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Slovo starosty
uběhl již jeden měsíc od voleb. Do voleb se přihlásilo 40 kandidátů na pěti kandidátních listinách. To
považuji za obrovský úspěch, protože to ukazuje
zájem občanů o dění v obci a o práci pro ni. Jsem
také rád, že koalice Tetín 2010 a ODS potvrdila své
postavení a ve volbách obě strany uspěly. Chápeme
to jako potvrzení dosavadního směřování obce. Děkujeme za hlasy a věříme, že vás nezklameme. Gratuluji také zvoleným zastupitelům za STAN a ČSSD
a těším se na společnou aktivní spolupráci. Stejně
jako před čtyřmi lety jsme vytvořili společný program všech zastupitelů, který je uveřejněn v jiné
části Tetínského zpravodaje.
Před čtyřmi lety jsem do obnoveného
Tetínského zpravodaje napsal: „Dalším
naším cílem bylo a je zapojení co největšího množství občanů do dění v obci.
Obec totiž nechápeme jako Úřad, ale
jako Samosprávu občanů! Právě proto,
jsme hned na začátku oživili činnost výborů a pracovních skupin. Jejich výčet a
cíle jsou uvedeny na dalších stránkách.

Ing. Martin Hrdlička, starosta

Budeme rádi, když se dle své profese a
zájmu zapojíte do jejich činnosti.“ Tak
to platí i po čtyřech letech. Zveme Vás
všechny ke spolupráci.
Jinak nás v příštích čtyřech letech čeká
realizace celé řady investičních akcí a
řada kulturních jubileí. Čekají nás kroky
radostné i méně radostné. Prostě jak to v
životě obce chodí. Prosím buďte s námi.
Váš starosta

Tetínský zpravodaj
I v tomto volebním období pokračujeme
ve vydávání Tetínského zpravodaje. Toto
číslo je navíc zvláštním zaměřením ke
stému výročí od vzniku Československé
republiky.
Zpravodaj vychází vždy třikrát za rok.
Děkuji všem, kteří přispěli svými články
do tohoto čísla. Zároveň připomínám,
že každý, kdo bude mít čas a chuť, si
může také něco připravit a rádi to do
zpravodaje vložíme. Takový článek by
neměl obsahovat vulgární výrazy či mít
urážlivou povahu. To se zatím ale za
poslední čtyři roky ani jednou nestalo,

za což děkuji.
V tomto čísle Vám například přinášíme:
Výsledky voleb, sestavení zastupitelstva
a výborů, zprávy z kulturních akcí včetně
pouti ke svaté Ludmile, Sraz starostů a
dalších hostů, část ke 100. letům republiky, kde je pro Vás připravena historická
křížovka se soutěží, pozvánky na kulturní akce a další zajímavé věci. Přikládáme
také dotazník ohledně nabídky služeb
(TS Tetín).
Přeji příjemné počtení tohoto čísla.
Vojtěch Hrdlička, Vnější vztahy (SVV)

2

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Výsledky voleb do zastupitelstva
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Ve dnech 5. a 6. října se konal hlavní svátek demokracie, svobodné volby. Volební
účast v letošních komunálních volbách
byla na Tetíně s porovnáním s Českou
republikou nadprůměrná 60,20 %, v celé
republice byla účast jen 47,34 %. Tetín je
tedy dobrým příkladem pro zbytek národa co se využití volebního práva týče.
Volby vyhrál Tetín 2010 se ziskem 1 449
hlasů (40, 61%). Následovalo hnutí STAN
s 1031 hlasy (28,9 %). Do zastupitelstva
se dále dostala ČSSD s 556 hlasy (15,58
%) a ODS s 467 hlasy (13,09 %). Poté KDU

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

-ČSL s (1,82 %) hlasů.
Zvolení zastupitelé:
Tetín 2010 – 4 mandáty: Ing. Martin
Hrdlička 208 hlasů, Ing. Michal Hejna 203
hlasů, Ing. Martin Machulka 199 hlasů,
Martin Novák 141 hlasů
STAN – 3 mandáty: Ivan Smetana 144
hlasů, Karel Volf 133 hlasů, Svatopluk
Fuks 109 hlasů
ČSSD – 1 mandát: Ladislav Pecka 100
hlasů
ODS – 1 mandát: Ondřej Hrdlička MTCP
(Hons) 100 hlasů
Vojtěch Hrdlička, SVV

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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Sestavení zastupitelstva a výborů

Zastupitelstvo zvolilo jednohlasně Ing.
Martina Hrdličku starostou. Kromě činnosti napříč problematikou obce se
bude věnovat přímému řízení nově zřízené Skupiny dotací a grantů.
1.místostarostou se stal Ing. Martin Machulka a byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů. Kromě zastupování starosty
v době nepřítomnosti bude předsedou
Skupiny investiční rozvoj (SIR), kde ještě
ze zastupitelů působí Ondřej Hrdlička,
Martin Novák a Martin Hrdlička. Do této
skupiny hledáme další dobrovolníky,
kteří jsou schopni pomoci s přípravou
a realizací investičních staveb. Hlaste se
prosím předsedovi.
2. místostarostou se stal Martin Novák
a byl zvolen rovněž nadpoloviční většinou hlasů. Kromě zastupování starosty
v době nepřítomnosti bude předsedou
Skupiny životní prostředí (SŽP). Ze zastupitelů v ní bude působit ještě Ladislav
Pecka, Karel Volf a Martin Hrdlička. Do
této skupiny hledáme další dobrovolníky, kteří jsou schopni pomoci s řešením
některých témat, která zatěžují životní
prostředí v obci. Skupina úzce spolupracuje s Technickými službami Tetín. Zájemci, hlaste se prosím předsedovi.
Ustanoveny byly výbory: Finanční a Kontrolní. Zastupitel MTCP Ondřej Hrdlička,
povede Finanční výbor (FV). Předsedou
Kontrolního výboru byl zvolen zastupitel
Ivan Smetana.
Kromě zmiňovaných skupin Životní pro-

středí, Dotací a grantů a skupiny Investiční rozvoj, vznikly také pracovní skupiny:
Vnější vztahy, Školství a Kultury, sportu a
cestovního ruchu.
Ing. Michal Hejna, bude vést skupinu
Školství, která zajišťuje komunikaci mezi
obcí a školou. Tým této skupiny předseda sestavuje.
Ladislav Pecka za ČSSD je předsedou
skupiny Kultury, sportu a cestovního ruchu (SKSCR). Do této skupiny hledáme
další dobrovolníky, které problematika
zajímá. Cílem je, aby členové vyváženě
reprezentovali všechny zájmové skupiny
na Tetíně. Zájemci o práci, hlaste se prosím předsedovi.
Zastupitelé Svatopluk Fuks a Karel Volf
se budou kromě své práce zastupitele
podílet i na činnosti některých pracovních skupin.
Předsedou skupiny pro Vnější vztahy
byl zvolen nezastupitel Vojtěch Hrdlička, předseda místní organizace ODS. Do
této skupiny hledáme další dobrovolníky, které problematika zajímá. Skupina
má na starosti rozvíjet spolupráci s jinými obcemi a městy a rovněž úzce spolupracovat s kulturní skupinou.
Předsedové skupin a výborů postupně
své týmy sestavují a rozhodně přivítají
další zájemce o práci pro obec.
Využijte, prosím, příležitosti a řiďte obec
s námi.
Martin Hrdlička, starosta

Změna otevírací doby v Obecní knihovně

Od 14.11.2018 bude knihovna otevřena opět každou středu
od 17:00 do 19:00 hod.
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Společný program ZO Tetín
2018-2022
Úřad
- Doplnit úřad o výkonného zaměstnance
- Jasně definovat rozhodovací práva
- Informovanost občanů. Uděláme kroky,
pokračující v dobré informovanosti občanů. Info Tetín, web obce, mobilní rozhlas, rozvineme sociální sítě a Tetínský
zpravodaj
- Podpora práce pracovních skupin
- Zřízení CzechPointu

Finance
- Zvýšit daňové příjmy v obci – motivovat
lidi, bydlící na Tetíně k trvalému přihlášení
- Zajišťovat dotace
- Zajistit výnosy z Technických služeb
Tetín
- Zajistit výnosy z Lomů Mořina
- Změnit výnosy z daně z nemovitostí a
vodného/stočného, a motivovat ekologicky se chovající občany
- V případě potřeby na větší investice do
infrastruktury v obci využívat úvěry, pokud to bude nutné.
Majetek
- Pokusit se získat do majetku dobývací
prostor Bílý lom
- Dokončit revizi všech pozemků a dotáhnout směny
Investiční rozvoj
- Pokračovat v Plánu investičního rozvoje. Na posledním VZO 2018 schválit aktualizaci pro rok 2019
- Aktualizovat Strategický plán obce v
návaznosti na Vize rozvoje a na Plán investičního rozvoje
- Budeme pokračovat v sanaci historické-

ho jádra Tetína
- Investice do vodárenského a kanalizačního systému
- Budeme pokračovat v rekonstrukcích
komunikací dle plánu priorit, který zpracujeme, a to i s ohledem na frekventovanost a bezpečnost občanů
- Dokončíme Projekt sportovního areálu
a okolí včetně ekonomického zhodnocení a začneme projektovat jednotlivé
objekty po majetkovém vyjasnění s TJ SK
Tetín.
- Dokončení Územního plánu
- Budeme dále investovat do existujících
budov v majetku obce
Infrastruktura a životní prostředí
- Vodovod a kanalizace. Chceme, aby
obec nadále zůstala majitelem infrastruktury. Nicméně se musí dotáhnout
ekologické a nezávadné provozování
celé soustavy tak, abychom dodrželi stále
se zpřísňující kritéria na její provozování.
- Chceme dohlížet na kvalitu vody dodávané do domácností
- Podnikneme kroky k zajištění čistého
potůčku v rokli. Všechny splašky musí
směrovat pouze do čističky!
- Nutné investice do obnovy
Čisté ovzduší
- Podpoříme přechod z vytápění uhlím
na ekologická paliva. Chceme využívat
všech zákonných prostředků pro snížení
znečišťování ovzduší obce lokálními topeništi
- Vysokorychlostní internet
Zajistíme přívod optického kabelu na
Tetín.
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Bezpečnost komunikací a systém parko- čednické smrti sv. Ludmily se, především
vání
díky Tetínu, má šanci stát celonárod- Provést aktualizaci systému dopravního ní událostí. Díky postupné přípravě na
značení a parkování
tuto událost se posiluje turistický ruch
- Zajistit placení poplatků z využívání ve- a zájem o tuto akci stoupá. Snad se nám
řejných prostranství a aktualizovat obec- podaří do tohoto data zrekonstruovat
ní vyhlášku
náves včetně rybníka.
Služby
Technické služby Tetín. Pokračovat v
efektivním a transparentním provozu a
trvalých výnosech pro rozpočet obce.
Rozšíření činnosti této firmy jak pro
obec, tak i pro občany. Firma převezme
provoz odpadového hospodářství.
Kultura a život
Spolky a podpora aktivit občanů
- Zvážit založení příspěvkové organizace
na rozvoj kulturního a cestovního ruchu
- Zajistit termínovou a organizační koordinaci všech společenských akcí
- Neinvestiční dotace na jednotlivé akce
budou poskytovány podle dosavadních
pravidel
- Motivovat mládež, aby trávila svůj volný čas aktivně na Tetíně - podpora kroužků, které pracují s mládeží
- Podpora základní a mateřské školy
- Sociální podpora v souladu s Koncepcí
sociálních služeb
- Organizace výletů na zajímavá místa,
především v návaznosti na aktivity obce
Milénium v roce 2021. 1100 let od mu-

Sbor dobrovolných hasičů a revitalizace
požární nádrže na návsi. Povedlo se zajistit trvalý přítok vody do nádrže. Nyní
je potřeba se zaměřit na výběr vhodné
lokality a vyprojektovat novou hasičskou
zbrojnici.
Koordinace staveb
Chceme aktivně apelovat především na
kraj, aby se neopakovala situace s mostem na Zavadilce
Vnější vztahy a kontakty
Organizace. Být nadále aktivní v organizacích, zajišťujících dobré vztahy s okolím. Region Dolní Berounka, Bohemia
Centralis či destinační agentura Berounsko, Svaz měst a obcí. Být členem spolku
Svatá Ludmila 1100 let.
Spolupráce s partnerskými obcemi.
- Byrokracie
Aktivní prací v rámci Svazu měst a obcí
a jednáním s Krajem a dalšími orgány
státní správy se budeme snažit mírnit
dopady rostoucí administrativy na chod
obce. Čím více papírů, tím více nedokončených staveb.

