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Slovo místostarosty

Vážení spoluobčané!
Tento zpravodaj je první v novém roce. Proto Vám přeji mnoho štěstí, zdraví a velice úspěšný rok 2017.
V tomto roce budou v obci dále probíhat plánované
investice, např. rozšíření veřejného osvětlení u Sokolovny, výměna části starého vodovodu, který zásobuje ulici Župní a další. Důležitým faktorem je projektová
připravenost. Zpracování projektových dokumentací
probíhá a je naplánováno projektování
dalších investičních akcí. Jedním, a asi
největším projektem, je výstavba chodníku v ulici Na Knížecí. Starší občané a
rodiče školáků, kteří dojíždějí do berounských škol, určitě přivítají plánované vybudování zastávky autobusu v prostoru
točny u křižovatky Spis. Vojáčků a Na
Knížecí. Plánovaných investičních akcí
je mnoho a nelze je zde všechny vyjmenovat. Abychom je mohli realizovat
v co největším rozsahu, budeme dále
pokračovat ve snaze získávat prostředky
prostřednictvím vypsaných dotačních
programů, což se v uplynulém období
dařilo.
Bohužel se nepodařilo zabránit úplné
uzavírce mostu přes železnici na Zavadilce. Starší občané mají jistě v paměti

opravu mostu z počátku devadesátých
let, kdy přes větší rozsah provedených
prací, byl zajištěn střídavý provoz na povolení. Nynější oprava, v letošním roce,
počítá se střídavým provozem od poloviny března do poloviny května a následuje úplná uzavírka, až do září. Podařilo
se alespoň zkrátit úplnou uzavírku z plánovaných devíti měsíců na čtyři a půl
měsíce. Na jednání s firmou Probobus
bylo přislíbeno, že informace o zajištění
dopravy během uzavírky předají včas.
Budeme Vás o tom informovat na stránkách obce a na úřední vývěsce.
Dále bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do práce ve výborech či skupinách a svůj volný čas věnují
práci pro obec.

Most na Zavadilce
Jako starosta obce Tetín ve spolupráci
s okolními obcemi a Tetínskými občany
jsem se snažil po celý rok zabránit úplné
uzavírce mostu. Společně s dalšími představiteli obce jsme absolvovali množství
jednání s předchozím vedením kraje:
odborem dopravy na Krajském úřadě,
vedením města Beroun a realizujícími
firmami. Setkali jsme se s planými sliby,
arogancí a lhaním na straně jedné, ale
se vstřícným postupem na straně druhé.

Martin Novák
místostarosta

Nakonec se situace vyvinula tak, že most
nebude uzavřen na devět měsíců, jak to
investor původně plánoval, ale ,,pouze‘‘
na 4,5 měsíce. Rekonstrukce by měl být
zahájena v dubnu a v květnu pak úplná
uzavírka. Po celou dobu rekonstrukce
je garantována možnost přechodu pro
pěší. Město Beroun přislíbilo zřízení odstavných parkovišť na obou stranách železnice.
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Místostarosta obce Tetín Novák jedná s dopravní firmou Arriva o úpravě jízdního
řádu.
Snad se naše snaha setká s úspěchem.
Martin Hrdlička, starosta

Plán investičního rozvoje 2017
Současné vedení obce od roku 2015
každým rokem připravuje Plán investičního rozvoje, který stručně popisuje
veškeré větší investice do rozvoje obce.
I letos byl tento plán připraven. K nahlédnutí je také na webových stránkách
v sekci Zastupitelstvo obce. Tento plán je
důležitý pro přípravu rozpočtu, přehlednosti investic, koncepčnosti rozvoje a
hlavně proto, abyste věděli, co se dokončilo, co se řeší, chystá a plánuje.
Pro rok 2017 a 2018 se plánuje výstavba
chodníků v ulici Na Knížecí; pokračování

v projektu revitalizace historického jádra
obce; oprava MŠ a ZŠ; vybudování zbytku kanalizace; opravy místních komunikací; započetí tvorby územního plánu;
úpravy v kulturním domě a další. Mnohé
z investic jsou ovšem závislé na dotacích
a proto se nedá počítat s tím, že se veškeré projekty dokončí tento rok. Pro více
informací je sledovat aktualizovaný Plán
investičního rozvoje.
Ondřej Hrdlička, zastupitel
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Činnosti zastupitelů za rok 2016
Pozn. U všech zastupitelů se automaticky počítá s účastí na poradách zastupitelů a
veřejných zasedáních.

