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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhlo již několik měsíců od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 7. 11. 2014. Na
tomto zasedání jsem byl zvolen starostou obce.
Bylo to díky hlasu nově zvolených zastupitelů
za Tetín 2010 a nezávislých za ODS. Tímto bych
chtěl poděkovat za důvěru nejen jim a Vám voličům, kteří jste mi dali hlas, ale i všem ostatním,
kteří se voleb zúčastnili. Volební účast na Tetíně
byla totiž významně nad celostátním průměrem.
Hned od počátku funkčního
období jsme se s dalšími zastupiteli začali věnovat realizaci našeho programu.
Jedním z jeho hlavních bodů je informovanost. Nechceme s občany komunikovat pouze prostřednictvím úřední desky
nebo místního rozhlasu. Z tohoto důvodu
obnovujeme tradici Tetínského zpravodaje, kde si budete moci přečíst aktuální
informace o dění v obci v tištěné podobě. Předpokládáme, že Tetínský zpravodaj bude vycházet v několikaměsíčních
intervalech. Další informačním zdrojem
je pro vás obecní web, kde se mohou
občané s internetem přihlásit k zasílání aktuálních informací (Info e-mailem).
Dalším naším cílem bylo a je zapojení co největšího množství občanů
do dění v obci. Obec totiž nechápeme
jako Úřad, ale jako Samosprávu občanů!
Právě proto, jsme hned na začátku oživili
činnost výborů a pracovních skupin. Jejich výčet a cíle jsou uvedeny na dalších
stránkách. Budeme rádi, když se dle své
profese a zájmu zapojíte do jejich činnosti.
Společně se Kulturně sportovním
výborem jsme uspořádali koordinační

Ing. Martin Hrdlička
starosta obce

schůzku a standardizujeme poskytování neinvestičních dotací na jednotlivé akce a činnosti. Skupina pro Vnější
vztahy společně se mnou absolvovala
řadu jednání s našimi partnery. Finanční výbor společně s obecním úřadem
připravuje návrh rozpočtu na rok 2015.
Skupina Investiční rozvoj připravila
Plán investičního rozvoje pro tento rok.
Z konkrétních akcí si zaslouží
zmínku pozastavení rekonstrukce vedlejší komunikace Chmelenského a urychlení přípravy rekonstrukce ulice Hájka
z Libočan (ke hřišti). Jednáme o obecně
přijatelném řešení či zákazu střelnice.
Snažíme se dořešit všestranně přijatelně kauzu „cesta v Kodě“. Připravuje se
reorganizace společnosti Modrý lom
tak, aby přinášela obci potřebné finance.
Jak asi většina z Vás ví, jsme
s místostarostou Novákem neuvolnění
a proto komunikace s námi jako vedením obce probíhá několika způsoby
a to podle toho, jak to komu vyhovuje.
Zpravidla býváme k zastižení na obci
osobně v pondělí v podvečerních až
večerních hodinách. Nejlepší je ale si
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schůzku domluvit předem telefonicky
přes pracovnice obecního úřadu nebo
emailem na starosta@tetin.cz nebo
1.mistostarosta@tetin.cz .
Vzhledem
k tomu, že nové zastupitelstvo má funkční zmíněné výbory a pracovní skupiny
(dostupné na webu), obracejte s příslušnými tématy i na ně. S panem místosta-
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rostou se ale aktivně účastníme většiny
akcí v obci a chodíme mezi lidi, takže
není problém s námi řešit věci osobně.
Váš starosta

O Tetínském zpravodaji
Jistě si většina z Vás vzpomene, že před několika lety pod taktovkou paní PhDr. Jany
Brajerové, vycházel občasník s názvem
Tetínský zpravodaj. Toto periodikum bylo
určeno všem obyvatelům naší obce, kteří tak dostali možnost dozvědět se něco
bližšího o akcích, aktualitách a palčivých
problémech na Tetíně. Nové vedení obce,
které vzešlo z podzimních komunálních
voleb, klade důraz mimo jiné i na informovanost spoluobčanů, a proto se rozhodlo ve vydávání občasníku pokračovat.
V každém čísle Tetínského zpravodaje
se dozvíte o záměrech a plánech Obce,
činnosti zastupitelů, výborů a skupin,
aktualitách a důležitých informacích z

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

redakce Tetínského zpravodaje
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Dohoda koalice Tetín 2010 a
ODS s opozičními zastupiteli
na volební období 2014-2018
Koalice našla shodu s opozičními
zastupiteli v těchto bodech:
Samospráva

- Kromě zákonem stanovených výborů
(Kontrolní a Finanční) založíme výbory:
Kulturně sportovní a Školský a dále pak
pracovní skupiny: Vnější vztahy a Investiční rozvoj.
- Zastupitelé a členové všech stran se
v těchto výborech a pracovních skupinách aktivně zapojí.

