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Točnický zpravodaj č.166 květen,červen 2015   

Z jednání obecního zastupitelstva:    

Dokončena oprava cesty od hřiště k parkovišti. Zahrnuje opravy prasklin v krajnici asfaltovou 

emulzí, asfaltobetonem vyspraveny výtluky, výměna zpomalovacího pásu, bezpečnostní patníky 

v dolní části, nová dopravní značka a výměna dvou svodů dešťové vody zabudovaných v cestě. 

Za tyto práce včetně materiálu zaplaceno 89 673,-Kč. 

Dokončena oprava vjezdu a cesty dolů na fotbalové hřiště a podél něj.  Vjezd opraven 

asfaltobetonem a na vrata umístěna značka zákaz vjezdu, cesta dolů vyvezena recyklátem a 

zpevněna emulzí a zakončena obrubníkem. Dolní úsek cesty byl vyvezen štěrkodrtí. 

Za tyto práce včetně materiálu zaplaceno 66 430,-Kč. 

Práce prováděla firma POZKOM s.r.o. opravy a rekonstrukce pozemních komunikací Praha 5 

Dohodnuta ještě oprava cesty od hasičovny na louku za hřištěm a vyasfaltování větší plochy  

kolem chatky na vybírání u parkoviště pod hradem. Rozpočet na tyto opravy je 25 000,-Kč. 

 

 - zaplacena faktura za úpravu parkovací a manipulační plochy před kontejnery na tříděný odpad,                   

   stržení travního drnu, převoz zeminy, rozhrnutí a vyrovnání plochy štěrkem   29 190,-Kč.  

 - schválena směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s platností od  1.5.2015 

 - schválena nabídka na nákup programového vybavení pro účetnictví v částce 14 200,-Kč. 

 - obci Točník uhrazena částka 2000,-Kč. za škodu způsobenou doprav. nehodou dne 4.4.2015. 

 - zastupitelstvem odsouhlasen nákup mobilního telefonu pro potřeby obce za 8000,-Kč. 

 - za projednání 4 případů u přestupkové komise v Hořovicích zaplaceno 6000,- Kč. 

 - svoz a uložení nebezpečného odpadu 8833,-Kč. 

-  obecní zastup. stanovilo 500,-Kč.  jako roční poplatek za parkování lodi na obecním pozemku 

 - bez závad proběhla kontrola hospodaření obce, bylo rozhodnuto udělit odměnu účetní 2000,-Kč. 

 - pro potřeby obecního úřadu zakoupena nová tiskárna v ceně 6 849,-Kč. 

 - byly zakoupeny dřevěné fošny na nové lavice k tanečnímu parketu, 15ks v ceně 7500,-Kč. 

 

Byla upravena pojistná smlouva na pojištění obecního majetku, přidány nemovitosti: kaplička, 

hasičovna, autobusová čekárna a restaurace s pódiem na hřišti. Pojistné za rok činí 4 861,-Kč. 

 

Děkujeme paní Wünschové a panu Povolnému za příspěvky na oslavu dne dětí v neděli 31.5.  

Děkujeme panu Jaroslavovi Cajthamlovi za malby na titulní stránku nových kronik. 

 

Schválena smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Točník.  

Jelikož Točník nemá dobrovolné hasiče, bude zabezpečovat úkoly a povinnosti plynoucí ze zákona  

Sbor dobrovolných hasičů města Žebrák. Roční příspěvek obce bude 15 000,-Kč. 

 

V reakci na připomínky občanů, zaslána urgence na dokončení opravy mostu pod hradem Žebrák. 

Schválena sociální pomoc paní Fridrichové ve výši 10 000,-Kč. Příspěvek na péči o syna a vnuka. 
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Výročí – evidence:  

Dne 20. března 2015 oslavili manželé  Pavla Dagsson Waldhauserová a Aegir Torman Dagsson 

narození své dcerky Thea Dagsson.         Jménem obce a spoluobčanů srdečně blahopřejeme! 

V měsíci květnu a červnu oslavili kulaté narozeniny paní Eva Majerová a paní Anna Ráczová.   

