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Úvod | Investice

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
tak to sevření čínskou chřipkou nás
trochu opustilo a my můžeme přeci
trochu volněji dýchat. Snad to vydrží,
protože se začíná šířit nová mutace
čínského viru. Kromě obavy o naše
zdraví, omezení podnikání a vůbec
normálního života mám obavu, aby se
nezrušily všechny akce, které na druhou polovinu roku, a především na září
plánujeme.
Hlavní akcí letošního roku je Národní
Svatoludmilská pouť na Tetín 2021.
Toto výročí je pro nás velkou výzvou,
a tou je nejen akce samotná, ale i události související. Především nám toto
výročí pomohlo realizovat naší nebývalou investiční aktivitu v posledních
letech, kdy se nám povedlo zrekonstruovat část historického Tetína, vybudovat chodníky a komunikace, opravit
Kulturní dům, vybudovat nové muzeum a realizovat celou řadu dalších staveb. Bez svatoludmilského výročí bychom jistě tolik prostředků na realizaci
nezískali. Važme si proto toho, že Ludmila, tato nejstarší historicky prokázaná žena, žila právě i na Tetíně. Je

jasné, že kromě ní je zde i celá řada
dalších důvodů, proč je Tetín skvělé
místo. Nám se povedlo ho díky tomu
dostat do povědomí celého národa
sa vrátit ho tam, kam Tetín patří. Tedy
mezi významná místa Česka. Množství návštěvníků sice působí některé
potíže, ale je to rozhodně i příležitost
pro místní drobné podnikatele a pro
rozvoj jejich živností. S realizovanými
stavbami vznikala v některých částech
obce řada omezení, které většina
obyvatel trpělivě
snášela. Děkuji jim
za to. O to více si
můžeme chodníky a nové povrchy
do budoucna více
užívat. O víkendu
17.-19. září očekáváme, že na Tetín
dorazí velké množství poutníků a dalších návštěvníků.
Prosíme obyvatele, aby nám s organizací Národní

pouti pomohli, zapojili se do příprav.
Ostatní prosím, aby tento víkend omezili pohyb vozidly na minimum. Těším
se na letošní posvícení a věřím, že
tato událost, která se opakuje každých
100 let, se vydaří a Tetín bude moci
být hrdý, že vše zvládl.
Děkuji všem za pomoc.
Martin Hrdlička

Investiční boom na Tetíně ve finále
Na konci roku 2020 jsem psal, že se budeme snažit dokončit většinu staveb do konce roku 2021. To se nejspíše
povede. Tak rozsáhlou investiční činnost není jednoduché proinvestovat. Převážnou část prostředků získáváme
z dotačních zdrojů, jejichž získání není ale zdaleka jednoduché, jak by se mohlo zdát. Je s tím spojená náročná
administrativa a musíme dodržovat všechna zákonná pravidla, předpisy a podmínky dotace. Další prostředky
investujeme z obecního rozpočtu, jsme nuceni sáhnout i ke komerčnímu úvěru a nyní nám pomohl i Středočeský
kraj bezúročnou půjčkou.
Cizí investice, které obec neplatí, ale
pomáhá jim a ovlivňuje jejich realizaci:
Silnice III.třídy 11 530 Tetín (u Sokolovny). KSÚS ve spolupráci s obcí dokončil povrch v chybějícím asi 200m
dlouhém úseku od vjezdového ostrůvku k Hospůdce u Plotice.
ČEZ Distribuce – Ve vazbě na výročí
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v roce 2021 jsme iniciovali na vedení ČEZu 3 stavby kabelizace v obci,
a to ulice Na Parkáně a Hradní, kde
se vybudovalo i nové veřejné osvětlení a položila příprava chrániček pro
vysokorychlostní internet. Dále se připravuje kabelizace v ulici Župní a na
části Náměstí 9. května, a třetí stavba
je Pod Valy, Ve Hrobích a Dr. Axamita.
Obec to využívá k obnově veřejného

osvětlení a tlačí firmu CETIN k pokládce přípravy pro vysokorychlostní internet.
Vysokorychlostní internet – další pro
Tetín klíčovou investicí firmy CETIN,
která právě probíhá. První bylo přivedení DOK (dálkový optický kabel) na
Tetín. Mohl zde být již dávno, ale před
asi 15 lety jeden nechvalně známý

Tetínský zpravodaj

majitel pozemku tomu zabránil. Dnes
již mají vybudováno zařízení DSLAM,
které umožní obyvatelům, kteří mají
metalický kabel až domů, dosahovat
rychlost internetu 100-250 Mb/s. Snad
se povede zavést optiku až do domů,
kam již byly zavedeny trubičky FTTH.
Jedná se především o ulice Na Knížecí, Bořivoje, Na Příkopech.
Kostely. I pro ty z nás, kteří nejsme
praktikující křesťané a ani nenavštěvujeme v kostelích pořádané kulturní
akce, by měly být kostely nespornou
kulturní a estetickou památkou, které obohacují naši obec a dávají jí nezaměnitelný charakter. Organizačně
jsme proto podpořili snahu Římskokatolické farnosti Beroun kostely a jejich
okolí opravovat. Z venku jsou hotovy
fasády všech 3 kostelů. Nově jsou vymalovány uvnitř kostely sv. Kateřiny a
sv. Ludmily. Počítá se i s novým osvětlením všech tří kostelů.
Komunitní centrum sv. Ludmily je
další skvělou stavbu, kterou Římskokatolická farnost Beroun na Tetíně realizovala. Nyní se postupně dokončuje
okolí.
Nyní k investicím, které investujeme
jako obec. Nutno říct, že i množství
našich investic je poměrně značné a
je to možné především díky tomu, že
jsme úspěšní v získávání dotací z různých zdrojů a že máme prosperující
Technické služby Tetín. Realizace většiny investic je velice komplikovaná a
vyžaduje si značné úsilí, bohužel je
nás na to poměrně málo, a tak toho
máme někdy až nad hlavu.
Nejprve obecní investice, které se dokončily od vydání minulého Tetínského zpravodaje:
Na nový Tetínský rybník navázala
úprava povrchů kolem fary a hasičárny. Dokončil se chodník Na Knížecí a u
Sokolovny. Dokončila se bezpečnostní
vjezdová brána. Prakticky dokončen
je také kulturní dům. Vybudovala se
technická infrastruktura areálu hřiště

Tetínský zpravodaj

v rámci vybudování parkování camperů.

Investice

Nyní k investicím v realizaci:
Inv. č. 11 Zabezpečení skalní stěny
v Modrém lomu a ulice Pod Valy
Kromě ochranné stěny v lomu proti padajícím kamenům nad budoucím sběrným dvorem a opravené účelové komunikace od tunelu kolem vodojemu
až k prvnímu domu, se bude opravovat
tunel a bude opatřen mřížemi a možná
zde bude v budoucnu umístěna expozice těžby vápence na Tetínsku.
Inv. č. 53 Kulturní dům - řešení interiérů – realizace
Ulice Hradní opravena
Stavba je prakticky dokončena. Zbývá
umístění opony a dalších interiérových
věci, na které však obec nemá potřebné prostředky, takže se budou realizovat postupně. Od léta je ale možno již
kulturní dům používat.
Inv. č. 61 ČOV intenzifikace - projekt
Studie byla provedena a budeme pokračovat realizačním projektem
Inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace
V současné době probíhá výstavba a
provizorní sběrný dvůr u Nového hřbitova bude zrušen během léta.
Inv. č. 93,105 a 108 Cyklostezka na
Tetín – vjezdová brána, vlastní cesta
a chodník - realizace
Z organizačních důvodů jsme tuto větší
investici rozdělili na 3 části. Vjezdová
brána, na vjezdu do Tetína zpomaluje
dopravu z důvodu bezpečnosti. Vlastní cesta pro cyklisty a pěší vede vedle pastviny a zajistila bezpečný pohyb
mezi Sokolovnou a odbočkou na polní
cestu za Sokolovnou. Chodník od kraje obce až ke křižovatce na Hospůdkou
U Plotice je již dnes pochozí. Zámková
dlažba se bude dělat v budoucnu.

Inv. č. 99 Komunikace Na Parkáně a
náves - realizace
V současné době jsou hotovy první tři
etapy. Bude se pokračovat v říjnu až
prosinci ulicí kolem Machulkových a
rybníka. Dále zadní část ulice Na Parkáně, ulice Strážní a horní část ulice
Hradní. Věříme, že investice se podaří
a historická část obce dostane krásný
a unikátní ráz, který bude naší obec reprezentovat.
V druhé polovině roku ještě chystáme
výsadbu extravilánové zeleně a alejí
a budeme se připravovat na výstavbu
multifunkčního hřiště v roce 2022.
Věřím, že jste rádi, že věnujeme takové úsilí do realizace staveb, a děkujeme za trpělivost s omezeními, které
tyto stavby vyvolávají.
Starosta

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
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Financování investic na Tetíně

získáváme peníze i díky Ludmile a historickému významu Tetína
Financování investičních akcí na
Tetíně je jedním z hlavních témat,
kterým se za svého starostování zabývám. Abych zodpověděl některé
dotazy, které jako starosta čas od
času dostávám, napsala jsem tento
článek:
Pokud máme vybudovat vše, co jsme
si v roce 2015 dali za úkol v Plánu investičního rozvoje, který průběžně aktualizujeme, musíme zajistit dostatečné finanční prostředky. Bylo mi jasné,
že nevystačíme s prostředky, které do
obce proudí z tzv. RUD (rozpočtové
určení daní) přes státní rozpočet. Díky
předchozímu zastupitelstvu bylo zahájeno zavážení v Modrém lomu, což

se jevilo jako perspektivní zdroj financí
pro obec. Nám se povedlo řízení firmy
profesionalizovat a založit Technické
služby Tetín, jejichž středisko zavážení vydělává obci nemalé prostředky a
také středisko údržby obce, které převzalo břímě údržby veřejných prostor
(zeleň, úklid komunikací a další práce).
Chceme využívat i prostředky poskytované prostřednictvím dotačních výzev,
které stát pravidelně vyhlašuje. V tomto rozsahu to nemohly samostatně realizovat pracovnice Obecního úřadu
Tetín, obrátili jsme se na profesionální
firmy, které nám dotace shánějí, i administrativně za pomoci OÚ vyřizují.
Díky tomu jsme v minulých letech získali z fondů EU či státní rozpočtu ne-

malé prostředky a nutno konstatovat,
že poskytovatelé dotací velmi často
přihlíželi i k tomu, že obec připravujeme na rok 2021. Je ale pravda, že
dotace jsou propláceny zpravidla po
realizaci, takže jsme nuceni pracovat i
s různou formou úvěrů, ať již komerčních nebo velkorysým bezúročným
úvěrem Středočeského kraje, který
nám byl poskytnut právě díky přípravě
infrastruktury obce v souvislosti s Národní poutí. Dále bylo klíčové jednat
s dalšími investory jako je ČEZ, CETIN, KSÚS, Katolická církev, aby své
investice směrovali právě k nám. Pochvala patří i firmě Lomy Mořina, které
vytvořily dobré partnerské podmínky.
Martin Hrdlička

Do Berouna bezpečně
Silnice III. třídy 11530 Tetín – Beroun,
je dnes hezky opravena, což samozřejmě svádí řidiče k vyšší rychlosti.
Na této silnici se pohybují i obří nákladní vozidla, která jezdí do lomu.
Tyto skutečnosti významně ohrožují
chodce a cyklisty.
Obec se dlouhodobě snaží tuto situaci řešit. Proto se udělala tzv. vjezdová brána u Sokolovny, která má za
cíl zpomalit vozidla do obce vjíždějící.
Dokončuje se i chodník naproti Sokolovně, který je možno i nedokončené
podobě využívat. Úsek cyklostezky od
kraje obce k odbočce za Rozvodnou je
hotov v luxusní kvalitě. Dále pokračuje starší asfaltová komunikace až nad
cvičák. Zespodu z křižovatky na Zavadilce vede místní asfaltová komunikace s názvem U Vápenice až k cvičáku.
Donedávna chyběl úsek nad cvičákem
v délce asi 200 m, kde se muselo chodit po poli. Ty doby jsou dnes konečně
pryč. V tomto úseku je obnovena stará
polní cesta a cyklisté a chodci se tedy
dostanou na Tetín či do Berouna bezpečně bez ohrožení silniční dopravou.
Takže všichni Tetíňáci využívejte
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Obnovený úsek „nad cvičákem“ na cyklostezce Svaté Ludmily

Stezku sv. Ludmily k cestám do Berouna a zpět.
Je pravdou, že v současné době na
Tetíně probíhá množství investičních
akcí a máme s nimi plno práce. Proč
jsme si tedy vzali na starost úpravu
cesty, která je v majetku a na území
Města Beroun? Důvod je jasný. Jde
především o bezpečnost Tetínských
občanů a také o to, aby se turisté dostali po Stezce sv. Ludmily na Tetín pohodlně. Beroun má totiž jiné investiční
priority. Dali jsme dohromady realizační tým, udělali návrh a předložili kalku-

laci Městu Beroun. V Berouně byli mile
překvapeni finanční úsporností celého řešení a byli rádi, že to celé Tetín
zorganizuje a oni celou stavbu pouze
zaplatí. Děkuji tedy za spolupráci na
realizaci Tetínským firmám: Jaroslav
Rott, Velkostatek Tetín, Hrdlička spol.
s r.o. a Technické služby Tetín.
A Vás Tetíňáky znovu vyzývám. Do
Berouna bezpečně a pohodlně po
Stezce sv. Ludmily!
Martin Hrdlička

Tetínský zpravodaj

TJ SK Tetín | Ocenění

TJ a SK Tetín vstoupí do nové sezóny s novým předsedou
a spoustou plánů
Předchozí sezóna byla druhou
v řadě a doufejme že poslední, která
zůstala kvůli covidovým opatřením
nedohraná.
Neplánovanou pauzu jsme využili k vybudování posílení sítě elektrické energie okolo hřiště, výměny vodovodu a
vybudování kanalizace okolo sportovního areálu až do domečku. Také se
ve stejné trase vybudovala příprava
pro osvětlení části hřiště, příprava pro
osvětlení plánované víceúčelové hřiště a kurtů, a také se dotáhl až do domečku optický kabel. To vše se udělalo
při stavbě 8 stání pro kempery, které
budou mít u každého stání kohoutek
s vodou a elektrickou zásuvku. Ke
spuštění do provozu dojde velmi brzy.
V červnu se nám podařilo Obci Tetín

získat dotaci na víceúčelové hřiště,
které vyroste do konce roku 2022 na
místě stávajícího tenisového kurtu.
Nový areál se bude skládat ze dvou
kurtů a víceúčelového hřiště. V souvislosti a jeho budováním dojde k posunutí a částečnému zmenšení fotbalového hřiště.

