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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané!
Úvodní slovo pro tento zpravodaj připadlo mě, a já bych se v něm rád zabýval
tématem, které je pro vás jedním z nejdůležitějších. Z rozhovorů s vámi při pochůzkách po vesnici a jiných setkáních v
obci slýchávám dotazy, kdy už bude hotové toto, proč se nezačala dělat naše ulice a dělá se zrovna ta vedle, kdy se začnou
dělat chodníky, proč je tato ulice jednosměrná, proč se zvolilo toto konkrétní
řešení a podobně. Jedná se většinou o
dotazy spojené s realizací nebo naopak
nerealizací akcí v blízkosti vašeho obydlí.
Je potřeba si uvědomit dvě zásadní věci.
Jakákoliv větší investice pro obec velikosti Tetína znamená opatřit finanční spoluúčast, tzn. dotaci, bez dotací bychom
totiž nebyli schopni takové množství
akcí ufinancovat. Druhou skutečností je
nutnost mít legislativně vše v naprostém
pořádku. Obojí výše uvedené vyžaduje
dobře rozmyšlený záměr ze strany zastupitelů a následně podrobnou projektovou připravenost na danou investici.
Ale abych moc neteoretizoval, uvedu
konkrétní případ chodníků v ulici Na Knížecí. Všichni víme, že nákladní doprava
z Kruhového lomu v ulici na Knížecí je
tak intenzivní, že dojít pěšky na hřiště je
poměrně nebezpečná disciplína. V roce
2015 noví zastupitelé přišli se záměrem
vybudovat tyto chodníky. Půl roku trvalo
sehnat projektanta a vůbec vymyslet řešení, protože do té doby se myslím nikdy
neuvažovalo s chodníky po pravé straně
směrem na Srbsko a přesto to nakonec
bylo jediné možné řešení a to díky neústupnosti jednoho majitele nemovitosti.
Následně se v roce 2016 projektovalo a
získávali jsme vaše souhlasy, aby byl pro-
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jekt i z hlediska občanů Tetína v pořádku.
Takto zpracovaný projekt se začátkem
roku 2017 dále projednával s dalšími dotčenými orgány státní správy a následně
bylo získáno stavební povolení, nicméně
další rok byl pryč. V roce 2018 tedy konečně můžeme začít s realizací, a začali
jsme tedy zjišťovat, kde sehnat dostatečné finanční prostředky. Našel se příhodný dotační titul, dle požadavků poskytovatele dotace se znovu upravil projekt
a na konci roku 2018 bylo zažádáno o
dotaci. Tu jsme s výtkou drobných chyb
neobdrželi. Přestože vytýkané chyby
byly vyvráceny, zpětně samozřejmě finanční prostředky nedostaneme. Proto
jsme o ně požádali znovu nyní v říjnu a
doufáme, že v lednu se dozvíme, že jsme
uspěli. Starostovi se povedlo přesvědčit
vedení Kraje, aby rekonstruoval silnice III.
třídy uvnitř Tetína a tak jsme vybudovali alespoň v ulici Na Knížecí překopy pro
inženýrské sítě, obrubníky a vpusti jako
první předvoj vlastních chodníků. Pokud
tedy s dotací uspějeme, předpokládáme
do května 2020 výběrové řízení a možná do jara 2021 plnohodnotnou realizaci. Následně budeme řešit kolaudaci
a vyhodnocení dotace a akci chodníky
ukončíme na konci roku 2022. V případě, že s dotací neuspějeme, počítáme
alespoň s úpravou mlatovým povrchem.
Na tomto příkladu jsem chtěl stručně
ukázat, jak se obvykle vyvíjí proces jedné běžné stavební investiční veřejné
zakázky, která v konečném důsledku
trvá dvě funkční zastupitelská období.
Obdobných akcí řešíme desítky, některé jdou rychleji, někdy to nejde vůbec, některé investice jsou obdobné.
Třeba u oprávněně kritizované cesty,
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ke škole v ulici Na Parkáně, připravujeme
za dohledu pracovníků archeologického
ústavu, památkové péče, CHKO Český
Kras, policie ČR, dopravního inspektorátu, stavebního úřadu, majitelů inženýrských sítí a vás občanů tuto investici již
také více než pět let a snad se blížíme k
zahájení realizace. V oblíbeném českém
filmu Na samotě u lesa vyjmenovává stavitel mnoho prací, které mu ještě chybí
dodělat na jeho domečku. Při přípravě
investic obdobně vyjmenováváme seznam úřadů, které nám ještě musí dát
souhlas.
Aby úvodní slovo tohoto zpravodaje
nevyznělo pesimisticky do té míry, že
by Vás odradilo od další četby, musím
konstatovat, že přestože je zastupitelů

nyní dočasně o jednoho méně, prakticky všichni se podílejí ve svém volném
čase přípravě a realizaci investic obce (a
nejenom zastupitelé, ale i někteří z vás v
rámci pracovních skupin). A vzhledem
k počtu realizovaných staveb si myslím,
že jsme v tomto ohledu úspěšní. Jen to
vyžaduje ze strany Vás, občanů, jistou
dávku trpělivosti, vstřícnosti a v nejlepším případě i připravenost nám pomoci.
A jelikož se jedná o předvánoční vydání
Tetínského zpravodaje, rád bych vám
všem popřál klidné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů v roce 2020.

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.

Ing. Martin Machulka,
místostarosta

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

Jaroslavou Pokornou Jermanovou
Jaroslava Pokorná Jermanová je hejtmankou Středočeského kraje od roku 2016. V
letech 2013 až 2017 byla první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny.
V letech 2002 až 2006 byla starostkou
obce Krhanice. Od roku 2014 je také zastupitelkou města Benešov.
Na Zemědělské univerzitě v Praze získala
v roce 1993 titul Inženýr.
Paní hejtmanka navštívila Tetín letos 21.
září, tzn, že v den Svatoludmilské pouti.
Vystoupila také na Srazu starostů, politiků
a dalších hostů, který se konal již po páte
na Tetíně. Paní hejtmanka byla tak laskavá
a poskytla nám rozhovor do zpravodaje.
Bc. Vojtěch Hrdlička,
předseda skupiny Vnější vztahy (SVV)
1) Zúčastnila jste se letošní Svatoludmilské poutě na Tetíně. Jak tuto návštěvu
hodnotíte?
„Sv. Ludmila se přimluvila za krásné počasí, potkala jsem se v příjemném
prostředí s milými lidmi.
Každé takové setkání pro mě moc znamená a dodává elán do další práce.“
2) V rámci poutě proběhlo již 5. setkání
starostů a dalších hostů, kde jste měla
úvodní slovo. Co bylo tématem Vašeho
projevu?
„Moc ráda bych, aby rok 2021 byl vládou České republiky vyhlášen rokem
sv. Ludmily. O podporu této myšlenky,
společně se Spolkem sv. Ludmila 1100
let, Českou biskupskou konferencí a
dalšími, kteří ji vzali za svou, jsem po-

hejtmanka
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
žádala pana premiéra a doufám, že ji
podpoří a naše vláda takové rozhodnutí
přijme. Stejně tak jsem vyjádřila přání,
abychom u této příležitosti dosáhli, společnými silami, návštěvy Jeho Svatosti papeže Františka. Samozřejmě jsem
poděkovala všem, kteří tento projekt
připravují a o odkaz sv. Ludmily pečují.“
3) Jakou vidíte v akcích tohoto druhu důležitost?
„Teprve druhý život světců tj. život v
příbězích a legendách, které jsou v
nimi spojovány, je důležitý pro naši
současnost. Sv. Ludmilu si spojujeme
s obrazem babičky vychovávající budoucího knížete sv. Václava, který přijal
křesťanství a žil v souladu s ním. Méně
si ale spojíme sv. Ludmilu s Palladiem
země české, reliéfem Madony s dítětem,
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který je uchováván ve Staré Boleslavi. Sv.
Ludmila Palladium měla podle legendy
získat od sv. Metoděje. Tato legenda propojuje české křesťanství se staroslověnskou Velkou Moravou a dává tak základ
spojení Čech a Moravy v jeden historický
stát. Podle legendy bylo Palladium vykováno z tzv. korintské mědi, kovu, jehož
slitina vznikla za velkého požáru Korinthu, kdy se tavily milodary v chrámech
a zlato, stříbro a měď společně stékaly do
Iónského moře, kde tuhly v kov, který si
lidé nad zlato vážili. Odkaz na Korinth
spojuje sv. Ludmilu a Čechy s prvními
křesťany v oblasti Středomoří a dokládá tak historickou výhru českého národa. Připomínat si sv. Ludmilu je stejně
důležité jako připomínat si den vzniku
samostatného Československého státu.“
4) Středočeský kraj a konkrétně i Vy jste
jednou z hlavních podporovatelek projektu Svatá Ludmila 1100 let. Jaký v něm
vidíte potenciál a přínos pro kraj?
„Sv. Ludmila je spojena svým životem i
smrtí s historickým českým územím, tj.
dnešním územím Středočeského kraje.
Rada Středočeského kraje proto již v roce
2015 podpořila uzavřením memoranda
o vzájemné spolupráci Středočeského
kraje a spolku Svatá Ludmila 1100 let. V
loňském roce přidělila Rada kraje Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy neinvestiční prostředky ve výši 290.925 Kč
na přípravu a realizaci regionální putovní výstavy s názvem „Střední Čechy, kolébka národních patronů“ a konference
věnované sv. Ludmile, která se uskuteční
24. 10. 2019 za spolupráce spolku Svatá Ludmila 1100. Mimo to Středočeský
fond kultury a obnovy památek tradičně
přispěl na realizaci pouti v Tetíně a na
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příští rok připravujeme spolupráci mezi
Regionálním muzeem v Mělníce a spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Tímto krátkým výčtem bych ráda ukázala, jaký pro
mě tento projekt má význam. Ale nejde
až tak o mě. Sv. Ludmila, bych se nebála
říct, je naše, Středočeská a je naší milou
povinností péči o její odkaz podpořit a
samozřejmě díky jejímu ohlasu do našeho krásného regionu zavítají turisté, kteří
kdyby o ní nevěděli třeba ani nepřijeli.“
5) Jaké jsou Vaše cíle ve Středočeském
kraji do konce volebního období?
„Vedle podpory projektů jako je tento,
a které jsou pro mě osobně velmi důležité, jsou to věci možná přízemnější, ale
pro Středočechy určitě důležité. Náš kraj
dlouhodobě trápí situace v dopravě. Síť
silnic, které spravujme je silně zanedbaná, na dálnici D3 čekáme už přes dvacet
let a tak bych mohla pokračovat. Do konce volebního období to samozřejmě celé
napravit nezvládneme, ale snažíme se.
Proto do jejich opravy a údržby investujeme rekordní sumy. V případě dálnice D3
jsem iniciovala vznik pracovní skupiny, ve
které jsou zástupci Ministerstva dopravy,
Ředitelství silnic a dálnic, Jihočeského
kraje a dalších institucí, které s její přípravou mají co dočinění. Jedině vzájemným
dialogem a společnou vůlí její stavbu nakonec dotáhneme. Pravidelně se scházíme a výsledky jsou, myslím, už patrné.“
6) Co považujete za největší úspěch Vašeho působení v čele vedení kraje?
„Opět se vrátím k tomu, co jsem zmínila, že nás pálí nejvíc, tedy silnicím. Za
poslední tři roky se opravy silnic a mostů posunuly nejvíce v celé historii kraje.
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V roce 2018 jsme do našich krajských
silnic investovali 3,5 miliardy korun. To
je skoro o 1,5 miliardy korun víc, než
jsme ještě v roce 2017 počítali. Rapidně
přitom roste počet kilometrů, které se
nám podařilo opravit. V roce 2016 jich
bylo 165, o rok později 240 a loni jsme
opravili 407 kilometrů silnic. Letos to
bude 450 kilometrů. Snažíme se méně
„záplatovat“, ale více silnice kompletně
rekonstruovat, což je v konečném důsledku i finančně výhodnější. Nemusím
snad dodávat, že díky velkým investicím do opravy silnic a mostů šetříme
nemalé finanční prostředky budoucím
krajským vládám. Významně snižujeme
vnitřní dluh, který vůči naší dopravní infrastruktuře za ta léta narostl. Vnímám
samozřejmě, že ty časté uzavírky lidi
často otravují, ale věřím, že ten výsle-
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dek, když je hotovo, tyto výtky přebije.“
7) Chystáte se navštívit Tetín i v dalších
letech trvání projektu Svatá Ludmila
1100 let?
„Určitě a moc ráda. Tento projekt je
pro mne jedním z těch srdečních. Moc
si přeji, aby všem vydržel ten zápal, a
energie s jakou ho připravují a s jakým
se mu věnují. Těší mě, když se projekty, které mají smysl, posouvají a přinášejí radost. To je právě tento případ.
A za to bych všem, kteří se na něm jak
aktivně podílí, tak i těm, kteří se o něj
zajímají a na Svatoludmilskou pout
na Tetíně dorazili, chtěla poděkovat.“
Ptal se: Vojtěch Hrdlička, SVV

