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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konec roku 2015 a počátek 2016 byl ve znamení
řady aktivit, které nás na obci poměrně vytížily.
Za svůj největší úspěch považuji to, že po roce
starostování mohu použít s klidným svědomím náš
nový slogan „Tetín žije!“.
Je skvělé starostovat ve vesnici, kde
velká část obyvatel se zapojuje do akcí,
pomáhá s investicemi nebo jen třeba
otevřeně sděluje své názory. Především aktivitou Tetíňáků jsme zabránili
úplné uzavírce mostu na Zavadilce,
upravujeme dále zelené plochy v obci,
finalizovala se architektonická studie
historického centra a pracujeme na vizích rozvoje. Stáli jsme u zrodu celonárodního projektu Svatá Ludmila 1100
let. Získali jsme pro něj záštitu několika
ministrů, pana Kardinála, hejtmana a
předsedy vlády. Byl jsem zvolen jako
starosta Tetín předsedou spolku, založeného na organizaci projektu. Věříme, že
projekt bude úspěšný a Tetín zviditelní.
Počátkem roku jsme vybudovali nové,
konečně pěkné WC v kulturním domě,

Martin Hrdlička
starosta

protože předchozí sociální zařízení bylo
ostudouobce.Vúpraváchkulturníhodomu
chceme postupovat postupně i nadále.
Co nás tedy ještě v roce 2016 čeká?
Konečně se zrekonstruuje ulice Hájka
z Libočan, vybudujeme parkoviště u
sokolovny a dokončíme domeček na
hřišti. Musíme nadále pokračovat v projektové přípravě dalších investičních
akcí (na webu obce Plán investičního
rozvoje) a pokračovat v získávání prostředků na tyto investice z dotací, ale i ze
společnosti Modrý lom Damil. V roce
2016 zde proběhnou dílčí organizační
změny.
Věřím, že se ve zpravodaji dozvíte
zajímavé informace a těším se s vámi na
další spolupráci.

Setkání Ludmil na Tetíně

Zkusíme udělat rekord v den pouti ke Sv. Ludmile na Tetíně 17.9. 2016 ?
Zveme holčičky, slečny , ženy mladé i staré – ty, které mají jedno společné- jméno
Ludmila. Přijeďte na Tetín, navštivte místo, odkud vaše jméno pochází. Registrace
účastnic do seznamů v místě dobročinného bazaru u tetínské vinotéky.
Vyhodnocena bude nejstarší a nejmladší Ludmila, rovněž nejvzdálenější podle
bydliště. Další kategorií bude rodinný řetěz, pokud se najdou Ludmily v nejméně
ve dvou generacích. Všechny účastnice dostanou drobné dárky, vítězky kategorií
budou vyfoceny a budou rovněž obdarovány. Všechny účastnice srazu Ludmil budou mít vstupné do tetínských kostelů a muzea zdarma.
Tato akce bude opakována každý rok až do roku 2021, kdy uplyne 1 100 let od
zavraždění Sv. Ludmily.
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Možnost bezplatné prezentace firem
Tetínská koalice počítá s místními živnostníky a firmami a bere je jako důležitou součást obce Tetín. Proto jsme se rozhodli, dát jim příležitost ke zviditelnění na webových stránkách obce Tetín a v Tetínském zpravodaji. Každá firma či živnostník působící v obci Tetín nebo spolupracující s obcí Tetín, může využít možnost vložení své
prezentace na webových stránkách obce. Prezentace by měla obsahovat: (popis činnosti firmy, kontaktní údaje, logo..atd.). Neváhejte tuto bezplatnou možnost využít.
Vojtěch Hrdlička, předseda ODS Tetín
člen pracovní skupiny SVV

Taneční na Tetíně

Pro všechny kdo mají zájem se naučit tančit, nebo oprášit své dovednosti
1x týdně cca 1,5-2 hod. v podvečerní čas
Případní zájemci se nahlásí Haně Rajmonové - h.rajmonova@seznam.cz
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Architektonická studie Revitalizace
historického jádra obce Tetín
V minulém vydání zpravodaje jste již byli
v základě informováni o architektonické
soutěži před jejím vyhlášením. V lednu
jste měli příležitost podívat se na všechny návrhy 1. i 2. kola včetně vybraných
„vítězných“ návrhů porotou soutěže. Pro
občany byl také připraven krátký dotazník, ve kterém byla možnost vyjádřit se
k návrhům. Vaše podněty, kterých ovšem nebylo mnoho, jsou analyzovány
a budou představeny vedení obce. Zastupitelstvo si pak lépe vytříbí jednot-

ný názor a požadavky pro rozhodování
o finálním způsobu realizace projektu.
Během léta proběhne výběr zhotovitele projektové dokumentace, která
už bude řešit náves ve velkém detailu
dle koncepce, kterou přinese vybraná architektonická studie. V nejlepším
případě bude projektová dokumentace hotova do konce roku 2016.
Ondřej Hrdlička, člen pracovní skupiny SIR

Cesta Koda hotova
Mnohý z Tetíňáků možná ani netuší,
kde tato účelová komunikace leží. Je
to jedna z cest, která propojuje osadu
Koda s okolním světem. Jedná se o cestu z Kody, vedoucí nad Srbskem kolem
počátku Císařské rokle ke křížku u silnice
třetí třídy Tobolka-Korno. Proč jsme se
vlastně rozhodli tuto komunikaci upravit? V roce 2013 a 2014 došlo ke komplikacím se zajištěním přístupu k nemovitostem v Kodě. Cesta od Tobolky, která
byla doposud využívána některými majiteli chat a jiných nemovitostí, vlastnícími
povolení CHKO k vjezdu do rezervace,
totiž vedla přes pozemek patřící k hájovně. Po navrácení zestátněného majetku
původnímu vlastníkovi rodině Durasů
v roce 1992, tolerovali vlastníci pozemku
nadále průjezd vozidel celých dvacet let.
Jak bylo řečeno, situace se ale vztahově
zkomplikovala a vlastník chtěl průjezd
vozidel omezit. Obec Tetín jako správní
úřad byla nutně do sporu mezi vlastní-