Do sezóny 2021/22 byla přihlášena
dvě žákovská mužstva – mladší přípravka a mladší žáci. Oproti předchozím sezónám bude v příští sezóně
reprezentovat pouze jedno mužstvo
dospělých. Z důvodu nedostatku hráčů
byl zrušen rezervní tým neboli tetínské
béčko.

Dále Obec Tetín zažádala o dotaci na
nádrž u domečku, která by mohla sloužit nejen pro dešťovou vodu, ale i pro
vodu z vrtu. Sbírka na vrt pokračuje,
v současné době se od dárců sešlo sto
šedesát tisíc korun, čímž se dostáváme k polovině potřebné částky. Budeme moc rádi, když přispějete jakoukoliv částkou buď na účet 2601809939
/ 2010 (do textu při převodu napište
prosíme své jméno) nebo předejte hotovost členovi výkonného výboru.

Na valné hromadě TJ a SK Tetín dne
16.6.2021 byl zvolen nový předseda
a výkonný výbor klubu. Po šestnácti letech skončil ve vedení klubu Michal Hejna a novým předsedou byl
zvolen Martin Krtek. Výkonný výbor
bude pracovat ve složení Petr Lacina,
Ondřej Hrdlička, Michal Langhans, Miloš Pokorný, Václav Červený a Tomáš
Neumann.
Michal Hejna, zastupitel,
a Ondřej Hrdlička, místostarosta

Tetín získal ocenění!
Naše obec se snaží pro komunikaci
využívat nejmodernější nástroje komunikace jako jsou například: Mobilní rozhlas, webové stránky, emailová
komunikace, sociální sítě: Facebook,
Instagram, Youtube. Kromě toho samozřejmě fungují i vývěsky – úřední
deska, Tetínský zpravodaj či přímo informace na obecním úřadě.
Obec Tetín získala ocenění v prestižní soutěži Zlatý erb a to 2. místo
v kategorii: Nejlepší elektronická

služba a projekty Smart city za
aplikaci
Mobilní
rozhlas. Ocenění
předala přímo paní
hejtmanka Pecková na půdě úřadu
Středočeského kraje. Děkujeme všem,
kteří pomáhají ve
zdokonalování komunikace v obci.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV

Sledujte Tetín online na: www.tetin.cz
nebo na Facebooku: obec Tetín
Další číslo Tetínského zpravodaje vyjde v listopadu/prosinci 2021.
Své články zasílejte do konce října
na e-mail: cervena.veronika@icloud.com.
Tetínský zpravodaj
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Svatoludmilská pouť

Národní Svatoludmilská pouť

Každý rok u nás na Tetíně v září probíhá Svatoludmilská pouť a letos tomu nebude jinak, pokud to situace okolo
covid-19 dovolí. Akce proběhne 17.-19. září a hlavní program bude 18. 9. Letos je to navíc to velké výročí 1100 let
od smrti první světice a kněžny Ludmily. Jde o významné výročí pro Tetín ale i celou Českou republiku, a proto to
bude v letošním roce pouť Národní. Právě cca před 1100 let se rodila česká státnost. Podporu akci také dala řada
státních institucí.
Toto výročí zároveň ukazuje, jak je Tetín starý (jedna z nejstarších obcí v Čechách), ale také i jak je Tetín významný
pro historii naší krásné země. A právě dějiny a osobnosti naší země bychom si měli připomínat, což je mimochodem jedním z cílů této akce.
V následujících článcích vám přinášíme informaci k této připravované akci. Na akci nebudou chybět koncerty, trhy,
přednášky, divadla, výstavy a další akce. Pojďme si proto společně tuto akci století užít.

Kulturní program
Letošní program je pestrý a každý si přijde na své, bez ohledu na to, že je někdo věřící nebo nevěřící, důchodce či mladiství. Kulturní program byl takto nastaven, neboť Národní pouť je akcí celého našeho národa. Pojďme si shrnout program
Národní pouti. Kulturní program se bude odehrávat jako každý rok v centru obce (Náměstí 9. května), ale také na louce za
fotbalovým hřištěm.

PÁTEK 17. 9. 2021

17:45 – Slavnostní příjezd lebky sv. Ludmily na Tetín a modlitba za vlast (KOSTEL SV. LUDMILY)
18:00-19:00 – Svatoludmilské nešpory (KOSTEL SV. LUDMILY)
19:30-21:30 – Letní kino - 3 Bobule (U VINOTÉKY)
20:00-21:30 – Open air koncert: Má vlast – Český symfonický orchestr pod taktovkou Jana Talicha
(BEROUN - HUSOVO NÁMĚSTÍ)

SOBOTA 18. 9. 2021

11:00-13:00 – Poutní mše svatá (LOUKA)
14:00-18:00 – Vystavení lebky sv. Ludmily (KOSTEL SV. LUDMILY)
10:00-18:00 – Tetínský trh (CENTRUM)
10:00-18:00 – Burčáková slavnost (U VINOTÉKY)
10:00-13:00 – 6. Celosvětový sraz Ludmil a Bořivojů – registrace (STÁNEK PŘED. KOSTELEM SV. Ludmily)
13.00-20.00 – Kulturní program v centru obce (CENTRUM):
•
14:00-15:30 – Jiří Pavlica & Hradišťan (koncert) (PŘED SV. JANEM)
•
15:30-16:30 – Loutkové divadlo KA2 Legenda o Sv. Ludmile a Sv. Václavu (pro děti)
			
(PŘED SV. JANEM)
•
17:00-17.30 – prezentace Cyrilometodějské stezky (PŘED SV. JANEM)
•
19.00-20.00 – představení Angel-y: Klaunsko-mimické představení
			
Dialog dvou Angel-ek je sledem půvabně groteskních scén (divadlo)
			
(PŘED SV. JANEM)
•
13:30-14:30 – Vyhlášení srazu Ludmil a Bořivojů (KOMUNITNÍ CENTRUM)
•
15:30-16:30 – Prezentace projektu VIA Ludmila (KOMUNITNÍ CENTRUM)
•
16:30-18:00 – Co by tomu řekla sv. Ludmila? Odborná a duchovní debata (KOMUNITNÍ CENTRUM)
•
18:00-18:45 – Řeckokatolické zpěvy (KOSTEL SV. LUDMILY)
19:30-22:00 – Večerní koncerty (LOUKA):
•
19:30-20:45 – THE BACKWARDS – Beatles revival Beatles
•
20:45-22:00 – ABBA World revival
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NEDĚLE 19. 9. 2021

11:15-12:00 – Mše svatá (KOSTEL SV. LUDMILY)
12:00-18:00 – Festival místní hudby (PŘED SV. JANEM) Zahrají lokální kapely:
•
12:00-13:00 – Berounská kapela Bonbon (lidová a trampská hudba)
•
13:30-14:00 – Endorfin (pop)
•
14:30-15:00 – Hound dogs (rock and roll)
•
15:30-16:30 – Pohodáři (country)
•
17:00-18:00 – Marta Tauberová&pan Jonáš (Swing&Blues)
Programem vás provede moderátorka paní Ema Klementová
10:00-18:00 – Tetínský trh (CENTRUM)
14:30-17:00 – Vymetání půdy, malování Maruš Smetanové (PŘED SV. JANEM)
18:00-19:30 – Přednáška na téma: Český kras a jeho tajemství, přednáší: RNDr. Václava Cílka, CSc.
(KOMUNITNÍ CENTRUM)

Dobrovolníci
Pořádání akce samotné není jednoduché a neustále je hodně práce. Proto se také na vás obracíme s žádostí o pomoc při
hledání dobrovolníků, kteří by nám pomohli v oblasti: dopravy, zdravotnické služby či pořadatelské činnosti. Dobrovolníci
budou mít během poutního víkendu zajištěno občerstvení, včetně místa pro odpočinek, upomínkový předmět jako dar.
V případě zájmu nás prosím kontaktujtena e-mail: dobrovolníci@tetin.cz, nebo na tel.: +420725569180. Pojďte nám
prosím pomoci!

Dopravní a organizační informace během akce
Přinášíme Vám také několik důležitých informací ohledně akce. Především se to týká dopravy stejně jako v minulých letech.

Uzavírky a objížďka
Stejně jako v posledních několika letech budou na doporučení Policie ČR a dopravních inženýrů uzavřeny dva příjezdy do
obce. Obyvatelé Tetína se jako vždy ke svým nemovitostem samozřejmě dostanou. Uzavřena bude silnice od Zavadilky přes Rozvodnu na Tetín v obou směrech a stejně tak i silnice do Srbska. Příjezd do obce bude od Koledníka/
Koněprus. Toto bude platit od pátku 17. 9. od 6:00 až do neděle 19. 9. do 22:00.
Omezené parkování aut bude jako každý rok v několika ulicích. Obyvatelé na Náměstí 9. května, ulice Hradní, Hájka z Libočan, Strážní a Na Parkáně (kteří nemají možnost zaparkovat na svém pozemku) budou mít stejně jako v předchozích
letech o poutním víkendu vyhrazeno parkování. O tom, kde budou moci zaparkovat, budou včas informováni.
Největší dopravní vytížení očekáváme v sobotu 18. 9. od rána do odpoledne, v tento den doporučujeme omezit přejezdy
a tím se vyhnout případnému zdržení při příjezdu do obce a zároveň žádáme, aby obyvatelé Tetína v maximální míře parkovali na svých pozemcích.

Kde budou parkovat lidé odjinud (návštěvníci)?
Návštěvníci akce, kteří přijedou odjinud budou mít vyhraněna parkoviště na louce na Koledníku a u Bílého lomu, takže se
do obce vůbec nedostanou. Nemusíme se tak obávat návalu aut. Děkujeme tímto majitelům luk, zejména panu Durasovi a
Runtovi, za poskytnutí luk pro parkování.

Tetínský zpravodaj
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Autobusová přeprava
18.-19. 9. bude zrušena linka autobusu na Tetín a bude nahrazena pravidelnou kyvadlovou autobusovou dopravou, která
bude v provozu mezi zastávkou Křižovatka (u vinotéky) přes Koledník na nádraží v Berouně. Výhodou této linky bude, že je
zdarma, a to i pro občany Tetína, kteří budou mít namířeno do Berouna či obráceně na Tetín. Jízdní řád nebude, autobusy
budou pendlovat stále.

Autobusové zastávky – které budou fungovat?
O poutním víkendu bude fungovat na Tetíně jen zastávka Křižovatka. Z té budou autobusy pendlovat přes Koledník na
autobusové nádraží, kde autobus bude stavět na stanovišti odkud za běžného provozu jezdí výlukové autobusy.

Pěší cesta a elektrokola
Elektrokola budou normálně fungovat a budou k dispozici pro využívání. Jen je potřeba počítat s jejich větším využíváním
o poutním víkendu.
Cesta pro pěší z Berouna bude rovněž otevřena. Trasa (Stezka sv. Ludmily) vede z nádraží kolem „cvičáku“, kolem Rozvodny po nové cyklostezce až na náves.
Stezka sv. Ludmily od Srbska bude normálně v provozu.

Parkovací a vjezdové karty
Zároveň jsme se na doporučení odborníků pro váš snadnější průjezd v poutní den rozhodli o zavedení Průjezdových karet
„rezident“ pro Tetíňáky. Tyto karty budou sloužit pro váš rychlejší a jednodušší vjezd do obce. Je to jednoduché: Kartu
ukážete pořadateli při příjezdu do obce a ten vám obratem umožní do obce projet. Toto opatření zrychlí práce pořadatelů,
kteří budou zastavovat auta odjinud a umožní jen průjezd Tetínským obyvatelům, pořadatelům či pár pozvaným. Tyto karty
obdržíte v počtu 2 na jedno č.p. do vašich schránek v průběhu srpna. Vyplňte pouze SPZ svého vozidle a můžete je o
poutním víkendu používat.
V případě dalších dotazů ohledně pouti se prosím obraťte na: ou@tetin.cz. Děkujeme za pozornost při čtení tohoto
článku a těšíme se, že si tuto národní slávu společně užijeme.

