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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
je za námi už polovina roku 2017. Na Tetíně proběhlo
mnoho různých kulturních i investičních akcí, a další jsou před námi. Něco se nám daří a něco méně.
Zprovoznili jsme cyklotrasu pod názvem Stezka Svaté
Ludmily (Beroun- Tetín- Srbsko), bude se zateplovat
mateřská škola a rybník na návsi bude mít konečně
protékající vodu. Naopak náš boj o zajištění opravy
mostu na Zavadilce byl úspěšný jen částečně. Oprava by měla probíhat místo
devíti měsíce čtyři. Dokončují se přípravy pro realizaci dalších investic. Tetín
úspěšně získal další dotace a jeho příjem
se oproti letům minulým zvýšil. To umožňuje další rozvoj obce. Z kulturních akcí
již proběhly například: Dětský den, Průvod Vévody Štěpána, pouť ke Svatému
Janu, ale mnoho dalších se teprve chystá. Dále se také například konal druhý

sraz tetínských podnikatelů a živnostníků a především TJ SK Tetín získal okresní pohár a přidal tak do více než stoleté
existence Tetínského fotbalu další trofej!
Do konce volebního období je ještě 1,5
roku a spousta rozdělané práce nás ještě
čeká. Těším se na spolupráci. Každá pomoc obci je vítána. Věřím, že se v tomto
čísle dozvíte plno užitečných a nových
informací a čtení 21. čísla bude pro Vás
zajímavé.

Dotace, rozpočet obce
a investiční akce
Každý starosta dnes stojí před rozhodnutím, zda s realizací spoléhat jen na
daňové příjmy rozpočtu či se pokusit získat prostředky další. Co se týká vnitřního
chodu a provozu, chovala se obec v minulosti i nyní úsporně, a současné vedení
v tomto směru pokračuje. Zde tedy cesta
k získání prostředků na další rozvoj není.
V budoucna sice zastupitelstvo uvažuje
o rozšíření činnosti obcí vlastněné firmy
Modrý lom Damil s.r.o. na technické služby a odpadové hospodářství, ale nejdříve to bude spojené s vybudováním nového sběrného dvora dle zpřísňujících
se parametrů zákona o odpadech. Zde
tedy přeci jen potenciál úspor je, ale až

Martin Hrdlička
starosta

za několik let.
Plán investičního rozvoje (dostupný na
webu obce) obsahuje celkem 70 investičních akcí malého, středního většího
charakteru. Z nich bylo 12 dokončeno,
v realizaci je 19, další jsou v různých fázích přípravy. Je jasné, že na takto dlouhý
seznam investičních aktivit musíme pro
obec zajistit další finanční prostředky
mimo prostředků, plynoucích z daňových příjmů státního rozpočtu.
Jaké tedy vidíme hlavní zdroje pro navýšení příjmů?
- Uzavření pachtovních či nájemních
smluv na zemědělskou i nezemědělskou
půdu
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- Příjmy ze zavážení Modrého lomu
- Dotace
Zastavíme–li u dotací, je potřeba si uvědomit, že se nejedná o jednoduché převádění peněz obcím. Poskytovatel dotace si klade podmínky, které se ne vždy
musí nutně protnout s našimi představami o realizaci příslušné investice. Navíc s
dotací je spojena zpravidla vysoká administrativa a s tím související řada kontrol
ze strany poskytovatelů dotace. Zkrátka
zátěž pro Obecní úřad. My jsme se ale
přesto rozhodli, že to je dobrý zdroj pro
posílení našich investičních aktivit. Ve
spolupráci s externími investičními fir-
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mami se nám povedlo získat prostředky
na zateplení a fasádu Kulturního domu,
opravu márnice Nového hřbitova, ulice
Hájka z Libočan, revitalizace Modrého
lomu a okolí, zateplení a fasáda mateřské školy (v červenci se zahajuje realizace), výměna osvětlovacích těles na veřejném osvětlení (probíhá výběrové řízení),
kompostéry a štěpkovač (probíhá výběrové řízení). Celá řada dalších je v běhu.
Držte nám tedy palce, abychom byli i
nadále v získávání prostředků pro obec
Tetín úspěšní.
Martin Hrdlička, starosta

Monstrum zastaveno (?)

