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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedi,
rok 2016 se pomalu ale jistě chýlí ke konci. V roce 2016
proběhla na Tetíně celá řada kulturních a společenských akcí, které si kladou za cíl nejen obohatit život
Tetínských občanů, ale i vrátit Tetínu významné mísMartin Hrdlička
to v regionu, které si určitě zaslouží. Chceme v tomto
starosta
trendu pokračovat v roce 2017.
Další naší aktivitou jsou investiční akce, ho dvora, který bude více vyhovovat se
o kterých se mluví v jiných článcích stále zpřísňujícím požadavkům na tříděv tomto zpravodaji. Chceme ve svižné ní a skládkování odpadů. Další větší akcí
stavební aktivitě pokračovat i v příštím je příprava projektu rekonstrukce návsi.
roce, kdy chceme minimálně zateplit Oba projekty se budou s občany probírat
školu a školku, což je spojené s novou fa- formou veřejné diskuze.
sádou. Značné úsilí věnujeme získávání Čekají nás další diskuze ohledně mostu
investičních prostředků z dalších zdrojů na Zavadilce. Snad nové vedení kraje
i mimo rozpočet obce a to jsou dotační bude přístupnější diskuzi než to předfondy a rovněž i příjmy z obcí vlastněné chozí.
firmy Modrý lom Damil.
Věřím, že se ve zpravodaji dozvíte zajíDost možná nás v příštím roce čekají dvě mavé informace a těším se s vámi na
akce a to je vybudování nového sběrné- další spolupráci.

Most na Zavadilce - další vývoj?
Jak jsem Vás v minulosti informoval,
snažíme se minimalizovat úplnou uzavírku mostu na Zavadilce. Možná si ještě
pamatujete, že jsem kontaktoval předchozí vedení Kraje a získal od hejtmana Petery příslib, že se jistě najde technické řešení rekonstrukce mostu, které
minimalizuje úplnou uzavírku. Bohužel
hejtman svůj slib nedodržel a jím řízený odbor dopravy, společně s Krajskou
správou a údržbou silnic, vypsal výběrové řízení na dodavatele a snažil se prosadit variantu počítající s 9 měsíční úplnou
uzavírkou mostu. S tím jsem se jako starosta Tetína nechtěl spokojit a společně
s místostarostou Berouna Mišinou a
starostou Koněprus Havlíčkem, jsme vy-

volali nové jednání na Krajském úřadě,
které proběhlo v září. Na tomto jednání
jsme uvedli řadu argumentů podporujících buď realizaci opravy za zachování
kyvadlové přepravy, nebo řešení, které
počítá se zkrácením úplné uzavírky na
několik měsíců. Pod tíhou argumentů
jsme dostali od vedoucího odboru dopravy příslib, že jsou připraveni s dodavatelem stavby zvolit řešení zkracující
úplnou uzavírku na několik měsíců.
Domnívám se, že výsledek voleb do
Krajského zastupitelstva umožní další
nové jednání s investorem a toto téma.
Martin Hrdlička, starosta
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Stezka sv. Ludmily
V současné době je připravována Stezka
Svaté Ludmily, která propojí pěší a cyklisty z Berouna na Tetín a dále do Srbska
z větší části po bezpečných vedlejších
cestách. Stezka bude označena v mapách a žlutými cedulkami. Bude navazovat na cyklotrasu č. 3 vedoucí z Prahy
na západ. K označení trasy bylo nutné
získání souhlasů všech obcí, vlastníků
pozemků, odboru dopravy a dalších institucí. V nejbližších dnech by měli být
veškeré podpisy získány a odbor dopravy v Berouně bude moci záměr označení

Vize rozvoje

Dostali jsme se do fáze, kdy byly dokončeny Vize rozvoje budoucnosti Tetína.
Činnost architektonické společnosti na
tomto projektu se protáhla, protože
Tetín je významnou obcí s velmi rozsáhlou historii, významnými přírodními prvky a tím pádem je velmi těžké takový celek koncepčně uchopit. Vize rozvoje jsou

trasy stvrdit. Pak bude trasa označena a
při vhodné příležitosti otevřena.
V další fázi se počítá s úpravou povrchů
v některých místech trasy a také s vybudováním bezpečného úseku při výjezdu
z Tetína směrem na Beroun. Ten ovšem
závisí na získání dotace, o kterou budeme žádat. Součástí by také mělo být řešení, které bude mít za účel zbrzdit dopravu vjíždějící do obce.
O. Hrdlička, zastupitel

zveřejněny na webových stránkách
Tetína, kde si veškeré vize můžete prohlédnout. Během listopadu by se mělo
uskutečnit představení vizí veřejnosti.
Termín bude brzy upřesněn.
O. Hrdlička, zastupitel

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						

Místopředseda vlády na Tetíně
V úterý 20. září Tetín navštívil místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL pan Pavel Bělobrádek. Pana místopředsedu a
jeho doprovod - předsedu KDU-ČSL Beroun a kandidáta do kraje Daniela Průšu,
lídra této kandidátky pana Josefa Vacka a
mimo jiné i tetínského kandidáta Aloise
Vašků - přivítal na Tetínském obecním
úřadě starosta Ing. Martin Hrdlička. Představil projekt Svatá Ludmila 1100 let, který vznikl z iniciativy obce Tetín, a požádal
pana místopředsedu o podporu. Pavla
Bělobrádka projekt zaujal a podporu přislíbil. Na základě této schůzky se pokusí
na zasedání vlády prosadit usnesení, které by celému projektu udělilo oficiální
status „Celonárodní projekt“, tak jako to
známe například z projektů „Jan Hus“ či
„Karel IV“.
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Starosta obce doprovodil vzácnou
návštěvu na krátké procházce po Tetínských památkách a následně místopředsedu vlády doprovodil na tetínskou faru,
kde proběhlo setkání se členy Sdružení
svaté Ludmily. Cílem bylo pana místopředsedu vlády seznámit s projektem
výstavby Komunitního centra. Celý záměr projektu představila paní Alena Vacková. I tento projekt pana Bělobrádka
zaujal a rovněž mu přislíbil podporu. Po
malém občerstvení připraveném sestrami Cyrilometodějkami a poděkování za
návštěvu se místopředseda vlády Pavel
Bělobrádek s Tetínem rozloučil a pokračoval do Berouna na veřejnou debatu
v sále na Plzeňce.
Vojtěch Hrdlička, Ivana Vašků
Foto: Alois Vašků

