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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v roce 2019 nás čeká plno práce a množství projektů, které rozjíždíme, již realizujeme nebo dokončujeme. Stálo a stále to stojí velké úsilí vedení obce a
dalších aktivních občanů, kteří se v různé míře zapojují do věcí veřejných v naší obci. Kupodivu se ale
v zastupitelstvu objevil ojedinělý názor, který nám
vyčítal, že toho děláme moc. Nicméně celá řada z
nás se stala zastupiteli právě proto, abychom odvedli kus práce, a ne abychom na radnici jen seděli,
stěžovali si a snili o tom co by se mělo nebo mohlo
udělat. Cením si i těch kandidátů do zastupitelstva
napříč stranami a volebními uskupeními,
kteří se i přesto, že se nestali zastupiteli,
automaticky zapojili do pracovních skupin a snaží se plnit body, které slíbili ve
svém volebním programu. Pojďte a zapojte se do práce pracovních skupin i Vy.
Najděte si téma, které Vás zajímá a které
byste chtěli zrealizovat. Postupně se přidávají všichni zastupitelé a sázíme právě

Ing. Martin Hrdlička, starosta

na práci pracovních skupin. Jsme tým a
velmi rádi přibereme do společného díla
pro naši obec další občany.
Věřím, že se v tomto čísle Tetínského
zpravodaje dozvíte plno zajímavých a
užitečných informací. Těším se na společnou spolupráci.
Váš starosta

Činnosti zastupitelů
Vždy v uplynulých letech jsme v prvním
čísle v novém roce zveřejňovali činnosti
zastupitelů za uplynulý rok. Vycházeli
jsme z programu zastupitelů, konkrétně z bodu „větší informovanost občanů“. Činnosti zastupitelů byly v minulém
volebním období zveřejněny čtyřikrát,
nejprve v prvním čísle v roce 2016, poté
2017 a v roce 2018. Činnosti zastupitelů
v novém volebním období zveřejníme v
prvním čísle v roce 2020 a to z toho důvodu, že se v současné době práce nových zastupitelů rozjíždí a od listopadu
2018 je zatím krátká doba. Zveřejním v
něm činnosti od listopadu 2018 do začátku roku 2020. Stejně jsme to udělali

i na začátku roku 2016, kdy byly zveřejněny činnosti zastupitelů za období podzim 2014 a rok 2015.
V minulosti byla u některých nejmenovaných zastupitelů prázdná pole. Věřím,
že v tomto volebním období to bude jiné
a každý zastupitel se bude moci pochlubit svou odvedenou prací, kterou konec
konců sliboval ve volebním programu.
„Činnosti zastupitelů“ byly zavedeny
kvůli větší informovanosti občanů o práci jejich zvolených zástupců. Jelikož chce
zastupitelstvo v dobré informovanosti
pokračovat, o činnosti zastupitelů nepřijdete!
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
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Homogenizace silnice III. třídy a
chodník v ulici Na Knížecí
Obec Tetín vyvinula značné úsilí na spojení investic obce a kraje. Homogenizace silnice III. třídy bude realizována ve 3.
etapách. První etapa je ulice Župní od
Plotice přes náves a do ulice MUDr. Jana
Axamita v období od 1.4. do 24.4. V tomto období budou autobusy mít zastávku
na obratišti u Vinotéky. Druhá etapa je
ulice Spisovatelů Vojáčků a bude realizována v období 24.4.-15.5. Autobusy
budou mít zastávku na návsi a některé
linky budou bohužel dočasně zrušeny.
Největší etapou bude třetí, kterou je
ulice Na Knížecí. Zde se souběžně bude
realizovat obecní investice - chodník. Do
chodníku bude uložen telekomunikační
optický kabel a nové veřejné osvětlení.
Chodník bude dobudován i v následujících letních měsících. Současně bude

v silnici III. třídy vybudováno 12 překopů, kam budou uloženy chráničky jako
příprava na budování inženýrských sítí
v budoucnu. Stavba vyvolá několik dopravních opatření a to úpravu dopravy
na jednosměrnou v ulici Kodecká a okolí,
a zákaz stání v ulici Na Knížecí. Majitelé
nemovitostí budou muset do budoucna
svá vozidla parkovat na svých pozemcích nebo v sousedních ulicích.
Stavba nám během realizace způsobí celou řadu omezení, ale jsme přesvědčeni,
že zkvalitní přepravu přes Tetín i bezpečnost chodců. Obec Tetín si na to sjednala
profesionální stavební dozor, tak věříme,
že výsledek bude kvalitní. Žádáme tímto
všechny občany o trpělivost s tímto dočasným omezením.
Ing. Martin Hrdlička, starosta

Tetín na sociálních sítích: Instagram + Facebook: Obec Tetín
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Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer:

Tetín je mé oblíbené místo

Rozhovor s místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzrem
Dlouholetý senátor za Berounsko pan Jiří
Oberfalzer byl v loni v listopadu zvolen
místopředsedou Senátu. V minulém čísle
zpravodaje jsme mu poblahopřáli.
Jiří Oberfalzer aktivně zastupuje Berounsko v Senátu a v současné době pomáhá s
projektem Svatá Ludmila 1100 let, který je
pro Berounsko důležitý. To potvrdil i nedávný vstup města Beroun do stejnojmeného spolku. Děkujeme za jeho podporu!
Pan místopředseda byl tak laskav, že poskytl rozhovor do Tetínského zpravodaje.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
Byl jste zvolen do nového vedení Senátu, jak vnímáte svou roli místopředsedy
Senátu?
Role je dána jednacím řádem. Místopředseda je členem organizačního výboru, který určuje činnost Senátu, podílí
se na řízení schůzí a zastupuje předsedu
při různých diplomatických, protokolárních akcích a zahraničně politických jednáních.
Rád bych mimo rámec těchto povinností
také pořádal různá slyšení nebo kulaté
stoly na podporu obrany demokracie,
prohlubování historické paměti národa a
prosazování zdravého rozumu ve správě
věcí veřejných.
Máte nyní více zodpovědnosti než dříve?
Ano.

Je Senát důležitým orgánem pro fungování parlamentní demokracie u nás?
Nechci opakovat už otřepanou tezi o
obraně ústavnosti. Jestli se v dřívějších
letech zdál Senát jako zbytečný přepych, v dnešních dnech je již každému
myslícímu člověku zřejmé, že zachování
demokratických principů a občanských
svobod není dáno samo sebou navždy.
Komunisté se vlamují do vlády, nacionální SPD číhá, aby je mohla nahradit,
a Andrej Babiš se zajímá jen o svůj ekonomický prospěch a neomezenou moc.
Prakticky ovládl represivní orgány státu, pomocí EET a jiných praktik finanční
správy má již monopol na ekonomické
informace a decimuje podnikatelskou
sféru. Směřuje zemi do podoby centrálně ovládaného kartelu. A nebudeme-li
dostatečně bdělí, můžeme brzy zjistit, že
už nám náš stát vlastně nepatří.
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Chová se současná vládní koalice zodpovědně, co se veřejných financí týče?
Nechová, netvoří rezervy na horší časy,
nedbá o ozdravení státních financí, neřeší problém demografické bomby, která
za pár desítek let může zcela zlikvidovat
důchodový systém. Teprve nyní, když se
rapidně zhoršily odhady budoucího vývoje, začíná uvažovat o snížení provozních nákladů státu – dosud je bez starostí markantně zvyšovala.
Minulý rok na podzim proběhly komunální volby, jak hodnotíte výsledky ve
vašem senátorském volebním okrsku,
tedy Berounsku?
Celkově jako příslib změny trendu. V
mnoha místech zůstal podobný poměr
sil jako dosud, ale leckde posílily strany, které představují opozici k současné
vládní formaci. Posiluje i ODS. Nemohu
nezmínit, že u nás – v Králově Dvoře –
jsme získali přes 50 % všech hlasů. Trvalou podporu máme v Nižboru, mírně se
lepšíme v Berouně, kde je výsledkem povolebních jednání pozice starostky Soni
Chalupové za ODS.
Určitě stojí za zmínku také výsledky senátních voleb. ODS získala 10 mandátů z
27, což je 37 %. To je velké vítězství.
Je spolupráce mezi obcemi důležitá?
Spolupráce mezi obcemi je v celé řadě
ohledů důležitá. Tam, kde mají obce společné zájmy, mohou ve spolupráci posílit
tlak na úřady a krajskou samosprávu a
lépe prosazovat své cíle. Nemalý význam
má spolupráce obcí na pěstování regionální identity a posilování odpovědnosti
k historickému odkazu našich předků.
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Vracíte se rád na Tetín?
Tetín je moje oblíbené místo. Má nesmírné přírodní kouzlo, ale také spirituální
náboj. Je to malá obec, ale cítíte zde hlubokou historii našeho národa.
Co se Vám nejvíce na Tetínu líbí?
Nejraději mám pahorek se starým hřbitovem a kostelíkem sv. Jana Nepomuckého. Od hřbitovní zdi je krásný výhled
na Berounku i na Beroun. Taky nikdy nevynechám příležitost zastavit se na chvíli
na ostrohu s pozůstatky hradu Tetín a s
malebným výhledem na meandry naší
řeky.
Hodně na mě působí ten počet církevních staveb na tak malém území, kostel
sv. Kateřiny i kostel sv. Ludmily. Přitom
každá má svůj ráz i duchovní poselství.
S uznáním také sleduji, jak rodina Durasova zvelebuje zámeček a celý statek,
včetně přináležících polností.
Má smysl si v současné době připomínat
naše české a evropské kořeny?
Má to velký smysl. To jsou hodnoty, které
náš národ tvoří. Pokud by nám zůstalo
jen teritorium a každodenní chléb, národ
by se vyprázdnil a brzy by se stal opět
hříčkou v rukou mocných.
Přispívá k tomu i projekt Svatá Ludmila
1100 let?
Samozřejmě. Christianizace a zápas o
přináležitost k západní evropské civilizaci, to jsou hlavní témata doby sv. Ludmily. A když si uvědomíme, jakou cestou
náš národ od té doby prošel a co bolesti
a strádání a ponížení musel unést, aby se
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konečně dostal zpět do tohoto civilizačního okruhu, musíme hledět s úctou na
tuto dávnou panovnici, která stála u začátků této pouti.
Oceňuji vedení obce, s jakou energií
připravuje oslavy tohoto významného
výročí.
Lidé si vás mohou z televize pamatovat
nejen z politických debat, ale i z pár filmů/seriálů, například z filmu Rašín, kde
jste hrál velice důležitou postavu československých dějin Antonína Švehlu –
jaké to je, hrát politika?
V tom není žádný velký rozdíl, každý politik je také člověk, to jen časový odstup
nám z těchto lidí postupně dělá „po-
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mníky“. Švehla byl mimořádný člověk a
mimořádná osobnost. Zapálený pro samostatný stát a skromný „dělník“ tohoto cíle. Víte, že ministerské a premiérské
platy nikdy neutratil? Rodina je nalezla
všechny v zásuvce jeho pracovního stolu
v Hostivaři. Žili z výnosů rodinného statku, který asi více řídila jeho žena, protože
hlava rodiny se plně oddávala politice.
Máte v plánu nějaké další filmové angažmá?
To ani nemůžu, role přidělují režiséři.
Snad ještě něco přijde.
Ptal se: Vojtěch Hrdlička

