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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tak mám možnost oslovit Vás naposledy v tomto
volebním období. Čekají nás ještě tři měsíce práce
a pak již počátkem října komunální volby. V tomto
vydání Tetínského zpravodaje najdete přehled naší
práce za poslední 4 roky. Přehled investic, kulturních
a sportovních akcí, činnost zastupitelů. Z článků plyne, že za námi kus práce je. Co tedy ale považuji za
náš největší úspěch? Nevidím ho pouze v množství
vyasfaltovaných ulic a dalších realizovaných investicích nebo snad v množství kulturních akcí. Úspěchem je především skutečnost, že se nám
kolem vedení obce povedlo shromáždit
velké množství občanů, kteří pro obec
či komunitu pracují, a to velmi často bez
nároku na odměnu. Nespoléháme tedy
pouze na zastupitele a zaměstnance
obce, ale povedlo se nám především rozpohybovat činnost výborů a pracovních
skupin. Zde se ve prospěch obce realizují
místní odborníci na různé oblasti činnosti. Kvete činnost různých zájmových
organizací, kterým obec pomáhá jak organizačně, tak finančně. Povedlo se nám
vytvořit nové vztahy na mezinárodní i
meziobecní úrovni. Máme široký seznam
dodavatelů pro různé oblasti činnosti. Povedlo se založit Technické služby
Tetín, které kromě provozu skládkování
zeminy řeší úklid obce. Spolehlivě funguje i Obecní úřad Tetín, který prochází
úspěšně množstvím kontrol, kterými nás

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

Ing. Martin Hrdlička, starosta

zásobuje byrokracie českého státu. Fungují hasiči, děti chodí do naší mateřské a
základní školy rády. Myslíme, že máme
šanci nestát se satelitem Berouna a ani
Prahy, a udržet si svou svébytnou identitu. Tetín žije!!!
Jak tedy v příštím volebním období?
Chceme pokračovat kontinuálně v práci i v příštím volebním období. V říjnu
tedy přijďte k volbám a dejte hlas kandidátům, které jste si vybrali. Budete mít
příležitost vybírat z několika kandidátek.
Máte možnost „kroužkovat“. Vybírejte ty
osobnosti, kteří dle Vašeho názoru mají
dobrou vůli, znalosti, zkušenost a pracovitost.
Děkuji tedy Vám všem, kteří Tetínu pomáháte, za Vaši práci v současném volebním období. A těším se na spolupráci
i v budoucnu!

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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Škola v přestavbě
Na konci května 2018 byla zahájena rekonstrukce podkroví v Základní škole.
Bude kompletně zrekonstruováno podkroví, kde vznikne nová třída. Dodavatelem se stala firma Jílek Stavby, která byla
vybrána ve výběrovém řízení.
V rámci stavebních prací dojde k sejmutí
střešní krytiny a k výměně vazby krovu,
bude proveden nový strop nad stávajícími třídami ve 2. podlaží. Do podkrovního prostoru bude vybudováno nové
schodiště. V takto připraveném prostoru

vznikne nová třída a další potřebné zázemí - toaleta, archiv, a vždy potřebné
sklady.
Nová třída by měla být hotová v říjnu
2018. Pak skončí současné provizorium
probíhající výuky v Kulturním domě, a
děti se vrátí do opravené školy bez strachu, že jim střecha spadne na hlavu.
Ing. Martin Machulka, předseda pracovní
skupiny pro Investiční rozvoj (SIR)

Informace z OÚ Tetín
GDPR a životní jubilea
Z důvodu zpřísnění užívání osobních údajů (GDPR) nebude obecní úřad oslovovat
seniory s žádostí o povolení přijít popřát k významným životním jubileím. Pokud
bude mít jubilant zájem o návštěvu zástupců obce, musí to oznámit osobně (případně prostřednictvím někoho z jeho rodiny) na OÚ.
Děkujeme za pochopení.
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Zpráva z činnosti zastupitelstva
V každém prvním čísle Tetínského zpravodaje v roce jsme zveřejňovali činnosti zastupitelů za uplynulý rok, aby občané mohli sledovat aktivitu svých zvolených zástupců.
Nyní ke konci čtyřletého mandátu zastupitelů jsme pro Vás připravili i statistiku a
tabulku účasti jednotlivých zastupitelů na veřejných zasedáních, valných hromadách
Modrého lomu s.r.o., dnes už Technických služeb Tetín s.r.o. a také účast na poradách
zastupitelů. Dále také shrnutí činností výborů a pracovních skupin, shrnutí programu zastupitelů, na kterém se shodli v roce 2014 a který byl zveřejněn ve 14. čísle
Tetínského zpravodaje. Z tohoto programu také vychází Tetínský zpravodaj: Program
2014-2018 – Shoda zastupitelů v těchto bodech: Úřad, 2. bod: Učiníme kroky vedoucí
k dobré informovanosti občanů.

Docházka zastupitelů na poradách, veřejných zasedání a
valných hromadách Modrého lomu s.r.o. (dnes TS Tetín s.r.o.)
Vysvětlivky:
Týká se období od listopadu 2014 – červen 2018. Přítomnost je zvýrazněna modrou
barvou a nepřítomnost barvou červenou.
Grafy v levé části
- Ukazují účast jednotlivých zastupitelů na Veřejných zasedáních a valných hromadách Modrého lomu s.r.o. (nyní TS Tetín s.r.o.).
- Celkový počet veřejných zasedání a valných hromad byl 38.
- U zastupitele Jindřicha Šafry se počítají pouze dvě zasedání, následně se vzdal mandátu zastupitele – nahradil ho Libor Burian – u něj se počítá celkem 36 zasedání. U
zastupitele Ing. Michala Hejny se počítá celkem 16 zasedání, následně se vzdal mandátu zastupitele a nahradil ho Jiřího Pinkas – u něj se počítá celkem 22 zasedání. U
ostatních zastupitelů se počítá celkem 38 zasedání.
Grafy v pravé části
- Ukazují účast jednotlivých zastupitelů na poradách zastupitelstva.
- Celkový počet porad byl celkem 39.
- U zastupitele Jindřicha Šafry se počítají pouze dvě porady, následně se vzdal mandátu zastupitele – nahradil ho Libor Burian – u něj se počítá celkem 37 porad. U zastupitele Ing. Michala Hejny se počítá celkem 16 porad, následně se vzdal mandátu
zastupitele a nahradil ho Jiřího Pinkas – u něj se počítá celkem 23 porad. U ostatních
zastupitelů se počítá celkem 39 porad.

36x přítomnost a 2x absence z celkem 38 zasedání
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Martin Hrdlička (Tetín 2010)

Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
37x
přítomnost a
1x nepřítomnost
z celkem
38 zasedání

Porady zastupitelů
39x přítomnost a 0x nepřítomnost
z celkem
39 porad

Ondřej Hrdlička (ODS)

36x přítomnost
a 2x absencenepřítomnost
z celkem 38 zasedání
přítomnost

-----------------------Ivan Smetana (Tetíňáci pro Tetín)
Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
37x přítomnost a 1x nepřítomnost
z celkem 38
zasedání

Porady zastupitelů
37x přítomnost a 2x
nepřítomnost
z celkem
39 porad

Ondřej Hrdlička (ODS)

36x přítomnost
a 2x absencenepřítomnost
z celkem 38 zasedání
přítomnost

-----------------------Martin Novák (Tetín 2010)
Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
34x přítomnost a 4x
nepřítomnost
z celkem 38
zasedání

přítomnost

Porady zastupitelů
34x
přítomnost a
5x nepřítomnost
z celkem
39 porad

nepřítomnost

36x přítomnost a 2x absence z celkem 38 zasedání
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Ondřej Hrdlička (ODS)

Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
36x přítomnost a 2x
n e p ř í to m nost
z celkem 38
zasedání

Porady zastupitelů

30x
přítomnost
a 9x nepřítomnost
z celkem
porad
Ondřej Hrdlička39(ODS)

36x přítomnost
a 2x absence nepřítomnost
z celkem 38 zasedání
přítomnost

-----------------------Libor Burian (Tetín 2010)

Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
31x přítomnost
a 5x nepřítomnost
z celkem 36
zasedání

Porady zastupitelů
30x přítomnost a 7x
nepřítomnost
z celkem
37 porad

Ondřej Hrdlička (ODS)

36x přítomnost a 2x absence z celkem 38 zasedání

přítomnost

nepřítomnost

-----------------------Nataša Závorová (Tetíňáci pro Tetín)
Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
26x přítomnost a 12x
nepřítomnost
z celkem 38
zasedání

přítomnost

Porady zastupitelů
22x přítomnost a 17x
nepř ítom nost
z celkem
39 porad

nepřítomnost
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36x přítomnost a 2x absence z celkem 38 zasedání
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Josef Nosek (STAN)

Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
32x
přítomnost a
6x nepřítomnost
z celkem
38 zasedání

Porady zastupitelů
18x přítomnost a 21x
nepřítomnost
z celkem
39 porad

Ondřej Hrdlička (ODS)

36x přítomnost
a 2x absencenepřítomnost
z celkem 38 zasedání
přítomnost

-----------------------Jiří Pinkas (Tetín 2010)

Veřejná zasedání +
Porady zastupitelů
valné hromady TS Tetín
16x
pří- 17x přítomnost a tomnost a
6x nepří- 6x nepřítomnost
tomnost
z celkem z celkem
22 zasedá- 23 porad
ní Hrdlička (ODS)
Ondřej

36x přítomnost a 2x absence z celkem 38 zasedání

přítomnost

nepřítomnost

-----------------------Stanislava L. Syrovátková (STAN)

Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
22x přítomnost a 16x
nepř ítom nost
z celkem
38 zasedání

přítomnost

Porady zastupitelů
16x
přítomnost a
23x nepřítomnost
z celkem
39 porad

nepřítomnost

36x přítomnost a 2x absence z celkem 38 zasedání
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Michal Hejna (Tetín 2010)
Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín
11x
přítomnost a
5x nepřítomnost
z celkem16
zasedání

Porady zastupitelů
14x přítomnost a
2x nepřítomnost
z celkem
16 porad

Ondřej Hrdlička (ODS)

36x přítomnost
a 2x absencenepřítomnost
z celkem 38 zasedání
přítomnost

-----------------------Jindřich Šafra (Tetín 2010)

Veřejná zasedání +
valné hromady TS Tetín

2x přítomnost a 0x
nepřítomnost
z celkem
2 zasedání

přítomnost

Porady zastupitelů
2x přítomnost a 0x
nepřítomnost
z celkem
2 porad

nepřítomnost

Zdroje: Zápisy a usnesení zastupitestva, zápisy valných hromad Modrého lomu s.r.o.
(dnes již TS Tetín s.r.o.), zápisy z porad zastupitelů.

------------------------

Plnění programu: 2014-2018 shoda zastupitelů v těchto
bodech:

