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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedi,
v roce 2016 pokračujeme v naší snaze vylepšovat naší
infrastrukturu a životní prostředí v obci. Druhým takovým směrem je rozvoj společenského života na
Tetíně a rozvoj turistiky a souvisejícího podnikání.
Náš slogan „Tetín žije“, myslím můžeme dnes klidně
Martin Hrdlička
používat.
starosta
V současné době probíhá úplná rekon- při volbách.
strukce ulice Hájka z Libočan, dokončují Jak víte, stáli jsme u zrodu celonárodse Vize rozvoje, studie návsi, projektují se ního projektu Svatá Ludmila 1100 let.
chodníky v ulici na Knížecí a cyklostezka/ Kromě připomenutí první historicky dochodník směrem na Beroun, cyklotra- ložené české ženy kněžny Ludmily chcesa Srbsko-Tetín-Beroun. Dokončuje se me Tetín zviditelnit a přitáhnout sem tuparkování u Sokolovny. Po nových WC ristický ruch ve větší míře. Podle sdělení
připravujeme další úpravy v kulturním pracovníků muzea a průvodcovské služdomě. Usilovně se na investice snažíme by se počet turistů skutečně zvedá. Věřízískávat dotace. Ne vše se nám ale daří. me, že to bude mít vliv na drobné podSice jsme především aktivitou Tetíňáků nikání především v pohostinství. K tomu
získali příslib hejtmana, že zabrání úplné přispěla i úspěšná akce pochod Štěpána
uzavírce mostu na Zavadilce a na svou II. vévody bavorského na Karlštejn. Hlestranu jsme konečně získali i vedení Be- dáme cesty, jak v obci zajistit stravování
rouna, ale pan hejtman svůj příslib nedo- a do budoucna i ubytování.
držel a Krajem zřizovaná organizace Kraj- Věřím, že se ve zpravodaji dozvíte zajíská správa a údržba silnic nadále tlačí mavé informace a těším se s vámi na dalrealizovat rekonstrukci za úplné uzavírky ší spolupráci.
na 9 měsíců. Pamatujte si to na podzim

Most na Zavadilce
V minulém zpravodaji jsme slavili částečné vítězství nad tím, že se most přes
železnici na Zavadilce nebude na celý
rok uzavírat a že se rekonstrukce bude
realizovat přijatelně pro obyvatele okolí Berouna, kteří most denně používají.
Důležitost pro obyvatelstvo ukázala také
vánoční podpisová akce starostů a občanů Tetína, Koněprus, Zavadilky, Jarova a
dalších sídel. Cituji: “Jistě jste sledovali v
minulých týdnech náš boj proti nesmyslnému úplnému uzavření mostu přes želez-

nici na skoro jeden rok. Naší vesnici by to
do značné míry paralyzovalo. Proto jsme
se do boje vložili s plným nasazením. Zdá
se, že máme vyhráno. Takový je alespoň
příslib pana hejtmana. O chystaném způsobu opravy mostu na Zavadilce a našem
odporu k tomuto způsobu opravy, jsem informoval vedení kraje, konkrétně Jiřího Peřinu (ČSSD), náměstka hejtmana, starostu
Hořovic. Pan náměstek si pečlivě prostudoval mnou předané materiály a informoval
pana hejtmana Ing. Miloše Peteru (ČSSD).
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Pan hejtman dal poté příslib, že stavba
se realizovat nebude do té doby, než se
najde přijatelné technické řešení, které
zajistí omezenou dopravu přes most po
dobu jeho rekonstrukce“ Tolik 17. Tetínský
zpravodaj - březen 2016. Prakticky hned
po vydání Tetínského zpravodaje v březnu jsme se jako starostové Tetína a další
okolních obcí účastnili setkání starostů

ORP Beroun s vedením Středočeského
kraje. Mimo jiné byl probírán i most. Bylo
pro mne šokující, že pan hejtman prohlásil, že po poradě s odborníky došel
k závěru, že rekonstrukce za zachování
omezené kyvadlové dopravy během rekonstrukce není možná!! Byla to pro mne
doslova ledová sprcha.

Následně jsem oslovil nového místostarostu Berouna Ing. Mišinu, který se začal
problematikou uzavírky mostu zabývat.
A přišel také s další variantou, která by
úplnou uzavírku výrazně zkrátila a navíc
vše konzultoval s představiteli SŽDC(železnice), protože v nejbližších letech
bude probíhat i rekonstrukce nádraží Beroun- Králův Dvůr. Bohužel bez vědomí
Města Beroun jako spoluinvestora, Krajem zřízená KSÚS vypsala již výběrové
řízení na dodavatele a rozjela žádost o
stavební povolení.
Z iniciativy Tetína jsme společně
s Koněprusy objednali expertní stanovisko na projekt rekonstrukce mostu,
které potvrdilo, že oprava za zachování
kyvadlové přepravy během rekonstrukce je realizovatelná. Bohužel v tuto chvíli

nám je tato expertíza platná jak mrtvému zimník. Protože nám není ochoten
nikdo na KSÚS ani na vedení Kraje naslouchat. Musíme čekat na nové vedení
Středočeského kraje, které snad bude
v jiné sestavě než dnes, a budeme se
snažit naše řešení prosadit. Snad nebude
pozdě.
Snad je nyní jediná šance postupovat
v politické rovině a proto jsem požádal
předsedu středočeské ODS Ing. Jana
Skopečka, který je předsedou kontrolního výboru Středočeského kraje, aby
prověřil důvody, proč se tak narychlo
vypsalo výběrové řízení na dodavatele
a schválené řešení rekonstrukce mostu
vůbec nebere zřetel na nás jako na obyvatele.
Ing. Martin Hrdlička, starosta
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Nový zastupitel Jiří Pinkas
Zastupitel a předseda školského výboru
Ing. Michal Hejna (Tetín 2010) se vzdal
mandátu v zastupitelstvu Obce Tetín
z důvodu pracovní vytíženosti a nahradí ho další kandidát v pořadí Jiří Pinkas
(také Tetín 2010). Jirka Pinkas se již delší
dobu aktivně účastní života v obci a to
především jako člen Sboru dobrovolných hasičů a člen Kontrolního výboru,
účastní se veřejných zasedání a také pomáhá při dalších akcích, jako je Dětský
den apod. Mimo vlastní práci zastupitele bude aktivně působit v nově zřízené
pracovní skupině Životní prostředí (SŽP),
kde by měl mít na starosti především
pořádek v obci, technickou četu apod.

