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SKAUTSKÉ PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ 
      

 

   Letní prázdniny utekly jako voda a než 
se naplno rozběhne školní výuka, 
ohlédněme se ještě na chvíli zpátky. 
Předprázdninový čas byl plný nejistoty. 
Bude tábor, nebude tábor? Budou 
povinné roušky, nebo dokonce testy? 
Otázek spousty, nejistota veliká. Když 
už se zdálo, že všechna nařízení 
zvládneme, přišla rána největší. Jen pár 
týdnů před odjezdem byla skautská 
základna v jižních Čechách s ohledem na 
nařízená preventivní opatření pro tábory 
definitivně uzavřena. Byl to šok.  
   Naštěstí máme ještě naše stále 
tábořiště. Místo do Nových Hradů jsme 
4. července vyrazili směr Nejdek. Místo 
dvou rozlehlých jihočeských chalup jsme 
si užili dva týdny pod stany. Počasí 
občas nebylo zrovna nejvlídnější, však 
skaut na mysli neklesá, a i přes chladná 
rána či dešťové kapky se nám domů    
18. července vůbec nechtělo. Za dva 
týdny táborového dobrodružství jsme 
byli všichni doslova provoněni kouřem 

táborových ohňů, prosyceni duchem 
přátelství a kamarádství.  
   Jaké že vlastně bylo letošní táborové 
dobrodružství? Všechno to začalo vyprá-
věním starého Naftalína. V papírové 
krabici od bot plné páchnoucích kuliček 
proti molům jsme nalezli v naftalínu 
ukryté lesklé kamínky – diamanty. 
Příběh starého muže se najednou začínal 
zdát pravdivý. Kdesi v džungli amazon-
ského pralesa za třetím vodopádem je 
snad naleziště brazilských diamantů. 
Kdo by se nechtěl alespoň na chvíli stát 
lovcem pokladů? I nás se zmocnila 
touha po dobrodružství. Překonávali 
jsme nástrahy amazonského pralesa, 
bojovali jsme s peřejemi Amazonky         
i krvelačnými krokodýly. Stále nám byl 
také v patách muž se zeleným očima…  
   A jak to všechno dopadlo? Stejně jako 
v příběhu Rájem i peklem spisovatele     
a dobrodruha Otakara Batličky. Tato 
povídka byla totiž inspirací pro naši 
celotáborovou hru. Chcete-li skutečně 
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vědět, jak to dopadlo, nezbývá vám než 
zajít do knihovny. 
   Kdo si nechce o dobrodružství jen číst, 
může se k nám přidat. Skautské schůzky 
budou opět probíhat každé úterý          
od 17 hodin. Letos se sejdeme poprvé 
v úterý 8. září. Těšit se můžete na zcela 
opravenou klubovnu. Za rekonstrukci 
klubovny děkujeme panu starostovi       
a městu Hroznětín.  
 

 
 

 
 

Za skautský oddíl Bystřina  
Ing. Josef Macke 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
    

   Dne 10. října 2020 se uskuteční 
v Obřadní místnosti Městského úřadu 
Hroznětín vítání občánků. 
   Rodiče mohou svá miminka přihlásit 
na městském úřadě v kanceláři matriky 
nejpozději do 1. 10. 2020. 

 
 

Zdeňka Reinlová, matrikářka 

POMÁHÁME TEREZCE Z OSTROVA 
 

  Letošní již šestý ročník benefičních dní 
na Velkém Rybníku je věnován, tento-
krát ve spolupráci s nadací „Pomáhej 
srdcem“, čtyřleté Terezce z Ostrova. 
Osud jí do vínku nadělil nelehký životní 
úděl. Po genetických testech se zjistilo, 
že Terezka se narodila již se vzácným 
genetickým onemocněním, tzv. trizomií 
dvanáctého chromozonu. V celé repu-
blice jsou pouze dvě děti s tímto 
syndromem a ani lékaři nedokáží říct,  
co Terezku v budoucnu čeká. Nyní je Te-
rezka v péči mnoha odborných lékařů, 
absolovuje hipoterapii, ergoterapii, cvičí 
Vojtovu a Bobath metodu a jezdí na 
neurokliniku ATC na cvičení Therasuit. 
Terezka nechodí, neleze, ale nyní se po 
třetí návštěvě neurokliniky ATC dokáže 
alespoň sama posadit. Motorický vývoj 
jde sice pomalu, ale zatím postupuje       
a všichni věří, že se podaří tento stav    
co nejvíce zlepšit.  
  Pomoc Terezce bude směřována hlavně 
na finančně velmi nákladné pobyty na 
neuroklinice a na nákup různých zdra-
votních a vzdělávacích pomůcek, které  
jí pomohou zlepšit kvalitu života.  
   Pořadatelem benefičních dní je Sdru-
žení obyvatel Velkého Rybníka a Ru-
prechtova a město Hroznětín. Součástí 
letošního benefičního dne bude i cha-
ritativní aukce, ve které se bude dražit 
zapůjčení osobního automobilu Merce-
des s plnou nádrží, let vrtulníkem, let 
balonem, dres hokejové Energie a mno-
ho dalších hodnotných věcí. 
   Naší snahou je nemocným dětem 
pomáhat a spoustě věcí je naučit, ale 
uvědomujeme si, že právě tyto děti jsou 
ty, které nás samotné vlastně nejvíc učí a 
obohacují. Děkujeme předem všem, kteří 
se letošní pomoci Terezce zúčastní, 
protože pomáhat druhým má smysl! 

 

Zdeněk Janský, místostarosta města  
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BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 

Opět pořádáme oblíbenou dětskou 
podzimní/zimní burzu, kde pořídíte 

 

Vše pro děti od 0 do 15 let 
 

(oblečení, obuv, hračky, kočárky, 
autosedačky…) 

 

Prodej v sobotu 
12. září od 9.00 do 12.00 hodin 

v Městském společenském centru 
v Hroznětíně 

(budova knihovny) – I. patro. 
 
 

Číslo prodávajícího a další informace 
obdržíte na tel. čísle 602 130 860 

nebo na e-mailu: zreinlova@seznam.cz 

OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH 

   Na základě letošní situace a na to na-
vazujícím vydáním omezujících opatření 
předkládáme seznam dalších úprav akcí 
plánovaných v letošním roce.  
   Vzhledem k přesunutí Benefičního dne 
s Terezkou na Velkém Rybníku na 12. 9. se 
nebude konat Loučení s létem plánované 
na 19. září.  
   Z důvodu složitosti zajištění a nutnosti 
přijmout velký rozsah opatření se ne-
budou konat Dožínky plánované na 3. 10. 
   Zároveň dochází k přesunu podzim-
ního Hroznatova běhu ze 13. 9. až na 
neděli 1. 11. 
   S poděkováním za pochopení.         

 
 

Zdeněk Janský, místostarosta města 

VÝKOPOVÉ PRÁCE NA CYKLOSTEZCE

   Na různých místech cyklostezky Hroznětín - Merklín se nyní provádí výkopové práce. 
Jedná se o napojení obce Merklín na vodovod a kanalizaci Hroznětína. Významná stavba  
v rámci Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech potrvá do 31. října 2021.    
   Přestože jsou práce na cyklostezce velmi dobře označeny a zajištěny, dbejte prosím 
zvýšené opatrnosti. 
 

    
 

Eva Jandáková, Martin Maleček 
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