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Úvod

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,

bohužel s blížící se zimou se nám
zase komplikuje situace v souvislosti
s neodbytnou čínskou chřipkou. Věřím, že většina z Vás situaci nepodceňuje a snaží se především očkovat,
což jistě sníží pravděpodobnost těžkého průběhu v případě nákazy. Bohužel epidemiologická situace zase
paralyzuje kulturní život v obci v čase
adventním, a uvidíme, zda i vánočním a následně i v plesové sezoně.
Bylo dobře, že čínský virus nakonec
neohrozil pořádání Národní Svatoludmilské pouti na Tetín 2021. Byla
to skvělá akce, která se nám skutečně povedla. Následně chodila
poděkování ze všech konců Česka i
ze zahraničí. Při uvedení nového oratoria sv. Ludmily od Jana Zástěry na
Pražském hradě ve Vladislavském
sále kardinál Dominik Duka řekl, že
Rok sv. Ludmily 2021 byla vůbec největší oslava této světice v historii a
Národní pouť na Tetín byla akce ze
všech vůbec největší. Celý realizační tým zaslouží velkou pochvalu,
protože jsme společně odvedli velký kus práce a Tetín dostali z prahu
zapomnění opět mezi důležitá místa
české národní identity. Dnes si Tetín

Toto výročí pro nás ale neznamenalo
jen vlastní kulturní akci. Nastartovalo naši nebývalou investiční aktivitu
v posledních letech. Povedlo se zrekonstruovat část historického Tetína,
za rekonstrukci rybníka či požární
nádrže jsme byli oceněni cenou za
architekturu. Vybudovali jsme chodníky a komunikace, opravili Kulturní
dům, nové muzeum a další menší
stavby. Bez svatoludmilského výročí
bychom jistě tolik prostředků na realizaci nezískali. Investiční činnost
ale zatím nepolevuje. Dokončuje
se sběrný dvůr, na jaře se dokončí
chodník u Sokolovny a dlažba v historickém jádru. Velké změny čekají i
sportovní areál, kde bude revitalizováno fotbalové hřiště, vybudujeme
multifunkční hřiště a chystáme se na
výstavbu nové hasičárny. Takže práce máme ještě až nad hlavu.

se například se Srbskem zatím nedá
srovnávat. Chybí rozhodně ubytování, servis pro návštěvníky ve všední
den a částečně i v neděli. Některé
služby ale fungují dobře a věřím,
že jsou předzvěstí dalšího rozvoje.
Za zmínku stojí servis Tetínského
muzea, Sdružení sv. Ludmily provozuje průvodcovskou službu, Hampejsovi Vinotéku, Velkostatek svůj
Farmshop, jistotou je vietnamský
obchod, občas funguje Japeto Pizza. Služby jsou využívány i Tetíňáky,
takže v našem zájmu je jejich rozvoj.
Přeji všem hezké prožití adventu a
následně pak i Vánoc.
Martin Hrdlička, starosta

Množství návštěvníků a poutníků v
obci je příležitostí pro rozvoj služeb a
místního podnikání. Naše obec v této
oblasti ale stále zaostává i za okolím. Úroveň servisu pro návštěvníky

Kontakty na OÚ

Mobilní rozhlas

tel.: 311 622 316
ou@tetin.cz

Pro informace už nemusíte chodit
na úřad nebo sledovat obecní
vývěsku. Přes mobilní rozhlas vám
budou chodit všechny důležité
zprávy přímo do telefonu. Zaregistrujte se k jejich k odběru na tetin.
mobilnirozhlas.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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skutečně zaslouží být „vymalován“ a
v Národním divadle i muzeu v Praze
a být v aplikacích mezi zajímavými
turistickými cíli.

Vydávání známek
na popelnice
Do konce února je čas uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu.
Nezapomeňte si svou nálepku spolu
s kartou do sběrného dvora včas
vyzvednout na obecním úřadě.

Přeplněné popelnice, nesvítící
osvětlení či poničené lavičky?
Nahlaste závadu efektivně přes
tuto aplikaci a technické služby se
o to postarají.

Tetínský zpravodaj

Volby 2021 | Ocenění

Jak dopadly parlamentní volby 2021 v naší obci?
V říjnu 2021 proběhly volby do poslanecké směmovny Parlamentu ČR. Vo-

lební účast na Tetíně byla nadprůměrná a s náskokem zvítězila koalice SPOLU. V minulých parlamentních volbách v roce 2017 měla však ještě nevzniklá
koalice SPOLU mezi tetíňáky také úspěch. Strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL
měly v součtu 23,11 %, což bylo o 1 % více než tehdejší vítěz ANO.

VOLEBNÍ ÚČAST NA TETÍNĚ

VÝSLEDKY VOLEB PRO OBEC TETÍN

73,34 %

Tetín získal ocenění za stavbu roku
Rekonstrukce

požární nádrže v
obci Tetín se stala jednou z několika
oceněných staveb v celorepublikové
soutěži Stavba roku (www.stavbaroku.cz). Získali jsme Cenu Asociace
pro urbanismus a územní plánování.
Několik let jsem Vás zde ve zpravodaji informoval o Architektonické
soutěži, studii, projektování, přesvědčování památkářů, čekání na dotaci,
pak o samotné stavbě a teď po 6
letech konečně máme spoustu částí historického jádra hotových, a dokonce jsme i oceněni.
Mám obrovskou radost nejenom z
ocenění, ale především z toho, že celý
prostor dost dobře funguje. Dnes si
člověk může v klidu zaparkovat kolo,
sednout si u vody, dát si Bořivoje, nabít telefon či si doplnit vodu z pítka. V
nádrži žijí ryby, v zimě se bruslí, voda
slouží pro hasiče a v létě pro závlahu
okolních trávníků. Zídky fungují jako
lavice a když projíždí transport lebky
sv. Ludmily, tak fungují i jako bariéra.

Tetínský zpravodaj

Děkuji
všem,
kteří se na
stavbě
„rybníka“
podíleli
a kteří Tetín v
revitalizaci historického jádra
podporovali a
podporují.
A
to především:
starosta
M.
Hrdlička, místostarosta M. Machulka, architekt J. Mackovič, stavební
firma Kvint Vlachovo Březí, technický
dozor V. Pšenička a další.
Držte prosím i nadále palce, abychom brzy dokončili zbývající ulice
a jednou dodělali i terasy a prostor
před zámkem.

Pokračování rekonstrukce historického
jádra
Na jaře budeme pokračovat v rekonstrukci historického jádra a cílem je

Redakce
Zdroj: Novinky.cz

do konce května postavit všechny
zbylé etapy: 4, 5, 6, 7 a 8. Původně
bylo v plánu pokračovat tento podzim, ale v lomu Sumrakov odkud se
vozí kameny, nebyl pro naši stavbu
prostor.
Jedná se o začátek ulice Hradní (5),
ulice Na Parkáně u rybníka (4) a směrem k hradu (6) a také ulice Strážní
(7). Navíc z dlažby zrekonstruujeme i
ulici Hradní v lokalitě pod školou (8).
O přesnějších termínech budeme informovat až začátkem nového roku.
Ondřej Hrdlička, místostarosta
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Investice

Plán investičního rozvoje 2022
Původně jsme si plánovali, že naše
investiční aktivita „po Ludmile“ poleví, ale nakonec se ukazuje, že tomu
tak není.
Přečtěte si, jaké jsou naše investiční
plány pro rok 2022.

Cizí investice, které obec neplatí, ale
pomáhá jim a ovlivňuje jejich realizaci:
ČEZ Distribuce – Ve vazbě na výročí
v roce 2021 jsme iniciovali na vedení
ČEZu 3 stavby v obci, a letos se provedla kabelizace ulice Na Parkáně a
Hradní a současně se provedla obnova veřejného osvětlení a pokládka
HDPE trubiček pro budoucí vysokorychlostní internet. Dále je vyprojektována 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. Realizace těchto staveb
bude v roce 2022 nebo 2023.
Vysokorychlostní internet – další pro Tetín klíčovou investicí firmy
CETIN, která právě probíhá. Bylo
provedeno přivedení DOK (dálkový
optický kabel) na Tetín. Mohl zde být
již dávno, ale před asi 15 lety jeden
nechvalně známý majitel pozemku
tomu zabránil. Již tato skutečnost
by měla umožnit významné zrychlení
internetu přes metalické kabely a následovat by měla postupná výstavba
místních optických sítí FTTH. Bohužel CETIN je v tomto velmi pomalý.
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 naší obec, a dávají jí nezaměnitelný charakter. Organizačně
podporuje snahu Římskokatolické
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farnosti Beroun
kostely a jejich
okolí opravovat. Již dříve je
z venku hotov
kostel sv. Jana
Nepomuckého.
Letos se opravily fasády kostelů sv Kateřiny
a sv. Ludmily.
Obec zajistila
nové osvětlení
tří kostelů. Nyní probíhá na náklady
farnosti výměna krytiny na kostele
sv. Kateřiny.
Rodinné domy – máme radost z
toho, že i majitelé rodinných domů
chápou, že se doba posouvá a že
mají přispívat k životnímu prostředí
kolem sebe, kde koneckonců sami
žijí. Zateplují fasády a tím obec postupně svůj kdysi tak šedivý vzhled.
Mění způsob vytápění a většina se
snaží dát do pořádku likvidaci odpadních vod a získat Modrozelený certifikát obce Tetín.
Železniční koridor – toto je chystaná
stavba realizovaná Správou železnic,
a je tak trochu mimo, protože je pod
skálou. Jako obec si především hlídáme minimalizaci opatření na našich skalách.
Obecně se jako vedení radnice snažíme přistupovat k cizím investicím
vstřícně, pokud jsou v zájmu obce a
přispívají k zlepšení života na Tetíně.
Je ale potřeba přijít včas investici
projednat, a to ještě ve fázi investičního záměru.

Nyní k investicím, které provádí
obec. Nutno říct, že i množství našich investic je poměrně značné a je
to možné především díky tomu, že
jsme úspěšní ve získávání dotací z
různých zdrojů a že máme prospe-

Nové osvětlení kostelů

rující 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: Z již dříve dokončených staveb stojí za to zmínit, že
za nový Tetínský rybník jsme obdrželi
cenu za architekturu.
Inv. č. 51 Chodníky Na Knížecí - realizace. Stavba byla úspěšně dokončena a zkolaudována.
Inv. č. 83 Dobudování splaškové kanalizace u Sokolovny – realizace.
Stavba je dokončena a vyzýváme
všechny majitele nemovitostí, aby se
napojili.
Inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz
(campery) - realizace. Stavba je dokončena
Inv. č. 113 Osvětlení kostelů. Stavba
je dokončena
Nyní k investicím v realizaci:
Inv. č. 11 Zabezpečení skalní stěny v
Modrém lomu
Kromě ochranné stěny v lomu proti
padajícím kamenům nad budoucím
lomem byla opravena ulice Pod Valy
a účelová komunikace kolem vodoTetínský zpravodaj

jemu až k tunelu. Byla zde umístěna
závora. Letos se opravil tunel a plánujeme vybudování expozice historie
těžby vápence. Dále se vybudovala
asfaltová komunikace do sběrného
dvora.

k proticovidovým opatřením, možné
společenské akce vůbec tuto zimu
pořádat.

Inv. č. 23 Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt

Je v první fázi projektových prací na
zvětšení kapacity ČOV, protože čas
od času její kapacita nestačí. Hledáme vhodného projektanta realizačního projektu

Projekt je poměrně živý a po odstěhování sběrného dvora se změní
systém parkování. U zdi Nového
hřbitova budou parkovat návštěvníci
hřbitova, turisté a i návštěvníci sportovních utkání. Parkování na louce
bude umožněno pouze oprávněných
osobám a zásobování a bude otevíráno jen při velkých akcích. V březovém háji plánujeme obnovu dětského
hřiště a plánujeme ještě dále omezit
vjezd vozidel.

Inv. č. 61 ČOV intenzifikace - projekt

Inv. č. 70 Opravy komunikací – projekty
V současné době žádáme o stavební povolení na ulice Spis. Červinků,
Slavašova a Pod Valy 2. část. V roce
2022 by se měl zahájit projekt ulice
Damilská.

