Dne 11. ěervna 1996 se konalo mimořádné zasedání
OZ Neubuz a projednalo:
- odkoupení prodejny Potravin v Neubuzi od Jednoty Z|ín.
Po projednání podmínek by|o schvá|eno všemi přítom.
nými tento objekt odkoupit

.oZ

schvá|i|o změnu v rozoočtu na rok 1996 z důvodu
odkoupení prodejny Potravin

zo projedna|o:
situaci s pronájmem prodejny Potravin s. r' o. Danko

Dne 24. července 1996
-

Lípa do konce roku 1 996

- ukončeníprovozu sk|ádky

- projedna|o

z

.|0'-

úpravu ceny obědů ŽákŮ
Kč na 12,- Kč za oběd.

Dne 25. září 1996 oZ projednalo:

přípravu voleb do Senátu PČR, které se uskuteční
'15. a 16. listooadu 1996
- vza|o na vědomí zprávu ředite|ky ZŠNeubuz paní Mgr'
Lýdie Staroveské o přípravě ZŠna ško|ní rok 1996-97
- projedna|o nově zpracovanou studii na přívod a rozvod
vody do našíobce a zadání da|šíhozpracování doku.
-

mentace

PDo Bí|á h|ína

. svoz domovního odpadu Íirmou Joga Luhačovice
. oZ schvá|i|o výkup pozemků od manŽe|Ů S|ováčkových
č. p. 7. Jedná se o pozemky, které byly zabrány pro

Da|šízasedání oZ se uskutečnív listopadu .|996.

sk|ádku PDo.

Nový Yítr v policii

V |etošnímroce doš|o jiŽ čtyřikrát ke
změně ve ve|ení po|icie ČR ve Vi-

zovicích. Zhruba před dvěma měsíci
nastoupiI do Íunkce veIite|e kpt. Šabršu|a, zkušený krimina|ista z Prahy'
Změna to by|a ve|mi pozitivní a její
důs|edky jsou vidět. Především je

vidět poIicisty v uIicích i našeho
města, a to nejen ve dne, a|e také
v noci.

o změně hovoří i nás|edující data:
-

za 6 týdnů by|o vybráno na b|okových pokutách 140 000,- Kč, coŽ je
víc jak za ce|ý rok 1995 (Peníze

jdou na konto Íinančníhoúřadu Z|ín

a tedy se vrací k občanovi, poli.
cisté z této částky nedostávají

*

Žádný podí|.);

za stejnou dobu by|o odebráno 64
řidičských průkazůpro poŽití a|koho|u. Zajímavé je, Že jedna třetina
by|a ze Slušovic;
by|o odebráno 72 technických prů.
*

kazŮ motorových vozide| pro nedo.
statky v technickém stavu vozide|;

by|o vyhoštěno 6 cizích státních
příslušníků,především pro organizování krádeŽí:

-

zŠNeubuz, a to

Vladimír Hyněica
starosta

s námi nebudou souh|asit, a|e tyto
akce přispívají ke zvýšenípocitu
bezpečnosti občanů,dopravy, ma-

by|i zatčenítři de|ikventi, kteří by|i
h|edáni v ce|ostátním pá|rání;

jetku, a po tom jsme dlouho volali.

s Prahou Íantastický vý-

o těchto aktivitách inÍormova| 9. 7.
a7, 8. 1996 na poradě všech sta-

' objasněnost kriminá|ních případů
vzrost|a o 8 "/" na 48 "Á, coŽ je ve
srovnání

s|edek (v Praze tje objasněnost
16 %, samozřejmě je zde podstatně vyššíkrimina|ita). Znamená to

tedy, Že zhruba kaŽdý kdruhý de.
Iikt

je objasněn.

K takovým výs|edkům |ze jen b|ahopřát. Samozřejmě, Že postiŽení

VeIitel policie ve Vizovicích nás
rostů regionu, přitom by|y dohodnuty

i změny da|šíspo|upráce. Vedení
města přis|íbilo těmto tendencím
maximá|ní podporu.