Michalu Hejnovi děkujeme za dosavadní
činnost a novému zastupiteli Jiřímu Pinkasovi přejeme mnoho energie v práci
pro naší obec.

Vytváříme prostor pro rodinu

MINIŠKOLKA - od června zápis dětí od 2,5 let na rok 2016/2017
PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA pro děti 2,5 - 6 let, 11 - 15.7., 18 - 22.7.
ENGLISH FOR LIFE - kuz angličtiny pro dospělé, 1. -5. srpna 2016
PŮJČOVNA POTŘEB PRO DĚTI váhy,chůvičky,krosny,postýlky atd.
VZDĚLÁVACÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OD ZÁŘÍ 2016

Děti 0-3 s rodiči: Cvičení s miminky a batolátky, Volná herna, Divadélka
Děti 3-5 : AJ, Věda nás baví, Jóga, Předškoláci, Tanečky, Cvičení, Logohrátky
Školáci: AJ s Jimmym, Tanečky, Animatěj, Bubny, Arteterapie, Skautování
Dospělí: Kurzy jazykové, taneční, předporodní, šití, Jóga, Meditace a bubny
Odborné poradny: právní, pedagogická, laktační, rodinná a partnerská
RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNICE, Bezručova 928, Beroun www.slunecnice.cz,
info@rcslunecnice.cz 311 540 541,603 141 700
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Partnerská obec Prakovce

Tetín 2010 měl v programu najít partnerské obce pro spolupráci. Tuto myšlenku
vzalo za svou i nové zastupitelstvo obce.
No a kdo jiný by se jí měl stát jako první
než obec ze Slovenska, které je nám jazykově i jinak blízké. Partnerskou obcí
se stanou Prakovce (www.prakovce.sk)
až z východu Slovenska. Prakovce leží
necelých 50 km od Košic ve Slovenském
Rudohoří. S Tetínem tuto obec pojí především postava sv. Ludmily. Projekt Svatá Ludmila 1100 let (www.svataludmila.
cz) mapuje všechna „svatoludmilská“
místa a protože v Prakovcích se nachází
kostel, který je jako jediný na Slovensku
zasvěcen sv. Ludmile, pak se partnerství
rozhodně nabízí. Již proběhlo několik

schůzek. Starosta obce Tetín Ing. Martin Hrdlička využil své firemní služební
cesty do Košic a navštívil v Prakovcích
pana starostu Lukáše. Dva radní z Prakovců navštívili na začátku června Tetín,
ve Vinotéce se setkali se zastupiteli Tetína, celá obec jim byla představena starostou a poté při prohlídce průvodcem
panem Peckou. Den předtím, 2. června,
se účastnili konference o sv. Ludmile
v arcibiskupském paláci na Hradčanech.
Memorandum o spolupráci by mělo být
slavnostně podepsáno o Svatoludmilské
pouti v září.
Vojtěch Hrdlička, pracovní skupina Vnější
vztahy

Areál pro chov skotu Tetín, stanovisko obce
Vzhledem k tomu, že ohledně přestavby zázemí pro chov skotu ve Velkostatku Tetín
panují nejasnosti a kolují polopravdy, a u některých jednotlivců panuje až hysterie,
což se projevilo na posledním veřejném zasedání, rozhodli jsme se opakovaně touto
otázkou zabývat.
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Tetín byl, je a bude vesnicí, kde významnou část území katastru obce činí zemědělská a lesní půda. S tím souvisí potřeba
tuto půdu obdělávat a o území se starat.
Za komunistického režimu byla zemědělská výroba koncentrována do několika statků na návsi, kde se v každém statku chovaly ustájené krávy, koně, prasata
a další dobytek. Po zabavení této zemědělské výroby a půdy jednotlivým zemědělcům se postupně skot shromažďoval
do kravínů v rámci velkostatku. Chov byl
zaměřen na mléko a maso. Ustájení dobytka s sebou neslo ale časté vyvážení
hnoje na hnojiště za obcí (několik valníků denně) a větší frekvenci nákladní
dopravy (odvoz mléka apod.). Po navrácení zabaveného majetku rodině Durasů
uvítalo v devadesátých letech zastupitelstvo obce plán majitele Velkostatku
zavést pastevní hospodářství. A to z několika důvodů:
1. Pastevectví rozptýlí stádo po celém
katastru po většinu roku
2. Pastevectví snižuje erozi půdy
3. Sníží se frekvence dopravy – převoz
hnoje přes obec
Když pan Duras přišel v roce 2015 se
záměrem rekonstruovat stávající objekt,
využívaný pro ustájení dobytka, přivítali
jsme to. Vždyť stavba nahradí nevzhledný objekt, který navíc pastevnímu způsobu hospodaření nevyhovuje. Dílčí dokumentace byla předložena v létě 2015.
Čekali jsme, jak bude vypadat projekt
definitivně. Dne 8. 9. 2015 na zvláštní
schůzce zastupitelů seznámil p. Duras
zastupitele s projektem, projednaným již
se stavebním úřadem, hygienou, památkáři a CHKO. ZO uvádí ve svém interním
zápise z porady v této věci. Citace:

