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Slovo místostarosty
Vážení občané,
V tomto roce oslavíme velké a kulaté výročí. V
osmnáctém roce dvacátého století vznikla „Československá republika“, a tak si letos připomeneme sto let od vzniku našeho malého státu v srdci
Evropy. Den vzniku si připomínáme 28. 10. 1918,
ale tomuto datu předcházely události a složitá
jednání, která již od ledna 1918 započala tzv.
Tříkrálovou deklarací.
Martin Novák,
Připomeňme si proto tyto události, na kterých se
místostarosta
zásadně podíleli také legionáři, z nichž někteří
neměli to štěstí se vrátit a oslavit vznik bodu podkopávat určitým zlehčováním
Československé republiky. Legionáři, jejího významu.
kteří zahynuli na frontách „Velké války“ V průběhu roku bude v různých obcích
ani netušili, že jejich oběti výrazně po- probíhat akce „Lípy republiky“, kdy k tomohou vzniku samostatného státu.
muto stoletému výročí budou zasazeny
Jsem rád, že dnes o období první světo- lípy jako symbol svobody a nezávislosvé války a první republiky můžeme mlu- ti. Také Tetín se připojil k této celostátní
vit otevřeně. Minulý režim se snažil uvést akci. V průběhu jara, kdy je vhodné vetoto období do zapomnění, či dokonce getační období pro sadbu, proběhne
vymazat z dějin. Novodobá historie byla slavnostní akce s dalším programem.
ve školách vyučována až od nástupu to- Předběžný termín akce byl stanoven na
talitních režimů. Dnes děti vědí, kdo to 14. 4. 2018 od 13:00 hodin, a bude včas
byl Masaryk, Štefánik a další. Tato svobo- upřesněn.
da slova a svoboda vůbec není absolutní. Není jednoduché ji získat, ještě těžší Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný
je si ji udržet. Nedovolme proto naši svo- den

Prezidentské volby 2018
Jsou za námi prezidentské volby a přinášíme vám krátkou analýzu. Prezident
Zeman obhájil svůj mandát se ziskem
51,36% a jeho protikandidát profesor Jiří
Drahoš získal 48,63%. Poražený kandidát
Jiří Drahoš zvítězil v Libereckém kraji,
Královehradeckém kraji, Středočeském
kraji a v hlavním městě Praha. Miloš Zeman uspěl ve zbývajících deseti krajích,

což znamenalo jeho vítězství. Tetíňáci
ovšem upřednostnili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše, tomu odevzdalo hlas
celkem 271 Tetínských občanů. Drahoš
na Tetíně získal 53,03% a na Tetíně poražený kandidát Miloš Zeman získal
46,97% hlasů.
Vojtěch Hrdlička, člen SVV
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Koordinace staveb na Berounsku
Možná si všichni pamatujete na nedávný
boj Tetína, ke kterému se posléze připojily i další obce: zkrátit nesmyslně dlouhou
uzavírku mostu na Zavadilce. Nakonec se
po nezměrném úsilí povedlo stavbu skutečně zkrátit. Problém poukázal na velký
nedostatek ve fungování České republiky a tou je absence koordinování staveb.
Využil jsem setkání starostů na Tetíně při
Svatoludmilské pouti 2017, kterou navštívili radní Středočeského kraje Gabriel
Kovács (finance) a Jaroslava Němcová
(dnes ministryně soc. věcí), a upozornil

na tento problém. Následovala jednání
na vedení Kraje i u paní hejtmanky. V
současné době se uvažuje o zprovoznění aplikace, která pomůže všem investorům (tzn. I obcím) stavby koordinovat.
Pilotní řešení by mělo být zprovozněno
na Berounsku. Snad již počátkem roku
2019. Pokud se vše povede, bude dobrou vizitkou Tetína, že stál u zrodu praktického řešení problému, který pálí celou
společnost.
Martin Hrdlička, starosta obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obec Tetín připravuje pro děti narozené od měsíce dubna 2017
KDY? V sobotu 14. dubna 2018 od 14:00 hodin.
Rodiče, kteří se chtějí se svými dětmi vítání zúčastnit, se mohou přihlásit
na Obecním úřadě do 1.4. 2018.
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Činnosti zastupitelů za rok 2017
Ing. Martin Hrdlička - starosta
(zvolen za Tetín 2010)