FR

(převzato ze
Sl ušovického zp ravodaje)

Vo|by do Senátu

Ve dnech.15' a 16. |istopadu proběhnou v ce|é Českérepub|ice volby do
druhé komory Par|amentu Českérepubliky. Naše obec je zařazena do
volebního obvodu č. 78. Ve vo|bách budeme vo|it jednot|ivce, kteří budou
navrŽeni po|itickými stranami, tudíŽ se nebudou volit po|itické strany' Pokud
z navržených kandidátů nikdo nezíská přes 50 % hlasů, budou se vo|by
opakovat. Druhé kolo senátních vo|eb by proběh|o 22' a 23' |istopadu 1996.
Vo|by budou probíhat stejným způsobem jako volby do Pos|anecké sněmovny PČR. To znamená, Že voliči dostanou h|asovací |ístky domů v obá|ce.

Pokud by se vo|by opakova|y, tak h|asovací |ístky nebudou roznášeny do
domu, a|e vo|iči je dostanou ve vo|ební mistnosti. Zde dostanou obálku, do
které v|oŽí jeden hlasovací |ístek a tuto obá|ku v|oŽí do vo|ební schránky.
vo|ební komlse

ZE SKOLNICH LAVIC
v7

ŠreoLNí.nore1996=97
Nový Školitírok"v neubuzské ško|e začal opět pasováním
prvňáčků..Patnáct:nových Žáčkůob|ék|o trička obecné' školy
Neubuz, zaŽvoni|o si na zvoneček, přeskoči|o |at'ku a vstoupi|o do zatímneznámé třídy. Ve|mi rych|e však poznali, Že z na.
šíško|ynemusí mít strach.
Díky panu starostovi a zastupite|stvu obce celá ško|a září
čistotou. Přes prázdniny by|4 natřena všechna okna, ce|á
ško|a byla vyma|ována. Natřené dveře svítíkrásnou oranŽo.
vou barvou a ve ško|e je stá|e s|unečno. Výzdobu si Žáci udě.
|ali sami. Jejich nakres|eňé výkresy se da|y zarámovat a tak
se můŽete podívat na jejich ma|ířské umění vystavené na

chodbách školy'
Na ško|e vyučuje 1..2. ročníkpaní učitelka Dana Homo|.
ková, 3..4' ročníkvyučuje paní ředitelka Mgr. Lydie Staroveská. Ško|nídružinu vede paní vychovate|ka Hana Červen-

ková, němčinu učípaní učite|ka Mgr. He|ena Vývodová.

Ce|kem je na ško|e 39 Žáků' Do ško|nídruŽinychodí25 žáků.

obědy vydává paní Marie Koby|íková, nyní ji zastupuje
paní |vana Tomšů.Paní Eva Lukešová je ško|nicí a zároveň

provádí úk|id.
Ško|a nadále pracuje pod|e projektu obecná ško|a. Pátý

ročníkse nám na ško|e nepodaři|o zajistit.
Tak jako v uplynu|ém roce i |etos se bude ško|a podÍ|et na
ku|turním životě obce. Bude se účastnitrŮzných mimoškolních
aktivit. JiŽ v |istopadu pojedou děti do Brna na Master c|ass
v dětském aerobiku. Z akcí již obso|vovaly konceft cimbá|ové
muziky RÉVA.Byly aktéry výstavy ,,Dětská kresba z neubuz.

ské ško|y.., která proběh|a ve s|ušovické soko|ovně při os|a-

vách města S|ušovic'
Také Drakiáda 20. 10. by|a ve|mi zdaři|á. DrakŮ |Ítalo v ob-

Iacích hodně a komu se to nedaři|o, aspoň si zazávodi|.
Padesát šest dětí proběh|o běžeckou tratí. Závodu se účast.

