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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stávající obecní zastupitelstvo a vedení obce má za sebou 3 roky práce. Čeká nás tedy ještě rok. Někteří z Vás
říkají, že jsme věci posunuli dopředu a snad za ten rok
ještě dále posuneme. Většina z nás se opravdu snažila.
S výsledky ale nemohu být zcela spokojen. Hlavním
důvodem je byrokratický výkon státní správy, který
významně brzdí naše aktivity především v předprojektové přípravě. V Česku je zvykem svádět byrokracii na
Evropskou unii. Má zkušenost je ale taková, že hlavní
problémy si dělají Češi sami a není to na koho svádět.
Před několika dny proběhly volby do
parlamentu. Výsledky mi dávají určitou
naději, že by mohlo dojít k určité debyrokratizaci fungování státu. Vždyť za poslední 4 roky vzrostl počet úřednických
míst o 40 tisíc (!), což státní rozpočet zcela jistě neúměrně zatěžuje. Na Tetíně to
dopadlo takto: ANO 22%, ODS 14,5 %,
Piráti 13,1%, SPD 12,9%, Starostové 8%,
ČSSD 7,7 %, KSČM 7,5%, TOP 09 6,25%.
V předchozích měsících jsme se věnovali kromě vytváření tlaku na Středočeský
kraj ve věci dodržení termínů rekonstrukce mostu na Zavadilce i našim investičním akcím. Provedlo se zateplení
a nová fasáda mateřské školy, připojili
jsme rybník na přepadovou vodu z vodojemu, pracuje se na územním plánu,
projektujeme další místní komunikace,
náves včetně rybníka.
V těchto dnech se dotahuje prostor kolem Sokolovny, kdy instalujeme nové veřejné osvětlení, zahájila se rekonstrukce
ulice Chmelenského, dobuduje se splašková kanalizace v ulici Ve Mlýně, instaluje se nové úsporné osvětlení v celé obci,

Martin Hrdlička,
starosta

instaluje se nové dopravní značení na
několika místech v obci.
V oblasti komunálního hospodářství probíhá schvalování projektu Sběrný dvůr
v Modrém lomu. Zastupitelstvo obce
schválilo transformaci společnosti Modrý lom Damil na Technické služby Tetín s
cílem zefektivnění fungování péče o veřejné prostory a odpadového hospodářství. Již v roce 2017 jsme začali investováním do technického vybavení pro tyto
účely a to nákupem rideru. Zakoupilo se
se nově nákladní vozidlo Iveco a z dotace výkonný štěpkovač. Kvalitní technické
vybavení určitě umožní pracovníkům
Technických služeb Tetín stihnout více
práce.
Z kulturní oblasti nás čeká letos ještě několik akcí a to 16. listopadu Ohňostroj,
17. listopadu konference Hájek z Libočan, na počátku Adventu pak Rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční jarmark a
pak celá řada vánočních akcí.
Přeji vám krásný zbytek roku 2017.
Zůstaňte s námi.

Country večer! 18.11.2017 v salónku Tetínské hospody - hrají Pohodáři Tetín
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Územní plán Tetína
Obec Tetín je jednou z mála obcí na Berounsku, která doposud nemá územní
plán, jež velmi usnadňuje a urychluje
rozvoj obce. Současné vedení Tetína dělá
postupné kroky k tomu, aby územní plán
připravilo co nejlépe a zároveň doplnilo
aspekty, které územní plán nesplňuje.
Proto byla zorganizována architektonická soutěž na historické jádro Tetína, která
nejenže vybrala nejlepší návrh, ale také
nám přinesla kvalitního architekta, který
naše společné vize může dovést k realizaci. Architektonická studie je konkrétní
a detailnější návrh, který územní plán
bude respektovat. Dále byly vytvořeny
Vize rozvoje, které vzešli z Vašich názorů
a představ a zobrazují konkrétní možné
řešení ve vybraných lokalitách. Vize rozvoje jsou pro všechny mnohem přehled-

nější, než jakékoliv zákonem nastavené
územní plány. Proto vznikly nejdříve a
územní plán z nich bude vycházet.
Během jara tohoto se roku rozhodlo, že
se bude moci územní plán zpracovat.
Odpovědným zastupitelem za Obec byl
zvolen Ondřej Hrdlička. Pořizovatelem je
Odbor územního plánování v Berouně,
který vypracoval Návrh zadání ÚP. Návrh
byl v řádně lhůtě vyvěšen a rozeslán dotčeným orgánům k připomínkám. V září
bylo zastupitelstvem již schváleno zadání územního plánu. Dalším krokem bude
výběr zpracovatele a pak se vybranému
projektantovi doufejme do konce roku
2018 podaří platný územní plán vypracovat.

Most na Zavadilce

Ondřej Hrdlička, zastupitel

Tak jsme se konečně dočkali! Most byl nakonec zprovozněn najednou v termínu malinko posunutém. Děkuji Tetínským organizátorům petice před dvěma lety. Rozhodně to podpořilo i společné stanovisko starostů obcí, opět iniciované Tetínem. Děkuji
zastupitelům i dalším občanům, kteří společně se mnou absolvovali desítky jednání
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v této věci. Nakonec se povedlo probudit manová osobně kontaktovala generáli Beroun a společně jsme drželi nové ve- ního ředitele firmy PORR. Poté se stavba
dení kraje v pohotovosti. Nicméně prak- konečně rozběhla. Relativní úspěch nás
ticky nulové úsilí dodavatele, firmy PORR, ale nesmí ukolébat a špatné koordinace
nás vedlo k obavě, že se to v termínu ne- především dopravních staveb se musí
dokončí. Nakonec asi velmi pomohla má řešit systémově.
Martin Hrdlička, starosta
intervence u krajských radních Kupky a
Petrtýla, kdy poté paní hejtmanka Jer-

Tetín, Texas a Svatá Ludmila

Celé léto jsem strávil pracovně v
Richmondu ve Virginii (USA). Poslední týdny jsem měl volné a tak jsem
se rozhodl navštívit místa spojená se
Svatou Ludmilou. Celou cestu jsem
si financoval z peněz, které jsem zde
vydělal. Jelikož je těchto míst v USA
více, vydal jsem se na Floridu a do
Texasu. Na Floridě ve městě Tallahasse jsem měl tu možnost navštívit
ulici pojmenovanou po Ludmile:
Ludmila Ln. Hlavní část cesty ovšem
teprve následovala. Z Floridy jsem
zamířil autem až do Houstonu v Texasu, kde mě v Českém muzeu přijali i
poté co celé město utrpělo obrovské
škody hurikánem Harvey, Američané
se ovšem velmi rychle umí otrkat a za
dva týdny byly po škodách způsobených hurikánem jen nepatrné stopy.
Jednal jsem se zakladateli Českého
muzea, kterým jsem představil projekt Svatá Ludmila 1100 let. Projekt
se jim líbil a v budoucnu by rádi spolupracovali, například uspořádáním
výstavy Svaté Ludmily v jejich HousČlen SVV Vojtěch Hrdlička se zástuptonském muzeu. Nabízejí se ovšem i
cem a farářem Základní školy Sv.
další možnosti spolupráce. Projekt i
Ludmily, Shiner Texas (USA)
Tetín jsem představil i místním
Čechoameričanům, který zvažují návštěvu naší Obce.
Druhá schůzka se uskutečnila v městečku Shiner s cca 2000 obyvateli. Kromě slavného pivovaru je Shiner významný i tím, že se zde nachází škola nesoucí jméno: Svaté
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Uvítací cedule při vjezdu do města
Shiner v Texasu (USA)
Ludmily, která leží na stejnojmenné ulici. Setkal jsem se zde s místním farářem,
šéfem marketingu a šéfkou pro rozvoj
této školy. Všem byl opět představen
projekt Svatá Ludmila 1100 let. Zástupci
školy vyjádřili zájem o projekt, nyní zbývá vymyslet jakým způsobem by se do
projektu zapojili. Kostel by se například
mohl připojit k síti poutí ke Svaté Ludmile každý rok 16. září (Tento kostel oslaví v
roce 2021 100 let, ve stejném roce bude
výročí smrti Svaté Ludmily, tedy 1100
let). Mimo jiné jsem se zde setkal i s lidZákladní škola Sv. Ludmily,
Shiner Texas (USA)

mi, kteří stále hovoří českým jazykem a
byli přímo nadšení, že si mohou znovu
zopakovat český jazyk.
Ukázalo se, to co jsme tvrdili hned na začátku, že projekt Svatá Ludmila 1100 let
přesahuje Tetín, Českou republiku a jak
vidíme i nyní tak i Evropu. Projekt může
Tetínu přinést plno benifitů, z kterých
může Obec významně těžit a i nyní můžeme říci, že těží. Budu rád když i další z
vás se připojí k projektu Svatá Ludmila
1100 let.
Vojtěch Hrdlička, člen SVV
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Starosta Tetína jednal s ministrem
zahraničí Sigmarem Gabrielem

Německého ministra zahraničí Sigmara Gabriela
doprovodil i Český ministr zahraničí Lubomír
Zaorálek, který byl rovněž u setkání starosty Martina Hrdličky a německého ministra přítomen.
Dne 24. června přicestoval z Německa
do Česka německý ministr zahraničních
věcí Sigmar Gabriel. Vzhledem k tomu,
že pochází z města Goslar, které je družebním městem Berouna, byla součástí
plánu návštěva Berounska. V původním
plánu byla i návštěva Tetína, ale kvůli
opravě mostu na Zavadilce nakonec byla
cesta zrušena. Celý program proběhl nakonec v Berouně, kde německý ministr

navštívil radnici a pak diskutoval se studenty na gymnáziu Joachima Barranda.
Starostové Berouna a Tetína zmínili projekt Svatá Ludmila 1100 let, který vznikl
na Tetíně, ale začíná mít postupně až
evropské rozměry. Kontakty tohoto typu
mají pro Tetín prestižní význam a díky
tomu má pak starosta Tetína dveře otevřené v řadě institucí.

