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Úvod | Tetín a Ukrajina

Slovo starosty obce

Vážení spoluobčané,

tak nám snad čínská chřipka pod
názvem COVID 19 konečně končí,
a to včetně většiny opatření, která
omezovala náš život. Vypadalo to,
že se život opět rozběhne normálním
způsobem. Není tomu tak! Ukrajina, která hledá cestu k demokracii
a členství v Evropské unii, byla bezdůvodně napadena psychopatickým
zločincem Putinem, který stojí v čele
Ruské federace. Zabíjení civilistů,
obětování vlastních ruských vojáků
ve zbytečné válce, to jde vše na vrub
tohoto šílence. Ukrajina potřebuje
pomoc, a to především zbraně, ale
i pomoc humanitární.
My na Tetíně jsme ještě před přímým
útokem Ruska vyvěsili na Obecním

úřadě, po dohodě zastupitelů, ukrajinskou vlajku na znamení podpory
ohrožené zemi. Jakmile bylo jasné,
že z Ukrajiny budou prchat statisíce
žen a dětí, začali jsme se připravovat
na jejich příchod. Aktivní přístup Sokola na Tetíně, umožnil vybudování
ubytovacího centra v Sokolovně.
Jako starosta jsem svolal Skupinu
krizového řízení na poradu a rozdělili jsme si úkoly. Samozřejmě kromě zastupitelů obce, zaměstnanců
Obecního úřadu a Technických služeb Tetín se jednání účastnila i ředitelky Školy Václava Hájka z Libočan
na Tetíně a provozovatelka Tetínské
hospody. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří poskytli nebo jsou připraveni poskytnout uprchlíkům ubytování v rodinách. Jsem přesvědčen,

že Tetín v rámci svých možností
pomůže, co bude moci. Podrobnější informace o situaci na Tetíně jsou
v samostatném článku.
Závěrem mi zbývá jen vyjádřit víru,
že se světu a Rusům povede zbavit
tohoto zlotřilého vládce, který ohrožuje celý náš západní svět rozpoutanou válkou.

Zastupitelstvo podporuje Ukrajinu
Putinovské Rusko rozpoutalo válku

proti Ukrajině, což způsobuje utrpení především lidem, kteří museli
opustit své domovy. Z Ukrajiny prchá před agresorem velké množství
lidí, především žen a dětí. Tetín, stejně jako celé Česko, se chce o tyto
uprchlíky postarat.
Vítaná je každá pomoc. Obecní úřad
shromažďuje a eviduje nabídky uby-

Kontakt na OÚ
tel.: 311 622 316
ou@tetin.cz
Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa

Do pomoci na Tetíně se zapojilo obrovské množství lidí a tímto všem
děkujeme! Ukrajinští uprchlíci na
Tetíně jsou vděční a dojatí tetínskou
pomocí a solidaritou. Tetínu děkuje

Munipolis
/Mobilní rozhlas/
Pro informace už nemusíte chodit na
úřad nebo sledovat obecní vývěsku.
Přes Munipolis vám budou chodit
všechny důležité zprávy přímo do telefonu. Zaregistrujte se k jejich k odběru
na tetin.munipolis.cz

8:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Knihovna Tetín
Středa 17:00 - 19:00
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tování, ale i jiných druhů pomoci
(materiální vybavení, dobrovolnictví
apod.) Veškerou pomoc, kterou nabízíte, hlaste na: pomoc-ukrajina@
tetin.cz.

Přeplněné popelnice, nesvítící osvětlení
či poničené lavičky? Nahlaste závadu
efektivně přes tuto aplikaci a technické
služby se o to postarají.

Ing. Martin Hrdlička, starosta

i pan velvyslanec Ukrajiny v České
republice Jevhen Perebyjnis. Velkou roli v pomoci sehrál Sokol Tetín,
Komunitní centrum, Obec Tetín, ale
i jednotlivé tetínské rodiny. Vyjmenovat všechny, kdo pomohli, je nereálné. Jsem hrdý na to, že jsem starostou Tetína, obce, která společně
pomáhá v nouzi potřebným.
Martin Hrdlička, starosta

Sběrný dvůr Tetín
Provozní doba
Středa 16:30 - 18:00
Sobota 10:00 - 12:00
Nezapomeňte s sebou kartu,
která vám byla vydána společně
se známkou na popelnice.

Kontakt na
Technické služby
tel.: 606 188 908
e-mail: infotstetin.cz

Tetínský zpravodaj

Tetín a Ukrajina

Tetín pomáhá Ukrajině:
Jak můžete aktuálně pomoci?
Vážení spoluobčané!
Je neskutečné, kolik z vás má chuť a potřebu se zapojit do pomoci Ukrajině a ukrajinským občanům, kteří museli opustit své domovy a blízké, již museli zůstat
a bránit svou zem. Mockrát vám všem děkujeme za vaši aktivitu, jsme hrdí, že jsme
spoluobčané Tetína!
Níže Vám přinášíme aktuální přehled, jak můžete pomáhat přímo na Tetíně:

Ubytování
• Pokud byste měli možnost a rozhodli byste se, že ve Vaší nemovitosti ubytujete ukrajinské občany, prosím informujte nás na: pomoc-ukrajina@tetin.cz. Sdělte nám prosím základní info o kapacitě, vybavení a na jak dlouhou
dobu ubytování nabízíte.

Finanční pomoc
• Pomoc ukrajinským občanům, kteří našli dočasné útočiště na Tetíně, můžete přispívat na tyto dva účty:
TJ Sokol Tetín: 241274686/0300
Komunitní centrum sv. Ludmily na Teténě: 6001172389/0800
• Pokud přispějete více než 2.000 Kč, oba subjekty Vám mohou vystavit doklad, který pak můžete uplatnit jako odečet z Vašich daní.

S čím jste ochotni pomoci?

• Budeme rádi, když nás informujete na: pomoc-ukrajina@tetin.cz s čím konkrétně byste rádi pomohli (oblečení, hygienické potřeby, jídlo, dobrovolnictví atd.). My si Vás zapíšeme do tabulky a jakmile bude potřebné určité vybavení,
které byste zrovna nabízeli, ozvali bychom se Vám.
Obec Tetín
Více informací najdete na: www.tetin.cz
Vydáno dne: 17.3.2022

Obec Tetín podporuje Ukrajinu dlouhodobě
Jistě jste zaregistrovali, že vlajka

Ukrajiny vlaje na obecním úřadě již
od pátku 18. 2. 2022 je to vyjádření solidarity svobodné a suverénní
zemi. Když byla vlajka vyvěšována,
ještě jsme netušili, že bude skutečně vojensky napadena. Bohužel Putinovský režim zvolil agresivní cestu
a na Ukrajinu zaútočil.

Obec Tetín podporuje Ukrajinu již
řadu let, důkazem tomu je pozvání
ukrajinského velvyslance Jevhena
Perebyjnise na Tetín v roce 2018
a v roce 2021. Ukrajinský velvyslanec na Tetín na pozvání starosty
zavítal dne 22.9.2018 u příležitosti
Svatoludmilské pouti a srazu starostů. Na Srazu starostů vystouTetínský zpravodaj

pil i s projevem a na jeho počest
a na počest Ukrajiny, byla vyvěšena ukrajinská vlajka. Další návštěva proběhla na Národní pouti dne
18.9.2021. Jsme rádi za účast pana
velvyslance a za jeho vřelá slova
k Tetínu a jeho občanům.
V týdnu 14. 2.-20. 2. obec Tetín
a město Černošice vyzvaly Svaz
měst a obcí, naše partnerské obce,
obce a města v regionu a zákonodárce za náš region k vyvěšení ukrajinských vlajek na úřadech.
Jsme rádi, že celá řada z nich neváhala a vlajky vyvěsila. Jedná se sice
o symbolickou podporu, že stojíme
za Ukrajinou, ale je to důležité gesto,
že samosprávy dávají ukrajinskému

velvyslanectví a Vládě ČR najevo, že
mají naší podporu.
V České republice máme svobodu,
máme možnosti si zvolit jakého
chceme starostu, poslance, senátora, prezidenta atd. Buďme za demokracii rádi a braňme ji. Ukrajina
se svobodně rozhodla se svým lidem směřovat na západ a napadením ze strany Ruska je tato její naděje velice ohrožena. Dost možná
nebudou symbolická gesta stačit
a brzy budeme muset čelit agresorovi s gangsterskými zvyky i vojensky, věříme však, že diplomatická
jednání budou úspěšná a bude brzy
po všem.
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
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Rozhovor

Rozhovor s Radkou Vladykovou

Zdroj fotografie: Náš Region

Přinášíme Vám rozhovor s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí (SMO).
Rozhovor nám paní ředitelka poskytla pro Tetínský zpravodaj dne 17.2.2022.
Jaká je role Svazu měst a obcí (SMO)
ve vztahu k obcím?
Napřed mi dovolte nás představit
(směje se). Svaz měst a obcí ČR je
nepolitickou a dobrovolnou organizací zastupující města a obce v
České republice. Nyní je stav takový,
že sdružujeme k 16. 02.2022 celkem
2772 obcí o počtu 8 541 541 obyvatel, což je 79,87 % z celkového počtu obyvatelstva. Naším členem je
také Sdružení tajemníků městských
a obecních úřadů ČR a všechna statutární města. To je docela velké
množství, že ano? A s tím je spojená velká odpovědnost. Naším cílem,
velice zjednodušeně řečeno, je hájit zájmy a práva našich členů, tedy
měst a obcí.
Nejlepší je asi uvést příklady, co to
vlastně děláme – naši členové prostřednictvím svých zástupců rozhodují v poradních, kontrolních i
řídících orgánech Svazu. Pracují v
komisích dle různých gescí, v pracovních skupinách, jsou členy komor měst, obcí a statutárních měst
a podobně. Nyní spolupracujeme i
s dobrovolnými svazky obcí, které
u nás mají samostatnou pracovní
skupinu. Shodně tak máme výbor
městských částí, ani ti nestojí stranou. A společně připomínkujeme
legislativní návrhy, apelujeme na
naše politické představitele, jednáme o dotacích, o metodické pomoci
a spoustu dalšího. Jsme jedním z
připomínkových míst v legislativním
procesu. Máme vlastní Legislativní
a právní sekci, která má toto ve své
gesci. Současně působíme i na mezinárodní úrovni, což je gesce naší
Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů. A to jak ve vztahu k
EU, tak i mimo EU.
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Spolupracujeme s partnerskými
městy a obcemi v zahraničí, pomáháme sdílet zkušenosti. Obrovský
kus práce se snažíme odvádět i v
oblasti nastavení dotačních titulů a
jejich připomínkování tak, aby byly
vypisovány, pokud možno co nejlépe pro potřeby měst a obcí. Pořádáme vzdělávací akce pro naše členy,
ať už jsou to krajská setkání, Celostátní finanční konference či Právní
konference a další. Zde musím vyzdvihnout práci Sekce organizace
a marketingu a Ekonomické sekce.
To jsou velice atraktivní akce, kde
se mají možnost účastníci setkat
jak s vládními, politickými či odbornými představiteli, zúčastnit se
přednášek a konferencí. Nemůžu
zapomenout ani na Sekci pro projekty a inovativní přístupy, která – a
to už fakt v krátkosti – realizuje řadu
vzdělávacích a osvětových projektů v území. Všechny sekce dohromady tvoří Kancelář Svazu, která je
„realizátor“ pro Svaz jako takový. A
ve všech uvedených aktivitách jsou
hlavními aktéři zástupci obcí všech
velikostí, my jsme jen jejich nástroje,
to oni nám dávají ten správný tón a
takt. Ale o tom, jaká je role Svazu ve
vztahu k obcím dokážu jako výkonná ředitelka Kanceláře Svazu mluvit
strašně dlouho, takže to radši už zastavím (směje se).
Jaké řešíte aktuální výzvy?
Nacházíme se krátce po sněmovních volbách, a navíc pořád v období
rozpočtového provizoria. Současně nás na podzim čekají komunální
volby a zčásti senátní volby. Nyní
se zaměřuje velice intenzivně na tři
hlavní cíle: legislativa nové Poslanecké sněmovny, finance pro města
a obce, navázání úzké spolupráce
s nově zvolenou reprezentací. Je

