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Vážení spoluobčané,
konec roku 2020 se nemilosrdně blíží a s ním i poslední vydání točnického zpravodaje v
tomto roce.
Z obecního úřadu všem přejeme krásné a pokojné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí,
lásky a především zdraví do nového roku. Pevně věříme a doufáme, že v příštím roce se stávající
situace ohledně koronaviru opět uklidní a my se budeme moci bez obav navštěvovat se svými
nejbližšími i sousedy, pořádat akce pro dospělé i ty nejmenší a sejít se ve větším počtu třeba na
naší Kocandě. Máme za sebou perný rok, ale společně jsme ho zvládli a překonáme i další
překážky, které na nás číhají.
Děkujeme za Vaši podporu, přízeň i skvělou spolupráci a těšíme se příští rok na shledanou
nejen v dalším čísle točnického zpravodaje!
Váš Obecní úřad Točník
Život v obci
V sobotu 5. prosince do Točníka zavítal Mikuláš s andělem a čerty. Zájem o takovou
nevšední návštěvu byl opravdu veliký, a proto nám nezbyly balíčky od obce pro všechny děti do 15
let, jak jsme původně plánovali. Ale žádný strach, balíčky doděláme a rozneseme je těm, kteří
nebyli objednaní na Mikuláše, a tudíž se na ně nedostalo. Všem zúčastněným děkujeme za
perfektní spolupráci!
Zároveň i občané starší 60 let mohou čekat klasickou předvánoční návštěvu členů
zastupitelstva s vánočním balíčkem. Z důvodu epidemiologické situace proběhne jen krátké
předání venku.
Předvánoční zpívánky musíme letos z epidemiologického hlediska zrušit. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na příští rok.
Správa hradů přeje všem spoluobčanům milé prožití vánočních svátků v této neklidné době.
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Zastupitelstvo a obec Točník se loučí s Tondou
Šrédlem, který nás dne 19. 11. 2020 navždy opustil.
Tonda byl dlouholetým vedoucím mladých hasičů. Tímto dětským
kroužkem prošli prakticky všechny děti z Točníka (dnes již padesátníci i
starší). Budoucí hasiče vedl sám za občasné pomoci dalších členů
hasičského sboru. Jezdil s nimi na závody a také je na ně připravoval.
Scházel se s nimi v klubovně i na hřišti, kde si mladí hasiči užívali i další
zábavy. Byl velitelem a členem výboru a jedním z nejaktivnějších dospělých
hasičů. Dokonce se mu podařilo sestavit i ženské hasičské družstvo.
Byl nepostradatelným členem výboru Českého svazu chovatelů v Točníku.
Všichni si ho pamatujeme při organizování a přípravě chovatelských výstav
na hřišti.
Dále byl také dlouholetým členem Občanského výboru za Točník, který byl tehdy součásti městského výboru Žebrák.
Zde zastupoval obec Točník a její občany, a hájil jejich zájmy. Od Sametové revoluce zasedal v zastupitelstvu obce a
celých 24 let tak předával své zkušenosti a znalosti novým, mladším členům zastupitelstva.
Málokdo ví, že také díky Tondovi má Točník svou samosprávu. Byl to právě on, kdo po ukončení funkčního období
prvního zastupitelstva, které zasedalo v letech 1990-1994 a kterého byl Tonda součásti, pomohl získat do
odložených voleb v březnu 1995 nové kandidáty do budoucího zastupitelstva. Točník zůstal samostatný a nespadl
tak pod správu města Žebrák.
Všude, kde se zrovna pohyboval, byl nesmírně aktivní, pracovitý a obětavý. Vždy připravený pomoci.
Byl u všech brigád a akcí v obci. Pomáhal budovat dnešní sportovní areál. Později byl jako zastupitel i u oprav
kapličky, hasičovny i zastávky. Vypomáhal na parkovišti, a to nejen při různých akcích, ale i v běžném
sezónním provozu, kde dlouhá léta parkoviště obsluhoval.
Byl hlavním organizátorem Staročeských májí, kde pravidelně řídil bezpečné stavění májky a nesměl chybět ani u
zdobení vánočního stromu, příprav tradičních Vánočních zpívánek, veškerých maškarních plesů a novoročního
ohňostroje.
Byl prakticky u veškerého dění v obci, a to i poté, co skončil jako zastupitel.
Kromě toho, že byl často spoluorganizátorem společenských zábav a plesů, se jich také aktivně účastnil. Byl to
výborný tanečník a každou zábavu si dokázal užít. V Hostinci U Krále Václava IV. pro něj bylo vždy rezervované
místo u stolu štamgastů. Nikdy nezkazil žádnou legraci a také tam bude svým kamarádům velice chybět.
U obce, kde byl desítky let aktivním zastupitelem, také pracoval. Nejenže obsluhoval parkoviště, ale také se staral o
sekání trávy na hřišti a dalších plochách.
V den, kdy navždy odešel, nám ještě naposledy posekal hřiště.

Toníku, moc Ti děkujeme za tvou obětavost a hlavně za to, co jsi nás naučil.
Všichni, kdo Tě znali, museli Tě mít rádi. Jako člověka, občana Točníku, kamaráda...
Máme na Tebe krásné a nezapomenutelné vzpomínky, které s Tebou neodešly.
Zůstaly tady v nás.
Vzpomínají a vzpomínat budou
zastupitelé a občané obce Točník