V listopadu roku 2013 se na mne obrátil kamarád a jeskyňář z tetínské speleo
skupiny Marek Lédl, že by jeho známý
byl ochoten finančně podpořit vydání
výpravné publikace. S Markem, (grafikem) jsme měli za sebou vydání publikace Lomy a vápenice v srdci českého

krasu, kterou sepsal Michal Hejna. Marek
měl chuť ve spolupráci pokračovat, a tak
hledal nové téma. Vzpomněl jsem si na
nápad Ládi Pecky, dlouholetého jeskyňáře, který se podílel na brožurce Tetín historický a speleologický, vydané Českou
speleologickou společností v roce 1996,

Vojtěch Hrdlička, člen SVV

Jak se rodila kniha o Tetínu
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že bychom mohli připravit aktualizované a rozšířené vydání. Tento nápad jsem
nabídl Markovi. Jemu se téma líbilo a
tak jsem domluvil schůzku s Václavem
Cílkem, abychom ho požádali o pomoc
při kontaktování autorů. Tehdy jsme se
před Vánoci sešli v restauraci Oáza na
smíchovském nádraží, kterou tolik miloval Magor Jirous z Plastic People. Díky
Václavu Cílkovi se nám podařilo získat
řadu kontaktů téměř na všechny autory
budoucí publikace, i na editorku Radku
Schmelzovou. Zrodila se i první koncepce a osnova knihy, kterou pak pomohl
významně doplnit kamarád a také tetínský jeskyňář Karel Žák, hlavní autor kapitoly o přírodě.
Tedy na počátku (i v průběhu vzniku)
publikace stáli tetínští jeskyňáři. Vždyť
na textech a fotografiích se jich podílelo
celkem osm!
Autorský tým byl připraven, stanovena
pravidla pro autory a rozsahy jednotlivých kapitol. Probíhaly schůzky a autoři
začali psát. Bohužel v průběhu příprav
jsme přišli o donátora a financování bylo
velmi nejisté, následně z přípravného
týmu zmizel i Marek Lédl a kniha tak zůstala bez grafika a nakladatele a zcela bez
finančních prostředků. Svědomí mi nedovolilo nechat rozpracované dílo tolika
skvělých autorů, špičkových odborníků
a znalců svého oboru, zaniknout. Společně s Václavem Cílkem se povedlo po
několika jednáních s různými nakladatelstvími najít pochopení v nakladatelství
Dokořán. Bohužel stále chybělo zajištění
finanční podporu, protože nakladatel byl
ochoten vydat publikaci jen černobílým
tiskem v brožované vazbě. Avšak naším
cílem nebylo vydat jen texty skvělých
autorů, ale chtěli jsme vytvořit dílo kompaktní, čtivé, skvěle graficky zpracované,
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v důstojném provedení, na kvalitním
papíře, v pevné vazbě, reprezentativní a
ve formátu, který si podle nás slovutný a
bájný Tetín tolik zaslouží.
Byli jsme si vědomi blížícího se výročí
mučednické smrti svaté Ludmily a tak
naše spojení s obcí a spolkem Svatá Ludmila 1100 let na sebe nenechalo dlouho
čekat. Od počátku přípravy knihy bylo
všem jasné, že osobnost svaté Ludmily
bude pro celé dílo klíčové a nosné téma.
Bylo také pro všechny velkou radostí,
že toto téma zpracoval skvělý odborník
doktor Sláma.
Nechtěně jsem se ujal role hledače sponzorů a podporovatelů. Velmi mi v této
věci pomáhal i Láďa Pecka. Na dobrou
radu Martina Hrdličky a Matěje Durase
připravilo nakladatelství návrh partnerských a sponzorských programů, se kterými jsme se pustili do hledání. Domnívali jsme se, že i občané Tetína se v knize
tohoto významu a provedení rádi zvěční
pro své potomky a knihu podpoří. Bohužel zájem běžných občanů nebyl takový,
jaký se třeba dostal v Hudlicích tamní rozhledně, kde za cenu cca 2000 Kč
sponzoři získaly vyryté jméno či jiný text
na hranu dřevěného schodu. Troufnu si
tvrdit, že tetínská monografie rozhlednu
několikanásobně přežije a tak zanechat
své jméno pro budoucí generace se nám
zdálo být pro hrdé občany Tetína dobrým motivem. Tady se sluší všem, kteří
knihu podpořili, vyslovit obrovský dík,
bez ohledu na výši částky! Jak je uvedeno v předmluvě, vydání tetínské knihy je
opravdu skvělým počinem připomínající
„nové národní obrození“.
Do práce editora se pustil také Václav
Cílek, který se z počátku touto náročnou
prací vůbec zabývat nechtěl. Václav, který kromě napsání svých textů celou
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knihu homogenizoval a pokusil se vytvo- Kniha Tetín Svaté Ludmily je vskutku
řit co možná nejvíce kompaktní text, což ojedinělý počin, kterým se nejspíš žádje při množství osmnácti autorů vskut- ná jiná obec velikosti Tetína nemůže
ku obdivuhodné. Václav také domluvil pochlubit. Přečtěte si tuto knihu, nebo ji
spolupráci se skvělou grafičku Renátou darujte vašim blízkým a kamarádům, aby
Fučíkovou, která na jeho přání pro publi- věděli, na jak významném a vzácném
kaci vytvořila zcela originální ilustrace ze místě žijete.
života sv. Ludmily, středověkého hradu a
Nad Berounkou pod Tetínem
slovanského hradiště.
Martin Majer

Voda z Domášova znovu vtéká
do rybníka

Na konci léta se dokončily stavební práce a byl dotažen přívod vody do rybníka
z Tetínského zdroje vody v Domášově. Je
to voda, která není využita pro smíchání
s vodou ze Želivky a distribuována jako
pitná do domácností. Je to voda, která
zbyde. Doposud odtékala hned rychle
roklí pryč z Tetína. Tím, že jsme ji dostali
do rybníka na návsi, získáme několik pozitiv: 1) o Tetínskou vodu hned nepřijdeme, 2) tato voda je zadarmo a tak bude
moci neustále vtékat do rybníka a tím
jej pročišťovat, 3) v budoucnu se plánuje
využití této vody pro závlahu zeleně na

momentálně dost suché návsi a terasách pod kostelem, 4) zapadá do národní koncepce udržování vody v krajině a
místních lokalitách.
Navazovat na toto řešení bude úprava
rybníka, která se momentálně projektuje. Projekt vychází z architektonické
studie historického jádra Tetína. Projekt
by měl být dokončen v příštích měsících.
Následně se bude žádat o územní rozhodnutí, stavební povolení a dotaci.
Ondřej Hrdlička, zastupitel
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Vybrané aktuální rozvojové investice
v obci
• Projektová dokumentace chodníků v
ulici Na Knížecí (má na starosti M. Machulka)
- projekt je dokončen. Probíhá projednávání s majiteli vjezdů. Většina podepsána, kromě dvou, kteří projekt zatím brzdí.
• Zateplení školky – realizace (M. Machulka)
- dokončeno 30. 9. včetně odstranění
závad. Také prodlouženo zábradlí před
školkou
- budou navazovat úpravy zahrady
• Projektování úprav rybníku na návsi (O.
Hrdlička, M. Hrdlička)
- dle architektonické studie jsou samostatně projektovány úpravy nádrže na
návsi. Projekt zahrnuje jen nejbližší okolí
rybníka (komunikace po obou stranách
nejsou v projektu řešeny)
• Prováděcí projekt návsi v návaznosti na
architektonickou studii (O. Hrdlička, M.
Hrdlička)
- dle architektonické studie se projektují
úpravy veřejného prostranství a komunikací od rybníka až po školu
• Projektová dokumentace cyklostezky
na Tetín (O.Hrdlička)
- projektování zdrženo kvůli problému
s některými pozemky. Projekt by se měl
do konce roku dokončit a bude se žádat
o územní rozhodnutí a stavební povolení během příštího roku
• Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci (I.
Smetana, M. Hrdlička)
- během října bylo instalováno nové zna-