Tetínské skály a pohled na ně od řeky
je jednou z nejcennějších věcí, kterou
máme. Proto před časem, když se mi
dostala do ruky studie, která měla zajistit buď necitlivé pokrytí skal sítěmi (do z
důvodu botanických neschválilo CHKO)
nebo se vybuduje tzv. galerie, což je de
facto polootevřený tunel. V zastupitelstvu byl většinový názor, zabránit této

stavbě za každou cenu. Jednal jsem tedy
se SŽDC (dříve České dráhy) a dosáhl
příslibu, že toto řešení investor prosazovat nebude a bude hledat jiné řešení.
Musíme si i do budoucna ohlídat, aby se
investor svůj záměr nepokoušel prosadit
znovu.
Martin Hrdlička, starosta
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Sraz podnikatelů a živnostníků na
Tetíně

Již druhým rokem Obec Tetín (skupina pro
Vnější vztahy) zorganizovala setkání Tetínských živnostníků a podnikatelů v kulturním
domě. Na jednání byli přizváni také obchodní partneři obce. Cílem setkání bylo vyjádření
podpory a poděkování za spolupráci ze strany vedení obce.
Starosta odprezentoval výsledky práce radnice za poslední roky a vysvětlil strategii na
roky příští. Zmínil nejdůležitější akce z Plánu investičního rozvoje, snahu o podporu
turistického ruchu a chystané kulturní společenské akce. Po oficiální části, které se zú-

častnilo okolo třiceti hostů, následoval volný
program.
Přejeme všem úspěch v jejich činnosti a těšíme se na společnou spolupráci, která s mnohými již nyní probíhá.
Vojtěch Hrdlička (SVV)
Připomínáme: Živnostníci a podnikatelé, využijte možnost inzerce zdarma na webových
stránkách Obce Tetín či v Tetínském zpravodaji!
Vojtěch Hrdlička (SVV)

SK TETÍN slaví historický úspěch!
Již od roku 1912, kdy se začal hrát na Tetíně fotbal, se všichni členové týmu napříč
několika generacemi snaží každý rok dosáhnout úspěchu. Někdy se daří, jindy zase
ne. Ale to, co se povedlo 31. 5. 2017 v Hýskově, se nepovedlo nikomu dříve. Čtyřikrát
se hrálo finále, ale nikdy se nepodařilo dotáhnout vše až do vítezného konce. Na pátý
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pokus se to povedlo. Konečně můžeme
říci: „Jsme vítězové okresního poháru, a
to pro ročník 2016/2017“.
Cesta nebyla vůbec jednoduchá. Jelikož
hrajeme Okresní přebor, měli jsme první
kolo volno a v druhém jsme narazili na
tým ze Všeradic. Hrálo se na hřišti Všeradic s týmem, který spadl z okresního
přeboru, a zvítězil v tomto poháru v roce
2014, kdy porazil ve finále právě nás. Celý
zápas jsme měli převahu a vyhráli 2:0. Ve
třetím kole nám byl přidělen tým Stašova. Mohli jsme hrát na domácím hřišti a
soupeře jsme po jednoznačném zápase
deklasovali 6:1.
Poté přišlo na řadu semifinále a zápas
s rivalem z Karlštejna. Bylo to velmi vyrovnané utkání, především v prvním poločase, který skončil 2:3 pro Tetín. V druhém poločase gól již nepadl, tak jsme se
mohli radovat z postupu do finále.
Finále se hrálo pro oba týmy na neutrální půdě v Hýskově. Finálovým soupeřem
byl Zaječov, který hraje na špici III. třídy.
Fanoušci Zaječova přijeli v hojném počtu
vybaveni světlicemi a bubny. Prostředí
bylo tedy velmi bouřlivé. Zápas probíhal za naší převahy, kdy se nám podařilo
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vstřelit v prvním poločase 2 branky a do
kabin jsme šli tedy za stavu 2:0 pro Tetín.
Druhá půle začala nešťastně po chybě
na půli a soupeři se podařilo vsítit kontaktní gól. Tým to ale nepoložilo a dařilo se kombinovat a soupeře přehrávat,
což vyústilo v třetí gól, který byl zároveň
poslední. Utkání jsme tedy vyhráli 3:1 a
mohli se radovat z poháru pro vítěze.
Do všech utkání poháru zasáhlo 21 hráčů (Smetana Petr, Michalík Jan, Krtek
Martin, Švéda Jakub, Kuchař Samuel,
Pospíchal Petr, Kaňka Tomáš, Eyem Jan,
Vlasák Ladislav, Dobříšan Daniel, Michalík Jiří, Bláha Karel, Hejna Josef, Hrdlička
Ondřej, Šimáček Luboš, Hoskovský Jan,
Burian Josef, Janda Vlastimil, Neumann
Tomáš, Burian Marcel a Smrčka Jaroslav).
To vše na podzim pod vedením trenérského dua Pavel Pergl a Petr Lacina, které
se na jaře změnilo na duo Petr Lacina a
Martin Krtek.
Celkem jsme vsítili 14 gólů a inkasovali
4. Střelci: Kaňka Tomáš 6x, Michalík Jiří
a Bláha Karel 3x, Janda Vlastimil a Dobříšan Daniel.
Martin Krtek
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Inzerce

