Točnický zpravodaj
BŘEZEN-DUBEN 2021, č. 200

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás u dvoustého vydání našeho točnického zpravodaje! V důsledku aktuální
koronavirové situace zpravodaj i nadále nese podobu dvouměsíčníku, věříme ovšem, že svoji funkci
plní stále stejně.
Prosíme všechny, kteří ještě neuhradili poplatek za komunální odpad, aby tak v brzké době
učinili. Aktuálně výše poplatku dosahuje 700,- Kč za osobu. 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. Zkontrolujte prosím také, jakou
částku jste za tento rok odeslali, zde se vyskytuje častá chyba. Poplatek musel být upraven z důvodu
navýšení částky, kterou si za službu účtuje firma AVE CZ, která odpad vyváží. Děkujeme za pochopení.
Děkujeme za Vaši podporu, přízeň i spolupráci a přejeme krásné a poklidné prožití
nadcházejících velikonočních svátků a pevné zdraví!
Váš Obecní úřad Točník
Z jednání obecního zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo se z epidemiologických důvodů opět začalo scházet pouze online.
V klasickém pondělním čase mezi 20—22h nás tedy v prostorách obecního úřadu nenajdete.
Neváhejte ale v případě potřeby kontaktovat kohokoliv ze zastupitelů, rádi Vám pomůžeme. Pro
mapování obecního dění sledujte prosím naše webové stránky, obecní vývěsky a zpravodaje.
Děkujeme, že třídíte odpad do příslušných kontejnerů! Bohužel, ačkoliv kontejnerů v obci
není málo, jejich obsah se velmi rychle plní, a proto Vás prosíme o zmenšení objemů vyhazovaných
odpadů. Sešlápnutím plastů, plechovek, rozebíráním a sešlápnutím krabic a kartonů v kontejnerech
ihned vytvoříte více místa a ty tak nebudou „přetékat“ až do jejich vyvezení.

Potvrzujeme objednání kontejneru na zahradní odpad na 9—11. dubna 2021. Svoz
nebezpečného a domovního odpadu je poté naplánován na 19. června 2021.
Rovněž děkujeme všem, kteří používají kotle na tuhá paliva, že používají skutečně jen ty typy
paliva, která jsou pro jejich kotel vhodná. Tím pádem poté nedochází k nepříjemnému šíření kouře
obcí.
Všem, kteří v posledních měsících oslavili svá významná životní jubilea, znovu moc
blahopřejeme. Obecní zastupitelé i nadále předávají dárkové balíčky oslavencům, vše však probíhá
za pravidel odpovídajících epidemiologické situaci.
Zastupitelé také projednali a schválili několik žádostí o finanční příspěvky. Záchranné stanici
živočichů v Rokycanech poskytneme příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Druhý finanční příspěvek jako
každým rokem poputuje na spolufinancování sociálních služeb Dobromyslu, z.ú, který sídlí v Berouně
a mj. pomáhá hendikepovaným osobám. Domu pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci
v Žebráku letos přispějeme částkou 10 000,- Kč.
Byla dokončena oprava aleje od statku ke kříži u Blažeje, tj. nové Dvorní cesty. Došlo k jejímu
srovnání a vyštěrkování, můžete se proto těšit z další procházkové trasy mezi Točníkem a Žebrákem.
Vyřezání keřů a větví a umístění značek a patníků provedli zaměstnanci obce, kterým za odvedenou
práci moc děkujeme. Ti zároveň provedli také likvidaci starého plotu za fotbalovým hřištěm. Během
měsíce dubna je zde v plánu zhotovit nové oplocení. V březnu také proběhlo vyčištění a úprava části
strouhy pod zahrádkami u bytovek.

A co nového na hradě?
Až budete mít volnou chvilku, využijte zatím ještě stále krásného počasí k jarnímu výšlapu na Točník.
Čeká tam na Vás totiž nové prasátko! Jistě jste zaregistrovali, že Čůčo naneštěstí odešlo před pár
týdny do věčných lovišť, hradní ovšem nezaháleli a bránu do hradu už hlídá jiný strážný. Jmenuje se
Sůšo a má se čile k světu – a k rytí! Však už i hradní první nádvoří poznalo, zač je Sůša loket. Prasátko
zcela určitě zaujímá následnickou roli naší hradní celebrity, na Instagramu jej můžete sledovat pod
přezdívkou Sůšo z Točníku (suso_tocnik). Těšíme se na Vaši návštěvu!
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