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PROGRAM OSLAV MALÝCH HODŮ
VE VĚTEŘOVĚ
Čtvrtek 5.7.2007:
10:00

Slavná mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje

15:15

Zahradní slavnost na dvoře fary

20:00

Diskotéka

Pátek 6.7.2007:
15:00

Soutěž v požárním útoku družstev za účasti
pozvaných sborů

Sobota 7.7.2007:
13:00

Turnaj žáků v kopané
(Ždánice, Lovčice, Terezín, Věteřov)

20:00

Taneční zábava, hraje skupina Kombet

Neděle 8.7.2007:
13:00

Turnaj mužů v kopané
(Archlebov, Nenkovice, Želetice, Věteřov)
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BLAHOPŘÁNÍ
Dne 9.7.2007 oslaví kulaté jubileum – 40 let
náš pan farář
Mgr.Pharm.Dr. Josef Šedivý, O.Cr.
Za všechny občany obce vyprošujeme Boží požehnání, pomoc a
ochranu a přejeme také hodně zdraví, spokojenosti
a elánu v kněžském povolání.
SLOVO STAROSTY
…o čem se mluví, aneb na co
znamenalo naprosté ochromení
se ptáte...
další činnosti obce.
Vzhledem k velmi krátké
Proč se muselo nové
době na realizaci, která byla
zastupitelstvo zadlužit hned
uvedená již v zadání žádosti o
na začátku své činnosti?
dotaci výše uvedeného záměru,
nebylo také možné splnit hlavní
podmínky vydané v rozhodnutí
Na konci roku 2006 si
o přidělení výše uvedené
obec byla nucena vzít úvěr ve
dotace a tak byla první etapa
výši 900.000,- Kč.
rekonstrukce školy dokončena
K datu 31.12.2006 z něj
až v dubnu letošního roku.
vyčerpala částku ve výši
Celková hodnota díla činí
589.989,- Kč, která byla použita
6,832.000,- Kč
na dofinancování akce „Přestavba školy na víceúčelovou
budovu“. V případě, že by tak
neučinila, hrozila obci sankce
za nedodržení podmínek pro
přidělení dotace, která by
znamenala vrácení celé dotace
ve výši 5.000.000 Kč, což by
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Proč obec zprostředkovává
rozvoz obědů svým starým
občanům?

nepředstavuje žádnou finanční
zátěž v rozpočtu obce.
Info:

Tuto službu poskytuje obec
Věteřov od března 2007. Jsme
přesvědčeni, že se nejedná o
žádnou nadstandardní pomoc,
ale o alespoň malou protislužbu
za jejich celoživotní práci, za
kterou si tuto
pomoc jistě
zaslouží. Navíc tato služba

HOVORY S MLÁDEŽÍ
Kulturní výbor při OÚ
sportovních akcí pro mládež
Věteřov uspořádal v pátek 22.
1)
června 2007 Hovory s mládeží.
V okolí školy se plánuje
Byl to svého druhu zřejmě
instalace odpadkových košů,
první pokus o navázání užšího
práce by měly být dokončeny
kontaktu vedení obce s našimi
do jednoho měsíce.
mládými a jejich hojná účast i
Připravuje se také úprava
aktivní přístup všechny velmi
dvoru u hřiště za kabinami, na
překvapil - a toto prosím neberníž mládež přislíbila pomoc.
te jako obyčejnou frázi.
Diskutovalo se o opravách
Přikládáme zápis z tohoto
povrchu na „Močidle“ – z důsetkání:
vodu momentálního nedostatku
Projednávalo se následující:
financí se obec rozhodla upřed1) Úprava okolí školy pro
nostnit dokončení rekonstrukce
využití ke sportu a odpočinku
školy a úpravu jejího okolí a
2) Pořádek na veřejných
okolí hřiště, na další projekty se
prostranstvích – reakce na
pokusí sehnat dotace.
stížnosti občanů
Dále se řešila otázka eko3) Pořádání kulturních a
logie a ochrany přírody v pro4
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3)
Paní Koutná seznámila
přítomné s připravovanými kulturními akcemi. Mládež projevila zájem se těchto akcí nejen
účastnit, ale také se podílet na
jejich organizaci.
Vybrali si přitom ze svých
řad L. Štipčáka a K. Koláčkovou jako své zástupce pro
komunikaci s obcí.
Většina zúčastněných využila i možnosti vyjádření svých
připomínek formou anonymních
dotazníků. Zastupitelstvo přislíbilo jejich zpracování a projednání na dalším sezení.
im