Jak na maximální zisk
při prodeji nemovitosti?
Vážení přátelé, ten, kdo prodává byt či dům má stále na růžích ustláno.
Poptávka převyšuje nabídku a nemovitosti rychle mizí z trhu. Jde však o to nejen
prodat, ale prodat maximálně výhodně. Jak na to?
1) Profesionální prezentace nemovitosti
Možnosti prezentace nemovitostí se neustále rozšiřují. V minulosti bylo nadstandardem fotit fotoaparátem se širokoúhlým objektivem, to je dnes naprostý základ.
Osobně využívám služeb profesionálů. Můj fotograf zajistí krásné
a reprezentativní fotografie Vaší nemovitosti. Pamatujte fotografie prodávají.
2) Správné nastavení prodejní ceny
U prodeje klíčová věc. Podle čeho se rozhodujete, za jakou cenu prodáte svůj dům
či byt? Nízká cena Vás obere o peníze, příliš vysoká o kupující. Jde o to nastavit
ji tak akorát. Jsem schopen Vám na základě podrobné finanční analýzy současných
nabídek i již realizovaných prodejů poradit správnou prodejní cenu.
3) Spolupráce s profesionálem
Pokud prodáváte dům či byt, pravděpodobně se jedná o největší obchod
Vašeho života. To si zaslouží řádnou péči. Svěřte prodej profesionálovi,
který má výsledky. Odměna pro něj se Vám bohatě vrátí. Od počátku roku 2017
jsem zatím prodal 6 pozemků a 7 bytů/domů a další nemovitosti jsou
před podpisem kupní smlouvy.________________________________________
Rád se s Vámi sejdu na nezávazné informativní schůzce.
Rozhodnutí o případné spolupráci je nakonec jen na Vás.

Inzerce
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Inzerce

O víkendu, 23.6. pátek, 24.6. sobota, 25.6. neděle bude zavřeno.
kontakt:
Hospůdka U Plotice
Župní 101, 266 01, Tetín
Tel.: 777 072 671
https://www.facebook.com/uplotice/

pozn. Inzerce v Tetínském zpravodaji pro Tetínské živnostníky je zdarma!

Inzerce
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Bude se stavět pod Ajskou?
V současné době se projektově dořešuje dobudování tlakové kanalizace v ulici Župní. Kanalizace by měla připojit č.p. 99, 101, 200(Sokolovna), 211, 222. V této souvislosti jsme
byli upozorněni CHKO, a místním šetřením se
potvrdilo, že z dešťové kanalizace, vyústěné
mezi Sokolovnou a restaurací U Plotice vytékají i splašky. S největší pravděpodobností se
jedná odpady z některého z rodinných domů
z čp. 3, 48, 54, 55, 41, 254, 60, 14, 4. Všechny tyto domy jsou současně napojeny na
splaškovou tlakovou kanalizaci, takže černé

vypouštění nedává logický smysl. Vzhledem
k tomu, že nám reálně hrozí ze strany CHKO
pokuta, kterou bychom zcela jistě přenesli
na hříšníky, pověříme ještě v letošním roce
provozovatele splaškové kanalizace, aby
provedl kontrolu celého kanalizačního řadu
kamerou a nepovolené úniky nalezl. Prosím
tedy příslušné hříšníky, aby si celou věc uvedli obratem do pořádku a vyhnuli se tak hrozící
pokutě.
Martin Hrdlička, starosta

Dobudování kanalizace v ulici Župní
Současné vedení obce nechce Tetín příliš
rozšiřovat do šířky, nicméně výstavba rodinných domů připadá v úvahu v budoucnu na
dvou místech: V lokalitě Na dílech, kde záměr
zastavět toto území několika domy schválilo
již předchozí zastupitelstvo, druhým místem
je lokalita nad ulicí Pod Ajskou a pod vodojemem. Současné zastupitelstvo výstavbu
zahajovat nechce, ale do budoucna se toto
místo pro zástavbu nabízí. Na základě přechozích negativních zkušeností z jednání s
developerem ulice Pod Ajskou, kdy nastaly

několik let trvající tahanice o příspěvek na
posílení inženýrských sítí, jsme se jako zastupitelstvo rozhodli pokusit se pozemek
1757/1 raději získat. Úřad zastupování státu
ve věcech majetkových bohužel nemohl díky
interním předpisům prodat pozemek obci
Tetín za odhadní cenu. Naštěstí jsme ale aukci
vyhráli. Nyní je tedy obec vlastníkem pozemku. Jak jsem uvedl, stavba ale nebude zahájena v nejbližších letech, protože není hotova
projektová příprava.
Martin Hrdlička ,starosta

