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Vážení spoluobčané,
teplé letní večery vystřídala lezavá mlha a další podzim je tady. Děti už pár týdnů chodí do
školy, zatím prezenčně, a doufáme, že to tak zůstane i nadále, tedy že se epidemiologická situace
nezhorší. A protože se stále ještě nekoná obvyklé množství akcí, dva měsíce jsme znovu shrnuli do
jednoho vydání zpravodaje.
Čistě pro informaci bychom Vás rádi upozornili na to, že střídání letního a zimního času
zůstane neměnné. Po letech spekulací tak bylo rozhodnuto v Poslanecké sněmovně v uplynulých
týdnech.
Budeme se těšit v příštím, a letos pravděpodobně posledním, čísle zpravodaje! Opět
děkujeme za Vaši podporu, přízeň i skvělou spolupráci,
Váš Obecní úřad Točník

Z jednání obecního zastupitelstva
Po dlouhém debatování, jak vylepšit bezpečnostní situaci při průchodu chodců ve skále, obecní
zastupitelé došli k jasné shodě. Ve směru od Březové bude umístěn radar měřící rychlost
projíždějících vozidel. Bohužel právě na tomto úseku málokdo dodržuje dané omezení rychlosti na
30 km/h, proto jsme se uchýlili k dalším opatřením. Doufejme, že to procházejícím alespoň trochu
pomůže.
Upozorňujeme na povinnost přihlašování nových psů a pravidelné roční placení 50,- Kč. Pro
přihlášení nově od září 2021 evidujeme číslo čipu Vašeho čtyřnohého mazlíčka.
Turistická stezka za skálou od mostu směrem na Březovou trpí pod návaly vody z každoročních
přívalových dešťů. Pravidelně se vyplavují velké části jejího povrchu, přičemž po srpnových bouřkách
ji voda z Míchovky poničila definitivně. Proto zastupitelé vyhodnotili situaci a rozhodli o opravě
tohoto úseku. Budou zde položeny panely a povrch celkově zpevněn. Stát by se tak mělo v nejbližších
týdnech.

Rádi bychom poděkovali paní Marcele Jiráčkové a panu Petru Švarcovi, že se vzorně a z vlastní
iniciativy starají o údržbu tzv. křížku omladiny za skálou. Zároveň děkujeme i všem ostatním, kteří se
o veřejná prostranství starají a pomáhají tak k udržování pěkného vzhledu Točníka.

Volby 2021
V pátek a v sobotu 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. V pátek bude volební místnost otevřena od 14 do 22 hodin, v sobotu poté od 8 do 14
hodin. Všechny hlasy budou vzápětí sečteny a v neděli už bychom mohli vědět výsledky. Přijďte
k volbám, má to smysl.

Svozy odpadů
V sobotu 23. října 2021 se uskuteční svoz BIO odpadu.
O týden později, v sobotu 30. října, svoz nebezpečného a domovního odpadu zároveň.
Začátkem listopadu by se také měl uskutečnit sběr železného odpadu. Přesnější informace budou
ještě upřesněny v sms zprávách a na obecních vývěskách. Všechny svozy opět jako vždy proběhnou
na louce za hřištěm.

A co nového na hradě?
O víkendu 11.—12. září hrad Točník hostil jako každým rokem Točnické vinobraní. Jeho součástí byly
mj. i dobové průvody či šerm a hned víkend na to hrad obléhali Indiáni z Točníku.
25. září se v královnině patře na Točníku uskuteční vernisáž výstavy malíře Jiřího Vydry. Pan Vydra
má svá díla vystavená v horním podlaží Královského paláce prakticky celé léto, a to až do 31. října.
Říjen bude pro oba hrady akcemi nabitý. Od 1. do 13. října se na Točníku bude natáčet americký film
s názvem „Cello“. 9. a 10. října bude tedy Točník uzavřený, ale hrad Žebrák zůstává otevřený.
Ihned 14. října však hrad otevře své brány Mamutům na Točníku-pravěké dny. 14. a 15. října bude
akce přístupná pro školy, o víkendu 16. a 17. října už bude akce zcela přístupná veřejnosti.
15. října navíc na Žebráku od 18 hodin proběhnou astronomická pozorování. Při této příležitosti
dojde ke křtu planetky s názvem Žebrák.
Oba hrady budou ještě otevřené i na konci měsíce října, a to od státního svátku čtvrtka 28. října do
31. října.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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