíř, Radek Banga, na podium přišli i
další známé osobnosti. Byli jsme tam! A
nebylo nás z Tetína málo. Už u automatu na jízdenky jsme se našli se sousedy
z naší obce, a na místě samém s dalšími
známými. Mám dojem, že tam byl každý
koho znám.
Už v metru dýchala velmi energická nálada, která nás skutečně vrátila do atmosféry listopadu 89. Tehdy se na Letné
sešlo podobné množství demonstrantů.
Podoba byla i v pokojnosti demonstrace, kterou jsme se při „Sametové“ naučili. Však také podporu Milionu chvilek
vyjádřil i skvělý moderátor demonstrací
v devětaosmdesátem Václav Malý, dnes
katolický biskup. Skvělou organizaci a
disciplinovanost davu stanice CNN přirovnala snad jen k demonstracím v Asii.

„Aby ne, když dostali zaplaceno!“, zní odposlouchaný výrok štamgastů. A na to
mohu zodpovědně (čestný skautský) říci
NE! Nikdo z nás na Tetíně a nikdo z našich známých a zodpovědně mohu říci,
že nikdo z demonstrantů z celé republiky zaplaceno nedostal. Kdyby každému
účastníkovi při každé demonstraci dali
jen 50,- Kč, vyplácení by trvalo desítky
dní a částka by byla tak veliká, že by ji
mohl zaplatit snad jen Agrofert nebo
Čína. A to, uznejte, asi nemá logiku…
Nevím, zda vím, (abych parafrázovala
otce něžné revoluce Václava Havla) co je
(a teď se odchýlím od originálu) správné,
a co ne. Třeba se pletu a páni u piva měli
pravdu, premier for ever. Ať tedy vezme
jmenovaný na vědomí, že 250 000 voličů (a to je poměrně velké procento!) má
na současný styl vlády otázku, a vstoupí
s nimi / námi v dialog. Nelze tuto největší
demonstraci od dob listopadových přehlížet, zlehčovat, ale aktivně se daňovým
poplatníkům zodpovídat. Pokud tedy
pan Babiš splní „svůj slib“, že neodstoupí,
bude „koncert“ mít pokračování v sobotu 16.11.opět na Letné.
Potkáme se?
Ivana a Alois Vašků

FARM SHOP

Otvírací doba:
Čtvrtek: 12-17, Sobota: 9-12
náměstí 9. května 1, Tetín
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Zapomenutá rodina

aneb smutné uzavření kapitoly historie
židovské komunity na Tetíně
O existenci židovské komunity na Tetíně
se můžeme dočíst v nejedené publikaci.
Místní historička, paní doktorka Brajerová, uvádí ve své brožuře Za tajemstvím
Tetína:
„Kolem roku 1833 žilo na Tetíně asi 120
židů v 18 domech. V roce 1830 byla postavena synagoga sloužící jako modlitebna nejen místním židům, ale i židům z
Berouna a okolních vesnic. Při synagoze
byla rituální lázeň a škola. V roce 1875
byla modlitebna zrušena
a budova prodána tehdejšímu majiteli
zámku J. Vojáčkovi“.
Po revoluci v roce 1848 získali židé svobodu pohybu, usídlování a sňatků. V roce
1867 bylo vše stvrzeno ústavou, která židům přiznala stejná práva, jako ostatním
obyvatelům.
Domnívala jsem se, že modlitebna byla
zrušena, protože se židé z Tetína hromadně odstěhovali.
Při pátrání v archivu se coby laický a všetečný badatel zajímám především o historické zajímavosti a pikantnosti, kterých
by si seriózní badatel možná ani nevšiml.
A věřte, že jsem jich našla spousty! V seznamu odvedenců narozených v letech
1837 – 1857 jsem vypsala jména 26 mladých mužů, kteří mají v kolonce Vyznání
uvedeno žid nebo izraelita. V kolonce
zaměstnání se objevovaly profese jako
sklenář, obuvník, řezník, mýtný, kožešník, židovský učitel, student tělocviku,
kupecký a často se opakuje zápis: studující ve Vídni. Znamená to tedy, že ještě v
pozdějších letech 19. století tu mohlo žít