Svatojánci z.s. pořádají letní příměstské tábory pro děti ve věku od 3 do 12 let v
Sokolovně na Tetíně v průběhu letních prázdnin (10.7. - 25.8.) - celkem 7 turnusů
po 5 dnech. Možnost přihlášení i na jednotlivé dny. Cena 1.300 - 1.800 Kč. Pro
bližší informace kontaktujte Petru Jílkovou 792 229 210, svatojanci@email.cz,
www.taborytetin.webnode.cz

Parkování
Vedení obce zajistilo dohodou s městem Beroun omezené množství parkovacích karet na období úplné uzavírky mostu na Zavadilce, tzn. od 3. 6. 2017 do 3. 10. 2017.
Poplatek za jednu kartu je 200Kč a 100Kč vratná záloha.
Zájemci si mohou karty vyzvednout na Obecním úřadě v úředních hodinách.
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Proč je Tetín aktivní v projektu
Svatá Ludmila 1100 let??
Považuji za vhodné se vzhledem k nejasnostem a občasným dotazům občanů vrátit k důvodům účasti Tetína na projektu.
Proč Tetín tedy inicioval a je aktivní v projektu
Svatá Ludmila 1100 let?
O osobnosti kněžny Ludmily se rozepisovat
nebudu, jen snad je potřeba zdůraznit, že by
bylo zkratkovité jí vnímat pouze jako světici,
ale můžeme jí chápat jako úspěšnou vládnoucí ženu, babičku, vychovatelku. Je třeba
si také uvědomit, že stála u zrodu našich dějin
a její krev koluje v řadě královských rodů, byla
přímým předkem například Karla IV. nebo
např. současné anglické královny Alžběty II.
Své řádky nesměruji ani na ty, kteří Ludmilu
vnímají jako světici, a ani na ty Tetíňáky, kteří
cítí její historický a kulturní význam pro tuto
zemi. Obracím se na ty občany, kteří se domnívají, že bych se měl věnovat smysluplnějším věcem, resp. že je tu „přeludmilováno“.
Projekt se zrodil de facto náhodou, kdy mne
na návsi před volbami v roce 2014 oslovil
Martin Machulka a připomenul skutečnost,
že v roce 2021 uplyne 1100 let od mučednické smrti naší kněžny. Když se podíváme na
náves a vůbec celé historické jádro Tetína (ale
i na Tetín celý), je tam potřeba velké množství
finančních prostředků do investic, které navíc
jsou komplikovány tím, že se jedná o vzácnou archeologickou lokalitu. Rozhodli jsme
se tedy jako Tetín 2010 dát si projekt do programu. Po volbách jsem se tomu v roce 2015
začal pozvolna věnovat. Ukázalo se ale, že
osobnost Ludmily Tetín přesahuje, a to nejen
na národní (patří mezi hlavní české patrony),
ale i na evropské úrovni. Tetín tedy inicioval
vznik stejnojmenného spolku, kde jsem byl

zvolen předsedou. Dalšími členy jsou například města Beroun, Mělník, Králův Dvůr, Srbsko, Volyně, Region Dolní Berounka, Roztoky
a celá řada dalších měst i ze zahraničí. Vzniká
celá řada konkrétních kulturních akcí, které
obohacují život lidí. Projekt tedy pokračuje
úspěšně k roku 2021.
Konkrétní přínosy (mimo kulturní a náboženské) pro Tetín:
1. Ludmila otvírá starostovi dveře. Dnes
pro mne jako pro starostu Tetína, ale i jako
předsedu spolku, není problém jednat s jakýmkoliv starostou, poslancem ministrem či
krajským zastupitelem. Všude mám otevřené
dveře. Mnozí z nich Tetín v posledních letech
navštívili a ještě navštíví. To se hodí pro různé
příležitosti, např. pro jednání ohledně mostu,
kde jsme zkrátili úplnou uzavírku z 9 měsíců
na 4.
2. Ludmila je hlavní Tetínský marketingový
nástroj. Tetín používá Ludmilu i projekt jako
svou hlavní exportní značku. Frekvence Tetína v médiích se zvyšuje a věříme, že to přinese hosty našim pohostinským zařízením a
vytvoří to podnikatelské příležitosti další.
3. Ludmila přináší obci peníze. Vedení obce se
povedlo v několika minulých letech navýšit
příjmovou stránku rozpočtu, a to především
z vnějších zdrojů jako jsou dotace. Argumentace blížícího se výročí, pomáhá obci snáze
uspět mezi dalšími uchazeči v projektech na
rekonstrukce místních budov, památek, komunikací, kulturní akce.
Je na každém z Vás, abyste reálně posoudili,
zda tato naše činnost je ku prospěchu obce
či nikoliv.
Martin Hrdlička, starosta
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Chovatelská přehlídka