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Areál pro chov skotu – Tetín – Předložena
projektová dokumentace, která byla již v
červnu projednána se SIR a starostou a
bylo vydáno předběžné souhlasné stanovisko. Nyní je na OÚ žádost o závazné
stanovisko. MVD vysvětlil, že Velkostatek
dnes chová 130 ks dobytka a neplánuje
počet rozšířit. Součástí investice je zbourání stávajícího objektu, který bude nahrazen novou stájí prakticky ve stejném
půdoryse. S rekonstrukcí neměl nikdo ze
zastupitelů problém.
Poté se tedy rozběhlo stavební řízení,
kde Obec Tetín není státním úřadem
s rozhodujícím slovem, ale jako účastník
řízení stavbě z výše uvedených důvodů
nebrání. Občané byli informováni průběžně na veřejném zasedání dne 14. 12.
2015 a 14. 3. 2016 o projektu s možností
náhledu do dokumentace na Obecním
úřadě. Proto zastupitelstvo obce odmítá,
že by se projednávání utajovalo a občané neměli možnost se se stavbou seznámit.
Investor pan Duras je znovu připraven
vysvětlit všechny aspekty stavby na
schůzce, kterou si s ním dle jeho slov mohou zájemci individuálně domluvit.
Zastupitelstvo obce podporuje jakékoliv podnikání/investování v obci včetně
podnikání zemědělského. Samozřejmě
se snažíme o to, aby toto podnikání přispívalo i ke vzhledu a životnímu prostředí v obci a mezi tyto investice patří rekonstrukce Areálu pro chov skotu Tetín.
Jsme rádi, že pan Duras uspořádal 28. 6.
2016 den otevřených dveří, kde zájemcům své projekty představil.
Martin Hrdlička, starosta Obce Tetín
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Modelářský dětský den
Již po šesté se v sobotu dne 4. 6. 2016
konal modelářský dětský den. Na stojánce si všichni přítomní mohli prohlédnout
vystavené modely: 58 letadel a 9 vrtulníků. Ještě před soutěžemi předvedli členové klubu své dovednosti při ukázkách
letů. Členové letecko-modelářského
klubu Tetín připravili pro děti soutěž ve
vystřelování kluzáků, závody radiem řízených bugin v připravené dráze, házení
kroužků na tyč a skákání v pytli. Soutěží
se zúčastnilo 30 dětí a při vyhlašování
výsledků dostaly odměnu všechny. Největší úspěch měly lety modelů, které nad
plochou letiště shodily pro děti bonbony. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení, manželky modelářů

napekly sladké dobroty. Letos se na modelářský den vydařilo i počasí.
Modelářský dětský den by se neuskutečnil bez sponzorů. Poděkování patří panu M. V. Durasovi a firmě Johnny
servis za poskytnutí mobilních toalet,
párty stanu, stolů a lavic, OÚ Tetín za finanční pomoc na odměny pro děti a občerstvení, a firmě Autodoprava Pešek za
poskytnutí techniky na úpravu plochy
letiště. Díky patří též všem modelářům,
kteří se na přípravě dětského modelářského dne podíleli.
Za LMK Tetín Vlastimil Závora
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Táborák nejen s písničkou

Již tradičně se na počátku jara otevírá
dvůr tetínské fary pro akci Táborák nejen
s písničkou. Je to příležitost pro všechny
tetínské i přespolní prohlédnout si celý
farní areál, zahrát si ping pong, opéct na
ohýnku vuřt nebo ochutnat jiné domácí
pochoutky. Trampské písničky se prokládají Suchým a Šlitrem, maminky prokládají klábosení kafíčkem a tatínkové zase
pivem.
Děti byly nadšené z lízátkového stromu,
vyzkoušely, jak se kreslí uhlem a vyple-

nily tulipány na farní zahrádce. Nikomu
nevadilo, že se počasí mračí, a když nás
dubnové deštíky zahnaly do stodoly, zpívalo se a povídalo dál.
Děkujeme sestrám Kláře a Janě za možnost uspořádat táborák na faře a Sdružení svaté Ludmily za organizaci, omlouváme se za vzniklé škody na tulipánech a
těšíme se na příští setkání.

LMK Tetín vznikl v roce 1978, tehdy pod
hlavičkou tehdejšího Svazarmu. Zakládající členové byli Vlastimil Závora, Bohumír a Jiří Vrátných. Náčelníkem klubu
byl zvolen V. Závora a tuto funkci vykonává dodnes.
Náplní klubu byly rádiem řízené větroně, tehdy ještě jednokanálové, řízené
soupravami GAMA, později MARS. Větro-

ně se osazovaly motory 1,5 MVVS a přišly
i první motoráky. Kolem roku 1979 MNV
poskytl klubu prostor a materiál na výstavbu i zařízení vlastních dílen. Tak svépomocí vznikla modelářská dílna a klubovna, která byla společná se střeleckým
klubem Svazarmu. Přibyl nový člen Radek Hoskovský, který se věnoval převážně dráhovým automobilům. Postupem

Marie Smetanová

Modelářský klub (LMK)
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času přišly na řadu vícekanálové soupravy (zatím ještě s neproporcionálním
řízením tzv. “cukatůry”) W-43 a Graupner
Varioton. A nakonec konečně proporcionály Graupner Varioprop 12S. A to už
bylo o něčem jiném. Při LMK pracoval
také leteckomodelářský kroužek, který
vedl V. Závora. Byla doba, kdy do kroužku chodilo najednou i 15 členů, což bylo
na Tetín docela slušné. Žáci se občas zúčastňovali soutěží házedel a větroňů A3.
Začátky našeho RC létání byly dosti
pracné, neboť jsme více rozbíjeli než létali. Kolem roku 1985 jsme se seznámili
s „panem modelářem“ Karlem Flossmanem ze Zdic. Díky němu jsme se naučili hlavně správně startovat a přistávat.
Vysvětlil nám, že model na přistání musí
mít trochu větší dopřednou rychlost, než
je chůze, a už bylo veseleji.
V roce 1989 přišla sametová revoluce,
dílny i klubovna šly do restituce. Tím
také zanikl kroužek mladých modelářů,
ale dospěláci létali dál. Začalo ubývat
ploch na létání a tak jsme začali hledat

po okolí. A našlo se. Bývalá skládka pár
set metrů za obcí. Začali jsme s hrubými
úpravami, buldozer plochu porovnal, navozilo se asi 300 m3 zeminy. Urovnat, zasít trávník, navézt, porovnat a uválcovat
živicový recyklát na plochu 80x12 m a v
roce 2003 se mohlo začít létat.
Tři roky práce o víkendech se vyplatily.
Bohužel postupující výstavba rodinných
domků nás z bezpečnostních důvodů z
této plochy nakonec vytlačila. Usilovně
jsme hledali novou plochu dále od obce,
a dohodli jsme se na pronájmu na nedalekém Koledníku.
Po prvním roce srovnávání a zatravňování plochy jsme mohli v červnu 2010
letištní plochu prohlásit za připravenou
a otevřít pro létání.
V současné době je klub registrován u
organizace Techsport Beroun. Klub má 5
stálých aktivních členů. Občasně s námi
létají další nadšenci do leteckého modelářství
Vlastimil Závora

