Vítejte na stránkách
obce Vír

Vír

Obecní úøad Vír èp. 178, tel./fax: 566 575 121, e-mail: ouvir@quick.cz, www: www.vir.wz.cz
zprávy z obce
 Ledy zahrozily poèátkem února pøi prudkém
oteplení. Po vlnì mrazù dolo k masivnímu uvolòování ker v korytì øíèky Bystøice. Staèil pak
strom s koøeny trèícími do koryta a vznikaly hráze, které hrozily katastrofou. Natìstí místní obèané bleskovì zareagovali a pomocí provizorních
pomùcek a témìø s holýma rukama hráze rozebírali a sledovali ledy, jak s hrozivým hukotem odplouvají. Neodpustím si pøipomenout èlánek
z pøedminulých Novinek o kontrolách bøehù se
správcem povodí. Moc nechybìlo a mostek unáený rozbouøenou vodou mohl zpùsobit veliké potíe. Natìstí ve dobøe dopadlo a my si pøíbìh
o plovoucím mostu musíme pamatovat jen proto,
aby ho Standa nezapomnìl zverovat do hodù.
 Chataøi a chalupáøi se setkali 13. února se zástupci obce v hotelu Siesta. Potøeba tohoto setkání
vyvstala ze skuteènosti, e chataøi a chalupáøi
k Víru patøí, mají Vír rádi, ale jeliko v nìm stráví jen malou èást roku, mnoho z vírského dìní jim
uniká. A tak jsme si povídali co je u nás nového,
co plánujeme, nebo co nás trápí. Bylo to setkání uiteèné a velmi pøíjemné a nezbývá ne doufat, e
jsme se neseli naposled.
 Znovu jsme uspìli v tìké konkurenci více
ne ètyøiceti projektù a získali jsme dotaci
78.000 Kè z Fondu Vysoèiny v grantovém programu Bydlete na venkovì. Tento grantový program
spolufinancuje tvorbu projektù, které si kladou za
cíl pøestavbu nevyuitých prostor ve vlastnictví
obcí na obytné budovy. My jsme poádali o peníze na projektování pøestavby budovy bývalé
Mediky na est øadových rodinných domù. Tuto
budovu obec získala bezúplatným pøevodem v roce 1999 od ministerstva zdravotnictví a dosud pro
ni hledala vyuití. Pøitom nejménì kadý mìsíc se
nás na obecní úøad pøijde nìkdo ptát na monost
bydlení anebo stavìní rodinného domku. A doposud jsme vechny odmítali, ale v pøítím roce by
mohlo stát v centru Víru est pìkných rodinných
domkù.
 V roce 2003 se z naí obce odstìhovalo 19 obèanù. K trvalému pobytu se pøihlásilo 19 obèanù.
Narodilo se 8 dìtí (Hamerská Dajana, Prudká
Petra, enkýøová Nikola, paèek Libor,
Nykodýmová Agáta, Dìdková Andrea, touraè
Tomá, Nedoma Tomá).
Zemøelo 7 obèanù (Vaek Emil, Hamerská
Rùena, Matuková Dobromila, Vavøíèek Zdenìk,
Vodièka Vladimír, Neèasová Elika, evèíková
Zdenka)
Sòatek uzavøelo 11 novomanelských párù.
(ls)

Pøehrada Vír
Výrazné oteplení v první polovinì února zvýilo nìkolikanásobnì pøítok do nádre. Pøítok kulminoval na hodnotì 42 m3/s. Hladina v pøehradì
se bìhem nìkolika dnù zvedla o 11m. V souèasné
dobì je kóta hladiny v nádri 464,00m.n.m.
(ah)
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Zlatý erb
Pøihlásili jsme se do soutìe Zlatý erb o nejlepí internetové stránky mìst a obcí. Pøi této pøíleitosti jsme
zmìnili název oficiálních stránek na www.vir.wz.cz.

