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Úvod

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
zima, která snad ani nebyla zimou pomalu končí, začínají zpívat ptáci a v lese
se objevily první podléšky, plicníky a prvosenky.
Máme za sebou několik
vydařených plesů v našem
Ing. Martin Hrdlička,
kulturním domě, prodlustarosta
žuje se den a příroda se
začíná postupně zelenat. Zkrátka jaro je o něco dříve
tu. Poklidný průběh jara ale narušila událost, která každodenně naplňuje naše životy a všichni věříme, že to
snad brzy skončí. Svou tradiční uhlazenou fotografii
jsem tentokrát vyměnil, za fotografii „ze života venkovského starosty“. Ani koronavirus COVID 19 nezastaví
život Tetína. My na obci, především ve spolupráci s
nově zřízenou Skupinou krizové řízení, vedené Petrem
Malířem, zavádíme nejen krizová opatření, ale i řešíme
nadále běžné provozní situace k zachování co nejnormálnějšího režimu života v naší vesnici. Rozhodně nesmíme podceňovat hrozby této epidemie, musíme dodržovat regule a doporučení vlády a musíme si za této
situace vzájemně pomáhat. Nepodléhejme ale panice,
která se mezi lidmi šíří. Vždyť počet zesnulých v Evropě je srovnatelný s každoroční chřipkovou epidemií.
Znovu opakuji, řiďme se profesionály a opatřeními na
úrovni českého státu! Nepodceňujme opatření a snad
se celá země i svět z problému brzy dostane. Buďme k
sobě vzájemně ohleduplní!

Tetínský zpravodaj
Vážení čtenáři, přinášíme vám již 29. vydání Tetínského
zpravodaje. Jak jsme již v předchozím 28. čísle informovali, měníme grafický vzhled a formát zpravodaje. Předchozí
A5 formát zpravodaje začal 14. číslem v březnu 2015 s
počtem stran 14. Poslední 28. číslo tohoto formátu mělo
54 stran. Největší obsah však mělo 27. číslo z července
2019. I velký počet stran byl jedním z důvodů změny formátu. Velký nárůst stran od 14. čísla je i díky Vám, kteří
se podílíte na práci v obci, a nebo organizujete různé kulturní či sportovní akce, a tak je neustále o čem psát, což
je samozřejmě skvělé. Nový vzhled zpravodaje vychází
z nové grafické identity obce Tetín. Věříme, že se Vám
nový zpravodaj bude dobře číst a nový formát vyhovovat.
V tomto čísle Vám přinášíme plno aktuálních informací z činnosti zastupitelstva a další novinky z dění v obci,
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Co nás tedy v tomto roce jinak na Tetíně čeká? Především budeme pokračovat v naší investiční aktivitě,
kdy v letošním roce se bude stavět na návsi, a to rybník a komunikace, rekonstruovat další komunikace a
chodníky, dokončovat muzeum a stavět sítě kolem hřiště. Těch staveb bude skutečně hodně, a proto prosím
občany o trpělivost s omezeními. Konec konců stavby
přinesou zlepšení infrastruktury a veřejného prostoru
obecně, což přinese zlepšení kvality života a rozhodně
zvednou i hodnotu nemovitostí.
Důležitým tématem je životní prostředí. Suchá zima
přinese zcela jistě potíže s vodou a můžeme doufat,
že náš vodní zdroj v Domášově bude stejně vydatný
jako doposud, protože se zásobováním vodou z přivaděče Želivka začínají být v aglomeraci Berouna potíže. Zkrátka hledejme cesty, jak efektivně využívat vodu
dešťovou, a to jak pro samotnou spotřebu v domácnostech, tak na zahrádkách.
Další palčivou otázkou je správné vypouštění odpadních vod z nemovitostí. Rozběhli jsme certifikaci nemovitostí v rámci projektu Modrozelený certifikát obce
Tetín a budeme kontrolovat správné vypouštění odpadů. Prosím dejte si vše včas do pořádku.
Témat na řešení a k vylepšení života v obci máme mnoho. Nás devět zastupitelů to ale zcela jistě nezvládne.
Proto jsme rádi za každého, kdo se zapojí v oblasti,
která je mu blízká v některé z pracovních skupin, které v obci pracují. Pojďte nám prosím pomoci, abychom
Tetín posunuli dopředu.
Děkuji všem, Tetín žije!
Ing. Martin Hrdlička, starosta

zprávy a pozvánky na kulturní akce a také informace ke
koronaviru.
Redakce Tetínského zpravodaje

UPRAVENÉ ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍHO ÚŘADU
Po a St 9:00 - 12:00
Přednostně pro komunikaci s úřadem
prosím využijte:
311 622 316 nebo ou@tetin.cz
Zaregistrujte si také Váš email na www.tetin.cz
k odběru novinek a důležitých zpráv.
Tetínský zpravodaj

Plán investic 2020

Investiční akce v roce 2020
Jak jistě všichni na Tetíně vnímáte, v posledních letech
se zrealizovalo množství investičních akcí a v tomto úsilí
chceme pokračovat. Jedním z důvodů je dočasně zlepšená situace pro získávání finanční prostředků a to díky
dobíhajícímu dotačnímu cyklu. Co nás tedy čeká v roce
2020?
Inv. č. 11 Zabezpečení skalní stěny v Modrém lomu
Kromě ochranných stěn v lomu proti padajícím kamenům
by měl být sanován portálový tunel, vedoucí do Modrého
lomu. Měli bychom ještě v tomto roce zajistit opravu a dobudování místní komunikace Pod Valy. Práce budou zahájeny inženýrskými sítěmi, a to opravou dešťové kanalizace, veřejným osvětlením a telekomunikačním kabelem.
Inv. č. 39 Vysokorychlostní internet
Tato stavba bude zahájena velmi brzy. I investorem není
obec, ale firma CETIN, která konečně až do centra obce
dovede dálkový optický kabel (DOK). Již díky tomu budou moci operátoři nabídnout uživatelům cca 5x rychlejší
internet než dnes. Přesto podporujeme snahu vybudovat
vedení optiky FTTH a to do každého domu. Vzhledem k
tomu, že nechceme rozkopat celou obec, bude se to budovat postupně. V nejbližších měsících bude ale dostupná
veřejná wifi na několika místech v obci (Starý Tetín, kulturní dům a okolí a hřiště).
Inv. č. 42 Kostely oprava
Nejedná se o investici obce, ale Římskokatolické farnosti
Beroun. Pokud se tomuto investorovi povede zajistit prostředky, pak se bude opravovat střecha, interiér a fasáda
kostelů sv. Kateřiny a sv. Ludmily. Farnost zároveň plánuje do léta dokončit Komunitní centrum sv. Ludmily, které
bude pořádat samozřejmě akce i pro občany Tetína.
Inv. č. 51 Chodníky Na Knížecí - realizace
Tuto investici jsme s firmou Strabag zahájili v loňském
roce. V současné době čekáme na dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Pokud dotaci dostaneme,
pak se udělá chodník včetně povrchu ze zámkové dlažby.
Pokud nedostaneme, pak budeme nuceni upravit povrch
chodníku jako mlatový. V chodníku bude položen kabel
veřejného osvětlení a optický kabel FTTH.
Inv. č. 53 Kulturní dům - řešení interiérů – realizace
Naše obec získala dotaci na řešení interiérů KD. Bude se
upravovat topení, elektřina, hlavní sál, sklepy a knihovna.
Zahájení přibližně v polovině roku. Snad nebude narušena
plesová sezona 2021.
Inv. č. 65 Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
-realizace
Schválená dopravní omezení a opatření budou dle schváleného projektu zrealizována na jaře.
Inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace

Tetínský zpravodaj

V současné době se připravujeme na vybudování přívodu
elektřiny do lomu. Vlastní sběrný dvůr bude TST budovat
v zimě 2020/2021.
Inv. č. 86 Tetínské muzeum - obnova expozice
Tato stavba probíhá a realizuje jí firma Jílek Stavby. Stavební práce mají být dokončeny v březnu a navázat má
nábytek a vlastní expozice. Chceme vše stihnout tak, abychom využili větší část turistické sezony 2020.
Inv. č. 92 Rybník na návsi – realizace
Tato stavba, realizovaná firmou Kvint, probíhá. Celá realizace má být dokončena v létě. Provádí se zde dobudování
betonových stěn, obložení kameny, zídky kolem, čerpání
vody, závlaha, osvětlení a výsadba zeleně.
Inv. č. 94 Komunikace Bořivoje a Na Příkopech
-realizace
Tato stavba, realizovaná firmou RISL, je v plném proudu,
a kromě vlastního povrchu se zde vybudovala dešťová
kanalizace a všechny domy v ulici bude správně napojeny na dešťovou a splaškovou kanalizaci a budou se tedy
moci stát nositeli Modrozeleného certifikátu. V ulici se současně buduje nové veřejné osvětlení, a i rozvod optických
kabelů FTTH. Majitelé nemovitostí budou tedy moci být
jako jedni z prvních uživateli vysokorychlostního internetu.
Stavba by měla být dokončena do konce května.
Inv. č. 95 Parkování elektrokol
Vše musí být dokončeno prakticky obratem, aby celý systém půjčování elektrokol, napojený na Beroun a Králův
Dvůr, mohl fungovat od jara.
Inv. č. 97 Sportovní areál – Stellplatz (campery)
-realizace
V současné době je projekt dokončován a je potřeba do
konce roku zrealizovat pokládku inženýrských sítí v celém
areálu a rovněž vlastní parkování camperů v prostoru u
Domečku.
Inv. č. 99 Komunikace Na Parkáně a náves - realizace
V současné době je projekt ke schválení na stavebním
úřadě. Rádi bychom zahájili ještě v letošním roce práce v
prostoru před farou.
Inv. č. 100 Rekultivace Modrý lom 2. část - realizace
Jedná se o projekt Technických služeb Tetín, kdy by se
měl Modrý lom dotvarovat dalším zavážením. Výnosy tohoto zavážení jsou příjemným příjmem pro rozpočet obce.
Inv. č. 101 Kabelizace Hradní ulice a Na Parkáně
Jedná se o projekt společnosti ČEZ Distribuce a obec se
připojí s dořešení veřejného osvětlení v této lokalitě.
Je před námi v tomto roce plno práce a snad vše dobře
zvládneme.
Martin Hrdlička, starosta
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Rozhovor

Rozhovor s poslancem Martinem Kupkou:

„Chtěl bych, aby na vedení kraje mohli být lidé hrdí.“
V České republice trvá
stavební řízení extrémně
dlouho.
Jak to vypadá s novým
stavebním zákonem?
Co je nutné změnit ve
Středočeském kraji? Na to
odpověděl poslanec Kupka
Martin Kupka je velice aktivním politikem. Od roku
2010 je starostou obce
Líbeznice, kterou za dobu
svého působení výrazně
pozvedl. V roce 2017 byl
zvolen i poslancem a to až
ze 31. místa na kandidátce. Od roku 2016 je také
Mgr. Martin Kupka, poslanec
krajským zastupitelem a
jeho ambicí je se v příštích volbách stát hejtmanem.
Na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy získal titul Magistr. Martin Kupka navštěvuje pravidelně Svatoludmilské
poutě na Tetíně již od roku 2016. Je také aktivním hostem
srazu starostů, kde pokaždé přispívá svými názory a radami do diskuze. Pan poslanec byl tak laskav a poskytl nám
rozhovor do zpravodaje.
Máte za sebou velké úspěchy jako starosta v Líbeznici, poslanec či jako radní pro zdravotnictví a zastupitel ve Středočeském kraji. Nejprve se Vás zeptám na Poslaneckou sněmovnu.
V nedávné době se Vám podařilo v Parlamentu prosadit Zákon
o právu občanů na digitální službu, co si od toho slibujete?
Zlepšení přístupu služeb k digitálním službám státu. Lidé
si už dávno zvykli mnoho věcí obstarat po síti ze svého
obýváku nebo od stolu v kuchyni – vybírat si zboží všeho
druhu, platit účty, učit se nebo někoho vzdělávat, setkat se
přes obrazovku s lidmi, kteří jsou na druhé straně země...
A třeba zrovna aktuální problém s koronavirem přivedl k
širšímu využívání moderních možností komunikace mnoho dalších lidí. Stát ovšem v tomtéž v posledních letech
pokulhával a jen pomalu a často složitě zaváděl digitální
služby počínaje placením daní až k podáváním různých
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žádostí včetně třeba žádosti o stavební povolení. Právě to
má změnit nový zákon. Pro toho, kdo bude chtít komunikovat elektronicky, zavádí stát povinnost nabídnout funkční
elektronické služby.
Tetín se stejně jako Líbeznice snaží přicházet s progresivními
novinkami, které mají usnadnit veřejnou správu a život lidem.
Na Tetíně víme, co se chystá. A co chystáte vy nově v Líbeznici?
Letos jsme nově spustili možnost vyřídit veškeré poplatky
obci elektronicky. Platit poplatek za odpad převodem nebo
kartou na úřadě je možné už několik let. Nově je ale možné
elektronicky volit i velikost nádoby a četnost svozu.
Nový stavební zákon je velké téma. Zaregistroval jsem, že jeho
prosazení provázejí potíže, kde se stala chyba?
Vláda se zamilovala do nápadu zřídit nový centrální stavební úřad a do jeho poboček sestěhovat všechny úředníky, kteří mají na starosti nejen samotné vydávání stavebních povolení, ale i expertní posouzení dopravy z hlediska
životního prostředí a podobně. Vznikl by tak moloch žijící
svým vlastním životem, který by se nepochybně postupně
opevňoval před veřejností tak, jak to všechny velké instituce ze své podstaty dělají. Jsem přesvědčen, že by takový záměr ve výsledku stavebníkům i celé České republice
ublížil a délku stavebního řízení nezkrátil, ba naopak. Jen
nastavení všech vnitřních směrnic, organizačního zajištění, oběžníků a formulářů by zabralo mnoho měsíců a bylo
by také neskutečně nákladné. Představte si, že by celý
okres Praha-západ včetně Roztok nebo Libčic na sever
od Prahy měla na starosti pobočka centrálního stavebního úřadu v Černošicích, které jsou nedaleko od Tetína.
To zjevně nemůže fungovat. Potřebujeme, aby se řízení
zjednodušilo, elektronizovalo, zachovalo znalost úředníků
o území, o kterém rozhodují. To by ve vládou navrženém
systému nebylo možné.
Jaký si myslíte, že je Váš největší úspěch starosty v Líbeznici?
Osobně mám vždycky největší radost, když obec na jaře
rozkvete, nebo když se lidé dobře baví na obecních akcích.
Myslím, že to u nás opravdu pěkně žije, a to je, oč tu běží.
Myslím si, že Líbeznice vzkvétají, máme za sebou řadu nových obecních investic, některé dokonce oceněné v architektonických soutěžích. Ale co byl můj největší úspěch, to
by asi museli posoudit jiní.

Tetínský zpravodaj

Rozhovor
Co považujete naopak za největší nepříjemnost, s kterou jste
se musel jako starosta vypořádat?
To si nějak nemůžu vybavit. Tak jako každý člověk nepříjemné zážitky rád rychle vytěsním z hlavy. Mezi nejtěžší
situace určitě bude patřit aktuální krize s koronavirovou
infekcí. Pro mnoho lidí je to složité období, kdy se musejí
vyrovnat se strachem o vlastní zdraví, obavami z budoucnosti, nebo se špatnými a bohužel také neuvěřitelně zmatečnými zprávami. Na druhou stranu se teď u nás – a nepochybně i na Tetíně – zvedla obrovská vlna solidarity a
ochoty, na kterou můžeme být jako společnost pyšní. Ne
nadarmo se říká, že na všem zlém je něco dobré.

škol. V minulosti kraj nechal zřídit obory, na které se nikdo
nehlásí, a přesto na ně školy dostávají peníze. Zpravidla
tam navíc scházejí kvalitní kantoři a stává se z toho začarovaný kruh. Ten musíme přetnout. Místo nefunkčních
a úplně zbytečných oborů musí kraj investovat do takových, jejichž absolventi mají dobré uplatnění. Více se bude
také srovnávat kvalita. Bez toho to nemůže dobře jít ani ve
školství. A třetí prioritou jsou nemocnice. To se zásadně
ukázalo i v posledních dnech. Musíme mít nemocnice co
nejlépe nachystané i na kritické situace. Koronavirus nás
nepříjemně prověřil.

Tetín jste navštívil již po několikáté, jak se Vám u nás líbí?
Bylo by laciné, kdybych jen řekl, že je na Tetíně hezky. To
je samozřejmě pravda, ale mně při každé další návštěvě
znovu a znovu začne vrtat hlavou, jak to děláte, že se od
posledně zase něco změnilo k lepšímu a že je tu pozitivní
duch svaté Ludmily cítit víc a víc.

Martin Kupka byl jedním z hlavních aktérů 5. Srazu
starostů a politiků v Kulturním domě na Tetíně.
Mají Občanští demokraté na kraji koaliční potenciál?
To určitě máme. Nejpřirozenějším spojencem jsou starostové, však i naše kandidátka nabídne hned několik velmi
kvalitní starostů - například Petra Vychodila z Králova Dvora.
Co byste rád jako hejtman na kraji změnil?
Martin Kupka spolu s europoslankyní Veronikou
Vrecionovou na Svatoludmilské pouti 2019.
Chystáte se i na letošní Svatoludmilskou pouť?
To je jasné.
V letošních krajských volbách kandidujete jako lídr Občanských demokratů, jaké jsou Vaše ambice jako možného hejtmana?
Kraj má před sebou spoustu velkých úkolů. Po koronavirové krizi bude zase o něco složitější splatit obrovský dluh
v katastrofickém stavu silnic. Tím více se ale budeme
muset zakousnout do nedobrého stavu v Krajské správě
a údržbě silnic a změnit tuto důležitou krajskou instituci
v lépe fungující stroj. Další velké téma je stav středních

Řekl jsem, co bych chtěl udělat v jednotlivých oblastech.
Hlavně bych ale chtěl, aby na vedení kraje mohli být lidé
hrdí. Aby hejtmanství nezkoušelo jejich trpělivost zbytečnými a trapnými kauzami, jako bylo začernění údajů
v auditu správy a údržby silnic nebo hra na schovávanou
s poradenskými smlouvami na různá divná plnění včetně
posuzování hudebních festivalů, které vedení kraje rozdávalo svým blízkým.
Ptal se: Vojtěch Hrdlička
předseda skupiny Vnější vztahy (SVV)
Práci a názory Martina Kupky na aktuální dění
můžete sledovat na:
Facebook: Martin Kupka
Twitter: @makupka
web: www.martinkupka.eu

Tetínský zpravodaj
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Práci a názory
Martina Kupky

Zprávy z činnosti zastupitelstva

Přehled činností zastupitelů za rok 2019
Ing. Martin Hrdlička

starosta obce, zvolen za (Tetín 2010)
Investice
- Práce ve Skupině investiční rozvoj a supervizorský
dohled nad všemi investicemi
- Zabezpečení skalní stěny v Modrém lomu a přístupové
komunikace - přímé řízení
- Chodníky Na Knížecí 1. etapa a Homogenizace průjezdní komunikace III. třídy - přímé řízení
- Obnova zeleně v obci – přímé řízení
- Tetínské muzeum – obnova expozice – přímé řízení
nestavební části
- Rekultivace Modrým lom - 2. etapa
- Sportovní areál - parkování camperů – budování
ineženýsrkýc sítí v areálu – příprava
- Ulice Bořivoje a Na Příkopech – přímé řízení
- a podobně.
Provozní řízení obce
- Přímé vedení vedoucí úřednice OÚ a nepřímé vedení
dalších pracovníků OÚ
- Podílení se na práci všech výborů a pracovních skupin
- Vedení porad a veřejných zasedání zastupitelstva obce
Finanční zdroje
- Spolupráce s dotačními firmami a zajištění cca. 17 mil
Kč na rok 2020
- Stabilní hospodaření obce s tím, že jsme nemuseli
v roce 2019, přes masivní investice ani jednou využít
provozní úvěr
Vnější vztahy
- Jednání se státními institucemi – ministři Havlíček,
Dostálová, Schillerová, Zaorálek, Petříček – podpora
Národní pouti v roce 2021, podpora budování infrastruktury obce
- Jednání se Středočeským krajem – hejtmanka další
radní
- Spolupráce s okolními starosty
- Práce ve sdružení obcí Region Dolní Berounka
- Významná zásluha na založení destinační agentury
Berounsko
- Vytvoření koalice obcí
- Vedení spolku Svatá Ludmila 1100 let
- Národní ekumenická pouť na Tetín 2021 (včetně pozvání papeže Františka) a poutě 2020
Technické služby Tetín – přímé řízení
- Přímé řízení výkonného ředitele
- Dohled nad ekonomikou divize skládkování
- Podílení se na provozních úkolech divize služby obcí
Tetín
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Ing. Martin Machulka

místostarosta obce, předseda skupiny investiční rozvoj
(SIR), zvolen za (Tetín 2010)
Zajišťování projektové dokumentace a dotačních
podkladů:
- Sběrný dvůr
- Parkování karavanů na hřišti
- Chodníky v ulici na Knížecí
- Zateplení budovy muzea
- Zateplení budovy školy
- Vnitřní úpravy budovy muzea
- Nová hasičárna na hřišti
- Sportovní areál
- Oprava interiéru Kulturního domu
Zajištění a dozorování realizace stavebních akcí v obci
- Zateplení budovy školy
- Zateplení budovy muzea
- Vnitřní úpravy budovy muzea
Zajištění vyhodnocení již ukončených dotačních realizací
Veřejné osvětlení v obci
- Zateplení mateřské školy v Župní
- Zateplení budovy muzea
- Příprava investičních podkladů pro finanční plán a rozpočet obce
- Pomoc při zvelebení Tetínské hospody
- Pomoc při řešení provozních technických problémů v ZŠ
A MŠ Tetín

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

místostarosta obce, předseda Finančního výboru (FV),
zvolen za (ODS)
- vedení Finančního výboru
činnosti ve skupině Investiční rozvoj:
- příprava Rekonstukce rybníka na návsi a započetí
stavby - 34. Rybník na návsi–projekt a 92. Rybník na
návsi –realizace
- příprava Rekonstrukce historického jádra - 21.
Prováděcí projekt návsi v návaznosti na architektonickou
studii (č. 16.)
- příprava cyklostezky na Tetín - 18. Projektová
dokumentace cyklostezky na Tetín
- příprava stanoviště elektrokol - 95. Parkování elektrokol
- příprava územního plánu - 22. Územní plán obce
- příprava sportovního areálu - 23. Sportovní areála park
u nového hřbitova-projekt