Ing. Martin Hrdlička

starosta, zvolen za: Tetín 2010
Činnosti za rok 2016:
Dotace
- Práce skupiny externích a interních specialistů na žádosti o dotace
- Získání dotace na opravu hřbitova, dotace oprava stěn Modrého lomu, zateplení
MŠ, zapeplení ZŠ, dotace CHKO Český kras na kácení - vše celkem ve výši přes 20 mil.
Kč
Vnější vztahy
- Aktivní udržování vztahů s vedením kraje - most, dotace, územní plánování, školství, doprava
- Jednání s vedením ministerstva školství a kultury
- Udržování kontaktů s okolními i vzdálenějšími starosty. Svatoludmilská pouť
2016 - sraz starostů (Beroun, Koněprusy, Líbeznice, Hořovice, Volyně, Roztoky u Prahy,Vráž, Prakovce(SK), Trczinica(PL), Goslar(D),
- Kontakty a spolupráce s církví - Arcibiskup Duka, farnost Beroun, Sdružení svaté
Ludmily
- Region Dolní Berounka -aktivní členství
- Návštěva vedení měst Goslar, Trczinica, Prakovce, Praha, Mělník, Zákolany, Lužické
Srbsko atd. s cílem konkrétní spolupráce(ve volném čase a na vlastní náklady)
- Sraz Tetínských podnikatelů s vedením obce
- Spolupráce s médii Český rozhlas, Česká televize, tiskoviny, facebook, web
- Aktivní spolupráce s firmami a sponzoring od firem Lhoist, Velkostatek Tetín,Hrdlička, Spektra a s místními manšími podnikateli
Modrý lom Damil
- Změny v řízení firmy. Nový jednatel. Zachránění pohledávky od firmy AŠH EKO. Získání okruhu velkých a stálých partnerů z řad stavebních firem
Lomy Mořina
- Získání dodávky 1300 t stěrku na investiční stavby v obci zdarma a ještě příspěvek
na kulturní akce
Hasiči
- Dotažení rozhraní v činnostech jednotky a SDH a vylepšení pojištění hasičů
ProblemReport
- Nástroj občanů na hlášení závad- aktivní provoz a využívání pro zlepšení vzhledu
obce
Akce pro občany
- Účast na většině kulturních a společenských akcích na Tetíně (Tetínské posvícení,
Dětský den, čarodejnice, plesy, dračí lodě atd.
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- Sociální a zdravotní služby na Tetíně
- Vítání občánků
Obecní úřad
- Organizační změny, nová evidence investičních akcí -poračování ve standardizaci
- Posílení technické čety, zakoupení mechanizace a její zprovozněn
Knihy
- Podpora vydavatelům na přípravě knih o Tetíně
Svatá Ludmila 1100 let
- Předsednictví starosty Tetína, rozšíření projektu mezinárodně, získání záštit,konference o sv.Ludmile a Tetínu v Praze
Investiční akce
- Rozběhnutí práce na více než 60 menších i větších investičních akcích
- Projekt chodníky v ulici Na Knížecí
- Opravy komunikací na několika místech a parkoviště u Sokolovny, opravy kolem KD
- Vize rozvoje a studie historického jádra Tetína
- Stezka sv.Ludmily, oprava sochy Panny Marie, sanace stěna rekultivace Modrý lom
příprava, Ul.Hájka z Libočan, oprava Nového hřbitova
Vedení obce
- Podpora aktivní činnosti výborů a skupin( finanční ,kontrolní ,kulturně sportovní,
školský,vnější vztahy, investiční rozvoj, životní prostředí)
VAK Beroun
- Jednání o podmínkách provozování a funkčnosti ČOV
Majetko právní narovnání
- Postupné výkupy a směny pozemků pod veřejnými prostranstvími, věcná břemena,
příhražky apod.
Průvod vévody Bavorského Štěpána II.
- Vznik 1. ročníku z iniciativy Tetína za mezinárodní účasti
Most na Zavadilce
- Jednání na Kraji, petice, společné stanovisko starostů, částečný úspěch
Monstrum pod Tetínem
- Necitlivé zastřěšení železnice pod Tetínskými skalami, snaha o nalezení jiného řešení s AOPK, CHKO, SŽDC

Libor Burian

zastupitel, předseda Kulturně sportovního výboru (KSV), zvolen za: Tetín 2010
- Vedení schůzí Kulturně sportovního výboru (příprava kalendáře akcí na rok 2016,
finanční podpora tetínským spolkům)

Jiří Pinkas

zastupitel, člen pracovní skupiny pro Životní prostředí (SŽP), zvolen za: Tetín 2010
- Aktivní pomoc při aktivitách pracovní skupiny pro Životní prostředí
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Martin Novák

místostarosta, předseda pracovní skupiny pro Životní prostředí,
zvolen za: Tetín 2010
Činnosti za rok 2016:
- Zastupování starosty na jednáních „Regionu dolní Berounka“
- Vedení „Skupiny životního prostředí“
- Účast jednání s VaK Beroun v problematice ČOV a vodovodu
- Součinnost s projektanty při tvorbě projektových dokumentací
- Součinnost s firmou TNT při zpracování podkladů pro žádosti o dotace
- Řešení sběrného dvora
- Veřejné osvětlení
- Pronájmy KD a hospody
- Činnosti při zajištění běžného provozu technické čety

Ivan Smetana

zastupitel, předseda Kontrolního výboru, zvolen za: Tetíňáci pro Tetín
Činnosti za rok 2016:
- Kontrola zápisů a usnesení zastupitelstva Obce Tetín
- Zapojení do problému vodovodu a kanalizace
- Zapojení do výběrových řízení
- Zapojení do jednání o změnách dopravního značení

Ing. Ondřej Hrdlička

zastupitel, předseda Finančního výboru, člen pracovní skupiny pro Investiční
rozvoj (SIR), zvolen za: ODS
Činnosti za rok 2016:
- Kontrola zápisů a usnesení
Vedení Finančního výboru
- Kontrola činnosti Modrého Lomu Damil
- Kontrola plnění rozpočtu 2016
- Kontrola rozpočtových opatření
- Pomoc s přípravou rozpočtu 2016
Pracovní skupina pro Investiční rozvoj (SIR)
- Příprava plánu investičního rozvoje 2017
- Organizace a podpora při tvoření Vizí rozvoje – přednáška pro občany
- Cyklostezka - Dopravní obslužnost Beroun - Tetín – Srbsko
- Cyklotrasa – Beroun – Tetín – Srbsko (stezka Sv. Ludmily)
- Architektonické studie historického jádra Tetína- zajištění dokončení– přednáška
pro občany
- Vize rozvoje –vedení celého projektu za obec
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Josef Nosek

zastupitel, předseda Školského výboru, zvolen za: Starostové a nezávislí
Činnosti za rok 2016:
- Žádné činnosti za rok 2016 nebyly redakci Tetínského zpravodaje poskytnuty

Nataša Závorová

zastupitelka, členka Kulturně sportovního výboru, zvolena za: Tetíňáci pro Tetín
Činnosti za rok 2016:
- Vítání občánků
- Návštěvy občanů při životním jubileu
- Účast na setkání seniorů
- Činnost v Kulturně sportovním výboru

Stanislava Ludmila Syrovátková

zastupitelka, členka Kontrolního výboru, zvolena za: Starostové a nezávislí
Činnosti za rok 2016:
- Schůzka ohledně dopravního značení v obci
- Zprostředkování schůzky s poslankyní Kovářovou-most přes železnici v Berouně
- Zastupovala starostu na akci Sraz Ludmil na Tetíně