Ve dnech 10. - 12. 5. 2017 proběhla v
prostorách kulturního domu Tetín chovatelská přehlídka loveckých trofejí. V rámci
této přehlídky byly vystaveny trofeje zvěře
ulovené v mysliveckém roce 2016/2017
v honitbách okresu Beroun. Akci pořádal
Okresní myslivecký spolek Beroun v úzké
spolupráci s naším místním tetínským mysliveckým spolkem. Součástí výstavy byla také
expozice fotografií lesní zvěře a působivá
prezentace preparovaného hmyzu. Přehlídka
se těšila velkému zájmu veřejnosti, přičemž
ji navštívily i děti z tetínské školy, které při
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této příležitosti absolvovaly také poutavou
besedu s p. Šímou z Komárova.
Za tetínský myslivecký spolek i Okresní
myslivecký spolek Beroun bychom rádi
poděkovali obci Tetín za bezplatné zapůjčení sálu a místostarostovi p. M. Novákovi za
velmi vstřícný přístup a pomoc s organizací
výstavy.
Miroslav Jedlička
předseda MS Tetín - Jarov Zlatý kůň

2. ročník olympijského běhu
Ve středu 21.6. 2017 ,
registrace od 16:30 hod., start v 18 hod. u kulturního domu.
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Průvod Vévody Štěpána II.
Bavorského na Karlštejn – již podruhé

Královský průvod Karla IV. s korunovačními
klenoty se vydal na cestu na Karlštejn již po
jedenácté. Tento průvod ale Tetín doposud
nespravedlivě míjel. Vloni se ve Vinotéce na
Tetíně zrodil nápad uspořádat druhou větev,
putující do Karlštejna z Bavor. Tam se vévoda
Bavorský setká s císařem Karlem. Tetínští pro
myšlenku získali Beroun a letos nově i Králův
Dvůr, Srbsko již putuje na Karlštejn několik
let. Nyní se náš průvod vévodský s královským propojuje.
Průvod začal v sobotu 3. 6. ráno v Králově
dvoře, kde se vévoda Štěpán II. Bavorský a
jeho družina společně s rychtářem Tetínským

poklonili ostatkům Václava I. Poté již s rychtářem (starostou) Králova Dvora Petrem Vychodilem průvod pokračoval do Berouna, kde ho
jménem města Beroun přivítal rychtář berounský Ivan Kůs. Po zastávce v pivovaru Berounský medvěd pokračoval průvod na Tetín,
kde ho za zvuku Tetínských zvonů přivítalo
asi 300 lidí! Děti ze starobylé Tetínské školy
zazpívaly „Tetínskou hymnu“ Nad Berounkou
pod Tetínem a poté proběhla zdravice Tetínských a vévody Štěpána. Na Tetín přijel i mistr Theodorik, který předal slavnostně nově
vytvořený obraz světice Ludmily, která bude
následně umístěna v kapli sv. Kříže na hradě
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Karlštejnském. Obraz požehnal jáhen Kutílek.
Následovalo vyhodnocení dětské malířské
soutěže sv. Ludmily (proběhlo i v ZŠ Srbsko a
ZŠ Karlštejn). Na Tetíně byl pasován mezi mistry malířské žák ZŠ Tetín M. Koryčanský. Na
programu byl také souboj mezi vévodovými
zbrojnoši, což lid Tetínský odměnil mocným
potleskem. Na návsi „ležel“ tábor zbrojnošů,
kde si děti mohly opékat jídlo, ptát se na zbroj
a výrobní postupy. Průvod pokračoval druhý
den dopoledne po stezce sv. Ludmily do Srbska. Přes nepřízeň počasí byl doprovázen několik rodiči s kočárky. V Srbsku již čekalo společně se srbskou rychtářskou Biskupovou na
průvod okolo 150 lidí a byl rovněž připraven
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kulturní program. Všichni dále putovali na
Karlštejn, kam dorazila i hlavní část průvodu,
jež vycházela z Radotína spolu s korunovačními klenoty císaře Karla IV. Na Karlštejně se
sešlo asi 1000 účastníků Letos se také Tetínští
vydali společně s císařem uložit korunovační
klenoty na hrad. Do celého průvodu (v obou
křídlech) se zapojilo celkem 13 měst a obcí:
Králův Dvůr, Beroun, Tetín, Karlštejn, Srbsko,
Lety, Dobřichovice, Radotín, Černošice, Lety,
Řevnice, Zadní a Hlásná Třebáň a další! Je
dobře, že Tetín nechyběl.
Děkuji za organizaci všem, především panu
Hampejsovi a paní Weissové.
Martin Hrdlička, starosta