Vysvětlivky:
Černou barvou – program zveřejněný ve 14. čísle Tetínského zpravodaje. Modrou barvou
komentář
Samospráva
Kromě zákonem stanovených výborů (Kontrolní a Finanční) založíme výbory: Kulturně sportovní a Školský, a dále pak pracovní skupiny: Vnější vztahy a Investiční rozvoj
– Splněno, založeny výbory: Kontrolní, Finanční, Kulturně sportovní, Školský (Nyní už pra-
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covní skupina), pracovní skupiny: Vnější vztahy, Investiční rozvoj, Životní prostředí
- Zastupitelé a členové všech stran se v těchto výborech a pracovních skupinách aktivně zapojí. – Částečně splněno, míra aktivity byla u každého zastupitele různá (viz. činnosti zastupitelů za každý rok – zpravodaje: 15, 17, 20, 23.
Úřad
- Reorganizace obecního úřadu za účelem zefektivní jeho chodu a zajištění skutečné
podpory samosprávě. – Částečně splněno, reorganizace částečně proběhla v roce 2015
- Učiníme kroky vedoucí k dobré informovanosti občanů - pravidelná veřejná zasedání ZO, výběrová řízení, dotazy na občany k aktuálním tématům a investicím, hospodaření obce atd. – Splněno - obnovení Tetínského zpravodaje, vznik facebookových
stránek, besedy s občany, vize rozvoje, architektonická soutěž, budoucnost sportovního
areálu, zveřejňování činnosti zastupitelů, výbory a pracovní skupiny otevřené veřejnosti,
častá veřejná zasedání - prostor pro občany se vyjádřit
Projekty/Investice
- S ohledem na velké výročí v roce 2021- 1100 let od umučení sv. Ludmily připravíme
architektonický plán revitalizace ,,starý Tetín‘‘ (náves + okolí kostelů) a zajistíme realizaci projektu. – Částečně splněno, proběhla architektonická soutěž s možností občanů
se vyjádřit. Rozděleno na více projektů. Některé jsou již ve finální fázi projektování a brzy
budou připraveny na realizaci rekonstrukce - shání se peníze na realizaci.
- Budeme pokračovat v rekonstrukci komunikací. Zpracujeme plán priorit s ohledem
na jejich frekventovanost a bezpečnost občanů. – Splněno, vytvořen, zrekonstruována
ulice Hájka z Libočan, Chmelenského, cesta v Kodě, cesta k řece, letos na podzim proběhne rekonstrukce ulice v Rybářích.
- Rekonstrukcí sportovního areálu chceme docílit jeho lepšího využití. - Zorganizována beseda s občany, nyní příprava projektu.
- Zprůhledníme provozování vodovodu a kanalizace na Tetíně. Neprodáme příslušnou technickou infrastrukturu, kterou chápeme jako strategickou součást obce.
- Splněno
- Zajistíme efektivní a transparentní provoz firmy Modrý lom s.r.o. a trvalé výnosy pro
rozpočet obce. V rámci zákonných limitů se budeme snažit provozovat lom tak, aby
byl přínosem pro tetínské občany. – Splněno, Firma se přejmenovala na Technické služby Tetín, hospodaření je pozitivní a do rozpočtu obce Tetín přináší sta tisíce korun – viz.
Zpráva TS Tetín a článek v tomto a v minulém čísle zpravodaje.
- Zrušení střelnice: opozice navrhuje, najít všeobecně přijatelné řešení. – Střelnice byla
zrušena.
Kultura a život
- Chceme nadále podporovat základní a mateřskou školu. – Zateplení školky, nová odborná učebna ve škole + plánované zateplení školy, odizolování budovy základní školy.
- Zajistíme harmonogram a organizační podporu plánovaných akcí . – Zřízení Kulturně sportovního výboru + příprava Kulturního kalendáře. Tetínské organizace mohou čerpat NI dotace od Obce Tetín na svékulturní akce
- Granty obce na jednotlivé akce budou poskytovány na základě standardizované
žádosti a podmínkou poskytnutí bude vždy zpráva z akce a povinná publicita (mini-
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málně na stránkách obce) -Zřízeno, rozdělení částek navrhuje Kulturně sportovní výbor
a následně schvaluje zastupitelstvo.
- Podpoříme kroužky pro mládež, tak aby trávila svůj volný čas na Tetíně. – Obec Tetín
podporuje akce pro děti, které přichází z iniciativy místních sdružení a občanů.
Zdroj: 14. číslo Tetínského zpravodaje

------------------------

Výbory a pracovní skupiny Obce Tetín

Finanční výbor
Předseda: MTCP (Hons) Ondřej Hrdlička
Úkol:
1. Pravidelná kontrola hospodaření obce
2. Pomoc s přípravou rozpočtu
3. Zhodnocení hospodaření předchozích let
4. Finanční poradenství dalším výborům a pracovním skupinám
Hodnocení starosty: Práce byla uspokojivá. Podpora byla poskytována.
Kontrolní výbor
Předseda: Ivan Smetana
Úkol:
1. Kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce
2. Kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecními úřadem
3. Plnit další úkoly, jimiž pověří výbor zastupitelstvo obce (konkrétně pořádek v obci)
Hodnocení starosty: Výbor resp. jeho předseda fungoval v kontrolní roli spíše neoficiálně
a to při kontrole zápisů z veřejného zasedání a také pravidelnou přítomností na poradách ZO.
Kulturně-sportovní výbor
Předseda: Libor Burian
Úkol:
1. Vytvořit databázi aktivních subjektů v obci
2. Koordinace všech kulturních a sportovních akcí
3. Standardizace podávání žádostí a následné poskytování neinvestičních dotací
obce na jednotlivé akce, následná kontrola splnění podmínek poskytnutí
4. Zapojení co nejširší veřejnosti do kulturního a sportovního dění v obci
Hodnocení starosty: Výbor fungoval dobře při vydefinování pravidel přidělování NI
dotací pro kulturní účely a aktivně organizoval kalendář akcí.
Pracovní skupina pro Školství (dříve Školský výbor)
Předseda: Ing. Michal Hejna
Program:
1. Příprava podkladů pro zajištění požadavků školy a sladění s požadavky Obce
2. Spolupráce s občanskými sdruženími a KSV při pořádání volnočasových aktivit pro
mládež
3.Příprava reaktivních a proaktivních řešení či minimalizace potencionálních nebez-
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pečí pohybu mládeže v rámci školních a volnočasových aktivit v areálu obce
Hodnocení starosty: Výbor zpočátku nefungoval uspokojivě. M. Hejna měl tendenci řešit
vše sám. Po jeho odstoupení z funkce zastupitele pak převzal vedení zastupitel Nosek ml.,
za kterého jsem byl nucen vedení provádět jako starosta. V druhé polovině období se do
práce vrhl M. Hejna znovu a v současné době skupina funguje týmově a kvalitně.
Pracovní skupina pro Vnější vztahy (SVV)
Předseda: Matthew Václav Duras
Úkol:
1. Reprezentace obce Tetín navenek a získávání kontaktů
2. Získávání finančních prostředků pro Tetín nejen z dotačních titulů
3. Milénium 2021
4. Partnerské obce – ČR i zahraničí
Bylo celkem 29. schůzí této pracovní skupiny
Hodnocení starosty: Výbor fungoval dobře a patřil k těm aktivnějším pracovním skupinám.
Pracovní skupina Investiční rozvoj (SIR)
Předseda: Ing. Martin Machulka
Úkol:
1.Aktualizace Strategického plánu obce
2.Plán investičního rozvoje na volební období
3.Územní plán – vytvoření územního plánu
4.Dílčí architektonické studie řešící klíčové lokality Tetína
5.Zajištění projektové přípravy schválených investičních akcí
6.Odborná podpora realizace konkrétních investičních akcí dle Plánu investičního
rozvoje
Hodnocení starosty: Především díky Martinu Machulkovi, Ondřeji Hrdličkovi, ale i dalším
členům fungoval z pohledu starosty nejlépe ze všech.
Pracovní skupina Životního prostředí (SŽP)
Předseda: Martin Novák
Úkol:
1.Dohled nad provozováním vodárenství na Tetíně
2.Řízení odpadového hospodářství
3.Ochrana přírody – spolupráce s orgány ochrany přírody
4.Komunální zeleň
5.Dohled na technickou četou
6.Připomínkování investičních akcí z pohledu životního prostředí
Hodnocení starosty: Spokojenost. Přes krátké působení měla skupina za sebou konkrétní
výsledky.
Celkově chci jako starosta poděkovat všem občanům zapojeným do práce. Většina z nich
to dělala bez nároku na odměnu a tedy zdarma. Ještě jednou díky.
(Zdroj: programy Pracovní skupin a výborů)
Vojtěch Hrdlička, člen pracovní skupiny pro Vnější vztahy (SVV)
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Přehled Kulturních a sportovních
akcí na Tetíně 2014 - 2018
Tetín žije!!! Tento slogan spojuje naše kulturní a sportovní akce. Stal se nedílnou součástí tetínského trička a jasně vyjadřuje, že se na Tetíně nenudíme. Na Tetíně je plno
kulturních akcí, a to především díky místním občanským sdružením, Kulturnímu výboru, Pracovní skupině pro Vnější vztahy a vedení obce. Je skvělé, že zde máme plno
aktivních lidí, kteří akce organizují a vymýšlí. Navíc se v poslední době zlepšila koordinace akcí. Pokusíme se vyjmenovat všechny akce pro veřejnost, které se na Tetíně
konaly mezi lety 2014 a 2018 (některé akce se každý rok opakují):
- Pouť ke Svaté Ludmile/Tetísnké posví- - Pochod patera Karla Dvorského
cení
Dračí lodě (Tetínská reprezentace)
- Fotbalová utkání SK Tetín
- Tříkrálová sbírka
- Konference Hájka z Libočan aneb ná- - Festival stranou – evropští básníci navrat autora na místo činu
živo
- Sraz starostů a politiků na Tetíně
- Zdravotní cvičení v Sokolovně
- Královský průvod: Průvod vévody Ště- - Cvičení pro ženy v Sokolovně
pána II. na Tetín a Karlštejn
- Florbal/Fotbal pro děti v Sokolovně
- Fichtl cup
- Cruise summer day - Sjezd veteránů
- Dětský letecký den
- Myslivecký ples
- Dětský den na hřišti
- Ples farní charity Beroun v KD Tetín
- Olympijský běh
- Tetínský Vánoční jarmark
- Olympijský den na Tetíně
- Drakiáda na Tetíně
- Sraz Tetínských živnostníků a podnika- - Sraz Ludmil na Tetíně
telů
- Mikulášská pro děti
- Sportovní a dětský karneval
- Mikulášská zábava
- Noc kostelů
- Tenisový turnaj – Memoriál J. Spala
- Den boje za svobodu a demokracii 17. - Adventní concert Comodo
listopadu
- Vánoční jízda na ponících
- Rozsvícení Vánočního stromečku
- Silvestrovská zábava
- Svatojánská pouť
- Pochod na památku padlých v 1. světo- Pochod patera Karla Dvorského
vé válce z Tetína
- Přednášky ve Vinotéce
- Chovatelská přehlídka v KD Tetín
- Vernisáže v kostele Sv. Jana Nepomuc- - Otevření stezky Svaté Ludmily – (Bekého, koncerty v kostele Sv. Ludmily
roun-Tetín-Srbsko)
- Táborák nejen s písničkou na faře
- Křest knihy: Tetín Objektivem historie
- Vítání občánků
- Křest knihy: Tetín Svaté Ludmily
- Vánoční setkání seniorů
- Prezentace architektonických návrhů
- Zájezdy občanů Tetína po republice historického jádra obce (výběr variant
(Tetín u Jičína, Mělník, Budeč....)
občany Tetína)
- Čarodějnice
-Budoucnost sportovního areálu na

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
13
Tetíně – beseda pro občany Tetína v sa- - Tetínské vinobraní pro děti
lónku Tetínské hospody
- Tetínská burčáková slavnost
- Vymetání půdy
- Akce Tetínských hasičů
- Tetínské AED v akci – školení první po- - A další skvělé akce.....
moci
Vojtěch Hrdlička, SVV

Víte, jak hospodaří vaše obec?
Většina z nás si denně počítá své výdaje
na život, abychom se vešli do našich příjmů. Nikterak je tomu i na jiné úrovni, a
to v naší obci. Určitě jste si už říkali, kolik
dostává naše obec peněz z našich daní,
na co je vydává a jak hospodaří? Pojďme
se tedy podívat na posledních 7 let hospodaření Tetína.
Co vlastně plní naší obecní kasičku? Jsou
to příjmy od státu a kraje (podíly z daně
z příjmu, DPH, daň z nemovitosti našich

Příjmy v tis. Kč

20 000
15 000

občanů, dotace), příjmy z místních poplatků a darů (odpady, užívání veřejného prostranství, vstupné, povolení, …)
a příjmy z vlastní činnosti (dividendy ze
založených společností). Z grafu vývoje
příjmů je vidět, že za poslední 4 roky došlo k nárůstu příjmů o 3,7 mil., což nám
umožňuje více investovat do naší obce.
Také se podařilo získat na dotacích 15,3
mil.

13 025

12 469

2011

2012

11 042

11 905
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2014

14 595

14 935

15 628
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2016
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10 000
5 000
0

Z těchto příjmů obec platila rekonstrukce
našich silnic a chodníků, zhodnocovala
hmotný majetek (kulturní dům, Sokolovna, …), který narostl v posledních letech
z 81 na 90 mil.. Výdaje jsou rozděleny pro
lepší přehlednost do grafu, kde je vidět, že
podíl výdajů na služby pro obyvatelstvo
výrazně narůstá a výdaje na veřejnou správu klesají.

Rok

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

CELKEM

Získané dotace
3 339
3 146
723
299
3 397
1 829
2 545

15 278

14

0

0
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Podíl výdajů v %

Podíl výdajů v %
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služby pro obyvatelstvo

2013

2014

2015

veřejná správa a služby

2016

2017

průmyslová a ost.odvětví

Vysvětlivky: Průmyslová a ost. odvětví zahrnují: dopravu, vodní hospodářství...; Veřejná správa a služby: státní
moc, státní správa, samospráva, finanční operace.. ; Služby pro obyvatelstvo: kultura, školství, bydlení...

Když tyto dva balíčky smícháme získáme celkový hospodářský výsledek, který je na
velikost naší obce velmi dobrý.
Rok
Hosp. výsledek

2011
2 320

2012
-1 185

2013
1 506

2014
1 762

2015
2 484

2016
2 304

2017
-169

Zdroj grafů: tabulka vytvořena členkou finančního výboru Ing. Ivanou Fleismanovou na základě
rozpočtů obce Tetín.