kem hájovny a dalších nemovitostí vtažena a bohužel se nepodařilo tento spor
předchozímu vedení urovnat dohodou.
Hrozil soud. Jako nové vedení radnice
jsme se rozhodli se pokusit o nalezení
smírného řešení.
Starosta dostal mandát zastupitelů
projednat řešení, které bude Obec Tetín
stát co nejméně peněz. Původní odhadovaná cena rekonstrukce ale byla 1,5
mil. Kč. Nakonec se komunikace opravila
a obec tato rekonstrukce stála zapůjčení
letitého stroje Ostrówek, čas starosty a
místostarosty, ale finančně obec nezaplatila vůbec nic. Celá akce se podařila
především díky osobnímu a finančnímu nasazení pana Tomáše Báči s pana
Matthewa Durase. Dále bych rád touto
cestou poděkoval především pomoci
společnosti Lomy Mořina, Lhoist a Velkostatek Tetín. Kdyby se nám dařilo i do
budoucna realizovat i další investice s takovými úsporami, bylo by to skvělé.
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Přístup do Kody ale samozřejmě podléhá
regulím daným ochranou přírody a volný vjezd všem není možný. V tuto chvíli
se připravuje provozní řád této účelové komunikace. Provoz bude omezen
dopravní značkou zákaz vjezdu všech

vozidel s dodatkovou tabulkou. Na kraji
lesa bude závora a klíče obdrží všichni
vlastníci nemovitostí s povolením CHKO
Český kras.
Martin Novák, místostarosta

Taneční kroužek pro děti
začátek kroužku: září 2016 - 1x týdně pravděpodobně úterý v 17.00 pro děti od 6
let. Kroužek by vedla Petra Kellerová.
případní zájemci se nahlásí Haně Rajmonové - h.rajmonova@seznam.cz
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Představujeme finanční výbor
Finanční výbor je ze zákona povinný
výbor, který kontroluje finanční činnosti municipalit. Tato tříčlenná skupina
byla sestavena z občanů Tetína s praxí v příbuzných oborech. Členové jsou
Ondřej Hrdlička (předseda výboru),
Ivana Fleischmanová a Martin Krtek.
Na webových stránkách je občanům k dispozici program této skupiny. Mezi hlavní
úkoly Finančního výboru patří pravidelné kontrolování hospodaření obce, které
by mělo být alespoň každé tři měsíce.
Hlavní činností Finančního výboru je pravidelné kontrolování hospodaření obce,
ale také kontrola nad společností Modrý Lom Damil. Člen Finančního výboru

Martin Krtek v minulém roce také pomáhal
sestavit business plán této společnosti.
Finanční výbor je zároveň připraven k pomoci dalším výborům, pracovním skupinám a obcí zřizovaným organizacím.
Práci ve finančním výboru chápeme
aktivně. Rádi bychom využili profesní zkušenost některých z nás z podnikatelské sféry ve prospěch Tetina. Chceme zajišťovat podporu při
přípravě investičních a dalších projektů, aby nebylo opomíjeno ekonomické hledisko. Věříme, že tím obec může
uspořit značné finanční prostředky.
Ondřej Hrdlička, předseda výboru

Hasičský bál a pálení čarodejnic
SDH Tetín u příležitosti 130. výročí založení našeho sboru, uspořádalo 13.03.2016
Hasičský bál na Tetíně v Kulturním domě.
K tanci a poslechu zahrálo Studio R,
předtančení nám zajistila úžasná dětská skupina Tumbao, pod vedením paní
trenérky Petry Kellerové. Pro milovníky
krásy a pohybu předvedla Pole Dance
slečna trenérka Denisa. Také připravené
hasičské štěstí potěšilo výherce a pokud
někdo nevyhrál, může ho těšit, že podpořil náš sbor. Dále jsme připravili 124
růží pro zúčastněné slečny a ženy u příležitosti svátku zamilovaných, tedy Svatého Valentýna, který se slavil od půlnoci.
Občerstvení zajistil pan Huml s rodinou.
Více než 150 návštěvníků bálu, mile překvapila hasičská výzdoba sálu laděná v
duchu Valentýna a samozřejmě špičková
úroveň nově zrekonstruovaných toalet.
Našemu hasičskému sboru od začátku

velice záleželo na úspěchu této významné kulturní akce, a proto jsme vynaložili
veliké úsilí na jeho přípravu. Také jsme
požádali o sponzorskou podporu našeho bratra hasiče pana Durase, který nám
věnoval hlavní cenu ze svých lesů - divoké prase. Dále nám finančně přispěl
na zakoupení růží a zajistil jejich nákup.
Všichni se dobře bavili až do ranních hodin. Akce rozhodně přispěla k obnovení
kulturního a společenského života v naší
obci.
Tímto si vás dovolujeme pozvat na další námi připravovanou akci „Pálení čarodějnic“, která proběhne tradičně u starého hřbitova naproti hasičárně 30.dubna
2016. K dobré náladě zahraje hudební
skupina Stopaři, občerstvení zajistí tým z
hospůdky „U Plotice“.
SDH Tetín
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Sportovní klub ŠK Střelci Tetín
Sportovní klub ŠK Střelci Tetín vznikl v červenci 2015. V současné době má 8 členů:
Patrik Rajmon, Michal Závora, Michal Kovářík, Petr Svoboda, Vlasta Janda, Martin
Veverka, Michal Huml a Jaroslava Milnerová. Účastníme se ligové soutěže C-A a
Středočeského poháru. Rok 2015 byl pro
nás zkušebním, přinesl výhry i prohry ale
hlavně nám pomohl získat cenné zkušenosti. Každý pátek se v Tetínské hospodě
konají turnaje Středočeského poháru,
které jsou poměrně hojně navštěvované.
30. 12. 2015 se v Tetínské hospodě
uskutečnil Silvestrovský turnaj, mezi zúčastněnými byli členové týmů ŠK Pavon