Zpráva ze Senátu parlamentu České republiky:

Dlouholetý senátor za Berounsko Jiří Oberfalzer byl zvolen
na ustavující schůzi horní komory parlamentu
místopředsedou Senátu PČR!
Gratulujeme!
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Plánované investiční akce,
připravované a v realizaci

Na přelomu roku 2018 a 2019
probíhá v obci několik investic.

Sanace stěn a rekultivace Modrý lom
Na revitalizaci Modrého lomu a jeho
okolí po jeho zavezení byla získána dotace. Je připraven projekt revitalizace,
zakázka je
rozdělena do několika etap. V roce 2018
se plánovalo zajištění hlavní stěny proti
pádu kamenů. Zakázka se ale z důvodu
nedotažených výkupů pozemků zdržela
až do roku 2019. V další fázi bude opraven také portálový tunel a přístupové
komunikace. Předpoklad dokončení projektu je nakonec v roce 2020.
Kulturní dům – dokončení exteriéru
Jedinou nedořešenou částí akce je hlavní
vstupní schodiště do Kulturního domu,
tato oprava proběhne z důvodu plných
kapacit dodavatele až na jaře. Do budoucna se plánuje přestavba vestibulu
Kulturního domu, možná výměna inženýrských sítí a úprava parku u Kulturního
domu.
Oprava komunikace V Rybářích
V současné době probíhá oprava komunikace v ulici V Rybářích. V současné
době je položen asfaltový povrch. Musíme správně zvolit místa na dešťové
svody. Upravit okolí komunikace. Vše by
mělo být hotovo ještě v roce 2018. Plánujeme ještě zde doplnit veřejné osvětlení.
Základní škola – odborná učebna
Tato letošní největší investice se chýlí
k úplnému konci. Především školáci a

zaměstnanci školy si jistě oddechnou.
Odměnou jim bude nová učebna. Kolaudace stavebních prací proběhne 30.11.
Stavba se protáhla proto, že jsme nakonec opravili celé 2. nadzemní podlaží,
což byla vyvolaná investice. Bude ještě
zbývat učebnu vybavit elektronikou
a nábytkem. Vše proběhne v nejbližší
době.
Nakonec práce na škole budou v roce
2019 ještě pokračovat a škola by měla
získat novou fasádu a zateplení.
Realizace chodníků v ulici Na Knížecí a
rekonstrukce krajské komunikace
Ulice na Knížecí je klíčová komunikace
protínající Nový Tetín. Snahou je vyřešit
chodníky od Kulturního domu až k výjezdu na Srbsko resp. k odbočce do ulice Hájka z Libočan. V současné době se
ale snaží blokovat jeden z občanů. Jako
by mu bylo jedno, že denně ohrožuje
nákladní přeprava životy chodců! Jeví
se, že se povede chodníky začít budovat současně s rekonstrukcí komunikace
3.třídy ve správě KSÚS. Správa krajských
komunikací bude rekonstruovat povrchy silnice na všech tazích a to v několika
etapách. Práce by měly být zahájeny na
jaře.
Tetínské muzeum
Naše Tetínské muzeum je jednou z vizitek naší obce. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli dokončit úpravy v celé budově
a využít i 2. a 3.NP. V přízemí by měl být
obchůdek, v 2.NP hlavní výstavní síň a
v 2.NP potom další výstavní prostory a
prostor vybavený promítací technikou.
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Snad se povede práce dokončit do začátku sezony. Vyvolá to i úpravy expozic.
Projekty se stavebním povolením
V současné době máme několik projektů, kde jsme získali stavební povolení a
v současné době hledáme finanční prostředky na realizaci. Jedná se o komunikace Na Příkopech, Bořivoje a obratiště
před Vinotékou. Dále máme stavební
povolení na prodloužení tlakové kanalizace v ulici Župní. Před získáním stavebního povolení je konečně cyklostezka z
Berouna na Tetín (úsek o Plotice k odboč-
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ce za Rozvodnou). Rovněž velmi daleko
jsme s projektem rybníku na návsi a totéž
platí pro sběrný dvůr v Modrém lomu.
Opravy komunikací – projekty
Řeší se v rámci celkové architektonické
studie návsi i ulice Na Parkáně vedoucí
ke škole. Následně se počítá i s ulicí Damilskou a projektem ulice Pod Valy kolem bytovky. Předpokládá se postupné
dokončování těchto projektů. Nutnou
podmínkou rychlé realizace je úspěšné
získávání dotací.

Vizualizace rekonstrukce prodejny potravin
Ze soukromých projektů bych zmínil.
Prodejna
Pan Tenkrát se rozhodl k lepšímu využití
objektu s tím, že přislíbil zachovat v objektu prodejnu potravin. Rekonstrukce
objektu jistě zvedne úroveň toho místa,
a proto investici podporujeme. V okolí
budeme upravovat povrchy, budovat
obratiště autobusu a dovedeme na k
Lípě republiky i vodu z přepadu.
Vysokorychlostní internet
Povedlo se mi přesvědčit společnost CETIN, aby začala projektovat přívod optického kabelu z rozvodny do své ústředny

na kraji ulice v Na Příkopech. Investice
není po ekonomické stránce pro tuto
společnost výhodná, a tak hledáme co
nejúspornější řešení. Bohužel se jeví, že
se opakuje případ před deseti lety, kdy
jeden z majitelů pole stavbu optického
kabelu u Rozvodny zastavil. Díky tomu
máme v obci jeden z nejpomalejších
internetů v okolí. Když se nám konečně
povedlo tohoto majitele obejít, tak se
objevila opět majitelka pole, která stavbě brání. Bohužel je solidarita s obecním
blahem řadě lidí zcela cizí.
Martin Hrdlička, starosta
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Sběrný dvůr a sběrná místa tříděného
odpadu v obci

Stavba nového sběrného dvora vyvolává
mnoho diskusí a byla i jedním z témat
před volbami do obecního zastupitelstva. Je zde mnoho úhlů pohledu a tak
bych rád vysvětlil, proč se minulé zastupitelstvo rozhodlo realizovat stavbu
sběrného dvora v Modrém lomu. Jedním
z důvodů je, že obec nemá sběrný dvůr.
Provozovna u hřbitova je specifikována
jako sběrné místo a nesplňuje požadavky pro charakter stavby sběrného dvora.
Nachází se navíc v CHKO Český kras a v
těsném sousedství hřbitova.
Umístění tohoto provozu přímo u hřbitova není a nikdy nebylo šťastným řešením. Hřbitov je místem odpočinku našich
předků, našich blízkých, našich bývalých
spoluobčanů, kteří se podíleli více či
méně na rozvoji obce. Mělo by být naší
povinností dopřát těmto lidem důstojné
a klidné místo posledního odpočinku.
Dalším důvodem je datum 1. 1. 2024,
kdy začne platit zákaz ukládat směsný
komunální odpad a recyklovatelné využitelné odpady stanovené prováděcím
právním předpisem. Tento zákaz je od
roku 2014 součástí stávajícího zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech (§21 odst. 7)
a představuje zásadní změnu pro odpadové hospodářství obcí a nakládání s komunálním odpadem.
Likvidace komunálního odpadu bude
probíhat v zařízeních na energetické využití odpadů – ZEVO (nebo chcete-li ve
spalovnách). V současné době je pro středočeské obce nejbližší ZEVO Malešice v
Praze. Uvažuje se o vybudování ZEVO v
lokalitě Mělník. Je jisté, že počet ZEVO v
ČR bude omezený a odpady bude nutné
do těchto zařízení přepravovat na pod-

statně delší vzdálenosti, než na jaké jsme
zvyklí u skládek. Proto je nutné počítat s
tím, že dojde k nárůstu ceny za přepravu
odpadů, která se promítne do celkové
ceny za likvidaci komunálního odpadu.
Pro nás jako občany to přináší zvýšené
požadavky na recyklaci, důslednější třídění odpadů a snahu o snížení množství
komunálního odpadu. Obec zajišťuje
provoz celého obecního systému nakládání s odpady. A je jen na obci, kolik za
tyto služby zaplatí a kolik pak následně
budou platit její občané za odpad.
Stavbu sběrného dvora řeší zastupitelstvo s předstihem. Je nám jasné, že
plnění požadavků výše uvedeného zákona přesahují mandát současného zastupitelstva, ale vzhledem k časové náročnosti realizace staveb od projektu po
kolaudaci, by nebylo vhodné to nechat
na poslední chvíli. Rádi bychom využili
vhodného dotačního programu na výstavbu SD, abychom nezatěžovali obecní
rozpočet.
Umístění sběrného dvora bylo důkladně diskutováno se zastupiteli a odborníky na provoz těchto zařízení. Díky poloze obce, její zastavěnosti a CHKO Český
kras, byl zvolen jako nejvhodnější pozemek v Modrém lomu. V minulosti byla
v Modrém lomu skládka, kam občané
zaváželi odpad. Sběrné místo u hřbitova vzniklo po zrušení skládky v devadesátých letech. K výběru přispělo i to, že
nikdo nechceme toto zařízení v sousedství, ať už kvůli prašnosti, nebo hluku. Je
ale jisté, že to chceme to mít co nejblíže.
Oba požadavky splnit nelze.
Martin Novák, místostarosta
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4.sraz starostů
a dalších hostů na Tetíně
Tak jak je již od roku 2015 zvykem a každoroční součástí Svatoludmilské pouti, proběhl i letos v Kulturním domě 4.
sraz starostů a politiků. V letošním roce
byl k dispozici pouze salónek v Tetínské
hospodě, a tomu musel být uzpůsoben
počet hostů. I tak přijali pozvání zajímaví
hosté v čele s ukrajinským velvyslancem
Jevhenem Perebyjnisem, europoslancem Pavlem Svobodou, poslanci Martinem Kupkou, Věrou Kovářovou a Janem

Skopečkem, senátorem Jiřím Oberfalzerem, náměstkem hejtmanky Středočeského kraje Gabrielem Kovácsem.
Mimo nich se akce zúčastnili další krajští zastupitelé, starostky a starostové z
okolních ale i vzdálenějších měst a obcí.
Úvod
Hosty nejprve uvítal předseda SVV
Matthew Duras a seznámil všechny přítomné s programem setkání, následně
předal slovo starostovi Hrdličkovi. Ten

Na kulturním domě byly v letošním
roce vyvěšeny vlajky čtyři. Tetínská,
česká, ukrajinská a unijní.
ve svém úvodním vystoupení všechny
a poděkoval za jejich návštěvu. Poté s
úvodními proslovy vystoupili: náměstek
hejtmanky Gabriel Kovács a po něm poslanec Jan Skopeček, oba ve svých vystoupeních zdůraznili význam sv. Ludmily, její odkaz a přínos pro českou historii
a státnost. V neposlední řadě ocenili akci

sraz starostů a politiků, což je podle jejich vyjádření jedinečnou příležitostí pro
starosty diskutovat nad různými tématy,
přímo s poslanci, či krajskými zastupiteli.
Následovala témata:
Svatá Ludmila 1100 let, Ludmila a její
význam pro Evropu
Hosté byli seznámeni s aktuálním děním
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v projektu a cíli spolku do dalších let. K
tématu „Svatá Ludmila a její význam pro
Evropu“ vystoupili ukrajinský velvyslanec Perebyjnis a europoslanec Svoboda.
Ukrajinský velvyslanec poděkoval za pozvání, ocenil projekt Svatá Ludmila 1100
let a hovořil o velkém významu osobnosti sv. Ludmily pro ukrajinský národ. Dále
také pozdravil přítomné zákonodárce
a vyjádřil přání větší integrace Evrop-
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ské unie a Ukrajiny a za svůj cíl označil
vstup Ukrajiny do EU. Pan europoslanec
Svoboda pak uvedl, že Ludmila je nepochybně významnou osobností nejen v
ČR, ale i v dalších státech Evropy a rovněž
ocenil snahu o připomenutí národu jejího
přínosu pro Čechy.
Koordinace staveb
Nad tématem diskutovali především
starosta Hrdlička, náměstek Kovács a