Na závěr lze tedy z těchto informací vidět, že obec hospodaří dobře, jelikož výdaje investuje do majetku obce, který narůstá. Finance čerpá z větší části ze státních
finančních zdrojů a částečně z dotací. Obec je v současné době nezadlužena, ale v
souvislosti s probíhající investiční aktivitou lze očekávat v příštích letech financování
i za pomoci překlenovacích či střednědobých úvěrů.
Ing. Martin Krtek, člen finančního výboru

Přehled investic 2014-2018

Dokončené investice
Elektrifikace návsi a veřejné osvětlení
Koordinace uložení elektrického, telekomunikačního vedení a veřejného osvětlení do jedné kynety
Výměna světelných zdrojů v celé obci.
Odpovědná osoba: M. Novák
Stav: dokončeno 2017
Domeček na hřišti
Přístavba sprch a toalet k domečku.
Odpovědná osoba: J. Nosek st., Martin
Hrdlička
Stav: dokončeno 2016.

Sanace vlhkosti ve škole
Sanace vlhkých stěn v přízemí budovy
školy. Odpovědná osoba: V. Pšenička
Stav: dokončeno 2015
Oprava školky
Oprava padající zdi, rekonstrukce přístřešku, odvodnění pozemku, demontáž
starého schodiště a oprava průchodu ze
školky na dvůr. Nová výmalba interiéru a
oprava toalet.
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno 2016

2018

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
Oprava schodů pod kostelem
Dokončení oprav schodů pod kostelem
sv. Ludmily.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2015
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci –
projekt
Pasport dopravního značení, dotazník
pro občany, vypracován projekt pro realizaci nových značek.
Odpovědná osoba: Ivan Smetana,
Martin Hrdlička
Stav: dokončeno 2017
Zateplení kulturního domu
Kulturní dům je důležitou obecní budovou. Obec proto využila velmi výhodné
dotace na zateplení střechy, stěn i oken.
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno 2015
Ulice Hájka z Libočan
Oprava potřebné komunikace, ale díky
menší dotaci pouze k parkovišti u hřiště,
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dořešení dešťové kanalizace. Nutná revize projektu.
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno 2017 včetně všech
vjezdů, zůstává sporný vjezd k p. Konvalinkovi
Cesta v Kodě
Vyřešen problém přístupu v nemovitostem v Kodě smírnou cestou. Rekonstrukce cesty z Korna za minimální výdaje
obce.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2015
Vize rozvoje – základní
Vytvoření vizí rozvoje, které vydefinují
jasnou představu o budoucím rozvoji
obce. Opírají se o názory občanů a odborníků. Řeší klíčová místa v obci (Starý
Tetín, okolí KD, sportoviště). Podklad pro
Územní plán
Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: dokončeno 2016

Zateplený Kulturní dům s noo
Zateplený kulturní dům s novou fasádou
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Architektonická studie
– Náves (soutěž)
Za cílem komplexní úpravy historického
jádra byla jako první krok uspořádána
soutěž o nejlepší architektonický návrh.
Výsledky byly prodiskutovány vedením
obce a občany.
Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: dokončeno 2016
Rekonstrukce sociálního zařízení v
kulturním domě
V návaznosti na zateplení střechy, stěn i
oken se vybudovalo nové sociálního zařízení, které bylo ve velmi špatném stavu.
Odpovědná osoba: M. Machulka, L. Burian
Stav: dokončeno 2016
Odvodnění strmých nezpevněných
komunikací na několika místech v
obci
Zamezení velké eroze povrchu a odvedení vody do kanalizace v několika ulicích (např. V Rybářích, Pod Valy, Ve Hrobích, od Župní na Damil). Bylo řešeno s
vybranými většími investicemi.
Odpovědná osoba: V. Pšenička, M.
Hrdlička
Stav: dokončeno 2017
Oprava sochy Panny Marie
Oprava socha, která je v majetku obce.
Obnovena v souladu s instrukcemi
památkové péče.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2017
Zateplení školky – projekt
Vyprojektováno s cílem úspěšného získání dotace na realizování zateplení
budovy
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno 2016
Zateplení školy – projekt
Vyprojektováno s cílem úspěšného získání dotace na realizování zateplení bu-
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dovy
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno 2016
Parkoviště u sokolovny
Zřízení parkování na východ od budovy
a za garáží pí. Plotové. Přesunutí veřejného osvětlení. Na veřejné osvětlení byl
připraven projekt a získáno územní rozhodnutí.
Odpovědná osoba: Pšenička za pomoci
Martina Nováka (VO)
Stav: dokončeno 2018
Záchody škola
Rekonstrukce záchodů ve škole
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno 2015
Dešťová kanalizace – pasport
Pro potřeby odhalení černého vypouštění splaškové kanalizace a do dešťové
bylo potřeba zmapovat stávající stav.
Tento pasport slouží i jako podklad k žádostem o dotace.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2016
ZŠ – odborná učebna – projekt
Projektová příprava včetně projednání
odborné učebny pro účel získání dotace
Odpovědná osoba: M. Hejna,
M. Machulka
Stav: dokončeno
Nový hřbitov – oprava
Oprava márnice, hřbitovní zdi a okolní
zeleně
Odpovědná osoba: S. Syrovátková, M.
Machulka, V. Pšenička
Popis: dokončeno 2016
Opravy komunikací na Tetíně
Opravy komunikací (V Rybářích, Ve Hrobích, Župní), jejich povrchů, vpustí, obrubníků apod.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2017
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Oprava trafiky
Odpovědná osoba: M. Hrdlička, B. Kahlert
Stav: dokončeno 2017
Cyklotrasa Beroun-Tetín-Srbsko
Dopravního značení cyklotrasy, zanesení
do map a dílčí opravy cest.
Odpovědná osoba: Hrdlička Ondřej
Stav: dokončeno 2017
Tetínský potok – úprava
Estetická úprava koryta potoka kameny
z místních lomů pod čističkou.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2018
Polní cesty – účelové komunikace –
projekty
Jsou to projekty polních cest/účelových
komunikací v majetku obce, které se mohou opravovat za finance SPÚ. Role obce
byla iniciační a kontrolní.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2017
Zateplení školky – realizace
Na základě investice 32. (Zateplení školky-projekt) zajištěna realizace zateplení.
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: dokončeno 2017
Opravy komunikací na Tetíně -
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2.etapa – Chmelenského – realizace
Opravy komunikace ulice Chmelenského na základě získané dotace. Oprava
povrchu, oprava vjezdů a vytvoření parkovacích stání.
Odpovědná osoba: M. Machulka, V. Pšenička
Stav: dokončeno 2017
Dobudování splaškové kanalizace –
Ve Mlýně
Dokončení kolaudace a dobudování přibližně 35 m řadu.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: dokončeno 2018
investice v realizaci
Obnova zeleně v obci
Vypracování projektu obnovy a ochrany
zeleně uvnitř obce a následná žádost o
dotaci z MŽP na kácení, sázení nových
stromů a jejich péči.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: projekt dokončen, čeká se na dotaci
Sanace stěn a rekultivace Modrý lom
Odpovědná osoba: M. Hejna, M. Hrdlička
Stav: přislíbena dotace, realizace 2018 a
2019
Více na straně 20

Zateplená školka s novou fasádou
+ prodloužení zábradlí z důvodu bezpečnosti
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Zrekonstruovaná ulice Dr. Chmelenského

Projektová dokumentace chodníků v
ulici Na Knížecí
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: projekt dokončen, je schvalován
úřady a žádá se o dotaci
Více na straně 21
Projektová dokumentace cyklostezky
na Tetín
Více na straně 21
Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: projekt dokončen, je schvalován
úřady a žádá se o dotaci
Prováděcí projekt návsi v návaznosti
na architektonickou studii
Navazující projekt (pro Územní rozhodnutí) na investici č. 16 pro komplexní
úpravu historického jádra Tetína. Následovat bude dokumentace pro stavební
povolení a dokumentace pro provedení
stavby, stavební povolení. Poté je možné
stavbu realizovat. Nejprve se soustředíme především na komunikaci Na Parkáně včetně prostorů před farou a kostely
Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: projekt je v realizaci
Územní plán obce
Vytvoření územního plánu. Územní plán

předem určuje jasné limity pro investory
a majitele nemovitostí a definuje jasnou
vizi rozvoje obce. Předchází stresovým
situacím a sporům, které obec pak musí
řešit. Základním podkladem pro Územní
plán jsou Vize rozvoje.
Odpovědná osoba: O. Hrdlička
Stav: v létě 2018 bude dokončena návrhová část
Sportovní areál a park u nového hřbitova – projekt
Vyprojektování technicko-provozní studie pro Sportovní areál, park u nového
hřbitova, hřbitov a jeho nejbližší okolí.
Odpovědná osoba: O. Hrdlička, L. Burian
Stav: přípravné práce pro projekt
Dobudování splaškové kanalizace –
projekt
Vyprojektovat splaškovou kanalizaci až
na konec obce směrem na Beroun.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička, M. Machulka
Stav: projekt je v projednávání
Zateplení a oprava muzea – projekt
Projektování celkové rekonstrukce a zateplení budovy muzea, kde se počítá s
rozšířením muzea.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: projekt je v realizaci
Rybník na návsi – projekt
Více na straně
Odpovědná osoba: O. Hrdlička, M. Novák,
Stav: projekt dokončen a je schvalován

Opravená pamětihosdnost
Socha Panny Marie s Jezulátkem
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úřady
Vysokorychlostní internet - projekt
Na Tetíně chybí vysokorychlostní internet a je potřeba tu problematiku ve
střednědobém horizontu řešit. Firma
Cetin bude projektovat hlavní řád a pravidla pro rozvody sítě po obci.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička,
O. Hrdlička, M. Haber
Stav: přípravné práce pro projekt
Nádrž na vodu – Starý hřbitov
Umělohmotná nádrž na vodu u kostela bude přesunuta za hřbitovní zeď a
bude do ní doveden svod na vodu u
okapu. Hřbitov je sice pozemek církve,
ale jedná se o veřejné prostranství a tak
by se měla obec umět postarat.
Odpovědná osoba: M. Novák, J. Pinkas,
Z. Páleníček
Stav: bude dokončeno 2018
Kulturní dům – dokončení exteriéru
Odpovědná osoba: V. Pšenička
Stav: bude dokončeno 2018
Více na straně 20
Oprava zábradlí a zídek
Dílčí oprava zábradlí a zídek kolem
místních komunikací. Již částečně realizováno.
Odpovědná osoba: V. Pšenička
Stav: průběžně realizováno
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
– realizace
Odpovědná osoba: I. Smetana
Stav: částečně realizováno v roce 2017,
pokračuje se v 2018
Více na straně 21
Opravy komunikací – projekty (Bořivoje + Na Příkopech, Obratiště bus, V
Rybářích, Damilská)
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: průběžná příprava projektů ulic
od roku 2017
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Více na straně 22
Starý hřbitov – oprava zdi
Zeď je v majetku římskokatolické církve,
ale díky dotační výzvě MZE se ZO rozhodlo podpořit její opravu administrováním dotace. Finančně se obec na opravě
podílet nebude.
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: administrování dotace, bez finančního podílu
Polní cesty – účelová komunikace 6u –
realizace
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: polní cesta od hřiště k železnici.
Těsně před dokončením
Více na straně 20
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Oprava komunikace V Rybářích
- realizace
Více na straně 21
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: bude realizováno v roce 2018
Oprava fasády veřejné WC
Odpovědná osoba: M. Hrdlička
Stav: bude realizováno v roce 2018
Více na straně 21
ZŠ – odborná učebna – realizace
Více na straně 21
Odpovědná osoba: M. Machulka
Stav: realizováno přes léto 2018
Ondřej Hrdlička,
Pracovní skupina Investiční rozvoj (SIR)