Paní Jaroslava Perglová oslavila 82 let a pan Miroslav Holeček 84 let. 

                              Hodně zdravíčka a spokojenosti přeje zastupitelstvo obce a spoluobčané! 

 

Máme pro Vás smutnou zprávu, dne 29.5.2015 ukončil svou životní pouť pan Jaroslav Špot 

Vážení spoluobčané obce Točník, dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří jste jakýmkoli způsobem 

vyjádřily mojí rodině podporu v našem zármutku nad ztrátou, manžela, otce a dědečka, pana Ing. 

Jaroslava Špota. Všichni si velmi vážíme toho, že ho na poslední cestě doprovodilo tolik z Vás a 

nechyběli ani představitelé naší obce, paní Mirka Vyžďurová a pan starosta Petr Mol. Chci 

poděkovat za kondolenci i ostatním členům zastupitelstva, kteří za námi přišli. S ohledem na péči   

o dlouhodobě nemocného manžela jsem se dění v naší obci nemohla již několik let účastnit.  

Nyní se opět ráda vrátím mezi Vás.   Jménem zarmoucené rodiny     Anna Špotová   Točník 77  

                                                                                                                                                         

Akce v obci, které se již uskutečnily:                                                                                                                           

17.5.  závod „Běžíme na hrad“ – jeden ze závodů série amatérských běhů po českých hradech                                                                                 

13.6. Suché máje, které byly více mokré,  pořádal obecní úřad a točnické májovnice                                                           

ve stejný den 13.6. proběhl na hřišti Regue festival – benefice pro zvířecí útulek Pohoda ze Bzové       

19.června se konal na místním parketu koncert rockové skupiny Špejbl s Helprs - AC/DC revival.  

V sobotu 25.7.2015 se koná na místním hřišti koncert skupiny „Tři sestry“ zač. ve 20 hodin. 

TURNAJE V MALÉ KOPANÉ   

 - 20.6. proběhl v Točníku turnaj v malé kopané, hráčů nad 40 let. Memoriálu Tomáše Marghrabiho   

se zúčastnilo krom Točníku jen jedno mužstvo z Prahy. Točník zvítězil ve dvojzápase 15:9. 

 - v sobotu 27.června proběhne další tradiční turnaj v malé kopané. Turnaj krále Václava IV. který 

pořádá obec Točník.  Účast potvrdila mužstva Březová, Žebrák st. Garda, Žebrák B a Točník.  

 

Hrady Točník a Žebrák 

Otvírací doba na obou hradech Točník i Žebrák v červenci a srpnu denně včetně pondělí 9-18 hodin 

Nejbližší akcí bude 4. -5. července „Velká bitva“ pod hradem Točník s celodenním programem 

O týden později 10.-11.července  HRADY.CZ – každoroční, výborně obsazený hudební festival  

18. července „Točnění“  na hradě Točníku – dobová akce s celodenním programem 

 

Akce, které již na hradech proběhly:  Hrad zvířat,  Pohádkový hrad,  Divadelní festival, Jazz fest .                                 

20.6.  se konal na Točníku „Slunkatoč“ , hudební festival do ranních hodin.  

Refu-fest  - multikulturní festival se konal 21.6. hudební a divadelní vystoupení, pohádky a další  

Na parkovišti pod hradem proběhlo několikeré natáčení, pohádky i reklamy.                                     

  
Hokejová sezona  2015-2016 začala 12.5. schůzkou  zástupců  hokejových týmů, účastníků 

Teplákové ligy v Berouně. Proběhlo zhodnocení uplynulé sezony. Byly shrnuty připomínky k 

průběhu soutěže a pronájmu ledů na zimních stadionech v Hořovicích a Berouně. V nové sezoně 

potvrdilo účast zatím 10 týmů. Návrhy změn v soutěži a soupisky hráčů se budou řešit 31.8.2015.  

 

Připomínáme občanům, že prostor před a okolo kontejnerů není skládka, kam se vyváží všechno! 

 

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


