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Úvod

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží jaro a ta „čínská
chřipka“ nás ne a ne opustit. Pro nás
pro všechny je těžké v této době normálně fungovat. Obávám se, že nemocí vyvolaná omezení nejen ohrožují
zdraví především rizikových skupin,
ale budou mít dopady na společnost
jako celek. Starší občané jsou velmi
často odsouzeni do izolace, některé
druhy podnikání jsou přímo ohroženy
na existenci, zhorší se úroveň vzdělávání především menších dětí, a i jejich
schopnost fungovat v kolektivu, což
může mít skutečně zásadní a dlouhodobé dopady. Snad očkování a naše
snaha dodržovat opatření požadovaná
vládou, povedou k tomu, že se život
počátkem léta vrátí do normálních
kolejí.
Pevně věříme, že opatření vlády
umožní v létě již normální život a že
naše obec bude schopná v září ve
dnech 17. - 19. září přivítat Národní
Svatoludmilskou pouť 2021, tím se
svou měrou zapojit do státních oslav a
oslavit důstojně Rok sv. Ludmily.
V obci se snažíme nejen připravit akci
jako takovou, ale finišujeme s celou
řadou investičních akcí. Budujeme

Pomoc seniorům
při očkování proti
Čínské chřipce
(COVID 19)
Dnešní doba, plná omezení, je náročná pro nás všechny. Nevyzpytatelnost
této choroby, nás současně nutí, dodržovat leckdy chaotické pokyny vlády.
Konkrétním příkladem je přihlášení
seniorů na očkování proti Covidu 19.
Senioři, kteří žijí ve společné domác-
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Starosta obce
Ing. Martin Hrdlička

konečně po letech příprav chodník Na
Knížecí. Dokončujeme úpravu interiéru Kulturního domu, dokončilo se protažení tlakové kanalizace u Sokolovny
a zároveň cyklostezka včetně vjezdové brány (povrchy by měly být dokončeny na jaře). Probíhá kabelizace a
veřejné osvětlení na Starém Tetíně a
dokončuje se kabelizace kolem hřiště
a navazujícího parkování camperů.
Musíme vybudovat nový sběrný dvůr
v Modrém lomu a ten starý u Nového
hřbitova zrušit. Především ale zahajujeme klíčovou chybějící investici na
Starém Tetíně, a to je úprava povrchů

před hasičárnou a před farou. Snad
to do léta stihneme, protože stavební povolení bylo zdržováno dvěma
majiteli nemovitostí. Farnost ještě
zahájí opravu kostelů sv. Ludmily a
Kateřiny. Se stavbami budou spojeny
určitá omezení, a proto Vás prosíme
o trpělivost s opatřeními, které tyto
stavby přinesou.

nosti s dětmi nebo je mají v dosahu,
mají pomoc při registraci zajištěnu.
Znevýhodněni jsou senioři žijící sami,
ale i pro ty se našlo řešení. Oslovily je
pracovnice Obecního úřadu a na očkování je objednaly. Je jasné, že toto je
samozřejmost, protože tak má správně
Obecní úřad pracovat. Píšeme to spíše
proto, že doba je zlá, tak abychom nechodili kolem svých sousedů lhostejně,
ale snažili se jeden druhému pomáhat.
Samozřejmě, že Váš Obecní úřad je
tu pro Vás.

losti s Covid 19, podívejte se na leták
s názvem Nebuďte na to sami! Který jste na začátku března obdrželi do
vašich schránek a který také najdete
v tomto zpravodaji na stránce 23.

Pokud ani vy nevíte, jak se zaregistrovat nebo potřebujete pomoci v souvis-

Přeji Vám tedy hezké počtení Tetínského zpravodaje a zároveň, aby se
vrátily opět příznivější časy.
Váš starosta Martin Hrdlička

OBECNÍ ÚŘAD TETÍN
Kontakty na OÚ
tel.: 311 622 316
ou@tetin.cz
Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Tetínský zpravodaj

Významný rok 2021

Rok slavných výročí 2021
(publikováno 6. 1. 2021 v Neviditelném psu)
Článek Zbyňka Petráčka z 2.1. „Havlíček, komuna, Ludmila“ mne velice
zaujal. Jednak šíří záběru přes různá
výročí, trochu souvislostmi, z historie
vyplývajících.
No a ta část o Ludmile je tak drobet
slovo do pranice. Nedávno jsem přečetl knihu „Hledání černého vikinga“
islandského spisovatele Bergsveina
Birgissona. V té knize se otevírá barvitý život mořského nájezdníka, vikinga,
piráta, obchodníka s otroky a také jednoho z prvních osadníků Islandu.
Doba přechodu z 9. do 10. století,
současník naší paní Ludmily. Evropou
kráčí stáda otroků, hnaných z východu
na jih a západ Evropy. Evropská pobřeží planou pod nájezdy severských
pirátů, kde neplení Vikingové, útočí
z muslimských území Evropy a Afriky
nájezdníci s půlměsícem. A aby toho
nebylo dost, po kočovnické dálnici, vedoucí od mongolských stepí až k podhůří Alp dorazila další vlna kočovníků.
Ve španělské Pamploně se dochoval
výkřik na zdi kostela, zoufalá modlitba:
“Bože, chraň nás před Maďary“. Mimochodem, na počet při obléhání Paříže
Vikingové porazili Maďary 2:1.
Stará žena, Ludmila, odcházející
z Prahy zřejmě na jaře 921, měla za
sebou život, jež by stačil na několik životů. Její muž, Bořivoj, ji nechal s houfem dětí (že prý šest) a klidně si tu
umřel. V době, kdy lidský život má pramalou cenu, o životě rozhoduje rychlejší úder mečem, či sekerou, máma
šesti dětí stojí v čele malého rodinného klanu v nevelké doméně středních
Čech. Zažila změnu víry, staří bohové
už dávno ztratili svou sílu. Dnes jsi vladyka či dcera náčelníkova, zítra můžeš
být přikovaným veslařem na galéře
v Středozemním moři či bezprávnou
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otrokyní v přístavním bordelu.
Zažila pád Velké Moravy, nájezdy Maďarů, boje se Sasy a Bavory. V té době
by barvotisková babička z barokních
legend a předkládaná do omrzení do
současnosti nepřežila ani den.

ti. Válečníci s přibývajícími promile se
dostávají mimo kontrolu, začínají řádit.
Místní se ztrácí, kdo může, bere nohy
na ramena.

Rozbor ostatků říká o statné robustní
ženě, že konec života jí přinesl tehdy
neléčitelnou nemoc, endokraniozu.
Postupné narůstání čelní kosti způsobovalo nesnesitelné bolesti, záchvaty,
migrény.
Při každé změně tlaku to muselo lítat.
Když se ze dvorce rozlehl rachot rozbíjených hrnců, tak si v domácnostech
hrnčířů pantátové radostně mnuli ruce
- to budou kšefty.
Blíží se podzim, a s ním jeden z nejvýznamnějšchí svátků zemědělské
Evropy asi už od neolitu, podzimní
slunovrat. V kalendáři našich keltomanů Alban Elbed, 23. září. V džbánech
kvasí medovina, zraje pivo z nové
úrody, to bude veselo. K pevnosti nad
Berounkou přichází knížecí družina.
Cháska viselců, odtržených od šibenice, pobratřená mezi sebou a rodinou
knížete. Chlapi od Baltu, ze stepí, od
západu či Slované z jiných koutů Evropy. V rukou českého knížete vražedný stroj, obávaný protivníky. Vojáci se
těší na svátek, bude veselo. V chatách s otroky je dost mladých žen a
děvčat, které si užijí drobet drsné legrace. Místním to asi nebylo moc recht,
když se objevili knížecí vyžírkové,
taková byla pravidla. Hezká děvčata
se nenápadně začala ztrácet do skal
a jeskynních úkrytů, v populaci zesílí
náhle přílivem z okolí počet kulhavých,
hrbatých, poďobaných od neštovic, typ
Marfuša. Vládkyně nad družinou, Drahomíra, je doma na pražském hradiš-

Tu promlouvají legendy - kněžna vyšla
vstříc válečníkům, laskavě k nim hovoří, snaží se uklidnit situaci, na nějakou
dobu to stačí. Jenže ouha, domácí si
při vyklízení pozic nezapomněli vzít i
část zásob. Došlo k tomu nejhoršímu,
co se při mejdanu může stát - došlo
pití. A tak si chlapi se suchým pyskem
vzpomněli, že něco bude u paní kněžny. Buší znova na bránu, vlámou se
dovnitř. Stará žena se staví na odpor.
Nebrání sebe, ale rodinný majetek.
Výsledkem je smrt. Druhý den družina
odjíždí. Je v tristním stavu, leckdo má
problémy se zpočátku udržet na koni
a je terčem posměšků svých spolubojovníků. Jen ti v čele jsou zamyšlenější
co řeknou Drahomíře?
Je jen úplná náhoda, že první dva čeští
světci zahynuli v období plus minus týden podzimní rovnodennost? Na svatého Václava už to historici práskli, byl
to výsledek půtky při hodokvasu.
Svatá Ludmila byla dlouho dobu pro
církev poněkud nestravitelná, po rozkolu církve se nějak nehodilo připomínat původ jejího křtu. Pro dnešní
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Významný rok 2021 | Výjimečná osobnost
uznávání svaté ženy byly rozhodující
tři období: vláda Karla IV, baroko a 19.
Století. Vlastenecké a ženské spolky
se zaštiťovaly jménem svaté kněžny.

zely otvory portálů jeskyně Turské maštale. Řídící učitel Pech napsal do kroniky obce exaltovaný výkřik: “Tetíne, jsi
v středě krajiny, přec na konci cesty!“

Za první republiky a v dobách ohrožení
národa mnoho rodičů dalo jméno Ludmila svým dcerám, možná to byl vliv i
jisté „star“ českého filmu, jistá Ludmila
Babková, pardon Lída Baarová.

Od roku 2016 pořádám v rámci poutě
mezinárodní sraz Ludmil a poslední tři
roky taky sraz Bořivojů. Kromě starších
začínají se objevovat i děvčátka a kluci s těmihle jmény. Nevím, zda letošní rok bude dobrý pro pořádání poutě
na výročí smrti naší paní kněžny. Co
vím určitě, je to, že by se naši politici a
notáblové země české měli zmátořit a
vytvořit něco jako rytířský řád jménem
naší paní kněžny. Zasloužilé matky, vychovatelky, političky, manažerky a majitelky úspěšných firem, sportovkyně,
vědkyně, vynálezkyně. Prabába rodu

Ve svátku naší paní Ludmily se obráží nejen přetěžký příchod křesťanství,
ale jak sláma z bot zde čouhá zemědělská tradice, to, co předcházelo kulturní přeměně života Evropy. Lidé míří
na Tetín, přicházejí na místa starých
dějů, docházejí až k výhledu nad Berounkou, kde ještě koncem 19. století

Přemyslovců, matka, babička, žena
válečnice a drsná obchodnice je dobrým vzorem pro přicházející generace
mladých žen a dívek.
Povinností každého Čecha je jednou
za život přijít na Tetín. A dámy a pánové
jakéhokoli věku se jmény prvního páru
našich knížat, hajdy na Sraz. K tomu
vám přeji do Nového roku šťastnou a
veselou vakcinaci.

Ladislav Pecka

zastupitel obce za ČSSD, průvodce
Sdružení sv. Ludmily a náčelník
tetínských jeskyňářů

Vzpomínka na výjimečnou osobnost
Z rodu kameníků Brajerů pocházela i
paní doktorka Jana Brajerová, historička, která se významnou měrou zasloužila o všeobecné povědomí, a dnes už
se dá říci i proslulost Tetína.

Když půjdete dolů ulicí Hradní, přesvědčit se například o pravdivosti vzletného výroku řídícího učitele Pecha „Tetíne, jsi ve středu krajiny, přec na
konci cesty“, všimněte si na štítu jednoho z posledních domů po pravé
straně, kamenných koulí. Je to znak cechu kameníků a také znamení pro
tovaryše-kameníka na vandru, který si mohl být jistý, že v takovém domě
může požádat o nocleh a večeři zdarma. Jedná se o jeden z nejstarších
domů na Tetíně. Zakreslený je už ve starých vojenských mapách. Patřil
rodu kameníků Brajerů. Jeden z nich, František Brajer, je autorem sošky Panny Marie s Jezulátkem, dnes umístěné poblíž rybníka a kostela sv.
Kateřiny Alexandrijské. Původně stála soška na vršku, u dnešního kulturního domu. Dnes je na jejím místě pomník věnovaný památce obětí obou
světových válek.
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O historii Tetína dokázala také velice
poutavě vyprávět, a přicházející turisty Tetínem provázet. Dodnes, se jako
průvodkyně setkávám s lidmi, kteří
na Tetín přicházejí opakovaně. Vzpomínají přitom na ohromný dojem, který v nich tato úžasná osobnost svým
vyprávěním zanechala. Paní doktorka
také spolupořádala koncerty klasické
hudby v kostele sv. Ludmily. Díky PhDr.
Brajerové se podařilo počátkem 90. let
obstarat prostředky na jeho opravu a
později na restaurování varhan.
Byla to právě paní doktorka, která přišla s myšlenkou zřídit na Tetíně muzeum, což se jí s pomocí obce nakonec
podařilo. Dnes jsou ve zrekonstruovaném muzeu nové expozice, ale na jeho
zakladatelku nezapomínáme. U vstupu
do muzea se totiž nachází její pamětní
deska, nelze ji přehlédnout.

Tetínský zpravodaj

Výjimečná osobnost
Na koncertě známého hudebníka a
zpěváka Richarda Pachmana, zde poprvé zazněla v jeho podání píseň Nad
Berounkou pod Tetínem, jejíž nahrávku
později věnoval obci. Společně s ním
PhDr. Brajerová šířila v rozhlasových
pořadech slávu Tetína. Ještě dnes můžeme tuto dámu, která si až do pozdního věku zachovala svěží mysl, vidět
v dokumentech České televize, představujících její milovaný Tetín.
V posledních letech můj manžel pomáhal paní doktorce s prací na zahradě
a v domě. Přitom probírali zajímavosti
z historie i života paní doktorky. Podle
jejího vyprávění, nemohla určitý čas
vykonávat svoji profesi a živila se například jako uklízečka. Díky vřelému
vztahu mezi paní doktorkou a mým
manželem jsem měla možnost paní
doktorku poznat osobně, a to, když
mne spolu s mou dcerou a vnučkou
pozvala na návštěvu v jejím domě. I
tehdy byla hlavním programem historie
Tetína. Kdybych v té době jenom tušila, že se v budoucnu stanu zdejší průvodkyní, směřovala bych své otázky
více do detailů. I tak jsme si z této návštěvy odnesly, kromě nezapomenutelných dojmů dvě věci. Tou hmotnou
byla kniha „Tetín v proměnách času“ s
osobním věnováním mojí, tehdy pětileté vnučce. Tou druhou, nehmotnou,
byla věta, kterou pronesla paní doktorka, že „mladý Justic“ si před odchodem
do transportu schoval učebnice u jejího bratra.
Díky této větě, která se mi vryla do pa-

měti, i když existenci „mladého Justice“ pamětníci kategoricky odmítali, se
podařilo vyhledat zapomenutou židovskou rodinu. Ale to už je jiná historie.
Když uslyšíte zvonkohru na zámeckých hodinách, navštívíte místní muzeum nebo zaslechnete místní rozhlas
hrající píseň nad Berounkou pod Tetínem, v podání Richarda Pachmana,
pamatujte, že ani jednoho by nebylo,
bez neúnavné práce této opravdové
dámy, která se nesmazatelně vepsala
do novodobé historie Tetína.