Úspěch tetínských jeskyňářů ve Slovinsku

Skupina jeskyňářů napříč Čechami a Moravou provádí pod vedením tetínských Michala
Hejna, Romana Živora a moravského Martina
Vítka již 18 let průzkum jeskyní a vojenských
kaveren z 1. světové války v oblasti Krasu ve

Slovinsku.
Dne 26. května reprezentovali Michal Hejna a
Roman Živor tetínské jeskyňáře ve Slovinsku
Dne 26. května reprezentovali Michal Hejna a
Roman Živor tetínské jeskyňáře ve Slovinsku
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na odhalení pomníku českým vojákům bojujícím za 1. sv. války na Krasu, na jehož přípravě a realizaci se prvně jmenovaný osobně podílel, a představení knihy o českých vojácích
Dva kamarádi.
V rámci oslav 40 let jeskyňářského klubu v
Temnici 27. května pak byli Michal Hejna a
Roman Živor mezi jeskyňáři, kteří obdrželi z
rukou předsedy Slovinského jeskyňářského
svazu čestné uznání za výsledky provedených průzkumných prací. V nepřítomnosti
byli oceněni ještě další tetínští jeskyňáři Pavel
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Schich a Tomáš Koza.
Slavnostně odhalený pomník českým vojákům bojujícím v 1. sv. válce na Sočské frontě v
oblasti Krasu. Pomník postavili čeští jeskyňáři
v březnu 2017 na základě návrhu spisovatele
Josefa Vričana. Zcela vlevo stojí bývalý župan
občiny Kostanjevica-Miran (občina je srovnatelná s našimi okresy), u pomníku pózuje
čestná stráž v dobových uniformách, dále
vpravo současný župan Mauricij Humar a zástupce českých jeskyňářů Michal Hejna.
Ladislav Pecka, Michal Hejna

Otevření STEZKY SVATÉ LUDMILY
Beroun – Tetín – Srbsko

Začátkem dubna se nám podařilo slavnostně
otevřít Stezku svaté Ludmily. Stezka, která
je zároveň cyklotrasou, propojuje město Beroun, Tetín a Srbsko. Proto se akce zúčastnil
nejen starosta Tetína, ale také berounský starosta Kůs i místostarosta Mišina, a starostka
Srbska Biskupová. Jedním z prvních cyklistů,
kteří trasu otestovali, byl starosta Svatého
Jana pod Skalou Bouček.
Základní škola na Tetíně uspořádala doved-

nostní soutěže na kolech pro školáky, ale i
na odrážedlech pro děti ze školek, což mělo
pozitivní ohlas.
Stezka je v celé délce z Berouna až do Srbska
dlouhá 7km a střídají se úseky, kde se s dopravou můžete setkat, z částmi, kde se automobilům úplně vyhnete. Od srbského nádraží až k tetínskému fotbalovému hřišti mají
auta zákaz vjezdu, což je pojištěno i závorami.
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Přes Tetín je samozřejmě nutné jet obezřetněji, i když auta jezdí přes obec pomaleji. Je
ovšem ještě nutné dokončit úsek mezi Tetínem a rozvodnou, kde stezka povede mimo
silnici. Brzy budeme žádat o dotaci na úsek
od Tetína až po cvičiště psů v Berouně.
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Doufáme, že Vám stezka bude co nejlépe
sloužit pro vaše procházky nebo sportovní
aktivity a vy ji naopak budete co nejvíce využívat.
Ondřej Hrdlička

