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Slovo
místostarosty
Vážení občané,
už je to více než půl roku, co jsem se stal místostarostou. Po prvních měsících, kdy se práce zastupitelstva i obecního úřadu tak nějak usazovala, nyní
už pracujeme naplno.
Tak jak tomu bylo v předchozích zastupitelstvech i nyní někteří zastupitelé
pracují více a někteří méně. Po několika měsících se nám již začíná postupně
dařit plnění volebního programu. Připravují se některé velké investice, jako
je například zateplení kulturního domu.
Je jasné, že na větší investice jsou potřeba prostředky a i to se nám začíná
dařit. Jsme totiž poměrně úspěšní při
získávání dotací a rovněž se rozběhlo
fungování společnosti Modrý lom Damil.

Martin Novák
místostostarosta

Příjmy ze zavážení Modrého lomu
budou použity především pro budování
infrastruktury
v
obci.
Před tím, než se začtete do tohoto zpravodaje, tak bych Vám rád popřál krásné,
slunečné, bezproblémové léto a dětem
bezstarostné prázdniny. Jsem rád, a se
mnou zcela jistě všichni zastupitelé, že se
zajímáte o dění v obci, o čem svědčí Vaše
účast na Veřejných zasedáních obce.
Držte nám prosím palce a buďte s námi.
Martin Novák, místostarosta

Informace pro občany,
seniory
Město Beroun vydalo Katalog poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových
programů pro občany města Beroun a okolí. Služby jsou pro různé životní situace,
např. bydlení, domácí násilí, dluhy, drogy a alkohol, rodina s dětmi, senioři, stáří,
zdravotní postižení, zaměstnání. Pro tetínské občany již poskytují služby např. Farní
charita Beroun-Zavadilka, Klub důchodců Beroun, Klub Zvonek Králův Dvůr, Klubíčko
Beroun, Senior Care pečovatelská služba.
Katalog je k dispozici u paní Závorové, tel: 606 259 451, dále je na webových stránkách www.mesto-beroun.cz , v Městském informačním centru na Husově náměstí
v Berouně.
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O Tetínském zpravodaji
Toto je již 15. číslo Tetínského zpravodaje a zároveň druhé číslo v roce
2015. Ve 14. čísle jsme Vás krátce seznámili s historií Tetínského zpravodaje, o jehož vzniku se zasloužila hlavně
paní PhDr. Jana Brajerová. Nyní se po
sedmi letech rozhodlo nové vedení obce Tetínský zpravodaj obnovit.
V každém čísle Tetínského zpravodaje se
dozvíte o záměrech a plánech Obce, činnosti zastupitelů, výborů a skupin, aktualitách a důležitých informacích z úřadu.

kovány anonymní příspěvky, příspěvky,
jejichž obsah je v rozporu s dobrými
mravy, nebo jakýmkoli způsobem napadající dobré jméno osoby či firmy. Dále
nebudou uveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo
etnického původu, pohlaví, sexuální
orientace, věku, zdravotního postižení,
náboženství či víry a dále příspěvky tykající se sporů soukromých a právnických
osob, které nesouvisí s obecní tématikou.

Pokud by měl někdo chuť přispět zajímavým článkem, budeme rádi. Upozorňujeme však, že zásadně nebudou otis-

Příjemné čtení 15. čísla přeje
redakce Tetínského zpravodaje

750 let Berouna
Starosta Tetína se účastnil na pozvání starostky Berouna slavnostního přivítání v obřadní síni MÚ Beroun při příležitosti zahájení oslav. Hlavními účastníky byl Kardinál
Dominik Duka, hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, poslanci R. Dolejš a
V. Kovářová, zahraniční hosté.
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Milénium v roce 2021 nebo-li
Svatá Ludmila 1100 let
Vážení občané Tetína,
všichni víte něco z historie naší krásné obce. Když se mě někdo zeptal, kde
vlastně bydlím, říkala jsem, že se naše
rodina přestěhovala do lůna našich dějin. Měla jsem samozřejmě na mysli především událost z roku 921, tedy smrt
svaté Ludmily, kterou se naše obec
zapsala významně do historie Česka a
Evropy. Tato událost je i symbolicky zobrazena ve znaku Tetína. Proč o tom píši?
Skupina pro vnější vztahy vedená M. V.
Durasem má mimo jiné za úkol přípravu
projektu Svatá Ludmila 1100 let. Vzhledem k tomu, že je to příležitost představit Tetín i v nadregionálním měřítku,
bude třeba všechny připravované akce,
jako budou poutě různého charakteru,
výstavy, setkání, soutěžní klání, vydání
knihy a dalších tiskovin propagujících
Tetín, jeho historii a okolí, pečlivě připravit, naplánovat a také zafinancovat.
Do všech těchto aktivit se intenzivně
zapojí obec Tetín, Sdružení Svaté Ludmily, katolická církev, Bohemia centralis,
Středočeský kraj, okolní města, Region
Dolní Berounka a snad i Česká republika,
reprezentovaná Ministerstvem kultury.
Seznam našich partnerů nasvědčuje,
že sice chceme, aby byl v rámci akce
vyzdvižen především Tetín, ale Ludmila prostě není jen naše, ale je světicí nejen pro Čechy, ale i Rusy, Poláky, Ukrajince, Američany. Nejspíše se
část akcí nebude konat na Tetín, ale