- Účast na poradách zastupitelů, Kulturního a sportovního výboru, Školského výboru,
pracovních skupin pro Vnější vztahy a Investiční rozvoj a účast na Veřejných zasedání
obce
- Porady ohledně kulturních akcí a účast na nich (Konference Hájka z Libočan, Olympijský běh, Průvod vévody Štěpána, oslavy 17. listopadu, rozsvěcení Vánočního
stromku, sraz podnikatelů a živnostníků na Tetíně, Svatoludmilská pouť a sraz starostů, vítání občánků, otevření stezky Sv. Ludmily)
- Příprava plánu investičního rozvoje pro rok 2018
- Účast na Svazu měst a obcí v Plzni
- Setkání s ministrem zahraničí Německa Sigmarem Gabrielem v Berouně
- Jednání s poslanci, senátorem, starosty, hejtmankou Středočeského kraje a dalšími.
- Každodenní operativa
Investiční akce
- Přepojení přepadu z vodojemu do rybníka
- Strategie čerpání dotací
- Sanace Modrý lom
- Snaha získat pozemek pod Damilem od ÚZSVM
- Otevření stezky Sv. Ludmily
- Směny pozemků
- Svaz měst a obcí – pomoc s pozemky a dotacemi
- Region dolní Berounka – aktivní účast
- Most na Zavadilce
- Geopark jednání
- Rybník projekt a beseda s občany
- MŠ - fasáda
- Chmelenského ulice -rekonstrukce
- Železniční koridor a zabránění realizace „Monstra“

Josef Nosek
(zvolen za STAN)

Zastupitel po opakovavé výzvě prostřednictvím emailu své činnosti za rok 2017
redakci Tetínského zpravodaje neposlal.
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Ivan Smetana - zastupitel
(zvolen za Tetíňáci pro Tetín)
- Účast na poradách zastupitelů
- Dopravní značení v obci

Libor Burian - zastupitel
(zvolen za Tetín 2010)

- Započetí řešení sportovního areálu v obci
- Účast na poradách zastupitelů

Matin Novák - místostarosta
(zvolen za Tetín 2010)

- Realizace projektu výměny LED svítidel veřejného osvětlení (projekt dotace EFEKT)
- Součinnost s projektanty a vedení zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a její dokladové části na výstavbu sběrného dvora, včetně získání stavebního
povolení
- Spolupráce s realizací projektu ul. Chmelenského (příprava pro budoucí V.O.)
- Zadání studie autobusové zastávky v centru obce (točna u mostu) a projednání s
ARIVE
- Realizace projektu opravy (výměny) vedení obecního vodovodu přes velkostatek
pro připojení ul. Župní
- Realizace projektu rozšíření veřejného osvětlení u sokolovny
- Různá jednání s firmami ARIVE, VaK, KSÚS, Lomy Mořina a LHOIST.
- Vedení porad SŽP a běžná administrativa místostarosty

Nataša Závorová - zastupitelka
(zvolena za Tetíňáci pro Tetín)

- účast na poradách zastupitelů
- společně s paní Hejnovou organizace a realizace vítání občánků, organizace a
realizace předvánočního setkání se seniory
- zajištění dárkových balíčků celkem pro 15 spoluobčanů, ve spolupráci s paní
Hejnovou osobní návštěva a prání k jejich životnímu jubileu

Jiří Pinkas - zastupitel
(zvolen za Tetín 2010)

- Účast na poradách zastupitelů

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Ing. Ondřej Hrdlička - zastupitel
(zvolen za ODS)

- Účast na poradách a zasedání zastupitelstva obce
Finanční výbor
- Vedení výboru
- Kontrola činnosti Modrého Lomu Damil
- Kontrola plnění rozpočtu 2017
- Kontrola rozpočtových opatření
- Pomoc s přípravou rozpočtu 2018
- Kontrola rozpočtu školy 2018 a plnění rozpočtu 2017
Pracovní skupina Investiční rozvoj
- Pravidelná účast na poradách
- Příprava plánu investičního rozvoje 2018
- Cyklostezka - Dopravní obslužnost Beroun - Tetín - projektování
- Cyklotrasa – Beroun, Tetín, Srbsko (značení cyklotrasy) – akce otevření Stezky sv.
Ludmily
- Architektonické studie – dokončení
navazující projekty:
- Rybník na návsi
- Veřejné prostranství (okolo rybníka, fary, kostelů, hasičárny)
- Územní plán – zadání, projednání, soutěž
- Sportovní areál a park u nového hřbitova – započetí projektu, veřejná diskuze pro
občany

Stanislava Ludmila Syrovátková - zastupitelka
(zvolena za STAN)

- Jednání s poslankyní Věrou Kovářovou STAN (oprava mostu v Berouně)
- Zastupování obce na Druhém srazu Ludmil na Tetíně
- Příprava dotace pro podání ze středočeského Fondu kultury a obnovy památek na
akci Středověké slavnosti na Tetíně (Štěpán)

Plán investičního rozvoje 2018
Funkční období tohoto zastupitelstva
začalo v roce 2014. Od té doby jsme se
snažili nastartovat další investiční aktivitu v obci, aby se nám všem tady lépe žilo.
Bohužel nebylo možné zahájit silnou investiční výstavbu ihned v rozsahu, který
jsme si představovali. Každé zahájení
stavby má několik předpokladů. Jasná