Senátor Jiří Oberfalzer,
poslanci Jan Skopeček a
Věra Kovářová se
starostou Hrdličkou
diskutují, před začátkem
poutní mše.
poslanec Kupka. Starosta Tetína označil
současnou investiční výstavbu za často
nekoordinovanou, uvedl například rekonstrukci mostu na Zavadilce. Poslanec
a starosta Líbeznice Martin Kupka se dle
svých slov s takovými problémy také setkal, a vyjádřil názor, že by se podobné
situace měly řešit ve spolupráci kraje s
obcemi. Náměstek Kovács se věcí koordinace staveb také již nějakou dobu zabývá a slibuje, že přijde s řešením této

situace.
Obce jako základ společnosti
Jednalo se spíše o uvolněnější bod setkání.
K tomuto bodu vystoupil poslanec Martin Kupka a poslankyně Věra Kovářová.
Oba politici mají velké zkušenosti z komunální politiky a svými slovy potvrdili
důležitost obcí a měst, která jsou po rodině dalším základem společnosti. Do
diskuze se zapojili i další hosté, a to především starostové. Nakonec se z tohoto
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bodu vyvinula zajímavá debata, která
volně přešla k významu tradiční rodiny
pro českou společnost.
Destinační management
Starostové Berouna a Tetína krátce představili ostatním hostům projekty destinačního managmentu, jeho cíle a další
kroky v projektu.
Obce jako základ společnosti
Jednalo se spíše o uvolněnější bod setkání. K tomuto bodu vystoupil poslanec
Martin Kupka a poslankyně Věra Kovářová. Oba politici mají velké zkušenosti z
komunální politiky a svými slovy potvrdili důležitost obcí a měst, která jsou po
rodině dalším základem společnosti. Do
diskuze se zapojili i další hosté, a to především starostové. Nakonec se z tohoto
bodu vyvinula zajímavá debata, která
volně přešla k významu tradiční rodiny
pro českou společnost.
Destinační managment
Starostové Berouna a Tetína krátce představili ostatním hostům projekty destinačního managmentu, jeho cíle a další
kroky v projektu.
Voda v krajině
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Poslední téma, které uvedl starosta Tetína, rozpoutalo další zajímavou debatu,
ve které se střídali především jednotliví
poslanci. Starosta Hrdlička popsal problém s vodou, jejíchž nedostatek trápil
nás Tetíňáky celé léto, a vznesl další poznatky a body do diskuze. Debatující
poslanci, starosta Tetína a další hosté se
shodli na tom, že se v projektech v zemědělství a udržovaní vody má postupovat
systematicky a nedělat tak zvané „hurá
akce“.
Na závěr starosta Tetína Martin Hrdlička
všem poděkoval za účast, pozval na setkání v dalším roce, a především pak v
roce 2021. Rozhodně můžeme mluvit o
povedené akci, která by se v dalším roce
měla rozhodně opakovat. Podobné návštěvy z politické reprezentace nejsou
běžné ani každodenní. Jsem přesvědčen,
že by takováto událost neměla chybět
ani v Tetínské kronice.
Rád poděkoval všem, kteří mi s akcí Sraz
starostů a politiků pomáhali, a to hlavně
v den konání akce: paní Soně Vopěnkové
a Nikole Křikavové.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV

Tetínské muzeum předmětem
bakalářské práce
V dubnu minulého roku se na Tetín vypravila exkurze studentů VŠE oboru Arts
management. Tuto exkurzi se podařilo
zorganizovat díky spolku Svatá Ludmila
1100 let, který byl následně osloven studentkou Eliškou Švandovou se zájmem o
spolupráci. Eliška chtěla své téma bakalářské práce zaměřit na osobnost sv. Ludmily, avšak poté co jsme se setkali, zalíbilo se jí naše tetínské muzeum. Během

minulého a letošního roku bakalářskou
práci s názvem Možnosti profesionalizace Historické síně obce Tetína sepsala
a v červnu úspěšně obhájila. Její práce
pak byla dále nominována do vědecké
soutěže VŠE a na podzim získala ocenění v rámci soutěže Excelentní studentské
odborné práce (ESOP). Práci si můžete
vyhledat v seznamu vysokoškolských
kvalifikačních prací VŠE.
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Tím však angažovanost Elišky Švandové
neskončila. Již v říjnu 2017 se stala pravou rukou projektové manažerky spolku
Svatá Ludmila 1100 let, následně jsem ji
oslovil já ohledně spolupráce s obcí. V
současné chvíli se Eliška věnuje přípravě návrhu Strategie rozvoje cestovního
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ruchu, kultury a sportu, o které jsem Vás
již informoval v jednom z předchozích
čísel zpravodaje. Dále nám také pomáhá
s tvorbou nové expozice muzea, jehož
rekonstrukce právě začíná.
Martin Hrdlička

Obec Tetín byla vyznamenána

Pravoslavná církev v českých zemích Pražská pravoslavná eparchie - udělila
obci Tetín u příležitosti konání pravoslavné poutní mše ke svaté Ludmile
na Tetíně dne 29. 9. 2018 medaili Svaté
mučednice Ludmily, kněžny české.
Medaili osobně předal arcibiskup pražský a českých zemí Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, doprovod na návštěvě Tetína mu dělal například biskup
ze Santa Rosy z Americké Pravoslavné
církve Jeho přeosvícenost Daniel spolu s mitr. prot. Danielem Adreyukem.
Za obec Tetín ocenění převzal Vojtěch
Hrdlička (Vnější vztahy) během slavnostního oběda v tetínském kulturním
domě.
Arcibiskup Michal ocenil přístup obce
Tetín k osobnosti Ludmily a ocenil projekt Svatá Ludmila 1100 let a jeho přínos pro českou a evropskou společnost
při připomenutí rané české historie. Zároveň také poděkoval za možnost navštívit
Tetín a také za příležitost uctít relikvii kněžny Ludmily 22.9.2018. Vojtěch Hrdlička za
obec Tetín poděkoval za udělený dekret a medaili a přečetl zdravici starosty Tetína.
Následovala neformální diskuze například o projektu Svatá Ludmila 1100 let, Tetínu
či možnosti další spolupráce.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Škola je zpět ve své budově

Ráda bych poděkovala za úklid celé školy po rekonstrukci p. Milušce Červené,p.Jarmile Buriánové,p.Šárce Vopěnkové a za velkou pomoc při stěhování p. školníkovi
Stanislavu Krtkovi a celé technické četě obce Tetín - jmenovitě.
Jitka Štencová, ředitelka ZŠ a MŠ Tetín
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Sraz Ludmil a Bořivojů, Armáda ČR či zájem médií
Jak jste jistě všichni zaznamenali, dne 22.
9. 2018 se konala pouť ke svaté Ludmile na náš staroslavný Tetín. Letošní rok
byl významný díky přítomnosti vzácné
národní relikvie - lebky kněžny Ludmily,
která byla výjimečně zapůjčena z pokladu Pražského hradu, který spravuje
Svatovítská kapitula. Lebka sv. Ludmily
se tak na Tetín vrátila po neuvěřitelných

1097 letech, což přitáhlo velkou pozornost, která se odrazila na účasti během
pouti. Níže Vám stručně přiblížíme a připomeneme, jak pouť probíhala.
Mnoho týdnů předem a nakonec i večer
v pátek probíhaly přípravné práce. Když
se zdálo vše hotovo, přišla vichřice a
všechny stany na návsi rozmetala. Mohli
jsme začít znovu. Do rána se naštěstí vše

stihlo.
V sobotu již v 9 hodin bylo možné si
prohlédnout či uctít lebku kněžny Ludmily v kostele sv. Ludmily a to od 9:00
do 10:00 hodin a poté ještě od 12:45 až
do 15:00, poté lebka Tetín opustila a byla
převezena zpět na Pražský hrad.
V 11:00 byla zahájena poutní mše za
přítomnosti lebky sv. Ludmily. Poutní
mše se v letošním roce konala v místech
před farou z důvodu očekávaného větší-

ho množství poutníků. Děkan Královské
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě P. Mgr. Ing. Michal Němeček,
byl hlavním celebrujícím. Na začátku
poutě pozdravil přítomného arcibiskupa
pravoslavné církve v Čechách Michala,
dále přítomné politiky, ale hlavně všechny poutníky. S krátkým projevem vystoupil starosta Tetína Ing. Martin Hrdlička,
který rovněž pozdravil všechny přítomné a poděkoval Svatovítské kapitule za
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umožnění přivézt na Tetín lebku sv. Ludmily. Slavnostní žalm při mši zazpíval
europoslanec Pavel Svoboda. P. Michal
Němeček ve svém kázání přišel s myšlenkou, že Ludmila žila v přelomové době,
kdy se měnila forma komunikace. Pouze
ústní předávání paměti se postupně přenášelo do písemné podoby. I dnes se nacházíme ve zlomové době, kdy příchod
internetu, virtuální reality nás překotně
předbíhá a my jen těžce hledáme ve
svém nitru stabilitu a pokoj. Neměli bychom zapomínat na odkaz našich předků.
Přítomna byla i armáda České republiky,
jejímž úkolem bylo držet čestnou stráž u
vzácné relikvie. Více se dočtete v článku:
Čestná stráž Armády České republiky na
Tetíně
Následovaly další akce jako například:
Sraz Ludmil a Bořivojů, o kterém je také
samostatný článek, Burčáková slavnost,
koncert Capella Regia, Děkovné zpěvy
východní liturgie, Divadlo Víti Marčíka
nebo koncert kapely Save the Emotion.
Uskutečnil se také 4. Sraz starostů a politiků, podrobnosti se dozvíte také v samostatném článku.
Na akci byla celá řada stánků: Dva s občerstvením, stánek tetínského muzea, s
prodejem medu, neziskové organizace
Horizont s projektem Protecting Water
in Africa, s tetínskými oplatkami, s trdelníkem, stánek Alotria, stánek berounské
keramiky, Klubíčka, s burčákem tetínské
vinotéky a další. Nechyběly ani kolotoče.
Organizátoři a dobrovolníci
Na přípravě pouti se podílelo velké
množství lidí. Každá osoba se zapojila
různou měrou i v rámci časových možností. Napočítali jsme 96 lidí z Tetína,
okolí či Prahy, kteří se angažovali na
přípravách ale i během dne, kdy pouť

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
probíhala. Předpokládáme ovšem, že je
počet pomáhajících lidí vyšší, proto jsme
nakonec seznam dobrovolníků nezveřejnili, a to z toho důvodu, abychom na
někoho nezapomněli. Níže uvádíme alespoň hlavní organizátory a koordinátory
poutě.
Hlavní organizátorkou a koordinátorkou
celé akce byla Lenka Viezánová, měla
tedy nejvíce práce, ale svou roli zvládla
naprosto výborně a profesionálně.
Dalšími organizátory byli:
Vojtěch Hrdlička – pomoc s celkovou přípravou pouti, organizace akce Sraz starostů a politiků
Nina Weissová, Eliška Švandová – pomoc
s celkovou přípravou pouti Lence Viezánové
Martin Hrdlička a vedení radnice– Vedení organizačních schůzek s L. Viezánovou, zajištění podpory ze strany státních
orgánů, jednání o zapůjčení lebky na
Tetín atd.
Matthew Duras – instalace a rozvrhnutí
stanů v místě konání akce, oprava stanů
po nečekané vichřici den před poutí. Zajištění ochranky pro lebku.
Tomáš Hampejs – organizace kulturních
akcí a programu u Vinotéky
Ladislav Pecka – organizace Srazu Ludmil a Bořivojů
Jaroslav Pecka, Petr Malíř a jejich kolegové hasiči – hlavní organizátoři dopravy a
bezpečnosti v obci
Alois Vašků – koordinátor a osoba, odpovědná za převzetí a odevzdání lebky,
přesun lebky kněžny Ludmily z kostela
na pódium a zpět
Sdružení svaté Ludmily – příprava poutní
mše
TS Tetín - dílčí pomoc s přípravami poutě
Děkujeme všem těm, kteří pomáhali!
Vojtěch Hrdlička,SVV
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Třetí celosvětový sraz Ludmil a
první republikový sraz Bořivojů