CHKO Český kras a spásání skal

Jak všichni víme, leží většina katastru obce na území Chráněné krajinné oblasti
(CHKO) Český kras. Na území máme dvě Národní přírodní rezervace (NPR) a to Kodu
a Tetínské skály.
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Nejcennějšími částmi těchto NPR jsou
skalní vápencové výstupy a navazující biotopy, zpravidla lesostepní společenstva. Dlouhá staletí byla tato místa
spásána a starší místní občané to z dětství jistě pamatují. Změnou charakteru
života na venkově i na Tetíně postupně
dochází i k zániku přirozené pastvy. To
přináší postupné zarůstání těchto lokalit křovím a travou. Z tohoto důvodu se
CHKO jako orgán ochrany přírody snaží
pastvu znovu zavést, což podporuje navazující prořízku.
Před asi 4 roky byl schválen Plán péče rezervace Tetínské skály. Tomu předcházelo projednání s dotčenými orgány státní
správy včetně předchozího vedení obce
Tetín na podzim 2013. Plán péče NPR
Tetínské skály obsahuje i spásání ovcemi
a kozami. Obec Tetín tehdy neměla připomínky.
V roce 2015 se zahájila prořízka ve spolupráci s Obcí Tetín. V roce 2016 pokračovala s prořízkou v nebezpečných partiích
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specializovaná firma na náklady CHKO.
Zároveň nám bylo oznámeno, že se
chystá spásání nejcennějších partií Tetínských skal a navazujících pozemků. Jako
starosta jsem vzhledem k potřebnosti
opatření a schválenému plánu péče neměl námitek.
Bohužel počátkem srpna došlo k pádu
jednoho berana na trolej a došlo k přerušení dopravy na železnici. SŽDC to
vyhodnotilo jako zcela ojedinělý případ.
Berani totiž dobrovolně ze skal neskákají, a proto nelze vyloučit ani cizí zavinění.
Vzhledem k pozitivním výsledkům spásání na území a vzhledem k tomu, že
spásání podporuje finančně CHKO, nebudeme ani v příštím roce spásání bránit. Stejně jako v letošním roce, tak i příštím vyzveme pastevní firmu, aby stádo
řádně zabezpečila.
V roce 2017 se bude pokračovat s prořízkou na exponovaných místech. Tato
opatření rovněž vítáme, protože zvětší i
turistickou atraktivitu Tetínských skal.

Architektonická studie
Revitalizace historického jádra
obce Tetín

Díky architektonické soutěži byly vybrány vítězné návrhy tří architektonických
ateliérů. Dále na základě dotazníku pro
občany, vernisáže a nastudování projektu zastupiteli vynikl jeden návrh, který
je nutné dopracovat do ideální podoby.
V současné době vítězný ateliér pana
Mackoviče dokončuje důležité úpravy
ve studii tak, aby celý prostor návsi a
Kontakty na OÚ
Tel.: 311622316
Fax: 311622316
ou@tetin.cz

jejího okolí mohl správně fungovat. Studie je diskutována se zastupitelstvem a
dotčenými orgány. Brzy by měla být dopracována do pokročilé podoby a bude
možné ji prezentovat. V období příštích
několika týdnů je předběžně plánována
prezentace finálního konceptu občanům. O termínech této prezentace budou občané včas informováni.
Ondřej Hrdlička, zastupitel

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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Komunitní centrum na Tetíně
Vážení občané,
jménem Římskokatolické farnosti Beroun bych vás ráda informovala o záměru vybudovat na Tetíně Komunitní centrum sv. Ludmily. Myšlenka vzniku centra
žije již několik let a věřím, že mnozí z vás
již o tomto záměru slyšeli. Rekonstrukce objektů fary je dlouhodobě součástí
Vize rozvoje Tetína a obnovy historického jádra obce. V současné době budeme
předkládat projekt, jehož záměrem je
zrekonstruovat velkou stodolu na Komunitní centrum sv. Ludmily. A k čemu by
takové centrum mělo sloužit? Protože se
jedná o „komunitní centrum“, mělo by
sloužit komunitě, tedy v první řadě místním lidem. Chceme, aby ho využívalo co
nejvíce obyvatel Tetína, ale také blízkého
i vzdálenějšího okolí. Chceme, aby došlo
k navázání či prohloubení spolupráce
s místními spolky a organizacemi. Našim záměrem je vybudovat víceúčelový
sál pro cca 70 lidí, který bude možno
využívat alternativně pro různé akce,
přednášky, výstavy, divadla apod. Dále
chceme ve druhém a třetím patře centra

vybudovat prostory pro aktivity zaměřené na seniory a mládež (např. vzdělávací
aktivity v rámci univerzity 3. věku, kurzy, formační pobyty atd.), prostory pro
setkávání místních spolků a klubovnu.
V centru budou také poskytovány 2 sociální služby a základní sociální a právní
poradenství.
Protože má centrum sloužit především
vám, občanům Tetína, chtěla bych Vás
vyzvat k vyplnění ankety, kterou jste
obdrželi do schránek. Anketu můžete
vyplnit i elektronicky. Odkaz na anketu,
najdete na webových stránkách obce
(aktuality - 2. stránka) nebo na Tetínském
facebooku . Anketní lístky můžete vhodit
do schránky fary, nebo obecního úřadu.
Taktéž nás se svými nápady a připomínkami můžete kontaktovat na emailu: kcludmila@seznam.cz.
Těšíme se na vaše ohlasy.

Alena Vacková
Koordinátorka projektu
Římskokatolická farnost Beroun

Socha Panny Marie s Jezulátkem
Před časem jsme Vás informovali, že
Obec Tetín jako vlastník, se tuto památkově chráněnou sochu stojící před
kostelem sv. Kateřiny rozhodla zrekonstruovat. Způsob rekonstrukce schválili památkáři. Socha pochází nejspíše
až z baroka a původně byla v majetku
tetínské rodiny Brajerových. V době socialismu přešla do majetku obce Tetín. Po
volbách jsme se rozhodli tuto poškozenou památku zachránit a rekonstruovat.