třeba v Praze, Mělníce, Levém Hradci.
Charakter těchto akcí by měl mít stoupající tendenci, nejen v počtu akcí
v jednotlivých letech, počínaje rokem
2016, ale také v intenzitě jejich rozsahu a počtu zapojených účastníků. Plány
jednotlivých akcí pro dané roky budou
s dostatečným předstihem známy, tudíž myslím, že obyvatelé Tetína budou
mít dobrou příležitost představit nejen obec jako takovou, ale i jednotlivé
spolky a sdružení, která existují a jsou
aktivní v různých oblastech života. Bude
záležet samozřejmě na každém jednotlivci, jak tuto úlohu a možnost pojme.
Na závěr bychom Vás chtěli požádat o
zapojení se do těchto chystaných a připravovaných akcí a aktivit v co možná
největším měřítku tak, aby vyvrcholení
těchto událostí, tedy září 2021, bylo důstojným zakončením veškerých předcházejících akcí a především uctěním památky jedné z největších postav našich
dějin, tedy svaté Ludmily a i místa, se kterým je tolik spjata, tedy našeho Tetína.
Vaše náměty a návrhy na akce, které by
se mohly konat v rámci tohoto Milénia, můžete zasílat na e-mail: vojtech.
hrdlicka@hrdlicka.cz. Jednou z prvních
příležitostí bude výběr loga celé akce.
Ing.Zuzana Matějíčková
členka Skupiny pro vnější vztahy (SVV)
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Pracovní skupina pro vnější
vztahy (SVV)
Vážení spoluobčané,

spolků a sdružení, které na Tetíně fungují.

rádi bychom Vám představili pracovní Skupinu pro vnější vztahy. Skupina se skládá ze čtyř základních členů
Matthew (Matěj) V. Duras (předseda),
Zuzana Matějíčková, Vojtěch Hrdlička
a Martin Loduha. Vznikla za účelem
zefektivnění fungování obce vůči vnějším subjektům s ohledem na priority a projekty obce obsažené ve strategickém plánu rozvoje obce, což
znamená vnímání obce Tetín jako
zajímavého partnera pro spolupráci.

V poslední době se skupina zaměřila na momentálně hlavní projekt s
názvem Svatá Ludmila 1100 let, což
bude významná událost vztahující se
k připomenutí 1100 let od zavraždění
sv. Ludmily na Tetíně. Vzhledem k rozsáhlosti projektu se skupina dočasně
rozšířila o další členy z řady občanů
Tetína a členy Sdružení sv. Ludmily.
Závěrem bychom chtěli připomenout, že
obec Tetín jako staroslavná obec si zaslouží mnohem větší pozornost v regionu, než
se jí v posledních desetiletích dostávalo.

Další z těchto podpor je zvýšení šancí získat finanční prostředky z vnějších zdrojů, tj. nejen z veřejných dotací, ale i ze soukromého sektoru.
Jako další cíl si skupina stanovila vyhledat a spolupracovat s partnerskými obcemi v rámci České republiky i v zahraničí. Tato spolupráce by měla být zaměřena
na obce, se kterými můžeme být spjati
ve smyslu historie, kultury, regionálních
zvyků,
řemesel,
případně
prací

Pojďme společně vrátit Tetínu postavení,
které si zaslouží! V naší pracovní skupině
je vítaný každý občan, který může Tetínu
přinést nápady, kontakty a celkově
podporu pro naše společné záměry.
Program SVV najdete na www.tetin.cz
Matthew (Matěj) V. Duras
předseda Skupiny pro vnější
vztahy

Obecní úřad
Úřední hodiny
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 - 15:00
(poslední návštěva min.30 minut před koncem pracovní doby)

V ostatní dny je OÚ pro veřejnost uzavřen.

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

Nabídka nových knih k vypůjčení
Otevřeno : každou středu 17:00 - 19:00 hod.

Sokol Tetín
Sokol Tetín byl založený ustavující valnou hromadou dne 24. ledna 1909 v
Hostinci nad Berounkou a je tak nejstarším sportovním klubem a jedním
z nejstarších spolků na Tetíně. Sokolové cvičili v létě na dvoře Hostince nad
Berounkou, v zimě za svitu karbidek
v sále téhož hostince a každoročně pořádali veřejná cvičení a zábavy.
Slibně se rozvíjející činnost ovšem
přerušila 1. světová válka, během níž
Sokol udržoval svoji činnost jenom díky
cvičení žáků a také díky pokladníkovi,
který hradil prošlé pohledávky a splátky za nářadí. Plnou činnost Sokol opět
zahájil slavnostní valnou hromadou dne
25. října 1918 a 31. srpna 1919 se uskutečnilo na dvoře velkostatku velké okrskové cvičení za účasti okolních jednot a
mnoha významných hostů v čele s budoucím starostou Chicaga Antonínem
Čermákem. Svou činnost Sokol opět
zahájil slavnostní valnou hromadou dne
25. října a 31. srpna 1919 se uskutečnilo
na dvoře velkostatku velké okrskové cvičení za účasti okolních jednot a mnoha
významných hostů v čele s budoucím starostou Chicaga Antonínem Čermákem.
Cvičení dále probíhalo v sále Hostince nad
Berounkou, ovšem už od počátku 20. let
20. století začínají Sokolové sbírat finance na stavbu vlastní sokolovny. Samotná
stavba začala v roce 1928 a hotová sokolovna byla slavnostně otevřena v roce
1930. Kromě cvičení se zde hrálo divadlo,