Investice
Inv. č. 99 Komunikace Na Parkáně a
náves - realizace
Klíčové lokality I.-III. jsou dokončeny.
Nyní zbývá ulice Hradní až po školu,
část ulice Na Parkáně a ulice Strážní.
Práce by měl probíhat na jaře 2022.
Inv. č. 100 Rekultivace Modrý lom
2.část - realizace
Rekultivace (zavážení) probíhá. Zvažuje se další využití nově vzniklého
terénního tvaru – osázení stromy
(5000 stromů by měly poskytnou železnice) a nebo na jižní svah umístit
fotovoltaiku v případě ekonomické
výhodnosti.
Inv. č. 109 Obnova zeleně v obci - extravilán - realizace

Sběrný dvůr z výšky

Inv. č. 47 Hasičská zbrojnice – projekt

Výsadba alejí probíhá
a 2 lokality jsou kolem
cyklotrasy sv. Ludmily,
další mezi Koledníkem a
Damilem a třetí u cesty k
Toboláku.

Obec má příslib dotace od Ministerstva vnitra na hasičskou zbrojnici a z
tohoto důvodu se můžeme pustit do
realizačního projektu
Inv. č. 53 Kulturní dům - řešení interiérů – realizace

Inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace

Stavba je z převážné části dokončena
a zbývají jen některé prvky v interiéru
a nábytek. Úplné dokončení bude odvislé i od finančních možností obce.
Bohužel nevíme, zda bude vzhledem

Stavba je po stavební stránce hotova
a nyní se vyrábí kontejnery a velkobjemové nádoby na tříděný odpad viz.
článek Změny v odpadovém hospodářství od 1.1. 2022
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 a vlastní cesta jsou
dokončeny. Chodník od kraje obce
až ke křižovatce se dokončí na jaře
2022.

Cyklostezka na Tetín

Tetínský zpravodaj

Inv. č. 114 Multifunkční hřiště – realizace
Výstavba dvou tenisových kurtů a
multifunkčního hřiště probíhá. Stavba je součástí koncepce, popsané v
projektu (inv.č.23) a byla umožněna
získáním dotace a také konstruktivním přístupem vedení TJ SK Tetín.
Inv. č. 117 Dětské hřiště u Nového
hřbitova - realizace
Požádali jsme o dotaci na nové dětské hřiště v březovém háji. Chceme
ho posunout o něco dále do přírody
a posunout tak děti dále od místní
komunikace, kde je provoz vozidel.
Rovněž současné hřiště neodpovídá
současným normám. Podmínkou realizace je získání dotace.
Martin Hrdlička, starosta
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Filmaři na Tetíně | Odpadové hospodářství

Wheel of time
Tak

nakonec filmování na Tetíně
skončilo, a stojí za to se za spoluprací ohlédnout. Natáčení probíhalo od
roku 2019 a skončilo až letos, protože filmaři, stejně jako my všichni,
měli potíže s čínskou chřipkou.
O seriálu jsme psali již v 28. čísle
před dvěma lety:
Kolo času. Tak se jmenuje americký
seriál, který se natáčel na Tetíně. Majitel největší firmy na světě Amazon,
Jeff Bezos, nedělá tajnosti s tím, že
chtěl natočit svou verzi Hry o trůny.
Jako předlohu si vzal 14dílnou ságu
Roberta Jordana. Je rozhodně zajímavé, že se realizační tým rozhodl
natáčet snímek v Bílém lomu. Korektní jednání filmařů posílilo rozpočet
obce o několik set tisíc. Filmaři sídlili
nakonec u hřiště na obecních i soukromých pozemcích. Především ulice
Hájka z Libočan byla ve dnech natáčení zatěžovaná dopravou a z Bilého

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

Vesnička v Bílém lomu
Zdroj: Amazon Prime Video

tě přinese prestiž a zájem jiných filmařů, protože prostředí vnímali jako
pohostinné, a proto není vyloučeno,
že se filmaři vrátí.
Seriál svou premiéru zahájil již tento
listopad a vy ho můžete sledovat na
placené televizi Amazon Prime Video, která nyní nabízí bezplatné zkušební období.

Nakonec příjmy do pokladny obce
byly výrazně vyšší, než jsme tehdy psali, a rovněž byla využívána i
JSDH. Filmování právě na Tetíně jis-

Redakce

Obce v dolním Poberouní se rozhodly mít
odpad ve „svých rukou“.
Obce v dolním Poberouní se rozhodly k zásadní
změně ve svozu odpadů. V souvislosti s chystanými
změnami v odpadovém zákoně vznikne nový dobrovolný svazek obcí (DSO) Poberounské odpady.

Stejně jako v jiných obcích je pro

rozpočet Tetína likvidace odpadů
velkou zátěží. Likvidace odpadů se
stále zpřísňuje a zdražuje. Z tohoto
důvodu dokončujeme sběrný dvůr,
který by měl odpovídat nejpřísnějším současným předpisům. Dále
apelujeme na třídění odpadů. Bohužel se vše zdražuje a pro rok 2022
bude zvýšen poplatek za odpady.
Přesto obec doplácí ze svého rozpočtu asi třetinu. Snažíme se proto hledat cesty, jak tuto problematiku řešit
efektivně. Samostatným tématem je
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problematika komunálního
odpadu. Tetín stejně jako
jiné obce pociťuje monopolistické chování svozových
firem. Z tohoto důvodu se
Tetín připojil k iniciativě obcí kolem sdružení obcí Dolní Berounka
a je spoluzakladatelem společnosti
Poberounské odpady. O tématu Vás
budeme průběžně informovat. V tuto
chvíli Vám zatím zasíláme tento informační článek.

Věděli jste, že...
nejvíce komunálního
odpadu vyprodukují lidé
ve Středočeském kraji?
Jedná se o více než 800
000 tun ročně.

Martin Hrdlička, starosta

Tetínský zpravodaj

Založení odpadové společnosti
POBERO, s. r. o.
Pátek 8. října 2021 se stal význam-

ným dnem pro mnohá města a obce
ležící v blízkosti dolního toku řeky
Berounky, jelikož došlo k zásadnímu
kroku směrem k nezávislému odpadovému hospodářství.
Všech jedenáct členů svazku obcí
Region Dolní Berounka a společně
s nimi dalších pět obcí založilo nový
Dobrovolný svazek obcí (dále jen
DSO) - Poberounské odpady.
Zakládajících členů DSO je tedy šestnáct – Černošice, Všenory, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Zadní
Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn,
Srbsko, Tetín, a dále Třebotov, Liteň,
Koněprusy, Svinaře a Skuhrov. Počet
obyvatel svazku obcí lehce překračuje 27 tisíc.
Slavnostní podpis zakladatelské
smlouvy nového svazku se uskutečnil v městském sále v Černošicích za
přítomnosti všech šestnácti starostů.
Smyslem nově založeného DSO je
zřízení a provozování vlastní společnosti, která bude komplexně řešit
problematiku odpadového hospodářství v členských obcích.
Podle Petra Webera, místostarosty
městyse Karlštejn a prvního ustaveného statutárního zástupce DSO, se
jedná o klíčový krok směrem k odpovědnému a racionálnímu odpadovému hospodářství, jehož náklady obce
potřebují mít více pod svou kontrolou. „Platby za svoz a zpracování odpadů se neustále zvyšují a bohužel to
bude pokračovat – rostou náklady i
poplatky. Jako řádní hospodáři chceme dohlédnout na to, aby dopady
zdražování na naše obce byly v budoucnosti co nejmenší,“ uvedl Weber.
Tetínský zpravodaj

Odpadové hospodářství

Podobným rozhodnutím a vývojem prošly v nedávné minulosti i
další svazky obcí, například Malá
Haná či Dolnobřežansko, kde již
takováto meziobecní spolupráce
dlouho funguje a které jsou pro
Dolní Poberouní nyní zajímavým
vzorem.
Starosta Černošic, který je taky
členem přípravné skupiny, doplňuje: „Svoz a zpracování odpadu
je služba, kterou si mohou obce
zajistit samy, místo aby ji outsourcovaly komerčním společnostem.
V oboru bohužel není konkurence,
která by nám spolehlivě zajistila
dobré podmínky“.
Obce Dolního Poberouní jsou příkladem dobré spolupráce v mnoha oblastech. „Po úspěšné spolupráci například v nákupu elektřiny
a plynu, v budování cyklostezek,
v jednáních o rekonstrukci železnice či ochraně řeky Berounky se
nyní pouštíme do zatím největšího společného projektu.“, dále
uvedl Filip Kořínek.
„S novým zákonem o odpadech musí
obce mít co nejpřesnější informace
o hmotnosti jednotlivých druhů odpadu alespoň v měsíčních intervalech, aby byly schopné uřídit náklady
na odpadové hospodářství. Svozové
firmy bohužel tyto informace velmi
nerady předávají“, vysvětluje starostka obce Lety, Barbora Tesařová.
„Odpadový zákon také zavedl limity
množství směsného odpadu ukládaného na skládky. Potřebujeme proto
pracovat s přesnými údaji, abychom
mohli uplatňovat slevu na “skládkovacím” poplatku.“
DSO Poberounské odpady v nejbližší
době zvolí své předsednictvo, učiní

kroky k založení komunální společnosti POBERO, s.r.o. a vypíše výběrové řízení na výkonného ředitele této
společnosti. Nová společnost bude
odpad z členských obcí svážet od 1.
července 2022.
Na obyvatele členských obcí by změna neměla mít bezprostřední dopad,
jen budou odpad svážet nová vozidla,
pod značkou POBERO. Každá obec
může nadále mít vlastní systém, co
se týče frekvence svozu, typu nádob
a struktury poplatků, které platí její
obyvatelé.

Tisková zpráva
POBERO, s. r. o.
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Změny v odpadovém hospodářství
od 1. 1. 2022

Vážení občané,
na změnu jsme se připravovali již
delší dobu a rozhodli jsme se jí spojit s vybudováním nového sběrného
dvora v Modrém lomu a posílením
sběrných míst. Ke změnám nás vedou i legislativní a ekonomické tlaky,
které na hospodaření obce dopadají.
Od 1. 1. 2022 vejdou tedy v platnost
nové obecně závazné vyhlášky o odpadech a poplatcích za odpady. Je
zde mnoho změn, které jsme byli nuceni učinit. Bude navýšen poplatek
za odpady na 1000 Kč/rok/osoba.
Do nového sběrného dvora v Modrém lomu bude možné vyvážet i nadále, ale některé složky vytříděného
odpadu budou limitovány kg/rok/
osoba. Po vyčerpání limitu bude vývoz možný po uhrazení poplatku dle
provozního řádu sběrného dvora na
obecním úřadě.

„Třídění už patří k dobrému
vychování více jak 73 %
Čechů.“
Tyto změny byly nutné, protože od
ledna letošního roku začal platit
nový odpadový zákon. Počítá s ukončením skládkování směsného odpadu do roku 2030, avšak už nyní se

postupně zvyšují poplatky za skládkování. Platí přitom omezení, že každá osoba s trvalou adresou vytvoří
do 200 kilogramů odpadu/rok. Produkce odpadu nad 200 kg obyvatel,
je navýšena na 800 Kč/t. Přičemž
produkce odpadu na osobu se bude
každý rok snižovat až na 120kg. Aktuálně vyprodukujeme v obci 275kg/
osoba /rok. Tato skutečnost nás nutí
nejen zvyšovat tlak na třídění odpadu v naší obci, ale nevyhneme se ani
navýšení poplatku za odpady pro rok
2022, jak již bylo zmíněno.
Zdražování netříděných odpadů nás

„90 metrů je v ČR průměrná
vzdálenost k nejbližšímu
místu na tříděný odpad.“
čeká bohužel i do budoucna. Správným tříděním můžeme výraznému
zdražování předcházet. Velká část
občanů Tetína třídí a třídí velmi
úspěšně. Přesto se najdou tací, kteří vhodí do tříděného odpadu (papír,
plast) vše, co doma nepotřebují včetně pytlů s komunálním odpadem. Bohužel toto jednání se promítá do cen
a platíme pak to my všichni. Tvorba
odpady se dá redukovat různými
způsoby, třeba hned při nakupovaní,
ale to už je na každém z nás, jak se
zapojíme do snižování produkci od-

Srovnání nákladů za odpady (rok 2020)
Náklady dle druhů odpadů

Všichni jsme zaregistrovali budování
nového sběrného dvora v Modrém
lomu. S tím jsou spojeny další změny. Množství ukládání objemného a
netříděného odpadu ve sběrném dvoře je neúnosné a promítá se do ceny
poplatku za odpady. Proto nově bude
vstup do sběrného dvora možný, až
po zaplacení poplatku za odpady.
Po zaplacení poplatku obdrží majitel
nemovitosti nejen novou samolepku
na popelnici, ale i kartu, opravňující
vstup do sběrného dvora. Karta bude
vždy jedna na jednu nemovitost a na
kartě bude vymezeno, jaké množství
objemného a stavebního odpadu a
pneumatik můžete do sběrného dvora vyvézt zdarma. Pokud budou limity na kartě vyčerpány, bude vyvezení
zpoplatněno dle ceníku sběrného
dvora. Tříděný odpad samozřejmě
limitován není.
Poplatek za odpady v roce 2022 je
potřeba uhradit nejpozději do 28. 2.
2021 v případě včasného neuhrazení poplatku za odpady nebude vyvážena popelnice u nemovitosti. Vstup
do sběrného dvora bez kartičky, vydané po zaplacení poplatku, nebude
umožněn již od 1.1. 2022.

