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Zdravím v�echny hodovníky, co dnes stojí tady,
ty, co mají plnou cíchu, nebo trpí hlady.

Vítám v�echny úèastníky domácí i pøespolní, 
by� by byli z velké dálky, nebo jenom okolní.

Rok utekl jako voda, zas tu máme tady toho lotra,
loni jsme tu odsoudili, za své høíchy jeho fotra.

Prosím o klid v soudní síni, jeho høíchy hrùzu
nahání
nesnesu tu hvízdot, randál, nebo koòské øehtání.

�ádám proto policajty, jestli je�tì chodit dove-
dou,
ka�dýho ru�itele úøední moci, a� okam�itì vy-
vedou.

Z berana je beránek, nìjak ho to vzalo,
my se nyní poohlédnem, co se za rok stalo.

Místo dvou let, po roce, soudíme tady toho
skopce,
o to letos jako loni, postaral se starosta obce.

Dík mu patøí bezesporu, �e má tolik snahy,
av�ak výtku k jeho èinùm, tu pøednesu záhy.

Letos, doufám, �e tu stojí a koneènì se doví,
hody �e jsou pøece na�e, dluhy starostovi.

Na zdraví v�em pøítomným, a� nestydnou koty,
teï si tady probereme práci rychlé roty.

V na�í obci poøádá se, pøipomenu dnes,
ka�dým rokem pravidelnì, té� obecní ples.

Dá to jistì starosti, furt se mele dokola,
té� se musí zajistiti také øádná tombola.

Ka�dý má u� jistý úkol, a v�em je to jasný,
je�tì nutno je zajeti, do Ole�nické masny.

Starosta ten nemá èas, není pøece jediný,
pojde tam jiný èlovìk, té� zamìstnanec dìdiny.

Já to tady dobøe neznám, jenom masny nìkterý,
a tak to vzal pìknì zkraje u øezníka �utery.

Pøepadl tam øezníka, chlapa jako homolu,
mám tu u Vás vyzvednouti pro na�i obec tom-
bolu.

Chlap se na nìj podívá, vlezl kdesi do kouta,
a u� nosí pomocníci, kolik beden do auta.

Odjel potom od �utery, mobil zvoní ve zmatku, 
pro tombolu se musí�  stavit, ty chomoute, u
Èápkù.

Najel tedy pøed prodejnu, dveøe auta rozvalí,
pracovníci oné masny té� pár beden pøibalí.

Toto ale funguje, vidíte ho ho�ánka,
cestou domù je�tì zkusil, té� v Trpínì �tìpánka.

Jak sly�eli, �e je z Víru, té� se nesmí zahanbit,
a pár beden specialit poruèili nalo�it.

Kdy� pak pøijel pøed kulturák, divila se chasa
v autì bylo pøivezeno tøi metráky masa.

Na zdraví teï pøipíjím, honem ne�  tu zarostu,
teï je tady teroristickej útok na na�eho starostu.

Je po �esté brzy ráno, v ten den byla sobota,
zaèaly se proklimbávat starostova dvojèata.

Starosta ten je�tì døíme, je to ale pro koèku,
dìcka ty si pìknì hrají, pozoruje po oèku.

V tom v�ak klepot do okna, døímota se ztrácí, 
pojïte, dìti, podívejte, na nás klepou ptáci.

Celé okno otevøel, volá pu�a, pu�a na,
v tom u vody tøeskla rána, rozlehla se do rána.

Záclony se rozletìly, ustoup o pár krokù,
do seknice pøiletìla poøádná hrst brokù.

Rychle okno zavøete, teï si nejsme jisti,
zaruèenì napadli nás, snad nìjaký teroristi.

�mátrá dlaní po podlaze, a� narazí na kulku,
v tom uvidí v jejich kleci, �e trefili andulku.

Tohle to já vy�etøím, volební boj  zaèíná,
teroristy v�echny znièí, v èele i Bin Ládina.