storu „Vala“ a okolí ve spojitosti
s letními aktivitami – táboráky,
stanováním aj. ; o pravidlech
budou všichni uživatelé informováni.
Myšlenka o uspořádání
veřejné sbírky na vybudování
víceúčelového hřiště neuspěla
z důvodu problematické realizace.
2)
Pan starosta nastínil náklady na udržování pořádku v
obci a apeloval na mládež, aby
se také ona snažila zabránit
zejména „přespolním“ znečišťovat veřejná prostranství.

VÝZVA K POVINNÉ VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
! URGENTNÍ VÝZVA !
Vážení držitelé řidičských průkazů, pokud byl váš doklad vydán
(datum vydání je vyznačen na dokladu) do 31. prosince 1993, jste
povinni jej vyměnit do 31.12.2007!
Počínaje dnem 1.1.2008 jsou výše uvedené řidičské průkazy
neplatné a nelze s tímto dokladem řídit motorové vozidlo. V případě
kontroly policií ČR budou udělovány sankce!!!
Ostatní řidičské průkazy s datem vydání od 1.1.1994 jsou nadále
platné.
Ve vlastním zájmu urychleně jednejte a neodkládejte termín
vyřízení na poslední chvíli!
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POPLATKY
SAZEBNÍK POPLATKŮ OBCE VĚTEŘOV
Obecní zastupitelstvo na svém 5. veřejném zasedání rozhodlo o
stanovení sazebníku poplatků Obce Věteřov :
Poplatek za služby
spojené s pronájmem
hrobového místa

25 Kč/rok
Nákladní auto, kontejner

Poplatek za uložení
Traktorová vlečka
inertního materiálu na
dočasném úložišti (pouze
Malá vlečka (malotraktor)
zemina a kamení)
Hlášení v místním
rozhlase

Pronájem nebytových
prostor v budově školy

300 Kč
150 Kč
50 Kč

50 Kč
Kuchyně

250,-Kč/akci

Tělocvična – rodinná
oslava, taneční zábava

700,-Kč/akci

Tělocvična – pohřeb

250,-Kč/akci

Chodba

350,-Kč/akci

Zasedací místnost

250,-Kč/akci

Pronájem tělocvičny
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MUZEUM ? ... MUZEUM !
Kulturní výbor při obecním
zastupitelstvu se vážně zabývá
myšlenkou vytvoření obecního
muzea, které by sloužilo
k uchování historicky cenných i
historicky zajímavých památek
na minulost naší obce. Pro
inspiraci jsme si zajeli do nedalekých Stavěšic, kde taková
stálá výstava historie obce již
několik let existuje – bylo slavnostně otevřeno při příležitosti
610
let
založení
obce
Stavěšice.
V sobotu 23. června 2007
jsme si tedy uspořádali malý výlet. Ve Stavěšicích nás před

muzeem přivítal starosta Miroslav Fridrich a „kustod“ muzea
a současně i kronikář obce –
věteřovský rodák, pan Josef
Jandora.
Prohlídka byla velmi zajímavá a přínosná. Vytvoření
muzea bude jistě správnou cestou, jak zachovat spoustu
vzpomínek a zajímavostí na naše předky dřív, než vše skončí
v propadlišti času (a popelnic).
Plánujeme
zprovoznění
muzea u příležitosti sjezdu rodáků v roce 2011 a doufáme,
že i s Vaší pomocí se nám podaří tento záměr naplnit.
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ODPADY
KAM S NÍM ?
aneb informace o odpadech

např. starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla a toalety, kuchyňské linky, obaly elektrotechniky,
drobný
stavební
odpad atd.
Nebezpečný – tyto odpady
obsahují nebezpečné prvky,
proto se nesmí vyhazovat do
popelnice ; např. léky, zářivky,
výbojky, akumulátory, galvanické články (baterie), nádoby a
předměty se zbytky barev,
rozpouštědel, chemikálií, televizory, počítače, …

Tuto nerudovskou otázku si
možná často klademe doma při
pohledu do našeho koše na
odpadky, kde vidíme různorodou směs, kterou obvykle nezbývá, než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíme
nad každým jednotlivým odpadem, kterého se potřebujeme
zbavit, zjistíme, že jej můžeme
rozlišit na kategorie :

Ostatní – odpad, který vám
zbude po vytřídění všeho, co je
možné dál využívat ; např.
znečištěné (mastné) obaly od
potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel.
To jsou vlastně jediné druhy
odpadů, které byste měli
vhazovat do popelnice nebo
kontejneru před vaším domem.

