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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je to již rok co pracuje nové zastupitelstvo. Nabízí
se tedy částečně sumarizovat. Na začátku našeho
působení jsme zjistili, že po našich předchůdcích je
poměrně malá projektová připravenost. Proto nemůžeme všechny projekty realizovat tak rychle, jak
bychom si představovali.
Přesto se nám některé věci povedly a
v první řadě můžeme jmenovat novou fasádu kulturního domu, vyřešení přístupové komunikace do Kody,
architektonickou studii historického
jádra Tetína atd. Jsem rád, že jako starosta nejsem na tyto věci sám a pro
obec pracuje intenzivně část zastupitelů, ale i celá řada občanů mimo
zastupitelstvo. Děkuji všem za to.
Jak jistě víte, působím jako starosta
neuvolněný a nadále působím v rodinné firmě Hrdlička. Nadále se tedy částečně podílím na práci firmy. Asi před
měsícem jsme zase služebně navštívili
Etiopii, kde naše firma realizuje společně s Člověkem v tísni vizi Protecting
Water in Africa, který pomáhá venkovanům, aby byli schopni sami řešit havárie
na jednotlivých vodních zdrojích. Myslím, že je správně předávat zkušenosti
a technologie do těchto regionů. Snad
se tím pomůže tomu, aby lidé z těchto
regionů nesměrovali do Evropy, protože u nich doma se postupně vytvoří

Martin Hrdlička
starosta

podmínky, kde se bude dát rozumně žít.
Cesta do takovéto země je pro mne
vždy připomenutím, jak bychom si měli
vážit toho, že žijeme v tak vyspělé části světa. Možná bychom se ale měli
umět více radovat z každého hezkého
dne a ne neustále nadávat na vše kolem. Možná bychom měli více vnímat
i potřeby druhých, byť přicházejí z odněkud z ciziny. Možná bychom si měli
vzpomenout na situace, když se z naší
země muselo utíkat kvůli nacistickému
a později komunistickému režimu. Jiné
země uprchlíkům z Česka tehdy pomáhaly a dodnes jsou Češi v těch zemích
přínosem. Nebojme se tedy a nemějme strach, že těch několik tisíc lidí, kteří
skončí v Česku naší zemi změní k nepoznání. Mějme trochu sebevědomí! Pokud
má naše původně křesťansko-liberální
a tolerantní kultura sílu, pak musí obsahovat jasně prvky tolerance a vstřícnosti ke slabým. Nebo se pletu? Není
ale řešením, aby všichni přišli k nám
do Evropy. Pomozme jim u nich doma!
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Prezentace firem na webu obce
Tetínská koalice počítá s místními živnostníky a firmami a bere je jako důležitou
součást obce Tetín. Proto jsme se rozhodli, dát jim příležitost ke zviditelnění na
nových webových stránkách obce Tetín. Každá firma či živnostník působící v obci
Tetín nebo spolupracující s obcí Tetín, může využít možnost vložení své prezentace na webové stránky obce (SLUŽBY). Prezentace by měla obsahovat: (popis činnosti firmy, kontaktní údaje, logo..atd.). Neváhejte tuto bezplatnou možnost využít.
Vojtěch Hrdlička, člen skupiny pro Vnější vztahy (SVV)

Zpátky v Okresním přeboru
SK Tetín kvalitně odehrál 1. Polovinu soutěže. Tetínský tým se po několika letech
vrátil zpět do okresního přeboru a po prvních třinácti utkáních je na úctyhodném
5. místě. Děkujeme fanouškům a veškerým příznivcům za podporu během podzimu
a věříme, že vás nezklameme ani v druhé polovině sezóny.
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Revitalizace historického centra a
vize rozvoje Tetína
Vedení obce se rozhodlo postupovat
koncepčně v rozvoji Tetína a proto přichází z řešeními, které tomu musí napomoci. Tetínu chybí územní plán a proto
často jakékoliv rozhodování o rozvoji
velmi trvá, protože musí být jednotlivě
schvalováno.

Vizerozvoje

Vedení obce se rozhodlo jít ovšem ještě
modernější cestou a objednává Vize rozvoje, které jsou založené na názorech
a přáních občanů. Vize rozvoje vyčlení
několik pro obec zásadních míst (jako
je náves nebo jiný kulturní prostor) a
základně navrhnou, kam by měla místa
směřovat. Vize rozvoje budou vytvářeny
v první polovině příštího roku a budou
sloužit jako hlavní podklad pro územní
plán, který by měl Tetín ze zákona mít.
Při jejich vytváření, Vás žádáme o velkou aktivitu, vstřícnost a spolupráci,
protože toto je právě ten moment,
kdy můžete nejvíce ovlivnit budoucnost Tetína. V prosinci nebo na začátku ledna budou rozesílány dotazníky
s otázkami a také možností nahlášení
námětů přes ProblemReport. V dalších
částech budou probíhat různé diskuze a další možnosti vyjádřit svůj názor.