vize investičního záměru, finanční zdroje
a potřebná povolení.
Jasná vize. Vzhledem k tomu, že jsme
nechtěli rozhodující investiční akce řešit
bez řádného projednání s občany, rozhodli jsme se před dvěma lety vyhotovit
Vize rozvoje.
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Ty základně zmapovaly představy občanů. Na Vize navázala studie řešení
historického jádra obce, navazuje řešení
sportovně klidového území kolem hřiště,
a především obec v současné době zpracovává konečně územní plán, který jasně definuje pravidla výstavbu v katastru
Tetína. Jednotlivé investice jsou zahrnuty v Plánu investičního rozvoje, který ve
schválené aktuální podobě pro rok 2018
najdete na webovských stránkách.
Finanční zdroje. Zde nespoléháme pouze na příjmy ze státního rozpočtu, ale
snažíme se posilovat příjmovou stránku
obce. Naše investiční snaha je motivována také dotačním obdobím 2014-2020,
kdy je možno čerpat především Evropské fondy na různé projekty, a právě
toho chceme k rozvoji obce využít. Další zdrojem je fungující firma Modrý lom
Damil s.r.o., která do obecného rozpočtu
přispívá formou vypláceného podílu na
hospodářském výsledku této firmy. V
neposlední řadě také vztahy s místními
firmami Lomy Mořina, Velkostatek Tetín,
Hrdlička spol. s r.o. a další přinášejí značné úspory. Co se týká snížení nákladů,
tak jsme přistoupili k optimalizaci výkonu činností na veřejných prostranstvích
dříve formou technické čety a nyní pod
hlavičkou Technické služby Tetín. Lze
předpokládat, že tato změna ušetří obci
ročně na provozu kolem 0,5 mil. Kč.
Potřebná povolení. Projektová příprava
staveb nebyla na začátku našeho mandátu příliš velká, a proto jsme značné
úsilí věnovali projektové přípravě staveb,
abychom našim nástupcům zanechali
několik staveb projednaných a připravených. Nutno konstatovat, že právě příprava staveb a jejich povolování orgány
státní správy, a i jednání s vlastníky po-
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zemků bylo největší brzdou investičního rozvoje Tetína. Zkrátka byrokracie je
v Česku obrovská a mám dojem, že my
Češi si v tom přímo libujeme, a ještě to
pak svádíme na Evropskou unii, a přitom
si to děláme většinou sami.
Projekty 2018. Co by se tedy mělo v roce
mělo v roce 2018 rozběhnout? Především by se měla realizovat výstavba odborné učebny v Základní škole. Měla by
v případě získání dotace realizovat obnova intravilánové zeleně v obci. Měly
by se zahájit práce na sanaci Modrého
lomu ze získaných prostředků z dotace
MPO. Snad se povede po komplikacích
s některými vlastníky pozemků získat
stavební povolení na chodník v ulici Na
Knížecí a na chodník pro cyklisty a pěší
mezi Sokolovnou a odbočkou za Rozvodnou. Pokračuje se v územním plánu
a zahájí se práce na projektu sportovního areálu a měl by se dokončit projekt
dobudování kanalizace v okolí Sokolovny. V případě získání dotace se zateplí
Tetínské muzeum a rozšíří jeho využitelné prostory. Dále z historického centra
by měl být dokončen projekt rybníka a
získáno stavební povolení. Pokračuje se
dále na přestěhování sběrného dvora do
Modrého lomu. Měla by být opravena
zeď kolem kostela sv. Jana a také fasáda
hasičárny a veřejných WC. Pokračujeme
dále v projektech místních komunikací a
to projektem obratiště autobusů a ulicí
Knížete Bořivoje a Na Příkopech. Z dotačních peněz se opraví účelová a místní
komunikace mezi hřištěm a Berounkou
(Stezka sv. Ludmily). Pracujeme ve spolupráci s firmou CETIN na vybudování
vysokorychlostního internetu.
Martin Hrdlička, starosta obce

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						
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E-Shop na webových stránkách obce
Obec Tetín v druhé polovině března 2018
zprovozní na svých webových stránkách
www.tetin.cz e-shop, kde budou dostupné suvenýry, jakými jsou např. knihy
o Tetíně, trička Tetín žije a Svatá Ludmila,
a další produkty, které jsou v současné
době dostupné pouze na Obecním úřadě. I po spuštění e-shopu bude možné

tyto produkty koupit na OÚ Tetín, díky
e-shopu si však budou moci lidé pořídit upomínkové předměty na dálku. Je
to především dobrá zpráva pro turisty,
neboť o víkendech, které jsou doménou
návštěvníků, je OÚ Tetín uzavřen.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Technické služby Tetín založeny
Vážení spoluobčané,
od 1. července 2016 mám tu čest být jednatelem společnosti Modrý lom Damil
s.r.o. Jak mnozí víte, je Modrý lom Damil
obchodní korporací, jejímž jediným společníkem je naše obec, tedy Tetín. Až do
konce roku 2017 se společnost věnovala
výhradně činnosti komerčního ukládání
odpadů (výkopové zeminy a kameniva)
v rámci rekultivace areálu Modrého lomu
u Tetína. Cílem společnosti je především vytváření dodatečných finančních
zdrojů pro obec a její rozpočet. Věřím,
že tento cíl se daří týmu Modrého lomu
úspěšně naplňovat. Pozitivní výsledky
hospodaření za rok 2017 to potvrzují a
na základě soustavné činnosti v oblasti
akvizice jsme získali řadu nových zákazníků. Díky příznivým hospodářským ukazatelům mohl být od počátku roku 2018
realizován další významný projekt a to
zřízení Technických služeb Tetín (TST).
Společnost Modrý lom Damil s.r.o., u
které se během prvního kvartálu 2018
předpokládá změna názvu na Technické služby Tetín s.r.o., převzala dosavadní
technickou četu, zastřešila její činnosti a
rozšířila je o další aktivity. Technické služby tak nyní disponují zkušeným týmem