Využitelný – tyto odpady je
možné dál zpracovávat na druhotné suroviny, např. papír,
lepenka, sklo, plast (PET láhve,
folie, kelímky, …), kov (plechovky od nápojů, konzerv,…), kompostovatelný kuchyňský odpad
atd.

Má smysl třídit odpad?
Zkuste se nad touto otázkou
zamyslet dříve, než budete číst
dále. Pokud vaše odpověď zní

Objemný – to jsou odpady,
které se nevejdou do popelnice,
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ANO, pak její důvod je ten, že :
- máte rádi přírodu,
- nechcete aby přibývaly
skládky,
- jenom správně roztříděný
odpad je možné déle
zpracovávat/recyklovat,
- je to móda,
- slyšel(a) jste, že se to má
dělat…
a všechny tyto odpovědi jsou
správné. Tak by měl dnes
uvažovat každý slušný člověk.

2. TŘÍDĚNÝ ODPAD
- PET lahve, papír, sklo,
kovy, nebezpečný odpad
- po vytřídění těchto surovin
včetně nebezpečného a
biologického odpadu (listí
a trávy) činí zbytkový odpad, který patří také do
popelnice, pouze 17 % –
to znamená, že více jak
80% směsného komunálního odpadu je možné ve Věteřově vytřídit
!!!
PAPÍR = noviny, časopisy,
kartony
Nepatří sem: znečištěný papír,
kopíráky, tvrdá vazba knih
Recyklace: výroba recyklovaného papíru
Další informace:
- kartonové krabice je třeba
před vhozením do kontejneru rozložit, rozřezat,
popřípadě sešlápnout, aby
zbytečně nezabíraly prostor v kontejneru.
Tento odpad se ukládá do kontejnerů umístěných na několika
místech naší obce a jsou označeny jako kontejnery na papír.

Jak tedy na to?
1. KOMUNÁLNÍ ODPAD
- znehodnocené, použité a
nepotřebné předměty denní spotřeby nebo jejich
součásti,
- zlomky dřeva a keramiky,
buničiny a textilie, zbytky
potravin a pochutin a vychladlý popel z uhlí, dřeva
nebo koksu.
Nepatří sem: nebezpečný a
tříděný odpad
Tento odpad se ukládá do
známkou označených popelnic,
které se v naší obci sváží v intervalech 1x 14 dnů.
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BÍLÉ SKLO = čiré skleněné
lahve
Nepatří sem: barevné skleněné lahve, tabulové sklo, drátěné
sklo, automobilové sklo
Recyklace: výroba nových
lahví
Tento odpad se ukládá do kontejnerů na několika místech naší obce a jsou označeny jako
kontejnery na bílé sklo.

PET
LAHVE = PET lahve
všech barev
Nepatří sem: znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů a potravin
Recyklace: drcení, přetavení a
následné použití pro výrobu výplně spacích pytlů, bund a koberečků do aut
Další informace:
- PET lahve nezapomeňte
sešlápnout a zašroubovat
víčko! Tolik práce ani času
Vás to nestojí! Do kontejneru se tak vejde více
odpadu a provoz je tak
ekonomičtější.
Tento odpad se ukládá do kontejnerů na několika místech
naší obce a jsou označeny jako
kontejnery na plasty.

