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Točnický zpravodaj č.167  srpen - říjen 2015              

Z jednání obecního zastupitelstva:    

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Točník se koná ve čtvrtek 5.listopadu 2015.   

Začátek v 19 hodin v Hostinci u krále Václava IV.  

 

Správa silnic středočeského kraje dokončila opravu mostu pod hradem Žebrákem.  

Na skále hradu  Žebrák jsou v místech proti pivovaru opravovány části původního opevnění. 

Z tohoto důvodu je v parčíku umístěna obytná buňka a kontejner s nádržemi na vodu..      

Dokončena byla oprava střechy hasičské zbrojnice. Náklady na opravu hradí pojišťovna. 

Střecha byla poškozena sloupem elektrického vedení. Sloup strhl na hasičovnu projíždějící 

nákladní automobil s nadměrným nákladem, který zachytil kabel elektrického vedení. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo provést výměnu rozvodné skříně pro veřejné osvětlení. 

Ta je již delší dobu v havarijním stavu. Skříň je umístěna vedle transformátoru u pily.  

Práce provede firma Elektro-Hamšík Komárov. Rozpočet je 34 000,-Kč  

 

V sobotu 10.10. se uskuteční svoz nebezpečného odpadu.  

V Točníku budou svozová auta v  8.55- 9.35 hod. Opad můžete navážet od pátku odpoledne. 

Žádáme Vás, aby, jste odpad roztřídily a uložily podle druhů na předem určená místa. 

V pátek 9.10. bude v odpoledních hodinách přistaven ještě velký kontejner na domovní odpad. 

Prosíme, nenavážejte tento odpad dříve! Vydržte, až bude na místě a uložte vše do něj. 

 

Velký kontejner na zahradní odpad je naplánován na 1. polovinu listopadu. 

Sběr železného šrotu bude také v listopadu. 

 

Evidence obyvatel – výročí:                                                                                                                         

 

17.7.2015 se Barboře Reichlové a Luďkovi Majerovi narodil syn Hugo.    Srdečně gratulujeme.                      

v červenci oslavil životní jubileum pan Ladislav Šamko                                                              

v srpnu oslavil kulaté narozeniny pan Petr Švarc                                                                        

v září oslavili kulaté narozeniny paní Pavlína Boháčová a pan Pavel Šrédl                                     

v říjnu oslaví životní jubileum paní Dana Wünschová a paní Magdalena Komendová 

 

                                               Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost. 
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Začala hokejová sezóna. 

Poslední zářijovou neděli se rozběhla neregistrovaná soutěž v ledním hokeji, tak zvaná 

„Teplákovka". Točník je její dlouholetý účastník. Dalšími jsou v tomto ročníku Nižbor, 

Lochovice, Suchomasty, Březová, Broumy, Hostomice, Jeneč, Felbabka, Eternal Beroun, 

Grizly Beroun a Elis Beroun. Každý víkend se hrají vždy 3. utkání v Hořovicích a  

3. v Berouně. Rozpis utkání mají na svých internetových stránkách oba zimní stadiony. 

Pryč jsou doby, kdy hrál Točník pouze s vlastními hráči. Úroveň soutěže se postupně zvedá. 

I tak má Točník vlastních hráčů pořád dost. Za Točník hrají především bývalý hokejisté  

Žebráku a Cerhovic. Soupiska HC Farma Točník pro sezónu 2015-2016 

Brankáři:  Váňa Jan,   Rácz Ondřej,   Sudík Marek 

Obránci:   Špička Radek,  Kundrát Zdeněk,  Bělohlávek Josef,  Mol Petr, Špot Karel,   

Krejčí Martin,  Kencl Radek,  Pichlík Miroslav 

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

Špot Karel ml., Huml Michal,  Huml Jiří,  Hochman Aleš,  Pichlík  Jakub, Čermák Josef,   

Rácz Ondřej ml.,  Kára Miroslav, Kroc  Filip, Kroc Marek,  Kuník Tomáš, Rambouský Miloš,  

Krumhanzl Václav. 

 

Uskutečněné kulturní a sportovní akce: 

V pondělí 31.srpna uspořádal obecní úřad Točník "Pěknou hodinku při svíčkách". 

V sobotu 29.8. se konala Poutní mše ke Svatému Bartoloměji v kapli hradu Točník.  

Noční prohlídky hradu Točník se mohli návštěvníci zúčastnit v sobotu 29.8.                  

akce s názvem Hrado-zámecká noc s noční prohlídkou od 19 hodin do 1 hodiny ranní. 

V sobotu 12.9. se konala na místním hřišti výstava Výmarských ohařů. 

Indiáni z Točníku spolu s velkým počtem návštěvníků oblehli hrad Točník 19.-20. září.   

 

Hrad Točník je otevřen také ve svátek 28.10.  v sobotu 31.10. a neděli 1.11. 

 

V neděli 6.září proběhly na hřišti v Točníku dva turnaje. 

Ženy změřily své síly a umění v plážovém volejbale. Muži odehráli turnaj v nohejbale. 

Volejbalu žen se zúčastnila 4 družstva, výsledky nebyly zaznamenány. Hrálo se pro radost. 

Nohejbalový turnaj absolvovalo 8 družstev. Výsledky za skupin určily semifinálová družstva. 

Finále si pak vybojovali družstva:  Péráci Žebrák ve složení Pérák , Rambouský, Košťálek a  

Sešlost ve složení Hnízdil, Miško a Horák. Na sety 2 : 1 v něm zvítězili Péráci Žebrák. 

3.místo obsadili Hředle a na 4.místě Mimoni Žebrák. Na dalších místech pak Březová,  

Točník Fernet, Točník čundráci a Žebráci.  Turnaje pořádal obecní úřad Točník.  

 

Na sobotu 17.10.2015 je naplánován na místním hřišti turnaj starých gard v kopané. 

 

Omlouváme se za delší odmlku, nyní bude zpravodaj vycházet opět 1x měsíčně. 

 

Na shledanou v dalším zpravodaji.   Obecní úřad Točník 
 
 