Zpráva od vděčných návštěvníků
Tetína
„Dobrý večer, pane Pecko.
Byla jsem pověřena všemi, kteří se zúčastnili
prohlídky tetínských kostelíčků, velice pěkně
(zdůrazňováno bylo „velice“) poděkovat. Za to,
že jste nám vyhověl a umožnil prohlídku už v
devět hodin a nejvíc za to, že jste nás provázel
právě Vy. Tak zasvěceného a vtipného výkladu
se nám snad ještě nedostalo (a že jsme jich už
něco vyslechli!). To není žádné lichocení, na
mou čest, to je opravdická pravda, na které se
shodli všichni. Byli bychom Vás poslouchali do
nekonečna. Nic na tom nemění fakt, že účast

na prohlídce byla dobrovolná, že šli jen ti, co
chtěli (zbytek - 21 - se vydal rovnou na túru). Na
Vaše doporučení jsme stihli si ještě prohlédnout
i hrad s kouzelným výhledem na řeku. A někteří
i muzeum a nedopřáli tak klidu chudákovi slečně, která byla téměř zralá na postel.
Tak ještě jednou vřelé poděkování s přáním všeho dobrého. A Tetín ať si zachová svou krásu
a jeho obyvatelé ať jsou hrdi na to, že žijí v tak
krásném, slavném, historickém místě.“
Za KČT Petřvald u Karviné M. Minková.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Tetín objektivem historie

U příležitosti slavnostního otevření Stezky
sv. Ludmily na Květnou neděli tohoto roku
požehnal jáhen ŘKF Beroun Ondřej Mrzílek
i tuto velmi zdařilou publikaci pana Michala
Hejny. Autor připomíná vývoj Tetína v letech
1898 – 1948. Michalovi Hejnovi patří dík za
dobře odvedenou práci nejen při vlastním
vydání (vydalo nakladatelství Machart),

ale především při sběratelské a navazující
přednáškové činnosti v předchozích letech.
Kniha je velmi hezkým dárkem nejen pro pamětníky, ale i návštěvníky Tetína. Je možné
ji zakoupit v Tetínském muzeu nebo na OÚ
Tetín.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Výstava malířky Bohunky Waageové
v kostele sv. Jana Nepomuckého
Po několik let se snaží Sdružení sv. Ludmily
z. s. o zviditelnění poutního místa na Tetíně,
posílení kulturní i duchovní identity a šíření
odkazu svaté Ludmily i pomocí výstav - z
těch významných připomenu např. výstavu
B. Reynka, J. Plečnika, D. Hochové.
Letos máme možnost shlédnout výstavu Bohunky Waageové pod názvem Andělé. Paní

Waageová je dlouholetou členkou významného pražského uměleckého sdružení Hollar.
Je malířkou, grafičkou a organizátorkou
výstav. Vědoma si důležitosti a poetičnosti
výstavních prostor připravila soubor pod
názvem Andělé. Její tvorba je osobitá a už
několik desetiletí nemění styl, který osobně
nazývám „emocionální vesmírné chvění.“
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Srovnat, jak malovala kdysi na začátku
svého profesionálního života a nyní, můžete
na kůru kostela, kde je umístěna její raná
tvorba. Na vernisáži jsme měli možnost
se „kochat“ nejen vizuálním uměním paní
B. Waageové, ale i akustickým projevem
„Mistra“ uměleckého přednesu pana Alfreda
Strejčka, který podpořil atmosféru pásmem
básní s tématikou andělů od Skácela, Rimbauda a Shakespeara. To vše umocňovala
kytara Jana Matěje Raka. Odborný pohled
na dílo a jeho pochopení nám přiblížila
básnířka, fotografka a vydavatelka knih
Olga Szymanská. Výstava byla ukončena na
farním dvoře malým rautem s pohoštěním.
Chtěl bych poděkovat za pomoc a přípravu

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

sestrám Cyrilometodějkám s maminkou,
Haně Hoffmeistrové s dcerou, za francouzské
koláče Anne-Marii Páleníčkové, za chlebíčky
Leoně Kopačkové a za finanční pomoc obci
Tetín. Na závěr bych rád použil slova účastníka vernisáže z Prahy pana Matějíčka, který
nám napsal:
„Místo je to nádherné a spolu s krásnými obrazy a mistrovskými přednesy slova i hudby
aktérů vernisáže to byl velice silný zážitek.
Andělé si tento kopeček nad Berounkou
dozajista oblíbili.“
Za Sdružení sv. Ludmily
Zdeněk Zvonek