Prezident Zeman a kardinál Duka
zvou papeže na Tetín v roce 2021
Již několik let se připravujeme na Tetíně
na rok 2021 na slavnost u příležitosti
1100 let mučednické smrti nejstarší historicky doložené české ženy, kněžny a
světice Ludmily. Původní naše vize byla
uspořádat Národní ekumenickou pouť
na Tetín, které by se dle předpokladů
účastnilo několik tisíc lidí, takže by se
vlastní mše svatá odehrála na fotbalovém hřišti. Stejně jako tomu bylo v roce
1993.
Novinkou v našem snažení je, že Arcibiskup pražský Dominik Duka společně s
ministrem zahraničí předložili ve Vatikánu oficiální pozvánku papeži k návštěvě
České republiky a Tetína v roce 2021. Pozvání je podpořeno předsedy poslanec-

ké sněmovny a senátu. Prezident České
republiky Miloš Zeman předal pozvání
svou vlastní cestou rovněž. Pokud by
papež František pozvání skutečně přijal,
přijede na Tetín velké množství poutníků. Na hřiště, natož na „Starý Tetín“, by
se nevešli. Místní patriot Matthew Václav
Duras je připraven k tomuto účely zapůjčit pole směrem od hřiště k lomu. Samozřejmě organizátorem v tomto případě
nemůže být pouze obec a farnost, ale
musí se jednat o společnou akci všech
institucí. Vzniká organizační výbor, který
se začíná tématu pravidelně věnovat.
Ing. Martin Hrdlička, starosta
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Tetín byl opět místem setkání
starostů a politiků, a to již po páté!
Setkání starostů a dalších hostů je již
pátým rokem významnou částí Svatoludmilské pouti na Tetíně. Na těchto
setkáních se diskutuje o problémech
či probíhají vzájemné rady mezi kolegy
starosty, zároveň se nabízí možnost promluvit i s vyššími politickými zástupci.
O tom, že jsou tato setkávání úspěšná,
svědčí i rok od roku větší počet hostů a
zájem vystoupit v diskuzi. Letošní pozvání přijala paní hejtmanka Jaroslava
Pokorná Jermanová, poslanci Martin
Kupka, Jan Skopeček, Helena Langšádlová, Věra Kovářová, Karel Schwarzenberg,
europoslankyně Veronika Vrecionová,
zástupci Ministerstva zahraničí a kultury,
radní Zlínského kraje, zastupitelé kraje
Středočeského, starostové, starostky,
místostarostové a místostarostky z Berounska.
Krátké shrnutí setkání
Úvod
Setkání zahájil starosta obce Tetín Martin
Hrdlička, přivítal všechny hosty, poděkoval všem za účast a předal slovo paní
hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové. Paní hejtmanka poděkovala za pozvání a za možnost setkat se se starosty
z Berounska a dalšími přítomnými hosty.
Zároveň vyzdvihla projekt Svatá Ludmila
1100 let, potvrdila podporu projektu ze
strany Kraje a přínos projektu jako připomínku české historie ve Středočeském
kraji. Poté slovo dostala paní europoslankyně Veronika Vrecionová, která rovněž poděkovala za pozvání a za možnost
diskutovat se starosty, neboť je i kromě

práce v Europarlamentu zároveň předsedkyní Spolku pro obnovu venkova, a
tak setkávání se starosty obcí je pro ni
důležité.
Svatá Ludmila 1100 let
Slovo dostala také ředitelka projektu
Svatá Ludmila 1100 let, Miroslava Janičatová, aby informovala přítomné o aktuálním dění v projektu. Zmínila například
připravovanou výstavu na Pražském hradě či informaci, že prezident Republiky
Miloš Zeman a arcibiskup pražský Mons.
Dominik Duka zaslali oficiální pozvánku
papeži Františkovi I. na Tetín v roce 2021.
Rovněž poděkovala za vstup nových
měst a obcí do spolku, za spolupráci se
Středočeským krajem a prezentovala zájem o projekt na Ukrajině.
Destinační agentura Berounsko
K tomuto bodu nemohl vystoupit nikdo jiný, než předseda představenstva
Berounska z.s. a místostarosta Berouna
pan Dušan Tomčo. Účastníkům především představil nově vzniklou destinační
agenturu Berounsko a cíle které v budoucnu bude mít. Vyzval i zúčastněné
starosty, aby se k projektu připojili a v
ruku v ruce tak na okrese rozvíjeli cestovní ruch. Zároveň poděkoval i panu starostovi Hrdličkovi za aktivitu a za to, že se
Tetín stal spoluzakladatelem Destinační
agentury spolu s Berounem, Karlštejnem, Královým Dvorem, Svatým Janem
pod Skalou a Srbskem. Starosta Tetína ho
poté ve zkratce doplnil, že nově vzniklá
„destinačka“ je důležitým projektem pro
celý okres.
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Digitalizace, mapy a starostovy
starosti
V tomto bloku řečnili pan starosta Hrdlička a poslanec Martin Kupka, který v Poslanecké sněmovně bojuje za digitalizaci.
Martin Hrdlička nejprve popsal současné
zbytečné složitosti, které zpomalují práci
starostům. Zmínil i tentokrát koordinaci
staveb, která nefunguje, a zdlouhavá sta-

vební řízení. Na to navázal Martin Kupka,
který je rovněž starostou. Popsal aktuální
plán v Poslanecké sněmovně na snížení
byrokracie, zavedení zákona o právu na
digitální služby a další postupné návrhy,
které bude předkládat. Zákon o právu na
digitální služby byl podpořen napříč politickým spektrem a 8. 11. prošel třetím
čtením.

TV Praha o setkání starostů
Výročí kněžny Ludmily, vládkyně, manželky prvního doloženého Přemyslovce,
a také babičky sv. Václava si připomněli i
starostové. A to nejen z Berounska, ale i z
dalších míst po celé zemi spojených právě se sv. Ludmilou. Ti se už popáté sešli
na sále Obecního úřadu Tetín.
Starosta Hrdlička: „My se potřebujeme
vzájemně inspirovat a ty schůzky děláme proto, abychom si povídali o tom,
jaké máme problémy, případně jaké věci
můžeme dělat. Takže se vlastně vzájem-

ně inspirujeme.“
Hejtmanka Jermanová: „Já jsem ráda, že
jsem měla možnost tady dnes být. A musím poděkovat panu starostovi Tetína,
který velmi myšlenku sv. Ludmily tlačí a
projekt, který v podstatě vybudoval z ničeho, nabývá mezinárodního významu.
A já jsem ráda, že mu můžeme pomoci.“
„Považujeme za důležité připomínat naší
historii a důležité osoby, které ovlivnily vývoj českého národa. Svatá Ludmila
mezi ně patří,“ řekla Jaroslava Pokorná
Jermanová.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						
Závěr
Setkání rozhodně hodnotíme pozitivně,
stejně taková byla i zpětná vazba od našich hostů. Je to zkrátka ideální příležitost, jak se potkat, poznat se, poradit jak
řešit různé situace ve městech či obcích.
Těšíme se na další setkání v roce 2020.
Rád bych poděkoval za pomoc s přípra-
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vami vedení obce Tetín, paní Vopěnkové
za velkou pomoc při organizaci setkání
a dalším lidem kteří se zapojili. Velké dík
patří i hostům, kteří vystoupili v rámci
programu, ale i všem zúčastněným.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Vedení obce jednalo s ministry
vlády České republiky

Starosta Tetína Martin Hrdlička, ministr zahraničí
Tomáš Petříček, místostarosta Tetína Ondřej Hrdlička
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V posledních pěti letech vyvíjíme jako
vedení obce značnou investiční aktivitu
a realizujeme některé složité investiční i
společenské akce, které nám pomáhají
zvedat prestiž Tetína a zajistit průchodnost a financování některých akcí. Jako
důležitou událost využíváme akci Průvod
vévody Štěpána II. na Karlštejn a především Svatoludmilskou pouť na Tetín, kdy
kromě účasti na poutní mši svaté se setkáváme s politiky na tradičním setkání
starostů v Kulturním domě. V minulosti
kromě okolních starostů, starostů partnerských obcí, senátorů, poslanců a hejtmanů nás navštívil ministr Bělobrádek
a setkali jsme se osobně s ministrem zahraničí Německa Sigmarem Gabrielem.
Blížící se výročí 1100 let mučednické
smrti Ludmily s sebou přináší i potřebu
rekonstrukce infrastruktury v obci, a to si

TETÍNSKÝ ZPRAVO-

Starosta Tetína Martin Hrdlička
a ministr Průmyslu a obchodu
Karel Havlíček

vyžaduje nemalé úsilí v zajišťování prostředků na zajištění těchto investic. Proto se
jednání na různých institucích zintenzivňují. V posledních měsících jsme se setkal
ve věci budování vysokorychlostního internetu a sanace Modrého lomu s ministrem
Karlem Havlíčkem, ve věci projektu sv. Ludmila s ministrem kultury Lubošem Zaorálkem, ve věci pozvání papeže Františka s místostarostou s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem.
Věřím, že tato aktivita přispěje Tetínu nejen k realizaci konkrétních investic a pořádání společenských akcí mezinárodního významu, ale vrátí tam, kam Tetín patří. A to
mezi místa, kde se rodila česká státnost.
Martin Hrdlička, starosta

Škola Václava Hájka z Libočan
Někteří z Vás jistě zaznamenali, že na
jednom z posledních veřejných zasedání
obce zastupitelé schválili nové pojmenování naší základní školy na „Školu Václava
Hájka z Libočan“. Tímto byl vzdán hold
významné osobě českých dějin, spjaté
s historií obce Tetín. Nebudu se zde rozepisovat o této slavné osobě, nicméně
nebude jistě na škodu, když se zvídavé

děti budou ptát, kdo Václav Hájek byl, a
dozvědí se, že to není žádný youtuber.
Ale jedno po druhém a trochu pozpátku.
Aby byla škola plnohodnotně pojmenována, musí na budově být její název. Aby
se mohl provést název, musí být fasáda,
a aby se mohla provést fasáda, a aby
se mohla provést fasáda, musí být střecha. Střechu se nám povedlo opravit v

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 			
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Škola Václava Hájka z Libočan s novou fasádou
loňském roce v rámci rekonstrukce celého podkroví, kde se již rok děti učí.
Logicky tedy jako další krok bylo přijetí
dotace zastupiteli obce na akci Úspory
energií u budovy ZŠ v obci Tetín. Tato
akce obsahovala kromě zateplení objektu a zhotovení fasády ještě výměnu
světel v celé budově za svítidla úsporná
a provedení nuceného větrání v jednotlivých učebnách, aby se dětem při zkoušení lépe dýchalo.
Akci se povedlo zdárně během prázdnin
a začátku podzimu dokončit díky stavební firmě Jílek Stavby s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele
stavby. Za pomocí pracovnic památkové
péče a p. arch. Mackoviče (autora vítězného návrhu na náves) se provedly návrhy fasády, které se inspirovaly členěním
fasády původní historické školy. Tento
zdařilý návrh se podařilo realizovat a základní škola má nyní reprezentativní budovu viditelnou z míst po celé obci.
Důležitou a pro občany méně viditelnou
součástí této akce bylo dokončení reno-

vace interiéru školy a nyní je patrné, že
během rekonstrukce podkroví a provedení úspor energií v objektu se povedlo úplně zrekonstruovat interiér včetně
kompletní výměny rozvodů elektřiny
a počítačové sítě. Škola je nyní zevnitř i
zvenku jako nová.
Třešničkou na dokončené akci je zhotovení písmomalířského nápisu nad vchodem do školy, který završuje více než tři
roky práce od zpracování projektové dokumentace, získávání prostředků a shánění dodavatelů na realizaci až po úspěšné zkolaudování prováděných akcí.
U vchodu do školy bude umístěna pamětní skleněná deska patronovi školy
Václavu Hájku z Libočan, aby děti věděly,
o koho vlastně jde.
Budova školy v ulici Hradní je tak po
budovách kulturního domu, muzea a
mateřské školy další obecní budovou,
kterou se podařilo opravit během posledních pěti let.
Martin Machulka, místostarosta
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Jaké investice chystáme v roce
2020?
Plán investičního rozvoje 2020 je v současné době v přípravě, ale přece jen alespoň základní informaci o chystaných
investicích mohu poskytnout:
11. Sanace stěn a rekultivace Modrý
lom
– probíhají jednání o zajištění finančních
prostředků s MPO, stavební povolení na
přístupovou komunikaci Pod Valy a směna pozemků s panem Durasem. Stále se
snažíme zahájit stavbu v roce 2020, a to
i proto, že se v této ulici bude budovat
dálkový optický kabel.
18. Projektová dokumentace cyklostezky na Tetín
–projekt je dokončen včetně chodníku
naproti Sokolovně, „vyhýbacímu“ ostrůvku na vjezdu do obce a vlastní cyklostezky kolem pastvin Velkostatku až
k odbočce na polí za Rozvodnou. Realizace jedině v případě získání dotace od
SFDI.
22. Územní plán
–počítáme po vypořádání připomínek se
schválením počátkem roku 2020
23. Sportovní areál a park u Nového
hřbitova
–projekt. Máme základní dispoziční studii. V případě získání dotace na „hasičárnu“ budeme realizovat tento objekt na
kraji sportovního areálu. Byli jsme úspěšní s žádostí o dotaci na parkování camperů a díky tomu vybudujeme v celém
areálu sítě.
24. Prostor parků okolo kulturního
domu
–dokončeno 2019

39. Vysokorychlostní internet
– toto není naše investice. Pouze poskytujeme součinnost a koordinaci. Jinak
dle informací od firmy CETIN tato společnost by měla dovést v roce 2020 DOK
(dálkový optický kabel) do centra obce a
měla by zahájit budování místní optických rozvodů domů (FTTH).
41. Sběrný dvůr
– v současné době čekáme na dotaci, ale
Technické služby Tetín zahájily přípravné
práce a plánujeme i dovedení elektrického kabelu ke sběrnému dvoru (tedy do
Modrého lomu).
42. Oprava kostelů
-toto není naše investice. Pouze poskytujeme součinnost a koordinaci. V souvislosti s oslavami v roce 2021 připravuje
farnost po opravě kostela sv. Jana i opravu kostelů sv. Kateřiny a sv. Ludmily
51. Chodníky na Knížecí
–podrobně popisuje ve svém článku
místostarosta Machulka
65. Zvýšení bezpečnosti dopravy v
obci – proběhne zjednosměrnění dopravy v ulicích Kodecká, Včelařská a Chmelenského. A další dílčí úpravy v jiných
místech.
67. Zateplení školy- realizace
–hotovo v roce 2019
79. Obnova zeleně v obci
–většina dokončena v roce 2019. Část
kolem rybníka se musí odložit do roku
2020 kvůli realizaci rybníka na návsi.
80. Silnice III. třídy
–překopy – dokončeno v roce 2019
87. Terasy projekt
–dokončeno v roce 2019
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89. Rekultivace Modrý lom
-rozšíření zavážení – projektuje se. Musí
být počátkem roku 2020 dokončeno.
91. Obratiště realizace
–dokončeno v roce 2019
92. Rybník na návsi
-realizace -vybrán dodavatel. Směrujeme k dokončení v první polovině r. 2020.
94. Komunikace Bořivoje a Na Příkopech
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- řešeno v samostatném článku
95. Parkování elektrokol
- řešeno v samostatném článku
99. Komunikace na Parkáně a náves
– tato investice je pro nás absolutní prioritou, ale bohužel je na velmi vzácném
místě a tak povolení se ze strany úřadů
neustále protahuje.
Martin Hrdlička, starosta

Rekonstrukce rybníka
V minulosti jsme informovali o připravované rekonstrukci rybníka na návsi.
Rekonstrukce vychází z architektonické
studie pro celé historické jádro Tetína a
z následného projektu. Podařilo se nám
také získat finance z Operačního programu životního prostředí. V pondělí 18.11.
proběhlo výběrové řízení na dodavatele,
kterého ještě musí schválit zastupitelstvo, což se kvůli dotaci musí dodatečně
dodat na ministerstvo životního prostře-

dí. Stavba tak bude moci začít začátkem
příštího roku či v moment kdy budou
vhodné podmínky. Stavba by měla být
dokončena do července 2020. Rádi bychom navazovali i rekonstrukcí okolních
komunikací mezi rybníkem a farou a
také dozadu ke škole. Stále ale čekáme
na stavební povolení, takže nejspíš obě
stavby nebudeme moci dělat zároveň.
Ondřej Hrdlička, místostarosta