nezbytné dopracovat řadu již rozpracovaných legislativních návrhů
a vyřešit mnoho problematických
otázek. Asi čtenáře nepřekvapí, že
jedním z nich je třeba rekodifikace
stavebního práva, to je věc, o které
se můžeme bavit hodiny. S tím jsou
velice spojené otázky digitalizace
stavebního řízení a v souvislosti s
tím i nastavení dopracování digitálních technických map a Portálu stavebníka. To vše souvisí s celkovou
výstavbou vysokorychlostních sítí v
území České republiky a s pomocí i
těm nejmenším obcím na ni dosáhnout.
K tomu všemu je nezbytné hovořit
o financích pro města a obce a potažmo pro občany. V této souvislosti jsme intenzivně řešili i otázku
energetické krize a věnujeme se činnostem spojeným s mnohdy opěvovaným a mnohdy proklínaným tzv.
Green Deal, sledujeme otázku využití jádra. Pokud obec prosperuje, prosperují její občané.
Řešíme aktivně dostupnost lékařské
a sociální péče v obcích. Zabýváme
se odpadovým hospodářstvím, neboť období tzv. zero waste, jinými
slovy absolutní minimalizace odpadu je takřka za dveřmi. A spousty
dalšího. A k tomu všemu je třeba být
v diskusi s vládní a politickou i odbornou reprezentací, komunikovat,
hledat optimální řešení a neustále
připomínat potřeby jak měst a obcí,
tak i jejich občanů. Zrovna pandemická a energetická krize ukázala,
Tetínský zpravodaj

jak je podstatné komunikovat a reagovat rychle a pružně, jak je nezbytné být v kontaktu s územím a
jeho zástupci. A nechci nás chválit,
samochvála smrdí, ale dovolím si
to aspoň trochu – myslím, že Svaz
svou roli sehrál a dál hraje v tomto ohledu skvěle. Obrací se na nás
mnohdy i občané, kteří si prostě
neví rady. I těm se snažíme pomoci,
zprostředkovat jim pomoc, na koho
se mají obrátit, s kým svůj problém
řešit. Prostě jsme univerzální organizací a tvrdě denně pracujeme na
tom, abychom byli pro naše členy a
jejich občany přínosem.
Pamatuje SMO na menší obce v oblasti digitalizace?
Samozřejmě! Víte, je zvláštní, jak
se mnohdy říká, že Svaz nemyslí na
menší obce a prosazuje jen zájmy
obcí velkých. Je to obrovský omyl.
Obrovský. Nevím, odkud se tyto názory berou, ale donesly se již několikrát k našim uším. Složení všech
orgánů Svazu je dáno rovnoměrně
pro zástupce jednotlivých velikostí obcí. Tedy rovně zástupci měst a
obcí a vždy je přítomen i zástupce z
městských částí. A komunikace obcí
s městy zajišťuje i pomoc těm nejmenším obcím, jejich hlas je stejně
silný jako hlas měst. Co se týká digitalizace, zde hájíme zájmy shodně,
jak jsem uvedla. Jak na poli gesčních orgánů, ale kupříkladu i jako
člen Řídícího výboru BCO či 5G Aliance se snažíme prosazovat maximální výstavbu vysokorychlostních
sítí v území i do těch nejmenších
obcí za co nejvýhodnějších podmínek. K tomu napomáhá i intenzivní
činnost Komise pro informatiku, kde
jsou i tyto obce účastny. Vstupujeme v jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s Ministerstvem
pro místní rozvoj, s Ministerstvem
vnitra a apelujeme na dostatečnou
dotační i metodickou podporu. Je to
práce náročná, je třeba neustále diskutovat a naslouchat, hledat řešení.
Ale snažíme se, co to jde. Velkou
Tetínský zpravodaj

pomocí nám je i to, že řada zástupců obcí se takových jednání účastní
a odborně se do nich vkládá. To je
maximální bonus, protože politická
reprezentace na celostátní úrovni
má tak možnost si vyslechnout názory a postoje přímo z území, nikoliv
zprostředkovaně. •
Jaké jsou Vaše hlavní cíle pro letošní rok?
Základ jsem již nastínila v předchozích odpovědích. Legislativa,
finance a spolupráce s politickou
reprezentací. Energetická krize a její
řešení, dlouhodobé a udržitelné řešení. A k tomu všemu je tu Národní plán obnovy – zde je alokováno
poměrně slušné množství financí a
my děláme vše možné i nemožné
pro to, aby je obce mohly čerpat co
nejvýhodněji a nejsnadněji. Je na to
velice málo času. A právě proto je
třeba pracovat a zprostředkovávat
informace, neotálet. Může nám to v
mnoha oblastech pomoci a zlepšit
úroveň našich životů. V tomto ohledu musím vyzdvihnout práci Kanceláře Svazu, která tvrdě pracuje a
komunikuje s našimi členy, vtahuje
je do jednání, pomáhá jim uplatnit
své postoje a názory a delegovat je
na správná místa.
Tetín jste navštívila na Národní pouti
2021, jak se Vám akce a Tetín líbily?
Tetín je nádherný! A Národní pouť
byla neuvěřitelný zážitek! Je radost
vidět, jak se u nás žije, jak to žije i
v období, kdy to není nejjednodušší,
jak dokáží lidé držet pospolu. A pro
mě jako výkonnou ředitelku Svazu
je moc důležité vidět, cítit, vnímat,
jak obce umí, jak jsou na sebe představitelé obce a občané obce napojeni. Tetín je obrovským vzorem
pro ostatní. A víte, co také oceňuji?
Tetínské napojení na historii a její
zviditelňování. Znalost historie je
potřebná pro pochopení současnosti a vytváření budoucnosti. Je
třeba, aby naše děti a jejich děti a

Rozhovor

další generace věděly, co a jak se
dělo. A osud sv. Ludmily je jednou z
těch bolestnějších stránek naší historie, ale může nám pomoci pochopit, co vše jsou lidské bytosti schopny obětovat při boji o moc. Na pouti
jsem také poznala sestru Dominiku
ze spolku Via Sancta Mariana, který se snaží o obnovu poutní cesty z
Prahy do Brandýsa nad Labem Staré
Boleslavi. V této bohulibé činnosti je
chceme jako Svaz měst a obcí podporovat.
Co se Vám nejvíce na Tetíně líbilo?
Přiznám se bez mučení, že jsem si
Tetín prošla i trošku víc. Tetínské vyhlídky jsou úžasná trasa. Vaše obec
je zasazena v nádherném prostředí,
a to je velká devíza. Měla jsem možnost vidět i Vaše muzeum. Nelze říci,
co se mi nejvíce líbilo, vše má své
kouzlo. Nicméně je super, že máte
certifikované turistické informační
centrum, to je velké plus a lákadlo
pro turisty, Svaz certifikovaná turistická informační centra podporuje.
Jaká je spolupráce Tetína a SMO?
Co si budeme povídat, máte velké
štěstí ve zvoleném starostovi. Pan
Hrdlička je členem Komise pro informatiku a je velice aktivní. Spolupracujeme s Tetínem nejen v oblasti
informatiky, ale i v oblasti kultury a
cestovního ruchu. Vždyť komu se
povede, aby zástupce jeho obce
přijal sám Svatý otec? To je neuvěřitelný úspěch, a i proto jsme se zájmem sledovali Vaši Národní pouť. V
tomto je Tetín rovněž inspirací pro
naše další aktivity, lze zmínit třeba
naši podporu obnovy poutní cesty z
Prahy do Brandýsa nad Labem, kde
Tetín napomáhá svou dobrou praxí. No vidíte, a zrovna sdílení dobré
praxe prostřednictvím Svazu jsem
nezmínila, a to je chyba. Proč dělat
něco špatně, když někdo už něco
stejného dělal a díky jeho zkušenostem se můžeme toho špatného postupu vyvarovat? I to je práce Svazu,
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Rozhovor | Činnosti zastupitelů
sdílet dobrou praxi mezi jeho členy
a do území. A i k tomu je nám Tetín
nápomocný.

V čem se Tetín angažuje ve prospěch
společného zájmu samospráv?
Jak už jsem zmínila, spolupráce je
dána několika směry. Ale určitě je
třeba zdůraznit naši spolupráci v
oblasti digitálních technických map
a digitalizace stavebnictví obecně.
Tetín je v tomto velice úspěšný a
znalosti pana starosty Hrdličky jsou
tak mnohdy ku prospěchu v mnoha

diskusích a jednáních. Pan starosta Hrdlička reprezentoval Svaz i na
mnoha konferencích zrovna v této
oblasti. Máme mnoho společných
cílů. Jeden zrovna z velmi aktuálních cílů, jenž řešíme, je, aby byla
dána podpora všem obcím v oblasti
digitálních technických map stejně a
nediskriminačně a aby byly podpořeny i menší obce – jak finančně, tak
metodicky. Jak jsem už na začátku
uvedla, podpora všech obcí, všech
velikostí, od statutárních měst po ty
nejmenší obce je pro nás důležitá a
jejich zájmy hájíme stejně. A spo-

lupráce s jejich představiteli je pro
nás jako voda pro tělo – nelze bez
ní kvalitně a plnohodnotně fungovat, protože právě naši členové nám
udávají směr, kudy jít, co řešit, co je
potřeba. Svaz a jeho členové jsou
jako tělo a duše. A já jsem neuvěřitelně ráda, že jej mám možnost vést
jako výkonná ředitelka. A že mám k
dispozici tak skvělé zástupce obcí
v území, kteří nám ten směr aktivně
udávají. Včetně báječného Tetína.
Ptal se: Vojtěch Hrdlička,
předseda SVV

Činnosti zastupitelů za rok 2021
Ing. Martin Hrdlička
starosta obce,
zvolen za Tetín 2010

Provozní řízení obce
• Přímé vedení vedoucí úřednice OÚ
a nepřímé vedení dalších pracovníků OÚ.

• Sportovní areál - parkování camperů – budování inženýrských sítí
v areálu – podílení se na dokončení
realizace.

• Podílení se na práci všech výborů a
pracovních skupin.

• Optické sítě – podpora firmy CETIN
na kabelizaci na Starém Tetíně.

• Vedení porad a veřejných zasedání
zastupitelstva obce.

• Cyklostezka – Rozvodna-Sokolovna – dokončení dílčích částí stavby.

Vnější vztahy
• Jednání se státními institucemi.

• Kabelizace ČEZ Distribuce – Starý
Tetín – realizace stavby včetně nového veřejného osvětlení.

• Setkání 350 starostů, politiků a dalších vzácných hostů při příležitosti
Národní pouti na Tetín.
Národní pouť na Tetín
• Obec byla nakonec hlavním organizátorem Národní Svatoludmilské
pouti na Tetín, která byla součástí mezinárodního připomínání této
světice a matky Českého národa.
• Úspěchem je, že se obci povedlo finančně zajistit akci bez velkých nároků na rozpočet obce, protože jsme
spoléhali především na dobrovolnickou práci a zajistili jsme dotace od
Ministerstva kultury a Středočeského kraje.
• Celý organizační tým uspěl a prokázali jsme, že jsme schopni zorganizovat akce celostátního významu.
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• aktivity v organizacích, kde je obec
členem SMO, Poberounské odpady,
Region Dolní Berounka, Destinační
agentura Berounsko, Geopark Barrandien
Investice
• Práce ve Skupině investiční rozvoj
a supervizorský dohled nad všemi
investicemi.
• Zabezpečení skalní stěny v Modrém lomu a přístupová komunikace
ke sběrnému dvoru a oprava tunelu
- přímé řízení stavby.
• Chodníky Na Knížecí 2. etapa – dokončení prací – podílení se na řízení,
• Obnova zeleně v obci extravilán –
přímé řízení – vysázeny 4 aleje.