Veřejná WiFi na Tetíně
Vedení obce Tetín se podařilo úspěšně
zažádat na portálu EU o poskytnutí financí na zajištění veřejné WiFi na několika místech na Tetíně. Žádosti o WiFi byly
podávány online a Tetín byl mezi prvními dvaceti obcemi a městy ze všech států Evropské Unie!
Pro veřejnou WiFi byla vybrána tři místa

v obci: historické jádro obce (náves), prostor okolo kulturního domu a u fotbalového hřiště/hřbitova. Příprava projektu
bude ovšem nějaký čas trvat. Termín vybudování je do 1,5 roku. Projekt by měl
definovat technologie a podmínky využívání.
Ondřej Hrdlička, zastupitel

Starosta Tetína vystoupil na právní
konferenci Svazu měst a obcí
Ing. Martin Hrdlička byl osloven vedením
Svazu měst a obcí (SMO), aby vystoupil v
debatě na právní konferenci pro starosty u města Seč dne 8. 2. 2019. Starosta
pozvání přijal a konference se zúčastnil.
Angažování se v SMO Tetínu vyplatí a
to především v oblasti právního poradenství, protože MSO poskytuje malým
a středním obcí kvalitní právní servis.

Tetínský starosta vystoupil v diskuzi na
téma: „Co je to rodinná firma, proč je pro
obce důležitá?“. Martin Hrdlička v diskuzi zdůraznil, že je vždy důležité, aby starostové využili podnikatelský potenciál
místních firem a vtáhli je do dění v obcích. Podnikatelé pak často mohou pomoci s realizací některých projektů či poskytnout kontakty, které pak může obec
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využít pro svůj prospěch. Podnikatelé
tak v mnoha případech činí, protože k
danému místu mají vztah, a proto rádi
pomohou s jeho rozvojem. V diskuzi se
na tomto všichni shodli. Další z vystupujících, mimo jiné zastupitel města Mělník
pan Servus, řekl, že je bohužel i plno negativních příkladů, kdy určité regiony v
České republice mají právě s odchodem
podnikatelů z daného místa problémy a
obce pak mají výrazně pomalejší rozvoj.
V různých městech se proto koná setkání místních podnikatelů a Tetín v tomto

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
není výjimkou, v minulosti se konaly již
dvě setkání podnikatelů a živnostníků z
Tetína a okolí. V letošní roce plánuje pracovní skupina pro Vnější vztahy uspořádat další setkání.
Martin Hrdlička rovněž apeloval na státní
správu, aby nechala starosty a obce pracovat a neomezovala je neustálými příkazy, zákazy, kontrolami a omezeními,
ale naopak je podpořila a pomohla.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Třetí zleva starosta Tetína Ing. Martin Hrdlička

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						
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Další setkání Tetíňáků s Tetíňáky

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 došlo k dalšímu setkání zástupců dvou Tetínů. Tentokrát v
Tetíně u Jičína. Využili jsme soukromé
cesty do Královéhradeckého kraje, návštěvy hejtmana Štěpána, a navštívili
jsme i naše zdejší přátele. Probírali jsme,
jakým způsobem můžeme dále rozvíjet
naše společné partnerství. Diskutovali
jsme také plány rozvoje v obou obcích.
Tetíňáci od Jičína již několik let po sobě
navštěvují Svatoludmilskou pouť. V minulém roce dokonce vypravili autobus.
Tomu předcházel výjezd nás Tetíňáků
na oslavy 700 let Tetína u Jičína. Naše
jmenovce jsme pozvali znovu na Svatoludmilskou pouť, aby opět spolu s námi

mohli toto každoroční setkání v září oslavit.
Tetín u Jičína se chce připojit k akci spolku Svatá Ludmila 1100 let, který organizuje akci tvorby soch svaté Ludmily.
Ludmiliny sochy by měly stát kromě
našeho Tetína i ve Volyni, Mělníku, Roztokách, Svatém Janu pod Skalou, Velkém
Chlumci a dalších místech. Sochy tvoří
slavná sochařská škola v Hořicích, která
se proslavila sochou svaté Anežky České,
jež putovala přímo do Vatikánu. Umístění sochy i v Tetíně u Jičína přispěje jistě k
dalšímu symbolickému propojení obou
Tetínů.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Informace k dalšímu číslu Tetínského zpravodaje
27. číslo Tetínského zpravodaje:
- Vydání: červenec 2019
- Uzávěrka článků: 15.6.2019
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Obnova zeleně v obci
Od ledna v obci probíhá revitalizace intravilánové zeleně. Projekt byl zpracován
firmou Land05, technickou část provádí
firma TV Facility ve spolupráci s Technickými službami a dozorem od Land05.
Projekt vydefinoval sedm lokalit, ve kterých odborníci vybrali stromy k pokácení
či ošetření. Dále navrhli nové druhy stropařezy. Zde rostoucí ovocné stromy ale byly revitalizovány, jen některé byly
pro stáří poraženy.
Dále občany zaujalo i kácení u hřbitova,
kde padla řada bříz. Ty dostaly zabrat v loňském suchu, uvidíme, zda revitalizační řezy pomohou zbytku
stromů v tomto území.
Na budoucí točně autobusu u prodejny byly zlikvidovány křoviny, padly dva
stromy. Další pak na návsi, u
rybníka i u kostela sv. Jana
Nepomuckého. Bude následovat osazování nových
stromů, i setba trávy, tam,
kde to je třeba. Na řadu přijde také nový mobiliář.
(Vpravo na obrázku je vizualizace úprav prostoru u sv.
Jana. V áleji přibudou nové
stromy, či bude upraveno
ohniště)
Celý projekt byl připraven v
minulém zastupitelstvu. Určitě se nedá vytknout snaha
udělat pro obec to nejlepší,

mů a keřů na dosázení. V projektu jsou
také obsaženy některé úpravy povrchů,
doplnění laviček, košů, zastávka a další
menší úpravy. Tato investice je financována především z dotace.
Asi největší pozornost vyvolalo kácení ve
stráni nad roklí, tzv. akátině. Zde padla
řada akátů různého stáří, byly vytrhány i
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co se dá. Dostal jsem dozor nad touto
akcí a během uplynulých týdnů jsem s
tím strávil dost času a setkal se s různými reakcemi spoluobčanů. Pokud kdokoli
má potřebu diskutovat nad tímto projektem, rád „dám řeč“. Jako zastupitelstvo
budeme rádi, aby se v současném volebním období na podobných projektech
podíleli spoluobčané ve větší míře.
Ladislav Pecka, zastupitel
V rámci úprav prostor u sv. Jana by na
zkultivované místo měla být umístěna i
socha sv. Ludmily. Sochy připravují studenti Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích pod odborným
dohledem. Socha sv. Ludmily nebude
stát pouze na Tetíně, ale i v Mělníce, Levém Hradci, Volyni, Velkém Chlumci, Svatém Janu pod Skalou či v Tetíně u Jičína.
Stejná škola realizovala projekt soch sv.
Anežky České, kde jedna z nich putovala
do Říma a to jako dar papeži.
(Vlevo na obrázku dokončuje studentka sochařské školy návrh sochy svaté Ludmily.)
Na výrobu sochy bude uspořádána sbírka! Další informace se dozvíte v příštím
čísle zpravodaje nebo v aktualitách na
webu obce.
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.