Náklady celkem

Sběr využitých odpadů (tříděný sběr)

212 850 Kč

Sběr biologických odpadů od občanů

34 848 Kč

Sběr nebezpečných odpadů

60 863 Kč

Směsný komunální odpad
Stavební odpad
Celkové náklady obce
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Připravili jsme pro Vás
brožuru: „Jak nakládat s odpady“, která je přílohou tohoto
čísla Tetínského zpravodaje.
padu.

1 096 713 Kč
145 200 Kč
1 550 474 Kč

Platba odpadů od občanů

588 000 Kč

Odměna za správní třídění

124 105 Kč

Celková dotace obce z rozpočtu

838 369 Kč

Tetínský zpravodaj

Odpadové hospodářství | Sportovní areál
Jinými slovy obec ze svého rozpočtu dotovala odpadové hospodářství
ve výši 800.000,- Kč. Pro představu
by se za to daly vybudovat 2 luxusní
dětská hřiště. I po navýšení poplatku
bude obec odpadové hospodářství
dále dotovat. Do budoucna chceme
ale tuto dotaci dále snižovat. Cesta
nemusí nutně vést přes navyšování
podílu občanů. Vidíme tyto směry:

•

Zkvalitnit třídění v domácnostech – to je úkol pro všechny občany.

•

Zavést motivační systém ve svozech směsného odpadu - bude se platit
za množství vyvezeného odpad.

•

Vyměnit svozovou firmu, která nám pomůže lépe řešit motivační systém
svozů viz. článek Poberounské odpady.

•

Zkvalitnit třídění v nového sběrném dvoře oproti minulosti – úkol pro provozovatele sběrného dvora – Technické služby Tetín

Kvalita a efektivita likvidace odpadů v obci je věcí náš všech a věříme, že nám
s tím pomůžete.
Děkujeme za pochopení.
Karel Volf, zastupitel a vedoucí pracovní Skupiny životní prostředí

Koncepce rekonstrukce a provozování
sportovního areálu
Sportovní areál a jeho nejbližší okolí

dnes prožívá významné změny, které
Obec začala připravovat již před několika lety. Základní myšlenkou již od
počátku je, že areál nebude uzavřený,
ale bude naopak propojen s okolní
přírodou. Především v tomto roce se
daří získávat různé dotace, bez kterých by nebylo rozumné žádné stavby začít a proto v areálu vznikají po
dlouhé době velké změny.
Zatím z větších investic posledních
let bylo dobudování Domečku. V loňském roce bylo vybudováno parkování karavanů, které nám zajistilo i velmi zásadní položení inženýrských sítí
v celém areálu. Byla posílena elektřina, dovedena kanalizace a také
připravena kabelizace osvětlení pro
kurty a části fotbalového hřiště. Dále
v březovém háji vzniklo workoutové
cvičiště a povedlo se nám zlikvidovat
ostudný sběrný dvůr a vytvořit parkovací stání.
V současné době se realizuje multifunkční hřiště, které bude obsahovat
i 2 tenisové kurty. Cílíme na dokončení této stavby v dubnu, ale termíny
může ovlivnit zimní počasí. Na tuto
stavbu navazuje posunutí hřiště fotbalového, což si vyžádá nejen posun
branek a sítí, ale mírné zmenšení, naTetínský zpravodaj

točení i jeho povrchovou úpravu. TJ a SK Tetín
pro tuto investici žádá o dotaci
Národní sportovní agenturu,
ale to prozatím
zatím od léta
nevyhodnotila
žádné žádosti.
Současně TJ a SK Tetín pořádá sbírku na vrt, protože bez vody se kvalitní hřiště neobejde a zavlažovat hřiště pitnou vodou není možné. Na vrt
není možné žádat o dotaci a proto je
cílem financování ze sbírky. K dnešnímu dni se podařilo vybrat přibližně
200 000 Kč a sbírka je tedy polovině
cíle. Pokud byste měli zájem jakkoliv
pomoci, tak neváhejte kontaktovat
člena fotbalového klubu nebo rovnou přispějte na účet TJ a SK Tetín
2601809939/2010 (do textu při převodu napište své jméno) nebo předejte hotovost členovi výkonného
výboru a ten ji na účet pošle. Všem,
kteří doposud přispěli jménem TJ a
SK Tetín a také obce velmi děkujeme. Tito lidé dávají naději, že sport
na Tetíně má smysl.
Výstavba vrtu se také musí doplnit

nádržemi a rozvodem závlahové
vody, které jsou vyprojektované a
Obec Tetín požádala o dotaci.
Dále obec projektuje novou hasičskou zbrojnici, která bude stát na
místě Starých kabin a bude obsahovat i společenskou místnost, kterou
budou sdílet jak hasiči, tak sportovci
a může zde být provozováno i občerstvení pro turisty v letním období. Realizace je ale podmíněna 90% pokrytí
z dotací, což stále není jisté.
Celková koncepce ještě počítá s
omezením parkování před hřbitovem
a omezením vjezdu do bývalé višňovky. Plánujeme směrovat parkování
ke zdi Nového hřbitova na plochu po
bývalém sběrném dvoře. Cesta ke
hřbitovu bude uzavřena pro vozidla
vznikne prostor, kde se děti budou
moci učit na kolečkových bruslích a
na kole. Dětské hřiště plánujeme obnovit a přesunout dále do březového
9

Sportovní areál | Národní pouť
háje, aby bylo co nejvíce oddělené od
dopravy. Rekonstrukce či rozvoj si
jistě časem zaslouží i Nové šatny a
lepší kuchyňku i Domeček.

Držte nám tedy palce, případně přispějte prací nebo alespoň přispějte
na ten náš společný vrt.

Do jara musíme areál společně zajistit provozně. Musíme zasmluvnit
správce areálu a i jeho pomocníky
pro jednotlivá místa (fotbalové hřiště
a kabiny, domeček a stání pro karavany, pro kurty a multifunkční hřiště),
aby byl v areálu pořádek a aby jej

mohla řádně využívat škola.
Zbývá tedy jen doufat, že sport bude
na Tetíně i nadále bavit a že se najde
dostatek sportovců mezi mládeží,
kteří budou areál využívat.
Ondřej Hrdlička, místostarosta

Ohlédnutí za Národní svatoludmilskou poutí na
Tetín 2021
Je za námi bezesporu tetínská akce století a následující článek
nemůže detailně popsat každou část této významné akce. Proto
vám přinášíme alespoň formou krátkých článků krátké shrnutí
celého poutního víkendu 17.-19.9.2021. Na tetínském Youtube
kanále s názvem: Obec Tetín, si také neváhejte pustit videa z
poutního víkendu. Připravili jsme pro Vás celkem dvě videa, jedno hodinové a druhé je zkrácené a má necelých 30 minut.

Foto: Michal Bauer Pticen

Přípravy akce
Přípravy samotné akce byly náročné a dlouhé, trvaly celý rok, tedy od
podzimu 2020 až do poutního víkendu 17.-19.9.2021. Pro přípravy
akce vznikl organizační výbor, který
měl šest členů: Obec Tetín, Farnost
Beroun, Velkostatek Tetín, Sdružení
Svaté Ludmily na Tetíně, Spolek Svatá Ludmila 1100 let a v neposlední
řadě Arcibiskupství pražské. Společnými silami se podařilo akci úspěšně
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připravit a zrealizovat. Ještě jednou
děkujeme všem subjektům, kteří se
do příprav zapojily. Kromě nich se
zapojily stovky lidí, kdy každý přispěl
různým dílem podle svých časových
možností, ale každá pomoc se rozhodně počítá. Vyjmenovat všechny
osoby, které pomáhaly je nemožné,
proto děkujeme takto všem: Ještě
jednou všem mockrát děkujeme!

Pátek 17.9. - Vše začíná: příjezd lebky, open air koncerty či
letní kino
Jak je tradicí posledních let, poutní
víkend začíná již v pátek před ním.
Vzhledem k významu letošního výročí bylo akcí více. Vše začalo slavnostním příjezdem lebky sv. Ludmily
za doprovodu kolony motorek a patrolujícího vrtulníku Policie České
republiky. Spolu s nimi přijeli i čeští
a moravští biskupové včele s papežským legátem Christophem Schönbornem. Po slavnostním příjezdu
následovaly Svatoludmilské nešpory,
tedy koncert v opraveném kostele sv.
Ludmily. Již po třetí bylo také promítání letního kina. Tentokrát se promítalo u Vinotéky a byl to film 3Bobule.
Kulturní program se pak přesunul do
Berouna, kde se na Husově náměstí
uskutečnil open air koncert Má Vlast
v podání Českého symfonického orchestru pod taktovkou Jana Talicha.

Sobota 18.9. – Poutní mše,
trhy, kulturní program v centru
a večerní koncerty
Poutní mše
To hlavní vyvrcholení celého víkendu bylo v „prostředku“, tedy v sobotu v 11.00. Poutní mši celebroval již
zmíněný papežský legát Christoph
Schönborn a spolu s ním mši sloužili
biskupové z celé České republiky. MiTetínský zpravodaj

Národní pouť

Foto: Michal Bauer Pticen

mochodem otec papežského legáta
byl stejně jako otec kardinála Duky
letec RAF a tedy ve službách Spojeného království bojoval ve 2. světové
válce proti nacistům (zajímavé je, že
mluvil německy a jejich rodové sídlo
leželo v Sudetech u Litoměřic). Dále
byly přítomny desítky kněží, politických a diplomatických zástupců, ale
hlavně cca 5.000 poutníků. Mše byla
velice příjemná a velký podíl na tom
měla krásná atmosféra překrásné
okolní přírody, a i symbolické propojení Tetínského kříže (vybudovala rodina Durasů) a kříže Svatojánského.
Profesionálně bylo také připraveno
samotné pódium včetně výzdoby.
Poutníky pozdravil i starosta Tetína
Martin Hrdlička, který také předal papežskému legátovi rodokmen svaté
Ludmily, který dokládá, že je přímým
potomkem sv. Ludmily. Mše trvala
necelé dvě hodiny a důležité bylo,
že vyšlo počasí, čehož se všichni
organizátoři báli. Ten vítr, co vál, byl
spíše vnímán pozitivně a výročí 1100
let od smrti Kněžny Ludmily tak bylo
důstojně a úspěšně oslaveno. Koneckonců v neděli večer pak kardinál
Dominik Duka na Pražském hradě
označil oslavy sv. Ludmily jako největší v historii, a právě Tetín v tom
měl nemalou zásluhu.
Tetínský zpravodaj

Kulturní program v centru
obce a večerní koncerty
Přesouváme se do centra obce, kde
probíhal pestrý kulturní program.
Zahrál zde i legendární Jiří Pavlica s
Hradišťanem, proběhla dvě divadelní
vystoupení, Celosvětový sraz Ludmil
a Bořivojů, diskuze na téma: „Co by
tomu řekla Ludmila?“, Řeckokatolické zpěvy, výstava lebky svaté Ludmily apod. Kulturní program doprovázel
tradiční Tetínský trh, který nabídl přes
40 stánků. Lidé si také mohli dojít na
skvělé hovězí burgery z Velkostatku
nebo si dát výborné tetínské pivo
Bořivoj, které na akci teklo v plném
proudu. Nechyběla ani tradiční Burčáková slavnost.
Na kulturní program v centrum navázaly večerní koncerty. Ty zajistil
pořadatel Z13, s.r.o. a hlavním sponzorem byl Johnny Servis resp. rodina
Durasů. Vystoupily dvě kapely, a to
ABBA World revival a The backwards
– Beatles revival. Koncerty přilákaly
velké množství lidí a byly důstojnou
tečkou za sobotním programem.