• Oprava kostelů - součinnost – dokončena oprava fasád a střecha
sv.Kateřiny.
• Rekonstrukce návsi -ul. Na Parkáně, Hradní – u hasičárny a fary – podílení se na realizaci.
• Sběrný dvůr v Modrém lomu- stavebně dokončeno.
• Vjezdová brána – dokončeno.
• Multifunkční hřiště – podílení se na
výstavbě.
• Příprava nového fotbalového hřiště
– podílení se na přípravě.
Finanční zdroje
• Spolupráce s dotačními firmami a
zajištění dotací ve výši přes 10 mil
Kč na rok 2022.
• Zajištění bezúročné půjčky od
Středočeského kraje ve výši 10 mil.
se splatností deset let.
• Stabilní hospodaření obce.

• Rekultivace Modrým lom - 2. etapa
– získání povolení.
Tetínský zpravodaj

Ing. Martin Machulka
1. místostarosta obce
předseda Pracovní skupiny
investiční rozvoj (SIR)
zvolen za Tetín 2010

Činnosti zastupitelů
• Zajištění agendy obce v nepřítomnosti starosty
Předseda skupiny investičního rozvoje
• Příprava investičních podkladů pro
finanční plán a rozpočet obce
• Příprava investic obce
Zajišťování projektové dokumentace
a dotačních podkladů
• Sběrný dvůr
• Sběrná místa
• Nová hasičárna na hřišti
• Sportovní areál – multifunkční hřiště

Zajištění a dozorování realizace stavebních akcí v obci
• Sportovní areál – multifunkční hřiště
• Oprava interiéru Kulturního domu
• Chodníky v ulici na Knížecí
• Revitalizace historického jádra
obce
Pomoc při řešení provozních problémů
• Základní a mateřská škola
• Kulturní dům
• Pohostinství
• Sportovní areál

• Oprava kanceláří OÚ v Kulturním
domě

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
2. místostarosta obce
předseda Finančního výboru
a člen pracovní skupiny (SIR)
zvolen za ODS

Investice

Zajišťování projektové dokumentace
a dotačních podkladů

• Revitalzace historického jádra –
Komunikace Na Parkáně a náves –
realizace – koordinace stavby
• Sportovní areál – stání pro karavany – budování inženýrských sítí v
areálu – koordinace stavby
• Sportovní areál, park u nového
hřbitova – projekt – příprava nebo
podílení se na přípravě jednotlivých
projektů pro získání dotace –tenisový kurt a multifunkční hřiště, nádrže
na vodu, příprava vrtu, fotbalové hřiště, hasičárna/občerstvení
• Rybník na návsi – realizace – dokončení stavby

• Sportovní areál – nádrže, fotbalové
hřiště,
Činnosti zastupitelů
• Účast na setkání starostů
• Příprava investičních podkladů pro
finanční plán a rozpočet obce
• Účast na poradách zastupitelů a
veřejných zasedání obce
• Účast na pracovních schůzkách
skupiny SIR
• Zastoupení obce na vyhlášení
Stavby roku 2021
• Prezentace Tetína na akci Pojďme
dělat město
• Spuštění stání pro karavany

Ing. Michal Hejna
předseda Pracovní skupiny
pro školství
zvolen za Tetín 2010

• pozemky – příprava podkladů ke
směnám pozemků a zřízení věcných
břemen, řešení další pozemkové
problematiky
• Modrý lom – koordinace projektu
rekultivace, sanace skalních stěn
a opravy tunelu, práce na změně
územního rozhodnutí, studie expozice těžby vápence v tunelu

Tetínský zpravodaj

• předseda školní komise a školní
rady – spojovací článek mezi obcí a
školou, spolupráce při řešení kovidové situace ve škole, reprezentace

obce na jednáních s MěÚ Beroun
ohledně umísťování tetínských dětí
do berounských škol, spolupráce na
podkladech pro studii dostatečných
kapacit škol ve Středočeském kraji,
příprava volby nového ředitele
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Činnosti zastupitelů
Petr Malíř
předseda Pracovní skupiny
krizového řízení
zvolen za Tetín 2010

• průběžné zavádění a dodržování aktuálních protikoronavirových
opatření v naší obci
• zajišťování akceschopnosti a modernizace JSDH Tetín
• připomínkování projektu nové hasičské zbrojnice v prostoru nového
sportovního areálu u fotbalového
hřiště společně s velitelem JSDH
Tetín Jaroslavem Peckou
• příprava a realizace bezpečnostních a organizačních opatření při
pořádání Národní svatoludmilské
pouti na Tetíně ve spolupráci s celým realizačním týmem, včetně složek IZS

• organizování a zajištění technické
podpory a požárních asistencí při
natáčení pro filmové štáby působících v katastru obce ve spolupráci s
JSDH
• koordinace spolupráce JSDH Tetín
a Speleologické záchranné služby
stanice Čechy
• zakládající člen spolku První pomoc Tetín žije a aktivní spolupráce
na jeho projektu First responder v
Tetíně
• vyhledávání a odstraňování rizikových míst na vodovodním přivaděči
z prameniště Domašov a zvyšování
jeho zabezpečení z pohledu nežádoucí kontaminace vody

• člen skupiny životního prostředí

Ladislav Pecka
předseda pracovní skupiny kultury, sociálních věcí a
cestovního ruchu (SKSCR)
zvolen za ČSSD

• Loňský rok byl opět ve znamení
Covidu, řada plánovaných akcí byla
silně omezena, ale to nejpodstatnější, pouť v září, se uskutečnila.
Zde jednou z doplňkových aktivit byl
Sraz Ludmil, pro tentokrát pořádaný
Vlastivědným spolkem Petrbok. Myslím, že akce, která vzešla z impulzu

p. Hampejze a první se uskutečnila
v roce 2016, se stala zajímavou tečkou za zajímavým nápadem, který
určitě posloužil propagaci Tetína i
jeho místa v historii.
• Během roku došlo ke změnám financování aktivit tetínských spolků,
znamenalo to vyšší zátěž pro úřednice obecního úřadu. Neušetřilo se
nic, jen několik spolků bylo opomenuto při vyplácení příspěvků na
činnost. To je, pokud se týče práce
sekce sportu, turistiky a kultury při
zastupitelstvu obce. V souvislosti s
prací sekce mne mrzí, že celá řada
tetínských sportovců při úpravách
hřiště a jeho okolí neřeší svoje dotazy přes naši sekci, eventuálně přes
demokratickou možnost upřímně si
vynadat na veřejném zasedání, ale
formou „...stará bába Blažková povídala že…“ v místní hospodě.

• V sekci životního prostředí je asi
nejdůležitější uvedení nového sběrného dvora v Modrém lomu. Výsledkem je revitalizace okolí hřbitova,
největším zklamáním pak reakce
návštěvníků sběrného dvora. Obecní vývěska, stránky obce, brožura o
novinkách s informacemi. Za peníze
daňových poplatníků zastupitelstvo
dává najevo veřejně změny. A reakce
občanů?
„Co to tu je za novoty?“
„Však jste to měli v té brožuře!“
„V jaké brožuře? Já žádné brožury
nečtu, všecko, co mi přijde do kastlíku, zahazuju.“
• Co se týče životního prostředí, je
fungování čističky, které je ovlivněno
řadou faktorů, největším problémem
obce a velice nepříjemnou záležitostí, která může ovlivnit návštěvnost
obce i její pověst jako místa, spojeného s přírodními a historickými zajímavostmi.

Průvodcovská služba na Tetíně opět zahájila svou činnost.
Ladislav Pecka - tel.: 723 005 648, e-mail: l.pecka@seznam.cz
Stanislava Hahnová - tel.: 723 935 609, e-mail: stamihah@seznam.cz
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Tetínský zpravodaj

Činnosti zastupitelů | Stavby na Tetíně
Karel Volf
předseda Pracovní skupiny
životní prostředí
zvolen za STAN

Ivan Smetana
předseda Kontrolního výboru
zvolen za STAN

Daniel Pecka
zastupitel
zvolen za STAN

• odpadové hospodářství
• infrastruktura ČOV, vodovodu, dešťové kanalizace
• extravilánová zeleň

• kontrola zápisů a usnesení
• zapojení do činnosti SIR
• zapojení do výběrových řízení
•pasportizace komunikací

• podílení na likvidaci sběrného dvora a rozběhnutí nového
• certifikace domů Modrozeleným
certifikátem

Rekonstrukce historického jádra - pokračování

V minulém roce jsme zrekonstru-

ovali 3 lokality v historickém jádru
obce. Začali jsme těmi místy, které
jsou větší plochy a byly v horším
stavu: před kostely, u rybníka a u hasičárny.

Tetínský zpravodaj

Od začátku března pokračuje firma
Strabag s rekonstrukcí ulic Strážní,
Na Parkáně od hasičárny dále na
východ, Na Parkáně u rybníka a ulicí
Hradní.

Cílem je dokončit první tři ulice do
konce května a pak v červnu pokračovat v ulici Hradní.
Ondřej Hrdlička, místostarosta
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Plán investic

Stavby na
Tetíně
P

řinášíme Vám přehled investičních akcí aktivit na jaře 2022.
Cizí investice, které obec neplatí, ale
pomáhá jim a ovlivňuje jejich realizaci. V tuto chvíli je aktuální:
Vysokorychlostní internet - pro rozvoj Tetína je klíčovou investicí optika firmy CETIN, která právě probíhá.
Bylo provedeno přivedení DOK (dálkový optický kabel) na Tetín. V měsíci květnu má proběhnout „zafouknutí“ optických vláken do připravených
trubiček v ulicích Na Knížecí, Na Příkopech a Bořivoje.
Nyní k investicím, které investujeme
jako obec. Nutno říct, že množství
našich investic je nadále poměrně
značné.
Inv. č. 47 Hasičská zbrojnice - projekt. Probíhá projekt ke stavebnímu
povolení.
Inv. č. 53 Kulturní dům - řešení interiérů – realizace.
Stavba je z převážné části dokončena a zbývají jen některé prvky v interiéru a nábytek.
Inv. č. 61 ČOV intenzifikace - projekt
Je v první fázi projektových prací na
zvětšení kapacity ČOV, protože čas
od času její kapacita nestačí. Hledáme vhodného projektanta realizačního projektu.
Inv. č. 70 Opravy komunikací – projekty.
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V současné době žádáme o stavební povolení na ulice Spis. Červinků,
Slavašova a Pod Valy 2.část.
Inv. č. 85 Sběrný dvůr – realizace
Stavba je po stavební stránce hotova až na přístřešek.
Inv. č. 108 Cyklostezka na Tetín –
chodník - realizace

tifunkčního hřiště probíhá. Stavba je
součástí koncepce, popsané v projektu (inv.č.23) a byla umožněna získáním dotace a také konstruktivním
přístupem vedení TJ SK Tetín.
Inv. č. 116 Úprava fotbalového hřiště
Úprava se odvíjí od úspěšné realizace vrtu.

Chodník od kraje obce až k ke křižovatce se dokončí na jaře 2022. Stavba aktuálně probíhá.

Děkuji všem občanům za trpělivost
s realizací uvedených investic.

