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  Točnický zpravodaj č.153 březen, duben, květen, červen 2013 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA:                                                                                                                                                                                                         

Obecní úřad rozhodl o provedení zemních prací na několika místech v obci.                                                                                      
U tanečního parketu na hřišti byla položena dlažba a opravena odpadní šachta z restaurace.            
Její špatný stav byl důvodem opakovaného ucpávání potrubí. Odbagrována zemina,                   
umístěna šachta, a položen štěrk pod zámkovou dlažbu. Na parkovišti pod hradem byla vyčištěna 
roura položená pod přejezdem na louku (rezervní parkoviště). U této roury byla provedena úprava 
vpusti a výpusti, kde se sesunula zem po deštích.  Štěrkem byla srovnána a upravena cesta pro 
pěší od kontejnerů na louce k lávce na hřiště.   Avie štěrku byla složena u bytovek k vyrovnání po 
bagrování vodovodu, druhá u mostu za skálou. Za tyto práce zaplatila obec 10 000,-Kč. štěrk,   
5400,-Kč. odpadní šachta, 22600,-Kč. zemní a další práce.  Dlažba a beton 2400,-Kč. Zemní 
práce, dovoz materiálu a úpravu ploch, provedla firma Čermák. Stavební práce provedl p. Váňa.  

Práce v areálu bývalého statku.  Od začátku března se v areálu pracuje. Provádí se úprava 
terénu po bourání, buduje se příjezdová cesta od Opyše, probíhá stavba hráze rybníku, opěrné zdi  
a odpadní přetlakové nádrže. V budově starého kravína za administrativní budovou začala 
přestavba tohoto kravína na prostory pro chov ryb ( jeseterů ) a jejich budoucí prodej.                            

Rekonstrukce dětského hřiště proběhla i přes silné deště úspěšně a rychle. Firma Hřiště s.r.o. 
Brno, která byla vybrána ve výběrovém řízení začala se stavbou 23.května. O měsíc později 
23.června se hřiště slavnostně otvíralo. O oficiální přestřižení pásky a otevření hřiště se za 
asistence starosty Točníku postaral pan Ondřej Rácz. Otevření přihlíželo několik desítek občanů 
Točníka i okolí.  Starosta Točníku poděkoval všem, kteří se na stavbě podíleli a odpracovali zde 
celkem desítky brigádnických hodin. Po otevření hřiště mohl propuknout na plno dětský den, 
který byl na tento termín posunut. Odpoledne provázela hudba K. Hasmana. Byly připravené 
soutěže, za které dostali děti balíčky, připravené od obecního úřadu. Na závěr odpoledne si mohl 
každý opéci špekáček. Slunečné odpoledne se vydařilo a potěšující byl velký zájem nejen dětí, 
bylo jich více než 50, ale i občanů.   Celková částka za hřiště činila 653412,-Kč, z toho dotace 
bude 457388,-Kč. Obec zaplatí jen rozdíl. Nové oplocení stálo 94428,-Kč.    Hřiště se  bude na 
noc zamykat. Věříme, že i vy pomůžete dohlédnout na  hřiště, aby jej nikdo neničil a dlouho 
vydrželo v tak hezkém stavu. Kromě již zmíněné opravy hřiště dětského, proběhnou ještě další 
opravy. Ve špatném stavu je střešní krytina na restauraci a pódiu. Bude provedena  kontrola stavu 
a v případě nutnosti provedena výměna. Mezi pódiem a parketem, byla vyměněna odpadní šachta 
a celé potrubí bylo pročištěno. Dále vyrovnání obrubníků a byla položena zámková dlažba.                         
Opravu potřebují také krbová kamna v restaurace a část vodovodu na WC. 