Neděle 20.9. – Festival místní
hudby, Tetínský trh a přednáška
Nedělní program se nesl v klidněj-

ším duchu, na rozdíl od sobotního
vyvrcholení. I tak nedělní program
na Tetín přivítal netradičně hodně
návštěvníků, oproti letům minulým.
Na sobotu navázal Tetínský trh, ke
kterému se přidalo již každoroční
Vymetání půdy a malování s Marií
Smetanovou. Hlavní nedělní akcí
však byl Festival místní hudby, který
přinesl vystoupení lokálních hudebních uskupení. Celkem návštěvníci mohli slyšet pět souborů a pět
různých hudebních žánrů. Nejprve
zahrál berounský hudební soubor
Bonbon, který si přichystal i slavnou
píseň Nad Berounkou pod Tetínem.
Následovala mladá kapela Endorfin s
popovým zaměřením hudby a s tetínským členem kapely. Třetí kapelou
byla Hound dogs, která včele s jejími
tetínskými členy zahrála rock and
roll a písně Elvise Presleyho. Čtvrtou kapelou byly tetínští Pohodáři a
další žánr festivalu country. Festival
uzavřel styl swing and blues v podání Marty Tauberové a pana Jonáše.
Tečkou za celým poutním víkendem
udělala přednáška pana Václava Cílka na téma Český kras a jeho tajemství.

Návštěvníci z celého světa
To, že byla naše pouť mezinárodního rozsahu, dokládá účast širokého spektra zastoupení jednotlivých
zemí. Na poutní mši dorazili velvyslanci Arménie, Argentiny, Chorvatska, Maďarska, Moldavska, Rakouska, Ukrajiny a Ruska. Kromě nich se
pouti zúčastnila europoslankyně Evropského parlamentu za Slovinsko
paní Ljudmila Nowak. Z řad poutníků
na Tetín ze zahraničí zavítali Lužičtí
Srbové (Německo), skupina poutníků
z oblasti San Franciska v Kalifornii,
návštěvníci z partnerské obce ze Slovenska Prakovců či řada návštěvníků
z Ukrajiny.
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Národní pouť
Přijely autobusy partnerských
obcí
Akci si nenechaly ujít ani naše partnerské obce Velehrad, Tetín a Prakovce. Všechny obce vyslaly kromě
svých starostů i desítky občanů.
Někteří poutníci z Velehradu vyrazili
na Tetín dokonce pěšky ve třech etapách. Zároveň sebou přinesli i vodu
z velehradských studánek a tu pak
symbolicky nalili do tetínského rybníku. Ačkoliv nebylo tolik prostoru na
klidné přátelské posezení, partnerské obce nám poděkovaly za skvělou
akci a milé uvítání. Pozvání partnerské obce opětovaly, konkrétně Velehrad zve Tetíňáky na návštěvu v roce
2022.

Zdravice prezidenta republiky
Svou zdravici věnoval i prezident
České republiky. Zdravice byla zveřejněna v brožuře, která byla rozdávána návštěvníkům pouti. Prezident ve
své zdravici zmiňuje, že si náš národ
prožívá různé strasti a zarmucující
události, je však důležité myslet na
to pozitivní, čímž jsme obdarováni.
Jsou to kořeny naší státnosti, duchovní dědictví, zosobnění národními světci, významnými světci a
jejich činy, které stále přetrvávají a
z kterých čerpáme. „Svatá Ludmila
nám jde příkladem laskavosti, moudrosti a obětování se. Svému vnuku,
to mi připomíná, jak nádherné je slovo vnuknout, předala dar čisté víry. I
tehdejší svět byl dramatický, a přesto nakonec nezvítězila hrubost, ale
právě svatost. Důkazem budiž právě
více jak tisíciletá úcta k národním patronům, kteří si vybrali cestu složitou,
kteří prošli branou úzkou.“

Arcibiskupství ocenilo členy
přípravného výboru a koordinátory akce
Kardinál Dominik Duka na půdě Arcibiskupství pražského začátkem
října osobně předal ocenění členům
12

organizačního
výboru:
Obci
Tetín, Farnosti
Beroun,
Velkostatku Tetín,
Sdružení Svaté Ludmily na
Tetíně či Spolku
Svatá Ludmila
1100 let. Oceněni byli i jednotliví koordinátoři akce.

7. setkání starostů letos netradičně
Tradiční setkání starostů u příležitosti Svatoludmilských poutí je již několikaletou tradicí a pomáhá navazovat
přátelské vztahy mezi obcemi a řešit
společné výzvy. Tradiční akce však
byla letos poněkud netradiční, a to z
několika důvodů. Jednak se setkání
v nově zrekonstruovaném Kulturním
domě zúčastnilo přes 350 lidí, obvykle to bývá okolo 70ti osob a tradiční
přednáškový a diskuzní program byl
vzhledem k nabitému programu akce
a počtu návštěvníků zkrácen na projevy starosty obce Martina Hrdličky,
kardinála Dominika Duku a hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové. Setkání se zúčastnily desítky
poslanců, starostů, zastupitelů a dalších hostů. Účast přijal i místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer či vicepremiér české vlády Karel Havlíček.
Političtí zástupci byli tedy zastoupeni
napříč politickým spektrem, je vidět
že Národní pouť a akce podobného
rázu spojují.

Média o tetínské pouti
Jaká média informovala o pouti?
Jejich celá řada, a to i tištěná, elektronická, rádia či televize. Zde je výčet několika z nich: Česká televize,
televize Nova, televize NOE, Český
rozhlas radiožurnál, Český rozhlas
Dvojka, Český rozhlas Region, Mladá
fronta DNES, Lidové noviny, Vatican

Foto: Michal Bauer Pticen

news, DENÍK – Pražský, Berounský,
Kutnohorský, Boleslavský, Berounský
katolický zpravodaj, Seznam zprávy
a další. Přehled jednotlivých zpráv
najdete na internetu a na webových
stránkách obce připravujeme přehled zpráv o Tetínu.

Papež nakonec nepřijel
Všichni pořadatelé doufali, že papež
František přijme pozvání nejvyšších
představitelů státu a církve. Nakonec
se návštěva neuskutečnila, a František poslal na Tetín alespoň zdravici
a následně přijal ve Vatikánu při audienci starostu Tetína viz. článek na
straě 13.

Poděkování
Během akce jsme od účastníků
slyšeli desítky díků za zdařilou akci.
Jinak tomu nebylo ani v týdnu po
skončení celého poutního víkendu,
kdy začala emailem chodit celá
řada poděkování od různých účastníků oslav ze všech koutů České
republiky, akce byla vskutku národní.
Poděkování byla vždy směřována
všem organizátorům a dobrovolníkům bez výjimky. A to s dovolením
uděláme opět i na konci psaní o Národní pouti, o akci, která se podařila
a bezesporu se zapsala do historie.
Akce si vyžádala obrovské množství
práce, nervů a úsilí a zapojení stovky
lidí. Je nereálné, tady všechny ty lidi
vyjmenovat, proto děkujeme takto
všem: Díky! Díky! Díky!
Vojta Hrdlička, předseda SVV
Tetínský zpravodaj

Tetín u papeže

Sv. Ludmila v Římě a pozdravy od Františka
Jak jistě celá řada z Vás ví, snažili

jsme se společně s vedením České
republiky a české katolické církve
dostat na Národní Svatoludmilskou
pouť na Tetín papeže Františka. Nakonec se to nepovedlo a František
navštívil Budapešť a Slovensko. Byli
jsme ale velmi rádi, že na Tetín přijel
z pověření papeže jeho legát, český
rodák a potomek sv. Ludmily kardinál
Christoph Schönborn. Při komunikaci s Vatikánem sehrál důležitou rolu
velvyslanec ČR ve Vatikánu Václav
Kolaja, kterému patří velký dík.
Když tedy přišla od velvyslance Kolaji
pozvánka na účast na otevření putovní výstavy o sv. Ludmile v italštině a
následně i na audienci u papeže, ani
minutu jsme s ředitelkou spolku Svatá Ludmila 1100 let Mirkou Janičatovou neváhali a do Říma se letecky
vydali.
Dorazili jsme v úterý 9.11. kolem
poledne a již po několika hodinách
jsme společně s několika českými
biskupy a dalšími vzácnými hosty
jeli do Papežské koleje Nepomucenum, zřízené pro české a moravské
bohoslovce. Zde se konalo otevření
zmíněné výstavy a měli jsme možnost krátce shrnout pětiletý Ludmilský projekt a jeho ambici pokračovat
projektem České nebe, který má připomínat především české světce, a i
dalších výrazné duchovní osobnosti
naší minulosti.
Na této velmi příjemné akci byly představeny dary, které následně ve čtvrtek předali papeži čeští a moravští
biskupové. Jednalo se především o
krásný relikviář s ostatky sv. Zdislavy, který vyrobila sklárna z Kunratic
u Cvikova, a také další dar připravil
výrobce brokátu z moravského Rýmařova.

velvyslanec Kolaja na audienci k papeži do sálu Pavla VI. Kde se shromáždilo několik tisíc poutníků.
Celá úvodní část audience trvala přes
hodinu a přiznám se, že skutečnost,
že jsme seděli až v několikáté řadě
nedávala moc naději, že se s Františkem osobně setkáme. Naštěstí
velvyslanec Kolaja domluvil fotografování naší skupinky s papežem.
Přišel pokyn a my jsme již směřovali do přední části sálu, kde jsme se
seřadili. Neuběhla ani chvilka a už k
nám Svatý Otec kráčel. Naše skupinka začala spontánně radostí tleskat.
Nastalo představování, a nakonec
jsem tedy měl i já možnost papeži
připomenou sv. Ludmilu, Tetín a Národní pouť, na kterou vyslal Kardinála
Schönborna. Zajímavé bylo, že jsem
začal mluvit anglicky, ale František,
když zaslechl jméno Schönborn, pokračoval v němčině a v tomto jazyce
jsme krátký rozhovor i dokončili. Je
úžasné, jak je schopen v tak pokročilém věku mluvit s tolika lidmi v
různých jazycích. Setkání samé byl
úžasný zážitek, na který celý život
nezapomenu.

Je mi ale trochu líto, že se mnou na
audienci nemohli být ty tisíce dobrovolníků, kteří se na Roku sv. Ludmily
v Česku a dalších zemích podíleli.
Patří jim velký dík.
Dopředu jsem kromě své rodiny a
pana faráře o cestě do Říma neinformoval, protože nebyl znám její
formát. Výsledek ale předčil všechna
očekávání, takže je trochu škoda, že
jsem tuto informaci předem nerozeslal.
Má cesta do Vatikánu skončila již
ve středu, kdy jsem se opět letecky
vrátil do Česka, protože jsem druhý
den ráno měl neodkladné povinnosti
na obci.
Takže pozdravy od Františka všem lidem dobré vůle, kteří těch 5 let s Ludmilskými akcemi pomáhali. :)

Martin Hrdlička,
starosta Tetína a předseda spolku
Svatá Ludmila 1100 let

Druhý den naší malou skupinu vzal
Tetínský zpravodaj
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Pravoslavní na Tetíně | ZŠ a MŠ Tetín

Pravoslavná mše na Tetíně a ocenění starosty
arcibiskupem
Svatá

Ludmila je uctívána nejen
mezi katolíky, ale i mezi dalšími křesťanskými církvemi, především mezi
pravoslavnými. Z tohoto důvodu na
Tetín proudí množství poutníků. Například poutníci ze Sankt Petěrsburgu
přivezli památečné ruské duby, které
jsou dnes vysazeny pod kostelem sv.
Jana. Projekt Svatá Ludmila 1100 let
byl příležitosti tyto vazby prohloubit.
Jako starosta a předseda spolku
jsem v roce 2016 kontaktoval vladyku Michala, nejvyššího představitele
pravoslaví v Čechách. Od té doby se
vladyka pravidelně účastní Svatoludmilských poutí na Tetín a pořádá
sem i pravoslavné poutě a využívá
k tomu kostela sv. Ludmily, který je
ochotně zapůjčován administrátorem římskokatolické farnosti Petrem

Bouškou. Pravidelně využívají
servisu Tetínské
hospody,
kdy
jsou se službami nájemce paní
Hany Plotové a
jejího týmu velmi
spokojeni.
Letošní rok je i
pro naší spolupráci výjimečný. Vladyka Michal se
rozhodl finančním darem přispět na
opravu kostelů, což jistě k brzkému
dokončení pomůže. Dále se pravoslavná církev rozhodla ocenit dobrou
spolupráci v rámci projektu sv. Ludmily a byl jsem proto oceněn řádem
sv. Václava. Toto ocenění chápu

Vize ředitelky školy

nejen jako ocenění mé, ale ocenění
pohostinnosti všech Tetíňáků, kteří se na spolupráci s pravoslavnými
podílejí.
Děkuji všem, kteří se podílejí na pohostinnosti Tetína
Martin Hrdlička, starosta

Vážení spoluobčané, přátelé tetínské školy,
při přípravě na výběrové řízení na pozici ředitelky této školy pro
mne bylo velmi důležité zamyšlení nad budoucím směřováním a
vizí školy. Vytvořila jsem proto analýzu, jež je součástí koncepce
rozvoje a řízení školy pro období 2021 – 2027. Koncepce je přístupná na webových stránkách základní školy. Do této analýzy jsem zanesla veškeré možné nástroje pro inovaci naší školy, jejího bezproblémového chodu a rozšíření spolupráce napříč širokým spektrem.
Naše škola s dlouhodobou tradicí se
nachází v historickém centru obce
Tetín. V roce 2019 převzala škola
čestný název Václava Hájka z Libočan. Důležitou součástí okolí školy
je klidné prostředí a příroda, kterou
mají děti na dosah. V současné době
se připravuje nová grafická identita
školy propojená s identitou obce. Intenzivně se pracuje na inovaci webových stránek školy.
Základní škola v současné době nabízí možnost vzdělávání žákům i z
okolních obcí a stává se další možností pro děti a rodiče, kteří upřed14

nostňují menší kolektiv dětí
ve třídě. Všichni žáci základní školy se navzájem znají a setkávají
se při společných aktivitách.
V letošním školním roce jsme zavedli výuku anglického jazyka již od 1.
ročníku. Výuka je vedena interaktivně a hravou formou.
V plánu je také zapojení školy do
projektu eTwinning. Iniciativa je otevřena všem typům škol. Důležitým
prvkem je vzájemná interakce mezi
zúčastněnými školami v rámci Evropy.