Hořovice, Sklípkani Hořovice, Podlesáci Králův Dvůr, Hroch Team Hudlice, ŠK
Antonín Beroun, Čerti Tmaň a Magnetics Beroun. Zúčastnilo se 23 hráčů. Turnaj byl až nad naše očekávání úspěšný.
Obdobný turnaj (pro registrované i neregistrované hráče) se plánuje na neděli 27. 3. 2016 od 16.00 hodin Ceny
se budou udělovat již od 12. místa.
Přijďte si zahrát mezi nás. Tréninky dle domluvy - info P. Rajmon
607679138, Facebook: ŠK Střelci Tetín
Patrik Rajmon

Využijte možnosti vložení reklamy do Tetínského zpravodaje!!
ceník naleznete na: www.tetin.cz

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 						

Vize rozvoje
Vážení občané Tetína,
nedávno jste měli možnost seznámit se
na vernisáži a následné výstavě s výsledky architektonické soutěže na revitalizaci
tetínského náměstí. Při té příležitosti jste
byli seznámeni se započetím prací na
tvorbě Vize rozvoje Tetína.
Chtěli bychom Vás informovat o dalším průběhu prací. Anketa, kterou jste
dostali v tištěné podobě do Vašich poštovních schránek a ktera byla vyvěšena
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také internetové stránce Vize rozvoje
www.tetin.cityupgrade.cz, stále probíhá.
Ti, kteří nestihli sepsat své nápady, mají
tedy ještě možnost napsat přes internet.
Čím dříve Vaše názory a nápady pošlete,
tím větší vliv budou mít na naše výsledné řešení.
Od tohoto týdne, počínaje 15.2. 2016
můžete na Tetíně potkat architekty,
kteří zde budou celou obec mapovat.
Architekti budou procházet Tetín a krajinu, budou se se situací seznamovat a
hledat místa k řešení.
City Upgrade

Rekonstrukce ulice Hájka z
Libočan
Rekonstrukce ulice Hájka z Libočan
Projekt ulice, nesoucí jméno známého
tetínského faráře ze 16. století, byl připraven ještě minulým zastupitelstvem.
Počítá s úpravou komunikace od napojení na hlavní silnici Na Knížecí až po hřbitov. Projekt zahrnuje i vybudování dešťové kanalizace a komunikace nemá mít
po stranách chodníky, ale chodci bude
využívána vozovka. Vzhledem k finanční
náročnosti stavby, se v současné době
pokoušíme získat dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj. Pokud budeme úspěšní, komunikace se vybuduje v celé délce
a to až ke hřbitovu a sběrnému dvoru.
Pokud úspěšní nebudeme, vybuduje se
pouze první část a to od hlavní silnice
Kontakty na OÚ
Tel.: 311622316
Fax: 311622316
ou@tetin.cz

až ke hřišti. Na první část bylo vypsáno
výběrové řízení a zvítězila firma Commatel z Černého Vola u Horoměřic. Celkové
náklady jsou 3,2 mil. s DPH. Smlouva
je již podepsána a firma zahájí práce
nejspíše již během března. Předem se
omlouváme občanům a především obyvatelům ulice za omezení, které stavba
vyvolá. Firma Commatel má ode mne za
úkol, Vás o průběhu stavby předem informovat. Výsledek bude, věříme, kvalitní.
Již všichni těšíme na novou komunikaci.
starosta

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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Senátor Oberfalcer aktivně
pomáhá Tetínu
Jako starosta Tetína udržuji kontakty
s regionálními politiky bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Nutno říci, že
někteří spíše slibují a nakonec nic neudělají. Opakem jsou politici, kteří nám již
několikrát pomohli. Mezi ně rozhodně
patří pan senátor za ODS Jiří Oberfalcer. Osobně se účastnil srazu starostů v
září loňského roku na Tetíně při příleži-

tosti Svatoludmilské pouti, pomohl se
získáním záštity ministra kultury pro
projekt Svatá Ludmila 1100 let a v neposlední řadě domluvil naše společné jednání s vedením České televize, protože
připravujeme film o Tetínu a Svaté Ludmile. Děkujeme pane senátore.
Starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
20. března 2016, Pro děti narozené od ledna 2015
Přihláška je k dispozici na Obecním úřadě nebo na webových stránkách obce

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Činnosti zastupitelů za rok 2015
Ing. Martin Hrdlička

starosta obce Tetín
zvolen za: Tetín 2010
Činnosti za rok 2015:
- Získání dotace na zateplení KD + dotace CHKO Český kras na kácení
- Most na Zavadilce- jednání na Kraji, petice, společné stanovisko starostů
- Svatá Ludmila 1100 let- rozběhnutí projektu s SVV, založení spolku ,výběr projektového ředitele, zisk záštity od předsedy vlády Bohuslava Sobotky
- Investiční akce- více než 50 menších i větších investičních akcích (zapeplení KD,
schody pod kostelem, architektovnická studie, WC kulturní dům, Vize rozvoje, cesta
Koda atd.)
- SVV- Jednání s hejtmanem, s náměstky hejtmana. Navázání kontaktů s ministry
kultury a zemědělství. Navázání kontaktů a spolupráce s okolními starosty, arcibiskupem Dukou, farností Beroun
- Účast na Tetínských akcích- plesy, vítání občánků, poutě atd..
- Karel IV. 700 let- zapojení Tetína do projektu
- Obecní úřad- organizační změny, nová evidence investičních akcí, posílení
technické čety
- Koda- Nalezení kompromisního řešení v Kodě ohledně cesty . Zajištění vybudování
cesty do Kody od Korna za nula nákladů pro Obec Tetín
- Hasiči- Dotažení rozhraní v činnostech jednotky a SDH + vylepšení pojištění

Libor Burian

zastupitel, předseda Kulturního výboru
zvolen za: Tetín 2010
Činnosti za rok 2015:
- Účast na pracovních schůzkách
- Předsedání KSV
- Účast na veřejných zasedáních
- Rekonstrukce WC v KD
- Organizace a schvalování akcí v KSV