Stanislava Ludmila Syrovátková, kandidát Tetína do Kraje
Vážení občané, myslím, že se nemusím
dlouze přestavovat, protože jsem 26 let
pracovala na Obecním úřadě v Tetíně,
vykonávala jsem funkci uvolněné starostky a stále jsem členkou Zastupitelstva obce Tetín. Jsem vdaná, mám dva
dospělé syny a celý život žiji zde, v Tetíně.
Vystudovala jsem střední průmyslovou
školu se zaměřením strojírenská technologie. Následně jsem pracovala jako

technik na montáži leteckých podvozků,
ve výzkumu tvárné litiny a od konce roku
1989 na Obecním úřadě v Tetíně. V posledních komunálních volbách jsem kandidovala za Hnutí starostové a nezávislí a
byla úspěšná. A právě letité zkušenosti
se samosprávou, ale i státní správou a
následně nabídka od Hnutí Starostů a
nezávislých (STAN) mě dovedly k tomu,
abych kandidovala za STAN do krajských
voleb ve Středočeském kraji, které se
uskuteční letos v říjnu. Mnozí voliči tyto

Stanislava Ludmila Syrovátková,
kandidát Tetína do Kraje
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volby podceňují a k volbám nechodí,
ale já to vidím jinak. Krajský úřad v čele
s hejtmanem by tu měl být pro občany
a tudíž partnerem obcí. Zrovna tak jako
každý starosta musí být dobrý hospodář,
měl by dobře hospodařit i kraj. Náš kraj
je ale jedním z nejzadluženějších krajů,
a i to by chtěli STAN, pokud uspějí ve
volbách, změnit. Hnutí STAN má mezi
sebou mnoho starostů, členů zastupitelstev obcí, nespočet odborníků a právě i proto, zastoupení na všech úrovních
od obcí, krajů, Poslanecké sněmovny
a Senátu až po Europarlament. Právě
starostové a zastupitelé obcí vědí, co
obce nejvíc trápí, co potřebují. A proč
chci uspět já ? Abych mohla prosazovat
transparentnost kraje, nepolitické rozdělování dotací, propojení dopravy Středočeského kraje a Prahy tak, aby občané
Středočeského kraje mohli cestovat po
těchto dvou krajích s jednou jízdenkou,
tedy levněji. Současná vládní garnitura
se snaží vybrat co nejvíce daní pro stát,
ale na malé obce jako Tetín, se jaksi zapomíná.
Stejně jako iniciovali a docílili STAN spravedlivějšího rozdělení daní mezi obce a
města, budou usilovat o to, aby i kraje
získaly větší podíl na výnosech státu, a to
podle předem daných pravidel (např. km
silnic, počet žáků ve školách, lůžek v sociálních zařízeních apod.). STAN prostě
chtějí spravovat kraje jako spravují dobře
svoje města nebo obce.
Abych byla však zvolena, potřebuji hlasy Vás, občanů. Proto Vás chci požádat,

abyste se seznámili s programem a kandidátkou STAN, která je velice kvalitně
sestavena, šli v říjnu k volbám a podpořili mě v kandidatuře.
Stanislava L. Syrovátková
Pozn : STAN se omlouvá za tiskovou chybu
ve vydaném tisku „Známe náš kraj“ ve vizitce
kandidátky Stanislavy L. Syrovátkové, kde je
chybně uvedeno dosažené vzdělání. Správně
je uvedeno vzdělání středoškolské přímo v
rozhovoru s paní Syrovátkovou. Děkujeme
za pochopení. STAN.

Starosta Obce Tetín podporuje paní
Syrovátkovou v krajských volbách

9.7.2016 CRUISE SUMMER DAY

výstava nejen amerických
historických automobilů, pořádá: Klubíčko a Vinotéka Tetín
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JSDH Tetín se chce zapojit do
projektu „Pomáháme společně“
Ve středu dne 20. dubna. 2016 od 19:00
do 20:30 hodin proběhlo v klubovně SDH
Tetín předání automatického externího
defibrilátoru PHILIPS (AED), pořízeného
z dotace Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS v rámci Tematického
zadání „Podpora občanských sdružení
a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany“. Přístroj AED přivezl a jeho jednoduchou
obsluhu i názorně předvedl osobně
ředitel celorepublikového projektu „ Pomáháme společně“ Ing. Petr Schejbal,

který přítomné také seznámil s celým
tímto projektem. Dále všem vysvětlil a
připomenul pořadí základních život zachraňujících úkonů, včetně názorné resuscitace a zodpovídal dotazy vzniklé v
průběhu prezentace. Předání se zúčastnili členové SDH a JSDH Tetín, tetínští
Mladí hasiči, místostarosta obce Tetín,
příslušníci HZS ČR ÚO Beroun, členky
ČČK Beroun a členové JSDH Svatý Jan
pod Skalou.
Za SDH Tetín jednatel Petr Malíř