Plánované investiční akce připravované
a realizované do konce roku 2018
Do konce roku 2018 budou realizovány nebo projektově připravovány
následující aktivity uvedené v pořadí
v jakém jsou projektově připraveny,
schváleny Zastupitelstvem obce, jsou
realizovány nebo je realizace před
zahájením.
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 plánuje zajištění hlavní stěny proti pádu kamenů. V další fázi bude
opraven také portálový tunel a přístupové komunikace.
Kulturní dům – dokončení
exteriéru
Po celkové rekonstrukci střech a fasády

objektu Pohostinství a Kulturního domu,
na kterou obec získala dotaci, bylo potřeba dokončit opravy přímo nesouvisející s
touto rekonstrukcí. Jednalo se o úpravu
soklu, okapní chodník kolem objektu,
hlavní schodiště do pohostinství a boční
vstupy do Kulturního domu, rekonstrukce letní zahrádky. Ještě zbývá opravit
hlavní vstupní schodiště do Kulturního
domu, tato oprava proběhne na podzim.
Do budoucna se plánuje přestavba vestibulu Kulturního domu, možná výměna
inženýrských sítí a úprava parku u Kulturního domu.
Polní cesta od hřiště k Berounce
V rámci projektu Stezka svaté Ludmily se
v současné době dokončila oprava polní
esty od hřiště k Berounce, která přímo
navazuje na nedávno zrekonstruovanou
ulici Hájka z Libočan. Cesta bude částeč-
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ně zpevněná štěrkodrtí a takto umožní
kvalitnější přístup pro pěší a cykloturistiku k řece Berounce a k následně navazující stezce do Srbska. Obec Tetín pro
tento účel čerpala dotaci ze SZIF (Státní
zemědělský a intervenční fond).
Oprava komunikace V Rybářích
Pokud se nic neočekávaného nestane,
ještě na podzim 2018 proběhne oprava
komunikace v ulici V Rybářích. Obdobně
jako u opravy ulice Chmelenského a ulice Hájka z Libočan se podařilo na opravu
získat dotaci. Stávající nevyhovující povrch bude odstraněn a nahrazen novým
asfaltovým povrchem.
Oprava fasády veřejného WC
Fasáda tohoto objektu není pěkná a bylo
by vhodné jí opravit. Proto obec využila
příležitosti, kdy Římskokatolická farnost
Beroun plánuje na své náklady opravit
fasádu Hasičárny, a nechá opravit i tento
obecní objekt tak, aby vznikl jednotný
celek na turisticky frekventovaném místě. Objekt WC bude opraven i ze strany
školní zahrady. Opravu fasády hasičárny
financuje farnost. Oprava proběhne v
červenci nebo srpnu.
Základní škola – odborná
učebna
Oprava střechy a stropu nad 2. nadzemním podlažím a vznik nové učebny v podkroví budovy základní školy je popsán ve
vlastním článku tohoto zpravodaje. Tato
náročná rekonstrukce proběhne převážně přes prázdniny s předpokládaným
malým přesahem do září tak, aby dočasná výuka dětí v Kulturním domě byla po
co nejkratší dobu.
Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
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Byl zpracován projekt na dopravní značení po celé obci. V současné době dochází k postupné realizaci dopravního
značení, které zajistí větší přehlednost a
bezpečnost silniční dopravy v obci.
U následujících akcí se finišuje s jejich
projektovou přípravou, případně probíhá jednání s dotčenými orgány státní
správy a vyřizuje se povolení pro realizaci těchto akcí, případně se shání
finanční prostředky z dotací pro jejich
realizaci:
Příprava dokumentů pro realizaci
chodníků v ulici Na Knížecí
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
po získání souhlasů většiny vlastníků
vjezdů a dále dotčených orgánů státní
správy a vlastníka krajské hlavní silnice
byl dokončen projekt pro stavební povolení, kam byly zapracovány veškeré
připomínky. Nyní nás čeká další kolečko
pro získání finálních souhlasů a předpokládáme v roce 2018 získání stavebního
povolení tak, aby bylo možné zažádat o
dotaci, případně rovnou realizovat tuto
investici. Nutným předpokladem realizace bude získání dotace a současně se
pokusíme zajistit i opravu komunikace 3.
třídy ve správě KSÚS.
Projektová dokumentace cyklostezky
z Berouna na Tetín
Vedení obce chce na Tetín přilákat více
turistů a zároveň zajistit bezpečnější dopravu pro cyklisty, chodce a obyvatele
bytových domů na rozvodně a pro chod-
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ce, směřující z Tetína do Berouna. Řešením je vybudování cyklostezky či pěšího
chodníku z Berouna na Tetín. Součástí
projektu je také zbrzdění dopravy při
vjezdu do obce. V současné době finišuje zpracování projektové dokumentace a
probíhá dořešení majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených pozemků.

místě je naplánováno přesunutí sběrného dvora do prostoru Modrého lomu.
Byla dokončena projektová dokumentace a získáno povolení stavby. V současné
době je zažádáno o dotaci na tuto investici, čeká se na její výsledek, bez získání
dotace by nebylo možné tuto investici
realizovat.

Rybník na návsi
V rámci architektonické studie byl vyčleněn ucelený projekt revitalizace požární
nádrže a jejího okolí a to z důvodů vypsaných dotačních programů na revitalizaci rybníků a požárních nádrží a zadržování vody v krajině. V první části bylo
provedeno dovedení přepadové vody
z Domášova spolu s výměnou hlavního
vodovodního řadu přes Velkostatek. V
druhé části se dle návrhu architektonické
studie dokončuje projektová dokumentace nutná pro získání povolení stavby
tak, aby bylo možné žádat o dotaci.

Opravy komunikací – projekty
V období do roku 2020 lze očekávat
dotační výzvy na opravy komunikací, z
tohoto důvodu je potřeba zajistit projektovou připravenost. V současné době se
připravuje projektová dokumentace pro
ulice Bořivoje, Na Příkopech, obratiště
autobusů s možnou zastávkou u vinárny.
Současně se řeší v rámci celkové
architektonické studie návsi i ulice Na
Parkáně vedoucí ke škole. Následně se
počítá i s ulicí Damilskou. Předpokládá se
postupné dokončování těchto projektů.
Nutnou podmínkou rychlé realizace je
úspěšné získávání dotací.

Sběrný dvůr v prostoru Modrého lomu
Vzhledem k nedůstojnému umístění
sběrného dvora u Nového hřbitova a i
k nedostatečnému prostoru na tomto

Martin Machulka,
předseda (SIR)

OÚ Tetín: Informace pro nájemce hrobových míst na
Novém hřbitově v Tetíně

Upozorňujeme nájemce, že podle zákona č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, je možno ukládat nebo
vyzvedávat ostatky pouze s předchozím povolením obecního úřadu.
Totéž se týká výměny hrobového zařízení. V případě porušení předpisů je obec
oprávněna uložit peněžitou sankci.
Podrobnosti budou zveřejněny do září letošního roku na webových stránkách obce.
Obecní úřad Tetín
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Vysokorychlostní internet na Tetíně
V Plánu investičního rozvoje můžete tento projekt najít pod číslem 39. Jak si možná někteří z Vás pamatují, nebyl Tetín
propojen optickým kabelem díky nesolidárnímu přístupu jednoho z občanů.
Od té doby uběhlo mnoho let, ale místní
telekomunikační operátoři se v rychlosti internetu příliš neposunuli. Ne vše se
totiž dá v oblasti telekomunikací „řešit
vzduchem“. Zkrátka nejvyšší přenosové
rychlosti poskytuje optický kabel.
Z tohoto důvodu jsem kontaktoval vedení společnosti CETIN a přesvědčil je o
výjimečném charakteru naší obce a tato
společnost obnovila svou snahu optický
kabel do centra obce dovést. V současné době se provádějí projekční práce a
jedná se s vlastníky pozemků. Je naděje,
že by se kabel mohl realizovat již v roce

2019.
Cílem je postupně dovést optická vlákna
až do domů. Již několik let při rekonstrukcích komunikací přikládáme do výkopů i
chráničky, aby se jimi v budoucny mohly
optické kabely protáhnout. Do budoucna budeme pokládat rovnou optické kabely při rekonstrukcích komunikací.
Je to zkrátka běh na dlouhou trať a jsem
rád, že se mi podařilo domluvit alespoň
dílčí posun a to je navýšení rychlosti přenosové rychlosti přes melický telekomunikační kabel z průměrných 6Mbit/s na
průměrných 15Mbit/s.
Vše bude možné ale realizovat v případě
vstřícnosti majitelů pozemků. Tak nám
držte v jednáních palce.
Maritn Hrdlička, starosta
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Speleologická záchranná služba se
stěhuje na Tetín
Speleologická záchranná služba České
speleologické společnosti (SZS ČSS) byla
zřízena v roce 1982 jako dobrovolná
specializovaná složka České speleologické společnosti. Jejím posláním je poskytnout neprodlenou a kvalifikovanou
pomoc v případě nehody v jeskyních
nebo jiných extrémních podmínkách, na
něž je materiálně i odborně připravena.
Dalším posláním je spolupracovat při záchranných akcích v případě přírodních
katastrof a stavech ohrožení životů a
majetku na základě vyzvání složek Integrovaného záchranného systému České republiky, jehož je také SZS od roku
1996 součástí.
Další důležitou činností je provádění prevence vzniku nehod při pobytu v podzemí. Vzhledem k existujícímu objektivnímu nebezpečí, které jeskyňáře vždy při
jejich pohybu v podzemí provází (chlad,
tma, hloubky, zatopení, padající kamení
apod.) se jej SZS snaží v co největší míře
eliminovat. Za tímto účelem SZS provádí zabezpečování nebezpečných partií
konkrétních podzemních lokalit, organizuje semináře o poskytování první pomoci v případě nehody, organizuje akce
zaměřené na nácvik jednolanové techniky a záchrany z lana a v neposlední řadě
provádí publikační a osvětovou činnost.
V řadách Speleologické záchranné služby České speleologické společnosti působí vybraní zkušení speleologové, kteří
procházejí lezeckým a zdravotnickým výcvikem a jsou schopni v případě potřeby
poskytnout kvalifikovanou pomoc. Díky
dlouholetým zkušenostem a pravidel-

nému nácviku velmi dobře ovládají vyproštění zraněného z těžko přístupných
podzemních prostor. Tyto zkušenosti
předávají členům lezeckých družstev Hasičského záchranného sboru, s nímž SZS
již léta úzce spolupracuje. Speleologická
záchranná služba je tvořena 30 členy ve
dvou stanicích s působností v oblastech
Čechy a Morava.
V současné době má SZS stanice Čechy
sklad záchranářského materiálu v dlouhodobě nevyhovujících nevytápěných
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prostorách v Srbsku. Protože disponuje
specifickým materiálem, z něhož hlavně zdravotnickému materiálu a elektrickým přístrojům nesvědčí chlad, využilo
vedení SZS stanice Čechy nabídku obce
Tetín, přesněji pana starosty, k přestěhování skladu stanice do dosud prázdných
prostor bývalé tetínské pošty. Nyní se
připravují zmíněné prostory k přesunu
záchranářského materiálu.
Zároveň byla zahájena spolupráce mezi
SZS a místní JSDH za účelem součinnosti při případných nehodách v podzemí,
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popř. záchranných akcích ve špatně přístupných částech Českého krasu.
Členové SZS děkují obci Tetín za poskytnutí důstojných prostor pro sklad
stanice, věří v dobrou spolupráci s tetínskými hasiči a společně s nimi doufají ve
vybudování nové společné budovy, kde
najdou své zázemí jek místní hasiči, tak i
speleologičtí záchranáři.
Jan Zelinka,
Česká speleologická společnost Tetín

Hejtman Jiří Čunek na návštěvě Tetína
Po vicepremiérovi vlády, ministru kultury,
senátorovi za Berounsko, po několika poslancích či zastupitelích Středočeského
kraje navštívil 8. 4. 2018 Tetín i hejtman
Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek. Starosta Tetína Ing. Martin Hrdlička senátora přivítal a ukázal mu Tetínské instituce
a pamětihodnosti a pozval ho na 4. sraz
starostů a politiků na Tetíně. Starosta i senátor společně řešili možnosti spolupráce
Tetína i Zlínského kraje a to především v
rámci projektu Svatá Ludmila 1100 let,
který Tetín úspěšně zviditelňuje po celém
Česku. Na Tetín má totiž vést jedna větev
Cyrilometodějské kulturní stezky.
Hejtman Čunek dosáhl v prvním kole senátních voleb v roce 2012 ve volebním
obvodě Vsetín 47,28% hlasů (zdroj idnes.
cz), následně zvítězil i ve druhém kole a v
krajských volbách v roce 2016 vyhrál volby se ziskem 22,97% hlasů (zdroj indes.cz)
a stal se hejtmanem Zlínského kraje. Nyní
Hejtman a senátor Jiří Čunek se po návštěvě Tetína vyjádřil své nadšení
starostou Martinem Hrdličkou z naší krásné historické vesnice a rád by
na Tetíně
tuto kolébku české historie znovu
navštívil.
Vojtěch Hrdlička, SVV
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TS Tetín - aktuální dění a
nabídka služeb
Vážení spoluobčané, rád bych využil
této příležitosti a krátce vás informoval
jednak o aktuální situaci ve společnosti
Technické služby Tetín s.r.o. (dříve Modrý
lom Damil s.r.o.) a dále o službách, které
vám nabízí náš pracovní tým. Pokud jde
o zavážení areálu Modrého lomu, situace
v prvním pololetí se vyvíjí velmi uspokojivě. Podařilo se stabilizovat obchodní
vazby a získat stabilní portfolio zákazníků, kteří se na nás pravidelně obracejí.
Samozřejmě pokračuji v další akvizici a
získávání nových obchodních partnerů.
Je třeba rovněž připomenout, že jsme
u zákazníků známi jako spolehlivý a kooperující partner a náš přístup si zákazníci velmi chválí. Velký dík patří správci
lomu panu Noskovi, který se za všech
okolností snaží vyjít zákazníkům vstříc,
ale zároveň důsledně dohlíží na to, aby
do Modrého lomu byl ukládán pouze
povolený materiál. Vysoká poptávka po
našich službách nám umožnila zvýšit od
01.06.2018 ceny za ukládání. Chceme tak
přispět k dalšímu zvýšení obratu a hospodářského výsledku a tím i finančnímu
posílení rozpočtu obce Tetín. Za rok 2017
byl obci vyplacen podíl na hospodářském výsledku ve výši 600 tis. Kč. Důležitá informace je, že pro vás občany Tetína
se cena nemění a zůstává stále 124 Kč /
m3 bez DPH resp. 150 Kč s DPH / m3.
Tým technických služeb rovněž plní svědomitě svěřené úkoly a to jak pro obec
Tetín, tak pro občany obce i externí zákazníky. Také kolegům z technické čety
bych touto cestou chtěl poděkovat za
jejich nasazení, často mimo běžnou