Popad kdesi dalekohled a k oèím ho dává,
v tom tam dole ozvala se, zase dal�í salva.

Èumí dolù, ostøí èoèky, vidí chlapy zmáèený,
hned pochopil, �e myslivci tluèou dole kaèeny.

Uvidìl tam teroristu, zaostøil a uvidí,
byl tam Ládin to je pravda, ale ten byl ze
Závodí.

Byly to v�ak jenom broky, nebyly to bomby,
doktorka je ale ráda, �e to má  na plomby.

Podej mnì sem �ide kapku, to je ale znaèka,
z andulky si udìlali �panìlskýho ptáèka.

Na zdraví v�em, co jste tady, to tu musí být,
k zavedení plynu do barákù, pøedìlali byt.

V�e je k tomu pøipravené, a� se dílo podaøí,
vnitøek bytu pøedìláme, kdy�  pøijdou plynaøi.

Plynaøi v�e zapojili, daøí se jim náramnì,
majitel se zedníkem zazdívají fungl nové zárubnì.

Zedník futra zamìøuje, se svým knírem práská,
práce mu jde od ruky, jak kdy� bièem mrská.

Dílo bylo dokonáno, copak se dál bude dít,
zedník �éfu naznaèuje, tøeba dveøe nasadit.

Pan domácí pochopil, s dveøma se tam pøi�ourá,
aby se vìc podaøila, vykopl ven kocoura.

Táhni ven ty pra�ivino, nezavazej, padej dál,
ty musí� být nìkde venku, aby ses tu nevysral.

Dveøe pìknì nasadili, a pak zaèly zmatky,
byly jasnì zavøený a kocour, ten byl zpátky.

Oba mìli dokoøán otevøený huby,
jak se sem ten kocour dostal, uva�ujou kudy.

V tom to skopci spatøili, tohle je zlé znamení,
�e dveøe ve futrách zasazený, jsou ètvrt metra
nad zemí.

Podej mi sem �ide kapku, nemù�u se ani
hnout,
ty futra mìli zmìøit a ostatek uøíznout.

Tak berane, to jsou høíchy, které tì dnes zahubí,
øeknem proto muzikantùm, o pardon a� zatroubí.

ODPOROUÈENÍ

Døíve ne� mu kat, �ivot dneska ukonèí, 
ka�dému z nás beran, nìco odporouèí.

Stárkové u na�í mají odporouèí ma�ly,
to je dost, �e ju letos, vùbec tady na�li.

Stárek zase dostane dobroty velkej kopec,
nechybìlo ani mnoho a byl by tady jako vdovec.

Stárkovým a stárkùm dává beran plíce,
a� si taky zaøádí, veèer na muzice.

Policajtom u na�í máje odporouèí rouno,
za to co jim pan Gross slíbil, tak dìlají hovno.

Dneska jsem je pozoroval, shání asi na svátky,
práce ta jim mnoho nejde, berou jenom úplatky.

Katom letos patøí dobrá tlaèenka kulatá,
do pøí�tích hodù se o�eòte a voïte sebou
ka�ata.

Generálovi u na�í máje dává beran ucho,
od dne�ního hulákání má v hrdle furt sucho.

�id a Cára dopadli, to pro nì byla zas dálka,
beran ji dá nìco málo, hledá je sociálka.

Cigánom beran dává, svoje kosti holenní,
dneska zase bodovali, byli super moderní.

Kdo dostane od berana, dneska jednu plíci,
za mizerný vymetání, pøece kominíci.

Fotografovi beran dá jednu ránu vazákem,
na pøí�tí hody a� vyrazí s digitálním fo�ákem.

Holièovi odporouèí trochu krve ze svých �il,
prej toho stihl hodnì, kde koho dnes oholil.

Prima kousek taky zbyl, na velkého panáka,
vidìt ho bylo jen málo, a� se prostì nefláká.