Tetínský zpravodaj

Zprávy z činnosti zastupitelstva

Ivan Smetana

Karel Volf

- kontrola zápisů a usnesení zastupitelstva obce
- zapojení do činnosti pracovní skupiny Investiční rozvoj
- zapojení do výběrových řízení
- práce na pasportizaci komunikací na Tetíně

2018 člen skupiny SŽP
- Zjištění reálného stavu dešťové kanalizace pro plán
oprav a zpřesnění zákresu do GIS
2019 Vedení SŽP
- Příprava pro projekt Extravilánová zeleň - na dotace
- Jednání o zajištění více nádob na třídění odpad
EKO-KOM
jednání a smlouva s AVE pro rok 2020
- Zvýšení dohledu nad provozováním ČOV a vodovodu,
jednání s provozovatelem Vak
- Práce na Modrozeleném certifikátu obce Tetín

předseda Kontrolního výboru (KV),
zvolen za (STAN)

Ladislav Pecka

předseda pracovní skupiny (SKSCR),
zvolen za (ČSSD)
Pracuji v sekci turistiky, cestovního ruchu a kultury, dále
pak sekci životního prostředí. Za kulturu jsem opakovaně
prosazoval, aby pro místní organizace byl sál kulturního
domu zdarma. Zde bych si dovolil citovat bývalého místostarostu: „To teda nevím, jakou historicky největší akcí v
obci v roce 2021 myslíš!“
Dále pracuji pro sekci životního prostředí, zde díky práci
předsedy sekce a ing. Červenky dochází k postupnému
zlepšování stavu kanalizace a pracuje se na řešení stavu
ČOV. Zde bych si dovolil kritizovat přecházející zastupitelstva (před rokem 2014), která sice byla opětovně seznamována s haváriemi, ale neudělala pro řešení nic. Dále
jsem provedl pokus o domluvu s majiteli chátrajících nemovitostí v blízkém sousedství našich památek, leč zatím
řešení nenalezeno.

Ing. Michal Hejna

předseda Školské pracovní skupiny (ŠS), zvolen za (Tetín
2010)
- pozemková problematika – příprava podkladů ke směnám pozemků a zřízení věcných břemena
- Modrý lom – koordinace projektu rekultivace, sanace
skalních stěn, oprava tunelu
- předseda školní komise a školní rady – spojovací článek
mezi obcí a školou, dokončení projektu odborné učebna,
zateplení školy, další projekty školy

předseda pracovní skupiny Životního prostředí (SŽP),
zvolen za (STAN)

Petr Malíř

předseda pracovní skupiny Krizového řízení (SKŘ)
zvolen za (Tetín 2010)
- zastupitelem od 6.8.2019.
Činnosti od 6.8.2019:
- Předseda pracovní skupiny Krizového řízení obce Tetín
(SKŘ).
- Aktuální práce na zavádění systémových opatření v boji
s koronavirem, ochrana obyvatelstva obce Tetín
- Podílení se na kontrole rekonstrukce nádrže, tak aby vyhověla požadavkům hasičů.
- Spolupráce se skupinou Životního prostředí (SŽP) např.
při získávání Modrozelených certifikátů obce Tetín.
- Zajištění akce schopnosti a rozvoje JSDHO Tetín.

Daniel Pecka

zvolen za (STAN)
Zastupitelem je nově od letošního roku. Nahradil Svatopluka Fukce.
Poznámka: Jelikož je zastuptielem krátkou dobu, od roku
2020. Přehled činností zastupitelů za rok 2019, se na něj
nevztahuje.

Zpráva pracovních skupin a výborů za rok 2019
Finanční výbor (FV)

Skupina pro investiční rozvoj (SIR)

Výbor se věnoval spoluvytváření rozpočtu a řešil též jeho
změny. Během celého roku členové sledovali vývoj finančních zdrojů obce a kontrolovali finance i organizací: Technické služby Tetín a Základní a mateřská škola Tetín.

Plnění plánu investičního rozvoje se dařilo plnit. Množství
realizovaných akcí v posledních letech významně vzrostlo. Přestože výsledky pracovního nasazení jsou obdivuhodné, tak aktivních členů skupiny je málo a potřebovali
by počet spolupracovníků navýšit.

Tetínský zpravodaj
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Skupina vnější vztahy (SVV)

Skupina dotací a grantů (SDG)

Pod taktovkou této skupiny vycházel Tetínský zpravodaj
a vzrostl také zájem místních sdružení o zveřejnění vlastních článků.
Pracovní skupina ve spolupráci se ZO s profesionální grafičkou vytvořili novou grafickou identitu (GI) obce, která se
v roce 2020 již plně využívá. GI sjednotila obecní grafiku
a přinesla jasná pravidla, jak ji používat. Tetín se zařadil
mezi pár obcí v České republice, které grafickou identitu
mají. O nové grafické identitě jste byli již informováni ve
27. čísle zpravodaje.
SVV se výrazně podílela na přípravě Svatoludmilské pouti a Průvodu vévody Štěpána. Organizovala také 5. Sraz
starostů a politiků, který byl velice úspěšný, co se týče
navazování nových kontaktů či zlepšení těch stávajících.
Tradičně přijeli poslanci, starostové či hejtmanka a zástupci ministerstev.
SVV je aktivní v nově vzniklé Destinační agentuře Berounsko a součástí její marketingové skupiny. Dále udržovala
kontakt s Regionem Dolní Berounka, Svazem měst a obcí
a spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Rovněž tak činila i s
partnerskými obcemi Tetín u Jičína a Prakovce.
Zástupci SVV se dále účastnili mnoha akcí a jednání, kde
reprezentovali obec.

Za rok 2019 se investiční ambice opět významně navýšily
a stejně tak i příjem obce. Obec se snaží využívat finance z mnoha dotačních zdrojů. Organizace této skupiny je
ale trochu složitější. Nepovedlo se sestavit tým z občanů či zastupitelů, a tak vše realizuje starosta Ing. Martin
Hrdlička a pracovnice OÚ Monika Čížková. Spolupracují
s dotačními firmami, které dotace získávají a následně je
z části sami řídí.

Skupina životního prostředí (SŽP)

Kontrolní výbor (KV)

Činnost této skupiny v roce 2019 by se dala rozdělit do
několika odvětví. Těmi jsou voda, odpady, Modrozelený
certifikát a zeleň. Bylo upraveno míchání vody ze zdroje
Želivka a z našeho tetínského. Kolem vodojemu v Domášově byl vystavěn nový plot a na čističce odpadních vod
proběhla tzv. denitrifikace, což je biochemická redukce dusičnanů. Po jednáních s firmou AVE, která zajišťuje svoz
odpadů, byl zrušen systém čárových kódů. Stížnosti občanů týkající se nedostatečného objemu nádob na tříděný
odpad byly vyslyšeny a společnost EKO-KOM přislíbila
navýšení počtu nádob v roce 2020. Modrozelený certifikát
vychází ze stížností občanů ohledně zapáchajících kanálů. Cílem projektu je odhalení nemovitostí, které jsou špatně napojeny na kanalizaci (splaškovou i dešťovou). V roce
2019 bylo odhaleno několik nemovitostí, které byly nevhodně napojeny. Projekt týkající se zeleně v obci se blíží
ke svému konci. Bylo odstraněno několik nebezpečných
stromů, které ohrožovaly bezpečnost, některé stromy byly
vysázeny a došlo k prořezávce stromů stávajících. Práce na zeleni mimo obec naopak začala. Jde o zachycení
vody v krajině, protipovodňové valy a výsadbu větrolamů.
Výsadba nových stromů zamezí ničení půdy, ale poslouží
i jako útočiště ptactvu a jiné zvěři.

Kontrolní výbor se zabýval kontrolou zápisů a usnesení
zastupitelstva obce.
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Skupina pro školství (SŠ)
Školní skupina pracovala v roce 2019 společně se školní
radou. Podílela se na vytvoření a kontrole plnění rozpočtu
školy, spoluvytvářela a odsouhlasovala strategické dokumenty školy. Zajišťovala podporu obci při investiční akcí
zateplení školy a oprava stropů v přízemí, kterou měl na
starosti M. Machulka. V listopadu bylo škole slavnostně
uděleno čestné jméno Škola Václava Hájka z Libočan a
na škole byla odhalena jeho pamětní deska. Rada/komise
kontrolovala stávající dotace a granty na činnost školy a
průběžně vyhledávala a analyzovala nově vypsané tituly.
S podporou starosty Hrdličky se podařilo vyřešit problém s
umisťováním žáků na druhý stupeň.

Skupina kultury, sportu a cestovního
ruchu (SKSCR)
Během roku byla dopracována databáze a standardizace dokumentace skupiny. Žádosti o dotace byly řešeny
úspěšně. Skupina se přímo podílela na organizaci Průvodu vévody Štěpána, květnové pouti a hlavně na Svatoludmilské pouti v září. Kulturní program na pouti Svaté
Ludmily byl široký a občané ho kladně ohodnotili. Dalšími
akcemi byly například fotbalová utkání či Den dětí, na kterém se podílelo mnoho místních spolků. Tato akce měla
historicky nejvyšší počet dětí-návštěvníků. V roce 2019
došlo k obnovení žákovského fotbalového týmu.
Zdroj: Zprávy pracovních skupin za rok 2019
Přehled připravila: Barbora Nováková

Tetínský zpravodaj

Zprávy z činnosti zastupitelstva

Nová pracovní skupina krizové řízení již pracuje
Skupina zřízená zastupitelstvem obce má za úkol přijímat systémová a operativní opatření v oblasti krizového
řízení, vykonávat funkci Povodňové komise, dohlížet na
fungování JSDH Tetín, v zastoupení zastupitelstva obce
a starosty řešit krizové situace a spolupracovat s bezpečnostními složkami státu – policie, záchranná služba, hasiči, městská policie atd. Ustavující schůzka Skupiny krizového řízení proběhla 18. 2. 2020 v sestavě: předseda Petr
Malíř a členové Jakub Zelinka, Zbyněk Varga, Ing. Roman
Říha. Aktuálně se podílí na novém webu obce a připravuje

Víte, jak hospodaří
Vaše obec?