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						
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Konference o Václavu Hájkovi
z Libočan
Ústav pro českou literaturu Akademie
věd České republiky ve spolupráci s obcí
Tetín a s projektem Svatá Ludmila 1100
let si Vás dovolují pozvat na konferenci
věnovanou životu a dílu Václava Hájka
z Libočan, která se bude konat 17. listopadu 2017 od 10:00 do večerních
hodin v Kulturním domě Tetín. Václav
Hájek během svého pobytu na Tetíně
v letech 1533–1539 sepsal nejčtenější
a nejcitovanější dílo starší české literatury, Kroniku českou, která vyšla tiskem
roku 1541 v Praze, na Malé Straně. Hájek
ve svém díle povýšil význam Tetína nad
význam Berouna, nedalekého správního
centra Podbrdského kraje, a tak se konference nazvaná příznačně „Místo činu“
bude především zabývat vztahem Hájka
k prostoru a popisovaným lokalitám. Dojde také na rozbor německého překladu
kroniky, který z ní učinil hlavní pramen k
poznání českých dějin ve středoevropském prostoru (německy vyšla v letech

1596, 1697 a 1718) i na její vztah k první
adaptaci do latiny, když se stala základem
latinské kroniky olomouckého biskupa
Jana Dubravia Historia regni Bohemiae
(1552). Konferenci zakončí příspěvek na
téma Hájkova vlivu na pozdější svatoludmilskou legendistiku. Konference se zúčastní přední čeští odborníci, např. prof.
Eva Semotanová z Historického ústavu
AV ČR, doc. Radka Pavlíčková z Univerzity
Palackého v Olomouci, doc. Jan Malura z
Ostravské univerzity, dr. Vlastimil Brom z
Masarykovy univerzity v Brně, dr. Lucie
Storchová z Filozofického ústavu AV ČR a
řada dalších specialistů na starší českou
literaturu a dějiny. Není pochyb o tom, že
genius loci Tetína měl vliv na vznik naší
nejvýznamnější raně novověké knihy,
doufejme že bude inspirací i pro vzájemné setkání všech opravdových zájemců o
poznání naší minulosti.
Jan Linka, Ústav pro Českou literaturu

Vánoční jarmark na Tetíně
V sobotu 26. listopadu se uskutečnil již
tradiční vánoční jarmark. Kolektiv TM,
ZŠ a MŠ a ostatní prodejci si připravili
zajímavé výrobky k prodeji. I přesto, že
ten den bylo v okolí více trhů a nebylo
lehké sehnat prodejce, tak si myslím, že
výrobky byly zajímavé. Potěšila nás účast
zástupců Farmy Homola s mléčnými výrobky z Bělče.
Dětské divadélko bylo opět hojně navštívené a děti byly spokojené.
Opět jsme zařadili prodej použitých nepotřebných věcí na podroda našeho

Tetínského Sokola.
Dle ohlasů občanů se letošní rok
VÁNOČNÍ STROM obzvlášť povedl a velkou zásluhu má i nové osvětlení stromu.
Tímto děkujeme zástupcům obce a všem
kteří se podíleli na přípravě stromu.
Děkujeme:
panu místostarostovi M. Novákovi za
projev, panu P. Malířovi za rozsvícení
stromu a Obci Tetín za finanční přispění
a podporu.
panu Burianovi a Habrovi za ozvučení
akce rozsvícení vánočního stromu.
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Kolektivu MŠ a ZŠ za pomoc, tvořivé dílničky paní učitelce G. Hirnerové, nastudování písní paní učitelce S. Sakačové.
Mimo to také, za zapůjčení prostor pro
tvoření TM.
Velké poděkování patří nejen dětem ale
i jejich rodičům a prarodičům za velkou

pomoc s výrobou věnců, svícnů i se samotným jarmarkem.
Bez těchto lidí by se vánoční jarmark neuskutečnil a nebyl by tak úspěšný.
za TETÍNSKÉ MAMINKY
Hana Rajmonová

Předvánoční setkání seniorů
V sobotu 26. 11. 2016 před první adventní nedělí se v salonku Tetínské hospody
uskutečnilo setkání seniorů se zástupci
obce. Přítomni byli místostarosta obce
Martin Novák, pracovnice OÚ Markéta
Hejnová a členka kulturně sportovního
výboru Nataša Závorová. Seniorů bylo
přítomno asi 22.
Setkání zahájil Martin Novák, který
seznámil přítomné s programem. Upozornil, že je v řešení možnost odebírání
obědů v Tetínské hospodě a možný příplatek na obědy od obce pro věkovou
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kategorii 70+. Dále všechny pozval na
vánoční jarmark, který současně probíhal v sále KD a na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu před KD, které následovalo hned po ukončení setkání. Na
závěr popřál všem hodně zdraví a hezké
svátky.
Potom přišli žáci základní a mateřské
školy a seniorům zahráli a zazpívali. Pro
každého zúčastněného byl připraven na
stole malý dárek – perníček s vánoční tematikou. Jako pohoštění byly připraveny
obložené mísy, káva, čaj, ale i pivo, víno
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a nealko.
Od 16 hodin hrály seniorům Tetínské kytary ve složení Václav Filip, Jiří Červenka,
Josef Pagač, Jiří Dvořák a Tomáš Jakl. Až na poslední dva jmenované – také senioři.
Hráli písničky trampské, lidové i na přání.
Nataša Závorová, zastupitelka

Zájezd do Mělníka
Obec Tetín zorganizovala v rámci projektu Svatá Ludmila 1100 let předvánoční
zájezd do města Mělník.
Odjezd se zkomplikoval, protože v noci
pršelo a do rána mírně namrzly silnice i
chodníky. Odjížděli jsme s mírným zpožděním a cesta se také poněkud časově
protáhla.
V Mělníce nás očekávala průvodkyně
paní Renáta Špačková. Prohlédli jsme si
kostel sv. Ludmily, historickou část města, zastavili jsme se na nádvoří mělnického zámku a na vyhlídce na soutok Labe a
Vltavy. Podívali jsme se do kostela Sv. Petra a Sv. Pavla, který byl krásně vánočně
vyzdoben. Paní Špačková nám ke všemu