a rovněž vlastní technikou, mezi jejíž
nejvýznamnější součásti patří nákladní
automobil IVECO Daily, rider Husqvarna
na údržbu zeleně a zimní údržbu, a dále
profesionální zahradní a dopravní technika. Pracovníci Technických služeb Tetín
mají všechna potřebná školení z oblasti
ovládání techniky a bezpečnosti práce.
Náplní činnosti společnosti je tak kromě
původní činnosti ukládání výkopové zeminy a kameniva v rámci postupné rekultivace areálu Modrého lomu u Tetína
od letošního roku i činnost technických
služeb. Činnosti technických služeb lze
shrnout následovně:
• Sběrný dvůr
• Údržba zeleně
• Úklid komunikací a chodníků
• Služby občanům
• Autodoprava
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komerční bázi.
• Autodoprava – TST disponuje lehkým
nákladním automobilem Iveco DAILY třístranný sklápěč o nosnosti 1.500 kg.
Mimo dopravy v rámci prací pro obec
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.

Rád bych se krátce zastavil u zmíněných
služeb občanům. Dle našeho záměru
by se dosavadní činnost technické čety,
která byla dosud zaměřena výhradně na
zajištění servisu pro obec, měla do budoucna rozšířit o služby, které bychom
poskytovali přednostně občanům a Tetína a v případě zájmu a volné kapacity i
obyvatelům dalších obcích v okolí (našich služeb samozřejmě mohou využít i
podnikatelé):
• 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 provede 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

„První vlaštovkou“ v této oblasti je pro
nás právě probíhající probírka dřevin z
obecních pozemků a jeho prodej jako
paliva občanům. Pro zájemce, kteří se
přihlásili na Obecním úřadě, bylo našimi zaměstnanci připraveno objednané množství dřeva a v případě zájmu
poskytnuta doprava včetně nakládky a
složení. Věříme, že byť jsme podobnou
službu poskytovali občanům poprvé,
byli zájemci s naším servisem spokojeni.
Kompletní prezentaci naší společnosti a
jí poskytovaných služeb najdete již brzy
na našich webových stránkách www.tstetin.cz (nyní ještě ve výstavbě), kde budou uvedeny i ceníky našich služeb.
Těším se na spolupráci s vámi a jsem vám
plně k dispozici.
Z Kody Vás srdečně zdraví
Ing. Tomáš Báča
jednatel Modrý lom
Damil s.r.o. (resp. již
brzy Technické
služby Tetín s.r.o.)
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Trvalé bydliště na Tetíně?
Pomoc obecnímu rozpočtu!
Česká republika jako samostatný stát za
dobu své existence několikrát měnila daňový systém ve smyslu rozpočtového určení daní směrem k obcím. Nepopírám,
že to je poměrně složitá otázka, jak vyvážit roli státu a roli obcí. Obě role se vzájemně doplňují. Poslední změna ale zcela daňově odřízla obce od podnikajících
fyzických osob a jejich daňových příjmů.
Za důsledek to může mít, že někteří starostové se mohou přestat o místní podnikání zajímat a budou pasivně čekat,
kolik obci přistane ze státního rozpočtu.
My na Tetíně sice takto neuvažujeme a
co největší počet podnikajících osob vítáme. Podnikatelé přinášejí na Tetín život
a služby, které ke svému životu potřebujeme. Do budoucna chceme podporovat
především rozvoj podnikatelských aktivit, souvisejících s cestovním ruchem.
Můžeme tedy vůbec daňové příjmy
obecního rozpočtu ovlivnit? Ano můžeme, a to každý z nás!
V současné době je příjmová část slože-

na z rozpočtového určení daní ze státního rozpočtu (daňové příjmy), příjmů z
těžební činnosti lomu u Srbska, zavážení
Modrého lomu a různých zdrojů dotací.
Jak tedy můžeme být své obci Tetín prospěšní? Kromě práce v obci a v bezprostředním okolí svého domu, angažování
se v kulturním dění, předávání společenských kontaktů a vazeb atd. může každý
Tetíňák přispět především tím, že má na
Tetíně trvalé bydliště. Takže jednoduchý
výpočet: Daňové příjmy jsou pro obec
Tetín ročně cca. 11 mil. Kč a Tetín má 841
obyvatel, to je asi 13000 Kč na jednoho
obyvatele s trvalým bydlištěm. To tedy
znamená, že rozhodnutí mít či nemít trvalé bydliště ovlivní na Tetíně přispěje či
ochudí obecní rozpočet o částku 13000
Kč ročně a to i u dětí a občanů v důchodovém věku.
Přispějte tedy své obci tím, že budete
mít trvalé bydliště na Tetíně!
Martin Hrdlička, starosta obce