pracovní dobu a za každého počasí. Z
významných zakázek pro Tetín jmenuji
pomoc při blokovém čištění komunikací
v obci, pomoc při zajištění pouti a průvodu vévody Štěpána a rovněž pomoc
při stěhování základní školy. Někteří z
vás občanů již našich služeb také využili (především autodopravy) a věříme, že
jste byli s naším servisem spokojeni. Rád
bych ještě jednou připomenul, jaké služby naše společnost vám, občanům obce
Tetín nabízí:
• Údržba zeleně, sekání trávy a další sezónní zahradnické práce s využitím techniky TST (fukar na listí, rider Husqvarna,
křovinořez, ruční sekačka, malotraktor
atd).
• Kácení a prořezání dřevin – odborné
provedení těžebních a dřevorubeckých
prací s využitím techniky TST – motorové
pily.
• Štěpkování – na základě zápůjční
smlouvy s obcí provádí TST drcení dřevěného odpadu, především větví z prořezávek a kácení.
• Odvoz odpadu do sběrného dvora –
jedná se o odvoz od vybraných občanů,
kteří nemohou zajistit odvoz odpadu
vlastními silami jako jsou senioři, invalidé apod. (zde je služba poskytována
zdarma) nebo kteří se rozhodnou z jiného důvodu (například vzhledem k
množství odpadu) využít službu TST na
komerční bázi.
• Autodoprava – TST disponuje lehkým
nákladním automobilem Iveco DAILY třístranný sklápěč o nosnosti 1.500 kg
Mimo dopravy v rámci prací pro obec
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Tetín nabízíme automobil i pro přepravu
odpadní zeminy a kameniva k uložení do
lomu a to jak pro občany Tetína, tak pro
zákazníky v širším okolí, kteří nemají zajištěnu vlastní autodopravu.
Pokud jde o ceny za výše uvedené služby, najdete je na našich webových stránkách www.tstetin.cz. Na tomto místě si
dovoluji základní ceny krátce připomenout:
Ceník služeb
Výše uvedené služby budou vyúčtovány
standardně dle následující kalkulace:
Hodinová sazba obsluhy (vč. řidiče autodopravy)* 150 Kč za hodinu a osobu
Autodoprava, přivezení a odvoz techniky nákladním autem** 10 Kč/km (od
01.07.2018 se cena zvyšuje na 15 Kč/km)
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Motohodina – drobná technika (motorová pila, křovinořez apod.)* 60 Kč za hodinu
Motohodina – lehká technika (malotraktor, sekačka ruční apod.)* 80 Kč za hodinu
Motohodina – střední technika (rider,
štěpkovač)* 120 Kč za hodinu
*Účtuje se každá započatá hodina
** Minimální účtovaná vzdálenost je
1 km
V případě jakýchkoli dotazů nebo problému mne prosím kontaktujte na telefonu 606 188 908.
Ing. Tomáš Báča
jednatel společnosti Technické služby
Tetín s.r.o.

Sledujte Tetín na Instagramu!

Tetín se snaží o své zviditelnění a využití
svého obrovského turistického potenciálu různými způsoby. Žijeme v době sociálních sítí a naše obec má již čtyři roky
facebookový účet s názvem: Obec Tetín.
Letos na jaře byl založen i instagramový
účet se stejným názvem.
Obec využívá facebook i instagram pro
komunikaci s veřejností. Výhoda této komunikace je, že je efektivní a zadarmo.
Instagram slouží ke vkládání a sdílení
fotografií na profilech jednotlivých uživatelů. Obec Tetín sem vkládá fotografie
z kulturních akcí, či pozvánky na ně, ale

také i fotografie našich tetínských památek a krásné přírody, což jsou věci, kvůli
kterým je Tetín slavný. Sledujte také Tetín
na instagramu a na facebooku a sdílejte
tetínský profil se svými známými.
Děkuji!

Vojtěch Hrdlička, člen (SVV),

Změna režimu svozu komunálního odpadu

Letní svozy (duben, květen, červen, červenec, srpen, září - 6 měsíců) svoz 1x za
7dní.
Zimní svozy (říjen, listopad, prosinec, leden, únor březen -6 měsíců) svoz 1x za
14 dní.
Platnost změny režimu svozu KO je od 20. 6. 2018
Obecní úřad Tetín
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Dětský den na Tetíně
(Cirkus na hřišti)

Dětský den proběhl 3. 6. 2018 na hřišti TJ
a SK Tetín. Letošní rok se nesl v cirkusové
náladě.
Tetínský dětský den patří tradičně k
hojně navštěvovaným akcím a tradičně
mu přeje i počasí. Děti si užily soutěžní
stanoviště, které pro ně připravili Tetínské maminky a ochotní rodiče. Oblíbený ping pong si pro děti opět připravilo Sdružení Sv. Ludmily. Přijela se na
nás podívat Policie ČR – Šárka a Honza
Ksandrovi, kteří ochotně dětem ukázali
výzbroj i policejní vozidlo. Dále se děti
mohly povozit na ponících: děkujeme
moc Alici Kahlertové.
Každoročně nejatraktivnější stanoviště
„BEDÝNKY“ připravili jeskyňáři - bez nich

bychom si dětský den neuměli představit. Soutěžní stanoviště poučné a zajímavé pro děti včetně atraktivní ukázky hašení hořícího vozu připravilo SDH Tetín.
Vzhledem ke slunečnému počasí se velice hodila dětem pěna, kterou včetně
následného opláchnutí připravili tetínští
hasiči. Myslím si, že pěna byla skutečným
vrcholem dětského dne a zároveň skvělou zábavou.
Další doprovodná akce: UVAŘ, PŘIJĎ A
OCHUTNEJ, kterou organizovaly Marcela
Červenková a Anne Marie Páleníčková,
měla své přiznivce a přispěla k fajn dni. O
další občerstvení jak pro pořadatele tak i
pro návštěvníky se postarali Lucie a
Marcel Burianovi.

30

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Chtěla bych poděkovat Všem, kteří se podíleli na uspořádání dětského dne – Tetínským maminkám, rodičům, TETÍNSKÝM JESKYŇÁŘŮM, SDH TETÍN, Alici Kahlertové,
rodině Burianových, TJ a SK Tetín za možnost využití hřiště a zázemí. Myslím si, že
dětský den se opět povedl na výbornou a těším se na další rok…
Hana Rajmonová, Tetínské maminky

Dětský modelářský den na Tetíně
Dětský modelářský den se letos konal
26. 5. 2018 již po osmé. Na modelářském letišti na Koledníku bylo pro děti
připraveno několik soutěží, z nichž nejpřitažlivější bylo vystřelování házedel
gumou na čas. Další soutěží byla například chůze na chůdách nebo skákání v
pytli. Soutěžících bylo 32 a všichni byli
odměněni medailemi, diplomy a drobnými dárky. Veliký úspěch u dětí sklidilo
shazování bonbónů z modelu letadla na
letištní plochu. K prohlédnutí byly modely letadel a vrtulníků, někteří mode-

láři předvedli své modely v letu. Během
dne zahráli dva členové skupiny Stopaři písničky pro děti a známé písničky z
pohádek. Pro všechny přítomné bylo
připraveno občerstvení, sladké dobroty
napekly manželky modelářů. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
přípravě a průběhu dětského dne podíleli. Hlavními sponzory této akce byli:
Johnny servis, Goba, OÚ Tetín, pí. Monika
Šinknerová, pí. Dagmar Nováková. Všem
patří veliký dík.
Vlastimil Závora, LMK Tetín
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Starosta Tetína se setkal s ministrem
zahraničí Německa a s představitelem
Svobodného státu Bavorsko

Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel
a starosta Martin Hrdlička

Starosta Obce Tetín Ing. Martin Hrdlička byl pozván v březnu do Německa na
slavnostní 40. ročník Goslarského Pancketu. Pohostinnost projevil především
čestný berounský občan a velký přítel
Tetína Burkhard Siebert, kterého jste poznali před dvěma lety v roli Vévody Bavorského na Tetíně. Přítomen byl kromě
ředitele obří firmy Siemens především
dosluhující spolkový ministr zahraničí
Německa Sigmar Gabriel (na fotografii).

V květnu se starosta Tetína setkal s reprezentantem Svobodného státu Bavorsko
v Praze. Cílem bylo zapojit tuto zemi do
projektu Svatá Ludmila 1100 let a především do kulturní akce Průvod Vévody
Štěpána II. na Karlštejn.
Snad tyto kroky přispějí k posílení cestovního ruchu na Berounsku, což svou
měrou může přispět k rozvoji místního
podnikání.
Vojtěch Hrdlička, SVV
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Průvod Vévody Štěpána II.
Bavorského - (2.-3.6.2018)
Letos již třetím rokem se „Poselstvo vévody Štěpána II. Bavorského“ vydalo z
Králova Dvora přes Beroun na Tetín. Na
návsi, kde průvod zastavil, děti ze zdejší
školy zazpívaly „Tetínskou hymnu“ Nad
Berounkou pod Tetínem. Po zdravici Te
-tínských k vévodu Štěpánovi děti ze ZŠ
ještě zatančily. Rytíři předvedli šermířský
souboj a byl prezentován i historický tanec.
Druhý den pokračoval průvod přes Srbsko na Karlštejn, kde se setkal s Královským průvodem Karla IV. Vévodu Štěpána doprovodily děti z Tetína až do Srbska.
Novinkou letošního průvodu „Poselstva

vévody bavorského“ byl relikviář svaté
Ludmily, rekvizita inspirovaná středověkými ostatkovými relikviáři, ve kterém
byla uložena replika hedvábné látky, nalezené v hrobce sv. Ludmily.
Tento „relikviář“, upomínající na jednu ze
zakladatelek české panovnické dynastie,
babičku svatého Václava, byl slavnostně
nesen na zdobených nosítkách. Vystavo
-ván byl na všech zastávkách Poselstva
vévody Štěpána II.
Děkuji všem pomocníkům.
Lenka Viezanová
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Tenisový turnaj
Memoriál Josefa Spala

Jistě všichni víme, že na Tetíně jsou dva
antukové tenisové kurty. Nebyly dlouhou dobu moc využívané, až před několika lety se domluvilo několik mladých
kluků, ročník 1950-1960 a začali na kurtech hrát. Ten nejmladší z nich Josef Spal
se o kurty staral, aby na ně byl přístup a
byly využívané. Když v květnu 2014 náhle odešel, rozhodli se jeho kamarádi na
jeho počest uspořádat tenisový turnaj ve
čtyřhrách, které také on dobře hrál. Letos
se hrál již 4. ročník, který se hraje pravi-
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delně počátkem května a účastnilo se ho
12 dvojic z Tetína a okolí. Ne pokaždé se
povede Tetíňákům vyhrát. Letošní ročník
vyhrála dvojice ze Srbska Jan Haloma a
Luboš Zikán st., ale 7. nebo 8. místo je
také dobré, hlavně že se hraje. Kdyby byl
na Tetíně kurt s umělým povrchem, bylo
by to ještě lepší.
Děkuji OÚ Tetín za drobné upomínkové
předměty pro všechny hráče.
Josef Bára
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Lípa Republiky
Lípa republiky ozdobí jedno z center
obce - „zelený ostrůvek“ před vinotékou. Snad jednou tento strom bude při
dvoustém výročí republiky dominantou
této části obce. Celou slavnostní a symbolickou akci připravila skupina životní
prostředí v obsazení Martin Novák, Jiří
Pinkas a Hana Skleničková. Lípu zasadili pracovníci Technických služeb Tetín
v předvečer slavnosti a druhý den, 13.