konaly zábavy a fungoval zde i biograf.
V roce 1941 byl Sokol úředně zakázán a
jeho činnost byla obnovena v roce 1945.
V roce 1949 došlo ke sjednocení Sokola a
fotbalového klubu Tetínský SK do TJ Sokol Tetín. Na celostátní úrovni pak došlo
ke zrušení Obce sokolské v roce 1952. Bývalí Sokolové cvičili pod ČSTV. Kromě cvičení se účastnili různých soutěží a sami
pořádali např. přespolní běhy. Nejvýznamnější akcí bylo pořádání oblastního
kola Spartakiády na cvičišti pod Sokolovnou v roce 1975 za účasti 820 cvičenců.
V letech 1957 - 1960 proběhla
generální
oprava
sokolovny.
V roce 1989 se TJ Sokol Tetín přejmenoval na TJ SK Tetín. V roce 1990 v Československu došlo k obnovení Obce
sokolské. TJ SK Tetín zůstalo členem
ČSTV. Obec sokolská si však zažádala o
vrácení sokolovny a v letech 1991 - 1997
proběhl soudní spor mezi TJ SK Tetín a
Obcí sokolskou o vlastnictví sokolovny.
Pravomocným rozsudkem bylo vlastnictví přiznáno České obci sokolské.
Aby mohla být i nadále využívána tetínskými sportovci, konala se 8. prosince
1998 valná hromada, kterou byla na
Tetíně po padesáti letech opět obnovena činnost samostatného Sokola Tetín.
V současnosti pracuje výbor Sokola ve
složení Jan Kadeřábek, Jiřina Florianová, Miloš Pokorný a Michal Hejna a pod
hlavičkou sokola fungují oddíly Volejbal,
Zdravotní cvičení, Rodiče a děti a Míčové
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hry. Mimo oddíly zde probíhá i cvičení
žen, hraje se zde badminton a stolní tenis. Sokolovna je využívána také dalšími
sportovními skupinami (tenisté, fotbalisté, šermíři) a rovněž místní školou.
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Závěrem pro Vás máme dobrou zprávu.
Ve spolupráci s vedením obce Tetín se
nám podařilo získat dotaci na zateplení
sokolovny.
Takže
do
budoucna
ušetříme za vy tápění a sokolovna
oblékne nový kabát
Z podkladů V. Vopěnky zpracoval
Michal Hejna

Česká tábornická unie
Berounka Tetín
V letošním školním roce jsme začali svojí
činnost Drakyádou 4. října 2014 na
fotbalovém hřišti na Tetíně. Zúčastnilo se 48 dětí s rodiči se svými draky.
Počasí celkem přálo a po obloze nad hřištěm se prolétlo velké množství malých a
velkých draků. Vyhodnotit to bylo velmi
těžké, množství draků vylétlo velmi vysoko, jiní se zase udržely ve vzduchu velmi
dlouho a někteří byly velmi krásní. Takže
vlastně vyhrál každý, kdo se zúčastnil.
Velmi pěkným zážitkem pro všechny děti
bylo pouštění letadla Klubu tetínských
leteckých modelářů, které kroužilo nad
našimi hlavami a sypalo z oblohy dolů
bonbony. Děti dostaly drobné ceny a na
závěr si všichni mohli opéct na táboráku
vuřty. Rovněž si mohly zasoutěžit ve stavění vlaštovek, které si pak pouštěly. Této
aktivity se mohli zúčastnit i rodiče a bylo
velmi pěkné sledovat, jak se do soutěže
v létání všichni zapojili.
Další akcí bylo 2denní adventní spaní

ve škole 14. - 15. 11. 2014 se sportovním kláním v bowlingu, večerním tvořením vánočních výtvorů na adventní
jarmark a dopolední výzdobou. Účastí
na prodeji adventních věnců, girland,
andělíčků, svícnů, vánočních květináčů a vánočních perníků jsme získali
pro děti trochu peněz na zakoupení drobných sportovních pomůcek.
Stěžejní velkou akcí pro děti bylo Mikulášské čarování, které se konalo 29.
11. 2014 v kulturním domě na Tetíně.
Děti se svými rodiči sešly v sále, kde
pan L. Burian pouštěl za moderování
p. ředitelky ze školy dětem k tanci hudbu. Mezitím si je čertice Gábina a Stáňa
odváděly postupně k návštěvě PEKLA a
NEBE. V Pekle se děti zpovídaly ze svých
hříchů. Za odpuštění si v pekelném kotli
mohly vylovit drobnou hračku a v Nebi
říci pěknou básničku Svatému Petrovi.
Svatý Mikuláš jim pak nadělil krásný čokoládový kalendář.
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Pravidelnou akci Masopust jsme vzhledem k provozním důvodům / termín o
jarních prázdninách/ vypustili. Doufáme,
že o to lépe za spolupráce tetínských
spolků se tato akce uskuteční příští rok.
Následovalo opět 2denní spaní ve škole tentokrát s velikonoční tématikou a
návštěvou akvaparku Laguna 1. - 2. 4.
2015. Děti se svými vedoucími vyráběly různé dekorativní ozdoby na velikonoční stůl a okna, upekly si velikonoční
perníčky, které si pak odnesly domů
stejně jako krásné dlouhé vlastnoručně
vyrobené mašlemi ozdobené pomlázky.
Překulila se zima a už zase nastalo období pálení čarodějnic 30. 4. 2015. Společně s tetínskými fotbalisty jsme na hřišti
uspořádali řadu netradičních sportovních aktivit, za jejichž splnění děti dostávaly sladké odměny. S pomocí vedoucích
si mohly na svůj čarodějnický Glejt vyrobit vlastní pečeť. V cíli dostaly vuřty a ty si
pak opékaly na ohni a nedočkavě čekaly
na slavnostní zapálení velké čarodějnice.
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V současné době připravujeme pro
60dětí tradiční letní tábor v Příchovicích
na rozhraní Krkonoš a Jizerských Hor, letos tématiku KOSMONAUTI. Děti budou
ve čtyřech družinách společně se svými
vedoucími stavět kosmickou raketu a
přenesou se na začátku prázdnin do Vesmíru, kde se setkají s mimozemskou civilizací. Mimo této celotáborové hry si mají
možnost prožít spoustu zážitků na in-line
bruslích, jízdu na koloběžkách, turistické
výšlapy v kombinaci s lanovkou po krásách Krkonoš a Jizerských hor, tábornické dovednosti, koupání, minigolfové turnaje, výlety na Malou skálu, do Jablonce,
do Liberce na Ještěd, do akvaparku.
Mgr. Jitka Štencová