Průvod vévody Štěpána II.
* O víkendu 2-3. 6. 2018 proběhne již třetí ročník průvodu
Štěpána II. Vévoda putující za císařem Karlem IV. na Karlštejn, navštíví i místo
umučení prabáby Karla IV. sv. Ludmily na Tetíně.
* Tetínští konšelé zvažují možnost vypravit poselstvo, které bude vévodu
doprovázeti.
* Povoz by byl vypraven v tetínských barvách z Králova Dvora na Tetín a v neděli z
Tetína přes Srbsko na Karlštejn.
Všichni zájemci, především rodiče s dětmi, se můžou hlásit na
tel. 725 569 180 nejpozději do 15. 4. 2018.
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100 let republiky na Tetíně
česká státnost se rodila i zde

Česká státnost se rodila dlouhá staletí a
rodila se především z povědomí lidí, kteří
zde žili, Čechů, Němců, Židů a dalších národů. Mluvilo se zde kdysi více jazyky, až
nakonec převážila čeština. Jsem rád, že
na Tetíně dnes žije, podobně jako dříve,
příslušníků více národů. Naposledy jsem
jich dle národnosti a národní příslušnosti
jich napočítal 14. Důležité ale je, že jsme
my starousedlíci z převážné části lidé
tolerantní a Ti nově příchozí respektují
místní pravidla a zvyklosti.
Když sáhneme do nejstarších dějin, tak
Tetín bylo místo, které bylo Přemyslovským hradem, a Bořivoj společně s
Ludmilou vychovali vnuky, kteří u zrodu
české státnosti skutečně stáli. Svatého
Václava a jeho bratra Boleslava I., který
svůj skutečný stát rozšířil do Polska, na
Moravu a dnešní Slovensko.
Nemůžeme ve vrcholném středověku
pominout císaře Karla IV., který na Tetíně
nechal vysvětit kapli ve jménu své patronky sv. Kateřiny a navštěvoval jej kvůli
mučednické smrti své prabáby Ludmily.
Z raného novověku, můžeme jmenovat
kronikáře Václava Hájka z Libočan, který
zde na Tetínské faře psal česky s kroniku.
Ta se stala po celé období baroka jednou
z nejoblíbenějších historických knih.
V 19. století zde žil na zámku Vácslav Vojáček, a Vojáčkovi vůbec byli významnými představiteli naší země. Jeden z nich
zasedal v Zemském sněmu ve Vídni a jejich zámek byl místem setkávání kulturních osobností té doby.
Pak přišlo století dvacáté a s ním dvě světové války. V té první na obou stranách
fronty padla celá řada Tetíňáků, kteří mají
před Kulturním domem svůj pomník.

Později zde přibyla deska připomínající padlé za 2. světové války, ale chybí
zde jména umučených Židů v koncentračních táborech, padlých Tetínských
Němců a zabitých v prvních květnových
dnech 1945.
Česká státnost se rodila dlouhá staletí a
netrvá pouze sto let. Nicméně 100. výročí založení Československa si rozhodně
zaslouží naši pozornost. Ne snad proto,
že bychom měli být ustrašení a schovávat se za našimi českými horami. Měli
bychom být hrdým národem, který se
nebojí spolupracovat s okolním světem.
Jak tedy plánujeme připomenutí těch
100 let Československa?
Na jaře, konkrétně v sobotu 17. března
plánujeme ve 13 hodin zasazení Lípy
Republiky na travnaté ploše před Vinotékou. S jejím zasazením bude spojen
krátký kulturní program.
Během roku by měl být opraven pomník
padlým, konkrétně postava vojáka z pískovce. V současné době hledáme dodavatele.
Na podzim bychom rádi udělali připomínkovou akci u příležitosti zasazení lípy
směrem na Srbsko, která je spojena s
odchodem vojáků z Tetína do války. Akci
připravuje L. Pecka a předpokládáme
umístění pamětní desky.
Ale i další akce v roce 2018 budou spojeny s těmito oslavami, a to jak průvod
Vévody Štěpána II. Bavorského na Karlštejn (2. a 3.6.), tak rovněž Svatoludmilská pouť 2018 (22. 9.)
Těšíme se na Vaší účast a děkuji všem
dobrovolníkům za pomoc.
Martin Hrdlička, starosta
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Koordinátor kulturních akcí
Obec Tetín se stará o kulturní rozvoj života na Tetíně a to především formou podpory činnosti jednotlivých organizátorů.
Pro rok 2018 bylo vyčleněno více než
300 tis. Kč formou neinvestičních dotací.
Převážnou část nákladů a svou vlastní
časovou investici ale nesou organizátoři
- dobrovolníci sami. Za to si zaslouží dík.
Tetín žije!
Sama obec Tetín se musí chopit koordinační role při větších akcích, kde se