Akce Modrozelený certifikát obce
Tetín se „rozjela“
Základní informace a záměr vedení obce
vylepšit životní prostředí na Tetíně i v
oblasti ovzduší a odpadních vod jste si
mohli přečíst v minulém vydání Tetínského zpravodaje. Dovolte mi vás informovat o rozběhnutí celého projektu.
Certifikát je pro všechny, kteří v obci bydlí či vlastní nemovitost určenou k bydlení
nebo rekreaci. Projekt je zcela zdarma a
jeho získání je na dobrovolnosti občanů.
Již dnes celá řada spoluobčanů projevila o získání prestižního ocenění zájem.
Ti, kteří získají certifikát, budou v našem

zpravodaji průběžně zveřejňováni a
budou se moci pyšnit titulem ekologická nemovitost. To jistě přispěje k jejich
prestiži mezi spoluobčany, ale také zvedne hodnotu nemovitosti.
Jak probíhá samotná certifikace? Certifikát je zaměřený na nakládání s odpadní,
splaškovou a dešťovou vodou. Jedná se
zejména o správné napojení nemovitosti na kanalizační systém. Pokud shromažďujete splašky v bezodtokové jímce,
budete požádáni o předložení dokladu
o vyvážení jímky. Dále se také zaměřuje
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na správné napojení dešťových vod na
povrchovou kanalizaci, jejíž součásti je
hospodaření s dešťovou vodou. V tomto případě se jedná například o částečné využívání dešťové vody pro zalévání,
vsakování do trávníků či jiné způsoby.
Certifikát se zaobírá topeništěm v nemovitosti. V případě, že vlastníte kamna
na tuhá paliva, budete požádáni o revizi topeniště kominíkem (autorizovanou
osobou).
Pro tento účel je sestavena tříčlenná komise ve složení: dva představitelé skupiny životního prostředí (SŽP) a jeden
zaměstnanec Technických služeb Tetín.
Abyste certifikát získali, stačí jen zaslat e-

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
mail s textem: Mám zájem získat Modrozelený certifikát na adresu: ou@tetin.cz.
Důležité je uvádět číslo popisné kontrolované nemovitosti a telefonní kontakt.
Následně Vám budou nabídnuty termíny kontroly objektu. O vlastní kontrole
bude proveden protokol. V případě splnění všech podmínek pro vydání vám
bude certifikát udělen. Pokud by došlo k
situaci, že by podmínky splněny nebyly,
bude certifikát vydán po odstranění nedostatků (opětovným prokázáním).
Věříme, že tato opatření přispějí k tomu,
že se bude na Tetíně lépe žít.
Karel Volf,
zastupitel a předseda SŽP

Elektrokola budou na jaře 2020

V předchozím čísle jsme informovali o připravovaném spuštění systému půjčování
elektrokol na Berounsku. Projekt se kvůli složitosti příprav některých dobíjecích stanic a také majetkoprávnímu vypořádání ostatních lokalit odkládá. S přihlédnutím k
sezónnímu využívání by se nabíjecí stanice s koly měli spustit na jaře 2020. Lokalit
bude patnáct: v Berouně 10, v Králově dvoře 3, v Hýskově 1 a na Tetíně na návsi (na
proti muzeu) také 1. Podrobnější informace o užívání, výhodách a způsobu půjčování
přineseme nejspíše v dalším vydání zpravodaje.
Ondřej Hrdlička, místostarosta

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						
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Nová autobusová zastávka
Vybudování druhé autobusové zastávky
v obci diskutovalo již několik zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že jediným vhodným místem se jevila křižovatka u Vinotéky a nedaleko obchodu, nebyla příprava
vůbec jednoduchá, a trvala několik let.

Rozhodli jsme se totiž místo přetvořit
celkově. V tomto místě se totiž potkává mnoho zájmů, a to nejen z pohledu
dopravy, majetkových práv, ale i inženýrských sítí a také estetického řešení.
Dopravní řešení si vyžádalo úpravy
obrubníků a také povrchů chodníků a
vlastní komunikace. Nyní zde budou
na zastávce s názvem Tetín, Křižovatka stavět nejen linkové autobusy, ale
zastavovat i autobusy turistické, které
nemohou vjíždět do historické části
Tetína. Pasažéři budou moci také využít přístřeší moderní zastávky. Skleněná výplň stěn je pokryta polepy,
znaky obce Tetín, jako ochranou proti létajícímu ptactvu, které se velmi
často o takové skleněné stěny zabíjí.
Stavbu se nám povedlo naštěstí časově skloubit se stavbou Homogenizace
silnice III. třídy. Snad nejsložitější bylo
řešení inženýrských sítí, protože tudy
procházejí snad všechny inženýrské sítě,
které v obci máme. Především se nám se
povedlo dovést přepadový vodovod z
vodojemu, takže zde bude moci být vybudován vodní objekt, který toto místo
zpříjemní pro občany. Vede tudy nový
dálkový optický kabel, který přivede do

centra obce vysokorychlostní internet.
Je vybudováno nové veřejné osvětlení.
Celá plocha bude ozeleněna na jaře 2020
a Lípa republiky tak nezůstane v tomto
prostoru osamocena uprostřed staveniště, jak tomu bylo doposud. V místě probíhá také přestavba obchodu na bytový
dům jeho majitelem panem Tenkrátem.

Věříme, že se mu rekonstrukce povede
včetně nejbližšího okolí a fasády.
Těmito úpravami se snažíme přeměnit
toto místo z nehezké frekventované křižovatky na místo, kde se budou Tetíňáci,
ale i návštěvníci obce cítit dobře.

www.tetin.cz

Martin Hrdlička, starosta
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Projekt rekonstrukce intravilánové
zeleně
Intravilán je souhrnné označení
pro zastavěné či zástavbové plochy obcí a měst, intravilánová zeleň je zjednodušeně návrat zeleně
do urbanizované krajiny, kde plní
řadu funkcí, ať už jde o funkci estetickou, přírodní, hygienickou, mikroklimatalogickou a ekologickou
atd. (vysvětlení pojmu intravilánová zeleň)
Úpravy začaly na konci minulého roku, pozornost občanů
vyvolalo kácení lip na návsi a
akátů na svahu pod školou.
Dnes je hotová část projektu
ukostela sv. Jana, procházejícím
turistům se sv. Jana, procházejícím turistům se rekonstrukce
včetně laviček a cestičky líbí.
U rybníka nebyla akce zatím dokončena, až po rekonstrukci rybníka dojde k
dosadbě zeleně. V akátině,

pod školou, je obrovským problémem zmlazování akátů. Došlo zde k opakované
aplikaci herbicidů, posekání náletů. Dále byly dosazeny ovocné stromy podle projektu. V okolí kulturního domu došlo ke kácení a dosadbě stromů, do této části projektu
se počítá i obratiště autobusu s novou zastávkou. U hřiště byly dosazeny nové stromy místo uschlých bříz, jsou zde nové lavičky. Bude zde pravděpodobně problém s
dalším usycháním bříz, jsou zde nové lavičky.
Bude zde pravděpodobně problém s dalším usycháním bříz, do jaké míry sanitární
řezy stromům prospěly, se dozvíme na jaře.
Další výsadba proběhla i v lese mezi hřištěm a Průhony, kde rovněž bohužel došlo k
velkému usychání stromů, které musely být pokáceny.
Ladislav Pecka, zastupitel

Využijte inzerci v Tetínském zpravodaji !!!
pro tetínské živnostníky zdarma !!!
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OBECNÍ ÚŘAD TETÍN:

ZMĚNA PLATBY ZA ODPADY
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 7. 10. 2019 rozhodlo
o zvýšení platby za komunální odpad pro občany na 700 Kč/občan,
nemovitost/rok. Důvodem je neustálé zvyšování nákladů na likvidaci
odpadů. Za loňský rok náklady činily 902 Kč na jednoho občana. Pro
obyvatele Kody zůstává částka 250 Kč, protože z této části obce nelze
odpady odvážet. Splatnost poplatku je 28. 2. příslušného roku. Platbu
lze zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na obecním úřadě, případně převodem na účet obce. AVE Beroun ruší systém svozu popelnic
podle číselných kódů. Od ledna bude občanům místo čárkového
kódu vydána nálepka na popelnici, která bude platná na příslušný rok.
Nálepku vydá obecní úřad po zaplacení celkové částky za odpady
při platbě na obecním úřadě. Pokud občané zaplatí odpady převodem, musí si přijít vyzvednout nálepku osobně na obecní úřad. Nálepky budou platné od 1. 3. 2019.
Od tohoto data AVE Beroun neoznačenou popelnici nevyvezou.

Rekonstrukce ulic Bořivoje a Na
Příkopech
Zastupitelstvo obce se ve svém Plánu
investičního rozvoje rozhodlo zařadit rekonstrukci těchto dvou komunikací mezi
priority. Vedlo nás k tomu několik důvodů. Hlavním je dopravně složité místo na
spojnici obou komunikací a také ucpaná dešťová kanalizace v ulici Bořivoje.
Nejprve jsme museli vyřešit výkup části
pozemků pod komunikací v majetku fyzických osob. Naštěstí jsme narazili na
vstřícné spoluobčany p. Runta a p. Kittle-

ra, kteří obci prodali pozemky bez problémů za odhadní cenu. Obec by neměla
samozřejmě stavět na cizích pozemcích.
Poté začala firma PPU projektovat. Počítá se, že komunikace bude mít parkovací
stání, bude jednosměrná směrem od ulice Politických vězňů, a provedeme současně rekonstrukci dešťové kanalizace a
veřejného osvětlení. Jinak koordinujeme
stavbu s budováním optické sítě firmou
CETIN. Celková odhadovaná cena stavby
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je kolem 5 mil. s DPH.
Na realizaci se nám ve spolupráci s firmou TNT povedlo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2,4 mil.
Kč.
Následně jsme vypsali výběrové řízení a
zvítězila firma RISL. Dne 14.10. proběhla
koordinační schůzka s občany, kteří byli
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rámcově seznámeni s průběhem výstavby a se stavebním dozorem panem
Vejražkou a zástupcem dodavatelem panem Foltýnem. Firma RISL by měla zahájit stavbu ještě v roce 2019 a dokončení
by mělo být na jaře 2020.
Martin Hrdlička, starosta

Čestné uznání pro Jaroslava Pecku

Jaroslav Pecka přebírá ocenění od starosty obce
Obec Tetín každoročně uděluje uznání
za práci pro obec jejím občanům. V letošním roce jsme se rozhodli udělit uznání
panu Jaroslavu Peckovi, který se narodil
15.8. 1959 a většinu svého života prožil
na Tetíně. Kromě vedení klubu kopané
od žáků až pod dospělé pak ještě aktivně
působil ve „staré gardě“ Tetín.

Hlavní jeho aktivitou v obci ale bylo působení mezi hasiči, kam vstoupil 1. 1.
1977, tedy ve svých 18 letech. Od roku
2004 pracuje ve funkci velitele JSDH
Tetín.
Děkujeme panu Peckovi za dlouholetou
práci pro Tetín.
Martin Hrdlička, starosta

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 					

19

30 let svobody
a demokracie

Připomíková akce byla i na Tetíně!
Již několik let pořádá Vinotéka Tetín ohňostroj na počest 17. listopadu 1989. V
letošním roce akci výjimečně pořádala
obec Tetín, a to vzhledem k velkému výročí 30 let od tohoto data. Kromě obce
Tetín se na organizaci podílela Vinotéka
Tetín, tetínští hasiči a Klubíčko. Pojďme
ale k samotnému průběhu akce, na kterou dorazilo odhadem až 200 lidí.
Úvod akce a slavnostní projevy
Hlavnímu programu předcházelo udělení ocenění starosty obce Tetín aktivnímu
občanovi panu Jaroslavovi Peckovi (více
v samostatném článku). Úvodem zazněly
slavnostní projevy, které zahájil signatář
petice „Několik vět“, spoluzakladatel Občanského fóra na Tetíně a v Agropodniku

Beroun, dále také řečník na demonstraci
v Berouně na podzim 1989, starosta Tetína Martin Hrdlička (jeho projev si můžete přečíst na jiném místě zpravodaje).
Následovala řeč místopředsedy Senátu,
pana Jiřího Oberfalzera, který byl rovněž
signatářem „Několika vět“ a petice za
propuštění Václava Havla, pro kterého i
později pracoval a to jako ředitel tiskového odboru prezidenta. Dokonce si odseděl pár dní v Ruzyňském vězení za účast
na demonstraci 28. října v Praze. Na senátora navázal poslanec z Berounska
Jan Skopeček, který, stejně jako senátor,
na Tetín pravidelně jezdí. Město Beroun
na akci reprezentovala paní starostka
Soňa Chalupová, která byla spoluzakladatelkou OF v Berouně. Na závěr ještě

Řečníci: Starosta Hrdlička, senátor Oberfalzer, starostka
Berouna Chalupová a poslanec Skopeček
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promluvil zastupitel Tetína Ladislav Pecka. Všichni upozornili na nefunkčnost a
nesvobodu v minulém režimu. Zmínili
také, že jsou nadšeni životem ve svobodné zemi, kde se za názory nezavírá.
Shodli se také na tom, že tyto události je
důležité si neustále připomínat a demokracii jako takovou bránit.
Překvapení hasičů se nečekaně změnilo v příjezd Veřejné bezpečnosti
Počítalo se s tím, že tetínští hasiči budou
mít nějaké vystoupení, nikdo se ale neblížil. Krátké čekání pak přerušila siréna

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
hasičského vozidla, které stříkalo vodu.
Když se vozidlo přiblížilo, vynořili se za
ním příslušníci Veřejné bezpečnosti, komunistické předchůdkyně Policie. Příslušníci zamířili k davu lidí. Možná někdo
očekával, že použijí své obušky, ale místo
mlácení došlo na focení. Poté vyšlo najevo, že toto bylo ono očekávané překvapení a reakcí lidí byl většinou smích
a „selfie“ s příslušníky VB. Moderátor dodal, jak je skvělé, že dnešní demonstrace
nebyla rozehnána násilím, jako ta na Národní třídě před 30ti lety.

