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  Vážení a milí spoluobčané,  

 již několik týdnů se potýkáme se situací, která zaskočila celý svět. Potýkáme se se situací, která 
není lehká a nezaslouží si být podceňována. Zpočátku se mohlo zdát, že onemocnění 
COVID-19 se nám musí zákonitě vyhnout. Vždyť jsme jen malá vesnička zhruba uprostřed celé 
Evropy. Nyní po několika měsících ovšem bleskurychlému šíření virového onemocnění sami čelíme. 

V Točníku jsou aktuálně čtyři lidé, jimž vyšly testy na koronavirus pozitivně. Tito lidé jsou však 
chráněni v domácí karanténě, proto není důvod k ukvapeným obavám nás ostatních. Jsme v tom 
všichni společně a díky spojení našich sil se nám podaří toto neblahé období překlenout. Chraňme 
sebe i jeden druhého, respektujme opatření, která nebyla zavedena proto, aby nám ztížila 
proplouvání životem, ale abychom svým zodpovědným chováním chránili všechny kolem sebe. 
Mějme hlavně respekt ke starším spoluobčanům a nemocným. A hlavně rozlišujme – ne, všichni, 
kteří zakašlou nebo kýchnou, mají koronavirus. V tomto období jsou sezónní nachlazení zcela běžná, 
proto nepodléhejme panice.  

Zároveň Vás prosíme, abyste zamezili šíření nepravdivých informací o zdravotním stavu 
některých našich občanů. Myslete při tom na to, že se onemocnění nemusí vyhnout ani Vám, a 
případné konzultace cizího zdraví se sousedy není příjemné. Takové chování může být označeno za 
šíření poplašné zprávy, což je trestný čin. Buďme k sobě ohleduplní. O aktuální situaci v obci Vás 
informujeme prostřednictvím SMS zpráv.  

Každému, kdo se ocitne v nouzi, tj. především seniorům, nemocným a lidem v karanténě, 
jsme připraveni i nadále pomáhat s rozvozem potravin či léků. Stačí kontaktovat kohokoliv ze 
zastupitelstva a pomoc zprostředkujeme. Neváhejte nás kontaktovat i v případě zájmu o dezinfekci 
či jednorázové roušky. Nákup si můžete objednat v místním obchodě na tel. čísle 311 533 956.   

V neposlední řadě bychom také chtěli poděkovat všem, kteří stojí v prvních liniích boje proti 
koronaviru! Ať už se jedná o naše místní prodavačky, jež i za těchto podmínek pracují v nezměněné 
pracovní době, nebo o všechny, kteří ve svém volném čase šijí roušky. Bavlněné ústenky jsou 
k dispozici i v místním obchodě zdarma či za symbolický poplatek, kterým přispějete na dětské akce 
v Točníku.  
  Děkujeme všem za pomoc, pochopení, trpělivost a ohleduplnost.  
 

S pozdravy a přáním pevného zdraví,  
 

     Váš Obecní úřad Točník 



 

Život v obci 

  Ve středu 25. března 2020 se Točníkem rozezněla píseň Není nutno v podání Zdeňka Svěráka 

a Jaroslava Uhlíře. Zapojili jsme se tak do celorepublikového poděkování všem, kteří nám pomáhají 

se se situací okolo onemocnění COVID-19 vyrovnat.  

  I nadále probíhá čištění obecní cesty a hlavně příkopů za pilou směrem k Rošošce. Místo se 

stává oblíbeným cílem procházek jak místních, tak i lidí z blízkého okolí. Tento úsek se obec rozhodla 

udržovat i nadále vzhledem k budoucímu nárůstu občanů, kteří jej budou využívat.  

  Od 29. března 2020 aktivně probíhá dezinfikování veřejných prostranství obce, tj. autobusová 

zastávka, kontejnery na tříděné odpady a okolí prodejny. Využijeme také nabídku Hasičů Žebrák, 

kteří nám jednou týdně tato místa vydezinfikují.  

  Vzhledem k velkém zájmu o kontejner na zahradní odpad bude znovu přistaven o víkendu 18. 

– 19. dubna. Vyčkejte prosím na kontejner a větve doma nepalte! Pokud se rozhodnete odpad přesto 

spálit, musíte o tom informovat obec a hasiče.  