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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Rok existence spolku
Svatá Ludmila 1100 let
Rok se s rokem sešel a blíží se nám první výročí od založení spolku Svatá Ludmila 1100
let. Spolek si klade za cíl uctít mučednickou
památku svaté Ludmily a vrcholem našich
snah má být rok 2021, kdy uplyne 1100 let
od její smrti.
Svatá Ludmila měla několik tváří. Byla světicí,
matkou, babičkou a panovnicí. Stejně tak i
náš projekt má několik cest. Svatou Ludmilu
uctíváme v projektu jako historickou postavu, světici a jako patronku místní komunity.
Věříme, že každý jednotlivec si díky našim
snahám může nalézt tu „svou“ svatou Ludmilu.
Nečekáme však na výroční rok 2021 a již od
roku 2016 pořádáme dílčí kulturní a společenské akce. V roce 2016 se nám podařilo
zorganizovat konferenci pod názvem Kněžna a světice Ludmila: Lokalita – region – svět,
díky spolupráci s farnostmi oživit a sjednotit
poutě ke svaté Ludmile na svatoludmilských
místech, uspořádat 1. celosvětový sraz Ludmil a společnou akci obyvatel Českolipska
a Lužickosrbska pod názvem Odkaz kněžny
Ludmily I. a II. či fotografickou výstavu
na Praze 2. Projektu bylo umožněno díky
sponzorům vytvořit celosvětový geoportál
svatoludmilských míst na webu projektu.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let za necelý rok
své existence získal i četné institucionální
zaštítění. Svou záštitu nám udělila například
hejtmanka Středočeského kraje, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, Univerzita
Karlova, Arcibiskupství pražské či Pravoslavná církev. Všechny udělené záštity jsou pro
nás velkou poctou a zároveň zodpovědností,
abychom důvěru nejen výše jmenovaných
nezklamali.

V roce 2017 plánujeme s naším spolkem
například zapojení projektu do noci kostelů,
Pochod pátera Karla Dvorského ve spolupráci s obcí Svatý Jan pod Skalou, divadelní hru
o svaté Ludmile, účast na svatoludmilských
poutích či další ze série svatoludmilských
konferencí. Ucházíme se o dotaci Středočeského kraje na putovní výstavu po muzeích
kraje pod názvem Střední Čechy, kolébka národních patronů, jejíž odborným garantem
je PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.
Akcí pro tento rok je skutečně mnoho a
nutno přiznat, že značná část z nich vzniká
tzv. „zdola“ tedy díky nadšení a dobrovolnické práci místní komunity. Entuziasmus,
který projektu přinášejí dobrovolníci a lidé,
kteří z vlastní iniciativy přinášejí nápady na
akce spojené se svatoludmilskou tematikou
jsou pro nás všechny ze spolku tím pravým
zdrojem síly a energie pro další pokračování
v projektu.
Za spolek Svatá Ludmila 1100 let bych ráda
poděkovala všem, kteří nás podporují, ať aktivně či pasivně. Ráda bych však také připomněla, že projekt je dílem místní komunity,
a proto uvítáme nápady či iniciativu od Vás
všech, kteří máte zájem se do našeho díla
zapojit. Jste vítání na jednání spolku, které se
koná každý měsíc či mě můžete kontaktovat
prostřednictvím emailu nina.weissova@
svataludmila.cz.
Za spolek Svatá Ludmila 1100 let
Nina Weissová
Projektová manažerka
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Šetření vodou
Vážení občané,
vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme
o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato
voda není určena pro zálivky, plnění bazénů,
mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího
využití k hygieně.
V letním období může při špičkových odběrech docházet k situaci, kdy akumulační
objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt

špičkové odběry a proto může docházet
k omezeným dodávkám vody, především
ve vyšších částech obce. V případě delších
výpadků dodávek vody, bude zajištěno
náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně
informovat prostřednictvím webových
stránek obce.
Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.
Ing. MatinHrdlička,
starosta obce

Tetín, Stezka Svaté Ludmily, louka za fotbalovým hřištěm

Červnové akce

- Pochod Patera Karla Dvorského - V sobotu 24.6. 2017 , sraz v 10 hod. před farou na Tetíně
- Svatojánská pouť - Sobota 24. června - neděle 25. června 2017 ve Svatém Janu pod Skalou
- FOTBAL Hořovicko B - SK Tetín - 18.6.2017 od 17:00 v Hořovicích
- Koncert v kostele sv. Ludmily v sobotu 17. června 2017 od 17:30 hod.

Více info na www.tetin.cz nebo na facebooku: Obec Tetín
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