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Začátkem prosince natáčela Wilma film na hradě Točníku německý historický snímek 
s názvem „Hagen“. Děj se odehrával ve 12. století. Natáčelo se v konírně a ve sklepě. 
Filmování vyžadovalo mnoho kaskadérských akcí včetně koňských. Za pronájem 
parkoviště bylo zaplaceno 42 tisíc korun.  
 
17. listopadu proběhl bujarý koncert kapely Mucha v kavárně Bárka (Točník čp.1). 
 
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 proběhla v hostinci U Václava IV. veřejná schůze, na 
níž jednotliví členové zastupitelstva představili svoji agendu za předchozí rok a učinili 
možný výhled do budoucna. Součástí schůze byla rovněž diskuze se všemi 
přítomnými občany, jejímž předmětem bylo například prořezání suchých větví a 
starých stromů v obci, úprava terénu, dopravní situace či zabezpečení dětského hřiště. 
Všem zúčastněným děkujeme. Zápis z veřejného zasedání je k nalezení na webových 
stránkách obce.  
 
Hokejisté Točníku hrají opět soutěž neregistrovaných hráčů. Teplákovou ligu. 
Na stadionech v Hořovicích a v Berouně hrají každý víkend svá utkání a čtvrtky mají 
trénink. Hráči si hradí všechno ze svého. Točník si vede v soutěži velmi dobře. Z 13 
utkání 10 vyhrál a prohrál zatím jen jediné. Poslední utkání vyhrál s HC Suchomasty 
11 : 4, s HC Cerhovice  6 : 2, s HC Broumy 16 : 2. Točník táhnou především mladší 
hráči a výborný brankář Jan Váňa. Střelecky se zatím nejvíce prosadili L. Kundrát (18), 
T. Balej (14), O. Rácz (13), J. Čermák (12 branek).  
 
2. prosince proběhla v kavárně Bárka projekce filmu “Kantuta“ o plavbě balzového 
voru českého mořeplavce, filmaře, muzikanta Eduarda Ingriše přes Pacifik z Peru 
do Polynésie. Škoda, že si této vzácné projekce neužilo více diváků. 
 
Mikulášská besídka pro děti pod taktovkou hořovického DJ Sunnyho se v neděli 
4. prosince vydařila. Na cestu domů už dětem svítil vánoční stromek na návsi.  
Byly rozneseny vánoční balíčky našim spoluobčanům starším 60 let.  
Letošní Předvánoční zpívánky v mrazu a na sněhu měly krásnou zimní a vánoční 
atmosféru. Velice děkujeme všem účinkujícím, hudlickému sborečku paní učitelky 
Spilkové, sourozencům Ráczovým i žebráckým Vodákům a také restauraci U Rytířů 
za připravené pohoštění.  
Všechny tyto akce zorganizovali a připravili členové obecního zastupitelstva. 
Děkujeme i dalším, kteří se na přípravě podíleli. 
 
Děkujeme rovněž točnickým maminkám, které uspořádaly hned dvě akce po sobě – 
Lampionový průvod na hrad Točník (6. listopadu) a prosincové Adventní putování 
za světýlky. Na obou akcích se podílí zejména členové facebookové skupiny Café 
Point Točník.  
 
V polovině prosince byla jen taktak dokončena třetí etapa pokládky nového střešního 
šindele na Purkrabském paláci hradu Točníku. Správa hradu doufá, že příští rok bude 
střecha dokončena. 
Na hradě Točníku probíhaly i další opravy: 

1) Oprava zdiva zadní brány hradu, 



2) Oprava propadu klenby v hradní věži, 
3) Výmaz podlahy v 5. podlaží Královského paláce. 

Byly také restaurovány obrazy Sv. Barbory a Sv. Jana Křtitele, které budou instalovány 
v hradní kapli Sv. Bartoloměje. Na konci roku proběhl AVU restaurátorský průzkum 
pod omítkami dvou místností vedle kaple. 
 
16. prosince proběhl každoroční vánoční koncert místní kapely Oswald Schneider 
za bujné účasti diváků. 
 
Volba Prezidenta České republiky 2023 
Volby proběhnou 13. a 14. ledna  2023. Předpokládané první kolo proběhne v pátek v 
čase 14—22 hodin, v sobotu můžete přijít k urně v čase 8—14 hodin. Případné druhé 
kolo potom vychází na pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023 ve stejný čas. 
Hlasovací lístky vám budou doručeny do poštovních schránek. V případě, že se 
nemůžete z fyzických indispozic dostavit do budovy Obecního úřadu, obraťte se na 
kohokoliv ze zastupitelstva, urnu k vám rádi přivezeme. 
 
Plánované akce na únor 2023 
Dětské maškarní odpoledne plánujeme na sobotu 4. února od 14 hodin. Přijďte si 
s dětmi užít odpoledne plné soutěží a her. Vstupné 50,- Kč, hraje DJ Sunny.  
Maškarní bál  pro dospělé potom proběhne v sobotu 25. února od 20 hodin. Bude 
připravena bohatá tombola, k tanci či poslechu zahraje oblíbená a léty prověřená 
rakovnická skupina Šlapeton. Vstupné 150,- Kč.  
Oboje se uskuteční v hostinci U Krále Václava IV. a na obou se můžete těšit 
na vyhlášení a odměnu pro nejlepší masky.  
 
Hradní sezóna 2023 začíná na Točníku o víkendech v březnu, na hradu Žebráku 
na začátku dubna. Program v kavárně Bárka pokračuje koncertem slovenské 
zpěvačky Eniesa večer 21. 1. 2023. Srdečně zveme. 
 
Na závěr prosíme naše spoluobčany, aby poplatky za svoz komunálního odpadu pro 
rok 2023 uhradili pokud možno do konce března. Do této doby budou vaše popelnice 
vyváženy i se starou známkou na rok 2022. Nové známky na rok 2023 dostanete při 
zaplacení poplatku, nebo po uhrazení bankovním převodem - číslo účtu 
0363875359/0800, cena zůstává stejná 800,- Kč plná, 400,- Kč se slevou. Také 
termíny svozů zůstávají stejné. Do 31. 3. každý čtvrtek jen černé popelnice  na 
komunální odpad. Od 1. 4. do 31. 10. střídavě jeden čtvrtek komunální odpad, další 
čtvrtek bio odpad (hnědé popelnice). Od 1. 11. opět jen komunální odpad každý 
čtvrtek. Pokud máte zájem o hnědou popelnici na bio odpad. Obec má tyto 240l na 
bioodpad naskladněné a prodává je za poloviční cenu 700,- Kč. 
 
Připomínáme loňskou změnu úředních hodin Obecního úřadu Točník 
Pondělí: 8–12 hodin a 20–22 hodin  
Středa: 14–17 hodin  
Mobilní tel.: 602 645 924, pevná linka: 311 532 065, email: Tocnik.Obec@seznam.cz 
 
Všem našim spoluobčanům přejeme do nového roku hodně štěstí, lásky a hlavně 
pevné zdraví.  
Děkujeme za vaši pomoc, podporu a přízeň. Na shledanou v dalším čísle Točnického 
zpravodaje.  
 

Váš OÚ Točník 