PhDr. Jana Brajerová, *13. 3.
1924, †21. 1. 2017
Paní doktorka Brajerová svou neúnavnou činností připravovala založení
muzea téměř celé desetiletí. Nachystala ideový záměr a seznam exponátů, opatřila výstavní předměty a jejich

muzejní zakomponování konzultovala
s dalšími odborníky. Její odhodlání
uvést muzeum v život dokládá několik zahraničních cest, které podnikla
do archivů v Bavorsku, Polsku, Slovensku a Rakousku.
Záměr založit muzeum, Historickou síň
obce Tetína, schválilo obecní zastupitelstvo v dubnu 2000. První přípravná
schůzka se uskutečnila ještě téhož
roku v listopadu, kdy byl odsouhlasen
a projednán ideový záměr doktorky
Brajerové. Obec si vzala na starost zajištění prostor a vyhotovení výstavních
vitrín. Tetínské muzeum, nazývané
Historická síň obce Tetína, se návštěvníkům poprvé slavnostně otevřelo
26. října 2002.
Za svou existenci do roku 2019 muzeum prodělalo jednu stěžejní a dále
několik menších expozičních změn,
s nimiž pomáhalo například Muzeum
Českého krasu či Ústav archeologické památkové péče středních Čech.
Zásadním mezníkem v historii muzea se pak stal právě rok 2019, kdy
se obci Tetín podařilo úspěšně získat
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Muzeum se dočkalo kompletní rekonstrukce a celkové revitalizace. Muzeum Tetín bylo slavnostně otevřeno
20. června 2020.

Stanislava Hahnová Šedinová
průvodkyně Sdružení sv. Ludmily na
Tetíně
Text o muzeu: Lenka Viezánová
vedoucí muzea Tetín

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

Rozhovor s hejtmankou Středočeského
kraje Petrou Peckovou
mace související s očkováním. Především bych apelovala na zodpovědné
dodržování všech protiepidemických
opatření.
Jak zvládají současnou krizi Středočeské nemocnice?

Hejtmanka Petra Pecková.

Jak hodnotíte své první měsíce ve
funkci hejtmanky?
Během prvních několika měsíců se
stalo tolik událostí a museli jsme řešit
tolik věcí, že mi toto období připadá
mnohem delší. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme neměli šanci v klidu převzít vedení kraje, ale rovnýma
nohama skočili do krizového řízení. Ale
i tak si myslím, že se podařila řada věcí
– začali jsme řešit „nejasnosti“ z minulosti (nevýhodné smlouvy, podivné
odměny některým úředníkům atd..), s
některými spolupracovníky jsme ukončili pracovní smlouvu, vyhlásili jsme
řadu výběrových řízení, například na
šéfa Krajské správy a údržby silnic
a otevřeli agendy, které vedení před
námi neřešila – propad v dopravě či
optimalizaci školství. Udělali jsme také
několik nových fondů pro obce a jejich
občany.
Současná situace ve Středočeském
kraji v souvislosti se šířením čínské
chřipky je velmi složitá, jak s tím bojujete?
Situace je složitá v celé ČR, nejen u
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nás. Pravda je, že téma pandemie
naplňuje nejen můj pracovní den minimálně z 80 %. Naše krizové řízení se
setkává pravidelně, obtýden i krizový
štáb se zástupci Integrovaného záchranného systému, budujeme očkovací místa, na denní bázi řešíme kapacity nemocnic či testovacích míst, či
problémy spojené s distribucí vakcín.
Snažíme se podchytit ohniska nákazy,
ať už ve školství či sociálních službách,
intenzivně komunikujeme s obcemi,
jimž průběžně tlumočíme nejnovější
opatření krizového štábu. Pro občany jsme zřídili bezplatnou informační
covid linku 800710710 a souhrnné informace o očkování jsou dostupné na
https://ockovani.kr-stredocesky.cz/ .
Co byste poradila Tetíňákům v souvislosti s očkováním?
Nechat se očkovat, jakmile to bude
možné - v některém z 20 očkovacích
míst, či u praktických lékařů. Pokud
mají pochyby, či potřebují další informace, ať navštíví náš web nebo se
podívají na You Tube kanál Středočeského kraje, kde jsou reportáže s
předními odborníky na vakcinaci, kteří
odpovídají na ty nejčastější dezinfor-

Nemocnice jsou pod extrémní zátěží.
Řada z nich je na hraně svých lůžkových i personálních kapacit. 14 nemocnic je ve stavu hromadného postižení osob. To znamená, že maximálně
omezují neakutní péči a nemají podmínky na poskytování péče podle stanovených standardů. Ale chci všechny
uklidnit, že v případě ohrožení života
bude lékařská péče vždy zajištěna.
Věřím však, že s postupující proočkovaností a přicházejícím jarem se situace v dohledné době zlepší.
Jak hodnotíte komunikaci mezi krajem a státem v této krizové době?
Každý týden máme koordinační online
schůzku hejtmanů s centrálním krizovým štábem, který mnohem více než
předtím reaguje na požadavky krajů.
Současně hodně komunikujeme spolu
s ostatními hejtmany a pokud je něco
k řešení, okamžitě se spojujeme s
vládou. O většině opatření se ale dozvídáme z médií a nemáme možnost
je dopředu komentovat. Poté vládu
seznamuje s realitou, kterou opatření
provádějí a my se s ní denně setkáváme. Takže - na vzájemné komunikaci
stále je co zlepšovat.
Jaký je Váš další hlavní cíl do konce
volebního období, pomineme-li pandemii čínské chřipky?
Zbavit Středočeský kraj veškeré zátěže z minulosti, spravovat ho hospodárně a maximálně transparentně. Cílem
celé koalice je ze Středočeského kraje

Tetínský zpravodaj
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vytvořit místo, kde se dobře žije. Chtěla bych, aby v kraj měli občané důvěru
a mohli se na něj obrátit, když je potřeba.
Letos to bude 1100 let od smrti svaté
Ludmily a pořádá se řada akcí, plánujete se zúčastnit některé z nich?
Velice ráda bych se zúčastnila pláno-

vané poutě na Tetín, stejně jako ostatních doprovodných akcí a věřím, že to
situace dovolí.
Je Rok svaté Ludmily důležitým
výročím a rokem pro Středočeský
kraj?

Ludmily je s nimi úzce spojena. Z mého
pohledu je důležité si uvědomovat a
připomínat historické kořeny, z nich vyrůstá naše kultura i civilizace. Je tedy
logické, že z pozice kraje podporujeme
aktivity spojené s „Ludmiliným“ rokem.

Bezesporu! Střední Čechy jsou kolébkou české státnosti a osobnost svaté
Ptal se: Vojtěch Hrdlička, SVV

Činnosti zastupitelů v roce 2020
Ing. Martin Hrdlička
starosta obce
zvolen za: Tetín 2010
Investice
● Práce ve Skupině investiční rozvoj a supervizorský dohled nad všemi investicemi
● Zabezpečení skalní stěny v Modrém lomu a přístupové komunikace - přímé řízení stavby - ulice Pod Valy realizace a
západní záchytný val v Modrém lomu
● Chodníky Na Knížecí 2. etapa – zahájení prací – podílení se na řízení
● Oprava komunikace III. třídy – Tetín Sokolovna- Beroun – koordinace
● Polní cesta od Sokolovny k Damilu – investice SPÚ - koordinace
● Obnova zeleně v obci – přímé řízení - dokončení
● Tetínské muzeum – obnova expozice – přímé řízení nestavební části - dokončení
● Rekultivace Modrým lom - 2. etapa – podílení se na projektové přípravě
● Sportovní areál - parkování camperů – budování inženýrských sítí v areálu – podílení se na realizaci
● Ulice Bořivoje a Na Příkopech – dokončení
● Dálkový optický kabel – podpora firmy CETIN na dokončení
● Cyklostezka – Rozvodna-Sokolovna – dokončení
● Kanalizace a vodovod Župní ul. u Sokolovny – realizace
● Tetínský rybník – požární nádrž - podílení se na realizaci
● Kabelizace ČEZ Distribuce – Starý Tetín – projektová příprava- součinnost
● Oprava kostelů - součinnost
● Rekonstrukce návsi -ul. Na Parkáně, Hradní – u hasičárny a fary – podílení se na investiční přípravě
● Sběrný dvůr v Modrém lomu- podílení se na přípravě
● Workoutové hřiště – podílení se na realizaci

Provozní řízení obce
● Přímé vedení vedoucí úřednice OÚ a nepřímé vedení dalších pracovníků OÚ
● Podílení se na práci všech výborů a pracovních skupin
● Vedení porad a veřejných zasedání zastupitelstva obce
● Shánění finančních zdrojů pro obec
● Spolupráce s dotačními firmami a zajištění cca. 15 mil Kč na rok 2021
● Stabilní hospodaření obce s tím, že jsme nemuseli v roce 2020, přes masivní investice ani jednou využít provozní úvěr

Vnější vztahy
● Jednání se státními institucemi

Tetínský zpravodaj
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● Setkání starostů – ministr Petříček – podpora Národní pouti v roce 2021
● Úzká spolupráce se Středočeským krajem
● Spolupráce s okolními starosty
● Práce ve sdružení obcí Region Dolní Berounka a Svazu měst a obcí
● Důležité slovo v Destinační agentuře Berounsko
● Vytvoření koalice obcí pro řešení odpadového hospodářství a spádového školství
● Vedení spolku Svatá Ludmila 1100 let
● Národní Svatoludmilská pouť na Tetín 2021 a Svatoludmilská pouť 2020 – podílení se na realizaci

Technické služby Tetín – přímé řízení
● Přímé řízení výkonného ředitele
● Dohled nad ekonomikou divize skládkování
● Podílení se na provozních úkolech divize služby obcí Tetín

Ing. Martin Machulka

Místostarosta a předseda skupiny investičního rozvoje (SIR)
zvolen za: Tetín 2010
Zajišťování projektové dokumentace a dotačních podkladů
● Sběrný dvůr
● Parkování karavanů na hřišti
● Chodníky v ulici na Knížecí
● Vnitřní úpravy budovy muzea
● Nová hasičárna na hřišti
● Sportovní areál
● Oprava interiéru Kulturního domu

Zajištění a dozorování realizace stavebních akcí v obci
● Zateplení budovy školy
● Oprava interiéru Kulturního domu
● Vnitřní úpravy budovy muzea

Zajištění vyhodnocení již ukončených dotačních realizací
● Zateplení budovy školy
● Vnitřní úpravy budovy muzea
Příprava investičních podkladů pro finanční plán a rozpočet obce
Pomoc při řešení provozních technických problémů v ZŠ A MŠ Tetín
Účast na poradách zastupitelů a veřejných zasedání obce
Účast na pracovních schůzkách skupiny SIR

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
2. místostarosta, předseda finančního výboru (FV)
zvolen za: ODS
● Rybník na návsi - realizace (HON) - realizace rekonstrukce rybníka na návsi
● Parkování elektrokol - zajištění místa beton, elektrika a koordinace ostatními obcemi
● Územní plán obce - dokončení ÚP
● Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou studii (č. 16.) - příprava rekonstrukce historického jádra,
dotažení
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projektu, žádosti o dotace, získání stavebního povolení
● Komunikace Na Parkáně a náves - realizace - příprava pro započetí stavby
● Sportovní areál, park u nového hřbitova - projekt - příprava jednotlivých projektů pro získání dotace - technické sítě pro
kempery a domy u hřiště, žádost o tenisový kurt a multifunkční hřiště, nádrže na vodu, příprava vrtu
● Sportovní areál - Stellplatz(campery) - realizace - koordinace stavby
● Obnova zeleně v extravilánu - projekt

Ing. Michal Hejna

předseda pracovní skupiny pro školství (SŠ)
zvolen za: Tetín 2010
Předseda školní komise a školní rady
● spojovací článek mezi obcí a školou, spolupráce při řešení covidové situace ve škole, reprezentace obce na jed-

náních s MěÚ Beroun ohledně umísťování tetínských dětí do berounských škol, spolupráce na podkladech pro
studii dostatečných kapacit škol ve Středočeském kraji

Pozemky
● příprava podkladů ke směnám pozemků a zřízení věcných břemen, řešení další pozemkové problematiky

Modrý lom
● k oordinace projektu rekultivace, sanace skalních stěn a opravy tunelu

Sportovní areál
● spolupráce na vypracování koncepce využití sportovního areálu

Petr Malíř

předseda skupiny krizového řízení (SKŘ)
aktivní členové Zbyněk Varga, Jakub Zelinka, Roman Říha.

zvolen za Tetín 2010

● zavádění protikoronavirových opatření v naší obci a jejich průběžná aktualizace dle platných nařízení vlády ČR
● zajištění nákupu roušek a dezinfekce, dovoz a rozvoz seniorům a potřebným ve spolupráci s JSDH Tetín
● rozvoz obědů seniorům v první vlně COVID 19 od pana Matthew Durase ve spolupráci s JSDH Tetín
● vyhotovení informačních letáků COVID 19 ve spolupráci se skupinou vnější vztahy (SVV) a rozvoz ve spolupráci s
JSDH Tetín
● součinnost a dohled při rekonstrukci požární nádrže, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům hasičů
● pomoc SŽP při získávání modrozelených certifikátů obce Tetín u jednotlivých RD
● zajišťování akceschopnosti a trvalého rozvoje JSDH Tetín
● návrhy opatření proti COVID 19 v rámci obce Tetín
● etáky COVID 19 pro občany Tetína
● aktualizace povodňových plánů obce Tetín

Karel Volf

předseda pracovní skupiny životního prostředí (SŽP)
zvolen za: STAN
● odpadové hospodářství
● modrozelený certifikát
● infrastruktura ČOV, voda, dešťová kanalizace
● extravilánová zeleň

Tetínský zpravodaj
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Ivan Smetana

Daniel Pecka

předseda kontrolního výboru
zvolen za: STAN

zastupitel
zvolen za: STAN

● kontrola zápisů a usnesení
● zapojení do činnosti SIR
● zapojení do výběrových řízení
● pasportizace komunikací

Redakci Tetínského zpravodaje nebyly poskytnuty informace.

Ladislav Pecka
předseda pracovní skupiny kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu (SKSCR)
zvolen za: ČSSD
● V minulém roce byla skončena práce na projektu Obnovení intravilánové zeleně. Největší problémy byl v dokon-

čení části V Akátině (svah nad roklí pod školou), kde byl problém se zavlažováním - nevzcházely zaseté traviny.
● Zdrželo se i dokončení úprav u rybníka vázané na ukončení stavebních prací.
● Kalamita s covidem ovlivnila sport i kulturní dění v obci, největší problémy nastaly před poutí v září, kdy se 3x bě-

hem týdne měnily názory na uskutečnění akce. Zde poprvé pořádal Sraz Ludmil a Bořivojů náš Vlastivědný spolek
Petrbok, ale jak se dalo čekat, účast byla nejslabší od počátku organizování.
● V sekci životního prostředí se řešily opakované havárie na ČOV. Ke konci roku se začala rýsovat spolupráce s cho-

vatelkou z Berouna na údržbě ploch na hranicích obce spásáním, jednání pokračovalo i v prvních měsících letošního roku a zdá se to být na dobré cestě.