Pokud máte monost navtivte je, a pokud se vám budou líbit, dejte nám svùj hlas v soutìi o cenu veøejnosti. Chtì nechtì
se internet stal fenoménem, který se dnes zabydlel v nejedné

domácnosti, a to není jeho (vítìznému) taení konec. Pokud
chceme jít s dobou musíme s obèany komunikovat i touto formou, ke které nás u dokonce
zavazuje i zákon. V naem pøí-

padì to byla cesta bezbolestná,
protoe ve Víru je poèítaèový
nadenec, který u vírské stránky mìl zpracované, a kdy jsme
ho poádali, zda by nechtìl tyto
stránky poskytnout obci, ochotnì souhlasil a dokonce je dále upravuje tak, e to jsou stránky,
za které se obec nemusí stydìt.
Tento nadenec se jmenuje
Marek Klusák a je to student
ètvrtého roèníku gymnázia.
Stránky které spravuje by mìly
vírským obèanùm umonit dozvídat se, co se aktuálnì dìje v obci. A lidem, kteøí doposud
o Víru ani neslyeli, by
internetové stránky
mìly nai vesnici pøedstavit v co nejhezèím
svìtle.
(ls)

Pozvánka na divadelní premiéru
Zveme Vás do Kulturního domu ve Víru na divadelní pøedstavení rozpustilé fraky
francouzského dramatika Georgese Feydeaue Brouk v hlavì.

Toto dílo patøí nejen k vrcholùm tvorby samotného autora, ale je zároveò shrnutím veho, co
francouzské divadlo od doby Moliérovy tvorby
dosáhlo. Autor komedie s ironií, vtipem a armem
rozehrává jednoduchý pøíbìh o domnìlé nevìøe
v hotelu U Galantní koèièky, do kterého jsou postupnì zatahovány vechny postavy hry. V inscenaci Brouka v hlavì v obsazení jaké se Vám nabízí, tak rozhodnì není nouze o skvìlou zábavu.
Pátek 5. bøezna 2004 19.00 hodin
Sobota 6. bøezna 2004 19.00 hodin
Nedìle 7. bøezna 2004 14.30 hodin
Osoby a obsazení:
Viktor Emanuel Champsboisy, Buton
Bohuslav Matuka
Kamil Champsboisy
Ale Èermák
Marcela Champsboisy Andrea Stalmachová
Romain Turnel
Roman Jelínek
Carlos Homenides de Histangua
Stanislav Èermák
Luiza Homenides de Histangua
Radka Slezáková

Jiøí Bene
Jiøí Èermák
Jana Bílková,
Marie Viktorinová
tìpán
Oldøich Kubík
Yveta
Veronika Vilímová
Evenie
Jana Èermáková
Dvì sleèny v hotelu
Milue Hájková,
Marie Viktorinová ml.
Baptistin
Josef Ondra
Reie
Jaroslava udomová
Kostýmy
Marie Sadílková
Text sledují
Zdena udomová
Marta Liangovská
Pøedstavení není vhodné pro dìti.
Herci Vám, milí diváci, dìkují za návtìvu
a pøejí pìkný záitek!

POZVÁNKA

BLAHOPØÁNÍ

A léta bìí Zveme Vás v sobotu 20. bøezna 2004
ve 13,30 hodin do Kulturního domu ve Víru na

SETKÁNÍ SENIORÙ
Posezení s hudbou a malým obèerstvením bude
zpestøeno vystoupením dìtí základní koly.
Srdeènì zvou zastupitelé obce.

Doktor Finache
Augustin Ferraillon
Olympia Ferraillon

Pøedprodej vstupenek od 1. 3. 2004
ve smíeném zboí p. Sehnalová.
(ml)

SPOZ blahopøeje
manelùm

JANU A ANECE KOUKALOVÝM
ke zlaté svatbì, kterou oslavili v únoru.
Pøejeme vechno nejlepí, hodnì zdraví,
pohody a radosti z vnouèat a pravnouèat.

Okénko základní koly
První pololetí kolního roku jsme letos zakonèili nejen vysvìdèením, ale i sportováním.
li jsme vichni bruslit do Lednièek. Vem dìtem se na
ledì moc líbilo, uily si spoustu legrace. Nìkteré umí
bruslit velmi dobøe, ale mnohé stály na bruslích poprvé.
Pokusili jsme se nìkteré okamiky vyfotografovat. Pokud
nám to poèasí dovolí, rádi bychom si letoní zimu v rámci tìlesné výchovy jetì zabruslili.
(hh)