  O Velikonocích bude místní prodejna otevřena pouze v sobotu, a to do 10 hodin. V pátek, 

neděli a pondělí bude zavřeno.  

Pomlázka do okna 

  Obec Točník vyhlašuje pro radost a dobrou náladu akci Pomlázka do okna. Pomlázku umístěte 

na viditelné místo u Vašeho domu. Začátek akce je na popeleční středu od 6 hodin a konec v pondělí 

o pomlázce ve 24 hodin. Vyjádřete pomlázkou v okně svou radost z Velikonoc a také poděkování 

všem, kteří nám v této době obětavě pomáhají!  

A co nového na hradě? 

  Oba hrady jsou, až do odvolání, zavřeny. Přesto je jejich okolí stále navštěvováno. Obecní úřad 

ponechal návštěvníkům přístupné parkoviště bez poplatku. I když byla tato skutečnost kritizována, 

domníváme se, že jde o správné rozhodnutí. Byl tím totiž zmírněn pohyb návštěvníků po obci. 

Zaparkují a jdou na procházku mimo areál obce. Navíc jsou si návštěvníci vědomi nebezpečí nákazy, 

parkují daleko od sebe a udržují od sebe odstup. 

  I když je na hradech zavřeno, probíhají za jejich branami přípravné práce na odložené zahájení 

sezóny. Byly nainstalovány dvě nové výstavy, jedna stálá a druhá sezónní místopisná. Aby se mohli 

návštěvníci aspoň zprostředkovaně podívat do hradů, natáčí Správa hradu krátká videa z méně 

navštěvovaných míst a zveřejňuje je na facebooku Hradů Točník a Žebrák (@Hrady.Tocnik.Zebrak;  

https://cs-cz.facebook.com/Hrady.Tocnik.Zebrak/).  

Všem občanům Točníku přeje Správa hradu pevné zdraví ve vzájemnou toleranci. 

 

 

https://cs-cz.facebook.com/Hrady.Tocnik.Zebrak/


 

Hokejové okénko  

  HC Farma Točník také dohrála. Předčasně skončila sezóna všem hokejistům. Také těm 

točnickým. Děkujeme jim za dobrou reprezentaci obce Točník. Přestože jsme nejmenší obcí ze 

všech účastníků Teplákové ligy, soutěže neregistrovaných mužstev a hráčů, již několik let patříme 

mezi nejlepší týmy. Také letos se Točníku dařilo, z 23 utkání jich 16 vyhrál a 2x remizoval.             

Jen 5 porážek!  Hráči si za vlastní peníze pořídili krásné dresy s erbem obce Točník.                       

Kvůli předčasnému ukončení sezóny , už nestihli udělat foto v nových dresech.  

  Za Točník ještě stále i po 22 letech od prvního utkání HC Farma Točník nastupuje základ 

týmu z Točníku. A pokračuje i tradice otec a syn v jednom týmu.                                                               

V uplynulých letech to byli: Hornové, Špičkové, Kundrátové, Humlové a další.                                                                                  

Nyní hrají brankáři: Honza Váňa st. a Honzík Váňa ml.,  Petr Mol a Tomáš Mol, Karel Špot st.             

a Kája Špot ml., Jirka Palek, Pepa Bělohlávek, Jirka Šustr, Tomáš Balej a Michal Hutr  všichni z 

Točníku. A stále za svůj tým hrají také rodáci z Točníku Radek Špička a Lukáš Kundrát.  

Z Cerhovic za nás hrají Michal Huml a Aleš Hochman, ze Žebráku Martin Krejčí, Tomáš Kuník a 

Marek Sudík, ze Březové Filip Kroc a Marek 

Kroc, z Chlustiny Radek Kencl a Ondra Rácz , 

ze Zaječova Pepa Čermák, Miloš Rambouský 

a Pepa Kalný a z Drozdova Kuba Pichlík.       

To je 26 hráčů, kteří letos nastupovali a 

bojovali za Točník.     Děkujeme.  

 

Slovo závěrem  

  Jen prosím nesmutněme, že musíme 

trčet doma. V pověsti se dočtete, že je to 

opravdu kolikrát lepší, a hlavně – doma je 

doma! 

 

 

 

 

 

 

    

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