Úřad

- Reorganizace obecního úřadu za účelem zefektivní jeho chodu a zajištění
skutečné podpory samosprávě.
- Učiníme kroky vedoucí k dobré informovanosti občanů: pravidelná veřejná
zasedání OZ, výběrová řízení, dotazy na
občany k aktuálním tématům a investicím, hospodaření obce atd.

Projekty/Investice

- S ohledem na velké výročí v roce
2021- 1100 let od umučení sv. Ludmily,
připravíme architektonický plán revitalizace ,,starý Tetín‘‘ (náves + okolí kostelů)
a zajistíme realizaci projektu.
- Budeme pokračovat v rekonstrukci
komunikací. Zpracujeme plán priorit
s ohledem na jejich frekventovanost a
bezpečnost občanů.

- Rekonstrukcí sportovního areálu
chceme docílit jeho lepšího využití
- Zprůhledníme provozování vodovodu a kanalizace na Tetíně. Neprodáme
příslušnou technickou infrastrukturu,
kterou chápeme jako strategickou součást obce.
- Zajistíme efektivní a transparentní
provoz firmy Modrý lom s.r.o. a trvalé
výnosy pro rozpočet obce. V rámci
zákonných limitů se budeme snažit
provozovat lom tak, aby byl přínosem
pro tetínské občany.
- Zrušení střelnice: opozice navrhuje,
najít všeobecně přijatelné řešení

Kultura a život

- Chceme nadále podporovat základní a
mateřskou školu
- Zajistíme harmonogram a organizační
podporu plánovaných akcí
- Granty obce na jednotlivé akce budou
poskytovány na základě standardizované žádosti a podmínkou poskytnutí
bude vždy zpráva z akce a povinná publicita (minimálně na stránkách obce)
- Podpoříme kroužky pro mládež, tak
aby trávila svůj volný čas na Tetíně.
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Výbory a pracovní skupiny
Na podzim loňského roku bylo nově
zvoleným zastupitelstvem odsouhlaseno zřízení čtyř výborů a dvou pracovních skupin. Výborem se rozumí
poradní případně kontrolní orgán,
jejichž předsedou musí být člen zastupitelstva. Zatímco u pracovních
skupin je tomu jinak. Jedná se o spoluobčany, kteří chtějí nabídnout obci
svou odbornost, energii a zkušenosti.
Jen pro úplnost tedy zmiňme, že v obci

Tetín dnes fungují výbory: Kontrolní,
Finanční, Kulturně-sportovní a Školský. A pracovní skupiny: Investiční
rozvoj a Vnější vztahy. Seznam členů
najdete na webových stránkách obce.
V následujících číslech Tetínského zpravodaje se představí jeden výbor nebo
pracovní skupina a seznámí Vás se svou
dosavadní činností. Dnes Vám představíme pracovní skupinu Investiční rozvoj.
Kateřina Vašáková

Pracovní skupina Investiční
rozvoj
Skupina Investiční rozvoj byla vytvořena za účelem, aby Obec Tetín získala
odbornou podporu ve strategických
tématech týkajících se výstavby. Tato
tříčlenná skupina byla sestavena z občanů Tetína s praxí v tomto oboru. Členové
jsou Martin Machulka (předseda), Ondřej
Hrdlička (zastupitel), Vratislav Pšenička.
Na webových stránkách je občanům
k dispozici program této skupiny a již
některé výsledky její práce. Skupina Investiční rozvoj by se měla každý rok vytvořit Plán investičního rozvoje, který
navrhne vedení Obce a podle, kterého
se pak Obec řídí. Skupina by měla zajišťovat projektovou přípravu schválených
investic a odborně se účastnit a podporovat realizace konkrétních investičních akcí dle Plánu investičního rozvoje.