V ten den se na Tetíně u Berouna sešlo
65 Ludmil. Nejstarším bylo 89 a 87 let,
nejmladší pak 2 roky. Řada z nich přijela
podruhé, některé i potřetí od roku 2016,
kdy se konal první sraz.
Odkud se tahle akce vzala? Na začátku
byla zajímavá marketingová akce našeho pana vinárníka T. Hampejse. V roce
2015 uspořádal na den sv. Kateřiny v listopadu Sraz Kateřin na Tetíně. Kromě posezení ve vinárně jsme Kateřinám a jejich
průvodcům nabídli prohlídku tetínských
kostelů – a v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské jsme návštěvnicím a návštěvníkům
předčítal úryvek z Vita Caroli- vyprávění
o bitvě u San Felice, kde mladému králevici Karlovi pomohla sv. Kateřina slavně
zvítězit nad koalicí severoitalských měst.
V roce 2016 uplynulo 750 let od chvíle,
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kdy velký český král Přemysl Otakar II. dal
právo prodeje odpustků při pouti ke kostelu sv. Ludmily na Tetíně klášteru premostrátek v Chotěšově. Kostel sv. Ludmily i s pozemky ke kostelu náležejícím
pak tomuto klášteru věnoval. Je to první
zmínka o kostelu, nesoucím patrocinium
sv. Ludmily, nejen v Čechách, ale i měřítku všech křesťanských církví. Úcta ke
sv. Ludmile je v katolické církvi omezena
na Čecha a Moravu, ale v církvích pravoslavných a a řeckokatolické je rozšířena
jak mezi východními, tak i jižními Slovany. Přesvědčit se můžete na webových
stránkách sdružení Sv. Ludmila 1100. Je
zde mapa ludmilských míst, každý návštěvník stránek může pomoci doplnit
stránky o další informace.
V roce 2016 se sešlo 38 Ludmil, nestarší

Zateplený
dům socenění
noo pro
LadislavKulturní
Pecka předává

jednu z nejmladších účastnic Srazu
Ludmil
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bylo 75 let, nejmladší rok. Jedna z dam
slyšela o akci v rádiu a neváhala přijet, a
když předložila pas občanky USA, žijící
ve státě Vermont, tak se akce stala vskutku celosvětovou.
V roce 2017 přijely dámy z východního
Slovenska, Sdružení Ludmil z města Prešov a nejvzdálenější účastnicí byla paní
Ludmila z Humenného.
V roce stého výročí od založení republiky přijela jen trojice pánů Bořivojů - jeden z Prahy, jeden z Lanžova (přijel se
zájezdem občanů z družební obce Tetín
v jičínském okrese) a jeden pochází z
Tetína. A uznejte, slyšet od našeho rodáka větu:“ Pánové, poprvé v životě vidím i
jiného Bořivoje než sám sebe v zrcadle!“
je zážitkem pro zbytek života.
Takže vážení čtenáři - v roce 2019 na
Tetíně, opět v rámci poutě ke sv. Ludmile,
bude na Tetíně další Sraz Ludmil a Boři-
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vojů. Akce se bude konat pravděpodobně 21. 9., bude dále upřesněno.
Nemusíte být jen Ludmilami a Bořivoji.
Návštěvou naší obce, místa s geniem loci
jednoho z nejstarších kultovních okrsků
v Evropě, s předpokládaným neolitickým
kultovním místem, určitě pak kultovním místem z doby bronzové, s místem
uctívání první české a slovanské světice
navštívíte zároveň i jedno z nejdéle osídlených míst u nás. V jeskyních pod Tetínem se ukrývali lovci už před 200 000
lety, tak od doby prvních zemědělských
kultur v našem regionu se lidé z tetínské
ostrožny už nehnuli. Přijeďte posoudit,
jak pravdivý byl zápis dávného kronikáře
z obecní kroniky: „Tetíne, jsi v středu krajiny, přec na konci cesty!“
Ladislav Pecka, průvodce,
člen Vlastivědného spolku Petrbok

Média na tetínské pouti

Letošní pouť vzbudila opravdu velký zájem ze strany českých médií. Od
místních novin po celostátní televize
se šířily zprávy o pouti a reportáže z
ní. Níže uvádíme ty, o kterých máme
informaci, že o akci psaly či vysílaly, je
ale možné, že médií a zpráv o Tetínské
pouti bylo daleko více. Na místě činu,
vysílala živě Česká televize do studia
6, přítomni byli novináři z Berounského deníku a televizní štáb TV Praha,
který odvysílal reportáž o celé pouti.
Na pouť upozorňovali dopředu české
rozhlasové stanice v čele s Country ráZdeněk Páleníček dává rozhovor
diem, Proglasem a rozhlasem Region.
České televizi
Video pozvání na akci pak připravila televize NOE. Z tištěných médií pak deníky
například: Berounský, Kladenský či Zlínský. Nebo farní zpravodaje po celé zemi,
Katolický týdeník, městské zpravodaje a radniční listy. Z Berouna pak ještě Kurýr.
Vojtěch Hrdlička
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Armáda České republiky byla
povolána na Tetín
Organizátoři pouti si uvědomovali jedinečnost celé akce díky přítomnosti unikátní relikvie z Pražského hradu – lebky
sv. Ludmily. Na bezpečnost celé akce byl
proto kladen velký důraz. Tetínu přijely
na pomoc dvě hlídky městské policie v
Berouně, jednotka státní policie, hasiči z
Počapel, ale také i bezpečnostní agentury,
které dohlížely přímo na lebku. Ovšem logicky největší pozornost vzbudila přítomnost čestné stráže Armády České republiky. Armáda jako čestná stráž střežila lebku
kněžny Ludmily po celou dobu její přítomnosti na Tetíně. Jak v kostele sv. Ludmily,
tak během poutní mše venku na pódiu.
Vojáci se u lebky pravidelně střídali po
dvojicích a to po 30 minutách. O přítomnost čestné stráže požádal starosta Tetína
Martin Hrdlička ministra Obrany Lubomíra
Metnara, ten žádosti vyhověl. Úryvek z webu posádkového velitelství Praha: Armáda
České republiky svou přítomností dodala celé akci vážnost a také symbolicky vyjádřila
úctu první historicky doložené české kněžně.
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Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vinšujeme Vám…

v pátek 4.1.2019 od 16.00 hod.
Tříkrálové koledování dětí
se opět uskuteční díky skvělé podpoře
Základní a mateřské školy Tetín, Obce Tetín, Hasičů Tetín,
Vinotéky Tetín, Hospody u Plotice, tetínských spolků a občanů.
Tentokrát bychom rádi koledovali nejenom v obvyklých ulicích na starém
i novém Tetíně, ale všude tam, kde bude o koledování dětí zájem.
Očekávejte nás mezi 16.00 a 19.00 hodinou. U domů, kde bude o koledování
zájem, prosím, vystavte světýlko (zapálená svíčka ve sklenici a pod.)
Předpokládáme opět dvě skupiny dětí. Budu rád za každého koledníka nebo
doprovod. Pokud není váš dům na plánované trase a máte o koledování
zájem, pokud chcete být součástí kolednické skupiny, prosím, ohlašte zájem
na mail: martin.loduha@seznam.cz nebo sms: 731 634 958 / 777 217 140
Koledníci vyrazí v 16. hodin od základní školy k tetínské faře, kde se děti
a rodiče společně vyfotografují.
Jedna skupina dětí bude koledovat na návsi, v ulici na Parkáně, Hradní,
pokračovat ulicí Župní k hospůdce u Plotice, zpět do ulice Ve Mlýně,
V Rybářích a Pod Ajskou + u nahlášených domů mimo trasu.
Druhá skupina koledujících dětí bude od fary pokračovat do ulice Kodecká,
Včelařská, Na Knížecí, Hájka z Libočan, Odboje, Na Průhonech, Politických
vězňů, Bořivoje a Na Příkopech + u nahlášených domů mimo trasu.
Na závěr se všichni koledníci sejdou v tetínské
vinotéce, kde bude čekat teplá a sladká odměna.

Pomáháme dobré věci, přidejte se k nám…
Tato akce je organizována vrámci celostátní Tříkrálové sbírky Charity ČR,
dobrovolné finanční příspěvky jen do zapečetěných kasiček, celá suma
bude odevzdána do Farní charity Beroun, konkrétní příjemci sbírky uvedeny
na stránkách www.trikralovasbirka.cz, www.charita.cz,
nebo kontaktujte sekretariat@charita-beroun.cz
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Máte volný pokoj či nemovitost?
Na Tetíně chybí možnost ubytování návštěvníků
Tetín patří mezi probouzející se turistické destinace, návštěvníci se však u nás
nemají kde ubytovat. V dnešní době je
jednodušší začít podnikat v ubytovacích
službách, než byste čekali. Pojďme si shrnout důvody, proč jít do toho.
Na Tetíně se nemají návštěvníci kde
ubytovat a o přespání je velký zájem
Současným trendem je, že lidé při svých
cestách preferují ubytování v soukromí
před velkými hotely a penziony. Utíkají
od masovosti a hledají neobjevené destinace.
Poskytnutí části či celé nemovitosti pro
ubytování může představovat zajímavý
způsob, jakým navýšit svůj rodinný rozpočet.
Provozování ubytovacích služeb spadá
do volné živnosti, tu si lze založit bez
prokazování odborné způsobilosti a pro
její založení stačí ohlášení a registrace na
živnostenském úřadu.
Je to velmi jednoduché!
V dnešní době existují webové portály,
které administrativně zajišťují rezervační a platební procesy. Majitel ubytování
si sám nastaví ceny, dostupné termíny
a pravidla. Jedná se například o portál
Airbnb či Booking.com
Cestovní ruch představuje důležité od-

větví národní ekonomiky, tvoří až 9 %
hrubého domácího produktu a celkové
zaměstnanosti.
Pokud by na Tetín začalo jezdit více návštěvníků (i díky nárůstu ubytovacích kapacit), znamenalo by to:
a) Větší příjmy do obecního rozpočtu
(např. z místních poplatků z ubytovací
kapacity či z rekreačního poplatku – tyto
poplatky platí host, ubytovatel si jejich
výši přičítá k celkové ceně).
b) Větší příjmy pro místní podnikání
c) Rozšíření služeb pro obyvatele Tetín
(např. by se mohla rozšířit otevírací doba
restaurací, případně by mohla vzniknout
nová kavárna/cukrárna, která v obci chybí).
Obec v současné době nechává zpracovávat Strategii rozvoje cestovního ruchu, kultury a sportu. Tato strategie bude
mimo jiné akcentovat i propagační materiály a další podporu pro podnikatele v
oblasti cestovního ruchu.
Zaujala Vás tato možnost? Dejte nám
vědět (ou@tetin.cz)! Pokud by více z Vás
projevilo zájem, obec by mohla uspořádat na toto téma besedu s odborníkem.
pracovní skupina Vnější vztahy
(SVV)

„Pomozte zachránit život“

Proč je vhodné, aby dobrovolní hasiči měli ve výzbroji
automatizované defibrilátory?
Jednou z obvyklých součástí motivace ke vstupu do dobrovolné hasičské jednotky je
odpovědnost a touha pomáhat spoluobčanům a obci. Nemusí se však jednat pouze
o hašení požárů, či odstraňování popadaných stromů. Dobrovolní hasiči významným
způsobem přispívají k záchraně zdraví a životů při náhlých ohrožujících stavech,
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jako je například náhlá zástava oběhu.
Pokud člověk nedýchá, je nutné ihned
volat tísňovou linku 155 a následně zahájit resuscitaci dle pokynů operátora
(tzv. TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). Ideální je poskytovat
kardiopulmonální resuscitaci (KPR) které
se skládá z cyklického střídání 30 stlačení hrudníku do hloubky 5–6 cm (u dospělého člověka) při rychlosti stlačování
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100–120/minutu a podávání 2 umělých
vdechů z úst do úst. Pokud zachránce
nechce, nebo nemůže podávat umělé
vdechy, stlačuje pouze hrudník. Postup
se stále opakuje v poměru 30 stlačení 2
vdechy, 30 stlačení 2 vdechy atd. Vdechy se podávají při maximálním záklonu
hlavy kvůli zprůchodnění dýchacích cest
(tahem za bradu, aby se postižený „jakoby díval za sebe“).