Vzhledem k tomu, že ji chápeme nejen
jako majetek obecní, ale jako majetek
všech Tetíňáků, rozhodli jsme se vyhlásit
na rekonstrukci sbírku. Vzhledem k památkové ochraně trvala příprava trochu
déle. Nakonec byla socha úspěšně opravena a slavnostně odhalena dne 16. 9.
v 18 hodin v předvečer Svatoludmilské
pouti. Vzhledem k památkové ochraně
trvala příprava trochu déle. Nakonec
byla socha úspěšně opravena a slavnost-
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ně odhalena dne 16. 9. v 18 hodin v předvečer Svatoludmilské
pouti.
Slavnost byla zahájena žáky ZŠ
Tetín zpěvem slavné písně Nad
Berounkou pod Tetínem. Poté
jsem jako starosta popsal rekonstrukci, připomenul paní Brajerovou a poděkoval dárcům, kteří
přispěli na rekonstrukci. Socha
byla za potlesku přítomných odhalena. Následně jáhen p. Ondřej
Mrzílek sochu požehnal. Závěr
této malé slavnosti patřil paní
Haně Lacmanové z partnerského
Karlštejna, která zazpívala píseň
Ave Maria.
Kaňkou na celé akci bylo to,
že před slavnostním odhalením
stačil neznámý vandal sochu
poškodit, byla uražena noha Ježíška. Socha by měla být neprodleně opravena. Mrzí mne to celé
za nás za všechny, kdo jsme se
opravě věnovali.
Celková cena opravy byla
přibližně 150000 Kč a prováděla
jí sochařská restaurátorská firma
Minks z Valašských Klobouků. Na
sochu přispěly firmy v majetku
rodiny Hrdličků ve výši 40 000 Kč,
rodina Durasova 40 000 Kč, Sdružení sv. Ludmily 7 000Kč, sbírka
Tetínské farnosti 1 200 Kč, Hana
Plotová 1 000Kč, Marie Smetanová + Martin Loduha 1 000Kč,
Lubomír Kameš 500Kč a pan Zdeněk Tenkrát vybudoval zdarma
betonový základ, sokl pod sochu.
Děkuji všem za pomoc.
Martin Hrdlička, starosta
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Partnerská obec Prakovce
Vedení obce mělo vizi vrátit Tetínu jeho
výjimečné postavení v regionu. Dobré
vztahy s okolními obcemi a povědomí
státních orgánů a významných lidí, že
„Tetín žije !“, se stává naší výhodou.
Do této koncepce patří i záměr, definovaný v programu Skupiny pro vnější
vztahy, získávat spolupráci s partnerskými obcemi v ČR i zahraničí. Je jasné, že
jsme pro navazování využili náš největší „vývozní artikl“ a to Sv. Ludmilu. Jak
víte, Tetín inicioval vznik mezinárodního
projektu Svatá Ludmila 1100 let. Na Slovensku leží obce Prakovce, která jediná v této zemi má kostel zasvěcený sv.
Ludmile. Na jaře vznikly první kontakty,
kdy starosta Tetína Ing. Martina Hrdlička
a starosta Prakovců Mgr. Pavol Lukáš se
poprvé setkali v Prakovcích a předjednali spolupráci. Poté následovala návštěva
zastupitelů Prakovců na Tetíně. Oba starostové předjednali znění memoranda.
Na setkání starostů bylo memorandum
o spolupráci podepsáno.
Memorandum se zaměřuje nejen na
spolupráci na půdoryse Ludmily, ale
chce se zaměřovat na rozvoj povědomí
o kořenech evropské, především slovanské křesťanské kultury, na spolupráci
v oblasti výchovy a vzdělávání, výměnu zkušeností s řízením obce, vytváření
podmínek k vzájemnému navštěvování
občanů, budování přátelských vztahů
mezi obcemi pořádáním společenských
akcí a rovněž i propojování podnikatelských subjektů a hledání možností spolupráce.

Obec Prakovce leží v Košickém kraji a
mají přes 3000 obyvatel. Leží v hezké přírodě ve Slovenském Rudohoří a kopce
v okolí mají přes 1000 metrů.
Spolupráce se pozvolna rozbíhá na různých úrovních. Například spolupráce
našich a tamních speleologů. O cestě
Tetíňáků informovala paní Plotová: ,,Vážený pane starosto, spolupráce se zástupci
obce Prakovce se i po naší návštěvě zdárně rozvíjí v mnoha směrech. Přivítání bylo
vřelé, následoval program se zaměřením
na podzemí, protože v okolí Prakovců probíhala po staletí těžební činnost. Neminuli
jsme ani kostel svaté Ludmily. Navázán
kontakt s místními hasiči a záchranáři. Při
neformálních rozhovorech jsme zjistili, že
člen zdejšího zastupitelstva má příbuzné
v Berouně, kam se chystá zavítat. Pozvali jsme ho na Tetín a pan Pecka přislíbil
prohlídku našich kostelů a obce“. Tetínské Sdružení sv. Ludmily přislíbilo zaslat
místní farnosti obrázky a texty, spojené
se sv. Ludmilou, kterých v Prakovcích nemají dostatek, vzhledem k tomu, že úcta
k sv. Ludmile není na Slovensku tolik rozšířena.
Tímto tedy děkujeme skupině Tetínských občanů, kteří Prakovce ve volném
čase navštívili a pomáhají Tetínu v rozvoji spolupráce se slovenskou stranou.
Věříme, že se k spolupráci připojí i další
Tetínské organizace.
Vojtěch Hrdlička,
člen Skupiny pro vnější vztahy (SVV)

Přispějte také svým článkem do Tetínského zpravodaje ! Více na:
vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
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Obec Tetín je úspěšná v získávání
dotací na investice
Hned po nástupu nového zastupitelstva
jsme si vytkli nové cíle v oblasti investic
v Plánu investičního rozvoje. Pro oblast
investic jsme vytvořili z řad Tetínských
odborníků Skupinu pro investiční rozvoj
(SIR). Skupinu vede Martin Machulka a
dále v ní pracuje Ondřej Hrdlička, Vratislav Pšenička, Bernd Kahlert. Některé
investice řídí ještě místostarosta Martin
Novák nebo já jako starosta, případně se
zapojují i někteří další občané. Celkový
počet akcí z investiční oblasti je celkem
70. Do dnešního dne se nám podařilo
dokončit z toho celkem 14 investic či
projektů:
- Sanace vlhkosti ve škole
- Oprava schodů pod kostelem
- Domeček na hřišti
- Oprava školky
- Zateplení kulturního domu
- Ulice Hájka z Libočan
- Cesta v Kodě
- Architektonická studie náves-soutěž
- Rekonstrukce WC v kulturním domě
- Oprava sochy Panny Marie
- Zateplení školy-projekt
- WC škola

- Dešťová kanalizace-pasport
- Nový hřbitov-oprava
V současné době probíhá příprava
celé řady investičních akcí. Obecní rozpočet zcela jistě nebude stačit na všechny investice z Plánu investičního rozvoje.
Jedním z úkolů Skupiny pro vnější vztahy
SVV) je zajišťování dotací pro obec. Tuto
pracovní skupinu vede M.V. Duras, a této
problematice se věnuje několik občanů,
kteří mají s touto oblastí zkušenosti. Doposud se nám podařilo získat dotaci na
zateplení kulturního domu ve výši kolem
3mil. Kč, na ulici Hájka z Libočan ve výši
kolem 1mil.Kč a na rekonstrukci hřbitova
300 tis. Nově jsme získali dotace na opravu fasády základní školy a opravu fasády
mateřské školy.
V této iniciativě nehodláme polevit a
to do konce volebního období, a pokud
nám dáte důvěru ve volbách, pak i v období dalším.
Děkuji všem, kteří se podílejí na realizaci staveb a na shánění investičních
prostředků.
Martin Hrdlička, starosta

