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  Vážení spoluobčané,  

  letošní rok je opět v polovině, a ačkoliv to tak zatím nevypadá, zanedlouho začne léto. Kvůli 
aktuální situaci bylo v Točníku zrušeno několik akcí s velkým počtem lidí jako je např. konání 
každoročního festivalu ČESKÉ HRADY.CZ.  
  Prosíme všechny, kdo ještě nezaplatil povinný poplatek za komunální odpad, učiňte tak 
v požadovaném termínu, tedy do konce července 2020. Poplatek za dospělého činí 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 automat 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. 
  Stále platí, že pokud se někdo z našich občanů vlivem současné situace ocitne v potížích, může 
kontaktovat kohokoliv ze zastupitelstva a my se mu pokusíme pomoci.  
   
  Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.  
 
    Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje, 

        Váš Obecní úřad Točník 

Z jednání obecního zastupitelstva 

 

  Ve středu 27. května se na obecním úřadě uskutečnilo výběrové řízení pro stavbu 

„Cyklostezka Točník“. Vítězem se stala firma Chmelíř z Plzně.  

  V letošním roce se neuskuteční ani pravidelně pořádaný festival společností NEDOMYSLENO 

s.r.o. s názvem ČESKÉ HRADY.CZ, ani jejich náhradní program v podobě autokina.  

  Budova obecního úřadu dostala nový kabát. Opravu fasády obecního úřadu a místního 

obchodu provedla firma pana Jiřího Erazíma. Velice děkujeme za kvalitně odvedenou práci.  



  Prosíme všechny občany, aby dbali o vzhled obce. Pokud můžete, prořezávejte zeleň, která 

jakkoli brání v přehlednosti vozovky. V případě potřeby využívejte prosím kontejner na bio odpad.  

Připomínáme také, že všechny zásahy (např. kácení stromů a jiných porostů) na obecním i 

soukromém pozemku se musí nahlásit na obec a být schváleny!  

  V neděli 21. června proběhne pravidelný svoz nebezpečného i domovního odpadu na louce 

za hřištěm.  

  Proběhla pravidelná kontrola hospodaření naší obce. Vše bylo shledáno v pořádku.  

  Podali jsme žádost na Odbor dopravy v Hořovicích o instalování svodidel za Točníkem 

směrem na Březovou. V nedávné době bylo u potoka vykáceno několik stromů napadených 

kůrovcem a umístit svodidla je v této nebezpečné oblasti na místě.  

Život v obci 

  V sobotu 13. června od 10 hodin se uskuteční hromadné očkování psů v prostoru za 

pivovarem. Očkování provede MVDr. Mariana Rozlozsniková. Prosíme všechny, kdo se chystají 

přijít, aby se snažili přicházet postupně. Pro vysvětlení nejasností volejte na tel. číslo 607 557 963 

(Cajthamlová).   

  Dětský den byl z bezpečnostních důvodů přeložen na příští rok. Děkujeme za pochopení a 

doufáme, že si všechny děti užily svůj den i bez naší každoroční oslavy.  

  Ve středu 27. května se po dlouhé době otevřel i hostinec U Krále Václava IV. Na dobré pivo 

a výtečné jídlo se seběhly nedočkavé davy lidí z celého širého okolí.  

  V pátek 12. června na parketě pod hradem Točníkem se uskuteční posezení za doprovodu 

country skupiny Srubaři.  

     

A co nového na hradě?  

   Hrad Točník je nyní otevřen návštěvníkům každý den kromě pondělků, a to od 9 do 18 

hodin. Hrad Žebrák je rovněž otevřen od úterý do neděle v čase 10—18 hodin. Těšíme se 

z poměrně vysoké návštěvnosti, na kterou zdá se nemá vliv ani ne příliš příznivé počasí.  

  Z důvodu filmování bude hrad Točník ve dnech 23.—24. června a 30. června – 1. července 

uzavřen. Děkujeme za pochopení.  

    

 

 

 

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