Jak před časem informoval Finančního výbor v Tetínském
zpravodaji, vyvíjely se příjmy obce 2011 - 13 mil. Kč, 2013
– 11 mil. Kč, 2015 14,5 mil. Kč, 2017 – 15,6 mil. Kč, 2018
– 20,5 mil. Kč a letos přibyl údaj za 2019 31,7 mil. Co
tato čísla ukazují? Především to, že se nám v posledních
letech daří navyšovat příjmy obce, kde hlavními zdroji jsou
příjmy ze státního rozpočtu, úspěšné čerpání dotací, prosperují Technické služby Tetín a příjmy z darů např. ČEZ,
Lomy Mořina atd. Co se týká výdajové stránky věci, tak
se nám daří většinu prostředků směrovat do investic, tzn.
že příjmy „neprojídáme“ na provozních nákladech např.
chodu Obecního úřadu.
Zkrátka nám to umožňuje investovat do zvelebování veřejných prostor a dalšího nemovitého majetku obce. I přes
tuto investiční aktivitu (viz. článek Plán investic 2020) se
daří držet stav na účtech v dobrém stavu, kdy v těchto
dnech máme na obecních účtech celkem 8,2 mil. Kč,
máme investiční úvěr na školu ve výši 3,4 mil. Kč a ještě nečerpaný kontokorentní úvěr. I Technické služby Tetín
hospodaří dobře, takže mají na účtu 5,6 mil. Kč a loňský
roční plán výrazně přeplnily. Jinak ještě k fungování financí a rozpočtu obce. Základní koncepci rozpočtu včetně
Plán investičního rozvoje schvaluje zastupitelstvo obce,
investice pak hlídá a realizuje Skupina investiční rozvoje
(SIR)-vede místostarosta Martin Machulka, rozpočet provozně vede správce rozpočtu paní Monika Čížková - úřednice OÚ a na finance dohlíží Finanční výbor ve složení
Ondřej Hrdlička, Martin Krtek a Ivana Fleischmanová.
Rozpočet obce je připraven tak, že je vyrovnaný. Plánují
se poměrně velké investice, které jsou podmíněny vesměs
poskytnutím dotací a hlavní tím, zda se stačí připravit. V
roce 2020 očekáváme největší investice za posledních 10
let.
Martin Hrdlička, starosta

Tetínský zpravodaj

návrh efektivnější komunikace s občany při mimořádných
událostech (email, SMS atd.).
GIS obce je důležitý zdroj informací i pro SKŘ, chceme ho
zpřístupnit pro všechny členy. Dlouhodobě se bude podílet na stavbě nové hasičské zbrojnice u fotbalového hřiště
- podána žádost o dotaci 2019 a letos znovu. V současné
době sleduje i rekonstrukci rybníka, který je současně i
požární nádrží.
Petr Malíř, předseda SKŘ

Zapojit se do práce v naší obci
můžete kdykoliv i vy!
Kontakty na pracovní skupiny a výbory

Pracovní skupina investiční rozvoj (SIR)
- předseda: Ing. Martin Machulka;
machulka@atelierarkada.cz
Pracovní skupina vnější vztahy (SVV)
- předseda: Bc. Vojtěch Hrdlička;
vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
Pracovní skupina životního prostředí (SŽP)
- předseda: Karel Volf; codll@seznam.cz
Pracovní skupina dotací a grantů (SDG)
- předseda: Ing. Martin Hrdlička; starosta@tetin.cz
Pracovní skupina kultury, sportu a cestovního
ruchu (SKSCR)
- předseda: Ladislav Pecka; L.Pecka@seznam.cz
Pracovní skupina pro školství (SŠ)
- předseda: Ing. Michal Hejna;
michal.hejna@post.cz
Pracovní skupina krizového řízení (SKŘ)
- předseda: Petr Malíř; petr.malir1@seznam.cz
Kontrolní výbor (KV)
- předseda: Ivan Smetana;
bedrichivan@seznam.cz
Finanční výbor (FV)
- předseda: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons);
ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz
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Dopravní značení

Nové dopravní značení v obci
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás seznámit s novým,
s občany řádně projednaným, schváleným, dopravním
opatřením. První dopravní opatření zůstává beze změny.
Kde? Plochy mezi rybníkem a farou a plochy naproti veřejným záchodům jako parkoviště s omezenou dobou stání
na 2 hodiny nebo na povolení OÚ Tetín.

Změna nastává v pátém dopravním opatření, kde bude
vytvořeno několik jednosměrných ulic tak, aby bylo možné parkování a projetí vozů Integrovaného záchranného
systému (IZS).

Rovněž i druhé opatření zůstává beze změny:
Zákazy vjezdu u nového hřbitova (původní
příjezdová komunikace
ke hřbitovu). Dále zde
bude před hřbitovem
omezené parkování na
2 hodiny.
Naproti hřbitovu ve višňovce bude vytvořen
prostor pro parkování
(záchytné parkoviště).

Ulice Včelařská bude jednosměrně průjezdná od křižovatky s ulicí Kodeckou ke křižovatce s ulicí Na Knížecí.
Ulice Dr K. Chmelenského bude jednosměrně průjezdná
od křižovatky s ulicí Kodeckou ke křižovatce s ulicí Dr.
Aksamita.
Ulice Kodecká bude jednosměrně průjezdná od křižovatky
s ulicí Damilská ke křižovatce s ulicí Včelařská a Dr. K.
Chmelenského.
Tuto změnu si vyžádala petice občanů, kteří žijí v této lokalitě. Značení a změna provozu bude realizována v jarním
období. Jelikož bylo nutné znovu získat stanovisko Policie
a Odboru dopravy, tak jsme přidali ještě jednu změnu:

Rovněž i třetí dopravní opatření zůstává beze změny: Pruhy
vyznačen zákaz stání v křižovatce ulice Politických vězňů a
ulice Odboje, kde stále parkují
auta a znemožňují průjezd cisterny VAK k čističce.
Dále i čtvrté dopravní opatření je beze
změny: Vytvoření jednosměrné komunikace
z části ulice Pod lesem
(od pole k ulici Na Knížecí naproti ulici Odboje).

A to v ulici Dr. Aksamita, kde si společnost Arriva vyžádala
zákaz parkování v úrovni nové autobusové zastávky a křižovatky s ul. Na Knížecí.
Ivan Smetana, zastupitel
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Rybník na návsi

Rekonstrukce rybníka
na návsi

Čištění požární nádrže

Koncem ledna jsme započali rekonstrukci rybníka na
návsi. Pokud se bude postupovat podle plánu, stavba by
měla být dokončena do července. Rádi bychom navázali
s rekonstrukcí okolních komunikací mezi rybníkem a farou a také dozadu ke škole. Stále ale čekáme na stavební
povolení a také se bude muset realizovat archeologický
průzkum. Doufejme, že nám tento průzkum příliš nezpozdí
naše plány a že budeme moci mít celou lokalitu připravenou před poutí v září 2021.
Ondřej Hrdlička, místostarosta

Dálková doprava vody
hadicovým vedením
V sobotu 22. 2. 2020 od 9:00 hodin proběhl praktický výcvik členů JSDH Tetín, zaměřený na dálkovou dopravu
vody hadicovým vedením. Po nástupu členů JSDH proběhlo zahájení výcviku kontrolou zásahového oděvu a
osobních ochranných prostředků. Po krátkém seznámení
se s činností a rozdělením úkolů jednotlivým členům, byl
naložen hadicový materiál do DA VW Transporter, za který
byl ještě připojen přívěs s požární stříkačkou PS 12. Vše
bylo odvezeno k čerpacímu stanovišti u požární nádrže.
Po ustavení PS 12 na hrázi nádrže a vytvoření přívodního
vedení savicemi bylo čerpací stanoviště připraveno. Následně bylo vytvořeno jednoduché dopravní vedení hadicemi B o průměru 75 mm od vodního zdroje na požářiště,
což v našem případě představovaly prázdné podzemní
nádrže na dešťovou vodu v prostoru parkoviště před kulturním domem. Hadicové vedení bylo vytvořeno po chodníku od návsi, kolem bývalé trafiky, pod můstkem a dále
přes komunikaci nového obratiště autobusu až ke kulturnímu domu. Celkem bylo použito 18 hadic dlouhých 20 m a
přečerpáno cca 80 - 100 m3 vody, které zde budou uloženy a poslouží jako dočasný zdroj požární vody po dobu rekonstrukce požární nádrže na návsi. Zbytek vody z požární nádrže na návsi byl vypuštěn do rokle volným výtokem.
Celá akce proběhla dle harmonogramu stavebních prací
na rekonstrukci požární nádrže. Na napouštění nově zrekonstruované požární nádrže se můžeme těšit již během
letošního června. Voda, kterou se bude zrekonstruovaná
požární nádrž napouštět, nebude z vodovodního řádu, jak
tomu bylo doposud, ale z přebytkové vody z prameniště
Domášov, která byla v roce 2018 úspěšně přivedena potrubím přes Velkostatek Tetín, náves až k požární nádrži.
Jen pro představu, jedná se zhruba o 400 m3.
Petr Malíř, zastupitel

Tetínský zpravodaj

Tetínští hasiči opět pomáhají obci: V sobotu 14. 3. 2020
se uskutečnilo čištění vypuštěné požární nádrže na návsi.
Akce na vyčištění dna nádrže od nánosů bahna, zetlelého
listí a řas proběhla na žádost stavební firmy a stavebního dozoru se souhlasem vedení naší obce. Hasiči lopatami nakládali bahno do koleček, a ta potom odváželi na
určené místo u bočního betonu nádrže, odkud stavební
firma zajistí naložení bagrem a odveze na skládku. Bahno obsahovalo větší množství vody. Ta způsobovala, že
bahno ve větší vrstvě sjíždělo, museli jsme tedy ještě před
ním vysypat hrázku z písku, která ho zastavila a zároveň
umožnila pomalý odtok vody z bahna. Po odklizení nánosů, bylo ještě celé dno nádrže pokropeno vodou a staženo
pryžovou stěrkou směrem k výpusti do prohlubně. Nakonec byla i voda s bahnem z prohlubně vybrána a vylita
vědry do odtokového potrubí. Celkem pracovalo 5 členů
JSDH a 1 budoucí člen JSDH. Vody bylo spotřebováno
cca 500 l. Děkuji všem, kteří obětovali svůj sobotní volný
čas a přiložili ruku k dílu.
Petr Malíř, zastupitel

Elektrokola

V předchozích číslech jsme Vás informovali o připravovaném spuštění systému půjčování elektrokol na Berounsku.
Projekt se kvůli složitosti příprav některých dobíjecích stanic a také majetkoprávním vypořádáním ostatních lokalit
zpozdil. V tuto chvíli je plán instalace dobíjecích stanic během dubna a spuštění celého systému v druhé polovině
dubna. Tento termín je ovšem ohrožen kvůli současnému
nouzovému stavu, který nedovoluje cestování přes hranice. Technici a technologie firmy Nextbike je z Německa,
takže se bude situace spuštění odvíjet od dalšího vývoj
omezení v naší zemi. Podrobnější informace o užívání,
výhodách a způsobu půjčování připravuje firma Nextbike
www.nextbikeczech.com
Ondřej Hrdlička, místostarosta
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Životní prostředí