až 12 rodin podle 12 opakujících se příjmení.
A proč tento článek vlastně vznikl? Z
vyprávění babiček a dědečků si možná
někteří z Vás pamatují, že na návsi měla
obchod rodina Justiců. To byla poslední
židovská rodina na Tetíně.
Paní Ludmila Brejchová přišla s nápadem, vzpomenout nějakým způsobem
právě na tuto rodinu.
I já jsem si vzpomněla na vyprávění o rodině Justiců, kterému jsem měla tu čest
naslouchat. Tehdy mne, samozřejmě
díky mému muži, pozvala paní doktorka
Brajerová spolu s mou rodinou na soukromou návštěvu. Při vyprávění historek z mládí paní doktorky a jejího bratra
padla také zmínka o rodině Justiců. Domnívám se, že paní doktorka tehdy užila
formulace „mladý Justic se přátelil s mým
bratrem a před odjezdem do transportu
si k němu schoval učebnice“.
Bohužel nikdo z pamětníků si na nic takového nevzpomíná, jen na to, že Justicovi děti neměli. Na pomníku obětem
války jsou jen jména Rudolf Justic a Ida
Justicová. Od pana Součka, snad nejstaršího místního pamětníka, kterého jsem
si dovolila oslovit prostřednictvím jeho
rodiny, jsem získala informaci, že sestra
pana Justice žila v Rakousku.
Do věci se vložil znalec historie Tetína,
průvodce po zdejších památkách, neúnavný propagátor Tetína, zastupitel
obce a předseda Skupiny pro kulturu,
sociální věci a turistický ruch, pan Pecka, a oslovil Židovské muzeum v Praze.
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Takřka obratem přišly ze Židovského
muzea přesné informace nejen o panu
Justicovi a jeho ženě z Tetína č. 15, ale
i o další rodině z Tetína č. 15, rodině
Fleischnerových. Záznamy o likvidaci i
takových „nevýznamných lidiček“ byly
vedeny s děsivou pečlivostí. Díky tomu
ale dnes víme, že manželé Justicovi odešli do transportu na Kladně. Dne 22. 2.
1942 byli transportem deportováni do
Terezína spolu s rodinou Fleischnerů.
Dále už se osudy obou rodin rozcházejí.
Justicovi byli dne 9. května 1942 transportování na východ, do vyhlazovacího
tábora Sobibor, a vzhledem k jejich věku
lze předpokládat, že zemřeli hned po
příjezdu. Rodina Fleischnerů zůstala v
Terezíně do 6. září 1943. Do rodinného
vyhlazovacího tábora Auschwitz - Birkenau dorazili 8. září 1943. Zemřeli s největší pravděpodobností v noci z 8. na
9. března 1944. (Pozn. Údaje z databáze
obětí holocaustu poskytnuté Židovským
muzeem v Praze panu Peckovi.)
Osud lidí z těchto prvních dvou transportů, ve kterých bylo původně 5000
osob, je každoročně připomínán dne 8.
března, jako den největší hromadné popravy českých občanů.
Paní Lída Brejchová si vzpomněla na
vyprávění své babičky, že pan Justic byl
vybrán k okamžité likvidaci, a jeho žena,
paní Ida se postavila vedle něho. Nelze
to sice ověřit, ale je to dojemné. Těžko si
v dnešní době dokážeme představit podobné hrůzy. Podle informace paní Brejchové byl pan Justic aktivním členem
místního Sokola. Já jsem se v archivu
dočetla, že se finančně podílel na sbírce
uspořádané na opravu kříže na návsi. V
tu dobu/dvacátá, třicátá léta/ se žádná
schůze obecního zastupitelstva, žádný
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tábor lidu neobešly bez brojení proti kříži na návsi. O to zajímavější je gesto pana
Justice, jako člověka jiné víry. V pamětní
knize školy našla paní Brejchová záznam
i o tom, že pan Justic vybavil všechny
školní děti pomůckami.
O rodině Fleischnerů pamětníci neví nic,
proto jsem se pokusila v archivu najít jejich stopu. V knize přihlášek k trvalému
pobytu v obci Tetín jsem našla, že Ervín
Fleischner a Helena Fleischnerová byli
k trvalému pobytu na Tetíně přihlášeni
30. listopadu 1938. Alfréd Fleischner, kamarád mladého Brajera, mladík, kterého
paní doktorka zmiňovala, byl k trvalému
pobytu na Tetíně přihlášen 11. 10. 1938.
Díky ochotě pracovníků Státního okresního archivu v Berouně se podařilo něco
mimořádného. Našly se policejní přihlášky a Juden-Evidenzkarte i s průkazovými
fotografiemi jak rodiny Fleischnerů tak
Justiců. Z dokladů je zřejmé, že paní Ida
a paní Helena byly sestry. Pocházely od
Pardubic. Rodina Fleischnerů se přistěhovala z dnešního Havlíčkova Brodu do
zdánlivého bezpečí.
Obec Tetín a místní muzeum projevily
o tyto materiály zájem, a je pravděpodobné, že se stanou součástí muzejní expozice. Pan starosta přislíbil uspořádání
vzpomínkového aktu na uctění jejich památky. Tomu všemu ale bude předcházet ještě spousta práce. Letos uplynulo
právě 75 let od bezpříkladného vyvraždění občanů i naší obce, které si, zatím
jen tímto článkem, připomínáme.
Děkuji paní Lídě Brejchové za prvotní
nápad a za to, že mi před několika lety
otevřela cestu do archivu, panu Peckovi za to, že mne přivedl mimo jiné k
průvodcovské službě a tím i Sdružení
sv. Ludmily na Tetíně, které ji provozuje,
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pracovníkům Státního okresního archivu v Berouně, pracovníkům Židovského muzea v Praze, paní Viezanové, panu Součkovi a jeho rodině, obci Tetín a panu starostovi, který projevil zájem a také zapátral v okruhu pamětníků.
Stanislava Hahnová Šedinová,
členka Sdružení svaté Ludmily na Tetíně