Josef Nosek

zastupitel, člen Školského výboru
zvolen za: Starostové a nezávislí
Činnosti za rok 2015:
- Účast na veřejných zasedáních a pracovních schůzkách
(více informací nebylo poskytnuto)
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Ing. Michal Hejna

zastupitel, předseda Školského výboru
zvolen za: Tetín 2010
Činnosti za rok 2015:
- Investiční akce prováděné v základní a mateřské škole
- Rekonstrukce toalet na základní škole a zabezpečení budov základní a mateřské
školy.
- Koordinátor při přípravě žádostí o dotace do školství na rok 2016.
- Předseda školské rady- provádí kontrolu činnosti ZŠ a MŠ ze strany zřizovatele tj.
Obce Tetín.
- Připravuje podklady pro zastupitelstvo pro výkup a prodej obecních pozemků.

Stanislava Ludmila Syrovátková

zastupitelka, členka Kontrolního výboru
zvolen za: Starostové a nezávislí
Činnosti za rok 2015:
- Zpracování a podání žádosti o dotaci z KÚ Stř. kraje
- Zpracování Kontrolní řádu + příloh pro kontrolní výbor ZO
- Kontrolní dny kontrolního výboru ZO - kontrola na obci
- Zpracování obecné závazné vyhlášky- provoz systému odpadů o místním poplatku
za provoz systém odpadů,
- Zpracování záměru č.1/2015 na prodej majetku obce (příhražky)
- Součinnost při zpracování rozpočtu na r. 2015,
- Podklady pro kontrolu napojených nemovitostí na veř. část splaškové kanalizace
- Součinnost s pracovnicemi OÚ, Účast na Veřejných zasedáních a pracovních
schůzkách

Ing. Ondřej Hrdlička

zastupitel, předseda Finančního výboru
zvolen za: ODS
Činnosti za rok 2015:
- Kontrola 1. rozpočtového opatření
- Kontrola 2. rozpočtového opatření
- Kontrola 3. rozpočtového opatření
- Účast na pracovních schůzích zastupitelstva, pracovní skupiny Investiční rozvoj,
řízení Finačního výboru
- Organizace a podpora při přípravě Vizí rozvoje
- Organizace Architektonické soutěže + vernisáže
Cyklostezka - Dopravní obslužnost Beroun - Tetín - Srbsko
- Příprava plánu investičního rozvoje 2016
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Martin Novák

místostarosta
zvolen za: Tetín 2010
Činnosti za rok 2015:
- Úprava vedení NN na návsi
- Rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi
- Kontrolní činnost investičních akcí
- Administrativa místostarosty
- Projednávání a dozor realizace- cesta Koda
- Účast na veřejných zasedáních
- Účast na pracovních schůzkách

Ivan Smetana

zastupitel, předseda Kontrolního výboru
zvolen za: Tetíňáci pro Tetín
Činnosti za rok 2015:
- kontrola usnesení na Obecním úřadě
- kontrola úklidu po technoparty v Bílém Lomu
- zapojení do problému nepřipojených občanů do kanalizace
- zapojení do výběrového řízení pro rekonstrukci ulice Hájka z Libočan
- zapojení do pasportizace komunikací

Nataša Závorová

zastupitelka, členka Kulturně sportovního výboru
zvolen za: Tetíňáci pro Tetín
Činnosti za rok 2015:
- Účast na pracovních schůzkách
- Účast na veřejných zasedání
- Vítání občánků
- Návštěvy občanů při životním jubileu
- Účast na setkání seniorů
- Činnost v KSV

Dětský karneval

dne 19.3.2016 od 14.00 hodin
v sále kulturního domu na Tetíně
Na děti se těší Duo- pro srandu králíků se spoustou her, interaktivním
divadlem a dalším překvapením
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti v masce zdarma
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Co je nového v lomu Pod hradem
První věc, která návštěvníky hrany lomu
s vodní kaskádou napadne, co se asi děje
vlevo pod skalní stěnou. Hliněný odval
a dost často o víkendech osoby v červených overalech – jeskyňáři se činí. Otevřeli jsme dolní vchod do jeskyně Tetínská
propástka č. 2, v krasové evidenci 13-024
B. Jeskyně je v této oblasti, či krasové
skupině s číslem 13 největší, přes 200 m.
Povedlo se nám úzkou úžinou, která dostala název Diabasová prolézačka, proniknout původním odvalem a skalní stěnou z doby těžby v lomu proniknout do

prostory původního vchodu. Upozorňuji
případné zájemce o návštěvu lokality:
Část jeskyně je sice volně přístupná, ale
hrozí nebezpečí závalu, případně pádu
do hloubky. Pokud někdo chce nakouknout, stačí mne kontaktovat, rádi se pochlubíme svojí prací. Navíc, v našem nově
otevřeném fitcentru je vstupné zdarma, cvičební nástroje rádi zapůjčíme.
Ladislav Pecka, předseda ZO ČSS 1-02
Tetín

Sociální a zdravotní služby na Tetíně
Z iniciativy starosty obce Martina Hrdličky a zastupitelky Závorové se v sobotu
před první adventní nedělí se v salonku
Tetínské hospody uskutečnilo setkání
především místních seniorů se zástupci organizací a sdružení, které pomáhají
seniorům a zdravotně postiženým. Setkání se zúčastnili zástupci organizací
z Berouna: Senior Care , Farní charita,
Domov seniorů TGM , Klubíčko a Centrum pro zdravotně postižené. Také byl
k dispozici propagační materiál Domova
pro seniory Centrum na Verandě Beroun.
Zástupci jednotlivých organizací seznámili přítomné se svou nabídkou sociální
a zdravotních služeb. Provádí např. dovoz obědů, pečovatelskou službu, odvoz
seniorů k lékaři, na nákup, na úřady, odlehčovací službu pro rodiny, které se o
seniory nebo další potřebné starají. Další
činností je zapůjčování různých kompenzačních pomůcek, které usnadňují