čení, které vzešlo ze společného návrhu
obyvatel, zastupitelstva a odboru dopravy
• Opravy komunikací – Ul. Bořivoje, Na
Příkopech a Autobusové obratiště a zastávka (M. Hrdlička)
- ul. Bořivoje a Na Příkopech se již projektují a bude se žádat o stavební povolení
- projekt autobusového obratiště a zastávka je objednán
• Opravy ulice Chmelenského – (V. Pšenička, M. Hrdlička, Machulka)
- dostali jsme dotaci na opravu ulice a
projekt byl schválen Odborem dopravy
v Berouně
• Nový sběrný dvůr (Martin Novák)
- dokončuje se projekt a bude se žádat
o dotaci
• Obnova zeleně v obci (Martin Hrdlička)
- objednán projekt pro intravilán Tetína
• Dobudování splaškové kanalizace v ul.
Župní (M. Hrdlička, Martin Machulka)
- dokumentace odsouhlasena a provádí
se inženýring
- bude „při“položen nový vodovod a veřejné osvětlení
• Sanace stěn a rekultivace Modrý lom
(Martin Hrdlička, Michal Hejna)
- získána dotace a projektuje se
• Základní škola - odborná učebna
- Získala se dotace, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele - realizace v roce
2018 ( M. Machulka)
Ondřej Hrdlička, zastupitel

Změna provozní doby kontejnerů
Od 1. listopadu 2017 dochází ke změně provozní doby u kontejnerů
Středa 15.30 – 17.00 hodin, Sobota 10.00 – 12.00 hodin

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Pochod pátera Karla Dvorského do
Sv. Jana pod Skalou
Je to již skoro 20 let, kdy Karel Dvorský
skončil v roli Tetínského faráře. Ti, kdo
ho osobně poznali, vědí, že to byl neuvěřitelně skromný, duchovní člověk, muzikant, skladatel, ale současně také pro
naše venkovské chápání trochu zvláštní
patron, jehož nejoblíbenější obuví byly
holínky a oblečením modráky. Svého
času, asi i pod vlivem předchozího utiskování ze strany režimu, při řeči zadrhával. Komunistická hrůzovláda vždy věděla dobře, jak knězi život zkomplikovat,
a tak ho poslala z Prahy na Tetín. Nádher-

né poutní místo, kde ale vládli komunisti a farnost se skládala tehdy z několika
babiček. Sloužil přesto Mši Svatou každý
den. Leckomu mohl připadat jako takový
tichý osamocený boží voják v poli. Nelze
nevzpomenout ani Marii Brožovou, která před několika lety zemřela a roky se o
Karla Dvorského starala, hrála při mších
na varhany, starala se o nádhernou zahradu, ale hlavně byla pro pana faráře,
takovým spojníkem s praktickým světem.
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Starostové obcí Svatého Jana pod
Skalou a Tetína
V roce 2015 byla Sdružením sv. Ludmily
uspořádána v kostele sv. Jana výstava
jeho fotografií „Jeden den venkovského
faráře“ od Petra Velkoborského. V roce
2016 Zdeněk Zvonek uspořádal první
ročník Pochodu. Karel Dvorský vnímal
silně posvátnost místa, kde sloužil jako
kněz a jeho spojení se sv. Ludmilou jako
Tetínskou světicí bylo známé. Koneckonců i stará legenda mluvila o tom, že
Ludmila a Bořivoj putovali do sv. Jana za
poustevníkem Ivanem, kde předtím Bořivoj dle legendy Ivana objevil při lovu,
kdy raněná laň ho dovedla až k jeho jeskyni.
A tak sv. Ludmila a páter Dvorský propojili obě obce Tetín a Svatý Jan pod Skalou
a Pochod pátera Karla Dvorského se tak
stal jednou z akcí projektu Svatá Ludmila
1100 let. I letos jako loni se tedy vydalo
dne 24.června patnáct poutníků z Tetína
do sv. Jana pod Skalou. Poutníci šli po
nově upravené stezce podél řeky Berounky, která nyní poskytuje nádherné
pohledy na přírodu a přilehlé okolí. Na

skále nad Svatým Janem se zúčastnili vysvěcení nového dřevěného kříže jáhnem
Ondřejem Mrzílkem. Pak sešli dolů do
obce, kde byla Svatojánská pouť s vlastním program (hasičská zábava, dechovka, divadlo Víti Marčíka). Obec Svatý Jan
v zrekonstruované hřbitovní kapli zřídila
nově výstavní síň, kam se přestěhovala
výstava fotografií Karla Dvorského z roku
2015 z Tetína. Tetínští poutníci byli přítomni jejímu otevření. Tetínský starosta
předal starostovi obce Svatý Jan p. Boučkovi slavnostně kopii obrazu kněžny
Ludmily od mistra Theodorika. Pro děti
i některé další hladové poutníky bylo
dalším vyvrcholením pečení buřtů. Na
závěr byli odměněni starostou Boučkem
odznakem obce, který jim umožnil vstup
zdarma do muzea a na divadlo. Poutníci s jménem Jan dostali i pivo zdarma.
Pochod se tedy vedle spolupráce hasičů
stal dalším spojníkem obou obcí.
Zdeněk Zvonek, Martin Hrdlička
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Berounský drak 2017

Letošní závod dračích lodí v Berouně
se konal v sobotu 2. 9. 2017 na řece Berounce v autokempu nad jezem. Naše
osádka opět nezklamala a umístila se
na pěkném 13. místě z celkového počtu
38 týmů. Špičkové zázemí našeho týmu
opět rozhodujícím způsobem podpořil
náš hlavní sponzor, pan Matěj Duras, dále
Obec Tetín a SDH Tetín, které vše navozilo a postavilo, a po akci opět rozebralo
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a uložilo na základnu hasičské zbrojnice.
O občerstvení týmu se po celou dobu
vzorně starali Libor Burian a Ing. Martin
Novák, za což bych jim rád touto cestou
poděkoval. Akce splnila svůj hlavní účel,
a to stmelení týmu, důstojné reprezentování naší Obce, ale i propagace loga
„Tetín žije“.
Petr Malíř
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Modelářský dětský den
Již po sedmé se na modelářském letišti
na Koledníku dne 10. 6. 2017 konal Dětský modelářský den. V sobotu ráno nás
přivítalo slušné počasí, později se sice
zvedl vítr, ale některým modelářům to
nevadilo a bojovali s větrem při předvádění rádiem řízených modelů. Dokonce
došlo i na shazování bonbonů z modelů
letadel. Soutěžících dětí bylo dvacet devět a soutěžili v pěti disciplínách. Za své
výkony byli všichni soutěžící odměněni
medailemi, diplomy a drobnými dárečky. Pro děti, ale i pro dospělé návštěvníky, byl zajištěn dostatek občerstvení.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Letos poprvé jsme do programu zařadili
i hudební vložku v podání dvou členů
ze skupiny Stopaři. Dětem i nám dospělým se moc líbili. Na závěr bych rád poděkoval členům LMK Tetín a některým
manželkám za obětavou práci při organizování Dětského dne. Hlavní dík patří
sponzorům této akce: JOHNNY SERVIS,
GOBA, OÚ Tetín, p. Hampejzovi, pí. Šinknerové.
Budeme se těšit na Dětský den v roce
2018
za LMTetíVlastimil Závora

Druhý celosvětový sraz Ludmil na Tetíně
Po prvním srazu v roce 2016 ve mně drobet hlodal červ pochybnosti. Proč a nač?
Je setkání pár desítek žen dost zajímavá věc? Ale rozhodnuto, stalo se. Letos
přijelo 64 Ludmil z České a Slovenské
republiky. Nejstarší byla ročník 1936, nejmladší ročník 2014.
Největší počet z nich byly ženy v rozmezí
ročníků 1936-1956. Napadá mi, proč asi
dostávala děvčátka toto křestní jméno.

Bylo to ovlivněno celebritou první kategorie, Lídou Baarovou, nebo pocitem
ohrožení českého a slovenského národa?
Letošní Sraz byl zvláštní tím, že přijela
skupinka žen z Prešova a okolí. Akční
ženy propagují na Slovensku jméno naší
paní kněžny. Nejvzdálenější Ludmila letošního srazu, paní Ludmila z Humenného, mi prozradila, že až do té soboty 16.
9. 2017 neměla ani potuchy o tom,

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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odkud se vzalo její jméno. I kdybych v životě neudělal nic jiného, její slova mne
potěšila a dala odpověď – má tato akce
smysl? Má!
Za pomoc při akci děkuji paní Hance
Ludmile Hejnové i jejímu muži Michalovi, za propagaci jak panu starostovi a
Nině Weissové, ředitelce projektu Svatá
Ludmila 1100 let.
Na rok 2018 bych rád akci rozšířil. Pod-

le Kroniky české Hájka z Libočan se na
Tetíně odehrála svatba Bořivoje a Ludmily. Co tedy Sraz Bořivojů a Ludmil v
roce 2018, roce 100. let československé
státnosti? Co může být důležitějšího, než
přihlášení se ke kořenům české státnosti,
k páru zakladatelů našeho prvního panovnického rodu?