ni|y děti nejen z Neubuzi, a|e i ze S|ušovic, Trnavy, Všeminy
a ze Z|ína, Pro každéhoz nich se naš|a aspoň ma|á odměna.
K|ub rodičůze ško|y přichysta|něco na zahřátí ipro hosty '
Na ško|e je opět výtvarný krouŽek, spot1ovní hry, taneční
a pěvecký krouŽek. PrůběŽně děti chodí i do e|ektronického
a dramatického krouŽku.
opět vychází Št<otničasopis Všezná|ek. Letos se nám
však nepodaři|o získat sponzora na jeho mnoŽení a jiné vzni.
kajícínák|ady, proto kaŽdé čís|obude stát 5'- Kč. Dětem jeho
tvoření dě|á radost. Věřím, že tato po|oŽka je opravdu ma|á
a jejich činnost podpoříte. Časopis Vás inÍormuje o čínnostech
na škole i o spisovate|ských a výtvarných dovednostech dětí.
chcete.|i se na své děti informovat, mŮŽete přijít kdykoliv
do ško|y od 7.00 do 8'00 hodin nebo se písemně domluvit na
schůzce s třídníučiteIkou'
Ještě uvidíme, jak se nám podaří letošní rok dětem zpří.
jemnit' Ško|a však Žije a nedostatkem dětízatím netrpí' Chtě|i
bychom udrŽet dobré jméno ško|y a o to se budeme snažit po
ce|ý příštíškoInírok. Děkujeme všem, kteří nám při tom
pomáhají.

Mgr. Lydie Staroveská
ředite|ka ško|y

PRAVĚK . nebo toky ieden den ve ško|e
(ohlasy dětí na netradičníformu výuky

oh|as první:
Ve čtvrtek 17. října jsme by|i v pravěku'
středověku a starověku. Paní učite|ka
řek|a ať se ořev|ečeme do masek. První
Úko| by| at' uděláme příbuzná sIova
k s|ovům věk a |ov. A oak z těch s|ov

jsme sk|ádali věty. Potom jsme spo|ečně
vymys|eIi básničku, která zněla takto:
to je doba zlá,
mamutŮm se jenom zdá,
Že je doba ledová'
Lidé loví mamuty
zaŽenou je do tlupy

Pravěk

huf, huf, huf,

pračlověk je príma kluk.
Jak jsme se nauči|i tu básničku, šli jsme
postrašit prvňáčky a druháky' Pak jsme
se vráti|i do třídy a mě|i jsme přestávku.
Po přestávce jsme dosta|i krabice a mě|i
jsme se rozdělit na dvě skupinky, protože by|y jenom dvě krabice. V těch sku-

pinkách jsme mě|i za úko| nakresIit

mapu a pojmenovat ji' Pak jsme mě|i za
úko|' jak jsme by|i ve skupinkách, vy-

mys|et tanec' oba tance by|y krásné.
Potom jsme stavě|i jeskyň. AŽ jsme ji
mě|i, prvňáčci a druháci se š|i podívat do
muzea. AŽ se vráti|i do|ů' Š|ijsme na

oběd a to by| konec.

Pet'a L.

v

projektu obecné školy)

ohIas druhý:
Jednoho dne nám paní učite|ka řekla,
Že si uspořádáme

takový ma|ý karneva|'

Na druhý den jsme se seš|i a uspořáda|i
jsme se do jednoho kmene. Nemyslete
si, všichni jsme mě|i nějaké masky, aj
panÍ učite|ka. Pak jsme kres|iIi na veIký
výkres nějaké velké město a vymysIe|i
jsme si názvy vesnic a měst, některé
jsme měli srandovní. prostě jsme to mě|i

všichni pěkné. Pak nám paní učite|ka
řek|a' Že si máme vymysIet nějaký
tanec a tak jsme se rozdě|i|i do dvou
skupin a pak jsme š|i vymýš|et nějaký
tanec. AŽ jsme ho vymys|e|i' tak jsme
ho š|i ukázat paní učite|ce' Pak jsme se
naučiIi básničku, kterou jsme si Vymys-

leIi a šli jsme ji předvést prvňákům
a druhákům. První a druhá třída dě|ali

sami po|évku a tak nás pozva|i ji ochutnat' Byla dobrá. Až jsme pojed|i, tak
jsme š|i navrch do třídy a pak jsme si
ještě sněd|i tu svačinu, přiznám, že už
jsme to nemohIi sněst. Paní učiteIka
nám nachystala úko|. Mose|i jsme udě.
|at

z tvrdého papíra jeskyň, to se

ví,

pomáhala nám i paní učitelka. Pak se
na nás š|i podívat první a druhá třída a díva|i se na nás jako kdyby nás
nikdy nevidě|i' Pak jsme se š|i přesléc

a pak jsme šli na oběd a pak jsme

domů.