Pokraèování v projekèních
pracích na kole
Kadý týden se schází vedení koly a obce s pracovníky
projekèní kanceláøe PROTIS na konzultacích, které se týkají projektování chystané rekonstrukce koly.
Práce je to nelehká, protoe musíme skloubit nae touhy a pøání
s objemem prostøedkù, které jsou k dispozici, i s nedobrým stavem stávající budovy koly a s poadavky rùzných institucí, které chtìjí být
"evroptìjí" ne Evropa.
(ls)

sport

Jak dopadli hokejis t é
Výsledky zbývajících odvetných zápasù druhé poloviny základní èásti :
TJ Jiskra Vír - REINPO ïár n.S.
i poslední utkání základní èásti na
domácím ledì. V dùrazném a bojov6 : 9 ( 0 :1 , 1 : 6 , 5 : 2 )
ném utkání zvítìzili zaslouenì.
Hokejovìjí a lépe bruslící hosté
dovolili zkorigovat výsledek domáStøelci branek: Horák M.,
Hovorka Z., Pítìk L.
cím a v poslední tøetinì. Utkání se
hrálo na pøírodním ledì ve Víru.
Po základní èásti se drustvo TJ
Jiskra Vír umístilo na 5.místì ve
Støelci branek : Matuka K., Èermák M., Pítìk L., Horák M.,
skupinì "A". O celková umístìní
Hovorka Z., Haluka M.
v okresním pøeboru ( 9.-10. místo)
sehráli hokejisté dvojutkání s muTJ Jiskra Vír - GRANIT ïár n.S.
3 : 8 (2:0,1:3,0:5)
stvem na 5.místì ze skupiny"B".
Tím byli hokejisté Mìøína.
Domácím vyel výbornì zaèátek
TJ Jiskra Vír - Mìøín
utkání kdy vedli 3 : 0. Vysokému
tempu, které hosté nasadili, vak do4 : 3 ( 0 : 2 , 2 : 0, 2 : 1 )
mácí hokejisté dlouho nestaèili a výVe tvrdém a bojovném utkání dosledek se postupnì obrátil ve promácí nezaèali nejlépe. Ve druhé tøetinì se podaøilo vyrovnat, ale tøetí
spìch hokejistù ze ïáru. Utkání se
tøetina opìt nezaèala dobøe.
hrálo opìt na domácím ledì ve Víru.
Støelci branek : Horák M.,
Vyrovnávací branka padla a tìsnì
pøed koncem utkání. O výsledku
Haluka M., Matuka K.
rozhodli a trestná støílení, ve kteTJ Jiskra Vír - Slavkovice
3 : 2 (1:0,1:1,1:1)
rých domácí zvítìzili 2 : 0. Domácí
Pøíznivé poèasí dovolilo sehrát
brankáø Dinga L. vychytal vechny
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nájezdy hostù. Hráno na ZS
Nedvìdice.
Støelci branek : Skoumal V., perling M., Matuka K.
Trestná støílení: Matuka K.,
Hovorka Z.
Mìøín - TJ Jiskra Vír
4 : 6 (1:1,3:2,0:3)
Hokejisté Víru pøijeli na ZS do
Vel.Meziøíèí, kde se druhé utkání
hrálo, bez nìkolika hráèù základní
Kanadské bodování:
1. Horák Martin
2. Èermák Miloslav
3. Skoumal Vít
4. Hájek Josef
5. Matuka Karel
6. Hovorka Zdenìk
7. Pítìk Leo
8. Matuka Marek
9.-11. Hájek Jiøí
Haluka Martin
perling Miroslav
12.-13. Kukaèka Oldøich
Svoboda Martin
14. Peòáz Petr
15.-16. Procházka Pavel
Sklenáø Zdenìk

sestavy. První dvì tøetiny se nai hokejisté nemohli prosadit a nepromìnili mnoho vyloených ancí. K výraznému obratu vak dolo v poslední èásti, kdy otoèili výsledek a zaslouenì vyhráli.
Støelci branek: Horák M. 3x,
Èermák M. 2x, Pítìk L.
Tímto vítìzstvím se hokejisté
Víru umístili celkovì na 9.místì (12
bodù a skóre 55 : 69)
branky
9
8
5
3
6
5
3
2
3
3
2
3
2
1
0
0

Brankáøi: Dinga Libor starí a Dinga Libor mladí

pøihrávky
11
7
5
6
2
2
3
3
1
1
2
0
1
1
0
0

(js)

body
20
15
10
9
8
7
6
5
4
4
4
3
3
2
0
0