Inv. č. 99 Komunikace Na Parkáně a
náves - realizace

Martin Hrdlička, starosta

Klíčové lokality I.-III. jsou dokončeny. Nyní zbývá ulice Hradní až po
školu, část ulice Na Parkáně a ulice
Strážní. Práce jsou zahájeny a majitelé nemovitostí budou informováni
o dopravních omezeních.
Inv. č. 114 Multifunkční hřiště – realizace
Výstavba 2 tenisových kurtů a mul-

Pojďte se zapojit
do práce pro Tetín
Milí spoluobčané, jsem velmi rád,
že se Vás do práce pro obec v minulých letech celá řada zapojila,
a to v pracovních skupinách a výborech. Udělal se velký kus práce,
a to i díky vaší podpoře a pomoci.
Nicméně naše práce ještě nekončí, Tetín jede dál a plno výzev
nás všechny ještě čeká. Blíží se
komunální volby, a proto se na
vás, na spoluobčany znovu obracím s výzvou, abyste se do práce
pro Tetín aktivně zapojili. Zaplať
Pán Bůh žijeme v demokracii a
záleží tedy na každém z nás, jaký
si Tetín uděláme a zda se aktivně
zapojíme či nikoliv. Tetín žije!
Martin Hrdlička, starosta
Tetínský zpravodaj

Odpadové hospodářství | ZŠ a MŠ Tetín

Sběrný dvůr v provozu a Poberounské odpady
Konečně jsme se dočkali dokončení stavby sběrného dvora v Modrém

lomu. Umístění je sice dále od centra obce, ale zase se nemusíme stydět,
že odpadky z našich domácností zneucťují památku našich předků. Panelka
jako přístupová komunikace je sice za deštivého počasí někdy zablácená,
ale vlastní sběrný dvůr je krásně vyasfaltovaný, oplocený a personál má důstojné zázemí.
Provoz odpadového hospodářství stejně jako okolní obce byly s jejich
je řízen dvěma vyhláškami, a to vy- službami nespokojeni, a to vedlo k
hláškou o odpadech a vyhláškou o vytvoření sdružení obcí Poberounodpadcích. Vyhlášky muselo schvá- ské odpady a následně k vytvoření
lit ministerstvo vnitra a zastupitel- svozové služby POBERO. Zastustvo obce. Dále existuje provozní pitelstvo na posledním zasedání
řád sběrného dvora. Všechny doku- se usneslo, že vypovíme firmě AVE
menty jsou dostupné ne webu obce smlouvu a od 1.7. bude fungovat
nová svozová firma POBERO.
a Technických služeb Tetín.
Zdá se, že zavedení nového systému
ve Sběrném dvoře proběhlo uspokojivě a většina občanů s tím nemá
žádný problém.
Sběrný dvůr a sběrná místa po obci
jsou postupně vybavována novými
sběrnými nádobami. Věříme, že to
přispěje k úrovni a kultivovanému
třídění odpadů v naší obci.
Vyvážení směsného odpadu doposud prováděla firma AVE. Tetín

Od 1. 7. 2022 bude
fungovat nová svozová
firma POBERO.
Do budoucna chceme posunout
úroveň třídění a motivovat občany,
aby minimalizovali množství směsného odpadu tím, že se bude vážit
vždy při svozu.
Otevřeně řečeno nelze očekávat, že
by ceny za odpady do budoucna
klesly, spíše naopak. Omezit růst

cen se dá snad jen kvalitním tříděním. Bude tedy záležet na každém z
nás, kolik budeme za odpady platit.
Další změnu v systému očekávejme
od 1.1. 2023.
Nový systém přinesl několik excesů,
a to například to, že někteří občané
využívají kontejner za hřbitovem k
odkládání směsného odpadu. Místo
jsme opatřili fotopastí. A fotky budeme zveřejňovat na sociálních sítích.
Dokonce jsme zaznamenali pokus o
vyloupení Sběrného dvora. Nicméně
záznam na kamerách je natolik dostatečný, že Policie ČR, nebude mít
problém pachatele odhalit.
Jinak děkujeme všem spořádaným
občanům, že včas za odpady zaplatili a že dodržují aktuální vyhlášky a
provozní řád sběrného dvora.

Martin Hrdlička, starosta
Karel Volf, zastupitel
a předseda SŽP
Tomáš Báča, ředitel TST

Škola Václava Hájka z Libočan
má svou grafickou identitu
Tetínská škola a školka se v nedáv-

ných letech dočkala rekonstrukcí a
získala novou fasádu. Nyní získává
i v návaznosti na obec a muzeum
Tetín svou grafickou identitu.

Grafická identita přináší škole moderní a reprezentativní nádech a navazuje na identitu obce. Nese barvy
Tetína i doplňující grafiku, de facto
„pouze“ logo je nové. ZŠ a MŠ Tetín
tak získala vedle opravených budov
i svou novou grafickou tvář. Škola
grafickou identitu promítne ve své
činnosti stejně jako obec a muzeum do nových webových stránek,
sociální sítě školy a dalších markeTetínský zpravodaj

tingových a propagačních materiálů. Vlastní grafická identita přináší
škole ucelený vzhled směrem k jejím
partnerům a k širší veřejnosti.
Navazuje se na obec a Muzeum
Nejprve obec a muzeum, teď se
přidává i škola. Obec Tetín včetně
Muzea se rozhodla udělat si svou
grafickou identitu v roce 2019 a v letech 2020 a 2021 ji postupně implementovala do svého každodenního
fungování. Vzniklo nové logo obce,
které vychází bezprostředně ze znaku obce a k tomu doplňující grafické
prvky (šál a barvy). Grafická identita přinesla moderního, praktické-

ho a reprezentativního ducha obci.
Identita je viditelná všude: webové stránky, zpravodaj sociální sítě,
plakáty, letáky, tetínské suvenýry a
upomínkové předměty, tetínská videa, úřední dokumenty, vizitky apod.
Tetín se tak stala jednou z mála obcí,
která se odhodlala pro svou grafickou identitu.

Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
Ladislava Malířová, ředitelka školy
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ZŠ a MŠ Tetín

A jak se dětem ve školce dařilo?
I

když nás COVID připravil o školku
v přírodě, vánoční Jarmark, návštěvu Muzea Betlémů v Karlštejně a o
vánoční besídku, děti i paní učitelky
byli častěji nemocné nebo v karanténě, tak i přesto vše, jsme na podzim a v zimě v naší tetínské školce
zažili mnoho hezkých chvilek.
Podařilo se nám uspořádat strašidelný Halloween v maskách, na
Svatého Martina jsme pekli rohlíčky
s příběhem, stihli jsme vánoční tvoření s rodiči, neminul nás Mikulášský rej, vypravili jsme se do Prahy do
divadla Spejbla a Hurvínka, povedl
se nám vánoční výlet do Berouna a
berounského Muzea Českého Krasu.
Vánoční čas je ve školce vždycky
moc prima, protože se stále na něco
těšíme. Společně pečeme cukroví,
zdobíme okna, stromeček a třídu,
vyrábíme přáníčka, zpíváme, tančíme, připomínáme si staré vánoční
tradice a zvyky, pochutnáváme si
na cukroví od maminek a babiček a
Ježíšek nám naděluje báječné dárky
do školky, a hlavně je nám společně
moc hezky.
Eva Burden Fainová

Nová úspěšná autorka
K

Motýlkům i ke Koťátkům často
zavítá skvělá slečna učitelka a logopedická asistentka Bc. Míša Červenková na Pohádkohraní a Logohrátky.
Pokud paní učitelka Vašemu dítěti
doporučí logopedickou péči, pište
na e-mail: michaela.cervenkova@
skolytetin.cz nebo volejte na tel. č.:
702 852 688.
Míša je skvělá vypravěčka a logopedka, ale i nadějná spisovatelka,
které v únoru vyšla kniha ,,Počítám
s tebou”.
Eva Burden Fainová
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Kolik je na stropě zářivek? Kolik je na
jedné polici knih? Kolik je ve školní
jídelně stolů? Lada bude raději donekonečna počítat, než aby se zabývala vlastními pocity. V důsledku
úzkostné poruchy žije s neustálými
obavami a tou největší z nich v tuto
chvíli je, aby se o jejích psychických
problémech nedozvěděli její noví
spolužáci. Skrývat své pocity v přítomnosti „mazané“ Marty je ale téměř nemožné. Jenže co když ukrývání psychických problémů není ten
nejlepší způsob, jak se s nimi vypořádat?
Tetínský zpravodaj

Kultura

Kulturní dům je připraven na společenské akce
K

ulturní dům prošel v roce 2016
vnější rekonstrukcí a byl zateplen.
V letech 2020 a 2021 pak prošel i
vnitřní rekonstrukcí. Nyní se jedná o
příjemné, moderní a reprezentativní
prostory.
Kapacita sálu Kulturního domu je
cca 200 lidí. Svou zatěžkávací akci
si KD vyzkoušel v minulém roce v
rámci Národní pouti. Nyní ho můžete využít i pro Vaší akci! Kulturní
dům je možné si pronajmout pro
různé společenské akce: kulturní
akce, přednášky, semináře, školení,
konference, svatby, plesy, taneční,
prezentační akce apod.
Kulturní dům má ambice konkurovat
sálům a prostorám pro společenské
akce v okolí Tetína. Věříme, že Kulturní dům bude zvláště po covidovém období ještě více žít kulturou a
sloužit tetínským občanům pro společenské akce.

Ceník pronájmu a Návštěvní řád Kulturního domu
naleznete na webových stránkách obce: www.tetin.cz
nebo přímo v Kulturním domě.
V případě zájmu nebo dotazu nás prosím kontaktujte na
tel.: 311 622 316 nebo na e-mail: ou@tetin.cz.

Vojtěch Hrdlička,
předseda SVV

Tetínský Bořivoj vstupuje do druhé sezóny
T

etínský Bořivoj měl úspěšnou první sezónu v roce 2021. V červnu se
vůbec poprvé čepoval a prodával
v lahvích a sklenicích na již tradiční akci Poselstvo vévody Štěpána
Bavorského II. Všechen Bořivoj se
úspěšně prodal. Po akci ho bylo
možné kupovat v Muzeum Tetín,
Farm Shopu či Vinotéce. Ohlas
vzbudil i mimo Tetín.
Letos se chystáme na úspěšnou sezónu navázat. Bořivoj bude dostupný na několika kulturních akcí, ale
také se bude opět prodávat v Muzeu
Tetín či zmíněném Farm Shopu a Vinotéce.

Tetínský zpravodaj

Možné je si Bořivoje koupit jak v
sudu, tak v pet lahvích přímo od
pivovaru Moucha: mouchapivo.cz.
Kromě samotného piva si také můžete na e-shopu obce koupit i skle-

ničky s logem Tetínského Bořivoje.
Pokud byste měli zájem pivo prodávat kontaktujte nás na: ou@tetin.cz.
Vojtěch Hrdlička, SVV
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Úspěchy Tetína

Certifikované
informační
centrum na
Tetíně
R

ádi bychom návštěvníky Tetína
řádně uvítali a informovali je o všech
možnostech volnočasového vyžití v
obci. Z toho důvodu funguje v muzeum také infocentrum. Naše pracovnice rády poradí a zodpoví vaše
dotazy!
Od 1. 12. 2021 jsme certifikovaným
turistickým informačním centrem
dle Jednotné klasifikace turistických
informačních center České republiky. Náš certifikát si můžete prohlédnout vedle článku.
Lenka Viezánová,
vedoucí Muzea Tetín

Obec Tetín
získala další
dvě ceny
Obec Tetín získala na začátku roku

2022 dvě ceny: za Tetínský zpravodaj v soutěži Radniční listy roku
2021 a za Facebookový profil obce v
soutěži Zlatý lajk 2021 v kategoriích
obcí do 2 tis. obyvatel.
V soutěži Zlatý lajk 2021 obec Tetín
získala 2. místo v krajském kole.
Jsme rádi, že náš Facebookový profil žije, je plný zajímavých informací
z obce a okolí, a v neposlední řadě
je schopen se vyrovnat řadě Facebookových profilů jiných obcí či
měst.

Děkuji všem, kteří věnují svůj čas a
na obsahu facebookových strán14

kách obce se aktivně podílí. Poděkování také patří vám sledovatelům,
kteří naše příspěvky sdílíte nebo dáváte like.
V soutěži Radniční listy roku 2021
obec Tetín získala 7. místo v celostátním kole. Tetínský zpravodaj
jsme obnovili v roce 2015 a jsme
rádi, že se od té doby vyvíjí správným směrem a že je o něj mezi Tetíňáky zájem, oceňujeme i zájem
články psát.
Děkuji všem našim pravidelným
přispěvovatelům, vedení obce, Ivaně Vašků za korekturu textů a samozřejmě Veronice Červené, která

zpravodaj od roku 2021 graficky
zpracovává.