Aktuální vývoj školství na Berounsku
Neuvážený stavební rozvoj v Berouně a mnoha okolních obcích sebou nese mnoho problémů. Jedním z nich je i
nedostatečná kapacita škol.
a ročník, čímž vyvolalo další jednání
Beroun investoval v posledních letech
Peníze vložené do rozšíření školních
starostů. Nejen že nemá tento požado rozšíření kapacity škol zhruba
kapacit chtělo Město Beroun přenést i
davek žádné opodstatnění v legisla270 mil. Kč, z čehož tvořily 90 mil. Kč
na okolní obce, využívající berounská
tivě, ale pro mnoho menších obcí by
různé dotace a 190 mil. Kč investoval
školská zařízení. Udělalo to ale zcela
znamenal nezanedbatelné finanční
z vlastních zdrojů. Přístavbou nových
nešťastným způsobem, když požaproblémy. Pro Tetín by to znamenalo
pavilónů na 2. ZŠ a 4. ZŠ se podadovalo po obcích za každého žáka
roční náklady okolo 1 mil. Kč. Navíc
řilo navýšit kapacitu škol o 800 míst,
„dobrovolný“ dar ve výši 10 000 Kč
ovšem jak sami představitelé Berouna
na školní rok. Přitom nezaručovalo ga- by se jednalo o prostředky, které by
do budoucna Tetínu nic negarantovapřiznali, při současném stavebním
rantované přijetí všech žáků na druhý
ly. Takže znovu byl předložen nepřijarozvoji Berouna by mohly být kapacity
stupeň. Po jednotném nesouhlasném
telný návrh.
škol v průběhu dalších již pěti let znopostoji starostů od svého záměru
vu nedostatečné. Nutno konstatovat,
že my na Tetíně jsme zatím nepodlehli
tlaku developerů na neřízenou výstavbu satelitů.
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Město Beroun upustilo. Počátkem
letošního roku zaslali představitelé
Berouna novou smlouvu o „dobrovolném“ daru za již provedené investice,
tentokrát ve výši 32 000 Kč na žáka

Jaká jsou řešení této situace? Předchozí zastupitelstvo se spolu s představiteli tetínské Školy Václava Hájka
z Libočan zabývalo myšlenkou na
rozšíření školy o 2. stupeň. Už ve fázi

Tetínský zpravodaj

studií proveditelnosti se ale ukázalo,
že je takový projekt, i při případném
získání dotace, nad nejen finanční
možnosti obce. Jde i o to, že velké
děti by se přece jen v rámci svého
osobnostního vývoje měly setkávat
se širším okolím okolím a „vyrazit do
světa“, zatím do Berouna. Podobný
názor mají i zastupitelstva v dalších
obcích v okolí. Starostové nabídli
Městu Beroun investiční příspěvek na

stavbu nové školy, za který požadují
garantovaná místa pro své obyvatele.
Druhou možností je vytvoření svazku
obcí a stavba svazkové školy. Tento
projekt je zatím stále ve fázi úvah, kdy
se hledá vhodná lokalita a diskutuje o
případném modelu fungování svazku
obcí.

Školství | Výstava

jeho cílem je ukázat, že představitelé
Tetína i okolních obcí jsou si vědomi
případného problému a řeší ho. 11.
a 12. 3. 2021 proběhlo další jednání
s Berounem, ze kterého vyplývají
body níže:

Cílem tohoto článku není vyděsit
rodiče nastávajících školáků. Naopak,

•

Obce v okolí Berouna jsou si vědomy problému růstu populace na Berounsku a jsou ochotny se na řešení
problému spolupodílet.
Obce Berounska sepíšou memorandum o společném postupu v jednáních s Berounem.
Případný příspěvek na investice musí zajistit umisťování dětí do škol v Berouně a to dlouhodobě a současně
musí umožnit obcím mít vliv na rozhodování o školství na Berounsku.

•
•

O dalším dění Vás budeme informovat.

Michal Hejna, zastupitel a předseda Školské skupiny a Školské rady.
Martin Hrdlička, starosta a iniciátor memoranda obcí Berounska na koncepční řešení školství

Výstava o sv. Ludmile na Tetíně
První akcí roku sv. Ludmily, který se
koná u příležitosti výročí 1100 let od
jejího zavraždění na Tetíně, je putovní výstava.
Výstava, která vznikla v rámci projektu
Svatá Ludmila 1100 let, představí život
a kult sv. Ludmily. Výstava je umístěna
od 26. 2. před kostelem sv. Jana Nepomuckého na Tetíně. Na 12 panelech
je možné si přečíst informace z jejího
života a ze života středověkých Čech,
nechybí detaily z vraždy na Tetíně a
také posmrtný život Ludmily. Výstava
je volně přístupná a bude k vidění do
konce dubna 2021. V této neobvyklé
době plné zákazů z důvodu šíření koronaviru, je to ideální alternativa muzeí
či knihoven.

Lenka Viezánová
vedoucí muzea Tetín

Tetínský zpravodaj
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Rekonstrukce historického jádra obce
Přípravy rekonstrukce historického
jádra začaly v roce 2016 Architektonickou soutěží. V minulém roce se
nám podařilo rekonstruovat rybník.
V této době minulý rok projektant
veřejného prostranství žádal stavební
úřad o stavební povolení na plochy
okolo rybníka, kostelů, u fary, ulici Na
Parkáně u hasičárny a ulici Strážní u
školy. Bohužel vlastník sousedního
pozemku požadoval nesplnitelné podmínky, a tak se musela tato komunikace na jižní části rybníka z projektu
vyjmout a museli jsme na stavebním
úřadě žádat znovu. V lednu 2021
jsme tedy konečně získali stavební
povolení na zabarvené plochy (viz
strana 13). Bohužel, jak vidíte, cesta
na jižní straně rybníka musela být ze
stavebního povolení vynechána.
Na nic jsme nečekali a požádali
jsme o dotaci na rekonstrukci většiny
ploch. Rozhodnutí o dotaci by mělo
proběhnout v dubnu. Ani to nás ale
nebrzdilo, a proto jsme vypsali výběrové řízení na rekonstrukci veškerých
ploch. Výběrové řízení vyhrála firma
Strabag, která začne stavět hned
po Velikonocích. Do konce června
chceme zrekonstruovat nejprve část
ulice Na Parkáně a to před hasičárnou u kostela sv. Jana (etapa 1),
kde je situace veřejného prostranství
asi nejhorší. Dále budeme pokračovat
rekonstrukcí prostoru mezi farou a
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rybníkem (2). Poslední část, kterou
chceme za každou cenu stihnout je
vybudování dlažby u kostela sv. Kateřiny a sv. Ludmily (3). Za předpokladu, že dostaneme dotaci v dubnu,
tak rekonstruujeme do léta i začátek
ulice Hradní (5). Pokud by se získala
dotace, tak budeme na podzim po
pouti pokračovat rekonstrukcí ulice Na
Parkáně u rybníka (4) a směrem k
hradu (6) a také ulicí Strážní (7). Tak
nám držte palce, ať se vše v pořádku
zvládne.
Součástí Architektonické studie
historického jádra je samozřejmě
také rekonstrukce návsi u muzea,
zámku a hlavní silnice. Tato část je
ovšem finančně, vlastnicky a vztahově

velmi náročná, zároveň je to prostor,
který jakž takž funguje, a proto zatím
nemohla být prioritou. Přesto věřím,
že se po dokončení rekonstrukcí výše
zmíněných částí historického jádra
dostaneme i k přední části návsi.
Ondřej Hrdlička
místostarosta

Celou architektonickou studii naleznete na stránkách obce Tetín / Občan/
Obec / Architektonicko - urbanistická
studie historického jádra obce

Tetínský zpravodaj

vybudování dlažby
u kostela sv. Kateřiny a sv. Ludmily

Etapa 3

Tetínský zpravodaj

prostor mezi farou a rybníkem

Etapa 2

ulice Na Parkáně a to před hasičárnou
u kostela sv. Jana

Etapa 1

Investice | Rekonstrukce
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Rekonstrukce kostelů
Jistě jste si všimli, že na kostele sv. Ludmily se objevilo lešení, určitě jste tedy uhodli, že kostel je aktuálně
podroben rekonstrukci. Ta úzce souvisí s letošním výročím 1100 let od smrti kněžny Ludmily letos v září, kdy
proběhne Národní pouť. Cílem je, aby byl kostel sv. Ludmily opraven do léta. Na několik dotazů odpověděl pan
Pavel Kodras, který má rekonstrukci za Římskokatolickou farnost Beroun na starost.
Lešení na kostele sv. Ludmily nasvědčuje tomu, že
farnost začíná kostel opravovat. Můžete nám upřesnit, co se opravuje a kdy to bude hotovo?
Dle dnešního kontrolního dne (15.3.2021) se
rozhodlo, že se bude opravovat v letošním roce
obvodový plášť.
Budete na Národní pouť v září připraveni?
Na tuto otázku nelze odpovědět jinak, než že se
budeme snažit aby práce byly včas ukončeny.
Slyšeli jsme, že se má kostel opravovat i zevnitř, v
čem opravy spočívají?
Drobné zednické opravy a výmalba.
Bude se opravovat i kostel sv. Kateřiny?
Ano, je plánována oprava obvodového pláště, ale
zatím není dostatek finančních prostředků.

Probíhající rekonstrukce kostela sv. Ludmily.

Jste spokojeni se spoluprácí s obcí? Co by se dalo ještě vylepšit?
Spolupráce je velmi dobrá a nic bychom nevylepšovali.

Obec Tetín v dubnu zahájí úpravu povrchů části
návsi, která má být hotova v červenci, budete s
kostely do té doby hotovy?
Snad ano.

Pavel Kodras
ptal se: Vojtěch Hrdlička (SVV)

Kulturní dům již brzy v novém
Na jaře loňského roku jsme využili možnosti získat finance z dotačního
titulu ministerstva pro místní rozvoj na opravu Kulturního domu. Objekt
bylo nutné modernizovat na dnešní standardy, a to hlavně nevyhovující
rozvody elektro a ústředního topení. S tím jsou spojené i rekonstrukce
všech povrchů – podlahy, stěny, nový podhled pod stropem. Rekonstrukce se týká celé budovy – sál s balkony, prostor knihovny se zázemím,
prostor před kancelářemi obecního úřadu. V suterénu vzniká nové zázemí
pro pracovníky technických služeb s vlastním novým vstupem. Třešničkou rekonstrukce bude nový reprezentativní hlavní vstup s novým barem
a šatnou jako zázemí pro užívání sálu při různých akcích.
Výběrové řízení na rekonstrukci vyhrála firma Jílek Stavby s.r.o., s kterou jsme
byli spokojeni již při rekonstrukcích budovy školy a muzea a která provedla také
novostavbu komunitního centra u fary. V této chvíli se rekonstrukce blíží do finále, objekt je komplet vymalován a osazují se poslední svítidla. Ještě nás čeká
renovace stávajících parket a dokončení několika drobných prací.
Po opravě fasády před pěti lety bude i vnitřní prostor kulturního domu reprezen-
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Investice | Sportovní areál
tativním prostorem obce, kterému bude chybět již jen adekvátní vnitřní vybavení. To bude postupně doplňováno. Zrekonstruovaný prostor byl také již představen panu kardinálu Dukovi, který shledal prostor vhodným pro recepci k plánované
oslavě 1100 let umučení sv. Ludmily.

Ing. Martin Machulka
místostarosta

Sportovní areál - představení
Rekonstrukce sportovního areálu je
velký komplexní dlouholetý projekt,
na který je nutné získávat finance
odkudkoliv je to možné. V posledních měsících se nám podařilo několik důležitých kroků. Zejména jde
o získání peněz ze Středočeského kraje na vybudování 8 stání pro karavany,
což vyřeší v obci problém se stáním
vozů na nechtěných místech. Zároveň
se nám díky této dotaci podařilo posílit
přívod energie a vody ke všem budovám v areálu. Dále se vybudovala kanalizace od domečku a také příprava
pro osvětlení. Tato stavba by se měla
dokončit do konce dubna.
Dále jsme požádali o dotaci na rekonstrukci a přistavění kurtů s multifunkčním hřištěm, a také jsme požádali o dotaci na nádrž u domečku,

Tetínský zpravodaj

kde by se měla akumulovat voda pro
zavlažovaní hřiště. Nejsložitější součástí sportovního areálu je vrt. Nebude složité jej vybudovat, ale sehnat
na něj peníze. Doposud TJ a SK Tetín
sehnalo asi 150 tis. Kč. Nutné je dát
dohromady 400 tis. Kč. Jakmile se této
částky dosáhne, bude možné vrt vybudovat.
Pokud se tyto investice do zavlažování hřiště podaří, tak bude nutné,
aby celý sportovní areál začal fungovat v jasně definovaném režimu
pod zodpovědným správcem, kterého Obec a TJ SK Tetín hledají. Slibujeme si od toho, že sportovní areál
bude v pořádku a bude důstojným
místem, na který budeme moci být
hrdí.

Protože jsme si vědomi, že takto popsaný rozvoj může být trochu nepřehledný, tak bychom pro vás rádi udělali prezentaci vize, kam areál chceme
směřovat, co se nám již podařilo a jak
si představujeme, že bude celý areál fungovat. Bohužel je v naší zemi
v současné době složitá situace. Až
se podmínky zlepší a bude možné se
sejít ve větším počtu, tak prezentaci zorganizujeme. Budeme moc rádi,
když se nám pokusíte, jakkoliv pomoci.
Můžete například přispět jakoukoliv
částkou na vrt www.facebook.com/
kopuzasktetin a tím se nesmazatelně zapsat do historie tetínského
sportu.

Ondřej Hrdlička
místostarosta
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Nová cyklostezka, vjezdová
brána a Stezka sv. Ludmily

Cyklostezku, úsek od rozvodny až po

Součástí této lokality je také vybudování

okraj Tetína a Stezku sv. Ludmily z Be-

vjezdové brány, která by měla být dokon-

rouna přes Tetín do Srbska, jsme začali

čena během jara. Zároveň věříme v zís-

připravovat již v roce 2015. Od té doby se

kání dotace na dokončení chodníků na

nám postupně daří po částech tuto trasu

kraji obce u sokolovny a také v navazují-

zdokonalovat. Opravili jsme 2 km dlouho

cí dokončení silnice Krajskou správou a

cestu u Berounky i na části obce Srbsko,

údržbou silnic.

opravil se 900 m dlouhý úsek od sportovního areálu až k řece a celou trasu jsme

Poslední nekvalitní úsek Stezky sv. Lud-

spojili značením. Tuto zimu se nám ko-

mily byl na území Berouna od cvičáku za

nečně podařilo hlavně díky dotaci vy-

rozvodnou. Zde se v posledních týdnech

budovat 350 m dlouhý asfaltový úsek

podařilo starostovi Tetína dohodnout

z kraje Tetína směrem na Beroun. Byla

s vedením města Beroun opravu tohoto

to poslední část, která nám chyběla, aby

posledního úseku, tak aby byl pro léto

Stezka sv. Ludmily vedla v místech mimo

připravený.

obce a město mimo silnice. Tuto část
stezky budeme ještě doplňovat stromy

Věříme, že se nám všechny tyto zbývají-

v rámci projektu extravilánové zeleně.

cí investice i chodník na Tetíně podaří do

Budování vjezdové brány do obce.
léta dokončit a tudíž bude 7,5 km dlouhá
trasa z Berounského náměstí Jana Husa
přes historické jádro Tetína až do Srbska
funkční pro chodce mimo silnice.