Obr. 1: Hasičská zbrojnice jednotky Tetín, Na Parkáně 133, Tetín

Velice často je během resuscitace nutné
k záchraně života využít tzn. automatizovaný externí defibrilátor (obvykle značen velkými písmeny AED). Jedná se o
přístroj, který v průběhu oživování může
podat postiženému léčivý elektrický výboj. Tento výboj může srdce navrátit do
správného rytmu a obnovit tak zastavený oběh. Přístrojem AED jsou zpravidla
vybaveny vozy zdravotnické záchranné
služby. Stále častěji se však s jejich umístěním setkáme i na veřejně dostupných
místech (obchodní centra, letiště, nádraží…) díky čemuž je mohou využít i běžní
občané (např. i Vy) a podat léčivý výboj
ještě před příjezdem posádek zdravotnické záchranné služby (a značně tím

zvýšit šanci postiženého na přežití a rekonvalescenci).
V poslední době se dokonce mezi občany začínají objevovat proškolení laikové, kteří se ve spolupráci se záchrannou
službou zaměřují na rychlé poskytnutí
pomoci. Tyto osoby se obvykle nazývají
„FIRST RESPONDER“ (toto anglické spojení by se dalo vyložit jako prvotní odezva
nebo prvotní zachránce). Jejich úkolem
je se na základě výzvy zdravotnické záchranné služby (formou SMS či speciální aplikace v chytrém telefonu) dostavit
k postiženému člověku a provést život
zachraňující úkony ještě před příjezdem
záchranné služby. Takový dobrovolník
musí absolvovat speciální kurz. Systém
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Obr. 2

se zatím testuje v několika krajích ČR a
zdá se, že se postupně bude šířit.
Dobrovolní hasiči jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci a mohou
pomáhat člověku v nouzi do příjezdu
profesionálů ze zdravotnické záchranné
služby. Vzhledem k průběžným školením
představují dobrovolní hasiči ideální cílovou skupinu pro zařazení do systému
„FIRST RESPONDER“. Jsou zvyklí vzdělávat se, reagovat na mimořádné události
a spolupracovat s dalšími záchrannými
složkami.
K problematice využití defibrilátoru
přistoupila s nejlepším vědomím a svědomím i dobrovolná hasičská jednotka v
obci Tetín. Svůj defibrilátor získala za finance z dotace rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci
Tematického zadání „Podpora občanských sdružení a veřejně prospěšných
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Obr. 3

organizací působících na poli požární
ochrany“ v první polovině roku 2016. Pro
dosažení co nejlepších výsledků i u dětských pacientů byl z rozpočtu Sdružení
dobrovolných hasičů Tetín zakoupen i
„dětský klíč“, umožňující podávání léčebného výboje i dětem do 25 kg jejich
hmotnosti). Hlavní myšlenkou bylo (a je)
mít defibrilátor co nejvíce přístupný a
využitelný i pro místní občany. Z tohoto
důvodu není u jednotky uskladněn AED
na hasičském vozidle, ale ve skříňce ve
zbrojnici (adresa hasičské zbrojnice je Na
Parkáně 133, Tetín – obr. 1). AED je přístupné skrze plastové vchodové dveře
se zelenou nálepkou se symbolem AED,
které jsou osazené elektromotorickou
vložkou a po zadání správného kódu
umožní přístup k AED defibrilátoru. –
obr. 2.
Kód k otevření dveří v případě potřeby sdělí na lince 155 zdravotnická
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záchranná služba. Po vstoupení do zbrojnice uvidí záchrance na pravé stěně blikat zeleným světlem bílou skříňku, v níž
je defibrilátor uložen – obr. 3 a 4. Z tohoto
místa jej lze vyzvednout. Objekt hasičské
zbrojnice je nepřetržitě střežen bezpečnostním systémem připojeným na pult
centrální ochrany s výjezdem agentury a
kamerovým záznamovým zařízením.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Tetín je vybavena svolávacím zařízením FIREPORT, který umožňuje v
případě vyhlášení požárního poplachu
Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje v jednu chvíli vyrozumět všechny členy jednotky (resp.
všechny osoby, které velitel jednotky zadal do tohoto systému).
Obr. 3: V případě sdělení kódu k otevření
dveří se skříňka s defibrilátorem rozbliká
zeleným světlem. Skřínka je umístěna na
pravé stěně zbrojnice z pohledu od vchodu. Nalezení defibrilátoru by měla být
otázka vteřin.
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Vyrozumění proběhne prostřednictvím
SMS se stručným popisem události a jeho
adresou, vzápětí systém „zatelefonuje“ a
volaný pomocí číselníku potvrdí či zamítne svoji účast na výjezdu k mimořádné
události. V případě obce Tetín jsou do
„seznamu volaných“ zařazeny i učitelky z
MŠ a ZŠ, které jsou v těsné blízkosti hasičské zbrojnice. Vyučující jsou zároveň
vyškoleny v poskytování první pomoci
a používání defibrilátoru. Tímto postupem byla zajištěna téměř nepřetržitá
dostupnost vyškoleného dobrovolníka,
který dokáže v případě potřeby defibrilátor použít. Pedagogové mohou vzhledem k blízkosti svého pracoviště velmi
vhodně činnost JSDH doplnit, neboť
ostatní členové mohou být ve větší vzdálenosti (např. ve svých zaměstnáních,
a to i mimo obec). Jak je uvedeno výše,
je defibrilátor dostupný i pro veřejnost
při volání na zdravotnickou záchrannou
službu na lince 155, která má přehled o
zaregistrovaných defibrilátorech.
Pro použití AED u této jednotky jsou

AED defibrilátor
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tedy nejpravděpodobnější dva scénáře.
Prostřednictvím linky 155 (zdravotnické
operační středisko – ZOS) přímo. Anebo
nepřímo, kdy dojde k předání informace
z linky 155 (ZOS) operačnímu středisku
Hasičského záchranného sboru kraje
(KOPIS) a prostřednictvím svolávacího
zařízení FIREPORT jednotce/vyučujícím
(viz tabulka 1).
Jako další možnosti použití se jeví po-

užití defibrilátoru při zajišťování zdravotnických asistencí (Fichtl Cup, Berounské
Letorosty, průvod vévody Štěpána, Svatoludmilská pouť, Dětský den atd.), dále
pak při nenadálé zástavě oběhu zasahujícího člena jednotky, nebo jiných osob
přímo u probíhajícího zásahu například
požáru, technické pomoci, dopravní nehody, nebo jiné činnosti jednotky (výcvik) atd.

Tabulka 1: možnosti „aktivace“ a použití defibrilátoru v obci
Tetín
modelová situace 1
náhodní svědci zástavy

modelová situace 2
náhodní svědci zástavy

oběhu v blízkosti zbrojnice

oběhu v obci Tetín a okolí

volání na 155

volání na 155

vyzvání k použití

v blízkosti není volná

defibrilátoru

posádka

sdělení kódu ke zbrojnici
použití defibrilátoru
příjezd záchranné služby

23

žádost o jednotku
dobrovolných hasičů
aktivace jednotky
(FIREPORT)
shromáždění jednotky na
zbrojnici
výjezd techniky s
defibrilátorem
příjezd a použití
defibrilátoru
příjezd záchranné služby
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Závěrem je nutné vyzdvihnout možnosti
použití defibrilátoru, který je dostupný
přímo v obci pro její obyvatele, neboť
včasnější podání léčebného výboje je
při oživování nenahraditelné a pokud je
k dispozici včas „laický“ automatizovaný
externí defibrilátor může být výrazně
zvýšena šance na přežití i následnou rekonvalescenci.
Pro doplnění uvádíme, že ve zbrojnici
v bílé skříňce je umístěna i oranžová taška s nápisem AMBULANCE (obr. 5), která obsahuje další pomůcky využitelné
při poskytování první pomoci. Ty jsou
však zpravidla určeny pro využití proškolenými osobami (např. členy JSDH)
Obr. 5

Dále je ve zbrojnici k dispozici pro zaškolené zachránce resuscitační vak s rezervoárem na kyslík s 2 litrovou tlakovou
lahví a redukčním ventilem s možností
regulace průtoku O2, vše kompletně
uloženo v odolném kufru PELI oranžové
barvy s modrou nálepkou kyslík pro dýchání.
Jako členové jednotky budeme velice
rádi, pokud se s námi bude chtít v oblasti
první pomoci vzdělávat, neboť bohužel
nikdy nevíte, kdy budete pomoc potřebovat Vy nebo Vaši blízcí. V případě zájmu může JSDH školení první pomoci
(včetně zacházení s AED) zajistit. JSDH
Tetín disponuje i vlastní resuscitační figurínou, na které je možno prakticky
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a patří mezi ně např. resuscitační vak s
polomaskou pro dospělé, resuscitační
vak pro děti rovněž s polomaskou, pulzní
oxymetr, rescue nůžky a řezák na oděv,
náhradní akumulátor k AED, náhradní
nalepovací elektrody, škrtidlo na velká
krvácení, popáleninová souprava WATER
-JEL (jako nejúčinnější první pomoc při
termických popáleninách všech stupňů)
uložená v modré brašně - obr. 6).
Obr. 5: v oranžové tašce s nápisem AMBULANCE je další zdravotnické vybavení.
Mimo jiné i set na ošetření popálenin.
Obr. 6: set na ošetření popálenin je sbalen
v modré tašce s nápisem WATERJEL
Obr. 6

nacvičovat veškeré úkony spojené s resuscitací. S pomocí nainstalované aplikace je možno sledovat průběh a účinnost
prováděné resuscitace, včetně celkového vyhodnocení po ukončení resuscitace. Již nyní školíme první pomoc v rámci
práce s mladými hasiči, tak se nebojte
přidat i Vy.
V případě dotazů k systému zpřístupnění defibrilátoru pro veřejnost nebo školení první pomoci, zájmu o spolupráci či
prohlídce hasičské zbrojnice kontaktujte
přímo člena jednotky Petra Malíře na emailové adrese: petr.malir1@seznam.cz.
Petr Malíř, JSDH Tetín & Roman Říha, JSDH
Tetín, První pomoc na PřF UK
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Letní dětský tábor ČTU
Berounka Tetín

Letos naposledy nás celotáborová hra
“ Skokem celým rokem” opět přenesla k
nádhernému obrovskému rybníku Moře
u Krucemburku.			
Tábora se zúčastnilo celkem 52 dětí a instruktorů a 10 vedoucích.		
Děti ze 4 družin si připravily pokřiky, vlajky a malované šátky.			
Nechyběly hry v lese, na louce, noční
hry ani získávání dalších tábornických
dovedností, včetně soutěží v jízdě zručnosti, na koloběžkách, pěších výletech
po okolí.
Ubytováni jsme byli opět v námořnických kajutkách přímo na břehu rybníka
Moře, kde jsme měli také zastřešenou
jídelnu. Ta nám sloužila i pro různé hry,
když pršelo. 			