Zdeněk Zvonek, tetínský filmař a tvůrce
především krátkých filmů, uspěl na 42.
ročníku mezinárodního ekologického
festivalu Týká se to také tebe, který proběhl v Uherském Hradišti. Obdržel cenu
hejtmana za snímek Nic jen národopis.
I na Tetíně se Zdeněk Zvonek zapojuje
do kulturního dění především jako člen
Sdružení Sv. Ludmily. Pořádá každoroč-

ně výstavy v kostele Sv. Jana Nepomuckého, zajišťoval rekonstrukci lavic v kostele Sv. Ludmily a je autorem další akce,
kterou je Pochod Karla Dvorského do
Sv. Jana pod Skalou. Přejeme Zdeňkovi
hodně dalších kulturních a uměleckých
úspěchů.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Ladislav Pecka

Tetínský filmař dostal cenu

Využijte místo v Tetínském zpravodaji pro svou reklamu!
Více informací a ceník inzerce na www.tetin.cz
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Různí běžci, různá místa,
jedna myšlenka
Z Více než 70 tisíc běžců oslavilo Olympijský den pohybem při T-Mobile Olympijském běhu, který se konal
21. 6. 2017. Rekordní je nejen počet
účastníků, ale také závodů – najednou
prostřednictvím Českého rozhlasu Radiožurnálu odstartovali účastníci
v 81 místech po celé České republice.
Firma JOHNNY SERVIS se ujala
i v letošním roce organizace tohoto běhu
na Tetíně, kde jsme přivítali 43 běžců
z toho 18 žen a 25 mužů.
Mezi ženami doběhla na prvním místě
Monika Smetanová s časem 0:26:59,564,

z mužů byl nejrychlejší Pavel Svoboda s
časem 0:23:03,800.
Rádi bychom poděkovali za podporu
obci Tetín, Sboru Dobrovolných Hasičů Tetín za zajištění bezpečnosti běžců
včetně zdravotnického dozoru
a samozřejmě velké díky patří všem běžcům, kteří se druhého ročníku běhu na
Tetíně zúčastnili.
Již dnes se těšíme na třetí ročník tohoto
běhu a pevně věříme, že se opět sejdeme v hojném počtu.
Tým JOHNNY SERVISu

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Brigáda
V sobotu 14. 10. proběhla brigáda na
úpravu pískoviště a hracích ploch ve
školkách MŠ1, MŠ2 a na dětském hřišti. Velké díky firmě SP Bohemia, k.s. za
sponzorský dar - písek s dopravou zdarma.
Jsem moc ráda, že se nás sešlo opravdu
hodně a musím přiznat, že mě velmi mile
překvapilo, že „ TETÍŇÁCI „ umí přiložit
ruku k dílu. Zvládli jsme vše, co bylo v
plánu. Děti mají krásná hřiště a věřím, že
i rodiče si přijdou na své aneb „ písek z
pískoviště v každé domácnosti“.
VŠEM MOC VELKÉ DÍKY (předem se
omlouvám – snad jsem na nikoho nezapomněla), díky těmto lidem se brigáda

podařila: Hejnovi, Neumannovi, Pinkasovi, Senftovi, Bárovi, Ayt. Sibecasova
s rodinou, Bowdery + p.Horák, Váňovi,
Lucka Burianová, Vlasta Janda, Michal
Kovářik, Petr Svoboda, Martin Loduha,
Dan Dobříšan, Petr Pospíchal, Pepa Burian, Jitka Štencová, Michal Langhans,
Martin Krtek, Patrik Rajmon, Jirka Boubín, Standa Krtek.
Děkuji škole a paní ředitelce Jitce Štencové za poskytnutí zázemí, Věrce Senftové a Lucce Burianové za občerstvení,
Vlastovi Jandovi za pitný režim a Velkostatku Tetín za odvoz odpadu.
Hana Rajmonová

Vymetání půdy aneb Blešák po francouzku na Tetíně
V neděli 17. září odpoledne proběhlo ve stodole tetínské fary „Vymetání půdy“. Každý
mohl přinést věci v dobrém stavu, které doma přebývají a nabídnout je návštěvníkům
za mírný poplatek. Oproti minulému roku se sešlo více prodávajících, kupujících i prohlížejících. Bazárek byl zpříjemněn nabídkou výborné kávy, domácích koláčů, kváskového
chleba a uměleckých cupcakeků od Aničky.
Těšíme se na další ročník „Vymetání“ v roce 2018 a srdečně Vás všechny zveme.

Marcela Červenková a Anne-Marie Páleníčková
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BBC team Tetín

Nejdříve se představíme: Jsme BBC team Tetín - sestava týmu: Filip a Jan Brabec. Ve
dnech 5. 10. 2017 až 8. 10. 2017 jsme se zúčastnili podzimních kaprařských závodů
v lomu Radnici. Čtvrtek a pátek byly bez záběru. V sobotu se nám povedlo chytit
nádherné kapry o váze 14,68 kg a 13,00 kg. V neděli ráno přišel kapr o váze 14,00 kg
a to nás vyneslo na krásné první místo. Nádherný pocit a velká radost. Díky Karlovi
Niklovi, všem co fandili, a hlavně naší mamce.
Filip a Jan Brabec

Výlet na letiště
Ve dnech 23. 9. a 30. 9. jsme ve spolupráci s Tetínskými hasiči jeli na exkurzi na
Letiště Václava Havla.
Již samotný začátek exkurze – bezpečností prohlídka - byl zajímavý a zvláště
pro děti vzrušující.
Exkurze zahrnovala kompletní prohlídku
Záchranné požární stanice, vč. techniky
s výkladem odborného pracovníka –
hasiče. Myslím si, že jsme se dozvěděli
spousty zajímavých informací včetně
názorné ukázky, jak hasiči sjíždí po tyči či

oblékání hasičského obleku. Jedna skupina měla možnost projížďky hasičským
záchranným vozem. Další část exkurze
bylo samotné letiště – dráhy, stojánky
apod. Druhá skupina měla možnost pozorovat přistání Airbus A380.
Za sebe a doufám, že i za ostatní, mohu
říct, že prohlídka byla velmi zajímavá.
Děkuji Tetínským hasičům za spoluorganizaci a Filipu Senftovi za dopravu.
Hana Rajmonová

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Svatoludmilská pouť 2017
Vlastní akce v kostelích
Zní to neuvěřitelně, ale je to tomu
více než rok zpátky, kdy začal náš
spolek první přípravy k Pouti ke Sv.
Ludmile 2017. Po kladné zkušenosti s
loňskou přednáškou Marka Orko Váchy na téma „Tvůrce tvoří tvůrce“, která proběhla v květnu 2016, jsme poté
hned v červnu 2016 požádali poprvé
pana doktora Jiřího Grygara o vystoupení na září 2017 - tedy s patnácti měsíčním předstihem! Obdobně účast
hlavního elebranta otce biskupa
Václava Malého byla prostřednictvím
diplomatického úsilí otce Petra z Římskokatolické farnosti Beroun potvrzena našemu spolku koncem listopadu
2016. Koncem roku 2016 se nám také
podařilo zarezervovat i dětské před-

Na Pouť ke Svaté Ludmile letos dorazil
i ministr Kultury Daniel Herman

stavení Divadla Studna. Chtěli bychom poznamenat, že ačkoliv jsme nezisková organizace, podstupujeme běžná podnikatelská rizika zajišťování programové náplně,
avšak bez ideálního načasování a znalosti
finančního pokrytí, jelikož termíny grantů
na rok 2017 se vypisovaly až později. Také
účast pozvaných hostů a vystupujících, zajištěná v průměru s ročním předstihem, se
v dalších měsících projednávala a precizovala. A na vlastní pouti došlo teprve k hlavnímu finále, kdy úsilí započaté hluboko
v minulosti mělo vyústit a soustředit se v
ohnisku pozornosti letošní Svatoludmilské
pouti 16. 9. 2017 a mělo se rovněž hladce
začlenit do celkového širšího rámce bohatého poutního programu. Jediný, kdo se letošní pouti neúčastnil, bylo teplé babí léto.
Avšak bylo nám přesto jinak velice přáno
a byli jsme obdarovaní příležitostí strávit
společné chvíle, místo, myšlenky, naděje,

nevyslovené prosby a osobní vzájemnou
přítomnost na mši svaté, kterou celebroval
od jedenácti hodin Mons. Mgr. Václav Malý,
koncelebrovali kněží z našeho vikariátu P.
Petr Bouška a ThLic. Norbert František Vehovský O.Praem, dále P. Michal Němeček,
P. Radim Cigánek a P. Pavel Šimůnek SDB,
zúčastnili se také trvalí jáhni Josef Jonáš,
Jaroslav Sosnovec a Jiří Beran.
Ze srozumitelné a lidsky podané promluvy
otce bisupa k poutníkům utkvěla v myšlenkách slova o hřejivosti, která prostoupila
celou mši i následující události toho dne.
Obětní průvod oživily opět děti, které přinesly hlavnímu celebrantovi květiny. Liturgii krom varhan také doprovázel dětský
pěvecký sboreček, jehož účast lze označit
za tradiční i v tom smyslu, že mnozí si své
vystoupení zopakovali z minulých let. Doufejme, že tradice našeho počínání bude
smysluplně rezonovat i v těch nejmladších
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generacích a posilovat kořeny místního
společenství, a to poznatelně a k obohacení i přespolních návštěvníků a poutníků.
Součástí bohoslužby bylo i požehnání knihy Tetín svaté Ludmily, kde za obec promluvil starosta a za autory Václav Cílek.
Odpoledne pak čekal návštěvníky opravdu
přeplněný kostel sv. Ludmily na přednášku
„Věda a víra“ pana doktora Jiřího Grygara,
která oproti plánu s ohledem na zájem posluchačů končila stejně jako končilo pro
děti připravené Divadlo Studna ve stodole
tetínské fary. Od pana doktora se našemu
spolku a vlastně všem aktivním tetínským
a ostatním spolupracovníkům dostalo poděkovaní za činnost „pro povzneseni obecné kultury národa“, resp. za vytvoření „ostrůvku pozitivní deviace“. Dospělým pak
byl určen koncert nádherné barokní hudby
v kostele sv. Ludmily, při němž účinkovali
varhaník Pavel Černý a houslisté Ondřej a
Jana Lébrovi, jejichž hudba působila opět
tím hřejivým dojmem po náročném dni.
Děkujeme opravdu všem, kdo se s námi
podíleli na přípravě krásné poutní soboty