Stát zakáže topení uhlím ve starých kotlích
Polétavý prach je významným zdrojem ohrožení obyvatel
rakovinou (karcinogenní polyaromatické uhlovodíky). V
celostátním měřítku jsou zdrojem znečištění z celých 75%
tzn. lokální topeniště tj. rodinné domy. Stát v minulosti
významně přispíval k plynofikaci obcí, zajišťoval dotace
typu Zelená úsporám, byly tzv. Kotlíkové dotace. Zkrátka
bylo dost cest, jak si to mohou občané řešit. Nyní přichází
sankce. V roce 2022 jsou zakázány kotle na pevná paliva (především uhlí) o příkonu do 300kW v nejnižší emisní
třídě 1 a 2. A na to navazují na znečišťovatele sankce.
Jak jsme na tom my na Tetíně? Před lety se ve dvou etapách provedla plynofikace obce. Tehdy došlo k významnému zlepšení ovzduší. Za 20 let měli všichni dostatek času
přejít na ekologický způsob vytápění. Nicméně pak se přechod na vytápění plynem do značné míry zastavil a v současné době 5-10% procent domů nadále znečišťuje ovzduší v obcí a ničí naše zdraví. Stejně jako stát v minulosti,

i obec Tetín se snaží majitele domů pozitivně motivovat k
ochraně životního prostředí, kde koneckonců i oni sami
žijí. V současné době zavádíme Modrozelený certifikát
obce Tetín, který kromě nakládání s odpadními vodami
kontroluje i způsoby vytápění. Chce tím mimo vlastní kontrolu ukázat pozitivní příklady, že i my sami můžeme k životnímu prostředí přispívat.
A co ti naši Tetínští znečišťovatelé? Věříme, že budou
předmětem kontroly a sankce ze strany státu. My je jako
zástupci obce rozhodně nebudeme v případě dotazu na
znečišťovatele před kontrolními orgány zatajovat. Naopak
chceme na stránkách Tetínského zpravodaje kouřící domy
publikovat. Prosím, posílejte i vy fotografie kouřících komínů. Přece není možné, aby někteří ničili životní prostředí
nás všech.
Martin Hrdlička, starosta

Modrozelený certifikát obce Tetín
V předchozím vydání Tetínského zpravodaje jsme jakou
problematiku bude certifikace řešit. Již několik nemovitostí
už komise SŽP prověřila a certifikát udělila. Nově zkontrolované nemovitosti se mohou pyšnit nejen certifikátem
ale i mohou být jako majitelé hrdi na to , že právě jejich
nemovitosti patří mezi první, které certifikát získaly. Certifikace sebou přináší výhody a tou je i správný provoz
kanalizačního systému a ČOV, kde se řeší jak nátoky
balastních vod, tak i nepovolené vypouštění odpadních
vod do dešťové kanalizace. Zkontrolované nemovitosti se
tomuto podezření vyhnou a předejdou případným sankcím ze strany Inspekce životního prostředí, provozovatele
a majitele systému kanalizace. Nemovitosti čp. 45, 108,
117, 118, 150 získaly již zmiňovaný certifikát. Pro získání
certifikátu stačí kontaktovat ou@tetin.cz důležité je uvádět
číslo popisné kontrolované nemovitosti a telefonní kontakt. Následně vám budou nabídnuty termíny kontroly.
Karel Volf, předseda SŽP

Vzor Modrozeleného certifikátu
Níže můžete vidět vzor Modrozelené certifikátu, který
můžete získat pro svůj dům.

Někteří Tetíňaci z ulice Župní stále ještě bohužel
vypouštějí splašky do přírody
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Hasiči záchránili psa Mazlíka
V pátek 3. ledna 2020 ve 12:06 hodin vyhlásilo Krajské
operační a informační středisko HZS Středočeského kraje v Kladně požární poplach JSDH Tetín. V poplachové
zprávě bylo uvedeno, že se jedná o typ události - záchrana osob a zvířat z vody. Vyjede dopravní automobil VW
Transporter volací znak HBE 912, upřesnění: pes skočil
do řeky, nemůže ven, stezka Svaté Ludmily naproti Alkazaru, 10 m od břehu. Současně s vyhlášením poplachu
naší JSDH byl vyhlášen poplach na požární stanici HZS
Beroun, ze které následně vyjíždí posádka vozidla CAS
20/4000/240 S2T SCANIA s lodním přívěsem a raftem.
Jednotka z Berouna jede na místo události po levém břehu po cyklostezce okolo berounské ČOV a JSDH Tetín po
pravém břehu po stezce Sv. Ludmily od Tetína.

Psík Mazlík je z vody zachráněn berounskou jednotkou,
která byla na místě jako první a je na takové případy vybavena a vycvičena. Tetínští hasiči přepravili Transporterem majitelku psa na druhý břeh, kde společně přebírají
zachráněného psa zabaleného do deky. Berounští hasiči
se ihned vrací na svou základnu, aby byli co nejdříve připraveni k dalšímu možnému zásahu. Tetínští hasiči zajistili
psíkovi a jeho majitelce tepelný komfort v našem vyhřátém vozidle až do příjezdu taxislužby, která je oba odvezla domů do Prahy. Ještě nutno dodat, že pes se probořil
ledovou vrstvou cca 1-2 cm. Na tomto zásahu je názorně
velice dobře vidět nutnost vzájemné součinnosti profesionálních a dobrovolných hasičů. Přejeme pejskovi Mazlíkovi pevné zdraví a více opatrnosti při procházkách přírodou
se svou paničkou.
Petr Malíř, hasiči Tetín

Poděkování od paní majitelky psa Mazlíka
Dobrý den,
ještě jednou bych chtěla srdečně poděkovat všem hasičům, kteří se dnes podíleli na záchraně našeho psa Mazlíka. Hon na nutrii pro něj málem byl osudný. Ještě jednou
moc děkujeme za pomoc a v příloze posíláme slíbené fotky. Mazlík už se má k světu.
Paní V.D.

Kulturní dům má
nového správce

- V případě, že se akce (kulturní, společenská, soukromá
atd.) neuskuteční a nebude zrušena do více jak 48 hodin
dopředu, tak kauce propadá ve prospěch nájemce.
Od nájmu jsou osvobozeny organizace založené a zřízené Obcí Tetín.
OÚ Tetín

Novým správcem jsou Technické služby Tetín a odpovědnou osobou pan Alois Šebík. Objednání se nemění a probíhá jako doposud, včetně skládání vratné zálohy.
Provozní řád najdete na webových stránkách obce: www.
tetin.cz – občan – služby – Kulturní dům Tetín. Nebo přímo
na OÚ Tetín.

Poděkování paní
Hejnové za její práci

1) Kulturní a společenská akce = 8.000 Kč/1 den
2) Divadelní představení, celodenní přednášky = 3.500
Kč/1 den
3) Soukromé akce (svatby a oslavy) = 6.000 Kč/1 den
4) Přednášky, presentační, prodejní a jiné akce PO-ČT =
250 Kč/1 hodina
5) Presentační, prodejní a jiné akce PÁ-NE 450 Kč/1 hodina
-U kulturních, společenských a soukromých akcí je předem vybírána kauce ve výši 50% ceny nájmu.

Markéta Hejnová jako rodilá Tetíňačka nastoupila jako
zaměstnanec na Obecním úřadě Tetín v roce 2009. Od
začátku se věnovala především agendě odpadového hospodářství a podpoře turistiky. Dále kromě pokladny měla
na starosti celou řadu dalších agend a v neposlední řadě
pořádala Vítání občánků a výlety pro občany Tetína. V
letošním roce ukončila svůj trvalý pracovní poměr. Věřím
ale, že zůstane s obcí nadále v kontaktu a bude s námi na
některých tématech spolupracovat nadále.
Ing.Martin Hrdlička, starosta

Ceník za pronájmu

Tetínský zpravodaj
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Novinky ze Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
Vážení Tetíňáci, setkáváme se s vámi na stránkách tohoto zpravodaje u příležitosti bilancování starého a nového
roku. Máme tedy možnost ohlédnout se za akcemi, které
jsou už za námi, a které nás v roce 2020 čekají.
Na konci roku jsme si užili tři pěkné akce. Nejprve jsme
v listopadu měli tu čest hostit teologa, kněze, církevního
historika a vysokoškolského profesora Tomáše Petráčka.
Zcela zaplněná hlavní místnost fary se díky němu proměnila ve vysokoškolskou aulu, kde jsme vyslechli jednoho z
našich nejprogresivnějších katolických myslitelů současnosti. Přednášel o tom, co to znamená, být křesťanem, katolíkem, tady a teď. S ohledem na minulost a s výhledem
do budoucnosti. Stejně jako na vysoké škole byl prostor
pro jistý radikalismus i vyjádření nesouhlasu. Každopádně, večer se vydařil, přítomní dostali nejen tolik potřebný
intelektuální „nářez“, ale odnesli si zážitek v podobě setkání s tímto mladým a sympatickým člověkem.
Již tradičně se druhou adventní neděli v kostele sv. Ludmily rozezněly hlasy loděnického sboru COMODO. Celý
program, dirigovaný paní sbormistryní Táňou Machačovou, byl jako správný adventní koncert určený k usebrání
se v hektickém čase. Závěrečné BABA YE TU („Otče náš“
ve svahilštině) bylo fantastickým finále celého vystoupení,
které pak mnozí přítomní ještě umocnili svařáčkem z nově
vyrobených svatoludmilských hrnečků. Děkujeme COMODU a těšíme se příští rok opět na slyšenou!
Poslední akcí roku 2019 bylo již osmé štědrovečerní Setkání u jeslí. Sešlo se nás tolik, že jsme se nevešli do kostela! O zážitek z této akce se s námi podělila paní Lidmila
Brejchová na jiném místě tohoto zpravodaje.
I letos bude fungovat průvodcovská služba po tetínských
kostelech, kterou neúnavně obstarává dvojice našich zkušených průvodců, paní Stanislava Hahnová – Šedinová
(tel. 723 935 609) a pan Ladislav Pecka (tel. 723 005
648). Tato služba je dostupná prakticky po celý rok, stačí

se s nimi dohodnout telefonicky a bude-li to jen trochu
možné, rádi provedou vás, vaši rodinu nebo třeba partu
vašich kamarádů, která za vámi na Tetín dorazí. Za mírný
poplatek vás čeká opravdu poutavé vyprávění!
Ještě před koncem roku jsme začali pracovat na programu akcí na rok 2020. Níže vám nabízíme jejich přehled
v prvním pololetí letošního roku. Opět se můžete těšit na
pravidelné akce, zorganizujeme několik poutavých přednášek, přivezeme zajímavé hudební interprety. Samozřejmým vyvrcholením bude pouť sv. Ludmily! Letošní rok by
vaší pozornosti nemělo ujít otevření Komunitního centra
sv. Ludmily – článek o něm naleznete na jiném místě tohoto zpravodaje – a také rozvinutí tématu Smíření. První
akcí k tomuto tématu bude kulatý stůl (moderované setkání s významnými osobnostmi s možností následné debaty) o svatojánské pouti dne 16. května, který proběhne v
komunitním centru. Společně zkusíme najít odpověď na
otázku, zda se lze smířit a odpustit bezpráví způsobené
fašismem a komunismem. Budou o tom vyprávět lidé, kteří toto bezpráví zažili na vlastní kůži.
Závěrem nám dovolte vyslovit nemalé přání, a to, abychom se setkávali raději osobně, než jen skrze tento občasník. Jak jistě víte, za každou akcí je spousta hodin
práce a času dobrovolníků. A pochvalou za to všechno
je vaše účast. Dobrým slovem také nepohrdneme. Další
možností, jak nás podpořit, je nákup našich suvenýrů s
tématem Tetína a aktivit našeho Sdružení – mrkněte na
stránky http://ludmila-tetin.cz/obchudek/. K dispozici jsou
svatoludmilské hrnečky, podtácky a krásná drobná autorská keramika od paní Daniely Kosové, která minulý rok
vystavovala v kostele sv. Jana Nepomuckého. Takové jinde nemají!
Za Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
Alena Pelikánová, předsedkyně

Komunitní centrum sv. Ludmily na Tetíně
Rok s rokem se téměř sešel od doby, kdy jsem vás ve
zpravodaji informovala o situaci kolem výstavby Komunitního centra sv. Ludmily. Věřím, že nikomu z vás neuniklo,
jak moc věcí se od té doby změnilo. Minulý rok touto dobou jsme ještě hledali vhodného zhotovitele stavby. Poté,
během půlroku, byla farní stodola téměř zbourána, proběhly stavební práce na nosných konstrukcích, proběhly
práce na vnitřních dispozicích a bylo provedeno zastřešení centra, osazeny okna a dveře. V současné době se dělají uvnitř centra rozvody elektřiny, vody a odpadů. Práce
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k naší radosti pokračují a my už se těšíme na hotové dílo!