Moc se nám líbilo každodenní koupání v
rybníku. Naučili jsme se jezdit na lodích,
na kterých jsme pořádali hodně vodních
soutěží. 			
Instruktoři si užili nočním výsadek. Stejně tak jsme si užívali vystoupení kapely
našeho vedoucího Lukyho - Save the
Emotion, která přijela zahrát své vlastní
skladby; hezky jsme si s nimi zazpívali i
ty naše táborové.			
Vedoucí kempu pro nás opět připravila
setkání se zvířaty a poslech přednášky o
útulku zvířat po úraze či týraných. Mohli
jsme si pověsit za krk hada, vzít do ruky
agamu nebo výra, pohladit ježka albína
nebo fretky. Také jsme se zúčastnili zajímavé přednášky o včelách.
Společně se sousedním hasičským
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sborem ve Ždírci nad Doubravou jsme
nacvičovali hasičský útok.
Příští rok se však už těšíme na nové místo, na táborovou základnu KRASNOVO
u Hrubé skály, kde nás pro změnu čeká
spousta adrenalinových zážitků jako
například jízda na koni, horských koloběžkách, horolezecký výcvik s lanov-

kou, koupání v rybníku, jízda na kolech,
spousta výletů do skalních městeček
např. Sedmihorky, hrad Kost, Trosky,
zámek Hrubá skála atd. Celotáborová
hra nás tentokrát přenese na pevnost
Boyard.
Jitka Štencová, ředitelka ZŠ Tetín

Výstava výtvarných prací žáků
ZŠ a MŠ Tetín

Úspěšnost naší školy v postupových soutěžích:
Název soutěže a výsledky v okresním

Matematická olympiáda: účast pěti dětí

Mladý zdravotník: 1. a 3. místo

Matematický cvrček, klokan:
Účast v okresním kole

(oblastním) kole:

Dopravní soutěž: 1. místo, v Krajském kole
Pythagoriáda: 1. místo
Králodvorská koruna:
Účast: 1x1.místo, 1x2.místo, čestné uznání 4x,
2. místo 3x, 3. místo 1x

Fotografická soutěž, kraj:
1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo
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Ve dnech 4. - 27.7.2018 byla uskutečněna již 2.výstava výtvarných prací žáků ZŠ
a MŠ Tetín. Práce žáků byly vystaveny v
galerii PODLOUBÍ - MÚ Beroun. Žáci pod
vedením zkušených učitelek výtvarnic p.
Evy Burden Fainové a p. Bc. Aleny Barto-
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níčkové malovaly na téma “ Svět kolem
nás”. Výstavu pak pomáhala zorganizovat p.uč. a asistentka Dana Pikartová.
Všem jim patří velký dík.
Jitka Štencová, ředitelka ZŠ a MŠ Tetín

Miroslav Hahn odměněn

Tým Technických služeb Tetín s oceněným Miroslavem
Hahnem a starostou Martinem Hrdličkou
Starosta Tetína zavedl novou tradici, a to
je poděkování spoluobčanům za jejich
práci pro obec. Jako první volba padla
na Miroslava Hahna. Dobrou příležitostí
byly jeho šedesáté narozeniny. Miroslav
Hahn je poctivým a obětavým pracovníkem technické čety a od roku 2018 Technických služeb. Kromě každodenní práce
se ale určitě zapsal do dějin Tetína svými
skvělými nálezy. Konkrétně objevením
jeskyně Martina a i nalezením slavného
pokladu ze středověku. Je zakládajícím
členem České speleologické společnosti, kromě Tetínských nálezů se podílel na

nalezení pravěké skalní svatyně na vrchu
Bacín u Vinařic. Spolupracuje a spolupracoval s významnými archeology a geology. Často je zmiňovaný v odborných
knihách a časopisech. Mezi speleology je
známý pod jménem Permon. Speleologii
se věnuje od 12 let, už jako žák ZŠ se podílel na záchranné akci v Koněpruských
jeskyních. Nikdo jiný se nemohl dostat k
člověku uvězněnému ve skalní rozsedlině.
Děkujeme za celý Tetín a přejeme do
dalších let hodně nálezů.
Martin Hrdlička
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100 let republiky
Ke stému výročí od vzniku Československé republiky si pro Vás pan Ladislav Pecka
připravil článek o První světové válce a Tetínu, přehled starostů Tetína od roku 1869
připravil Michal Hejna. Připravena je pro Vás i vědomostní soutěž (křížovka), kde si
můžete ověřit své znalosti o naší historii. Dále pak přehled publikací o historii Tetína,
zmínka o proběhlých akcí k připomenutí roku 1918 a jeho událostí, či oslavy 100 let
republiky očima klientů tetínské arteterapie.

Nad Berounkou pod Tetínem
Nad Berounkou pod Tetínem
růže již se červená
vedle stráně tam s vojínem
dlí panenka blažená
vedle stráně tam s vojínem
dlí panenka blažená.

Nevěř,nevěř,slib klamává!
Ptáček z lípy zapěje
skála též se rozpadává
vírou roste naděje
skála též se rozpadává
vírou roste naděje.

Ptáček přece pravdu zpíval
skála v stráň se rozpadá
květ do proudu snáší příval
kvapně hyne stráň mladá
květ do proudu snáší příval
kvapně hyne stráň mladá.

Jak nad námi tam ta skála
dí vojín roztouženě
tak i má láska je stálá
věř mi děvče růžené
tak i má láska je stálá
věř mi děvče růžené.

Však hlavičkou děvče kroutí
ptáčka smíchem odbývá
můj milý mě nezarmoutí
tvoje píseň je lživá
můj milý mě nezarmoutí
tvoje píseň je lživá.

Zvadla růže pod Tetínem
kdo se ujme poupěte?
zvadne poupě chladným stínem
škoda ho i děvčete
zvadne poupě chladným stínem
škoda ho i děvčete
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Přehled starostů Tetína

přinášíme Vám přehled starostů Tetína od roku 1869, tedy od doby, z které jsou dostupné zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva v Berounském archivu. Od roku 1918,
od vzniku samostatné Československé republiky do současnosti, měl Tetín celkem 26
starostů nebo předsedů místních národního výboru (z dob komunistického režimu).
Nejdéle ve funkci starosty byl pan Jan Padubecký a to 20 let v letech 1884 - 1904.
Starostové obce Tetín
z dob Rakouska-Uherska,
mezi lety 1869-1918
Starosta
František Novák
Josef Klika
Josef Kunc
Jan Podubecký
Josef Klika
Emanuel Landa
Tomáš Tovara
Emanuel Landa
Antonín Růžička

Doba ve funkci
1869-1871
1871-1881
1881-1883
1884-1904
1904-1905
1905-1909
1909-1911
1911-1914
1914-1919

Starostové obce Tetín od roku 1918
do roku 1948
Starosta
Antonín Růžička
Eduard Svoboda
Jan Eliášek
František Kunc
Václav Svoboda
Josef Kalous
František Kunc
Josef Kalous
Josef Havlíček
Václav Svoboda

Doba ve funkci
1914-1919
1919-1922
1922-1926
1926-1930
1930-1933
1933-1934
1934
1934-1945
1945
1945-1948

Předsedové místních národních výborů
1948 - 1989
Předseda
František Kotnour
Jan Kornhauser
Stanislav Patera
František Kordula
Jiří Kesl
František Kotnour
Josef Sklenička
Antonín Komínek
Zdeněk Pokorný
Karel Pirkl
Karel Pešek

Doba ve funkci
1948
1949
1949-1954
1954-1957
1957-1965
1965-1966
1966-1970
1971-1976
1977-1981
1982-1986
1986-1989

Starostové obce Tetín od roku 1990 do
roku 2018
Starosta
Doba ve funkci
Václav Pišvejc
1990-1991
Jaroslav Červenka
1991-1997
Pavel Hejna
1997-2012
Stanislava Syrovátková
2012-2014
Martin Hrdlička
2014 - dosud

Seznam starostů a předsedů výborů, dobu
jejich působení ve funkci připravil Michal
Hejna, tabulkový přehled připravil Vojtěch
Hrdlička
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Soutěž: Znáte dobře posled
Ten kdo první správně vyplní celou křížovku a odešle ji na:
vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz, vyhraje knihu: Tetín sv. Ludmily.
Soutěž platí do 30.11.2018. Výherce bude zveřejněn v dalším čísle.
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dních sto let naší historie?
Otázky ke křížovce
1. Příjmení prvního starosty Tetína od vzniku Českoslovenka
2. Přímení jednoho z trojice zakladatelů Československa - Masaryk, Beneš a
3. Název organizace, kterou založili pánové Tyrš a Fügner
4. Příjmení bojovnice proti komunistickému režimu, která byla popravena ve
vykonstruovaném procesu
5. Jak se říkalo vojákům dobrovolníkého zahraničního odboje Čechoslováků za První
světové války
6. Prvorepubliková pravicová politická strana, jejíž přesedou byl Antotín Švehla.
7. Jiný název První světové války (v období meziválečném)
8. Celé jméno hlavního člena protinacistické odbojové skupiny Tři králové

9. Příjmění předsedy tří československých vlád a předsedy Agrární strany
10. Název nejkrásnější obce v republice
11. Příjmení prvního ministra financí Československa

12. Název státu, který jako první uznal samostatnost Československa
13. Typické označení pro jaro roku 1968, kdy docházelo k politickému uvolnění
tehdejšího totalitního režimu
14. Příjmení prvního předsedy vlády Československa
15. Příjmení prvního Československého prezidenta
16. Název, pod kterým je známa politická strana: Národní strana svobodomyslná, jejíž členové byli například TGM i Karel Kramář
17. Příjmení studenta, který se upálil na protest proti Sovětské okupaci
18. Příjmení jednoho z atentátníků na protektora Heydricha
19. Příjmení ministra zahraničí, který ve funkci strávil 17 let, od roku 1918 do 1935
20. Příjmení posledního prezidenta Československa
21. Příjmení nejlepšího českého fotbalisty všech dob, který byl později
pronásledován komunistickým režimem. Ze hřiště byl přesunut do dolů .
22. Prostřední jméno českého dramatika a novináře, který napsal slova k naší hymně
23. Heslo, které je uvedeno na vlajce prezidenta republiky

Správné řešení křížovky, bude zveřejněno v dalším čísle Tetínského zpravodaje
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Konec světové války
U příležitosti konce První světové války,
byla u památníku padlých tetínských vojáků zoorganizována Ladislavem Peckou
za podpory zastupitelstva připomínová
akce. Té se zúčastnilo zhruba 40 občanů.
Ladislav Pecka poté slavnostně položil k
památníku věnec. Poté vystoupil starosta Hrdlička s krátkým projevem:
Jako starosta Vás jménem celého zastupitelstva obce vítám na této malé oslavě,
kterou jsme u příležitosti konce světové
války uspořádali. Vítám i přespolní a poutníky, kteří sem na Tetín zavítali. Je to letos
již druhá akce, kdy si připomínáme počátky Československa. Letos bude ještě jedna
akce, a to v předvečer 17. listopadu, kdy si
připomeneme již 29 let demokracie v této
zemi.
Konec světové války otevřel cestu ke vzniku
Československa
Při zasazení Lípy republiky jsme si připo-

menuli, že česká státnost se nezrodila před
sto lety, ale že právě Tetín stojí na úsvitu
našich dějin. Vždyť právě tady žila kněžna
Ludmila, byl zde jistě několikrát svatý Václav, ale i později Karel IV. V době renesance
zde žil Hájek z Libočan a v době národního obrození se zde u Vojáčků na statku se
scházeli čeští obrozenci.
Když potom v roce 1914 začala, zdálo se z
ničehož nic, světová válka. Nikdo netušil,
že si vyžádá miliony obětí a že v každé vesnici budou desítky mrtvých. Po skončení
Velké války i zde na Tetíně vznikl pomník
padlým. Snad každá tetínská rodina zde
má nějakého příbuzného.
Odkaz padlých
Můžeme mluvit o nějakém odkazu těchto
bojovníků? Možná nebude moc troufalé
mluvit o tom, že je skvělé, že již více než 70
let u nás není válka a že již více než 30 let
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žijeme v demokracii, již 20 let jsme členy
obranného společenství NATO a skoro 15
let jsme členy Evropské unie. Jako malá
země si musíme vážit spojenců a musíme
být připraveni za naši svobodu a mír umět
i třeba bojovat.
Právě dnes uplynulo 100 let od podepsání
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příměří. Připomeňme si tuto chvíli.
Na závěr připomínkové akci si přítomní
zazpívali českou a slovenskou hymnu a
za padlé vojáky se držela minuta ticha.
Vojtěch Hrdlička, SVV