spolupracuje i mimo obec Tetín nebo je
akce tak velká, že je potřeba organizovat
organizaci několika dílčích akcí. Jedná se
především o Průvod Vévody Štěpána II.
Bavorského na Karlštejn a také o tradiční Svatoludmilskou pouť neboli Tetínské
posvícení.
Po zkušenostech z předchozích let obec
Tetín pro rok 2018 jmenovala hlavního
organizátora a tím bude vedoucí Tetínského muzea paní Lenka Viezánová
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(viezanova@tetin.cz, 732 762 143). Bude
mít na starosti přípravu obou akcí a řízení vlastního průběhu akcí. To obnáší
včetně propojení všech zúčastněných
osob, organizaci schůzek, přípravu pro-
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stranství, definování programu, jednání
s organizátory mimo Tetín atd.
Přejeme Ti Lenko hodně úspěchů.
Martin Hrdlička, starosta

Strategie rozvoje turismu a kultury
v obci Tetín
Vedení obce se v nedávné době rozhodlo pro vypracování Strategie rozvoje turismu
a kultury pro horizont let 2019–2023. Strategie by měla být vypracována do komunálních voleb v říjnu 2018. Cílem je v návaznosti na existující koncepční materiály
obce (Strategický plán rozvoje, Vize rozvoje, Plán investičního rozvoje), existující zařízení a služby v obci (Historická síň obce Tetína, Průvodcovská služba, Komunitní
centrum sv. Ludmily, Základní škola Tetín, restaurace, vinotéka atd.) a členství v organizacích (Region Dolní Berounka, Svatá Ludmila 1100 let, Bohemia Centralis) vytvořit
koncepční dokument, kterým se bude obec v příštích letech řídit.
Proč to ale obec potřebuje?
Tetín byl vždy vyhledávaným místem, návštěvnickou základnu však v minulosti tvořili převážně poutníci a milovníci přírodních krás. Tetín se stává atraktivní destinací
cestovního ruchu (turismu), to už se nezmění, a návštěvníci tak budou přicházet dál
a dál. Nyní je však na nás, jak se k tomu postavit. My jsme se rozhodli využít turismu
v obecní prospěch. Cílem Strategie je v nejobecnější rovině zvýšit konkurenceschopnost obce. Díky turismu tak může koordinovaně dojít k navýšení příjmů obecního
rozpočtu, ale i soukromých podnikatelů, ke zkvalitnění nabídky služeb jak pro turisty,
tak pro občany či ke tvorbě nových pracovních míst přímo v obci. Samozřejmě je
nutné zaměřit se i na udržitelnost turismu v obci tak, aby návštěvníci nepůsobili negativně na naše životy a prostředí. Závěrem bych chtěl dodat, že koordinace turismu
v obci je naléhavější, čím více se blíží výročí 1100 let od zavraždění kněžny Ludmily,
které zajisté přitáhne pozornost široké veřejnosti.
Vedení obce Tetín

Myslivecký ples
Dne 13. 1. 2018 se v Kulturním domě na
Tetíně uskutečnil již pátý ročník velmi
oblíbeného mysliveckého plesu. Stejně
jako v minulých letech čekala návštěvníky bohatá (nejen) zvěřinová tombola,

kde nechyběla kromě desítek bažantů a
orebic tentokrát například zvěř mufloní nebo jako hlavní cena dokonce jelen
sika. Novinkou pak byli tomboloví pstruzi nebo kvalitní hovězí maso z místního
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velkostatku. K tanci a poslechu opět hrá- telům obce Tetín za vstřícnost a pomoc
la prověřená skupina Ideál, jejíž mix pís- při pronájmu a přípravě sálu a také Velní a žánrů hostům velmi vyhovuje. Není kostatku Tetín za velkorysý příspěvek do
tedy divu, že návštěvníci se v přátelské a plesové tomboly.
veselé atmosféře bavili a tančili dlouho
do noci. Jménem našeho mysliveckého
Za MS Tetín – Jarov Zlatý kůň
spolku bych rád poděkoval představiPavel Sedmík

Poděkování tetínským hasičům
Dobrý den,
v sobotu 16. října jsem uvízla s poraněnou
nohou v Císařské rokli. Na místo přijelo několik mužů od vás a vynesli mě odtud ven.
I přes v přes veškerou náročnost terénu byli
všichni naprosto skvělí, klidní, profesionální. Pevně drželi mé tělo a laskavě přistupovali k mé duši. DĚKUJI. Máte můj velký
obdiv i uznání. DĚKUJI.
Děkuji za vaši práci, pomoc, podporu.
Ráda bych poděkovala každému z vás
jmenovitě. Jenže si z té soboty pamatuji
jména tři a vás tam bylo více.
Jmenovitě tedy Pavel Zálešák, Jakub a