podala zajímavé informace velmi poutavou formou a zodpověděla ochotně i
případné dotazy. Nakonec jsme navštívili mělnické podzemí.
Potom dostali účastníci zájezdu prostor
pro individuální program, čehož někteří
využili k návštěvě Muzea, nebo prohlídce a vánočnímu nákupu na Vánočních
trzích.
Protože nám počasí opravdu nepřálo dopoledne byla mlha, odpoledne pršelo
- přišlo vhod i občerstvení v restauraci.
I přes nepřízeň počasí se zájezd vydařil.
Markéta Hejnová
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Základní škola a co dál?
Vedení obce si je vědomo významu základní a mateřské školy pro Tetín, a proto
se snaží jako zřizovatel její činnost podpořit nejen investiční činností, ale i její
činnost celkově. V současné době jsou
rodiče znejistěni zprávami o přetížení
ZŠ v Berouně a problémem umísťování
dětí na druhém stupni. Informace jsem
osobně prověřoval, jak se starostou v Berouně, tak na kraji a ministerstvu školství.
Situace jistě nebude tak dramatická, jak
někteří rodiče očekávají a jistě najdeme
řešení. V této věci se vedení obce, vedení ZŠ na Tetíně, Školský výbor a Školská
rada sešli několikrát a hledáme cesty,
jak školu dále rozvinout. Uvažuje se i o
možnosti vytvoření druhého stupně na
Tetíně.
Pro ilustraci přikládáme dopis starosty
rodičům na třídní schůzky z ledna tohoto roku:
Vážení rodiče,
bohužel jsem služebně mimo Tetín a nemohu Vás na třídních schůzkách oslovit
osobně. Připravil jsem si ale několik aktuálních informací, souvisejících se současným
děním a našimi záměry se základní školou
do budoucna. Požádal jsem, aby Vám text
přečetl člen ŠV Michal Hejna.
Základní škola na Tetíně existuje již od
18. století od doby Marie Terezie. Současné vedení základní školy, konkrétně Mgr.
Jitka Štencová a její tým se věnuje vedení
školy již 16 let a její obětavá a cílevědomá
práce se odrazila na velmi dobrém jménu
naší školy. Jako zřizovatel školy Obec Tetín
si toho velmi vážíme. Existence školy v obci
je klíčovou otázkou rozvoje Tetína do budoucna.
V současné době se Berounská aglomerace masivně rozrůstá a to přináší nároky i

na školská zařízení, kde hrozí jejich nedostatečná kapacita. Tyto informace dolehly
i k některým z Vás a někteří rodiče, zvažují
své děti přihlásit již během studia prvního
stupně na některou z Berounských základních škol. Na to samozřejmě mají právo,
ale myslím, že se jedná o předčasnou paniku a domnívám se, že umístění dětí po
absolvování prvního stupně na některou
ze základních škol v Berouně se povede
vyřešit.
Obec Tetín jako zřizovatel školy v současné
době dělá tato opatření:
1. Připravujeme vybudování odborné
učebny ve 3.NP školy v podkroví. Projekt je
hotov a žádáme o dotaci.
2. Připravujeme zateplení celého objektu.
Dotaci jsme již získali.
3. Spolupráce s městem Beroun. V minulém roce jsme podepsali s Městem Beroun
smlouvu o strategické spolupráci v kulturní oblasti. Starosta Berouna veřejně
prohlásil, že je připraven s Tetínem spolupracovat i v oblasti školství. V nejbližších
dnech se sejdu se starostou Kůsem a projednáme možnosti. Budeme projednávat
téma tzv. svazkové školy.
4. Jednání se základními školami a jejich
řediteli probíhá a prověřujeme skutečný
stav. Projednáváme téma spádovosti.
5. Jednání se Středočeským krajem. Jako
starosta mám domluvenu schůzku u radního pro školství Jana Skopečka. Tématem
je další rozvoj základní školy na Tetíně ve
vazbě na obsazenost Berounských škol.
6. Doprava. Jednáme se společností Arriva
o vylepšení dopravy dětí na Tetín v odpoledních hodinách. Místostarosta Novák
jednal dne 23. 1. s ředitelem
Kášem.
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7. Druhý stupeň na Tetíně
Díky prestiži Tetína a i jeho základní školy, kvalitě a stabilitě učitelského sboru
ZO Tetín vážně uvažuje o zřízení druhého
stupně. V současné době probíhá zpracování studie a tématem se budeme v nejbližších měsících intenzívně zabývat a budeme Vás průběžně informovat.
Odvažuji se domnívat, že výše uvedených
7 bodů nejen dokazuje, že jako zřizovatel
nesedíme se založenýma rukama, ale že
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aktuální situaci řešíme. Chceme jako Tetínská komunita do školy investovat a rozvoj
školy je v souladu s naší dlouhodobou strategií. Bez žáků to ale nemá cenu. Zůstaňte
proto našimi spojenci a dávejte nadále své
děti do školy na Tetín!
S úctou Váš starosta
Ing. Martin Hrdlička

Činnosti skupiny pro Vnější vztahy
Ohlédnutí za rokem 2016
Skupina SVV začala rok 2016 přijetím nových stálých i externích členů.
Co se týče reprezentace obce a získávání
kontaktů, obec Tetín podepsala
MEMORANDUM o spolupráci s městem
Beroun a spolkem Svatá Ludmila 1100
let. Zde se nám mimo jiné otevřela mož-