dubna, byly kořeny symbolicky zaházeny zeminou „pozlacenou“ památeční
lopatou. Oslava se stala příležitostí k setkání pamětníků, kterým k poslechu a k
zábavě hrála hudební skupina Třehusk
ze Zadní Třebaně. Za zajištění akce děkujeme místním hasičům, panu Páleníčkovi
a dětem, a v neposlední řadě také zpěvákům z kostela sv. Jakuba v Berouně.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Projev starosty při příležitosti zasazení
Lípy:

v roce 1918 zčista jasna. Skoro bych státnost
nazval stavem mysli lidí, kteří zde žijí. Státnost
se rodila dávno na úsvitu našich dějin. Vznik
českého státu můžeme datovat do doby, kdy již
existovalo na Tetíně hradiště a kdy zde snad žila
bájná Teta a rozhodně zde několik měsíců před
svou smrtí žila i kněžna Ludmila. Právě ona
vychovala patrona českého státu svatého Václava a jeho mladší bratr Boleslav již vybudoval
stát, který sahal odsud až na západní Ukrajinu.
Přijetí křesťanství nebylo en přijetí cesty, ale i

Přivítání
Jako starosta Vás jménem celého zastupitelstva obce vítám na této malé oslavě, kterou
jsme u příležitosti 100 let republiky uspořádali.
Vítám i přespolní a poutníky, kteří se sem na
Tetín zavítali.
Státnost na úsvitu našich dějin
Při oslavě tohoto kulatého výročí bychom si
měli uvědomit, že česká státnost se nezrodila
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bránou do tehdy civilizovaného světa. Právě
zemští patroni byli vždy posilou Čechům v těžkých dobách jejich historie.
Dlouhá cesta
Přemyslovský stát trval skoro 400 let a na trůně se vystřídala i celá řada králů z nichž si nelze
nepřipomenout Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, který vládnul říší od Baltu až
po Jadran a vyznamenal se zakládáním měst
nejen v Čechách, kde
můžeme připomenout například tehdy založený sousední Beroun, ale i Královec (dnešní ruský
Kaliningrad).
Můžeme ještě připomenout císaře Karla, který,
ač kosmopolita, si zvolil naší zemi za své zázemí. A my si ho připomeneme průvodem Vévody Štěpána Bavorského, který se cestou na
Karštejn pokloní na Tetíně památce prabáby
Karla IV., sv. Ludmily.
Mohli bychom připomenout osobnosti reformace (například i našeho Hájka z Libočan), baroka či českého národního obrození (zde Václava Vojáčka) a rozkvět českých zemí na přelomu
19. a 20. století.
Války
Cesta k obnovené státnosti však nebyla jednoduchá a dějiny této země provázela i období
vraždění a plundrování. Můžeme jmenovat
husitské války, kdy Beroun byl dobit a v klášteře
bylo upáleno asi 700 obyvatel, tzn. významná
část tehdejšího města. Můžeme jmenovat 30ti
letou válku, kdy se počet obyvatel naší země
kvůli vraždění a nemocem snížil až na polovinu.
A koneckonců i 1.s větovou válku, kdy na frontách zahynulo i velké množství Tetíňáků, jejichž
jména najdete na zdejším pomníku padlých.
Vznik republiky
A právě předválečný rozkvět české společnosti a výsledky první světové války umožnily
tehdejším osobnostem iniciovat vznik samostatné Československé republiky. V první řadě
jsou jmenováni T. G. Masaryk, Edvard Beneš a
Milan Rastislav Štefánik. Není možno nepřipo-
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menout též osobnosti, které nebyly v exilu a
bojovaly za samostatnost doma. Lze jmenovat
Karla Kramáře, Václava Klofáče, Milana Hodžu.
Rozhodně pomohla bojová aktivita ruských,
francouzských a italských legií. Rozhodujícím
momentem bylo ale uznání nároku na vznik
Československa ze strany Dohody tzn. Francie,
Británie, ale především Spojených států, prezidenta Wooddrowa Wilsona. Povedlo se vytvořit
stát, který ovšem nebyl zcela kompaktní a měl
řadu národnostních a společenských rozporů,
které v budoucnu přinesly problémy.
100 let nebylo vždy lehkých
Když si projdeme historii těch sta roků, ne vždy
si uvědomujeme, jak toto období bylo složité.
Začátky první republiky byly provázeny poválečnými těžkostmi, spojenými se sociálními
nepokoji. Poklid dvacátých let přešel ve velkou
hospodářskou krizi, která nejvíce ve třicátých
letech postihla především, ale nejen, pohraniční regiony s německým obyvatelstvem. Vznik
nacionálního socialismu v Německu pak významně svou zvrácenou ideologií ovlivnil i velkou část českých Němců. Mnichovská dohoda,
Druhá republika a vše již směrovalo k rozpadu
a okupaci okleštěného Československa. Těžké
roky války ovšem naštěstí celou zemi nezdecimovaly, jak tomu bylo například v Polsku. Takže
poválečné roky obnovily naději v budoucnost.
Po válce však významná část obyvatelstva
uvěřila slibům komunistů a ti v únorovém puči
převzali ve státě moc. Pro některé obyvatele to
znamenalo radostné roky,
pro jiné ovšem okradení o soukromý majetek,
perzekuce, věznění a popravy. Vláda komunistů znamenala postupný ekonomický pokles.
Zkrátka ze šesté nejvyspělejší ekonomiky světa
jsme se v roce 1989 ocitli na 46 místě na světě.
Po revoluci
Od sametové revoluce uběhlo již bezmála třicet
let. Přes všechny dílčí problémy, korupční aféry
a politické boje, které demokracii provází, musíme že prožíváme nejdelší období, kdy ekonomi-
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ka prosperuje, lidé jsou svobodní, mohou cestovat, a nebyla u nás žádná válka. Já osobně
jsem rád, že taková malá země, kde žijeme, je
součástí velkého společenství, které se jmenuje
Evropská unie a že jsme součástí spojenectví
NATO. Věřím, že členství v těchto organizacích
nám nabízí bezpečnost a ekonomický rozvoj. Je
jen na nás, zda toho využijeme. Zde stojí za připomenutí osobnost prezidenta Václava Havla,
který byl postavou naší malou zemi celosvětově
přesahující, jež dodnes budí ve světě respekt.
Lžiproroci
Jako již dříve v historii se objevují lžiproroci, kteří se nám snaží vsugerovat, že je vše špatně, že
máme žít v permanentním strachu. Tu z imig-
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rantů, tu ze svých sousedů, tu z jiných ras, tu z
chudých, tu z bohatých. Snaží se v nás budovat
strach z jiného. Je to podobné, jako když se Češi
v minulosti báli židů, Němců, Poláků, a kdoví
koho ještě.
Budoucnost
Důvod připomenutí historie této země bylo si
uvědomit, že naše státnost netrvá pouze 100
let, ale více než 1000 let. Že máme být hrdí na
to, na jakých základech naše země stojí. Já věřím v sebevědomí našeho národa, věřím, že světu má co dát a rozhodně se světa nemusí bát.
A proto Vás Tetíňáci prosím, nebojme se a svou
zemi budujme, tak jak skutečně chceme.
Martin Hrdlička 13. 4. 2018

Olympijské hry na Tetíně

O víkendu 23. - 24. 6. se na tetínském
fotbalovém hřišti uskutečnily Tetínské
olympijské hry, jejichž pořadatelství se
ujaly SK Tetín a ZŠ a MŠ Tetín. Přestože
se někteří účastníci v obou dnech řídili
heslem barona de Coubertina, že není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se, byly k

vidění i špičkové sportovní výkony, k čemuž přispělo ideální počasí.
Sobota byla vyhrazena 2. ročníku soutěžních klání dospělých. Ve 13 hodin zapálil
Josef Hejna slavnostně olympijský oheň
a poté si celkem 18 účastníků poměřilo
síly v běhu na 100 m, 400 m a 60 m, v
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hodu oštěpem a koulí, lukostřelbě a
střelbě ze vzduchové pistole, cyklistické
stíhačce a potápění na výdrž. Nejúspěšnějšími sportovci se stali Vlastimil Janda
a Petr Pospíchal se třemi zlatými medailemi a kromě nich obrazně ozdobili svá
čela vavřínem ještě Martin Krtek, Josef
Burian, Jana Burianová a Michal Hejna.
V neděli v 10 hodin se olympijský oheň
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rozhořel znovu, tentokrát rukou Tomáše
Neumanna, a tím byl zahájen 1. ročník
dětské olympiády. Celkem 27 dětí soutěžilo v 5 věkových kategoriích ve skoku
dalekém z místa, lukostřelbě, hodu kriketovým míčkem, paralelním slalomu na
koloběžce a běhu na 60 m, 60 m překážek a 400 m.
Michal Hejna

Noc kostelů - na Tetíně

V pátek 25. 5. 2018 proběhla - už po
páté - na Tetíně Noc kostelů v rámci celonárodní a mezinárodní akce stejného
jména. Všechny tři tetínské kostely byly
otevřené pro návštěvníky od 19,30 do
22 hod. Naši průvodci, paní Hahnová a
p. Pecka, byli připraveni sloužit návštěvnikům během celého večera. Program se

odehrával postupně ve všech tetínských
kostelech. Po rozeznění zvonů paní Marie Smetanová přivítala návštěníky a pozvala je nejdříve do kostela sv. Jana Nepomuckého, kde se po úvodním slovu
mohli podívat na letošní výstavu o Václavu Hájkovi z Libočan. Jejím autorem je

38
PhDr. Linka, který na sérii panelů poutavě a v zajímavých detailech zachytil život
a dílo někdejšího duchovního správce
na Tetíně. Program pak již tradičně pokračoval pod širým nebem na malém zahradním hřbitůvku u kostela sv. Kateřiny.
Vystoupil zde soubor dobových nástrojů
Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila, který na Tetíně vystoupil již minulý
rok v rámci konference o V. Hájkovi Libočan. V podání Ritornella zazněly hudební ukázky z Hájkovy doby a z českých
barokních kancionálů i se zasvěceným
komentářem pana kapelníka. Na konec
v kostele sv.Ludmily, osvětleném jen
svíčkami, přečetl pan Jan Hofmeister z
Koněprus úryvky z Kristianovy kroniky z
konce X. století o sv.Ludmile. Na varhany
preludoval Petr Krutský, ke kterému opět
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jako již minulý rok přidala svůj příjemný
hlas paní Eva Hazuková ze sboru Comodo.
Početní návštěvníci přišli nejen z Tetína,
ale i z Prahy a okolí. Děti měly již tradičně
svůj vlastní program, který pro ně připravily opět paní Magda Koryčanská a paní
Hanka Hofmeisterová, tajuplnou hru o
poklad sv.Ludmily. Nakonec byli účastníci pozváni na malé pohoštění pod zvonicí kostela sv.Kateřiny.
Večerní atmosféra, procházka mezi našimi třemi kostely, i program se pěkně doplňovaly a souzněly s geniem loci Tetína .
Za sdružení sv. Ludmily a farní
společenství
Zdeněk a Anne-Marie Páleníčkovi

Sokol na Tetíně
Sokol Tetín patří k nejstarším aktivním
tetínským spolkům. Založen byl již v
roce 1906 a v tomto ohledu mu mohou
konkurovat jen tetínští hasiči, kteří tehdy
končili druhé desetiletí své činnosti.
Dnešní Sokolové zdědili po svých předchůdcích kromě bohaté tradice i sokolovnu ze 30. let 20. století. Ta se v roce
2016 dočkala výměny oken, zateplení a
nové fasády, což byla ovšem pouze první
etapa celkové rekonstrukce. V budoucnosti nás čeká mimo jiné ještě oprava
střechy, či rekonstrukce kotelny, výměna
topných těles a rozvodů.
V současnosti působí pod hlavičkou Sokola oddíl rekreačního volejbalu, cvičení
rodičů s dětmi, cvičení žen a zdravotní
cvičení. Od září 2017 byl nově zaveden kroužek florbalu pro mladší školáky (chlapce i dívky) a to zejména díky

ochotnému Martinu Loduhovi, kterému
pomáhají Radek Červenka a Pavel Bára.
Nový kroužek ocenili zejména rodiče,
kteří takto nemusí vozit své děti do Berouna.
Sokolovnu ovšem využívají, hlavně v
zimním období, i další tetínské organizace jako Tělovýchovná jednota (fotbalisté), Sbor dobrovolných hasičů, šermíři a
samozřejmě i ZŠ a MŠ Tetín. Sokolovna je
také pronajímána dalším zájemcům na
sport (volejbal, tenis, badminton, ping
pong atd.), oslavy spojené se sportem a
také na ubytování pro nenáročné turisty.
Pozitivní je, že se podařilo najít pro sokolovnu využití i v letních měsících a v
období od 16. července do 17. srpna zde
najdou útočiště letní příměstské tábory.
Již druhým rokem je pořádá zavedená
agentura Svatojánci.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							