Vojtěch Hrdlička a Lenka Viezánová
koordinátoři akce za obec Tetín
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Poděkování Mgr. Jitce Štencové
Čas běží a je to již více než 20 let,
kdy Jitka Štencová se stala ředitelkou
školy. Jejích 20 let práce v této funkci
je dáno jejím entuziazmem a pracovním nasazením. Svou funkci chápala
jako poslání a škole se věnovala i nad
rámec svých povinností za to jí patří
velký díky obce, ale i rodičů a hlavně
žáků, kteří ve své většině pokračují ve
studiu na dalších stupních vzdělávání.
Myslím, že spolupráci s obcí se povedlo dnes dostat školu do pozice, kdy se
za své čestné jméno Škola Václava
Hájka z Libočan stydět nemusí a má
svou roli ve vzdělávacím systému Berounska.
V květnu letošního se Mgr. Jitka Štencová rozhodla ze zdravotních důvodů
své působení ve funkci ukončit.
Zde je přehled dění za posledních 20
let. Ukazuje se zde společná snaha
obce Tetín a vedení školy školu nejen
udržet, ale udělat z ní špičkové vzdělávací zařízení. Kromě nasazení pedagogického týmu stojí za to připomenout, že obec Tetín v období od roku
2014 proinvestovala ve škole necelých
20 mil. Kč., což je myslím vidět.
r.2000 – jmenování do funkce ZŠ, 25
žáků, dvoutřídní škola
r.2002 – přestup školy do právní objektivy společně ZŠ a MŠ ( ZŠ 12 žáků
– jednotřídka, 2 roky po sobě nástup
pouze 2 žáci, MŠ 20 dětí) až do r. 2008
snaha o zachování školy, nebyly děti,
nikdo nedojížděl, žádné spádovosti.
Přestavba zahrady, rozděleno na hřiště pro školu a veřejnost.
2008-9 – ZŠ 20 žáků dvojtřídka, MŠ
20 žáků - přestavba bytu školníka ve
škole na prostory pro MŠ 2, navýšení kapacity MŠ o 15 dětí.
Získán grant na modernizaci hřiště u
budovy školy - výměna starých rozbitých betonových dlaždic za tarta-
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nový povrch, vybudováno hřiště na
míčové hry a zahradní odpočinkový
kout.
Rozvod
teplé vody na WC, rekonstrukce výdejny jídel z původních šaten školy.
V MŠ Župní výměna plastových oken.
Vybavení 2 učeben prvními interaktivními tabulemi s notebooky a dataprojektory, novým nábytkem (kulaté
stoly na skupinovou výuku).
2009-10-11 – ZŠ 24 žáků, dvoutřídka,
MŠ 35, ŠD 23dětí
Získán grant na Inovaci a individualizaci výuky v AJ a Informatice, zakoupení
nových učebních pomůcek a výukových sad na Přírodovědu a Vlastivědu.
Zhotoveno nové oplocení a vrata školy,
v MŠ Župní oprava zahradního domku
a herních prvků. Výměna plastových
oken a dveří v budově ZŠ v Hradní
2011-12-13 – ZŠ 28 žáků, dvoutřídka,
MŠ 35, ŠD 27 dětí
Vnitřní úpravy budovy ZŠ, výměna lina
a nábytku v přízemních třídách, botníků v šatně. Zbudování nové herny
z nevyužitých prostor dvora, rekonstrukce prostor původní kotelny a stodoly.
Vybavení další třídy Interaktivní tabulí
a počítači
2013 -14 – 15 – ZŠ 39 žáků + 9 na
individuálním vzdělávání - úzká
spolupráce s J. Královou, trojtřídka,
MŠ 35 dětí, ŠD 35 dětí.
V Hradní otevření nové třídy, šatny a
WC pro 1.ročník s bočním vchodem.
Vybavení třídy interaktivní tabulí, škola celkem 19 počítačů, 3 tiskárny a
kopírky. Získán Grant na Čtenářskou
gramotnost, vybavena školní knihovna
novými knihami.
Elektronické zabezpečení obou budov,
odizolování budovy v Hradní.

Školství
2015 – 16 –17 - navýšení kapacity
žáků ZŠ na 80, v ZŠ 49 žáků + 9 na
individ. vzdělávání, MŠ 35 dětí
Obec zajistila zateplení fasády a celého objektu, nová střecha, příprava podkroví budovy MŠ Župní. Rekonstrukce
zahradního přístřešku MŠ v Župní.
V ZŠ 21 počítačů pro žáky, 4 interaktivní tabule, učitelské notebooky, 13 ks
tabletů pro žáky. Rekonstrukce záchodů v ZŠ Hradní, nové kovové skříňky
v šatnách, nová školní knihovna, nové
nastavitelné žákovské lavice a židle ve
třídách. Vzdělávání a vybavování pomůckami v Evropských dotacích Grant
Šablony 1.
Vybavení zahrady v MŠ Hradní.
2017-18 -19- ZŠ 52 žáků + 14 individ.
vzdělávání, čtyřtřídní, ŠD dvojtřídní
– 55dětí, MŠ 35,
Obec získala grant IROP – rekonstrukce půdních prostor v ZŠ Hradní na
přírodovědnou třídu a laboratoř, rekonstrukce tříd , kabinetu a sborovny v 1.
patře.
Dokončení grantu IROP- bezbariérový přístup, nová učebna, spisovna,
laboratoř, sborovna, kabinet, nová konektivita, rekonstrukce elektr.rozvodů.
Nová dlažba, linoleum, koberce v 1.
patře a mezipatře.
Vybavení pomůckami a nábytkem za
1 800 000,- ( 25 počítačů pro žáky, 3
Interaktivní panely,9 učitelských nootebocků, 6 žákovských, 6 elektrostavebnic Lego na Robotiku, 5 systémů
PASCO na fyzikální veličiny s připojením na internet, 15 tabletů
2019 -20-21- ZŠ 74 žáků + 5 na individ.vzděl., pětitřídka, ŠD 2 třídní, při
Covidu 3třídní, MŠ 35 dětí.
Zateplení budovy ZŠ v Hradní, nová
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fasáda, nový ventilační systém budovy. Rekonstrukce vstupní chodby do
ZŠ, rekonstrukce chodníku u budovy.

pomůckami obou MŠ, úpravy zahrad
novými hracími prvky. Rekonstrukce
nábytku ve třídách v 1.patře.

Vzdělávání žáků a pedagogů a vybavování pomůckami v Evropských dotacích Grant Šablony 2 – zakoupení dalšího interaktivního panelu, vybavení

Vzdělávání v době COVIDU na plaformě Google Apps po celou dobu
zavření školy v 1. i ve 2.vlně, vzdělávání učitelů i žáků po meetech.

Tetínská škola má novou ředitelku
V červnu vybírala osmičlenná komise
ve složení dvou zástupců obce, zástupce rodičů, učitelského sboru, krajského úřadu, školní inspekce a dvou
odborníků jmenovaných školní inspekcí nového ředitele MŠ a ZŠ Tetín. Ve
dvoukolovém konkurzu vybrala komise paní Mgr. Ladislavu Malířovou
a doporučila ji starostovi ke jmenování ředitelkou.
Paní Malířová má k tetínské škole blízký vztah. V roce 2000 nastoupila jako
učitelka v mateřské škole, od roku
2009 se stala zástupkyní ředitele školy

Takže paní ředitelko děkujeme za
odvedenou práci a přejeme hodně
pracovních úspěchů v pokračující
pedagogické praxi.
Ing. Martin Hrdlička
starosta

pro předškolní vzdělávání. V této pozici působila do roku 2019 a zároveň vyučovala na zkrácený úvazek v základní škole. V roce 2019 přešla na pozici
zástupkyně ředitele školy pro základní
vzdělávání a stala se třídní učitelkou 2.
ročníku. V letošním roce dovedla své
žáky do 5. ročníku. V rámci svého působení v této škole se často zapojuje
do dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, kde získává nové podněty
pro svoji práci.

vše dobré, co ve škole dnes funguje.
Chce se zaměřit na zvyšování dobrého jména školy, udržování vstřícného
vztahu učitel - žák - rodič, dále navázat
na spolupráci se zřizovatelem a s místními organizacemi, zapojovat se do
projektů souvisejících se vzděláváním
dětí a žáků, včetně dotačních projektů
pro zlepšování vybavenosti školy. Dále
uskuteční revize školních vzdělávacích
programů pro předškolní a základní
vzdělávání.

Ve své Koncepci ZŠ a MŠ Tetín, kterou
komisi představila, chce navázat na

Michal Hejna
předseda školního výboru

Z-BOX od firmy Zásilkovna s.r.o.
Vážení občané jistě jste si všimli umístění červeného boxu vedle bývalé pošty u Tetínské hospody. Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
s.r.o., díky kterému už nikdy nemusíte
být jako na trní a čekat až Vám zavolá
kurýr, ale zásilku si můžete vyzvednout
24hod. denně třeba až pojedete z práce. Cena doručení je stejná jako na
výdejní místo.

K vyzvednutí potřebujete chytrý telefon, kam si zdarma stáhnete mobilní
aplikaci Zásilkovna.
Jakmile budete u Z-BOXu, zapnete
mobilní aplikaci Zásilkovna, která se
automaticky spáruje se Z-BOXem pomocí Bluetooth a sama Vás navede.
Pak už jen stačí jedno kliknutí a Z-BOX
otevře příslušnou schránku s Vaší zá-

silkou, kterou si převezmete a schránku zavřete.
Nakonec bychom rádi touto cestou
poděkovali za spolupráci pana Viktoru Červenému a Karlu Volfovi, kteří se
značně podíleli na umístění Z-BOXu
v naší obci. Doufáme, že budete se
službou spokojeni.

Jak to funguje?
1. Nákupem na e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovou si zvolíte službu Zásilkovny.
2. V košíku zvolte doručení na výdejní místo a ze seznamu vyberte Z-BOX Tetín, Na Knížecí 78.
3. Vyčkejte na informaci, že řidič doručil zásilku do
zvoleného Z-BOXu.
4. Poté si můžete zásilku kdykoliv vyzvednout.
Daniela Ubryová a Karel Volf, SŽP
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Životní prostředí

Revitalizace historického jádra
V minulém čísle Tetínského zpravodaje jsme informovali o chystané rekonstrukci některých částí historického
jádra Tetína. V těchto dnech jsou již
hlavní práce na plánovaných etapách
(1, 2 a 3) dokončené a také se stihla
navíce polovina etapy 4 v ulici Na Parkáně. V těchto částech chybí dodělat

už jen drobné úpravy a doufat, že se
podaří do pouti, aby co nejvíce vyrostla
tráva.
Protože obec obdržela na začátku
června dotaci i na další etapy 4, 5, 6
a 7, tak bude možné v této stavbě po
pouti pokračovat. Chtěli bychom začít

hned v říjnu. Jedná se o začátek ulice
Hradní (5), ulice Na Parkáně u rybníka
(4) a směrem k hradu (6) a také ulicí
Strážní (7). Navíc z dlažby zrekonstruujeme i ulici Hradní v lokalitě pod
školou.
Ondřej Hrdlička, místostarosta

Černá skládka
Toto téma je velice nepříjemné, ale bohužel je to každodenní realita ve všech
obcích. V nedávné době byl přistižen
občan ze sousední vesnice, jak nám
v katastru obce dvakrát neúspěšně
zakládá černou skládku. Jen díky rychlosti a informovanosti jsme byli schopni
zabránit vzniku černé skládky.
Proto bychom chtěli apelovat na
všechny občany Tetína. Nebojte se
tyto události hlásit. V takovém to případě je nutné ihned nahlásit telefonicky
na Obecní úřad nebo rovnou na PČR a
je-li to možné, pořiďte i fotodokumen-

taci. Pokud pachatele nechytneme přímo příčinu, vzniklé náklady na odstranění černé skládky platíme my všichni
Tetíňáci z rozpočtu obce.
Proto by nám nemělo být lhostejné
přehlížet tomuto jednání. V případě,že
objevíte černou skládku,kde pachatel
není znám je možno nahlásit nepořádek přes aplikaci Mobilní Rozhlas.
Celá záležitost tak bude zpracována
v co nejkratší době a skládka odstraněna.
za SŽP Karel Volf

Odpadové hospodářství
Vážení občané rádi bychom Vás informovali o momentální situaci odpadového hospodářství. V současné době
je vyvíjen tlak ze strany státu na obce
snižovat množství vyprodukovaného
odpadu. Pro tento rok je hranice 200
kg na občana což pro nás činí 175 t/rok
odpadu. Následně každý rok bude tato
hodnota snižována až na 120 kilogramů pro rok 2029. Cena za skládkovné
se bude neustále navyšovat zvláště
těm obcím, které nesplní zákonem
dané limity. Aktuálně vyprodukujeme
256 t/rok což znamená, že obec z rozpočtu doplácí přes 800 000 Kč ročně.
Při čemž by se za tyto peníze dalo postavit nové dětské hřiště, chodníky atd.
Rádi bychom značně snížili náklady na
odpadové hospodářství. Každý z nás
může pomoci třeba snahou předcházet
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vzniku zbytečných odpadů a správným
tříděním těch, které vzniknou. Také
nás pro rok 2022 čeká zdražování za
odpady.
Jak už většina ví, buduje se nový sběrný dvůr, který bude spuštěn na podzim
letošního roku. Dále přibudou po obci
nová sběrná místa na třídění odpad a
navýšení kapacit nádob na tyto odpady.
Přesto bych rád apeloval na všechny
občany, TŘIĎME ODPAD. Velká část
občanů třídí a třídí velmi úspěšně a
hlavně dobře, tím mám namysli, že vyhodí papír do papíru a plast do plastu.
Tak i přesto se nám objevují v nádobách na tříděný odpad odpady, které
nepatří do těchto nádob. Tímto jednáním se vývoz takové nádoby značně

prodraží. Platíme to všichni
i ten kdo takto
jedna. Nejčastěji jsou v nádobách na papír vyhozené
pytle s komunálním odpadem. Prosím
nedělejme to.
Také se v současné době řešíme chaotické jednání firmy AVE, která nám
sváží směsný komunální odpad, kde
bych Vás chtěl informovat a doufám,
že i o poslední změně v tom to roce
a to od 1.8 2021 bude změna svozových dnů přesunuta ze středy na úterý.
za SŽP Karel Volf
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Sběrný dvůr