Architektonická soutěž

Před tím, než Obec začala řešit tyto témata (vize rozvoje a územní plán) pro
celý Tetín, byla vyhlášena Architektonická soutěž na historické jádro Tetína.
Soutěž je pod záštitou Komory Architektů, čímž získala patřičnou kvalitu, a
proto se do ní přihlásil velký počet soutěžících. V polovině října porota rozhodla
v 1. kole o několika postupujících, kteří
své studie odevzdávají začátkem prosince. V první polovině prosince také porota rozhodne o třech vítězných studiích,
které budou náležitě ohodnoceny. Jelikož je soutěž anonymní, tak nemohou
být studie veřejnosti zobrazeny dříve,
než budou vyhlášeny výsledky. Všechny studie ať už základní z prvního kola,
tak rozpracované budou vystaveny pro
občany co nejdříve po vyhlášení. Poté
nejspíše v lednu budou k výstavě přizváni vítězní architekti a občané budou
moci pokládat otázky a poté i hlasovat.
Více informací může poskytnout paní
Čížková, referentka Obce nebo Ondřej
Hrdlička.
Ondřej Hrdlička, zastupitel

RETRO MIKULÁŠSKÁ
5.12.2015 od 20.00 hod. V KD Tetín
Hraje: Olda Burda

Přjiďte zavzpomínat na staré časy jak to na Tetíně žilo...
Retro oblečení vítáno! Vstupné: 150 Kč
ČTU Berounka, OÚ Tetín, Hospoda Tetín
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Kulturně sportovní výbor
Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vám představili kulturně
sportovní výbor, který se sestává z pěti
členů: Libor Burian – předseda výboru,
MgA. Zdeněk Páleníček, Hana Rajmonová, Jindřich Šafra, Nataša Závorová.
Výbor zpracovává každoroční žádosti
o dotace na kulturní a sportovní akce a
aktivity. Dále pak podáváme návrh o výši
dotace jednotlivým spolkům ke schválení obecnímu zastupitelstvu. Přesto, že finanční prostředky na kulturně-sportovní
dotace jsou omezené, snažíme se o spravedlivé rozdělení finančních prostředků
ke vzájemné spokojenosti.
Zveřejňujeme kulturní kalendář všech
aktivit konaných v naší obci. Snahou je,
aby se akce navzájem nekryly, popř. na

sebe navazovaly. Zde se příkladně ukazuje naše úsilí, aby spolky a organizace
v naší obci byli navzájem v kontaktu, vypomáhali si a spolupracovali popř. i na
společných projektech.
Rádi bychom, aby kulturní a sportovní
aktivity v naší obci vedli k vzájemnému
setkávání a příjemnému trávení volného času, kterého je v dnešní uspěchané
době málo.
Přivítáme nápady, kontakty, nové projekty od spoluobčanů, spolků a organizací – i nově vzniklých.
Rádi zodpovíme dotazy popř. budeme
mít snahu řešit Vaše připomínky. Umět
se bavit je také důležité!
Hana Rajmonová, členka výboru (KSV)
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Sdružení Svaté Ludmily
Dovolte nám, abychom představili činnosti našeho Sdružení sv. Ludmily
na Tetíně. Cílem spolku je v rámci zájmové činnosti jeho členů, partnerů a
příznivců obnova a rozvoj poutního
místa Tetín, jeho historických památek - kostelů a objektu bývalé fary. Záměr spočívá v oživení historického sídla
Tetín a jeho odkazu i pro širokou veřejnost, návštěvníky a turismus v regionu.
Námi tradičně pořádanými aktivitami za finanční podpory obce Tetín jsou:
průvodcovská služba na Tetíně, Noc
kostelů, vernisáž a výstava v kostele
Sv. Jana, úprava historického hřbitova u kostela Sv. Jana a sv. Kateřiny, pouť ke Sv. Ludmile, adventní
koncert, tradiční setkání u jesliček v
kostele Sv. Ludmily na Štědrý den.
Mezi naše další aktuální spolkové aktivity, patří účast na přípravě
projektu Svatá Ludmila 1100 let.
Chceme-li, potom s určitou nadsázkou
můžeme nacházet paralely z historie
sv. Ludmily a naší současnosti. V oněch
dobách probíhalo společenské, kulturní a hodnotové šíření křesťanství, které dlouhou dobu koexistovalo s tehdy
tradičními původními náboženskými
a hodnotovými systémy. Životní pouť
sv. Ludmily včetně udržení rodové a
rodinné linie a následný osud sv. Václava byli tímto neodlučně formovány.
Dnes v závěru postmoderní doby
s
relativizovanými
společenskými
hodnotami lze opět sledovat proces
„christianizace“, samozřejmě za jiných
okrajových podmínek. Místo starých
pohanských kultů jsou dnes přítom-

