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Točnický zpravodaj č. 151 listopad - prosinec 2012 

Z jednání obecního zastupitelstva:  

Zaplaceny faktury: 1650,- Kč. za 30 ks kalendářů 2013 s historickými fotografiemi obcí našeho 

regionu  

4560,- za polohopis a výškopis – zakreslení ostrůvku okolo kapličky do katastrálních map  

1680,- štěrk k bytovkám na úpravu terénu po bagrování vodovodního a odpadního potrubí  

19 589,- odvoz separovaného odpadu –plasty, sklo, papír  

104 952,- záloha na rekonstrukci mostu za skálou (celková částka bude 130 296,- Most za 

skálou, který byl opravován předal jeho majitel, pan ing. Jan Polák zdarma obci Točník. 6410,-

nebezpečný odpad z 20.10. – lednice , televizory, zářivky, pneu apod. Polovinu částky tvořily 

ojeté pneumatiky. Připomínáme, že svozy jsou určeny občanům Točníka ! Ne firmám!  

Nový notebook pro obecní účely 16 500,- Kč.  
Úřední hodiny z pondělí 17.12. jsou přeloženy na úterý 18.12. V pondělí 24.12. a 31.12. se 

neúřaduje. V neodkladných záležitostech se obraťte na starostu nebo členy zastupitelstva.  

Obecní zastupitelstvo již nebude pořádat novoroční ohňostroj na hradu Žebrák. Místo toho 

přispěje 2000,- Kč. na ohňostroj, který bude odpálen u hostince v 0.30 hodin.  

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva z 12.a 13.října 2012 v Točníku. ODS 11 / KSČM 10 / 

ČSSD 10 / SZ- Strana zelených 6 / KDU-ČSL 5 / Ostatní strany získaly méněnež 4 hlasy. Voleb se v 

Točníku zúčastnilo 59 občanů, tj. 33% .  

Před Vánoci budou členové zastupitelstva roznášet našim starším spoluobčanům dárkové 

vánoční balíčky. Malý dárek dostanou také občané Točníka žijící v DPS v Žebráku.  

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo 9.listopadu. Zastupitelé na něm přednesli 

zprávy o hospodaření obce, uskutečněných investičních akcí, o provozu parkovišť, o kulturních a 

sportovních akcích v roce 2012, informace o činnosti hradů a zprávu týkající se životního 

prostředí. Následně představili plány na rok 2013. K plánům na rok 2013 a k příspěvkům z 



diskuse se budeme vracet v dalších zpravodajích. Zasedání se zúčastnilo 30 občanů. Těší nás, že 

se tolik občanů zajímá o dění v obci a chce se na něm podílet.  

Evidence obyvatel – výročí: V listopadu oslavili kulaté narozeniny pan Ondřej Rácz a paní 

Jana Molová. V prosinci oslaví kulaté narozeniny paní Anna Kurejová. Všem srdečně 

blahopřejeme. . Smutná zpráva: 16. října 2012 ukončil svou životní pouťpan Jan Jiráček. .  

Po dvouleté přestávce se pod hrad Točník opět vrátily „Závody psích spřežení“. 17.listopadu, za 

rekordní účasti závodníků, mohli diváci sledovat nejrůznější kategorie. Čtyřkolky, tříkolky, 

koloběžky, horská kola, nebo běžce. Samozřejmě vždy za doprovodu svých čtyřnohých miláčkův 

různém počtu. Především pro pejsky bylo příjemné počasí okolo 0. Obec Točník podpořila tuto 

akci bezplatným pronájmem parkoviště pod hradem.  

Hokej Točník vstoupil do nového ročníku teplákové ligy úspěšně. Postupně porazil Grizly Beroun 

12:3, Nižbor 8:6, Machač Beroun 11:5, Suchomasty 9:1, Úhonice 8:5, pouze jednou remizoval se 

Březovou 3:3. Z prvního kola zbývá dohrát odložené utkání s HC Lochovice. Ve druhém kole 

porazil po výborném výkonu brankáře Jana Váni HC Grizly Beroun 4:3, když vítěznou branku 

vstřelil Aleš Hochman v poslední minutě. Před ním se trefili Kundrát, Pichlík J. a Huml J. Ve 

druhém derby se Březovou Točník zvítězil 5:3 díky střelecké pohotovosti Miroslava Pichlíka, 

který vstřelil 3 branky. Po jedné přidali Kundrát a Špička R. V zatím posledním utkání zvítězil 

Točník nad Nižborem 7 : 4 Branky: Kundrát 2, Pichlík M. 2, Špička J. Šustr a Hochman po 1. 

Točník odehraje většinu utkání v Hořovicích. Tam má také každý čtvrtek pronajatý led na 

tréninky. Začátky utkání i veřejného bruslení najdete na internetu.  

Kulturní akce V pondělí 17.prosince pořádá obecní úřad zájezd do divadla Kalich v Praze, na 

představení „Zločin v posázavském Pacifiku“. Odjezd autobusem v 17.00 hodin od Kapličky.  

V pátek 30.11. se uskutečnila Mikulášská besídka s nadílkou. V Hostinci u krále Václava IV. se 

opět po roce sešli děti se svými rodiči a prarodiči, aby společně vyčkali příchodu čerta a 

Mikuláše. Nechyběly slzičky v očích těch nejmenších, z obav, jaký ten čert bude velký a 

strašidelný. Ty však brzy vystřídal úsměv a radost z obdržených dárků. Mikulášský podvečer byl 

provázen dětskou diskotékou. Vedle obecního úřadu podpořili tuto akci také: Hostinec u krále 

Václava IV. , paní doktorka Duchanová, paní Wúnschová, paní Věra Kundrátová a manželé 

Šrédlovi. Při návratu domů už dětem svítit na cestu krásný vánoční stromeček na návsi, který 

věnovala obci paní Blechová, za což velice děkujeme.  

Zpívánky - V sobotu 22.prosince od 16 hodin jste zváni pod hrad Točník, kde se na tanečním 

parketu uskuteční Vánoční zpívánky. Přijďte si společně užít a nasát předvánoční atmosféru, ke 

které přispějí děti z Žebráckého pěveckého souboru svými koledami a písničkami. Po nich 



vystoupí s kytarou pan Arnošt Frauenberg s dcerami. Těšit se můžete také na oblíbený svařák a 

malé pohoštění. Všichni jste srdečně zváni. Stromeček a větve k výzdobě na zpívánky darovala 

obci paní Marie Jedličková. Děkujeme!  

Pozvánka na zimní stadion v Hořovicích. V sobotu 29. prosince si obec Točník pronajala od 14 

do 16 hodin novězastřešený zimní stadion v Hořovicích. Zveme všechny děti i dospělé na 

veřejné bruslení . Věříme, že si přijdete po vánočních svátcích zabruslit. Těšíme se na Vás.  

Krásné a klidné Vánoční svátky, hodnědárečků a sváteční pohody a v Novém roce hodně 

štěstí, zdraví a spokojenosti přeje všem Svým spoluobčanům starosta a zastupitelé obce.  

 
 
                                                                                                                                           