  
 



Evidence  obyvatel - výročí                                                                                                                      
Zastupitelstvo srdečně blahopřeje  jubilantům měsíců března, dubna, května a června.          
Kulaté  narozeniny oslavili : Dušan Pavlík, Anna Šindelářová, Anna Špotová, Petr Zemánek, 
Herbert Rácz, Jan Váňa, Marie Jedličková, Alena Šoulová, Annamaria Blechová, Miroslav 
Holeček, Hana Vašková, Václav Pergl a Eva Fridrichová, Věra Brabcová a Jaroslava Perglová. 
Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu!                                                                                                                                                  

Za poskytování služeb v DPS na  rok 2013 zaplaceno 76649,- navýšení 2449,- proti roku 2012.    
Faktura městu Žebrák příspěvek na děti navštěvující školu v Žebráku 91 561,- za rok 2012.       
Školu navštěvuje 19 dětí, za jednoho školáka platíme ročně 4 819,- Kč. 

V jednání je žádost o pronájem obecního pozemku za skálou u domu, kde bydlel pan Novák.            
Z důvodu úprav na pozemku novým majitelem, proběhlo místní šetření i jednání na ob. úřadě. 

Fotografie staré několik desítek let si mohli prohlédnou občané Točníka v úterý 12.března 
v hostinci u krále Václava IV.  Již druhé promítání těchto fotografií připravil pro spoluobčany 
současný kastelán Petr Zemánek.  Jednalo se o fotografie bývalého kastelána pana Miroslava 
Vinše, který byl vášnivým fotografem.   Fotografie obou hradů, obce Točník a jejích občanů 
pochází z let 1970 – 1989.  V tomto roce pan Vinš tragicky zemřel. Všem přítomným, a to nejen 
místním občanům, se promítání velice líbilo a většinu fotografií  živě komentovali. Obzvlášť, 
když poznali na fotkách sebe nebo své blízké. Děkujeme rodině p. Vinše za zapůjčení fotografií.  

Suché máje proběhly k všeobecné spokojenosti všech, kteří se jich zúčastnili. Poděkování patří 
všem májovnicím, které si jako obvykle vše zařídily sami. Nejvíce se ale o uspořádání májů 
zasloužila Pavlína Boháčová. Obecní úřad doplatil částku 4500,- Kč. 
 
Povodně v Točníku – velká voda působila i v naší obci určité potíže.  
  Na parkovišti pod hradem sesunutá půda ucpala odtokovou rouru i příkop a voda tekoucí po 
parkovišti zde vymlela strouhy. Ve stoupání na cestě k Záhořku vymletá část cesty. 
  Z důvodu podmáčeného hřiště, nabídla obec na konání koncertu Tří sester louku za hřištěm. 
Ta byla oproti hřišti v daleko lepším stavu. Obec jí nechala posekat a trávu uklidit.  
Přesto se pořadatelé rozhodli přesunout koncert do kulturního domu v Žebráku. 
  Částečně byl poškozen také jez na potoce za skálou a štěrková cesta pod ním. 
  Nový most u pana učitele Poláka vydržel. Voda, která se přelévala několik hodin přes něj,    ale 
poškodila asfaltový povrch a přerušila elektrické vedení veřejného osvětlení. 
  Voda se i v Točníku dostala do několika sklepů. U Cajthamlů za skálou odčerpávali vodu ze 
sklepa hasiči. Ti odklízeli také padlý strom přes cestu v Podhrází  směr Březová. 
  Povodňová komise obce Točník pravidelně kontrolovala stav vody v potoce na několika místech 
a pomáhala s odklízením zaklíněných stromů pod mostem.  
Děkujeme Žebráckým hasičům za pomoc. 
 
Kam s auty při festivalu České hrady.cz ?  Tento problém řeší již několik týdnů obecní zastup.      
Pořadatelé festivalu se z důvodů malé kapacity louky pod hradem Žebrákem rozhodli uspořádat 
sobotní koncerty na louce (poli) u hradu Točník. Mezi cestou do Záhořka a zámeckým vrchem. 
Obec tím ztratila spoustu parkovacích míst. Zatím marně shání odpovídající plochu. 
 
