www.tocnik-obec.com
e-mail : Tocnik.Obec@seznam.cz

Točnický zpravodaj č. 162 prosinec 2014
Z jednání obecního zastupitelstva:
Návrh rozpočtu obce Točník na rok 2015.
Příjmy v celkové částce 2 712 000,-Kč. Výdaje v celkové částce 4 144 000,-Kč.
V rozpočtu je předběžně počítáno s možným získáním dotace na silnici u bytovek.
Proto jsou příjmy výrazně nižší. Pokud dotaci nezískáme, zváží obec další postup
rekonstrukce této silnice, nebo její části, z vlastních zdrojů.
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost o bezplatný pronájem části pozemku č. 26/1 panu Tomáši
Molovi. Jedná se o část obecního pozemku u bytovky číslo 79. Pás široký 3 metry v délce 20 m.
Zastupitelstvo souhlasí s odklizením padlé vrby v korytě potoka za skálou p. Šrédlem.
Odklizení vrby bude nejprve oznámeno vlastníkovi toku povodí Vltava.
Obec dostala souhlas od CHKO Křivoklátsko k vyrovnávání louky za skálou, sloužící v létě
k parkování při velkých akcích. Zadní část louky byla vymleta při povodních v minulých letech.
Obec může tuto část vyrovnávat postupně zeminou. Nesmí zasáhnout do koryta potoka.
Opět důrazně připomínáme ZÁKAZ vyvážení čehokoli do těchto míst a na další místa v obci.
Jelikož na to upozorňujeme opakovaně, a tento zákaz je dál porušován, budeme nuceni řešit tyto
přestupky daleko přísněji. Nahlášením na přestupkovou komisy, případně na CHKO Křivoklátsko.
Zaplacené faktury a finanční příspěvky
Za odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu 5422,-Kč. , za domovní odpad 4591,-Kč.
Doplatek obce za čističku odpadních vod pro budovu pivovaru 36 920,- Kč.
Za odvětrání stoupaček WC v prodejně a na obecním úřadu 4267,-Kč.
Zakoupení softwaru, jedné licence evidence obyvatel KEO, firmě ALiS sro. 5040,- Kč.
Prodloužení licence antivirového programu ESET na 3 roky 8465,Za nová světla na vánoční strom a na další vánoční výzdobu 6100,-Kč.
Balíčky na mikulášskou besídku 4560,- Kč. Vánoční balíčky pro starší spoluobčany 23 940,-Kč.
Silvestrovský ohňostroj zakoupila obec společně s Hostincem u krále Václava IV.
Obec uhradí polovinu částky na ohňostroj, tj. 4500,-Kč.
Za opravu skleněné výplně nástěnky u zastávky autobusu zaplaceno 650,-Kč.
Příspěvek hokejovému oddílu Spartak Žebrák na žákovská družstva 5000,-Kč.
Pro útulek zvířat ve Bzové příspěvek 1000,-Kč.
Výročí - evidence
V pátek 5.12. oslavili Manželé Eva a Tonda Šrédlovi 50 let společného života „Zlatou svatbou“.
Jménem obecního zastupitelstva a občanů Točníka přejeme oběma hodně zdraví, lásky a štěstí.
29.11. se narodil manželům Lence a Danovi Ryllovým syn Šimon Lucián. Srdečně blahopřejeme.

Příspěvky z diskuse na veřejném zasedání a vyjádření k těmto připomínkám přineseme v lednu.
Na konci listopadu bylo dokončeno odvodnění cyklostezky. V místech, kde se říká "U Blažeje" v
zatáčce u Žebráku, se při větších deštích vylévala voda na cyklostezku a v zimních měsících se
zde tvořilo náledí. Po opakovaných menších úpravách, které splnily svůj účel, vždy jen na krátkou
dobu, se rozhodl obecní úřad k větší terénní úpravě. Přes vjezdy na pole podél cyklostezky byla
udělána drenáž a novým potrubím pod cestou vše svedeno do vodoteče. Opraven byl také vjezd.
Provedena byla také drenáž u vjezdu na louku za skálou a v zadní části vyrovnání terénu.
Svod dešťové vody byl upraven u parkoviště pod hradem a byla vyčištěná odvodňovací strouha.
Hokej - hráči Točníka odehráli dvě výborná utkání. Porazili Lochovice 8 : 1 , a stejným
výsledkem 8 : 1 také Úhonice. Utkání nebyla tak jednoznačná jako výsledek. Hlavně v 1.pol.
utkání. Poslední zápas sehrál Točník s Nižborem a opět zvítězil tentokrát poměrem 9 : 7.
Děkujeme panu Karlu Špotovi a panu Hornovi za vánoční stromy na náves a hřiště pro zpívánky.
Vánoční Zpívánky se uskuteční již po 6. opět na místním hřišti v neděli 21.12. od 16 hodin.
Zazpívá pěvecký sbor dětí ze Žebráku, část country skupiny Vodáci a další interpreti.
Těšit se můžete na tradiční občerstvení, svařák, klobáska a možná nějaké překvapení.
Před Vánočními svátky budou členové zastupitelstva roznášet dárkové balíčky pro naše starší
spoluobčany. Balíčky dostávají občané Točníku ženy i muži, kteří dosáhli v tomto roce 60 let.
A více. Dále také občané v invalidním důchodu a naši spoluobčané žijící nyní v DPS v Žebráku.
V úterý 30.12. se od 11h uskuteční na místním hřišti tradiční předsilvestrovské utkání v kopané.
Soupeřem domácího Točníku bude stará garda Žebrák. Zveme také diváky. Občerstvení zajištěno.
Silvestrovský ohňostroj bude odpálen v 0.30 hodin na Nový rok u hradu Žebrák.
Na leden plánuje obecní zastupitelstvo besedu s plukovníkem Pavlem Vranským 82 let,
bojovníkem od Tobruku a válečným pilotem britského letectva 311. bombardovací perutě RAF.

Příjemné a klidné prožití Vánočních svátků, pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti v Novém roce 2015,
přeje Všem spoluobčanům starosta a zastupitelstvo obce Točník.
Nashledanou v dalším čísle Točnického zpravodaje.
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