Příjezd Veřejné bezpečnosti

Česká hymna a ohňostroj
Akci zakončila naše krásná hymna, kterou zazpívala Anna Burdenová a na klavír doprovodil pan Zdeněk Páleníček. Na
českou hymnu navázal slavnostní ohňostroj, který odpálily Technické služby
Tetín z Damilu.
Poděkování
Akce byla opravdu povedená. Rád bych
jako moderátor akce poděkoval všem,
kdo se na akci a její přípravě podíleli: v
první řadě paní Lence Viezánové, dále
kulturnímu výboru Tetín, starostovi
obce, Vinotéce Tetín a panu Hampejsovi,
Klubíčku z. ú., Anně Burdenové, Zdeň-

kovi Páleníčkovi, Nikole Křikavové, Heleně Jandové, panu zvukaři, fotografovi
a redaktorovi Jiřímu Proškovi z Kurýru.
Samozřejmě velký dík všem našim řečníkům a hostům za účast a dlouhodobou
podporu Tetína, a především vám všem,
kteří jste na akci dorazili. Bylo fajn se s
Vámi potkat!
Největší poděkování však patří těm, kteří
za demokracii v 50., 60., 70. i 80. letech
bojovali, a pak ji v roce 1989 vybojovali! Takže skandujme: „Děkujem´! Děkujem´!“
Vojtěch Hrdlička, SVV
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Projev starosty Tetína na
připomínkové akci
Radost
Je to neuvěřitelné, ale už 30 let žijeme
v demokracii. Už 30 let žijeme v Evropě,
kdy nám na hranicích nebrání v pohybu
ostnaté dráty tehdejšího „koncentráku“.
Můžeme říkat svobodně své názory a neseme odpovědnost za naše osudy. Naše
země se ekonomicky obrovsky posunula
dopředu a dokladem toho kromě růstu
životní úrovně je skutečnost, že právě u
nás je nezaměstnanost 2%, což je nejméně v celé Evropě. Pokud bych měl vyjádřit, přes všechna zaškobrtnutí, která jsme
prožili za těch 30 let, svůj osobní pocit
jedním slovem, pak je to: „RADOST“
Listopad na Tetíně
Protože jsem starostou Tetína, určitě
nemohu nezavzpomínat, jak to přelomové období probíhalo právě zde. Tetín
byl bohužel významnou komunistickou
vesnicí v okresním měřítku a je smutné,
že významná část obyvatel uvěřila komunistické ideologii, postavené na třídní nenávisti. Celá řada dalších nekomunistických rodin byla perzekuována, byl
jim rozkraden majetek, a nebo se musely
vystěhovat. Přeskočme ale těch 40 let a
posuňme se do roku 1989. Tání ledů se
na Tetíně projevovalo jen velmi postupně a jen několik nás jezdilo od roku 1988
na demonstrace do Prahy, podepisovalo
Několik vět či Petici za propuštění Václava Havla. Mohli jsme se již v roce 1989
podívat za hranice našeho bolševického
režimu. Pak přišel listopad a i na Tetíně
jsme založili Občanské fórum. Nikdy nezapomenu, jak jsme v Kulturním domě
uspořádali ustavující zasedání Občan-

Martin Hrdlička řeční na demonstraci
v Berouně v listopadu 1989
ského fóra Tetín. Ve špatně osvětleném
kulturáku jsem ale v prvních řadách
nabytého sálu přeci jen velmi dobře rozeznával nenávistné pohledy některých
místních komunistů. Tenkrát jsme si Jirkou Červenkou, Václavem Pišvejcem a
dalšími jen říkali: „Jestli to nedopadne,
budeme první, koho pověsí jako kontrarevolucionáře.“ Naštěstí vše ale dopadlo
dobře. Byli jsme jako představitelé OF
počátkem roku 1990 kooptováni do
Místního národního výboru a na podzim
1990 jsme jako Občanské fórum již vyhráli volby a prvním porevolučním starostou se stal Václav Pišvejc.
Samet
Když Václav Havel přinesl heslo: ,, pravda
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a láska zvítězí nad lží a nenávistí“, tak jsem
to často v následujících letech považoval
za naivitu. Nešlo si nevšimnout, jak především bývalí komunističtí ředitelé a estébáci úspěšně privatizují či tunelují jim
svěřené majetky. Tehdy jsem si myslel, že
revoluce sametová být neměla. Komunisty páchané bezpráví prostě mělo být
potrestáno. Jak ale čas běží, tak stále více
doceňuji heslo: „Nejsme jako oni!“. Přeci
už se konečně jednou musela utnout ta
státem šířená ideologie nenávisti. Nejprve mezi národy, pak mezi společenskými
třídami, a nakonec ke všemu, co se nějak
odlišuje. Jsem rád, že jsme se po revoluci
nemstili komunistům, tak jako oni likvidovali své protivníky po roce 1948. Koneckonců já jako obecní zastupitel jsme
s nimi seděl jako s demokraticky zvolenými představiteli od roku 1990 do roku
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2006 v obecním zastupitelstvu.
Budoucnost
Věřím v demokracii. Nicméně demokracie je o zodpovědnosti a angažovanosti.
Je potřeba zkrátka na věcech, o které mi
jde, pracovat, chodit k volbám, vytvářet
občanskou společnost. No ale když se
nám něco nelíbí, pak je i čas na demonstraci, jako se tomu dnes (16.11. 2019
pozn. kor.) stalo na Letenské pláni. Jsem
rád, že u nás na Tetíně je tolik zájmových
organizací, pořádá se tolik akcí, při obecním zastupitelstvu pracuje tolik pracovních skupin. Obec je zkrátka věcí všech
obyvatel. Přeji tedy Tetínu, abychom pokračovali stejně jako v těch 30 letech a
mohli s čistým svědomím používat naše
heslo: „Tetín žije!!!“

Tématická výstava dětí
v Kulturním domě

Martin Hrdlička, starosta
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Ve vestibulu kulturního domu probíhala výstava na téma 30 výročí Sametové revoluce. Obrázky pro vás namalovaly děti ze ZŠ Tetín. Kolektivní obrázek vytvořili klienti arteterapie pod vedením Aleny Škulecové. Výstava probíhala od 11. 11. do 22. 11. 2019.
Tetín žije!!!
Lenka Viezanová a Alena Škulecová

Tématická křížovka
Stejně jako ve 25. čísle Tetínského zpravodaje jsme pro vás připravili křížovku k výročí 100 letům vzniku republiky, tak nyní pro vás máme křížovku k výročí 30ti letům
svobody a demokracie.
Tentokrát se nebude o nic soutěžit, ale výsledek kžívoky najdete na konci tohoto čísla
na straně. 54
Otázky ke křízovce:
1. Jak se říkalo člověku, který bojoval proti režimu a za svou činnost byl pak
perzekuován.
2. Jaké měl příjmení náš první polistopadový prezident?
3. Jak znělo druhé slovo v názvu občanského hnutí, které bylo založeno19. listopadu
1989?
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4. Jaké měli příjmení dva stateční bratři, kteří byli součástí hrdinné odbojové skupiny
v 50. letech a jenž poté uprchli před komunisty a půl milionem vojáků armády NDR
do Západního Německa?
5. Jaké měl příjmení poslední komunistický prezident?
6. Který americký prezident výrazně svými kroky v 80. letech pomohl destabilizovat
SSSR a východní blok? Chceme znát jeho příjmení.
7. Jak se jmenovala jedna z divadelních her Václava Havla? První část názvu začíná na
písmeno Z. Chceme znát druhé slovo názvu.
8. Jaké má příjmení člen kapely Pražský výběr, ktyrý se rovněž zasloužil o odsun
sovětské armády.
9. Jak se nazýval protestní dokument, který vytvořilo hnutí Charta 77 na jaře roku
1989?
10. Jak se jmenuje pražská čtvť, kde proběhla vůbec největší demonstrace v roce
1989?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*

9.
10.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 					

25

Svatoludmilská pouť 2019
Zástupce papeže, hejtmanka, poslanci, vzácný relikviář,
armáda ČR, Elvis, Tetínský trh či Burčáková slavnost.
Rok se s rokem sešel, a i letos proběhla Svatoludmilská pouť na Tetíně. Letošní pouť
byla díky doprovodnému programu největší za posledních několik let, možná se tím
vracíme k podobnému rozsahu poutí v dobách první republiky, kdy si stejně jako
my nyní naši předci užívali poutě. V letošním roce se zapojilo do příprav ještě větší
množství lidí a plno z nich se rozhodlo přispět článkem do zpravodaje. Tak toto téma
bude trochu delší, ale stojí to za to. Protože ani já jako jeden z organizátorů jsem se
nestihl všech akcí zúčastnit. Pojďme si tedy shrnout letošní vydařenou pouť podle
harmonogramu.
Lenka Viezanová a Vojtěch Hrdlička
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Pátek 20. 9. 2019 Zahájení poutního
víkendu
Akce sice začala již v pátek, ale rozsáhlý
organizační tým kmital na přípravách
daleko dříve. V pátek bylo naplánováno
letní kino - film pana Svěráka Po strništi
bos. Film i atmosféra byla příjemná, jediné, co všechny během filmu zasáhlo,
byla zima, a tak se naplno využily připravené stany.
Vojtěch Hrdlička, Lenka Viezánová,
organizátoři
Sobota 21. 9. 2019 Hlavní poutní den
Poutní mše
Základem pouti ke sv. Ludmile byla samozřejmě poutní mše, kterou sloužil
apoštolský nuncius Charles D. Balvo spolu s biskupem Mons. Karlem Herbstem
a dalšími kněžími. Účast na bohoslužbě byla veliká. Bohoslužba byla krásná
včetně hudebního doprovodu a dětské
scholy. Byla sice o trochu delší, protože
při ní nuncius požehnal nové zvony, které budou osazeny do všech tetínských
kostelů. A na závěr vystoupili na podium
zástupci jiných církví, od pravoslavného
biskupa Michala po představitele protestanských církví v Berouně, a pronesli
krátkou modlitbu ke sv. Ludmile. Společně jsme tak vyjádřili ekumenické úsilí o
hledání toho, co je všem společné, o jednotu křesťanů a všech lidí.
Jana Civínová - Sdružení sv. Ludmily na
Tetíně
Vystoupení dětí, historická přednáška
a skupinové malování
Po poutní mši měly vystoupení děti ZŠ a
MŠ Tetín, kteří zpívaly za doprovodu kytary na kterou hrála paní učitelka Lenka
Šedivá, vystoupení nacvičovala paní uči-

telka Eva Burdenová.
Na hlavním pódiu proběhla pro veřejnost přednáška na téma: Co jste možná
nevěděli o Přemyslovcích s panem RNDr.
Jiřím Martínkem, Ph.D., z Historického
ústavu AV ČR, v. v. i.
Jednou z dalších akcí na hlavní pódiu
bylo skupinové malování Tetína – každý
se může zapojit. A plno lidí, hlavně dětí
se zapojilo. Obrázky můžete vidět v samostatném článku.
Tetínský trh
Letošní novinka Tetínský trh byla úspěšná. Na Tetíně bylo přes 17 různých prodejních stánků. Návštěvníci si tak mohli
například zakoupit hračky pro děti, upomínkové předměty, staročeské dobroty,
ručně vyráběné šperky, podpořit neziskové organizace apod. O stánky byl velký
zájem a proto bychom to rádi příští rok
zopakovali a stánky rozšířili.
Nechyběla ani klasika a to kolotoče, ty k
poutím už prostě patří. Na těchto atrakcích se vždy vyblbnou mladší návštěvníci poutě. Tentokrát se počet atrakcí snížil
na úkor Tetínskému trhu. Ale s atrakcemi
počítáme i na příští rok.
Plná, až k prasknutí byla i Tetínská hospoda
Lenka Viezánová
Burčáková slavnost nebo výstavy
modelářů a zahrádkářů
Jak jste se mohli sami přesvědčit Burčáková slavnost se v letošním roce, stejně
jako celá pouť také rozrostla. Celá akce
byla oficiálně zahájena v 10 hodin dopoledne. K ochutnání byly burčánky z
vinařství Víno Hruška a hrozno z viničky u vinotéky na Tetíně, ale i z vinařství
v Blatničce. Navíc zde byly otevřené i
různé krámky. Odpoledne pak zahrály

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 					

27

kapely a to v duchu folku a bluegrassu: Náhodná sešlost, Dál po modré, Korbel brothers a Blue time. Děkujeme panu Hampejsovi a Vinotéce
Tetín za skvělou akci, která je již několik let součástí Svatoludmilských poutí.
Výstava modelářů je popsaná ve článku Podzimní akce modelářů. Modeláři i zahrádkáři měli svou výstavu v budově ZŠ Tetín. Z výstavy zahrádkářů se dočtete níže.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Hudební večer: Živor, Elvis a Moped
Na hlavním pódiu byly připraveni tři vystupující. Ty jsme podrobně představili
v minulém čísle Tetínského zpravodaje.
Nejprve vystoupil pianista a hudební
skladatel Tomáš Živor. I když hrál 30 minut, tak zpětná vazba o přítomných byla
pozitivní a koncert se líbil.
V 19. hodin přišel na řadu závěr večera,
kdy vystoupily dvě kapely a to Elvis Presley revival band a Moped 56. Nejprve
zahrál revival Elvise, který mohl na pouti
vystoupit díky firmě Johny Servis, která
byla sponzorem koncertu. Na koncert
postupně docházeli lidé, až se postupně

plac zaplnil. Někteří to nevydrželi a museli si na hity Elvise Presley zatancovat.
Bylo to skvělé, že jsme si na Tetíně mohli
na živo poslechnout královi hity. Děkujeme panu Lichnovskému, jenž ztvárnil
Elvise, za povedenou show.
Celý večer a vlastně i celý sobotní program uzavřel koncert kapely Moped 56.
Ta na Tetíně oslavila výročí 35 let, kdy
byla rozehnána příslušníky VB. Letos
koncert samozřejmě nikdo nerozehnal,
dnes už koncerty protizákonné nejsou.
Každopádně koncert byl také vydařený a
jsme rádi, že zavítalo i hodně lidí. Děkujeme Mopedům za pěkný zážitek.
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Výstava zahrádkářů
Letošní výstavou o posvícení jsme chtěli
ukázat rozmanitost rostlin našich babiček – zinnií, krásenek a fuchsií. K vidění
byly různé typy květů v široké škále barev, různé tvary a vzrůstnost rostlin, nejnovější odrůdy.
Houbaře snad potěšil přehled hub,
mohli si ověřit co sbírat, čemu se raději
vyhnout.
Včelařův koutek nabízel pohled do, jinak skrytého, života včel. Bylo možno si
přivonět k propolisové masti, poznávat
různé druhy medu.
O naši přízeň se ucházeli i naši nenápadní „obyvatelé“ zahrad a polí. Jsou nenároční, mnohdy léčiví a chutní. Jsou to
„plevele kolem nás, idetifikovali jsme je,
takže je již známe jmény.
Tato výstava byla ojedinělá. Ojedinělá
tím, že lidé (mimo členy ČSZ), které jsem
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oslovila s prosbou o pomoc při pěstování
rostlin od semene po květ, byli převážně
ochotní, nebáli se riskovat a vzít na sebe
dlouhodobou starost o tyto rostliny. Ne
vždy jsme dosáhli kýženého cíle, ale já
jim tímto děkuji, vážím si jejich spolupráce.
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat
paní ředitelce Mgr. Jitce Štencové, pedagogům a dětem ZŠ Tetín, , paní Boženě
Nozarové, paní Evě Kohoutové, panu
Martinu Matějčkovi, panu Hrachovcovi,
panu Luboši Zelenému, panu Tichému
a jeho kolegyni, zahradnictví „Petro“ v
Mělníce i všem ostatním, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě výstavy.
Sponzoři výstavy: OÚ Tetín, fi Černý Jaroměř, Martin Matějček
Hana Skleničková
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Na přípravě pouti se hodně podílelo i
Sdružení Sv. Ludmily na Tetíně
Tak je za námi další svatoludmilská
pouť! Pilně jsme se na ni připravovali, a
tak rychle to uteklo! Pouťová mozaika
to byla opravdu pestrá. V několika příspěvcích si Vám dovolujeme nabídnout
ohlédnutí za jednotlivými kamínky, kterými do této mozaiky přispělo i Sdružení
sv. Ludmily na Tetíně (koncert klasické
hudby, divadlo, příprava poutní mše…).
Doufáme, že jste kromě již tradičních
akcí zavítali k našemu vrchnímu čokolatiérovi panu Přebindovi u vrat tetínské

fary, který neúnavně celý den až do noci
vařil a prodával čokoládu na podporu
výstavby nového komunitního centra.
Stejně tak nás nadchla návštěvnost v rukodělné dílně, kterou trpělivě vedla Hanka Hofmeisterová. Děkujeme všem, kteří
se na přípravě a průběhu pouti podíleli.
Víme, že těch „neviditelných“ pořadatelů
je mnohonásobně víc, než těch, kteří nakonec předstoupí před publikum. Letos
se pouť opravdu vydařila!