Dalším cílem Skupiny je zavedení
jasné koncepce a vize obce pro budoucnost. Proto bylo zásadním krokem prosazení započetí prací na Vizích
rozvoje, které povedou k vytvoření
územního plánu. Územní plán přinese
jasnou, transparentní a odborně zpracovanou vizi, dle které se budou moci
řídit jakékoliv investice. Z Vizí rozvoje
budou dále vznikat dílčí architektonické
studie řešící klíčové lokality Tetína, což
obecně povede ke zkrásnění naší obce.
Naší práci chceme provádět v úzké
spolupráci nejen se zastupiteli ale
všemi občany. Zapojení všech občanů do rozhodování o investičních akcích je klíčové, pro realizace investičních akcí ke spokojenosti celé obce.
Ondřej Hrdlička, zastupitel
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Tetínské spolky a sdružení
Ač se to bude zdát neuvěřitelné, v naší
Obci je aktivních celkem 25 spolků či
sdružení. Škála je skutečně pestrá. Od
přírody přes sport až po kulturu. V každém čísle Tetínského zpravodaje bude
prostor pro dvě zájmové skupiny, které
se postupně představí. Čtenáři se tedy
budou moci dozvědět, jak jednotlivé
spolky vznikaly a jakým vývojem prošly
a v neposlední řadě, čím se zabývají a jak
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fungují dnes. Možná se pak někteří tetíňáci nadchnou a posílí řady stávajících
členských základen. Je zcela nesporné,
že bez těchto zájmových skupin by život na Tetíně byl jedním velkým stereotypem. Právě jim patří velký dík, že se
každoročně můžeme těšit na spousty
akcí jak pro velké tak i pro ty nejmenší.
Kateřina Vašáková

TJ a SK Tetín
Fotbalové klub SK Tetín je po tetínském
Sokolu druhou nejdéle fungující organizací na Tetíně. První tetínský fotbalový
klub, Čechoslovan Tetín, byl založen již
v roce 1912 a v následujících letech byl
několikrát přejmenován na SK Tetín,
Tetínský SK, TJ Sokol Tetín a opět SK
Tetín, až na současný TJ a SK Tetín.
Za dobu existence si klub prošel několika krizemi i vrcholy. V době 1. světové války a v letech 1934-1940 nevykonával žádnou činnost, koncem 60. let 20. století byl
zrušen oddíl dospělých a fotbal na Tetíně
hrály pouze mládežnické oddíly. Vrchol
tetínského fotbalu přišel počátkem 80. let
20. století, kdy tetínské mužstvo vyhrálo
okresní přebor a po jedné sezóně strávilo v krajských soutěžích I.B. a I.A. třída.
V současné době má fotbalový klub
dvě mužstva dospělých a jedno starší přípravky. Tetínské A mužstvo hraje III. třídu a v loňské sezóně obsadilo 2. druhé místo, čímž mu těsně
unikl postup do okresního přeboru.

Výkonem 101 dosažených branek
ve 26 zápasech se ovšem zasloužilo o nový tetínský rekord. Po polovině současné sezóny se Tetín opět drží
v popředí tabulky a bojuje o postup.
Tetínská rezerva startuje ve IV. třídě
a jejím úkolem je hlavně připravovat
mladé hráče na soutěže dospělých.
Družstvo starší přípravky, za které hrají
fotbalisté ročníku 2004 a mladších, bylo
založeno v létě 2014, hraje svoji první
sezónu a zatím hlavně sbírá zkušenosti.
Ing. Michal Hejna, předseda klubu

6

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Český svaz zahrádkářů
na Tetíně
Jak to začalo ..... v roce 1962 se dalo
dohromady 22 mužů a 3.5. v kulturní
jizbě ( jak čteme v zápisu) byla ustavující schůze zahrádkářů. Ženy tam byly
pouze jako hosté, osmělily se být členkami až v příštím roce, to už měl ČSZ
35 členů. Prvním předsedou byl pan
Antonín Chudáček, z dalších to byli:
František Kotnour, Josef Fryček, Antonín Komínek, Jaroslav Havlíček, Václav Syrovátka, Hana Skleničková. Již
od počátku bylo náplní ČSZ vzdělávat
sebe i ostatní formou sdílení, přednášek,
promítáním filmů, cestováním a výstavami. Rovněž dle svých sil chtěl a chce
ČSZ vypomáhat s péčí o zeleň v obci.
V porovnání s dneškem, byli zahrádkáři dříve pilnější v pořádání výstav. V roce
1963 byla v červenci propagační výstava – pěstování bobulovin a v říjnu téhož
roku výstava ostatního ovoce a zeleniny.
V roce 1986 byl založen citrusářský
kroužek, na jehož založení měla výrazný
podíl Mgr. Hana Boučková. Skupina nadšenců se později rozrostla a v roce 1987
se osamostatnila. Citrusáři v dalších letech uspořádali několik velkých, zajímavých výstav v Tetíně i jiných městech
(Hořovice, Beroun). V současné době