nost prezentovat obec Tetín na akcích
pořádaných Berounem. Podíleli jsme
se na vytvoření nového propagačního
letáku „TETÍN - projděte se tam, kde kráčely dějiny“, uskutečnilo se již 2. setkání
politiků a starostů okolních měst a obcí
a 1. setkání podnikatelů a živnostníků
z Tetína. Podařilo se navázat spolupráci
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se Spolkem Karel IV. 700 let. Díky této Nahlédnutí do roku 2017
spolupráci se pořádala na Tetíně putovní V roce 2017 chceme navázat na úspěšné
výstava o Karlu IV. a dále byl Tetín iniciá- akce z roku loňského, tozn. Uspořádat
torem průvodu vévody bavorského Ště- znovu Průvod vévody bavorského Štěpána II.
pána II., iniciovat 3. setkání starostů okolDalším bodem programu SVV je získává- ních měst a obcí a 2. setkání podnikatelů,
ní finančních prostředků, kde se podařilo a ve spolupráci z ŘKF Beroun podpořit
získat finanční prostředky na rekonstruk- tradiční pouť k Svaté Ludmile a Svatokaci hřbitova a sanaci Modrého lomu.
teřinskou pouť.
Třetím bodem programu je aktivita Svatá Z nových akcí proběhne na Tetíně 17.
Ludmila 1100 let, jejíž spolek byl založen listopadu konference o V. Hájkovi z Lia úspěšně funguje. Z jeho činnosti mů- bočan, na níž přislíbily účast bohemistžeme upozornit na úspěšnou jarní kon- ky z Maďarska a Francie. Pořadatelem je
ferenci na téma Svatá Ludmila 1100 let, Ústav pro českou literaturu.
tradiční pouť ke Svaté Ludmile, velice Stále se budeme snažit o získání finančúspěšný 1. celosvětový sraz Ludmil na ních prostředků a navázání spolupráce
Tetíně (dorazila i Ludmila z USA či z Ukra- s dalšími partnerskými městy, kde se bujiny) a Svatokateřinskou pouť.
deme snažit proniknout např. mezi LuZávěrečným bodem je vyhledá- žické Srby, do Polska nebo Texasu.
vání partnerských obcí. Pan staMatthew (Matěj) V. Duras
rosta
podepsal
MEMORANDUM
předseda SVV
o partnerství a spolupráci mezi obcemi
Tetín a Prakovce (Slovenská republika).

PhDr. Jana Brajerová
Dne 3. února 2017 jsem se zúčastnila,
v berounské obřadní síni pohřbu tetínské rodačky a Čestné občanky obce Tetín
paní PhDr. Jany Brajerové. Paní doktorka
zemřela 21. ledna v nedožitých 93 letech. A tak, jak jsem tam tak seděla, při
písni Nad Berounkou pod Tetínem, mi
prošlo hlavou mnoho let, kdy jsem jako
zaměstnankyně obce a později i starostka obce Tetín, s paní doktorkou spolupracovala. Nejaktivnější spolupráce
s naší obcí ale byla za starostování pana
Pavla Hejny. Paní doktorka byla velice
činorodá a některé její nápady nás i často překvapili. Zvláště velmi oblíbené se
staly koncerty v kostele sv. Ludmily, na
kterých vystupovali naši přední umělci

jako J. Svěcený, P. Šporcl, R. Pachman, D.
Hořínková, Š. Rak a další a další. Napsala nezištně mnoho publikací o historii
naší obce. Stála za založením Tetínkého
muzea, umístěním pamětníchdesek V.
Vojáčka, Hájka z Libočan nebo i letce
ze 2. světové války Zdeňka Kothery, za
umístěním venkovních hodin na průčelí zámečku, které hrají v každou hodinu
část písně Nad Berounkou pod Tetínem.
I proto jí v roce 2004 byl Zastupitelstvem
obce udělen titul „Čestné občanky obce
Tetín“.
Pohřbu se zúčastnili někteří tetínští občané, mezi nimi i bývalý starostové obce
Ing. J. Červenka a P. Hejna, první průvodkyně v muzeu paní L. Brejchová a paní
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PhDr. Jana Brajerová v kostele Svaté Ludmily během
koncertu houslisty Pavla Šporcla v roce 2007
paní L. Viezanová, současná průvodkyně
muzea, z fary pak JUDr. J. Civínová, zaměstnankyně
Pohřbu se zúčastnili někteří tetínští občané, mezi nimi i bývalý starostové obce
Ing. J. Červenka a P. Hejna, první průvodkyně v muzeu paní L. Brejchová a paní L.
Viezanová, současná průvodkyně muzea, z fary pak JUDr. J. Civínová, zaměstnankyně obce paní M. Hejnová. Přítomna byla i bývalá ředitelka ZŠ Tetín, paní
Helena Kulhánková, pan Fr. Malý, bývalý
přednosta Okresního úřadu v Berouně,
přijel tiskař pan Milan Jandík, který ve
své tiskárně tiskl veškeré publikace, které paní Jana Brajerová pro obec vydala,

manželka J. Kryla, který pomáhal při založení Tetínského muzea se zvukovou
technikou, ze známých osobností pak
Richard Pachman, v jehož podání slýcháváte z místného rozhlasu píseň Nad Berounkou pod Tetínem jako znělku naší
obce, přijeli se rozloučit i někteří z pravidelných návštěvníků koncertů.
S Paní Janou Brajerovou odešla vzácná
osobnost jakých je velmi málo a na její
práci se bude jen těžko navazovat.
Jak bylo řečeno ve smuteční řeči, paní
Jana bývala někdy dost tvrdohlavá, ale
ruku na srdce, bez té její tvrdohlavosti by
se mnoho věcí neuskutečnilo.
Stáňa L. Syrovátková, zastupitelka
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Stezka Sv. Ludmily
Jedním z cílů vedení obce je přilákat více
návštěvníků na Tetín a zároveň i zlepšit
dopravní dostupnost Tetína pro její občany. Mezi Berounem a Srbskem existuje
Cyklostezka po stopách českých králů,
která je lidmi hojně využívána a Tetín
je tím pádem trochu odtržen a lidé ho
mají možnost vidět akorát od řeky. A to
je škoda! Nová stezka propojí Tetín s Berounem a Srbskem a tím dokončí místní
okruh. Trasa je pojmenována podle sv.
Ludmily, protože to je jeden z nejčastějších důvodů, proč se lidé na Tetín
vydávají. Trasa bude oficiálně otevřena

na Květnou neděli 9. dubna, tedy týden
před Velikonocemi. Více o akci se dozvíte
v příštích měsících.
Tato investice je velmi propojena s plánovanou cyklostezkou, na které se pracuje, ale bude dokončena až poté, co by
se získala případná dotace a souhlasy
vlastníků pozemků. Ta by měla zajistit i
bezpečnou chůzi a jízdu na kole mimo
silnici v úseku mezi Rozvodnou a Tetínem.

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.