na alternativní hnutí, ať už spirituálně,
přírodně, materiálně-ateisticky, ekologicky, tradičně či jinak orientovaná,
která mají pro sebe vhodnou půdu po
materialistické, optimalizované industriální a spotřební minulosti-současnosti.
Za vším stojí upřímná lidská
rozumová a citová touha po určitých jistotách, ukotvení a hledání kladného řádu, harmonie.
V této komplexní a společné tvořivé
spolupráci dle našeho názoru potom
leží potenciál, nikoliv pouze ve Sdružení samotném. Kromě pracovní spolupráce snahou našeho spolku bude,
aby „poutní“ nestalo se „pouťovým“.
Z pohledu historických paralel lze se
zadostiučiněním pro všechny konstatovat, že hlavní devizou a bohatstvím
genia loci Tetína je právně kulturní, historický, a křesťanský duchovní odkaz
poutního místa na sv.Ludmilu vychovávající sv. Václava, odkaz založený v
hluboké historii českých a středoevropských a východních dějin. Tuto skutečnost by bylo vhodné regionálně fyzicky
i duchovně potvrdit, zopakovat a zrealizovat například propojením poutních cest a ekumenickými aktivitami.
Kladným znamením pro současné
tetínské, čerpaným opět z historie, je skutečnost, že kult sv. Ludmily s ohledem na
ženský, starostlivý, nedominantní, neexpanzivní a rodinný aspekt se šířil a sílil
nedirektivně, ale v souvislosti s rostoucí společenskou „zralostí“ a úrovní společnosti. Současné aktivity komunity kolem projektu Svatá Ludmila 1100 let, tedy
pozitivně indikují, že v obci „nazrál“ čas.
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Rádi bychom opět podtrhli a zdůraznili, že si spolupráce a podpory
ze strany Obce Tetín vážíme a reflektujeme ji jako určitou zpětnou vazbu naší činnosti. Také děkujeme za
spolupráci Římskokatolické farnosti
Beroun, České provincii Kongregace
sester sv. Cyrila a Metoděje, naším průvodcům, dárcům a podporovatelům.
Zdeněk Vacek, předseda sdružení

Myslivecký kroužek
Jako myslivci, kteří se věnují svému koníčku v nejbližším okolí obce Tetín, jsme
velmi rádi využili možnosti setkávat se
jednou měsíčně s dětmi z tetínské školy
a pokud možno co nejzábavnější formou
je seznamovat se vším, co se myslivosti
týče. Naše setkání se vždy odehrávají za doprovodu zástupkyně učitelského sboru, ovšem nikoliv ve školní třídě,
nýbrž v přírodě. Při procházkách po
lesích, loukách a polích v okolí Tetína
ukazujeme dětem myslivecká zařízení určená ke krmení nebo pozorování
zvěře, její stopy, a máme-li štěstí, pak
vidíme i zvěř samotnou. Povídáme si
o těch zoologických druzích, které se
v naší honitbě zdržují a které mají děti

možnost potkat. V období nouze společně přikrmujeme, zakládáme seno
do krmelců, sypeme jadrné krmivo do
zásypů a předkládáme zvěři ostatní výživné látky, bez kterých se v zimě neobejde. Učíme se správně chovat v lese,
ale hrajeme i hry, které jsou interaktivní
formou zaměřeny na poznávání přírody.
S našimi psy předvádíme dětem ukázky z výchovy a výcviku loveckého psa.
Těší nás, že děti mají o myslivecký kroužek zájem a že snad můžeme tímto způsobem alespoň svým malým dílem přispět
k tomu, aby si i naše budoucí generace
vážily zeleně a přírody nás obklopující
Hana Rajmanová
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Úpravy Mateřské a základní školy
Období prázdnin bývá pro žáky dobou
oddychu, ovšem školní budovy opuštěné nezůstaly. Právě tato doba je ideální
pro provádění údržby, změn a investičních akcí. A o letošních prázdninách
bylo ve škole i školce opravdu rušno.
V budově MŠ1 v Župní ulici bylo nainstalováno nové zabezpečovací zařízení a dálkové ovládání dveří. Nových vnitřních omítek a vymalování
se dočkala vybraná část interiéru.
V budově MŠ2 v Hradní ulici proběhla sanace vlhké zdi. Budova MŠ2 a ZŠ
byla vybavena také dálkovým ovládáním dveří. Největší a nejnákladnější akcí
pak byla kompletní rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet v budově ZŠ.
Všechny tyto úpravy vedou k dalšímu

zlepšení prostředí MŠ a ZŠ a zvýšení bezpečnosti dětí. Veliký dík patří všem, kteří
se na přípravě a realizaci výše zmiňovaných akcí podíleli. Jedná se o vedení MŠ
a ZŠ a členy školního výboru za přípravu podkladů, členy skupiny investičního
rozvoje za projekční a kontrolní činnost,
zastupitelstvo obce za uvolnění finančních prostředků, všechny zhotovitele
za to, že si dokázali naplánovat práce
na období prázdnin a v tomto období
také práce realizovali, a v neposlední
řadě všem zaměstnancům ZŠ a MŠ za to,
jak zvládli přípravu na nový školní rok v
opravdu nestandardních podmínkách.
MichalHejna,
předseda Školského výboru