Odpadové hospodářství na Tetíně

Děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně třídí odpad ze svých domácností.
Čím více odpadu se vytřídí , tím menší jsou
náklady na vyvážení směsného odpadu .
Stále však ještě jsou občané, kterým význam slova ekologie nic neříká. I přesto , že jsme již několikrát vysvětlovali
i ekonomické výhody třídění odpadu
pro rozpočet obce, nejsou ochotni vzdát
se trochu svého pohodlí a donést vytříděné plasty, sklo a papír do kontejnerů, které jsou rovnoměrně umístěné
po obci. Plasty, sklo a papír pak končí
v popelnicích na směsný odpad. Bo-

hužel se tak děje i v rodinách s dětmi,
které pak přebírají chování po svých rodičích. Pokud s tím něco do budoucna
neuděláme, budou se poplatky za odpady do budoucna pak nutně zvyšovat.
Protože náklady na odvoz směsného komunálního odpadu (obsah popelnic) neustále narůstají a obec již
dnes doplácí nemalou částku z rozpočtu, hrozí tedy do budoucna navýšení ročního poplatku pro občany.
Markéta Hejnová, referentka odpadového
hospodářství OÚ
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Činnosti vedení obce
listopad 2014- duben 2015
7.11.2014- Ustavující zasedání OZ- Zvolen starosta Martin Hrdlička, 1.místostarosta Martin Novák, 2.místostarosta
Jindřich Šafra, vedoucí finančního
výboru Ondřej Hrdlička, kontrolního
výboru Ivan Smetana, školského výboru
Michal Hejna, kulturně sportovního
Jindřich Šafra, dále byla založena skupina pro vnější vztahy Matthew Duras
a investičně rozvojová skupina Martin
Machulka
11.11.2014- Porada OÚ -Starosta se sešel se zaměstnanci Obecního úřadu ,
seznámil se základně s chodem úřadu
a zaměstnance seznámil s chystanými
změnami chodu úřadu
11.11.2014-Kontrola SFŽP -ČOV a kanalizace - Starosta se sešel společně s pracovnicí OÚ Syrovátkovou a také s představiteli provozovatele VAK Beroun
s kontrolorem Státního fondu životního
prostředí, který zahájil standardní kontrolu poskytovatele dotace.
11.11.2014- RISL - Starosta se sešel
s představiteli firmy a seznámil je s přerušením rekonstrukce ulice Chmelenského. Také se seznámil s aktuálními
možnostmi tohoto zavedeného dodavatele.
13.11.2014- Seminář pro zastupitele
obcí – Místní a účelové komunikace - Semináře o místních a účelových
komunikacích ve vlastnictví obce,