Vybudování centra se zcela jistě blíží do své finální podoby a velký kus práce bude za námi. Troufám si však
říci, že ještě větší kus práce nás čeká. A sice vdechnout
komunitnímu centru život. Jak jsem vás již informovala,
záměrem centra je, aby sloužilo jako otevřený prostor
pro nejrůznější aktivity, aby se stalo místem setkávání,
místem k navázání či prohloubení spolupráce s vámi,
obyvateli Tetína, místními spolky a organizacemi Byli
bychom rádi, kdybyste našli cestu do komunitního. centra,

Setkání u jeslí
Již několik let je mé odpoledne 24. prosince vyplněné programem v kostele sv. Ludmily. Vzhledem k tomu, že moje babička
Marie Runtová hrávala v kostelech při bohoslužbách, vnímám dění okolo sebe trochu jinak. Vždy myslím na to, jakou by má
rodina měla radost, kdyby se přednášek,
koncertů a různých aktivit kolem církve na
Tetíně dožila.
Odpoledne je kostel plný, dospělých i dětí.
Zpívá se i hraje a je čas i na modlitbu. Narození Ježíška je dětmi předváděno každý
rok jinak. Účinkující mají příslušné oděvy, používají mikrofon, hudební nástroje.
Když k vám mluví nebo hraje andělíček v
krásném kostýmu z kazatelny, je to nádherný zážitek. A co ta „zvířátka“, co se tu
pohybují. Po skončení divadla prosíme
Pána Boha, aby zmírnil utrpení lidí, pomohl nemocným, dětem a všem k normálnímu žití bez válek a bídy. Potom si se sborem vždy ráda zazpívám vánoční koledy
a ti, kdož s tím počítají, si odnesou domů
betlémské světlo. Při východu z kostela
dostane každý malý dáreček, buď upečený nebo udělaný třeba z keramiky. Domů
se vracíme za tmy a tam na nás čeká příprava na Štědrý večer.
Děkuji všem, kteří pilně nacvičují na krásné odpoledne v kostele a připravují dárky
návštěvníkům.
Lidmila Brejchová

ať už na nabízené aktivity, nebo se sami zapojili a centrum
využili i pro vaše vlastní aktivity.
Proto bychom vás již nyní rádi pozvali na slavnostní otevření centra a zároveň na den otevřených dveří, který se
uskuteční v neděli 30. srpna 2020. Přejeme si, aby každý
z vás měl možnost se do nově vybudovaného centra podívat. V následujícím čísle vám přineseme bližší program
slavnostního otevření. Pevně doufám, že prostor Komunitního centra sv. Ludmily osloví i vás.
Alena Vacková,
za Sdružení sv. Ludmily

$.&( POŘÁDANÉ
6DRUŽENÍM 69/8'0,/<
9 POLOLETÍ 52.8 
6RERWD2. května, v kostele sv. Jana Nepomuckého
proběhne vernisáž výstavy fotografií Jindřicha
Štreita „Ze tmy ke světlu“ . Součástí vernisáže
EXGHkoncert klasické hudby.
6RERWDkvětna
3ouť ke sv. Janu Nepomuckému
➢ 11 hod poutní mše v kostele sv. Jana Nepomuckého.
➢ 14 hod představení divadla Jana Horáka
„František blázen“ o sv. Františkovi z Assisi.
➢ KRGkulatý stůl VKRVW\0Havlůjovou DOHWFHP
Tomášem Lomem, moderovat bude Věra Roubalová
Neděle 17. května na farním dvoře Táborák nejen
V písničkou Zároveň na prostranství před kostelem
sv. Jana proběhne již známé Vymetání půdy DQHE
blešák po francouzsku.
Pátek 5. června probíhá i na Tetíně Noc kostelů VH
zajímavým programem ve všech třech kostelích.

Sobota 20. června při příležitosti Svatojánské pouti
půjdeme do Sv. Jana pod Skalou  Pochod pátera
Karla Dvorského
Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně,
Římskokatolická farnost Beroun

www.ludmila-tetin.cz;

FB: SpolekLudmilaTetín

Sledujte Destinační agenturu Berounsko
na instagramu: @berounsko ; #berounsko
Tetínský zpravodaj
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Kultura

Myslivecký ples

Tetínští myslivci nám opět ukázali, že umí připravit krásnou akci, a my se již nyní těšíme na další ročník plesu,
který se bude opět konat v polovině ledna roku 2021.

Dne 11. 1. 2020 se v tetínském Kulturním domě uskutečnil
další ročník tradičního mysliveckého plesu, který připravil
náš místní myslivecký spolek. Myslivci nás opět potěšili
krásně vyzdobeným sálem a ještě bohatší tombolou, než
jsme viděli na loňském plese. Kromě mnoha bažantů,
orebic, kachen a zajíců měli návštěvníci možnost vyhrát i
zvěřinové balíčky, zvěř srnčí, mufloní, několik divočáků a
jako hlavní cena se tentokrát na stojanu vedle podia skvěl
velký jelen evropský.
K tanci tentokrát hrála velmi oblíbená hudební skupina
Pepeto, která širokým rozsahem žánrů udržovala parket
prakticky neustále plný. Po vyhlášení výsledků a vylosování tomboly se začali účastníci postupně rozcházet do
svých domovů, nicméně značná část z nich setrvávala i
nadále v příjemné atmosféře plesového veselí a přátelské
zábavy.

Tomáš Gottwald

Tříkrálová sbírka na Tetíně 2020
V pátek 10. 1. 2020 se uskutečnilo v naší obci tradiční
tříkrálové koledování dětí. Cílem této každoroční akce je
spojit různé skupiny občanů pro užitečnou věc, zachovávat výjimečnou staročeskou tradici koledování, rozvíjet
aktivní život v naší obci, osobně popřát občanům zdraví
a spokojenost v novém roce, zapojit děti a rodiče do dobrovolnické činnosti a společně se podílet na sbírce pro ty,
kteří potřebují pomoc. Všem dětem, rodičům a občanům,
kteří se do této akce jakýmkoliv způsobem zapojili nebo
přispěli, bych tímto rád poděkoval.

Koledníci vyrazili společně v 16.00 od základní školy na
náves k faře, kde proběhlo společné fotografování pod
patronací Aloise Vašků. Po zpívání a vinšování u fary se
děti a dospělí rozdělili na dvě skupiny. První skupinu koledníků vedly paní Bárová, Páleníčková, Hahnová, Kadaníková a další. Tato skupina vyrazila koledovat na „nový“
Tetín. Druhou skupinu vedli Martin Loduha, Jitka Drlíková,
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Magda Koryčanská a další. Koledovali na „starém“ Tetíně.
Každou skupinu i tento rok doprovázeli hasiči, kteří hlídali,
aby se nic nestalo. Před 18.00 hod. se obě skupiny sešly
v Tetínské hospodě, kde paní Plotová tradičně připravila
bohatou koledu, za kterou ještě jednou děkuji, protože se
na ni děti každý rok velmi těší. Myslím, že hosté v hospodě byli návštěvou 16 dětských koledníků s početným
dospěláckým doprovodem též mile potěšeni a byli též velmi štědří. Z Tetínské hospody koledníci vyrazili společně
do ulice Pod Ajskou, kde je o koledování tradičně velký
zájem. Na závěr čekalo na koledníky a doprovod teplé občerstvení a sladká odměna ve vinotéce, za co bych rád
poděkoval Tomáši Hampejsovi a jeho ženě.
Tříkrálové koledování dětí se opět konalo v rámci celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. Jde o
největší dobrovolnickou akci u nás a na Berounsku ji organizuje Charita Beroun. Výnos Tříkrálové sbírky z Berouna
a okolních obcí putuje tedy právě do Charity Beroun, která
v našem region u zajišťuje různé sociální služby, zejména
pro nemocné a seniory, lidi bez domova a lidi v ohrožení.
Mnoho z tetínských občanů má s touto organizací dobrou
zkušenost a několik tetínských občanů v této organizaci
pracuje nebo pracovalo.

Do tetínských pokladniček se koledníkům
letos podařilo vybrat rekordních 10.326 Kč!

(8.984 Kč v roce 2019, 9.502 Kč v roce 2018, 7.045
Kč v roce 2017). V celém berounském regionu se
vysbíralo celkem 216.657 Kč. Podrobné informace

Tetínský zpravodaj

Kultura
na: www.charita-beroun.cz
Koledování dětí na Tetíně nebylo tentokrát ryze soukromou iniciativou. Tuto akci nově organizovalo Sdružení
Svaté Ludmily na Tetíně, kterého jsem členem a jehož cílem je oživení a udržení kulturního života na Tetíně, údržba a obnova jeho historických památek. Tříkrálová sbírka
je tedy přesně tou akcí, která do seznamu akcí Sdružení
Svaté Ludmily vysloveně patří. Navíc, aby se dlouhodobě
pokračovalo, považuji za rozumnější, když bude tuto akci
zastřešovat osvědčená tetínská organizace. Více informací o Sdružení Svaté Ludmily na Tetíně najdete na: www.
ludmila-tetin.cz . Děkujeme za podporu. Všechno dobré v
roce 2020 a na shledanou příště. Tetín žije!
Martin Loduha,
člen Sdružení Svaté Ludmily na Tetíně

Charita Beroun děkuje všem!