Pohled záchranáře na AED

Doporučené postupy pro resuscitaci vydané „Evropskou radou pro resuscitaci“ určují
optimální způsob poskytnutí pomoci osobám se srdeční zástavou, který jim zajistí
nejvyšší šanci na přežití. Změny doporučení, která jsou revidována každých 5 let, vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků v resuscitační medicíně, zejména z
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výsledků publikovaných klinických a experimentálních studií. V případě, že na
základě výsledků těchto studií není možné jednoznačně stanovit, který postup je
pro pacienta nejlepší, může být doporučení formulováno na základě konsenzu
nejvýznamnějších světových odborníků
v této oblasti. Zásah u pacienta v „klinické smrti“ je nejzávažnější situace, se
kterou se posádky záchranné služby setkávají. Ve stavu „klinické smrti“ se postižený ocitá tehdy, pokud u něho dojde k
zástavě krevního oběhu – srdce přestane
pumpovat krev.
Nejzřetelnější známkou bezprostředního
ohrožení života je bezvědomí – stav, kdy
postižený nereaguje na vnější podněty.
Typicky se hned od počátku přidává porucha dýchání – nápadně dlouhé intervaly mezi nádechy, za pár desítek vteřin
až několik minut přecházející v úplnou
zástavu dechu. Znakem zástavy oběhu je tedy nejen to, že postižený vůbec
nedýchá, ale i stav, kdy zdánlivě dýchá,
ale nádechy jsou „lapavé“ – postižený se
nadechne jen občas, případně jen otvírá
ústa „jako kapr“. Lapání po vzduchu v nápadně dlouhých intervalech není známkou „probuzení, naopak! Typická je také
promodralá barva v obličeji. Jedinou
naději pro člověka postiženého náhlou
zástavou oběhu představuje oživování
- resuscitace, v praxi zejména provádění nepřímé masáže srdce a neodkladné
použití AED!
Srdeční infarkt se v dnešní době stal jednou z hlavních příčin úmrtí člověka. Jedním z hlavních faktorů, na kterém závisí
přežití postiženého, je faktor časový, ne-
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boť při fibrilaci komor dochází ke snížení
naděje na záchranu každou minutou až
o 10 %. Ačkoliv povinností posádky záchranné služby je dojet na místo příhody
do 15 minut, a na některých místech jsou
doslova časovými rekordmany, přesto se
zbytečně snižuje naděje na přežití. A co
by stačilo k tomu, aby se pravděpodobnost přežití po srdeční události zvýšila?
Vybavit místa v větším výskytem lidí,
jako jsou stadiony, letiště, supermarkety
i centra měst, automatickými defibrilátory. Ve světě je snaha o vybavení takovýchto míst mnohem dále a automatické defibrilátory jsou již běžně zaváděny
do praxe. V české republice je takovéto
řešení teprve na začátku, avšak již dnes
jsou místa, která se AED mohou chlubit
a chlubí. Jedná se o přístroje, které jsou
vybaveny analýzou srdeční křivky a hlasovou nápovědou v českém jazyce. Při
náhlém bezvědomí, zachraňující nalepí
na postiženého elektrody dle nákresu a
přístroj hlasovou nápovědou doporučí
postup při resuscitaci. AED přístroj provede analýzu EKG křivky, pokud vyhodnotí křivku jako vhodnou pro defibrilaci,
nabije se a doporučí provedení výboje.
Dále svou hlasovou nápovědou navede
zachraňujícího k provedení potřebných
úkonů, vyzve k zahájení srdeční masáže
a umělého dýchání.
Nečekejme, až nám někdo pomůže,
zkusme si navzájem pomoci sami. Vždyť
je to tak jednoduché.
Zdroj: http://www.defi.cz/index.php?pg=nazorodbornika&lg=cs

Chcete se zviditelnit? Využijte inzerci v Tetínském zpravodaji
pro vaši reklamu! více na: www. tetin.cz / vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
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Noční požární útok v Hýskově
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Tetín
se dne 17.6.2016 zúčastnilo se svým týmem mladých hasičů, soutěže v nočním
požárním útoku v Hýskově. Pro krásný
zážitek připravili hýskovští hasiči pro
děti možnost přespání ve stanech přímo vedle fotbalového hřiště. Naši mladí reprezentanti se umístili na krásném
8. místě z 18.týmů v kategorii mladší
žáci. Protože celá tato soutěž probíhá v
přátelském duchu a našemu týmu přebývali 3 soutěžící, po krátké konzultaci
s organizátory soutěže jsme s SDH Zaječov dali dohromady další společný tým
s názvem spřátelené SDH, které skončilo

na krásném 16. místě, čímž se zapojily
do soutěže všechny naše děti a nikdo z
nich nepřihlížel z lavičky. Po vyhlášení
výsledků a předání cen si děti ještě chvíli
užily vzrušující sportovní atmosféry při
útocích kategorie starších žáků, a potom
se odebraly do stanů ke spánku. Ráno na
nás čekala snídaně připravená v polní
kuchyni, následovalo sbalení stanů a odjezd domů. Tímto bych rád ještě jednou
poděkoval našim mladým hasičům za
jejich skvělé výkony, ale i věrnému a početnému doprovodu rodičů a babiček, za
super podporu dětí, nejen při soutěžích,
ale i při přípravách a nácvicích.

Tetínská pouť ke sv. Janu Nepomuckému
V sobotu 21. 5. ožil Tetín malou poutní
slavností ke cti sv. Jana Nepomuckého,
jehož kostelík zdáli vítá poutníky na skále nad Berounkou a nyní slouží jako galerie pro umění s duchovním podtextem.
V 11 hodin se poutníci v tomto kostelíku
sešli na mši svaté vedené P. Petrem Bouškou, po ní mohli obdivovat fotografie Josefa Sudka a plastiky Stanislava Hanzíka.
Oč je tato pouť skromnější oproti záříjové pouti Svatoludmilské, o to zajímavější byl hlavní bod poutního programu:
Přednáška s názvem Tvůrce tvoří tvůrce
v podání lékaře, přednosty ústavu z 3. LF
UK v Praze a kněze z moravských Lechovic v jedné osobě, odborníka na témata evoluční biologie a bioetiky - Marka
Orko Váchy.
Kostel sv. Ludmily, kde přednáška probíhala, zaplnili do posledního místečka
poutníci, návštěvníci z blízkého okolí i
místní, a nezůstali zklamáni, jak je ostat-

ně u Marka Váchy zvykem. Tématem
přednášky, která je zahrnuta i do jeho
knihy Neumělci života, je fakt, že cokoli Bůh v příběhu Stvoření v šesti dnech
stvoří, tomu dá nějaký úkol. Klenba,
země, zelené rostliny i vody dostávají
vždy do vínku i kus stvořitelského charismatu. Bůh netvoří mramorové sochy,
jakkoli krásné. Tvůrce tvoří tvůrce. „Hřích
je spokojit se s málem. Rezignovat na
poslání být tvůrcem, zakopat vše dobré
a pak to Bohu zbožně vrátit. Moje poslání je tvořit umění, studovat, malovat,
pracovat na sobě, vyždímat ze sebe to
nejlepší, čeho jsem schopen, prosekat
vlastní cestu ke svatosti. Kristus v evangeliích neustále burcuje: změňte se, obraťte se, pracujte na sobě, udělejte se
sebou něco. Tady máš pět hřiven, podnikej, plánuj, pracuj, investuj, nevzdávej
se“, říká M. Vácha, bioetik, který ve svých
přednáškách, komentářích pro media
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i ve svých knihách bioetik, který ve svých
přednáškách, komentářích pro media i
ve svých knihách dokládá a populárním
způsobem podává fakt, že přírodní věda
a nejnovější objevy ani teorie nevyvracejí Boha, ale naopak jej potvrzují.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Děkuji za úžasný zážitek zprostředkovaný tetínským Sdružením sv. Ludmily
zde, doma na Tetíně, a děkuji Tvůrci za
obohacující a rozhodně využité hřivny P.
Marka Orko Váchy.
Ivana Vašků

