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                Točnický zpravodaj č. 163  leden - únor  2015 

Z jednání obecního zastupitelstva:         

Zastupitelstvem schváleno bezplatné umístnění a provozování  

kontejneru na sběr oděvů, obuvi a textilu. Kontejner je umístěn  

vedle dalších kontejnerů na hlavním svozovém místě na louce  

za hřištěm. Do kontejneru patří: veškeré oděvy, boty, hračky  

(měkké i tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky,  

povlečení atd.  Do kontejneru nepatří: věci mokré, plesnivé,  

znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek. 

Obsah kontejneru bude využíván a tříděn podle stavu věcí:  

na recyklaci, na charitu, čistící hadry, na materiální využití oděvů,  

na vývoz do třetích zemí. 

 

V únoru bude provedena oprava vnitřních omítek v prostorách  

obecního úřadu. Jedná se o opravu zdí na chodbách a schodišti,  

(poškozené vlhkem) včetně vymalování a úklidu. Práce provede 

firma pana Jiřího Erazíma. Předpokládaná částka na opravu je 13 tis. korun. 

 

Zastupitelstvo zvažuje varianty sběru a odvozu biologického odpadu, který má zajišťovat. 

Schválen odpovědný pracovník ČOV pro budovu pivovaru, pan Luděk Majer. 

 

Zastupitelstvo zažádalo Správu silnic středočeského kraje o kontrolu a opravu opěrné zdi  

za skálou, mezi silnicí a potokem. Vypadávají zde kameny a zeť se rozpadá. Také u mostu pod 

hradem Žebrákem je podobný stav. Upozornily jsme také na nedokončenou opravu tohoto mostu. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo o příspěvku  1000,-Kč. pro záchranou stanici živočichů v Rokycanech. 

Zabývá se odchytem, ošetřením, léčbou a vypouštěním živočichů zpět do přírody i v našem okolí. 

Zastupitelstvo schválilo také příspěvek na podporu vydávání Podbrdských novin  3000,-Kč.  

 

Výročí - evidence 

V prosinci oslavili Manželé Hana a Antonín Vaškovi 50 let společného života v manželství. 

Jménem obecního zastupitelstva a občanů Točníka přejeme oběma hodně zdraví, lásky a štěstí. 

 

Manželům Štěpánce a Tomáši Vágnerovým se narodil syn Vojtěch .     Srdečně blahopřejeme!                                                                                                                           

V únoru oslavil životní jubileum pan Luděk Majer.     Srdečně blahopřejeme! 

Předvánoční zpívánky  -  uspořádal  obecní úřad Točník již po 6. Tradičně na místním hřišti  

o zlaté neděli.  Bylo to opět velmi příjemné setkání lidí a zastavení v před vánočním čase.  

Velké poděkování zaslouží zastupitelé obce a její zaměstnanci, kteří vše přichystali,  

Luděk Majer za nazvučení a zapůjčení aparatury,  restaurace p. Floriána za přípravu občerstvení. 

Také všichni účinkující za krásné a příjemné vystoupení.        Děkujeme a těšíme se, zase za rok. 
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V polovině ledna se za velkého zájmu posluchačů uskutečnila beseda s plukovníkem Pavlem 

Vranským 82 let, bojovníkem od Tobruku a válečným pilotem britského letectva 311. 

bombardovací perutě RAF. Pan plukovník mluvil nepřetržitě více než 2 hodiny !!! 

Je dobře, že je stále zájem o naši historii. Besedy se zúčastnili jak děti školního věku, tak i senioři. 

 

Další beseda, tentokráte o opravách našich hradů a jejich historii, se uskuteční koncem února. 

 

Silvestrovský turnaj v kopané   -  30. ledna uspořádal Točník turnaj v malé kopané na místním 

hřišti. 5-10 cm sněhu na hřišti bylo příjemným zpestřením.  Točník, Žebrák a Kařízek, v tomto 

pořadí se zúčastněná mužstva v turnaji umístila. Točník porazil Kařízek 7:2 a se Žebrákem uhrál 

remízu 2:2. Ten také porazil mužstvo Kařízku, ale jen rozdílem dvou branek  4:2. 

Hráči všech mužstev po turnaji poseděli v příjemném prostředí restaurace U Rytířů na hřišti. 

 

 

Hokej  HC Farma Točník  

Soutěž neregistrovaných hráčů, tepláková liga, pokračovala s těmito výsledky.  

Točník porazil postupně silné soupeře:   Grizly Beroun  8:7 ,  HC Nižbor 8:5 , Elis Beroun 9:6 .  

Pak sice prohrál 5:9 s Felbabkou, ale i v tomto utkání s nejlepším mužstvem soutěže podal solidní 

výkon.  Točník pokračoval v soutěži nerozhodným výsledkem 7:7 s HC Suchomasty.  

V sousedském derby s Březovou Točník zvítězil po boji 5 : 3. V dalších utkání postrádal své 

opory a podle toho skončili i výsledky. Prohrál postupně s Hostomicemi 1 : 5, s HC Broumy 5 : 6 

se Březovou 1:6. V posledním utkání bylo už všechno jinak, HC Lochovice porazil vysoko 12: 5.  

 

V tyto termíny má obec Točník pronajatý led na zimním stadionu v Hořovicích.  

sobota 14.2.  13-14h          sobota 14.3.  13-14h           neděle 29.3.  11:45-12:45h 

 

V sobotu 28.února pořádá obecní úřad v místním hostinci tradiční maškarní ples od 20 hodin.  

Hraje oblíbená skupina Šlapeton z Rakovníka. Připravena bude také tombola. 

Děkujeme předem všem občanům, kteří věnují ceny do tomboly na maškarní ples. 

O týden později v sobotu 7.března od 15 hodin se koná dětské maškarní odpoledne s diskotékou. 

 

V neděli 8.března se v Hostinci u krále Václava IV. od 15.00 uskuteční oslava MDŽ v Točníku. 

Divadelní představení „Tři na lavičce“sehraje divadelního souboru Karla Jaromíra Erbena Žebrák.  

Po představení následuje posezení při kytaře s částí country skupiny Vodáci, s pány  

Václavem Ciprou a Petrem Hašlerem. S písničkáři, kteří nás výborně bavili při zpívánkách. 

 

Příspěvky z diskuse veřejného zasedání z listopadu 2014 se zastupitelstvo zabývá a postupně řeší. 

Oprava mostu a zdi je v jednání. Informace z ob. úřadu vyvěšujeme na úředních deskách, hlásíme 

rozhlasem, ve zpravodaji a také SMS zprávami na Vaše mobilní telefony, pokud máme Vaše čísla. 

Prořez suchých větví v lípách na pozemku p. Špota  pod statkem zajistil jeho majitel. 

S opravou kapličky a parčíku musí obec počkat do doby, než bude tento pozemek na ni převeden. 

  

 

Nashledanou v dalším čísle Točnického zpravodaje.                     

                                                                                                                        Obecní úřad Točník 

 

 