Vojtěch Hrdlička, předseda SVV
Tetínský zpravodaj

Jaká další ocenění Tetín získal?

Úspěchy Tetína

Máme

radost, že týmová práce
všech, kteří na Tetíně pomáhají je
oceňována. Tetín v posledních letech uspěl v celé řadě soutěží, což je
jenom důkaz toho, že jdeme správnou cestou a že Tetín žije! Takováto
uznání dávají pro další práci v obci
ještě větší motivaci pracovat.
Jaké ceny jsme tedy získali?

• Stavba roku 2021: Cena asociace
pro urbanismus a územní plánování:
Rekonstrukce požární nádrže Tetín.
• Stavba roku Středočeského kraje
2021: Zvláštní cena za řešení veřejného prostoru: Rekonstrukce požární nádrže Tetín.
• Zlatý lajk 2021: 2. místo v krajském
kole za Facebookový účet obce
Tetín.
• Radniční listy roku 2021: 7. místo
v celostátním kole za Tetínský zpravodaj.
• Zlatý erb 2021: 2. místo v krajském
kole soutěže v kategorii nejlepší

elektronická služba a projekty Smart
city za Mobilní rozhlas.
• Certifikát pro méně odpadu: Certifikát za předcházení vzniku odpadů
podporou domácího kompostování v kompostérech pro obec Tetín z
roku 2017
• Medaile sv. Ludmily: Ocenění Arcibiskupství pražského pro obec Tetín
za pořádání Národní pouti 2021

• Medaile sv. Václava: Ocenění Pravoslavné církve českých zemí za
uspořádání oslav k úctě sv. Ludmily
v roce 2021
• Dekret a Medaile sv. Ludmily: Ocenění Pravoslavné církve českých
zemí pro Tetín za snahy o připomenutí kněžny Ludmily z roku 2018
Děkujeme!
Vojtěch Hrdlička, předseda SVV

Tetínské upomínkové předměty k zakoupení
Muzeum Tetín znovu otevírá a vy

si tak můžete zakoupit řadu zajímavých tetínských věcí: polo tričko, tetínský hrneček, plátěné tašky,
sklenice na pivo Bořivoj, knihy apod.
Tyto tetínské upomínkové předměty
jsou hojně využívány jako dárky Tetíňáku.
Před návštěvou Muzea můžete navštívit náš e-shop, kde si na naše
produkty můžete před vybrat nebo i
rovnou objednat.

E-shop najdete na webových stránkách obce: www.tetin.cz, dole v
rychlých odkazech. Otevírací doba
Muzea je dostupná na:
www.muzeumtetin.cz.
Tetínský zpravodaj

Vojtěch Hrdlička, SVV
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Kultura

Cena
hejtmanky
2021
Za obec Tetín byli nominováni hned

dva představitelé, a to Petr Malíř
jako zastupitel a zástupce velitele
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tetín a starosta Tetína Martin
Hrdlička. Petr Malíř byl nominován
za to, že je duchovním otcem systému využití automatizovaných externích defibrilátorů (AED) u dobrovolných hasičských jednotek ve
Středočeském kraji. Martin Hrdlička
za práci starosty v posledních dvou
volebních obdobích a za práci na
projektu Svatá Ludmila 1100 let.
Vojtěch Hrdlička, SVV

Tetínské farmářské trhy opět v červnu
P

řijďte navštívit naše Tetínské farmářské trhy na Koledníku ! V krásném malebném prostředí uprostřed
neporušené přírody.
Zajistíme celodenní dětský program,
tombolu, živou hudbu, různé stánky s občerstvením a s regionálními
produkty. Neváhejte, vezměte rodinu
a přijďte podpořit naše místní farmáře a prodejce. Již nyní se na vás
těšíme!

VÍTÁNÍ LÉTA
SOBOTA 4. ČERVNA
Doba konání:
10:00 – 18:00 hodin.
Více info na

www.tetinskefarmarsketrhy.cz
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Kultura | Ostatní

Tetín se podělil
se svými
zkušenostmi
na ČVUT
Starosta

Ing. Martin Hrdlička byl
požádán Svazem měst a obcí, aby
se účastnil konference k digitalizaci stavebnictví dne 10. 2. 2022. Měl
přednášku na téma OBCE A JEJICH
ROLE V DIGITALIZACI STAVEBNICTVÍ. Z pozice starosty popsal, jak
se samosprávy někdy složitě vypořádají s tématy jako je digitalizace
stavebního řízení, digitální technická
mapa apod. Tetín je ale v této oblasti
významně napřed a může se o své
zkušenosti s ostatními podělit.
Redakce

Elektrokola
Nextbike

Sprejer na Tetíně identifikován
V posledních dnech se zintenzivniSpolečnost Nextbike, která provo-

zuje elektrokola na Berounsku, ale
dnes již i v dalších 20 městech v ČR,
bude od 1.4.2022 měnit podmínky
předplatného. Prosím uživatele, aby
si před tímto termínem ověřili, jestli
se jich tyto změny netýkají.
Vice informací na: https://www.nextbikeczech.com/2022/03/08/2606/.

Ondřej Hrdlička, místostarosta
Tetínský zpravodaj

ly aktivity sprejerů a bylo poškozeno
několik domů na Tetíně. Policie ČR
ale odvedla dobrou práci a pachatele trestné činnosti odhalila. Věříme,
že to bude varováním pro další poškozování soukromého a obecního
majetku. Zbývá odhalit pachatele,
který posprejoval Nový hřbitov a
také teď v ulici Na Příkopě. Věříme,
že ve spolupráci s občany Tetína
bude policie takto úspěšná i v budoucnu. Pachatele čeká trestní stíhání.
Martin Hrdlička, starosta
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Ostatní

Napouštění napajedel

Jako každý rok, tak i letos bylo v rámci brigád MS Tetín – Jarov

uskutečněno čištění a napouštění napajedel pro zvěř na Damile.
MS Tetín – Jarov již dlouhodobě provádí tuto akci v součinnosti s
SDH Tetín, a proto bych jim chtěl jménem našeho Spolku poděkovat za ochotu a vstřícné jednání. Bez jejich techniky by pro nás byla
tato akce velmi složitá.

Blíží se nám doba kladení mláďat, a proto žádám všechny návštěvníky přírody o dodržování základních zásad, neodnášet
nalezená mláďata, nesahat na ně a mít své čtyřnohé kamarády pod absolutním vlivem svého pána, nejlépe však na vodítku.
Srnčata, která jsou odložena srnou ve vysoké trávě v žádném
případě neutečou, protože mají jasně dáno, aby zůstala ležet a
maskovala se. Děkuji za zodpovědné chování.

S pozdravem, Tomáš Gottwald, předseda MS Tetín - Jarov

DEMETRIX: Unikátní
zážitek v Hořovicích
Máte rádi únikovky? Nebo si o nich

naopak myslíte, že jde o ztrátu času,
a „nikdy byste na ně nešli“? Ať tak či
tak, tahle hra vás překvapí. DEMETRIX umožňuje na vlastní kůži prožít
to, co zažívají lidé s Alzheimerovou
nemocí. Prověří nejen váš mozek a
smysly, ale i sebeovládání. Připravte
se na silné emoce a na to, že z téhle
hry odejdete jiní.
Zážitkovou hru DEMETRIX vytvoři-

la nezisková organizace Dementia,
která se zaměřuje na podporu lidí s
demencí a jejich blízkých. Prostřednictvím projektu, chce Dementia
přispět k lepšímu pochopení tohoto onemocnění mezi lidmi a změně
smýšlení směrem k dementia-friendly společnosti..

ny a rezervaci vstupenek najdete na
webových stránkách:

Hra je určena pro 2–6 osob a trvá 90
minut. Zážitek stojí 1600 korun bez
ohledu na počet hráčů. Volné termí-

Herní prostor najdete na adrese:
DEMETRIX, Hořovice, 9. května
244/8.
Dementia I.O.V., z.ú.

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN DOTACÍ,
POSKYTNUTOU MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ.

www.demetrix.cz.

Sledujte Tetín online na: www.tetin.cz
nebo na Facebooku: obec Tetín
Propagujte ZDARMA svou organizaci na webu obce
Tetínští živnostníci, podnikatelé, spolky, sdružení a zájmové organizace! Obec Tetín vytvořila nové webové stránky a stejně jako na těch předchozích vám nabízí prezentaci vaší organizace ZDARMA. Jde nám
o podporu Tetíňákům, proto Vás rádi podpoříme zdarma na tetínském webu. Pokud byste měli zájem se
na webu prezentovat, napište na: vojtech.hrdlicka@hrdlicka.cz
18

Tetínský zpravodaj

Fotbalové i tenisové hřiště v rekonstrukci

Sport

Vážení sportovní přátelé,

podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 je již minulostí a my
přinášíme ohlédnutí, jak si vedl náš
klub, ale i zamyšlení do budoucna,
kam se chceme ubírat.
Tetínští dospělí, i přes restrikce vlády, se snažili trénovat, ale bylo vidět, že fyzická kondice i herní praxe
u většiny chybí. I proto po podzimu
skončil tým s 11 body ve spodní
části tabulky. Nejlepšími střelci jsou
se 7 góly Josef Hejna ml. a Luboš
Šimáček. O tým se jako trenér stará
Lukáš Burian, který shání také nové
hráče, zařizuje vše okolo prostor k
trénování a má na hráče velmi dobrý
vliv. Vedoucím je Petr Lacina, který se věnuje ostatním záležitostem
okolo provozních věcí na zápasy a
jedná se svazem. Na jaro jsou naplánovány 3 posily. První se podařilo sehnat Vojtu Hrdličku, který přestoupil z ČLU Beroun a další 2 hráči,
zatím nejsou jistí, ale doufejme, že to
vyjde.
Máme to štěstí, že se nám podařilo dát dohromady 2 družstva dětí.
Děti jsou naše budoucnost a proto
se o ně starají jako trenéři Michal
Langhans, který zajišťuje mimo jiné
i údržbu kabin a okolí, dále Tomáš
Neuman, jež pomáhá s technickými věcmi okolo údržby el. energie a
budovy a nesmíme zapomenout na
nejstaršího člena realizačního týmu
a tím je Josef Hejna st. Nejmenší
děti hrají okresní přebor starších přípravek a ti větší hrají okresní přebor
mladších žáků. Výsledky u dětí nejsou ale to podstatné, hlavní je aby
trénovaly a hrály, což se díky Covidové situaci na podzim a přes zimu
moc nedařilo. I přesto je ale na dětech vidět nadšení, že mohou být
venku s přáteli a musíme je v tom
plně podporovat. Na jaro by měli přijít 2 nový hráči z okolních vesnic a
Tetínský zpravodaj

doufáme, že přijdou další.
Chtěli bychom také poděkovat bývalému předsedovi Michalu Hejnovi,
který se o klub staral dlouhá léta a
jež v polovině loňského roku z pracovních důvodů musel funkci opustit. Díky němu klub získával pravidelně dotace na provoz, případně
drobné investice. Bude velmi těžké
jeho zkušenosti nahradit. Michale
díky!
Poslední léta se na našem hřišti
neprojevila příliš dobře. Hřiště bez
vody, poničené od škůdců a dlouhá
horká léta dovedly naše hřiště do katastrofálního stavu. Velkou pomocí
by mělo být multifunkční hřiště, kde
se budou moci, jak děti, tak dospělí
z vesnice, případně ze školy, setkávat a trénovat. Jeho budování začalo
před koncem roku. My jsme na toto
hřiště přispěli obci pozemky, na kterých se toto hřiště buduje. Všichni
hráči se moc těší, že budou moci po
práci, když už je tma toto hřiště díky
umělému osvětlení využívat.
Díky těmto změnám jsme nuceni
provést úpravy hřiště. Nejdůležitější
je mít vlastní vodu, proto jsme uspořádali sbírku, do které přispělo mnoho dárců a díky níž máme v plánu do
konce května vybudovat vrt, který
nám umožní využívat vlastní vodu.
Dojde k posunutí a úpravě rozměrů hřiště, ale největší změna bude
v úpravě povrchu. Máme zažádáno
o dotaci od Kraje ve výši 400 tis. a

