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Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu a my Vám přinášíme další číslo točnického zpravodaje. Snad
nám odpustíte, že jsme oba prázdninové měsíce sloučili v jedno číslo zpravodaje, toto léto z všem
známých důvodů nebylo na akce v obci zrovna bohaté. Ohlédneme se zde společně za událostmi již
uplynulými a podíváme se na ty, které nás výhledově ještě čekají.
Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a spolupráci.
Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje,
Váš Obecní úřad Točník
Z jednání obecního zastupitelstva
Ve středu 22. července započala oprava silnice od Točnického dvora k obecní kapličce, která
byla dokončena v pátek 24. července. Nový koberec pro tento úsek státní komunikace třetí třídy na
žádost obce zařídila KSUS Kladno.
Pro potřeby obecního úřadu a místního obchodu byla v těchto prostorách vyměněna
vodárna. Problém s vodou v důsledku dlouhotrvajících suchých období v předchozích letech byl
zaznamenán i v dalších částech obce, proto dbejte na zvýšenou pozornost při spotřebě vody a
pokud možno – šetřete.
Obecní zastupitelé se shodli na novém ukotvení zpomalovacího prahu na počátku odbočky
k hradu Točníku. Opravu retardéru máme přislíbenou v nejbližším časovém úseku.
Úsek určený pro prodloužení cyklostezky od té stávající k bytovkám byl předán plzeňské
firmě SILNICE CHMELÍŘ. Ta by měla do konce měsíce října tohoto roku výstavbu dokončit.
Byla zahájena další etapa výměny veřejného osvětlení, kvůli čemuž se obec každý večer
ocitá ve tmě. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.

Život v obci
Od pátku 26. června, kdy se ve většině zdejších škol rozdávalo vysvědčení, do úterý 30.
června si mohly všechny točnické děti v místním obchodě vybrat zmrzlinu a jiné cukrovinky
v hodnotě 50,- Kč. Tento dárek dětem bude hrazen z dobrovolných příspěvků za roušky, které naše
paní prodavačky s rodinami ušily. Za práci, ochotu a výbornou myšlenku paním prodavačkám a
všem, kteří se na tomto nápadu podíleli, děkujeme.
V sobotu 18. července na točnickém parketě zahráli žebráčtí Brzdaři. I přes nepříznivé
počasí, které se o pozornost přihlásilo ke sklonku koncertu, zde panovala dobrá nálada a
vystoupení Brzdařů zpříjemnilo průběh letošního léta.
V pátek 21. srpna se od 17.00 hodin na fotbalovém hřišti uskuteční každoroční koncert
oblíbené české kapely Tři sestry v rámci jejich Gambrinus 11 Tour. Vzhledem k současné situaci a
vládním omezením kapela termín koncertu potvrdila, a to do maximálního počtu 1000 účastníků.
Cena jedné vstupenky činí 490,- Kč.
O týden později, v pátek 28. srpna, na točnický parket jako každý rok zavítají Špejbl’s Helprs,
revivalová kapela AC/DC. Hrát budou od 21.00 hodin pro všechny milovníky hardrockové hudby.
V pondělí 31. srpna proběhne v hostinci U Krále Václava IV. tradiční Pěkná hodinka při
svíčkách. K poslechu zahraje léty osvědčená Sedlčanská muzika. Srdečně Vás zveme!

A co nového na hradě?
Hradní sezóna je v plném proudu. Oba hrady zaznamenaly nárůst návštěvníků, zejména
hrad Žebrák, a to v důsledku možnosti zakoupení výhodnější společné vstupenky na oba hrady.
V neděli 5. a 6. července proběhly na Točníku tradiční hradní slavnosti Gladius. Na programu
akce byla nejen šermířská a divadelní vystoupení, k poslechu zněla dobová hudba a návštěvníci si
mohli vyzkoušet rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a další atrakce pro ně
připravené.
V úterý, ve středu a ve čtvrtek 14.—15. července byla na hradě Točníku připravena pro děti
pohádka „Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa“ a poslední víkend v červenci na 3.
nádvoří zavítal sokolník Ondřej.
V sobotu 15. srpna zavítá na Točník Okořská garda. Historii zde oživí od 10—18 hodin. Na
návštěvníky zde v rámci této akce čeká šerm a divadlo.
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