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Točnický zpravodaj č. 165 duben 2015   

Z jednání obecního zastupitelstva:     

Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravách obecních cest.  

Zažádalo o dotaci na rekonstrukci cesty od statku k bytovkám. V plánu je nová asfaltová cesta. 

Jelikož částka za tuto opravu by obec značně finančně vyčerpala, žádá obec již opakovaně o dotaci. 

Věříme, že se vše podaří a dotaci získáme. Pak bychom provedli opravu koncem tohoto roku.          
 

Cestou, která se bude opravovat již nyní, je cesta k parkovišti pod hradem Točníkem. 

Je nutné opravit okraje vozovky, postřikem asfaltovou emulzí.  Na dalších místech jsou výtluky.      

Ty budou opraveny asfaltobetonem. Obnoví se zpomalovací práh a značka zákaz zastavení.             

Na konci cesty budou instalovány bezpečnostní patníky.  Opraví se také plechové svody  

na dešťovou vodu, které jsou ve špatném stavu.  Cena za opravu této cesty je 89 673,-Kč.     
 

Další opravovaná cesta je od vjezdu, dolů na fotbalové hřiště.  Vjezd bude opraven asfaltobetonem 

a označen značkou zákaz vjezdu. Cesta dolů vyvezena recyklátem a zpevněna asfaltovou emulzí.   

Dolní část bude zakončena obrubníky. Spodní cesta podél hřiště vyrovnána štěrkodrtí.  

Částka za opravu tohoto úseku je 66 430,-Kč. Opravy provede firma Pozkom s.r.o. Praha 5, 

stavebnictví a opravy cest.  Práce začnou 22. dubna 2015 a termín dokončení je 15. května 2015. 

 

Obec Točník se pravidelně 2x za rok zúčastňuje svozu nebezpečného odpadu pořádaného firmou 

AVE Hořovice. Jarní svoz se uskuteční v sobotu 25.4.2015. V Točníku budou auta přistavena  

od 8.55 do 9.35 hodin na louce za hřištěm. Obec připraví a označí cedulkou místa, kde se mohou 

odpady podle druhu třídit a skládat, pokud je přivezete dříve.                                                       

Apelujeme na všechny občany, aby tento nebezpečný odpad roztřídili podle druhu.  

Ulehčíte tím ostatním práci. Není to skládka, kde se sklopí vše na hromadu!   
 

Současně bude 25.4. přistaven kontejner na domovní odpad, tento odpad do něj prosím vhoďte !!! 

Patří tam stará okna, dveře, koberce, lina, sedačky, umyvadla, nábytek a podobný odpad.   
 

Vybírají se poplatky za odvoz a uložení komunálního odpadu za rok 2015 a také poplatek za psa.                                  

Poplatky můžete zaplatit o úředních hodinách každé pondělí  20-22 hod. Splatnost je 30.6.2015.  

Pokud Vám tento čas nevyhovuje, požádejte člena zastupitelstva, který zaplacení zprostředkuje.                            

Částka za dospělého 500,-Kč. za děti do 15 let včetně,  250,-Kč.  Poplatek za psa je 50,-Kč. 
 

V sobotu 25.4.2015 proběhne v Točníku očkování psů proti vzteklině.  

Očkovat bude MVDr.  Rozlozsniková  za pivovarem, před kavárnou Bárka, od 13 do 14 hodin. 
 

Výročí – evidence:  

                                          V měsíci dubnu oslaví 88 narozeniny paní Marie Jedličková.  

                                Hodně zdravíčka a spokojenosti přeje zastupitelstvo obce a spoluobčané! 
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Obec schválila příspěvek 1000,- Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých ZO ČR v Hořovicích. 

Schválen také příspěvek 1600,-Kč sportovnímu oddílu krasobruslení TJ Spartak Žebrák.                    

V oddíle vychovávají zkušení trenéři mladé bruslaře. Tento oddíl navštěvují také děti z Točníka. 

Zhodnocení sezóny hokejového mužstva HC Farma Točník  

Hokejisté Točníku začali sezónu 4.10.2014 a poslední utkání sehráli 28.3.2015. 

Trvala 6 měsíců, během kterých odehráli hokejisté 26 utkání a absolvovali 26 tréninků. 

Za mužstvo Točníku nastoupili:   brankáři :      Jan Váňa ,    Ondřej Rácz st.     Marek Sudík 

obránci :          Špička Radek, Mol Petr, Kencl Radek, Krejčí Martin, Pichlík Miroslav,  

Bělohlávek Josef, Kundrát Zdeněk, Špot Karel 

útočníci :         Mol Tomáš, Palek Jiří, Špička Josef, Kundrát Lukáš,  Horn Ivo, Šustr Jiří, 

Hochman Aleš, Huml Jiří, Huml Michal, Pichlík Jakub, Čermák Josef, Rácz Ondřej ml.  

Kroc Filip, Kroc Marek, Kára Miroslav, Rambouský Miloš. 

Točník  získal  25 bodů  za 14 vítězství, 1 remízu a  11 porážek s celkovým  skóre  154 : 130 .   

Skončil na 6 místě z 12 účastníků.  Nejvíce branek nastříleli: Kundrát Lukáš 22, Hochman Aleš 16, 

Kencl Radek 13, Rácz Ondřej ml. 11, Mol Tomáš 10.     Nejvíce utkání  z celkových 26 odehráli : 

Kundrát Lukáš 25, Šustr Jiří 25, Váňa Jan 24, Hochman Aleš 22, Kencl Radek 20, Rácz Ondřej19, 

Mol Tomáš 19, Pichlík Miroslav 18, Špička Radek 17,  Mol Petr 17. 

  

Zájezd do Milovic se dne 25.4.2015 neuskuteční z důvodu malého zájmu. 

 

Hrady Točník a Žebrák 

Otvírací doba na hradu Točník v dubnu denně, kromě pondělí 10-17 hodin, v květnu 10-18 hodin. 

Otvírací doba na hradu Žebrák v dubnu – červnu  v sobotu a neděli  10-16 hodin. 

 

Nejbližší akcí jsou pravěké dny na hradu Točník „Mamuti na Točníku“.   

Ve čtvrtek 30. dubna pro školní zájezdy,  v sobotu 2. a neděli  3. května pro veřejnost. 

12 - 15.května je hrad Točník uzavřen z důvodu filmování   

Sobota 16.5. Astronomie na Točníku, pozorování noční oblohy od 20 hodin,                                                

v případě zatažené oblohy se hvězdy promítají v konírně. 

Neděle 17.5. se koná od 10 hodin akce „Běžíme na hrad“  2. ročník běžecké akce pod hradem 

Připraveny budou tři tratě se startem na fotbalovém hřišti + doprovodný program. 

 

 

Hodně živo bylo v Točníku v sobotu 11. dubna.  

Na fotbalovém hřišti se konaly závody psů v agility. Rychlých a šikovných psích závodníků se sešlo 

více než 6 desítek. Spolu s jejich pány a diváky, kteří se přišli podívat, bylo hřiště pěkně zaplněné.   

Na hradě Točníku probíhala akce s točnickými medvědy „Med-dej“ k zahájení nové hradní sezony. 

Té se zúčastnil adoptivní táta obou medvědů, pan Václav Chaloupek. Také na hradě bylo „husto“.                   

Navíc v sobotu vedla přes Točník trasa turistického pochod Žebrácký vandr.                                                                 

Díky krásnému počasí byl Točník plný návštěvníků, kteří si mohli vybrat, na co se půjdou podívat. 

 

 

Těšíme se na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje. Oú. Točník 
 