Silná úcta k osobnosti kněžny
Ludmily na Ukrajině

Osobnost Ludmily Tetín přesahuje a projekt se postupně dostává mezinárodní
úroveň. Úcta k sv. Ludmile je na Ukrajině
a v Rusku je mnohem silnější než u nás,
přestože je Ludmila v těchto zemích nazývána jako Ludmila Česká. Starosta Tetína Martin Hrdlička v roli předsedy spolku
sv. Ludmily a po přípravě a koordinaci s
ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem
navštívil v březnu tohoto Ukrajinu. Cílem
bylo představit projekt Ludmila 1100 let
v této zemi a prověřit zájem o spolupráci.

Sešli jsme s nově jmenovaným nejvyšším
představitelem Ukrajinské pravoslavné
církve Epifanijem (na snímku). Vlevo je
velvyslanec České republiky na Ukrajině.
Dále jsme se setkali s představiteli ministerstva kultury, a i Řeckokatolické církve.
Z celé cesty jsme měli skvělý pocit a prostředky, které investoval náš spolek do
této mise, se myslím Česku vrátí.
Miroslava Janičatová, manažerka
projektu Svatá Ludmila 1100 let
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Elvis Presley viděn na Tetíně !!!
Je Elvis Presley naživu? Skutečně je po
smrti? Skrývá se v Gracelandu? Spousta
konspiračních teorií i dnes řeší Elvisův konec. V minulosti se objevily nové teorie,
že se Elvis skrývá na Tetíně. Nebylo ovšem jasné, kde přesně. Zda to je v Kodě,
či v některých starých stodolách ve vsi. To
bylo ale již na konci 80. let vyvráceno. Co
je ale dost pravděpodobné je následující
hypotéza. Nejmenovaný Tetínský zdroj
tvrdí, že Král Rock&rollu žije v jeskyni
Martina, která je obrovská a kde má dostatek prostoru pro hudební preludování.
Proč si zvolil právě jeskyni je dopo-

sud předmětem spekulací, ale někteří
Elvisovo znalci tvrdí, že Krále k této myšlence přivedlo odvození slova „rock“ od
„skály“. Dost možná právě díky pobytu
Krále se proto do jeskyně nedostanete,
Elvis si jeskyni totiž pronajímá. Můžeme
si klást otázky. Stojí snad za prosperitou
a existencí Speleologické společnosti na
Tetíně tento výhodný pronájem? Očití
svědci tvrdí, že k jeskyni jednou týdně, každou středu mezi třetí a čtvrtou
hodinou ranní přijíždí auto, které veze
jídlo a zásoby právě Králi Rock&rollu.
Navíc se prý Elvis dle našich amerických