Nový sběrný dvůr již od 01.09.2021
Vážení spoluobčané,
po delší době Vás opět zdravím prostřednictvím Tetínského zpravodaje a
chtěl bych Vás informovat o připravovaných změnách, které se týkají fungování sběrného dvora pro obec Tetín.
Věřím, že se shodneme, že dosavadní
sběrné místo je již dlouhou dobu neudržitelné a zcela nevyhovující z hlediska estetiky obce a také úcty k předkům odpočívajícím na Novém hřbitově.
Rovněž prostorové uspořádání sběrného místa je nevýhodné a jak víte,
často zde v otvírací době vznikají problémy s příjezdem a výjezdem aut občanů přivážejících odpad. Proto bylo
zastupitelstvem již před několika lety
rozhodnuto i zřízení nového sběrného
dvora v prostoru Modrého lomu; konkrétně v místě bývalé střelnice. Obec
na projekt výstavby obdržela dotaci, a
tak mohla být v letošním roce výstavba
nového sběrného dvora realizována.
V minulém roce byla do lomu resp. do
prostoru budoucího sběrného dvora
zavedena elektřina. Tím byly vytvořeny
podmínky pro vybudování funkčního a
moderního sběrného dvora s dostatečnou kapacitou, který začne od počátku září sloužit občanům. Nový sběrný
dvůr bude provozován společností
Technické služby Tetín s.r.o. a obsluhován jejími zaměstnanci. V současné
době již probíhá stěhování uskladněných stavebních materiálů na novou
lokalitu a před koncem měsíce srpna
budou přestěhovány i kontejnery na
odpad. V novém sběrném dvoře budou
umístěny jednak otevřené kontejnery
na směsný netříděný odpad, stavební
suť, kovový odpad a bio odpad tak, jak
jste zvyklí a rovněž budou k dispozici
uzavřené nádoby na tříděný odpad –
papír, plasty, bílé a barevné sklo jako
náhrada za zrušené sběrné místo u
Nového hřbitova. V novém sběrném
dvoře bude umístěn ekosklad na nebezpečné odpady a elektroodpad.
Obsluha sběrného dvora bude mít
k dispozici důstojné zázemí a sociální
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zařízení. Nový sběrný dvůr bude napojen na elektřinu a bude monitorován
kamerami. Doprava do sběrného dvora je autem, ale možné sem dojít i pěšky po nově vybudované cestě pro pěší,
která začíná na konci ulice Pod Ajskou.
Otevírací doba v novém sběrném dvoře je plánována obdobná jako nyní,
tedy ve středu odpoledne a v sobotu
dopoledne mimo státních svátků. Zároveň však dojde k některým podstatným
změnám ve fungování sběrného dvoru a především evidence dovezeného
odpadu. V novém sběrném dvoře budou moci ukládat odpad pouze občané Tetína. Uložení odpadů z podnikání
nebude možné. Nejvýznamnější změnou oproti stávajícímu stavu je omezení objemu odpadu, který bude moci být
dovezen a zdarma uložen každým občanem Tetína s uhrazeným poplatkem
za odpady. Omezeno však bude pouze
množství uloženého odpadu kategorií
stavební suť, netříděný směsný odpad,
nebezpečný odpad a pneumatiky (dále
„limitovaný odpad“). Ostatní druhy odpadu tj. dřevo, bio, elektro etc. budou
nadále moci být ukládány bez omezení, ale samozřejmě v rozumné míře.
Množství limitovaného odpadu zdarma
na jednoho občana resp. číslo popisné
bude upřesněno. Uložení limitovaného
odpadu nad stanovené množství bude
zpoplatněno s tím, že ceník bude vyvěšen v novém sběrném dvoře při zahájení jeho činnosti. Z výše uvedeného
vyplývá, že oproti současné praxi bude
muset být pečlivě sledováno množství
limitovaného odpadu uloženého každým občanem Tetína. Z tohoto důvodu
budou pro vás na Obecním úřadě včas
připraveny odpadové karty, které budou vydány na každé číslo popisné na
Tetíně a v jeho místních částech Koda
a Koledník. V kartě bude vyznačeno
množství limitovaného odpadu, které
může být celkem za každé popisné
číslo a příslušný rok uložen ve sběrném dvoře. Protože není v plánu pořizovat do sběrného dvora autováhu,
bude stanoveno normované množství

(jednotka limitovaného odpadu), které bude sledovat a zapisovat obsluha
sběrného dvora. Jak již bylo uvedeno výše, při překročení stanoveného
množství limitovaného odpadu na popisné číslo bude pak jeho další uložení
možné výhradně proti úhradě dle ceníku. Celé toto opatření má dva hlavní
cíle:
•
Zamezit situaci, kdy
jeden občan uložil za jednotný poplatek za odpady během roku až několik
set kilogramů odpadu například ze
stavby a jiný občan v rámci téhož poplatku přivezl dvě kolečka listí.
•
Snížit resp. kompenzovat enormní náklady obce na odvoz
a likvidaci směsného odpadu, stavební
suti a dalších nyní limitovaných odpadů.
Je jasné, že realizace takto zásadních
změn ve fungování sběrného dvora
přinese na počátku pravděpodobně
nejasnosti a problémy, které přes veškerou snahu nedokážeme nyní předvídat. Proto vás velmi prosím o trpělivost
během prvních týdnů po zahájení činnosti nového sběrného dvora. Věřím
pevně, že až se vše dobře „usadí“ a
fungování nového sběrného svora se
zaběhne, budeme všichni nový sběrný
dvůr a systém jeho činnosti hodnotit
jako přínos a příznivou změnu oproti
dosavadní praxi. V případě dotazů se
s důvěrou obracejte buď přímo na mne
nebo na Obecní úřad Tetín, jehož úřednice vám jistě poskytnou očekávané
informace.
S přáním pevného zdraví a všeho
dobrého,
Ing. Tomáš Báča
výkonný ředitel a jednatel společnosti
Technické služby Tetín s. r. o.
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Bořivoj

Tetínský Bořivoj
Nápad, aby měl Tetín znovu vlastní
pivo, vznikl již před rokem na popud
našeho starosty Martina Hrdličky.
A vlastně proč ne? Jak jsme vyčetli ze
článků od PhDr Jany Brajerové, tak
my na Tetíně pivovar měli a ne ledajaký, ten náš byl dokonce ve Varném
rejstříku a zásoboval „pivem jako křen“
široké okolí Tetína. Část jeho budovy
stojí dodnes po pravé straně tetínského Velkostatku.
A tak jsme se sešli s místními znalci

piva, pozvali jsme sládka Petra Mouchu, který má pivovar v areálu bývalého pivovaru Bráník. Výběr pivovaru
Moucha nebyl náhodný. Dostali jsme
na něj nejen skvělé recenze, ale zároveň používá slad, který vyrábí nedaleká sladovna v Suchomastech. Ta slad
dokonce vyrábí z tetínského ječmene
pana Mathew Durase.
Petr Moucha nám přivezl na ochutnávku vzorky několika piv a my se tak
mohli rozhodnout, které z nich poslouží jako základ pro našeho Bořivoje.

Bohužel nám to celé ztížila situace s
Covidem, ale i tak jsme výrobu piva
dotáhli do cíle. Již mnozí z vás měli
možnost ochutnat točeného Bořivoje
na tetínských akcích nebo v restauraci
Palo verde (Žitná 45, Praha), kde jim
Bořivoj také velmi zachutnal. Jednáme
s dalšími restauracemi. K zakoupení v
PET lahvi je v místním Farm Shopu,
Muzeu, ve Vinotéce a u kluků z Japeto
pizza.
Věříme, že Vám bude chutnat!
Václav Červený

Typický český 12° světlý ležák zlatavé
barvy výrazné hořké chuti.
Chmelený třemi druhy chmelu.
Z tetínského sladu.

Česká cena za architekturu 2021 a
Stavba roku Středočeského kraje 2021
Rekonstrukce rybníku na návsi, která
se uskutečnila v minulém roce, byla
přihlášena do soutěží Česká cena za
architekturu 2021 a Stavba roku Středočeského kraje 2021.
Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je
Česká komora architektů. Záměrem
ČCA je propagace kvalitních výsledků práce etablovaných i začínajících
architektů směrem k veřejnosti, a to
nejen z hlediska jejich estetické a tech-
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nické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a
společenského přínosu.
Porota Stavby roku Středočeského
kraje 2021 byla na Tetíně v 16.7. a zajímala se i okolní části návsi, které na
rybník navazují. Pořadatel této soutěže zároveň navrhl naši stavbu přihlásit
i do celorepublikové soutěže.

Ondřej Hrdlička, místostarosta
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Hasiči Tetín

Dětský den na Tetíně
Dětský den na Tetíně proběhl letos
netradičně až v sobotu 12.6. od 13,00
hodin. Všichni, kteří se podíleli na Dětském dni, a to nejen na samotných
stanovištích, ale i na přípravě a propagaci, především chtěli, aby si to děti
konečně pořádně užily. Dětský den na
Tetíně získává stále větší kredit a to i v
širokém okolí, a ani letos tomu nebylo jinak. Připravených 150 kartiček pro
děti na procházení stanovišť, bylo za
půl hodiny pryč. A tak se narychlo přidělávalo ještě minimálně 100 kartiček,
protože fronta nebrala konce. Letos
jsme se rozhodli spojit příjemné s užitečným, a tak byl vstup pro děti zdarma,
ale zároveň dobrovolným příspěvkem
na vrt pro vodu na závlahu fotbalového hřiště se podařilo vybrat částku 13
100 Kč. Dětský den si užili hlavně děti,
ale i jejich doprovod. Když se lidi spojí
dohromady pro dobrou věc, tak to vždy
dobře dopadne.
Petr Malíř

Hasiči zachránili kozu
V pátek po poledni přišel poplach ohlašující zakleslé zvíře na Tetíně.
Oblékl jsem se do zásahového a vyběhl před dům, kde mě ihned odchytla
turistka, která ohlásila zakleslou kozu
na linku 112. Odvedla mě na zříceninu
a ukázala mi na protilehlém svahu pod
hřbitovem kozu zamotanou do elektrického ohradníku. Běžel jsem tedy do
zbrojnice připraven vyrazit na zásah.
Ve chvíli, kdy jsem doběhl k naší zbrojnici zrovna přijížděli profíci z Berouna,
kteří dostali špatně udanou polohu
a mysleli si, že je koza ve svahu pod
vyhlídkou. Nasedl jsem tedy k nim do
auta a dovedl je na místo. Zaparkovali
jsme vedle hřbitova a vydali se podél
ohradníku svahem dolu. Po chvíli jsme
nalezli vyčerpanou kozu, která byla zamotaná do ohradníku. Společnou silou
se povedlo kozu z elektrického ohrad-
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Tetínští hasiči přispěli částkou 5.000 Kč do finanční sbírky na
vrt pro fotbalové hřiště a dále přispěli na transparentní účet
postižené Moravě částkou 10.000 Kč.

níku vysvobodit. Kozu jsme doprovodili
svahem, popřáli jí hodně štěstí a odvedli jí zpět do výběhu.Vše dobře dopadlo a koza 28024 žije a snad ještě

dlouho bude spokojeně pečovat o zeleň u nás na Tetíně.
Lukáš Jíra
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Hasiči Tetín

