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Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám první číslo točnického zpravodaje v novém roce. Posledních pár týdnů
loňského roku nám přineslo mnoho novinek, pojďme se za nimi společně ohlédnout.
Nejen do nového roku, ale i celé nové dekády, Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a
kouzelných okamžiků po boku Vašich blízkých.
Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.
Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje,
Váš Obecní úřad Točník
Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2020. Příjmy obce – 4.280.000,Kč, výdaje celkem 5.892.000,- Kč a financování celkem 1.702.000,- Kč.
V loňském již proběhlo za pilou vyfrézování příkopu Správou a údržbou silnic Středočeského
kraje. Daný úkon byl vykonán na náklady obce, stejně jako stržení a vybagrování v oblasti firmou
pana Josefa Čermáka. Vysekání, prořezání a celkové dočištění provede obec vlastními silami
během zimních měsíců.

Změna poplatku komunálního odpadu
Došlo také k navýšení ceny svozu a odstranění odpadu firmou AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Při předpokládaných 52 svozech za rok připadá na občana částka 694,- Kč.
Z tohoto důvodu obecní zastupitelstvo rozhodlo o navýšení poplatku za komunální odpad z 500,Kč na 600,- Kč. K tomuto navýšení výrazně přispěli i občané, kteří povinný poplatek za komunální
odpad v loňském roce i přes několikery výzvy nezaplatili!
Proto žádáme a prosíme všechny občany, aby tento rok 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.

Uplynulé události
Poslední adventní neděli 22. prosince 2019 se uskutečnil další ročník Předvánočních
zpívánek. S krásnými koledami vystoupili děti z DC Srdíčko v Žebráku, skupina Tadooba a závěrem
skupina ProRadost. V průběhu Zpívánek zahrála na housličky Adrianka Křížová ze Bzové a točnický
Daniel Rácz v doprovodu akordeonu a svojí sestry Karinky. Vystoupili také Adam a Vojtěch
Boháčovi s kamarádkou Viktorkou Kotíkovou. Děkujeme panu Danielu Floriánovi za perfektní
svařené víno a občerstvení, stejně jako Vám všem, že jste přišli.
Dne 6. prosince 2019 proběhlo v kafírně Bárka divadelní představení Vojty Vrtka „Zpátky do
Betléma“. Byla to žonglérská pohádka o tom, jak se učitel a žák setkávají u Betléma. Přišlo asi 40
lidí, většinou rodiny s dětmi.
20. prosince 2019 se v Bárce uskutečnil Koncert kapel – domácí Osvald Schneider a
slovenský ZVA – 12 – 28. Byla veliká účast, asi 80 lidí.
Nadcházející události
V následujících měsících nás čeká plesová sezóna! I u nás v Točníku Vás můžeme potěšit
dvěma akcemi. V sobotu 8. února 2020 proběhne v hostinci U Krále Václava IV. od 20:00 hod
maškarní bál pro dospělé. K tanci a poslechu zahraje jako vždy oblíbená rakovnická kapela
Šlapeton. Vstupné 100,- Kč. Těšíme se na Vás i Vaše masky!
Aby to dětem nebylo líto, v pátek 28. února 2020 od 17:00 hod pro ně obec uspořádá dětské
maškarní odpoledne. Dětskou diskotéku povede jako vždy DJ Karel Hasman. Vstupné 20,- je stejné
pro děti jako pro jejich doprovod.
Jak se daří hokeji?
HC Farma Točník opět na ledě! U obou odehraných utkání získal Točník body až zlepšeným
výkonem v závěru. V bráně opět exceloval vynikající Jan Váňa.
Točník : Jeneč – 5 : 4 – Kencl, Čermák, Hochman, Špot, Mol T.
Točník : Elis Beroun – 4 : 4 – Čermák (2), Balej (2)
A co nového na hradě?
Naši medvědi Agáta a Martin na Točníku slaví již sedmé narozeniny! Narodili se dne 13. 1.
2013. Přejeme jim mnoho dobrot a vydatný spánek.
e-mail: Tocnik.Obec@seznam.cz, úřední hodiny: PO 20.00—22.00, www.tocnik-obec.com, www.hrad-tocnik.cz

