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  Vážení spoluobčané,  

      roku 2017, kdy byl zpravodaj naší obce vydán naposledy, to bylo právě dvacet let, co tento měsíčník 
vycházel. Nyní jsme se shodli na jeho znovuobnovení a zároveň se Vám za téměř dvouletou odmlku velice 
omlouváme. Doufáme, že se nám podaří i nadále zvyklost udržet a průběžně tak informovat naše občany o dění 
v Točníku.  
  Úvodem rovněž chceme poděkovat všem zaměstnancům obce i těm z Vás, kteří se na jejím chodu podílejí. 
Všem Vám přejeme poklidné prožití blížících se vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a 
spokojenosti. 
  
    Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje, 

        Váš Obecní úřad Točník 

Život v obci  

  V neděli 2. prosince se v místním hostinci U Krále Václava IV. konala jako každým rokem mikulášská besídka 

pro děti. Ta se pyšnila krásným zastoupením dětí, rodičů i prarodičů, a to především z točnických řad. Více než dvacet 

našich nejmladších si užilo odpoledne plné soutěží a nezalekli se, ani když je přišel navštívit Mikuláš, anděl a čert. 

K tanci jim zahrál oblíbený DJ Karel Hasman. Děkujeme všem zúčastněným, stejně jako i pořadatelům, bez nichž by se 

tato akce neobešla.  

  Následující nedělní odpoledne 16. prosince bylo věnováno již devátému ročníku Předvánočních zpívánek. 

Úvodní koledy zazpívaly děti z nadace Srdíčko Žebrák a přes různé vánoční příspěvky nejen točnických zazněly i písně 

skupiny Tadooba, nováčků ToPude a žebráckých Vodáků. K příjemné náladě přispěl bezesporu i pan Daniel Florián 

svým občerstvením a jako vždy výborným svařeným vínem. Náklady na pohoštění a průběh akce hradí obec. 

Děkujeme panu Karlu Špotovi za darování stromečku, jenž se stal součástí výzdoby Předvánočních zpívánek.  

  Velké díky patří také manželům Jiráčkovým, kteří věnovali obci vánoční stromek zdobící naši náves. 

  

Výročí, jubilea  

  I letos obecní zastupitelé obcházeli jubilanty s dárkovými balíčky. Jinak tomu nebylo ani v průběhu prosince, 

kdy již pravidelně rozdáváme seniorům a zdravotně indisponovaným občanům balíčky, abychom jim vyjádřili přízeň a 

podporu v dané situaci.  

  Momentálně obec řeší otázku zveřejňování jmen oslavenců jak ve zpravodaji, tak v obecní kronice. Reálným 

řešením je podpis prohlášení o souhlasu uvádění těchto faktů v těchto dokumentech. Situaci nám znesnadňuje 

program ochrany osobních údajů, tzv. GDPR, prohlášení je tak stále ještě ve fázi přípravy. O dalších postupech Vás 

budeme okamžitě informovat.  



 

Úmrtí  

  Chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým, jejichž milovaní členové rodiny nás letos 

opustili.  

Z jednání obecního zastupitelstva 

  Už 21. listopadu se uskutečnila veřejná schůze v hostinci U Krále Václava IV. Za účasti celkem 34 točnických 

občanů byly představeny všechny události z průběhu letošního roku, stejně jako výhled na budoucí léta, především 

rok 2019. V tomto volebním období již na post zastupitelkyně obce nekandidovala Mirka Vyžďurová, které patří 

několikeré díky za její obětavou práci pro obec a její občany. Také děkujeme všem zúčastněným za jejich dotazy a 

aktivní zapojení do závěrečné diskuze.  

  Dále občany prosíme o platby za popelnice. Je možné tak uskutečnit osobně v úředních hodinách nebo 

převodem na účet 0363875359/0800. Děkujeme za spolupráci.  

 

HC Farma Točník  

  Hokejistům Točníka se v letošní sezóně zatím daří. Porazili Broumy 9:0, Cerhovice 13:4, Suchomasty 16:0, 

Gryzli Beroun 14:7 a remizovali s Lochovicemi 4:4. V posledních letech posílili Točník mladí hokejisté ze Žebráku, kteří 

již nehrají soutěže. Jejich přítomnost je v mužstvu hodně znát. V dalších zápasech zvítězili postupně se Suchomasty 

16:0, s Elis Beroun 12:6, s HC Jeneč 7:2, s Nižborem 5:2. Nestačili jen na silné mužstvo HC Březová, se kterým prohráli 

1:4.  
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