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Vážení spoluobčané,
čas neúprosně posouvá hodinové ručičky vpřed a již je tu březen. Třetí měsíc v roce, který se
loučí se zimou a přináší jarní rovnodennost. Máme za sebou únor delší než obvykle, pojďme se proto
v novém čísle točnického zpravodaje podívat, co se u nás v obci odehrálo.
Děkujeme všem, kteří již zaplatili povinný poplatek za komunální odpad. Prosíme ostatní, aby
neváhali a poplatek za popelnice uhradili v požadovaném termínu, tedy do konce června 2020.
Dospělý 600,- Kč, dítě do 15 let má 50% slevu – platí tedy 300,- Kč. Ti z Vás, kteří mají čističku či starý
kotel vyměnili za nový minimálně 4. emisní třídy automat a vyšší, platí pouze polovinu poplatku. Kdo
má oboje, neplatí nic po dobu deseti let. Poplatek můžete uhradit 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.
Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.
Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje,
Váš Obecní úřad Točník
Z jednání obecního zastupitelstva
Nepalte, prosím, zahradní odpad! Obecní zastupitelstvo plánuje svoz zahradního odpadu o
víkendu 28. a 29. března. Velký kontejner na bio odpad bude přistaven na louce za hřištěm.
Prosíme občany, kteří topí tuhými palivy, aby více kontrolovali kouř vycházející z jejich
komínů. Při chybném spalování dochází k zamořování obce kouřem.
Od Špičků k Vaškům bude pokračovat druhá etapa výměny veřejného osvětlení.

Život v obci
Páteční odpoledne 28. února patřilo dětem! Od 17:00 hodin se na sále hostince U Krále
Václava IV. v Točníku konalo dětské maškarní odpoledne. Zlatým hřebem večera bylo vyhlášení tří
nejlepších kostýmů a nejlepšího tanečníka a tanečnice. Na třetím místě se umístila včelka, na
druhém mimoň a zvítězil popcorn. Diskotéku opět zařídil léty osvědčený DJ Karel Hasman, kterému
za jeho spolupráci s OÚ Točník děkujeme! A děkujeme také všem zúčastněným za plejádu krásných
a nápaditých masek a úžasné taneční výkony! Budeme se na Vás těšit příští rok!
Rovněž děkujeme paní Evě Majerové za štědrý finanční příspěvek na dětský maškarní bál.
V sobotu 7. března se na místní Kocandě konal každoroční chovatelský ples. Připravena byla
bohatá tombola a k tanci a poslechu hrála oblíbená rakovnická skupina Šlapeton.
Starosta obce s místostarostou plánují posezení s živou hudbou ku příležitosti 25. výročí v
zastupitelstvu OÚ Točník. Akce se uskuteční v pátek 3. 4. v hostinci U Krále Václava IV. od 18:00
hodin. Všichni občané Točníka jsou srdečně zváni!
Jak se daří hokeji?
Družstvo HC Farma Točník se v Teplákovce stále drží velice obstojně! Nejnovější výsledky
jsou následující:
▪ Točník : Březová – 7 : 8
▪ Točník : Ellis Beroun – 11 : 8
▪ Točník : Jeneč – 8 : 5
▪ Točník : Grizzly Beroun – 8 : 8
A co nového na hradě?
V březnu je otevřen pouze hrad Točník, a to o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin. V dubnu
bude hrad Točník otevřen každý den kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin a hrad Žebrák jen o
víkendech od 10:00 do 16:00 hodin. Na hradě Točníku můžete vidět novou stálou výstavku
"Malého hradního muzea" a do konce dubna malou výstavu o hředelském rodákovi jezuitovi
Adolfu Kajprovi. V kafírně Bárka proběhl koncert námořnické shetlandské kapely DADSKY & CO.
Nadcházející akce:
14.3. od 20:00 hodin se koná v kafírně Bárka koncert kapel Porajmos, Color Gardens a United
Corpses (harddcorwpunk)
27.3. od 20:00 hodin se v kafírně Bárka koná koncert excelentní brněnské kapely Květy
4.4. MED DEJ! veselice k zahájení turistické sezóny na Točníku, 10:00 – 16:00
celodenní program - staročeská řemesla, dílny pro děti i dospělé, hry a soutěže,
sokolník, zvířata a ...samozřejmě medvědi.
Částí vstupného přispějete na péči o točnické medvědy Agátu a Martina.
17.4. Mirka Volfová a hosté - koncert v kafírně Bárka od 20:00 hodin. Koncert byl přeložen z důvodu
nemoci, pojďme Mirku podpořit, ať je jí lépe!
25.-26.4. "Mamuti na Točníku" každoroční pravěké dny na hradě Točníku, 10:00 - 17:00,
pravěká obydlí, oblečení, předměty, kuchyně, řemeslné dílny, soutěže
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