Tìm co hody skládali, dává kousek od kosti,
u� se na to vyprdnìte, na takové blbosti.
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Z� poøádá výstavu 

""""KKKKrrrráááássssaaaa    ooooèèèèiiiimmmmaaaa    oooobbbbèèèèaaaannnnùùùù    VVVVíííí rrrruuuu""""
Výstava potrvá 

od 20.11. do 28.11.2004 
v prostorách muzea v budovì zdravotního støediska. 

Otevøeno po - pá: 15.00 - 17.00hod, so - ne: 14.00 - 16.00hod

Zprávièky ze Z� Vír
3.11.2004 jsme spoleènì se Z� Daleèín nav�tívili divadlo Polárka v Brnì.

Pøedstavení Aladin, které bylo muzikálnì výbornì zpracované se líbilo.

Úèast na jednotlivých závodech
nám dala za pravdu, �e úsilí nebylo
marné. Hlavnì u tìch nejmen�ích
závodníku t.j. 50ccm a 65ccm je vi-
dìt, �e motokros u nás nevymøe.
Prùmìrná úèast v tìchto kategoriích
byla 10 a 11 na závod.

Pohár byl vypsán na osm závodù
na sedmi tratích. Jelo se napø.
v Daleèínì na bývalé trati
Mistrovství svìta. Zde patøí dík panu
�eflovi za poskytnutí závodi�tì za
doèasnì uzavøený Vír.

Dále patøí dík poøadatelùm jedno-
tlivých závodù a v�em tìm, co jim
pøi tom na�em závodìní pomáhají.

Ve�keré informace a výsledky jsou
na   www.mx-vir.cz.

Za MOTOCROSS RACING TE-
AM Vír na Moravì bych chtìl podì-
kovat tìmto sponzorùm:

DENICOL - racing motor oil
CORMEN - výroba bytové a prù-

myslovì kosmetiky
Pneu Komínek 
KRAB - výroba svíèek
T.S. mìsta Bystøice n.P.
ACARE - klimatizace-chlazení-

vzduchotechnika
Smí�ené zbo�í Dagmar Ko�íková
Stavebniny Jiøí Zeman
Cukrárna Siesta

Ravensburger
Øeznictví a uzenáøství �utera
Slavnostní vyhlá�ení Poháru

Vysoèiny probìhne 27.11.2004
v Kulturním domì ve Víru.

Zdroj: mx-vir

Poøadí startovní èíslo do 50 ccm 
jméno bydli�tì

1 11 Markovský Luká� Brno
2 33 Schneider Erik Neslovice
3 95 Suchánek Dominik Dolní Louèky
4 23 Srnský Daniel N.M.na Moravì
5 81 Sláma Radek Hamry
Poøadí startovní èíslo do 65 ccm

jméno Bydli�tì
1 5 Kuèera Adam Vev.Bytí�ka
2 22 �ponar Patrik Mor.Tøebová
3 55 Schneider Dominik Neslovice
4 15 Kratochvíl Jakub Svitavy
5 77 Markl Tomá� jun. È.Tøebová
Poøadí startovní èíslo do 85 ccm

jméno Bydli�tì
1 18 Hakl Milan Vev.Bitý�ka
2 19 Kuèera Ale� Vev.Bitý�ka
3 27 Skrèený Milan Brno
4 44 Uher Martin Kun�tát

5 10 Hakl Petr Vev.Bitý�ka
Poøadí startovní èíslo 125 ccm

jméno Bydli�tì
1 14 Paleèek Ivo Ole�nice
2 37 Jindra Michal Kuøim
3 7 Hermon David Køi�ánky
4 13 Starý Libor Doubravník
5 121 Malý Roman jun. Lipùvka
Poøadí startovní èíslo Veterán

jméno Bydli�tì
1 2 Malý Roman Lipùvka
2 36 Lespuch Petr Lelekovice
3 109 Lopour Jaroslav Polièka
4 1 Vlach Stanislav V.Meziøíèí
5 115 Jebavý Draho� Vysoké Veselí
Poøadí startovní èíslo ÈZ + JAWA