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
16.9.2017, zejména pak naším farním sestrám, kterým se jejich zázemí proměnilo
tento den v průchozí pěší pasáž.
Zdeněk Vacek, předseda Sdružení svaté
Ludmily
Další navazující akce
O slavnostním požehnání knihy Svatá Ludmila 1100 let již byla zmínka a hovoří o ní
samostatný článek. Na návsi kromě kolotočů ten den proběhl v České televizi avizovaný 2. celosvětový sraz Ludmil a Tetínské
muzeum mělo poprvé umístěno před farou svůj vlastní stánek. V kulturním domě
se kromě srazu starostů ještě uskutečnila
velmi pěkná výstava Tetínských zahrádkářů, před Vinotékou mělo Klubíčko svou obvyklou benefici a na hřišti se odehrála dvě
fotbalová utkání.
Tetín žije!!! To je naše heslo a děkuji všem
aktivním spoluobčanům, že se takto angažují a podílejí se na pořádání těchto akcí.
Jsem rád, že mohu být na Tetíně starostou.
Děkuji všem.
Martin Hrdlička, starosta
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3. sraz starostů na Tetíně
Již potřetí v Tetínské historii se v kulturním
domě konalo setkání starostů a politiků.
Poprvé se takto slavnostně na Tetíně sešli
volení představitelé již před dvěma lety.
Setkání se odehrává proto, že chceme
vrátit Tetínu jeho důležitou regionální roli,
která není zatím vždy vnímána. Setkání starostů navazuje na Tetínské aktivity jako je
vůdčí role v mezinárodním projektu Svatá
Ludmila 1100 let nebo je i boj proti úplné
uzavírce mostu na Zavadilce či boj s přebujelou státní administrativou.
Letos pozvání přijal ministr kultury Daniel Herman, poslankyně Věra Kovářová,
náměstkyně mistra kultury Anna Matoušková, krajští zastupitelé Gabriel Kovács a
Jaroslava Němcová, starosta Koněprus Radek Havlíček, starosta města Volyně Václav
Valhoda, místostarosta Berouna Michal Mišina, starostka Nižbora Kateřina Zusková,
Vráže Hana Maivaldová, Lety Barbora Tesařová, Srbska Svatava Biskupová, Tetína u Jičína Matěj Hlavatý, Svatého Jana pod Skalou Jiří Bouček, místostarosta Chodouně
Josef Stehlík, předseda sdružení obcí Re-
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gion Dolní Berounka Vladimír Kabát, předsedkyně organizace Bohemia centralis Petra Melčová. Za Obec Tetín starosta Martin
Hrdlička, místostarosta Martin Novák, zastupitelé Ondřej Hrdlička a Stanislava Syrovátková. Ze zahraničí přijela letos návštěva
z Lužického Srbska z obce Kostřice.
Mezi hlavními tématy byly: most na Zavadilce, lepší koordinace dopravních staveb,
projekt Svatá Ludmila 1100 let, lokální kulturní akce, boj Tetína se státní byrokracií,
podepsání memoranda o spolupráci mezi
Tetínem u Berouna a Tetínem u Jičína. Následně byl společný oběd a poté debata na
různá témata. Setkání starostů navštívil v
doprovodu faráře Petra Boušky a i biskup
Václav Malý.
Myslím si, že setkání starostů a samosprávných politiků Tetínu přináší nové kontakty,
řadu nových impulsů a inspirací, dohody
o spolupráci na nových projektech. Věřím
proto, že i v příštích letech budeme se setkáváním starostů na Tetíně pokračovat.

Martin Hrdlička, starosta
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Tetínské AED v akci

V úterý 30. 5. 2017 od 18:00 do 21:00 proběhlo v ZŠ Tetín školení první pomoci na
téma resuscitace s využitím AED defibrilátoru a ambuvaku, které jsou umístěny v
hasičské zbrojnici vedle ZŠ. Školení bylo
určeno pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tetín (JSDH) a SDH Tetín,
pedagogický sbor ZŠ a MŠ Tetín, ale také
pro členy speleologické záchranné služby stanice Čechy (SZS), se kterými naše
jednotka delší dobu těsně spolupracuje.
Školení vedl lektor první pomoci Ing. Petr
Schejbal ze společnosti AZ-Medica Educa.
Po teoretickém bloku následoval praktický výcvik na zahradě školy, který byl všem
přítomným nečekaně vyhlášen formou
poplachové SMS. Zpráva obsahovala žádost o pomoc s AED osobě v bezvědomí,
nacházející se na zahradě ZŠ. Po nalezení
osoby v bezvědomí, bylo rychlým vyšetřením zjištěno, že nedýchá, a proto byla
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zahájena neodkladná resuscitace. Ta se
provádí u dospělé osoby opakovaným stlačení hrudníku do hloubky 5-6 cm s frekvencí 100-120 stlačení za minutu v poměru
30 stlačení na 2 vdechy, zároveň byl vyslán
jeden z hasičů do zbrojnice pro brašnu s
defibrilátorem AED a s dýchacím vakem,
kterou obratem přinesl. Umělé dýchání z
úst do úst pak bylo nahrazeno resuscitačním dýchacím vakem s maskou a zároveň
při nepřerušované masáži hrudníku byly
pacientovi na odhalený hrudník umístěny
nalepovací elektrody.
Dále se pokračovalo dle hlasových instrukcí AED defibrilátoru až do fiktivního příjezdu Záchranné služby, což bylo po prostřídání všech školených. Po předání pacienta
ZZS jsme se odebrali do budovy ZŠ kde
proběhlo vyhodnocení celé akce a volná
beseda s dotazy, které nám byly pečlivě
zodpovězeny.
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AED defibrilátor se nám podařilo zakoupit
z krajské dotace 20. 4. 2016 a po několika
školeních jsme byli zařazeni do registru
AED Krajského Zdravotnického operačního střediska, které nás v případě naléhavého stavu pacienta může vyslat do blízkého
okolí na pomoc s AED prostřednictvím
svolávacího zařízení Fireport. Naše AED
je nově zařazeno také v celorepublikové
mapě AED v aplikaci Záchranka s nepřetržitou dostupností.
Nechceme, aby naše AED jen leželo v regálu, proto máme přístupnost AED zajištěnu
následujícím způsobem: SO + NE - hasiči,
PO - PÁ od 16:00 do 8:00 hasiči a po jejich
odchodu do zaměstnání v pracovní dny v
době cca 7:30 do cca 16:30 pomáhají za hasiče pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Tetín,
kteří jsou rovněž proškoleni a zařazeni ve
svolávacím systému JSDH Tetín a mají přístup k AED umístěnému ve zbrojnici.
V blízké budoucnosti ještě chceme zpří-
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stupnit AED pro širokou veřejnost a to tak,
že při volání na tísňovou linku 155, kdy
operátorka rozpozná, že se jedná o zástavu
a vy se budete nacházet v těsné blízkosti
zbrojnice, a nebo vás bude více zachránců,
bude operátorka schopna prostřednictvím elektromotorické vložky odemknout
vstupní dveře zbrojnice označené zelenou
nálepkou s logem srdce a nápisem AED.
Po přinesení přístroje k postiženému, vás
přístroj po zmačknutí zeleného tlačítka
bezpečně provede hlasitým slovem celou
resuscitací a případný doporučený výboj
může pacientovi obnovit pravidelnou srdeční akci ještě před příjezdem lékaře.
Tímto i vy můžete zachránit lidský život.
Průměrný dojezdový čas ZZS na Tetín je
cca 12 minut a každá minuta od zástavy do
podání defibrilačního výboje snižuje šanci
na přežití přibližně o 10 %, proto je dobré
být připraven ale i vybaven.
S pozdravem Petr Malíř
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Tetínské stříkačky opět v akci
Navzdory chladnějšímu počasí jsme se
i letos zúčastnili s mladými hasiči akce
Brdská výzva 2017, pořádané občanským sdružením Bílý Lev v katastru obce
Jivina. Naše SDH Tetín reprezentovalo
chlapecké družstvo v kategorii mladších
žáků vedené Martinem Vlasákem, které
vybojovalo krásné 2. místo a v kategorii
starší žáci družstvo děvčat vedené Denisou Plešivkovou, které vybojovalo vynikající 1 místo. Jednotlivá stanoviště, kte-