druhou polovinu finančních prostředků, na potřebnou rekonstrukci,
dodá obec ze svého rozpočtu. Dále
by chtěla obec vybudovat novou hasičárnu v těsné blízkosti fotbalového hřiště a součástí této stavby by
mělo být i nové zázemí pro kiosek s
vyhlídkou na fotbalové hřiště. Z toho
důvodu nás obec požádala o převedení pozemků pod touto budovou do
jejich vlastnictví, aby mohla obdržet
dotaci.
V neposlední řadě bychom chtěli vyjádřit solidaritu s děním na Ukrajině,
které se žel dotýká celého světa, nás
nevyjímaje. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli, že teď v době rekonstrukce
hřiště poskytneme prostory kabin na
ubytování maminek a dětí z Ukrajiny.
Závěrem děkujeme za přízeň a podporu našich hráčů nejen na domácím hřišti, protože díky rekonstrukci
jsme nuceni odehrát jarní zápasy na
půjčeném hřišti mimo Tetín a doufáme, že nové hřiště a tréninkové zázemí přivede nové hráče nejen mezi
děti, ale i dospělé, tak aby se náš
klub nepřipojil k řadě ostatních, kteří
již zanikli. Všem naším fanouškům,
příznivcům, sponzorům a partnerům
přejeme, aby si mohli užívat fotbal
na Tetíně ještě hodně dlouho a za ty,
kteří by nás rádi podpořili materiálně, případně finančně budeme vděčni, jelikož všechny tyto změny jsou
velmi nákladné a z našich vlastních
zdrojů nejsme schopni je zvládnout.
Krtek Martin, předseda TJ a SK
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110 let tetínské kopané
V

letošním roce si připomínáme
110 let od založení prvního tetínského fotbalového mužstva, Čechoslovanu Tetín. Neznamená to ale, že se
zde hraje sto deset let fotbal. Jak si
ukážeme na dalších řádcích, činnost
klubů byla několikrát přerušena.

Čechoslovan Tetín byl založen v
roce 1912. Fotbalové hřiště si hráči
vybudovali v místech dnešního hřbitova a mělo tu zajímavost, že podél
celé jedné strany a kousek za jednou
z branek již ležel okraj tetínské rokle. Míč tak často končil po razantní
střele či odkopu v rokli. Krátce po
Čechoslovanu byla založena ještě
Studentská jedenáctka. Rozvoj fotbalu na Tetíně však zastavila 1. sv.
válka.
Hned po válce, v roce 1919, vznikl
SK Tetín a v roce 1926 ho následovala Rudá hvězda Tetín. Rudé
hvězdy byly zakládány pod hlavičkou komunistických Federovaných
dělnických jednot a měly zakázáno
hrát s kluby mimo jednoty. Na Tetíně
si tuto příležitost ale nenechaly ujít
a každý rok se tak na Tetíně konala derby mezi SK a Rudou hvězdou
začínající zápasy žáků, přes dorost,
rezervní týmy a vrcholící zápasem
obou A týmů. Tato druhá etapa
tetínské kopané skončila počátkem
30. let 20. století, kdy bylo fotbalové
hřiště vybrané jako místo pro nový
hřbitov. Rudá hvězda ukončila svou
činnost v roce 1933, SK Tetín v roce
1934.
K obnovení fotbalového klubu došlo v roce 1940 po zákazu Sokola.
Nový klub byl pojmenovaný Tetínský SK, protože SK Tetín zanechal
u Podbrdské župy fotbalové blíže
nespecifikovaný dluh a kdyby vznikl
pod stejným názvem, musel by ho
nejdříve uhradit. Takto dali funkcionáři nového klubu jasně najevo, že
se ke starému SK a potažmo ani k
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První tetínský fotbalový tým, SK Čechoslovan Tetín, v roce 1912 - zleva stojí:
Jaroslav Novák, Josef Šlehofer, František Čáp, Josef Drnka, František Jakl,
Josef Bouček, Jindřich Kothera, Jan Bauer a Josef Lefler, dole zleva: Oldřich
Novák, Josef Havlíček, Václav Choc
dluhu nehlásí. Tetín stále neměl své
hřiště a hrál různě po berounských
hřištích. Přesto se mu podařilo
hned druhý rok postoupit do II. třídy
(dnešní okresní přebor), kde hrál na
špici. Tento úspěšný tým se rozpadl
po konci 2. sv. války a Tetínský SK
sestoupil do III. třídy. Zato se Tetín
dočkal nového hřiště. Jeho výstavba začala v roce 1946 a slavnostně
bylo otevřeno v roce 1948. Hřiště
bylo také vybaveno dřevěnými kabinami pro domácí mužstvo, hosty a
rozhodčího. Tento objekt byl získán
z demolice na berounském nádraží,
kde sloužil v době 2. sv. války jako
ubytovna pro polovojenskou pracovní „Todtovu“ organizaci nacistického wehrmachtu.

hlásil ze soutěže a rozpustil.

Nové hřiště ale zlepšené sportovní
výsledky nepřineslo a Tetín se dlouho pohyboval pouze ve III. třídě. To
už hrál od 50. let pod názvem TJ Sokol Tetín. Koncem 60. let se dostal
tetínský fotbal do výsledkové krize.
Ročník 1967/68 skončil Tetín poslední s osmi body a skóre 24:114.
Po podzimní části sezóny 1968/69
byl Tetín předposlední se třemi body
a výbor TJ Sokola Tetín mužstvo od-

Úspěšný tým dosáhl svého vrcholu
počátkem 80. let. Nejdříve zvítězil
v sezóně 1980/81 v okresním přeboru a v následující sezóně obsadil
5. místo v I.B třídě. Bohužel, díky
reorganizaci soutěží byl v další sezóně přeřazen do I.A třídy, která už
byla nad síly mužstva. Následoval
pozvolný pád a mužstvo končilo 80.
léta opět ve III. třídě.

V následujících letech fungoval TJ
Sokol Tetín bez mužstva dospělých
a soustředil se na práci s mládeží.
To se ukázalo jako prozíravý krok a
byla tím odstartována nejúspěšnější
éra tetínské kopané. Dorostenecké
mužstvo nejdříve postoupilo v roce
1970 do okresního přeboru, který
hned v následujícím roce vyhrálo.
Místo do krajské dorostenecké soutěže bylo mužstvo přihlášeno do
nejnižší IV. třídy dospělých. Hned v
první sezóně se podařilo postoupit
do III. třídy a následující sezónu bez
jediné prohry postoupit do okresního přeboru. Někteří hráči tak zažili
čtyři postupy během čtyř sezón.

Tetínský zpravodaj

Turbulentní 80. léta už hráči trávili v nových kabinách, postavených
většinou brigádnicky svépomocí v
letech 1978-80.
Počátek 90. let sebou přinesl další
přejmenování klubu, tentokrát na TJ
a SK Tetín (někdy zkracováno pouze na SK Tetín) a v roce 1993 návrat
do okresního přeboru, tentokrát na
dlouhých dvanáct let. Po výkonnostně stabilních 90. letech přišlo poněkud nestálé 21. století, kdy se Tetín
pohybuje mezi III. třídou a okresním
přeborem. Doufejme, že nás bude
současný okresní přebor krášlit ještě mnoho sezón.
Po tomto strohém historickém výčtu
se na závěr pojďme podívat na některé rekordy a kuriozity.

"A" mužstvo prohrálo v Trubíně 0:9,
"B" mužstvo v Nižboru s místní rezervou 2:7 a žáci ve Zdicích 0:7)
Nejvyšší výhra v okresním přeboru:
Tetín – Mořinka 9:0 (sezóna
1974/75, čtyři branky Josef Lukáš,
tři Petr Šebek, dvě Petr Vopěnka)

Sport
Nejvíce branek v III. třídě v jedné sezóně:
Tomáš Kaňka – 38 branek
(2014/2015)

Nejvíce branek v I. A třídě celkem:
Jaroslav Smrčka – 6 branek

Nejčastější král střelců:
Jaroslav Smrčka – 8x (1980/81,
1981/82,
1982/83,
1983/84,
1988/89, 1989/90, 1990/91 a
1992/93)

Nejvíce branek v I. B třídě celkem:
Petr Vopěnka, Jaroslav Smrčka – 6
branek

Nejvíce sezón za A mužstvo:
Miroslav Pišvejc – 22 (1978-84,
1989-2004)

Nejvíce branek v okresním přeboru
celkem:
Stanislav Hrebeň – 83 branek

Nejvíce hráčů se stejným příjmením
v jedné sezóně:
Novák – 6 (Antonín st. Antonín ml.
Richard, Oldřich, Zdeněk, Jaroslav –
sezóna 1955/56)

Nejvíce branek ve III. třídě celkem:
Tomáš Kaňka – 133 branek

Nejvyšší prohra:
Nižbor – Tetín 17:0 (podzim 1968,
III. třída)

Nejvíce branek napříč všemi soutěžemi (včetně B mužstva):
Tomáš Kaňka – 265 branek

Nejvyšší prohra v okresním přeboru:
Komárov – Tetín 11:0 (7.5.2011)

Nejvíce branek v okresním přeboru v
jedné sezóně:
Josef Lukáš – 24 branek (1975/76)

Nejčernější den:
Velikonoční neděle 2011 (Tetínské

Nejvíce generací hráčů se stejným
jménem:
Jaroslav Klener, Josef Hejna – 3
(Jaroslav Klener st. – 40. a 50. léta,
Jaroslav Klener ml. – 60. léta a Jaroslav Klener nejml. – 90. léta a počátek 21. století; Josef Hejna st. –
30. léta, Josef Hejna ml. – 70. a 80.
léta a Josef Hejna nejml. – od 2005)
Nejvíce sourozenců v jednom mužstvu:
Pavel, Josef a Miroslav Hejnovi (žákovské mužstvo, 60. léta); Milan,
Štefan a Jiří Dobříšanovi (mužstvo
dospělých, konec 80. let); Karel, Jan
a Petr Jindrovi (žákovské mužstvo,
sezóna 2001/02) – 3

TJ Sokol Tetín, účastník I.A třídy 1982/83 – nahoře zleva: Václav Zíta, Vladislav Vopěnka, Miloš Ledvina, Petr Vopěnka, Jaroslav Krupička a Zdeněk Příhoda, dole zleva: Vladimír Klaudis, Pavel Bidšovský, Jaroslav Smrčka, Pavel
Pecka, Miroslav Pišvejc a Miroslav Hejna.
Tetínský zpravodaj

Michal Hejna, předseda TJ a SK
Tetín v letech 2005-2021
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Jaro v Komunitním centru sv. Ludmily
Život v komunitním centru nabral s

příchodem jara nové obrátky. Oživení přineslo již uvolnění proticovidových opatření, díky kterému se konečně můžeme scházet bez roušek
a v jakémkoliv počtu – což umožňuje pořádání většího množství aktivit
než dřív. A velkou změnu do života
komunitního centra přinesl i příchod
uprchlíků z Ukrajiny, pro které jsme v
patře zařídili dva pokojíčky s kapacitou až deset osob. V posledních týdnech tak komunitní centrum zažilo
jen pomálu okamžiků ticha a klidu…

Pomoc Ukrajině
Ani se nechce věřit, že je to teprve
měsíc, kdy jsme si poprvé na poradě kladli otázku, jak může komunitní
centrum pomáhat lidem utíkajícím
před válkou na Ukrajině. V pondělí 28. února jsme se radili, v úterý
1. března rozeslali do světa prosbu
o pomoc s vybavením dvou pokojíčků… A od středy již si dveře centra podávalo množství ochotných
dárců, kteří vozili matrace, postele,
komody, polštáře i peřiny, povlečení, zásoby drogerie i jídla! Další
ochotní lidé přicházeli a pomáhali
vše smontovat a usadit na místo, a
tak jsme už v sobotu 5. března večer měli zařízené dva pokojíčky i novou dětskou hernu v sále. Nasazení
mnoha a mnoha dobrovolníků bylo
neskutečné – a já bych ještě i touto cestou ráda moc poděkovala vám
všem, kdo jste přiložili ruku k tomuto
společnému dílu!

uprchlíkům ubytovaných po Tetíně.