Upřímné poděkování Vám všem, kteří jste se zapojili nejen do Tříkrálové sbírky, ale i jinak pomáháte projektům
pro potřebné. Je vidět, že pomáhající činnost je společnou
věcí všech „lidí dobré vůle!“
Za vedení charity Ivana Vašků, vedoucí oblasti veřejně
prospěšných projektů

Královský průvod
s korunovačními klenoty
půjde letos přes Tetín!
Víkend 30. a 31. května 2020

Na vědomost se dává, že 30tého dne měsíce května
zavítá na hrad Tetín císař Karel IV. z Boží vůle. Jeho
milost se rozhodla zcela vyjímečně směrovat svou
cestu s korunovačními klenoty na svůj hrad Karlštejn
přes Tetín. Vždyť právě zde zemřela mučednickou
smrtí před lety jeho prabába a matka českého národa Ludmila. Proto neváhejte přijíti Otce vlasti přivítati.
Původně se přes Tetín šel pouze průvod vévody Štěpána II. a Královský průvod s císařem Karlem IV. šel
druhou stranou z Radotína na Karlštejn, letos by měl
jít přes Tetín.
Celá akce by měla začít tradičně v Počaplech a přes
Králův Dvůr a Beroun dojít na Tetín, kde sobotní program vyvrcholí. V nedělí se pak z Tetína má vyrazit
na hrad Karlštejn.
Podrobný program se ještě připravuje, ale budete
včas informováni prostřednictvím plakátů, internetu
či sociálních sítí.
Snad se tato akce vzhledem k aktuální situaci s
koronavirem uskuteční, ale buďme optimisté!
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Vymetání půdy aneb
bazárek po francouzsku
Milí Tetíňáci i přespolní přátelé,
pokud budete na jaře vyklízet vaše skříně, půdy a ostatní
místnosti, určitě vás potěší, že své věci, můžete již poněkolikáté nabídnout na bazárku při Vymetání půdy. Pokud situace koronaviru dovolí pozveme dospělé i děti na
společně prožité odpoledne v neděli 17. května od 14.30
hodin v prostorách před kostelem sv. Jana Nepomuckého.
Je to příležitost, jak věcem, které vám doma přebývají, dát
další smysl. Zboží zde můžete libovolně rozložit, za rozumný obnos nabízet nebo je po dohodě vyměnit a přitom
se setkat s podobně naladěnými návštěvníky i prodavači.
Jako každoročně zakoupením kávy podpoříte pojízdnou
kavárnu „Klubíčka“. Na místě si také můžete vyzkoušet
svůj výtvarný talent s malířkou Marií Smetanovou.
Anne-Marie Páleníčková a Marcela Červenková

Poděkování p. Durasovi
P. Mathew Duras sponzorským darem od pondělí 2.3.
zabezpečil do obou budov ZŠ Tetín a MŠ Tetín přístroj na
dezinfekci rukou s náplněmi pro všechny žáky ZŠ, děti
MŠ a všechny pracovníky obou zařízení. Tím nám všem
velmi pomohl, neboť dezinfekce na ruce velmi rychle vymizela nejen z regálů v obchodech, ale i ze skladů ve velkoobchodech a škola by bez jeho pomoci nebyla schopna
tento požadavek KHS splnit.
Mgr. Jitka Štencová,
ředitelka ZŠ Tetín
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Arteterapie

Rok 2020 bude kreativní!
V novém roce se opět hlásíme z naší veselé arteterapie.
Jak vám začal nová rok 2020? Doufáme, že skvěle a stejně
tak bude i pokračovat. My jsme se opět vrhli na malování,
kreslení, koláže – zkrátka kreativitu, ale také na vzdělávání a relaxaci. Děkujeme Obecnímu úřadu a Muzeu Tetín,
zejména pak paní Lence Viezanové, za podporu a spoustu akcí, které jsme společně prožili. A že jich bylo! Letošní
rok přinese další nová překvapení a setkání. Těšíme se,
že se opět potkáme a „zatvoříme si“. Jak se ukázalo, občané Tetína jsou kreativní! A to ve všech věkových kategoriích. Byla opravdu radost se s vámi setkávat, kreslit a
povídat si. I vám děkujeme za milá slova a podněty k další
práci – jste pro nás důležitou zpětnou vazbou. Veliké díky
patří také Kočičí Mňau Kavárně v Berouně. Její bezvadné
majitelky Veronika a Kateřina nám poskytly prostory pro
výstavy a setkávání, které doplňovaly milé kočičky (však
je kavárna jejich). V lednu tohoto roku mne oslovila
pani třídní učitelka předškoláčků Eva Burden a tak proběhly arteterapie i v Mateřské škole Tetín. A to jak u skupiny Koťátek,
tak i u Motýlků. A byla to krásná a veselá práce! Děti byly opravdu šikovné a nadšené. Tvoření jsme si všichni užili. Výkresy
šikovných malířů můžete vidět v Mateřské škole Tetín. Věřím, že spolupráce bude nadále pokračovat – těšíme se na společné projekty. Kreativita rozvíjí osobnost, umožňuje se vyjádřit, pochopit, přirozeně buduje spolupráci a toleranci k ostatním, upevňuje volní vlastnosti, učení, uvolňuje psychické bloky… A umí toho daleko více. Zkrátka nás „vyladí do pohody“.
Přijďte si k nám zlepšit náladu a dobarvit si den! Rádi vás uvítáme. Můžete nás sledovat na našich veselých facebookových
arte stránkách facebook.com/askulecova. Veškeré dotazy ohledně arteterapie, relaxačně symbolické terapie, vzdělávání a
autogenního tréninku vám ráda zodpovím! Těšíme se na další společné setkávání a tvoření. Tetín žije!
Alena Škulecová a její šikovní malíři a malířky
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Zajímavosti

Návštěvníci Tetína z celého světa
To, že je Tetín významným historickým místem a destinací s krásnou přírodou, víme všichni. To samozřejmě láká plno turistů z různých koutů České republiky,
ale i ze zahraničí. Zároveň to Tetíňákům otevírá nové
podnikatelské příležitosti. Níže přinášíme stručný přehled zemí, ze kterých turisté přijeli. Informace jsou sbírány od našich průvodců a některých obyvatel Tetína, kteří zde přivítali své známé ze zahraničí. Je ale
dost možné, že na Tetín zavítali i lidé z jiných zemí.
Tak tedy za rok 2017, 2018 a 2019 Tetín navštívili turisté z:
Polska, Rumunska, Černé Hory, Vatikánu, Lužického Srbska (Německo), Slovenska, Anglie, Srbska (v roce 2019
dokonce přijel celý autobus na pravoslavnou mši), Francie, Německa, Ukrajiny, Rakouska, Itálie, Nizozemska,
Belgie, USA, Kanady, Ruska, Austrálie, Maroka, Gruzie,

Návštěvy Tetína

Už víckrát jsem psal o zkušenostech s cizími návštěvami
na Tetíně. Přicházejí samozřejmě cizinci, nejčastěji jako
doprovod svých partnerů či partnerek českých, ale přicházejí Rusové či Ukrajinci za památkou svaté Ludmily. V
paměti zůstane náměstkyně súdánského ministra kultury,
studentka z Panamy, profesorka z Cochabamby v Bolívii,
učitelka Yuko z japonské školy v Praze. První Ludmila z
Ruska v roce 2012. Přijela z Vladivostoku, její otec končil
válku v Benešově v květnu 1945.
Ale přece jenom - ty nejhezčí zážitky jsou s našimi turisty.
Co asi dělá slepý mládenec, kterého jsem vodil po kostele, nechal ho osahat křtitelnici, ozdoby na kazatelně, nohy
Krista na barokním Ukřižování? Asi se to nesmí, ale…
Vloni o prázdninách dva zážitky - přijeli dva chlapi z Vyškovska, od cisteren s maltovými směsemi. Zašli do kostela svaté Ludmily, poseděli při tiché modlitbě… za co se
modlili, za zdraví rodiny, za maturitu dětí, za práci? Neptal
jsem se.
Přijela rodina z okolí Brna. Maminka povídá, že dcerka,
nohatý dvanáctiletý žabec, se jmenuje Ludmila a chtěla
vidět Tetín. Zase jsem porušil pravidla, dovolil jsem děvčeti se dotknout kamene svaté Ludmily v základech oltáře.
Pak povídám o malovaných lavicích a vlevo směrem k oltáři v předposlední lavici je malá mazanice, která lidem
připomíná nejrůznější motivy od Marie s jezulátkem po lokomotivu. V tom vidím v tváři slečny Ludmily zvláštní úžas
- děvče pod dojmem setkání s kamenem svojí patronky
vidí v tom obrázku tvář ženy se závojem. Jen tak mimochodem- lavice mají unikátní malbu, kterou nikde jinde v
Evropě, takže i na celém světě neuvidíte? Co, sousedi, už
jste je viděli?

Tetínský zpravodaj

Kazachstánu, Japonska, Panama, Bolívie či z Argentiny.
Návštěvnost na webových stránkách obce
Webové stránky obce přinášejí statistiku TOP 10 zemí, ze
kterých jsou sledovány. Největší počet návštěvníků je z
České republiky, což je logické a počet návštěv z ČR je
89.3%. Zajímavé ale je, které další země následují: druhé místo mají Spojené státy americké, kteří si také drží
odstup od dalších zemí. Níže můžete vidět TOP 10 zemí
za rok 2019.
1. Česká republika 89,3% 2. USA 5% 3. Francie 1,2 %
4. Irsko 1,1 % 5. Německo 1% 6. Kanada 0,7%
7. Belgie 0,7% 8. Slovensko 0,6 % 9. Rusko 0,2 %
10. Čína 0,2%
Připravil: Vojtěch Hrdlička

Čas od času se dokonce stane, že do kostelů na prohlídku
přijde někdo z Tetína. Zeptejte se V. Mordy či P. Vopěnky,
jak se jim a jejich rodinám líbila návštěva.
Jak by asi o Tetínu psal novinář a spisovatel Z. Kalandra?
V roce 1946 vydal knížku České pohanství. V ní Tetínu
postavil pomník dávným mýtům předků. Jak mohl tušit,
že soudruh Stalin mu nezapomene psaní o moskevských
procesech a najde smrt na šibenici po procesu s M. Horákovou. Co takhle se pochlapit a nazvat po něm ulici, třeba
přejmenovat ulici politických vězňů, aktivitě se meze nekladou.
Napadne sousedy se podívat na světové unikáty, které u
nás máme? Víte o tom, že v kapli svaté Kateřiny je asi
jediný oltářní obraz na světě, na kterém jsou atributy dvou
různých osob - sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Ludmily?
Co bude dělat turecký prezident, až na malé zvoničce na
kapli sv. Kateřiny bude zvonit nový zvonek? Co budou dělat v Bruselu, až se dovědí, že zvoníme ve zvonici, postavené na památku porážky Turků u Vídně v roce 1683?
Napadlo někdy ty kluky a holky, co se chodili učit kouřit
a pusinkovat mezi kostely, že je tam asi světový unikát.
Vždyť po dobu nejméně 400 let tam stály dva kostely, oba
nesly jméno sv. Ludmily? Z nichž ten první je nejstarší na
světě, známý z listiny krále Přemysla Otakara II.
Dojde někdy k tomu, aby byl objasněn původ podzemních
prostor v kostele sv. Ludmily, zastižených geofyzikálním
výzkumem (z iniciativy tetínských jeskyňářů)? Dojde někdy k objasnění původu a stáří kaple svaté Kateřiny, kde
geofyzika nalezla stopy po starší stavbě? Co zamalovaná
freska Krista na pilíři empory v kapli? Jakéhopak je stáří?
Co kvádrovcové malování za oltářem?
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Zajímavosti
Do smrti si budu pamatovat úžas anglického archeologa a
historika: před starým portálem v uličce mi řekl, že neviděl
v Čechách za 23 let života u nás nic tak významného jako
je tohle.
Jaký důvod měli naši předkové, aby od brdských hřebenů
a z křemenců na sever od Berouna na Tetín vláčeli kameny, které se pak v 11. a 12. století ocitaly jako hrobové desky okolo kaple sv. Kateřiny. Vláčet kámen na místo, kde
je kamene dost, z tak velké dálky? Kolik volských Tiráků
projelo na neolitických cestách, aby z nám neznámých důvodů navezli na Tetín tohle kamenné zboží? Kam se hrabe
Kounov s jeho řadami, u nás z nich asi postavili hrad.
Už nikdy neobjasníme, co vedlo k uložení dvou bronzových pokladů, nad portál vchodu největší jeskyně, jakou
kdy Český kras měl - Turských maštalí? Dávali je tam jako
symboly své náboženské víry. Co vedlo naše zaslepené
předky k tomu, aby hrad a jeskyni prodali jako neplodnou
půdu na těžbu vápence?
Už nikdy nikdo neobjasní, jak to bylo s lebkou jeskynního
medvěda v Turských maštalích? Učitel Petrbok, zapálený
krasový badatel, to popsal jako rituální pohřeb lebky jeskynního medvěda… Lebku věnovalo zastupitelstvo obce
Národnímu muzeu.
Jak se asi dívali naši předkové na krajinu Tetína, kde na

