
Točnický zpravodaj č. 208     září 2022 

 
V měsíci září se konají hned dvoje volby.   
Do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, kde také Točník bude volit nového senátora za náš 
volební obvod, a do zastupitelstev obcí.  V pátek 23. 9. od 14 do 22 hodin  a  v sobotu 24. 9. od 8 
do 14 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb se bude konat o týden později.  
Starší a méně pohybliví občané mohou volit také z domova. Stačí před volbami kontaktovat 
starostu na tel. 602 645 624 nebo v den konání voleb volební komisi tel. 311 532 065.  
 

 

Sdružení OBORA  pro komunální volby 2022   
Sdružení nezávislých kandidátů Obora pro volební období 2022—2026 tvoří z větší části současní 
a dlouholetí členové zastupitelstva, doplněni novými kandidáty, kteří zastupitelstvu, a tedy i obci 
Točník, v minulosti pomáhali s kulturou v obci a dalšími akcemi.   
 

Kandidáti sdružení OBORA 

Petr Mol,  62 let,  instruktor HZS ČR ....  současný starosta 

Jiří Šustr, 52 let,  obchodní zástupce ...  současný místostarosta 

JUDr. Petr Zemánek,   59 let,   kastelán hradů Točník a Žebrák  ...  současný zastupitel 
Ing. Tomáš Mol, 39 let,   OSVČ   ....  současný místostarosta 

Josef Bělohlávek, 51 let,  operátor výroby   ....  současný zastupitel 
Eva Patrmanová,  58 let,  úřednice 

Pavla Boháčová,   57 let,   operátorka 

Bc. Vladimíra Cajthamlová,  25 let,   studentka   ....  současná zastupitelka 

 

Realizované akce v obci Točník v období 2018—2022 

- nové stání pro kontejnery na tříděný odpad v nové zástavbě a také úprava stání u bytovek 

- dva nové měřiče rychlosti ve směru od Žebráku a od Březové 

- oprava kanalizace za skálou a u pivovaru a nový chodníku podél pivovaru 

- opravy  cest za skálou, za pilou, k parkovišti, u bytovek (nad křižovatkou na Bzovou) 
- nová cesta od statku k zahrádkám a propojení této cesty s cyklostezkou na Žebrák 

- oprava chodníku a přechodu podél nové zástavby ve statku  
- na náš podnět opravena  cesta kaplička-statek a instalována nová svodidla směr Březová 

- oprava  jezu za skálou pod mostem a výjezd z něj (nové panely) 
- úprava Dvorské cesty (statek-Žebrák u křížku) nový altán na zač. cesty a tabule s fotografií 
- opravy parkoviště pod hradem, které je díky velkému spádu, deštěm často poškozeno 

- postupně byla provedena výměna celého veřejného osvětlení (světel i sloupů) 
- oprava fasády budovy obecního úřadu a prodejny 

 

Plány sdružení OBORA pro nové volební období  
- dokončení vodovodu v úseku kaplička - statek 

- spolu s rybáři oprava poškozené hráze Pekelského rybníku 

- opravy místních komunikací a chodníků  
- pro nové občany v zástavbě bývalého statku vybudování druhého svozového místa pro kontejnery 
na tříděný odpad 

- na parkovišti pod hradem Točník provést další úpravy a zabránit splavování štěrku z této plochy 

- zvýšení dohledu a dodržování pořádku u kontejnerů na tříděný odpad 

- oživit a udržovat kulturní akce v obci pro všechny věkové kategorie  
 

I nadále chceme pokračovat v pořádání Staročeských májů, Maškarního plesu, Vánočních 
zpívánek, Pěkné při svíčkách; pro děti Maškarní bál, Mikulášskou besídku, Dětský den. Přemýšlíme 
i nad dalšími dětskými akcemi jako Halloweenská/Dušičková stezka či Čarodějnické putování.  
Rádi bychom se vrátili k pořádání zájezdů do divadel, oslavě MDŽ a dalších akcí.  
K tomu, ale potřebujeme zájem také vás, občanů Točníka. 