již každý pěstuje citrusy samostatně.
Jako se mění celkový způsob života
lidí, mění se i skladba rostlin v našich
zahrádkách. Ubývá pěstitelů ovoce,
zeleniny (málokdo už umí roubovat,
očkovat) – lidé si předělávají zahrádky
na odpočinkové. Kombinují převážně
okrasné stromy, keře a květiny. To samozřejmě mění i charakter našich současných výstav. Přesto bychom nechtěli
zapomenout na základní dovednosti zahrádkářů - znova si je osvěžujeme první
letošní březnovou přednáškou i praktickou ukázkou řezu ovocných dřevin,
na kterou Vás všechny tímto zveme.
Současný počet členů je 20.
Akce pořádané v posledních čtyřech
letech: výstavy na posvícení 2x, přednáška RNDr. Václava Větvičky – zámecký park Štiřín, přednáška Ing. Václava
Vohralíka - pěstování maliníku, ostružin,
přednáška Ing. Josef Mottla (CHKO ) chráněné rostliny našeho kraje, úprava
starého hřbitova – osázení trvalkami,
osázení vybraných míst v obci rostlinami.
Ing. Hana Skleničková

Dětský karneval

21. března 2015 od 14:30 do 17:00 hod. v KD Tetín

Zápis do mateřské školy na Tetíně
13. dubna 2015 od 16:00 do 18:00 hod.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						
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Kulturně-sportovní akce Tetín
2015
BŘEZEN 2015

Sobota 21.3.2015 Karneval SK
Sobota 21.3.2015 Dětský karneval
Sobota 28.3.2015 Fotbalové utkání
od15:00

DUBEN 2015

Středa 1.4.2015 Vítání jara
Pondělí 6.4. 2015 Velikonoce,
pašijové hry
Sobota 11.4.2015 Fotbalové utkání
od 16:30
Neděle 12.4.2015 Fotbalové utkání
od 16:30
Pátek 17.4.2015 Okrsková soutěž v
požárním sportu
Sobota 25.4.2015 Vernisáž
Sobota 25.4.2015 Koncert
Sobota 25.4.2015 FichtlCup
Čtvrtek 30.4.2015 Čarodějnice

KVĚTEN 2015

Sobota 2.5.2015 Fotbalové utkání
od 17:00
Sobota 2.5.2015 Tenis- memoriál
J. Spala
Neděle 3.5.2015 Fotbalové utkání
od 17:00
Sobota 9.5.2015 Turistický pochod
jarním Českým
krasem
Pondělí 11.5.2015 Zahradní slavnost ke
Dni matek
Sobota 16.5.2015 Pouť ke Sv. Janu
Nepomuckému
-Tetín pro Klubíčko
-Pouťová zábava

Neděle 17.5.2015 Pouť ke Sv. Janu
Nepomuckému
-Tetín pro Klubíčko
Neděle 17.5.2015 Fotbalové utkání
od 17:00
Sobota 23.5.2015 FichtlCup
Pátek 29.5.2015 Noc kostelů
Sobota 30.5.2015 Okresní soutěž v
požárním sportu
Sobota 30.5.2015 Letecko-modelářský
dětský den
Sobota 30.5.2015 Fotbalové utkání
od 17:00
Neděle 31.5.2015 Dětský den
Neděle 31.5.2015 Fotbalové utkání
od 17:00

ČERVEN 2015 		

Sobota 6.6.2015 Výročí 40. let od objevu
jeskyně Martina
Sobota 13.6.2015 Fotbalové utkání
od 17:00
Sobota 27.6.2015 FichtlCup

ČERVENEC 2015
Neděle 5.7.2015 Žloukovické brodění
Sobota 27.7.2015 Potlach Údolí děsu

ZÁŘÍ 2015

Sobota 5.9.2015 Soutěž SDH Stradonice
Sobota 12.9.2015 FichtlCup
Sobota 19.9.2015 Pouť ke Sv. Ludmile
-Divadlo
-Výstava Českého
svazu zahrádkářů
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Sobota 19.9.2015 Tenisový turnaj
Neděle 20.9.2015 Pouť ke Sv. Ludmile
		