Ve školní družině je možné navštěvovat Badatelský kroužek, který je zaměřen na robotiku a Klub deskových
her. Oba kroužky jsou dotovány z evropských fondů ze Šablon III.
Další nabídkou zájmových činností ve
školní družině jsou kroužky Klub angličtinky, Sportovky a Písničkohraní.
Zařadili jsme také kroužek Fotografování a zcela nově vznikl Dramatický kroužek, kde se děti zaměřují
na rozvoj vyjadřovacích schopností,
verbální i neverbální komunikaci a
Tetínský zpravodaj

hraní krátkých etud. Další aktivitou je
Školní družina - hry, pohyb, tvoření.
V této družině na děti čeká relaxace, společné hry, sportovní aktivity,
výtvarné a pracovní činnosti, četba
knih aj. Tato družina reflektuje události v kalendáři, z něhož vychází její
program.
Škola nabízí také výuku na hudební
nástroj, kde poskytuje prostory ZUŠ
Schola musica Stella Maris z Králova
Dvora. Rádi bychom založili pěvecký
sbor. Budu velmi ráda za zájem o vedení sboru, případně získání kontaktů na případného sbormistra.
Vybavení základní a mateřské školy
je v současné době na velmi dobré
úrovni. Mezi důležité vybavení školy
patří vzniklé zázemí přírodovědné
učebny v podkroví základní školy.
Vše se daří uskutečnit za podpory zřizovatele, obce Tetín. V letech
2016 – 2019 se zúčastnil projektů
modernizace budov a materiálně
technického vybavení v mateřské a
základní škole v celkové částce cca
17,2 mil. Kč a každoročně přispívá
na provoz školy z obecního rozpočtu
1,2 mil. Kč. Přesto se základní a mateřská škola neustále vyvíjí a bude
třeba řešit další investice. Předpokládám, že společně se zřizovatelem se
nám podaří posunout školu opět o
úroveň výš.				

Ráda budu posilovat vztahy se subjekty, kde je navázaná již funkční
spolupráce. Mezi tyto subjekty patří:
Tetínské maminky, ČTU Berounka,
SDH a JSDH Tetín, skupina První pomoci Tetín žije, Sokol Tetín, Komunitní centrum sv Ludmily se kterým
sousedíme, Muzeum v Tetíně, Velkostatek Tetín s.r.o. a TJ SK Tetín.
Dále plánuji oslovit další sdružení a
navázat vzájemnou spolupráci.
Úzce spolupracujeme s Místním akčním plánem (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. Prostřednictvím
MAP máme možnost účastnit se
seminářů pro pedagogy a získávat
finanční prostředky na rozvoj školy a
zapojovat se do aktivit pro naše žáky.
Vedení školy bude nadále podporovat pedagogy v dalším vzdělávání a
objevování nových trendů ve vzdělávání.
Velkou oporou je pro nás zřizovatel. Během školního roku probíhají
společná jednání, na kterých se řeší
důležitá témata k zajištění bezproblémového chodu školy.
Až tomu bude doba přát, chceme navázat aktivní spolupráci s jinými školami. Získat vhled do výuky v dalších
školách, vyměňovat si vzájemně zkušenosti, propojovat ročníky se svými
vrstevníky z jiných škol. Významnou
součástí spolupráce je také součin-
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nost rodičů dětí a žáků jak základní,
tak mateřské školy. Budu velmi ráda,
za poskytnutí případné zpětné vazby
a postřehů z vaší strany týkající se
naší školy. Protože to nejdůležitější v
naší škole jsou právě děti, pro které
se snažíme vše zdokonalovat.
V koncepci rozvoje a řízení školy pro
období 2021-2027 jsem ukončila
tuto práci níže uvedenou otázkou a
odpovědí. Budu velmi ráda, když se
nám tato myšlenka bude dařit společnými činy naplňovat.
Jaká bude škola v roce 2027?
Škola s přátelskou atmosférou, kvalitním inovativním vzděláváním, moderním vybavením a v neposlední
řadě institucí otevřenou rodičům,
zřizovateli a veřejnosti. Místo, které
děti mají rády a s radostí na něj vzpomínají.
Až to bude možné, velmi ráda Vás
pozvu na dny otevřených dveří. Přijďte se do naší tetínské školy podívat.
Jsme tu pro Vás a Vaše děti.

Ladislava Malířová,
ředitelka základní a mateřské školy

Podzim v naší škole a školce

První školní den
1. září bylo významným dnem pro

mnoho prvňáčků v celé zemi. Stejně
tak i pro jedenáct dětí, které začaly
navštěvovat 1. ročník naší malebné
základní školy. Děti přišly v doprovodu rodičů a byly plné očekávání.
Seznámily se s třídní paní učitelkou,
třídní asistentkou a se svými novými spolužáky. Řekly ostatním, na co
se ve škole nejvíce těší, a jaký byl
jejich největší zážitek z prázdnin. V
upomínku na tento první školní den
Tetínský zpravodaj

dostaly pamětní list
a několik drobných
dárků. Věřím, že si
všechny děti tento
den zachovají jako
krásnou vzpomínku.

Mgr. Alena
Bartoníčková
Foto: Alois Vašků
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Školka navštívila zvířátka ve Statku U Merlina
Tak už je to tady, je září, vlaštovky odletěly a do školky se nám vrá-

tily děti. My, paní učitelky, jsme moc rády a doufáme, že nám COVID
znovu nezavře naší hezkou tetínskou školku. Pro většinu dětí, ale
i rodičů, je nástup do školky veliká radost, ale i starost. Po prázdninách nastane odloučení. Rodiče jdou do práce a děti do školky.
Každý tráví většinu dne jinde.
Vyvstávají otázky: Jací budou noví kamarádi? Bude děťátku chutnat jídlo ve školce, přece jenom není od maminky? Bude si ten náš
drobeček rozumět s dětmi a s učitelkami? Co pěkného i nepěknného se ve školce naučí? A tak dále. Rozumíme tomu všichni.

Paní učitelky měly hlavu plnou nápadů, co všechno s dětmi ve školce budou dělat a jedním z nich bylo to, že pojedeme na výlet. Dohodli jsme se, že statek U Merlina bude skvělá
volba. Chýňava není daleko, pan Filip Senft z Tetína má krásný autobus s bezpečnostními
pásy, v září nám většinou přeje počasí, není horko ani zima a většina zvířátek je ve výbězích venku.
Jak se dalo čeka, výlet za zvířátky je veliká radost
a událost. Děti počítaly dny do výletu, kolikrát se
vyspí, plánovaly si s kým budou sedět v autobuse,
jak autobus bude vypadat, kdo ten autobus bude
řídit, na která zvířátka se těší nejvíce, jaký budou
mít batůžek a jak moc dobrou svačinku jim maminka připraví. Aby se nám nepřihodillo něco nepříjemného, týden předem,
jako vždy před každou větší akcí, paní učitelky děti poučují, jak se mají chovat v
autobuse, ke zvířátkům, že nemají sahat na elektrické ohradníky, jak se mají na
výlet obout a obléci, jak dodržovat hygienu a co dělat, kdyby se někdo ztratil...
Všechno bylo dobře naplánováno a jak se říká, připraveným přeje štěstí. Ráno
21. 9. 2021 na náves Tetín, přesně podle domluvy, přijel autobus, všechny děti
byly dobře vybavené, nikomu nic nechybělo a mohli jsme vyrazit.
Cesta byla příjemná, nikomu nebylo špatně a nikdo nezlobil. Na statek jsme
dojeli cca za 30 minut, měli jsme dost času na svačinku i na odpočinek po cestě. Jakmile jsme byli po svačince, ujala se nás příjemná slečna, provedla nás
po zoo a moc hezky vyprávěla o zvířátkách. A těch zvířátek bylo hodně, bylo na
co se dívat, mohli jsme si vybraná zvířátka pohladit i nakrmit. Některá zvířátka
byla legrační, třeba papoušci, surikaty, opičky a kocour průvodce. Moc se nám
líbila velevážená puma, dobrotiví velbloudi a vodní buvoli, prskavé lamy, klidný oslík, hemživé želvy, strnulí ještěři, měňavý chameleon, různá drůbež, pávi,
mini prasátko, poníci, ovečky, kozy a kravičky. Chvíli jsme si i pohráli, ale čas
utekl velmi rychle, ve školce na nás už čekala paní kuchařka s moc dobrým
obědem, rozloučili jsme se s průvodkyní i se zvířátky a plni zážitků jsme se
vrátili do školky. Pan řidič Filip Senft slíbil, že nás příště odveze stejným autobusem do školky v přírodě nebo na další pěkný výlet.
Držte nám všichni palce, ať se nám vydaří dobrý školní rok prožitý ve zdraví a
bez dalších lockdownů.
Eva Burden Fainová
16

Tetínský zpravodaj

ZŠ a MŠ Tetín

Hurá na plavání!
V minulém školním roce se žáci ZŠ Tetín zúčastnili první části plaveckého

kurzu v Plavecké škole Beroun. Covid nás však zastavil a my jsme druhou
čtyřhodinovou část dokončili na přelomu měsíců září a října. Žáci druhého
až pátého ročníku si užívali vodní svět v podobě plavecké výuky a vodních
her. Poslední hodinu si vyzkoušeli závody v plavání, vydováděli se na vodních atrakcích berounského Aquaparku. Všichni žáci se s radostí pouštěli
do vody, učili se novým dovednostem. Pochvalu zaslouží nejenom plavečtí
účastníci, trenéři, ale i pedagogický dozor, který zajišťoval organizaci, dozor
a kontrolu nad plaveckým kurzem.
Kamila Janečková,

Návštěva dětského představení
Ve čtvrtek 22/10 navštívily děti z 1.st ZŠ Sta-

ré Boleslavi spolu s jejich pedagogy a rodiči
Tetín, aby zde v KC Ludmila představily krásné
divadelní a písničkové pásmo z naší historie „
O putování praotce Čecha až po Sv. Václava.
„Představení se účastnily děti MŠ a ZŠ Tetín,
kterým se představení velice líbilo a odměnily
jej velkým potleskem.
Děti, pedagogové a rodiče poté navštívili tetínské muzeum. Prošli si známá místa našeho
Tetína. Děkujeme tímto sboru za poutavé přiblížení našich významných postav a okamžiků z historie, samozřejmě nemohla chybět ani Svatá Ludmila, a doufáme
v opětovné shledání v příštím roce, kdy budeme chtít nabídnout představení i tetínské veřejnosti.
Michaela Bárová

Děti si připomněly zásady bezpečnosti silničního provozu
V listopadu se uskutečnila ve škole teorie bezpeč-

nosti silničního provozu BESIP, kterého se zúčastnili žáci 4. - 5. ročníku. Přednášku vedla paní Lucie
Kvasničková z autoškoly Zavadilka. Žáci aktivně
řešili různé dopravní situace, se kterými se v životě
setkávají. Společně hledali nejlepší způsoby zvládnutí dopravních situací. Teď už vědí, proč je důležité
nosit přilbu nejen na kolo. Dozvěděli se, že připoutáním bezpečnostním pásem v autě mohou zachránit
sebe, ale zároveň neohrozí ostatní spolujezdce v
autě. Nakonec si ukázali viditelnost reflexních prvků
na oblečení či batohu při snížené viditelnosti. Přednáška byla velmi zajímavá a žáci si z ní odnesli užitečné informace.
Andrea Váňová
Tetínský zpravodaj
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Exkurze do Prahy do Židovského města
Příjemné říjnové počasí provázelo žáky ze 3., 4. a 5. ročníku naší školy při

exkurzi po pražském Židovském Městě. Žáci se prošli celou židovskou čtvrtí,
navštívili Staronovou, Maislovu, Pinkasovu, Klausovu a Španělskou synagogu. Prošli se po židovském hřbitově a prohlédli si expozici Židovského muzea.
Od paní průvodkyně se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života židovských
obyvatel, nahlédli na rozdíly křesťanství a judaismu přiměřeně svému věku.
Žáci naší školy jezdí na komentované prohlídky pražských čtvrtí každoročně,
ale Židovské Město bylo pro všechny nové a nepoznané. Úlohy průvodkyně
se skvěle zhostila pražská agentura, jejíž služby využíváme již mnoho let.
Alena Bartoníčková

Poděkování
Děkujeme všem, kteří zakoupením vánočních výrobků, přispěli na společné dárky pro všechny děti Základní a Mateřské školy v Tetíně.
Ladislava Malířová
Díky šikovným ručičkám dětí a rodičů, vzniklo mnoho krásných, voňavých a chutných výrobků. Vzhledem k tomu, že se zhoršuje COVID situace a Vánoční Jarmark byl zrušen, prodáváme výrobky dětí a rodičů
u nás v MŠ.
Děkujeme za příjemný podvečer a zodpovědné dodržování pravidel
během vyrábění (respirátor+Tečka).
Učitelky a personál MŠ Tetín.

