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Vážení spoluobčané,
vítáme Vás u listopadového a prosincového vydání točnického zpravodaje. Jedná se o
poslední vydání letošního roku, proto prosím čtěte důkladně.
Prosíme ty, kdo mají zájem o zasílání obecních sms zpráv, aby nám nahlásili svoje číslo. Je to
nejspíše nejrychlejší a nejlepší způsob, jak zůstat v obraze, ať už jste zrovna kdekoliv ☺
Všem přejeme krásné a radostné vánoční svátky, prožité v pohodlí domova se svými
nejbližšími a do nového roku hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů.
Děkujeme za Vaši celoroční podporu a spolupráci a na shledanou v příštím roce!
Váš Obecní úřad Točník
Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelé obce se dohodli na termínu konání příštího ročníku festivalů ČESKÉ HRADY.CZ, kterou na
louce pod hradem Točníkem každý rok pořádá společnost Nedomysleno s.r.o. Letos byla akce
bohužel díky koronavirové epidemii zrušena, za rok bychom ji tu ale měli hostit v pátek 15. a sobotu
16. července 2022.
Připomínáme, že platí pro každého občana povinnost přihlašování nových psů a pravidelné roční
placení 50,- Kč. Pro přihlášení nově od září 2021 evidujeme číslo čipu Vašeho čtyřnohého mazlíčka.
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o úmyslu umístit v úseku mezi skálou nový měřič
rychlosti. Aktuálně zastupitelstvo podalo žádost o dotaci, která by pokryla většinu výdajů spojených
se zakoupením měřiče, zbytek uhradí z obecního rozpočtu. Zároveň probíhají jednání s Údržbou
silnic v Hořovicích o vhodném umístění zrcadla mezi skály.
V průběhu roku došlo k propadu chodníku mezi pivovarem a místním obchodem s potravinami. Po
společném jednání s Údržbou silnic se OÚ Točník dohodl s hrady na spolufinancování opravy.
Předpokládané prodloužení vodovodu od kapličky po Točnický dvůr se odkládá. Původní myšlenka
byla vést vodovod pod chodníkem, což ale není legislativně možné, a proto musí vést po d

komunikací. Ta ovšem byla nedávno opravena a společnost VAK navíc nemá momentálně dostatek
vody pro prodloužení vodovodního řádu, a proto k realizaci projektu dojde odhadem až nejdříve za
čtyři roky. Na základě této skutečnosti ObÚ Točník opětovně schválil a prodloužil zákaz stavby studní
v Točnickém dvoře, a to až do doby, než pro všechny občany bude možnost se připojit k vodovodu.
V novém roce Vám představíme novou vyhlášku o komunálním odpadu. Kvůli nově nastaveným
požadavkům společnosti AVE Beroun bylo potřeba zásadně přehodnotit stávající podmínky, o čemž
Vás budeme již brzy dopodrobna informovat. Roční poplatek za komunální odpad nově činí 800,- Kč,
děti do 15 let včetně platí polovinu. Nová vyhláška také nebude počítat s úlevami na poplatcích za
komunální odpad v případě pořízení nového kotle či čističky odpadních vod, a to z ekologických i
ekonomických důvodů. Úlevy je ale dále možné za určitých podmínek čerpat ze státních fondů.
Ze života v obci
V neděli 7. listopadu 2021 se na hrad prošel lampionový průvod. Cestou bylo šest stanovišť, kde na
děti čekala tajenka k vyluštění. Akce se zúčastnilo dokonce kolem třiceti dětí, vyplňovací kartičky tak
všechny ihned zmizely. Za krásný nápad děkujeme paní Richter a Beránkové a těšíme se na další
spolupráci. Nyní se Vaše děti mohou zapojit do adventního putování za světýlky. Pro sledování
příštích akcí pro děti se doporučujeme přidat do facebookové skupinky Café Point TOČNÍK.
V neděli 28. listopadu, o první adventní nedělí letošního roku, se u kapličky rozsvítil vánoční strom.
Jako každým rokem jej ozdobili zastupitelé obce a věříme, že se Vám stromeček líbí. Obecní
zastupitelé budou také před Vánoci opět jako každým rokem roznášet vánoční balíčky starším
občanům. Těšíme se na shledání.
Mikulášská besídka
Bohužel musíme zrušit i letošní ročník Mikulášské besídky, která se měla konat v neděli 28. listopadu.
Ačkoliv byla již dlouho plánovaná ve spolupráci s DJ Pavlem Novákem, koronavirová situace nám
nepřeje. Mikulášské balíčky od obce si každé dítě do 14 let včetně může vyzvednout v místním
obchodě. Děkujeme za pochopení.
Čerti 2021
Kdo má zájem o čertiska obcházející Točník 5. prosince, dočkáte se. Pekelná cháska v čele
s Mikulášem a andělem budou po obci obcházet zhruba od 16hodin. Pokud máte o návštěvu zájem,
stačí rozsvítit, až uslyšíte čertovské zvony ☺
Předvánoční zpívánky
Letošní rok kulturním akcím vskutku moc nepřál, a to od ledna až do prosince. Zatím stále ještě
doufáme, že alespoň oblíbené Předvánoční zpívánky budeme moct uspořádat, nadějně to ale
bohužel nevypadá. Konaly by se jako vždy poslední neděli před Vánoci, letos tedy 19. prosince od 16
hodin. O tom, zda se akce bude nebo nebude konat, Vás ještě budeme informovat. Děkujeme za
pochopení.
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