Šatník a čeština

Klub pro malé děti i maminky

Dále probíhají v komunitním centru
lekce češtiny pro Ukrajince, a to každý čtvrtek od 15.30 hod. Dvakrát
týdně také provozují naše ubytované ženy „šatník“ – místo, kde mohou
všichni uprchlíci ubytovaní na Tetíně
i v okolí doplnit svůj šatník o chybějící kousky (nabídku šatníku budeme
s pomocí dárců průběžně doplňovat). A mnoho dalšího – informace
o našich aktivitách průběžně zveřejňujeme na webu, facebooku i nástěnkách komunitního centra.

Záhy tak začal v centru fungovat
klub pro malé děti a maminky, kam
mohou přicházet ukrajinské, ale i
české rodiny. Postupně zde bude
možné i hlídání dětí, prozatím však
klub funguje spíš jako mateřské
centrum, kde si děti spolu hrají a
maminky se vzájemně poznávají a
povídají si… Je skvělé, že na tento
klub začaly hned od začátku chodit
i české maminky s dětmi, protože
zde mohou neformálně pomáhat
ukrajinským rodinám zorientovat
se na Tetíně a v Čechách jako takových. Klub pro malé děti předškolního věku a maminky je v komunitním
centru otevřený od pondělí do středy
vždy od 8:30 do 12 hod.

Odpoledne pro starší děti
Pro starší děti od 6 do 12 let je určený program, který probíhá vždy v
pondělí odpoledne (od 14 do 16:30
hod). Společně trávíme čas v komunitním centru i venku, hrajeme si,
soutěžíme, tvoříme i povídáme… To
vše česko-ukrajinsky – programů se

A naše úsilí nebylo marné, protože
už v úterý 8. března se u nás zabydlela první pětičlenná skupina z Ukrajiny a o pár dní později druhá…
Jen co se naši ubytovaní trošku usadili a zařídili si nezbytné formality,
začali jsme spolu s nimi vymýšlet
a organizovat, jak z pozice komunitního centra pomáhat i ostatním
22

od začátku účastní české i ukrajinské děti. Tento program je otevřený
komukoliv bez předchozího přihlášení, stačí přijít a užít si společný
čas.

Aby i normální život šel dál...
Pomoc lidem z Ukrajiny však nesnižuje naše nasazení v pořádání aktivit i pro nás ostatní. Jen za březen
v centru kromě pravidelných aktivit
proběhlo např. Selské fórum, Ozvěny Ekofilmu pro veřejnost i pro školy,
přednáška o Otu Pavlovi či promítání manželů Hrdličkových o Nepálu a
Tibetu. Zahájili jsme také jarní cyklus programů Po stopách svaté Ludmily pro školy, díky kterým můžete
ve všední dny dopoledne potkat v
centru Tetína pobíhající dětské skupinky…

A co máme před sebou?
V dubnu to bude například koncert
folkové skupiny Slunovrat či zahájení činnosti Tetínského filmového
klubu, který nás bude cca 1x měsíčTetínský zpravodaj

ně zvát do komunitního centra ke
zhlédnutí zajímavých kinematografických pochoutek. Na Velikonoce
chystáme program pro mládežníky.
A nadále budeme zvát zajímavé Tetíňáky do našeho cyklu Tetín a jeho
lidé – např. 21. dubna nás čeká setkání se Zdeňkem Páleníčkem, klavíristou a hudebním pedagogem,
který na Tetíně již dlouhou řadu let
organizuje koncertní pořady a stará
se též o úpravy starých hřbitovů u
kostelů sv. Kateřiny a sv. Jana Nepomuckého.

Pravidelné dění
Rádi uvítáme nové účastníky i na
pravidelných aktivitách, jako je např.
úterní Káva o druhé aneb setká-

ní (nejen) pro seniory či Trénování
paměti, které budou od dubna probíhat oboje v úterý odpoledne od
14 hod. Otevřená jsou i čtvrteční
setkání s organizací Dementia, kde
se dozvídáme o možnostech péče
o své nemocné blízké (zejména pak
o ty trpící demenci či alzheimerevou
chorobou). A občas je možné si do
komunitního centra přijít například i
zatančit… Anebo si v sobotu odpoledne vychutnat na zahrádce centra
vynikající kávu, domácí koláče i další
dobroty, které zde pro vás za pěkného počasí chystají a podávají členové Sdružení svaté Ludmily.

Najděte si víc
Všechny informace k programům
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centra najdete na našich plakátech,
na webu či facebooku. Jedenkrát
měsíčně informace rozesíláme všem
zájemcům také mailem. Pokud byste si přáli naše maily dostávat, stačí
napsat na adresu reditelka@kc-ludmila.cz.

PS: Již nyní je možné se přihlásit
na letní kurz ikonopisu (21.-24.7.),
týden s angličtinou pro mládežníky
(15.-19.8.) či Tetínský příměšťák pro
děti od 6 do 12 let (22.-26.8.)!
S přáním co možná pokojného, radostného jara!
Kateřina Ostatnická,
ředitelka Komunitního centra sv.
Ludmily na Tetíně

Co už letos bylo a co nás ještě čeká
se Sdružením svaté Ludmily na Tetíně
Je už tradicí, že první akcí v roce, na

které se Sdružení podílí a na Tetíně
organizuje je Tříkrálová sbírka. V letošním proběhla 6. a 7. ledna s velkým nasazením dětí i dárců.
S prvním předjarním sluníčkem začala v Komunitním centru fungovat
sobotní kavárnička. Otevřená bude
každou sobotu za hezkého počasí
od 11 hodin do zhruba 16.30 hod na
zahrádce Komunitního centra.
Ve středu 16. března proběhla zatím neobvyklá akce - Selské fórum.
První setkání především malých zemědělců bylo pozitivně hodnocené.
S jejím zajištěním oslovením a zajímavých přednášejících nám nejvíc
pomohl Josef Stehlík z Asociace
soukromých zemědělců, Matthew
Duras a Jakub Rumler.

V sobotu 26. března proběhlo promítání filmů ze známého filmového
festivalu s ekologickou tématikou
Ekofilm. Viděli jsme filmy, které byly
nejen ekologické, ale i cestovatelské
a poznávací. Na sobotní program
Tetínský zpravodaj

pro veřejnost opět navázal týden
promítání těchto filmů pro školy.
Každou první neděli (výjimečně druhou) pořádáme Filmový klub Zdeňka
Zvonka. Promítání zajímavých a netradičních filmů bude vždy v neděli
od 19:30 v Komunitním centru sv.
Ludmily.
Během jara nás ještě čeká 21. května
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Na
poutní mši, kde bude zpívat dětská
schola, naváže táborák, Loutkohraní
(předvádění vedení loutek pro děti,
děti si budou moci hraní s loutkami vyzkoušet), povídání a čtení knih
nakladatelství Baobab a promítání
filmu Modrý tygr, na které přislíbila
účast autorka předlohy filmu.
Celostátní páteční Noc kostelů je letos naplánovaná na 10. června. Jako
vždy chystáme koncert u kostela
sv. Kateřiny, provázení po kostelích,
čtení zajímavých textů a hru pro děti.
O pouti ve Svatém Janu pod Skalou
- 25. června se uskuteční pochod

pátera Karla Dvorského Tradiční pochod stejnou cestou, kterou chodil
pěšky pater Karel Dvorský, když šel
do Svatého Jana pod Skalou sloužit
mši. Ve Svatém Janu bude tou dobou pouť s bohatým programem a
pro naše poutníky bude přichystané vyprávění pamětníků na patera
Dvorského a prohlídka kláštera.
Letošní vernisáž nové výstavy v kostele sv. Jana Nepomuckého bude v
polovině prázdnin v sobotu 6. srpna.
Tentokrát budou vystavovat tetínští umělci Zdeněk Zvonek a Maruna
Smetanová.
Léto ukončíme oslavou 2. narozenin Komunitního centra sv. Ludmily
v neděli 28. srpna. Oslava bude doprovázená divadlem pro větší děti
a dospělé a dalším programem. Na
oslavu narozenin naváže v prvním
zářijovém týdnu Legoprojekt, ale
o tom už podrobněji v dalším čísle
Tetínského zpravodaje.
Za Sdružení sv. Ludmily na Tetíně,
Hana Hofmeisterová
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A jak dopadla Tříkrálová sbírka?
T

radiční Tříkrálová sbírka na Tetíně
se tento rok z důvodu protikovidových opatření uskutečnila v omezené formě. Sbor tetínských dětí tentokrát společně zazpíval za hudebního
doprovodu v kostele Svaté Ludmily v
pátek 7. 1. 2022. Rád bych tímto poděkoval všem koledníkům, rodičům,
organizátorům za účast a štědrým
dárcům za příspěvky na dobrou věc.
Do kasiček na Tetíně se vysbíralo
krásných 10.374 Kč. Do všech kasiček na berounsku koledníci vysbírali celkem 251.103 Kč! Nový rekord!

Výnos sbírky je určen na podporu
činností Charity Beroun.Věřím, že v
dalším roce se již bude zase koledovat přímo v ulicích u vašich domo-

vů. Přeji vám hodně štěstí, zdraví a
pokojnou mysl v tomto neklidném
čase. Tetín žije a pomáhá!!!
Martin Loduha

Ochrana obyvatelstva

S ohledem na válku na Ukrajině se množí mnoho dotazů ohledně bezpečnosti obyvatel.
1.
ZACHOVEJTE KLID. Nikomu a ničemu nepomůžete, pokud budete vystrašení
a ve stresu. Česko je součástí NATO, která garantuje i naši bezpečnost. V tuto chvíli nám
nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.
2.
POMÁHEJTE, ALE ŠETŘETE SÍLY. Nikdo z nás v tuto chvíli netuší, jak dlouho bude válka trvat a jaké
důsledky bude mít pro celý svět. To, co můžeme ovlivnit, je naše pomoc, ale také naše duševní a fyzické zdraví.
Nabídněte pomoc, pokud můžete, ale myslete i v delším horizontu - pomoc bude potřeba měsíce.
3.
VAROVÁNÍ. Možná až teď se dostáváte k otázce, k čemu slouží varovné signály. Jediný signál, při němž
máte zpozornět, je Všeobecná výstraha. Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může
zaznít třikrát po sobě ve zhruba tříminutových intervalech. Bezprostředně po tomto signálu následuje mluvená
informace upřesňující, o jaký druh nebezpečí jde a jak se mají lidé zachovat (elektronické sirény, televize, rozhlas
nebo internet).
4.
UKRYTÍ. Po zaznění sirény je třeba se co nejrychleji ukrýt v nejbližší budově, resp. provést nezbytná
opatření podle druhu hrozby a sledovat zprávy v televizi, rozhlase nebo na internetu. Trvalé úkryty („bunkry“) se
ve většině obcí včetně Tetína nenacházejí. Pro ukrytí nejlépe poslouží sklep rodinného domu. Několik zbylých
trvalých úkrytů stejně nelze používat ihned a musí dojít k jejich zpohotovění, které nastává při vyhlášení stavu
ohrožení státu, resp. při válečném stavu.
5.
EVAKUACE. V případě nařízené evakuace si nachystejte evakuační zavazadlo: základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu; předměty denní potřeby, jídelní misku
a příbor; osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti; přenosné rádio s rezervními bateriemi (mobil a
powerbanka); toaletní a hygienické potřeby; léky, svítilnu; náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel
nebo přikrývku; kapesní nůž, zápalky, šití, hračky pro děti, hry a další drobnosti.
6.
ZÁSADY PŘI OPUŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI. Uhasit otevřený oheň v topidlech. Vypnout elektrické spotřebiče
(mimo ledniček a mrazniček). Uzavřít přívod vody a plynu. Ověřit, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Dětem
vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou. Kočky a psy si vzít s sebou v uzavřených schránkách.
Exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechat doma, zásobte je před odchodem potravou. Vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt, na dveře dát oznámení, že je byt opuštěn, a dostavit se na určené místo.
Skupina KŘ obce Tetín; PP Tetín žije, z. s.; Zdroj: hzscr.cz
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SDH Tetín přispělo na fin.sbírku pro paní Petru