š|i

xY

oh|as třetí:
Ve ško|e jsme si hráli na pravěk. Doma
jsme si udě|a|i ob|ečeníco nosi|i pravěcí
|idé. Marek by| náčeInÍkem kmene. Já
a David jsme by|y lndiáni a muse|i jsme
h|ídat náče|níka a jeskyni' ve které jsme
bydle|i. HoIky děla|y pravěké ženy a děti.
Sedě|i jsme u ohně, který jsme si udě|a|i

ze dřeva a krepového papíru. Moc se
nám to lÍbilo.

Tomáš D'

Vybráno z oh|asů:
*
Dneska jsme mě|i ve ško|e pravěkový
Život'

- ... každá
t|upa nakres|iIa pramapu.
-

-

VymýšleIi jsme s|ova na kořen .|ova -věk. a pak na ty slova věty' Za malou chví|i nás ořišeI navštívit v|ádce
jiného kmene a ty věty si s námi zkon.
tro|ova|' Pak zase odeše|, protoŽe v je.
ho kmenu byly spory.
'.. by| tam také jeden dinosaurus, který

se nesmě| vůbec zabít, aby tam

totiŽ

ještě vůbec nějaký byl ještě Živý.
- ... a tak náš den pravěku končí.Moh|o
- Ls by být takových dnívíc.

Zdjezd pro důchodce

ápo\eěewlaá wbri}aa

Dne 31' 8. .t996 jsme se zúčastnilizájezdu pro důchodce, který pro nás uspořáda|
ráno jsme vyje|i z návsi směrem na ótrokovice. Podívali
jsme se do nového koste|a, zasvěceného sv. Vojtěchovi. Po mši svaté a prohlÍdce
koste|a, kteý se nám všem |íbi| jsme je|i do Buch|ovic. Zde jsme proš|i zámeckou
zahradou, navštívi|i výstavu fuchsií a pěkný zámeček. Na oběd jsme si zaje|i na
Velehrad a po načerpánída|šíchsi|jsme vyrazi|i na hrad Buch|ov. By|to náročný
vý|et vzh|edem k ve|kému mnoŽství schodů, přesto jsme je téměř všiónni statečně
zdola|i. Spokojeni, ve zdravía pohodě, jsme se v 17 hodin vráti|i domů. Záiezd se
vydařiI a uŽ se těšíme na příštírok, že se zase někam podíváme.

NAŠtJUBlLANT!

oÚ Neubuz. V sobotu

(|V. čtvrtletí96)

2.10. oškera Antonín č'p. 5
'l
8.1 0. Bučánek Jaroslav č.p.
1 9.10. Janů Marie č'o. 22

29j1'

s podzimnÍ částíročníku1996-97.

SoutěŽ jsme zahájili 11 ' srpna, a to na
domácím hřišti s muŽstvem Bratřejova.
Toto utkání jsme doved|i do vítězného
konce. Vyhrá|i jsme 4 : 3. Zdá|o se, Že
'^ s om|azeným muŽstvem by se nám
mělo začítdařit' Avšak neby|o tomu
tak' Naše předpok|ady byly my|né'

Hned v dalším zápase na Hvozdné

jsme prohrá|i vysoko 0 ; 8. To i na tre.
néra pana Grebeníčkaby|o aŽ pří|iš'
Hráči přistupova|i k zápasu ve|mi nediscipIinovaně.

NásIedovaIo utkání s VeseIou, kdy
hráči bra|i zápas da|eko zodpovědněji,

a|e chybě|o trochu sportovního štěstí.
Prohrá|i jsme 0 .. 2. První neděli v září

jsme vyjíŽdě|i do Jaros|avic, které
sestoupi|y v minulém ročníkuze |||. třídy. Všem by|o jasné, že to nebude
snadný zápas. Výs|edek 1 : 9 v náš
neprospěch hovoří jasně'

A pak nás|edovala da|šíutkání, která
jsme prohrá|i. Ažv předpos|edním ko|e
jsme dokáza|i na v|astnÍm hřišti uhrát
remízu s muŽstvem Kašavy v poměru

^ 2:2.