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE MIMO
NEMOCNIČNÍ ZAŘÍZENÍ V ROCE 2050
Vycházejme z
předpokladu,
že i v roce 2050
bude
základním
článkem řetězce přežití kardiopulmonální resuscitace prováděná fyzickou
osobou. Pravděpodobně bude člověk
zasažený náhlou zástavou oběhu stále závislý na tom, za jak dlouho bude
nalezen, jak kvalitně bude prováděna
KPR, kdy dostane defibrilační výboj a
tak dále.
Doufejme, že dojde ke zkvalitnění prevence kardiovaskulárních onemocnění
a pro lidí se zvýšeným rizikem srdeční
zástavy budou dostupné odpovídající chytré monitorovací či záchranné
systémy. Není nijak těžké si představit, „chytré hodinky“, či „chytré hrudní
pásy“, ale s větší pravděpodobností to
budou nějaká malá bezdrátová čidla
(na povrchu či uvnitř těla), která budou
schopna při špatné srdeční akci vyslat
tísňovou zprávu na zdravotnické
operační středisko. Obecně lze předpokládat velký rozvoj telemedicíny, kdy
software na základě algoritmu dokáže
rozpoznat, zda jde o život ohrožující
stav, nebo bude „pouze“ kontinuálně
sledovat stav pacienta a zasílat informace v reálném čase ošetřujícímu lékaři (na cloud). Získávané informace
budou odvislé pouze od schopnosti
měřícího zařízení (krevní tlak, teplota,
EKG, intervence kardiostimulátoru...).
V rámci „e-health“ by samozřejmě data
šla sdílet se zdravotnickou záchrannou
službou, urgentním příjmem i koncovým lůžkovým oddělením.
Dalším krokem je zefektivnění systému first responderů a dostupných automatizovaných externích defibrilátorů.
Za třicet let lze předpokládat provázaný „internet věcí“ a hardware schopný
operovat v reálném čase s obrovskými
soubory dat. Pojďme si představit dob-
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rovolníka proškoleného v KPR a obsluze AED, vybaveného „chytrými zařízeními“. Takový dobrovolník by mohl být
vybaven „chytrými brýlemi / kontaktními čočkami / implantáty na sítnici“, které dokážou prostřednictvím rozšířené
reality navigovat až k místu události.
Tato technologie by mohla přenášet
obraz operátorům tísňových linek a
vhodné senzory by mohli kontrolovat i
kvalitu KPR. Při vyšší hustotě dobrovolníků (zadoufejme, že bude dostatek
motivovaných a schopných lidí), by
hardware a software zdravotnického
operačního střediska mohl vypočítávat
trasu nejen na základě prosté vzdálenosti, ale také na základně fyzické a
okamžité kondice dobrovolníka či na
základě toho, zda se nachází
v budově nebo mimo ni.
Včasná defibrilace je dalším zásadním
krokem v přežití zasaženého. Zde je
také velký prostor pro zlepšení a využití technologií. Již dnes hledáme možnosti zefektivnění použití dostupných
AED. Doufáme, že v budoucnosti bude
možné pomocí internetu věcí monitorovat aktuální pozici všech dostupných
AED, mít okamžitou zpětnou vazbu o
jejich stavu baterie či elektrod.
Počítejme tedy se zapojením mobilních
i stacionárních AED všech složek IZS
a případně i soukromých osob. Pokud
by trend rozšiřování pokračoval, bavíme se o stovkách či spíše tisících zařízení, a tedy velkém objemu dat. Ten
však budou mít na bedrech algoritmy
nikoli operátoři tísňových linek. Co se
dostupnosti AED týče, nezapomínejme
na využití dronů, kdy se poměrně lehce může stacionární AED změnit na
vysoce mobilní. Tato zařízení opět mohou obsahovat pokročilé systémy ke
kontrole kvality KPR a zprostředkovávat obraz a zvuk z místa operátorům.
Pro profesionály si lze představit i „lé-

tací resuscitační přístroje“ typu Lucas,
které by na výzvu operačního střediska mohli být poslány na místo události.
Ale hlavně doufejme ve více zachráněných životů.
Za Tým zefektivnění použití AED,
ČVUT v Praze, FBMI, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva. Ing. Roman Říha
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Kultura

Průvod vévody Štěpána II. Na Tetín a tetínské pivo Bořivoj
Na Tetín se po mnoha měsících vynucené přestávky vrátila zábava.
V sobotu 5. června ho po dvou letech
opět navštívil Štěpán II. vévoda bavorský se svou družinou. Vévoda Štěpán
II. bavorský s rytíři, jezdci a doprovodem vyjel ve vší slávě dne 5. června L.
P. 2021 z Králova Dvora přes Beroun
na Tetín, kde přenocoval. V neděli 6.
června se pak vydal na Srbsko.Součástí kulturního programu na Tetíně
byl i křest a požehnání tetínskému
pivu Bořivoj.
Tato druhá větev Královského průvodu
vznikla z iniciativy starosty obce Tetína a projektu Svatá Ludmila 1100 let,
námětem opřena o historickou postavu
vévody Bavorského Štěpána II., u nás
známou z filmu Noc na Karlštejně v podání Miloše Kopeckého.
Role vévody Bavorského se zhostil Jiří
Werich Petrášek, role herolda se v letošním roce ujal Josef Johann Kutílek.

Zbrojnoše a praporečníky ztvárnila skupina
historického
šermu
Alotrium, v roli bubeníků se nově představila skupina Gard
z Brna, dále pak v
průvodu bylo možno
spatřit jezdce na koních a dobové kočáry.
K průvodu se po cestě
připojili další skupiny
historického šermu, a
dobrovolníci.
I při letošním již pátém ročníku Poselstva vévody bavorského byl v
průvodu nesena replika relikviáře
svaté Ludmily, inspirovaný středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém
byla uložena replika hedvábné látky,
nalezené v hrobce sv. Ludmily. Tento
relikviář, upomínající na jednu ze zakladatelek české panovnické dynastie
a babičku svatého Václava, byl v průvodu slavnostně nesen na zdobených

nosítkách a vystavován na všech zastávkách Poselstva vévody Štěpána
II..
K slávě Boží a k uctění pramatky českého národa, babičky a učitelky sv.
Václava byla zhotovena socha svaté
Ludmily, která je umístěna ve staroslavném Tetíně. Socha je vystavena v
tetínském muzeu.
Lenka Viezánová

Na Tetíně jsme uctili popravené židovské spoluobčany
Pietní akt „Židé na Tetíně“ k uctění památky posledních židovských
obyvatel Tetína popravených v nacistických vyhlazovacích táborech za
2. světové války proběhl v neděli 30.
května ve 12.30 hodin na tetínském
náměstí 9. května před domem č.p. 15
za účasti dosti široké veřejnosti.

Starosta obce M. Hrdlička spolu s V.
Peckou odhalili turistické zastavení č.
17. Poté starosta obce Martin Hrdlička
předal paní Lidmile Brejchové, první
průvodkyni muzea, za její celoživotní
přispívání ke kulturnímu životu obce
Čestné uznání spolu s krásnou kyticí.

Krátké vystoupení
měla Pražská kapela Rejbele hrající písně z mnoha koutů světa, v
současné
době
převážně klezmer
a jidiš písně.

Fotografie - Veronika Kateřina Nováková

Lenka Viezánová
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Česká asociace novinářů na Tetíně 3. 6. 2021
Asociace navštívila ve skupince 8 novinářů svatoludmilská místa, tzv. press
trip.
Úkolem bylo je seznámit s Tetínem a
jeho propojením na sv. Ludmilu.
Destinační agentura představila
Berounsko novinářům. Destinační
agentura Berounsko představila ve
čtvrtek 3. června naší obec Tetín a nejbližší okolí členům z České asociace
novinářů a publicistů cestovního ruchu
na tzv. pree tripu, který se tematicky týkal Roku sv. Ludmily.
Novináři nejprve navštívili město Beroun a pak na sdílených elektrokolech

nextbite společně s místostarostou
Dušanem Tomčem dorazili na Tetín.
U nás navštívili nově zrekontruované
muzeum a infocentrum. Následně si
prohlédli s místní průvodkyní Stáňou
Hahnovou místní kostely a dozvěděli
se i o chystaných oslavách při příležitosti výročí svaté Ludmily, které připadá na letošní rok.
Z Tetína se skupina žurnalistů vydala
do Srbska a Svatého Jana pod Skalou.
Za destinační agenturu Berounsko
tento novinářský trip připravila Eliška
Švandová

Lenka Viezánová a
Eliška Švandová

První muzejní noc na Tetíně
V pátek 18. 6. jsme v rámci muzejní
noci vzpomenuli na staré muzeum. Pro
návštěvníky kolektiv muzea připravil
kvízy, hádanky, hry pro děti a promítání
vzpomínek z akcí na Tetíně.
V příštím roce 2022 si v říjnu připomeneme už 20 let otevření muzea na
Tetíně.
Děkujeme všem za účast.
Kolektiv pracovnic
muzea a infocentra

Promítání dokumentu v muzeu
Večer 29. 5. proběhlo v muzeu promítání poutavého dokumentu Čeští vědci žijící v tající Arktidě.
Film natočil tetínský občan pan Zdeněk Zvonek, se kterým vyšel rozhovor
v minulém čísle Tetínského zpravodaje. Rozhodně to nebylo poslední promítání, které jsme pro Vás v muzeu
připravili.
Lenka Viezánová

Tetínský zpravodaj

Otevírací doba muzea

Červen–srpen

pondělí, úterý			
středa, čtvrtekpátek		
sobota, neděle			
e-mail: 				
Tel.: 				
Vstupné			

zavřeno
12.00 – 17.00
10.00 – 17.00
muzeum@tetin.cz
725 569 180
40 Kč/20 Kč

V prodeji nově i pivo Tetínský Bořivoj

Stavba chodníku
v ulici Na Knížecí.
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Léto budiž pochváleno!
Milí naši fanoušci, zdravíme Vás
z tetínského arteterapeutického ateliéru. Doufáme, že jste těžkou covidovou
dobu přežili ve zdraví. Určitě se všichni
těšíte, až se situace opět vrátí do normálu. My věříme, že to bude brzy! Zajímá Vás, co chystáme?
Jak víte, našim cílem je zapojení se
do kulturních i společenských akcí. A
to formou vernisáží, tematických výstav či přednášek. Děje se to formou
integrace dětí i dospělých s různým
druhem zdravotního či mentálního
znevýhodnění do majoritní společnosti, umožnění jim zažít pocit důležitosti a úspěchu, což se pozitivně odráží
v jejich socializaci a sebehodnocení.
Právě tím, že vedle sebe pracují jak jedinci zdraví, tak klienti s různým posti-

žením, dochází k bourání případných
komunikačních bariér a k obohacení
obou stran. Jak již víte, tak arteterapie,
terapie i relaxační techniky, které nabízím, jsou vhodné jak pro děti tak i pro
dospělé a stejně tak pro zcela zdravé
zájemce tak právě i pro jedince s různým postižením včetně jejich kombinací. Sezení probíhají individuální či
skupinovou formou. Zkrátka Vám „ušiju“ plán na míru. Společně jsme se potkali na pár tetínských akcí, které měly
pozitivní ohlas. Těším se, až se opět
uvidíme! A kdy to bude? 18. září
čeká Tetín veliká sláva. A to NÁRODNÍ SVATOLUDMILSKÁ POUŤ. A právě
zde se setkáme při skupinovém (či individuálním) kreslení Tetína a příběhu
o svaté Ludmile. Zúčastnit se můžou
všechny věkové skupiny, celé rodiny

– dobrovolnosti a chuti tvořit se meze
nekladou! Před samotným kreslením
proběhne motivační povídání o svaté
Ludmile, které hravou formou zvýší
povědomí o této světici a to zejména
mezi dětmi. Vaše díla budou vystavena na místě jim určeném a proběhne
i vernisáž. Moc se na Vás těším!
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na mne formou emailu či telefonu. Budeme rádi za návštěvu našich
veselých facebookových artestránek!
:)
Přejeme Vám krásné léto – užijte si ho
ve zdraví!
Alena Škulecová a její šikovní malíři
a malířky :)
Tel: +420 608 950 779
Email: alenaskulecova@seznam.cz
Facebook.com/askulecova

Vyznamenání pro paní Lidmilu Brejchovou
Obec Tetín každoročně uděluje uznání
za práci pro obec jejím občanům. V letošním roce jsme se rozhodli udělit
uznání paní Ludmile Brejchové, která se narodila na Tetíně a většinu svého života prožila právě zde.
Patří mezi tetínské pamětníky, zajímá se o historii, intenzivně pátrá v
archiivech, kde znovu objevuje zapomenutou historii Tetína. A právě paní
Brejchová byla inciátorkou vzpomínky
na poslední židovskou rodinu, kte-
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rá na Tetíně žila, Na rodinu Justizů a
Fleischnerů. Paní Brejchová také byla
jednou z prvních průvodkyň v tetínských kostelech a muzeu.
V neposlední řadě je také členkou
místního Sokola a dlouhé roky zde
vede cvičení.
Děkujeme paní Brejchové za dlouholetou práci pro Tetín.
Martin Hrdlička

Tip redakce: Na YouTube kanálu KC Ludmila
můžete shlédnout medailonek paní Lidmily a
dozvědět se tak víc o jejím životě.

Tetínský zpravodaj

Tetín na konferenci na Universitě Karlově
Konferenci zahájil Mgr. Jakub Izdný a
následovala zdravice rektora university prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.,
MBA, dr. h. c. mult., a zdravice starosty
Tetína Ing. Martina Hrdličky, předsedy
Spolku sv. Ludmila 1100 let v angličtině
a němčině. Konference „Svatá Ludmila

– Ženy v christianizaci střední Evropy“
byla vedle Národní pouti na Tetín jednou z hlavních akcí roku sv. Ludmily
v roce 2021. Mezinárodní konference si kladla za cíl prohloubit poznání
o postavení a významu žen v raném
středověku se zaměřením na období

Kultura

počátku christianizace střední Evropy.
Inspirací k této konferenci je významné jubileum úmrtí svaté Ludmily – první historicky doložené panovnice a
světice v českých dějinách.
Redakce

Návštěva našich partnerských obcí
Velehrad
U příležitosti tradičních oslav při
připomenutí věrozvěstů Cyrila a Metoděje a charitativní večer Dny lidí
dobré vůle, zástupci obce Tetín navštívili partnerskou obec Velehrad.
Velehrad je naše partnerská obec od
loňského října, kde bylo v Senátu Parlamentu České republiky podepsáno
memorandum o spolupráci. O tom
jsme informovali v posledním čísle
zpravodaje v roce 2020.
Zástupci Velehradu nás slavnostně
přivítali na obecním úřadě spolu s
krojovanými zástupci jednotlivých krajů. Byla skvělá a přátelská atmosféra
a Velehradští se již těší na návštěvu
Tetína.

vysoký zájem z pohledu ubytovacích
služeb, kdy sehnat začátkem července
ubytování v okolí bývá nelehký úkol.
Ale návštěva rozhodně stojí za to. Proto plánujeme na příští rok zorganizovat
výpravu z Tetína pro Tetíňáky. Velehradští nás chtějí navštívit u příležitosti
Národní pouti v září.
Prakovce

Obec Velehrad a okolní oblast je překrásná a nabízí řadu turistického a
rekreačního vyžití. Na své si přijdou
milovníci vína, lokálních pálenek či
milovníci přírody a historie. To že se
jedná o zajímavou oblast, dokazuje

Navštívili jsme také obec Prakovce,
která leží ve východním Slovensku
nedaleko Košic. Jedná se o oblast se
zajímavou a krásnou přírodou, které
východní Slovensko nabízí. S obcí

Prakovce máme partnerství od roku
2017.
Starosta Prakovců nás přijal na obecním úřadě spolu s místním panem farářem. Obec byla silně zasažena covidem-19, kdy na nemoc zemřelo devět
lidí a další několik lidí mělo silný průběh nemoci. Dnes už se život v Prakovcích, stejně jako u nás vrací do normálu. Prakovce stejně jako Velehrad
nás plánují navštívit v září na pouti.

