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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE TOČNÍK Z  23. A 24. 9. 2022  
Volební strana č. 1 - OBORA sdružení nezávislých kandidátů   
Pořadí podle počtu získaných hlasů, získané hlasy: 1. Petr Zemánek, 105,                               
2. Jiří Šustr, 104,      3. Tomáš Mol, 103,     4. Josef Bělohlávek, 103,    5. Petr Mol, 101,            
6. Eva Patrmanová, 97,     7. Pavlína Boháčová, 88,     8. Vladimíra Cajthamlová, 42,  
  
Volební strana č. 2 - Komunistická strana Čech a Moravy  
Pořadí podle počtu získaných hlasů, získané hlasy:     1. Jana Haznerová, 9,                              
2. Pavel Rácz, 9,    3. Lucie Chocová, 8,    4. Rudolf Rácz, 8,     6. Jakub Sedlář, 7,     
Jan Polák odstoupil z kandidátky ještě před volbami. 
 
Z celkových 205 voličů v Točníku se voleb zúčastnilo 122 voličů.  Volební strana č.1.     
Obora získala celkem 743 hlasů, volební strana č.2. KSČM získala celkem 41 hlasů. 
  
Do sedmičlenného obecního zastupitelstva obce Točník prošli pouze kandidáti 
sdružení OBORA - Petr Zemánek, Jiří Šustr, Tomáš Mol, Josef Bělohlávek, Petr Mol,   
Eva Patrmanová, Pavlína Boháčová, náhradníkem je Vladimíra Cajthamlová   
 
Na ustanovující schůzi obecního zastupitelstva dne 24.10. 2022 byli zvoleni: 
Uvolněným starostou obce Petr Mol, neuvolněným místostarostou Jiří Šustr,   
druhým neuvolněným místostarostou obce Tomáš Mol 
členi zastupitelstva: Petr Zemánek, Josef Bělohlávek, Eva Patrmanová, Pavlína Boháčová 
 
Byli zvoleni předsedové a členové komisí:  
Předseda finanční komise:  P. Boháčová       členové: J. Bělohlávek, P. Zemánek 
Předseda kontrolní komise: P. Zemánek        členové: P. Boháčová, E. Patrmanová 
Předseda stavební komise: J. Bělohlávek       členové: J. Šustr, P. Boháčová   
Předseda sociální komise:  E. Patrmanová     členové: T. Mol,  J. Bělohlávek 
Předseda komise životního prostředí: P. Zemánek      členové: J. Šustr, E. Patrmanová 
Předseda povodňové komise :  J. Bělohlávek      členové: T. Mol,  P. Zemánek, J. Polák 
Odpovědná osoba za provoz parkoviště: J. Šustr 
Podpisové právo pro manipulaci s finančními prostředky obce mají Petr Mol a Jiří Šustr. 
Nové zastupitelstvo obce děkuje občanům za projevenou důvěru ve volbách. 
 
Výsledky voleb do senátu Parlamentu České republiky v Točníku první kolo: 
Michal Auředník 33 / Jiří Oberfalzer 26 / Janis Sidovský 25 / Martin Karim 7   
Senát druhé kolo - Jiří Oberfalzer    21 hlasů    /    Janis Sidovský 7 hlasů.  
Jiří Oberfalzer ODS se stal vítězem nejen v Točníku, ale také v celém obvodu  
Beroun – Praha západ a byl znovuzvolen senátorem.   
 
V sobotu 12.11. proběhne svoz odpadů, podrobnosti na vývěsce a plakátech: 
Svoz nebezpečného odpadu: pneu, elek. spotřebiče, barvy, oleje, PC, el. materiál, elektronika 
Velký kontejner na zahradní odpad:  větve, listí, keře, veškeré rostliny a odpad ze zahrady 
Velký kontejner na domovní odpad:  nábytek, koberce, okna, dveře, lina apod. 
Přivézt můžete také železný šrot, případně od vás po předchozí dohodě odvezeme sami 
Ve čtvrtek 27.10. proběhl poslední svoz bio popelnic v tomto roce.  
Nyní budou vyváženy každý čtvrtek pouze černé a plechové popelnice na komunální odpad.  



