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              Točnický zpravodaj č. 164  březen  2015 

Z jednání obecního zastupitelstva                                                                                                  

Byla odsouhlasena a podepsána smlouva na rok 2015 s DPS Žebrák o poskytování sociálních služeb. 

Točník přispěje na provoz DPS Žebrák a na poskytování služeb částkou 60 240,-Kč. Ob. zastup. 

přispěje částkou 1000,-Kč. domovu s pečovatelskou službou "Na výsluní" v Hořovicích. Částkou 

4500,-Kč. přispěje hokejistům Točníku na úhrady ledů na zimním stadionu v Hořovicích. Uhrazen  

příspěvek pro Mateřskou školku v Žebráku na školní rok 2014/2015. Příspěvek na jedno dítě na 

jeden měsíc je 369,- Kč. Pro šest dětí z Točníka na deset měsíců to činí celkem 22 140,-Kč. Za 

opravu  omítek a vymalování  schodiště a chodby obecního úřadu zaplaceno 13 tisíc korun. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet na rozšíření plochy pro kontejnery v ceně 9800,- Kč.           

Vzhledem ke špatnému stavu elektrického vedení, které bylo při postupném rozšiřování restaurace 

na hřišti v uplynulých letech doděláváno, bude provedena jeho kompletní rekonstrukce včetně 

revize. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na opravu elektroinstalace a revizi ve výši 74 tisíc korun. 

Rekonstrukce zahrnuje výměnu rozvaděče, vedení, zásuvek a světel v prostorách restaurace, skladů  

a pódia. Kontrolu a zprovoznění osvětlení parketu, WC a nové osvětlení prostoru lávky.  Práce 

provede firma Elektro - Hamšík s.r.o. z Komárova. Termín dokončení oprav je 30.4.2015.      

Výročí – evidence  V březnu oslaví kulaté jubileum pan František Mol.    Srdečně blahopřejeme! 

Na obnovené  oslavě MDŽ v Točníku se sešlo asi 40 lidí, převážně žen.  Na začátek odpoledne 

sehrál divadelní soubor Karla Jaromíra Erbena Žebrák divadelní představení „Tři na lavičce“.  

Po představení bavili přítomné zpěvem a hrou na kytaru pánové Václav Cipra a Petr Hašler.  

Trampskými, lidovými, ale i moderními písničkami postupně roztančili všechny přítomné.  

Děkujeme hercům žebráckého divadelního souboru i oběma písničkářům, kteří bavili přítomné 

zdarma. Poděkování zaslouží také Mirka Vyžďurová, která s nápadem oslavy MDŽ přišla a 

s podporou obecního úřadu ji také zajistila a uspořádala. 

Hokejisté Točníku odehráli další utkání. Prohráli s HC Gryzli Beroun 5 : 7, pak ale po výborném 

výkonu zvítězil s HC Nižbor 9 : 5.  Ihned v následujícím zápase porazili dalšího silného soupeře  

HC Elis Beroun brankou Radka Kencla v poslední minutě 5 : 4. Branky Kundrát, Palek, Čermák  

po 1, Kencl 2.   V utkání s nejsilnějším týmem soutěže s Felbabkou Točník prohrál 2 : 6.  

Do konce soutěže zbývá odehrát 2 utkání. Led v této sezoně končí v Hořovicích 31.března.  
  

Hrady - první akcí na Točníku je 11.a12.dubna „Med  Dej " - zahájení hradní sezony s medvědy. 

Další pak 30.4 -3.5. „Mamuti na Točníku" - každoroční pravěké dny, v pracovní dny pro školy. 

V březnu je otevřen jen hrad Točník o víkendech od 10 do 16 hodin. 

Otevírací doba na hradech v dubnu jen o víkendech:  Točník 10-17 hodin,  Žebrák 10-16 hodin. 

Za provozu budou během jara probíhat zednické - údržbářské práce na hradu Žebrák. 
 

 Nashledanou v dalším čísle Točnického zpravodaje.          Obecní úřad Točník 
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