První světová válka na Tetíně
Jedenáctého listopadu v 11 hodin v roce
1918 se přestalo střílet na frontách první
světové války. V ten den tedy uplynulo
sto let od ukončení války, která byla prvním průmyslovým zabíjením ve světových dějinách.
Naše obec, drobná součást soustátí
Rakousko - Uherského, se během války
stala jinou obcí než na jejím začátku. Na
začátku bylo nadšení - do švestek jsme
doma. Během čtyř let do války rukovalo přes dvě stě tetíňáků. Kluci odrostlí
školním lavicím i chlapi od rodin odešli
na fronty 1. Světové války. Čtyřicet z nich
mají vytesaná jména na památníku padlých. Jména povědomá i neznámá. Dva z
nich padli v uniformě ruských legionářů,
zbylí padli a zemřeli v uniformách armády starého mocnářství.
Zmizeli roztrháni granáty, smeteni kulometnou palbou, zemřeli v nemocnicích
na následky zranění či nemocí. Jedna
pětina z těch, co narukovali, se nevrátili.
A mezitím jejich obec, místo, kde chodili do školy, kde pracovali, milovali svoje
ženy a milenky, se neodvratně změnila.
Nasazení žen v továrnách, nedostatečná výživa, válečné rekvizice, hlad, bída.
Morální destrukce rodin, pro mnohé se
staly nutností krádeže, prostituce. V obci
se objevili lidé z míst zasažených válkouuprchlíci z Haliče. V lomu Pod hradem
pracovali italští zajatci, byli zde ruští za-

jatci. Dle svědectví farní kroniky se masovým jevem stalo andělíčkářství – ženy se
zbavovaly nechtěných těhotenství.
Strašlivé děje války se promítly do let následujících. Heslem dne se stalo Pryč od
Říma. Lidé houfně vystupovali z katolické církve. Jak Bůh mohl dopustit takové
hrůzy? Během prvních let republiky se z
obce s dávnou poutní tradicí stala obec
nepřátelská vůči katolické církvi.
Každý z nás má někde na památníku
první světové války svoje předky – pradědy, prastrýce. V naší obci dnes žijí občané mnoha národností. Dá se říci, že
pradědové dnešních tetíňáků po sobě
stříleli a házeli granáty v uniformách na
obou stranách fronty. Češi, Slováci, Němci, Rakušané, Poláci, Francouzi, Rusové,
Ukrajinci, Angličané, Kanaďané, Američané, Vietnamci.
To nejmenší, co jsme mohli udělat, je
sejít se na den a hodinu ukončení války u
památníku padlých. Do kamene vytesán
zde stojí voják v uniformě francouzské
legie, stojí na mršině rakouského dvouhlavého orla, z pařezu slovanské lípy
obráží nové ratolesti. Hledí k východu,
čeká, kdy mu přijdou na pomoc bratři z
ruských legií (symbolika dle prvorepublikové pohlednice).
Krvavé děje války a její následky - k nim
je možné přiřadit fašismus, komunismus,
druhou světovou válku, změnily svět.
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Z této řeže, lidských jatek, vyrostla myšlenka evropské spolupráce. Je lepší spolu hrát
fotbal, chodit spolu na pivo, než po sobě střílet.
Ladislav Pecka , zastupitel

Oslavy 100 let republiky očima
klientů tetínské arteterapie

Dne 28. 10. 2018 jsme oslavili významné
výročí 100 let vzniku ČSR. A ani klienti tetínské arteterapie nezůstali sedět s
rukama v klíně a s radostí se do těchto
krásných kulatých oslav zapojili. Pro naši
i vaši radost jsme vytvořili obrázky, které
se tématicky vztahují k tomuto svátku.
Naše výkresy můžete vidět nejen v Městské knihovně Beroun (U Kasáren 813),

kde pořádáme pravidelné výstavy volně
přístupné veřejnosti, ale i v Tetínském
muzeu, kde jsme je společně s p. Lenkou
Viezanovou instalovali. Klienti se tématu
chopili s vervou sobě vlastní. A jak se jim
obrázky povedly? Přijďte se přesvědčit
sami.
Pokud vás zajímá arteterapie jako taková, kontaktujte nás na níže uvedené
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emailové adresu nebo na facebooku a přijďte se podívat – rádi vás uvidíme.
Naší krásné republice přejeme k narozeninám vše nejlepší a vám – čtenářům Tetínského zpravodaje – vinšujeme krásný podzim. Ať je jako malovaný!
alenaskulecova@seznam.cz, facebook.com/askulecova
Mgr. Alena Škulecová a klienti arteterapie

Česká růže – dar Tetínu
Před necelým měsícem nabídl Tetínu kladenský sochař, pan Karel Huněk, výsadbu památeční keřové České růže k uctění
sta let republiky. Staroslavný Tetín mu
doporučil RNDr. Václav Cílek jako místo
počátků naší historie. A také jako místo
opěvované ve zlidovělé písničce Nad Berounkou pod Tetínem od J. K. Chmelenského a zdického pátera J. Vorla. Pan K.
Huněk je nejen ve vedení Muzea České
Kanady a členem Pátečníků - sekce Sysifos, je také vedoucí osobností Společnost
za pozitivní přístup k životu, s posláním
přispívat svou činností „…k zachování

duševní hygieny, ekologie a architektury
lidských kulturních, historických a přírodních hodnot“. V rámci těchto aktivit
pan Huněk již tradičně daruje růže na
památku význačných míst a osobností
ze známé šlechtitelské kolekce Josefa
Havla. Na výsadbu té naší Tetínské růže
tedy zveme dne 23. 11. 2018 na starý
hřbitov sv. Jana. Akce proběhne za pěveckého doprovodu dětí z tetínské školy
a doprovodí ji zdravice pozvaných hostů.
Zdeněk Páleníček

Publikace o historii Tetína
Sté výročí vzniku Československé republiky i takzvané osmičkové výročí jsme si
připomněli řadou historických událostí
naší vlasti a mnohými novými publikacemi. V nedávné době vyšlo několik publikací též o historii Tetína, ve kterých se
dočtete plno zajímavých informací. Dvě
nejnovější knihy vyšly v roce 2017 a jsou
to: Tetín objektivem historie a Tetín svaté
Ludmily – místo, dějiny a spiritualita. První popisuje historii Tetína od roku 1898
do roku 1948. Můžete si ji zakoupit na
Obecním úřadě za 249 Kč. Autorem je
Ing. Michal Hejna a vydání knihy zajistila obec Tetín. Druhá zmiňovaná kniha
je dílem Václava Cílka, Martina Majera,
Radoslavy Schmelzové a kol. a popisu-

je Tetín: přírodní, pravěký, středověký,
mýtický, ve znamení vápence, v míru,
válce a revoluci atd. Kniha se dá rovněž
zakoupit na Obecním úřadě za 499 Kč.
Nejsou to ovšem jediné knihy popisující historii Tetína. V roce 2012 vyšla ke
100tému výročí TJ a SK Tetín kniha: 100
let tetínské kopané, kde je zaznamenána
historie tetínského fotbalu od roku 1912
do 2012. Autorem je Ing. Michal Hejna.
Několik knih vydala i bohužel již zesnulá paní PhDr. Jana Brajerová, například:
Tetín, co čas neodvál, Tetín v proměnách
času, Za tajemstvím Tetína či Tetín, ze zasutých vzpomínek.
Vojtěch Hrdlička
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Sokolovna Tetín - rozpis cvičebních
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hodin na školní rok 2018/19 (zima)

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 					

Sportovní kroužek pro kluky a holky
1. stupně základní školy

FLORBAL / FUTSAL
Každý čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod.
v sokolovně Tetín

Cena 500 Kč / pololetí
Členové Sokola 250 Kč / pololetí
1. Pololetí od října do konce ledna / 2. pololetí od února do konce května

Potřebná výbava:
pevná sportovní obuv s bílou podrážkou, florbalová hůl,
tepláky, bílé tričko, červené tričko, voda, ručník
Přihlášky: Martin Loduha
tel. 731 634 958 nebo 777 217 140
martin.loduha@seznam.cz
_____________________________________________
Tetín žije !!!
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Možnost sportovního vyžití
Sokolovny v zimních měsících
Zima už klepe na dveře, ale ani nepřízeň
počasí nemusí znamenat konec sportovních aktivit.
Sokol Tetín nabízí širokou možnost
sportovního vyžití v Sokolovně. Zájemci
mají možnost z výběru několika organizovaných aktivit. V liché pondělky je
to cvičení pro ženy, v úterý cvičení dětí
s rodiči, zdravotní cvičení či volejbal, ve
čtvrtek florbal a futsal žáků.
Dále nabízíme možnost pronajmout So-

kolovnu i k dalším aktivitám. K dispozici
jsou pro zájemce síť a sada raket a míčků
na badminton, pingpongový stůl, síťka,
pálky a míčky na stolní tenis či síť a míč
na nohejbal.
Rozpis akcí a volných hodin najdou zájemci na webových stránkách http://sokoltetin.webnode.cz/. Kontaktní osobou
je J. Florianová, tel: 605 000 504, sokoltetin@seznam.cz.
Jiřina Florianová

Hovězí maso z vlastního chovu
& Zvěřina z vlastní honitby
Historie a současnost
V roce 1992, po restituci a vrácení majetku na Tetíně, založila rodina Duras rodinnou firmu Velkostatek Tetín. O zemědělskou půdu a lesy pečuje již několikátá
generace rodiny.
Jsme chovateli skotu masného plemene Aberdeen Angus, který se pase
na přilehlých pastvinách v okolí Tetína.
Současně máme v okolí Tetína vlastní
honitbu Tetín-Koda a chov vysoké zvěře
v okolí rybníku Obora v Litni. Vzhledem
k tomu, že se stále snažíme náš provoz
rozvíjet a modernizovat, byla naše další
další myšlenka, která se zrodila v roce 2014, plánování přestavby části objektu na
vlastní porážku a následné zpracování masa. Koncem roku 2017 se tato naše vize
stala skutečností a zahájili jsme provoz vlastní porážky a bourárny.
Porážka
Skot je porážen ve vlastních prostorech bez nutnosti dlouhé přepravy a tím se eliminuje stresová zátěž pro zvíře. Skot se poráží pravidelně tak, aby byla zaručena
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čerstvost a kvalita pro naše zákazníky.
U vysoké zvěře a divokých prasat se provádí odstřel v jejich přirozeném prostředí a
nejsou stresována přepravou na jatka.
Zrání a bourání masa
Po porážce zraje hovězí maso minimálně po dobu 4 týdnů suchým způsobem ve
čtvrtích na hácích v chladicích boxech při teplotě 0-2 °C. Zvěřina zraje v chladicích
boxech nestažená po dobu max. 14 dní. Zrání, nebo-li staření masa je přírodní proces,
kdy dochází ke štěpení bílkovinných svalových struktur a tím ke zlepšování kulinářských vlastností masa, zejména jeho
křehkosti a jemnosti.
Poté, co je maso vyzrálé, je rozbouráno,
naporcováno do balíčků ve velikosti pro
kuchyňskou úpravu a je vakuově zabaleno. Maso se skladuje při maximální teplotě 2°C a prodává se v chlazeném stavu.
Vakuování – jde o přirozený způsob uchování potravin odsátím vzduchu bez použití konzervačních či chemických látek.
Potraviny zůstanou déle čerstvé.
Prodej
Připravené maso je prodáváno z pojízdné prodejny na farmářských trzích,
případně na Tetíně v nově otevřeném obchůdku „THE FARM SHOP“.
V prodejně THE FARM SHOP je možné,
kromě masa, zakoupit také další doplňkové zboží, jako jsou vína, kořenící směsi,
Rodinná farma = výhody pro zákazníka:
- šetrný přístup ke zvířatům od narození
- kvalitní krmení po celou dobu výkrmu
- prodej masa připraveného pro přímou kuchyňskou úpravu
- individuální přístup k zákazníkům
- vše je pod veterinárním dohledem
Pro bližší informace o prodeji, případně objednání masa se můžete obrátit na kontaktní e-mail: maso@velkostatektetin.cz případně tel.: +420 727 980 668
Pro informace o termínech prodeje sledujte naše webové stránky www.velkostatektetin.cz

Tetínští živnostníci a podnikatelé!