Koncert klasické hudby
K Tetínu a jeho pouti si někteří aktéři vytvořili již tradiční a srdeční vazby. Tak se
na letošní pouť vrátil již potřetí Orchestr
a sbor Univerzity Karlovy z Prahy. Soubor
se skládá z nadšených českých i zahraničních studentů a řídí jej inspirativní
dirigentská osobnost Haig Utidjian. Poprvé zde soubor vystoupil v roce 2012,
pak znovu v následujícím roce a letos v
přeplněném tetínském kostele zazněla
v jeho podání, mimo drobnější díla klasické hudby, i Schubertova mše G-dur.

Tetín se tak postupně stal jednou z mála
kulturních obcí, která má pro hudební
klasiku nejen své publikum, ale dokáže
pozvat k vystoupení i výborné orchestrální těleso.
Zdeněk Páleníček,
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Alena Pelikánová,
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Divadlo (nejen) pro děti – Cirkus Žebřík
O pouti k nám zavítalo tuze pěkné divadelní představení s totemovými loutkami. Příběh nazvaný „Legenda o sv.
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Václavovi“ v podání Katky Molčíkové dětempředstavil knížete Václava nejen jako
moudrého vladaře a světce, ale i jako tichého, hloubavého kluka s velkou fantazií a neodbytným mladším bratrem. Dětští diváci se často mohli aktivně účastnit
představení, mohli si samy vyzkoušet
či jen „pochovat“ loutku, paní Kateřina
nikoho nenechala usnout - představení bylo dynamické, plné pohybu, písní i
poezie. Já sama jsem ráda, že moje děti
se mohly o našem českém patronu dozvědět právě touto formou.
Leona Kopačková ,
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
Stánek sdružení sv. Ludmily
Na pouti byl poprvé otevřen stánek
Sdružení sv. Ludmily, kde jsme byly k
dispozici poutníkům a široké veřejnosti,
připravené odpovídat na všemožné dotazy, vysvětlit cíle Sdružení a představit
jeho činnost za 10 let jejího fungování.
Stánek byl vyzdoben velkými plakáty
představujícími rok po roce souhrn našich akcí a také stavbu budoucího komunitního centra v bývalé farní stodole, jejíž
slavnostní otevření plánujeme na příští
svatoludmilskou pouť. Díky této výzdobě stánek přitahoval mnoho návštěvníků, se kterými jsme mohly rozprávět o
práci našeho sdružením dobrovolníků,
kteří usilují o rozvoj poutního místa Tetín
různými kulturními programy – pořádáme koncerty, výstavy, přednášky. Mluvili
jsme o restaurování památek - například
barokních lavic v kostele sv. Ludmily.
Probrali jsme přípravy na poutní bohoslužby, Noc kostelů a v neposlední řadě
programy (nejen) pro děti jako už tradiční Táborák nejen s písničkou nebo
Štědrovečerní setkání u jeslí. K tomu si
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návštěvníci mohli koupit pohledy a knihy a také různé upomínkové předměty na podporu výstavby komunitního
centra včetně porcelánových kachlíček
a misek z dílny Daniely Kosové. Stánek
byl otevřen od konce bohoslužby do 17
hod a stále byl o něj zájem, stejně jako
o návštěvu všech tetínských kostelů, kde
takřka bez přerušení zkušeně provázeli
naši průvodci paní Hahnová – Šedinová
a pan Pecka.
Anne-Marie Páleníčková a
Heda Haufehoferová,
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
Na závěr si dovolíme přidat jeden vtipný
střípek z pouti – stolek s dary bylo při mši
nutné bránit doslova tělem! Nezkušení
návštěvníci si nejprve chtěli na stoleček
odložit párek v rohlíku, přičemž další
poutník si chtěl o tentýž stůl opřít kolo.
Díky obětavosti a všímavosti naší kolegyně Šárky Haklové se z něj nestal ani barový pultík, ani stojan na kola.
TV Praha o tetínské pouti:
Opět po roce ožil středočeský Tetín Svatoludmilskou poutí. Na tuto slávu do
obce na vápencových skalách nad řekou
Berounkou se každoročně sjíždějí věřící i
nevěřící ze širokého okolí. Dospělí mohli i tentokrát ochutnávat víno a burčák
z celých Čech i Moravy, pivo nebo staročeské dobroty, zatímco děti si užívaly
houpaček, kolotočů a trampolín. Výročí
kněžny Ludmily, vládkyně, manželky
prvního doloženého Přemyslovce a také
babičky sv. Václava, si ale připomínají i
starostové. A to starostové z Berounska
i z dalších míst po celé zemi spojených
právě se sv. Ludmilou. Ti se už popáté sešli na sále Obecního úřadu Tetín.
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Letošní pouť, doprovodný program i 4. Sraz Ludmil a Bořivojů na Tetíně
setkání starostů byly jakousi generální Ludmil přijelo zase o něco více než vlozkoušku na 1100. výročí od smrti sv. Lud- ni, celkem 78. Objevily se zde slečny ve
mily. To bude za 2 roky.
věku od 8 týdnů po čtyři roky, přijely i
„Pozveme představitele východní církve, dámy ze Slovenska- Banská Bystrica, Brakde máme společnou slovanskou histo- tislava, Podbrezová. Nejstarší dámy byly
rii,“ řekla Miroslava Janičatová, ředitelka z ročníku 1939. Je radost potkávat s žeprojektu Svatá Ludmila 1100 let.
nami , které přijely potřetí, počtvrté- láká
Tetínští dokonce chtějí na Svatoludmil- je sem atmosféra, pouť na památku jeskou pouť v roce 2021 pozvat i samotné- jich patronky i možnost potkat se jinými
ho papeže.
žemani stejného jména.
TV Praha Bořivojů přijelo taky o něco více, přesně řečeno o 33%. Totiž místo tří z loňska

jeli čtyři. Potěšitelné je to, že dva z nich
byli děti.
Akce byla o něco lépe přiravena, děkuji
za pomoc Patriku Burdenovi a paní Burdenové, bez jejich pomoci by to tak neklaplo. Jedinou organizační chybou bylo
podle mého to, že na místě přítomné televizní štáby se nezmohly na rozhovory s
účastnicemi a účastníky, zřejmě proto, že
to nikoho, ani mne netrklo.
Ostatně mým snem je uspořádání on-line setkání, tak aby v čase srazu se mohly napojovat on-line ženy a muži těchto
jmen z celého světa. Ludmila je ctěna a
vážena pravoslavnými církvemi, v Bulharsku se užívá i mužské jméno Ludmil.

Borivoj je běžné mužské jméno v Chorvatsku. Jenže organizovat podobnou
akci je mimo moje technické znalosti,
zde se obracím s výzvou na spoluobčany, zda by nepomohli něco podobného
uskutečnit v roce příštím. Podobná akce
se nedá dělat ve dvou idech, je zde třeba i jazykově vybavené moderátory. Je
zde pak slovem do pranice, zda by třeba
česká televize, či televize Noe se pro podobnou akci nemohli stát technickými
partnery a spolupořadateli.
V letošním roce byla akce poprvé pořádána Vlastivědným spolkem Petrbok.
Ladislav Pecka, organizátor
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Poděkování všem!
Svatoludmilská pouť 2019
Rád bych chtěl jako starosta obce poděkovat všem organizátorům, dobrovolníkům a všem zapojeným do příprav
poutě, za její skvělé zajištění. Vzhledem
k zájmu médií jsme očekávali velkou návštěvu, a to v počtu několika tisíc, tomu
odpovídalo i zázemí celé akce. Pomohla
nám například Armáda České republiky, Policie ČR, Městská policie Beroun a
bezpečnostní agentura. Firma Johnny
Service zajistila stany a další technické
zázemí. Technické služby Tetín zajistily
kromě dopravního značení i významnou
podporu u technického zajištění akce.
Sbor dobrovolných hasičů za pomoci
spřátelených organizací zajistil dopravu
a zdravotnický servis a byl pilířem celé
akce. Hrdlička spol s.r.o. poskytlo auto
na kyvadlovou dopravu. Společnost
Arriva posílila spoje Beroun-Tetín či firma Snell furniture poskytl stůl na poutní mši apod. Místní dobrovolníci zajistili
kyvadlovou dopravu autobusy. Dámy ze
sokola Tetín (zdravotní cvičení) připravily
dobroty pro dobrovolníky.
Farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily Tetín zajistili skvěle průběh mše svaté
Závěr poděkování
Na přípravě pouti se podílelo obrovské
množství lidí. Každá osoba se zapojila
různou měrou i v rámci časových možností. Někdo zorganizoval jednu akci, někdo tři, někdo řídil dopravu, někdo sháněl sponzory, někdo zase přenášel lavice,
stoly apod. Abychom proto na někoho
nezapomněli nebudeme uvádět jména.
Děkujeme proto jako hlavní organizátoři
všem, kteří se zapojili a pomohli. Děkujeme našim sponzorům, ale děkujeme i
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a rovněž vystavení relikvie v kostele sv.
Ludmily a uspořádali několik dalších doprovodných akcí.
Místní živnostníci připravili občerstvení a
bylo přítomno několik dalších tematicky
vhodných stánků z Berounského okresu,
stánek mělo i naše Tetínské muzeum.
Děkujeme pořadatelům doprovodných
akcí: Ladislavovi Peckovi, Tomášovi Hampejsovi, Zdeňkovi Páleníčkovi, Matějovi
Durasovi, Modelářům a zahrádkářům a
všem dalším.
Děkuji předsedovi SVV Vojtěchu Hrdličkovi za organizaci již 5. setkání starostů,
politiků a dalších hostů a za další práci
jako spoluorganizátora pouti.
Hlavní pochvalu ale rozhodně zaslouží
hlavní organizátorka, vedoucí muzea
Lenka Viezánová, která i přes velký rozsah akce, detailů a složitosti příprav, prokázala velkou profesionalitu a zvládla
svou roli na jedničku.
Akce jednoznačně prokázala, že přes
drobné chyby jsme uspěli a Česko může
společně s námi bez obav uspořádat v
roce 2021 celonárodní pouť na Tetín.
Ještě znovu díky a těšíme se na podobné
skvělé akce!
Martin Hrdlička, starosta
těm, kteří na akci dorazili a vzali se sebou
přátelé a známé.
Těšíme se na příští rok, kdy předpokládáme akci větší, a i větší počet návštěvníků.
Uvítáme každou pomoc s přípravami na
příští rok. Pouť byla sice teprve před dvěma měsíci, ale naše práce na přípravách
na 2020 již začíná nyní. Za rok na viděnou!
Vojtěch Hrdlička, SVV, Lenka Viezanová
hlavní koordinátoři poutě
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Ukončení grilovací sezóny ve
Velkostatku Tetín

Tak jako každoročně, i v letošním roce,
probíhala na Tetíně Svatoludmilská
pouť, která letos připadla na sobotu 21.
září 2019. Hlavním programem Svatoludmilské poutě byla mše včetně vysvěcení nových zvonů.
My jsme se však rozhodli potěšit návštěvníky z širokého okolí v oblasti kulinární.
Již od rána si mohli lidé kupovat kupony
na „Burger menu“ a od 13:00 hodin mohli lidé tyto kupony vyměnit za pochoutku v podobě hovězího nebo zvěřinového hamburgeru, bramborových chipsů
a nápoje. Na přípravu hamburgerů jsme,
již tradičně, pozvali kuchaře z Hergetovy
cihelny, kteří připravovali hamburgery z
našeho hovězího masa plemene Aberdeen Angus a vlastní zvěřiny. Během

odpoledne připravili úžasných 400 porcí.
Kromě kuchařů jsme pozvali také pivovar Všerad s jejich pivními speciály, mělnické vinařství, které mělo připravenu
ochutnávku svých vín a pro ochlazení,
nejen mlsných dětských jazýčků, hýskovskou zmrzlinu.
Všeradické pivo, mělnické víno a další
produkty z blízkého i širšího okolí si mohou lidé také zakoupit, po celý rok, v kamenném obchůdku „The Farm Shop“ na
Tetíně. Bližší informace o provozní době
naleznete na www.velkostatektetin.cz.
Jsme rádi, že jsme společně s Vámi mohli
důstojně zakončit grilovací sezónu 2019
a celý tým Velkostatku Tetín se těší na setkání při další příležitosti.
Tým Velkostatku Tetín
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Podzimní akce modelářů

Po dlouhé době se podařilo členům
LMK, ve spolupráci se základní školou
a ČZS Tetín, uspořádat výstavu svých
modelů. Výstava se uskutečnila v rámci
oslav tetínského posvícení ve dnech 21.
a 22. září 2019 v prostorách školy. Příprava začala v pátek, kdy modeláři přivezli
své modely. Uspořádání výstavy trvalo
až do večerních hodin. Byli zde k vidění
funkční modely letadel, vrtulníků a automobilů. Podle počtu a ohlasu návštěvníků se výstava vydařila.
Další akcí, které se členové LMK zú-

častnili, byla Drakiáda, která se konala
12. října 2019 na fotbalovém hřišti. Počasí přálo, foukal silný vítr a tak soutěž
draků se protáhla do odpoledních hodin. Potom, i přes velký vítr, přišli na řadu
modeláři se svými stroji. Po ukázce letů
letadel a vrtulníků přišlo pro děti velmi
vítané shazování bonbonů přímo z radiem řízených modelů letadel na plochu
hřiště. Podle reakcí dětí i dospělých byla
pro modeláře tato akce úspěšná.
Vlastimil Závora

Vymetání půdy aneb blešák po franzouzsku
Po sobotě 21. 9., kdy se mnoho lidí až
do večera nezastavilo kvůli pomáhání
se zajištěním programu „Pouti ke sv. Ludmile“, jsme se v neděli sice trochu unaveni,
ale přesto nadšeně sešli v prostorách
před kostelem sv. Jana Nepomuckého,
abychom nabídli kolemjdoucím věci,
které sami nepotřebujeme, a myslíme si,
že by se někomu mohly hodit. Tentokrát
nás prodávajících bylo více než
obvykle, včetně dětí. K mání bylo vše
možné od věcí do domácnosti,
textilu pro děti, hračky, knihy, boty, ale

také třeba mini lednička do
auta či vaší ložnice. Počasí této akci přálo
a tak si menší i větší
návštěvníci mohli pod vedením malířky
Maruny Smetanové také vyzkoušet, jak
se maluje na plátno umístěné na stojanu
v přírodě. Po celou dobu trvání
akce nám kávu a jiné dobroty připravovali zaměstnanci společnosti Klubíčko.
Děkujeme všem návštěvníkům i prodejcům a těšíme se na vás na jaře opět v
neděli po pouti ke sv. Janu.
Anne-Marie Páleníček a Marcela Červenková
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Berounský drak 2019