Strategická spolupráce s Berounem
Město Beroun patří k Tetínu a Tetín k Berounu a není to jen dáno vzdáleností, provázaností infrastruktury, dostupností služeb, kulturních akcí a třeba i spoluprací oddílů
kopané. Před tisícem let byl Tetín významným krajským sídlem a Beroun čekalo založení králem Přemyslem před 751 lety. Beroun pak převzal rozhodující úlohu v regionu a z Tetína se postupně stávala klasická vesnice. Přeci jen ale Tetínu něco zůstalo. Je
to historická, památková a duchovní jedinečnost tohoto místa. V porevoluční době
to předchůdci reflektovali založením skupiny měst Bohemia Centralis, kde je Tetín
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vedle Kladna, Berouna, Rakovníka a
Beroun, berounskými základními školaSlaného členem.
mi apod.
Poté, co Tetín inicioval vnik spolku Svatá prezentace projektu Svatá Ludmila 1100
Ludmila 1100 let, jsme oslovili i Beroun. let a dalších kulturních akcí na jeho
Současné vedení města Beroun vnímá webových stránkách, v jeho informačTetínský význam pro Berounsko a je spo- ním zpravodaji Radniční list a v Městlupráci nakloněno. Proto na shromáždě- ském informačním centru
ní starostů na Tetíně podepsali staros- administrativní pomoc obci Tetín při
tové Berouna pan Mgr. Ivan Kůs a Ing. zpracování žádostí o poskytnutí dotace
Martin Hrdlička, starosta Tetína a paní k zajištění projektu Svatá Ludmila 1100
PhDr. Ing. Marie Opatrná Ph.D., ředitelka let a dalších kulturních akcí poskytnutí
spolku Svatá Ludmila 1100 let memoran- odpovídající součinnosti a spolupráce
dum o spolupráci.
vedoucí ke zlepšení dopravního propoZúčastněné strany zde deklarují společ- jení obou obcí, podpora projektu Svatá
ný cíl, kterým je důstojné připomenutí Ludmila 1100 let a dalších kulturních
1100. výročí od mučednické smrti kněž- akcí ve sdružení Bohemia Centralis, ve
ny a světice Ludmily v roce 921. V návaz- kterém jsou město Beroun a obec Tetín
nosti na tuto skutečnost si obě strany od řádnými členy.
společné spolupráci konkrétně slibují Starostovi Tetína a Skupině pro vnější
turistický rozvoj, vybudování cyklotra- vztahy (SVV) se podařilo tímto memosy mezi Berounem, Tetínem a Srbskem. randem zkonkretizovat spolupráci. Je
Tetínu se dále nabízí pořádání nebo spo- teď na Kulturně sportovním výboru a
lupořádání akcí a to buď přímo městem, jednotlivých Tetínských organizacích, jak
nebo prostřednictvím jím zřízených or- této možnosti využijí.
ganizací, například Městským kulturním
centrem Beroun, Městskou knihovnou
Vojtěch Hrdlička, člen (SVV)

Ulice Hájka z Libočan dokončena
Tato jedna z nejvíc frekventovaných komunikací na Tetíně se dočkala konečně
totální rekonstrukce. Jak všichni víme,
komunikace vede na hřbitov, k současnému sběrnému dvoru a v neposlední
řadě také ke sportovnímu areálu a také
k pro různé obecní a soukromé akce využívanému „domečku“. Tato místní komunikace pokračuje pak jako účelová
komunikace dolů k Berounce a povede
po ní v nejbližších měsících cyklotrasa
Tetín – Srbsko.
Projektová dokumentace včetně projednání na stavebním úřadě byla připrave-

na za předchozího vedení radnice. V té
době bylo také vydáno stavební povolení a všichni účastníci řízení měli možnost
se k projektové dokumentaci vyjádřit a
to včetně vlastníků okolních parcel. Projekt zpracovala firma Profi Jihlava. Projekt neřešil jen komunikaci samou, ale
musel řešit i dešťovou kanalizaci a vjezdy
do domů.
Nové vedení radnice se zahájením stavby čekalo na podání dotačního projektu.
Výběrové řízení bylo vypsáno počátkem roku 2016 a zvítězila v něm firma
Commatel. Stavebním dozorem investo-
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ra se stala firma Stavis z Kladna. Obec
jsem zastupoval v průběhu výstavby.
Stavba byla provedena v termínu, ale
je pravdou, že v některých fázích mohla postupovat rychleji. Výsledek stavby
vlastní komunikace je uspokojivý a to
včetně spádových poměrů, což prověřilo několik vydatných dešťů. Povedlo
se vyřešit několik výškově komplikovaných vjezdů. Zůstávají nedořešené ještě
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dva, přičemž u jednoho došlo ke změně
majitele nemovitosti a u druhého situaci
komplikuje neústupnost majitele.
Pozitivní na konec je, že se starostovi podařilo získat dotaci, takže stavba bude
částečně financovaná státem.
Martin Machulka, předseda Skupiny
investiční rozvoj
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Modrý lom s.r.o má nové vedení
Vážení čtenáři,
k 1. červenci 2016 jsem byl jmenován
jednatelem společnosti Modrý lom s.r.o.
Rád bych při této příležitosti uvedl několik informací o této společnosti a také
o sobě. Informace o společnosti Modrý
lom s.r.o. najdete rovněž na obecním
webu (www.tetin.cz), z něhož jsem při
vytváření tohoto článku čerpal. Zdrojem informací bylo i pojednání o historii Modrého lomu, jehož autorem je pan
Ing. Hejna.
Historie Modrého lomu
Vápenec se v okolí Tetína těžil zřejmě od
středověku, avšak v malém rozsahu pro
vlastní potřebu obyvatel. V roce 1871
firma „Akciová společnost pro výrobu
vápna a cementu otevřela u Tetína Modrý lom. Po několika transformacích vlastníků těžba pokračovala až do roku 1957,
kdy byla ukončena. Poté lom využívaly
okolní podniky pro účely skladování a
ukládky materiálu. V roce 1994 byl lom
předán Obci Tetín.
Rekultivace lomu, společnost Modrý
lom Damil s.r.o.
Obec zažádala o změnu využití území,
která by umožňovala postupné zavezení
vytěženého prostoru inertním materiálem (vytěžená zemina a hlušina) a rekultivaci území. Rozhodnutí bylo uděleno
v roce 2012 a k realizaci záměru založila obec firmu Modrý lom Damil s.r.o. je
firma, jejímž je jediným společníkem.
Náplní činnosti společnosti je postupná
rekultivace Modrého lomu formou komerčního zavážení a ukládání povolených materiálů. Vzhledem k rozsahu zavážení (až 0,5 mil. m3) představuje výnos

z činnosti společnosti resp. podíl na jejím
zisku významný příspěvek do rozpočtu
obce.
Ukládané materiály a ceny
Modrý lom Damil s.r.o. nabízí možnost
uložení odpadů typu 170504 Výkopová
zemina nebo 170506 Vytěžená hlušina
v prostoru Modrého lomu za částku 124
Kč/m3 bez DPH (celková cena 150 Kč/m3
vč. DPH 21%) pro fyzické osoby - občany
Tetína (ne však pro podnikatelské účely) a 150 Kč/m3 bez DPH (celková cena
181,50 Kč/m3 vč. DPH 21%) pro právnické osoby a fyzické osoby, které nejsou
občany Tetína. Při velkých zakázkách
možnost individuální cenotvorby.
Cíle vedení společnosti
Ve své činnosti bych chtěl dosáhnout
toho, aby obec prostřednictvím společnosti Modrý lom s.r.o. optimálně využila
potenciál, který má díky vlastnictví areálu k dispozici. Cílem není zavézt areál
během jednoho roku za jakoukoli cenu
a vystavit tak obec a její okolí neúměrné
zátěži způsobené dopravou a dalšími
nepříznivými faktory. Naopak, rád bych
poslání Modrého lomu naplňoval postupně tak, aby zátěž byla minimální,
a pokud možno ji občané Tetína vůbec
nepocítili. Stejně tak naše činnost nijak
neomezí pořádání kulturně sportovních
akcí v areálu lomu – především oblíbeného Fichtl cupu. Konečným cílem je
kromě zmíněného ekonomického efektu
postupné vytvoření klidové a relaxační
zóny pro občany Tetína i jeho návštěvníky.