Farní charita Beroun
Vážení spoluobčané,
Jako tetínský občan a nově zvolený
ředitel Farní charity Beroun bych vám
rád představil činnost této organizace.
Farní charita Beroun byla založena v
roce 1993 a o tři roky později se stala
samostatnou organizační jednotkou s
vlastní právní subjektivitou. Na vedení
této organizace se v posledních letech
významně podílely tetínské občanky
paní Jana Civínová a paní Ivana Vašků.
Předmětem činnosti Farní charity Beroun
je pomoc lidem v nouzi. Zaměřuje se na
pomoc rodinám s dětmi, seniorům a
osobám bez přístřeší a je nejvýznamnějším poskytovatelem sociálních služeb v
širokém okolí. Dnes poskytuje 12 registrovaných sociálních služeb. Provozuje noclehárnu a azylový dům pro muže
v Berouně, azylový dům pro matky/otce

s dětmi v Lochovicích, domov pro seniory rodinného typu v Berouně se specializací na péči o osoby s Alzheimerovou
chorobou, denní stacionář pro seniory,
denní centrum pro osoby bez přístřeší
v Berouně, terénní službu pro seniory,
terénní službu pro rodiny v nouzi a jiné.
Činnost Farní charity Beroun zasahuje, kromě Berounska samotného, do
Hořovic, Příbrami a Kladna. Ročně její
služby vyhledá a pomoc nabízí čtrnácti
stům klientů. Momentálně nově připravujeme poskytování domácí zdravotní
péče a azylový dům pro ženy v nouzi.
Snažíme se o zviditelnění naší práce i prostřednictvím akcí pro veřejnost. A tak bych všechny občany rád
pozval na již 4. Benefiční ples Farní
charity Beroun, který se uskuteční
v pátek 27. listopadu právě na Tetíně.
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Nebo na neděli 6. prosince plánujeme
Adventní koncert v berounském kostele sv. Jakuba a na začátku příštího roku
budete mít všichni možnost potkávat
naše koledníky tradiční Tříkrálové sbírky.
Touto cestou bych rád představil i záměr Farní charity Beroun s rozšířením
benefičních obchodů. Obchody, nově
nesoucí jméno Charitka, provozujeme
od roku 2013 v Hořovicích a od roku
2014 také v Berouně. Benefiční obchod
provozovaný neziskovou organizací je ve
světě zažitý způsob získávání finančních
prostředků. Můžete do něj přinést a věnovat věci, které nepotřebujete, a jiné
si levně nakoupit. V obou případech
přispějete na dobrou věc. Sortiment obchodů sestává pouze z darů veřejnosti,
čímž se od secondhandů liší zdrojem,
ale i užitím získaných peněz, které jdou
výhradně na sociální účel. Oběma obchodům křivky prodeje stoupají a jsme
hrdí na to, že inspirujeme další charity v
pražské arcidiecéze a celé České republice. Do konce letošního roku bychom
rádi otevřeli další Charitku ve Zdicích,
která bude nabízet kromě oblečení, hraček, knih a domácích potřeb i nábytek.
Pro všechny naše zmiňované obchody
rádi přijmeme dary (znovu použitelné
oblečení, znovu použitelné domácí potřeby, knihy a cokoliv kvalitního, o čem si
myslíte, že ještě někomu může posloužit).

Martin Loduha
ředitel Farní charity Beroun

Rád bych tímto oslovil občany Tetína,
až si doma naplánujete velký úklid a
třídění věcí, místo vyhazování věcí
do kontejneru, prosím, přivezte pro vás
již nepotřebné věci do našich Charitek,
nebo na ústředí naší organizace.
Adresa ústředí: Dům charity, Cajthamlova 169, Beroun 4, PO-PÁ 9.00 – 17.00
Adresa Charitek: Náměstí Svobody 135,
Hořovice a Plzeňská 117, Beroun, PO-PÁ
9.00 – 17.00
Děkujeme za Vaši podporu!

