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Točnický zpravodaj č. 155 listopad 2013
Z jednání obecního zastupitelstva:
V pátek 22.listopadu 2013 od 19 hodin se koná v Hostinci u krále Václava IV.
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Srdečně zveme.
Výsledky voleb do parlamentu poslanecké sněmovny České republiky 10/2013
v Točníku. Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů: 190.
Počet platných hlasů: 120
Počet platných hlasů pro jednotlivé politické strany, koalice nebo politické hnutí:
26 hlasů ANO 2011
26 hlasů Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
17 hlasů Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
13 hlasů TOP 09
9 hlasů Občanská demokratická strana (ODS)
9 hlasů Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
5 hlasů KDU-ČSL
4 hlasy Strana zelených
3 hlasy Dělnická strana sociální spravedlnosti
2 hlasy Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
2 hlasy Česká pirátská strana
2 hlasy Strana svobodných občanů
1 hlas HLAVU VZHŮRU - volební blok
1 hlas Suverenita-Strana zdravého rozumu
Obec odsouhlasila nákup mikulášských balíčků v hodnotě 80,-Kč. na besídku a
vánočních balíčků pro naše starší spoluobčany v hodnotě 360,-Kč. Ty budou rozdány
před Vánoci.
Za projekt vodovodních přípojek v Točníku (úsek od statku k zahrádkám) zaplaceno
17100,-Kč. Obec chce překopání a položení vodovodního potrubí přes cestu
uskutečnit ještě v tomto roce. V závěru roku 2014 má obec v plánu cestu statekzahrádky opravit, novým asfaltovým povrchem.
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili za odvoz komunálního odpadu za rok
2013, aby tak učinili v co nejkratší době!
Dokončena oprava chodníku v hradní ulici. Za práce včetně materiálu zaplaceno
95 000,-Kč. Dále upraven můstek z cesty na cyklostezku na Bradačovně, vyčištěny

jsou okapy na budově obecního úřadu, provedena úprava koryta potoka pod
můstkem za skálou a urovnání zeminy za loukou u Perglů. U mostu za skálou byla
instalována značka s nosností. Probíhá oprava střechy na restauraci na hřišti.
Opraveno vedení rozhlasu. Během vegetačního klidu budou prořezány, případně i
poraženy některé stromy v obci. V plánu je také oprava lávky a mostu za skálou.
Na cyklostezce přibude do konce roku lampa v úseku zatáčky u Žebráku.
Děkujeme občanům, kteří se zúčastnili listopadových svozů odpadů.
Výročí – evidence:
V listopadu oslaví kulaté jubileum paní Irena Volfová. Srdečně blahopřejeme!
9.11.2013 se narodil manželům Anetě a Karlovi Novákovým syn Jan.
Srdečně blahopřejeme!
Dvě smutné zprávy:
19.září 2013 ukončila svou životní pouť paní Anna Kurejová.
25. října 2013 ukončil svou životní pouť pan Ondřej Rácz.
Za pronájem parkoviště 7.- 9. listopadu 2013 pro účely natáčení filmu vybráno
13.000,-Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro mládežnická družstva oddílu ledního
hokeje Žebrák.
Za pronájem ledů na tréninky žáků zaplatí 5000,- Kč. V oddíle je nyní 8 aktivních
hráčů.
Na fotbalovém hřišti se 28.10. ve státní svátek Vzniku republiky konala Výstava
německých ovčáků. Za krásného počasí bylo k vidění více než 100 psích krasavců v
nejrůznějších kategoriích.
V dubnu příštího roku se zde bude konat soutěž psů v agility (rychlosti a
dovednosti).
Hokej – HC Farma Točník
Naši hokejisté zvítězili v prvním utkání s HC Broumy 10:6 brankami Kundrát 3, Kroc
M. 3, Čermák 2, Mol T. a Krejčí po 1. S druhým nováčkem soutěže Elis Beroun
prohrál Točník 7:11 branky za Točník Zítka 2, Kroc Filip 2, Krejčí, Kroc Marek a
Čermák po 1. V derby se Březovou zvítězila Farma nejtěsnějším rozdílem jedné
branky 5:4, když se celé utkání přetahovala o jedinou branku. Střelecky se za Točník
prosadili: Krejčí 2, Pichlík Miroslav, Šustr a Kencl po 1.
K utkání s HC Úhonice zajížděl Točník vyjímečně na ZS Beroun. Také v tomto utkání
zvítězil. Dlouho v utkání prohrával, ale nakonec soupeře přestřílel 10:6 brankami:
Špička Josef a Pichlík Jakub po 2, Kundrát, Šustr, Pichlík Miroslav, Kencl, Krejčí a
Čermák po 1.
V obou zápasech podržel Točník výborným výkonem brankář Jan Váňa.

Zatím nejlepší zápas odehráli hokejisté Točníku v sobotu 9.11. HC Gryzli Beroun
porazili 10 : 0. Huml M. 2, Hochman 2, Krejčí, Mol T. Kencl, Pichlík M. Čermák a
Špička J. po 1. V brance opět zářil Jan Váňa, který si nulu vychytal a vychutnal po
dlouhé době. V dalším utkání porazil Točník Suchomasty 8:5 branky: Mol T. 2,
Špička Josef 2, Kundrát, Krejčí, Rácz a Kencl po 1.
HC Farma Točník počítá pro tuto sezónu s těmito hráči:
brankáři: Jan Váňa, Marek Sudík, Ondřej Rácz st.
obránci: Radek Špička , Petr Mol, Karel Špot, Josef Bělohlávek, Martin Krejčí, Radek
Kencl, Marek Kroc,
útočníci: Lukáš Kundrát, Jiří Palek, Josef Špička, Jiří Šustr, Tomáš Mol, Miroslav
Pichlík, Jakub Pichlík, Jiří Huml, Michal Huml, Josef Čermák, Ondřej Rácz ml. Václav
Krumhanzl, Aleš Hochman, Ivo Horn, Filip Kroc.
Tréninky má Točník každý čtvrtek na zimním stadionu v Hořovicích vždy od 20 hod.
Dohodnuté termíny pronájmu ledu v Hořovicích na bruslení pro obec Točník.
středa 27.11. 2013
16:00 - 17:00 hodin
neděle 29.12. 2013
14.15 - 15.15 hodin
sobotu 18. 1. 2014
14.00 - 15.00 hodin
sobotu 8. 2. 2014
14.00 - 15.00 hodin
V sobotu 23.listopadu 2013 ve 14 hodin se koná hradě Točníku slavnostní otevření
nového medvědího výběhu. Od tohoto okamžiku můžete před hradem
vídat medvíďata Agátu a Martina každý den i přes zimu. Medvíďata podle informací
z hradu se k zimnímu spánku nechystají.
V pátek 29.11. se koná v hostinci u krále Václava IV. od 16.30 hod. Mikulášská
besídka pro děti.
V neděli 1.prosince jede Točník do divadla. V divadle Palas na Václavském náměstí
v Praze shlédne divadelní hru „ A do pyžam“ cena vstupenky po slevě je 210,-Kč.
Hlásit se můžete u Mirky Vyžďurové. Odjezd autobusem v 16.30 hodin, začátek
představení v 19 hodin.
Tradiční Vánoční zpívánky budou v neděli 22.12. Přijďte nasát hezkou předvánoční
atmosféru.
Náves obce opět bude zdobit vánoční strom. Děkujeme za něj paní Marii
Jedličkové.
Naschledanou v příštím čísle Točnického zpravodaje. Obecní úřad Točník.

