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Vážení spoluobčané,
venku je sice lezavo a již pár týdnů fouká velmi silný vítr, který působí komplikace snad každému
z nás, nenechme si tím ale zkazit náladu! Nový rok je již v plném proudu a pomalu i únor se blíží ke
konci. Přicházíme proto s dalším vydáním točnického zpravodaje, ve kterém Vás seznámíme
s novinkami v obci, a to už i včetně plánovaných kulturních akcí.
K tomuto vydání zpravodaje náleží výjimečně i příloha týkající se odpadového hospodářství, prosíme
o její bedlivé přečtení. Pokud byste měli jakoukoliv otázku, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme
za Vaši podporu, přízeň i spolupráci!
Váš Obecní úřad Točník

Z jednání obecního zastupitelstva
Minimálně polovina Točníku si zcela určitě všimla velmi častých výpadků elektrického proudu, za což
pravděpodobně může špatný stav transformátoru, k němuž je „Zaskála“ až k Patrmanům připojena.
Obec urguje dodavatele energií, které Točníku poskytuje skupina ČEZ, a.s., aby transformátor
v nejbližší době řádně zrevidoval.
Od 6. do 11. března se bude v okolí Točníku, respektive v Záhořku, točit nový snímek s názvem Blood
and Gold (v překladu Krev a zlato), jehož děj se odehrává ke konci 2. světové války. Z parkoviště až
k Záhořku následně proběhne oprava vozovky tak, aby byla dobře průjezdná.
Zlepšení bezpečnosti by se měla dočkat i „Špacírka“, pěšinka, která vede od skály až do hranic pod
hradem Točníkem. Vloni se v blízkosti průjezdu mezi skálou utrhl velký kámen, ale naštěstí se zasekl
o stromy, a ačkoliv síla přírody nezná hranic, odborníci z Colloredo Mansfeld se na základě
provedené studie pokusí bezpečnost v tomto úseku alespoň trochu posílit.

Chodník u krámu je již po revizi Památkového ústavu a v nejbližší době by měla začít jeho oprava,
kterou provede firma Jiřího Erazíma.
Za skálou byl nainstalován nový měřič rychlosti. Toto místo je velmi problematické, vozidla zde
nedodržují zákonem stanovenou rychlost 50 km/h, a proto jsme se rozhodli toto kontrolovat. Proto
prosíme nohu z plynu, až budete kolem projíždět.
Zároveň prosíme také všechny občany, aby se pokusili udržovat pořádek v obci, a to zejména kolem
kontejnerů. Velký problém je poslední dobou zanechávání autoskel u kontejneru na sklo – ta sem
rozhodně nepatří a hrozí nebezpečí pořezání se, a to nejen dětem a psům.

Maškarní plesy
V sobotu 12. března 2022 se v hostinci U Krále Václava IV. uskuteční (po dlouhých dvou letech
čekání) maškarní ples pro dospělé. K tanci a poslechu bude od 20 hodin hrát naše oblíbená
rakovnická skupina Šlapeton, o půlnoci vyhlásíme tombolu a pořadí tří nejlepších kostýmů. Vstupné
činí 100,- Kč, lístky si můžete zamlouvat u pana Jiřího Šustra. Těšíme se na všechny krásné masky!
Poslední březnovou neděli, tedy 27. března 2022, se uskuteční rovněž na sále místní Kocandy dětské
maškarní odpoledne plné soutěží a her. Od 15 do 17 hodin bude naše nejmenší bavit DJ Sunny.
Zlatým hřebem odpoledne by mělo být vyhlášení tří nejkrásnějších masek, ale berme to prosím
sportovně, všechny budou jistě skvělé. Vstupné pro dospělé 50,- Kč, děti neplatí.

Chovatelský ples
V sobotu 19. března 2022 Vás Český svaz chovatelů Točník zve na tradiční chovatelský ples rovněž
na Kocandu. I zde hraje oblíbený Šlapeton, začátek večera v 19 hodin. Vstupné 120,- Kč. Místenky
jsou k dostání v předprodeji přímo v Hostinci.

A co nového na hradě?
V kinech právě hrají nový film, který se natáčel na hradě Točníku! Snímek Margrete – královna severu
vznikl v koprodukci Dánska, Švédska, Norska, Polska, Česka a Islandu. Kromě Točníku byste měli
v částech filmu rozpoznat i Křivoklát.
Od 5. března navíc hrad Točník otevírá! Návštěvníci mohou zavítat o víkendech, a to v čase 10—16
hodin. Na Vaši návštěvu se těší hradní tým, Agáta s Martinem a v neposlední řadě i Sůšo.
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