Točnický zpravodaj
BŘEZEN 2019, č. 180

Vážení spoluobčané,
měsíc březen se již pomalu schyluje k druhé polovině svého trvání, a proto Vám přinášíme
další vydání obecního zpravodaje.
Jak se již stalo pravidlem, opět 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 březnovým jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky k jejich významným nejen
kulatým narozeninám.
Děkujeme mnohokrát za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.
Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje,
Váš Obecní úřad Točník
Život v obci
V sobotu 9. března se na sále místního hostince U Krále Václava IV. od 20.00 hodin konal
Chovatelský ples. Za výjimečně hojné účasti se plesalo až do pozdních nočních či ranních hodin.
O týden později bude sobotní odpoledne 16. března patřit dětem. Na sále naší Kocandy
proběhne od 14.00 hodin dětské maškarní. Pro naše nejmenší je již připravena celá řada her,
stejně tak i diskotéka jako každým rokem pod taktovkou DJ Karla Hasmana. Za účast při soutěžích a
podařené kreace na tanečním parketě jsou pro děti připraveny menší odměny. Zlatým hřebem

odpoledne bude vyhlášení trojice nejlepších masek a nejlepších tanečníků. Vstupné činí
symbolických 20,-. Těšíme se na Vás!
Ve stejný den, v sobotu 16. března, se uskuteční svoz zahradního odpadu. Již od rána bude
kontejner na odpad přistaven na louce za hřištěm pod hradem Točníkem. Prosíme, nepalte
zahradní odpad a využijte svozu. Pálení je možné jen se souhlasem OÚ a hasičů. Děkujeme, že u
kontejnerů udržujete pořádek a věříme, že tomu tak bude i do budoucna.
Z jednání obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pokácení starých stromů na břehu potoka za hřištěm.
Ostatní porost v dané lokalitě bude prořezán.
Obec souhlasí s pronájmem místa nad hřištěm panu Danielu Floriánovi pro umístění stánku
s rychlým občerstvením. Těšíme se tak na nové zpestření hradní sezóny.
Pokud máte zájem o zasílání informativních sms zpráv z obecního úřadu, nahlaste, prosím,
své telefonní číslo na obec. V případě, že byste nestihli obecní hlášení, přijde Vám zpráva a žádná
informace Vám již neuteče.
A co nového na hradě?
Hrad Točník je už od 2. března otevřen návštěvníkům o víkendech. Nově zpřístupněna obě
patra v královském paláci přináší mezi veřejností samé pozitivní ohlasy. Otevřeno je od 10—16
hodin jak v sobotu, tak i v neděli. Do věže hradu Žebráku se poté návštěvníci mohou podívat od 30.
března.
Od 1. dubna bude zároveň otevřeno parkoviště pod hradem. V současné době probíhá
oprava daného parkoviště, zejména tedy jeho odvodnění a vyrovnání, které bylo již velice
zapotřebí.
První plánovanou akcí na hradě Točníku jsou o víkendu 27. a 28. dubna velice oblíbení
Mamuti na Točníku. Další v pořadí jsou koncem května Běh na hrad, v červnu Pohádkový hrad a
v červenci Rytířské slavnosti.
Medvědín a medvědi
V roce 2013 se Občanské sdružení Nudle se souhlasem Národního památkového ústavu rozhodlo
vybudovat větší medvědín, a to pro nová medvíďata Agátu a Martina narozené v témže roce.
Mohli jste je vidět společně s panem Chaloupkem v televizním pořadu Méďové na cestách. Ke
konci roku 2013 už byla medvíďata slavnostně přivítána v novém domově pod příjezdovým
mostem na nádvoří hradu Točníku. Brzy na to se oba stali jedním z mnoha symbolů hradu Točníku.
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