39

Pokud by měl někdo zájem aktivně se zapojit do činnosti Sokola, nebo si pouze
pronajmout sokolovnu, nechť kontaktuje paní Jiřinu Florianovou, telefon 605 000
504, email: sokoltetin@seznam.cz.
Michal Hejna a Jiřina Florianová

Florbal v tetínské sokolovně
Sportovní kroužek pro kluky a holky základní školy v tetínské
sokolovně -FLORBAL
Každý čtvrtek od 17.00 do 18.30 hod. v sokolovně Tetín
1. pololetí od října do konce ledna / 2. pololetí od února do
konce května
Cena 500 Kč / pololetí / 250 Kč pro členy Sokola

Od října 2017 do konce května 2018 probíhal v tetínské sokolovně florbalový kroužek pro kluky a holky základní školy. Cílem bylo ze strany rodičů umožnit vzájemné
setkávání tetínských dětí a mladších žáků, aby se zejména v zimním období měly
děti a mládež kde vyběhat. Nejedná se o plně organizovaný trénink, ale i tak se do
pravidelného kroužku přihlásilo 11 kluků a 2 holky, další 4 kluci chodili nepravidelně.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zejména Radku Červenkovi a Pavlu Bárovi, kteří
mě v době nepřítomnosti zastupovali. Bez jejich pomoci by se tato pohybová aktivita
nemohla uskutečnit. Tato činnost je ze strany rodičů dobrovolná bez nároku na odměnu. Věřím, že oceníte tuto pohybovou příležitost pro své děti v blízkosti bydliště
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i v novém školním roce. Začínáme ve čtvrtek 4. října 2018. Potřebná výbava: pevná
sportovní obuv s bílou podrážkou, florbalová hůl, tepláky, bílé tričko a červené triko,
pití, ručník.
Přihlášky: Martin Loduha / tel. 731 634 958 / 777 217 140 / martin.loduha@seznam.
cz / Tetín žije!

ČSSD

Ve snaze o zapojení co nejširšího počtu obyvatel Tetína do řešení obecních záležitostí jsme se rozhodli vytvořit společnou kandidátku ČSSD a nezávislých osobností do
nadcházejících voleb do obecního zastupitelstva. Kompletní kandidátku s převahou
žen a rozvojový program s důrazem na sociální témata a udržitelnost kvality života v
obci představíme v průběhu léta.
Tetín žije! Martin Loduha, člen ČSSD

Zahradní obnova Starého hřbitova

Na Starém hřbitově sv. Jana probíhá v
současné době oprava obvodových zdí.
Obec spolu s Římskokatolickou farností
Beroun se tak pod dohledem NPÚ ujala
závěrečné štafety prací na údržbě tohoto
veřejného prostranství. Práce zde začaly
z podnětu Sdružení sv. Ludmily na Tetíně
již v r. 2014. Tehdy došlo k obnově bylin-

ného patra a k prvním opravám zchátralých hrobů. Bezprostředně potom ještě
farnost Beroun zajistila generální opravu
střechy a krovů kostela. Všechny tři akce
předpokládaly nemalé úsilí, organizační i
finanční zajištění.
Na fotografiích je doložený stav hřbitova
před prvními zahradními úpravami v r.
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2014, tehdy se strženými kříži, opadanými deskami z náhrobků a plevelným
rumištěm na sešlých hrobech. A pro
srovnání hned výsledek po dosadbě rezistentních druhů rostlin. Výjimkou z celkové sešlosti hřbitova byla péče několika
pamětníků, kteří se o místa posledního
odpočinku svých předků hezky starali.
Jejich příklad na jedné straně a pohoršující celková zanedbanost ostatních na
straně druhé daly podnět k zahradní a
stavební úpravě místa. Vždyť jde o místo
kultu předků a zároveň o veřejný, turisty
často navštěvovaný prostor s vyhlídkou
na řeku z historického ostrohu hradiště,
kde podle pověsti měla být pohřbena i
sv. Ludmila. Prací na obnově rostlinného
patra a částečně i na vzhledu hřbitova se
v r. 2014 ujalo Sdružení sv. Ludmily zastoupené MgA. Zd. Páleníčkem. Ten byl
i pověřenou osobou za farnost Beroun
pro nezbytná jednání s NPÚ Praha a Beroun dle jím vypracované grafické studie
a na základě zkušeností z úprav malého
zahradního hřbitůvku u sv. Kateřiny o
dva roky dříve.
V první etapě vznikl plán detailního
zakreslení a očíslování všech hrobů s
popisem jejich stavu a vypracováním
grafického návrhu na obnovu zeleně. Realizační práce a často i spoluautorství na
sebe vzala ing. H. Skleničková. Situační
mapa hrobů zachytila tak mimo jiné 36
opuštěných hrobů, 12 zbořených volně
ležících náhrobních kamenů, 2 kriticky
vychýlené náhrobky, 1 vylomený litinový
kříž, 4 hroby s propadlými kamennými
obrubami, poškozené obvodové zdi atd.
Zednických prací při opravách a stabilizaci hrobů se ujal p. J. Kladiva.
Z NPÚ Praha a Beroun přijela se na hřbitov podívat skupina památkářů vedená
ing. Zd. Mladou. Ta se s celým projektem
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detailně seznámila. Velmi vstřícně také
pomohl s formalitami žádosti o souhlas k
úpravám i tehdejší vedoucí NPÚ Beroun,
ing. Týfa.
A pak ovšem začala úmorná fyzická práce, kdy v první etapě z r. 2014 - 15 byla
upravená celá severní a západní část
hřbitova. Pan Kladiva zde opravil 5 vyvrácených náhrobků s propadlými rámy
a dva kříže, paní Skleničková osázela 20
hrobů. Rok 2014 byl extrémně suchý a
nevýhodný pro výsadby a navíc na hřbitově tehdy nebyla vůbec zavedená voda.
Situaci proto zachraňovali pohotoví
tetínští hasiči s p. P. Malířem, kteří dodali
barely na dešťovou vodu a nakonec je i
vodou museli zavážet. Ostatně naléhavý
problém chybějící vody se podařilo dodatečně vyřešit až právě letos v r. 2018
díky významné pomoci p. J. Berana! Nakonec v druhé etapě z r. 2015 - 16 byla
dokončena úprava celé vstupní části a
proběhly zde navíc důležité stavební
práce. V teplé zimě pouhých 10 dní před
Vánoci (!) r. 2015 položili zedníci stavební firmy PEK Vl. Kaňky krásnou vstupní
dlažbu z přírodního kamene, které doplnili kamennými úžlabími na odvod a
jímání dešťové vody. Bezejmenné zbytky
náhrobních kamenů jsem osobně se synem svozil do volného rohu ke zdi na jižní straně a postavili jsme z nich pamětní
skupinu – dnes již celou krásně zarostlou
květinami. Přibyly dvě stylové venkovní lavice a nakonec ještě truhlář p. Peckaupravil vstupní vrata. A HOTOVO! Byl
to krásný pocit.
Z kraje léta 2016 byl nakonec hřbitov
slavnostně otevřen za účasti řady sponzorů. Slavnost byla doprovázena promítáním fotek z průběhu prací a s fanfárou
dvou trombonistek z konzervatoře Jar.
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Ježka.
Obnova hřbitova u sv. Jana na Tetíně
je příkladem zdařilé štafety prací, kdy
sponzoring akce Zahradní obnova doplnily dary výjimečného množství jednotlivých dárců, občanů Tetína (ale nejen z
Tetína!), a dále Občanského sdružení sv.
Ludmily, farnosti Beroun a OÚ na Tetíně.
V této první etapě obnovy vzhledu starého hřbitova se tak od r. 2014 do r. 2016
sešlo ode všech sponzorů, jednotlivců
i organizací úctyhodných 77 329 Kč! A
ruku k dobrému dílu přiložila gratis také
řada obětavých pomocníků.
Finančně přispěli:
jednotlivci - A. Rottová, J. Doležalová,
Anne Marie Páleníčková, Z. Tenkrát,T.
Hampejs, V. Pšenička, M. Duras, pater P.
Bouška, M. Machulka, Z. Páleníček, mís-

tostarosta M. Novák
organizace - Obec Tetín, Římskokatolická farnost Beroun, Sdružení sv. Ludmily
na Tetíně z.s.
Dary nebo pomocí přispěli:
J. Beran, P. Malíř, M. Hejna, M. Hána, K. Radoušová, truhlář p. Pecka, místostarosta
M. Novák, stavební firma PEK Vl. Kaňky,
Z. Zvonek
Grafická studie a dokumentace:
MgA. Z. Páleníček (uloženo na 0Ú Tetín)
Realizační práce:
Ing. Hana Skleničková, J. Kladiva, PEK - V.
Kaňka, Ing. Pavel Polák s.r.o., MAX stavební a.s.

Horolezecké stěny v Tetínské rokli byly
slavnostně otevřeny 12.5.2018. Akce se
zúčastnilo cca 50 osob. Slavnostní pásku
přestřihl starosta Tetína společně se zástupcem Českého horolezeckého svazu
Janem Hrnčířem. Všichni přítomní byli

seznámeni s pravidli lezení a bezpečností. Byla vytvořena i brožura: Lezecký
průvodce Tetínské skály, ve kterém se
dočtete pravidla lezení i popis jednotlivých tras lezení. Pokud byste měli zájem
vyzkoušet si lezení a jste začínající lezci,

Děkuji všem!
Zdeněk Páleníček

Otevření horolezeckých stěn v rokli
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doporučuje se kontaktovat lezeckého
instruktora, který vysvětlí a předvede základy bezpečného lezení a jištění:
www.jankaresclimbing.com,
email: info@jankaresclimbing.com,
tel: +420 777 614 443.
Horolezectví je činnost provozovaná na
vlastní nebezpečí! Český horolezecký svaz
ani obec Tetín nenesou odpovědnost za
případné nehody.

kontakty:
Český horolezecký svaz:
info@horosvaz.cz
Správce skal ČHS:
martan.kladno@seznam.cz
Správa CHKO Český kras:
ceskras@nature.cz
Vojtěch Hrdlička, SVV
předseda ODS Tetín

V únoru 2018 proběhla ve Vinotéce Hruška ustavující schůze Vlastivědného spolku Petrbok. Spolek má ve svém názvu
jméno Jaroslava Petrboka (1881-1960),
významného amatérského paleontologa, speleologa, archeologa, botanika a
spisovatele, který mimo jiné zavedl jako
první pro oblast, v níž žijeme, pojmenování Český kras, a na jehož činnost bychom chtěli volně navázat.
Členy spolku jsou vědci z České geologické služby a Národního muzea, odborná veřejnost nejen z řad jeskyňářů, ale

i další osoby, v jejichž okruhu zájmu je
nejen Tetín samotný, ale celý Český kras.
Účelem spolku je dle jeho stanov mimo
jiné:
- výzkum, dokumentace, popularizace a
ochrana přírody, podzemí a technických
a historických památek a objektů
- vzdělávací, osvětová a publikační činnost
- pořádání kurzů, seminářů, přednášek a
školení pro děti, mládež i dospělé
- příprava a vydávání vzdělávacích, osvětových a dalších materiálů a publikací,

Vlastivědný spolek Petrbok
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tiskových i digitálních, a jejich prezentace
- příprava, realizace a údržba naučných
stezek a dalších školících a vzdělávacích
pomůcek
Prvními počiny spolku jsou příprava publikace Podzemí Berounska, jež by měla
zmapovat přírodní, hornické a hradní

a zámecké podzemí na Berounsku a jejíž
vydání je plánováno na září 2018, a spoluúčast na pořádání Setkání Ludmil a Bořivojů na Tetíně.
Michal Hejna

Hájek z Libočan se vrátil na Tetín

Po úspěšné konferenci Václava Hájka z Libočan na podzim loňského roku se společně s autorem nového vydání Hájkovy
Kroniky české Mgr. Janem Linkou povedlo zajistit dvanáct informačních banerů.
Banery, zobrazující život a dílo této renesanční osobnosti, byly základem výstavy a s ní spojené vernisáže. Ta byla jako
každý rok umístěna pořadatelem Sdružení sv. Ludmily do kostela sv. Jana, tedy

100m od místa, kde před necelými pěti
sty roky Václav Hájek bydlel a psal svou
kroniku. Pan Linka doplnil vernisáž velmi zajímavými postřehy a souvislostmi
z kronikářova života. Možná by stálo za
uvážení naši základní školu pojmenovat
po tomto velikánovi české renesance.
Martin Hrdlička, starosta
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Vymetání půdy
aneb „Blešák po franzousku“