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

rá musí děti vyhledat převážně v lesním
porostu a ve stanoveném čase, jsou zaměřena na činnost výsadkářů po seskoku v nepřátelském území. Velké poděkování patří všem našim soutěžícím za to,
že podali skvělé výkony i v nepříznivých
podmínkách a zároveň si připomněli letošní 73. výročí Karpatsko-dukelské operace.
Petr Malíř

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.
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JSDH Tetín zasahuje

V sobotu 16. 9. 2017 v 17:47 vyhlásilo KOPIS požární poplach členům JSDH Tetín
na žádost operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje, za účelem pomoci při transportu
zraněné osoby z těžko přístupného terénu Císařské rokle v katastru obce Korno.
Naše jednotka v počtu 1 + 6 bleskurychle vyjíždí na pomoc v 17:52 na místo
události v součinnosti se Speleologickou
záchrannou službou stanicí Čechy (SZS),
která je shodou okolností přítomna na
Tetíně a zkušebně je přiřazena k telefonním kontaktům členů JSDH Tetín. V 18:00
jsme na místě po jednotce HZS Beroun
a ZZS, ihned se vydáváme přes koleje
do Císařské rokle, kde je již pacientka
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zajištěna a uložena do vanových záchranářských nosítek, určených k šetrnému
transportu. Pacientku společně s příslušníky HZS Beroun, SZS, JSDH Liteň snášíme v péči ZZS k sanitního vozu k dalšímu transportu do nemocnice. K rychlé
pomoci JSDH Tetín a SZS rozhodně přispělo vyhlašování poplachů JSDH Tetín
prostřednictvím systému Fireport, který
zajišťuje přenos základních informací o
zásahu (druh události, místo události) v
jeden okamžik všem členům JSDH současně a odpadá tak zdlouhavé obtelefonovávání velitelem jednotky, které trvalo
i 30 minut.
Petr Malíř

Berounský den bezpečí
(soutěž pro děti)

V pátek 9. 6. 2017 se v rámci Berounského
dne bezpečí konal druhý ročník soutěže
pro děti, které navštěvují kroužek mladého zdravotníka, kde se věnují základům

poskytování první pomoci. Soutěž pořádal
oblastní spolek Českého červeného kříže
Beroun.
Soutěž byla zahájena v ranních hodinách,
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a to nástupem soutěžících družstev. Připravené úkoly, nejen z první pomoci, ale
také z oblasti léčivých rostlin a transportu
raněných, úkoly absolvovali soutěžící v pětičlenných družstvech. Trasa byla připravena v různých stupních obtížnosti tak, aby ji
mohli absolvovat i nejmenší děti navštěvující teprve druhou třídu základní školy.
Na konci soutěžního klání byly vyhlášeny
výsledky. V první kategorii (děti I. stupně
základní školy) obsadili vítězné posty mladí hasiči Tetín, kteří zároveň obhájili prvenství z prvního ročníku soutěže, pořádané-

ho v červnu 2016 v Hořovickém lesoparku
Dražovka. Druhou kategorii (děti II. stupně
základní školy a víceletých gymnázií) obsadili první dvě místa žáci GVH Hořovice, a
tím také obhájili své prvenství z loňského
ročníku. Třetí příčku získali žáci ZŠ Beroun Závodí. Celá akce byla sice pojata jako soutěž, nebylo však důležité, kdo zvítězí, ale
zájem dětí o první pomoc, a chuť pomáhat
lidem v ohrožení života.
Zdroj: OS ČČK Beroun
Martin Kosina, Aneta Řepíková

Přijďte na:

Tradiční setkání k 17. listopadu 1989
Kdy a kde: 16. 11. 2017 v 19:00, před Vinotékou Tetín
připraven je i tradičně ohňostroj
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Zpráva z letního dětského tábora
Žďárské vrchy

Termín: 2.-14.7.2017
Máme vždy pravidlo jezdit 3x na stejná
místa, aby děti i vedoucí poznali místo
tábořiště a jeho okolí.
V minulosti jsme kromě táborů na sjíždění různých českých i zahraničních řek,
stálého tábora ČTU na Slunečné pasece
na Křemešníku u Pelhřimova, byli 3x v
Horní Vltavici, 3x v Příchovicích u Tanvaldu v Krkonoších, a letos jsme podruhé
pořádali letní tábor na tábořišti Moře u
rybníka Řeka.
Celotáborová hra „ Hledá se Nemo“ nás
opět přenesla k nádhernému obrovskému rybníku Moře u Krucemburku.
Tábora se zúčastnilo celkem 52 dětí a instruktorů a 14 vedoucích. Zkrášlili a opravili jsme naši loni postavenou námořní
loď a 4 družiny si připravily pokřiky, vlajky a družinová batikovaná trika. Soutě-

žilo se každý den, nechyběly hry v lese,
na louce, noční hry ani získávání dalších
tábornických dovedností, včetně soutěží
v jízdě zručnosti, na koloběžkách, pěších
výletech po okolí.
Ubytováni jsme byli opět v námořnických kajutkách přímo na břehu rybníka
Moře,kde jsme měli také zastřešenou
jídelnu, která nám sloužila i pro různé
hry, když pršelo. Moc se nám líbily i táborové hry a každodenní koupání v rybníku.
Naučili jsme se jezdit na lodích, na kterých jsme pořádali hodně vodních soutěží.
Letos nás děti i instruktory překvapil
výsadek do neznámé krajiny. Instruktoři měli ztížené podmínky nočním přesunem.
Stejně tak jsme si užívali vystoupení
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kapely našeho vedoucího Lukyho - Save
the Emotion, která přijela zahrát své
vlastní skladby a hezky jsme si s nimi zazpívali i ty naše táborové.
Vedoucí kempu zase naopak pro nás
připravila setkání se zvířaty a poslech
přednášky o útulku zvířat, která měla
nějaký úraz nebo byla svými majiteli týrána. Mohli jsme si pověsit za krk hada ,
vzít do ruky agamu nebo výra, pohladit
ježka albína nebo fretky.
Největším zážitkem pro nás bylo vzájemné setkání a soupeření se sousedním
hasičským sborem ve Ždírci nad Doubra-
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vou, kde jsme si na jejich hřišti mohli
přímo vyzkoušet jejich novou suprově
vybavenou hasičskou techniku. Všichni,
dokonce i naši vedoucí jsme se se zápalem zapojili do hasičského útoku. Přijel
se na nás podívat a podpořit nás i náš
tetínský hasičský vedoucí pan Malíř s
manželkou. Na příští rok se máme v plánu utkat se nejenom s jejich hasičským
sborem, ale s dalšími sbory v okolí. a že
jich není málo.
Tak nám držte palce!!!
Mgr. Štencová Jitka
náčelnice klubu ČTU Berounka Tetín

Nácvik požárního poplachu v
Základní a Mateřské škole na Tetíně

Ve čtvrtek 7. září proběhl v budově základní školy projektový den – Ochrana člověka

v mimořádných situacích. Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky a děti s postupem evakuace budovy v ulici Hradní 66. Projekt probíhal v součinnosti s JSDH Tetín.
V 8:00 hodin se žáci seznámili v jednotlivých třídách se zásadami evakuace
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školy při požáru budovy. Byli poučeni, velitelem JSDH Tetín Jaroslavem Peckou
jakým způsobem se poplach vyhlašuje, pochváleni za rychlejší opuštění budovy
co si mají vzít sebou, včetně dodržování než při první zkoušce. Poté následovala
zásad bezpečného opuštění budovy na beseda s hasiči, kde žáci kladli nejrůznějshromaždiště v prostoru před kostelem ší dotazy. V rámci projektu dále byly pro
Svatého Jana Nepomuckého. V 8:15 ho- žáky připraveny čtyři stanoviště (osobní
din proběhla první zkouška evakuace bezpečí, běžná rizika, požáry-hasicí přípo vyhlášení poplachu. Po návratu do stroje, resuscitační figurína). Věříme, že
školy následovalo krátké vyhodnocení si žáci formou osobního prožitku odnesli
evakuace. Po svačině proběhl druhý ná- mnoho užitečných informací.
cvik evakuace s poplachem ve ztížených Poděkování za příkladnou spolupráci papodmínkách (zakouření hlavní únikové tří personálu ZŠ a MŠ Tetín a JSDH Tetín
cesty). Po návratu do školy opět následovalo zhodnocení evakuace. Všichni byli
Petr a Laďka Malířovi

Obraz Sv. Kateřiny opraven

Sdružení svaté Ludmily má za cíl pořádat
nejenom kulturní akce, ale i udržovat,
chránit hmotné památky na Tetíně. Pokud může, snaží se i maximálně finančně
přispívat na opravy. Největší akcí byla
před několika lety rekonstrukce lavic,
která se velmi zdařila. Podle vyjádření
restaurátorů jsou lavice velmi vzácné a

originální. Může nám je závidět i daleké
okolí.
Nedávno se po delší době navrátil zpět
zrestaurovaný originál středového oltářního obrazu z kostela sv. Kateřiny od malíře J. V. Hellicha. Tento významný český
malíř vytvořil v polovině 19. století
pro kostel oltářní triptych. V padesátých
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letech minulého století obraz od svíček
málem celý shořel. Místní rodák, malíř
Miroslav Kučera (spolužák Jiřího Anderleho na AVU v Praze), namaloval kopii
v roce 1957. Originál ležel dlouhé roky
na půdě kostela a bylo nám líto nechat
ho ležet „ladem“ dál. Proto jsme se rozhodli před pár lety pověsit obraz na kůr
kostela. Později jsme oslovili odborníka,
restaurátora, akademického malíře Miroslava Slavíka a společně zvažovali, co