Pro Vás místní je reklama ve zpravodaji zdarma! Neváhejte ji využít.
V případě zájmu pište na: vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
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6. ročník Národní potravinové
sbírky
V sobotu 10. 11. se konal 6. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně se
do této celonárodní akce zapojila Charita
již popáté, tentokrát v řetězci Billa, jehož
vedení děkujeme za hezké přijetí. Velký
dík posíláme také všem našim dobrovolníkům, kteří rozdávali letáčky a vybírali
zakoupené potraviny a drogerii do připravených nákupních košů. Ve „velké“
Bille byli dva z nich z Tetína – sourozenci
Alois a Michael Vašků. A největší podě-

kování patří Vám všem, kteří jste přišli
zakoupit a darovat úžasných 949 kg pomoci v Berouně a 468 v Hořovicích, kde
Charita též organizovala sbírku v Bille.
Pomoc budeme distribuovat rodinám
a matkám samoživitelkám, uživatelkám
našich služeb Azylový dům a Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Charita Beroun

OÚ Tetín: Informace k provozu
hřbitova
Od 1. září 2017 došlo ke změně zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví.
Změny se týkají provozovatelů pohřebišť
i nájemců hrobových míst. Obec Tetín
připravuje nový Řád veřejného pohřebiště, který bude po odsouhlasení Krajským úřadem Středočeského kraje a Zastupitelstvem obce vyvěšen na Novém
hřbitově a na webových stránkách obce.
Povinnosti provozovatele pohřebiště, tj.
obce Tetín, mimo jiné jsou:
1) Vést detailní evidenci hrobů a zemřelých související s provozováním
pohřebiště v rozsahu dle § 21 zákona
o pohřebnictví a vystavit doklad o pohřbení. Uložit ostatky na hřbitově lze
pouze se souhlasem obecního úřadu. Je
nutno předložit úmrtní list nebo doklad
o zpopelnění vystavený pohřební službou. Doklady jsou povinnou součástí

evidence. Nezpopelněné i zpopelněné
lidské ostatky mohou být přemístěny
nebo převezeny na jiné pohřebiště pouze se souhlasem obecního úřadu a po
předložení povolení uložení ostatků na
jiném pohřebišti.
2) Připravit k pronájmu nová místa pro
hroby a urnová místa, pronajímat tato
místa a
provádět obnovu nájmu zájemcům
za podmínek stanovených zákonem o
pohřebnictví a Řádem tak, aby vznikly
ucelené řady, oddíly či skupiny hrobových míst stejného charakteru a rozměrů.
Zhotovení nového nebo úprava stávajícího hrobového zařízení je možná pouze
se souhlasem provozovatele pohřebiště
a za jím stanovených podmínek. Podmínky budou specifikovány v Řádu pohřebiště.
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Kontrolu nad obcemi provádí příslušný
krajský úřad a za nedodržení zákonných
podmínek může podle § 26 zákona uložit pokutu ve výši 100 000 Kč. Kontrolu
nad pohřebištěm provádí příslušná obec
a za nedodržení Řádu může uložit pokutu ve výši 20 000 Kč, případně může
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odmítnout prodloužit nájemní smlouvu.
Informace o novém pohřebním zákoně
získáte na Obecním úřadě Tetín.
Markéta Hejnová,
Obecní úřad Tetín

Rybaření u Berounky a omezení
vjezdu na cestu kolem řeky
Již delší dobu na obce Tetín a Srbsko
tlačí Agentura ochrany přírody a krajiny
(AOPK), abychom regulovali vjezd vozidel po polní cestě k řece a kolem řeky
mezi Tetínskou skálou a Srbskem. Jedná
se o nadměrné ježdění motorových vozidel a dokonce o kempování v rezervaci.
Vjezdy od Tetína a Srbska jsme opatřili
příslušnými dopravními značkami zákaz
vjezdu. Protože někteří neukáznění řidiči
zákaz nerespektovali, museli jsme vybudovat 3 závory. Klíče byly po složení kauce 500 Kč zapůjčeny majitelům pozemků
a oprávněným organizacím jako je SŽDC
a Povodí Vltavy. Snažili jsme se najít
cestu, jak místním rybářům vyjít vstříc.
Na jaře 2018 byla mezi obcí a Klubem

Tetínských rybářů uzavřena Dohoda o
spolupráci a péči o životní prostředí. To
umožní členům Klubu a jejich přesně vydefinovaným vozidlům průjezd po cestě
od hřiště až za mostek přes železnici. Nikoliv však pojíždění po cestě kolem řeky.
Umožní se jim tím rybaření, ale zavázali
se tak i k péči o místa, kde rybaří. Pozor,
povolení se ale v žádném případě nevztahuje na ježdění směrem od Srbska.
Využívání této cesty je monitorováno
Dopravním inspektorátem Policie České
republiky. A porušujícím hrozí pokuty.
Zatím dle našich informací se jednalo o
pouze „netetínské“ řidiče.
Martin Hrdlička, starosta
a Martin Novák, místostarosta

Kulturní aktivity pořádané
Vinotékou v roce 2018

Cruise summer day 2018 - výstava nejen amerických aut
Na letošní setkání před vinotékou přijelo dokonce čtyřicet krásných aut. Díky slunečnému počasí a pohodové atmosféře měla akce velký úspěch. Povídalo se, obdivovalo, pojídalo...
Akce byla pořádána vinotékou ve spolupráci s panem Zdeňkem Holovským a jeho
přáteli - majiteli úžasných strojů. Nebýt těchto nadšenců neměli bychom možnost
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poznat krásná auta ze šedesátých až osmdesátých let.
Děkujeme za podporu vedení obce, firmě Johnny Servis a Pointec. Dále všem, kteří
při této akci finančně podpořili Klubíčko Beroun - nestátní neziskovou organizaci pečující o děti i dospělé převážně s těžkým zdravotním postižením.

Tetínské vinobraní pro děti
Dne 18. 8. 2018 se potřetí uskutečnilo „Tetínské dětské vinobraní“
Děti přišly s košíčky slavnostně oblečeny. Vyzkoušely si opět, jak se vinné hrozny stříhají, vyšlapávají, vybírají třapiny, jak se lisuje na lisu a hlavně jak čerstvá šťáva opravdu chutná.
S dětmi přišli nejen rodiče, ale i babičky a dědové. Někteří dospěláci si vše nejdříve
trochu s ostychem, ale pak úplně naplno vyzkoušeli. Dědové a taťkové lisovali, babičky s maminkami vyšlapávaly a celé dopoledne uteklo jako voda.
Těšíme se na další ročník.

Tetínská burčáková slavnost 2018
Na svatoludmilskou pouť před a ve vinotéce byly k ochutnání červený a bílý burčák z
našeho vinařství a návštěvníci mohli ochutnat teplé tetínské oplatky.
Tradičně odpoledne od 14:00 k poslechu zahrály kapely, tentokrát opět v duchu folku a bluegrassu. Zahrály Náhodná sešlost, Dál po modré a Blue time.
Večer se představila kapela Save the Emotion. Seskupení mladých muzikantů soustřeďující se v Berouně, které ukončilo krásný den.
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Cestovatelé na Tetíně na rok 2018
V letošním roce se opět uskutečníly ve vinotéce setkání s cestovateli z Tetína a jeho
okolí. Společně s panem Hejnou, Jančaříkem a Karpíškem jsme putovali po Římě,
Slovinsku, slovinském Krasu, po Řecku a nyní nás čeká Sicilie.

Samain na Tetíně 2018 - koncert
Samain je keltský svátek, oslavující nový keltský rok, konec léta a příchod temné poloviny roku. Připomenuli jsme si jej na Tetíně v místě, které je protknuto keltskou
mystikou a legendami.
V pátek 2. listopadu ve vinotéce zazněla keltská hudba v podání Jitky Malczyk - housle a Vojtěcha Jindry - kytara.
V setkání dvou hudebníků se propojovaly a vzájemně rezonovaly dva hudební světy. Jde o akustickou fúzi moderní hudby v keltském duchu, kterou nazývají „Neotrad“.
V komorní sestavě nechybělo nasazení a radost ze hry. V prostorách vinotéky vynikal
zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů i originální autorská hudba.
Tomáš Hampejs, Vinotéka Tetín

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 					

47

Klubíčko Beroun, z.ú.

Poskytovatel profesionálních sociálních služeb
pro děti i dospělé se zdravotním postižením

TISKOVÁ ZPRÁVA/ 2018-11-03

Sportujte nebo choďte s EPPkou a pomozte tak Klubíčku
rozšířit tréninkové pracoviště.
Nadace ČEZ podpořila projekt Klubíčka na rozšíření činností tréninkového
pracoviště. Pomozte Klubíčku získat body v aplikaci EPP. Nadace ČEZ poté body
přemění na peníze a věnuje Klubíčku 80.000 Kč na nákup kávovaru a mobilního
stánku „na míru“.
Být hendikepovaný neznamená být neužitečný nebo nemoci naplnit určité životní cíle – třeba
najít si práci, která mě bude bavit. A to je důvodem, proč NNO Klubíčko Beroun, z.ú. vedle
sociálních služeb pro děti i dospělé se zdravotním postižením vytváří i tréninková a později i
pracovní místa pro hendikepované. Až dosud se jednalo o pracovní pozice uklízeč a pomocný
kuchař, administrativní pracovník a konzultant bezbariérovosti.
Od září budujeme tréninkové pracoviště na adrese Beroun, U Archivu 156. Zde vzniká cvičná
kuchyňka, ve které budou klienti péct sladké a slané pečivo, a tvořivá dílna, kde budou klienti
vyrábět různé malé dárkové předměty, jako třeba sypané čaje, vonné soli nebo ručně vyráběná
mýdla. Produkty pak budou k dostání v pojízdné kavárně spolu s dobrou kávou, kterou budou
zákazníkům připravovat klienti Klubíčka.
V tréninkovém pracovišti umožníme klientům získat nové praktické zkušenosti a pracovní
návyky, klienti se zdokonalí v činnostech, které jsou jim blízké a ke kterým mají dispozice. Tím
napomůžeme klientům najít nové možnosti seberealizace a zažít pocity úspěchu a uspokojení
z práce.
Po absolvování tréninkového programu budou mít klienti možnost se stát zaměstnanci
Sociálního podniku Klubák, z.ú., kde za svou práci budou pobírat mzdu.
Tím se rozšíří nabídka pracovního uplatnění o pozice pracovník tvořivé dílny a prodejce pojízdné
kavárny KlubkoCafé.

Klubíčko Beroun, z.ú.
IČO 241 51 262
Sídlo: Damilská 172, 266 01 Tetín
Tel. +420 722 955 596, Email: info@klubickoberoun.cz ,
Datová schránka: 9q72ykp
www.klubickoberoun.cz
Transparentní účet společnosti: 2600168295/2010
Transparentní účet veřejné sbírky 2900220753/2010

Vytváříme příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Rádi s naší kavárnou přijedeme i na různé soukrom
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uvítáme i další příležitosti, jak potěšit širokou v
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VELKOSTATEK TETÍN
zve všechny děti i s rodiči na
tradiční

VÁNOČNÍ JÍZDU NA PONÍCÍCH

v sobotu 22. prosince 2018
od 11:00 do 13:00 hod.
v jízdárně Velkostatku Tetín
Pro děti je připravena jízda na ponících, omalovánky
a nápoje nejen pro děti

Přijďte s námi strávit příjemný adventní čas
Na setkání se těší
Veronika, Matěj,
Valentina, Isabella a Vincent Duras
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Báseň: Nad řekou Berounkou
Nad řekou Berounkou,
stojí kostel Nepomuckého Jana,
je krásný osvětlený z večera,
je pěkný i z časného rána,

A věž starého kostela,
se do údolí dívá,
na to jak řeka pospíchá,
a svoji věčnou píseň zpívá.

Hřbitůvek malý okolo,
dopřává klid života svědkům,
a nedaleké trosky našim dávným
slavným předkům,

Autorkou básně je paní Emilie Vopěnková. Děkujeme ji za tento příspěvek do
zpravodaje.

Otakárci na Tetíně

Na Tetíně a v okolí se vyskytují dva druhy motýlů Otakárků a to známější otakárek
fenyklový a jeho méně barevný bratr Otakárek ovocný. V letošním roce jste si mohli
všimnout Otakárka ovocného v hojných počtech. Můžeme se jen dohadovat čím to
je způsobeno, zda globálním oteplováním či letošním suchem nebo velkou úrodou
ovoce. Každopádně každé setkání s tímto motýlem je pohlazením na duši.
Martin Hrdlička

100 let Republiky
1918 - 2018
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