Obecní úřad
Kontakty na OÚ
Tel.: 311622316
Fax: 311622316
ou@tetin.cz

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

V ostatní dny je OÚ pro veřejnost uzavřen.
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Projekt cyklostezka
Započetí projektu a vytváření
studie proveditelnosti
Tetín je jednou z historicky nejvýznamnějších obcí ve Středočeském kraji a
přesto láká turisty méně než by mohl.
I když je Tetín velmi blízko Berouna,
tak se na něj bezpečně dostat pěšky či
na kole, je trochu složité. Počet aut na
silnicích se zvýšil a stále přes Tetín projíždí velké množství nákladních automobilů, které odváží kameny z jednoho

lomu a jiné které naopak zaváží Modrý
lom. Vedení obce se rozhodlo, že bude
řešit bezpečnost dopravy v obci, ale
také že zlepší pěší a cyklo dopravu na
obec. cyklotrasa by mohla být řešením bezpečnosti i příležitostí, jak na
Tetín dostat turisty. To by obec nejen
více proslavilo, ale také by to přineslo
zákazníky např. místním občerstvením.
Řešení cyklostezky počítá s napojením
budov Rozvodny a je v plánu, že by stavba měla návaznost na zbrzdění dopravy
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při příjezdu do obce a také s plánovým
sportovním areálem.
V současné době se dokončuje studie proveditelnosti celé stavby, která
by měla vést z Berouna na okraj Tetína
a od fotbalového hřiště na Tetíně až
k lávce v Srbsku (viz obrázek). Studie
přesněji odhadne náklady na stavbu,
začne projednávat stavbu s vlastníky
pozemků a celou stavbu rozfázuje na
několik podrobnějších částí. Dále také
bude základním podkladem pro získá-

ní dotace v příštím roce, kde doufáme,
že budeme úspěšní. Bez dotace by se
stavba nejspíše realizovat nemohla.
Město Beroun předběžně souhlasilo,
že se bude na stavbě rovněž podílet.
Snad se připojí i Srbsko. V příštím roce
by se měl připravit projekt skutečného
provedení a můžeme předběžně očekávat, že stavba proběhne v roce 2016.
Ondřej Hrdlička, člen prac. skupiny
Investiční rozvoj (SIR)

Nabízíme Vám prodejní místo na

TETÍNSKÉM VÁNOČNÍM JARMARKU

bližší info: h.rajmanova@seznam.cz, 606 290 147
V rámci TETÍNSKÉHO VÁNOČNÍHO JARMARKU proběhne ,,BLEŠÁK‘‘
pokud máte cokoliv pro Vás nepotřebného (knihy, hračky, domácí
potřeby...) darujte to (pouze věci bez poškození, a ne oblečení).
Výdělek bude použit pro děti
Kontakt: H. Rajmanová, věci lze odevzdávat do 26.11

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Investiční akce 2015 a plán investičního
rozvoje na rok 2016
Vedení Obce Tetín a Skupina Investičního rozvoje připravuje na každý rok Plán
Investičního Rozvoje, dle kterého se tvoří
část rozpočtu na celý rok, ale hlavně se
tím stanoví jasné cíle pro budoucnost
obce. Plán investičního rozvoje řeší jak
probíhající stavby, tak ty které by v daném roce měli být započaty. Dále zmiňuje určité nápady a vize do budoucna,
ze kterých se čerpá inspirace v dalších letech. Současný plán pro rok 2015 i jeho
aktualizaci můžete nalézt na webových

stránkách Tetína v sekci zastupitelstvo.
Plán na rok 2016 se bude dokončovat
ke konci tohoto roku, nebo v lednu 2016
a bude znovu zobrazen na webových
stránkách obce. Pokud budu jmenovat
důležité akce pro rok 2016, které již teď
známe, zmíním: Vize rozvoje, Oprava
ulice Hájka z Libočan, Projekt cyklostezky a Projekt chodníků v ulici Na Knížecí.
Ondřej Hrdlička, zastupitel (SIR)

Využijte možnosti vložení reklamy do Tetínského zpravodaje!!
ceník naleznete na www.tetin.cz, nebo na:
vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz

Svatá Ludmila 1100 let
zakládáme spolek
Projekt, který si klade za cíl oslavit naší
slavnou kněžnu, která před skoro před
1100 lety na Tetíně skončila život. Je
jasné, že chceme touto cestou i oslavit Tetín a vsunout ho mezi turisticky
významná místa. Zastupitelstvo obce
odsouhlasilo záměr starosty být iniciátorem založení spolku, který by měl
celý projekt zastřešovat. V současné
době připravuje členka SVV Mgr. Jana
Civínová stanovy. Starosta jedná s dalšími zakládajícími členy, snaží se získávat
záštity a hledáme výkonného ředitele
spolku. Zakládajícími členy spolku by
měla být Obec Tetín, Farnost Beroun

(obsahuje i Tetín), Město Mělník, Městská část Praha 2, Farnost Levý Hradec.
Aktuality sledujte na:
www.svataludmila.cz

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Zvýšení bezpečnosti dopravy
v obci a chodníky v obci
Jak jistě všichni vnímáme, doprava
v obci, a to jak nákladní tak osobní, je
velmi vysoká a nebezpečná. Naše zastupitelstvo se rozhodlo tento problém
řešit. Existují v podstatě dvě základní
cesty. Jednou jsou investiční opatření na průjezdní komunikaci 3. třídy a
druhou opatření v dopravním značení.