potřebným pohyb a rodinám péči o něj.
V průběhu setkání potěšil přítomné hrou na zobcovou flétnu žák místní
ZŠ Patrik Burden. Nad kávou a občerstvením se rozproudila živá diskuze, přítomní měli hodně dotazů. S organizací
ještě pomáhala pracovnice OÚ Tetín
Markéta Hejnová .Občanů se zúčastnilo asi 20. Po skončení besedy navštívili
někteří Vánoční jarmark, který se konal v sále Kulturního domu, a zúčastnili se rozsvěcení vánočního stromu.
Z ohlasů přítomných lze konstatovat, že
akce splnila svůj účel a pomohla občanům Tetína si udělat v nabídce sociálních
a zdravotních služeb přehled. Další informace o jednotlivých organizacích a jejich
službách je možno si osobně zjistit na
OÚ Tetín u paní Hejnové nebo je najdete
na webových stránkách v části „občan“.
Nataša Závorová , zastupitelka

14

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

Kvalitní provozování ČOV závisí i
na nás na občanech
Biologická čistírna odpadních vod slouží k čištění odpadních vod ze zastavěné
části obce Tetín. Její kapacita je konstruována pro cca 800 lidí. Čištění odpadních
vod probíhá biologickým způsobem v
železobetonové nádrži - biologickém
reaktoru. Vybudovanými betonovými
přepážkami a nerezovými vestavbami
je vytvořen aktivační, denitrifikační, dosazovací – separační prostor pro zahuštění a akumulaci přebytečného kalu.
Odpadní vody z obce Tetín jsou svedeny
nově budovanou oddílnou gravitační
kanalizací do spojeného objektu lapáku
písku a čerpací jímky, odkud jsou řízeně
přečerpávány do objektu mechanického
předčištění ČOV. Mechanické předčištění odpadních vod je zajištěno pomocí
stíraného válcového síta. Předčištěná
odpadní voda je vedena do části, kde
se přemění dusičnany na plynný dusík
a kde je umístěno ponorné míchadlo,
které udržuje aktivovaný kal ve vznosu.
Z denitrifikačního prostoru aktivovaný
kal přechází prostupem ve stěně do aktivační - nitrifikační nádrže (proces oxidace amoniaku na dusičnany), která je
osazena provzdušňovacími elementy,
které jsou umístěny na dně nádrže. K oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné
vody dochází v dosazovací nádrži, která
je vložena do aktivační nádrže. Ze dna
dosazovací nádrže je kal přečerpáván
hydropneumatickým čerpadlem zpět do
společné části ČOV k přeměně dusičnanů na plynný dusík. Konstrukčním provedením nádrže reaktoru a vhodně vole-

ným recirkulačním poměrem je vytvořen
hydraulický systém nucené recirkulace
biomasy v nádržích. Udržování směsi ve
vznosu v aktivační nádrži jako i dodávka
potřebného množství kyslíku pro proces
čištění, je zabezpečeno pneumaticky,
vháněním vzduchu do technologického procesu dmychadlem přes jemnobublinné provzdušňovací elementy..
Vyčištěná voda odtéká ze separačního prostoru přes odtokový žlab opatřený pilovitou přelivnou hranou a
nornou stěnou. Dosahovaná kvalita
vyčištěné vody a vysoké procento odstranění znečišťujících látek umožňuje
její vypouštění do Tetínského potoka.
Vypouštění vyčištěných vod je povoleno
na základě vodoprávního rozhodnutí.
Podmínky pro vypouštění odpadních
vod do kanalizace
Splaškovou kanalizační přípojkou lze
odvádět pouze splaškové odpadní vody
v přípustné míře znečištění odpadních
vod. Pro odpadní vody produkované
obyvatelstvem je míra znečištění dána
jejich původem a vznikem. Do kanalizace nelze vypouštět odpady definované
dle zák. č. 185/2001 Sb. a prováděcích
právních předpisů jako je „Biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“, ani přeměněný a zpracovaný v drtičkách kuchyňských odpadů. Dále pak
vodu z jímek, septiků a v neposlední
řadě i dešťová voda, voda z bazénů a
nádrží. ento odpad není odpadní vodou
a musí se s ním nakládat v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
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a musí se s ním nakládat v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Proces čištění je navrhnutý jako nízko zatížitelná aktivace s úplnou aerobní
stabilizací kalu. Odčerpaný přebytečný kal z procesu čištění je biologicky aerobně stabilizovaný, dobře
manipulovatelný, dále se nerozkládá
a nezpůsobuje senzorické závady. K
zahuštění a akumulaci přebytečného kalu slouží prostor kalové nádrže.
Každá dešťová událost potvrzuje
pracovníkům společnosti Vodovody a
kanalizace Beroun, že někteří občané
v obci vypouštějí svojí přípojkou i dešťovou vodu. Běžně naše čistička pracuje
na 95% své kapacity, ale při deštích když
někteří jedinci vypouštějí jímky anebo
mají připojeny dešťové svody na kanalizaci odpadních vod je přítok do čističky
až na 130% kapacity. To je jednoznačné
porušení zákona o vodovodech a kanalizacích. „Dešťové vody způsobují u
oddílných kanalizací velké problémy,
protože stoky ani čistírny na tyto vody
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nejsou navrhované. Nejenže se tím zvyšují náklady na odvádění a čištění vody,
ale může docházet i k vyplavování biologických bakterií a může dojít dokonce
ekologickým haváriím z důvodu kolapsu
čistírny. Pak se line zápach po údolí rokle.
Způsob, který se v praxi nejvíce osvědčil k vyhledávání takových přípojek,
je použití kouřového generátoru. Ten
vytváří zdravotně nezávadnou umělou mlhu, která se vhání ventilátorem
do kanalizace. „Neoprávněně napojený
svod dešťových vod je pak prozrazen
stoupajícím kouřem z okapů napojených domů, nebo z dešťových vpustí jejich dvorů. Následně je vlastník
dané nemovitosti písemně vyzván k
odstranění závad v určeném termínu.
Případně je jim účtován i náklad
na
zjištění
černého
vypouštění.
Za zastupitele obce Tetín děkuji všem řádně připojeným občanům.
Ivan Smetana, zastupitel
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Svatá Ludmila 1100 let- novinky