Petr... :-)
Prosím předejte mé poděkování všem mužům. Velmi si jejich pomoci cením. A slíbené poděkování z Kyjova přivezu, jen co
budu chodit bez sádry a bez berlí :-)
Pro tuto chvíli posílám na zvednutí nálady
vysvětlení soboty.
Bylo nebylo, slunce svítilo,
za Poutí na Tetín,
se hodně lidí pěšky vydalo.
K poledni i Světla milá,
kde však celou dobu byla?
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Byla ona v Praze,
měla se tam blaze.
Ráno, ráno za svítání,
píše Pouti odmítání Nebudu já s vámi dnes,
tečka, buben, padla klec.
Nemůžeš ty Praze býti!
Snaží se jí namluviti.
Není možná!
Bez tebe to tu ono nebude!
A tak Světla povstala,
do Srbska se vydala.
I vydala se kolem vody,
žádná známka nepohody.
Teplo sálá, slunce svítí,
za chvíli jsi holka v rokli.
První byla voda,
pak jeskyně Koda.
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Co nás čeká teď a dál?
Rokle by se každý bál!
Jsem neklidná velice,
úsměv mizí z mé líce.
Stromy, svahy, žabinec,
musím projít na konec!
Tělo mé však nechápe,
Neobratně tápe.
Zvuky, tlaky, strach a stres,
je to Císař nebo Děs?
Konec holka přemýšlení,
ustát bolest možné není.
Tělo mé se k zemi řítí,
teď si děvče vážně v rokli.
no a dál už to znáte.. :-)
Děkuji za vaši práci!

Světla Hoření, zachráněná žena

Tříkrálová sbírka na Tetíně
V pátek 5.1.2018 proběhlo v naší obci
opět tříkrálové koledování dětí. Cílem
této každoroční akce je spojit různé
skupiny občanů, zachovat výjimečnou
staročeskou tradici koledování, přispět k
zachování aktivního života v obci, popřát
občanům zdraví a spokojenost v novém

roce a společně se podílet na sbírce pro
ty, kteří to potřebují. Do této akce se letos zapojilo ještě více dětí a občanů a
všem patří velké poděkování.
Koledníci vyrazili společně v 16.00 hod.
od základní školy do ulice Na Parkáně a
Hradní směrem na náves. Po koledování
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u fary se koledníci rozdělili na dvě skupiny. První skupinu koledníků vedli Michaela a Pavel Bárovi, Josef Bára, Marika
Kadaníková, Zdeněk Páleníček a další.
Vyrazili koledovat na „nový“ Tetín. Druhou skupinu vedl Martin Loduha, Martin
Machulka, Magda Koryčanská, Alois Vašků a další rodiče. Pokračovala v koledování na „starém“ Tetíně až do ulice Pod
Ajskou. Tato skupina byla opět poctěna
bohatým pohoštěním v hospodě u Plotice. Obě skupiny se na závěr sešly ve Vinotéce, kde na koledníky čekala tradiční
teplá a sladká odměna.
Tříkrálové koledování se konalo v rámci
celostátní Tříkrálové sbírky, kterou tradičně pořádá Charita ČR. Jde o největší
dobrovolnickou akci u nás. Tříkrálovou
sbírku v Berouně a okolních obcích zajišťuje Farní charita Beroun. Do tří tetínských sbírkových pokladniček se koledníkům letos podařilo vybrat 9.502 Kč (v
minulém roce to bylo 7.045 Kč). Všem,
kteří přispěli, ještě jednou děkuji. Celý
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výnos sbírky byl odevzdán do Farní Charity Beroun. O přesném využití sbírky se
informujte na stránkách www.charitaberoun.cz nebo napište na sekretariat@
charita-beroun.cz. Počet koledníků byl
ze všech obcí v okolí na Tetíně pravděpodobně opět nejvyšší. Napočítal jsem jich
víc jako 20. Jsem rád, že tetínské děti a
občané jsou aktivní a naše obec žije. I
když venku pršelo, myslím, že se akce povedla. Osvědčilo se, že u domů, kde mají
o koledování zájem, svítila svíčka nebo
malé světélko. Rád bych zvlášť poděkoval Aloisovi Vašků za krásné fotografie,
Hasičům 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 a
na shledanou příště. Tetín žije!
Martin Loduha
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Farní charita Beroun:
Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Prvních čtrnáct dní nového roku proběhlo také pro Beroun a zdejší Farní charitu
ve znamení Tříkrálové sbírky. Do této
akce se v Berouně a okolí zapojilo 150
dobrovolníků, zapečetěno bylo 40 kasiček a pro potřebné seniory v terénním
pečovatelském programu FCH Beroun
se podařilo nasbírat 162 829,- Kč. Rádi
bychom touto cestou poděkovali především panu Martinu Loduhovi, díky
němuž se koledování pro dobrou věc
a žehnání příbytků od r. 2016 koná i na
Tetíně. Děkujeme též všem rodinám, kte-
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ré se ujaly doprovodu dětí a také zdejší
Základní a Mateřské škole a paní ředitelce Štencové, která vždy vyšla při pořádání této akce vstříc. V pomyslné „soutěži“
celkové částky vybrané v jednotlivých
obcích a městských částí se Tetín umístil
na krásném čtvrtém místě! V kase č. 1 se
nasbíralo 5127,- Kč, v kase č. 2. 3625,- Kč
a v kase č. 3 750,- Kč. Ještě jednou velké díky organizátorům, i dárcům! Všem
dobrovolníkům bychom rádi poděkovali
také na Koncertě pro Dobrou vůli v úterý
27. 3. od 18,30 na Plzeňce, vstup je pro
všechny dobrovolníky zdarma.
Za Farní charitu Beroun Ivana Vašků