který se konal v Praze a přednášeli Mgr.
Slováček a Mgr. Černín se zúčastnila S. L.
Syrovátková
14.11.2014- Ples farní charity - Ředitelka
Farní charity tetínská občanka Ivana Vašků společně s panem Farářem Petrem
Bouškou a starostou Tetína Martinem
Hrdličkou zahájili ples. Sál byl zaplněn,
bylo plno tanečníků a celou akci je možno označit úspěchem
15.11.2014- Ukončení fotbalové
sezony- Akce proběhla v KD Tetín.
Podzimní část sezony 2014/2015 je
možno označit jako úspěšnou, a SK
Tetín se pohybuje na předních místech
tabulky. Starosta poděkoval fotbalistům
za dobrou reprezentaci Obce Tetín
16.11.2014 - Porada Investičně rozvojové skupiny - Diskuze členů Investičně
rozvojové skupiny (M. Machulka, O.
Hrdlička, V. Pšenička) nad vizí a konkrétními kroky strategie skupiny
17.11.2014- 17.listopad na Tetíně - Majitel Vinotéky Tetín p.Hampejs zorganizoval ve spolupráci s Obcí Tetín happening
u příležitosti státního svátku 17. listopadu oslavu demokracie . Kromě koštování
vína se přítomných asi 150 Tetíňáků
radovalo i z ohňostroje nad Damilem
(platil soukromý sponzor)
01.12.2014- Milenium 2021- Přítomni:
farář Bouška,starosta, místostarosta, M.V.
Duras,O. Hrdlička,Sdružení Sv. Ludmily
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(J. Civínová, Z. Vacek).Domluveno zpracování základní vize do ledna a následná jednání s potenciálními partnery.
02.12.2014- Setkání starostů obcí s hejtmanem Středočeského Kraje- Starosta
se účastnil této schůzky a vyslechl možnosti čerpání dotací v roce 2015 a projednal osobně s hejtmanem předběžně
i přípravu akce Milenium 2021 . Další
schůzka bude na toto téma s tiskovou
mluvčí Kraje v lednu
11.12.2014- Jednání CHKO Český krasÚčastnili se starosta a místostarosta
– téma: sanace části rezervace Tetínské
skály a komunikací v rezervaci Koda
16.12.2014- Valná hromada pořadatelů
akcí- Uspořádal Kulturně sportovní výbor. Účastnil se dále starosta a zastupitel
M. Hejna
16.12.2014- Porada Investiční skupiny
a místostarosty- NN a VO náves - Machulka, O. Hrdlička, V. Pšenička, M.
Novák
17.12.2014- Web Obce- Jednání
s firmou Galileo ohledně nového webu
obce - starosta ,asistentka starosty K.
Vašáková a člen skupiny Vnější vztahy V.
Hrdlička
18.12.2014- RDB Region Dolní Berounka- Jednání výboru se účastnil starosta.
Nabídnuty kapacity Modrého lomu
městu Dobřichovice.
20.12.2014 - Gratulace k jubileu - Zastupitelka N. Závorová navštívila místního
občana u příležitosti jeho významného
životního jubilea
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22.12.2014- Modrý lom- Porada starosty
a jednatele Modrého lomu M. Hejny
a člena Finančního výboru M. Krtkatvorba business plánu této firmy
23.12.2014- Plán investičního rozvojeSchůzka starosty a členů skupiny Investiční rozvoj M. Machulky a O. Hrdličky
- příprava Plánu investičního rozvoje
06.01.2015- Dotace/Eurovision- Členka
skupiny Vnější vztahy Z. Matějíčková
jednala se starostou a místostarostou
o možnostech poskytnutí profesionálního servisu obci v oblasti dotací
06.01.2015- Cesta Koda- Starosta a místostarosta jednali s majiteli nemovitostí
v Kodě - snaha o ukončení sporu
07.01.2015- Modrý lom- Porada starosta
a jednatel Modrého lomu, Ing. M. Hejna
a člen Finančního výboru, Ing. M. Krtekdokončení business plánu této firmy
a příprava reorganizace
10.01.2015- Hasiči-Valná hromadaStarosta se účastnil jednání a informoval o nejbližších cílech zastupitelstva
a představě řešení hasičárny
12.01.2015- Porada zastupitelů- Účastnili se všichni + V. Hrdlička jako host
ze skupiny Vnější vztahy ohledně řešení
webu
14.01.2015- VAK Beroun- Jednání starosty s ředitelkou VAK BE
20.01.2015- Jednání KSÚS- Starosta jednání s KSÚS ve věci zastávky Rozvodna
25.01.2015- Vítání občánků- Starosta,
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29.01.2015- Region dolní BerounkaStarosta se účastnil jednání výboru
s náměstkem hejtmana, ředitelem Povodí Vltavy, CHKO Český kras atd.-téma
„protipovodňová problematika“
4.2.2015- Dotace starosta,Matějíčková porada -hledání dotačních možností na
schválené projekty
4.2.2015- Bohemia centralis starosta
jednání - role obce v tomto sdružení
6.2.2015- Modrý lom- starosta jednání
s jednatelem Hejnou -business plán a
změna firmy
12.2.2015- Dotace starosta, Hejna, Matějíčková jednání s firmou Geomining
jako potenciálním partnerem na dotační
projekty
16.2.2015- Investiční projekty, Milénium
starosta- jednání poslanec Dolejš- snaha
o získání podpory na schválené projekty
17.2.2015- Dotace starosta - jednání s
firmou TNT jako potenciálním partnerem na dotační projekty
20.2.2015- Modrý lom- starosta - změna
firmy u notáře
1.3.2015- Stanislava L. Syrovátková- Příprava rozpočet
2.3.2015- Milénium 2021 Jednání s
náměstkem hejtmana Semerádemstarosta + Hrdlička Vojtěch - jednání o
podpoře projektu
5.3.2015- Porada zastupitelů- Všichni
zastupitelé, Ondřej Hrdlička-schvalování
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rozpočtu
16.3.2015- Veřejné zasedání ZO- Všichni
zastupitelé
18.3.2015- Bohemia centralis starostaZasedání v Berouně , starosta představil
své vize a roli Tetína ve sdružení
20.3.2015- Dotace starosta- jednání na
kraji - konkrétní projekt na protipovodňová opatření
26.3.2015- Region Dolní Berounka
Starosta zasedání
26.3.2015- Veřejné zasedání ZO Všichni
zastupitelé
26.3.2015 - Jednání City UpgradeOndřej Hrdlička- projednání vizí rozvoje
a územního plánu
31.3.2015- Valná hromada Modrý lomVšichni zastupitelé mimo pí. Syrovátkové (nemoc)
8.4.2015- Setkání starostů starosta Setkání starostů Berounska-představení
projektu Milénium
13.4.2015- Cyklostezka- starosta,
Hrdlička Ondřej, Machulka - jednání ve
věci cyklostezka Beroun-Tetín-Srbsko
17.4.2015- Porada Vnější vztahyStarosta, Duras, Matějíčková,Hrdlička
Vojtěch, Loduha, Čížková
24.4.2015- Jednání City UpgradeOndřej Hrdlička projednání vizí rozvoje
Další činnosti na www.tetin.cz

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							

Dětský den na hřišti

31. 5. 2015 proběhl již tradiční dětský
den, který je velmi oblíbený nejen pro
místní obyvatele, ale i blízké okolí. Počasí nám přálo a vše se neslo v dobré
náladě. Letošní den probíhal v duchu
řemesel a povolání. Děti si mohly vyzkoušet na soutěžních stanovištích
práci např. zdravotníků, truhlářů, kosmetiček, kuchařů, hasičů. Jsme rádi, že
i letos se na tomto dni podíleli členové
SDH Tetín, kteří připravili pro děti i dospělé zajímavá stanoviště. Tato stanoviště byla nejen zábavná, ale i poučná.
Hasiči SDH Tetín připravili ve spolupráci
s HZS Beroun, SDH Králův Dvůr a ČČK
Beroun doprovodný program. Jednalo se o záchrannou akci při dopravní
nehodě a poté hasičskou akci hašení
požáru automobilu. Každoročně tento
doprovodný program má velký úspěch.
Letos byla novinkou návštěva motorizované
jednotky
Policie
ČR.
Velmi oblíbené i mezi „ dospěláky“ bylo lezecké stanoviště pod vedením pánů Kahlerta a Frdlíka.
Oslava dětského dne by měla přinést ne-
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jen radost dětem, ale i něco prospěšného a humanitárního. Proto jsme pozvali
sdružení Klubíčko o.p.s. pod vedením
paní Peckové. Moc jim děkujeme za účast.
Výtěžek z prodeje výrobků klientů a charitativního bazárku byl ve výši 2 578,- Kč.
Sdružení Sv. Ludmily na Tetíně uspořádalo na oslavu Dne dětí soutěž
ve stolním tenisu pro malé i velké.
Obyvatelé Tetína se zúčastnili akce
„ UVAŘ – PŘIJĎ A OCHUTNEJ ANEB
TETÍNSKÉ MLSÁNÍ“. Obě tyto nové aktivity sklidily úspěch a bylo to příjemné zpestření tohoto svátečního dne.
Věříme, že se tato oslava Dne dětí povedla a to nejen díky překrásnému
počasí, díky organizátorům, ale také
díky přispění sponzorů a obce a také
spoustě
ochotných
dobrovolníků.
Jsme rádi, že dětský den si užili nejen děti, ale i dospělí při vzájemném
setkávání, místní i obyvatelé z okolí.