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
dál? Zda obraz domalovat nebo jen vyčistit? Restaurátora problém ihned zaujal
a odvezl si obraz do ateliéru. Myslíme, že
odvedl krásnou práci a díky němu obraz
dostal další rozměr, téměř expresivní,
moderní. Tímto bychom mu chtěli moc
poděkovat za kvalitní, odbornou práci.
Přijd‘te se podívat.
Za Sdružení svaté Ludmily
Zdeněk Zvonek

Mateřská škola v novém šatu

Obec Tetín se snaží postupně objekty
v majetku obce uvádět do representativnějšího stavu. Po kulturním domě
teď byla řada na Mateřské školce. Součástí úprav bylo zateplení fasády a dílčí
úpravy uvnitř a na dvoře. Přece máme
zájem, aby Ti nejmenší Tetíňáci trávili
den v hezkém prostředí. Projektovou
dokumentaci zajistil a celou stavbu měl
na starosti především Martin Machulka. Realizaci zajišťovala firma Vistoria a
stavbyvedoucí Jan Fleischman. Osobně

se v celé věci angažovala Laďka Malířová, Bernd Kahlert a další. Výsledek je
myslím hezký a přejeme všem dětem
a vychovatelům, aby rekonstruovanou
školku užili. Děkuji všem za dobrou práci.
Na závěr stojí nejspíše za zmínku,
že zábradlí bylo z důvodu bezpečnosti prodlouženo po celé délce
objektu, v ulici je nově zákaz stání.
Martin Hrdlička , starosta
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Není Tetín jako Tetín aneb
spolupráce Tetínů

Zájezd se konal 9. září a pořadatelem
byla naše Obec. Návštěvu předjednal
starosta Martin Hrdlička a s hasiči a fotbalisty dále projednal Benjamin Repáš
a Malířovi. Vlastní organizaci jsem měla
na starosti já a Hana Rajmonová. Děkujeme za bezpečnou přepravu Miroslavu
Kalousovi.
Spolupráce obou Tetínů probíhá již
mnoho let a oslavy Tetína u Jičína byly
impulsem k obnovení. Partnerský Tetín
je rozdělen do více částí. Část Vidoň slavila 750let a část Vlkanov 250 let od založení. Proto uspořádali velkolepé oslavy
k tomuto výročí. Probíhal zde celodenní
program jak pro děti, tak dospělé. Děti
se mohly zúčastnit několika soutěží, kde
plnily různé úkoly. I dospělí si přišli také
na své. Následovala ukázka hasičských

vozů, výcvik policejních psů atd. Celý
program doprovázelo vystoupení pěveckých skupin a zpěváků. Vyvrcholením
celé akce, byl křest obecního praporu a
znaku.
Které se zúčastnilo více starostů z okolních měst a obcí, samozřejmě za účasti
i našeho starosty ing. Martina Hrdličky a
hejtmana Královohradeckého kraje Jiřího Štěpána. Celá oslava byla zakončena
nezapomenutelným ohňostrojem. Oslavy byly opravdu hezké. Proto jsem ráda,
že jsem se takové akce mohla zúčastnit.
Následující víkend přijel starosta Matěj
Hlavatý k nám a zde s Martinem Hrdličkou stvrdili obnovenou spolupráci podpisem memoranda.

Beseda o knize Tetín svaté Ludmily

Veverková Gabriela

Beseda s promítáním se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 17:30 hod.
v Městské knihovně Beroun
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ProblemReport - za Tetín krásnější

Chcete, aby byl Tetín čistý a v pořádku? Chcete,
aby závada byla odstraněna rychle a bez zbytečné administrativy Použijte ProblemReport!
Služba ProblemReport nabízí občanům dva
způsoby, jak problém či závadu v ulicích
obce nahlásit. Mobilní aplikace je určená pro
„chytré telefony.“ Na webových stránkách
Tetína (www.tetin.cz) je umístěn odkaz, přes
který se dostanete přímo na stránky aplikace a můžete si ji odsud přes GooglePlay do
svého telefonu bezplatně stáhnout. Postup
hlášení problémů není nijak komplikovaný.
Po spuštění aplikace váš telefon automaticky spustí fotoaparát, abyste hned mohli
problém vyfotit. Dále vyberete typ problému a popřípadě můžete doplnit komentář. Na závěr vám aplikace nabídne mapu,
kde určíte přesnou polohu problému, a

vaše hlášení bude připraveno k odeslání.
Pokud nechcete aplikaci instalovat do svého telefonu, můžete také problémy a závady oznamovat prostřednictvím webové
aplikace. Zde nejprve vyberete polohu,
poté teprve problém popíšete a případně
přiložíte fotografii. Skrze ProblemReport se
vámi nahlášená závada dostane ke správnému řešiteli na Obci. O stavu řešení budete
poté pomocí emailu informováni. Ani jeden
způsob hlášení nevyžaduje vaší registraci.
Zapojte se i Vy a zlepšujte náš společný
Tetín! Více informací o službě a seznam měst
a obcí, které ji využívají, naleznete na webových stránkách www.problemreport.cz.
Aplikce je dostupná i na: www.tetin.cz
Vojtěch Hrdlička, SVV
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Kulturní aktivity pořádané
Vinotékou v roce 2017 (do září)
CESTOVATELÉ NA TETÍNĚ
na rok 2016/2017

Nyní v říjnu byl zahájen
podzimní cyklus a to
putováním po Provance
s panem inženýrem Karpíškem.
Do konce roku navštívíme Řecko s panem
Jančaříkem a s panem
Hejnou začneme další
cyklus Historie na Tetíně - pokračování mapování událostí z historie Tetína.
CRUISE SUMMER DAY 2017 - Výstava nejen amerických aut

Na letošní setkání přijelo dokonce dvacet krásných aut. Přesto, že bylo deštivé počasí, atmosféra byla pohodová. Povídalo se, obdivovalo, pojídalo, ….
Společně s panem Zdeňkem Holovským a jeho přáteli jsme akci připravili, dále chci
poděkovat panu Durasovi a firmě Johnny Servis, firmě Pointec, Obci Tetín za příspěvek na tuto akci a především všem majitelům krásných strojů , kteří se zúčastnili.
Děkujeme všem, kteří při této akci přispěli a podpořili Klubíčko a těšíme se na další
ročník.
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TETÍNSKÉ VINOBRANÍ PRO DĚTI 2017

Dne 2.8.2017 se podruhé uskutečnilo „Tetínské dětské vinobraní“
Děti přišly s košíčky slavnostně oblečeny. Vyzkoušely si opět, jak se vinné hrozny
stříhají, vyšlapávají, vybírají třapiny, jak se lisuje na lisu a hlavně jak ta čerstvá šťáva
opravdu chutná.
S dětmi přišli nejen
rodiče, ale i babičky
a dědové. Někteří dospěláci si vše nejdříve
trochu s ostychem,
ale pak úplně naplno
vyzkoušeli. Dědové
a taťkové lisovali, babičky s maminkami
vyšlapávaly a celé dopoledne uteklo jako
voda.
TETÍNSKÁ BURČÁKOVÁ SLAVNOST 2017

K ochutnání byly burčáky z našeho vinařství a hrozno z naší tetínské viničky u vinotéky, ale i z vinařství v Blatničce.
Tradičně odpoledne od 14:00 k poslechu hrály kapely Náhodná sešlost, Kaluwajt, Dál
po modré, Blue time, tentokrát opět v duchu folku a bluegrassu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tomáš Hampejs
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Svatováclavská pouť na Budeč
Obec Zákolany, ve které se nachází rotunda
na Budči a obec Tetín jsou propojeny nejen
členstvím ve spolku Svatá Ludmila 1100 let.
Jejich spojení sahá do dávné historie. Václav
Hájek z Libočan, autor Kroniky české, který
působil na Tetíně přinesl do české historie
legendu o tom, že na Budči sídlil Krok se
svými dcerami. Právě z Budče měla přijít na
Tetín jeho bájná zakladatelka, Krokova dcera
jménem Teta. Na Budči se měl také vzdělávat
vnuk svaté Ludmily, svatý Václav. Z těchto
důvodů nemohli tetínští chybět na letošních
Svatováclavských slavnostech na Budči, které
organizuje obec Zákolany. Vyrazili jsme mikrobusem z Tetína na svátek svatého Václava, 28. září. Po nedlouhé cestě jsme dorazili
přímo k dějišti letošních svatováclavských
slavností, na prostranství před budečskou rotundou. Na místě nás čekal bohatý program a
stánky s občerstvením ve kterých nechyběly
ani svatováclavské koláčky či domácí limo-