Ondřej Hrdlička, zastupitel

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

16

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Dar města Goslar Tetínu
V roce 2015 při příležitosti 750. let města Beroun se starosta obce Tetín, Martin
Hrdlička, seznámil s Burkhardem Siebertem, prvním radním města Goslar.
Následně navázal s tímto partnerským
městem Berouna spolupráci i za obec
Tetín. V rámci přátelství města Goslar a
obce Tetín, přijal Burkhard Siebert roli
vévody Štěpána II. Bavorského v západní
větvi průvodu Karla IV. na Karlštejn, který poprvé v roce 2016 procházel i přes
Tetín. Při příležitosti Svatoludmilské pouti 2016 na Tetín se uskutečnil sraz starostů na mezinárodní úrovni a pan Siebert
slavnostně předal dar města Goslar obci
Tetín, kopii listiny císaře Karla IV., která se

nachází v goslarském archivu.
Listina vydaná ve dvojím vyhotovení
roku 1349 v Cáchách je opatřena pečetí
Karlova majestátu, která je k ní upevněna
červenými a žlutými hedvábnými nitěmi.
Císař Karel IV. zde potvrzuje práva a privilegia goslarským radním a občanům,
která jim byla udělena Karlovými předchůdci. Pod pohrůžkou své nemilosti tak
zakazuje, aby kdokoli bránil radním i občanům požívat těchto privilegií a nabádá
spíše k jejich podpoře.
Listina je i s překladem k nahlédnutí na
Obecním úřadě obce Tetín.

Děkujeme všem, kteří s námi v loňském
roce připravili zajímavé pořady a aktivity, ve kterých chceme i letos pokračovat.
A těšíme se, že tato rekapitulace vám je
připomene a naláká vás na příště.

již tři setkání a to povídání o ostrovech
Zanzibar, Santorini a Kuba. Na letošní
rok jsme připravili pokračování cyklu o
cestování. Budeme putovat s několika
cestovateli po celém světě. Nyní jsou
připraveny „cesty“ do Izraele, Normandie, New Yorku, Itálie…
Další setkání bude 3. 2. v pátek od 19.00
- putování po Izraeli. “Izrael zespoda“:
příroda a podzemí Negevské pouště a
Judských hor” s panem Lukášem Faltejskem.

Marie Smetanová, Obecní úřad Tetín

Kulturní aktivity pořádané
Vinotékou Tetín v loňském roce

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE TETÍNA
Společně s panem ing. Michalem
Hejnou jsme uspořádali cyklus devíti
přednášek o historii Tetína, který byl
doplněný promítáním historických
fotografií Tetína. Celý cyklus byl velice
oblíbený a hojně navštěvovaný. Protože
se nám podařilo přesvědčit vedení obce,
chceme tento cyklus za podpory obce
letos na jaře vydat knižně.
CESTOVATELÉ NA TETÍNĚ na rok
2016/2017
Od září loňského roku se uskutečnily

CRUISE SUMMER DAY 2016 - Výstava
nejen amerických aut
Na letošní setkání přijelo dokonce dvacet krásných aut, počasí bylo slunečné,
atmosféra pohodová. Děkujeme všem,
kteří přispěli a podpořili Klubíčko, dále
všem kteří se podíleli na přípravě a real-
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izaci setkání. Panu Zdeňku Holovskému
a jeho přátelům za přípravu a organizaci,
panu Durasovi a firmě Johnny Servis, firmě Pointec a Obci Tetín za příspěvek na
tuto akci a především všem účastníkům
- majitelům krásných strojů.
TETÍNSKÉ VINOBRANÍ PRO DĚTI 2016
Dne 3. 9. 2016 se poprvé podařilo tetínské vinotéce zorganizovat „Tetínské
dětské vinobraní“. Děti přišly s košíčky
slavnostně oblečeny. Vyzkoušely si, jak
se vinné hrozny stříhají, vyšlapávají, vybírají třapiny, jak se lisuje na lisu a hlavně
jak ta čerstvá šťáva opravdu chutná. S
dětmi přišli nejen rodiče, ale i babičky a
dědové. Někteří dospěláci si vše nejdříve
trochu s ostychem, ale pak úplně naplno
vyzkoušeli také. Dědové a taťkové lisovali, babičky s maminkami vyšlapávaly, a
celé dopoledne uteklo jako voda.
Těšíme se na další ročník.
TETÍN PRO KLUBÍČKO
V letošním roce jsme pořádali na jaře a
na podzim na prostranství před Vinotékou Tetín řemeslné tržiště a hudební odpoledne na podporu organizace Klubíčko Beroun, o.p.s.
Zahájení programu řemeslného tržiště
proběhlo tradičně dělostřelbou pana
Utratila a následovala prezentace činností neziskových a veřejně prospěšných
organizací a prodej drobných dárkových
předmětů a prezentace rukodělných
výrobků klientů chráněných dílen. Další
akce spojené s Klubíčkem byly: Tetínské
knižní kramaření aneb Bazar knih pro
Klubíčko a Tetínská burčáková slavnost
aneb Degustace burčáku.
Program obohatil prodej domácích bio
produktů, bylinných přípravků, preclíků,
úžasných koláčů, pagáčků, sýrů, medu,
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grilovaných pochoutek, připraveni byli
poníci, plno her a malování pro malé
návštěvníky včetně opékání buřtů od p.
Tenkráta. Odpolední program byl opět
zahájen dělostřelbou pana Utratila. Nabízel hudební vystoupení kapel Náhodná
sešlost, Kaluwajt a Blue Time (bluegrass a
country). Závěrem dne se stal Historický
biograf u vinotéky, kde se promítly staré
černobílé filmy ze života Tetína.
KAREL IV. na Tetíně
- Kulturní akce spojené se 700. výročím
narození Karla IV. a i s rodem Lucemburků.
- V květnu v kostele sv. Ludmily přednáška „Václav IV. a svatý Jan z Nepomuku“.
Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., český historik
specializující se na kulturu a umění baroka.
V červnu KRÁLOVSKÝ PRŮVOD do Karlštejna
PUTOVNÍ VÝSTAVA 10 INSPIRACÍ KARLA
IV. byla uspořádána v kulturním domě
na Tetíně.
V září v kostele sv. Ludmily přednáška
„Karel IV. a kult svaté Ludmily“ PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar Ph.D. český historik specializující se na kulturu a
sport.
V listopadu v kostele sv. Ludmily přednáška „Karel IV. a svatá Kateřina Alexandrijská“ Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., český historik specializující se na dějiny pozdního
středověku, zvláště husitství, a na historiografii.
TETÍNSKÝ OHŇOSTROJ a tradiční setkání
k 17. listopadu 1989
Pořádali jsme poslední akci roku a tou
bylo již třetí tradiční setkání u Tetín:
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„Oslav k výročí Dne boje za svobodu respektive k 17. listopadu je na Berounsku
tradičně jako šafránu. Jednou z vlaštovek je ale Tetín, kde se už třetím rokem konal
v předvečer státního svátku vzpomínkový happening“ – psalo se i letos v Berounském deníku.
Tomáš Hampejs, Vinotéka Tetín

