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  Vážení spoluobčané,  

 s dalším měsícem Vám přinášíme další vydání točnického zpravodaje. Bohužel se situace 
ohledně koronaviru, který provází celý stávající rok 2020, rapidně zhoršuje a s novými nakaženými 
přichází nová preventivní opatření ze strany státu. Mysleme na svoje zdraví a chovejme se 
racionálně jako při každém onemocnění – dbejte na zvýšenou hygienu a myslete i na zdraví 
ostatních ve Vašem okolí.  
  V případě potřeby, prosíme, neváhejte kontaktovat kohokoliv ze zastupitelstva, rádi Vám 
v takovéto nelehké situaci pomůžeme. Nyní se ale pojďme spolu ohlédnout za děním uplynulého 
měsíce a uvidíte sami, že ačkoliv toto léto neneslo svůj tradiční ráz, i tak je a bude na co vzpomínat.  
 
  Děkujeme za Vaši přízeň, podporu a spolupráci! 
 

       Váš Obecní úřad Točník 

Život v obci 

  V pondělí 7. září se začalo s výstavbou nové cyklostezky spojující současnou cyklostezku a 
zahrádky u bytovek. Nyní se čeká na drobné úpravy a bude hotovo! Bylo také instalováno nové 
osvětlení za můstkem za skálou na turistické stezce směrem na Březovou.  

 Aktuální boj s tzv. druhou vlnou koronaviru se promítá i na dění v obci. V místním obchodě 

s potravinami, prosím, dbejte hygienických návyků a nezapomeňte si při vstupu nasadit ústenku, 

aby nám naše milé prodavačky mohly být stále k dispozici.  

 Paní Eva Majerová a Olga Ducháčová věnovaly na akce pro točnické děti částku 2000,- Kč. 

Částka by mohla přispět na následující Mikulášskou besídku, která je předběžně plánována na 

neděli 29. listopadu. Za finanční příspěvek velice děkujeme.  

  V nedávné době oslavila kulatá výročí většina našich zastupitelů, a to včetně starosty. Ještě 

jednou všem přejeme štěstí, zdraví a pohodu a děkujeme za veškerou vykonanou práci pro naši 

obec. 



  Dřevěná lávka na cyklostezce vykazuje známky stárnutí a bude proto nutné vyměnit několik 

vyhnívajících trámů. Zastupitelstvo obce již tento problém řeší a jedná s místním dodavatelem. 

Oprava by měla proběhnout během podzimu.   

 Bohužel jsme v uplynulých dnech již zaznamenali případ, kdy si osobní auto zkrátilo cestu 

přes nově vybudovaný úsek cyklostezky. Chtěli bychom připomenout, že cyklostezka slouží pouze 

pro pěší a cyklisty a vjezd motorových vozidel (auta, motorky) je zakázán. Předejte prosím tuto 

informaci všem, kteří do obce přijíždějí na návštěvu nebo za prací. Pokud by mělo docházet 

k nerespektování účelu použití této komunikace, má zastupitelstvo připraven plán na vybudování 

zábran vjezdu. To by ovšem samozřejmě znamenalo další náklady pokryté z obecní pokladny, které 

by se daly využít na potřebnější investice v obci.  

Pěkná hodinka při svíčkách  

  Celý pondělní den 31. srpna vyplnila Pěkná hodinka při svíčkách, která se uskutečnila 

v lokále místní Kocandy. V průběhu dne se U Krále Václava IV. vystřídalo rekordních 60 lidí, přičemž 

se téměř všichni podepsali na listinu, jež bude následně vložena do obecní kroniky. Takovou účast 

Pěkná v Točníku dlouho nepamatuje. Ti nejodvážnější přišli již v 9.00 hodin dopoledne a mnoho 

z nich vydrželo až do samého konce. K poslechu výborně zahrála Sedlčanská muzika. Pivo teklo 

proudem, lokál provoněla vůně daňčího guláše, zpívalo se a na sklonku večera došlo i k tanci. 

Děkujeme všem zúčastněným, že pomáháte udržet tuto vesnickou tradici a už teď se těšíme na 

další ročníky.  

Volby 2020  

  Zanedlouho nás čekají volby do krajských zastupitelstev spojené s obměnou 1/3 senátu. 

Uskuteční se v pátek 2. a v sobotu 3. října. Bližší informace budou ještě upřesněny v následujících 

dnech. Zároveň také obdržíte v nejbližší době volební lístky včetně informačního letáku, jak u voleb 

postupovat v současné situaci. Ačkoliv tento druh voleb nemívá obvykle přílišnou volební účast, 

výsledek voleb je znatelný pro všechny. Přijďte k volbám. Má to smysl.  

A co nového na hradě?  

 Navzdory aktuálním epidemiologickým nařízením oba hrady zůstávají otevřené. Od 10. září 

platí pro návštěvníky povinnost nosit ve vnitřních prostorách obou památek roušky. Akce „Indiáni 

na Točníku“, která bývá touto dobou pořádána každý rok, byla zrušena.  

  Otevírací doba na hradech se mimo sezónu mění. Zatímco v září byl hrad Točník pro turisty 

otevřen od úterý do neděle v čase 10—17 hodin a Žebrák pouze o víkendech rovněž od 10—

17hodin, v říjnu zůstanou otevřeny oba hrady o víkendech a ve svátky od 10—16 hodin. 

  Do kin jde nová fantasy pohádka, kterou natáčeli mj. i na hradě Točníku. „Princezna zakletá 

v čase“ běží v kinech od 17. září. V hlavní roli zazářila Natália Germáni, Marek Lambora a Eliška 

Křenková, režíroval Petr Kubík.  

 

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