Tetín láká nejen na Svatou Ludmilu
TETÍN (Středočeský kraj) Obec Tetín lze
z historického pohledu považovat za jeden z nejlákavějších výletních cílů středních Čech. V Berounce pod tetínskými
skalami však odteklo již hodně vody od
dob, kdy vlastenečtí učitelé se svými
žáky přijížděli do míst, kde žila bájná Krokova dcera Teta.
Dnes obec musí soupeřit s většími turistickými lákadly. Pokud se však podíváme do naší historie, můžeme zajímavé
důvody k návštěvě přesto nalézt. Zdejší
jeskyně dokládají již paleolitické osídle-

ní. Postupným rozvojem se lokalita vypracovala až do významné zastávky na
obchodní cestě do Bavorska a západní
Evropy. Nejvíce se však do historie naší
země Tetín zapsal v roce 921. To zde byla
zabita historicky první doložená česká
žena a kněžna – sv. Ludmila. Tetín se pro
ni stal útočištěm. Odcházela či prchala
z Prahy po dlouhém životě osobním i
politickém. Panování přenechala mladší
generaci, ale i přesto byla na příkaz své
snachy Drahomíry zabita.
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Na Tetíně její ostatky setrvaly pouhé
čtyři roky, poté byly přeneseny na Pražský hrad. Kněžna Ludmila však zůstala
s Tetínem spojena i nadále. Z Tetína se
stalo poutní místo s barokním kostelem
sv. Ludmily. Ten, společně s kostelem sv.
Jana Nepomuckého a sv. Kateřiny přitahuje návštěvníky dodnes.
I díky tomu, že jsou v naší obci vystavěny
tři kostely, zde vznikla iniciativa místních
obyvatel, kteří provádějí příchozí turisty.
Tato aktivita je podpořena jak obcí, tak
místním Sdružením sv. Ludmily. Výletníci
tak mohou využít komentované prohlídky všech tří objektů, při kterých se dozví
nejen o historii památek, ale i celé obce.
Prohlídky nejsou časově organizovány
a závisí pouze na zájmu návštěvníků.
Množství objektů je pro návštěvníky lákadlem. Personální zajištění průvodců je
však velkou výzvou, kterou je třeba do
budoucna dále řešit.
Návštěvníci na Tetín přichází celoročně.
Léto je však samozřejmě i díky známým
tetínským vyhlídkám lákavější. Ty jsou
vždy první zastávkou turistů. Hlavní návštěvnickou základnou jsou obyvatelé
středních Čech a Prahy. Na Tetín často zavítají i zahraniční turisté, a to především
Rusové a Ukrajinci. Ti, někdy i v organi-
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zovaných skupinách, Tetín navštěvují
právě kvůli osobě sv. Ludmily, jelikož je
významnou světicí jejich církve.
Velký potenciál zatím vidíme v pravidelnějších návštěvách školních skupin,
výjimkou základních škol z Berouna,
které navštěvují Tetín pravidelně. Dalším
potenciálem je rozšíření ubytovacích zařízení. Kvůli jeho absenci je Tetín pouze
průjezdní zastávkou turistů.
Můžeme tedy říci, že Tetín je opravdu
turistickou destinací středních Čech. Ale
přeci jen poněkud dřímající. Stále je proto co zlepšovat a rozšiřovat nabídku pro
příchozí návštěvníky. Vedení obce se o
to snaží formou různých projektů. I proto vznikl projekt, který se k nejvýznamnější obyvatelce Tetína vztahuje – Svatá
Ludmila 1100 let. Snad i díky němu rozvineme nejen podnikatelské a kulturní
aktivity na území obce a zlepšíme kvalitu
služeb jak pro tetínské obyvatele, tak pro
jeho návštěvníky.
Převzato z Lidových novin
Zdroj:http://www.lidovky.cz/tetin-leto-pamatky-0ag-/nazory.
aspx?c=A160614_170001_ln_nazory_jhe

Do hlubin spolku Svatá Ludmila 1100 let
Jistě žádnému tetínskému obyvateli
není skryta spojitost Tetína a sv. Ludmily.
Ale proč spolek Svatá Ludmila 1100 let
není jen tetínským? Proč zahrnuje i další
lokality? Život Sv. Ludmily byl rozmanitý
a široký. I proto je takový spolek. Spolek
má sdružovat místa, obce a organizace,
které jsou na kněžnu Ludmilu napojeny.
Město Mělník se hrdě hlásí k odkazu sv.
Ludmily především díky své vinařské

tradici. Vždyť i jedno z jejich vín nese
kněžnino jméno. Méně zřejmá může
být spojitost s Roztokami u Prahy. V této
části středních Čech však můžeme najít
kostel sv. Klimenta, první církevní stavbu
v naší zemi, kterou založila právě Ludmila se svým manželem Bořivojem. I proto
spolek nespolupracuje jen na tetínských
akcích, jako byl například tetínský Dětský den. Ale také na akcích jiných lokalit
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Tak tomu bylo například při roztocké
Noci kostelů.
Sdružení tolika měst, obcí a dalších subjektů je však jasnou výzvou nespolupracovat jen na místních akcích. Ano, přímo
se nabízí pořádat akce, kde by se lidé ze
všech těchto míst potkali a své znalosti
o Ludmily sdíleli. Takovou akcí byl napří-

klad Kulatý stůl – Kněžna a světice Ludmila, který proběhl v Arcibiskupském
paláci na začátku června.
Projekt Svatá Ludmila 1100 let se pozvolna rozrůstá. Ale o co pevnější kořeny
položí, o to více se podaří připravit další
akce v následujících letech i v jubilejním
roce 2021.

Podpořme na Tetíně ve volbách senátora
Jiřího Oberfalzera!

