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 Vážení spoluobčané,  

přicházíme s novým, už květnovým vydáním točnického zpravodaje. Jaro je v plném proudu, akcí 
přibývá, a proto není důvod protentokrát spojovat dva měsíce do jednoho čísla.  
 
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,   
 
   Váš Obecní úřad Točník  

 

Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Po kratší odmlce se obecní zastupitelstvo díky rozvolňující se epidemiologické situaci smí opět fyzicky 
scházet na pravidelných zasedání. Každé pondělí v rozmezí 20—22 hodin Vás proto rádi přivítáme 
v prostorách obecního úřadu. S jakýmikoli dotazy či připomínkami se na nás prosím neváhejte 
obrátit.  
 
Očkování psů je předběžně plánováno na měsíc červen, přesné datum, místo a čas ještě upřesníme. 
Prosíme všechny majitele pejsků, kteří o očkování mají zájem, aby se ale už nyní hlásili na tel. 
607 557 963 (Cajthamlová), abychom věděli, s kolika psy můžeme počítat.  
 



K upravenému vzhledu naší obce přispělo zametení černidla ze silnic, které provedla Správa a údržba 
silnic a komunikací v uplynulém týdnu. Děkujeme proto i všem občanům za to, že pečujete a uklízíte 
prostory před svým domem a pomáháte tak udržovat celkové dobré vzezření Točníka.   
 
Předběžně připomínáme, že na 19. června 2021 je plánován svoz nebezpečného odpadu. Zároveň 
v ten samý víkend proběhne i svoz domovního odpadu.  
 
Od středy 12. května započne další, a zároveň finální, fáze výměny veřejného osvětlení. Pouliční 
lampy budou vyměněny od kapličky ke statku a od statku k nové cyklostezce.   
 
Zároveň v minulém týdnu proběhla pravidelná kontrola hospodaření obce. V závěru auditu bylo 
shledáno vše v pořádku.  
 
Děkujeme také, že nahlašujete narození dítěte či pořízení nového psa. Při nahlášení narození 
miminka na Vás na obci čeká malá pozornost a upomínková knížka. Pro lepší přehlednost budeme 
rádi, když přírůstek do rodiny na evidenci obyvatel v Točníku nahlásíte.  
 
V uplynulých týdnech bylo zároveň opraveno oplocení na hřišti, oprava lávky na cyklostezce i úprava 
parkoviště pod hradem Točníkem.  
 
 
Život v obci  
 
Na pořádnou akci si kvůli koronavirové situaci ještě budeme muset všichni počkat. Ačkoliv se 
statistiky lepší a vypadá to, že je covid na ústupu, přesto jsme se raději rozhodli z bezpečnostních 
důvodů zrušit Staročeské máje i dětský den. Akce pro děti i dospělé ale stále zvažujeme, výhledově 
by se možná mohly uskutečnit v průběhu léta. O dalším vývoji budete včas informováni.  
 
Z iniciativy občanů vzešel nový nápad na historické vzpomínání v Točníku. Aniž bychom zatím 
upřesňovali, oč běží, prosíme všechny, kdo najdou doma jakékoliv dobové obrázky a fotografie naší 
obce, aby se s nimi hlásili komukoli ze zastupitelstva. Návrh je zatím pouze „v plenkách“, postupem 
času Vám jej představíme podrobněji. Děkujeme!  
 
Úmrtí  
  
S lítostí oznamujeme, že nás v pátek 7. května 2021 navždy opustil pan Jindřich Švarc. Za veškerou 
odvedenou práci při péči o naši obec bychom Jindrovi rádi poděkovali a věnovali tichou vzpomínku.  
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.  
 
A co nového na hradě?  
 
Hrady už jsou konečně otevřeny! Točník je kromě pondělí návštěvníkům otevřen každý den kromě 
pondělí, a to v čase 10—18 hodin. Žebrák je zatím otevřen pouze o víkendech od 10 do 17 hodin. 
Skupinové prohlídky ani na jednom z hradů současná epidemiologická situace neumožňuje.  
 

   

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