-Tetín pro Klubíčko

ŘÍJEN		

Sobota 10.10.2015 Drakiáda
LISTOPAD		
Pátek 6.11.2015 Putování za
čarovnou dýní
Pondělí 16.11.2015 Setkání před
vinotékou, vzpomíka
na 17. listopad 1989
Pátek 20.11.2015 Ples Farní charity

Pátek

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
27.11.2015 Vánoční jarmark

Pátek 27.11.2015 Rozsvícení vánočního
stromu
PROSINEC		
Sobota 5.12.2015 Mikulášská zábava
Neděle 6.12.2015 Adventní koncert
COMODO
Sobota 19.12.2015 Vánoční jízda na
ponících
Čtvrtek 24.12.2015 Štědrovečerní
setkání u jesliček
Čtvrtek 31.12.2015 Silvestrovská zábava

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

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Rekonstrukce veřejného
osvětlení na návsi
Vážení spoluobčané,
Někteří z Vás již mají informace o připravované pokládce kabelů na návsi
z Veřejného zasedání, a tak bych rád pro
všechny shrnul připravované činnosti. V brzké době bude zahájena stavba k
posílení sítě nízkého napětí společnosti
ČEZ Distribuce realizovaná firmou Elektroštika s.r.o. S touto akcí proběhne tím
vyvolaná investice obce na rekonstrukci
veřejného osvětlení a pokládka telefonních kabelů společností Šindy s.r.o. Bude

částečně omezena průjezdnost probíhající stavbou, ale vždy bude zachována
dostupnost do oblasti školy a k nemovitostem v této části obce. Po dohodě s realizační firmou není ohrožen termín 16
a 17. května, kdy na návsi budou jako
vždy pouťové atrakce. V tuto dobu by již
měly být všechny výkopy uzavřeny. Stavba by měla být ukončena k 30.6.2015.
Martin Novák, místostarosta
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Aplikace ProblemReport
pomáhá zlepšovat prostředí
na Tetíně
V dnešní době se radnice a obecní úřady snaží být čím dál tím více otevření
ke svým občanům. Jinak tomu není ani
na Obecním úřadě na Tetíně, který nabízí svým občanům novou bezplatnou
mobilní a webovou službu ProblemReport. Ta umožňuje obyvatelům jednoduchým a rychlým způsobem nahlásit
úřadu problém nebo závadu a tak přispět
ke zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Otevřenost byla jedním z hlavních cílů programu koaličních partnerů Tetín 2010 a
Nezávislých
kandidátů
za
ODS.
Služba ProblemReport nabízí občanům
dva způsoby, jak problém či závadu v ulicích obce nahlásit. Mobilní aplikace je
určená pro „chytré telefony.“ Na webových stránkách Tetína (www.tetin.cz) je
umístěn odkaz, přes který se dostanete
přímo na stránky aplikace a můžete si ji
odsud přes GooglePlay do svého telefonu bezplatně stáhnout. Postup hlášení
problémů není nijak komplikovaný. Po
spuštění aplikace váš telefon automaticky
spustí fotoaparát, abyste hned mohli problém vyfotit. Dále vyberete typ problému
a popřípadě můžete doplnit komentář. Na
závěr vám aplikace nabídne mapu, kde
určíte přesnou polohu problému, a vaše