Projekt získal záštitu premiéra České republiky, Bohuslava Sobotky.
Ve výběrovém řízení na projektového manažera a výkonného ředitele
spolku Svatá Ludmila 1100 let zvítězila
PhDr. Ing. Marie Opatrná Ph.D. Paní ředitelka již jednala s SVV a spolupracuje
i s organizátory tetínských akcí spojených se sv. Ludmilou, panem Hampejsem, Peckou a Sdružením svaté Ludmily. Spojení na paní ředitelku je 725
867 696 marie.opatrna@svataludmila.cz.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let byl
založen dne 26. 2. 2016 a zakládajícími členy jsou města Mělník, Roztoky
a farnosti Beroun a Roztoky a samozřejmě Obec Tetín. Předsedou Spolku

byl zvolen starosta Tetína Ing. Martin
Hrdlička a členem kontrolní komise za Tetín Ing. Tomáš Báča z Kody.
Staňte se členy Spolku! Právnické
osoby za roční poplatek 3000 Kč a fyzické osoby za 500 Kč/ročně. Již se hlásí noví
členové, např. sousední Obec Srbsko.
Ze svatoludmilských akcí na Tetíně lze již dnes jmenovat pro rok 2016
Svatoludmilskou pouť/Posvícení v září,
sraz Ludmil a červnový císařský průvod se zastávkou na Tetíně. Připravuje se také kniha o Tetínu a sv. Ludmile.
Spolek již spolupracuje mezinárodně
a to s Lužickými Srby.
Marie Opatrná, manažerka projektu

Obec Tetín hledá pracovníka do místního muzea
od března do října 2016, na jeden až dva víkendy v měsíci
Bližší informace na Obecním úřadě
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Most na Zavadilce- vítězství?
Jistě jste sledovali v minulých týdnech
náš boj proti nesmyslnému úplnému uzavření mostu přes železnici na
skoro jeden rok. Naší vesnici by to do
značné míry paralyzovalo. Proto jsme
se do boje vložili s plným nasazením.
Zdá se, že máme vyhráno. Takový je alespoň příslib pana hejtmana.
O chystaném způsobu opravy mostu
na Zavadilce a našem odporu k tomuto
způsobu opravy, jsem informoval vedení kraje, konkrétně Ing. Jiřího Peřinu,
náměstka hejtmana, starostu Hořovic.
Pan náměstek si pečlivě prostudoval
mnou předané materiály a informoval pana hejtmana Ing. Miloše Peteru.
Pan hejtman dal poté příslib, že stavba
se realizovat nebude do té doby, než se
najde přijatelné technické řešení, které
zajistí omezenou dopravu přes most po
dobu jeho rekonstrukce. To je na začátku
roku skvělá zpráva. Potvrdil jsem panu

náměstkovi naší ochotu se podílet na
nalezení vhodného technického a organizačního řešení celé rekonstrukce.
Nakonec se probudili i v Berouně
a mám příslib nového starosty Berouna Kůse, že jednání bez okolních obcí včetně Tetína nepovedou.
Děkuji tímto všem starostům okolních obcí, občanům Tetína za pomoc formou petiční akce i osobním intervenováním v naší věci.
Chci ale vyzdvihnout především aktivní přístup nás Tetíňáků, protože
bez naší aktivity by se to zastavit nepovedlo. Děkuji ještě jednou Vám
všem za podporu našeho snažení.
Je to zkrátka vítězství Davida nad Goliášem, jak psali v regionálním tisku.
Budeme to ale do budoucna muset ještě
hlídat.
Ing. Martin Hrdlička, starosta

Kulturní dům má nové WC
Zrekonstruované sociální zařízení v budově Kulturního domu je první dokončenou stavební akcí v roce 2016. Stávající
zastaralé toalety byly kompletně odstraněny a nahrazeny novými splňujícími
současný běžný standard na toalety u
kulturního zařízení. Kromě běžných pánských a dámských WC je zařízení doplněno ještě o WC pro invalidu, které slouží
mimo pořádání kulturních akcí pro
zaměstnance Obecního úřadu. V rámci úvah o využití Kulturního domu pro
příležitostné sportovní akce je pánské i
dámské WC doplněno sprchovou kabinkou umožňující základní hygienu po vykonaném sportovním výkonu. Chodbu

před prostory WC lze v současné době
využít i jako malou samostatnou uzavíratelnou šatnu.
Na vybudování nových záchodů v Kulturním domě se podíleli firma Tenkrát a
syn (zednické práce), Libor Burian (instalatérské práce) a Boháčkové z Karlštejna
(elektro práce).
Myslím, že nově vybudované toalety
tvoří důstojné zázemí v právě probíhající plesové sezoně, a pokud je v současné době cosi cítit ve vzduchu, tak už to
bude nejspíše jaro, a ne zápach z toalet
Kulturního domu.
Martin Machulka, předseda SIR
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Sbor
COMODO
Napsat o koncertě loděnického sboru

COMODO na Tetíně u sv. Ludmily? Moc
ráda. Pročítám si články z let minulých
a říkám si, co ale psát nového? Vím! Už
jenom to, že jsme se tu zase sešli jako
tradičně a každoročně, je krásné. Tady je
svět ještě v pořádku. Přibýváme – členové sboru se mění dle počtu zpívajících
generací, dle nástupů do zaměstnání a
na mateřskou, přibyly nám nové hlasy –
jak mladé, tak staronové, z některých členů s členkami se staly páry, přibylo nám
dětí (poslední tři comodská miminka
jsou vytoužený chlapeček po dvou holčičkách a dvě holčičky po mnoha chlapečcích).
Letos jsem sama nezpívala (jedna