zužující ostrožně zely z obou stran vchody tunelu Turských maštalí, co jim připomínal klín tetínských skal, spolu
s dvěma vrcholy Damilu - je náhoda, že se mezi vrcholy
našel soubor kamenných seker?
Nic z toho se nedá doložit odborně. Nálezy mnohého jsou
ztraceny, trochu napoví bájeslovný kronikář Hájek – „muž
jeden v městě Tetině, kopaje sobě loch, nalezl lebku obří
dvou kroků zšíři a dvou krokú zdéli“ – že by mamut?
Zkuste v létě po bouřce či větším dešti posedět pod kostelem sv. Jana. Možná uvidíte, co jsem viděl já před pár lety.
Přes hřeben skal na Šanově koutě se ve větru valily cáry
mlhy, přikryly, odkryly a znovu a znovu. Optický klam na
siluetě skal, která připomíná letícího ptáka.
Žijeme na zvláštním místě. Příští rok si připomeneme smrt
ženy, která sem přišla dožit, stižená těžkou chorobou.
Měla za sebou tvrdý život v zemi, která teprve vznikala.
Třicet let prožila sama, muž zemřel, děti malé, šest prý
jich měla. Prosadila se v zemi tvrdých bojovníků, po staletí obávaných Evropou. Její potomci se stali jazýčkem na
vahách při volbách římského císaře- za kým nestál český
král se svými válečníky, ten padl.
Řídící učitel Pech, když psal poslední zápis do tetínské
kroniky, napsal- „Tetíne, jsi v středu krajiny, přec na konci
cesty!“ Sousedi, přijďte se podívat.
Ladislav Pecka, průvodce

Střípky z historie Školy Václava Hájka z Libočan
Víme, že povinná školní docházka byla v českých zemích
zavedena 6. prosince 1774 za Marie Terezie. První škola
na Tetíně ale vznikla už v roce 1737, vedle chrámu sv.
Ludmily. Škola byla jednotřídní, chodilo do ní 60 dětí a prvním učitelem zde byl Jan Kostr. Už předtím některé děti
docházely do klášterní školy ve Sv. Janu pod Skalou.
Nová kamenná škola byla postavena na farní zahradě
roku 1835. Byla rovněž jednotřídní a od roku 1884 byla
rozšířena o druhou třídu. Správcem školy a řídícím učitelem byl ustanoven Matěj Los.
Možná by vás zajímalo, jaké školní pomůcky měli tehdy
učitelé k dispozici: Bylo to 10 hláskovacích tabulek, stroj k
počítání se 100 kuličkami, plechové míry od dvoulitru až k
šestnáctině litru, Mapa Čech, Mapa mocnářství Rakousko
-Uherského, Mapa Evropy, Mapa západní a východní polokoule, Návod k prostocviku, Mluvnice v tabulích, Chraňme lesů, Ptactvo užitečné a škodlivé, Brouk bramborový.
V roce 1888 přibylo kružidlo, sbírka 60 nerostů a 33 pomůcek k vyučování silozpytu.
V roce 1887 bylo rozhodnuto, že školní budova bude zbořena a na jejím místě postavena škola nová, trojtřídní.
Bourání bylo započato 4. dubna 1888, škola byla dostavěna na konci září 1888 a školní rok začal 1. října 1888.
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7. října 1888 byla škola slavnostně vysvěcena vikářem V.
Slavíkem z Berouna.
Ale ani dvě třídy nebyly dostačující. Chodilo sem už 192
dětí! Proto byla ve škole 1. ledna 1889 otevřena 3. třída.
31. prosince 1889 darovala Okresní školní rada zdejší
škole 55 obrazů živočichů a rostlin.
Školu v těchto letech navštěvovalo průměrně 175 až 206
dětí. Další děti navštěvovaly izraelitskou školu v Berouně
a okolo 10 dětí docházelo do Měšťanské školy. Po roce
1900 počty dětí ve škole stoupaly až k roku 1910/1911
kdy zde byl vůbec nejvyšší počet dětí, a to 261! V roce
1920/21 hrozilo, že ve 2. třídě bude 87 dětí! Po domluvách
rodičům odešlo do Měšťanské školy 13 dívek a 4 hoši.
Mezi roky 1870 až 1890 byla docházka do školy problematická. Děti často chyběly, protože musely pomáhat při
polních pracích, anebo v týdnu okolo poutě a posvícení.
To byla škola prakticky prázdná. Podle záznamů ve školních výkazech při tak nízké účasti (16 až 80 dětí!) nebylo možné vyučovat nic jiného než psaní, čtení a počítání.
Naopak 23. ledna 1884 bylo ve škole tak plno, že 40 dětí
muselo sedět na zemi. Rodiče 41 dětí museli být velmi ostře donuceni, aby posílali své děti do školy. V pozdějších
letech byla návštěva školy dle zápisů velmi slušná, nebyl
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Zajímavosti
ani jediný případ, kdy by se muselo zakročit.
Také zdravotní stav učitelů a žactva byl zcela uspokojivý.
Ve školním roce 1897/98 ale propukla epidemie spalniček
a hned následující školní rok, epidemie příušnic. V roce
1902 bylo na severní straně školní zahrady zřízeno letní
cvičiště pro děti, nákladem 400 K.
Škola měla i několik dobrodinců, kteří pravidelně škole darovali sešity a školní pomůcky. Byl to hlavně pan Munz z
Hořovic a také obchodník Justic z Tetína.
V roce 1904/1905 byl ve škole zřízen Polévkový ústav pro
přespolní děti. Ten po tři zimní měsíce žactvu přiškolených
obcí podával teplou polévku. Financovala ho obec Tetín
50 K, farář Brož 20 K, Česká montánní společnost 20K,
Velkostatek Tetín 10K, Společnost pro výrobu vápna 17 K
a zbytek byly menší částky od jednotlivců.
Dalšími zajímavostmi může být i to, že školní rok začínal
jako dnes 1. září, ale končil až 15. července. Od školního
roku 1906/1907 byl jeho začátek posunut na 15. září. Končil nadále 15. července. Ve školním roce 1914/1915 dívky
při ručních pracích upletly pro vojáky v poli punčochy, šály,
rukavice, nátepničky a vyrobily velké množství papírových
ponožek. Elektřina byla do zásuvek přivedena v listopadu
1931.
Ve třídních výkazech jsou zaznamenány i tragické případy
jako například úmrtí dvou sourozenců na záškrt, či utopení
žáka před koncem školního roku v Berounce pod hradem.
Za zmínku určitě stojí i záznam o počasí, kdy v lednu 1929
napadlo během dvou dnů 45 cm sněhu, a později připadlo
až do výšky 70 cm. Na to uhodily kruté mrazy až -38 stupňů. Škola musela být zavřená, ptáci a lesní zvěř hromadně
mrzla, rovněž hospodářská zvířata - prasata, kozy a telata
chromla, nebo umírala.
Od 2. listopadu 1928 vozil žáky a dělníky do Berouna a
zpět autobus. Vzhledem k tomu, že u starého hřbitova
rostlo 6 moruší, ve škole se vypěstovalo 3000 housenek a
odevzdalo se 8 kg zámotků bource morušového.
A myslíte si, že dříve byly děti hodnější než dnes? Nebylo výjimkou, že děti dostávaly 4 z mravů! /nehodný/.
Házejí po učitelích kamení, řídícímu učiteli vytrhaly keře
angreštu, polámaly rybíz, děvčata si do školních sešitů
zapisují vojenské písničky a posílají nemravná psaníčka.

Žák z Tobolky vyhrožuje učiteli (už v roce 1910!) že ho dátatínek OPĚT do novin! Jiný žák líčí špičaté předměty na
lidi, aby se zranili, a potom jim sprostě a nemravně nadává. Žáci ze Srbska na cestě hrubě urážejí správce školy/
řídícího učitele. A psaní nemravných nápisů na vrata bylo
běžné ještě v době, kdy jsem chodila do školy já. Dnes
mají děti jinou zábavu. Co je proti tomu zápis ve školním
výkazu jednoho mého příbuzného – rozdělává ohýnek za
humny a hází do něj střelný prach! Anebo můj oblíbený
zápis o přespolním dítku - prchal ze školy bez čepice a byl
zadržen až v lese obecním strážníkem!
A proč škola Václava Hájka z Libočan? Katolický kněz
Václav Hájek byl významnou osobností naší historie a žil
na faře na Tetíně. Na slavnostní akt, kdy byla škola po
Václavu Hájkovi pojmenována, jsem si dovolila pozvat
pana Mgr. Linku z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Jan
Linka vydal v roce 2013 v nakladatelství Akademia Kroniku českou a v roce 2018 zde otevíral výstavu o Hájkovi.
Pro naši obec i školu tak bylo velikou ctí, že naše pozvání
přijal. Při slavnostním pojmenování školy pan Linka ochotně odpovídal dětem na jejich zvídavé dotazy. Tak jsme se
například dozvěděli, co to znamená dostat na pamětnou
a my si to určitě také zapamatujeme! Pásku slavnostně
přestřihl pan starosta Ing. M. Hrdlička s paní ředitelkou
Mgr. J. Štencovou.
Ať už jsou názory na osobu Václava Hájka a jeho kroniku
v průběhu dějin různé, faktem podle Mgr. Linky zůstává,
že Kronika česká byla po dobu 300 let nejčtenější českou
knihou a dodnes je pramenem původní negermanizované
češtiny. Pan Linka dokonce řekl, že rád vidí, že jeho práce
měla skutečný smysl a že Hájek má konečně“ svůj domov“, dokonce jen několik metrů od místa, kde skutečně
žil. Potom nás dospělé provedla paní ředitelka J. Štencová za doprovodu autora návrhu přestavby ing. Martina
Machulky dnešní krásnou školou, jejíž vybavení nelze neobdivovat.
V textu jsou s laskavým svolením paní Lidmily Brejchové
uvedeny její výpisky ze školních výkazů o chování žáků a
úmrtí, pěstování bource morušového a o špatné docházce
kolem roku 1870 až 1890. Děkuji.
Stáňa Hahnová, průvodkyně SSL

Báseň o Tetínu
Zde je na závěr tohoto čísla
báseň o Tetínu, a to od držitele Nobelovy ceny Jaroslava
Seiferta z roku 1940.

Domek v psím víně
Jaroslav Seifert
Tetínský zpravodaj

Berounka plyne skalami
na břehu je plno květin,
v hladině její zhlíží se
z vysoka pochmurný Tetín.

Proto snad ku nebi, k oblakům
Tetín své věžičky spíná,
lidu kol hrdel se obtáčí
ta šála Ludmilina.

Snad by tu píseň zavýskla
jásavě do blankytu,
snad - kdyby tu všude nebylo
těch rozvalených krytů.

V domečku, který byl na svahu
dopola obrostlý vínem,
díval jsem se do kraje
daleko za Tetínem.
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Foto: Jiří Jiroušek, z archivu
Destinační agentury Berounsko
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