Kontakty na OÚ
Tel.: 311622316
Fax: 311622316
ou@tetin.cz
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Odborná učebna ZŠ Tetín
dokončena
V naší základní škole se povedlo dokončit rekonstrukci podkroví, kde vznikla
nová odborná učebna. V podstatě se
jedná o další novou třídu ve škole, kde
při postupném navyšování počtu žáků
pomalu docházelo k nedostatku prostoru. Příslušenstvím této učebny v podkroví je nové WC, prostory archivu a skladů
a nová strojovna vzduchotechniky, jejíž
zařízení umožňuje automatické větrání

posledních dvou podlaží dle požadavků
současné legislativy.
Rekonstrukce v hodnotě téměř 10 mil.
korun byla hrazena převážně z dotačních
fondů. Jedním z požadavků pro získání
dotace bylo kvalitní zajištění rozvodů internetu po budově školy a zajištění bezbariérového chodu nové učebny. Toto se
podařilo splnit, a proto máme nyní na
schodišti plošinu pro vozíčkáře.

Nová odborná učebna, foto: Pavel Hejna
V rámci zřízení odborné učebny bylo
zajištěno i její vybavení nábytkem a zajištění pomůcek pro výuku v současném
standardu. Interaktivní tabule napojená na mikroskopy, měřiče tepu, tlaku,
názorné modely částí lidského těla atp.

Jeden by si myslel, že otvíráme ordinaci
praktického lékaře.
Nutno podotknout, že rekonstrukce
podkroví již byla nutná i vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího krovu a podlahy podkroví. Přece jen dřevěné trámy z
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konce 19. století už měly svá nejlepší léta
za sebou.
Spolu s rekonstrukcí podkroví se navíc
podařilo opravit i povrchy a podlahy ve
druhém nadzemním podlaží, takže nyní
jsou obě horní podlaží jako nová.
Pokud se Vám zdá z venku budova nedokončená, plánujeme o hlavním prázdninách zateplení budovy školy včetně fasády. Pak se budova základní školy přidá
k již z exteriéru dokončeným stavbám
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Kulturního domu, Mateřské školy a brzy
již i budovy Muzea.
A jedna perlička na závěr:
Pokud někoho z Vás vyděsila střelba v
budově školy, tak se nejednalo o teroristický čin, ale pouze o měření doby
dozvuku, což je jedna z veličin, které je
nutné splnit z hlediska hygieny pro kolaudaci stavby.
Martin Machulka, místostarosta

Komunitní centrum sv. Ludmily
na Tetíně

Komunitní centrum sv. Ludmily bude
vybudováno z farní stodoly, na které, jak
jste si mnozí všimli, již delší čas visí informace o přidělení finančních prostředků
na jeho výstavbu. Realizátorem projektu
je Římskokatolická farnost Beroun, která
zde úzce spolupracuje se Sdružením sv.

Ludmily na tetínské faře sídlícím. V současné době se podařilo na výstavbu získat 95 % finančních prostředků z dotací
IROP EU ve výši 18,5 mil. Kč. Spoluúčast
realizátora projektu je 5 %. V červenci
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby, ale přihlásila se pouze

12
jedna firma, jejíž cena převyšovala naše
možnosti. Proto bylo dohodnuto, že
bude projekt přepracován tak, aby došlo
ke snížení nákladů na stavbu a v listopadu bylo vyhlášeno 2. výběrové řízení.
Dodavatel stavby bude znám do konce
února a stavba se bude moci rozeběhnout.
K čemu by takové centrum mělo sloužit?
Protože se jedná o „komunitní centrum“,
mělo by sloužit především jako otevřený
prostor pro veřejnost, které umožní vám
– obyvatelům Tetína, farníkům, poutníkům a lidem z okolí scházet se, společně
vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. Dále chceme, aby došlo k navázání či
prohloubení spolupráce s místními spolky a organizacemi. Našim záměrem je
vybudovat víceúčelový sál pro zhruba 70
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lidí, který bude možno využívat alternativně pro různé akce, přednášky, výstavy,
divadla apod. Ve druhém patře centra
chceme vybudovat prostory pro aktivity zaměřené na seniory a mládež (např.
vzdělávací aktivity a kurzy, formační pobyty), prostory pro setkávání místních
spolků a klubovnu. V centru budou také
poskytovány 2 sociální služby a základní
sociální a právní poradenství. Některé z
těchto činností bychom rádi rozeběhli v
nejbližší době, ještě před uvedením budovy Komunitního centra do provozu.
V případě, že to bude možné, budete o
otevřených aktivitách včas informováni.
Za Sdružení sv. Ludmily Alena Vacková a
Hana Hofmeisterová

Geopark Barrandien aneb cesta
po dně ztracených moří
Zkamenělé pozůstatky živočichů z dávných časů jsou všude kolem nás. Některé
jsou zachovány v neuvěřitelných detailech, některé jen ve fragmentech, ale
vždy jsou výsledkem prapodivné a vzácné shody chemických reakcí vedoucích
během mnoha milionu let k fosilizaci
živočišných pozůstatků. Jedná se vždy o
malý zázrak, ze kterého se občas dá přečíst i příběh života, který se odehrál před
mnoha a mnoha miliony let.
Jedním z území, kde došlo k těmto jevům,
je Barrandien. Nalezneme v něm nejen
zkameněliny samotné, ale i geologické
úkazy, které nám vyprávějí příběh vývoje
Země. Mezi Prahou a Plzní se dochovaly
důkazy staré více než 1000 milionů let.
Barrandien je jedním z celosvětově nej-

důležitějších nalezišť prvohorního života
na světě. Objevil ho Joachim Barrande v
druhé polovině 19.století, který při posuzování plánovaného spojení Prahy s
Plzní shromáždil množství zkamenělin.
Území Barrandienu se stalo podkladem
pro vznik Geoparku Barrandien, který se
snaží přiblížit všem zájemcům jeho dávný příběh. Objevování minulosti je dobrodružné a tajemné. Většina nálezů fosílií
otvírá detektivní příběh toho, co se stalo
před mnoha lety a čemu vděčíme, že se
nám dochovaly stopy svědků dob dávno minulých. Spousta nálezů dala vznik
některým bájím a pověstem. Toto vše ve
spojení s dnešním přírodním bohatstvím
vytváří ojedinělé území.
Ekologické centrum Orlov o.p.s. zahájilo
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práce na přípravě Geoparku Barrandien
v roce 2017. Geopark přiblížuje návštěvníkům geologické, paleontologické, přírodní a kulturní bohatství v návaznosti
na jeho historický vývoj. Společně s part-

nery Středočeským a Plzeňským krajem,
obcemi Tetín, Jince a dalšími subjekty
podporujeme rozvoj jedinečného území
při zachování zásad šetrné turistiky.

