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Svozy odpadů  

O víkendu 23.—24. dubna bude pro občany obce Točník přistaven kontejner na bioodpad, a to na 

louce za hřištěm u kontejnerů na tříděný odpad. Do kontejneru je možné uložit veškerý bioodpad, 

zároveň prosíme o udržení pořádku při jeho shromažďování.  

Dále Obecní úřad Točník oznamuje, že dne 21. dubna 2022 je možné převzít nádoby na bioodpad a 

nálepky na tyto nádoby a nádoby s komunálním odpadem v době od 13 do 17 hodin u bytovky čp. 

79. Cena nádoby je 700,- Kč (poloviční cena nákupní hodnoty). Od 1. května 2022 začíná platit změna 

svozu komunálního odpadu, jak jste byli informování v uplynulých měsících. Svoz bioodpadu proto 

začíná lichý týden v květnu 2022, tedy ve čtvrtek 12. května. Pro občany za skálou je termín předání 

nádoby na bioodpad 26. dubna 2022 u potoka u obecní chaty v čase od 15 do 17 hodin. Děkujeme 

za pochopení i spolupráci! 

Letošní jarní svoz nebezpečného i domovního odpadu proběhne až 18. června. Pokud ovšem 

nechcete čekat, můžete tento odpad (v rozumném množství) odvézt do sběrného dvora 

v Hořovicích, kde ho pouze předáte a o nic víc se starat nemusíte. V rámci regionu Hořovicko je pro 

občany Točníka uložení odpadů do sběrného dvora v Hořovicích ZDARMA.  

Poplatky za komunální odpad 

S novým rokem přicházejí i mnohé změny jako je například ta v odpadovém hospodářství. Již loni 

jsme byli nuceni zvýšit povinné roční poplatky za komunální odpad, s všeobecným růstem cen se 

však neustále zvyšuje i poplatek za pravidelné týdenní vyvážení popelnic, který si určuje firma AVE 

CZ, obec navíc část poplatku za každého občana ještě dofinancovává z vlastního rozpočtu. Nově 

stanovená výše poplatku pro rok 2022 činí 800,- Kč/osoba, děti do 15 let včetně stále platí polovinu 

z plné částky, tudíž 400,- Kč. Poplatek můžete posílat na obecní účet č. 0363875359/0800 (příjmení, 

počet osob, číslo popisné). Ti, kterým byla do konce loňského roku uznána úleva na tomto poplatku 

v důsledku pořízení vlastní čističky nebo nového ekologického kotle 4. emisní třídy a vyšší, platí 

rovněž pouze polovinu z celkové částky. Koncem roku 2021 tyto úlevy skončily , další žádosti o úlevy 

již nebudou přijímány. Poplatek za komunální odpad je splatný do konce června 2022. Od 

následujícího roku bude třídění odpadu probíhat tak, jak bylo nastíněno v minulém čísle zpravodaje 

a jak můžete stále dohledat na obecním webu nebo v obecní vývěsce. Nezapomínejte přitom uhradit 

i roční poplatek za psa. Děkujeme za pochopení a spolupráci!  



Sbírka na pomoc Ukrajině  

Těší nás, že v obci vznikla iniciativa na pomoc Ukrajině, která je už od konce února ve válečném stavu. 

Paní Tatyana Rácz společně s paní Monikou Ryskovou přišly na obecní úřad s nápadem uspořádat 

materiální sbírku – např. trvanlivých potravin, hygienických potřeb, zdravotních a jiných pomůcek. 

Ta probíhala od pondělí 28. března do pátku 8. dubna 2022, kdy byl všechen materiál shromažďován 

v Točníku čp. 64 a následně převezen přímo do konfliktem zasažených oblastí. Mnohokrát za to paní 

Rácz a jejím pomocníkům děkujeme, stejně jako velký dík patří všem, kdo pomáhají.  

Pomoci se rozhodli i zastupitelé Točníka, když ihned z kraje války přispěli na SOS Ukrajina účet 

Člověka v tísni o.p.s. částku 100 000,- Kč. V tak nejisté době je zapotřebí se spojit a pomáhat, a to 

nejen příchozím utečencům z válečného konfliktu, ale také jeden druhému. Nezapomínejme na to.  

Ze života v obci  

Dvorská cesta vedoucí z půli cyklostezky ke statku byla v uplynulých týdnech obohacena o nový 

přístřešek a informační tabuli z dílny pana Milana Patrmana. Posezení se stříškou bylo umístěno na 

začátek cesty blíže k nové točnické zástavbě, zatímco tabule byla instalována do zatáčky zhruba 

v polovině této pěší stezky. Pro krásné umístění přibude brzy k tabuli i lavička k posezení a pokochání 

se krásným výhledem na hrady. Milanovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  

Plesová sezóna v Točníku je velice úspěšně za námi! První v řadě se odehrál dne 12. března maškarní 

bál pro dospělé, který jen hýřil nádhernými maskami. Mezi všemi zúčastněnými vyhrál nakonec Švejk 

paní Moniky Ryskové. K tanci a poslechu celý večer hrála oblíbená rakovnická skupina Šlapeton, 

podobně jako tomu bylo o týden později na chovatelském plese. Navíc se na maškarním pro dospělé 

vybralo celých 3 100,- Kč, které zastupitelstvo obratem odeslalo na účet SOS Ukrajina Člověka v tísni. 

Děkujeme za účast i za příspěvky! 

Dětské maškarní odpoledne, které proběhlo poslední březnovou neděli, bylo letos výjimečné. Po 

dvouleté pauze byl sál kompletně vyprodaný. Veliké díky patří panu Pavlu Novákovi alias DJ 

Sunnymu, který skvěle moderoval celé odpoledne a s nímž si děti užily spoustu zábavy. Na třetím 

místě se umístila krásná beruška, druhou příčku obsadila nádherná lesní víla a v soutěži o nejlepší 

masku zvítězil letos bezkonkurenční hejkal / sniper. Z masek však až oči přecházely, jedna krásnější 

než druhá! Už teď se těšíme na příští rok.  

A co nového na hradě? 

Od 1. dubna jsou již otevřeny oba hrady. Točník můžete navštívit každý den v čase 10—17 hodin, 

Žebrák má zatím otevírací dobu kratší a je přístupný pouze o víkendech od 10—16 hodin.  

Už 30. dubna na hradě Točníku proběhne dětská akce s názvem Play Mobil dětem. Pamatujete si na 

igráčky? Play Mobil nyní vyrábí novodobé verze. V rámci akce jsou pro děti připraveny hry, soutěže 

i nějaké to stavění z lega, a to vše za obvyklé hradní vstupné.  

5.—6. května Mamuti na Točníku přivítají školy a o víkendu 7.—8. května budou přístupni pro 

širokou veřejnost. Těšíme se na Vás!  

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