Myslivecký ples
Myslivecký spolek TETÍN – JAROV Zlatý
kůň uspořádal v obnovené historii v pořadí již čtvrtý myslivecký ples, který se konal 14. 1. 2017 jako obvykle v tetínském
Kulturním domě. Již se stala zvykem velmi bohatá zvěřinová tombola, která obsahovala kromě mnoha desítek bažantů
a orebic také čím dál tím vzácnější zajíce
a jako vždy několik divočáků a dokonce i zvěř vysokou. Osvědčená hudební
skupina Ideál hrála tradiční a oblíbené
písně, čímž spolehlivě plnila parket zdatnými tanečními páry. Ples byl opět koncipován jako nekuřácký a tentokrát se

nekouřilo ani ve výčepu restaurace, což
bylo účastníky plesu kvitováno s povděkem. Celý průběh plesu se velmi vydařil
a návštěvníci odcházeli velice spokojeni,
byť často měli problém pobrat do rukou
veškeré tombolové ceny, případně výhry v šipkovém klání. Na příští rok chystá
pořádající myslivecký spolek několik inovací v programu plesu, takže se nyní již
všichni těšíme na další ročník! Myslivecký spolek touto cestou děkuje obecnímu
úřadu za zapůjčení sálu a vedení restaurace za dobrou spolupráci.
pan Jedlička
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Tříkrálové koledování na Tetíně

V pátek 6. 1. 2017 proběhlo v naší obci
tříkrálové koledování dětí. Cílem této
akce je zachovat staročeskou tradici,
společně přispět dobré věci a spojit různé skupiny občanů. Do této akce se tentokrát zapojilo více dětí a občanů, proto
bylo možné koledovat ve více domech.
Koledníci vyrazili v 16.00 hod. od základní školy, přes náves k Hospodě u Plotice,
kde po bohatém občerstvení se děti rozdělily na dvě skupiny. Jedna skupina se
vrátila přes náves na starý Tetín, do ulice
V Rybářích, Na Průhonech a zpět do ulice
Pod Ajskou. Druhá skupina koledovala
v ulicích Kodecká, Včelařská, Na Knížecí,
Odboje, Politických vězňů, Bořivoje, Na
Příkopech. Obě skupiny se na závěr sešly ve Vinotéce, kde na koledníky čekala
teplá a sladká odměna.
Tříkrálové koledování se konalo v rámci

celostátní Tříkrálové sbírky, kterou tradičně pořádá Charita ČR. Jde o největší
dobrovolnickou akci u nás. Tříkrálovou
sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita Beroun. Do dvaceti
dvou sbírkových pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 61 605
Kč. Z toho na Tetíně děti vykoledovali
do dvou pokladniček celkem 7 045 Kč.
Výnos sbírky na Berounsku bude určen
na školní pomůcky a aktivity pro děti ze
sociálně slabých rodin – klienty Sociálně
aktivizační služby Betlém a k rozvoji z
této služby. Část výnosu podpoří rozvoj
dalších sociálních služeb Farní charity
Beroun. Další informace najdete na internetových stránkách www.charita-beroun.cz
Počet koledníků byl ze všech obcí v okolí
na Tetíně nejvyšší. Všem dětem, občanům,
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kteří je přivítali, organizátorům a rodičům za to patří velká pochvala. I když byl
venku pořádný mráz, myslím, že akce se
povedla. Pokud jsme na nějaký dům, který předem dostal letáček o koledování,
zapomněli, dodatečně se omlouváme.
Rádi bychom zvlášť poděkovali Základní
škole Tetín, Obecnímu úřadu Tetín a Hasičům Tetín, bez pomoci kterých by akce
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nebyla tak zdařilá. Extra poděkování posíláme i do Hospůdky u Plotice a Vinotéky Tetín.
Děkujeme za podporu. Všechno dobré
v roce 2017 a na shledanou příště. Tetín
žije!

Hana Rajmonová
Anne Marie Páleníčková
Martin Loduha

Sborník Český kras 2016
Nový, v pořadí již 42. svazek sborníku
Muzea Českého krasu obsahuje hned
několik článků, týkajících se Tetína a jeho
okolí.
Prvním z nich je příspěvek „Nález kostí a
zubů medvěda v jeskyni Martina u Tetína“ od J. Wagnera z Národního muzea,
se spoluautorstvím členů naší jeskyňářské skupiny – J. Zelinky, R. Frdlíka a B. Kahlerta. Při pokusech o nové objevy v „Kajdově chodbě“ zde byly v letech 2014 a
2015 nalezeny kosterní pozůstatky, které
byly určeny jako kosti a zuby medvěda
hnědého. Velkým překvapením je určení
stáří nálezu radiouhlíkovou metodou –
získaný interval je mezi 31 089 – 29 207
př. n. l. Tyto údaje zařazují dobu života
nalezeného medvěda do poslední doby
ledové. Hlavním druhem medvěda v poslední době ledové přitom byl robustnější medvěd jeskynní a nálezy kostí m.
hnědých z tohoto období nejsou úplně
běžné. Ve výzkumu bude dále pokračováno. Kajdova chodba byla nazvána
podle přezdívky Štefana Dobříšana, spoluobjevitele jeskyně v roce 1975. V roce
objevu mu bylo, tetínská omladino, 12
let.
Druhý příspěvek z okolí Tetína se týká
Domášova a jmenuje se „Měkkýši holocenní lokality vápnitých slatin, almů a