Sázení ovocných stromků v Točníku za pilou směrem k lesu Rošoška. 
Organizace Sázíme stromy nás oslovila a nabídla obci Točník 40 ovocných stromků     
k výsadbě. Prvních 24 stromků se vysadilo v neděli 23.10. Organizace Sázíme stromy měla 
své brigádníky, zaměstnance firmy Solar Turbines, která stromky i výsadbu hradila. 
Sázení proběhlo trochu jinak než jsme si představovali. Informaci o termínu jsme dostali 
pozdě.   
SMS, které jsme rozeslali občanům bohužel některým vůbec nedorazily. Omlouváme se za to. 
Ve středu 9.11. ve 13 hod. proběhne výsadba zbylých 16 stromků v aleji za pilou a za skálou. 
 
V říjnu proběhly na obecním úřadu pravidelné kontrola na hospodaření s finančními 
prostředky obce a kontrola krizové řízení obce. Obě byly bez závad. 
 
Na parkovišti probíhají úpravy, vyspádování plochy a obnovení svodů na dešť. vodu.  
1. Příkop a úprava cesty z parkoviště směr Záhořek. Vyřezání křoví, vyspádování cesty, 
úprava a napojení příkopů. V ceně 69 500,- Kč provádí firma Čermák. 
2. Úprava horní a pravé části parkoviště. Vyspádování a svedení dešťové vody z plochy 
parkoviště do příkopu podél kopce Jezevčík v ceně 93 020,- Kč provádí firma Čermák. 
V této ceně je také vybagrování 40 děr pro nové ovocné stromky. 
 
V sobotu 19.11. se koná Rybářská zábava od 20 hod. v hostinci, hraje DJ Michal. 
 
Ve čtvrtek 24.11. od 19 hodin zveme všechny občany na Veřejnou schůzi obecního 
zastupitelstva v hostinci U krále Václava IV.  Součástí bude i malé pohoštění. 
 
Naplánované kulturní a společenské akce obecního úřadu: 
Neděle 4.12. od 15 hod. Mikulášská besídka s disko pro děti s Mikulášem, čertem a nadílkou. 
Před Vánocemi předají zastupitelé balíčky našim starším spoluobčanům (balíčky dostanou 
občané Točníku od 60 let výše a také invalidní spoluobčané).  
Rodáci z Točníku, kteří nyní žijí v domovech s pečovatelskou službou, dostanou balíčky také. 
V neděli 18.12. od 16 hodin Vánoční zpívánky na hřišti. 
V sobotu 4.2. Dětské Maškarní odpoledne s diskotékou a soutěžemi. 
V sobotu 25.2. od 20 hod. Maškarní bál s tombolou a oblíbenou kapelou Šlapeton. 
V sobotu 18.3. pořádají chovatelé Točník Chovatelský ples od 20 hod., hraje opět Šlapeton. 
 
 Z Hradů: 
Na obou hradech byla ukončena návštěvnická sezóna na konci října, kdy oba hrady během tří 
dnů volna a v krásném počasí navštívilo více než 1250 lidí. Na hradě Točník pokračují stavby 
a chystá se filmové natáčení německého filmu „Hagen“. 
V říjnu se uskutečnily tyto akce: 
1.10.  „Renesanční den na Točníku“ šermíři z Plzeňského landfrídu 
7.10.  „Astronomická pozorování na hradě Žebráku“ ve spolupráci s Hvězdárnou Žebrák 
8.10.  „DivoToč“ malý divadelní festival uskupení OLDstars, 6 představení během dne 
Na závěr sezóny je instalována výstava fotografií z listopadu 1989 „Deník Háni Mahlerové“. 
 
Připomínáme 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 
 
Děkujeme za vaši pomoc, podporu a přízeň. 
      Na shledanou v dalším čísle točnického zpravodaje.    OÚ Točník 