4. a 5. ročník Letních olympijských her na Tetíně
V sobotu 26.6. 2021 na fotbalovém hřišti byl zahájen 4. ročník Letních
Olympijských Her pro děti a 5. ročník pro dospělé, nesoucích se opět v duchu pandemie a tím spojenou i organizací her společně. Zasportovat si přišlo 71 účastníků, z toho 46 dětí z Tetína, ale i z blízkého okolí i Berouna.

V 10 hodin slavnostně zahájil olympiádu zapálením olympijského ohně ředitel závodu p. Ing. Martin Krtek. Poté následoval výstřel z děla a slavnostní slib závodníků a rozhodčích.S pořádáním akce pomáhali členům České
tábornické unie i rodiče, kteří postupně po skončení dětských soutěží sami
soutěžili na jednotlivých stanovištích. Všechny kategorie byly rozděleny ještě na dívky a chlapce, ženy a muže. Soutěžilo se v kategoriích: Běh na 50metrů, hod kriketovým míčkem a raketkou pro děti a oštěpem pro dospělé, skok z
místa, běh přes překážky, střelba z luku, střelba ze vzduchovky a vrh koulí pro dospělé. Medaile se dostaly téměř na
všechny děti a dospělé. Povedlo se pro děti a jejich rodiče uspořádat pěkné sportovní odpoledne, kde si sportu užily
jak děti, tak jejich rodiče, kteří je mohutným povzbuzováním někdy dotáhli až do cíle. Na závěr olympiády všichni soutěžící společně opékali na ohni špekáčky. Poděkování patří p. Krtkovi M. za řízení celé olympiády a vedoucím České
tábornické unie a asistentům ZŠ za organizaci celé akce, p. Štencové a p. Burianovi L. za zapůjčení ozvučovací techniky a p. S. Ouhrabkovi a jeho ženě
Veronice za výpomoc při registraci a
Za ČTU Berounka Tetín a za ZŠ a MŠ Tetín
předávání cen.
Jitka Štencová – náčelník ČTU T.O.BerounkaTetín a učitelka ZŠ a MŠ Tetín
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Tenisový oddíl

Již po sedmé jsme se sešli, aby-

chom vzpomněli na našeho kamaráda Pepíka Spala, a abychom uspořádali tenisový turnaj ve čtyřhrách,
které on hrál dobře. Tentokrát to bylo
až 11. 9. 2021 z důvodu "koronáče".
I když se nás sešlo méně než jsme
čekali, bylo to pěkné.
Sešlo se nás 14 dobrých hráčů ve
vyšším věku a hrálo se každý s každým na dva sety. Po rozlosování
se začalo v 9.30 hod. a hrálo se do
19.00 hod. Bylo to pro všechny náročné, všichni jsme toho měli dost.
Vítězství si vydřeli Mencl Petr ml. Kokeš, druhá byla dvojice Náprstek

Foto: Vratislav Morda

- Maleček, třetí Smrčka - Adamec.
Většina z okolí.

vat Fr. Tenkrátovi, jako vždy připravil
dobré občerstvení.

Ceny nám daroval Obecní úřad Tetín
a pěkně je připravily paní Viezánová
a Jandová. Ještě bych chtěl poděko-

Za rok nashledanou! Snad to vyjde.
Pepík Bára

Muzeum Tetín
Letošní muzejní sezóna byla jednou

z nejvydařenějších. Turistů k nám
proudí čím dál více, ale velkou radost
nám dělají i místní, kteří se za námi
do muzea přijdou podívat. Mimo stále expozice jsme letos měli i jednu
vyjímečnou, a to práce dětí z místní
školy a školky. Tímto všem moc děkujeme.
Kvůli covidovým opatřením, která se
často mění, jsme uspořádali pouze
dvě akce a to přednášku paní Ph.D.
Martiny Sobotkové, která část svého života prožila na Havaji a o jejích
zážitcích a krásách z cest se s náma
přišla podělit. Byl to velmi příjemný

podvečer doprovázený krásnými fotografiemi a hudbou.
Další z uskutečněných akcí byl komponovaný pořad o životě a mučednické smrti Svaté Ludmily. Příběh života a mučednického smrti babičky
sv. Václava nám vyprávěla herečka
a zpěvačka Světlana Šamanová. To
vše bylo protkáno hudebními ukázkami Václava Návrata.
V sobotu 13. 11. se po delší době
uskutečnilo Vítání občánků, na kterém bylo přivítáno 6 dětí. Rodičům
ještě jednou gratulujeme k narození
děťátka. Každému z dětí byla věno-

Oslavy v předvečer 17. listopadu

vaná hračka a děti z místní školy si
pro ně i pro rodiče připravily krátké
hudební představení, tímto jim moc
děkujeme.
Lenka Viezánová

Letošní oslavy na počest svobody a demokracie se uskutečnily netradičně
u domečku za fotbalovým hřištěm. Připraven byl zajímavý program, kde nechyběl slavnostní ohňostroj, který si mimochodem můžete přehrát znovu na
tetínském Youtube kanálu. Kromě ohňostroje bylo promítáno video z oslav
30. let svobody na Tetíně v roce 2019 nebo dokument České století. Návštěvníci si mohli upéct buřty, dát si svařené víno či výborné pivo, tetínského Bořivoje. Akci ještě doprovázely písně Karla Kryla a lidé si mohli vzít na své
kabáty trikolóry. Bylo to důstojné připomenutí 32 let svobody a demokracie.

Tetínský zpravodaj

Vojtěch Hrdlička, SVV

19

Kultura

Poděkování Anně a Karlovi Humlovým
V říjnu se na obec obrátila rodina

Humlových, která se rozhodla iniciovat postavení památníčku. A proč se
rozhodli právě pro toto místo u lípy?
(Směr Srbsko) Určitě by vám o tom
sami rádi povyprávěli a bylo by to
krásné, leč trochu smutné povídání.
Pan Huml se o této lípě zmiňuje i v
cyklu Tetín a jeho lidé, které natáčí
místní komunitní centrum (díl najdete na YouTube kanálu KC Ludmily).
Jedná se o památné místo, odkud na
vlak odcházeli branci do první světové války, a právě proto tam kdysi
lípu vysadili. Mnoho z nich se již nevrátilo. Jejich jména jsou uvedena na

památníku k první světové
válce umístěným před kulturním domem.
Jistě se tak jedná o velmi
důležitou památku, při které můžeme vzpomenout i
na další tetínské občany,
kteří se z války nevrátili.
Rodině Humlů za tento počin a vybudování nesmírně děkujeme. Věříme, že
se tento památníček stane
dalším z cílů našich procházek.

Redakce

Otevírací doba Farm Shop v prosinci
a pozvání na další Tetínské farmářské trhy
Milí čtenáři, na další Tetínské farmářské trhy se
můžete těšit 9. dubna 2022. Přijďte po zimě prožít příjemný jarní den a oslavme společně Velikonoce, které jsou nejen nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale jsou hlavně obdobím lidových
tradic spojených s vítáním jara. Jsou časem oslav
a veselí. Opět zajistíme celodenní dětský program,
živou hudbu, tombolu a různé stánky s občerstvením a s regionálními produkty. Bude to velkolepé!
Těšíme se na Vás.
Více info na: www.trhytetin.cz
rodina Duras
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Otevírací doba Farm Shop v prosinci
pondělí

13. 12. 2021

12:00 – 17:00

úterý

14. 12. 2021

12:00 – 17:00

středa

15. 12. 2021

12:00 – 17:00

čtvrtek

16. 12. 2021

12:00 – 17:00

pátek

17. 12. 2021

12:00 – 17:00

sobota

18. 12. 2021

9:00 – 12:00

neděle

19. 12. 2021

ZAVŘENO

pondělí

20. 12. 2021

12:00 – 17:00

úterý

21. 12. 2021

12:00 – 17:00

středa

22. 12. 2021

12:00 – 17:00

čtvrtek

23. 12. 2021

12:00 – 17:00

pátek

24. 12. 2021

ZAVŘENO

sobota

25. 12. 2021

ZAVŘENO

neděle

26. 12. 2021

ZAVŘENO

pondělí

27. 12. 2021

ZAVŘENO

úterý

28. 12. 2021

12:00 – 17:00

středa

29. 12. 2021

ZAVŘENO

čtvrtek

30. 12. 2021

12:00 – 17:00

pátek

31. 12. 2021

12:00 – 17:00

sobota

01. 01. 2022

ZAVŘENO

neděle

02. 01. 2022

ZAVŘENO

Tetínský zpravodaj
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Vyrazte s námi na Velehrad
Milí Tetíňáci, jak jistě víte, Tetín má
partnerskou obec Velehrad. Velehradští přátelé nás navštívili letos
v září, a my bychom jim na základě
jejich pozvání jejich návštěvu chtěli opětovat. Rozhodli jsme se proto
uspořádat výlet/zájezd do této krásné moravské obce.
Velehrad je krásná, historická obec,
jedna z nejstarších na Moravě. Obec
leží ve Zlínském kraji, poblíž Uherského Hradiště, a má přes 1.000 obyvatel. Velehrad a jeho okolí nabízí široké spektrum vyžití. Na své si přijdou
milovníci historie, vína či přírody. Samotný Velehrad nabízí zajímavé historické objekty včetně baziliky, kláštera a velkého nádvoří. Vedlejší obec

Modrá pak středověký
skanzen, místní zoo, pálenici, kde se vyrábí lokální
slivovice a další pálenky,
nebo vinný sklípek. Velehrad a jeho okolí navíc
obklopuje krásná krajina.

Bazilika na Nebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje
Zdroj: www.cyril-methodius.cz

Chtěli bychom Vás požádat, abyste si v tuto chvíli
promysleli, zda byste se
tohoto výletu chtěli zúčastnit. Výlet je předběžně plánován na 4.-5. července 2022,
kdy se na Velehradě konají poutní
oslavy. Výlet by byl tedy vzhledem
ke vzdálenosti pravděpodobně dvoudenní. Podrobné a definitivní informace o Výjezdu na Velehrad Vás

budeme informovat začátkem roku
2022 (leden/únor.)