Za všechny spoluorganizátory
Hana Rajmonová
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Dětský den na Damilu
Dne 30.5.2015 uspořádal Tetínský letecko-modelářský klub již popáté modelářský dětský den. Bohužel, letos bylo ze
všech pěti ročníků nejhorší počasí, ale i
přes nepříznivé počasí dorazily děti a jejich rodiče. Soutěžících dětí bylo sedmnáct, soutěžily ve vystřelování kluzáků
na čas. Z důvodu špatného počasí nemohly být předvedeny všechny modely
v letu. Našlo se ale pár odvážných modelářů a tak se uskutečnil let modelu, který nad plochou letiště vypustil pro děti
bonbony. A protože foukal silný vítr a
se všemi modely letadel se nedalo létat,
došlo na draky. Děti si mohly sami nebo
s pomocí rodičů sestavit a namalovat
draka. I v dešti bylo vidět šťastné tváře

dětí. Při vyhlášení výsledků soutěže dostali všichni věcné ceny, první tři soutěžící dostali stavebnice kluzáků. Pro děti
i dospělé bylo připraveno občerstvení,
manželky modelářů napekly sladké dobroty. I přes nepřízeň počasí se dětský den
vydařil a všichni se jistě těší na příští rok.
Dětský den se uskutečnil díky sponzorům. Poděkování patří především panu
M.Durasovi a firmě Johnny servis, Obci
Tetín, firmě UPS a Autodopravě Pešek.
Díky patří také hostujícím modelářům
za jejich výkony při předvádění modelů.
Za LMK Tetín Vlastimil Závora
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Ohleduplnost mezi občany
Jako starosta obce jsem byl některými
z občanů osloven, že Vás trápí a obtěžuje hluk vyvolaný stavebními pracemi
či řezáním motorovou pilou, sekáním
motorovou sekačkou apod. Řešení,
ale není zcela jednoduché, protože o
víkendu řada z nás chce odpočívat a
uvedené činnosti ho ruší, ale na druhou stranu většina z nás je přes týden
časově velmi vytížená a proto dostatek času na údržbu okolí nezbývá.
V obci Tetín existuje od roku 2011 Obecně závazná vyhláška o opatřeních k jeho
zabezpečení a čistotě v obci Tetín. Tato

vyhláška v čl. 6 řeší mimo jiné používání hlučných strojů. V zastupitelstvu
jsme toto téma diskutovali a nakonec
jsme se usnesli, že vyhlášku prozatím
zpřísňovat nebudeme a budeme sázet
na zdravý rozum občanů a jejich snahu vycházet dobře se svými sousedy.
Proto doporučujeme Všem občanům
o víkendu a především v neděli od 11
hod až do večera omezit hlučné zahradní a stavební práce na minimum.
Děkuji Všem za pochopení starosta Ing.
Martin Hrdlička

Naše svoboda končí tam, kde začíná
svoboda druhých, aneb vedení obce
a policisté zasahovali
První den měsíce května nezačal tak, jak
by si většina z nás představovala den volna a státní svátek. Zvonící telefon vedle
budíku, na kterém svítí čas 3:55, mě probírá ze sna do reality. Na druhém konci
spojení se ozývá „Policie České Republiky“. Žádá o součinnost při vyšetřování
páchaného přestupku a podání vysvětlení k násilnému vniknutí do dobývacího prostoru v Bílém lomu početnou
skupinou lidí v asi padesáti vozidlech. Po
obhlídce lomu a podání vysvětlení k prolomené závoře na obvodním oddělení
přejíždím zpět do lomu. Pod ochranou
hlídky policie a s informací, že vlastník
pozemku, čili zástupce obce musí informovat nezvané hosty o páchaném
přestupku, případně se pokusit o dohodu vedoucí k nenásilnému vyklizení

pozemku, hovořím s několika lidmi.
Rozhovor s těmi, co se ještě po náročném hudebním programu, podpořeném alkoholem a Bůh ví čím ještě,
nebyl nijak příjemný a nic nepřinesl.
Po dalším podání vysvětlení a doplnění informací na obvodním oddělení
žádám policii, aby zahájila jednání o
vyklizení pozemku a zabránila nepovolené hudební produkci. Mezi tím již
policie zabezpečila vjezd do Bílého
lomu a tak se další vozidla s ozvučovací
technikou nedostaly do požadovaných
prostor a zaplňovaly ulice v obci. Po
hodinách vyjednávání a hledání řešení,
zvolila policie následný postup. Účastníky nepovolené technopárty ponechat
v areálu lomu, protože pohyb těchto
osob po obci by byl velikým rizikem.
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Odhad policie byl v tuto chvíli zhruba 300
lidí. Následně proběhla za velkého počtu
příslušníků policie kontrola totožnosti.
Zde byli účastníci jednotlivě informováni
o páchaném přestupku a vyzváni k ukončení produkce s opuštěním pozemku.
Další možný postup, který by zamezil
nepovolené produkci odebráním aparatury se již nekonal s tím, že účastníci
technopárty páchají přestupek a odebrání movité věci může být pouze do
výše tohoto přestupku. Přes nemožnost
provedení zásahu nutno poděkovat
policii za uzavření objektu pro všechny
vozidla včetně nákladních s aparaturou,
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a tak hluk způsobený produkcí nebyl
až tak silný, aby výrazně rušil noční klid
v obci. Dále za monitorování pohybu
osob v obci nejen ve dne, ale po celou
noc. Tohoto monitorování se účastnila také hlídka jednotky dobrovolných
hasičů Tetín, kterým tímto také velice
děkuji. Nutno konstatovat, že naštěstí
nedošlo k žádným výtržnostem, zraněním a škodám na majetku občanů a
obce. Poslední účastníci technopárty
opustili lom až v úterý 5.5. a kupodivu po nich nezbyl žádný nepořádek.