Myslivecký ples
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z „konečně“ holčiček je naše), přišly jsme
se společně podívat na jednoho z jejích
čtyř brášků, který nově v Comodu zdárně
naši rodinu reprezentuje. A sboru to zpívá jako nikdy předtím a jako posluchač
si to člověk jinak užije než jako zpěvák.
Tradiční adventní repertoár doplnily
nové skladby, z nichž nejslavnostněji a
nejmocněji na nás sedmdesát přítomných zapůsobilo Gloria Jiřího Pavlici. Milé
Comodo, díky za skvělý hudební zážitek
a jen tak dál. Milý Tetíně, díky za vřelé přijetí. Díky i sestřičkám Cyrilometodějkám
na faře za teplo, milé posezení a občerstvení na faře. Bylo to jedním slovem moc
krásné druhé adventní odpoledne.
Ivana Vašků

Dne 9. 1. 2016 uspořádal náš myslivecký spolek Tetín – Jarov Zlatý kůň v pořadí již třetí ples v novodobé obnovené tradici tetínských mysliveckých plesů. Nejprve bychom
velmi rádi poděkovali všem účastníkům akce- atmosféra byla fantastická, parket
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takřka neustále plný a zábava od začátku
v plném proudu. Počet návštěvníků byl
rekordní a dosáhl téměř 200 osob. Jak se
již u nás stalo zvykem, oceňována byla
především velmi bohatá tombola, která
obsahovala kromě různých pochutin několik desítek kusů zvěře pernaté (bažanti, kachny, orebice) a také 11 kusů zvěře
spárkaté (divočáci, srnčí a daňčí), přičemž
tak vysoké množství této zvěře nebývá
na plesech v okolí obvyklé. Tradicí už se
také stalo, ze náš ples byl nekuřácký, což

je návštěvníky všeobecně kvitováno s
povděkem. Osvědčená hudební skupina
Ideal hrála ke spokojenosti všech a vzhledem k zájmu plesajících ráda přidala ještě další hodinu hudby nad rámec původně stanoveného času. Z výše zmíněného
vyplývá, že celá organizačně a časové náročná akce se velice povedla, a náš tetínský myslivecký spolek se již nyní těší na
setkání se všemi na plese v příští sezoně.

Druhá světová válka si mezi tetínskými obyvateli vybrala sedmnáct obětí,
ale pouze jedna z nich se in memoriam
stala plukovníkem. Jedná se o Zdeňka
Kotheru, jehož pamětní desku můžeme najít na domě č.p. 7 v Župní ulici.
Od mládí ho zajímala letadla všeho druhu, o čemž svědčí vzpomínka Vladimíra
Vopěnky: „Zdeněk si stavěl letadélka,
nejdříve kluzáky, pak motorové, tehdy
na gumu. Pak ho pamatuji už dospělého, když si přivedl partu kluků s kluzákem a létali z Damilu. Jednodušší kluzák jsem neviděl, kromě křídel to byla
jen prkna. Vytáhli kluzák nahoru, jeden
sedl do kokpitu, dva vzali gumová lana
a rozeběhli se dolů. Když to pustili, kluzák vystřelil jako z praku. Ti šikovní létali až nad silnici a zpět se snažili doletět
až na úpatí Damilu. Asi to byli členové
nějakého aeroklubu. Naposledy jsem
Zdeňka zaregistroval jednu neděli, kdy
přiletěl na sportovním letadle. Na Damilu na něj čekala děvčata, ke kterým
se snesl a hodil jim šálu, kterou se pak
chlubila. Nakonec udělal nálet na Kotheru, a to jsem ho zaregistroval naposled.“
Není divu, že vyhlášení Protektorátu

Čechy a Morava zastihlo Zdeňka Kotheru jako zaměstnance Československých aerolinií. Dne 12. června 1939
přechází v Šumbarku polské hranice
a zde ze Gdyně odplouvá lodí Castelholm 26. července 1939 do Francie,
kde přistává 31. července v Bolougne.
Jakožto zaměstnanec ČSA byl přijat k
letectvu a po absolvovaném výcviku
působil od 1. května do 1. června 1940
v Groupe de Chasse I/8- GC 1/8, která
používala francouzské stihačky Marcel Bloch M.B. 151 C.1 a M.B. 152 C.1.
Po 1. červnu 1940 byl převelen k nejúspěšnější francouzské stíhací jednotce
Groupe de Chasse I/5 -GC 1/5. Tam létal
s americkými stíhačkami Curtiss Hawk
H.75 C.1 a při úspěšných misích mu byl
připsán i jeden sestřel průzkumného letounu Hs 126, kterého dosáhl společně
s dalšími třemi stíhačkami ze své letky.
Jeho válečnou kariéru přibrzdilo blíže
nespecifikované kožní onemocnění, kvůli kterému musel být hospitalizován v nemocnici v Orenu. Toto onemocnění bylo
také důvodem, proč mu francouzské úřady zakázaly po pádu Francie evakuaci, a
proto musel opustit Francii po vlastní ose.