Redakce

Tetínští jeskyňáři pokřtili několik knih
Podzim

roku 2021 byl bohatý na
křty knih, na kterých se autorsky podíleli tetínští jeskyňáři. Vše začalo 2.
září, kdy byla v Srbsku slavnostně pokřtěna kniha Srdce Českého krasu s
podtitulem Obec Srbsko a krajina v
jejím okolí. Na knize se jako editoři
podíleli Václav Cílek a tetínští jeskyňáři Karel Žák a Martin Majer. Pod
jednotlivými kapitolami najdeme i
jména dalších jeskyňářů – Michala
Hejny a Jana Pohunka. Jednalo se o
podobný tým autorů, kteří v minulosti
připravili knihu Tetín svaté Ludmily, a
který v současnosti pracuje na monografii Sv. Jana pod Skalou.
Mimochodem, nejedná se o jediné
knihy s regionální tématikou vydané
v poslední době. V roce 2019 vydal
Václav Cílek spolu s tetínskými jeskyňáři Martinem Majerem a Lukášem Falteiskem knihu Podzemní
památky středních Čech, která získala loni cenu Egona Ervína Kische
za nejlepší knihu literatury faktu. V
roce 2020 vyšla kniha Karla Žáka,
Martina Majera a Karla Somola s náTetínský zpravodaj

zvem Džbán – krajina opukových
plošin. Širší záběr si zvolil další
tetínský jeskyňář
Roman Živor, který zpracoval s Jaromírem Zelenkou
rozsáhlého průvodce Hornické památky České republiky.
Kniha získala v roce
2020 ocenění Český
Permon v kategorii Počin roku.
Na konci září, přesněji 30.9., pokřtil v
berounském muzeu Českého krasu
Michal Hejna svoji knihu Člověk a
podzemní svět s podtitulem jeskynní fenomén v průběhu věků. Autor se
v ní zamýšlí nad nazíráním na jeskyně v jednotlivých starých civilizacích
a nad historií objevování a poznávání
jeskyní v průběhu dějin.
V Muzeu českého krasu se 21. října
uskutečnil ještě jeden křest, tentokrát společného díla mykologa Oldři-

cha Jindřicha a již několikrát zmiňovaných Martina Majera a Michala
Hejny s názvem Houby Berounska
a Hořovicka. Kniha navázala na titul
Hejny a Majera z roku 2019 Podzemí
Berounska a Hořovicka.
Popřejme tetínským jeskyňářům ještě mnoho dalších zajímavých knih.
Michal Hejna, zastupitel
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Pozvání do komunitního centra

Milí Tetíňáci, dny se pomalu krátí, venku bývá sychravo… V tomto čase asi

všichni častěji zůstáváme doma, ideálně s hrnkem teplého čaje či sklenkou
něčeho ostřejšího v ruce, v pohodlném křesle u kamen… Možná by právě v
takových chvílích i Vám mohla přijít vhod již poměrně barvitá galerie medailonků obyvatel Tetína, která je volně k dispozici na youtube kanálu KC
Ludmila!

Tetín a jeho lidé
Videa těchto medailonků jsou cca
půlhodinová a přinášejí krátké, laskavé nahlédnutí do životů Vašich sousedů: prozatím jsme stihli natočit
medailonky Lidmily Brejchové, Karla
Humla, Michala Hejny, Dany Pustinové, Matěje Durase, Aleny Peckové a
tetínských hasičů… Vše najdete na
internetu na kanále youtube – do
okénka vyhledávače stačí zadat „KC
Ludmila Tetín a jeho lidé“.
Případně neváhejte a přijďte osobně
do komunitního centra na premiérové vysílání nového medailonku, které
uvádíme vždy třetí čtvrtek v měsíci od
18:30 hod. Součástí těchto setkání je
nejen zhlédnutí nejnovějšího medailonku na velkém plátně, ale i beseda
s naším hostem. Např. ve čtvrtek 16.
prosince takto budete mít příležitost
položit i vlastní otázky tetínskému
starostovi Martinu Hrdličkovi. Vstup
je zdarma, každý je zván…

Káva o druhé
Naše otevřené pozvání Vám všem
platí i pro další programy, které v komunitním centru probíhají. Na většinu je vstup zdarma či za dobrovolný
příspěvek na provoz komunitního
centra.

Např. v úterý odpoledne jsme nově
otevřeli tzv. Kávu o druhé – setkávání (nejen) pro seniory. Mezi 14 a 16
hod tak mohou do centra přijít všichni, kdo chtějí se svými sousedy volně
poklábosit u hrnku kávy a nemrznout
přitom venku na ulici… Jediné úterý,
kdy Káva o druhé neprobíhá, je třetí
úterý v měsíci, kdy je možné místo
toho přijít na dopolední setkání Trénování paměti…

Poradna pro předškoláky
Další novou úterní aktivitou je Poradna pro předškoláky, kterou v komunitním centru provozuje speciální
pedagožka Hanka Štusáková. Poradna nabízí orientační vyšetření školní
zralosti dětí a logopedickou péči zejména pro děti od 3 do 7 let. V případě zájmu je třeba Hanku Štusákovou
kontaktovat mailem a domluvit si termín schůzky.

Dementia a tanec
Mezi další nové aktivity, které by určitě neměly uniknout Vaší pozornosti,
patří besedy s organizací Dementia a
večery Volného tance pro ženy.
Setkání s Dementií probíhají jednou
měsíčně ve čtvrtek večer a věnují
se nejrůznějším tématům zdravého

životního stylu, který nahlížejí pohledem lidí v náročných životních obdobích – jako může být např. doba, kdy
je třeba se dlouhodobě postarat o
nemocného blízkého…

Volný tanec pro ženy
Také Volný tanec pro ženy s Klárkou
Malou probíhá jednou měsíčně, a
to v neděli večer. Během setkání je
možné volně tančit, anebo jen poslouchat hudbu a relaxovat, jak kdo
má momentální náladu a potřebu…
Setkání jsou otevřena pro všechny
ženy od 18 let…
Pokud raději tančíte v páru, mohlo by
Vás zajímat, že od ledna plánujeme
v komunitním centru otevřít taneční kurzy pro dospělé. Informace k
těmto kurzům bude brzy uveřejněna
na webu www.kc-ludmila.cz. Tamtéž
najdete i veškeré další informace k
aktivitám komunitního centra.

Krásné Vánoce!
Jak je patrno, naše nabídka se pomaloučku polehoučku rozrůstá. Snad
bude i dál epidemická situace dovolovat, abychom se alespoň v menších skupinkách scházeli – a to nejen
v komunitním centru, ale všude tam,
kde se setkáváte se svými milými a
přáteli...
Přeji Vám krásný, pokojný Advent a
radostné, láskou prozářené Vánoce!
Kateřina Ostatnická
ředitelka Komunitního centra sv.
Ludmily

Pozvánka na synodální setkávání v KC sv. Ludmily
V rámci snahy o hlubší sebereflexi

církve a společnosti zve papež František všechny věřící k otevřenému
dialogu. Tento dialog bude probíhat
nejprve na úrovni jednotlivých farností po celém světě, jeho výstupy
postupně předávány přes úroveň ná22

rodních církví k vrcholné biskupské
synodě, která je plánována na říjen
2023. Na nejnižší úrovni bude mít podobu několika setkání zájemců přihlášených do pracovních skupin, kde
mohou všichni zúčastnění formulovat vlastní zkušenosti s církví, svá

přání a očekávání. Jedna z pracovních skupin bude organizována při
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně a její
první setkání proběhne v Komunitním centru sv. Ludmily v nejbližších
týdnech v termínu vyhovujícím většině předem přihlášených. Součástí
Tetínský zpravodaj

prvního setkání bude promítání vynikajícího filmu režiséra Wima Wenderse o postojích a vizích papeže
Františka „Muž, který drží slovo“. Cílem setkávání pracovní skupiny je vytvořit prostor, kde každý bez obav, ve
svobodě a pravdě může vyjádřit svoji
zkušenost s církví jako společenstvím na cestě. Pokusíme se vytvořit
prostředí vzájemného naslouchání,
kde je každý přijat a v němž se před-

pokládá jako výchozí bod otevřenost
vůči pohledu druhého, včetně těch,
jejichž hlas bývá pokládán za méně
významný. Pozvání je tedy určeno
nejen katolíkům či křesťanům chodícím do kostela, ale i všem věřícím,
kteří se k žádné církvi otevřeně nehlásí. Řadíte-li se k takovým lidem a
jste-li ochotni se najít čas na několik
setkání do března 2022 a podělit se
o svou představu o místní i světové
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církvi, můžete se přihlásit na email:
jenyk.hofmeister@email.cz (čím dříve, tím lépe). Podrobnější informace
o synodě a jejím průběhu se lze dočíst např. na www.synoda.cz.

Jeňýk Hofmeister
koordinátor pracovní skupiny při
Sdružení sv. Ludmily

Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
Milí Tetíňáci,
naposledy v letošním roce si vás dovoluji oslovit a zprostředkovat vám
události, které hýbou Sdružením
sv. Ludmily na Tetíně – zájmovým
spolkem, jehož cílem Tetín jakožto
významné poutní místo. Letos jsme
měli s plněním tohoto cíle věru velkou práci.
Ze všech událostí samozřejmě vyčnívá připomínka 1100. výročí úmrtí
kněžny sv. Ludmily. Myslíme si, že
se opravdu povedla. Každý z vás přitom měl možnost se, spolu s námi,
do této akce zapojit. A vám, kteří jste
tak učinili, kteří jste obětovali svůj
čas, pohodlí, nervy, peníze, zkrátka
část sebe samého, chci i touto cestou vyjádřit své poděkování. Snad i vy
máte v srdci pocit z dobře odvedené
práce a vědomí, že jste byli součástí
něčeho velkého a důležitého, co na
Tetíně už asi nezažijeme.
Ráda bych se s vámi podělila o jednu
osobní vzpomínku, která se udála v
neděli po té slavné národní pouti. Do
komunitního centra přišla jedna rodina z Plzně. Dostali kafe a zajímali se,
jak to tu vypadá a co všechno se tu
děje. Ptali se, kdo v obci stojí za takovým živoucím prostředím, opravenou
obcí, velkou národní poutí, milými a
vstřícnými lidmi. Chvíli jsem přemýšlela, ale nakonec jsem odpověděla,
Tetínský zpravodaj

že všichni. To je, podle mého mínění,
jediná pravdivá odpověď. Takhle tedy
vidí Tetín lidé zvenku.
Blíží se zima, zahrádky jsou uklizené,
vstupujeme do Adventu a začínáme
se těšit na Vánoce. V našem sdružení je to klid pouze zdánlivý, protože jako dobří hospodáři musíme mít
vymyšleno, jaké pěkné akce pro vás
zorganizujeme příští rok. Do konce
letošního roku nás ale čekají ještě
dvě akce.
Tou první je náš příspěvek k pěkné
předvánoční atmosféře v podobě adventního koncertu pěveckého sdružení COMODO z Loděnice. Jezdí na
Tetín každý rok a jejich vystoupení
není nikdy nudné. Jsem zvědavá, co
nového si pro nás na neděli 12. 12. v
16 h v kostele sv. Ludmily přichystají! Po koncertě plánujeme pro děti dílničku v komunitním centru, kde mohou posedět a zahřát se i dospěláci
– jestli to tak skutečně bude, záleží
na aktuálních covid opatřeních.
Druhá prosincová akce je již také
tradiční – je to Setkání u Jeslí. Letos o to slavnostnější, že to bude
setkání jubilejní, v nepřetržité řadě
již DESÁTÉ. Organizátoři i účinkující
vědí, kolik času za těch předchozích
deset let věnovali pro úspěch jedné
štědrovečerní hodiny. A je potřeba

při této příležitosti napsat, že jsou
to hlavně paní Magda Koryčanská
a Alena Vacková, které vše vymyslí,
nakoupí, s dětmi secvičí a nakonec
i samy hrají a zpívají. Jim i ostatním
organizátorům, hudebnímu doprovodu, všem dětem, až už jsou to kapři
(kapři rozumějí) nebo hlavní herecké
hvězdy, těm všem moc děkujeme.
Tak tedy, uvidíme se na Štědrý den,
v pátek 24. 12. v 15:30 v kostele sv.
Ludmily. Nalaďte hlasivky na koledy,
vezměte kapesníčky, až vám poteče
nějaká ta dojatá slzička a nezapomeňte si doma lucerničky na betlémské světlo.
A ještě poslední téma, a tím jsou
všechny dobrodinci, které spolu s
námi pomáhají udělat Tetín lepší.
Rádi bychom poděkovali paní Skleničkové a panu Hahnovi, všem našim
průvodcům po tetínských kostelech
– paní Hahnové, panu Ladislavu
Peckovi a panu Babincovi, paní Červenkové, manželům Červeným, rodině Hrdličkově a Durasově, zkrátka
všem, kteří nám nezištně pomáhají.
S poděkováním za všechnu vaši podporu

Alena Pelikánová
předsedkyně sdružení
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Tetín v časopisu National Geographic
A to hned ve dvouch číslech. V srp-

novém čísle tohoto světově známého časopisu se Tetín představil jako
magické místo kousek od Prahy, kde
promlouvají dějiny. Článek je doplněn krásnými fotografiemi Tetína z
úhlů, které možná tak dobře neznáte.
Výjimečná Ludmilina role je zmiňovaná i zde a mnohem více se jí věnují
v dalším čísle National Geographic
(9/2021), které připomnělo výročí

její smrti. Časopisy si můžete objednat přes webové
stránky eshop-nationalgeographic.cz a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Redakce