14

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

K tomu směřuje i aktuálně připravovaná sanace stěny lomu, do níž směřovat i
významná částka formou dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu.
V případě dotazů se na mne kdykoli obraťte.
Ing. Tomáš Báča, jednatel
Modrý lom Damil s.r.o. ; 606 188 908
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Nečekaná záchranná akce JSDH Tetín

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Tetín byla dne 10.09. 2016 vyslána Krajským operačním střediskem Hasičského
záchranného sboru v Kladně na doutnající pařez na pravém břehu Berounky.
Naše jednotka vyjela s technikou CAS 16
PV3S v počtu 1+1 a DA VW Transporter v
počtu 1+2 směrem k řece okolo fotbalového hřiště přes železniční viadukt a po
našem břehu Berounky směrem k Berounu. Současně z Berouna vyjela jednotka
HZS Beroun s CAS a čtyřkolkou určenou

k hasebnímu zásahu v nepřístupném
terénu. Naše jednotky dorazily na místo
události ve stejný okamžik, ale uhašení
pařezu bylo přenecháno JSDH Tetín. Po
likvidaci požáru se berounská jednotka vrátila zpět na základnu. JSDH Tetín
z taktických důvodů ještě zůstávala na
místě, aby dohlédla na řádné dohašení.
V závěru akce dostala jednotka informaci od tetínských občanů, že se k nám pomalu sesouvá horkovzdušný balón,
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který má pravděpodobně technické problémy. Balón opravdu přistál na hladině
Berounky cca 200 metrů po proudu pod
místem původního zásahu. Po rychlém
průzkumu a navázání kontaktu s obsluhou balónu jsme se dohodli, že nám z
koše hodí na břeh lano a naše jednotka
je za něj přitáhne na břeh. Když dno koše
vystoupalo cca 4 metry nad hladinu, začali jsme pomalu přitahovat ke břehu,
až se podařilo usadit koš na bezpečné
místo na přilehlém, posekaném poli, kde
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mohla posádka 12 osob bezpečně opustit koš. Nikdo z osádky neutrpěl žádné
zranění, proto jsme nabídli případný odvoz pasažérů, ale nic od nás nepotřebovali, vše již měli zajištěno. Celá záchranná
akce byla nahlášena velitelem zásahu na
KOPIS, kde byla zaevidována jako mimořádná událost, vzhledem k většímu počtu zachráněných osob a ve statistikách
je vedena jako letecká nehoda.
Petr Malíř, Hasiči

Přivítání školního roku
Dětský den proběhl v honitbě MS Tetín
– Jarov. Dětem jsme ukázali myslivecká
zařízení na pozorování a lov zvěře, provedli jsme je i naší zásobárnou krmení
pro zvěř na zimu. Jen pro zajímavost,
každý rok dodáme do honitby zhruba
6t obilí jak pro pernatou tak pro spárkatou zvěř, dále seno a pokud se povede
koupit např. řepu, dáme fůru řepy. Celé

množství krmení dodáváme průběžně
po dobu celého zimního období, tj. od
září až do konce března. Během května
se zásobníky vyčistí a připraví na další
zimu. Na závěr bylo již tradiční opékání
buřtů, a děti se odebraly zpět do školy.
Myslivecké sdružení Zlatý kůň Tetín Jarov
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Berounský drak 2016
V sobotu 3. 9. 2016 se v Berouně v autokempu konal již 11. ročník prestižního
závodu Dračích lodí, do kterých letos
poprvé usedla i tetínská posádka. Nápad
vytvořit společnou posádku složenou
z tetínských spolků, členů zastupitelstva, firem a občanů, kteří by poprvé v
historii reprezentovali naší obec v tomto závodu, vzešel z SDH Tetín. Účelem
tohoto závodu je stmelení lidí a kolektivů, ve kterém jde především o dobře
fungující týmovou spolupráci 21 členné
posádky lodě, která byla v našem případě složena z 11 různých subjektů ( SDH
Tetín, Tetínské maminky, TJ a SK Tetín,
Johnny Servis, Sokol Tetín, Spolek Svatá
Ludmila, ZŠ a MŠ Tetín, Přátelé Modrého Lomu, ČTU Berounka Tetín, občané
Tetína, zastupitelé obce Tetín). Johnny
Servis Tetín, který je již řadu let hlavním sponzorem Tetínských hasičů, náš
společný tým podpořil nejen úžasným
zázemím, ale i ušetřením částky 10.000
Kč za startovné. Obec Tetín nechala vyrobit bílá týmová trička se znakem naší

obce a logem „Tetín žije“. Přestože se tým
poskládal z lidí napříč politickým, ale i
názorovým spektrem, fungoval skvěle
nejen na vodě, to se pak projevilo i na
celkovém výsledku a naše loď si dojela
celkově pro 10. místo z 38 posádek a 1.
místo v kategorii mix firmy. Pohár za 1.
místo v kategorii mix firmy a výsledková
listina, včetně fotografií z celé akce jsou
k nahlédnutí v Tetínské hospodě a vývěskách SDH Tetín, u obchodu a u hasičské
zbrojnice. Skvělá nálada nás všech, vysoké nasazení závodníků, špičkové zázemí,
a bohaté občerstvení, které nám zajišťoval náš technický tým, mělo blahodárný
vliv na celkovém výsledku. Tímto bych
chtěl poděkovat celému realizačnímu
týmu, technickému týmu, sponzorům a
podporovatelům, závodníkům a našim
fanouškům, protože společným úsilím
se podařilo dosáhnout našeho skvělého
sportovního výsledku a skvělé propagace naší obce.
Petr Malíř, hlavní organizátor
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Ohlas z Francie (email)
Email panu Peckovi: ,,Dobrý večer,
dnes jsem se dozvěděla o připravovaném
sobotnim celosvětovém setkaní
Ludmil v Tetíně.
Přeji hezký zítřejší den vám všem,
Ludmilám a všem ostatním. Je to dobrý
nápad, oceňuji smysl pro humor a recesi.
Ať se zadaří!