Díky spolupráci se známým malířem a
paleoartistou Janem Sovákem můžeme
představit průvodce geoparkem. Jde o
cestovatele časem Věnceslava Brábeka,
který ze svých cest do pravěku vypráví zajímavé příběhy. V prosinci bude
vydána první kniha jeho příběhů ve
spolupráci s nakladatelstvím SLOVART.
V nabídce geoparku jsou komentované
prohlídky s průvodci, geolokální aplikace, která bude spuštěna v roce 2019
a bude obsahovat nabídku pěších, cyklo výletů, naučné stezky, ale i 3D realitu
na vybraných lokalitách. Další informace
vám poskytnou náštěvnická centra geoparku, která vám pomohou ve výběru
témat v poznávání Barrandienu. V součastnosti je v Domě NATURA v Příbrami
umístěna výstava Příběh života Jana

Sováka, která se ve spolupráci s Národním muzeem věnuje také Barrandienu.
K aktivitám Geoparku Barrandien se připojují další města, obce, instituce, ale i
občané, kteří nám pomáhají s prezentací a zpřístupněním zajímavostí geoparku. Můžeme zmínit Hlavní město Praha,
Zápodočeské muzeum Plzeň, ZOO Praha, ZOO Plzeň, Muzeum Českého krasu
v Berouně a další. Geopark Barrandien
připravuje pro školy v regionu projekt
GEOŠKOL.
Cílem Geoparku Barrandien je zápis do
globálních geoparků UNESCO.
Info od března 2019 na: www.geoparkbarrandien.cz, dotazy geoparkbarrandien@eco-centrum.cz
Luboš Gardoň, Geopark Barrandien

ČEZ obnoví linku 22kV kolem Tetína

V letošním roce náš čeká další investice firmy ČEZ Distribuce, která zásobuje
obec Tetín elektrickým proudem. Přes
katastr Tetína prochází celá řada nadzemních elektrických vedení např. v oblasti Rozvodny, Damilu a Koledníka, která

naším územím pouze procházejí a jedná
se o vysoké napěťové hladiny 110 a 400
kV. Pro obec jsou bezprostředně důležitá
vedení 22 kV, která zásobují trafostanice,
ze kterých jde pak vedení nízkého napětí až do rozvodných skříní. V současné
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době ČEZ řeší veškerá vedení v intravilánech obce kabelově. To je dobře, nicméně ne vždy se daří kabelizaci koordinovat s dalšími stavbami tak, aby například
nové výkopy nenarušovaly nové povrchy
komunikací.
Linka 22 kV od Srbska kolem Tetína je
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ale nadzemní a vede převážně přes pole.
Nové vedení bude již moderní včetně řešení ochrany ptáků před úmrtím elektrickým proudem. Před několika lety totiž
právě na tomto vedení zemřel zásahem
elektrického proudu mladý čáp černý.
Martin Hrdlička, starosta

Lomy Mořina a doprava přes Tetín
Existence vápence v okolí Tetína na území Českého krasu přinesla jeho těžbu již
v dávných dobách a pozůstatek vrcholně středověkého hradu na Starém Tetíně
je toho dokladem. V době průmyslové
revoluce, a ještě dlouho do dvacátého
století probíhala těžba v katastru Tetína
na mnoha místech. Dokonce tudy vedla
malodráha, kterou se dopravoval kámen
z Čertových schodů do Králova Dvora.
V šedesátých letech dvacátého století
došlo k intenzifikaci těžby a díky tomuna území Tetína zůstal jediný lom, a to
u Srbska. Bohužel současně s tím padlo
rozhodnutí kámen z něho nedopravovat po železnici ale nákladními vozidly.
Intenzita této dopravy se díky změnám
intenzity těžby mění. Již desítky let je
obec Tetín tedy zatěžována těžkotonážní
dopravou, která má vliv na prašnost, bezpečnost a možná i statiku v okolí stojících
domů. Na druhou stranu je nutné říci, že
obec má z těžby příjmy formou poplatku z vytěžených prostor ve výši statisíců
ročně. Vzhledem k tomu, že se to vedení
obce zdá jako skutečně malá náplast za
zhoršení životního prostředí, vyjednali
jsme další příspěvek společnosti Lomy
Mořina na kulturní účely ve výši 150.000
Kč ročně a v nemalé míře nám pomůže i
podpora investiční výstavby ve výši 1000
t kameniva ročně. Dále každý měsíc
uklízí průtah obcí čistícím vozem. Obec

Tetín v minulosti vybudovala v intravilánu kolem silnice Sokolovna – Kulturní
dům chodníky, které brání chodce před
nebezpečnou nákladní dopravou. Zbývá
poslední úsek, a to je v ulici Na Knížecí
od Kulturního domu až na konce obce
směrem na Srbsko. Díky přímluvě současného vedení firmy Lomy Mořina nám
na tento chodník přispěla jejich mateřská firma ČEZ a.s. částkou ve výši 1 mil.
Kč. ČEZ si je totiž vědom, že se u nás těží
vysokojakostní vápenec pro odsíření severočeských hnědouhelných elektráren.
Těžební společnost jako taková se tedy
snaží s obcí Tetín vycházet a mírnit tak
dopady těžby a související dopravy na
náš život. Jaká je ale každodenní realita? Prašnost by se měla snížit díky
každoměsíčnímu úklidu zametacím
vozem. Bezpečnost chodců řešíme dobudováním chodníků, přechody a dopravním značením. Bohužel ale čas od
času dochází díky neukázněnosti řidičů
smluvní nákladní přepravy (firma INOS)
k nebezpečným situacím, které ohrožují naší bezpečnost. Vedení společnosti
Lomy Mořina i dopravce INOS jsou připraveni to s řidiči řešit. Potřebujeme ale
konkrétní hlášení, kdy se řidič choval
nebezpečně. Využijte nejlépe aplikaci
ProblemReport !! Možno je to ale i nahlásit na ou@tetin.cz a to vždy typ prohřešku, SPZ a přesný čas. Další již za vás
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bude řešit OÚ Tetín, případně i s Dopravní inspektorátem PČR.
Hlídejte to s námi v letošním roce se bude opravovat silnice třetí třídy a budou se budovat i chodníky v ulici Na Knížecí. Pomozte nám prosím s dohledem nad chováním
nejen řidičů nákladních vozidel.
Děkujeme!
Martin Hrdlička

Ulice V Rybářích opravena

Průběh rekonstrukce ulice V Rybářích
Jak jistě víte, snažíme se postupně rekonstruovat všechny místní komunikace.
Na konci roku 2018 se povedlo dokončit
ulici V Rybářích. Náklady byly kolem 2
mil. Kč, z toho z obecního rozpočtu šlo
1,3 mil. Kč a 0,7 mil. Kč činila dotace. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma RISL,
která komunikaci uspokojivě zrealizova-

la. Právě snaha vedení obce získávat na
investice další finanční zdroje, jako jsou
dotace, na jedné straně ulehčuje obecnímu rozpočtu a urychluje investování. Na
stranu druhou se musíme přizpůsobovat
požadavkům poskytovatele dotace. To
přináší i změny v prioritách investic.
Martin Hrdlička

ProblemReport pomáhá udržet Tetín
čistý již 4 roky

Obec Tetín již několik let využívá aplikaci a ohlašovatel dostává zpětnou vazbu.
ProblemReport ,která slouží k efektivní- Za rok bylo podáno celkem 125 problému hlášení závad a nepořádku v obci. Za mů, z nichž bylo k 31.12. 2018 93 bylo
pomoci mobilní aplikace a webové může vyřízeno, 6 jsou ve stavu zapsáno, 13
občan nahlásit závadu, která je automa- ve stavu v řešení a 13 bylo stornováno.
Kulturní nám
důmnám
s noo
ticky zaslána operátorce Technických Zateplený
Pojďte a pomožte
hlášeními
služeb Tetín (paní Soňa Vopěnková) a udržet Tetín a okolí čistý .
poté přidělana pracovníkům k řešení.
Zároveň se sleduje vyřešení problému
Martin Hrdlička
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Inzerce

!!!STOP TVRDÉ VODĚ A VODNÍMU KAMENI!!!!
Automatický změkčovač vody WATEX Ecosoft 20 se instaluje
na přívodní vodovodní potrubí v domě a zajišťuje změkčení
vody pro celý dům.
Hlavní výhody měkké vody:
Skvělá chuť vody bez zápachu
Žádný vodní kámen ve spotřebičích
Žádné skvrny od vodního kamene
Pokožka bez ztráty hydratace
Čistější a jemnější prádlo
Úspora pracích prostředků
Zářivě čisté nádobí
Energetická úspora topných spotřebičů

Pro obyvatele Tetína sleva 10% z ceny uvedené na
www.watex.cz
Pro vyhotovení nezávazné cenové nabídky nás neváhejte
kontaktovat:
E-mail: obchod@watex.cz
Tel.: +420 773 922 822
+420 773 408 200
www.watex.cz