hlášení bude připraveno k odeslání.
Pokud nechcete aplikaci instalovat do
svého telefonu, můžete také problémy
a závady oznamovat prostřednictvím
webové aplikace. Zde nejprve vyberete polohu, poté teprve problém popíšete a případně přiložíte fotografii. Skrze
ProblemReport se vámi nahlášená závada dostane ke správnému řešiteli na
Obci. O stavu řešení budete poté pomocí emailu informováni. Ani jeden způsob hlášení nevyžaduje vaší registraci.
Tato služba je elegantním řešením, jak
efektivně komunikovat s městem/obcí.
Přináší však další výhody. Jak bylo již
nastíněno výše, občané se mohou aktivně podílet na vzhledu svého bydliště,
ale zároveň tak napomoci řešit problémy
včas. A předejít tak například větším škodám. Navíc můžete mít ProblemReport
stále po ruce ve svém mobilním telefonu.
Zapojte se i Vy a zlepšujte náš společný Tetín!
Více informací o službě a seznam měst a
obcí, které ji využívají, naleznete na webových stránkách www.problemreport.cz.
Ondřej Hrdlička, zastupitel
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K jednomu výročí
Letos tomu bude 40 let od chvíle, kdy se 17.
července na svahu Kody kousek od Tetína
otevřela země pod rukama čtyř tetínských
mládenců. Byli to Petr Kohout, Miroslav
Hahn, Štefan Dobříšan a Jaromír Pecka.
Svátek měla zrovna Martina, tak objevená
jeskyně dostala tenhle název. Mělký propad pod kořeny stromu přivedl P. Kohouta
a M. Hahna na místo, kde před časem myslivci věděli o liščí noře. Když se ukázalo, že
to vede dál, pozvali si druhé dva na pomoc.
A povedlo se. Ten den vstoupil do historie
české speleologie – první větší jeskyně v
Českém krasu, otevřená mimo lomovou
těžbu a první archeologická lokalita v jeskyni, zkoumaná moderními prostředky.
Nic se neutají, a tak zpráva o objevu se
dostala ven. Velikán české speleologie,
Vladimír Wabi Stárka napsal celou řadu
populárních článků. Následovaly přednášky, například v Berouně v sále tehdejšího Okresního národního výboru.
Netrvalo dlouho, a k původním objevitelům se přidali další, část z nic přišla
nově- včetně mojí maličkosti. Přiznám se
, dost vykuleně jsem nad žebříkem koukal
do Vesmírné chodby a když jsem prolezl
na kraj Obřího dómu- jedné z největších
podzemních prostor z Českého krasu, tak
jsem to chytil. Skočil na mne speleologický bacil, zatím jen lehce, čekala mne vojna.
A přišli další. Hodně přes stovku lidí z Tetína, Berouna, bližšího i vzdálenějšího okolí.
Hlína a kameny se sypaly pod ru-

kama do neznáma v jeskyni Terasová, Portálová,Tetínská propástka č.2.
Viděl jsem svítit oči jak baterky v tváři
Pavla Zbuzka, poté co v roce 1988 slanil od
vchodu jeskyně Buml v Kruhovém lomu –
je tam díra jako kráva, asi po 40 metrech
jsem to obrátil nazpátek, zněla jeho slova.
Stál jsem s Jirkou Kaiserem- Samem
nad vchodem jeskyně Nová v Modrém
lomu týden před převratem – našel nám
ho buldozer po letech marných pokusů.
Pomáhali jsme objevit jeskyni Zugó u
Kunové Teplice pod Plešiveckou planinou a Ponor u Ještěrčího jezírka na
planině Silické ve Slovenském krasu.
Patnáct let už naši kolegové jezdí mapovat
kras do okolí Temnice ve Slovinsku- obrovský výkon a vytrvalost. Vlajka tetínských jeskyňářů vlála- jen pomyslně, žádnou nepoužíváme, i na Novém Zélandu
To nejdůležitější však na nás ještě čekápod tetínskou skálou, přímo pod kostelem sv. Jana Nepomuckého přímo do řeky
ústí krasová vyvěračka. Kolega Nakládal,
hydrogeolog, odhadl kapacitu na 10 litrů
za vteřinu. Hezký potok. A máme i místo,
odkud to teče. Z jeskyně Nová na Damilu, pod dnem Modrého lomu. Tak bych se
rád dočkal objevu, než mi ten speleologický bacil definitivně vyléčí krematorium.
Ale k tomu budeme potřebovat pomocníky – najdou se i na Tetíně následníci?
Ladislav Pecka

Podívejte se na činnost zastupitelů, výborů a pracovních
skupin na webových stránkách obce: www.tetin.cz
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Vedení obce
Starosta obce:

Kontrolní výbor:
předseda Ivan Smetana
smetanaivan@o2active.cz

Místostarosta obce :

Kulturně sportovní výbor:
předseda Libor Burian
burian1@seznam.cz

Hodiny starosty a místostarosty pro
veřejnost :

Školský výbor:
předseda Ing. Michal Hejna
michal.hejna@post.cz

Ing. Martin Hrdlička
starosta@tetin.cz
Martin Novák
1mistostarosta@tetin.cz

pondělí 17:00-18:00hod.
Případně jiný termín po emailové nebo
telefonické domluvě

Výbory a pracovní skupiny:
Finanční výbor:
předseda Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz

Skupina pro investiční rozvoj:
předseda Ing. Martin Machulka
machulka@atelierarkada.cz
Skupina pro vnější vztahy:
předseda Matthew V. Duras
duras@johnnyservis.cz
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Reorganizace OÚ Tetín
Vážení občané, možná si ještě pamatujete, že Tetín 2010 měl jeden z programových bodů změny ve fungování Obecního úřadu. O chystaných změnách jsme
vás předběžně informovali na obecním
webu. Nejprve proběhl audit činností a
znalostí zaměstnanců. Pak se začala rodit
koncepce. Ta byla uzavřena v únoru 2015.
Veškeré změny proběhnou během jara.
Naše cíle pro reorganizaci:
1. Zefektivnit chod úřadu
2. Nechceme překročit dosavadní
mzdové náklady
3. Chceme lépe informovat občany o
dění
4. Musíme řešit generační obměnu
zaměstnanců
5. Řešit návaznost činností na společnost
Modrý lom Damil s.r.o.
Ad. 1 Zefektivnění spatřujeme především v tom, nalézt pro každého zaměstnance činnost, která lépe odpovídá jeho schopnostem. V neposlední
řadě ještě lepší využívání IT nástrojů
Ad. 3 Vznikla centrální databáze spojení
na partnery a občany obce. Probíhá příprava nového webu a facebooku. Obnovujeme vydávání Tetínského zpravodaje.
Ad. 4 Minimálně jedna pracovnice OÚ
se přiblížila důchodovému věku a musíme proto řešit generační obměnu.
Ad. 5 Probíhá reorganizace firmy Modrý lom Damil s.r.o. a jednatel firmy
Michal Hejna využije personální synergie s OÚ pro správcování lomu
Personálie:
Stanislava Syrovátková – jak jsme jako
Tetín 2010 i já jako starosta avizovali, vi-

díme jako problém současný souběh práce úředníka a zastupitele. Během několikaměsíčního působení ve funkci jsem se
seznámil celkem podrobně s činností pí.
Syrovátkové jako úřednice a ocenil její
profesionalitu a znalosti, které za 25 let působení v roli úřednice na OÚ Tetín získala.
Z tohoto důvodu jsem jí nabídl možnost
působení nejen do odchodu do důchodu,
ale i možnost přesluhovat až do konce
volebního období. Podmínkou ale bylo,
že se vzdá funkce zastupitele. Pí. Syrovátková se nakonec rozhodla tuto nabídku
nevyužít a domluvili jsme se na ukončení
pracovního poměru k 30. 4. 2015. Věříme,
že jako zastupitelka a dlouholetá zaměstnankyně úřadu svého nástupce řádně zaučí a poskytne podporu i do budoucna.
Hledáme tedy na Obecní úřad Samostatného referenta – popis této funkce
naleznete webu obce nebo na úřední desce.
Další zaměstnanci úřadu:
Markéta Hejnová – paní Hejnová v současné době provádí na OÚ tyto činnosti: pošta, poplatky, ProblemReport, odpadové hospodářství, hřbitov, evidence
obyvatel. Bude provádět podporu v činnosti společnosti Modrý lom Damil s.r.o.
Miroslav Hahn – je nadále vedoucím pracovní čety, která pod jeho vedením vykonává dílčí manuální práce v katastru obce
Budete-li mít ke změnám jakékoliv
dotazy, prosím napište nám to na email
starosta@ tetin.cz
Ing. Martin Hrdlička, starosta
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Vlajka pro Tibet
V letošním roce se rozhodlo nové vedení radnice připojit k množství dalších obcí a
měst v České republice a připomenout si 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu. Po potlačení povstání bylo čínským komunistickým režimem
zmasakrováno více než milion Tibeťanů.
Ing. Martin Hrdlička

Koda – Evropsky významná lokalita
Jak všichni na Tetíně víme, nacházíme se
na krásném území, z něhož část je součástí CHKO Český kras. Jádro CHKO
tvoří NPR Karlštejn a Koda. Správa CHKO
v Karlštejně nás oslovila s nabídkou spolupráce tzv. doporučených opatření k hospodaření tak, aby byla dlouhodobě zajištěna ochrana přírodních stanovišť a zde

žijících druhů. Hledáme v současné době
dobrovolníky, ochotné spolupracovat na
tomto projektu. Prosím případné zájemce, aby se přihlásili na emailové adrese
ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
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