Ondřej Hrdlička
místostarosta

Ulice Pod Valy opravena
Obec Tetín využila několik let realizo-

Na tuto stavbu se sdružily prostředky Mi-

vaný projekt Sanace lomových stěn

nisterstva průmyslu a obchodu, z progra-

v Modrém lomu, kdy jeden ze staveb-

mu určeného na sanaci následků těžební

ních objektů je řešení přístupové ko-

činnosti, a prostředky obce.

munikace do lomu, konkrétně k tunelu

Co nás ještě v této lokalitě čeká?
V roce 2022 by měla firma ČEZ realizovat zmíněnou kabelizaci rozvodů nízkého napětí 0,4 kV. U posledního domu

Realizaci vlastní komunikace předchá-

bude umístěna závora. Měla by se pro-

zelo řešení inženýrských sítí. Konkrétně

vést v rámci projektu sanace i oprava

se zde vybudovala dešťová kanalizace,

portálového tunelu do Modrého lomu.

kabelizace veřejného osvětlení, přívodní

Obec tím získá krásnou opravenou tech-

dálkový optický telekomunikační kabel

nickou památku, připomínající historii

a chráničky pro chystanou kabelizace

těžby vápence na Tetíně.

ČEZu. Teprve poté se mohl upravit povrch
komunikace. V dolní části od posledního

Dále se projektuje zbytek komunikace

domu k obchodu je zcela nový asfaltový

Pod Valy, propojující ulici Pod Ajskou a

povrch, od posledního domu k vodojemu

druhou část ulice Pod Valy. Bohužel se

se jedná o opravu asfaltového povrchu

komunikace nemůže řešit jako oprava, a

a k tunelu je pak povrch štěrkový. Od

proto se musí čekat na dokončení pro-

obchodu kolem bytovky je komunikace

jektu projektantem Kapalem. Případné

vzhledem k šířce jednosměrná. Od po-

upřednostnění realizace této komunika-

sledního domu až k tunelu bude provoz

ce před ostatními je odvislé od množství

omezen pouze pro majitele pozemků a

peněz, které se povede sesbírat od maji-

VAK Beroun, kvůli přístupu k vodojemu.

telů okolních nemovitostí jako příspěvek

Bude zde umístěna závora. Stavbu pro-

obecnímu rozpočtu.

jektoval Ing. Kapal a firma HG Elektro a

Další opravená ulice na Tetíně.

realizaci pak dělala firma Strabag a veřejné osvětlení p.Olič.

16

Ing. Martin Hrdlička
starosta
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Boží muka po rekonstrukci
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Po pravé straně po vjezdu do obce Tetín od Berouna stojí křížek. Možná celá
řada z nás ho dodnes již skoro nevnímala, protože si již několik let žádal o
rekonstrukci. Dříve se ho o něj starala rodina Pustinových. Božích muk si ale
všiml Berouňák pan Pavel Hobza, který opravuje křížky v okolí Berouna ve své
režii viz: https://kriz.estranky.cz/.
Jako starosta jsem byl osloven panem

Slavnostní odhalení však přesto

Hobzou a poskytl mu součinnost pro

po několika měsících proběhlo a to 13. 2.

jeho bohulibou aktivitu. Pan Hobza se

2020. Akci zahájil starosta Tetína, který

pustil do práce a výsledek myslím stojí

řekl pár slov k historii kříže. Pan Hobza,

za to. Na kříži vítá poutníka, přicházející-

který rekonstrukci kompletně realizoval

ho po značené cestě od Berouna, nápis

a financoval, poté řekl pár slov o svém

„ Jak ona jen za světlem spěchat.“, kte-

záměru a svých dalších dobročinných

rý jsme si vypůjčili z Dvořákova oratoria

aktivitách. Kříž odkryli společně staros-

k sv. Ludmile a má připomínat rok 921,

ta Tetína Martin Hrdlička a pan Pavel

její mučednické smrti právě zde na Tetí-

Hobza. Poté byl kříž požehán panem

ně. Bohužel jsme však kříž ještě několik

farářem. Záznam o slavnostním otevření

měsíců po rekonstrukci nemohli odkrýt,

si můžete pustit na youtubovém kaná-

protože se v okolí budovala kanalizace

lu obce Tetín nebo až to situace dovolí,

a vodovod. Dnes Vás ale již kříž vítá při

bude dostupný i v Muzeu Tetín.

Boží muka u Sokolovny.

příjezdu do Tetína v plné kráse.

Ing. Martin Hrdlička
starosta

Redakce Tetínského zpravodaje

Chodník Na Knížecí se konečně realizuje
hal svému otci před více než 40 lety na

Věříme, že se povede investici do léta

stavbě vysoké podezdívky plotu, který

dokončit a občané budou moci bezpeč-

již s chodníkem počítal. Bohužel jeden

ně užívat chodník pro pohyb mezi cent-

ze sousedů to viděl jinak a tím odrazo-

rem obce a částí obce směrem ke hřišti.

val několik zastupitelstev od realizace
chodníku. Minulé zastupitelstvo nakonec
rozhodlo o realizaci chodníku s tím, že

Ing. Martin Hrdlička
starosta

povede po jižním okraji silnice. To ale
znamenalo nové dva přechody a dohady s jinými nevstřícnými občany, kterým
je bezpečnost chodců na frekventované
komunikaci s těžkotonážní nákladní dopravou lhostejná.

Stavba chodníku
v ulici Na Knížecí.

Tuto investici jsme s firmou Strabag zahájili v roce 2019, kdy se realizovaly ob-

Možnost bezpečně chodit po ulici

rubníky a vpusti. V současné době pro-

Na Knížecí bylo upíráno obyvate-

bíhá 2 etapa, která spočívá v dokončení

lům Tetína desítky let. Tato z růz-

chodníků, opravě dešťové kanalizace,

ných důvodů složitá stavba se ko-

pokládce kabelu veřejného osvětlení

nečně dokončuje.

a pokládce trubiček FTTH pro vysokorychlostní internet. Dále se postupně

Původně měl chodník vést na sever-

kontrolují přípojky dešťové kanalizace,

ním okraji okresní silnice. Dokonce si

které jsou podmínkou pro Modrozelený

vzpomínám, že jsem jako dítě pomá-

certifikát.

Tetínský zpravodaj

Stavba chodníku
v ulici Na Knížecí.
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Hasiči Tetín

Tetínští hasiči a jejich velký přínos
Hasiči rozvezli seniorům respirátory a dezifekci
V sobotu 20. 3. v 9:00 hod. se ve zbrojnici sešli
v hojném počtu hasiči, a po krátké organizační
poradě vyjeli s DA VW Transportérem rozvést
našim seniorům a lidem v nouzi respirátory
FFP2 a dezinfekci Anti-Covid od obce Tetín.

Petr Malíř
předseda sk. krizového řízení (SKŘ)

Přehled zásahů SDH Tetín za rok 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

3. 1.
11. 1.
28 1.
15. 2.
21. 3.
25. 3.
8. 4.
15. 4.
16. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
25. 5.
7. 6.
12. 7.
23. 7.
20. 8.
30. 8.
5. 9.
10. 9.
12. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
18. 9.
19. 9.
25. 9.
26. 9.
5. 10.
11. 10.
15. 10.
18. 10.
23. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
31. 10.
13. 11.
9. 12.
11. 12.
21. 12.
29. 12.

Záchrana osob a zvířat z vody
Technická pomoc
Odrstanění nebezpečných stavů
Technická pomoc
Technická pomoc
Covid-19
Covid-19
Covid-19
Covid-19
Covid-19
Covid-19
Covid-19
Covid-19
Záchrana osob a zvířat
Technická pomoc
Odrstanění nebezpečných stavů
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Požární a zdravotnická asistence
Technická pomoc
Požární a zdravotnická asistence
Požární a zdravotnická asistence
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Požární a zdravotnická asistence
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Technická pomoc
Požár
Technická pomoc
Pomoc zdravotnické dopravní službě
Záchrana osob a zvířat

Pes v řece, nemůže na břeh skrze led
Čištění komunikace Modrý lom/Koněprusy
Čištění komunikace Modrý lom/Koledník, odstranění nánosů bahna
Dovoz vody filmařům - Bílý lom
Čištění kanálku přes komunikaci ulice V Rybářích
Dovoz dezinfekce anticovid-19 z ORP Beroun pro obec a občany Tetína
Rozvoz obědů a dezinfekce tetínským seniorům a potřebným
Rozvoz obědů a dezinfekce tetínským seniorům a potřebným
Rozvoz obědů a dezinfekce tetínským seniorům a potřebným
Rozvoz obědů a dezinfekce tetínským seniorům a potřebným
Rozvoz obědů a dezinfekce tetínským seniorům a potřebným
Rozvoz obědů a dezinfekce tetínským seniorům a potřebným
Rozvoz obědů a dezinfekce tetínským seniorům a potřebným
Pomoc ZZS s transportem pacienta, osoba po pádu, nemůže chodit, nepřístupný terén, Koda
Dovoz vody pro zvěř do napájecích jezírek Damil, pomoc myslivcům
Odstranění stromu přes cestu, stezka Sv. Ludmily u řeky Berounky
Uhynulá kobyla 50 m od vrat, nutno přiblížit před vrata
Dovoz vody filmařům - Bílý lom
Dovoz vody do požární nádrže Tetín, náves
Beroun Závodí - Autokemp Na Hrázi/Dračí lodě
Dovoz vody filmařům - Bílý lom
Modrý lom - fichtlcup
Olympijský běh - Tetín/Koda
Požární asistence Bílý lom - Filmaři
Kropení prašné komunikace Na Parkáně a prostoru před farou
Dovoz vody filmařům - Bílý lom
Pomoc s organizací dopravy v součinosti s MP Beroun a parkováním, Svatoludmilská pouť v Tetíně
Dovoz vody filmařům - Bílý lom
Požární asistence Bílý lom - Filmaři
Dovoz vody filmařům - Bílý lom
Vyproštění výškové techniky Bílý lom - Filmaři
Dovoz vody filmařům - Bílý lom
Vyproštění výškové techniky Bílý lom - Filmaři
Čištění komunikace Tetín/Beroun - Župní pro stavbu Rysl
Vyproštění výškové techniky Bílý lom - Filmaři
Požární asistence Bílý lom - Filmaři
Požární asistence Bílý lom - Filmaři
Požární asistence Bílý lom - Filmaři
Požární asistence Bílý lom - Filmaři
Vyproštění výškové techniky Bílý lom - Filmaři, Čištění komunikace Modrý lom/Tetín
Čištění komunikace Tetín/Beroun
Planý poplach, sběrný dvůr/Tetín
Čištění komunikace Tetín/Beroun - Župní
Pomoc ZDS s transportem pacienta do nemocnice a zpět domů
Otevření uzamčené závory u řeky, žena se zlomeninou nohy, transport k ZZS

Petr Malíř, Roman Říha a Andrea Váňová
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JSDH Tetín zasahuje u požáru odstaveného vagónu
Ve čtvrtek 14. 1. 2021 ve 21:03 byl
vyhlášen požární poplach jednotce
sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
Tetín.
Jednalo se o požár odstaveného vagónu u Bílého lomu, údajně bez zranění.
Technika navržená k zásahu Krajským
operačním a informačním střediskem
(KOPIS) Hasičského záchranného
sboru (HZS) Středočeského kraje v
Kladně, je CAS 16 PV3S (cisterna), ke
které si ještě přidáváme DA VW Transportér (dopravní automobil, mikrobus).
V kabině PV3S mohou jet pouze 2 hasiči, nás však do zbrojnice přiběhlo 8,
nehledě na technické prostředky uložené v DA, které se do naší CAS 16
PV3S ani nevejdou.
Vyjíždíme v 21:11, na místě jsme
21:17 chvíli po první jednotce z Berouna, která již prováděla hašení požáru. Ohnisko požáru bylo ve výdřevě
sendvičového pláště vagónu v prostoru kamen a kouřovodu. Bylo nutné
rozebrat konstrukci vagónu a dohasit ohniska ukrytá uvnitř dutin.
Termokamera berounských hasičů
přesně určuje místa, kde je třeba rozebírat a dohašovat. Lokalizace požáru (čas, kdy je na místě požáru dosta-

tek sil a prostředků a požár se již dále
nerozšiřuje) je na KOPIS nahlášena ve
22:02. Likvidace požáru byla ukončena ve 22:32. Po sbalení materiálu se
může jednotka HZS Beroun vrátit na
základnu. Naše JSDH ještě zajistí posyp pískem zledovatělé cesty z kopce
z Bílého lomu, pro bezpečný odjezd
techniky HZS. Na místě ještě zůstává JSDH Tetín v počtu 1+2 na požární
dohled, a ohlídání obyvatele vagónu,
který se před příjezdem hasičů snažil vlastními silami uhasit požár uvnitř
vagónu, a při tom se nadýchal nebezpečných zplodin hoření. Odmítl převoz
zdravotnickou záchrannou službou na

JSDH Tetín zasahuje u Berounky
V úterý 29.12. 2020 v 16:14 byl vyhlášen požární poplach JSDH Tetín,
záchrana osob, uzavřené prostory, potřeba otevřít závoru, žena má
poraněnou nohu, ZZS nepožaduje,
na místě je muž, který ji odveze do
nemocnice. Zraněná žena se nachází na pěší stezce podél pravého břehu Berounky, po upřesnění někde na
úrovni Tetína. Čas výjezdu JSDH Tetín
16:23 v počtu 1+2 s DA VW Transportér a nově i budoucí člen JSDH se
svou čtyřkolkou. Nejprve odemykáme
závoru na Stezce svaté Ludmily pod
fotbalovým hřištěm a dále pokračujeme v klesání k řece, kde odbočujeme
vlevo směr Beroun. Po chvilce vidíme

Tetínský zpravodaj

v tlumených světlech siluetu člověka
sedícího na cestě. V 16:40 jsme na
místě s DA VW Transportér, žena je
při vědomí a komunikuje, zajišťujeme jí tepelný komfort zabalením do
textilní izotermické folie a čtyřkolka
mezitím pokračuje odemknout závoru umístěnou pod Tetínskou roklí, kde
na odemčení čeká posádka čtyřkolky
HZS Beroun se záchranářskou transportní vanou, ve které bude pacientka
po základním ošetření přepravena k
berounskému nádraží na pevnou komunikaci. Po příjezdu posádky HZS
Beroun a vyhodnocení stavu poranění, je přes KOPIS aktivována posádka
ZZS, která bude čekat v prostoru be-