PosIední zápas podzimu jsme hrá|i
v Lípě. I toto utkánÍ skonči|o pro nás

neúspěšně.TabuIka po podzimní části

vypadá tedy následovně:

B

8

3. Vese|á B
4. Lukov B

7

1' Fryšták
2.

Jaroslavice

B
B
7. V|čková
8. Kašava
9. Bratřejov
10' Lípa
1 1. Neubuz
5' Zádveřice
6. Hvozdná

7
5
5

4
3

2
2
1
1

20
30

zl

óz
14
tc

25
1-?
.ía
ía

28:11 26
44 9 24
31:11 23

22:18
26:20
32:26
'14:"19

26:32
2A:46
10;35
12:38

18
16
13
11

9
7

4
4

Co říci na závěr? Snad jen to, at'nám
jarnÍ část soutěŽe vyjde o něco |épe'
V tabuIce si mŮŽeme přece jenom
polepšit!

Badomír Vykopal
prezident 1. FC Neubuz

89
39

Záhořáková Marie č.p'

70 let

3.12. oškera Eduard č.p'
Přejeme hodně zilraví do dalších let.

83 |et

NARozENí

důchodci

Chtě| bych Vás ve stručnosti seznámit

82 let
88 le|
82 let

54

17' 9. 1 996 Švajda Miros|av č.p. 22

Hodně štěstído života.

Děkujeme paní ředite|ce Mgr.
Lydii Staroveské a jejímu tá.
borovému týmu za uspořádá.
ní prázdninových pobytů na.
šich dětí: turistický tábor na
Příschlopě (26.7.. 4. 8. 1996)
a taneění tábor Horní Bečva
(Í1.8. - 18.8.1996).

Úunrí
12. 10. 96 Pavel Gerych č'p. 8'l
22. 10' 96 Marie Janů č.p. 1 1 3

PŘ|HLÁŠENí
7.8. Rodina Švajdova č.p.22
(Miroslav, Alena, Eva, Michaela)

oDHLÁŠENí

OZ Neubuz

]2.8. Chovanec Roman č'o.23

Jak s odvozem odpadků

Jak všichni občanévědí, byl ze záko-

na ukončen provoz skládky v Neubuzi.
Tato sk|ádka byIa V provozu pIných

*

Po ukončeníprovozu vyvsta| pro oÚ
v Neubuzi prob|ém, jak zajistit další
odvoz odpadků z našíobce. JelikoŽ
otevření a zahájení provozu sk|ádky

-

17 |et a s|ouŽi|a ce|ému širokémuoko|í.

v katastru obce Březová je v nedoh|ednu
(sk|ádku máv režii firma EKo-UN|BAU),

by|o zahájeno jednání s TS Vizovice,
ovšem nák|ady by|y dost vysoké (3o,. Kč
za jednu pope|nici). Proto Se oÚ obrátil
na spo|. s r' o' Joga Luhačovice' S touto

organizaci jsme uzavře|i sm|ouvu do

konce roku 1996' a to za 25,- Kč na jednu pope|nici. odpad se vozÍ na sk|ádku
SIavičÍn. Dále s touto organizací jedná.
me o Iikvidaci odpadů na příštírok a da|.
šíléta' Pravděpodobně se od .l . 'l. 1997

bude odpad v našich domácnostech třídit
a uk|ádat do barevných pyt|ů, které tato
Íirma dodá do kaŽdé domácnosti. Do

popeInic se bude uk|ádat jen odpad
netříděný. Pro nesk|adný odpad si oÚ

ponechá tři kontejnery' které budou v jar.
ních a podzimních měsícÍch rozmístěnv
v obci (max' na dva dny). Zatím však není stanoveno, kde se tento odpad bude
vozit. Pro sk|o zakoupiI oÚ dva kontej.
nery
Do těchto zvonů uk|ádejte
''zvony...
jen sklo, a to podle barvy.

obecni Úřad v Neubuzi věří, že naši

občanépochopí změny v odvozu odpad.
ků v našÍ obci a nadá|e budou věnovat
pozornost čistotě veřejných prostranství
a nebudou odhazovat odoad tam. kam
nepatřÍ a nebudou tak zakládat černé

sk|ádky.