jméno Bydli�tì
1 44 Plocek Vlastimil Daòkovice
2 48 Kubík Martin Daòkovice
3 99 Králíèek Tomá� Svitavy
4 7 Hromek Petr Nová Hradeèná
5 30 Fiala Lubo� jun. Li�ná
Poøadí startovní èíslo OPEN

jméno Bydli�tì
1 70 Sokol Luká� Ti�nov
2 91 Srnec Vladimír Vev.Bytí�ka
3 77 Va�ek Miroslav Vír
4 86 Coufal Milan Ubu�ínek
5 9 Vancl Radek Svitávka
Poøadí startovní èíslo Licence

jméno Bydli�tì
1 9 Mar�álek Ondøej Polièka
2 6 Kudláèek Josef Polánka
3 128 Rujbr Patrik Brno

Volby do zastupitelstev krajù konané dne  5.-6.11.2004 
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Vysoèina 
Okres: �ïár nad Sázavou 
Obec: Vír 
Okrsky Volièi Vydané Vol. Odevzd. Platné % plat.
celk. zpr. v % v sezn obálky úèast obálky hlasy hlasù

v %
1 1 100.00 610 182 29.84 182 181 99.45 

Kód Název strany Platné hlasy Pøedn. hlasy
celk.     v %

5  Moravská demokratická strana 0 0.00 X 
8  Køes�.demokr.unie-Ès.str.lid. 16 8.83 X 
15  Republikáni Miroslava Sládka 1 0.55 X 
18  Strana zelených a US-DEU 7 3.86 X 
19  NEZÁVISLÍ 5 2.76 X 
26  Obèanská demokratická strana 47 25.96 X 

Kód Název strany Platné hlasy Pøedn. hlasy
celk. v %

34  Pravý Blok 0 0.00 X 
36  Èeská str.sociálnì demokrat. 52 28.72 X 
41  SNK sdru�ení nezávislých 8 4.41 X 
42 Strana za �ivotní jistoty 0 0.00 X 
47 Dìlnická strana 1 0.55 X 
54 Komunistická str.Èech a Moravy 44 24.30 X 

Pohár Vysoèiny vPohár Vysoèiny v motokrosu 2004motokrosu 2004
Ani jsme se nenadáli a je tu konec sezóny, tím pádem i závìr
Poháru Vysoèiny v motokrosu. Na zaèátku roku nás stálo
hodnì úsilí dát dohromady partu nad�encù, kteøí organizují
volné hobby závody po Vysoèinì na rùzných tratích,  aby se
tyto jely jako seriál pod názvem Pohár Vysoèiny.

Nádherné obrázky a dekorace  byly k vidìní na výstavì palièkované krajky.
Kdo nepøi�el, mù�e jen litovat.

Klub volného èasu, který zaèal malováním na hedvábí, se setkal s velkým ohlasem. I nadále se ka�dou
støedu od 16.00hod do 19.00hod spoleènì scházíme v budovì Z� a uèíme se novým technikám. Nyní

zdobíme kvìtináèe ubrouskovou technikou, následovat bude adventní výzdoba a zdobení perníkù.
Neváhejte pøijít mezi nás alespoò se podívat.         (pz)

2. Vánoèní výstava medového perníku 
Klub dìtí a Sbor pro obèanské zále�itosti Roveèné poøádají tuto akci jako

souèást výstavy soutì�ních prací 3.roèníku výtvarné soutì�e pro dìti "Èím je
mi prospì�ná vèela" v KD v Roveèném od 3. do 9.prosince 2004. Slavnostní
zahájení výstavy bude 3.12.2004 v 16:30 hodin. V dal�ích dnech od 4.prosin-
ce 2004 bude otevøeno od 10 do 17hod. Tì�íme se na Va�i náv�tìvu! 