Inzerce
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Voda na Tetíně

Vážení spoluobčané, už v našem volebním programu jsme v jednom z prvních
bodů avizovali, že se chceme zasazovat
o kvalitu vody a také o Vaši dobrou informovanost. Proto jsem také slíbil, že zajistíme exkurzi do vodojemu, aby se každý
mohl seznámit s realitou. Potom jsem
však změnil názor. Proč by se měli občané
trmácet k vodojemu, když je dnes možné
snadno zjistit všechny skutečnosti a údaje a prezentovat je na veřejném zasedání.
Problematika vody je velmi složitá. Nejen
že voda musí splňovat přísné biologické,
chemické a fyzikální požadavky, ale musí
být v pořádku i senzorické parametry,
jako vůně, chuť, vzhled apod. Proto jsem
se 29.1.2019 zúčastnil místního šetření u
vodojemu. Zde se samozřejmě probíral
stav vodojemu a technologických zařízení, seznámili jsme se s tím, jak se míchá
Domášovka s Želivkou, jak se dávkuje
chlor a s dalšími skutečnostmi. Také se
řešil stavebně technický stav vodojemu
a některých technických zařízení. Je zřejmé, že bude potřeba provést řadu oprav
a úprav. Protože si občané stěžovali na
vysokou tvrdost vody a také častý zápach chloru, byla provedena technická
úprava ve vodojemu, čímž se má zlepšit
právě systém promíchávání vody, takže
by se už neměla opakovat situace, kdy
nám z kohoutků vytékala velmi tvrdá a
chlorem zapáchající voda. Na základě

17

mého požadavku ( a požadavku pí. Kalousové) byl VaKem zapůjčen přístroj na
měření obsahu volného chloru. V období
od 29. 1. do LXXX jsem provedl celkem20
měření, a s výsledky Vás seznámím na veřejném zasedání. Také budou umístěny
na webových stránkách a na vývěskách
obce. Další důležitou informací bude i
cena vodného a stočného, která se pro
letošní rok mírně zvýší. Dalším problémem pak je čistička odpadních vod a její
nutné úpravy. Proto na Vás apeluji, abyste v co největším počtu navštěvovali veřejná zasedání, kde Vás budeme s těmito
věcmi seznamovat.
Ti z Vás, kteří byli přítomni na veřejném
zasedání dne 25.2.2019 shlédli mojí prezentaci týkající se kvality pitné vody, její
tvrdosti a obsahu chloru. Zde je krátké
shrnutí:
1.Tvrdost vody se díky míchání se Želivkou 1:1 snížila ze stupně velmi tvrdá na
tvrdou – cca 3 mmol/l.
2. Obsah volného chloru nemá překračovat 0,30 mg/l. Asi ve třetině měření byl
překročen a výsledky byly předány VaKu.
Ing. Soukup zajistí úpravu dávkování.
3. Z prezentace bylo zřejmé, že vodojem
vyžaduje opravu. V rámci opravy bude i
chlorovací zařízení vyměněno za kvalitnější, které umožní přesnější dávkování.
Stanislav Fuks, zastupitel

Revitalizace Tetínského muzea
Historická síň obce Tetína neboli Tetínské muzeum bylo otevřeno na podzim
roku 2002 především díky paní PhDr.
Janě Brajerové. Od té doby jej navštívily

tisíce návštěvníků. Muzeum v naší obci
plní nezastupitelnou roli pro turisty, kteří
zde mají možnost dozvědět se všechny
podstatné a zajímavé informace o obci.
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Mimo jiné muzeum také do jisté míry
supluje informační centrum a prodejnu
se suvenýry.
Za svou existenci muzeum prodělalo
jednu stěžejní a dále několik menších
expozičních změn. V tuto chvíli lze však
konstatovat, že expozice muzea nevyhovuje současným nárokům na prezentaci
kulturního dědictví. A nejen to, budova
muzea byla doposud využita pouze částečně. Třípodlažní objekt se zahradou si
proto dle vedení obce žádá nový přístup

k jeho využití. Vedení obce se rozhodlo
tuto rekonstrukci provést i v souvislosti
s blížícím se jubileem, výročí mučednické smrti kněžny Ludmily, která na Tetíně
žila.
Rekonstrukční práce na muzeu začaly
již na konci minulého roku, kdy došlo k
jeho postupnému vyklizení. Na zlepšení
energetické náročnosti se obci podařilo
získat dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

V minulém roce také vznikaly plány na
nové pojetí expozice a na využití druhého patra, podkroví a zahrady. Tyto plány
se nyní dostávají do konkrétních obrysů.
Obec nechala zadat architektonickou
studii a spolu se zkušenými architekty
navrhla rámcovou budoucí podobu muzea. V současné chvíli bude také obec
usilovat o další dotaci, která by částečně
pokryla náklady na vnitřní vybavení expozice.
Naší vizí je, že v přízemí muzea vznikne
řádné informační centrum, které bude
usilovat o certifikaci od Asociace turis-

tických center ČR. Expozice se přesune
hlavně do druhé patra a chodby z přízemí do zmíněného patra. Nová expozice
by měla poutavě vyprávět příběh Tetína,
tak aby vtáhla návštěvníky do děje, a to
pomocí interaktivních prvků. Podkroví
objektu muzea bude sloužit jako promítací, přednáškový a multifunkční sál
nejen pro návštěvníky, ale také pro naše
občany. V neposlední řadě dojde k využití zanedbané zahrady, z které bude
vytvořen relaxační prostor a místo potkávání menších skupin s klidným výhledem na tok Berounky.
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Věříme, že nové muzeum bude přínosem jak pro návštěvníky obce, tak pro naše občany. Vždyť vědomí si významu místa, kde žijeme vytváří u návštěvníků povědomí,
kam vlastně dorazili a u občanů hrdost na místo, kde žijí, kde se rodila česká státnost.
Lenka Viezánová, Eliška Švandová

Sdružení sv. Ludmily
Vážené dámy a pánové, milí obyvatelé
obce Tetín, sousedé,
stejně jako v minulých letech se i v roce
2019 Sdružení sv. Ludmily na Tetíně nadechuje ke své další činnosti.
KDO JSME?
Nepatříme k velkým spolkům ani co do
počtu členů, ani ve významnosti námi
zastávaných funkcí ani celosvětovým
přesahem našich akcí. Ale právě v trpělivé mravenčí práci, zaměřené převážně
na obec Tetín jakožto jedno z významných poutních míst v České republice,
vidíme smysl své práce. Všichni svou práci děláme dobrovolně, zdarma, ve svém
volném čase, který ostatní lidé tráví třeba
se svými rodinami. Většina z nás na Tetíně bydlí – jsme tedy součástí všeho dění,
které život v malé obci přináší.
CO DĚLÁME?
Naším cílem není nic menšího, než obnova a rozvoj poutního místa Tetín, obnova a údržba jeho historických památek
(tedy nejen kostelů) a s tím související
kulturní a společenské aktivity.
KUDY K CÍLI?
Informace o Tetíně a jeho historickém
významu určitě najdete v kdejakém
průvodci. Povědomí o jeho malebnosti
a pohostinnosti, klidu a míru místa na
skále nad Berounkou však musí vzejít od
nás samotných. Pořádáním mnoha akcí,
opravou kulturních památek i možností
otevřít naše kostely příchozím, chceme

svým dílem přispět k věhlasu Tetína jako
krásného místa pro život, odpočinek a
zastavení se v uspěchané době.
A FINANCE?
Jsme neziskovka. Ano, i my musíme být
dobrými hospodáři. Naše akce financujeme z dotací, grantů a darů. Moc nám v
tom také pomáhá vstupné za komentovanou prohlídku tetínských kostelů, které vybírají naši průvodci.

SAMI BYCHOM TO NEZVLÁDLI
Člověk nemá žít sám. Ani my bychom
nemohli fungovat osamoceně. Při své
práci spolupracujeme s obcí Tetín, římskokatolickou farností Beroun, Spolkem
sv. Ludmila 1100 let a dalšími spolky z
Tetína, s Hasiči, Tetínskými maminkami a
dalšími subjekty, ale hlavně se spoustou
ochotných lidí, kteří nám nezištně pomáhají.
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ROK 2019
I vy můžete přispět k naplňování těchto
ideálů, a to zejména vaší účastí na našich
akcích. Zapište si proto do svých kalendářů tyto události:
• V sobotu po Velikonocích, 27. dubna
přijďte na vernisáž výstavy do kostela sv.
Jana. Součástí této poklidné akce bude i
hudební vystoupení.
• O víkendu 18. a 19. května se konají
hned dvě akce. V sobotu je pouť ke sv.
Janu Nepomuckému (mše v 11 h), po
které od 14 h následuje v kostele sv. Ludmily přednáška populárního kněze, psychiatra Maxe Kašparů.
Neděle je určena všem, kteří stojí o neformální setkání na dvoře tetínské fary.
Na akci Táborák nejen s písničkou si opečeme buřtíky, zavládne pohoda, děti budou mít taky o zábavu postaráno. Můžete poznat nové lidi nebo se potkat s těmi
starými. Inspiraci k další akci, letos organizované již potřetí spolu s tetínskými
maminkami, jsme si vzali ve Francii – nazýváme ji Vymetání půdy aneb blešák po
francouzsku a nejedná se o nic jiné než
možnost nabídnout za levný peníz své
nepotřebné věci dalším lidem (a ulovit
si svůj kousek podle svého vkusu). Vaše
věci budou sloužit dál a udělají ještě někomu radost!
• K celostátní, a čím dál populárnější, Noci
kostelů se připojíme v pátek 24. května.
• Setkáme se i na Dětském dnu na Tetíně
v sobotu 2. června od 13:00 hod
• Opět v sobotu, tentokrát 22. června vás