Hasiči Tetín

vyšetření do nemocnice, a proto na
žádost posádky ZZS bylo nutné zůstat
ještě nějaký čas s pánem na místě
požáru a sledovat jeho zdravotní stav.
Na zbrojnici se vracíme v 01:20, po
dohodě s KOPIS a jistotě, že již nehrozí opětovné rozhoření požáru. Pán
z vagónu se zdravotně nezhoršoval,
a nestěžoval si na žádné obtíže. Nechtěl ani přenocovat v teplé místnosti v obci, proto jsme ho ještě vybavili
spacákem, dekou, karimatkou, polštářem a šli jsme se dospat do svých
domovů.
Petr Malíř,
předseda SKŘ

rounského nádraží. Šetrně ukládáme
zraněnou ženu do transportní vany,
podložením fixujeme dolní končetinu v
úlevové poloze a po zajištění vany na
korbě čtyřkolky se všichni vydáváme
na dohodnuté místo k posádce ZZS.
Následně je zraněná přeložena na záchranářská nosítka sanitního vozu a
hasiči odjíždí na své základny, aby doplnili spotřebovaný materiál a pohonné
hmoty(PHM), a byli tak znovu připraveni k výjezdu. Jen pro zajímavost,
jednalo se o první ostrý výjezd nové
berounské čtyřkolky.
Petr Malíř
předseda SKŘ
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JSDH Tetín opět pomáhal v Kodě
V neděli 14.2. 2021 ve 13:28 byl naší
jednotce vyhlášen požární poplach.
Jednalo se o pomoc s transportem pacienta. Paní šla se skupinou
přátel z Tetína po modré do Kody.
Stěžuje si na bolest zad a není již
schopna další chůze. Ohlašovatel
na tísňové lince uvedl, že se nacházejí v lese směrem k rozcestníku
Kodské polesí.
Ze zbrojnice vyjíždíme v 13:36 s DA
VW Transporter v počtu 1+1 se zdravotnickým vybavením a spěcháme na
pomoc zraněné ženě. Cesta lesem je
pod souvislou vrstvou sněhu, proto do
stoupání zrychlujeme, aby jsme neuvízli a nezablokovali tak cestu ostatním
složkám IZS. Na rozcestí na horizontu
zastavujeme, kontaktujeme telefonicky ohlašovatele a snažíme se zjistit
upřesnění místa.
V tomto případě byla velká škoda,
že nikdo ze skupiny doprovázejících
ženu, nepoužil k nahlášení události
mobilní aplikaci Záchranka, i když
ji měli k dispozici v telefonu. Dojezdový čas zasahujících jednotek se tak
mohl podstatně zkrátit. Naše jednotka
je na místě jako první v 13:56, vozidlo
necháváme na straně kousek za rozcestím, aby jsme nepřekáželi berounské čtyřkolce, která za námi přejížděla
od jiné podobné události u Bubovických vodopádů.
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Bereme zdravotnický materiál a po
chvilce jsme u paní, která leží na boku
a nemůže se hýbat. Po rychlém vyšetření zajišťujeme zraněné tepelný komfort pomocí několika izotermických folií
a jednorázových dek. Životní funkce
nepřetržitě sledujeme komunikací se
zraněnou a současně navádíme na
místo události posádku čtyřkolky. Po
jejím příjezdu spolupracujeme s posádkou při poskytování předlékařské
péče. Sanitní vůz se vzhledem k těžko
sjízdnému terénu nemůže dostat ke
zraněné, a proto po dohodě s operačním střediskem zůstává na křižovatce
Tetín/Koledník/Koněprusy, kam bude
zraněná transportována pomocí čtyřkolky. Po posouzení zdravotního stavu
odjíždí čtyřkolka HZS pro zdravotnickou záchranářku k sanitnímu vozu a s

potřebným vybavením jí přiváží zpět na
místo události.
Následně je žena šetrně uložena do
transportní záchranářské vany pomocí
páteřního Scoop rámu, který má naše
JSDH Tetín ve své výbavě. Po uložení
pacientky do transportní vany a naložení na čtyřkolku, je transportována
lesní cestou k vozidlu záchranné služby, kde je přeložena na transportní nosítka sanitního vozu.
Po uložení použitého zdravotnického
materiálu zpět do hasičských vozidel,
se obě jednotky vrátily na své základny, aby vše daly do pořádku a připravily
se tak na případný další výjezd.

Tetínský zpravodaj

Hasiči Tetín
Poučení ze zásahu: Stáhněte si
ihned do svého chytrého telefonu
bezplatnou aplikaci Záchranka, která vám v nečekané krizové situaci
usnadní a především urychlí komunikaci s operačním střediskem záchranné služby, a tím i poskytnutí
odborné pomoci. V případě potřeby
volání na linku záchranné služby
155, použijte aplikaci Záchranka.
Postačí stisknout červeného tlačítko po dobu 3 vteřin a nouzová zpráva s vaší přesnou polohou bude
odeslána na operační středisko
155 a následně budete automaticky
spojeni s operátorkou tísňové linky,
kde vás povedou krok za krokem při
poskytování první pomoci až do příjezdu posádky ZZS.

V případě, že se nacházíte v místě,
kde nemá váš operátor signál a volání
na národní tísňové linky 155,150 a 158
je nedostupné, volejte mezinárodn

Poděkování za záchranu života

tísňovou linku 112, která jako jediná
dokáže využít všechny tři operátory k
uskutečnění tísňového hovoru, nezávisle na tom, kterého mobilního operátora využíváte.
Petr Malíř
předseda SKŘ

Hezký den, milí zachránci,
vím, že jste udělali maximum, abyste mou existenci na této planetě zachovali, a chci Vám velmi poděkovat, že jste mě na
Valentýna s láskou zachránili.
Hodně mi pomohlo, že jste nepodcenili, že je to něco s hlavou, i když jste od mých přátel věděli, že jsem nijak neupadla,
takže nemohlo jít o vnější úraz hlavy, přesto jste počítali i s vážnější diagnózou.
Také velice oceňuji profesionalitu toho,, že jste žádné ty vážné diagnosy neříkali v blízkosti - nadoslech mě, a nebo mých
přátel a rodiny. Taková informace, že jsem v ohrožení života., by mě dostala do ohromného strachu a stresu, což by ubralo
tělu energii pro zastavení krvácení.
Stejně tak jsem zůstala v blaženné nevědomosti v nemocnici v Hořovicích, kde jsem slyšela nad svým lehátkem, jak zdravotníci několikrát volají „modrý kód“, myslela jsem si, že to znamená, že jsem díky dvěma hodinám venku na sněhu a v
mrazu - 18 stupňů hodně promrzla a jsem zbarvená do modra.
Hodně moc bych Vám ráda přijela poděkovat osobně, a viděla poprvé Vaše tváře, jelikož krvácení do mozku ihned způsobilo světloplachost, i když jsem slyšela celou dobu Vaše hlasy, tak jsem nemohla vidět ani barvu Vašich kombinéz.

Děkuji za Vaši práci pro záchranu mého života.
Helena Ř. 48 let

HASIČI

VÝZVA JSDH

Hasiči Tetín, rádi přivítají do svých řad nové členy se zájmem o hasičinu a záchranářství. Pokud je Vám blízká myšlenka pomoci druhému v nouzi, je náš spolek SDH Tetín
tou správnou cestou k naplnění vašich představ. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy,
a také zareagujeme na vaše připomínky k fungování Tetínských hasičů, ukážeme záTetín
sahovou techniku i vybavení, včetně zázemí JSDH a SDH. Proto neváhejte a kontaktujte
jednatele sboru.

Kontakt: Petr Malíř, jednatel SDH Tetín, tel.: 606 823 893, mail: petr.malir1@seznam.cz
Tetínský zpravodaj
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JSDH Tetín a První pomoc Tetín žije!
Možná Vás také napadly dvě otázky. Můžu nějak nezištně pomáhat?
A k čemu vlastně jsou dobrovolní
hasiči? Možná budete překvapeni,
že odpovědi na obě otázky mohou
být velice provázané.
Pojďme se podívat nejprve na druhou otázku. Hasiči jakožto sbor
(„spolek“) mají v mnoha obcích zásadní roli v kulturním životě obce.
U nás v Tetíně tomu není jinak. S
obtížemi byste hledali akci, na které
se hasiči alespoň nepodíleli. Namátkou uveďme stále oblíbenější dětský
den, fichtl cup, závody Dračích lodí
v Berouně, Svatoludmilská pouť,
průvod vévody Štěpána, den otevřených dveří hasičské zbrojnice Tetín,
Olympijský běh T-mobile, čištění
požární nádrže, pálení čarodějnic,
Tříkrálový pochod(bezpečnost), hasičský bál, putování za veselou dýní
(bezpečnost), Vánoční koncert Svatý Jan pod Skalou (doprava z Tetína
a zpět, pomoc s parkováním) atd.
Obce většinou zřizují vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů
(JSDH). Její členové se nejčastěji
rekrutují z členů sboru (spolku) a to

jsou ti kteří přijedou, když hoří
nebo
spadne
strom přes silnici. Samozřejmě vždy spolupracujeme s
profesionálními
hasiči a v katastru obce máme
i šanci být na
místě jako první a ihned podat pomocnou
ruku.
Naše jednotka se vyznačuje nadstandardní připraveností i v případě
ohrožení zdraví. Jako jedni z prvních
jsme pořídili automatizovaný externí
defibrilátor (AED – přístroj umožňující podat léčivý výboj srdci v případě
zástavy krevního oběhu) a jako první jsme AED zpřístupnili veřejnosti
skrze číselný zámek dveří hasičské
zbrojnice, při volání na tísňovou
linku 155. Naše připravenost byla
několikrát prověřena i ostrými zásahy v případě pomoci transportu pro
Zdravotnickou záchrannou službu
(stezka sv. Ludmily či opakovaně z
oblasti Kody), ale i při zdravotnických
asistencích (např. Pouti sv. Ludmily,

Olympijskému běhu T-mobile, Fichtl
cupu, Dračích lodí).
Naše nadšení pro první pomoc přerostlo ve vášeň a proto nyní zakládáme spolek První pomoc Tetín žije!
Ten bude zaměřen na poskytování a výuku první pomoci a ochrany
obyvatelstva. Jejími členy budou jak
členové SDH tak dlouholetí lektoři
první pomoci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Razíme totiž
myšlenku, že čím více lidí bude první
pomoc ovládat, tím více šancí bude
mít každý zasažený a to nám za to
přece stojí! Dále máme v plánu se
podílet na benefičních akcích, kde
již někteří členové mají první úspěšné zkušenosti (benefiční kulturní
akce pro děti s tělesným i duševním
onemocněním a pro dětský hospic).
Nechceme být lhostejní a naše přesvědčení chceme předávat dál, protože to má smysl!
Tak a teď je čas na první otázku.
Pomoc může každý, pokud chce.
Na našich akcích Vás rádi uvidíme
a když budete mít zájem, zapojíme
Vás jak jen budeme moci. Pokud
se naladíte natolik, že budete chtít
vstoupit do některého z našich
spolků, rádi vás uvítáme v našich
řadách.
Roman Říha
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COVID 19 Informace

NEBUĎTE NA TO SAMI
Potřebujete více informací o nemoci COVID-19?
VOLEJTE LINKU 1221
Potřebujete pomoct s registrací nebo odvozem na
očkování?
POMŮŽEME VÁM NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Cítíte úzkost nebo strach?
ZAVOLEJTE BLÍZKÝM, NEBO NA LINKY:
116 123 (nonstop), ZDARMA

800 157 157 (nonstop), ZDARMA
800 200 007 (denně 8-20), ZDARMA

✂

Nemáte telefon?
HASIČI

Tetín
skupina krizového řízení

Tetínský zpravodaj

Vhoďte podepsaný leták do schránky
na obecním úřadě a my Vás budeme
kontaktovat.
Jméno:…………………………………………
Adresa:…………………………………………
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Rozhovor se Zdeňkem Zvonkem
Zdeněk Zvonek je český scénarista, kameraman a režisér. Vystudoval obor kamera na FAMU. Jeho domovem je Tetín. Na ČT2 byl nedávno odvysílán jeho dokument o tajicí Arktidě.
Jsi dlouholetý tetínský občan a kameraman. Jaký je vlastně tvůj vztah k Tetínu? Je Tetín třeba i místem tvé
inspirace?