Vojtěch Hrdlička,
předseda SVV

První Tetínské farmářské trhy přilákaly
mnoho návštěvníků
Naše první Tetínský farmářské trhy
měly velký úspěch. Celkem přišlo
přes 1700 návštěvníků. Vyšlo nám
počasí a panovala skvělá nálada.
Máme ohromnou radost, že se to
všechno povedlo a už se moc těšíme
na naše druhé Tetínské farmářské trhy.
Budeme rádi, když se k nám zase připojíte. S pozdravem
Bob Vanhecke

Tetínský zpravodaj

19

Kultura

Komunitní centrum slaví 1. narozeniny
Komunitní centrum sv. Ludmily na
Tetíně zakrátko oslaví první výročí
svého otevření, a tak bych Vás tímto
ráda pozvala na „narozeninovou oslavu“ v neděli 29. srpna odpoledne. Budeme se ohlížet za uplynulými 12 měsíci, vzpomínat a bilancovat, ale také
probírat plány na měsíce nadcházející… Připravena je též tvořivá dílnička
pro malé i velké a od 16 hodin divadelní představení František blázen, autorská inscenace Jana Horáka o životě a
smrti Františka z Assisi.
Sám autor k představení uvádí: „Když
František kázal, tak přitom tančil a zpíval, proto je i vyprávění o Františkovi
roztančené a rozezpívané.“ A tak neváhejte a přijměte pozvání nejen na
divadelní představení (dle autora pro
diváky od 6 do 110 let), ale na celé sváteční odpoledne v komunitním centru!
Prázdninové aktivity
Kromě narozeninové oslavy probíhají v komunitním centru během letních
prázdnin mj. následující aktivity určené
pro širokou veřejnost:
Ve čtvrtek 9. července jsme prázdniny
zahájili promítáním medailonků Lídy
Brejchové a ing. Karla Humla, natočených v rámci cyklu Tetín a jeho lidé.
Díky uvolnění covidových opatření
mohlo promítání tentokrát proběhnout
v sále komunitního centra i s následnou besedou s oběma pozvanými hosty, což bylo velmi milé.
V úterý 20. července od 10 do 11 hod
a v úterý 3. srpna od 11 do 12 hod proběhne kurz Trénování paměti (nejen)
pro seniory, který v Komunitním centru
pořádá Charita Beroun. Toto setkání je
otevřené pro všechny zájemce zdarma.
Pro přihlášené zájemce jsou určeny
kurz ikonopisectví (15.-18.7.), Tetín-
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ský příměšťák pro děti
(23.-27.8.) a Týden s angličtinou pro mládež (23.27.8.).
Legoprojekt pro děti
Nový školní rok stejně
jako vloni zahájíme Legoprojektem – společným
stavěním velikého města
z lega, do kterého se mohou zapojit všechny děti
od 6 do 12 let (mladší děti
v doprovodu rodičů). Stavět budeme od úterý 31.
8. do pátku 3. 9. vždy od
15 do 18 hod. Kapacitu
sálu (počet stavitelů v jeden okamžik) budeme limitovat podle aktuální covidové situace, je proto
možné, že bude nutné se na stavění
předem registrovat – informace uveřejníme na webu www.kc-ludmila.cz přibližně v polovině srpna.
Národní pouť
V polovině září komunitní centrum poskytne své prostory pro pořádání programů v rámci Národní svatoludmilské
poutě, o které najdete bližší informace
na jiných stránkách zpravodaje.
Program na podzim
V září / říjnu by měly začít probíhat další pravidelné aktivity: po letní přestávce budeme pokračovat v besedách a
promítání medailonků z cyklu Tetín a
jeho lidé (účast pro podzimní setkání
přislíbili tetínský velkostatkář a podnikatel Matthew V. Duras, ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun
Alena Pecková a starosta Tetína Martin Hrdlička). Těšit se můžete i na další
setkání se zahradníkem Františkem
Polesným. Opět se „rozběhnou“ kurzy
anglického jazyka s Leonkou Kopačkovou ve středu odpoledne – zájemci

se mohou přihlašovat přímo lektorce
na adrese leona.kopackova@kc-ludmila.cz. Pokračovat budou též setkání
Trénování paměti (nejen) pro seniory
každé třetí úterý v měsíci dopoledne.
Nově vám nabídneme přednášky organizace Dementia, která radí, jak zvládat péči o nemocné blízké (nejen trpící
demenci). Navázali jsme spolupráci s
Hankou Štusákovou, která bude v centru provozovat logopedickou poradnu
a služby předškolního poradenství.
Chystáme též taneční setkání pro ženy
v neděli večer a mnoho dalšího. Informace o všech připravovaných programech budeme během srpna uveřejňovat na webu www.kc-ludmila.cz.
Co napsat závěrem? Plány máme veliké a pestré, nezbývá než si přát, aby
nám (nejen v plánech komunitního
centra) covid opět neudělal čáru přes
rozpočet.
Přeji Vám krásné léto a těším se
snad někdy v Komunitním centru
sv. Ludmily na Tetíně na shledanou!

Kateřina Ostatnická
ředitelka Komunitního centra sv.
Ludmily

Tetínský zpravodaj
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Zahrada na starém hřbitově obnovena

P.S. jako připomínku:

Milí přátelé a podporovatelé zahradní obnovy starého hřbitova na Tetíně.

Finančně přispěli:

Chci se s vámi s odstupem 7 let práce podělit několika fotkami o pěkný výsledek, ke kterému jsme dospěli. Je to neuvěřitelné, ale připomínám, že v r.
2014 jste mnozí podpořili můj zahradní projekt na obnovu ostudně zchátralého
hřbitova s povalenými náhrobky a se zaplevelenými, nebo pustými hroby. Když
jsem na začátku zakreslil detailní dokumentaci každého hrobu s fotkami na CD
(uloženo na obci), netušili jsme s Hanou Skleničkovou, že nás čeká běh až do
letošního roku, kdy jsme ještě dokupovali a dosazovali poslední problematická,
přeschlá místa. Déšť nám teď pomáhal! Celý hřbitov je klimaticky extrémně suchý ostroh s výsušnými větry od řeky, se stínem pod lípami z jedné a sluncem
ze druhé strany. Bylo zapotřebí postupně nejen zavést vodu a závlahu, (J.
Beran zaopatřil nádrž), provést zednické opravy náhrobků (J.Kladiva), ale také
vydláždit přírodním kamenem vstup a úžlabí na dešťovku (PEK – V. Kaňka).
Doložil jsem patřičné nákresy na NPU a nechal je schválit památkáři. V r. 2016
nám zahráli studenti z konzervatoře z Prahy ke slavnostnímu otevření hřbitova, v r. 2018 zde proběhl slavnostní akt vysazení památeční růže ke 100 letům republiky s památečním textem (elegantní stojan od M. Hahna). V dobrém
souběhu se zahradou se opravil i kostel a zdi (farnost, obec). Ale my jsme s H.
Skleničkovou stále nebyli hotovi a dosazovali … Až letos je skutečně hotovo!
Podívejte se na fotky, nebo se projděte a poseďte na lavičce.

jednotlivci - Al. Rottová, J. Doležalová, Anne Marie Páleníčková, Zd.Tenkrát,T. Hampejs, V. Pšenička, M.
Duras, pater P. Bouška, M. Machulka, Zd. Páleníček, M. Novák

U s. Jana máme konečně nádherný architektonický i krajinný celek se hřbitovem - „českou zahrádkou“. Meditativní místo klidu stále krásnějšího Tetína.

MgA. Zd. Páleníček ( uloženo na OÚ
Tetín)

O veřejné prostory i jeho starý hřbitov se teď starají Technické služby Tetína,
jako nutné pokračování údržby. Také zahrádkářský spolek se o něj stará. A já
konečně mohu definitivně odhodit zahradní lopatku v dál… a zasadit prsty zpět
do kláves!:-)

Realizační práce:

organizace - Obec Tetín, Farnost
Beroun, Občanské sdružení sv.
Ludmily na Tetíně
Dary nebo pomocí přispěli:
J. Beran, P. Malíř, M. Hejna, M.
Hána, K. Radoušová, truhlář p.Pecka, M. Novák, stavební firma PEK
Vl. Kaňky, Zd. Zvonek, M.Hahn,
Technické služby Tetín
Grafická studie a dokumentace:

Ing. Hana Skleničková, J.Kladiva,
PEK- Vl. Kaňka, Ing. Pavel Polák
s.r.o., MAX stavební a.s.

S pozdravem a díky i těm, na které již nemám mailové adresy –
Zd. Páleníček
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MgA. Zdeněk Páleníček
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Sdružení sv. Ludmily na Tetíně – pořád se něco děje
Milí Tetíňáci,

dovoluji si vás informovat o akcích
našeho sdružení.

Kultura

ské hlasy sboru kostela sv. Trojice v Pra-

se v sobotu 26. června šel tradiční Po-

ze vám povypráví příběh sv. Ludmily a

chod Pátera Karla Dvorského z Tetína

doslova vás připoutají ke kostelní lavici.

do Sv. Jana pod Skalou, kde ten den

Kdo neslyšel, neuvěří.

slavili svatojánskou pouť. Letos se nás
sešlo opravdu hodně, počasí přálo. Na

Letos, v Roce sv. Ludmily, víc než kdy

Jsme rádi, že se nám díky pilné práci

jindy, se nám daří, s pomocí mnoha

pana Zdeňka Páleníčka, paní Hany Skle-

dobrovolníků, partnerů a podporovatelů,

ničkové a za pomoci dalších místních

naplňovat náš hlavní cíl – tedy, připomí-

občanů podařilo zvelebit oba hřbitůvky

nat Tetín jakožto významné poutní místo

kolem kostelů. Přece jen, kostely pova-

spojené s osobností kněžny sv. Ludmily.

žujeme za to nejkrásnější, co na Tetíně

Závěrem bych vás všechny chtěla po-

Národní pouť, kterou Tetín v září hostí,

máme. A jejich nejbližší okolí k nim patří.

zvat na 1. srpna odpoledne na vernisáž

rezonuje mezi našimi členy i v rodinách

příští rok máme dohodnuto oficiální přivítání svatojánským starostou panem
Boučkem a důkladnou prohlídku svatojánské koleje pro všechny poutníky.

výstavy dvou významných hostimských

takřka denně, o to víc, čím se září blíží.

V kostelích, a během jejich rekonstrukce

umělců – pozvánku naleznete v tomto

Sdružení, které je jedním ze šesti hlav-

i kolem nich, se činí i naši průvodci. Tu-

vydání zpravodaje. Chystáme krátké

ních organizátorů Národní svatoludmil-

risté a poutníci na Tetín stále přicházejí.

povídání, hudbu, občerstvení, prohlídku

ské pouti, se soustřeďuje hlavně na du-

Pro ty, kteří se chtějí seznámit s dlouhou

výstavy, která by v kostele sv. Jana Ne-

chovní části celé akce, a dále na sobotní

a zajímavou historií Tetína, jsou průvod-

pomuckého měla zůstat i během příštího

kulturně-duchovní program pro všechny

ci připraveni podat odborný a zasvěcený

roku.

generace, Ráda bych označila některou

výklad.

z námi chystaných akcí jako nejlepší, ale

Před svatoludmilskou poutí ještě na kon-

při vší snaze to nemohu udělat – záleží

Možná jste si všimli, že ve venkovních

ci prázdnin oslavíme 1. narozeniny Ko-

přeci na vás, co si vyberete, kam přijdete

prostorách Komunitního centra sv. Lud-

munitního centra sv. Ludmily – kdo jste

a jak se vám to bude líbit. Důležitou in-

mily bývá v sobotu otevřená komunitní

to ještě nestihl, přijďte! Bude koncert, di-

formací je, že sobotní program poběží

kavárna. Martin Loduha, Tetíňák a člen

vadlo, něco pro každého. A dětem, těm

zároveň jak na pódiu na prostranství

našeho sdružení, s rodinou a dalšími

prosím vyřiďte, že je opět čeká LEGO-

před kostelem sv. Jana Nepomucké-

dobrovolníky chystá (nepravidelně) pro

PROJEKT. Ony budou vědět!!!

ho, ale také v Komunitním centru sv.

místní i příchozí dobrou kávu, domácí

Ludmily. Tam bude zázemí pro poutníky,

sladkosti a nabízí možnost klidného po-

účinkující, ale také dětská dílna. Kostel

sezení na nově upravené předzahrádce.

sv. Kateřiny je určen jako místo klidu,

Přijďte ochutnat! Zda je otevřeno se do-

smíření a odpuštění. V kostele sv. Lud-

zvíte většinou v pátek na sociálních sí-

mily bude vystavena lebka sv. Ludmily.

tích, vývěskách nebo v infocentru.

A co vás čeká?