zveme ke společnému putování do sv.
Jana pod Skalou pod názvem Pochod
pátera Karla Dvorského. Napodobíme
tím bývalého tetínského kněze, který
touto cestou sám mnohokrát chodil.
• Vyvrcholením našich aktivit je každoročně bezesporu pouť sv. Ludmily, významná a respektovaná připomínka na
nejvýznamnější obyvatelku naší obce.
Mše se koná dne 21. září v 11 h. Nebude chybět ani pohádka (nejen) pro děti
a máme slíbenou zajímavou přednášku
historika Jaroslava Šebka a koncert.
• Na vánoční atmosféru se můžeme v
předstihu naladit při tradičním adventním koncertu sboru COMODO z Loděnice, který se koná v kostele sv. Ludmily.
• Krátce před rozsvícením vánočního
stromečku ještě prožijeme Štědrovečerní setkání u jeslí, opět konaném v kostele
sv. Ludmily.
Více informací o nás a připravovaných
akcích najdete:
na našem Facebooku na adrese https://
www.facebook.com/SpolekLudmilaTetín,
na našich stránkách https://ludmilaprůvodcetetin.business.site/.
V příštím Zpravodaji bychom rádi představili některého ze členů našeho sdružení.
Alena Pelikánová, předsedkyně Sdruření
sv. Ludmily

Představte činnost svého sdružení nebo organizace v Tetínském
zpravodaji, jako v letošním čísle Sdružení sv. Ludmily.
Stačí se domluvit na: vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
V textu článku popsat svou činnost, plánované akce + fotografie
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Nácvik součinnosti JSDH Tetín a
Speleologické záchranné služby stanice
Čechy

V neděli 24. ledna 2019 od 10 hodin proběhl v Modrém lomu v katastru obce
Tetín výcvik Speleologické záchranné
služby stanice Čechy na téma: transport
zraněné a nemohoucí osoby z těžko přístupného podzemí. Členové JSDH Tetín
se prakticky seznámili s úkoly při zajišťování zázemí a technické podpory SZS
při jejich záchranných akcích. Obě složky

aktivně rozvíjejí vzájemnou spolupráci a
společným úsilím směřují k vybudování
nové hasičské zbrojnice v Tetíně. Nová
zbrojnice by měla poskytnout zázemí
pro JSDH Tetín, ale i pro Speleologickou
záchrannou službu stanice Čechy, dle již
zaběhlého a funkčního modelu v obci
Rudice v Moravském krasu.
Petr Malíř
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Myslivecký ples

Dne 12. 1. 2019 se v Kulturním domě na
Tetíně uskutečnil již šestý ročník velmi
oblíbeného mysliveckého plesu pořádaného místním mysliveckým spolkem.
Stejně jako v minulých letech čekala
návštěvníky bohatá (nejen) zvěřinová
tombola, kde nechyběla kromě desítek
bažantů a orebic tentokrát například
zvěř daňčí nebo jelen sika.K tanci a poslechu opět hrála prověřená skupina Ide-

ál, jejíž mix písní a žánrů hostům velmi
vyhovuje. Není tedy divu, že návštěvníci
se v přátelské a veselé atmosféře bavili
a tančili dlouho do noci. Jménem našeho mysliveckého spolku bych rád velmi
poděkoval představitelům obce Tetín za
vstřícnost a pomoc při pronájmu a přípravě sálu.
Za MS Tetín – Jarov Zlatý kůň
Pavel Sedmík

Všechno dobré v novém roce, štěstí,
zdraví, pokoj svatý, vinšujeme Vám
V pátek 4.1.2019 proběhlo v naší obci již tradiční tříkrálové koledování dětí.
Cílem této každoroční akce je spojit různé skupiny občanů, zachovávat výjimečnou
staročeskou tradici koledování, rozvíjet aktivní život v obci, osobně popřát občanům
zdraví a spokojenost v novém roce, zapojit děti do dobrovolnické činnosti a společně
se podílet na finanční sbírce pro ty, co potřebují pomoc. Všem dětem a občanům,
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kteří se do této akce zapojili, patří velké
poděkování.
Koledníci vyrazili společně v 16.00 hod.
od základní školy na náves, kde před farou proběhlo společné fotografování. Po
„odkoledování“ u fary se koledníci rozdělili na dvě skupiny. První skupinu koledníků vedly paní Páleníčková, Bárová
a další. Tato skupina vyrazila koledovat
na „nový“ Tetín. Druhou skupinu vedli
Martin Loduha, Jitka Drlíková, Stanislava
Hahnová a další. Koledovali na „starém“
Tetíně. Tato skupina byla opět poctěna
bohatým pohoštěním v hospodě u Plotice, na co se všichni malí koledníci už
tradičně těšili. Obě skupiny se na závěr
sešly ve Vinotéce, kde na koledníky čekalo teplé občerstvení a sladká odměna.
Tříkrálové koledování dětí se opět ko-
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nalo v rámci celostátní Tříkrálové sbírky,
kterou pořádá Charita ČR. Jde o největší
dobrovolnickou akci u nás. Výnos Tříkrálové sbírky z Berouna a okolních obcí
putuje do projektů Farní charity Beroun,
která v našem regionu zajišťuje sociální
služby. Mnozí z tetínských občanů mají
s touto organizací velmi dobrou zkušenost. Do dvou tetínských sbírkových
pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 8.984 Kč (9.502 Kč v roce
2018, 7.045 Kč v roce 2017). V celém berounském regionu se vysbíralo celkem
213.945 Kč. Všem, kteří přispěli, ještě
jednou děkuji. Celý článek o použití a výsledky za jednotlivé obce v berounském
regionu najdete na stránkách www.charita-beroun.cz
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Počet koledníků byl opět velmi vysoký,
povedlo se získat náhradu za tahouny z
minulých let. Osvědčilo se, že u domů,
kde mají o koledování zájem, svítila svíčka nebo malé světélko. Tento rok jsme
dokonce nacházeli „koledu“ na plotě
u domů, kde zrovna nebyli doma. Rád
bych zvlášť poděkoval vedoucím skupin,
Aloisovi Vašků za krásné fotografie, Hasi-
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čům Tetín za zajištění bezpečnosti, dále
Základní škole Tetín, Obecnímu úřadu
Tetín, Tomáši Hampejsovi, paní Plotové
a všem ostatním, bez pomoci kterých by
tato akce nikdy nebyla tak zdařilá.
Děkujeme za podporu. Všechno dobré v
novém roce a na shledanou příště. Tetín
žije!
Martin Loduha

Děkujeme Vám!
Tříkrálové sbírky se zúčastnila Charita
Beroun již po devatenácté, po čtvrté díky
panu Martinu Loduhovi a mnoha dalším
dobrovolníkům i zde na Tetíně. Celková
částka vykoledovaná zde na Berounsku
překročila pomyslnou hranici stovek
tisíc, konkrétně vynesla 213 945 Kč, ze
kterých 65 % poputuje na provoz terénní
péče o seniory v odlehlých oblastech berounského regionu, kam jiné organizace
nejezdí. Zbylá část jde dle smluv vždy na
projekty Charity ČR a Arcidiecézní charity Praha.
Od 1. - 14. ledna se Na Tříkrálové sbírce
se podílelo neuvěřitelných 45 dospělých
dobrovolníků doprovázených více než
150 dětmi, k dispozici měli 75 zapečetěných kasiček. Ve čtvrtek 21. 2. proběhlo
poděkování dobrovolníkům přímo na
půdě charity a za Tetínské převzali malou pozornost a velké poděkování manželé Páleníčkovi, a kolednice z rodiny
Koryčanských a Kadaníkových. Děkujeme ale i Vám ostatním, kteří nezištně při-

dáváte pomocnou ruku ke společnému
dílu a především rodičům a pedagogům,
že k nezištné pomoci druhým a také zachování kulturního a duchovního dědictví tradic vedete též své děti a svěřence.
Jako drobné vyjádření díku patří našim
dobrovolníkům přednostní nabídka
zvýhodněných vstupenek na benefiční
kulturní akce Charity Beroun. Takovou
akcí bude velké benefiční flamenkové
vystoupení Airéé, kdy pro veřejnou sbírku Charity Beroun Dobrá vůle ve čtvrtek
25. 4. 2019 od 19 hodin vystoupí v KD
Plzeňka v Berouně Compaňía Danza Flamenca Virginia Delgado. Plné vstupné
činí 200,- Kč. V případě zájmu o vstupenky kontaktujte prosím: projektovymanazer@charita-beroun.cz, v případě zájmu
o zvýhodněné vstupné ivanav@charitaberoun.cz, tel. 602 945 017.
Mgr. Ivana Vašků
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity
Beroun 2019