Památníček v Kodě

Martin Novák, místostarosta

Nedaleko od hájovny
směrem na Tobolku můžeme vidět mezi stromy
pamětní desku k uctění
památky kodeckého hajného Bohumila Žíhly. V letošním roce jsme oslavili
70 let od ukončení 2. světové války a připomínali
jsme si také oběti na straně našich osvoboditelů.
Ne vždy osvobození probíhalo v tak růžových barvách, jak nám bylo za socialismu popisováno, čas od
času docházelo k zločinům na nevinném civilním obyvatelstvu. Právě toto se stalo
dne 27.5.1945 v Kodě, kdy hajný Žíhla byl zastřelen při obraně své rodiny, kterou se
mu nakonec stejně ochránit nepodařilo.
Je dobře, že naše obec a i celá země žije už 70 let v míru a jsme ušetřeni těchto
válečných hrůz.
Starosta obce

SK Tetín si po čtyřech letech zajistil účast v sezóně
2015/2016 v Okresního přeboru
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Výlet na Poděbradsko
Výlet na Poděbradsko 7.června 2015 pořádala Obec Tetín zájezd pro občany Tetína, především pro seniory. Účastníci zájezdu navštívili zámek Loučeň, kde si od
komorníka , který je zámkem provázel,
vyslechli mnoho zajímavých informací. Mohli si také prohlédnout historická
vozidla, neboť v zámeckém parku bylo
setkání veteránů všech možných značek.
Další zastávka byla v lázeňském městě
Poděbrady , kde se mohli naobědvat,
projít se v lázeňském parku, napít se léčivé vody Poděbradky, prohlédnout si
náměstí se sochou Jiřího z Poděbrad,
zámek, přístav. Poslední zastávka byla
v Ostré u Lysé nad Labem, kde navštívili Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus. V centru řemesel byla
k vidění výroba mýdla, svíček, ručního
papíru, perníků, provazů, drátenická díl-

na, loutkářská dílna, mincovna, výroba
loutek. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet
lukostřelbu. V celém areálu se platilo
pouze groši. V zahradách si mohli prohlédnout vzájemně propojené produkční a okrasné plochy. Např. zeleninovou
zahradu, zahradu jedlých rostlin, byliny
a koření, sad rakytníku řešetlákového,
sad ovocných dřevin, orientální zahradu, arboretum nebo relaxační zahradu.
Při odchodu mnozí navštívili krámek,
kde to překrásně vonělo a kde se mohli
zakoupit mýdla, šampony a různé jiné
výrobky Centra. Po celou cestu nás informacemi provázela paní Spalová, která
pro naše občany zájezd organizovala.
Díky za zajímavý výlet.
Nataša Závorová, zastupitelka
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Setkání jeskyňářů tetínské skupiny ke
40. výročí objevení jeskyně Martina
Zcela nehistoricky, dne 6.6. 2015 se na
základně tetínské skupiny sešla společnost, kterou spojovalo jedno současné
nebo dřívější členství ve skupině Tetín.
No, nebyl to od objevitelů Martiny nejlepší nápad , objevovat významnou jeskyni o prázdninách. To se dost špatně
organizují oslavy ( důležité upozornění
pro budoucí objevitele).
Po letech jsme na některé ztratili kontakt, děvčata se skryla pod krycími jmény. Některým akce nevyšla, Kuba Zelinka
ji promarodil, Petr Kohout, jeden z objevitelů Martiny, se nemohl uvolnit z práce. Další bývalé člence onemocnělo dítě,
prostě život.
Z těch otců zakladatelů se zde objevil
Jirka Plot-Šiška, Jaromír Pecka-Bubák,
Standa Kubrycht-Stanley, Martin PeckaCip, Irena Jančaříková.
Z těch původních zakladatelů , kteří jsou
dále aktivními členy, zde byl v první řadě
Josef Plot- Bidlo, Mirek Hahn- Permon
(bez něj a P. Kohouta-Hůti bychom se
těžko k nějaké oslavě scházeli). Dále zde
byli R. Živor, H.Plotová a autor těchto