Letos se již po čtvrté zúčastnila tetínská
posádka závodu Dračích lodí v Berouně.
Závod se tradičně jel na Berounce v autokempu nad jezem. Poprvé jsme na trať
vyrazili pod vedením zkušeného kapitána Martina Martínka. I letos, jako každý
rok, naši posádku velkoryse podporoval
pan Matthew Duras, Johnny servis s.r.o.,
Obec Tetín a SDH Tetín. Po dobu závodu
zajišťovala JSDH Tetín zdravotnickou asistenci a JSDH Karlštejn vodní záchranu.
Nálada týmu byla skvělá, zázemí super,
přesto náš výkon postačil pouze na 21.
příčku v celkovém pořadí, inu zkrátka
- je to sport. Proto vyzývám chrabré
Tetíňáky, aby se přihlásili ještě letos do
našeho týmu a pomohli nám vybojovat lepší výsledek v závodu Dračích lodí
2020, který se má jet první víkend v září
příštího roku. Zájemci hlaste se formou
SMS na můj telefon 606 823 893. Budee
preferovat ty, kteří se zúčastní obou dnů,
tzn. v pátek tréninku a v sobotu celého

závodu. Pokusíme se zajistit zapůjčení
dračí lodě města Berouna na tréninky již
s několikaměsíčním předstihem pro lepší sladění a vyvážení posádky. Ještě připojuji komentáře a postřehy samotných
členů tetínského týmu.
Martin Martínek - kapitán lodi: „Z pohledu kapitána lodi musím ještě jednou poděkovat všem pádlujícím. Za mne další
z krásných zážitků a skvěle strávený čas
sportem. Opět se potvrdilo, že když se
chce, může být i poslední čas rozjížďky
lepší než ty předešlé. Počasí bylo nádherné a atmosféra týmu pohodová. Ještě
bych ale rád zmínil, že celkový dojem byl
tvořen i zázemím týmu, občerstvením a
servisem o který se staral pan Petr a Ladislava Malířovi. Velké díky také patří panu
Matthew Durasovi - Johnny Servis a v
neposlední řadě samozřejmě obci Tetín
a jejím dobrovolným hasičům. Za mne
palec nahoru.
Jediné, co mě trochu mrzelo, byla
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skutečnost, že si všichni členové posádky neudělali čas, jak na absolvování pátečního tréninku, tak na všechny rozjížďky sobotního závodu. Není úplně ideální
narychlo prohazovat místa pádlujících
na lodi.
No nic, tak snad příště. Poslední rozjížďku jsme vyhráli, tak ať se nás vítězství
drží i příští DRAČÍ LODĚ 2020.“
Jiřina Floriánová: „Atmosféra letošních
závodů dračích lodí byla příjemná především díky letnímu počasí, takže jsme
se do lodě i vody vrhali s větším nadšením než loni, kdy pršelo a bylo chladno.
Díky nové strategii podpořené kapitánem lodi, se vytvořila soutěživá atmosféra a vysoké odhodlání podat co nejlepší
výkon. Naší velké snaze a chuti uspět
bohužel neodpovídal výsledek, ale i tak
si myslím, že jsme podali slušný výkon,
dali do toho všechno (i ono pověstné srdíčko), jen jsme zkrátka nestačili na stále
lepší výkony některých týmů. I tak jsme
si to užili a cítili se jako jeden tým. Nadšení nám rozhodně nechybělo.“
Roman Říha: „Rád bych podal náhled na
letošní akce „Dračí lodě“ a „Svatoludmilská pouť“ z pohledu zdravotníka. V úzké
spolupráci s JSDH Tetín jsem s kolegy
(převážně lektorů první pomoci z Přírodovědecké fakulty UK) opět zajišťoval
zdravotnické dozory. Moc jsme si to užili
a obě akce hodnotíme velice kladně. Organizační zajištění i dobrá nálada jsou
osvědčenými recepty na úspěch. Ač se

to může někdy zdát jako nevděčná práce, jsme velice rádi, že máme možnost
se účastnit a pomáhat, tam kde je třeba
(měli jsme v součtu přes deset „zásahů“,
jeden dokonce ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou). Na svoje
služby si nestěžujeme a víte proč? Protože ač jsme přespolní (i když někteří usilují
o nápravu), tetínští se o nás vždy starají jako o vlastní. Ať už se jedná o vlídná
slova a úsměvy nebo třeba o skvělé jídlo.
Tentokrát jsme volné chvíle využili i k výcviku, což má pro nás zásadní význam.
Proto máme tendenci se stále vracet a na
další akce se vyloženě těšíme, protože…
Tetín žije!“
Radek Červenka: „Co jsou pro mne Dračí lodě? Netradiční sportovní zážitek, při
kterém je příležitost potkat se s lidmi,
kteří žijí „vedle mne“, kdy se pokusíme
spojit svoje síly pro společný úspěch. A
přestože jsme letos nedosáhli úspěchu v
celkovém umístění, bylo např. v poslední
jízdě vidět, že máme na víc. Chtěl bych
také poděkovat našim organizátorům za
zajištění perfektního zázemí. Zde se rezervy budou hledat těžko. Takže pokud
si chcete vyzkoušet něco neobvyklého a
zkusit si, že dokážete v posledních metrech ze sebe vydolovat sílu, o které si
myslíte, že už tam není, tak to příští rok
přijďte zkusit s námi.“
Bližší informace o závodu www. berounskydrak.cz
Foto: Isaac Sibecas
Petr Malíř, zastupitel

TECHNICKÉ SLUŽBY TETÍN
www.tstetin.cz
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Podzim žákovských mužstev
TJ a SK Tetín
Na jaře se díky práci trenérů Michala
Langhanse, Martina Loduhy a Tomáše
Neumanna podařilo po dvou letech obnovit činnost žákovských mužstev při
TJ a SK Tetín. První tréninky se uskutečnily koncem května a postupem času
se do nich zapojilo více než 25 žáků ve
věku od 5 do 12 let. Po počáteční diskuzi, jestli je hned přihlásit do oficiálních
soutěží nebo ještě rok pouze trénovat,
jsme se rozhodli pro první možnost, a
to se ukázalo jako správné rozhodnutí.
Do ročníku 2019/2020 jsme přihlásili mužstva mladších přípravek a mladších žáků.
Mladší přípravky hrají žáci ročníků 20132011. Tetín byl nalosován do skupiny
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s Cembritem Beroun, Chrustenicemi,
Hýskovem a Karlštejnem. Soutěže probíhají systémem pěti turnajů, na nichž
se utkává každý s každým. Tetínští žáci i
vedli opravdu úspěšně, když se jim podařilo obsadit třikrát třetí místo, jednou
druhé a jedou turnaj vyhrát. Nejlepším
střelcem týmu byl s 25 góly Vincent Duras, 11 gólů má na účtu Tomáš Neumann,
dvakrát skórovali Míra Kravar, Jirka Bára a
irka Pinkas a radost z gólu si vyzkoušeli i
Jan Patloka a Minh Son Pham. Na úspěšném vystoupení se ovšem podílel i Tobiáš Janda v bráně a ostatní hráči v poli.
Mladší žáci (ročníky 2007 a mladší) vstupovali do soutěží proti soupeřům, kteří
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za sebou mají šest tréninku a zápasů. V
prvních zápasech hlavně sbírají zkušenosti a drobné úspěchy, mezi něž patří
třeba góly z kopačky Petra Báry a Tomáše Neumanna. Důležité je, že je na nich
vidět každým zápasem zlepšení a že se
nedávají počátečními prohrami odradit.
Mužstva žáků za sebou mají první půl
rok úspěšné existence. Provoz mužstev
je náročný časově i finančně. Nebyl by
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možný bez trenérů a rodičů, kteří dětem
věnují svůj čas. V začátcích pomohla i
obec Tetín, která dlouhodobě přispívá
na provoz sportoviště, děkujeme též
Matěji Durasovi, který zajistil nové dresy a sportovní vybavení, a Janu Knotkovi a Okresními fotbalovému svazu
Beroun, od kterých jsme získali darem
fotbalové míče. Všem patří velký dík.
Michal Hejna

Stolní tenis v Sokoloně
Díky koupi nového stolu na stolní tenis
v loňském roce a zájmu hráčů o tento
sport se nám loni podařilo obnovit aktivitu stolní tenis na Tetíně. Příznivci ping
pongu (přibližně 12 hráčů) se scházejí
od loňského podzimu s výjimkou letních měsíců pravidelně každé pondělí
od 17:00 do 19:00 v sokolovně. Hraje se
na 2 - 3 stolech podle počtu příchozích
hráčů. V září 2019 byl další nový stůl přikoupen, takže jsou dnes 2 stoly nové,
pouze jeden pamatuje minulé století.
Přestože se stolní tenis znovu provozuje v tetínské sokolovně teprve 1 rok, má
oddíl za sebou už jeden výrazný úspěch.
Dokázal nahradit výpadek vánočního
turnaje v TJ Srbsko (v důsledku obsazení
herny školou, která procházela rekonstrukcí) a sami tento turnaj zorganizovat.
Zúčastnilo se přibližně 25 hráčů - rekreanti, hráči OP 2. a 3. třídy, dokonce i
2 hráči OP 1. třídy, jeden hráč z El Niňo
(Pastorek Lukáš) a dokonce jeden hráč
s extraligovou zkušeností, v současné
době hrající v Německu (Voříšek Tomáš). Finálový souboj těchto 2 hráčů pak byl zajímavou ukázkou „jak se
to má hrát“ pro všechny zúčastněné.

Kromě toho, že další spoluobčané našli
cestu do sokolovny ke sportu, který se
dá provozovat třeba do 80 let nebo ještě déle, nabízejí se 2 možnosti rozvoje:
1. Možnost spolupráce s TJ Srbsko, které
hraje OP 2. a 3. třídy, kdy nejlepší mají
možnost se v tomto oddíle uplatnit.
2. Perspektivně existuje i možnost někdy za pár let přihlásit vlastní družstvo do OP 3. třídy. Výhodou je, že
na rozdíl od jiných sportů mohou
v jedné kategorii nastupovat spolu veteráni a mladší žáci, muži i ženy.
Toto je spíše vzdálenější budoucnost. Co je však možné již letos, je
účast našich hráčů na turnajích neregistrovaných
v
blízkém
okolí.
Pokud máte zájem o stolní tenis, přijďte se podívat a domluvit se. „Zapinkat“
si mohou přijít i úplní začátečníci či občasní zájemci, po dohodě i v jiný čas.
Miloš Pokorný, Jiřina Florianová
sokoltetin@seznam.cz, tel: 605 000 504
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Wheel of time aneb američtí
filmaři na Tetíně

Hlavní postavu hraje herečka Rosamund Pike
Zdroj: IGN India
Kolo času. Tak se jmenuje americký seriál,
který se natáčel na Tetíně. Majitel Amazonu, největší firmy na světě, Jeff Bezos
nedělá tajnosti s tím, že chtěl natočit
svou verzi Hry o trůny. Jako předlohu si
vzal 14 dílnou ságu Roberta Jordana. Je
rozhodně zajímavé, že se realizační tým
rozhodl natáčet snímek v Bílém lomu.
Korektní jednání filmařů posílilo rozpočet obce o několik set tisíc. Filmaři sídlili
nakonec u hřiště na obecních i soukromých pozemcích. Především ulice Hájka
z Libočan byla ve dnech natáčení zatěžovaná dopravou a z Bílého lomu se za

temných nocí linulo světlo. Přesto si myslím, že to celé stálo za to. Tetínští hasiči
zajišťovali zázemí a měli kromě hvězd z
Hollywoodu, jakou je hlavní hvězda Rosamund Pike (na obr.), možnost potkávat dvoumetrové chlupaté nestvůry, ze
kterých šel strach, a vidět boje s těmito
nestvůrami. Filmaři vybudovali nádhernou kamennou vesnici, kterou během
filmování bohužel opět celou zničí.
Jedinou památkou na filmování pak
bude tedy film samý. Budeme se těšit.

Tetínská knihovna

Martin Hrdlička, starosta

otevřena každou středu 17.00 - 19-00
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Putování za čarovnou dýní
V pátek 1. listopadu se uskutečnilo tradiční Putování za čarovnou dýní. Tato
oblíbená strašidelná pochůzka provedla velkou skupinu dětských strašidýlek,
kostlivců a čarodějů, svítících si na cestu
mnoha barevnými lampionky, několika
ulicemi nového Tetína. Cestou se všichni zúčastnění kochali krásnými vyřezávanými dýněmi, které zdobily vchody a
zahrady domů. Při procházení závěru trasy, přes lesík Na Průhonech, musely děti
projevit značnou část odvahy, nebo si ji
museli dodat pevným stiskem ruky rodičů či prarodičů, protože zdejší lesík se
tradičně v tomto čarovném večeru mění
v působiště strašidelných mocností. Ale
všichni cestu zvládli a na úplném konci
průvodu, na fotbalovém hřišti, se moh-

ly všechny děti těšit na malou sladkou
odměnu, svítící náramek a buřtík, a autoři tří nejzajímavějších dýní dokonce na
větší sladkost. Soudě podle hojné účasti
se akce povedla a mnozí již plánují téma
obrázku na svou dýni v příštím roce.
Akce Putování za čarovnou dýní je
jedna ze čtyř každoročních akcí, kterou pro tetínské děti pořádá sdružení
Tetínské maminky. Budeme rády, pokud se k nám přidají další maminky
malých Tetíňáčků a přijdou nás podpořit v naší snaze a organizaci akcí pro
místní děti. Neváhejte nás kontaktovat.
Za sdružení Tetínské maminky
Mgr. Alena Bartoníčková.
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Zajímavé setkání se vzdálenou
zemí
V pátek 1. 11. v salonku hospody proběhla beseda s rodákem z města Lhasa v Tibetu, panem Sonamem Tseringem. Přišlo
na padesát zvědavců z obce a přilehlých
území. Někteří se možná těšili na tajnosti
budhismu, jiní na krásy hor. Beseda však
byla o životě Tibeťanů doma i v exilu.
Politika čínské vlády nemilosrdně válcuje
národnostní menšiny, Tibeťany zejména.
Ti jsou asi kvůli dalajlámovi nejznámější.
Jen údaj o 250 dobrovolných samoupáleních za posledních 20 let je děsivý.
Zajímavý je i příběh samotného vypravěče. Sonam Tsering, od dvou let emigrant. Samotným dalajlámou poznán jako
reinkarnace významného tibetského
učence byl předurčen k životu v klášteře a mohl se stát významných náboženským učencem své komunity. Na prahu
dospělosti z kláštera odešel, po letech
se dostal do Prahy, zde žije, má rodinu.