nády. Bylo možné si vyzkoušet např. psaní
na voskové tabulky, jak tomu bylo zvykem v
dobách knížete Václava. Organizátoři mysleli
při sestavování programu zejména na rodiny
s dětmi. Byla připravena řada aktivit pro děti,
mj. zdobení perníčků či výroba vařečkových
loutek. Součástí slavností byly také komentované prohlídky rotundy sv. Petra a Pavla,
která je nejstarším doposud stojícím kostelem v Čechách. Účastnice tetínské výpravy se zapojily do místního programu a jako
„tetky z Tetína“ pozdravily knížete Václava.
Na místě proběhlo také představení nové
dětské knihy pod názvem Putování s českým lvem za národními patrony a světci. Kolem 15. hodiny jsme se plni zážitků vypravili
zpět na Tetín. Na cestě zpět jsme se shodli,
že si výpravu v příštím roce rádi zopakujeme.
Nina Weissová,
ředitelka projektu Svatá Ludmila 1100 let
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Konference Václav Hájek z Libočan
(návrat autora na místo činu)
Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, obec
Tetín, Ústav pro českou literaturu AV a
spolek Svatá Ludmila 1100 let Vás srdečně zvou na konferenci pod názvem
Václav Hájek z Libočan na Tetíně-návrat
autora na místo činu.
Václav Hájek z Libočan se narodil v roce
1499 a zemřel v roce 1553. V roce 1541
vyšlo tiskem jeho životní dílo, Kronika
česká. Text této kroniky psal převážně v
době, kdy působil jako farář na Tetíně.
Václav Hájek z Libočan je nám ze školních lavic známý jako „sedmilhář“ a mystifikátor. V době národního obrození
se pro historickou fabulaci dokonce vžil
termín „hájkování“. Na druhou stranu Hájek z Libočan sestavil beletristicky pojaté
vidění českých dějin od jejich úplných
počátků. Vytvořil tím i tzv. mýtus kmene
Čechů, tedy ucelený příběh nejstarších
dějin národa na našem území, ze kterého čerpali autoři po celá staletí. Kronika
se tak stala zdrojem inspirace nejen pro
autory novější literatury, ale i pro výtvarné umělce.
U tohoto renesančního autora nejde ani
tak o historickou přesnost jeho díla, ale
spíše o jeho přínos na poli literárním a

vypravěčském. Zdrojem Hájkovy kroniky
byly kroniky dalších autorů, staré listiny a také lidová vyprávění. Tam, kde se
mu nedostávalo informací, si vypomohl
svou fantazii, aby příběh mohl plynule
pokračovat. Právě díky Hájkovu spisovatelskému talentu se stala Kronika česká
jedním z nejčtenějších a nejoblíbenějších děl české literatury až do 19. století.
Přestože byl Hájek v letech minulých spíše podceňován, někteří ze současných
badatelů jeho dílo naopak vyzdvihují
a poukazují právě na jeho vypravěčské
schopnosti. Přednášející konference posluchačům nabídnou mnohá témata,
jako například pozdější interpretace kroniky, ztvárnění krajiny očima autora, jeho
vliv na zahraniční literaturu a další.
Na závěr konference bude uveden literární pořad studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pořad
je sestaven ze svatoludmilských legend,
kázání a písní od 10. do počátku 19. století. Hudební doprovod pořadu zajistí
Michael Pospíšil se souborem Ritornello.
Všichni jste srdečně zváni.
Bc. Nina Weissová,
ředitelka projektu Svatá Ludmila 1100 let

Nové knihy o Tetínu!
Kniha: Tetín Svaté Ludmily

Vánoční dárek nejen pro Tetíňáky
V prodeji na OÚ Tetín za 499 Korun

Kniha: Tetín objektivem historie
v prodeji na OÚ Tetín za 249 Korun
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Tetínský vodopád
Zadejte do vyhledávače na internetu
„Tetín, tetínský“. Jedna z mnoha informací, která na vás vyskočí, je „tetínský vodopád“. Pro nás, Tetíňáky, nic zvláštního.
Voda teče z přírodní části rokle přes lomovou stěnu do lomu Pod hradem. Děje
se tak už přes sto let, od zahájení těžby
koncem 19. století.
Během těch let souvisel tok vody s odběrem do vodovodu. Během 60-80. let
minulého století zde voda tekla jen výjimečně. Záviselo to na odběru vody z
Domášovského pramene a stavu vodovodů. Jen při výjimečných bouřkách tekla voda až do lomu, případně až do řeky.
Při menším průtoku voda mizela i v drobných krasových ponorech během toku.
Splašky občané do rokle vypouštěli již
dříve, ale po převratu nastala změna.
Řada našich spoluobčanů si bystře dovezla z přístupného zahraničí kalová čerpadla, to přispělo k dalšímu zaneřádění
již tak znečištěné rokle a v rokli to začalo
ukrutně smrdět. To přimělo obecní zastupitelstvo k první technické úpravě
rokle v obci. Přebytečná a dešťová voda
je rychle převáděna za hranici obce. Zde
voda, bohatě dotovaná živinami, začala
činit změny na hraně skal při vstupu do
lomu. Skály rychle zarůstaly mechem
i vyššími rostlinami. Zatrubnění rokle
přispělo k vyšší rychlosti toku a vodní
přívaly při zvýšených srážkách spolu se
sedimenty začaly formovat zárodek krasového kaňonu na hraně skály. Dále se
zde během let objevila čistička odpadních vod, a přibylo i posílení tetínského
zdroje z Želivky.
Dnes, po zhruba 25 letech, je první část
skály, původně kolmý stupeň o výšce cca

1,5 m, proříznuta drobným minikaňonem, voda protéká na patě skály, délka
kaňonu cca 5 m. V hlavní stěně je zářez o
hloubce cca 0,5 m.
Je to již velmi dlouho, co turisty, navštěvující Tetín, tento jev zaujal. Našim kolegům ze skupiny Geospeleos se podařil
ve filmovém archivu nález týdeníku z
dob protektorátu. Turisté zde stoupají po
skále nahoru, s batohy, turistické hole
jako někde v Alpách a kolem nich padá
voda do lomu...
I dnes sem přicházejí turisté. Fotí se zde,
hledají zde módní „kešky“. Slézají dolů,
pokračují po cestě k řece.
Členové naší skupiny zde pod hranou
lomu pracují znovu od roku 2004 v jeskyni Tetínská propástka č. 2. Sestupujeme
zde s materiálem (od pytlů cementu po
osobní vybavení), není občas jednoduché bezpečně sestoupit. Pro nás i pro turisty - vystrojili jsme stěnu řetězy. Správa
CHKO neměla námitky, průchod turistů
roklí rezervaci nepoškozuje, spíše naopak. Jaké bylo moje překvapení, když
jsem po 14 dnech zjistil, že část řetězu
zmizela. Asi ho někdo potřeboval...
Jsme organizací, která je plně závislá na
příspěvcích členské základny, s doplňkem příspěvků z rozpočtu obce. Pět metrů řetězu s karabinami - to není zrovna
ztráta, která by nás skolila. Ale přijde to
líto. Přesněji řečeno, naštve to.
Ztrátu jsme nahlásili Policii ČR. Takže milý
pane „Strako“, který do vlastního hnízda
nosíš lesklé řetězy - až najdeme pod skalami někoho s rozbitou hlavou, jako už se
stalo, bude odstranění jistících prvků ze
skály pokusem o zabití. Přeji zdravý spánek bez výčitek svědomí.
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A pro zvědavce námět na návštěvu: Při
bouřkách a prudkých srážkách na hraně
lomu během desítek vteřin dojde k přívalové vlně. Při objemu srážek 30 mm
zde byla zachycena přívalová vlna o objemu cca 300 l/ sec.
A pro majitele domů nad čističkou: Kanalizační roura stačí na průtok cca 800 l/
sec, pokud se neucpe splaveným materi-
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álem. Během posledních 20 let došlo ke
zúžení vodoteče nad kanalizační rourou.
Mohlo by zde dojít při shodě náhod k
zaplavení pozemků a poškození domů.
A pokud si někdo myslí, že se tento katastrofální scénář nemůže odehrát, upozorňuji na povodňový příval z roku 1890,
který při jednodenních srážkách způsobil smetení propustku pod dráhou dole

v ústí lomu (byl ale tehdy užší). To je i
námět k zamyšlení, jestli je úplně bezpečné nechat dřevo z prořezávky rokle či
spadlé stromy ve vodoteči. Malý náklad
na odstranění dřeva se může změnit na
velký náklad na opravu tratě.
Jinak přírodní části rokle velmi ublížilo
letošní nepasení v rezervaci. Dlouhodobě si myslím, že pastva v rezervaci
nejen snižuje zátěž zaměstnanců obce
a umožňuje je využívat smysluplněji,
navíc vypasené plochy zvyšují atraktiv-

nost nejbližšího okolí obce. Jsem rád, že
současné vedení obce v souladu s CHKO
pasení podporuje, Jen se nemůže najít
stádo s pastevcem….
Dle Plánu investičního rozvoje obce
Tetín se plánuje přírodní úprava koryta
Tetínského potoka pod čističkou, prořízka okolního lesa. To jistě přispěje k hezkému charakteru tohoto pozapomenutého místa Tetína.
L. Pecka, náčelník tetínských jeskyňářů
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