Vánoční jarmark
V sobotu 30. listopadu se uskutečnil již tradiční předvánoční jarmark. Kolektiv TM, ZŠ
a MŠ a ostatní prodejci si připravili zajímavé výrobky k prodeji. I přesto, že ten den
bylo v okolí více trhů a nebylo lehké sehnat prodejce, tak si myslím, že výrobky byly
zajímavé. Pro letošní rok jsme pro děti připravili dětského kouzelníka, který měl velký
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úspěch. Proběhlo již tradiční rozsvícení vánočního stromu - letos byl opravdu nádherný strom, a samotné rozsvícení mělo krásnou atmosféru. Jsem ráda, že tato akce
je stala každoroční tradicí pro obyvatele obce. Z výtěžku adventního prodeje jsme
poskytli opět finanční dar ZŠ a MŠ Tetín, jelikož vánoční tvoření nám škola umožnila
u nich v budově.
Hana Rajmonová
Vánoční jarmark, foto: Pavel Hejna

Svatoludmilská pouť 2019
Nabídka pro Tetínská sdružení
I letošní pouť na Tetíně bude speciální,
bude totiž přítomen relikviář sv. Ludmily a sv. Václava. Připraven je velmi pestrý
program, který se oproti minulým létům
rozšíří. Na akci bude opět celá řada stánků, ať už s občerstvením, nebo bez: stánek tetínského muzea, stánek s prodejem medu, s cukrovinkami, s burčákem
tetínské Vinotéky, s tetínskými oplatkami, stánek Charity Beroun, stánek Klubíčka, stánek berounské keramiky, stánek
Alotria a plno dalších, přičemž plno z
nich je z Tetína nebo okolí. Rádi bychom
ale nabídli možnost i pro Tetínské spol-

ky a sdružení zapojit se do poutě a prezentovat svou činnost nebo připravit
případně nějakou malou doprovodnou
akci.
Nabízíme místo pro stánek, kde si můžou jednotlivé organizace prezentovat
své aktivity. Pokud budete mít zájem,
prosím, nahlašte se na můj telefon 725
569 180 a domluvíme společně detaily.
Volejte nejpozději do 15. května 2019.
Těšíme se na Vaší účast a spolupráci!
Lenka Viezánová, Kulturní výbor
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Slavnostní předávání medailí k 100.
výročí vzniku Československa
Letošní výroční Valná hromada SDH
Tetín, proběhla v sobotu 19. ledna 2019
od 15 hodin v salónku tetínské hospody.
Na programu schůze byla již tradičně
zpráva o činnosti sboru dobrovolných
hasičů za uplynulý rok, zpráva o hospodaření sboru a zpráva o zásahové činnosti JSDH Tetín. Dalším obsahem Valné
hromady byla zpráva o činnosti mladých
hasičů, odsouhlasení plánu práce a činnosti na rok 2019. Letos mimořádně při-

bylo slavnostní předávání medailí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k 100.
výročí vzniku Československa. Oceněni
byli vybraní členové SDH Tetín a někteří
hosté. Medaili obdrželi zasloužilí členové hasičského sboru, dále členové JSDH
Tetín a hosté za rozvoj a propagaci naší
obce. Celkem bylo předáno 30 medailí.
Petr Malíř

Česká mše vánoční - Rybova,
Svatojánská
Je krásné, když poutní místa ožívají nejen při oficiálních slavnostech a svátcích,
ale žijí svým autentickým životem a oslovují příchozí bez ohledu na jejich původ
a světonázor. Poutní areál ve Svatém
Janu pod Skalou, který se od loňského
roku pyšní statutem národní kulturní
památky, je důkazem zajímavého propojení historických odkazů a autentického
života, který se snaží historické a přírodní
kvality místa oživovat a bez pozlátkového podbízení přibližovat dnešním návštěvníkům. Zatímco budova bývalého
kláštera nabízí celoročně útočiště studentům pedagogiky nebo humanitně
a přírodovědně zaměřeným skupinám,
v kostele sv. Jana Křtitele se kromě mší
pravidelně konají výstavy fotografií a
kvalitní koncerty duchovně inspirované
hudby. V sedmadvacetileté historii svatojánských koncertů se objevuje několik

jmen, která se cyklicky opakují. Někteří
interpreti si speciální atmosféru Svatého Jana pod Skalou natolik oblíbili, že
se sem dlouhou řadu let vracejí a patří
ke stálicím bohatého koncertního programu. Jde například o Spirituál Kvintet,
o Hradišťan, ale zejména o vánoční koncerty pěveckého sboru Slavoš z Berouna, který zde vystupuje v souvislé řadě
od roku 1993! Ke Slavoši se postupem
času připojili sbor a orchestr VŠE, které
řídí dirigent Haig Utidjian, nadšený propagátor české hudby narozený na Kypru, později usazený a studující v Anglii,
nyní působící jako šéfdirigent sboru a
orchestru Univerzity Karlovy.
Vánoční koncert, konaný 23. prosince
2018 byl již 26. vystoupením sboru Slavoš a celkově 175. koncertem pořádaným Svatojánskou společností od roku
1992. Propojení kvalit Rybovy České mše
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vánoční a jejích interpretů s osobitým
temperamentem dirigenta poskytlo
opět skvělý zážitek, a to nejen hudební.
Dispozice svatojánského kostela bohužel části publika neumožňuje přímý vizuální kontakt s interprety, ale i tak bývají
vánoční koncerty hojně navštěvované.
Po předloňském návštěvnickém rekordu,
kdy na některé zájemce v přeplněném
kostele nezbylo místo, naplnil se vloni
kostel „tak akorát“. Publikum se zpravidla
sjíždí i z velké dálky, ale milá jsou hlavně

předvánoční setkání se známými tvářemi ze sousedství. Je potěšující, že se zde
tradičně potkávají lidé z Berouna, Srbska
a z dalších blízkých obcí. Speciálně mne
těší setkávání s hosty z Tetína, se kterým
se v posledních letech snažíme navázat
na tradiční vazby mezi našimi obcemi,
ať už z dob legendárních křesťanských
„průkopníků“ Ivana a Ludmily, nebo z
nám bližších časů, kdy cestu z Tetína do
Jána a zpět pravidelně prošlapával Pater
Karel Dvorský.

Za krátkou zmínku stojí také fenomén
Rybovy České mše vánoční, která v poslední době jakoby získávala stále větší
popularitu. Zpívají ji dobrovolníci i profesionálové na náměstích, na nádražích
ve školách i v kostelích a patří neodmyslitelně k atmosféře Vánoc podobně jako
třeba ozdobený stromeček. Je obdivu-

hodné, jakou radost dokáže dávat posluchačům i interpretům tato průzračně
jasná hudba s textem plným pokory a
naděje. Pro laika je přitom překvapivé, že
ta příjemná a dobře srozumitelná hudba
je v některých pasážích interpretačně
velice náročná. Zkomponoval ji jednatřicetiletý nekonformní učitel, varhaník
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a dirigent z Rožmitálu pod Třemšínem
v situaci, která vůbec nebyla idylická.
Zdravotní problémy, nepřízeň nadřízených a nepředstavitelná bída v kombinaci se starostí o sedm dětí jej nakonec dohnaly k sebevraždě. Věřme, že z tohoto
světa odešel usmířen. S odstupem staletí
je jasné, že dílo, které tu po sobě zane-
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chal, mu dalo nesmrtelnost. Harmonická
Rybova hudba pro nás může být nejen
předvánočním rozptýlením, ale svým
příběhem také trvalou inspirací.
Ing. Jiří Bouček, starosta Svatého Jana
pod Skalou

Novinky v sokolovně
Chcete-li si zahrát stolní tenis, přijďte do
sokolovny. Pořídili jsme nový pingpongový stůl a nyní žádáme o Českou obec
sokolskou o příspěvek na druhý. Pan
Bára již dal dohromady pár zájemců a
chodí hrát v pondělí od 17:00 do 19:00.
Můžete se k nim přidat, nebo si domluvte čas individuálně (tel: 605 000 504, p.
Florianová).
Nově jsme také pořídili koš na basketbal
na mobilním stojanu, rovněž za přispění
ČOS. Budeme rádi, když bude mít využití
nejen pro tréninky mladých basketbalistů, ale i pro sportovní zábavu každého
zájemce.
Stále máme volná místa v pravidelných

cvičebních hodinách: Cvičení pro ženy
(liché pondělky 19 – 20h), Pohybové
hrátky pro rodiče a děti 3-5 let (úterý
16:30 – 17:30), Zdravotní cvičení (úterý 18 – 19h), Florbal pro mladší školáky
(čtvrtek 17 – 19h). Můžete se přidat kdykoliv.
Chcete-li si zpříjemnit čas pohybem,
přijďte si zasportovat s rodinou, přáteli
či kolegy. Ve volných časech (viz rozpis
na našich webových stránkách) je Vám
sokolovna k dispozici pro sport i pro zábavu (např. oslavy spojené s pohybem).
Tetín žije!!! Sokolovna žije!
http://sokoltetin.webnode.cz/
Jiřina Floriánová