Jako starosta Tetína udržuji pracovní
kontakty s řadou politiků v regionu bez
ohledu na jejich politickou příslušnost.
Nutno říci, že někteří spíše slibují a nakonec nic neudělají. Opakem je náš senátor za ODS Jiří Oberfalzer. Na Tetín
jezdí pravidelně. Naposledy se účastnil
srazu starostů na Tetíně v září loňského
roku při příležitosti Svatoludmilské pouti, pomohl se získáním záštity ministra
Kontakty na OÚ
Tel.: 311622316
Fax: 311622316
ou@tetin.cz

kultury pro projekt Svatá Ludmila 1100
let a v neposlední řadě domluvil naše
společné jednání s vedením České televize, protože připravujeme film o Tetínu
a Svaté Ludmile. Proto jsem se také pana
senátora rozhodl podpořit v říjnových
senátních volbách, kde bude obhajovat
mandát za Berounsko. Dáte hlas Ing.
Jiřímu Oberfalzerovi i Vy?
Starosta

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.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Obec Tetín hledá vhodného kandidáta na
pronájem prostor a provozování restaurace Tetínská hospoda.
Předpoklady nájemce:

Zkušenosti s vedením obdobného restauračního provozu.

Požadavky pronajímatele:

Rozšíření stávající provozní doby a nabídky stravování v době obědů.
Vymezení nekuřáckých/kuřáckých prostor a jejich označení dle zák. povinností
(nekuřácký provoz vítán).
Doplnit vybavení restaurace nábytkem,
případný odkup zařízení od stávajícího
nájemce.
Nájemní smlouva bude uzavřena co nejdříve, nejpozději od 1. 10. 2016
Zrušení provozu výherních automatů

od 1. 7. 2017
Uchazeč bude aktivně spolupracovat
s majitelem objektu Obcí Tetín i na využití Kulturního domu.
Další standartní nastavení pravidel bude
projednáno při přímém jednání se zájemcem o pronájem.

Písemné přihlášky:

Písemnou přihlášku s uvedením kontaktní adresy, telefonu s e-mailem doplněnou o profesní životopis, motivační dopis a reference předávejte na Obecním
úřadu Tetín nebo zasílejte na cizkova@
tetin.cz
Za Obec řeší Martin Novák
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KAREL IV. - na Tetíně
KRÁLOVSKÝ PRŮVOD * Poselstvo vévody Štěpána II.
Epilog - poděkování

Dovoluji si poděkovat všem, kteří se zapojili do této velmi podařené akce na
Tetíně.
Z počátku šlo jen o nápad, jak se připojit
k oslavám 700. výročí narození Karla IV. A
ve finále byl představen bohatý a krásný
víkendový program.
Neuvěřitelně se do příprav zapojilo přes
třicet spoluobčanů naší obce a společně
jsme připravili sobotní a nedělní program na cestě Královského průvodu Poselstva vévody Štěpána II. Na Karlštejn
Děkuji
paní učitelce Bowdery s paní ředitelkou
školy Štencovou a učitelům za přípravu
dětského sboru a sladkého občerstvení
panu Páleníčkovi za přípravu a nácvik
uvítací písně
panu Habrovi za nazvučení
panu Burianovi za zapůjčení aparatury
sestře Civínové a Radoušové za spolupráci v okolí fary a kostelů
panu Červenému za zapůjčení historických kostýmů
panu Sássovi, Peckovi, Malířovi a dalším
tetínským hasičům za zajištění bezpečného průchodu obcí
panu Hahnovi a technické četě za přípra-

vu prostor pro tábor i program
panu Durasovi, paní Boháčkové a panu
správci za ustájení koní, kočáry, zajištění
dřeva a zapůjčení materiálu firmy Johnny servis
paní Hejnové a panu Hrdličkovi V. za výlep plakátů
paní Smetanové a panu Loduhovi za distribuci plakátů do vzdálenějších lokalit
paní Plotové a celé její rodině za dokonalé zajištění občerstvení
panu Novákovi za připojení elektřiny
panu Zvěřinovi za pomoc při úklidu stanů
paní Čížkové za práci s vyúčtováním celé
akce
panu jáhnovi Mrzílkovi za požehnání
průvodu
panu starostovi Hrdličkovi za nápad tímto způsobem oslavit 700. výročí narození Karla IV. a za komunikaci s ostatními
představiteli obcí zapojených do tohoto
projektu
Doufám, že jsem na nikoho nezapomenul, pokud ano, tak děkuji.
S pozdravem Tomáš Hampejs
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Postřehy turistického průvodece L.Pecky
Naše obec je asi v historickém žebříčku
turistických lákadel ve středních Čechách na předním místě- ale pouze v
historických tabulkách. V Berounce pod
tetínskými skalami odteklo již hodně
vody od dob, kdy vlastenečtí učitelé,
odchovanci rakouského školství s dětmi
biflovali: ..Teta, prostřední Krokova dcera
založila Tetín...
Dnes se obec snaží doslova prodat to
málo , co zbývá z dávné slávy. Málo?
Zkuste najít obec, na jejímž území se pohybovali lovci středního paleolitu před
200 000 lety. Zkuste najít obec, kde žili
zemědělci neolitických kultur, řemeslníci doby bronzové. Žili zde Keltové, stála
tady pohraniční pevnost přemyslovské
domény na řece Berounce. Odtud vyráželi obchodníci do Bavorska a západní
Evropy- netrvalo to dlouho, jen okamžik
v dějinách aší země. Ale ten okamžik s sebou přinesl to nejdůležitější- na jaře roku
921 sem přišla dožít zbytek života žena