BAREVNÉ SKLO = barevné
skleněné lahve, tabulové sklo
Nepatří sem: čiré skleněné
lahve, drátěné sklo, automobilové sklo
Recyklace: výroba nových
lahví
Tento odpad se ukládá do kontejnerů na několika místech naší obce a jsou označeny jako
kontejnery na barevné sklo.
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OCHUTNÁVKA VÍN
ché. Chlapci měli možnost přijít
na chuť cifrování pod vedením
Jana Sedláře. Některým se tento tanec tak zalíbil, že cifrovali
pak i u diskotékové hudby na
závěr akce ☺ . Celý nácvik pásma jsme ukončili generální
zkouškou s cimbálkou pouhý
týden před akcí.
Na letošní ochutnávce vín
se sešlo 97 vzorků vín z Věteřova, okolních vesnic a měst.
Za účast chceme všem
vinařům moc poděkovat a věříme, že se příští rok se svými
vzorky opět objeví na koště ve
Věteřově.
Nejvíce překvapující pro
nás však byla účast na této akci
počtem asi 150 !!! lidí. Věřím,
že si všichni návštěvníci přišli
na své ať už ochutnáváním vín,
kulturním zážitkem při vystoupení naší mládeže nebo vlastním zpěvem či tancem za doprovodu cimbálové muziky.
Na závěr děkuji všem
účinkujícím a nacvičovatelkám
za jejich ochotu, čas a snahu
učit se něčemu novému a tím
připomenout něco ze starých
tradic našeho kraje.

V úvodním

čísle
byli čtenáři
informováni o připravované
kulturní akci –
.
Byla to již tradiční – v pořadí sedmá – ochutnávka vín
konaná dne 28.4.2007, kterou
pořádá pravidelně organizace
ČSSD na jaře v budově školy.
Tentokrát jsme se snažili
do tohoto kulturního dění zapojit již založený kroužek
vedený členkami
kulturní komise – Hely Kašíkové, Jany Lužové a Anny Koutné. S přípravou pásma „
“ nám vypomohli manželé Blažka a Jan Sedlářovi,
kteří jsou vedoucími kroužku
Kyjovánek v Kyjově. O hudební
doprovod se postarala cimbálová muzika Babí lom s mladičkým primášem Liborem Macháčkem.
Po dobu dvou měsíců před
touto událostí jsme se každý
pátek a sobotu pravidelně
scházeli s mládeží na zkouškách bez hudebního doprovodu, kde jsme nacvičovali zpěv
písní a taneční kroky, což pro
nás nebylo mnohdy jednodu11
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Věteřská mládež se svými „nacvičovateli“

VYDAŘENÁ OSLAVA DNE MATEK
Na oslavu Dne matek jsem
jako na většinu akcí přiběhla na
poslední chvíli ☺. Stihla jsem
zrovna vystoupení našich nejmenších občánků, kteří se
snažili, co jim síly stačily. Pásmo se jmenovalo „Z pohádky
do pohádky“ a i když některé
přemohla tréma, za pomoci
ostatních dětí a paní učitelek
obstáli na jedničku.
Další část programu připravila paní Alena Pospíšilová

Den matek jsme v naší obci slavili tentokrát dvoufázově.
Nejprve jsme dne 13. května mohli shlédnout divadelní
představení Dařbuján a Pandrhola v podání divadelního
kroužku z Dambořic, o týden
později jsme pak v sobotu
19. května pozvali všechny maminky a babičky na vystoupení
našich dětí a mládeže v kulturním pásmu se zpěvy, tanci a
zábavnými scénkami.
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s malými zpěváčky. Celé jejich
vystoupení provázelo nadšení a
radost, a já si v té chvíli uvědomila, že nemusíme mít
strach, aby naše tradice,
krásné moravské písničky a
tance upadly v zapomnění.
A nakonec, jak se již
pomalu, ale jistě stává zvykem,
se o zábavu postarala naše
mládež. Celé vystoupení bylo
pojato v mírně odlehčeném
tónu, ale možná i proto se
většině návštěvníků pak nechtělo ani domů.
Celkem se této malé oslavy zúčastnilo přes 40 účinkujících. Každému návštěvníkovi
této akce bylo nabídnuto pohoštění, na jehož přípravě se
podílely členky našeho kulturního výboru spolu s krásnější
polovinou naší mládeže. Každá
maminka, babička a teta obdr-

žela krásné perníkové srdíčko.
Komu bych chtěla touto cestou
také poděkovat, jsou ti, kteří
sice na podiu vidět nebyli, ale
bez jejichž práce, času a
trpělivosti by se tato akce těžko
nekonala.
Panu Richardu Jurůtkovi
za ozvučení programu a zapůjčení vlastní aparatury, paní
ředitelce MŠ Ivaně Moudré a
paní učitelce MŠ Martině Seloucké, paní Aleně Pospíšilové
za jejich práci s dětmi a krásný
a dojemný zážitek, paní Anně
Koutné, Heleně Kašíkové, Janě
Lužové, Ludmile Lejskové a
Anně Pinterové za jejich čas
strávený s přípravou celého
programu, předvedené výborné kuchařské umění a všem
jmenovaným
za
úžasnou
atmosféru, kterou pomohly dovršit tuto naši oslavu.