Naschledanou v dalším čísle Točnického zpravodaje.  
                                                                                                Obecní úřad Točník 
 



Hrady Točník a Žebrák 
Hradní sezona je v plném proudu. Proběhla tradiční akce „Mamuti na Točníku“ i oblíbená akce 
„Hrad zvířat“ . Velký zájem byl o akci Medvědi na hrad, v sobotu 18.5. která byla současně 
vyvrcholením celotýdenní akce Hrad zvířat. V týdnu pro předem objednané zájezdy, v pátek pro 
základní školu Žebrák a v sobotu pro veřejnost. Medvíďata Agáta a Martin, které přivezl na hrad 
pan Václav Chaloupek přilákala velké množství návštěvníků. Během akce probíhala sbírka na 
rekonstrukci a rozšíření medvědího výběhu, který je podmínkou umístění  medvíďat na hrad. 
Peníze na účtu za návrat medvědů přibývají. Číslo účtu je na internetových stránkách hradů.                              
Obecní zastupitelstvo rozhodlo podpořit záměr umístit na hrad Točník nové medvědy.                            
Na obnovu a rozšíření medvědího výběhu přispělo částkou 15 tisíc korun.                                                      
Mimo to ještě rozhodlo, že se stane obec Točník majitelem (patronem) obou medvědů.                   
Ve dnech 21. a 22. června se konal na hradě Točník hudební festival, Silver Rocket Summer 
Summa. Oba dny začínal v 18 hodin a končil ve 02 hodin. Účastníci festivalu parkovali a 
stanovali na louce za hřištěm. Na festival přijelo asi 300 účastníků. Vše proběhlo bez problémů. 
 
Program na hradech a podhradí  
4.-6.července  Skotačení se Skoty – skotské slavnosti a zábavy, ukázky  koní -  hrad Točník                    
12.-13.července  České hrady.cz – tradiční hudební festival – hrad Točník, louka u hradu 
27.července   Šerm – setkání šermířských skupin na hradě Točníku                                                              
 
Turnaj v malé kopané 
Obec Točník pořádá v sobotu 29.června 2013 na místním hřišti tradiční turnaj v malé kopané. 
16.ročník Turnaje krále Václava IV. začne v 10 hodin. Předpokládaní účastníci jsou: Žebrák stará 
garda, Žebrák junioři, Březová, Hředle, Kařízek a domácí FC Farma Točník.  
Srdečně zveme diváky. Občerstvení v místě! 
Memoriál Tomáše Maghrabiho, druhý turnaj, který se v červnu konával, přesunuli pořadatelé na 
28.září 2013.  Tento memoriál bude turnajem hráčů nad 40 let. 
                                                                                                                                                   
Vyhodnocení uplynulé hokejové sezony                                                                                                                                            
31.března ukončil Točník HC Farma hokejovou sezonu. Začal velmi dobře. Až do 28.prosince byl 
jediným neporaženým celkem soutěže nazvané „Tepláková liga“. Pak přišly porážky, většinou při 
absenci mladších hráčů. Největší oporou Točníka byl brankář Jan Váňa, který byl základním 
kamenem všech vítězných utkání. Ze všech hráčů byl také nejspolehlivější co se týká docházky. 
Za celou sezonu chyběl jen jednou. Na druhém konci hokejové plochy, v útoku, si nejlépe počínal 
Lukáš Kundrát. Soupeřům nastřílel 20 branek. Na postu obránce byl nejspolehlivější Radek 
Špička, který nastupoval jako jediný také za Spartak Žebrák v meziokresním přeboru. Podle 
dostupných výsledků obsadil Točník třetí místo za Lochovicemi a Grizly Beroun. Z 24 
odehraných utkání 16 vyhrál 1 remizoval a 7 prohrál. Nastřílel 172 branek a 131 jich obdržel. 
Do mužstva se vrátili dva zkušení hráči Josef Bělohlávek a Václav Krumhanzl a z juniorského 
družstva Žebráku přibral Točník Marka Kroce, Ondřeje Rácze a Filipa Kroce. Od 8.12.2012 hrál 
Točník své zápasy v Hořovicích v nové hale. Na rozdíl od stadionu v Berouně měl pravidelné 
termíny. Mužstvo Točníka má dostatek hráčů a na rozdíl od ostatních mužstev nemělo v soutěži 
problémy s docházkou hráčů.                          V příští sezoně by Točník rád vyjel na led v nových 
dresech. 

  

 