Povídání o Tibetu završil starosta M.
Hrdlička promítáním snímků z posledního před časem ještě zakázaného
území království Mustang v Nepálu, na
hranici s Tibetem. Žije zde významná tibetská menšina, ale změny jsou na pochodu. Chystá se stavba silnice z Číny
do Nepálu přes pohraniční průsmyk.
Besedu pořádal Vlastivědný spolek Petrbok, pro velký zájem byla přenáška
mimořádně v hospodě, protože původní místo ve vinotéce pro velký zájem bohužel nebylo možné použít.
Pan Tsering na Tetín přišel původně jako
návštěvník s doprovodem jedné kolegyně, poznali jsme se v kostele sv. Jana Nepomuckého. Za obec i spolek Petrbok děkuji panu T. Hampejzovi za organizaci akce.
Ladislav Pecka,
za Vlastivědný spolek Petrbok
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Jubileum Josefa Plota

Desátého prosince 2019 oslaví svojí sedmdesátku pan Josef Plot, řečený Bidlo,
téměř celoživotní zaměstnanec Slévárny
II v Králově Dvoře. S Tetínem spojil svoji
životní lásku – jeskyně Českého krasu na
začátku sedmdesátých let. Jeskyňařil v té
době už nějaký čas, zpočátku v kroužku
jeskyňářů při muzeu v Berouně. Po návratu z vojny byl na začátku 70. let vyšetřován STB. Skupina jeskyňářů na Zlatém
koni využila rekvizity z televizního seriálu
„Ctná paní Lucie“ - popravčí a mučící nástroje - a s jejich pomocí vyjádřila svůj postoj k 50 . výročí založení KSČ v roce 1971.
Po této politické epizodě začal věnovat
svůj čas jeskyním v okolí Tetína, nejprve dokumentaci známých krasových
jevů. Došlo i k prvním objevům, např.
jeskyně Bišilu pod skalní stěnou v dol-

ní části rokle v obci. Postupně se dával
dohromady okruh zájemců, růst skupiny ovlivnil objev jeskyně Martina v roce
1975. V letech 1977 – 1978 vznikla ze
staré ruiny lomařského domu na Damilu
jeskyňářská základna a v roce 1979 jsme
založili základní organizaci 1-02 Tetín
České speleologické společnosti. Jsme
jednou z mála organizací, které mají
ve svém názvu jméno obce, kde působí. Prvním předsedou se stal Josef Plot.
Skupina od svého příchodu na Tetín až do
začátku 80. let likvidovala černé skládky
v rezervacích Koda a Tetínské skály, pod
vedením „Bidla“ jsme pracovali na opravách tetínských památek, zejména kostelů sv. Jana Nepomuckého a kaple sv. Kateřiny. V kostele sv. Ludmily jsme vyčistili
půdu, plnou holubinců a zakryli díry ve
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střeše, zatarasili otvory pro vlety holubů.
To určitě přispělo k udržení této památky.
Poslední velkou prací z podzemí byla
„Bidlova“ mapa jeskyně Hučiaca vyvieračka (Zugo) v roce 1993 u obce Kunová Teplica (Kuntapolca) pod Plešiveckou
planinou ve Slovenském krasu. Šli jsme
s touto mapou do soutěže na Speleofóru, kde soupeřila s mapou jeskyně
Býčí skála. Moraváci vyhráli, ale během
večera pak za námi chodili s omluvnými panáky. Říkali, ta „Bidlova“ mapa
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je lepší, ale to víte, Morava je Morava.
Poté věk a zdravotní problémy odvedly „Bidla“ k jeho druhému hobby – focení květeny Českého krasu.
Za všechny současné a bývalé spolupracovníky ze skupiny přeji panu Josefu Plotovi zdraví a doufám, že dojde
k ocenění jeho práce pro obec Tetín.
Za jeskyňářskou skupinu
Ladislav Pecka

Podzemí Tetína v nové knize

významný počin nejmladšího tetínského
spolku Petrbok
Před několika lety začal v diskusích
košatět nápad na založení vlastivědného spolku na Tetíně. Jeho cílem měla
být práce na propagaci obce Tetín a
přilehlých území. Spolek pojmenovaný
po autorovi názvu „Český kras“, svérázném badateli Jaroslavu Petrbokovi.
Zakládajícími členy se stalo pět členů
jeskyňářské skupiny z Tetína, neúnavný pořadatel přednášek ve vinotéce
a jeden člen České geologické služby.
Po řadě přednášek a pořádání 4. srazu
Ludmil se objevuje první větší výsledek
práce Vlastivědného spolku Petrbok.
Počátkem listopadu vydalo nakladatelství Machart ve spolupráci se spolkem
Petrbok výpravnou publikaci tetínských
jeskyňářů Michala Hejny a Martina Majera nazvanou Podzemí Berounska a
Hořovicka. Kniha seznamuje čtenáře s
nejrůznějšími typy podzemí v našem
regionu jako jsou jeskyně, doly, hradní a
zámecké podzemí či nacistické továrny.
Pro tetínského čtenáře bude asi nejatrak-

tivnější vyprávění o tetínských jeskyních,
ale kniha přináší mnoho dalších překvapivých informací. Věděli jste, že první„jeskyňář“ vstoupil do hlubin jeskyně Martina už před dvanácti tisíci lety? Že se pod
Tetínem těžilo zlato a stříbro a v Berouně
dokonce diamanty? Že Malé Přílepy byla
první lokalita v Českých zemích, kde se
těžilo černé uhlí? Že jeskyni sv. Ivana ve
Sv. Janu pod Skalou navštívilo v průběhu staletí hned pět českých králů? Že
za mrazivého počasí můžeme v Kodské
jeskyni najít jeden velmi vzácný minerál
nebo že za dob ledových promrzala v
Českém krasu půda až do hloubky 65 m?
Publikace spojující čtivé texty Michala Hejny s velkoformátovými fotografiemi Martina Majera je první knihou,
která zpracovává problematiku podzemí našeho regionu takhle komplexně.
Za Vlastivědný spolek Petrbok
Ladislav Pecka
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Akce ve Vinotéce v roce 2019
V letošním roce jsme pro společenství
okolo vinotéky a obyvatele Tetína pořádali řadu akcí a setkání. Bohužel se letos
pro zemní práce v okolí vinotéky nemohla uskutečnit akce s automobily, o kterou
je každoročně velký zájem. Na druhou
stranu burčáková slavnost, která je součástí svatoludmilské pouti, měla velký
úspěch. Dále společně se Spolkem Petra
Boka jsme začali pořádat akce i mimo
Tetín, křest knihy v berounském muzeu.
Uplynulé události:
LIS 16 Ohňostroj na Tetíně 2019
LIS 9 Svatomartinská vína na Tetíně
LIS 7 Podzemí Berounska a Hořovicka
křest knihy

LIS1 Tibeťan v Tetíně - setkání s panem
Sonamem Tseringem		
ZÁŘ21 Tetínská burčáková slavnost
2019
SRP31 Tetínské vinobraní pro děti
2019
KVĚ18 Tetínská - Růžová slavnost
2019
KVĚ3 Historie na Tetíně - Triforium
katedrály svatého Víta
DUB12 Historie na Tetíně - Hornické
památky ČR
DUB5 Historie na Tetíně - Nemoci našich
předků
BŘE1 Cestovatelé na Tetíně Broumovsko
Tomáš Hampejs
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Průvodcem na Tetíně
Pro Sdružení sv. Ludmily na Tetíně jsem
začal provádět v roce 2012. S roční
praxí průvodce na Koněpruských jeskyních, po přípravě publikace Tetín historický a speleologický. Po přednáškách
a terénních vycházkách s archeology,
geology a historiky- se jmény jako Durdík, Matoušek, Ložek, Žák, Cílek, Profantová, Chlupáč jsem se nebál nedostatku znalostí. Jen jsem cítil mezeru
vzhledem ke specifiku - já, ateista, mám
provádět po církevních památkách.
Za roky provádění se vybavují lidé a
příběhy. Přijely dva velké neoplány,
přes devadesát studentů a profesorů
z arcibiskupského gymnázia z Hradce nad Moravicí. Na začátku v kostele
svaté Ludmily jsem je upozornil, aby
mi prominuli určité neznalosti církevní
historie a případné chyby, neboť jsem
ateista. Registroval jsem kyselé výrazy
některých profesorů. Navíc problém
byl časový, pro naše kostely si vyhradili
cca 70 minut. Po té, co jsem je vyzval k
přesunu poklusem mezi kostely a prošel s nimi všechny, mi byl na vyhlídce
nad řekou u kostela sv. Jana odměnou
bouřlivý potlesk všech zúčastněných.
Pak tak jednou přijel autobus. Vylezlo
cca 35 lidí, různého věku, muži i ženy. Na
dotaz, co jsou zač, mi odpověděl jeden z
nejmladších účastníků okolo dvacítky, že
se jedná o zájezd současných a minulých
žáků profesora Víta Vlnase s názvem Vlnění s Vlnasem. V ten moment mne střídavě polilo horko a zároveň studený pot.
Znal jsem jméno doktora Vlnase z diskusí
okolo barokních památek na internetu přední znalec baroka u nás! Na dotaz, jak
dlouho trvá prohlídka, jsem drze odpo-

věděl, že odbornou na půl hodiny jim
nemohu sloužit, neb jsou každý z nich
větším odborníkem než já. Nabídl jsem
jim tedy zajímavou prohlídku - na tři hodiny. Sice prohlásili, že tolik času nemají,
ale že to zkusí. Po třech hodinách jsem
se s účastníky loučil u hrobu legionáře
Kothery na starém hřbitově u Sv. Jana.
Na závěr skoro každý druhý účastník sáhl
do záňadří či kapsy a vytáhli svoje zásoby s mlékem hrdinů, některé byly čiré,
jednalo se tedy zřetelně o mléko hrdinů
Sovětského svazu. Od každého jsem obdržel lok – po zbytek prohlídkového dne
jsem měl velmi široký krok, a trvalo pár
prohlídek, než jsem se z toho vykecal.
Přijel taky biskup finské pravoslavné
církve, spolu s řediteli kostelních chorů
pravoslavných kostelů ve Finsku. Do té
doby jsem netušil, že část Finů je pravoslavné víry. Pan biskup, v dlouhé černé
robě, mluvil velmi perfektně česky, bez
jediného náznaku přízvuku. I podezíral
jsem ho, že je český emigrant. Prohlásil,
že pochází z dlouhé řady pravoslavných
Finů, a že se česky učil v osmdesátých letech v pražských pivnicích. Původní jeho
aprobací byla ruština, což zdůvodnil potřebou země mít velkou zásobu tlumočníků na vyslýchání zajatců (což vychází
ze specifik vztahů mezi sousedy). A pro
případ, že by bylo třeba vyslýchat i v češtině, tak se naučil i česky. Na závěr prohlídky jsme se sešli na vyhlídce u ohniště
mezi kostelem sv. Jana a hasičárnou, zde
si biskup rozepnul svoji dlouho róbu,
chytil cípy do rukou a dělal svým věřícím
havrana. Setkal jsem se s celou řadou
kněží z Ruska a Ukrajiny, u žádného z
nich jsem se s ničím podobným nesetkal.
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V tom bude asi hlavní rozdíl mezi vyslýchajícím a vyslýchaným.
Ze všech škol, ze kterých sem přijeli studenti na exkurze, na mne udělali největší
dojem studenti gymnázia Johana Keplera z Prahy. Ne jen jako organizované exkurzí, na řadu z nich jsem narazil v rámci
individuální prohlídky. Moc hezké zkušenosti jsou s dětmi ze soukromých škol,
typu lesních školek a škol. S posledními,
ze Lhotky u Zadní Třebáně, jsem se potkal nedávno. Je radost se setkat s chytrými a zvídavými dětmi. Zajímavá byla
návštěva žáků pražské Lauderovy školy,
učitelé a žáci židovské školy z Prahy měli
zřejmě strach, abych na ně na prohlídce
nehodil nějaký křesťanský bacil, až po
upozornění, že jsem ateista a že jim nic
takového nehrozí, se většina z nich prohlídky účastnila. Jen pád ortodoxních
děcek zůstalo stát před vchodem. Ocenili moji znalost osudů tetínské židovské
komunity i vyprávění o bývalé synagoze
na Tetíně.
Jedinci zřídka uvíznou v paměti - pamětník našeho pana faráře Dvorského
mi na pochyby, zda dělám dobře, že si
občas dělám srandu z historie, odpověděl: „Pane, veselost je od Pánaboha.“ Do
paměti se vřezal pan farář Pata. Přicházel
opakovaně se svoji maminkou, dámou v
letech, na invalidním vozíku. Když jsem
ho provázel poprvé, smutně mi říkal, to
byste nevěřil, že ještě před pěti lety běhala na běžkách. Do paměti se zapsala i
starší dáma, na první pohled bylo vidět,
že není z našich luhů a hájů - generální
konzervátorka súdánského ministerstva
kultury chtěla po otevření výstavy o
černých faraonech v Náprstkově muzeu
vidět památky na nejstarší český stát.
Strávili jsme dvě hodiny prohlídkou kostelů se simultánním tlumočením do an-
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gličtiny od jejích průvodců z Národního
a Náprstkova muzea. Přijela taky rodina
ze Znojma - jihomoraváci jak vyšití. Jen
jeden drobet nezapadal. Typoval jsem
ho na Saharu – a nespletl jsem se. Zeť
rodiny, rodák z alžírského Berberska, si
se mnou pokecal o svatém Augustinu,
učiteli církve. Ten pocházel od nich. Zajímavá byla i mladá studentka ČVUT. Krásná mladá dáma z Panamy, v jejích rysech
bylo vidět, že mezi černé předky z Afriky
se vklínili i evropští otrokáři. Uměla perfektně česky, a co se týče historie Čech
- kam se na ni leckdo hrabe (studentka
architektury). Paní Yuko, učitelka z japonské školy v Praze, mi vyrazila dech, když
mi ve dveřích kostela sv. Jana dala otázku, jak to bylo s Kazi, Tetou a Libuší. Od
té doby zde už dvakrát byli žáci japonské
školy v Praze, čímž zhruba o tisíc procent
převýšili počet návštěv z berounských
základních a středních škol, o středních a
základních školách ze zbytku okresu ani
nemluvě. S čestnou výjimkou - historický
kroužek ze školy v Žebráku. Mimořádná
úroveň znalostí vyrážela dech.
Za dobu mého provádění se už vystřídala tři tetínská zastupitelstva. Ani
u jednoho z nich nelze říci, že se 100%
účastnili prohlídky. Co se týče občanů
obce - účast je za ta léta zhruba 15 - 20%.
Nikdo z nás nenese vinu na tom, že z
tetínských památek - kostelů, synagogy, obou hradů, jeskyně Turské maštale,
kaple v zahradě velkostatku či malodráhy KBK zbyly „trosky“ v podobě tří kostelů. Važme si svého dědictví!
Ladislav Pecka, průvodce Sdružení sv.
Ludmily, náčelník tetínských jeskyňářů
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Poděkování průvodci
Dobrý den pane starosto,
rád bych touto cestou poděkoval panu
průvodci i celé obci, za to co u
vás máte a hlavně za to, že se o to dělíte
s ostatními. V pátek jsme
prostě jen s přítelkyní jeli kolem, původně nasměrovaní směrovkou na
hradiště z Berouna. Bez účelu. Jen výlet
někam do okolí, protože v
Berouně kupujeme bydlení a chceme se
trochu rozhlédnout.
Zastavili jsme na návsi u malé vodní plochy a trošku nervózní jsme
vyšli z auta podívat se na nástěnku stojící
v blízkosti jednoho z
kostelů. Oba dva jsme si říkali „tady se
snad platí za parkování“,
když jsme uviděli pána, co s k nám blížil.
Neměli jsme ani potuchy, že
pro nás začíná jeden z nezapomenutelných zážitků.