V|adimír Hynčica, starosta

oDvoz ODPADKŮ:

bude prováděn pravideIně každých 14
dnů, a to ve čtvrtek. Na pope|nici při-

pevněte Žeton, jinak nebude na|oŽena.
termíny odvozu v roce 1996:

10.10.

24.10.

7. 11.

21.

5.12.

11

.

19.12.

SoKoL sLUŠovICE
pořádá

MIKULÁŠSKÝ
TURNAJ
v sálové kopané pro muže
(neregistrované týmy)
. název týmu

. vedoucí mužstva

.4+1(vdružstvuivíce)
. startovné 30'- Kč na hráče

. ceny pro vítězná druŽstva a nejlepší hráče zajištěny

.uzávěrka přihlášek
čtvrtek

do 28. l l. l996

-

. porada vcdoucích družstev 28, 1 |. ]996 .
čtvrtek v l8.00 hodin v ZŠTrnava

sobota 7. prosince 1996
tě|ocvična ZŠTRNAVA

Začátek turnaje bude v 8.00 hodirr

PŘIHLÁŠKY PoSÍLEJTE NA ADRESU:
Mgr. Lubomír Vývoda
ZŠTRNAVA

PsČ 763
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oFI LtDh{t'TÍ ZIpnÁZDNINAMI
Prázdniny pro mnohé děti ze školy v Neubuzi znamenají
odjezd na tábor. A komu nestačí jeden' jede i na druhý. Tato
tradice trvá jiŽ něko|ik Iet a podle toho, Že zájem ma|ých
táborníkŮ o tyto akce neutuchá, asi jsou zde spokojeni.
Na turistický tábor na Přísch|op jsme odje|i 26. 7. 1996.
Skromné podmínky na turistické zák|adně Sokola S|ušovice
pod hřebenem JavorníkŮ jsou pro mnohé děti tím pravým, na
co se ce|ý rok těší. | |etos jsme muse|i některé zájemce
o tento pobyt odmítnout' I kdyŽ jiŽ druhým rokem stavíme pod
chatou pět stanů, nedaří se nám uspokojít poptávku ze strany
dětí a jejich rodičů.
VyjíŽděli jsme trochu s obavami. Počasív červenci neby|o
vůbec prázdninové. Pořád prše|o a bylo zima' Proto je|i všich.

ni pořádně naba|eni. Ještě v sobotu ráno bylo škaredě, a|e
kdyŽ jsme dorazi|i na Příschlop' jako by někdo zamáva| kou-

zelným proutkem' Vysvit|o s|uníčko,které prováze|o náš pobyt
téměř nepřetrŽitě, takŽe jsme mohli vyzkoušet i spaní pod
širákem'

pouť, na ko|otočích,centrifugách a autodromu jsme se přece
jenom povozili, protoŽe aktrakce přijíŽdí do Karlovic s předstihem. Při ve|ké eko|ogické hře jsme nasbíra|i v oko|í tábora
to|ik odpadkŮ po neukázněných turistech, že se nám neveš|y
do Barkasu. Tři ve|ké pneumatiky z nák|aďáků jsme nakonec
necha|i v lese' protoŽe jsme je nemě|i čímodvézt. Sami jsme
by|i překvapeni' jakou hrŮzu za sebou zanechává v přírodě
živočišnýrod označovaný jako Homo sapiens.
NáŠhorský pobyt jsme ukonči|i 4. 8. 1996 na náměstí ve

S|uŠovicích,kde čekaly na většinu nedočkavémaminky
a mnohdy i tatínci. Úsměvy na tvářích ma|ých táborníků při

setkání s rodiči jenom potvrdily, Že se jim na Přísch|opě |íbilo.
Mnozí se ani moc ne|oučili, protože jiŽ 1 1 . 8. 1996 se seš|i

na stejném náměstí znovu' a|e s strošku jinou výbavou.
odjíŽdě|o se totiž na tanečnítábor na Bečvy! Loňský experi-