Stejně tak jste mohli zaznamenat, že

S přáním hezky prožitého léta,

Alena Pelikánová,
předsedkyně Sdružení sv. Ludmily na
Tetíně

Hradišťan. K tomuto jménu nemusím
dodávat vůbec nic. Máme ho objednaný
dva roky. A těšíme se na něj!
Divadlo pro děti a divadlo pro dospělé. V jednom z nich hraje známá herečka
Vanda Hybnerová.
Diskusní pásmo o sv. Ludmile – tentokrát očima tří současných žen. Pořad
moderuje známý teolog Tomáš Petráček.
Prezentace projektů VIA LUDMILA a
Cyrilometodějská stezka.
Tradiční řeckokatolické zpěvy – muž-

Tetínský zpravodaj

23

Historie

Věžička na kostele sv. Kateřiny postavená na počest
vítězství křesťanů nad Turky v roce 1683
Možná jste si všimli, že do malé kapličky na kostele či kapli sv. Kateřiny
Alexandrijské byl zasazen krásný
nový zvon. Je to jeden ze zvonů
darovaných a požehnaných při svatoludmilské pouti v roce 2019.Kdo
chce naslouchat jejímu příběhu,
může se dozvědět o vděčnosti i nevděku, hrdinství i romantické lásce,
která přetrvala desetiletí.
Když 27.dubna 1775 zedník a pokrývač Tomáš Kopecký opravoval na
Tetíně věžičku na kostele sv. Kateřiny,
našel ve schránce několikrát přeskládaný pergamen. Donesl ho ihned na
faru.Tam byli právě přítomni tetínský
kaplan Houska, berounský děkan Každý a hospodářský správce Pressl.
Zjistilo se, že se jedná o zápis z roku
1684 ve špatném stavu, a tak se rozhodli napřed zápis přepsat a potom ho
přeložit z latiny. Původní pergamen byl
uložen do archivu křižovníků s červenou hvězdou, kteří v tu dobu spravovali i Tetín. Tam by se měl nacházet
dodnes. Titulní strana ve zkratce říká,
že věžička byla postavena 12.června
1684 na náklady Kristiána A.Pfalze s
Ostritz, preláta arcijáhena pražského
od sv. Víta-ten samý pán dal o 20 let
později postavit na zahradě zámku
kapli/jeho bratr byl držitel léna Tetínského. Druhá stránka, opět uvádím ve
zkratce, vyjadřuje prosbu o ochranu a
požehnání od blesku, krupobití, bouře,
války, moru a hladu. Zachování úrody
zemské a klid duším zemřelých.
Nejzajímavější je ovšem strana třetí.
Minulého roku 1683 13.září započal
Turek s 200 tisíci obležení Vídně, setrval v obležení až do 10. října (tady se
data o dost liší od historicky potvrzených), kteréhož vojsko císařské, král
polský Jan s 30 tisíci, kurfiřt bavorský
s 10 tisíci a kurfiřt saský s 10 tisíci
napadlo opevnění Turků, zahnalo nepřítele, získalo všechny jeho obléhací
stroje, munici, spíži a kořist. O králi
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Janu III. Sobieském dnes víme, že to
byl velký vojevůdce a státník, vítěz nad
Turky u Vídně. Pocházel ze starého
rodu a věta na náhrobku jeho předka
padlého v boji proti Turkům a Tatarům- „Uč se ode mne, jak sladko jest
za vlast umírati“ mu byla vštěpována
od dětství. Jako dvacetiletý bojuje proti
Bohdanu Chmelnickému a je raněn do
hlavy. Bolestmi trpěl až do konce života.Jako zajatec Tatarů a později jako
jejich rukojmí žil v chánově ležení,kde
se naučil tatarsky i turecky ,mohl jednat bez tlumočníka.Účastnil se polského poselstva k sultánovi do Cařihradu.
Po návratu do Varšavy tento nesmírně
bohatý,urostlý ,pohledný mladý muž
prý napáchal velkou spoušť v dívčích
srdcích.Na svém sídle si držel harém
s Čerkeskami. O to překvapivější je
příběh jeho následujícího milostného
dobrodružství.
Na královském dvoře poznal tehdy teprve čtrnáctiletou francouzskou šlechtičnu Marii Kazimíru, dceru velitele
gardy. Polsko napadla armáda Švédů
a mladý Sobieský opět bojuje za vlast.
Není bez zajímavosti, že velký polský
spisovatel Henrik Sienkiewicz vytvořil
podle něho postavu Kmicice v románu
Potopa. Zatímco Sobieski bojuje hned
proti Švédům, kozákům a Tatarům,
Marie Kazimíra se mezitím vdává za
magnáta Zamoyského. V přestávce
mezi bojovými výpravami si s vdanou
Marií romanticky vymění prstýnky a
přísahají si věčnou lásku. Po smrti Zamoyského je samotná královna donutí
k okamžitému sňatku. O tři dny později
odjíždí Jan jako korunní velký maršálek k armádě. Síla jejich citu vydržela až do doby,kdy Sobieský už nebyl
krásným štíhlým mladíkem, ale otylým
monarchou, který musel na koně nasedat ze stoličky a Marie Kazimíra ženou, která porodila nejméně 16 dětí.
Okouzlení Marií Kazimírou nutilo celé
roky Sobieského psát dopisy před bit-

vou, po bitvě, za nemoci, po zranění a
podepisovat je jako manžel nejvěrnější
a nejvíce milující jaký kdy žil na světě.
A právě z těchto dopisů se můžeme z
pera očitého svědka něco o vítězství,
jemuž můžeme beze sporu děkovat,
že Evropská civilizace zůstala křesťanskou, mnohé dozvědět.
Jak situace kolem Vídně vypadala? V
Uhrách vypuklo v r. 1681 povstání a
Imre Tokoly požádal pádišaha o ochranu. To byl počátek tažení na Vídeň.
Rakouský císař začal jednat s králem/
ano, ten kdysi hrdinský a romantický
mladý muž se mezitím stal zvoleným
polským králem. /Janem III. Sobieským
o vzájemné pomoci při napadení Turky.
Po rychlém pochodu přes Balkán se v
červenci 1683 objevila před Vídní nepřátelská vojska. 10.července přitáhli
Tataři a 14.července se turecký valný
voj rozložil kolem dokola města. Pod
velením velkého vezíra Kara Mustafy
30 000 vojáků útočilo na Vídeň, ostatní
zůstali v ležení, odkud přepadali okolí.
V samotné Vídni zůstalo jen asi 15 000
obránců. Zástupcem velitele byl český šlechtic Zdeněk Kaplíř ze Sulevic.
75letý pán, jednu chvíli městu velel a
byl povýšen na maršála/ je to vnuk popraveného za stavovského povstání. /
Podle dohody vyrazilo 11. srpna polské
vojsko dvěma proudy na pomoc Vídni
přes Opavu, Olomouc, Brno k Mikulovu. Ve Vídni byl Sobieský pro své zkušenosti prohlášen generalissimem celé
protiturecké armády. V armádě bylo 27
000 Poláků,18 000 rakouských, bavorských, švábských a francouzských
přibližně po desetitisících. Celkem 76
000 mužů.
13.září 1683 už ve vezírových stanech
píše Sobieski manželce -„Bůh a Pán
navěky požehnaný dal 12.září našemu národu vítězství a slávu o jaké
minulé věky nikdy neslyšely! Všechna
děla, celé ležení a neodhadnutelné
bohatství padlo do našich rukou. Ve-

Tetínský zpravodaj

Historie
zír uprchl ode všeho na jednom koni
a v jednom oděvu. Veškerá nádhera
připadla mně. Byla to náhoda, postupoval jsem na špici a jeden jeho sluha
ukázal nám jeho stany. Mám všechny
jeho vezírské znaky, machometánskou korouhev, kterou jsem hned poslal Svatému otci do Říma...Turci se
na útěku ukrutně brání, nechávají zde
janičáry a tvoří druhou obranou linii.
Já je počítám, kromě Tatarů na třikrát
sto tisíc, ostatní počítají jen stanů na
tři sta tisíc a v každém tři lidi. Pokud
by to tak bylo, bylo by to neslýchané
množství. Vezír měl u stanů lázeň,
zahrádku s vodotrysky, králíky, kočky,
papouška i pštrosa. Podle jeho služebníků, když vezír viděl, že se neudrží,
povolal k sobě syny a plakal jako dítě.
Prosil chána-zachraň nás, jestli můžeš. Chán mu odpověděl, na Sobieského nestačíme, musíme myslet na
sebe. Později někde u Bělehradu dal
sultán vezíra Kara Mustafu zardousit.
V prvních dnech se Vídeňáci i generálové vrhali na Sobieského a líbali mu

ruce i nohy jako svému osvoboditeli.
Ale nevděk světem vládne! Potom co
císař při setkání Sobieskému neodpověděl na pozdrav, se všechno změnilo.
Sobieski píše….. naši nemocní a ranění leží ve výkalech a já pro ně ani
nemohu vyprosit člun,abych je na své
náklady mohl nechat ošetřovat v Prešpurku. Když chceme naše významnější vojáky pohřbít ve městě, ukazují
nám ven na pole plné pohanských mrtvol.“ Dnes už Sobieskému a Polákům
hlavní zásluhu na tom, že Evropská
civilizace zůstala křesťanskou nikdo
neupře. A Poláci jsou na to patřičně
hrdí. Pokud navštíví Tetín a nechají se
provést,je to jeden ze dvou zdejších
odkazů na Polsko . Mají radost, že o
nich víme. V muzeu v Litoměřicích jsou
maršálské insignie Kaplíře ze Sulevic.
V muzeu kancléře Meternicha na zámku Kynžvart můžeme vidět pečetidlo
Kara Mustafy. Prosba o požehnání
pro obyvatele Tetína ukrytá ve věžičce
snad platí do dnešních dnů. Ale i ti, kdo
se o historii vůbec nezajímají, se s tím,

co bitva o Vídeň přinesla setkávají dodnes. Když Vídeňáci našli pytle s kávovými zrny, domnívali se nejprve, že se
jedná o krmivo pro koně. Ale zajatci je
poučili, že se z nich vaří káva.
A jestlipak víte, když si dáváte k snídani rohlík, že rohlíky (ovšem ne ty dnešní rovné strojové) zatočené do tvaru
půlměsíce se začaly ve Vídni péct právě na počest vítězství nad Turky?
Zdroje: Věžička-Sborník berounského
archivu, bitva-různé historické prameny a kniha Král Jan III. Sobieski Dopisy
Maryšence.

Stanislava Hahnová, průvodkyně
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně

Autor: Jan Matejsko, 1882-1883, popisek: Polský král Jan Sobieski III., známý též jako Lev z Lechistánů.
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Tetínské spolky

Jeskyňáři a dětský den
Dětský den na Tetíně se konal po loňské covidové přestávce, možná proto
přišlo více dětí než v roce předminulém. Zatímco předloni zhruba 180 dětí,
letos bych odhadl něco přes tři sta,
vydané lístky při počtu 250 došly a
pak ještě dlouho přicházeli zájemci o
atraktivní program. Letos byla první
na ráně jeskyňářská atrakce - lezení
po provazovém žebříku a lezení po
sloupu z pivních beden. Tenhle sport
na Tetín dovezl z Německa Bernd Kahlert a byl opět motorem naší účasti na
dětském dnu. Jeho rodina-on, Jindřiška a oba jejich chlapi, Lars a Honza.

v solném krasu v Izraeli, a Lenka
Kachlík, jedna ze služebně mladších
jeskyňářek tetínské skupiny. Účast
skupiny na dětském dnu doplnil i
člen speleozáchranky Kuba Zelinka.
Lenka přišla do skupiny po náhodném
setkání - u tetínských kostelů jsem potkal nápadně štíhlou mladou maminku,
a tak jako v mnoha dalších případech
jsem ji nabídl členství ve skupině,
s tím, že potřebujeme doplnit kolektiv
štíhlejšími členy ( což je při pohledu na
moji figuru pochopitelné).
No a dál bych nechal slovo Lence, dovolil jsem si jí položit několik dotazů.
Čtenáře Zpravodaje zaujme asi tvar
tvého příjmení. (Na vysvětlenou,
Lenka má po dlouhém období života
ve Francii i francouzské občanství.)
Jeskyňařila jsi ve Francii, kde je
speleologie takřka národním sportem. Jak si se k tomu dostala?