Zdraví Ludmila Grange z Blagnacu
Francie
(kdysi Zahradkova z Moravy)
--L‘absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus
Avast.
https://www.avast.com/antivirus‘‘

5. Benefiční ples Farní charity Beroun
25. 11. - 20.00 hodin – Kulturní dům Tetín

Ples pro širokou veřejnost pořádá Farní charita Beroun pod záštitou Římskokatolické farnosti Beroun již popáté. Tentokrát se těšíme na kapelu 2+1, předtančení
a losování o ceny, jehož výtěžek podpoří Katolickou mateřskou školu v Berouně a
Azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích. Předprodej vstupenek k
číslovaným stolům probíhá v Městském inf. centru na Husově náměstí.
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První celosvětový sraz Ludmil na Tetíně
- celkem se sešlo 38 Ludmil. Návštěvníků
srazu bylo více, jelikož Ludmily často přišly s doprovodem. Dohromady nás bylo
cca 60 osob.
- nejmladší Ludmile byl 1 rok a 6 dní.
Hned po ní následovala 10 letá slečna
Ludmila. Všechny ostatní Ludmily byly již
nad 18 let.
- nejstarší Ludmile bylo necelých 75 let
- všechny Ludmily byly češky, vyjma jedné paní z Ukrajiny, která již ale trvale žije
v Čechách.
- jedna přijela až z USA, kde bydlí během

zimních měsíců.
- Ludmily přijely převážně ze středních
Čech, našly se ale i výjimky - z nejvzdálenějších míst z ČR přijely Ludmily z Ústí
nad Labem, z Okrouhlé u Nového Boru, z
Lokte, Dobrušky a Jilemnice.
Průběh akce:
Ludmily se mohly na Tetíně registrovat
již od 12 hodiny. Ve 14 hodin proběhlo
vyhlášení - Ludmily byly přivítány zástupkyní obce Tetín - paní Stanislavou
Ludmilou Syrovátkovou. Poté Ludmily
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přivítal také organizátor akce pan Ladislav Pecka. Pak byly vyhlášeny jednotlivé
kategorie.
Celé setkání proběhlo ve velmi milém
duchu, Ludmilám se myšlenka srazu líbila a slibovaly, že přijedou i na druhý ročník. Za organizátory mohu říci, že jsme
velmi rádi, že se prvního ročníku účastnilo tolik Ludmil, a to i přes nepřízeň po-
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časí. Fotografie z akce budou uveřejněny
na stránkách obce Tetín (www.tetin.cz)
a spolku Svatá Ludmila 1100 let (www.
svataludmila.cz) během následujícího
týdne.
Marie Opatrná, manažerka projektu Svatá
Ludmila 1100 let

Tetínské stříkačky

Ve středu 28.9.2016 se oddíl mladých
hasičů z Tetína - Tetínské stříkačky zúčastnili soutěže Brdská výzva. Jednotlivá
stanoviště byla zaměřeny na vzpomínku
události před 72 lety v Dukelském průsmyku (Karpatsko Dukelská operace) jako např. minové pole,dobití muničního
skladu, střílení ze zbraní atd. atmosféra

byla víc než výborná. Děti byli moc šikovní. Nesmím opomenout rodiče, kteří
fandili ze všech sil. Velké díky patří také
veliteli Petru Maliřovi, který se našim dětem věnuje ve svém volném čase.
Za rodiče dětí z oddílu Tetínské stříkačky
Gabriela Veverková
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Nemocnice Hořovice se účastnila
soutěže v první pomoci
V pátek 24. 6. 2016 se v Hořovickém lesoparku Dražovka uskutečnila soutěž
pro děti, které se v zájmové činnosti
věnují základům poskytování první pomoci. Akce byla pořádána oblastním
spolkem Českého červeného kříže (OS
ČČK) Beroun za podpory města Hořovice a dalších významných sponzorů, mezi
nimi i hořovické nemocnice.
Soutěž probíhala již od ranních hodin,
kdy se družstva dostavovala k prezentaci, oficiální zahájení proběhlo krátce po
deváté hodině. Při slavnostním nástupu
soutěžící přivítali zástupci OS ČČK Beroun a hodně štěstí do soutěže jim popřála i Jana Šrámková, místostarostka
města Hořovic. Do soutěže se přihlásilo

přes sto soutěžících nejen z Hořovic ale
také z Berouna a Tetína. Soutěžní trasu
pak absolvovali soutěžící v pětičlenných
družstvech. Na trase děti plnili různé
úkoly, od pravidel silničního provozu,
poznávání bylin až po ošetření fiktivních
zranění.
„Soutěžící se potýkali se zraněními v
různých stupních obtížnosti. Ale i přes
nelehké úkoly dokázaly všechny hlídky
zúročit své vědomosti a tím figurantům
pomoci,“ popsal akci Martin Kosina, zdravotník hořovického oddělení neurologie,
který ve svém volném čase působí právě
v Českém červeném kříži a akci organizoval. V rámci doprovodného programu si
děti mohly vyzkoušet chůzi s ,,opilecký-
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mi brýlemi“, prohlédnout si techniku
městské policie Hořovice a se strážníky si
popovídat.
Na konci soutěžního klání byly vyhlášeny
výsledky. V první kategorii (děti prvního
stupně základní školy) se umístila družstva: 1. Mladí hasiči Tetín, 2. Mladí hasiči
Tetín, 3. 1. ZŠ Hořovice. V druhé kategorii
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(děti druhého stupně základní školy) obsadili všechny vítězné příčky žáci gymnázia Václava Hraběte Hořovice. „V akci, ač
byla pojata jako soutěžní, vůbec nebylo
důležité, kdo zvítězí. Důležité je, že se
děti zajímají o to, jak by mohly v případě
potřeby druhému pomoct a být tak prospěšní,“ dodal hořovický zdravotník.
(převzato z webu Hořovické nemocnice)

Pouť ke Svaté Ludmile nejméně po
osmisté sedmdesáté deváté
Pouť ke Svaté Ludmile nejméně po osmisté sedmdesáté deváté
Těžko říci, kdy věřící poprvé vykonali
pouť ke kněžně Ludmile, která zemřela
v pověsti svatosti. Dle kalendáře Jindřicha Zdíka je slavení svátku formou pouti
doloženo nejméně 879 let od r. 1137, a
za 5 let si připomeneme už 1100 let od
její smrti. Podle legend ke hrobu svaté
Ludmily putovali lidé za zázraky, které se
tam děly, už po její smrti. Proto prý Drahomíra nechala nad jejím hrobem zasvětit chrám archandělu Michaelu, aby byly
zázraky přisuzovány jemu.
Ať už se letos tetínská Svatoludmilská
pouť konala, pokolikáté chtěla, byla naplněná. Aktivitami, spoustou dobrovolných pomocníků, množstvím programu,
ale i požehnáním do poutních oslav.
Začaly už v pátek 16. 9. znovuodhalením opravené sochy Panny Marie vedle
kostela sv. Kateřiny. Po hudební vsuvce
dětí ze Základní školy pár slov řekl starosta Tetína Martin Hrdlička, a po něm
sochu požehnal jáhen Ondřej Mrzílek.
Bezprostředně následovala přednáška
Dr. Kašpara Karel IV. a kult sv. Ludmily.
(Na jednom z prvních vyobrazení svaté Ludmily najdete na wikipedii kresbu

