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  Vážení spoluobčané,  

 přicházíme s dalším číslem točnického zpravodaje. Letošní rok je přestupný, tudíž únor bude 
o den delší. Pojďme se společně podívat, co nového se od minulého vydání zpravodaje událo v naší 
obci, a co máme ještě naplánováno.  
  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 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.  
 Všem lednovým a únorovým oslavencům přejeme jen to nejlepší a hlavně pevné zdraví.  
 
  Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.  
 
    Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje, 

        Váš Obecní úřad Točník 

Z jednání obecního zastupitelstva 

  Obecní zastupitelstvo schválilo konání festivalu HRADY.CZ, který pořádá firma 

Nedomysleno. Akce se bude konat v pátek a v sobotu 10. – 11. července 2020.  

  Byla projednána a schválena žádost o podporu při vydávání Podbrdských novin. V letošním 

roce jim obec věnuje 3 000,- Kč. Klub Zvonek obdrží 1 000,- Kč stejně jako Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých osob v ČR a pomocnému spolku ochránců přírody ZO ČSOP Rokycany. Dobromysl, 

z.ú. získal příspěvek ve výši 5 000,- Kč.  

 

   



Život v obci 

V sobotu 8. února od 20:00 hodin proběhl v hostinci U Krále Václava IV. maškarní bál pro 

dospělé. Ačkoliv nešlo zrovna o silný ročník, o zábavu bylo postaráno i díky bohaté tombole a 

muzice v podání rakovnického Šlapetonu. Masek bylo požehnaně a jedna hezčí než druhá. Na 

třetím místě se umístila Sombréra, na druhém Mikeš a spol. a zvítězili Mach a Šebestová. Všem 

zúčastněným moc děkujeme, že společně udržujeme na vesnici tuto tradici. Těšíme se předem na 

další ročník.  

  Aby to dětem nebylo líto, v pátek 28. února se od 17:00 hodin v hostinci U Krále Václava IV. 

uskuteční dětské maškarní odpoledne. Pro děti chystáme hry a soutěže a celým odpolednem nás 

provede DJ Karel Hasman. Ani toto maškarní nebude ochuzeno o vyhlášení tří nejlepších masek a 

nejlepšího tanečníka a tanečnice. Těšíme se na všechny krásné kostýmy!  

 Jak se daří hokeji?  

  

  Točnickému hokeji se vede velmi dobře! Hokejisté HC Farma Točník vyjeli na led v nových 

dresech, které si hráči sami zaplatili. Aktuální výsledky jsou takové:  

• Točník : Nižbor – 8 : 6 – Kundrát (2), Hochman (2), Palek, Šustr, Krejčí, Kroc F.  

• Točník : Broumy – 11 : 5 – Huml (2), Hochman (2), Kencl (2), Rácz (2), Palek, 

Kalný, Pichlík  

• Točník : Nižbor – 10 : 3 – Krejčí (2), Huml (2), Čermák (2), Hochman, 

Rambouský, Kencl, Rácz  

  O víkendech hraje družstvo svá utkání na zimním stadionu v Hořovicích. Tam má také každý 

čtvrtek trénink od 19:15 hodin formou přátelského zápasu. Na tréninku uvítá i další hokejisty, kteří 

by se chtěli připojit. Utkání i tréninky si hráči financují sami. Obec Točník jim přispívá každým 

rokem částkou 5 000,- Kč.  

A co nového na hradě?  

Hrad Točník otevírá 29. února 2020 a je otevřen po celý březen jen o víkendech od 10:00 do 

16:00 hodin. Hrad Žebrák otevírá až v dubnu. Během března a dubna budou na Točníku natáčet 

dánští a němečtí filmaři.  

 

  4. dubna proběhne na Točníku oficiální zahájení hradní sezóny první akcí s názvem „Med 

dej“. Na hradě bude k vidění divadlo a historické dílny od partnerského hradu Kašperku. Část 

vstupného na hrad bude použito na péči o medvědy Martina a Agátu. Srdečně Vás zveme! 

V kafírně Bárka se uskuteční 28. února od 20:00 hodin koncert Mirky Volfové jako 

připomínky 5 let jejího depresivního folku. Vystoupí také Kluk z Plagátu, Petr Šilhánek, MECA a 

Piano&Drums Project.  

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