No, dlouholetý… nevím, zda dlouholetý. Já jsem vlastně náplava od roku 2004. Ale je fakt, že když jsem se prvně ocitl v Tetíně, asi v roce 1998, kdy jsem se čerstvě vrátil z cesty po Himalájích, a stanul jsem u kostela sv. Jana
Nepomuckého, byl jsem okouzlen tak mocně, že jsem si říkal: „Co je hezčí? Tento pohled přes řeku nebo ty osmitisícovky?“ A Tetín zvítězil. Hned jsem pátral po vhodném bydlení. Později jsem si začal uvědomovat historii tohoto
místa, jeho sílu a kouzlo. To vlastně byl i důvod, proč jsem začal chodit po dlouhých letech od dětství pravidelně do
kostela a začal dělat v kostele menší údržby, na které mé schopnosti stačily, tj. natírat dřevěné části proti červotoči,
apod. Po Marku Kubáskovi jsem pokračoval s organizováním výstav v kostele sv. Jana Nepomuckého. Tetín je určitě i místem inspirace. Filmařsky jsem zde natáčel jen krátké, desetiminutové video pro Sdružení sv. Ludmily. Pro
Českou televizi jsem napsal námět o Tetíně a o životě sv. Ludmily a pokoušel se ho prosadit v ČT. Bohužel marně.
Na konci ledna byl na ČT2 odvysílán dokument Čeští vědci v tající Arktidě a nyní je dostupný na webu ČT,
co se v dokumentu mohou diváci dozvědět?
V dokumentu sleduji skupinu vědců z Centra polární ekologie z Jihočeské univerzity, kteří se věnují zkoumání
polárních oblastí na Špicberkách - neboli Svalbardu. Cílem dokumentu je představit divákům jejich výzkum se zaměřením na problematiku globálního oteplování a další změny, kterými lidé negativně ovlivňují přírodu kolem sebe.
Na Špicberkách si obzvlášť uvědomíme, že příroda je zásobárnou nejrůznějších materiálních služeb a zdrojů, bez
nichž se nemůžeme obejít, a zároveň, že příroda je velmi vážně ohrožena rozpínavou lidskou civilizací, a že je nutné ji chránit. Ale zároveň je důležité nezastavit lidský pokrok a najít takové metody, které podpoří trvale udržitelný
život na naší planetě.
Dokument je opravdu povedený, do jaké míry ses na něm podílel?
Je to téměř autorský dokument, dělal jsem scénář, kameru, režii. Točili jsme to jen ve dvou lidech. Já a zvukař.
Inspirací k dokumentu byl můj kamarád, česko-kanadský polární ekolog Josef Svoboda, profesor, skaut, politický
vězeň, vědec, který za mnou zde, v Tetíně, několikrát byl. Film jsem mu věnoval. Také byl vždy nadšen krásou a
historií Tetína. Mimochodem, nedávno dostal od premiéra země nejvyšší  kanadské vyznamenání „Order of Canada“ .   
Považuješ tento dokument jako jeden ze
svých největších profesních úspěchů?
Svým způsobem ano. Dlouho jsem ho prosazoval v televizi. Bylo to téma, které mě moc
bavilo a naplňovalo. Možná jsem zde zúročil i
své zkušenosti z mládí. Já jsem totiž už coby
mladý student FAMU každé prázdniny jezdil na
dobrodružné cesty do Sovětského svazu. Bylo
to dokonce na „falešná“ pozvání, tzv. obmeny.  A natáčel jsem tam krátké filmy se studenty
přírodovědy nebo s horolezci. Když jsem na
konci vysoké školy školu dělal diplomovou prací, zvolil jsem si téma: „Problematika natáčení
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cestopisných filmů v extrémních podmínkách.“ Kupodivu v pozdějších letech jsem
se k filmům s touto problematikou příliš
často nedostal a živil se hlavně zpravodajstvím nebo prací v televizním studiu.
Na Arktidu se běžný turista nedostane,
jaký dojem na tebe udělala tamní krajina?
Ten nejlepší dojem, i když jsem se trochu obával krajiny bez stromů. Ve skutečnosti mi to ale učarovalo. Ta volnost,
liduprázdnost. Jen ticho a vítr, popřípadě
zvuky moře a do toho maximálně ptáci.
Polárníci říkají, že jsou dva přístupy. Buď vás ta krajina hned děsí, frustruje a snažíte se rychle dostat pryč, nebo
si ji okamžitě zamilujete. Já jsem rozhodně ten druhý případ. Mám pocit, že jsem z toho zážitku žil vnitřně půl roku.
Jak dlouhý čas jste v Arktidě strávili?
Strašně málo, jen asi deset dní a z toho dva dny počítej na cestu tam i zpět.
Co bylo pro tebe v této pusté oblasti, daleko od domova nejsložitější?
Technické problémy. Prvně v životě jsem točil film místo profesionální videokamery lehkým fotoaparátem a měl
jsem obavu, abych neudělal nějaké zásadní chyby. Také mě zničilo čištění snímače CCD. Kdykoliv jsem měnil
objektiv, dostal se díky větru malý prach na snímač. Ve výsledném obrazu může způsobit třeba velký, nepříjemný
flek. I zvukaři Danovi dělal vítr v mikrofonu dost velké problémy. Navíc, když jste celý den venku a fouká hodně,
máte pocit, že to profukuje až na kost. Ten vítr je hodně studený.
Ještě takový nezvyk, nezapomenout se a nechodit nikam sám. Od základny jsem mohl sám do 50 metrů. Kamkoliv jsem šel dál, musel jsem mít doprovod se zbraní proti případnému útoku medvěda.
V dokumentu jsou i lední medvědi, museli jste v souvislosti s nimi řešit nějaké nepříjemné situace?
Ano, medvědi to je hodně nepříjemné, ale my jsme naštěstí žádný problém neměli. Každý rok tam někdo zahyne
při útoku medvěda. Vloni medvěd zabil jednoho turistu ve stanu přímo v kempu hlavního města Longyearbyen! A
to město má zhruba 2 500 obyvatel.  
Co naopak hodnotíš během své cesty jako nejpříjemnější?
Pro nás středoevropany je to země s neznámou krásou, transcedencí. Dá se říci, že se tam dobře medituje. Zvířata, která se vás nebojí, můžete k nim blízko. A lidé - vědci, byla s nimi nejen sranda, ale mají moc zajímavé
názory, myšlení. Prostě vzdělaní lidi, kteří jsou schopni něco vydržet v nepohodě a odříkání. A také bylo skvělé
neustálé světlo, to je výhodné pro filmaře, že mohou dlouho natáčet. Až je člověk překvapen, když se podívá na
hodinky, zjistí, že je po půlnoci a měl by jít raději spát.
Pokud se chcete dozvědět více, zvu vás, přijďte se podívat do zdejšího muzea. Pokud to covid dovolí,
bude se promítat film s následnou besedou 29. května od 18:00.
Ptal se: Vojtěch Hrdlička
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Skvělé bruslení na opraveném rybníku
Polovina měsíce února přinesla
silné mrazy, tím pádem i skvělé podmínky pro zimní sporty.
V okolí lidé vyrazili bobovat, lyžovat, na běžky, ale také bruslit na
zrekonstruovaný tetínský rybník.
Bruslení minulý rok meteorologické
podmínky nepřály, letos to alespoň
na cca týden vyšlo. To neuniklo desítkám lidí, kteří si přišli zabruslit.
Podle slov jednoho ze zúčastněných
dokonce zmrzlý rybník přilákal i lidi
ze sousedního Berouna. Doufejme,
že i v příštím zimním období budou
skvělé podmínky pro bruslení.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV

Pod širým nebem - Tetínská půlnoční
„…v té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a v noci se střídali na hlídce u svého stáda.
Najednou u nich stále anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila…“
Lukášovo evangelium 2, 8
Už je to rok. S malými přestávkami
je to rok, co se nemůžeme normálně potkávat. S rodinou, přáteli, na
mších v kostele. „Přišli“ jsme již o
Velikonoce (psáno 7. 3. 2021, kdy
ještě není jisté, zda přijdeme i o ty letošní). O Vánoce? Bez půlnoční mše
si je neumíme představit. Opatření
jsou ale neúprosná. Pod střechou
kostela se ve větším počtu scházet
nesmíme ani v rouškách. Ale když
to nejde pod střechou? Kde je vůle,
tam je cesta. A tak starosta Martin
a lid kostelní poprosil duchovního
správce Petra, zda by přistoupil na
mši pod širým nebem, statkář Matěj zapůjčil stany, ministranti z rodu
Václavů zařídili osvětlení, sestřičky
z fary i další tetínští pomohli stěhovat židle a vybavení. A tak tradičně
jako každý rok proběhla půlnoční… i
když netradiční, pod hvězdami.

nesněží). Hvězdy přátelsky pomrkávaly na zvláštní sešlost – jednotlivci i rodinné „hloučky“ s usínajícími
dětmi dodržovali povinné rozestupy
ve světlech lamp a hvězd obráceni
k osvětlenému obětnímu stolu pod

stanem, kde stáli páter Petr a ministranti v rouškách. Slova z Knihy knih
plynula, v evangeliu podle Lukáše
zaznělo: „…v té krajině nocovali pod
širým nebem pastýři…“ Pod širým
nebem… Jako by se Sláva Páně

Počasí nám přálo, i vítr se utišil (pro
jednou jsme byli rádi, že na Vánoce
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kolem nás rozzářila. Poprvé jsem o
této kouzelné noci vnímala souznění s pastýři, kteří v chladné noci šli
za velkou září, aby se potkali s právě narozeným Ježíšem. A najednou
nebyla tato mše z nouze ctnost, ale
nejkrásnější vánoční bohoslužba, jakou jsem kdy prožila.

Na začátku jsem psala: přišli jsme o
svátky… Ale přišli jsme o ně skutečně? Vánoce byly krásné, protože jsme se ještě více spojili, aby
se půlnoční mohla konat. A nejen
o Vánocích jsme si všichni spojili.
Přeji Vám/nám všem, abychom se
zase mohli normálně scházet, ale

také, abychom ve všem dokázali
nalézt něco hezkého, nebo dokonce kapku Světla s velkým „S“.

Ivana Vašků

Tetín v médiích

Naše obec se v médiích za dlouhá léta objevila mnohokrát. Za posledních pár let se však o Tetínu média
zmiňují častěji, a to díky dvěma faktorům. Prvním je blížící se výročí 1100 let od smrti kněžny Ludmily, kdy
pozornost médií směřuje tímto směrem. Druhým je zvýšená aktivita Pracovní skupiny Vnější vztahy (SVV) a
vedení obce směrem k médiím, která média začala více oslovovat, např. i prostřednictvím tiskových zpráv. Velkou
zásluhu na tom také nesou aktivní občané, kteří svou činností ať už v kultuře či sportu rozvíjí život na Tetíně, a tak je
Tetín ještě zajímavějším místem. Rád bych poděkoval aktivním spoluobčanům, kteří pomáhají Tetín propagovat ať
už na sociálních sítích nebo jakkoliv jinak. Velký dík také patří těm, kteří se např. přímo zapojí do natáčení různých
reportáží, např. paní Hahnová, Páleníčková a další.
Teď ale konkrétně, kde se Tetín za poslední dobu od prosince 2020 objevil a o čem jste se možná nedozvěděli, pokud nesledujete sociální sítě či webové stránky obce? Níže nabízíme krátké shrnutí těch nejzajímavějších zmínek od
prosince 2020 a návod, jak se k článkům dostanete.

		

Toulavá kamera – V únoru byl na Tetíně štáb, který natáčel do pořadu Toulavá kamera na ČT 1. Díl
o Tetínu by měl být, podle sdělení štábu, odvysílán na jaře 2021. Přesný termín nám bohužel nebyl sdělen. Záznam
po odvysíllání najdete na webových stránkách České televize a následně ho i my zveřejníme na webu i sociálních
sítích obce
		Historie.cs – Svatá Ludmila, babička a vládkyně – 27. 2. 2021 na ČT 24 byl odvysílán díl tohoto
hodinového historického pořadu o svaté Ludmile. Záznam najdete na webových stránkách ČT pod názvem tohoto
pořadu.
		
V pořadu TV Praha Středočeská nej se na samotném konci roku 2020 objevil krátký jedenáctiminutový dokument o Tetínu. Diváci se mohli dozvědět nejen o historii naší obce, ale také o současných zajímavostech.
		
V rámci zpravodajství TV Praha byla věnována pozornost výročí 1100 let od smrti svaté Ludmily.
Toto téma se týká celého Středočeského kraje, a tak byly reportáže z více míst. Mezi nimi samozřejmě nechyběl
ani slavný Tetín. Obě reportáže z TV Praha naleznete pod jejich názvem + slovem Tetín na webových stránkách TV
Praha.
		
V Berounském deníku se obměnila redakce, a jsme rádi, že se o Tetínu pravidelně zmiňuje. Od
ledna 2021 bylo o Tetínu publikováno více než sedm článků, další se připravují. Články naleznete na webových
stránkách Berounského deníku, články stačí vyhledat pod slovem Tetín.
		
V neposlední řadě o Tetínu vyšel článek 1.4 v Podbrdských novinách. Článek se věnoval Tetínu,
investicím v obci a přípravám na Národní pouť. Článek naleznete na: nasregion.cz/berounsko/.
V následujících měsících očekáváme další nárůst zmínek o naší krásné obci v médiích. Jedním z cílů Pracovní
skupiny Vnější vztahy (SVV) je také tyto zmínky ukládat. Následně by mohl být vytvořen například archiv pro účely
Muzea či propagace nebo image obce.
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Komunitní centrum
sv. Ludmily na Tetíně

Pozvání k setkáním (nejen) „online“
Jaro už nám pomalu klepe na dveře, avšak vrata Komunitního centra sv. Ludmily zůstávají pro veřejnost kvůli epidemii covid-19 stále zavřená. Zvláštní
první rok fungování centra, které má sloužit k setkávání lidí. Nicméně není
jenom černé, co tak na první pohled vypadá. To, že se nemůžeme setkávat
„naživo“, nás přimělo vstoupit do online prostoru – a setkání v komunitním centru natáčet na video či rovnou živě
vysílat. A tak v konečném důsledku může naše besedy a setkání „navštívit“ mnohem více lidí, než kolik by v jeden
konkrétní čas do komunitního centra přišlo – stačí připojit se k online besedě z domova, anebo si pustit video na
youtube kanálu…

Tetín a jeho lidé
Novým projektem, který jsme zahájili na začátku roku 2021 a který nám dělá velkou radost, je cyklus Tetín a jeho lidé.
Cílem tohoto projektu je zachovat vzpomínky tetínských pamětníků a zprostředkovat zajímavá vyprávění současných obyvatel Tetína… Každý měsíc proto natáčíme medailonek jednoho hosta, který je poté možno zhlédnout na youtube kanálu
KC Ludmila. Ke každému medailonku také pořádáme „premiéru“ – setkání, při kterém si můžete s naším hostem popovídat, položit mu vlastní otázky. Těšíme se, až tyto premiéry bude možné uskutečnit přímo v komunitním centru. Prozatím je
pořádáme alespoň online prostřednictvím aplikace zoom.
A čí medailonky již můžete na youtube kanálu najít? Naším prvním hostem byla paní Lidmila Brejchová, druhým pak ing.
Karel Huml – oběma patří náš srdečný dík za velmi milé a zajímavé vyprávění. Nový díl cyklu uvádíme vždy třetí středu v
měsíci.

Cyklus Smíření
Kromě výše zmíněných medailonků můžete na youtube kanálu KC Ludmila najít např. také záznam velmi zajímavého rozhovoru s paní Miluškou Havlůjovou, která byla v 50. letech vězněna ve Sv. Janu pod Skalou. Tato beseda proběhla v rámci
cyklu Smíření, který pořádá Sdružení sv. Ludmily na Tetíně.

Další aktivity
Informace o probíhajících aktivitách komunitního centra jsou k nalezení na internetu na adrese www.kc-ludmila.cz. Za
všechny zmiňme alespoň dluhovou poradnu, která je i v době pandemie otevřena každé druhé pondělí a nabízí bezplatnou
odbornou radu a pomoc v oblasti dluhů všem příchozím. Anebo jarní hru Záchranná mise, kterou měly (nejen) děti možnost
hrát s komunitním centrem po několik týdnů předvelikonočního období.

Co nás čeká
Je samozřejmě těžké odhadnout, jak se bude epidemická situace v naší zemi vyvíjet a kdy budeme moci online programy
vyměnit za živá setkávání. Pro dobu online pro vás připravujeme další besedy a přednášky na dálku – nejen v rámci výše
zmíněných cyklů, ale i s dalšími hosty a odborníky.
Ve víře, že v červnu již bude možné se scházet, bych vás ráda pozvala na týden Ozvěny EKOFILMU, který chystáme ve spolupráci se Sdružením sv. Ludmily na Tetíně. Připravujeme také prázdninový příměšťák pro děti a letní
kurz angličtiny pro mládežníky, o kterých se více dočtete v samostatném článku. A jako dobrou zprávu pro děti
mohu také napsat, že již máme domluvené lego, abychom – bude-li to možné – od 31.8. do 4.9. znovu uspořádali
Legoprojekt.