Ludmily a Bořivoje vedle podobné sošky,
není to samozřejmě tato, ale schválně se
podívejte, soška prostě k Tetínu a Ludmile patří.) Následoval také déšť provázený
bouřkou.
V sobotu bylo programu tolik, že se nedalo být najednou všude. Poutní bohoslužba, jako vždy na prostranství před
kostelem, měla začínat v 11hod. V 9 hodin ještě stále lilo... Na prostranství byly
přesunuty stany. Před jedenáctou pršet
přestalo a bylo krásně - nemyslím slunečno, ale příjemně poutně. Poutníci
nezmokli, díky Bohu. Věřím, že na přímluvu sv. Ludmily. Poutní mši celebroval generální vikář Mons. ThLic. Ing. Zdeněk
Wasserbauer spolu s berounským administrátorem P. Mgr. Ing. Petrem Bouškou,
jáhnem Josefem Jonášem a dalšími kněžími a jáhny. Po pouti následovalo jako
vždy občerstvení, které připravují tradičně sestry Cyrilometodějky z tetínské
fary, bylo možno též zakoupit klobásy
a pivo, také bylo možno podpořit Farní
charitu Beroun nákupem výrobků klientů ve stánku před farou. Ve 14 hodin začínaly dvě velmi očekávané akce, divadlo
„Deset, dvacet, sova“ souboru DamÚza
Sdružení svaté Ludmily a První
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celosvětový sraz Ludmil, který pořádal
spolek Svatá Ludmila 1100 let. (A vlastně
také setkání starostů z celého regionu na
Obecním úřadě.) Na setkání kněžniných
jmenovkyň se sešlo 37 Lidušek, Lidek a
Líd. Nejmladší bylo kolem roku, nejvzdálenější byla krajanka z Vermontu. Po setkání si mikrofon předávala místní i cizí
hudební uskupení a my jsme ještě stihli
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kousek divadýlka na faře. Mohu potvrdit,
že dětští diváci se neskutečně bavili. Program pouti pokračoval, chvílemi pršelo,
ale děti si užily i houpačky a těší se zase
napřesrok. My s nimi. Děkujeme všem,
kdo se na takové krásné oslavě podíleli.
Ivana Vašků

Tetín - místo setkávání starostů

Sraz starostů: Starostové Tetína a
Berouna právě podepsali memorandum o
vzájemné spolupráci
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Již podruhé v Tetínské historii se v kulturním domě konalo setkání starostů a
politiků. Poprvé se takto slavnostně na
Tetíně sešli volení představitelé minulý
rok. Setkání se odehrává proto, že chceme vrátit Tetínu jeho důležitou regionální roli, která není zatím vždy vnímána.
Setkání starostů navazuje na Tetínské aktivity jako je vůdčí role v mezinárodním
projektu Svatá Ludmila 1100 let nebo je
boj proti úplné uzavírce mostu na Zavadilce.
Letos pozvání přijali poslankyně Kovářová, krajští zastupitelé Jan Skopeček a
Martin Kupka, kandidát na senátora Holásek. Starostové měst a obcí Beroun, Volyně, Koněprusy, Vráž, Roztoky u Prahy,
Tmaň, Karlštejn a další. Z ciziny přijeli starostové z polské obce Trzcinice, sloven-
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ských Prakovců a německého Goslaru.
Mezi hlavními tématy byly: Most na Zavadilce, lepší koordinace dopravních staveb, projekt Svatá Ludmila 1100 let, cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko, podepsání
memoranda o spolupráci mezi Tetínem
a Prakovci a mezi Tetínem, Berounem a
spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Následně byl společný oběd a poté debata na
různá témata.
Myslím si, že setkání starostů a samosprávných politiků Tetínu přináší nové
kontakty, řadu nových impulsů a inspirací, dohody o spolupráci na nových projektech. Věřím proto, že i v příštích letech
budeme se setkáváním starostů na Tetíně pokračovat.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Podpořte vydání knihy o Tetínu
Místo, dějiny a spiritualita
Tetín patří k významným místům české historie. Na počátku 10. století se tu
nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo
kněžny Ludmily, která tady vychovávala
svého vnuka Václava, budoucího českého knížete, který jí byl svěřen do péče.
Zde byla Ludmila také 15. září 921 zavražděna. S Tetínem a sv. Ludmilou jsou
tak spjaty počátky christianizace Čech a
nástup rodu Přemyslovců k moci.
V roce 2021 uplyne 1100 let od zardoušení sv. Ludmily a na Tetíně se bude konat slavnostní pouť s účastí významných
představitelů církve. V roce 2016 byl
proto zahájen pětiletý cyklus kulturních
akcí Svatá Ludmila 1100 let a připravovaná publikace je součástí tohoto projektu. Publikace by se mohla uplatnit jako
upozornění na tuto významnou událost,
sloužit jako dar a také se stát v tomto případě i cenným vzpomínkovým předmě-