…opět na Tetíně. Zveme všechny místní
i přespolní - přijďte se svými předměty,
které Vám právě doma přebývají, ať už ve
skříni, v dílně, na zahradě nebo v knihovně, v neděli 23. září. Před kostelem sv.
Jana Nepomuckého (nad Berounkou)
se od 15 hodin budeme těšit na Vaše
kuriozity i věci, kterými chcete ostatní

obdarovat či za malý peníz prodávat. Kuchařinky mohou nabídnout své dobroty,
sladké či slané. Věříme, že i káva bude k
dostání. Těšíme se na Vás
Anne Marie Páleníček a
Marcela Červenková

Třetí pochod patera Karla
Dvorského
Již potřetí uspořádalo o předposlední
červnové sobotě Sdružení sv. Ludmily ve
spolupráci se sdružením Svatá Ludmila
1100 let, OÚ Tetín a Svatý Jan pod Skalou za podpory Nadace VIA, Jablotron a
Net4gas vzpomínkovou akci, která odkazuje na dlouholetého tetínského faráře P.
Karla Dvorského.
Dvaaosmdesátiletý pater Dvorský zemřel v roce 2000 v pověsti svatosti. Své
kněžské působení začal v Praze Libni,
pro velkou popularitu byl však komunistickým vedením odsunut sem na vesnici,
kde před rokem 1989 bylo obvyklé, že
mši svatou ve všední den navštívila pouze jedna osoba. Říkali jsme tehdy, že má
pater jednu farnici na každý zdejší kostel. Mládež si ovšem za paterem Karlem
z Prahy ráda dojela a tak Tetín už tehdy
ožíval halasem poutníků.
„K farnosti Tetín dostal později i farnost
ve Sv. Janu. Tam se lze nejrychleji dostat
pouze přes Beroun – je to zhruba 8 km
přes kopce. Nejprve do Jána dojížděl na
staré motocyklu, v pozdějším věku pak

chodil často tuto trasu dvakrát týdně
pěšky. Není úplně přesné použít slovo
chodil. Kvůli obvyklému zpoždění nezřídka posledních pět kilometrů klusal.
(A dokonce za příznivého počasí občas
přebrodil Berounku. Pozn. autora) Přesto
se mu snad nikdy nepodařilo začít mši
svatou včas a to ani na Tetíně, kde měl
z fary ke kostelu 30 metrů. S humorem
sobě vlastním říkával, že „začínáme mši
po starořímském způsobu – až se sejdem‘ “. Jeho kázání byla opravdovým
požitkem a přispěla k nejednomu obrácení.“ Tolik vzpomínka J. Otcovského z
informačního letáčku k pouti.
My jsme se pochodu účastnili poprvé,
zato v úboru, pro postavu P. Dvorského v
posledních letech obvyklém: holínkách
a rádiovce, jeho poznávacím znamením
v posledních letech. Pochod byl provázen sluníčkem, ač se oproti předchozím
dnům o poznání ochladilo. Ve Sv. Janu
jsme se posílili špekáčky a byli jsme jako
poutníci z Tetína oficiálně přivítáni zdejším starostou p. Boučkem u příležitosti
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odhalení sochy sv. Ivana zrestaurované ak. sochařem Petrem Váňou v prostoru u
studánky Ivanka. Děkujeme za krásnou příležitost všem pořadatelům a spolupoutníkům.
Alois Vašků st. a Ivanka Vašků ml.

Pochod P. Karla Dvorského očima účastnice
V sobotu 23. června 2018 jsme se v
malé skupince, ale o to srdečněji, vydali
od fary na Tetíně pěšky do Sv. Jana pod
Skalou na pochod. Děti běhaly vepředu,
skupinka „starších“ s pejskem vzadu, ale
nakonec jsme se setkali při první zasloužené přestávce v Srbsku na zmrzlině a
kafíčku. Děti počítaly, kolik vlaků projelo
kolem naší trasy a po cestě kolem „Kačáku“, házeli kamínky a v lese závodily s
pejskem. Čekala nás krásná romantická
zastávka a posezení na lavičkách v Hostími a výborné občerstvení v hospůdce u
Krobiánů. Pak už jen kousek do Sv. Jana,
kde nás očekávala základna Sdružení sv.
Ludmily (které pochod organizovalo) s
připraveným táborákem, buřty a domácí buchtou, za což moc děkujeme. Po

občerstvení nás přivítal pan starosta Sv.
Jana pod Skalou a všichni jsme s napětím očekávali odhalení sochy sv. Ivana,
která byla zrestaurovaná a je opravdu
krásná. Děti si za odměnu zaskákaly na
skákacím hradě a hranou pohádku divadlem „Buchty a loutky“ o neposlušných
kůzlátkách se zatajeným dechem sledovali menší i větší diváci. Po rozloučení s
dalšími účastníky jsme využili odvozu
autem domů (mladší účastníci měli unavené nožičky) a už teď se těšíme na další
ročník a děkujeme všem, kdo tento krásný pochod zorganizovali a zařídili skvělé
počasí (nepršelo ani nebylo vedro). Děkujeme!
Magda Koryčanská
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Různí běžci, různá místa,
jedna myšlenka
Skoro 75 000 běžců se 20. června 2018
zapojilo do T-Mobile Olympijského
běhu, aby pohybem oslavilo Olympijský
den po celé České republice. Tento běh
je největší tuzemská běžecká akce, která
je součástí oslav Olympijského dne,
který po celém světě slaví sportem přes
čtyři
miliony lidí.
Firma JOHNNY SERVIS se ujala
organizace již 3. ročníku tohoto běhu
na Tetíně. Pro nás to byl zatím rekordní
ročník
se 64 běžci. Přivítali jsme 28 žen a 36
mužů.
Mezi ženami doběhla na prvním místě

Jana Pavlisová s časem 0:25:17. Z mužů
byl
nejrychlejší Tomáš Ekl s časem 0:18:59.
Rádi bychom poděkovali za podporu
Obecnímu Úřadu Tetín, Sboru Dobrovolných
Hasičů Tetín za zajištění bezpečnosti
běžců včetně zdravotnického dozoru a
samozřejmě velké díky patří všem
běžcům, kteří se třetího ročníku běhu na
Tetíně zúčastnili.
Již dnes se těšíme na čtvrtý ročník tohoto běhu a pevně věříme, že
se opět sejdeme v hojném počtu.
Tým JOHNNY SERVISu

Monika Procházková
domácí pečovatelská služba pro seniory a pacienty po úrazu nabízí dovoz obědů.
Informace na tel: 704 798 682
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Zdravice ze Zašové

Zašovské noviny: Místo činu a muž činu
Večer před zašovským poutním setkáním zástupců moravských
matic jsem obdržel tento pozdravný
e-mail:
Vážení přátelé,
jako starosta staroslavného Tetína a předseda spolku SVATÁ LUDMILA 1100 LET posílám tuto symbolickou zdravici do Zašové
na společnou POUŤ MORAVSKÝCH MATIC.
Rád bych Vám popřál, ať se Vaše
setkání vydaří a prohloubí spolupráci mezi
Vámi, kteří dlouhodobě pečujete o
duchovní odkaz a poutní tradice naší
země.
Tímto Vás také srdečně zvu na SVATOLUDMILSKOU POUŤ, která se letos uskuteční 22.
září na Tetíně, kde bychom mohli společně
připomenout propojení cyrilometodějské
a svatoludmilské tradice.
S pozdravem
Martin Hrdlička, starosta obce Tetín,
předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let
Na internetu zjistíme, že Tetín má sice na
rozdíl od Zašové
pojmenovány ulice, ale jinak je to malá
vesnička– obyvatel má méně než Zašová
domů. Pan Hrdlička je neuvolněnýmstarostou této malé obce, která je neblaze
známá tím, že na úsvitu našich dějin
byla
na zdejším knížecím dvorci
svým vlastním závojem uškrcena babička budoucího patrona české země, sv.
Václava. Tetín je tedy místem činu.
Pan starosta přesto nazývá Tetín staroslavným. V křesťanském
pojetí to už tak někdy je, že co se zdá
být
k pláči, je nakonec

k radosti a slávě. Tetínský zločin dal českému národu první světici. Sv. Ludmila je
nejstarší ženou naší národní historie, o
níž něco víme, a kterou známe jménem.
Řekli bychom, že skončila neslavně, a on
je opak pravdou. Starosta Tetína to vzal
za správný konec. Tetínský starosta je
mužem činu. Pracuje s tím a vychází z
toho, čím je jeho obec známá a výjimečná – byť by to byla událoststará 1100
let. Správněji řečeno, 1100 let to teprve
bude, a to až v příštím
volebním období – v roce 2021. Přesto pan starosta
už s předstihem inicioval založení spolku
s oním výročím v názvu a nebránil se tomu, že byl zvolen jeho předsedou – velmi činorodým.
Pan starosta je mi sympatický tím, že ctí
naši národní historii i tradici své obce a
přistupuje k ní tvůrčím, jednou sriozním,
jindy lehce rozverným způsobem. (Letos
se tam např. uskuteční již III. ročník „Celosvětového srazu Ludmil“.) Jeho počínání
je správné a zdá se mi být podobné např.
s iniciativou našeho zašovského starosty,
který podobně tvůrčím
způsobem
přistoupil k svatomartinské tradici a vystavěl na ní tradici novou – Svatomartinské veselení ve Veselé. Myslím, že tak by
to mělo být – stavět na tom, co je nám
vlastní, pěstovat a rozvíjet to, čím je ta
která obecspecifická. Jako má Tetín ve
znaku Ludmilin závoj, má naše obec ve
znaku trinitářský kříž. V minulých Zašovských novinách vyšel obsáhlý článek
historika Mgr. Štětiny, který nám znovu
připomněl, čím je výjimečná Zašová a na
co můžeme být hrdi - máme zde unikátní
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stavební a kulturní památku jediný dochovaný trinitářský klášter u nás,což
navíc v kombinaci s fenoménem starého poutního místa je věc, na které se dá
„marketingově“stavět. Podobně, jako to
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dělají třeba právě v obci Tetín.
Josef Krůpa
(Článek byl převzat ze Zašovských novin)

Obec Zašová (Na obrázku Zašovský klášter)

Průvodcovská služba na Tetíně
– sezóna 2018 zahájena
Sezona začala pěkně, lidé na Tetín přichází. Zapojili se noví průvodci, doplnily mne dvě dámy, paní Hahnová a paní
Haklová. Během těch prvních víkendů
se tady objevila mladá dáma z indického
Dillí, mladá Řekyně z Atén, hromada lidí
z Moravy.
Dneska se ozvala paní učitelka Yuko z
japonské školy v Praze, přijede hned

nadvakrát, nejprve s pedagogy, pak s
dětmi ze šesté třídy japonské školy v Praze. Když jsem paní učitelku někdy před
dvěma roky provázel poprvé, vyrazila mi
dech dotazem, jak to bylo s Kazi, Tetou
a Libuší. Na můj údiv odpověděla, že je
bohemistka a tenhle příběh se jí líbí.
Ladislav Pecka
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Tetínský zpravodaj
V letech 2014-2018 jsem měl tu čest vydat celkem jedenáct Tetínských zpravodajů a chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří se podíleli na vydávání Tetínského
zpravodaje ať už korekturou, tiskem,
distribucí a svými články, kde vás bylo
opravdu hodně a proto nechci vypisovat všechna jména, abych na někoho
nezapomněl. Každý občan mohl využít
možnost vložení svého článku do zpravodaje. Tuto možnost jsem zmiňoval v
několika předchozích číslel zpravodaje,
navíc tetínští živnostníci, podnikatelé
či občané si mohli do zpravodaje vložit
zdarma inzerci či pozvánku na kulturní
akci. Lidé z jiných obcí či měst toto měli
zpoplatněno.
Děkuji Vám za skvělou spolupráci a zpětnou vazbu, která pomohla postupně

zpravodaj vylepšovat. Pokud to bude
možné, Tetínský zpravodaj budu rád vydávat i v dalších letech.
Vždy v prvních číslech zpravodaje na začátku roku 2015, 2016, 2017, 2018 jsme
zveřejňovali přehled činnosti zastupitelů, investičních a kulturních akcí atd.
Podobně tomu tak bylo i v tomto čísle,
které vyšlo jako poslední v tomto volebním období. Tentokrát jste se dozvěděli
výsledek hospodaření mezi lety 20102018, přehled investičních a kulturních
akcí let 2014-2018, zprávu z činnosti zastupitelstva apod.
Doufám, že se Vám 24. číslo Tetínského
zpravodaje líbilo.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Louka za hřištěm, vedle Stezky sv. Ludmily
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