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  Vážení spoluobčané,  

  čas kvapí a my Vám přinášíme další vydání obecního zpravodaje. Ačkoliv je únor nejkratším 
měsícem v roce, máme stále co psát a přinášíme Vám nové informace.  
  Prosíme ty z Vás, kteří ještě nezaplatili, o uhrazení poplatku za komunální odpad na tento 
rok. Poplatek činí 500,- za dospělého, za děti do 15 let včetně pouze 250,-. Ti z Vás, kteří mají 
čističku či starý kotel vyměnili za nový minimálně 4. emisní třídy a vyšší, platí pouze polovinu 
poplatku. Kdo má oboje, neplatí nic po dobu deseti let. Datum splatnosti poplatku za popelnice je 
30. 6. 2019, uhradit jej můžete buď převodem na účet 0363875359/0800 (do poznámky napište 
prosím jméno, č.p. a počet osob) nebo osobně v budově obecního úřadu každé pondělí od 20.00 
do 22.00 hodin. Formuláře pro výše zmiňované slevy z poplatku jsou k dostání na obecním úřadě, 
neváhejte je proto využít, máte-li nárok.  
  Všem únorovým jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky k jejich významným 
kulatinám. 
 
  Děkujeme mnohokrát za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.  

    Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje, 

        Váš Obecní úřad Točník 

Život v obci  

  Letošní maškarní bál pro dospělé, který se konal 9. února 2019, patřil k těm vůbec 

nejvydařenějším, co pamatujeme. Na taneční sál do hostince U Krále Václava IV. zavítalo nesčetné 

množství masek a kostýmů, při jejichž tvorbě se meze nekladly. Zlatým hřebem večera bylo 

očekávané vyhlašování masek. Hodnotící porota se tak dlouho nemohla rozhodnout, až nebyly 

vyhlášeny jen první tři místa, ale rovnou pět. Pátou příčku obsadili pejsek s kočičkou, čtvrtou 

námořníci, třetí místo jamajský bob i s posádkou, druhé místo získala čajová souprava s cukrem a 

rumem Božkov a zvítězila kapela Kiss. Všem maskám ještě jednou moc děkujeme za jejich účast a 

nápaditost. Na své si přišli i ti bez kostýmu, v průběhu večera se jen zaprášilo po bohaté tombole 

s krásnými cenami. Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu a těšíme 



se na další spolupráci příští rok.   

  Dětské maškarní odpoledne se v hostinci U Krále Václava IV. uskuteční v sobotu 16. března. 

K tanci dětem zahraje jako obvykle DJ Karel Hasman. Čas konání akce bude upřesněn rozhlasem či 

sledujte vývěsní tabule.  

Z jednání obecního zastupitelstva 

 

  Zastupitelstvo obce Točníka se již několikeré pondělí zabývá územní studií, podle níž by na 

začátku Žebráka měl vyrůst bytový soubor včetně domu pro seniory. Z důvodu změny územního 

plánu Z1-6 zastupitelstvo jednomyslně nesouhlasí a tudíž zamítá tuto studii.  

  Vyřizujeme rovněž požadavky nově příchozích občanů do Točnického dvora. Mimo jiné se 

Točník díky novostavbám právě v této lokalitě rozrostl o dalších pár čísel – nově byla přidělena č.p. 

88 a 89.  

Finanční příspěvky 

  Začátkem roku je potřeba vyřešit otázku finančních příspěvků a jejich žadatelů. Vyhověno 

bylo těmato žádostem:  

• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR - 1000,-  

• Domov Na Výsluní – 1000,-  

• Příspěvek na ledovou plochu pro Obec Točník – 5000,-  

• Klub Zvonek, sdružení zdravotně postižených z.s. – 1000,-  

• HC Spartak Žebrák – 5000,-  

• Svaz tělesně postižených – 2000,-  

• Podbrdské vydavatelství – 3000,-  

HC Farma Točník  

 

  Teplákovka pokračuje. Pro příznivce našeho hokeje podáváme hlášení o výsledcích 

posledních utkání:    Březová – Točník – 6:3 

      Točník – Nižbor – 20:5  

      Točník – Broumy – 9:3  

 

Co nového na hradě?  

  S novou hradní sezónou od 2. března budou v královském paláci hradu Točníku zpřístupněna 

nově obě patra. Z vnějšího schodiště jsou krásné vyhlídky přímo na obec. Hrad Točník bude 

návštěvníkům otevřen o víkendech od 10 – 16 hodin. Až do věže hradu Žebráku se můžete podívat 

od 30. března.  

 

 

e-mail: Tocnik.obec@seznam.cz, úřední hodiny: PO 20.00—22.00, www.tocnik-obec.com, www.hrad-tocnik.cz 