Kateřina Ostatnická
ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně

Sledujte Komunitní centrum také na Facebooku: Komunitní centrum
sv. Ludmily a na webu: www.kc-ludmila.cz
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Prázdninový příměšťák pro děti a angličtina pro mládežníky
Ráda bych vás upozornila na dva prázdninové programy, které na letošní léto v komunitním centru chystáme
a které díky jejich spolufinancování Evropskou unií můžeme nabízet za výjimečných podmínek:
Prvním je Tetínský příměšťák – prázdninový program pro děti ve věku od 6 do 11 let, který by měl proběhnout
v termínu 23. - 27. srpna 2021. Nabízíme dětem možnost strávit tento poslední prázdninový týden hraním rozličných
her a prožíváním dobrodružství v lesích a na loukách v okolí Tetína. Rádi bychom společně s dětmi vytvořili novou
„stopovací“ stezku kolem Tetína, vyráběli z keramické hlíny a mnoho dalšího.
Druhým programem je intenzivní kurz anglického jazyka pro mládežníky od 15 do 20 let. Jedná se o unikátní
nabídku osvěžit či vylepšit si jazykové dovednosti před začátkem nového školního roku, a to pod vedením zkušených
lektorů i rodilých mluvčí. I tento kurz by měl proběhnout v týdnu od 23. do 27. srpna 2021.
Oba programy jsou spolufinancovány Evropskou unií z projektu: Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně, reg. Číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009915. Díky tomu je možné je nabídnout účastníkům zdarma. Stravování není
z projektu hrazeno a bude proto zajištěno dle společné domluvy účastníků, resp. jejich zákonných zástupců (např.
společnou objednávkou obědů, bližší info na tel. 603406718).
Na oba programy je možné se přihlásit již nyní, a to na adrese reditelka@kc-ludmila.cz. (Kapacita příměšťáku
je 20 dětí, kapacita kurzu angličtiny 16 účastníků.) V případě, že by státní orgány v termínu programů zakázaly organizování táborů či podobných akcí, budou i tyto programy zrušeny.
Kateřina Ostatnická
ředitelka Komunitního centra sv. Ludmily na Tetíně
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Milí Tetíňáci,

Tříkrálová sbírka

cílem organizování tříkrálového koledování je udržovat osvědčené dobré zvyky
a zároveň pomáhat.
Z důvodu protiepidemických opatření se tradiční lednový Tříkrálový průvod dětí
naší obcí tento rok nekonal.
Vyzvednout požehnanou křídu, nálepky s požehnáním pro váš dům, malé kalendáře a přispět do charitní kasičky bylo možné individuálně v kostele sv. Ludmily.

Do charitní kasičky se vybralo krásných 9.122 Kč, které pomůžou těm, co to nejvíce potřebují. Rád bych vám tímto poděkoval, že jste byli i v této nelehké době
velmi štědří.

Zároveň bych rád poděkoval skvělým spoluorganizátorkám, bez kterých by se
tato akce neuskutečnila: Jitka Drlíková, Marika Kadaníková, Magda Koryčanská, Iva Machulková, Ivana Vašků.
Přispět na potřeby Charity ČR je nadále možné online na platební bráně: https://
www.trikralovasbirka.cz/
Pokud kdykoli do 30. 4. 2021 zadáte částku a název Charita Beroun či PSČ 266
01, půjde váš dar také přímo do Charity Beroun.

Tetín žije a pomáhá!!!

S pozdravem Martin Loduha

Poděkování Charity Beroun
Vážení přátelé, ráda bych Vám,
Tetínským, jménem Charity Beroun
poděkovala za každoroční nasazení pro Tříkrálovou sbírku za to, že
Vám není lhostejný osud druhých,
ale ani naše tradice. Je to vidět na
výsledcích sčítání sbírky zde na Berounsku, kde se letos Tetín jako obec
umístil na pomyslném druhém místě
s téměř stejnou vykoledovanou částkou jako farnost Svatý Jan p. Skalou
Tetínský zpravodaj

(vyšší částku – kolem 15 000,- Kč
měl již jen Nižbor, Beroun a Cerhovice), a to i přesto, že se nemohl konat průvod. Celkově se pro Charitu
Beroun vykoledovalo 128 486,-, a
to 99 339,- do kasiček a zatím 29
147,- online.
Děkujeme.
Ivana Vašků
koordinátor sbírky na Berounsku
31

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Co připravuje Sdružení
sv. Ludmily na Tetíně
v roce 2021?
Milí Tetíňáci, jako většině občanů České republiky a obyvatelů Tetína,
covid-19 nás donutil změnit mnoho z našich plánů!
Příkladem je náš plánovaný cyklus
„Smíření“, který měl být naživo, ale
nakonec jej společně s Komunitním
centrem sv. Ludmily realizujeme on-line – začal v listopadu setkáním
s radiotelegrafistou a letcem RAF ve
II. světové válce Tomášem Lomen,
pokračoval v prosinci dalším setkáním s paní Miluškou Havlůjovou, pronásledovanou a uvězněnou ve Svatém Janě pod Skálou komunistickým
režimem v padesátých letech. Chystáme posezení s badatelem Janem
Procházkou s názvem „Znáte český
Mauthausen?“. Povídat si budeme
o nedalekém Trestaneckém lomu a
politických vězních, kteří zde pracovali.

měsících prováděli denně kromě
pondělí a úterý. Ale i v tyto dny bylo
možné se domluvit na prohlídce,
stačilo napsat nebo zavolat našim
průvodcům, paní Stáně Hahnové,
nebo panu Láďovi Peckovi. Návštěvníci přijížděli často cíleně nejenom
ze vzdálených koutů naší republiky, ale i z ciziny. Namátkou jmenuji
Bulharsko, Argentinu, Guatemalu,
Kazachstán, Polsko, Černou Horu,
Vatikán. Vždy máme velkou radost,
že návštěvníci odjíždějí, dá se říct s
nadšením, kolik se toho v naší vesnici dozvěděli z české historie. Samozřejmě chválí i úpravu a údržbu vesnice a krásnou přírodu. A my jsme
rádi, že jim toto vše můžeme přiblížit.

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně plánuje v letošním roce zachovat podobu průvodcovské služby stejnou jako
v loňském roce. Loni jsme v letních

S Komunitním centrem sv. Ludmily
aktuálně spolupracujeme zejména
k přípravě cyklu „Tetín a jeho lidé“ a
pokud nám to pandemie dovolí, plá-

nujeme v květnu tradiční pouť ke sv.
Janu Nepomuckému a 28. 5. 2021
se připojíme k celonárodní Noci kostelů. Od května do září 2021 hostíme v kostele sv. Jana Nepomuckého
výstavu o sv. Ludmile.
Především se ale zapojujeme do
příprav roku sv. Ludmily, které vrcholí celonárodní svatoludmilskou
poutí na Tetín v sobotu 18. 9. 2021.
Je nám ctí, že můžeme být jedním
z jejích šesti hlavních pořadatelů. Ve
dnech hlavní pouti 17. - 19. 9. 2021
budeme ku pomoci při organizaci
duchovních slavností a plánujeme
různé doprovodné akce, divadlo pro
děti a pro dospělé, přednášky, koncert souboru Hradišťan, Vymetání
půdy… Tak doufejme, že do té doby
budou všechny patálie s covidem-19
už nadobro za námi!

Paní

Stanislava

Hahnová

(členka

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně) v pořadu PRAHA TV Středočeská NEJ (premiéra 21. 12. 2020)

Anne-Marie Páleníčková
Členka Sdružení sv. Ludmily na
Tetíně
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Národní pouť

Představení organizačního výboru pro Národní pouť
Národní Svatoludmilská pouť se uskuteční sice až v 18. září, ale přípravy
na ni začaly již dávno. Dávno znamená již od roku 2015, kdy byl založen
spolek Svatá Ludmila 1100 let, který se svými téměř šestiletými aktivitami snažil veřejnosti připomenout jednu z nejvýznamnějších žen
české historie.
Byl to právě i spolek Svatá Ludmila
1100 let, díky jehož aktivitě daly státní a církevní instituce, jako je Vláda,
kraje, Senát, Arcibiskupství pražské
a další, projektu podporu. Jednou
z hlavních snah spolku bylo také od
těchto institucí získat i podporu, aby
se na Tetíně Národní pouť v roce
2021 vůbec uskutečnila. A to se
povedlo. Kromě toho se spolku též
podařilo zajistit podporu a oficiální
vyhlášení Roku sv. Ludmily na půdě
Senátu ČR. Tyto výsledky zabraly
několik let snahy, a spolek tak jednu ze svých úloh splnil. Obec Tetín
také svou úlohu z velké části splnila,
a velkou část se ještě chystá realizovat. Jde například o rekonstrukci
historického jádra obce, infrastruktury, či marketingovou aktivitu. Nyní
je však nutné se připravit na Národní
pouť jako takovou.
V posledních třech letech byla hlavním organizátorem Obec Tetín. Svatoludmilské poutě rozpohybovala a
rozšířila o bohatější kulturní program

či trhy ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let,
Sdružením svaté Ludmily, Farností Beroun a Velkostatkem
Tetín. Letošní Národní pouť však
bude mít organizátorů více a ani
jeden není hlavní. Na podzim
2020 proto vznikla organizační
skupina nazvaná organizační výbor Národní Svatoludmilské pouti.
Organizační výbor se skládá celkem
ze šesti subjektů: Obec Tetín, Arcibiskupství pražské, spolek Svatá
Ludmila 1100 let, Římskokatolická
farnost Beroun, Velkostatek Tetín a
Sdružení svaté Ludmily na Tetíně.
Za koordinátorku poutě si subjekty
vybraly paní Ing. Simonu Boldi. Každý z členů výboru má na starost určitou část příprav. Velkostatek má na
starost technickou přípravu louky u
fotbalového hřiště, kde by měla proběhnout poutní mše a večer koncerty. Arcibiskupství pražské připravuje
hlavní program pouti, tedy poutní mši
a příjezd lebky svaté Ludmily, a s tím
spojené doprovodné akce a oficiality.

Spolek Svatá Ludmila 1100 let aktuálně řeší marketingovou stránku,
obec Tetín svůj kulturní doprovodný program, dopravu a bezpečnost,
Tetínské trhy a další. Farnost Beroun
spolu s Arcibiskupstvím dělá přípravy na církevní stránku pouti a SSL
připravuje svůj doprovodný kulturní
program.
Věci jsou sice ještě v přípravách, ale
každý subjekt organizačního výboru
dělá vše pro to, aby byla akce úspěšná. A pokud nám to situace s čínskou
chřipkou dovolí, tak to bude jistě na
Tetíně akce století.

Vojtěch Hrdlička
předseda SVV

Na YouTube kanálu obce Tetín najedete videa z předchozích ročníků
Svatoludmilské poutě.
NOVĚ na Instagramu
můžete sledovat tetínskou průvodcovskou službu,
IG @tetin_pruvodci_kostely
a dozvíte se tak mnoho zajímavostí nejen z Tetína.
Tetínský zpravodaj
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Damil se mění
Vzhledem k tomu, že se dnes Damilu se odehrává celá řada aktivit,
rozhodl jsem Vás o celé koncepci a
plánech vedení obce informovat.
Vrch Damil je pro obec rozhodně významným kopcem. Je dominantní a
poskytuje krásné výhledy. V průběhu
staletí se však dost mění. V dávno
zapadlých časech zde možná věštila
budoucnost Tetína či snad celé České
země bájná kněžna Teta. Možná se
zde inspiroval i Václav Hájek z Libočan. Kopec nesl dříve název Pohled,
ale na vojenských mapách z roku 1790
již nese jméno Damiel. Byl tehdy podle
map zcela holý, bez lesů. V 19. století se zde začal v několika lomech těžit
vápenec, jeho těžba sice skončila již
v padesátých letech dvacátého století, ale vzhled významně poznamenala.
Nejspíše již počátkem 20. století se začalo s jeho zalesňováním, po skončení
těžby a ukončení pasení Damil začal

zarůstat náletovými dřevinami a křovím.
V současné době stojíme před rozhodnutím, jak toto území kultivovat a
současně zachovat jeho formující se
přírodní charakter. Je důležité se podívat na Damil jako na celek, kde se
mísí hospodářské využití s přírodně
odpočinkovým charakterem. Z pohledu ekonomického využití území zde
dominovala především těžba vápence
v Modrém, Bílém, Hergetově a dalších menších lomech. Dnes jsou lomy
již šedesát let pro těžbu uzavřeny. V
současné době Hergetův i další lomy
postupně zarůstají lesem a křovinami
a získávají přírodní charakter. Vytvořily
se zde místy cenné vápnomilné biotopy. Bílý lom má krásně zachovalou
skoro kolmou vápencovou stěnu a i
proto byl využit v roce 2019 a 2020 pro
filmování seriálu firmy Amazon Wheel
of time. Jeho budoucnost sice není

zcela jasná, ale obec jako vlastník pozemků bude určitě usilovat o jeho přírodní charakter. Modrý lom je pro nás
příležitostí ke kombinaci hospodářského, rekreačního a přírodního využití.
Především sem bude již v tomto roce
přemístěn sběrný dvůr, který bude provozován Technickými službami Tetín.
Dále zde pokračuje rekultivace formou
ukládání zeminy, což bude v příštích
letech pokračovat. Výnosy z této činnosti jsou již dnes vítaným přilepšením
k obecnímu rozpočtu. V návaznosti na
zavážení zde bude nadále nějakou formou pokračovat sportovní využití pro
motokros a v příštích letech se počítá i
nadále se zapůjčováním pozemků pro
tzv. Fichtl cupy, pořádané i několikrát
ročně. Modrý lom je cenný i zdejším
vstupem do jeskyně, který musí být
chráněn. Dalším cenným technickým
objektem je portálový tunel, který by
mohl být využit jako malé muzeum těžby vápence.

Západ slunce nad Damilem.
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Celý Damil byl dříve využíván zemědělsky, především k pastvě, jen
v okrajových partiích byla orná
půda. Dnes pastviny postupně zarůstají náletovými dřevinami. Naším
cílem je optimalizovat majetkovou
držbu (jednáme se Státním pozemkovým úřadem), aby zde mohlo probíhat zemědělské hospodaření optimálněji. Byli bychom rádi, kdyby
se rozšířily travní porosty, a to jak
sekané louky, tak plochy spásané
skotem nebo ovcemi a kozami.
Pastviny na Damilu.

V lesních partiích je patrné, že les je
poměrně nový, vysázený převážně
v minulém století. V současně době je
narušován několika vlivy. Porosty smrku ztepilého byly zničeny kůrovcem
a prakticky všechny pokáceny. Lesní porost je především v okrajových
partiích prorůstán trnovníkem akátem a dalšími invazními druhy. Navíc
územím prochází nadzemní vedení
ČEPSu (400kV) a ČEZu (110kV), což
v ochranných pásmech těchto vedení
znemožňuje smysluplné lesní hospodaření.
Celkově můžeme ale již dnes mluvit o
přirozeném přírodním území, kde by-

chom chtěli chránit především místa
skalních výstupů a navazujících lesostepních lokalit.
Co se týká investic, pak tedy kromě sanace lomových stěn, rekultivace lomu,
vybudování sběrného dvora a sanace
tunelu byla provedena oprava povrchu
přístupových komunikací. Konkrétně
SPÚ financoval opravu povrchu polní
cesty od Sokolovny k Damilu a obec
za pomoci prostředků Ministerstva
průmyslu a obchodu zajistila opravu a
vybudování komunikace Pod Valy, pokračující kolem vodojemu až k tunelu.
V letošním roce budou v lomu ještě

vybudovány ochranné stěny proti padajícím balvanům tak, aby současně
zůstaly zachovány odkryté stěny lomu.
Dále se počítá s výsadbou aleje kolem
polní cesty od Koledníku k Damilu.
Co se týká rekreačního využití, naučná stezka Tetínské vyhlídky byla
rozšířena a osazena novými informačními panely. Chceme ještě doplnit informační cedule k technickým
památkám (tunel, starý vodojem,
propustek pod Ajskou). Trasa bude
propojena ve spolupráci s Klubem
českých turistů jako turisticky značená
cesta od Sokolovny přes vrchol Damilu
směrem na Koledník a pak dolů směrem ke cvičáku za Rozvodnou, kde se
napojí na hlavní turistickou trasu.
O dalším dění budete na veřejných
zasedáních zastupitelstva obce a
prostřednictvím Tetínského zpravodaje informování. Věříme, že budete
s vývojem Damilu v dalších letech
spokojeni.