Opatření investičního charakteru:

- Projektová dokumentace cyklostezky
na Tetín resp. zlepšení pěší a cyklodopravy ze Zavadilky na Tetín
- Projektová dokumentace chodníků
v ulici Na Knížecí
- Architektonická studie náves.
Prosíme všechny občany o vstřícnost při projednávání této potřebné investice.
Tato investiční opatření mají bezprostřední vliv na
opatření v dopravním značení.

Opatření v dopravním značení:

Vedení obce rozhodlo, že položí dotazy
občanům, která opatření by rádi realizovali. Anketa proběhla v srpnu a září.
Poté se zastupitelstvo sešlo s vedoucím
odboru dopravy z Městského úřadu
v Berouně s panem Jerlingem. Ten nám

Den Vody

dal některá doporučení. Až se vyjasní výše uvedená plánovaná investiční
opatření, pak počátkem roku pracovní
skupina zastupitelů ve složení starosta, místostarosta, Nosek ml. a Smetana
Ivan připraví návrh na opatření. Tento
návrh pak bude odsouhlasem zastupitelstvem a půjde na projednání na odbor dopravy do Berouna (to obsahuje
i jednání s KSÚS a DI PČR). Poté se začnou dělat postupně dopravní opatření.
V tuto chvíli občané navrhli tyto hlavní
principy:
- Zpomalení jízdy na průjezdné komunikaci 3. třídy a to především na vjezdech
do obce
- Omezení parkování nákladních automobilů v obci
- Omezení parkování na průjezdní komunikaci 3. třídy
- Regulace parkování na některých místních komunikacích
- Zákaz vjezdu na některých účelových
komunikacích mimo obec
- Jednosměrné některé místní komunikace
- Regulace parkování osobních vozidel
v historické části Tetína
- Dořešit parkování a zastávky autobusů
Starosta

V pondělí 5. října společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. ve spolupráci s obcí
Tetín uspořádala Den otevřených dveří.
Pro zvídavé děti a dospělé, byla připravena exkurze v areálu čistírny odpadních vod
na Tetíně. Od zkušených zaměstnanců společnosti jste si mohli vyslechnout zasvěcené povídání o procesu úpravy nebo čištění vody a dozvědět se více o technice a
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technologiích čištění odpadní vody.
Tetínskou čistírnu během odpoledne navštívila desítka dětí v doprovodu paní učitelky, rovněž pár maminek
s dětmi a několik dalších účastníků.
V salónku Tetínské hospody, kde byli
zejména zástupci z provozu a zákaznického centra připraveni zodpovědět do-
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tazy týkající se vodohospodářské tématiky, se sešlo především zastupitelstvo a
pouze několik málo občanů obce Tetín.
Hlavní otázkou této besedy se stala
cena za vodné a stočné a rozklíčování kalkulačních položek, které budou
předmětem plánovaného jednání před
koncem roku s vedením společnosti.

Ulice Hájka z Libočan – rekonstrukce
Tato ulice byla projektově připravena již
za předchozí ZO. Stavbu bylo tedy možno zrealizovat již letos. ZO se ale rozhodlo podat žádost o dotaci na vybudování
této komunikace a to od ulice Na Knížecí
až ke sběrnému dvoru a Novému hřbitovu. Pracovnice OÚ Tetín Syrovátková
připravila na jaře žádost o dotaci z krajského programu FROM a já jako starosta
jsem na patřičných místech předkládal
argumenty, proč potřebujeme zrekonstruovat právě tuto komunikaci s ohledem na plánovanou rekonstrukci spor-

tovního areálu. Bohužel jsme v tomto
roce s dotací neuspěli. Vzhledem ke stavu komunikace jsme se rozhodli stavbu
rozdělit na dvě části a zrealizovat pouze
první část a to do ulice Na Knížecí až ke
hřišti. Na zbytek se budeme snažit sehnat peníze z dotací v příštím roce. Na
první část v současné době vypisujeme
výběrové řízení a snad smlouvu s vítězem uzavřeme počátkem příštího roku.
Stavba by měla být zjara zahájena.
Starosta