pěnovců pod Domášovem“. Jeho autorem je kvartérní geolog, znalec měkkýší
fauny a rodák z nedalekého Karlštejna J.
Kovanda. Jeho příspěvek se týká druhů
měkkýšů, kteří ve zdejším vápnitém močálu žili během holocénu, tedy v uplynulých zhruba 12 tisících letech. Vápnité
ložisko bylo zkoumáno vrty v roce 1964,
kdy se uvažovalo o těžbě rozpadavých
sedimentů pro vápnění polí. K těžbě zde
ovšem, i vzhledem k existenci prameniště tetínského vodovodu, nikdy nedošlo.
Třetí příspěvek se týká Tetína okrajově, vzhledem k tématu by článek měl
zaujmout milovníky tetínské historie.
Podrobný text s názvem „Mohl žít svatý Ivan český v raném středověku ?“ od
D. Zapletalové je zajímavou sondou do
českých legend. Autorka se pokusila vysvětlit, jak a kdy mohla legenda o sv. Ivanu vzniknout.
Čtvrtý příspěvek s tetínskou problematikou se týká čápů černých a jmenuje se
„Čáp černý hnízdí v Českém krasu“ od
F. Pojera. Tihle zajímaví a přísně chránění
ptáci se v Kodě objevili poprvé zřejmě v
roce 2015. Článek popisuje vývoj hnízdišť tohoto druhů v širším okolí Tetína i
to, odkud a kam se tihle ptáci pohybují
během svého tahu do zimovišť v Africe.
Ladislav Pecka
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Pochod na památku vojáků,
padlých v 1. světové válce z Tetína
Na památníku padlých je čtyřicet jmen,
z rodin, které na Tetíně žily v době první
světové války. Bojovali na všech frontách
v uniformách Rakousko – uherské monarchie a většina z nich naplnila slova
vojenské přísahy. Jen malá část tetínských občanů našla cestu do vojenských
jednotek, bojujících proti monarchii československých legií. Dávno po té, co
se na cestu vojenského odboje ve století
devatenáctém proti monarchii vydali
Maďaři, Poláci, Italové, pochopili i naši
spoluobčané, že to po dobrém s monarchií nepůjde.
Sejdeme se na památku těch, co 1. a 2.
7. 1917 vyrazili do boje za svou zem ze
zákopů u Cecové a Zborova, uprostřed
rozvratu Ruska. Šli do boje s vědomím,
že jsou jedni z prvních, co se postavili vojensky proti monarchii. Porazili ve svém
boji české krajany, opět podle slov starého letopisce při popisu bitvy u Lipan šla
archa proti arše…
Kerenského ofenziva totálně selhala,
ale bitva se stala impulzem pro rozšíření legií. Češi se bili na Ukrajině proti
postupujícím německým armádám a za
totálního rozvratu ruské revoluce s přispěním totálního „zblbnutí“ jejích vůdců
nezbylo legiím nic jiného, než se probít
do Vladivostoku. Sama o sobě bezvýsledná cesta - až do konce války neměli
Spojenci přepravní kapacity na přepravu
legionářů na francouzská bojiště - se stala hrdinskou epopejí, na kterou můžeme
být hrdi. Lidé v legionářských vlacích si
nejenže probili cestu rozvrácenou zemí,

kde bojovali všichni proti všem... Dopravili zásoby všeho potřebného, knihovny
i divadlo, opravny techniky, a evakuovali
nemocné a zraněné i rodiny vojáků.
Zprávy o jejich bojích byly jedním z impulzů pro vznik republiky Československé. Do legií našli cestu mimo Čechů i
Slováci, byla zde i skupina německých
spoluobčanů, zastoupení měli i maďarští
vojáci a Rumuni či občané budoucí Jugoslávie, svoji vlast v legionářských vlacích opouštěli i ruští vojáci a důstojníci se
svými rodinami a vydali se hledat nový
domov. Všichni cestovali do země, která
na začátku jejich poutě ani neexistovala.
Následující doba vojáky legií adorovala,
ale příklad si z nich nebrala - bratrství z
bojů bylo pryč. Zde na Tetíně můžeme
být hrdi, že dvě jména na pomníku patří
hrdinům ruských legií - V. Manda padl u
Zborova, A. Novák v Penze. Pamětníci říkají, že ještě v padesátých a šedesátých
letech začínaly všechny tetínské akce
položením věnců u památníku padlých.
A nedílnou součástí byla i účast veteránů
z legií.
Pojďme tedy oslavit a vzpomenout padlé. Sejdeme se v červnu, datum vám ještě upřesníme. A proč v červnu - to je pro
budoucnost: Kdybyste někdo chtěl páchat nějaké hrdinné skutky, tak prosím
vás v měsících mimo prázdniny, špatně
se to v dobách dovolených schází.
P.S.: Nedávno jsem se dověděl, že ten
padlý u Zborova byl bratranec mojí babičky Krejčové, za svobodna Mandové.
Ladislav Pecka
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Bobři na Tetíně

Nejprve musíme milého čtenáře uklidnit, že se nejedná u výskyt bobra ani
v Domášově, ani u rybníku na návsi a ani
v rokli, tedy na místech, kde máme vodu.
Bobr evropský se vyskytuje na břehu Berounky, tedy pod Tetínem. O jeho výskytu svědčí pokácené vrby, jejichž kůrou a
výhonky se tento hlodavec živí.

Na území Česka byl v 18. a 19. století
vyhuben a v posledních desetiletích se
k nám začíná podél řek vracet. Rozšiřuje
se poměrně rychle díky absenci přirozených nepřátel. Buďme tedy rádi, že se
vrací zase kousek původní přírody.

ANKETA
Zájezd do divadla

Martin Hrdlička, starosta

Pokud bude ze strany občanů zájem o zájezdy do divadel, rádi bychom opět i v
letošním roce pokračovali. Chtěli bychom znát Vaše náměty co by jste rádi viděli...
( jaký žánr, název představení apod.)
Za jakékoliv náměty, podměty, připomínky budeme rádi.
Za Kulturně sportovní výbor - Hana Rajmonová - 606 290 147,
h. rajmonova@seznam.cz
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