tem pro poutníky.
Koncepce
Publikace bude celobarevnou monografií slavné obce a jejím cílem bude
představit široké veřejnosti význam tohoto místa pro celý český stát. Kniha
bude členěna do sedmi oddílů zahrnujících nejen prehistorii a historii obce,
ale i přírodní kontext, církevní a kulturní
význam, jakož i báje o pověsti s lokalitou spojené. Předmětem zájmu není jen
samotná obec, ale zahrnuto bude celé
současné katastrální území Tetína, přes
Kodu až k Císařské rokli.
Jednotlivé části budou doplněny řadou
fotografií, mapami a dalším doprovodným materiálem. Předpokládaný rozsah
je 300 stran v provedení pevná vazba s
přebalem, formát odvozený od A4. Náklad 1 500 výtisků.
Kniha by měla být trhu na podzim 2017
(říjen/listopad).
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Autoři a struktura knihy
Rozhodnutí vytvořit publikaci vzniklo v
užším kruhu přátel před více než dvěma
roky. S pomocí Václava Cílka a Karla Žáka
se podařilo oslovit editorku knihy Radoslavu Schmelzovou a společně pak sestavit
špičkový tým autorů, čítající více jak desítku odborníků ze všech oblastí tvořících
tematickou osnovu knihy.
Tetín svaté Ludmily
Místo, dějiny a spiritualita
Václav Cílek, Radoslava Schmelzová, Martin Majer a kolektiv
Předmluva – místo, které hovoří
I. Tetín přírodní (Karel Žák, Petr Budil, Pavel
Špryňar a Roman Živor)
II. Tetín pravěký (Daniel Stolz, Karel Sklenář a Václav Matoušek)
III. Tetín slovanský a středověký (Petr Meduna, Michal Lutovský, Daniel Stolz, Josef
Žemlička a Pavel Bolina)
IV. Tetín svaté Ludmily (Jiří Sláma)
V. Tetín starých cest v bájích a pověstech
a jako cíl poutí ke sv. Ludmile (Pavel Bolina a Tomáš Klimek)
VI. Knížectví tetínské Václava Hájka z Libočan (Jan Linka)
VII. Tetín poutnický (Radoslava Schmelzová a Jan Pohunek)
VIII. Tetín mýtický (Jan Pohunek)
VIII. Tetín industriální (Michal Hejna)
IX. Závěr: Tetín kouzelný (Václav Cílek)
Ukázka z knihy
Předmluva – místo, které hovoří
V Českém krasu nedaleko od Prahy a
jen několik kilometrů od Berouna leží v
romantické poloze na vysoké skále nad
řekou obec střední velikosti – Tetín. Je
rozložen podél chráněné krajinné oblasti
na okraji jedné z nejdůležitějších národních přírodních rezervací celých středních
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Čech – Kody. Před víc jak tisícem let právě
v těch nejdůležitějších desetiletích vzniku
českého království toto místo pomohlo vytvořit základ, ze kterého tehdy, ale znovu
i v renesanci, v době národního obrození
a možná i v těchto přelomových letech vyrůstal český národ.
Předkládaná kniha je první větší tetínskou
monografií. Víc jak dvacet autorů včetně
skvělých znalců tohoto kraje Karla Sklenáře, Karla Žáka, Daniela Stolze a dalších v ní
popisuje přírodní bohatství tohoto místa,
několik tisíc let osídlení tetínské ostrožny a
další místní památky. Soustřeďuje se však
zejména na postavu kněžny Ludmily, jejíž
umučení roku 921 přivádí na již po staletí na Tetín tisíce poutníků včetně českých
králů, arcibiskupů a básníků. Stať o svaté
Ludmile i její záhadné dceři či schovance
svaté Orosii dodnes uctívané v Království
aragonském, napsal jeden z největších
znalců prof. J. Sláma.
Na Tetíně však sídlil a svoji Kroniku českou, do té doby největší českou knihu, psal
kronikář Václav Hájek z Libočan, bez kterého by Jiráskovy „Staré pověsti české“ měly
poloviční rozsah. Když po 200 letech vydal
Jan Linka opět její úplné vydání, rozpoznal
ve skladbě Kroniky, obvykle považované
za sbírku napůl vymyšlených příběhů řadu
hlubších klíčů a nevyjasněných tajemství,
které částečně odkrývá kapitola o Tetínském knížectví v této knize.
Kniha není jenom souborem dříve publikovaných údajů, ale přináší i nové poznatky,
jako je například poloha Tetína na severojižní cestě mezi Lužnicí a Ohří-možná mezi
Bavorskem a Saskem – která překvapivě
vede na Libušín, a jejíž další větev protíná
Kazín. Není však ani vyloučeno, že na Tetíně existoval ještě jeden hrad, který mohl
nechat vystavět dnes již téměř neznámý
podnikavý Štěpán z Tetína, který půjčoval
peníze samotnému Janu Lucemburskému.
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Největší radost by nám však udělalo, kdyby
tato kniha sloužila tetínským poutníkům v
poznávání neobvykle bohaté místní krajiny a mýtické i historické tradice Tetína, jednoho z těch několika mála míst, které před
tisícem let pomohly vytvořit osobnost a
duši českého království. Věříme, že dávná
minulost místa nezůstala stát zakletá do
tetínských skal, ale rovněž směřuje do budoucnosti. Místa jako Tetín, které souvisí s
národní identitou a spiritualitou totiž jednou za čas, obvykle v časech proměn, ožívají a po staletých přestávkách opět hovoří
s národem.

– reklama o rozměrech 1/4 tiskové strany v reklamní části publikace (na konci knihy)
– poděkování s logem na stránce poděkování
– 5 dokladových výtisků knihy + možnost nakoupit další výtisky se slevou 30 % proti doporučené
prodejní ceně
Reklama 1/2 tiskové strany A4 		
28 000 Kč (+ 21 % DPH)
– reklama o rozměrech 1/2 tiskové strany v reklamní části publikace (na konci knihy)
– poděkování s logem na stránce poděkování
– 10 dokladových výtisků knihy + možnost nakoupit další výtisky se slevou 30 % proti doporučené
prodejní ceně
Reklama 1/1 tiskové strany A4			
50 000 Kč (+ 21 % DPH)
Nabídka podpory publikace o Tetíně
– reklama o rozměrech 1 tiskové strany v reklamní
Pro fyzické osoby nepodnikající
části publikace (na konci knihy)
– poděkování s logem na stránce poděkování
Příspěvek 2 000 Kč
Odměna: poděkování v knize, 1 dokladový výtisk – 20 dokladových výtisků knihy + možnost nakouknihy + možnost nakoupit další výtisky se slevou pit další výtisky se slevou 30 % proti doporučené
prodejní ceně
25 % proti doporučené prodejní ceně
Příspěvek má formu daru, který lze odečíst od da- Partnerství a reklama 1/1 tiskové strany A4
70 000 Kč (+ 21 % DPH)
ňového základu dárce (potvrzení vystavíme).
– logo na zadní straně obálky
Příspěvek je možné poskytnout:
- peněžním převodem na účet nakladatelství číslo – logo a nápis „Partner/Partneři“ na copyrightové
2400206808, kód banky 2010, do zprávy pro pří- straně (zadní strana obálky)
– reklama o rozměrech 1 tiskové strany v reklamní
jemce uvést příjmení dárce
- poštovní poukázkou na účet nakladatelství číslo části publikace (na konci knihy)
2400206808, kód banky 2010, do zprávy pro pří- – poděkování s logem na stránce poděkování
– 40 dokladových výtisků knihy + možnost nakoujemce uvést příjmení dárce
pit další výtisky se slevou 35 % proti doporučené
- hotově proti potvrzení nakladatelství Dokořán.
prodejní ceně
Pro účely potvrzení, poděkování a doručení knihy
je třeba sdělit nakladatelství e-mailem, poštou či Rozhodli jste se podpořit vydání dosud největší
při hotovostní platbě: jméno a příjmení dárce, by- monografie o Tetíně? Kontaktujte prosím nakladadliště, telefonický či e-mailový kontakt, případně telství Dokořán.
Martin Majer
počet objednaných výtisků nad 1 dokladový výtisk.
Dokořán s.r.o.
Holečkova 9, 150 00 Praha 5
Pro fyzické a právnické osoby podnikající
Příspěvek má vždy charakter reklamy v knize, na- tel.: 257 320 803,
web: www.dokoran.cz,
kladatelství vystaví daňový doklad (fakturu).
Reklama 1/4 tiskové strany A4 		e-mail: marek.pecenka@dokoran.cz
15 000 Kč (+ 21 % DPH)
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