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  Vážení spoluobčané,  
 
 vychází nové číslo točnického zpravodaje, předposlední v tomto roce. Děkujeme, že jste 
k sobě i nadále ohleduplní a trpělivě přečkáváte koronavirovou krizi. Dokonce i fyzická zasedání 
obecního zastupitelstva musela být zrušena a již několik týdnů probíhá na online platformě. 
Doufáme ale, že se již brzy všichni budeme moci sejít a jednou si snad na rok 2020 s úsměvem 
zavzpomínáme.  
  Letos se tudíž bohužel moc akcí kulturního rázu neuskutečnilo, výjimkou nebudou 
pravděpodobně ani naše tradiční prosincové události jako jsou čerti, Mikulášská besídka a 
Předvánoční zpívánky. Snažíme se pro Vás ale vymyslet alternativy, aby letos alespoň ti nejmenší 
nepřišli zkrátka. Pro více informací, prosím, čtěte dál.  
  Stále platí naše nabídka pomoci z řad obecních zastupitelů. Například nacházíte-li se 
v karanténě a potřebujete přivézt nákup či léky, neváhejte zkontaktovat někoho z nás a rádi Vám 
pomůžeme.  
 
 Na shledanou v příštím čísle točnického zpravodaje.   Váš Obecní úřad Točník 
 
Z jednání obecního zastupitelstva 
 Po dlouhých debatách schválilo zastupitelstvo obce Točník jednorázový příspěvek 
dobročinnému spolku Zvířecí pohoda Bzová, a to ve výši 5 000,- Kč. Finanční dar ve výši 1 000,- Kč 
poputoval i ke Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.  
  Projednávala se také potřebná oprava střechy na veřejném WC na hřišti, která již proběhla 
v minulém týdnu a stála 29 000,- Kč. Došlo ke schválení projednávané opravy místních komunikací 
na hřišti a u kapličky. Opravu provedla firma pana Bohumila Holečka v celkové částce 40 000,- Kč. 
Opravena byla i problematická část vozovky za skálou u potoka.  
  Děkujeme, že jste uposlechli naše rady a nepálíte zahradní odpad a využíváte přistavěného 
kontejneru na BIO odpad. Pro velký objem BIO odpadu v kontejneru z víkendu 31.—1. 11. jsme 
usoudili, že bude vhodné svoz následující víkend zopakovat, tedy 6.—8. 11. Rovněž děkujeme i za to, 
že ve svých kotlích pálíte pouze to, co tam patří, a že kontrolujete, co Vám vychází z komína. 
Doporučujeme při zatápění a přikládání nezasypat oheň zcela uhlím, aby se oheň neudusil a z komína 
potom neodcházelo více kouře, než je nezbytné. Na konci listopadu se uskuteční ještě několik svozů 
– 29. 11. nebezpečný odpad, 28.—29. 11. domovní odpad.  



  Aktuálně projednáváme distribuci vánočních balíčků pro naše starší občany a děti. O zahájení 
a způsobu roznosu balíčků Vás budeme včas informovat.  
 První říjnový víkend se uskutečnily volby do krajských úřadů. V Točníku zvítězila s počtem 27 
hlasů Česká pirátská strana, druhou příčku obsadilo hnutí ANO 2011 s 21 hlasy a třetí Občanská 
demokratická strana se 14 hlasy.  
 
Mikulášská besídka a čerti 
   S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil pan Karel Hasman, který dlouhá léta zvučil a hrál 
na našich akcích pro děti. Nejen z tohoto důvodu, ale zejména kvůli aktuálním vládním nařízením a 
současné epidemiologické situaci, Vám musíme sdělit, že letos Mikulášská besídka nebude.  
  Aby ovšem naši nejmenší nepřišli zkrátka vlivem této neblahé doby, naplánovali jsme pro Vás 
alespoň čerty, a to tak, že nebudou v rozporu s žádnými aktuálními nařízeními vlády. V sobotu 5. 
prosince jako každý rok budou obcházet Točník mocnosti pekelné, anděl a Mikuláš. Zatím stále 
čekáme na vyjádření vlády k tomuto typu akce, ale své vize jsme prozatím upravili ke stávajícím 
opatřením proti šíření koronaviru:  
 

- celá akce bude probíhat venku v maximálním počtu 6 osob 
- všichni přítomní budou mít zakrytá ústa a nos rouškou a budou dodržovány 

rozestupy  
- všichni přítomní také podepíšou prohlášení o bezinfekčnosti, čímž se 

zavazují, že na sobě nepozorují žádné příznaky onemocnění covid-19, ani 
nepřišli do kontaktu s nikým nakaženým  

- akce bude na objednání – můžete se objednávat už teď, a to na tel.: 
607 557 963 (Cajthamlová) – pokud tedy máte zájem, aby k Vám čerti přišli, 
je nutné si předem udělat rezervaci 

- akce bude probíhat krátce po setmění, tzn. od 16 hodin, a nebude tak 
porušen zákaz vycházení po 21. hodině  

 
   Dále bude se skupinkou Točník obcházet i jedna osoba bez převleku, se kterou se vždy před 
zahájením dětských vystoupení (říkanek, písniček a básniček) prosím domluvte např. na počtu čertů 
(hodní/zlí), za co chcete, aby Mikuláš děti pokáral a podobně. Účelem této akce není děti vystrašit, 
ale motivovat do dalšího roku, aby plnily své úkoly a nezlobily ☺ Zároveň je to způsob, jak 
distribuovat dětem mikulášské balíčky, které pro ně obec připravila a které by jinak obdržely na 
Mikulášské besídce.  
 
Předvánoční zpívánky 
  Osud Předvánočních zpívánek je zatím taktéž nejistý. O jeho dalším průběhu plánování této 
oblíbené předvánoční události Vás budeme včas informovat.  
 
 Jak se daří hokeji?  
  Hokejisté Farmy Točník započali novou sezónu v říjnu. Stejně jako všichni ostatní sportovci 
ovšem byli nuceni činnost přerušit. Stihli odehrát pouze dvě utkání. Prohra Točníku s Cerhovicemi 
ale byla se ctí, kdy Točník nedokázal ubránit kvalitního soupeře. Obdiv si zaslouží i pan Tomáš Mol, 
který v brance bez váhání zaskočil.  
   - Točník-Broumy: 13 : 2 – branky – Marek Kroc (3), Krejčí (2), Šustr (2), Balej (2), Špička, 
Petr Mol, Čermák a Kencl (1) 
   - Točník-Cerhovice: 8 : 12 – branky – Rácz (3), Kencl (2), Filip Kroc, Špička, Klimeš (1) 
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