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Setkání starostů na Tetíně

19.9.2015 po skončení dopolední mše
ke Svaté Ludmile, se uskutečnilo setkání
starostů v kulturním domě na Tetíně. Přítomni byli například: krajský zastupitel
Ing. Jan Skopeček, senátor Jiří Oberfalzer, starosta Hořovic Jiří Peřina, místostarosta města Beroun Mgr. Ivan Kůs
a ostatní zástupci obcí a spolků. Hosty
za obec Tetín přivítali: starosta Ing. Martin Hrdlička, místostarosta Martin No-

vák , Vojtěch Hrdlička, Ondřej Hrdlička,
Matthew V. Duras.
Setkání můžeme hodnotit kladně. Hosté se zúčastnili pouti a s vedením obce
Tetín měli společný oběd. Během oběda
byl hostům představen projekt Svatá
Ludmila 1100 let. Někteří hosté nabídli
jak pomoc s projektem, tak se domluvila konkrétní spolupráce i v jiných
oblastech.

Chtěli jsme si jako nové vedení obce veškeré investice do majetku dobře rozmyslet a to zpracováním Vizí rozvoje. Jak jsme
Vás informovali v minulém čísle Tetínského zpravodaje, podařilo se nám získat
dotaci na zateplení kulturního domu,
což nás tak trochu překvapilo. Rozmýšlení o investici netrvalo dlouho a rozhodli
jsme se do toho jít. Celou investici vede

a dohlíží Martin Machulka. Dotaci zajišťuje pro obec firma TNT. Technickým dozorem stavby je pan Laudát. Dodavatel
oken je firma Window, dodávající okna
Vekra. Zateplení a fasádu realizuje firma
Martin Vršecký z Rakovníka. Nejdéle nám
trvalo se shodnout na barvě fasády a nakonec jsme se rozhodli společně v zastupitelstvu pro dva odstíny „kapučíno“.

Kulturní dům v nových šatech
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Celý rok našeho působení na radnici jsme
se tak trochu styděli mít jednání s partnery na úřadě. Důvodem byl zoufalý stav
WC. Rovněž úroveň WC snižovala prestiž
našeho „kulturáku“ v očích potenciálních
pořadatelů akcí. Proto jsme se rozhodli
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pro komplexní přebudování. Na stavbě
se podílí i místní firmy Burian a Tenkrát.
Snad se Vám bude v kulturním domě líbit.
Martin Machulka, předseda (SIR)

Socha Panny Marie – finanční sbírka
Snad všichni na Tetíně vědí, kde se socha
nachází. Je to u rybníka a několik metrů
od kostela Svaté Kateřiny. Socha byla
dle dostupných materiálů před mnoha
lety poskytnuta obci rodinou Brajerů.
Poté další roky chátrala a byla několikrát
neodborně opravena. Před rokem jsme
chtěli jako občané sochu opravit. Bohužel se v roce 2014 nepovedlo na obci
rozhodnout, zda socha v majetku obce je
či nikoliv. Naštěstí v roce 2015 se nám
povedlo vše vyjasnit a prokázalo se,
že socha je skutečně v majetku obce.

V současné době probíhá zpracování
projektu, schválení památkovým úřadem a pak bude socha po několik měsíců
opravována restaurátorem. Takže prosíme občany, aby nebyli překvapeni, že socha na několik měsíců zmizí. Věříme, že
rekonstrukce bude hotova v roce 2016.
Vzhledem k tomu, že v obci máme velké plány a budeme potřebovat velké
množství prostředků, rozhodli jsme se
pro tento účel požádat občany, zda by
na opravu nepřispěli.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Zájemci nechť se prosím přihlásí zaměstnankyni Obecního úřadu Monice Čížkové cizkova@tetin.cz . OÚ vystaví řádnou darovací smlouvu a darovaná částka by měla být
odečitatelná od základu daně dárce, pokud jí dárce uplatní v daňovém přiznání.
Děkujeme předem za pomoc
Ing. Martin Hrdlička, starosta

POZVÁNKA

srdečně Vás zveme na adventní setkání a přednášku na téma

,,Sociální a zdravotní služby na Tetíně‘‘

Setkání proběhne v salónku Tetínské hospody 28.11.2015 od 15:00 hodin
Při kávě a občerstvení se dozvíte užitečné informace od zástupců organizací
poskytujících sociálních a zdravotních služeb. Budou Vám zodpovězeny i případné
dotazy.
Přednášet budou:
Farní katolická charita
Domov seniorů TGM
Klubíčko
Senior Care- pečovatelská služba
Centrum pro zdravotně postižené seniory
Na závěr se můžete zúčastnit spolu s dětmi místní základní a mateřské školy
slavnostního rozsvícení vánočního stromku před kulturním domem.
Těšíme se na Vaší účast!
Ing. Martin Hrdlička
starosta