ve věku 61 let. Asi netušila, že ten konec
je blízko. Manželka prvního historického
knížete Bořivoje, kněžna Ludmila.
V době příchodu na Tetín za sebou měla
manželství s Bořivojem, křest z rukou
cyrilometodějské misie, šest porodů. Tři
syny a tři dcery, říkají prameny. Jen dva
synové, Spytihněv a Vratislav dosedají
na český trůn. Jejich předčasná smrt, nezletilí vnuci snachy Drahomíry, spory o
vládu. Nebyly první - .začalo to útěkem
na Velkou Moravu. Předákům Čechů se
zdálo být zradou, odvrhnout staré zvyky
a přijmout křesťanství.
Návrat s moravským vojskem, potlačení
vzpoury. Rostou první kostely. Levý Hradec, Pražský hrad.
Stará žena na Tetíně asi nesložila ruce v
klín, nevzdala ani na sklonku života svoje
představy o vládě, o víře. A tak v září toho
roku přichází na Tetín knížecí družina a
výsledkem sporu s neznámým pozadím
je smrt staré ženy.
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Jak říkal starý pan farář Dvorský v kostele
sv. Ludmily, ukazujíc na kámen v základech oltáře: “Na tomto kameni ji vrahové škrtili, o ten jí ještě tloukli hlavou a
lid věří , že tmavé žilky v kameni jsou její
zkamenělou krví“.
To přece není příběh ušlechtilé paní, která nabídla svůj krk k setnutí mečem či
aby mohla prolít mučednickou krev. To je
příběh útoku na starou ženu, která překážela. Smrtí nastal její druhý život. Trvalo staletí, než byla uznána církví plněako
česká patronka. A zkusme se podívat na
léta, kdy její obliba rostla.
První patrocinium v roce 1266, za vlády
Přemysla Otakara II. Král stojí o korunu
římských králů, chce získat pro vlast arcibiskupství. Po jeho smrti se rozvrací
země a poprvé roste kult sv. Ludmily.
Uplynou léta, do země přichází dědic
Přemyslovců po matce- císař Karel. A kult
svaté Ludmily je zapojen do snahy o vybudování pevného státu.
Uplynou léta, největší hrůzou zemí Koruny české se stane Třicetiletá válka. A
po ní vlastenečtí kněží opět budují kult
svaté Ludmily. Země je zničená do základů, tisíce lidí zahynulo při běsnění vojsk
a vln neúrody a nemocí, plynoucích z válečných hrůz. Baroko se stává pokladem
české země, není místa, kde by se tato
doba nepodepsala svými stavbami. I u
nás na Tetíně.
Do Čech vtrhává devatenácté století, jak
jinak, než válkou. Ta přináší rozvoj průmyslu, armády jsou nenasytné. Sukno na
uniformy , železo na zbraně, krev mužů
dávají Češi Rakousku a chtějí jedno: mluvit česky, psát česky. Dá se říci,že na krvi
českých vojáků stojí národní obrození.
Slavkov, Lipsko, Custozza, Milán. Radecký, Schwarzenberg, Windischgratz.
Vznikají kostely sv. Ludmily na hranicích
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mezi českým a německým etnikem. Obraz kostela, původně sv. Michala Archanděla na tetínské skále, se dostává do
dvou svatostánků národního obrození.
Místo původního pohřbu sv. Ludmily se
tak ocitá v Národním muzeu divadle.
Národní obrození náboženské tradice
mixuje s pověstmi, starými a vznikají i
nové varianty. Odkud se třeba v Praze –
Nuslích vzala hospoda s názvem „U města Tetina.“? A tak přicházejí po náboženských poutnících i poutníci světští, Tetín
navštěvují Sokolové na svých „výletech „,
vznikají značené turistické trasy.
A jak je tomu dnes?
Turisté chodí celoročně, záleží jen na počasí. Za mírných zim prochází Tetínem
lidí jako v létě. Navíc terén je otevřený, je
vidět detaily skal. Prvotním cílem je vždy
vyhlídka u zříceniny hradu a u kostela sv.
Jana Nepomuckého.
Odkud lidé přicházejí: Největší podíl návštěvníků se dostavuje z Prahy a údolí
Berounky od Karlštejna k Praze.
Lidé z Kladna a okolí jsou zastoupeni asi
tak jako obyvatelé Plzně a okolí, až ke
Karlovým Varům. Východní Čechy méně,
sever Čech na stejné úrovni. Na jih od
brdského hřebene často České Budějovice.
Méně se dostavují lidé z Moravy, spíše ti,
co jsou na delších dovolených.
Z cizinců nejčastěji Slováci, poté Rusové
a Ukrajinci. Ostatní cizinci jsou povětšinou částí rodin s českými partnery, občas
se objeví cizokrajní studenti či učitelé.
Velikou rezervou zůstává získání pravidelných návštěv zájezdů z Koněpruských
jeskyní, minimální jsou návštěvy škol, výjimkou je 1. a 3. ZŠ z Berouna, ti se objevují pravidelně. Velkým nedostatkem při
provádění v kostelech při velkých akcích
(poutě, velké akce viz průvod Štěpána II.
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Bavorského) je v podstatě nemožné současného otevření kostelů pokud možno
třemi průvodci. Tak se dají podchytit v
podstatě všichni průchozí turisté.
Pokud chceme rozvoj turistiky, musíme
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zabezpečit sezonu od června do září celodenně, otevře se tak možnost postupně podchytit školní výpravy.
Ladislav Pecka, průvodce

Pracovní skupina Životní prostředí (SŽP)
Vedení obce Tetín se rozhodlo zavést
novou pracovní skupinu SŽP. Jejími členy jsou místostarosta obce a předseda
pracovní skupiny Martin Novák, Radek
Červenka (voda, kanalizace), zastupitel
Jiří Pinkas (veřejné prostory, technická
četa), Hana Skleničková (veřejná zeleň).
Pokud budete mít zájem a čas můžete se
osobně do této pracovní skupiny zapojit.
SŽP si pro rok 2016 připravila tento

program:
1. Dohled nad provozováním
vodárenství na Tetíně
2. Řízení odpadového hospodářství
3. Ochrana přírody – spolupráce s
orgány ochrany přírody
4. Komunální zeleň
5. Dohled nad technickou četou
6. Připomínkování investičních akcí z
pohledu životního prostředí

Čápi černí po roce zase na Tetíně

V loňském podzimním čísle jsme psali
o tom, že se konečně povedlo prokázat
hnízdění černých čápů v katastru obce.
Po roce se zase z Afriky vrátili a v současné době probíhá hnízdění. Mají letos
tři mláďata. Již proběhlo okroužkování
a další vědecká pozorování. Loni bylo

pět mláďat, ale rodičům se nepovedlo
všechny vyvést. Bohužel jedno nezkušené mládě zahynulo zásahem elektrickým
proudem. V současné době jednáme
s ČEZ Distribuce o technických opatřeních, která by podobnému neštěstí napříště zabránila.
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