… z divadelního
představení Dařbuján a
Pandrhola
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… vystoupení
nejmenších dětí
z MŠ

… věteřští zpěváčci

… a věteřská mládež
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… pečení perníčků bylo
nedílnou součástí příprav
na Den matek

DĚTSKÝ DEN V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Školní výlet patří v naší
mateřské škole k tradičnímu zakončení školního roku. V posledních letech jsou s jejich
organizací nemalé problémy.
Důvodem jsou stále rostoucí
ceny dopravy a vstupenek do
zajímavých míst a také to, že
se rodiče nemohou uvolnit
v pracovní den ze zaměstnání.
Letos jsme proto naplánovali výlet na sobotu 9. června.
Zvolili jsme trasu do nového
ve Vyškově a návštěvu dětského dne na farmě
Bolka Polívky v Olšanech.
Děti z MŠ spolu s rodiči
obsadily pouze jednu polovinu
autobusu a zbývající místa

jsme po domluvě s kulturním
výborem obce Věteřov obsadili
naší mládeží, jako odměnu za
účast na kulturních vystoupeních ve Věteřově.
Zvolená trasa zaujala nejen ty nejmenší, kteří museli
překonat i trochu strachu před
velkými pohyblivými ještěry
, ale pro všechny
v
byla jistě velkým zážitkem jízda
turistickým
vláčkem
přes
Vyškov.
Olšanský dětský den – to
byla velká pouť pro děti, plná
kolotočů, se spoustou krámků
s hračkami a cukrovinkami,
s vystoupením umělců, soutěžemi a mnoha jinými atrakcemi,
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KULTURA VE VĚTEŘOVĚ

z nichž si mohl každý vybrat a
užít i přes pořádné vedro, které
ten den bylo.

- návštěva ZOO v Hodoníně
- nejstarší děti se účastnily
plaveckého
kurzu
ve
Bzenci
- turistický výlet do Nechvalína

Naše další putování v tomto
roce, které již proběhly :
- vycházka na Vala

… společné foto starší poloviny účastníků výletu
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Ke svátosti přijímání přistoupila 3. června 2007 poprvé tři děvčata –
Anička Lužová, Barborka Bílíčková a Eliška Svobodová
BOŽÍ TĚLO

V neděli 10.6.2007 si naše farnost připomněla slavnost Božího těla
tradičním průvodem obcí.
17

SPORT VE VĚTEŘOVĚ

TJ SOKOL VĚTEŘOV
Muži :
- odehráli celkem 26 mistrovských zápasů
- prohráli 19 zápasů
- remizovali 5x
- zvítězili 2x
- vstřelili celkem 22 branek a
inkasovali 77 branek
Celkově se umístili na posledním místě a proto "postoupili" o třídu níže.

Soutěžní ročník 2006/2007
byl pro naši TJ z hlediska
výsledků a umístění úspěšný
jen z poloviny.
V případě našich starších
žáků to byla sezóna víceméně
úspěšná, jak z pohledu na
výsledkovou tabulku tak i z
předváděné hry. Opakem byli
naši muži, kteří nedosáhli tak
dobrých výsledků a zápasů, na
které se „dalo dívat“ bylo
poskrovnu.
… trocha statistiky :

Samozřejmě, že sportovní
život jde dál, jednou jsme nahoře, jednou jsme dole...
Připravujeme se na nový
ročník 2007/2008 a nás čeká
daleko více práce a starostí.
Do nové sezóny jsme přihlásili kromě žáků a mužů taky
po dlouhé době družstvo dorostu. Chceme přispět k tomu,
aby se mládež ve svém volném čase snažila dělat nejen
něco pro sebe ale i pro reprezentaci své obce. Věříme, že
zastupitelé naší obce nám budou v tomto nápomocní a také,
že se nám podaří přilákat nové
fanoušky.