Tetínská škola se dočká nové učebny
V loňském roce provedla Obec Tetín
zateplení a novou fasádu mateřské
školky a úpravy na jejím dvoře. Investice do tetínských školských zařízení
budou pokračovat i v letošním roce.
Obec též získala dotaci na vybudování
nové odborné učebny se zaměřením
na technické a přírodopisné předměty. Nová třída bude zbudována v podkroví školy a její výstavba si mimo jiné
vyžádá zvýšení podkroví o jeden metr,
vybudování nového schodiště a podlah, vyzdění vnitřních příček či instalaci střešních oken. Z prostředků dotace
bude učebna dále vybavena na míru
vyrobeným nábytkem, novou výpočetní technikou, laboratorním vybavením a dalšími učebními pomůckami.
V lednu 2019 se tak začnou žáci učit
v moderní a špičkově vybavené odborné učebně, což ještě zvýší už
tak vysokou prestiž tetínské školy.
V rámci dalších prací budou udělány

nové stropy v učebnách v prvním patře školy, upravena elektroinstalace
tak, aby odpovídala současným požadavkům školy, a celá škola získá bezbariérové přístupy. Spojením ředitelny a bývalého kabinetu vznikne nové
zázemí pro pedagogické pracovníky.
Stavební práce sebou samozřejmě přinesou i omezení provozu školy, konec tohoto a začátek příštího školního roku stráví škola v provizorních
prostorách kulturního domu. Věříme
ovšem, že výsledek za trochu toho dočasného nepohodlí rozhodně stojí.
V návaznosti na zbudování nové učebny probíhají jednání o zřízení druhého stupně ZŠ. Obec Tetín zadala
provedení studie na možnosti dalších stavebních úprav, na jejímž základě budou podniknuty další kroky.
Michal Hejna,
předseda školní skupiny
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Poplatky za odpady a psa
POPLATKY ZA ODPADY
Pro rok 2018 je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů stanoven ve výši

600 Kč/osoba/rok pro část obce Tetín
250 Kč/osoba/rok pro část obce Koda
Splatný je do 30. dubna 2018!
Poplatek lze zaplatit přímo na Obecním úřadě Tetín nebo bankovním převodem
č.ú. 5522131/0100
VS 1340/číslo popisné(evidenční)/018
vzor :
č.p. 2 1340002018
č.p. 10 1340010018
č.p. 211 1340211018

POPLATEK ZA PSA
Pro rok 2018 činí 200 Kč za jednoho psa.
Splatný je do 30. dubna 2018!
Poplatek lze zaplatit přímo na Obecním úřadě Tetín nebo bankovním převodem
č.ú. 5522131/0100
VS 1341/číslo popisné/018
vzor :
č.p. 2 1341002018
č.p. 10 1341010018
č.p. 211 1341211018
Kontakty na OÚ
Tel.: 311622316
Fax: 311622316
ou@tetin.cz

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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Ulice Dr. K. Chmelenského opravena!

Příjemně strávený podvečer
Dne 30. 11. v Berouně a Králově Dvoře proběhly dvě přednášky, kterých se
účastnilo pět autorů knihy „Tetín svaté Ludmily“. V Králově Dvoře na zámku odborník na český středověk Josef
Žemlička za spoluúčasti Karla Žáka
přednášel na téma Svatá Anežka Česká.
V berounské knihovně pak Petr Meduna a Radka Schmelzová přednášeli ve
spolupráci s Martinem Majerem o knize
Tetín svaté Ludmily. Kromě mne a Martina Majera, který patří k Tetínu jako člen
naší jeskyňářské skupiny, z Tetínských se
přednášky zúčastnily jednak průvodkyně
z tetínského muzea p. Jandová a p. Viezánová, a dále p. Volfová a p. Páleníčková.
Během přednášky jsem cítil hrdost na
naše spoluobčanky - průvodkyně z muzea. Kladly přednášejícím řadu dotazů,
dá se říci, že pro oba odborníky byly

cennými partnery do diskuse. Dá se říci,
že naše muzeum je v dobrých rukou.
Petr Meduna objasnil důvody, prč
Ludmila
nejspíš
pochází
opravdu z Mělníka a odmítl její původ ze
země srbské. Radka Schmelzová pak
promluvila o kultu svaté Ludmily.
Na závěr přednášky se zhruba asi 30
účastníky jsem si dovolil drobnou provokaci. Zeptal jsem se, kdo z přítomných v současné době učí na kterékoli
berounské škole. Dopadlo to dobře,
na přednášce ani jeden učitel, učitelka.
Jako na Tetíně při kterékoli přednášce.
Jen se z publika ozval jeden plačtivý
ohlas: „ ale já jsem před důchodem učila..“ Ty příští generace teda dopadnou...
Ladislav Pecka
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