řádků.
Důležitá byla i účast všech bývalých šéfů
skupin od Bidla, přes Ivana Kotrče a Pavla
Zbuzka. Scházel jen trpící Kuba Zelinka,
tomu jsme poslali alesoň SMS a MMS,
aby mu v té nemocnici nebylo (nebo
bylo ještě víc) smutno.
Milan Hankovec, strakonický archivář,
nás vrátil do roku 1983, kdy náš spolukopáč a tramp Pavel Schich – Uzlíček
(dneska je z něj řádný Uzel) podal tajně
před odchodem na zelený dvouletý vandr inzerát do Táborového ohně Mladého
světa- že se přijmou účastníci na speleologický výzkum. A tak se objevili na jeskyních T.Koza, F.Muchna, M.a J.Krotilové,
P. Skramuský a další. Ostatně ani pobyt
v Janovicích nad Úhlavou Uzel neproflákal, zlanařil pro jeskyně tehdejší soldáty
ČSLA I. Kotrče a J.Kocourka- Harryho.
Během dne se akce včetně exkurzí do
Tetínské propástky II a Plší jeskyně zúčastnilo 52 současných i minulých členů
včetně čekatelů. Spolu s rodinnými příslušníky, dětmi a příležitostnými spolukopáči na sedmdesát lidí. K tomu účast
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dalších kamarádů z Geospeleos či Zlaté- helmy s Hipmanovými karbidkami či růzho koně, z nich nejvýznamnějším hos- nými typy podomácku zmáklých čelovek.
tem byl i V. Lysenko-Lýsa.
Na mnohých fotkách prošel průřez
Oficiálně akce začala v 16 hodin, nejprve jedincem od vychrtlého mládenjsme minutou ticha uctili památku ka- ce, odrostlého školním škamnám
marádů, kteří už odešli kopat do věčných až po obtloustlého fotra, marně maskulovišť. Poté účastníky pozdravil místosta- jícího svůj „přívěšek“ pod volnou kombirosta Tetína Martin Novák, kdysi člen dru- nézou. K tomu jen člověka napadá, co v
žiny Wabiho Stárky. Hezký byl i vzkaz pro tom žrádle teď je, že jsme tak oplácaní?
účastníky od pana doktora Vencla, vedou- No, nebude to čirou náhodou tak, že
cího archeologického výzkumu Martiny. pod laskavým dozorem vrchního správNo a pak se jedlo, pilo, hodovalo, ce drůbežárny Gusty Husáka jsme ty díry
promítalo. Z diáků i flešek se objevovaly kopali každý víkend, někdy i v týdnu,
na plátě tváře mladší o mnoho let, opět občas jako náplň pracovní doby - asi odboj?
se na nich lezlo do Martiny, Nové jeskyně, Povedenou akci doprovodila country
Terasovky, Portálky a dalších lokalit. Zno- skupina Stopaři, po jejich odchodu tvrdil
vu se lezlo na Plešivecké a Silické plani- muziku Martin Paur- Galapetr se svojí baně, objevily se záběry ze Sardinie a jiných sou, na kytaru hrál Robin Huňáček. Obmíst, kde se naši za ty léta snažili. Někteří čerstvení zajistila Hanka Plotová, majitelpřinesli archivní černobílé fotografie. ka hospůdky „U Plotice“ na Tetíně ( kdo z
jeskyňářstva se octne na Tetíně- zajděte).
Zajímavý průřez speleologickou módou Mobilní WC a pivní sety pronajal pan
od starých montérek a fáraček k moder- Duras z Johny servisu, promítání a obním kombinézám, od pletených kulichů čerstvení fungovalo díky cenrále R. Frdjako bezpečnostních prvků přes různé líka.Projektor a plátno zapůjčil starosta
typy důlních či stavebních přileb až po obce pan ing. Hrdlička ze svojí firmy.
současnost. Jednostopé žebříčky, lanová To všechno by se neuskutečnilo bez
udělátka hlavně z dílny Standy Kubrychta doslova gigantické práce B. Kahlerta, díky
z přelomu sedmdesátých a osmdesátých níž základna a její okolí doslova prokoukly.
let. Doma šité úvazky a sedáky , moderní
výstroj. Tříbuřtové baterky, udělátka na
Ladislav Pecka

Hra pro malé čtenáře

Knihovna pořádá prázdninovou hru pro děti Lovci perel.
Hra bude probíhat celé prázdniny. Určeno pro čtenáře od 6 do 15 let.
Pravidla hry se dozvíte v knihovně.

Získali jsme dotaci na Kulturní dům !
Obci Tetín se podařilo získat kvalitní přípravou (ing. Martin Machulka) a i díky získání kvalitního partnera, profesionální firmy na psaní žádostí o dotace, prostředky
ve výši 3,8 mil. Kč. Cílem je vyměnit v celém kulturním domě okna, zateplit fasádu a
odizolovat strop.
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Noc kostelů

29.5.2015 proběhla podruhé na Tetíně
Noc kostelů v rámci celonárodní a mezinárodní akce stejného jména. Tentokrát
byla koncipována jako pocta byvalému
tetínskému faráři Karlovi Dvorskému a
proběhla postupně na třech místech.
Nejdříve v kostele sv. Jana Nepomuckého, kde se promítaly fotografie ze života
pátera Dvorského na Tetíně a zavzpomínali na něj přítomní účastníci, kteří
ho znali. Pak asi padesátka návštěvníků
zasedla k premiéře koncertu pod širým
nebem na malém hřbitově u kostela
sv.Kateřiny. Zde jsme si poslechli meditativní texty a verše vybraných basníků
a světců v přednesu Marie Smetanové,
kterou doprovodili na kytaru a flétnu
hudebníci z Pražské konzervatoře. A na
konec v kostele sv.Ludmily zahrál varhaník Petr Krutský krásné ukázky liturgické hudby v úprávách pátera Dvorského
a pan Zdeněk Zvonek přečetl vybrané
urývky o Tetíně z kroniky Václava Hájka
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z Libočan z 16.století.
Návštěva byla početná z Tetína, z okolí,
ale přijeli i návštěvníci z Kladna a Prahy. Bylo milé, že H.Hofmeisterová pamatovala i na dětské účastníky hrou o
pokladu sv.Ludmily. Nakonec všichni
účastníci byli pozváni na malé pohoštění pod zvonicí kostela sv.Kateřiny.
Atmosféra večerních procházek a programu mezi našimi třemi kostely byla
velice krásná.
Za Sdružení sv.Ludmily a farní společenství , Anne-Marie Páleníčková
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