Začátkem

března jsme navštívili
paní Petru Kellerovou, která žije se
svým manželem a dvouletou dcerkou na Tetíně a trpí roztroušenou
sklerózou. Přestože je paní Petra
upoutána na lůžko, dokáže se usmívat a hýří optimismem. Bohužel je
odkázána na celodenní péči a pomoc druhých, a jejím velkým přáním
a krokem k soběstačnosti by byl
např. elektrický vozík, se kterým by

si mohla užívat procházky venku se www.znesnaze21.cz, pod titulkem
svojí dcerkou a psem, případně úhra- Petra chce znovu zažít děti tančit.
da nákladné fyzioterapie a jiných
kompenzačních pomůcek.
Za případnou
pomoc všem
Abychom ji k tomuto přání alespoň děkujeme.
trochu přiblížili, předali jsme paní
Petře dar v hodnotě 5000,- korun.
Chcete-li i Vy pomoci, můžete přes
finanční sbírku, kterou naleznete na

za SDH Tetín,
Mária Kadaníková

Jeskynní záchranáři a tetínští hasiči cvičili
v Nové jeskyni na Damilu
V

rámci pravidelné kontroly jeskynní na území působnosti Speleologické záchranné služby ČSS - stanice Čechy (SZS) proběhla v sobotu
19.3.2022 cvičná záchranná akce v
Nové jeskyni na Damilu v katastru
obce Tetín.
Tyto pravidelné akce slouží k připomenutí charakteru jednotlivých
jeskyní záchranářům SZS, dále k
vytipování možných rizik a k přípravě a procvičení postupů případné
záchranné akce. Cvičná záchranná
akce v Nové jeskyni na Damilu se
uskutečnila v úzké spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů
Tetín (JSDH). Tetínští hasiči se podíleli na transportu záchranářského
materiálu ke vchodu do jeskyně, nedaleko něho vytvořili týlové zázemí,
včetně instalace, zprovoznění a obsluhy povrchové stanice komunikačního systému Nikola. Díky této
podpoře se mohli členové SZS věnovat pouze činnosti v podzemí.
V úvodní části cvičení byla všemi
záchranáři SZS prostoupena celá
jeskyně, byla vytipována případná
rizika a určeno místo, odkud bude
probíhat cvičná záchranná akce.
Následně bylo zahájena samotná
cvičná záchranná akce.
Tetínský zpravodaj

V místě simulované nehody byl figurant umístěn do nosítek SKED, která
jsou vhodnější pro tento charakter
jeskyně a byl tak připraven na zahájení transportu na povrch.
Současně byla zprovozněna podzemní stanice komunikačního systému Nikola a bylo navázáno spojení
s povrchem. Část záchranářů mezitím připravila vystrojení vertikálních
úseků, kde budou nosítka s postiženým nejdříve spuštěna do hlavní
přístupové chodby, poté překonají
strmě ukloněnou chodbu a následně
kolmý vertikální úsek až na povrch.
Po ohlášení připravenosti všech

těchto úseků byl zahájen transport
nosítek s postiženým.
Během transportu byla nosítka protahována úzkými chodbami, spuštěna do větší části přístupové chodby
a následně šikmo a svisle na lanech
vytažena přes vertikální úseky až na
povrch, kde si nosítka převzali hasiči. Po celou dobu transportu byl figurant po zdravotní stránce pečlivě
monitorován.
Po kompletním vyklizení jeskyně od
záchranářského materiálu byly v rizikových částech jeskyně osazeny
dva kotevní body, které mají do budoucna zajistit bezpečnější přístup
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do jeskyně a usnadnit případnou
záchrannou akci. Posléze se všichni
účastníci shromáždili v týlovém zázemí ke krátkému zhodnocení proběhlé akce.
Tato akce prokázala připravenost a
dobrou spolupráci obou složek Integrovaného záchranného systému
sídlících na Tetíně.

Jakub Zelinka, speleologická záchranná služba ČSS, stanice Čechy

Činnost jeskyňářské skupiny za rok 2021
Tak

jako jiné oblasti života byly
v loňském roce naše aktivity silně
omezeny probíhajícími vlnami Covidu. Ale i přesto lze říci, že minulý rok
byl pro naši činnost úspěšný.
V jeskyni Terasová jsme dosáhli délky 412 m. V jeskyni Martina jsme při
úpravách druhého uzávěru narazili na lidské ostatky a keramiku. Po
dílčím zpracování výsledků víme, že
se jedná o minimálně dva nedospělé
jedince neurčeného pohlaví, pravděpodobně z doby bronzové. Nález
odpovídá předcházejícímu výzkumu dr. S. Vencla v letech 1978-1983
(publikován v roce 2009). Vyhodnocení nálezu bude pokračovat po
zpracování vytěžených sedimentů v
místě sondy. Zde mohu za skupinu
poděkovat zastupiteli D. Peckovi,
který významně pomohl s dopravou
materiálu od jeskyně svojí technikou

Jemen, ostrov Sokotra
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i majiteli pozemku p. Durasovi za
pochopení potřeby dopravit k jeskyni i od ní značné množství materiálu.
Dokumentace krasových jevů a v
Českém krasu i nekrasových horninách Křivoklátska byla nedílnou
součástí naší činnosti.
Členové skupiny se podíleli na přípravě další významné publikace,
„Srdce Českého krasu s podtitulem
Obec Srbsko a krajina v jejím okolí.“
V knize je věnována pozornost i krasovým jevům, které jsou spojeny s
výzkumy naší skupiny, jako je j. Martina či jeskyně v Kruhovém lomu či v
lomu Montánka.
Ze zahraničních aktivit je významné
pokračování výzkumu Loferských
Alp v Rakousku díky personální unii
DAV Frankfurt a naší skupiny, to jest

Berndovi Kahlertovi. Pokud by se
našel kdokoli ochotný pomoci s dopravou materiálu na další kolo výzkumu a zahrát s menším měřítku
na Šerpu, ať se spojí s Berndem (PS.:
Jednou jsem si to vyzkoušel a stojí
to za to).
Nejvýznamnější akcí a rozšíření seznamu jmen zemí s místy účasti
jeskyňářů z tetínské skupiny se stala
Republika Jemen s její provincií na
ostrově Sokotra v Adenském zálivu.
M. Hejna a M. Jakovenko zde jako
součást mezinárodní přírodovědecké expedice zmapovali 11 jeskyní.
Skupina se ve velkém měřítku účastnila dvou největších společenských
akcí minulého roku, Dětského dne
(viz článek v minulém Zpravodaji) a
poutě k výročí úmrtí naší paní kněžny. Stánek Srazu Ludmil, ale i pomoc
při regulaci dopravy – celkem se
účastnilo osm členů z Tetína, Berouna, Čisovic, Prahy, Odolené Vody. To
představuje účast čtvrtiny členské
základny.
Skupina dosáhla velmi významného ocenění za dlouhodobou aktivitu
členů a do předsednictva na valné
hromadě České speleologické společnosti byl zvolen dlouholetý člen
Ing. M. Hejna. Je to poprvé, kdy ve
vrcholném orgánu Společnosti je
člen naší skupiny (zatím byl jen v
Tetínský zpravodaj
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dozorčím výboru před lety I. Kotrč a
jako náhradník L. Falteisek).
Naše jeskyňářská základna je jedním z posledních zbytků lomařské
architektury v Českém krasu. V minulém roce jsme řešili důsledek šetření materiálu při stavbě původní
budovy. Je totiž vystavena z bloků
litého betonu, přičemž se střídají
bloky kvalitního a nekvalitního betonu (skoro se dá říci, že jedna ze
stavařských part kradla cement a
kvalitní písek nahrazovala místním
s hlinitými vměstky. Vlivem toho
stavba praská a bylo nutno přikročit k sanaci jihozápadního rohu výstavbou opěrné zdi s armováním a
dosazení vnějšího armování do zdí.
V průběhu měsíců březen až květen
proběhlo 10 pracovních akcí, kterých
se účastnilo 19 členů. To je polovina
členů skupiny, počet odpracovaných
hodin byl určitě hodně přes dvě stě.
V minulém roce jsem si ověřoval,
nakolik jsou členové speleologické

Jemen, ostrov Sokotra

společnosti svázáni s bydlištěm v
obcích Českého krasu. Ukázalo se,
že Tetín je zcela výjimečný, co se
týče počtu jeskyňářů v obci. I s veterány, kteří již nejsou členy skupiny
nejsou, tvoříme více než jedno procento obyvatel obce.

Úklid jeskyní po některých jedincích
z druhu Homo prase, postavení nové
informační tabule v lomu Pod hradem, účast na propagaci a poznání
důležitého místa, jakým je Český
kras s jeho bohatstvím – to je dlouhodobý cíl skupiny.

Významnou součástí činnosti jsou
aktivity, spojené s ochranou přírody.

Za jeskyňářskou skupinu
Ladislav Pecka

Konference
Český neKras
2022
se konala na
Tetíně
Členové základní organizace Čes-

ké speleologické společnosti 1-02
Tetín s kolegy z dalších ZO uspořádali v sobotu 12. 3. první ročník
konference Český neKras, jejímž
tématem jsou právě jeskyně v nekrasových oblastech a horninách.
Téma se zdá bylo lákavé, neboť
salonek Tetínské hospody zaplnilo
okolo 50 zájemců a přednášejících.
Akce byla přístupná veřejnosti.
Program tohoto mini-symposia byl
následující:

- Nekrasové jeskyně Českého krasu,
Křivoklátska, PřP Džbán – Martin
Tetínský zpravodaj

J. Lenárt, popisuje vznik nekrasových jeskyní v Beskydech.
Majer, Michal Hejna, ZO 1-02 Tetín,
Jakub Bohátka, ZO 1-04 Zlatý Kůň

- Rozsedlinové jeskyně Beskyd - Jan
Lenart, ZO 7-01 Orcus

- Skalní města Broumovska – Jan
Netopejr Moravec, Božena Tygřík
Vrabcová, ZO 5-03 Broumov

Děkujeme všem zúčastněným i za
poskytnutí prostoru. Příští rok doufejme na shledanou.

- Život skalních obydlí v českých
pískovcích – Iva Kawi Pohunková,
Jan Přebral Pohunek, ZO 1-02 Tetín
- Geologické zajímavosti Vlhoště
– Jiří Adamovič, Geologický ústav
AVČR

M. Majer a M. Hejna
Členové výboru ZO ČSS 1-02 Tetín
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Na obsahu 32. čísla Tetínského zpravodaje se příspěvky podíleli:

Na Knížecí 2, 26601 Tetín tel./fax: 311 622 316

Mgr. Vojtěch Hrdlička, Ing. Martin Hrdlička, Mgr. Radka Vladyková, Ing.

e-mail: ou@tetin.cz / IČO: 00233889

Martin Machulka, Petr Malíř, Ivan Smetana, Daniel Pecka, Karel Volf,
Ladislav Pecka, Ondřej Hrdlička MTCP (Hons), Ing. Tomáš Báča, Ing.

Zpravodaj tiskne - Alois Vašků

Michal Hejna, Tomáš Gottwald, Dementia I. O. V., z.ú.,Lenka Viezánová,

Na Knížecí 168, 26601 Tetín

Martin Krtek, Hana Hofmeistrová, Kateřina Ostatnická, Martin Loduha,

IČO: 06408737; vasku.servis@gmail.com

Mária Kadaníková, Jakub Zelinka, Martin Majer, Karel Volf, Mgr. Ladislava Malířová, Eva Burden Fainová, rodina Duras,

Tetínský zpravodaj je zaevidován na Ministerstvu kultury ČR,
pod ev. č. MK ČR E 10611

