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   Vážení spoluobčané,  

 vítáme Vás do nového roku 2021 a přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů. 
Přinášíme Vám první letošní vydání točnického zpravodaje. Kvůli stále přetrvávající koronavirové 
situaci i nadále vydáváme zpravodaj, kde jsou dva měsíce sloučeny do jednoho. Pevně věříme, že se 
brzy aktuální stav opět ustálí a budeme se moci vrátit ke svým oblíbeným činnostem.  
 V případě jakýchkoliv dotazů, přání či žádostí se neváhejte obrátit na kohokoliv ze 
zastupitelstva obce. Rádi Vám v případě potřeby pomůžeme. Provoz Obecního úřadu v Točníku 
zatím není nijak omezený a můžeme se shledat v jeho budově každé pondělí v rozmezí 20—22 hodin.  
 Děkujeme za Vaši podporu a přízeň a těšíme se na další spolupráci s Vámi.  
 
 Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje!  
 
    Váš Obecní úřad Točník  
    
 
Z jednání obecního zastupitelstva 

 Zastupitelstvo obce Točníka projednalo a schválilo schodkový rozpočet pro rok 2021. Příjmy 

celkem by měly činit 3 955 000,- Kč, výdaje celkem 5 940 000,- Kč a financování z vlastních zdrojů 

celkem 1 985 000,- Kč.  

 Upozorňujeme občany, že je nutné prořezat větve keřů a stromů rostoucích na jejich 

pozemku, které brání ve výhledu ve vozovce a průjezdu např. popelářskému vozu. Prořezání větví 

proveďte i tam, kde zasahují do chodníku, čímž omezují chodce. Buďte prosím ohleduplní i v tomto 

směru. Děkujeme!  

 Zároveň děkujeme všem, kteří pomáhají obecnímu úřadu a jeho zaměstnancům s úklidem 

sněhu a s udržováním chodníku přes vašimi pozemky. Letošní leden patří k těm chladnějším a podle 

předpovědi počasí se ještě v následujících týdnech dočkáme další sněhové nadílky.  



 Úklid v obci mají na starosti pánové Jaroslav Staud a Martin Jiráň. Děkujeme jim za skvělou 

spolupráci a pomoc.  

 Byla schválena třetí a zároveň závěrečná etapa výměny pouličního osvětlení, která je 

plánována na jarní měsíce tohoto roku. Ta bude probíhat od kapličky až k Točnickému dvoru a 

odtamtud přes bytovky k cyklostezce.   

Poplatky za komunální odpad 

 S novým rokem přicházejí i nové změny v oblasti služeb poskytovaných pro vývoz 

komunálního odpadu. Odpadové hospodářství AVE CZ s provozovnou v Berouně, které tyto služby 

pravidelně poskytuje, určilo novou výši poplatků za občana. Zatímco v roce 2020 byla stanovena 

cena 600,- Kč za dospělého, pro letošní rok jsme nuceni navýšit tento poplatek na 700,- Kč. V případě 

50% slevy do 15 let či dané vlastnictvím čističky nebo ekologického kotle min. 4. emisní třídy 

(automat) bude tento poplatek činit 350,- Kč/osoba.  

 Tento poplatek je splatný do konce června roku 2021, a to buď osobně každé pondělí od 20—

22hod v prostorách obecního úřadu  či na účet 0363875359/0800 (do poznámky napište prosím 

jméno, č.p. a počet osob). Formuláře pro výše zmiňované slevy z poplatku jsou k dostání na obecním 

úřadě, neváhejte je proto využít, máte-li nárok. 

 Bohužel je zcela pravděpodobné, že se cena za tyto služby bude zvyšovat i v následujících 

letech. V dnešní době je nicméně navyšování takových poplatků zcela běžné. Děkujeme proto za 

pochopení.  

A co nového na hradě? 

 Oba hrady jsou uzavřeny, a to i pro objednané prohlídky. Tak se musí návštěvníci hradů 

spokojit s vnější prohlídkou, ale jde vidět, že si ji dokáží užít. O tom svědčí celkem 15 drobných 

sněhuláků na zábradlí hradního mostu. Když pomalu roztávali, padali postupně k medvědům. 

Medvědi nespí, jsou pouze pomalejší. Koukají se na lidi trochu přihlouple. V předhradí si návštěvníci 

udělali ohniště a občas si opečou buřty. Jen kachny na jezírku nám zmizely, byli to dva kačeři – jeden 

indický běžec a jeden český valibuk. Je po nich. Návštěvníci tak pozbyli jedné z atrakcí.  

 Jinou atrakci však mohou nalézt za palisádou v předhradí, kde dosud přežívá devítiletý prasečí 

tlouštík Čůčo. Má i svůj Instagram se jménem cuco_tocnik, kde ho můžete sledovat i Vy!  

 Lidé mohou také obejít celý hrad Točník pěšinou kolem medvědů a navíc se něco o 

medvědech dozvědět na cedulích Medvědí stezky. V okolí Točníku chodí lidé na procházky i po 

cestách a festivalové louce, o čemž svědčí, pokud je sníh obří sněhuláci, ale i o víkendech plné 

parkoviště.  

 Na hradě Žebráku se buduje nové schodiště do velké věže. Z toho důvodu je tam momentálně 

přístup odepřen.  

 

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