Vzhledem k tomu, že většina členů
skupiny není z Tetína, je nesnadné
ukecat někoho k účasti na takovéto
akci. Přesto se nás sešlo tak akorát.
Kromě Bernda a Jindry tady byl Vašek Pečenka, Martin Majer, Michal
Hejna, Radek Kaša a doplnili nás i
naše členky z Prahy, Markéta Jakovenko, účastnice velké expedice při mapování největší jeskyně
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Zajímavý, že říkáš “ve Francii, kde je
speleologie takřka národním sportem”,
protože já vděčím za objevení speleo
světa jedné holce z Rumunska, zatoulané do Francie. Claudie chodila v roce
2015 hrát volejbal, tam kde já, mezi
český Sokoly v Saint Mandés na předměstí Paříže. Jednou se jí ptám, tak co
jsi dělala o víkendu a ona, že prý “speleo”, tak jí povídám, že lézt do jeskynní byl vždycky můj sen a že mě příště
musí vzít sebou. Pocházím z Příbrami
a podzemí mě vždycky přitahovalo,
už jako malá jsem prolejzala kdejakýma kanálama a šachtama v okolí,
mám staršího bráchu, nebylo těžký
dostat se ke klučičímu dobrodružství.
Jojo, doma jsme měli dokonce sbírku
radioaktivních krystalů, než přišel táta
s měřákem a všechno vyhodil. Jako
šestnáctiletá skautka jsem poprvé zalézala do děr v Moravském krase...
Claudie dodržela slovo a hned další

víkend mě vzala do skupiny AFEGC
jistýho Thomase Lecoqua, zkušeného jeskyňáře a současného předsedy
Okresní federace speleologie - Paříž.
Tenkrát bylo nováčků víc, a tak se jelo
autem kousek za Paříž k nejbližší krasové oblasti. Přijeli jsme k vesnici o
velikosti jako je Tetín a vedle pole byla
nenápadná, ale pěkná studna a pod
studnou propast jménem Gouffre de
Villepot.
Thomas povídá, tak se spustíme dovnitř. Nikdy předtím jsem nevisela na
laně, vedle studny byl strom, poradili
mi, jak se obléct do sedáku, přes strom
přehodili lano a prý “šup” vylez po laně
na horu a slez dolů. Za pomoci navigace fanoušků pod stromem a podrobného výkladu, který lezení předcházel,
jsem zvládla zasvěcení a pak “šup” do
studny, která přecházela v jedné části
do přírodní propasti. To už bylo něco
jiného, tma vlhko a všude po stěnách
schránky mořských potvůrek, nádhera. Když jsem skoro na dně propasti, v
hloubce asi -70m stoupla do louže, vykoukla na mě malá zkamenělá mušle.
Mám ji doma dodnes schovanou, to
jsem ještě nevěděla, že z jeskynní se
nic brát nemá.
Lezení v jeskyních a propastech je docela tvrdý sport. Je běžné setkávat se
ve francouzském podzemí při lezení
s ženami a existuje něco jako ženská
sekce francouzské speleologie?
My jsme byly v AFEGC hned 3 aktivní ženy, tenkrát ve věku 25-30 let,
pak jsem přibrala ještě jednu Češku.
Trénovat se chodilo alespoň jednou
měsíčně na 21m vysokou stěnu Mur
Clignacourt v Paříži.
Byli jsme dobrá parta a chtěli jsme se
zlepšovat v technice, Thomas nás v
tom podporoval. Jeli jsme na týdenní
školení, kde nás mezi 40ti účastníky
bylo třetina holek. A mezi školitelkama
byly i ženy včetně Céline, která získala
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první licenci na školení v 16ti letech a
Nathalie, spoluzakladatelek Francouzsko-Rumunského mezinárodního ženského spelea.
S Céline jsme kamarádky dodnes,
zrovna za týden za ní jedu na návštěvu do Alp. Vůbec mi nepřipadalo, že
by jeskyňaření bylo něco výhradně
mužského. Naopak, ať už Claudie
nebo pak Céline, to byly holky, které
technicky lezení zvládaly leckdy líp
než kluci. Je to jako každý jiný sport,
když se skloubí technika, dobrá fyzická kondice a vášeň, je to kombinace k
nezastavení a je jedno jestli leze holka
nebo kluk.
Co považuješ za svůj největší výkon
při lezení?

Za můj největší kousek vděčím mojí
začátečnický naivitě. Na školení jsem
měla tu čest být pod vedením Rémyho
Limagne, tenkrát jsem vůbec netušila,
že je to strážce jedné z nejhlubších
jeskyň, v 60. letech dokonce se svými
-1000m, se jednalo o nejhlubší propast
na světě. Když jsme si při jedné z přestávek v podzemí povídali, nedalo mi to
a zeptala jsem se: “Jaká je tvoje nejoblíbenější jeskyně?” On na to:”Gouffre
Berger”. A já na to: Hm, a můžu se tam
podívat? a on: Jo, ale nebude to snadný, přihlášky jsou už uzavřený. Byl totiž
květen a Berger se zpřístupňuje vždy

na měsíc na přelomu července-srpna,
na nějaké formality už bylo pozdě. Tak
se stalo, že jsem vyhecovala ještě pár
lidí z naší skupiny a Rémy je nechal
doslova vypít si vstupenky do Begeru
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skrz takovou pijaneckou hru “Vache
qui tache”. A tak se stalo, že asi po 8mi
měsících trénování na laně jsem se v
červenci 2016 ocitla v hloubce -640m v
místě, kterému se říká “Vestier”, neboli
šatna zhruba v polovině Bergeru. Dál
jsme kvůli bezpečnosti nemohli, hladina vody v podzemí byla po deštích
vysoko. Za “šatnou” je totiž spousta
vodopádů, kde nejeden člověk v minulosti zahynul. Tenkrát nám ta polovina
trvala asi 21 začátečnických hodin. To
bylo skoro na hraně, aby pro nás poslali pátrací akci. Jo, ale Rémy říkal, že
Berger je nejhezčí a já jsem mu věřila,
nedalo mi to a hned za rok jsem vedla 5-ti členný tým do zpřístupněného
Bergeru (Já, Emmanuel Doze, Zdeněk
Pošar, Julius Hřivnáč, Stanislav Šlechta). Měli jsme štěstí, voda nás pustila
až k sifonu do hloubky -1122m. Po 30
ti hodinách strávených v podzemí jedné z nejkrásnějších jeskynní na světě
jsme vylezli na povrch. Jeden z kamarádů byl dost unavenej, čekali jsme
asi dvě hodiny v campu -540m, než si
odpočine; to i trochu bloudění nás zdrželo. Prý se Bergeru říká Mont Blanc v
podzemí.
Francie je zemí s mnoha krasovými
oblastmi, od velehor a krasových
planin po přímořské oblasti. Máš
nějaké oblíbený region a mohla bys
ho nějak přiblížit čtenářům?
S
manželem jsme
si oblíbili předhůří Alp mezi
Chambery
a
Grenoblem
zvané
Chartreuse.
Leží
částečně v Savojsku a částečně v Isere.
Kdo zná legendu o Kartuziánech z Grande
Chartreuse jistě tuší o jaké místo jde. U
nás doma je to totiž tak, že do jeskynní
lezu jen já, ale hory máme rádi společně. Když jsme se s partou vyškrábali
na nejvyšší horu Chamechaude 2082
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m byla mlha a nic jsme neviděli, přesto nás krása celého kraje při dalších
výpravách okouzlila. Chartreuse jsou
pro mě moje dvě nejoblíbenější barvy
: zelená svěžích vápencových trávníků
a bílá, barva vápencových útesů. Je
to také regionální přírodní park, který
skrývá četná bohatství včetně přírodní
rezervace a překrásné jeskynní systémy ohraničené na severu Mont Granier, na jihu Dent de Crolles. Eroze tady
vytvořila v dutinách a trhlinách sítě potoků, které jsou řazeny mezi nejdelší v
Evropě. Po planinách tu běhají má oblíbená horská zviřátka svišť a kozoroh.
Roste tu nesčetně vzácných druhů
rostlin a bylin, včetně těch, které patří
do tajné receptury likéru Karzuziánů a
ten já “můžu”. Najdete tu typické horské vesničky, smaragdově zelený venkov s výhledy na alpské vrcholy. Podzemí znám trochu a moc se mi líbila
jeskyně Golet du Tambourin, -400m,
řeky, meandry a mnoho dalšího včetně
obrovské 200m hluboké propasti.
Tetínská skupina je jednou z mnoha
skupin České speleologické společnosti, známe přibližně svoje limity
a schopnosti vzhledem k ostatním
skupinám u nás. Jak jsme na tom
ve srovnání s tím , co si poznala ve
Francii?
S tím, co jsem poznala ve Francii se
to nedá srovnat. Vy jste jedineční v
tom, co znáte lokálně a co umíte pro
potřebu zdejších poměrů a to vím o
vás zatím jen málo. Ve Francii jsem
patřila do Pařížské skupiny. V Paříži
žádný jeskyně nejsou, o nic jsme nepečovali tak jako vy. Naše parta měla
za náplň objevování podzemí a kaňonů. Fred byl tahoun přes kaňony a má
na svědomí mnoho kaňonů v Dolomitech, které zpřístupnil pro kaňoning.
Měla jsem možnost navštívit jeskyně
v mnoha regionech, kde některé skupiny prováděly výzkumy a jedna měla
dokonce otevírání betonové skruže
zajištěné na dálkové ovládání přes online aplikaci. Co určitě platí všude a je
společné, je cit pro přírodu a nadšení,
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takový to lidský teplo, to se najde mezi
jeskyňáři tady i ve Francii, to je stejný.
Musím však uznat, že i přes to, že v
Českém krasu není mnoho hlubokých
propastí, koná se tu alespoň jednou
ročně pod taktovkou Speleozáchranky
hromadný trénink lezení po laně v tzv
SRT neboli single rope technic - jednolanové lezecké technice, kterou se
pohybují v podzemí jeskyňáři všude
po světě. Někteří tetínští jeskyňáři si
udržují dobrou kondici, jezdí na zahraniční expedice, jsou zapojení do
vědeckých výzkumů a nezahálejí ani
v publikování článků či knih to je myslím pro srovnání velmi dobrá úroveň.

Kdyby se tě někdo zeptal, proč se
stát jeskyňářem či jeskyňářkou, co
bys na to řekla?
Proč? Protože, Zem není jen to co vidíme na povrchu a z povrchu. Podzemí je klíč pro chápání života na Zemi.
Kdo se jednou začne dívat pod povrch
začne vnímat svět jinak. Děje se tam
něco nepopsatelného, asi jako když
hledíme v noci na noční oblohu plnou
hvězd. Dole sice hvězdy nesvítí, svítíme si čelovkou, ale leckdy náš zrak
spočine na takové kráse, až se z toho
tají dech a stává se mi, že cítím dojetí.

Procházíte se místy, kde si voda prodrala cestu a dokázala vytvořit třpytivé
zázraky do rozmanitých tvarů a velikostí. Jistě znáte krápníky, sintrová jezírka, vsadím se, že by vás očarovaly
i vodopády a písečné pláže a to je jen
mikrozlomek jedinečného dobrodružství.
Tak skvělou a pořádně praštěnou partu
lidí jako jsou jeskyňáři jen tak na povrchu nepotkáte:-)
Ladislav Pecka, jeskyňář
odpovídala Lenka Kachlík

Dívčí válka a ulice Tetínská
Při putování po vlastech českých se
Tetínský poutník dostal až ulice Tetínská. Znalci vědí, kde leží. Jsou to Dívčí hrady. Staré pověsti české mluví
o tom, že zde v dávné minulosti bylo
jedno z dějišť dívčí války. Wikipedie
praví „Dívčí válka je příběh o vzpouře
českých žen proti mužům. Ženy se po
smrti kněžny Libuše pod vedením dívky jménem Vlasta opevní na hradě Děvín proti Vyšehradu. Součástí pověsti
je i příběh o Ctiradovi a Šárce. Ctirad
se stane obětí léčky, kterou Vlasta nastraží v podobě spoutané Šárky. Podle
varianty pověsti pak nešťastná Šárka
skončí svůj život v Divoké Šárce sko-

kem ze skály, nazývané
od té doby Dívčí skok.“
Dotázali jsem se na radnici Svobodné obce Tetín,
zda se nebojí opakování
historie, že by vzhledem
zcela mužskému složení
obecního zastupitelstva hrozila Tetínská dívčí válka. Prohlášení tiskového
mluvčího radnice bylo překvapivě smířlivé: „Dívčí války se na Tetíně neobáváme, protože Tetínské ženy lákáme do
práce zastupitelstva i pracovních skupin. Takže mají možnost veřejného působení. V roce 2022 jsou další volby a

doufáme, že se ženy účastní ve větším
počtu. Přesto situaci nepodceňujeme a
nedoporučujeme čtení ženského časopisu Vlasta, kdy před 1200 lety právě
Vlasta válku způsobila. Hlavně ale nedoporučujeme po vzoru Šárky skákat z
Tetínských skal.“
Tetínská kachna
Redakce

S filmaři se na Tetíně netrhnou dveře
aneb Orlando Bloom na farmářských trzích na Koledníku
Kolo času. Tak se jmenuje americký
seriál, který se natáčel na Tetíně. Majitel největší firmy na světě Amazon
Jeff Bezos nedělal tajnosti s tím, že
chtěl natočit svou verzi Hry o trůny.
Jako předlohu si vzal 14 dílnou ságu
Roberta Jordana. Je rozhodně zajímavé, že se realizační tým rozhodl
natáčet snímek v Bílém lomu. Trochu
nakonec zamíchala kartami s realizací
čínská chřipka, takže dílo zatím nebylo
dokončeno. Věřme, že se to povede,
což bude i pro Tetín skvělá reklama.
Nicméně Tetín asi pro filmaře přitažlivý
trvale, když se na Tetíně natáčí český
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film televize Prima.
Navíc tajný spolupracovník Tetínského
zpravodaje spatřil na
Koledníku
slavnou
hereckou hvězdu Orlando Blooma. Redakce si troufá hádat,
zda po Pánu prstenů
a Pirátech z Karibiku
na Tetín směruje další
film, kde by tato hvězda vystupovala. Rozhodně by to bylo
super.

Tetínská kachna
Redakce
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O termínu akce Vás budeme informovat přes mobilní rozhlas a FB obce Tetín
Tetínský zpravodaj
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JAPETO PIZZA
Čerstvá Pizza na čtyřech kolech.
Pizza pouze z nejlepších surovin, italské mouky a salámů!
PONDĚLÍ - PÁTEK 11:00 do 20:00 u Billy v Berouně.
Víkendy jezdíme různé akce, tak nás sledujte na sociálních sítích,
kde Vás pravidelně informujeme!
Přijďte ochutnat!
Zdraví Kluci z JAPETO!
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