- oživení sportovních akcí pro děti i dospělé (turnajů a sport. utkání) i zde je zapotřebí váš zájem 

- zrekonstruování  a vylepšení sportovního areálu (nový parket, hřiště na nohejbal, plechový sklad) 
- vylepšení a upravení celkového vzhledu sport. areálu, a to včetně parketu, pódia i dětského hřiště    
- udržování stezky a cyklostezky okolo Točníku (úprava zeleně, výsadba stromů, nové lavičky) 
- v nové zástavbě ve statku dokončení klidové a odpočinkové zóny kolem rybníčku    
 

Nebráníme se realizovat návrhy a uskutečnit akce, se kterými přijdou sami občané. I v minulých 
volebních obdobích jsme dělali ankety, kde sami občané vyjadřovali své návrhy a přání.  
Rádi podpoříme nejrůznější aktivity místních občanů. Organizačně i finančně. 
 

Chceme pokračovat v dobré komunikaci a spolupráci s hrady, památkáři i CHKO Křivoklátsko. 
To se zatím daří, především díky panu kastelánovi, který je členem zastupitelstva. 
 

Chceme i nadále pomáhat našim občanům, kteří mají zdravotní problémy nebo se ocitli v nouzi. 
Dárkové balíčky, které předáváme našim občanům k příležitosti kulatých narozenin a vánoční 
balíčky pro starší občany chceme předávat i nadále. A to i našim občanům v DPS. 
  

Kandidáti za sdružení OBORA jsou všichni bez stranické příslušnosti. 
Všichni mají trvalý pobyt v Točníku, včetně jejich zmocněnce. Většina jsou zkušení komunální  
politici s praxí 10—30 let.  Děkujeme vám za vaší dosavadní důvěru. Chceme pokračovat. 
Přijďte k volbám a podpořte nezávislé sdružení OBORA. 
 

Komunistická strana Čech a Moravy ….. kandidáti do zastupitelstva                                                

Bc. Lucie Chocová   34 let   OSVČ    Hořovice                                                                                   

Ing. Jan Polák   59 let   správce majetku     Točník                                                                              

Rudolf Rácz   50 let   elektrikář     Točník                                                                                                   

Bc. Jana Haznerová   43 let   učitelka MŠ     Točník                                                                              

Pavel Rácz   49 let   zedník      Točník                                                                                                   

Jakub Sedlář   25 let   mechanik    Žebrák 

Informace o dění v obci: 
Hradní návštěvnická sezóna je oproti minulým letům trochu slabší.  
V létě pomohl vylepšit výdělek na parkovištích především festival Hrady CZ, kde jsme 
vydělali rekordních 375 tisíc. Děkujeme zastupitelům a dalším brigádníkům, kteří strávili pracovně 
s festivalem celý víkend. Za 2 měsíce prázdninového provozu vydělala parkoviště obci  620 tisíc.  
 
Obecní úřad nakoupil 3 nové kontejnery do nové zástavby ve statku v ceně 18 800,-.  
Kvůli navýšení počtu kontejnerů  bylo také upraveno a rozšířeno kontejnerové stání v ceně 42 500,-. 
 
Od srpna má obec Točník nového zaměstnance na částečný pracovní  úvazek p. Jaroslava Stauda. 
Točník se rozrůstá a přibývá neustále více administrativní práce. Z toho důvodu už nestačí  
Neuvolněný starosta. Proto má obec Točník od 1.srpna uvolněného starostu pana Petra Mola. 
 
Nové úřední hodiny Obecního úřadu Točník 

Pondělí  10 – 12 hodin    20 – 22 hodin      Středa    14 – 17 hodin    
mobil. tel. 602 645 924     pevná linka – 311 532 065       email – Tocnik.Obec@seznam.cz 

 
V měsíci říjnu máme v plánu spolu se sdružením Sázíme stromy z.ú. vysadit 20 ovocných stromů 

do aleje od pily směrem k lesu Rošoška. Stromy zdarma poskytne sdružení Sázíme stromy. Termín 
ještě upřesníme. Rádi bychom vyzvali rodiče s dětmi, aby se zúčastnili a vysadili si svůj strom. 
 

Děkujeme za vaši přízeň a podporu. Krásné babí léto a začátek školního roku. 
                                    Na shledanou v dalším čísle Točnického zpravodaje. Váš OÚ Točník 
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