Myslivecký spolek Tetín – Jarov Zlatý kůň

Plukovník Zdeněk Kothera
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Někdy na podzim roku 1940 nacházíme Zdeňka Kotheru ve společnosti dalších
uprchlíků v Cassablance v Maroku. Zde nacházejí azyl v české restauraci v Cassablance. Zdeněk Kothera tu strávil několik měsíců jako houslový virtuos v barové kapele.
Hlavně díky podnikavosti Zdeňka Kothery se desetičlenné skupině podařilo sehnat
několik tisíc franků na pronájem rybářské bárky, na které měli v plánu přeplavit se z
Maroka na Gibraltar. Ještě v přístavu byl zatčen jeden z nich, V. Žatecký, který byl odsouzen na 20 let vězení. Ostatní uprchlíci byli odsouzeni v nepřítomnosti k trestu smrti.
Po dvou dnech plavby dosáhla loď úspěšně Gibraltaru a odtud putovali lodí Cameronia do Glasgow, kde byli ještě drženi tři dny na lodi, a poté jeden den v internačním táboře v Yorku. Pro své zkušenosti válečného letce
byl 25. července 1941 přijat do RAF a po skončení výcviku byl 3. března 1942
zařazen do 124. stíhací perutě RAF „Baroda“, kde létal
na britském stíhacím letounu Spitfire. Ještě předtím
byl ovšem na podzim 1941
vyznamenán
Československým
válečným
křížem.
ři jeho prvním operačním
letu dne 27. dubna 1942
měla peruť Spitfirů doprovázet bombardéry Boston nad
francouzské město Lille. Asi 8
km severně od Lille se dostal
Kotherův Spitfire do boje s
německou stíhačkou Fw-190
a se zasaženým etadlem následně havaroval v Kanále.
Jeho tělo bylo o dva měsíce
později vyplaveno u ostrova
Texel v Nizozemí, kde byl také
pochován. O padesát let později, 17. května 1992, byla na
jeho rodném domě č.p. 7 na
Tetíně odhalena jeho pamětní
deska. Slavnosti se zúčastnili mimo jiné jeho sestra Irma
Zítková-Kotherováa váleční
letci plukovníci Konopický,
				
Bachurka, Hofrichtr, Ivanič,
Michal Hejna, Ladislav Pecka
Vendl a Janyš, místopředfoto. archiv J. Rajlicha
seda svazu letců plukovník
Váňů i atašé britského velvyslanectví pan Richard Faster.

TETÍNSKÝ ZPRAVODAJ 							
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Sokolovna Tetín

nabízí sportovní vyžití pro každého:
CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI

(pro děti 2 - 5 let) … pondělí, 16:30 – 17:30
Cena: 30 Kč/dítě a lekci, slevy pro sourozence,
bonusy při pravidelné docházce. Hravé i naučené cvičení. Cvičení vede Mgr. Jiřina
Florianová (tel.: 605 000 504)

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

(pro kluky i holky ročník 2005 – 2009)
info: M. Hejna, tel: 602 284 700, vede: M. Suchomel

CVIČENÍ PRO ŽENY

pondělí, 19:00 – 20:00
Svižné zahřátí, posilování a protahování, prvky aerobiku, pilates, body styling.
60 Kč/lekci, platí se jednotlivé lekce, noví zájemci vítáni. Vede: Romana Brandová, info: J. Florianová

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

úterý, 18:00 – 19:00
Cvičení vhodné pro každého, i s drobným zdravotním omezením. Noví zájemci vítání.
Kontakt: Lidmila Brejchová, tel. 311 611 369 nebo 606 142 274 - jen SMS

JÓGA

čtvrtek, 19:00 – 21:00
Hatha joga a joga terapie. Cena: 100 Kč/1,5 hod. lekci, platí se jednotlivé lekce
Vede: certifikovaná lektorka jógy MUDr. Hanka Hladká. Info: J. Florianová

VOLEJBAL

úterý 19:15 - 22:00 (případně i v pátek 19:00 – 22:00)
Noví zájemci vítáni, přidat se můžete kdykoliv v průběhu roku. Nebo sestavte svoji partu a
domluvíme termín.
Kontakt: Alena Mudrová, tel.: 602 266 382; David Filip, tel.: 777 646 403

TENIS

(pro děti od 7 let) … úterý, od 16:00
Vede zkušený a certifikovaný trenér Ing. Martin Machulka.

BADMINTON

Nabízíme pronájem tělocvičny pro skupiny i jednotlivce, kteří si chtějí zahrát
badminton. K dispozici je síť a sada raket a míčků (pro začátečníky). Čas a cena dle
domluvy, ceny velmi příznivé.

PRONÁJEM

Nabízíme pronájem sokolovny (sálu i s nářadím, klubovny) pro různé účely: sportování skupin,
rodin, jednotlivců; pořádání sprotovně-zábavných akcí, příměstských táborů, ubytování pro
nenáročné turisty apod.
Kontakt: J. Florianová, tel: 605 000 504, sokoltetin@seznam.cz, sokoltetin.webnode.cz

Vaše aktivní využívání sokolovny umožňuje udržovat ji v provozu a financovat opravy.
Děkujeme
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Obecní knihovna Tetín
Otevírací doba STŘEDA 17:00-19:00 - i o prázdninách
Stručná minulost
Tetínská knihovna byla zřízena v roce 1922 na základě zákona o veřejných knihovnách. Její základ tvořily knihy vybrané po tetínských občanech a knihy zakoupené za výtěžek sbírky ve výši 170 Kč. Obec věnovala 1700 Kč, za které byla zakoupena skříň a starší použitá knihovna.
Původně knihovna sídlila v bývalé prádelně velkostatku, kde sídlil také obecní úřad. Až v
roce 1932 byla spolu s úřadem přesunuta do nově zakoupeného domu č.p. 49 na návsi.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava bylo z knihovny úředně vyřazeno
270 svazků knih, vesměs autorů z nepřátelských zemí či autorů příliš vlasteneckých, jakými byli například Alois Jirásek.Zajímavé je, že původně byli
vyřazeni také francouzští autoři, ovšem po obsazení Francie Německem
jsou francouzští spisovatelé opět povoleni. Po skončení války je do knihovny zpět vráceno 106 zabavených knih. Zbylých 165 knih bylo zničeno.
V
roce
1949
byla
knihovna
přestěhována
do
znárodněného státního statku a po dostavění kulturního domu byla knihovna v roce 1962 přesunuta do jeho postranního traktu, kde sídlí dodnes.
Ve funkci knihovníků se původně střídali tetínští učitelé, které později vystřídali další dobrovolníci. Nejdéle, celkem 37 let vydržela v této funkci Anna Kudrnová.
Kromě vlastních knih (4500 ks) nabízíme půjčování titulů zapůjčených Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Tento Výměnný fond
čítá 400 titulů a je 2x do roka obměňován. Jedná se o knihy všech žán
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