Elvis
vyfocen
v Kodě,
poblíž
jeskyně
Martina
zdrojů
zaPresley
svého života
netajil
láskou
k jeskyním
a jejich
návštěvám.
Nejmenovaný zdroj dokonce tvrdí, že u jeskyně zahlédl muže zhruba ve věku 80-85
let, výška mezi 170 – 180 cm, s pomádou na obarvených vlasech a kotletami, což by
zhruba odpovídalo popisu Elvise. Zdroj autora článku popsal setkání tak, že je asi v
dobré kondici, že původně si myslel, že se jedná o mladíka. Teprve zblízka až když

56

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

muž promluvil, si troufl odhadnout jeho
věk a prozradil ho i jeho jižanský přízvuk,
který přenášel do doposud chabé češtiny.
Druhý nejmenovaný zdroj tvrdí, že obdobně popsaná osoba pravidelně jednou měsíčně chodí na vyhlídku ke kostelu sv. Jana Nepomuckého a dokonce i
dovnitř, to by zase odpovídalo o Elvisově
křesťanském vyznání. Zda je toto všechno pravda nebo není, nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Každopádně je jasné,
že tak krásné místo jako Tetín přitahuje
řadu zajímavých lidí, tak proč ne i Elvise?
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla do-

razila zpráva, že se Elvis skutečně ozval
a prostřednictvím svého manažera kontaktoval hlavní organizátorku Svatoludmilské pouti Lenku Viezánovou, zda by
nemohl ve večerním programu vystoupit. Organizační výbor se rychle sešel a
s radostí tuto nabídku přijal, a to nejen
díky věhlasu „Krále“ ale i proto, že jeho
vystoupení bude štědře podpořeno
místním patriotem Matthew Václavem
Durasem. Za což mu mockrát děkujeme!
Věříme, že na koncert přijdou všichni Tetíňáci.
(zdroj: Kachna z tetínského rybníka)
Augustin Hadrian

FOTBAL KEMP TETÍN 2019
JOHNNY SERVIS s.r.o. a SK Tetín si Vás dovolují pozvat na fotbalový kemp
pro děti z Tetína a blízkého okolí.

S sebou:
pití, vhodnou obuv
a dobrou náladu

26. – 28. 8. 2019
9.00–12.00 hodin (sraz v 8.45 na fotbalovém hřišti)

Vstup volný

holky, kluci 6–14 let

Naším cílem je společně strávené sportovní dopoledne během fotbalové sezóny. Přijďte si zahrát, poznat se, pobavit se. Těšíme se na vás.

Přihlášky se jménem a věkem dítěte zašlete nejpozději do 23. 8. 2019
na e-mail: bohackova@johnnyservis.cz. Pro další informace lze volat na: 727 978 231
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Sobota 21. září 2019
Celodenní program!

Doprovodný program i v neděli a pátek večer

POUTNÍ MŠE TETÍNSKÝ TRH
CELEBRUJE BISKUP KAREL HERBST

LETOŠNÍ NOVINKA!

VZÁCNÝ RELIKVIÁŘ

S OSTATKY SV. LUDMILY A SV. VÁCLAVA

zahrají

ELVIS PRESLEY MOPED 56
ELVIS ALIAS VLADIMÍR LICHNOVSKÝ

TOMÁŠ ŽIVOR
PIANISTA ROKU 2013

ROCKOVÁ KAPELA

SBOR A ORCHESTR VŠE

POD VEDENÍM DIRIGENTA HAIGA UTIDIJANYHO

4. SRAZ LUDMIL A BOŘIVOJŮ

POUŤOVÉ ATRAKCE

HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY

PROGRAM PRO DĚTI

CELOSVĚTOVÝ SRAZ

O PŘEMYSLOVCÍCH A SV. LUDMILE

V PÁTEK, SOBOTU I NEDĚLI

BURČÁKOVÁ SLAVNOST
U TETÍNSKÉ VINOTÉKY

LETNÍ KINO

DIVADLO, VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ TETÍN,
LUKOSTŘELBA, ATRAKCE

PROMÍTÁNÍ FILMU V PÁTEK VEČER

A plno dalších akcí včetně výstav, skupinového malování atd.
Podrobný plakát s časovým harmonogramem akcí již brzy!!!

VSTUP ZDARMA

Pořadatelé:

Hlavní sponzoři:

Sponzoři:

Partneři:

Mediální partneři:
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Daniela Kosová
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v kostele sv. Jana Nepomuckého v Tetíně
27.4. 2019 až 31.10. 2019
Otevřeno sobota, neděle a svátky 10 - 18 hod.
Projekt je realizován za finanční pomoci obce Tetín.
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