Sezona 2021 očima průvodců

Na jaře jsme začali provádět trochu

opožděně, navíc dva z kostelů se dosud opravovaly. První měsíce se sezona jen těžko rozjížděla. Restaurace
a otevřená obchodní centra nám byla
velkou konkurencí. Znamenalo to viditelný odliv návštěvníků, kteří v době
všemožných zákazů po stovkách, ne-li tisících, proudili naší obcí. Najednou tu byla jiná lákadla než příroda
a památky. To se nám ovšem bohatě
vynahradilo později.
Jak začal Rok sv. Ludmily, začaly
přijíždět v některých obdobích téměř
každý den autobusy poutníků z celých Čech a Moravy. Byly to hlavně
farní poutě. V našem největším kostele sv. Ludmily se tak konaly poutní
bohoslužby v nevídaném množství.
Někdy to byly i dvě denně, vzpomínám, že výjimečně i tři. Samozřejmě
to tak nebylo každý den.
V archivu jsem se dočetla, že 18. 7.
1920 vyzvalo obecní zastupitelstvo
obyvatele Tetína, aby zúčtovali s
Římem a vystoupili z církve římsko-katolické, tak jak to zastupitelé již
učinili.
V knize J. Vladyky Můj Beroun vydané v roce 1938 se uvádí, že při prvním sčítání lidu v roce 1921 bylo na
okrese Beroun skoro 88% katolíků a
na Tetíně takřka 53% obyvatel bez
vyznání.
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Pro nás místní, mezi kterými po celé
generace není zvykem pravidelně navštěvovat kostely, bylo překvapivým
zjištěním, jak velmi věřící jsou lidé
jinde v Česku. A to zdaleka ne jenom
na Moravě.
Poutníci přicházeli či přijížděli mnohdy s národními prapory a prapory své
farnosti, které hrdě nesli. Bylo dojemné, když na závěr bohoslužby zpívali
naši hymnu. Zajímavé bylo vidět, jak
jsou přiváděni na pouť pěší, vlakem
či autobusy svými kněžími. Někdy
to byli opravdu stařičcí pánové, jindy
naopak velmi moderní mladí muži. I
když tito poutníci nepřijeli přímo 18.
září, myslím, že je musíme počítat do
návštěvníků pouti.
Několik poutí bylo pravoslavných, ať
už to byla velká každoroční svatoludmilská liturgie 29. září, či menší pouť,
kterou si udělali čeští a moravští pravoslavní věřící. I tyto skupinky jsem
měla možnost provádět a v těchto
dnech jsem od nich dostala fotografie a poděkování jako vzpomínku.
Co nás může naplňovat hrdostí je to,
že všichni byli Tetínem jako takovým,
jeho úpravností a duchovním vyzněním tohoto místa doslova nadšeni.
Někteří přiváželi autobusy s poutníky
opakovaně i třikrát! Např. se jednalo
o autobusy z Ostravska. Jiní přijeli

následně soukromě s širší rodinou,
aby i jim ukázali kouzlo Tetína.
Co je opravdu nádherné – výlet na
Tetín si přály staré dámy, babičky
80ti až 90ti leté, jako dárek k narozeninám a jejich rodiny je k nám doprovázely. Snažili jsme se, aby návštěva
Tetína pro ně byla sváteční.
Jak začal školní rok, objevuje se na
Tetíně mnoho škol. Některé chtějí
jen prohlídku kostelů s historickým
výkladem, jiné se účastní programu
v Komunitním centru. Ten je podle
mého mínění velmi zdařilým způsobem, jak naši svatou kněžnu přiblížit
dětem jako živoucí osobu. Děti se seznamují se způsobem života v jejích
dobách od kněžnina dětství až po výjimečnost její osoby a její důležitost
pro náš národ. Zdá se, že toto pojetí
se setkává s nadšením dětí i jejich
doprovodu.
Sezona průvodců ale zdaleka nekončí. Lidé se stále objednávají prakticky
na každý volný den, jak u nás průvodců, tak v muzeu. Odpočinek se zatím
nekoná. Tak na úspěšnou příští sezonu.

Stanislava Hahnová, průvodkyně
Sdružení svaté Ludmily na Tetíně
Tetínský zpravodaj

Přírodní rezervace Tetínské skály
Rezervace

byla vyhlášena v roce
1974, blíží se tedy 50. výročí vyhlášení rezervace. Důvodem vyhlášení
bylo unikátní společenství rostlin a
živočichů, vázaných na skalní stepi
silurských a devonských vápenců,
spolu s krasovými jeskyněmi, a archeologickými lokalitami, jako jsou
pozůstatky jeskyně Turské maštale
a zbytky zříceniny tetínského hradu.

Zajímavosti

postavení čističky se situace značně
zlepšila, leč pravidlo zděděné po neolitických předcích: „Exkrement, lépe
řečeno hovno, puštěné dolů po vodě
nevadí!“ trápí naši obec dál. V současné době část občanů už dostala
modro zelený certifikát, s osvědčením o likvidaci tekutého odpadu do
čističky, s obrovským nasazením
kolegové ze zastupitelstva K. Volf,
D. Pecka s pomocí Ing. R. Červenky

netu s vodopádem) je větším lákadlem pro turisty, než svatá Ludmila
se vším příbuzenstvem dohromady.
Přes rezervaci vede cyklotrasa sv.
Ludmily, nově i zelená turistická cesta.

a pracovnic obecního úřadu vlastně
suplují to, co mělo udělat zastupitelstvo v době stavby čističky –a sice
kontrolovat připojení občanů na tuto
investici.

V nedávné době rezervace prošla
další změnou, vznikla lezecká oblast,
potkal jsem zde lezce z Chile, Argentiny, Litvy, Jordánska, Němce, Rusy toto území se tedy stává jakousi mezinárodní vizitkou naší obce.

Minulé generace tetínských občanů
se chovaly sobecky k tomuto území
- prodejem neplodné půdy s unikátní jeskyní a zříceninou na těžbu vápence koncem 19. století, vyslovený
vandalismus ve formě černých skládek ve století dvacátém, i nedostatky, co se týče kanalizace a čističky.
Budoucí zastupitelstva čeká úkol
rozšíření čističky, plné zprovoznění
kanalizace, záchrana zbytků tetínského hradu. Masivní posty břečťanu
ničí rostlinná společenství, poškozují
stromy. Nejbližší okolí domů u skalních výchozů je zarostlé křovinatou
vegetací - zde by minimálně majitelé
nemovitostí měli tlačit na obnovení
pastvy v těchto územích. Likvidace
křovinatého podrostu a stařiny je v
jejich zájmu.

Skalní stupeň s kaskádou (na inter-

Ladislav Pecka, zastupitel

Naskýtá se otázka, zda by nebylo
dobré ustavit v obci místní organizaci
Českého svazu ochránců přírody. Tohle atraktivní území si zaslouží péči.

Doba, ve které rezervace vznikla, byla
v určitém způsobu přelomová. V roce
1973 byl ukončen provoz parních lokomotiv na trati Praha – Beroun, přestalo docházet k občasným požárům
v úsecích přilehlých k trati. Zároveň
došlo k ukončení poslední pastvy,
někdy kolem troku 1973 si pamatuji
ovce u zříceniny.
Docházelo ke změně chemismu
srážkových vod, nastává první období kyselých dešťů, dochází ke změnám v rostlinstvu, dochází k dotování
srážkových vod vypouštěním jímek
do vodoteče, zatím v omezené míře.
Do rezervace přichází jeskyňáři, vedení Josefem Plotem, a začínají ve
spolupráci s CHKO dokumentovat
děsivé hospodaření obce na hranicích rezervace. Obec je obložena černými skládkami, terén začíná zarůstat kopřivami a dalšími nitrofilními
rostlinami. Stovky hodin odpracovali
jeskyňáři a začátkem 80. let ve spolupráci s ochranáři z Prokopského
údolí a aktivisty Hnutí Brontosaurus
na odklízení černých skládek.
Po roce 1989 se situace dramaticky
mění. Jednak dotace vod odpadními
vodami ze septiků narůstá, po uzavření drobných krasových ponorů
zatrubněním rokle je voda převáděna
rychle na hranici obce, začíná se měnit skalní stupeň na hraně lomu Pod
hradem na sračkopád, dotovaný živinami z pracích prostředků a lom Pod
hradem na sračkovou lagunu. Po
Tetínský zpravodaj

Rezervací od devadesátých let prochází další změna – místo kysličníků síry z uhlí prší na zem kysličníky
dusíku ze spalování zemního plynu, i
chudá půda je dotována hnojivy, tráva a křoviny bují i na skoro kolmých
stěnách.
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Zajímavosti

Malé ohlédnutí za letošní pastvou na Tetínských skalách

Většina

obyvatel i návštěvníků
Tetína v letních měsících jistě zaznamenala, že se tetínští zastupitelé pánové Volf a Pecka, za podpory
pana starosty Hrdličky, letos rozhodli
vložit péči o zeleň na svazích Tetínských skal i pod kostelem Sv. Ludmily na bedra respektive „do huby“
tradičních vykonavatelů této činnosti, stáda koz a ovcí z blízkého Berouna – Zavadilky. Tento nápad, obnovit
po letech pastvu v lokalitě, kam historicky vždy patřila, uvítala i správa

CHKO Český Kras, protože pastva
ovcí a koz na podobných místech je
pro přírodu to nejlepší a těžko jiným
způsobem nahraditelná. Nejde jen o
to, že spasou v těžkém terénu to, co
by člověk se sekačkou těžko zvládl,
ale i jejich pohyb a rozrušování terénu kopýtky, je pro mnoho živočichů i
rostlin zásadní. Některé rostliny potřebují taková místečka s odkrytou
zemí k tomu, aby vůbec měly šanci
vyklíčit, hmyz se zase na podobných
ploškách nahřívá a sbírá energii k

rychlému pohybu, zrovna tak i hadi a
ještěrky. Jistě není překvapením, že
vzhledem k postupnému zarůstání
bývalých extenzivních pastvin v naší
krajině během posledního století, se
jedná o druhy vzácné a ohrožené.
Tento článek by rád upozornil na pár
druhů, které se v letošní sezoně povedlo v katastru Tetína zmapovat a
jejichž výskyt si jistě zaslouží pozornost i stálou řízenou péči domácích
býložravců.

Ploskoroh pestrý

PP Tetínské skály

Kriticky ohrožený druh, jeho výskyt je omezen pouze na dvě oblasti v republice. Dravec, laicky řečeno „něco jako mravkolev“ dospělci fascinují svými leteckými akrobaciemi za horkých letních dnů.

Ploskoroh pestrý

Okáč metlicový
Kriticky ohrožený druh. Dříve široce rozšířený, zaznamenal drastický
ústup, na Moravě již úplně vyhynul.
Druh úzce vázaný na krátkostébelný,
pasený porost, samci obsazují vyprahlá vyvýšená místa s dobrým rozhledem. Ke zdárnému přežití potřebuje funkční metapopulaci: je třeba,
aby druh mohl migrovat po krajině po
vhodných biotopech a vyměňovat si
genetické informace.
Tetínské vyhlídky – Damil, 5. 9. 2021
Tetínské vyhlídky - Damil

Zarůstající plochy zatím kompenzuje
blízkost lomů a turisty vyšlapané plochy, oblast má velký potenciál k podpoře druhu v krajině, doufejme, že se
podaří obnovit pastvu a lokalitu vrátit
do její pů-vodní podoby dřív, než ji pohltí rozrůstající se keře trnek a svíd.

Okáč metlicový

Hořec brvitý - Damil
Ohrožený druh, v posledních desítkách let zaznamenal značný úbytek
vlivem zarůstání.
Kateřina Nepustilová, pastevkyně
26

Tetínské vyhlídky - Damil
Hořec brvitý

Tetínský zpravodaj

Pozvánky

Tradiční Tříkrálová sbírka
v pátek 7. 1. 2022
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne na Tetíně v pátek 7. 1. 2022.
Pokud to situace dovolí, budou koledovat děti po domech od 16. do 19. hodin.
Pokud koledování dětí možné nebude, proběhne sbírka individuálně
v kostele jako letos s občerstvením v Komunitním centru.
Organizace bude upřesněna po Novém roce na obecních nástěnkách a informace dostanete
i prostřednictvím obecního newsletteru.
Tetínský zpravodaj
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Kříž na louce
Foto: Michal Bauer Pticen
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