ment PetrE Staroveského a tanečnískupiny Kontrast ze
SIušovic se Ietos musel opakovat. V rekreačnímstředisku
naproti Zavadi|ky na Bečvách čeka| všechny odvážlivce týden

p|ný tance a zase tance a občas by|

taky nějaký ten tanec' Prostě se tan-

či|o od rána do večera. A to do-

opravdy. Hitem |etošního |éta (i kdyŽ
deštivého)se sta|a všudypřítomná
Macarena. Tanec, který ov|ádá celý
svět již druhým rokem, který tančí

spo|ečně diváci na baseba|lových
utkáních v Americe nebo fotba|oví
Íanoušciv JiŽní Americe, ozývá se
na tenisových turnajích' na pláŽích

v přímořských Ietoviscích a

při

mnoha da|ších pří|eŽitostech, se sta|
obrovským hitem i našeho pobytu.
TančiIi ho skutečně všichni.

Zbylo však také něko|ik chvilek
pro táborové hry, např. Lov bizonŮ,

Čišnrci,Per|y, Devadesátdevítka

|hned po příjezdu by|y postaveny všechny obvyk|é atrakce' Zájem by| samozřejmě největší o Ianovou dráhu, po které
se slaňovalo na k|adce. Nebylo táborníka, kteý by si nezkusi|
aspoň jeden sjezd. A|eš, Mirek, Petra, Verča 1 a Verča 2 by|i
vedoucÍmi svých druŽinek a opravdu se snažili. Ráno by|y

rozcvičky v |ese, během dne se střída| pestrý program, ve kte.
rém se děti uči|y rŮzným tábornickým dovednostem a soutěŽi.
|y mezi sebou v ce|otáborové hře. Koupat jsme se by|i |etos
jen jednou, a|e o to víc se nám vý|et do Karo|inky |íbil. Tradičně proběhl sběr borŮvek s nás|edným konzumováním kynutých kned|í. Největší turistický výš|ap se kona| po trase
Přísch|op - Ztracenec - Kasárna. U Po|anských. hajný Řeřu.
cha - Přísch|op. Na hřebeni nás poprvé a naposled chytla průtrŽ mračen s kroupami, a|e to by|o všechno.
Bouřka některé trošku vy|eka|a, a|e s|uníčko,které po pů|.
hodině vysvit|o, nám da|o zapomenout na hromy a b|esky'
Vrcho|em našeho pobytu byla olympiáda a karneva|. Ne|ze
vynechat vo|bu Miss a Missáka, kde nezapomenute|ně vynik|a
asistentka Mirka. I kdyŽ jsme |etos nestihli ve|kou karlovskou

apod. Škoda, že studená Bečva za.
bráni|a tomu, aby se změnila ve z|atonosný aljašský Yukon. To nás |oni
strašně bavi|o! KdyŽ se neda|o kou.
pat venku, zaje|i jsme si do krytého

bazénu do FrenŠtátu pod Radhoštěm. P|avecké závody se
sta|y vrcho|em našich vodních hrátek. Mnozí si vyzkoušeli
poprvé pobyt v sauně. Módní přehlídka, tanečnímaratón,
country večer' pyŽamový bá| a opět vo|ba Miss, to by| náŠ
táborový Život. Letos jsme dokonce zpestřili program projíŽďkou na koních v nedalekých stájích.
Týden utek| jako voda v Bečvě a my jsme by|i opět na s|u.
šovickémnáměstí. Datum 18. 8. 1996 nevěšti| nic dobrého.
NeŽ nám maminka opere tábornické věci a neŽ se trošku zci.
vi|izujeme po táborovém třeštění, začne zase ško|a... No, co
se dá dě|at. Pěkné vzpomínky nám zůstanou, ty nevyprchají
a na ta drobná nedorozumění určitě časem zapomeneme.
Tak ahoj prázdniny a třeba se za rok opět potkáme!

PS: Poděkování patří našim sponzorům, kteými by|i: ing.
Benda, Íy GRE|NER, ing. Cho|asta, B|oCHEM|CKÝ ZÁVoD
Neubuz, TIMEX, oÚ Neubuz, oÚ S|ušovice, ing' Daněk,
DAFoS' JUDr. Bachánek, autodoprava, Ze|enina Lukov

-LV-
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