Cvičení rodičů
s dětmi v sokolovně
Zveme vás na cvičení rodičů s dětmi, které je určeno pro děti ve věku od 2,5 do 5,5 let.
Cvičení probíhá za doprovodu rodičů, je částečně organizované (společné rozcvičení, hry, cvičení zaměřená na různé pohybové dovednosti), a z části probíhá na nářadí
pod dohledem rodiče. Cvičení se koná každé úterý od 16:30 do 17:30, cena je 30 Kč
za dítě (rodiče neplatí) a je možno chodit i na jednotlivé hodiny. Vhodné je sportovní
pohodlné oblečení (tepláky, mikina) a přezuvky se světlou podrážkou (tenisky, cvičky, mohou být i sandále). Cvičení vede Pavla Černochová (vice info na tel.: 775 011
156, email: cernochova.pavla@gmail.com, http://sokoltetin.webnode.cz/).
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Ať jsou vaše dny „jako malované“!
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Přeji všem krásný den! S radostí oznamuji, že do Čech přináším zcela novou psychoterapeutickou metodu – Relaxačně
symbolickou terapii, jejíž výcvik jsem já
(a dalších 6 kolegů) letos v lednu úspěšně ukončila. Koncem února budou hotové webové stránky se jmény všech terapeutů, kteří tuto průkopnickou a skvěle
fungující metodu provozují a já mám
tu čest, že mohu být mezi těmi „sedmi
statečnými“ a tuto metodu nabídnout i
vám. Více informací naleznete na mých
facebookových stránkách. Jakékoliv
dotazy, týkající se nejen relaxačně symbolické terapie, ale i arteterapie, autogenního tréninku a speciálně – pedagogického vzdělávání, vám ráda poskytnu i
osobně – neváhejte se zeptat!
Máme tu už druhý měsíc posledního
„náctiletého“ roku třetího tisíciletí. Doufáme, že jste do nového roku 2019 vkročili tou správnou nohou a my, klienti
tetínské arteterapie, vám přejeme, ať
jsou všechny jeho dny jen dobré – zkrátka jako malované! Všem našim tetínským
fanouškům děkujeme za přízeň i podporu, kterou nám poskytujete. Jste pro nás
velikou motivací! Radost nám udělalo
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i vaše zapojení do projektu „Ježíškova
vnoučata“, který jsme na sklonku loňského roku úspěšně uskutečnili. Klientům z
Domova pro seniory v Kurojedech, pro
divadelní kroužek Orchidej, jsme darovali oponu. Umění spojuje! Do této akce
se zapojili právě i tetínští sousedé (kromě obyvatel Berouna, Prahy, Poděbrad
atd.) a ochotníci mají rázem 12 fanoušků! Děkujeme vám za tuto zkušenost!
Ukázalo se, že klienti s různým druhem
postižením, pokud jsou jim poskytnuty
adekvátní podmínky, se umí plnohodnotně zapojit do společnosti. A dle krásných reakcí na naší facebookové stránce
vím, že tento projet nejen obohatil, ale i
vzájemně spojil obě strany pomyslné barikády! Naplnilo se heslo, že Tetín žije! A
díky zmíněným dvanácti dobrovolníkům
žije i divadelní kroužek Orchidej!
Těšíme se na další podobné akce a projekty. Budeme rádi za jakékoliv podněty
a nápady! Zapojte se!
alenaskulecova@seznam.cz, facebook.
com/askulecova, 608 950 779
Alena Škulecová a její šikovní klienti

Nález vesmírného významu z Tetína
Americká zeměpisná společnost vydává
od října 1888 časopis National geographic magazine. Poprvé v nákladu 200
kusů, dnes vychází přes 8,5 milionu výtisků. Od roku 1995 začaly být vydávány i
cizojazyčné mutace, dnes vychází kromě
angličtiny v 39 jazycích. Od roku 2002 je
mezi nimi i čeština jako druhý slovanský
jazyk. Dostat článek do tak vysoce ceněného periodika je známkou vysoké kvality příspěvku jak po odborné, tak obrazové stránce.

V srpnu 2005 vyšel v tomto časopise
krátký článek K. Žáka o kryogenních kalcitech. Ty vznikaly v době ledové v jeskyních, které se nacházely v permafrostu,
zmrzlé vrstvě, kde nestoupá teplota nad
nulu celoročně. Na dnešní Sibiři tato vrstva sahá až do hloubky okolo 800 m.
V srpnu 2005 vyšel v tomto časopise
krátký článek K. Žáka o kryogenních kalcitech. Ty vznikaly v době ledové v jeskyních, které se nacházely v permafrostu,
zmrzlé vrstvě, kde nestoupá teplota nad
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nulu celoročně. Na dnešní Sibiři tato vrstva sahá až do hloubky okolo 800 m.
Bádání začalo vlastně posledního března
roku 1988. To Pavel Zbuzek slanil nad budovami Kruhového lomu do nevelkého
otvoru 22 m nade dnem lomu. Jím objevená jeskyně Buml dosáhla délky 280
m. Během výzkumu dostal na stůl V. Cílek
vzorky zvláštních krystalů, nalezených v
této jeskyni. Po zpracování K. Žákem se
ukázalo, že se jedná o kryogenní krystaly
kalcitu, vzniklé vymražováním z vodního
roztoku. Nález z Tetína umožnil spojit podobné nálezy ze Slovenska, Polska, Německa či Rumunska. Na bádání se podí-
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leli vědci z těchto zemí a výsledek jejich
práce zaujal i americkou NASA.
Důvodem byla myšlenka, zda by se podobné jevy nedaly najít na povrchu takových těles jako je Měsíc, Mars, či jiné
vesmírné objekty. Umožnilo by to totiž
datování geologického vývoje těchto
těles. Zároveň je vymražování z roztoků
důležitou technologií při výrobě čistých
látek, jak při výrobě léčiv, krystalů pro
polovodiče apod. Poznání těchto procesů v přírodě má tedy význam přímo
vesmírný.
Ladislav Pecka, zastupitel

Správné řešení křížovky z minulého
čísla zpravodaje
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Vítězem soutěže se stal
pan Vojtěch Karas.
Za nejrychlejší odpověď a
správné řešení získal knihu
Tetín svaté ludmily.
Gratulujeme!
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Sdružení svaté Ludmily na
Tetíně Vás a Vaše přátele zve
na vernisáž výstavy tvorby
Daniely Kosové 27. dubna
2019 v 16 hod. do kostela
sv. Jana Nepomuckého v Tetíně.
Vystoupí Petr Hejný na violoncello.
Výstava potrvá do 31. října 2019.
Otevřeno sobota, neděle
a svátky 10 - 18 hod.
Projekt je realizován za finanční pomoci obce Tetín.

Daniela Kosová
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kostel sv. Ludmily (únor 2019)

foto: Anna-Marie Hrdličková

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

26. č. Tetínského zpravodaje vyšlo 20. března 2019
První číslo ze tří za rok 2019, místo vydání: Tetín
Vydává Obecní úřad na Tetíně pro své občany
Na Knížecí 2, 26601 Tetín tel./fax: 311 622 316, e-mail: ou@tetin.cz
IČO: 00233889
Zpravodaj tiskne - Alois Vašků
Na Knížecí 168, 26601 Tetín
IČO: 06408737, DIČ: CZ7209113956
Tetínský zpravodaj je zaevidován na Ministerstvu kultury ČR
pod ev. č. MK ČR E 10611
26. číslo Tetínského zpravodaje připravili:
Vojtěch Hrdlička (SVV), Mgr. Ivana Vašků
Na obsahu 26. čísla Tetínského zpravodaje se příspěvky podíleli:
Vojtěch Hrdlička, Ing. Martin Hrdlička, Ladislav Pecka,
MTCP (Hons) Ondřej Hrdlička, Mgr. Martin Loduha, Mgr. Ivana Vašků,
Mgr. Alena Škulecová, Lenka Viezánová, Hana Rajmonová, Bc. et Bc. Eliška Švandová
MVDr. Luboš Gardoň, Stanislav Fuks, Ing. Martin Machulka, Jiřina Floriánová
Ing. Jiří Bouček, Pavel Sedmík, Petr Malíř, Mgr. Alena Vacková, Hana Hofmeisterová