Prohlídka všech tří kostelů byla naprosto
vyčerpávající, přesná, plná
zajímavých informací, lehkého a inteligentního vtipu a důvtipu. Ačkoli je
nám oběma čtyřicet, nejsme historicky
natolik zdatní, abychom vše
pochopili, pan průvodce byl opravdu trpělivý, ochotný, znalý a hlavně
vzbuzoval po pár minutách naprostý respekt. Se zájmem jsme si vše
vyslechli a již několik dní o tom úžasném
zážitku vyprávíme všem
známým i neznámým. Stejně jako o srazu Ludmil a Bořivojů a o plánované
návštěvě papeže v Tetíně :-).
Přejeme Vám, celé obci, a hlavně panu
průvodci všechno nejlepší do
dalších let, především zdraví a hodně návštěvníků. Kultuře zdar a
Tetínu zvlášť. Už se těšíme až znovu přijedeme…
Michal Siman, návštěvník Tetína

Konference v Roztokách
Ve čtvrtek 24. října 2019 jsem měla možnost se zúčastnit konference Kněžna
sv.Ludmila, kterou už počtvrté inicioval
spolek Svatá Ludmila 1100 let. Spolek
vzniklý u nás na Tetíně tyto konference
pořádá na místech spjatých s kněžnou
sv. Ludmilou. Letošní konference se konala ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, tedy v bezprostřední blízkosti slovanského hradiště Levý Hradec.
Přednášející patří k významným historikům naší země a specializují se na
raný středověk. Prof. Sommer, Zdeněk
Kuchyňka, Jakub Izdný, Petr Nohel a dr.

Bravermannová. Mezi posluchači byli zástupci ministerstev, kraje, muzeí, knihoven, kulturních a vědeckých institucí nejenom Středočeského kraje. Namátkou
vedle mne seděla zástupkyně muzea v
Táboře. Ti všichni vážili cestu, aby se dozvěděli nejnovější poznatky o jedné z
nejvýznamnějších žen naší historie. Konferenci zahájil starosta Tetína a předseda
pořádajícího spolku ing. Martin Hrdlička.
Dopoledne s přednáškami např. Raný
středověk jeviště života sv. Ludmily,
Textilie z hrobu sv.Ludmily, Sv. Ludmila a nejstarší čeští světci, Sv. Ludmila a
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Budeč… uteklo neuvěřitelně rychle a
přineslo spoustu zajímavých poznatků,
mnohdy nových pohledů a také dotazů.
Malá skupinka z Tetína s hrdostí sledovala letecké foto naší vesnice a výklad
o hradišti Tetín. Odpoledne konference
pokračovala prohlídkou a výkladem o

hradišti Levý Hradec a kostele sv. Klimenta. Návštěva a konference nám na Tetíně
možná přinese řadu impulsů a inspirací
pro plánované znovuotevření Tetínského muzea a také pro naší průvodcovskou
službu.
Stáňa Hahnová

Jeskynní záchranáři sídlící na
Tetíně byli připraveni k zásahu v
největší polské jeskyni
Od soboty 17. 8. 2019 probíhala v největší polské jeskyni Wielka Śnieżna, která
se nachází v polské části Tater, velká záchranná akce. Dva jeskyňáři byli uvězněni stoupající vodou v důsledku nečekaných přívalových dešťů v hloubce cca
-450 m v systému velmi těsných chodeb.
Tato část jinak rozsáhlé jeskyně se totiž vyznačuje velmi úzkými a těsnými
prostorami a stále zde probíhá jeskynní
průzkum. V jeskyni hrozí podchlazení,
konkrétně v této jeskyni se teplota pohybuje kolem 4°C. Při prohlubujícím se
podchlazení nastává smrt. Záchranáři
proto spěchali a k oběma mužům se pokoušeli prostřílet úžinami z druhé strany známých jeskynních chodeb. Všichni
stále doufali, že se postiženým podařilo
dostat z dosahu vody do horních partií
této části jeskyně, a i s minimálním vybavením přečkají do příchodu záchranářů.

Po týdnu se však bohužel černý scénář
naplnil a záchranáři našli těla obou zemřelých jeskyňářů.
Záchranné akce se kromě polských zúčastnili i slovenští jeskynní záchranáři.
Spolu s Chorvaty, Slovinci a Francouzi
byli v pohotovosti i čeští jeskynní záchranáři. K okamžitému výjezdu bylo
připraveno také pět členů Speleologické
záchranné služby ČSS – stanice Čechy, jejíž sklad je umístěn na Tetíně. Velení Speleologické záchranné služby ČSS bylo v
přímém kontaktu s velitelem zásahu a
česká strana oficiálně prostřednictvím
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru nabídla polské straně
pomoc, která však nakonec nebyla využita.
Jakub Zelinka
Speleologická záchranná služba ČSS
stanice Čechy

Další číslo Tetínského zpravodaje
29. číslo, 1/3 za rok 2020
vyjde: v březnu 2020, uzávěrka: 15. února 2020
články posílejte na: vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
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Akce Sdružení sv. Ludmily na
Tetíně v listopadu a prosinci
V listopadu jsme Vás pozvali na další ze
série přednášek pořádaných v rámci 10.
výročí činnosti našeho sdružení, tentokrát na téma „Výzvy současné doby pro
křesťana střední Evropy“. V úterý 5. listopadu 2019 přednášel kněz a církevní historik Tomáš Petráček..
Prosinec bude ve znamení dvou již tradičních akcí – začínáme adventním koncertem pohodového sboru COMODO,
který se uskuteční druhou adventní neděli 8. prosince 2019 v 16:30 hod v kostele sv. Ludmily.
Tamtéž, na Štědrý den, se budeme těšit

na Setkání u jesliček. V 15:30 hod se opět
sejdeme, abychom nechali zazářit děti
ve vánočním divadelním příběhu, vyslechneme krátké zamyšlení a společně
si zazpíváme koledy. Domů si ponesete
betlémské světlo a budete se těšit na
vaši večerní domácí slavnost!
Protože se jedná o letošní poslední vydání Tetínského zpravodaje, přijměte taktéž pozvání k účasti na Tříkrálové sbírce,
která je letos organizována pod hlavičkou našeho sdružení a která proběhne
dne 10. 1. 2020.
za sdružení Alena Pelikánová

A po slunném létě přišel barevný
podzim
Nejbarevnější roční období je tady. A
jaké bylo naše „babí léto“ na Tetíně? Po
prázdninách jsme začali opět radostně
tvořit, tak jak to umíme. Naše obrázky
jste mohli vidět i na letošní Svatoludmilské pouti – již tradičně ve stánku
TETÍNSKÉHO MUZEA, kterému tímto
děkuji za spolupráci. Tento rok jsme pro
vás připravili novinku – kolektivní kreslení Tetína. A účast byla veliká! Do akce se
zapojili kreativci všech věkových skupin,
celé rodiny, občané místní i přespolní
a dokonce k nám zavítali i zahraniční
poutníci. Umění zkrátka spojuje! Děkuji
všem za úžasný zážitek! Byla krása vidět vaše nadšení, radost, ale i fantazii a
hravost! Zkrátka jste byli skvělí a já my-

slím, že podobnou akci při další příležitosti zopakujeme! Tetín zkrátka žije!
Všem přejeme barevný a pohodový podzim… Ať je „jako malovaný“.
Naše obrázky jste mohli vidět také na
letošní oslavě 30 let Sametové revoluce, kde jsme se mnozí znovu potkali!
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně arteterapie, relaxačně symbolické terapie,
autogenního tréninku a vzdělávání, neváhejte mne kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Vše ráda zodpovím.
Mějte krásné dny!
alenaskulecova@seznam.cz
facebook.com/askulecova
Alena Škulecová a její šikovní klienti
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Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme Vám…

V pátek 10.1.2020 od 16.00 hod.
organizuje Sdružení Svaté Ludmily na Tetíně díky skvělé podpoře
Základní a mateřské školy Tetín, Obce Tetín, Hasičů Tetín,
Vinotéky Tetín, Hospody u Plotice, ostatních tetínských spolků a občanů

tradiční

Tříkrálové koledování dětí
v obvyklých ulicích na starém i novém Tetíně a všude tam, kde bude o
koledování dětí zájem. Očekávejte nás mezi 16.00 a 19.00 hodinou. U domů,
kde bude o koledování zájem, prosím, vystavte světílko (zapálená svíčka ve
sklenici a pod.) Předpokládáme opět dvě skupiny dětí. Budeme rádi za
každého koledníka nebo doprovod. Sraz před 16. hodinou na dvoře základní
školy. Oděv pro koledníky bude k dispozici. Pokud není váš dům na
plánované trase a máte o koledování zájem, prosím, pište na mail:
martin.loduha@seznam.cz nebo předem volejte: 731 634 958 / 777 217 140
Koledníci vyrazí v 16. hodin od základní školy k tetínské faře, kde se děti
a rodiče společně vyfotografují.
První skupina dětí bude koledovat na návsi, v ulici na Parkáně, Hradní,
pokračovat ulicí Župní k hospůdce u Plotice, zpět do ulice Ve Mlýně,
V Rybářích a Pod Ajskou + u nahlášených domů mimo trasu.
Druhá skupina koledujících dětí bude od fary pokračovat do ulice Kodecká,
Včelařská, Na Knížecí, Hájka z Libočan, Odboje, Na Průhonech, Politických
vězňů, Bořivoje a Na Příkopech + u nahlášených domů mimo trasu.
Na závěr se všichni koledníci sejdou v tetínské vinotéce, kde se rozdělí
případná sladká koleda a bude čekat horký nápoj jako odměna.

Pomáháme dobré věci, přidejte se k nám…
Tato akce je organizována vrámci celostátní Tříkrálové sbírky Charity ČR.
Dobrovolné finanční příspěvky jen do zapečetěných kasiček, celá suma
bude odevzdána do Charity Beroun, konkrétní využití a příjemci sbírky
uvedeny na stránkách: www.trikralovasbirka.cz / www.charita-beroun.cz
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ADVENTNÍ KONCERT
neděle 8. prosince
v 16:30 hodin
v kostele sv. Ludmily na Tetíně
vstupné dobrovolné

www.ludmila-tetin.cz;

FB: SpolekLudmilaTetín
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ŠTĚDROVEČERNÍ
SETKÁNÍ U JESLÍ
(NEBO

SPÍŠ

ŠTĚDROODPOLEDNÍ )

VIII.

Úterý 24. prosince
v 15:30 hodin
v kostele sv. Ludmily na Tetíně
Co nás čeká?
Společné zpívání koled u Jesliček
(můžete si přinést své nástroje a přidat se)

Divadélka – představení menších
i větších dětských hvězd
Betlémské světlo

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

www.ludmila-tetin.cz;

FB: SpolekLudmilaTetín
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Myslivecký ples
V sobotu 11. 1. 2020 pořádá tetínský myslivecký
spolek v místním kulturním domě další ročník
oblíbeného mysliveckého plesu. Jako již tradičně
bude připravena velmi bohatá tombola, ve které je
možné kromě mnoha bažantů, kachen a další
drobné zvěře vyhrát při správné dávce štěstí i některého z několika divočáků, kus srnčí zvěře, koloucha nebo třeba i laň. Losování tomboly
bývá jedním z vrcholů večera a je vždy provázeno bouřlivým veselím a
radostí výherců. Domluvena je samozřejmě také kvalitní plesová hudba, osvědčená ve své historii na mnoha podobných akcích. Jménem
mysliveckého spolku Tetín – Jarov srdečně zveme na ples každého, kdo
si rád zatančí, setká se s přáteli a v příjemné atmosféře se pobaví. Již
nyní se upřímně těšíme na setkání s vámi se všemi!
Tetínští myslivci

Šála relikvie svatoludmilská či
elvisovská?
Elvis Presley a Tetín? Elvis v obci tak nabité historií a kostely? Král R&R u kostelů
v. Jana Nepomuckého, sv. Kateřiny, sv.
Ludmily…? Nejen v jeskyni Martina a na
vyhlídce byl viděn, ale 21. 9. nepokrytě
vystoupil před zraky nejen tetínské veřejnosti, stále mladý, stále stejný, ověšený girlandami květů a… šálou.
Šálou! Přesně takovou, kterou každý Tetíňák viděl na vyobrazeních sv. Ludmily v
kostele, a pokud ne v kostele, tak ji určitě nepřehlédl na tetínském znaku – bílý,
hedvábný nástroj Ludmilina umučení
„rukou“ snachy Drahomíry.
V sobotu po největším tetínském svátku – pouti ke cti zmíněné světice za její

takřka osobní přítomnosti v podobě
relikviáře sdíleného společně s vnukem
Václavem, za přítomnosti „papežova českého velvyslance“ neboli nuncia, dále
biskupa „Káji“ Herbsta a dalších kněží,
knížete schwarzenberského, či donátora
z rodu Vojáčků a také za účasti senátorů,
poslanců, starostů, a stovek poutníků
– slavnostní večer ozdobily hned dva
koncerty. A „předskokanem“ (Tetíne, div
se!) k historicky druhému vystoupení komunisty perzekuované rockové kapely
Moped 56 z Berouna se stal sám božský
Elvis.
Asi není náhodou, že k Presleyho typickému oděvu zde na Tetíně, patří i bílá
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šála. Vzhledem k pověsti o jeho pobytu
v blízkém podzemí, jak jsme se dočetli v
minulém zpravodaji, šála jistě dokazuje
jeho úctu ke křesťanské světici Ludmile,
patronce Tetína.
Hned první tóny R&R roztančily přítomné následující příkladu místních „prvních
dam“ se svými manžely. Tanec gradoval
až do konce, který přišel „příliš brzy“. Elvis

prý musí chytit letadlo do jeskyně Martina – však v polovině koncertu prolétlo
nějaké „náhodou“ velmi nízko nad podiem… Než „božský“ odešel, zanechal
po sobě girlandy květin a do davu hodil
i svou šálu… Chápete? Rovnou ke mně!
Nebudu ji nikdy prát!
Pro tetínskou Kachnu, fanynka I.Va.

Omluva za použití fotografie

Redakce Tetínského zpravodaje se omlouvá panu fotografovi Martinu Majerovi za
použití jeho fotografie ve 27. čísle Tetínské zpravodaje, ve článku: Elvis Presley viděn
na Tetíně.
Redakce Tetínského zpravodaje
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Tetínský zpravodaj od příštího
roku v novém!

Věříme, že se Vám toto číslo zpravodaje líbilo a že jste se dočetli plno zajímavých
informací. V příštím roce 2020, v průběhu března, najdete ve svých schránkách již 29.
číslo Tetínského zpravodaje, tentokrát však v novém designu. Ten se odráží od nové
grafické identity, tak snad se bude líbit. Přejeme hezké prožití Vánočních svátků a
šťastný nový rok 2020.
Redakce Tetínského zpravodaje
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