Martin Hrdlička
starosta
Filmování seriálu Wheel of time v roce
2019 v Bílém lomu.
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Mezinárodní rok jeskyní a krasu
Na obecních vývěskách na Tetíně,
a zřejmě i na jiných místech u nás,
turisty i domácí zaujaly letáčky
s výše uvedeným nadpisem. Akce
vyhlášená Mezinárodní speleologickou unií pro rok 2021 je zajímavou možností, jak běžnou veřejnost seznámit s problematikou
krasových území.
Největší a nejznámější krasovou oblastí v ČR je kras Moravský se svými
jeskyněmi, podzemními toky a Macochou, s unikátními paleontologickými
nálezy, s bohatou skoro 300 let trvající historií výzkumu. Během těch let
by se v okolí Moravského krasu, ve
vesnicích a městech blízkých krasu
našly celé dynastie badatelů, zapálených krasových amatérů či odborníků na určitou problematiku vývoje
a poznání krasového fenoménu. Zde
se bavíme o brněnské aglomeraci,
o školách, klubech, továrnách, které podporovaly výzkum po více než
stovku let.
My však budeme mluvit o krasu Českém, tady u nás. Aglomerace pražská, to je Praha, Beroun, Kladno,
Příbram. Čítá zhruba 2 miliony lidí,
z nichž značná část vyráží o víkendech pěšky, na kole, autem, za keškami, stanovat nebo spát pod širákem do území nazvaného bezmála
před sto lety krasovým badatelem
Jaroslavem Petrbokem Český kras.
V Technické matici české z pera stavebního inženýra Alberta Vojtěcha
Velflíka (vycházela mezi lety 1911
– 1917) byl uveden takovýto odsudek: „Vápencová pahorkatina mezi
Prahou a Berounem není krasem,
neboť jsou zde známy jen tři jeskyně
– Prokopská v Prokopském údolí u
Prahy, Barrandova u Srbska a Turské maštale u Tetína.“
Tato slova byla napsána zakrát36

ko poté, kdy do tohoto území přišel Toni Hoenig, rakouský student
ze Štýrského Hradce, studující na
stavební fakultě německé university v Praze. Byl prvním amatérským
jeskyňářem, který u nás začal se
základy poznání – mapování krasových jevů. To bylo v roce 1909.
Doba po první světové válce přinesla rozmach lomové činnosti v souvislosti s vývojem trhavin během války,
přivedla do Čech vojáky z front ve
slovinském Krasu a postupně rozvíjela poznání krasového fenoménu.
Rozmach trampingu a horolezectví
přivedl do krasu další zvědavce.
Krutý zábor Sudet uzavřel pražským
horolezcům pískovcová města, a tak
začaly růst lezecké cesty v Srbsku
a Sv. Janu pod Skalou. Krátce po
skončení druhé světové války geolog a krasový badatel Vladimír Homola ve své souborné práci popsal
celkem 120 jeskyní Českého krasu
a provedl tak první soupis jeskyní
této oblasti, rozdělených po stránce
vývojové, geologické a geografické do 22 dílčích krasových skupin,
které již byly velmi blízké dnešnímu
členění Českého krasu.
Začátek padesátých let dal bádání nový impuls v podobě objevu
Koněpruských jeskyní na Zlatém
koni a zároveň se zde vytvořilo unikátní společenství lidí, kteří se začali výzkumem zabývat – skauti ze
zakázané organizace Junák – Český skaut, přírodovědci, studenti geologie.
V šedesátých letech vznikla první
organizace ochránců přírody TIS a
s ní i její Krasová sekce, která do
Českého krasu přivádí další zájemce zejména z řad mladých amatérů.
Během tzv. normalizace dochází
k dalšímu zvratu – v Praze zahnízdí
Husák. V reakci na tuto dobu vzni-

ká spontánní heslo: „Až bude nejhůř,
zalezeme do děr!“ Přicházejí tak další zájemci o kras – znovu zakázaní
Skauti, trampové, lidé se zájmem o
důlní podzemí, staré bunkry a opuštěné vojenské objekty. Koncem sedmdesátých let pak je režim, mimo
jiné i pod tlakem ze zahraničí, donucen povolit založení České speleologické společnosti, první celonárodní
organizace sdružující zájemce o
speleologii. Společnost dostává do
znaku okřídlenou karbidku s hořícím
plamenem ve tvaru písmen ČSS.
Těžko lze najít jiný spolek, jehož
logo pochází od autora tolikrát minulým režimem zakazovaného, Káji
Saudka.
Až do roku 1989 bylo velmi obtížné
zpracovat celkový náhled na Český
kras. Vyskytovala se zde řada vojenských, policejních a průmyslových
areálů, kde nebyla možná žádná dokumentace. Ojedinělé práce na evidenci a dokumentaci jeskyní se v té
tobě soustřeďovaly pouze na zpracování některých dílčích krasových
skupin. Po roce 1989 se o souhrnný přehled jeskyní Českého krasu
pokusil v roce 1994 O. Jäger, který
ve svém soupisu uvádí 403 jeskyní.
Tento soupis se stal základem jednotné evidence speleologických objektů (JESO), která je základní státem spravovanou databází jeskyní.
První skutečná a systematická evidence všech jeskyní Českého krasu
byla publikována kolektivem autorů
v roce 2003, jak jinak než ve sborníku Český kras, který každoročně vydává Muzeum Českého krasu v Berouně. Evidence uvádí 647 jeskyní s
celkovou délkou 20 403 m a největší
podíl na vzniku této databáze má berounský geolog Karel Žák. Databáze
je každé dva roky ve stejném sborníku aktualizována podle nejnovějších
výsledků speleologické činnosti –
Tetínský zpravodaj
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poslední aktualizace databáze z roku
2019 již uvádí 706 jeskyní s celkovou délkou 25 224 m. Nejdelší jeskyní Českého krasu jsou od svého
objevu Koněpruské jeskyně (2 050
m), těsně následované nejvýznamnějšími objevy posledních třiceti pěti
let – jeskyně Na Javorce u Karlštejna
(1 900 m) a jeskyní Ementál (1 884
m). Celá řada jeskyní jsou jen krátké, tak řečené blboďoury, které by
jinde ani nestály za zmínku. Ale malý
Český kras vyžaduje i malé jeskyně,
navíc stará tradovaná českokrasová
charakteristika praví, že „Jeskyně je
takový podzemní prostor, do kterého
zaleze jeskyňář, a nekoukají mu ven
nohy.“
Ale zkusme si představit ta čísla – každou jeskyni jako mapu, zachycenou
většinou dvojicí mapérů (mohlo jich
být i více, záleželo na velikosti objektu). Desetimetrová chodba s několika mapovacími body představovala
zhruba 4 hodiny práce v terénu, k
tomu ruční kreslení doma, pak kopírování. Pravda, dnešní moderní digitální technologie umožňují tuto činnost již značně urychlit a zefektivnit.
Ale předtím, aby bylo co mapovat,
bylo nutno lokalitu najít, vytvořit fotodokumentaci a v mnoha případech
vytahat jeskynní sedimenty ven na
světlo boží, zkrátka lokalitu objevit.
Deset metrů, to je zhruba práce tří i
více lidí po několik víkendů. Ale jsou
zde lokality s desítkami metrů, pět
z nich již překročilo celkovou délku
přes jeden kilometr. Některé lokality
jsou výsledkem nasazení amatérů,
jejich nadšení po nových objevech je
srovnatelné snad jen se zámořskými
plavbami v minulých stoletích. Snad
ještě víc. Kterýpak významný objev v
zámoří vznikal vleže či vkleče, s karbidkou či mizernou baterkou, s upraveným krumpáčem či polní lopatkou.
Sedimenty opouštěly podzemí v kanystrech, starých pekáčích, kýblech,
na vozících po kolejích vyrobených
z ocelových trubek či profilů.
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Poznání krasu rostlo a dále poroste
– není významnější území pro poznání přírodní historie, než je právě
kras. Zásadité sedimenty umožňují
zachování pylových zrn, ulit, drobounkých kostí drobných zvířat.
V profilech vchodů unikátní soubory
usazenin, svědectví dávno minulých
dob. Práce amatérských jeskyňářů,
mnohdy dělníků se základním či učňovským vzděláním, středoškoláků
z gymnázií a průmyslovek i vysokoškolských studentů byla následována výzkumy archeologů, paleobotaniků, malakozoologů. Archeologové
S. Vencl, V. Matoušek, přírodovědci
V. Ložek, I. Horáček a jiní by těžko
mohli bádat, kdyby je amatérští jeskyňáři nepřivedli na místa výzkumů
svými nálezy a objevy.
Objev vymražených krystalů v jeskyni Buml na katastru Tetína, unikátní
svědectví o dobách ledových, zaujal
i americkou NASA. Zpřesnění představ vývoje přírody pomáhá v modelování budoucích dějů v závislosti na
přírodních podmínkách.
Výzkumy samozřejmě budou pokračovat. Není zcela objasněna funkce
krasových vyvěraček ve Sv. Janu
pod Skalou, pod Tetínem, v Kodě a
další. Co skrývá podzemí, povede
se někdy do detailu objasnit fungování a zdrojnice vývěrů? Geologická
stavba krasu dává tušit, že se zde
skrývají ještě neobjevené jeskyně.
Jsou to jen určité indicie, ještě tajuplnější než v pevnosti Boyard, podněcují představivost.
V současné době je situace velmi
vážná, poznání krasu stojí na důležité křižovatce. Nikdy v historii nepřišlo
do tohoto území tolik lidí, jako v době
koronavirové karantény. Hrozí, že
nevědomí a nepoučení návštěvníci
poškodí křehké svědectví minulých
dob. Potkáte se s lidmi, kteří sledují práci jeskyňářů na lokalitě a pak
pronesou podle nich moudrý dotaz:
„To tady pátráte po nacistických po-

kladech?“
Potkáte s mládenci, kteří na otázku,
jestli by nechtěli pomoci svou prací,
odpovědí, že za 120 korun na hodinu. Netuší, že je málo amatérských
činností, kde si účastník trénuje
svoje technické, pracovní a odborné znalosti. Kde trénuje vytrvalost,
tvrdošíjnost, odhodlání, překonávání překážek. To je za víc než za
hodinovou sazbu. Kolik lidí odešlo
od jeskyní do soukromého podnikání, kolik aut s firemními reklamami
se sjede na jeskyňářských akcích?
Na souputnících Země ve sluneční
soustavě jsou taky jeskyně. Jednou
možná budou tvořit základ pro lidské kolonie, protože budou spolehlivými úkryty před kosmickým zářením, před planetárními větry. A tak
se může stát, že jednou bude kdesi
na kosmodromu čekat osádka, na
rukávech národní vlajky, a u některého z nich bude kromě státní vlajky
také symbol okřídlené karbidky Káji
Saudka s písmeny ČSS.
Každý může přispět k poznání. Stačí jen nahlédnout na stránky České
speleologické společnosti nebo jednotlivých jeskyňářských skupin a zapojit se. Stačí vyměnit moře někde v
Evropě či jinde za moře devonské,
které nám šplouchá pod nohama.
Každý může během krátké doby
pozdravit svoji známou lilijici, podrbat trilobita na zádech, pohladit ulity
hlavonožců nebo se proplazit kolem
díry, z níž v devonském moři vykukovala muréna či jiná potvora devonského moře. A večer s odřenými
koleny, bolavými zády, po pár pivech
s kamarády (samozřejmě po skončení karantény) usínat s představou,
co číhá za tou úžinou, kterou dneska zahlédl nad sedimenty, jen co by
ruku natáhl…
Ladislav Pecka, Roman Živor
ZO ČSS 1 -02 Tetín (původem
z Tetína a Berouna)
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Zajímavosti

Vyšel sborník Český kras 46/2020
Sborník, vydávaný Muzeem Českého krasu v Berouně, obsahuje opět články týkající se Tetína,
nebo práce tetínských jeskyňářů.
Prvním je rozsáhlé shrnutí významné lokality na Tobolském vrchu v
katastru naší obce. Kolektiv autorů
zde na stranách 5-27 popisuje archeologické nálezy ze Sisyfovy propasti. Nedávno zesnulý archeolog
Slavomil Vencl zde zkoumal ostatky
4 jedinců, kteří zde byli nalezeni při
speleologickém výzkumu. Během let
pak proběhl i rozsáhlý multidisciplinární výzkum, jehož výsledky jsou
v článku publikovány.
Na straně 37-44 je článek M. Hejny,
M. Jakovenka a K. Žáka o výsledcích mapování jeskyně Krápníkové
na Šanově koutě. Za pomoci pracovníků firmy Hrdlička zde došlo k prvnímu prostorovému skenování v jeskyních Českého krasu.
Tetínští jeskyňáři K. Žák, M. Hejna a
M. Majer pracovali na dokumentaci
nekrasových jeskyní přírodního parku Džbán, v rámci přípravy publikace
o tomto přírodním parku. Článek najdete na str. 45-52.
Krátké zprávy ze závěru ročenky patří k těm smutnějším. Na str. 72-74
se K. Žák a I. Horáček rozloučili s významnými badateli Českého krasu –
Vojenem Ložkem a Jiřím Kovandou.
Pro tetínské jeskyňáře ze zakladatelského kádru je Vojen Ložek spojen

s výzkumy na Martině, Na Bacíně
či na mnoha menších lokalitách
v Kodě, případně s prací na ložisku
pěnovců v Domášově z 50. let.

Na str. 78 pak naše skupina vzpomíná objevitele Martiny a jednoho
z prvních tetínských jeskyňářů – Petra Kohouta.
Ladislav Pecka
jeskyňář

Další číslo Tetínského zpravodaje vyjde v červenci 2021.
Své články zasílejte do 20. 6. 2021
na e-mail: cervena.veronika@icloud.com
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Inzerce

Obec Lety

vyhlašuje konkurs na obsazení
vedoucího pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A JIŽ FUNGUJÍCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LETY

Nástup od 1. ledna 2022.
Částečný úvazek od září 2021.
Zcela nová prvostupňová ZŠ v těsné blízkosti Prahy bude
dostavěna na podzim 2021. První žáky přivítáme v září 2022.
Hledáme aktivního, komunikativního člověka
s manažerskými schopnostmi, respektujícím přístupem
a dobrým přehledem v oblasti současných trendů ve výuce,
který bude pro svůj tým motivujícím lídrem a oporou.
Člověka, který má odvahu budovat zcela nový tým
pedagogů ZŠ a spolupracovat se stávajícím týmem MŠ.
Příjem přihlášek do 10. května 2021.
Více informací na www.obec-lety.cz
nebo na tel. 603 293 139

INZERÁT: Koupím dům v jakémkoliv stavu
nebo stavební parcelu na Tetíně.
Tel. 777 217 140
Tetínský zpravodaj
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Zimní Koda
Foto: Václav Červený
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