Nataša Závorová
zastupitelka

Markéta Hejnová
pracovnice OÚ Tetín

Dýně 2015
V pátek 6. 11. 2015 se děti s rodiči sešli
na návsi. Bylo překvapivě krásné počasí.
Bylo vidět kostýmy, lampióny – někteří
to pojali velice stylově. Po seskupení dali
hasiči pokyn k pochodu. Prošli jsme předem zveřejněnou trasu, na které byly vystavené krásné dýně – s většinou si autoři dali spousty precizní práce. Velice jsme
ocenili, že některé dýně byly opravdu

dílem dětí. Největší dýně rozhodně patřily rodině Rocheltů – byly opravdu obří.
Za tmy jsme bezpečně díky SDH Tetín
došli na fotbalové hřiště. Nejprve jsme
vyhlásili vítěze soutěže o nejhezčí dýni.
Každé dítě dostalo malou pozornost a
pak se všichni vrhli na opékání špekáčků,
jablek nebo brambor.
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Pro děti byl připravený teplý čaj a ostatní se mohli občerstvit v kiosku.
Letošní putování za veselou dýní se povedlo na jedničku.
Hana Rajmanová

5.ročník Drakyády na Tetíně
Vždy na podzim , když přestanou horké
dny a začne foukat ze strnišť , je čas pouštění draků.
Na Tetíně již 5.rokem členové České tábornické unie ve spolupráci s Klubem
leteckých modelářů, za podpory Obecního úřadu pořádají již tradiční Drakyádu. Každý rok je to trochu jiné.
Vloni jsme kromě hlavní akce pouštění draků a soutěžení, kdo ho dostane
co nejvýše a vydrží co nejdéle, skládali
vlaštovky a zkoušeli, jak létají. Modeláři
pouštěli dětem velké zásobovací letadlo,

které shazovalo dětem bonbóny.
Letos , přestože vítr moc nefoukal a
do poslední chvíle se o slovo hlásil déšť
a přeháňky, zůstala hlavní soutěž, ale
přidali jsme kategorii o vlastnoručně vyráběného draka. Místo vlaštovek se soutěžilo ve vypouštění polystyrénových letadýlek na gumu. Modeláři letos přišli ve
větším počtu a ukázali nám létání a ovládání velkých letadel, stíhaček a vrtulníků.
Poděkování patří p. Vlastovi Závorovi,
J. Šafrovi, M.Krejzovi a J. Hráškovi

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
Tatínkové i maminky se překonávali a
statečně se snažili dostat draky co nejvýše a věřte , že to nebylo vůbec lehké. Pak
si draky převzaly děti a ty se snažily je ve
výšce udržet co nejdéle. Ne každému
se to povedlo, některé děti byly smutné,
že jim drak nevzlétl, ale nakonec všichni kromě pamětní karty dostali sladkost
a drobné ceny do 15. místa. Nejlepší a
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nejvytrvalejší draci a jejich majitelé byli
drak Lukáše Červenky, drak Bárovic, drak
Vanesky Vrátné.
A protože všem byla zima tak na závěr
si všichni mohli upéci buřty a ohřát se u
ohníčku. Ke zpříjemnění zábavy k poslechu pouštěl p. Burian dětské písničky.

1090 let od přenesení ostatků
sv. Ludmily z Tetína Pražský hrad
Dne 10. 11. proběhla v chrámu sv. Jiří slavnostní mše svatá na památku této události.
Za obec se účastnil starosta s paní Hrdličkovou. Ludmila byla pohřbena na Tetíně.
Vnuk Václav, pozdější světec, kterého vychovávala, nechal její ostatky přenést do
Prahy (asi v roce 925), kde byly za účasti řezenského biskupa Michala uloženy do
chrámu sv. Jiří na Hradčanech.

Mikulášská pro děti

5.12.2015 od 14.00 do 17.00 v KD Tetín
Program: Peklo a nebe, hříchy a klady sebou

vstupné: děti- 20 Kč, dospělí- 50 Kč

ČTU Berounka, OÚ Tetín, SK Tetín, Hospoda Tetín
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Aplikace ProblemReport se dá
nyní stáhnout i na Appstoru

Aplikace ProblemReport se dá nyní stáhnout i na Appstoru, mohou ji tedy využívat i
občané s Iphony. Aplikace ProblemReport je služba, která zlepšuje komunikaci mezi
občany a úřadem. Více informací o aplikaci ProblemReport na: www.tetin.cz nebo ve
14. čísle Tetínského zpravodaje.

Už i čápi vědí, že se na Tetíně
dobře žije!
Už několik let ti z nás, kdo chodí do přírody, pozorují častěji kolem Tetína a to i
v hnízdní době čápy černé. V letošním roce se jejich hnízdění v katastru obce konečně prokázalo. Pokud se k nám z Afriky na jaře opět vrátí a vy na jejich hnízdo narazíte, mějte k nim ohleduplnost a nerušte je. Přeci chceme, aby u nás zůstali natrvalo.
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