Žáci :
- odehráli clkem 18 mistrovských zápasů
- poraženi odešli 6x
- remizovali 1x
- vítězně odešli 11x
- při celkovém skóre 101 : 41
(tj. rekord v historických tabulkách v počtu vstřelených branek)
Celkově se umístili ve své
kategorii na 3. místě.
Nejlepší střelci :
•
Martin Sklenář - 47 branek
•
Martin Sochor - 35 branek
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SPORT VE VĚTEŘOVĚ

Naši žáci budou hrát na
domácím hřišti vždy v sobotu
od 14.30 hod.
Dorost má svá mistrovská

utkání vždy cca 2,5 hodiny před
hlavním zápasem mužů v
neděli.

Tabulka soutěže OS žáci sk. A:
1.

Sokol Žarošice

18

14

3

1

106

:

15

45

2.

Sokol Želetice

18

11

3

4

82

:

25

36

3.

Sokol Věteřov

18

11

1

6

101

:

41

34

4.

Sokol Sobůlky

18

10

4

4

62

:

23

34

5.

M. Násedlovice

18

10

2

6

82

:

39

32

6.

Sokol Čejč

18

8

3

7

75

:

49

27

7.

Dr. St. Poddvorov

18

6

1

11

54

:

63

19

8.

Sokol Dambořice

18

5

2

11

41

:

76

17

9.

SK Uhřice

18

5

0

13

53

:

99

15

10. Sokol Terezín

18

0

1

17

3

:

229

1

Tabulka soutěže 2. III. tř. Muži sk. A:
1.

Sl. Moravany

26

19

6

1

72

:

33

63

2.

KOVO Ždánice

26

14

5

7

47

:

28

47

3.

Baník Lužice

26

14

3

9

56

:

37

45

4.

Podl. Prušánky

26

13

4

9

55

:

32

43

5.

M. Následovice

26

11

7

8

59

:

52

40

6.

S. Strážovice

26

12

4

10

39

:

39

40

7.

D. Bojanovice

26

10

5

11

40

:

40

35

8.

S. Bohuslavice

26

9

8

9

37

:

44

35

9. S. Nenkovice

26

10

5

11

41

: 46

35

10. B. Dubňany B

26

10

5

11

45

:

44

35

11. SK Uhřice

26

7

7

12

30

:

40

28

12. S. Dambořice

26

7

6

13

40

:

55

27

13. Agro Milotice B

26

5

8

13

29

:

45

23

14. Sokol Věteřov

26

2

5

19

22

:

77

11
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HASIČI

SDH VĚTEŘOV
šeli si požární útok. Při prvním
útoku nás bohužel zklamala
technika. Druhý pokus po skvělém začátku přerušil hvizd a
rozporuplné rozhodnutí rozhodčího, po kterém bylo naše družstvo
diskvalifikováno.
Při
štafetě bylo naše družstvo
úspěšnější.
Po
obětavém
výkonu všech jsme se umístili
na krásném 5. místě.

ČINNOST SDH VĚTEŘOV ZA
II.ČTVRTLETÍ
Během tohoto období se
přihlásili do sboru noví mladí
členové. Je dobře, že mládež z
naší obce má zájem o tuto
zajímavou a prospěšnou činnost.
Při požáru u našeho
spoluobčana a člena sboru pana Františka Ševčíka se hasiči
zúčastnili odstranění sutin z požářiště.
Dne 16.6.2007 se náš
sbor zúčastnil okrskové soutěže v požárním útoku a
štafety, která se konala na hřišti
v Archlebově. Noví členové se
seznámili s technikou a vyzkou-

Dne 6.7.2007 se ve Věteřově
koná soutěž za účasti sborů z
okolních obcí.
Během odpoledne budou
předvedeny požární útoky a
štafeta. Všichni jste srdečně
zváni.
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PRO ZASMÁNÍ

ZE ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK
Močí do výše očí…

Houpal se na židli a bez
dovolení upadl…

Svým zpěvem úmyslně ruší
hodinu zpěvu…

Přinesl do školy jed na krysy
s úmyslem vyzkoušet jej na
učiteli…

Smrká mi do výkladu….
Neustále se baví a odmítá mi
říct o čem…

Vyhodil spolužákovi tužku
z okna se slovy: Pokud tě má
ráda, tak se vrátí…

Bije spolužačku deštníkem, ač
není jeho…

Dává pozor, jestli dávám pozor,
a když si myslí, že nedávám,
tak nedává pozor…

Váš syn při hodině hraje
mariáš, hlásí dvacet, nemá
krále a pak se hádá…

A nezapomeňte na ty řidičské průkazy !!!
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