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Vír
Obecní úøad Vír èp. 178, tel./fax: 566 575 121, e-mail: ouvir@quick.cz, www: www.vir.wz.cz

Vítejte na stránkách 
obce Vír

zprávy z obce
V soutì�i Zlatý erb o nejlep�í internetové stránky

mìst a obcí jsme se v krajském kole umístili na pìkném
devátém místì z jednatøiceti soutì�ících. Pìkném proto,
�e v okam�iku vyhlá�ení soutì�e na�e stránky teprve
vznikaly, a vìøím, �e kdyby se hodnotilo dnes, zase by-
chom se posunuli o pár míst vý�e. Pøi této pøíle�itosti je
tøeba podìkovat panu Marku Klusákovi z Víru, který
nám stránky vytvoøil, a který je také spravuje. Budeme
rádi, kdy� si na na�e stránky udìláte èas a tøeba nám
i po�lete e-mail s Va�imi názory a pøipomínkami.

Rozesílání SMS zpráv pomocí internetu na Va�e
mobily ji� funguje. Kdo má zájem o tuto formu infor-
mování, nech� oznámí na obecním úøadì èíslo svého
mobilu a mù�e být zahrnut do na�í databáze.

Jeliko� mnozí z Vás vlastní mnoho historických
pøedmìtù, fotografií a dokumentù, které vypovídají
o bohaté historii Víru a okolí, rozhodli jsme se, �e ve
Víru otevøeme nìco, co s trochou nadsázky mù�eme
nazývat Vírské muzeum. Døíve se nìèemu takovému
øíkalo tøeba Síò tradic. A skuteènì bychom rádi tyto
tradice zdokumentovali a uchovali. Proto prosíme
ka�dého, koho tato my�lenka zaujme a vlastní nìjaké
historické materiály, aby se pøi�el poradit na obecní ú-
øad, zda-li by je obci nemohl darovat nebo zapùjèit. Za
ka�dý nápad budeme vdìèní.

Pøihlásili jsme se do soutì�e "Vesnice roku".
Zastupitelé zpracovali moc pìknou charakteristiku ob-
ce a tu jsme poslali zároveò s pøihlá�kou. Vìøíme, �e
na�e obec má v jistì nelehké konkurenci �anci.  (ls)

Starosto, co udìlá� s tou cestou?!
Tak tuhle otázku jsem v polovinì bøezna zaslechl mnohokrát. Chápu ner-

vozitu v�ech, kteøí se musí v tìchto dnech brodit pøi cestì z domu blátem, ale
rádi bychom je po�ádali, aby byli trpìliví a vzpomnìli si, �e tato situace není
ve vìt�inì pøípadù zpùsobena plynofikací, �e je tady zase jaro a s ním blátivé
období roku. Za krátký èas cesty vyschnou a nás bude zase  trápit nìco jiné-
ho. Abychom to ale nezlehèovali, jakmile dáme do poøádku asfalty a kostky,
spoèítáme drobné, a pokud nìjaké zbudou, dáme je i na úpravu nezpevnìných
ploch. (ls)

Tì�í nás, �e pøi�lo 105 pøekrásných masek a bylo tì�ké vybrat tu nejkrás-
nìj�í. Nakonec dostal první cenu Jarou�ek
Coural v masce cvrèka. Základní �kola dì-
kuje v�em sponzorùm za pøíspìvek na dìt-
ský karneval.

ZA KRÁSAMI OKOLÍ NEDVÌDICE
Klub èeských turistù Nedvìdice poøádá v sobotu 24. dubna 2004 tento tra-

dièní turistický pochod. Trasy jsou 50 km, 38 km, 25 km, 10 km a cyklo.
Prezentace úèastníkù bude v sokolovnì v Nedvìdici:
pì�í: 50 km v 6 - 7:50 hod., 38 km v 7 - 9 hod., 25 km v 7 - 10 hod., 10 km

v 8 - 13 hod., cyklo: 8 - 11 hod.
Vedoucí pochodu: Petr Vejrosta, Nedvìdice 53, tel. 566566585

IIIIVVVV....     PPPPLLLLEEEESSSS
OOOOBBBBEEEECCCCNNNNÍÍÍÍHHHHOOOO    

ZZZZAAAASSSSTTTTUUUUPPPPIIIITTTTEEEELLLLSSSSTTTTVVVVAAAA
se konal v pátek 27.února
v Kulturním domì ve Víru jako ples
MA�KARNÍ. Se�lo se spousta krás-
ných masek. Pøedstavujeme Vám ty
nejúspì�nìj�í.

Paní uèitelka zadala v èeském jazyce dì-
tem úkol vymyslet a napsat pøíbìh, ve kterém se
objevuje co nejvíce vyjmenovaných slov.

Kateøinka napsala:
Mlynáø nabyl penìz a vyjel si s mlynáøkou

na pytlaèení. Kdy� dojeli do lesa a mlynáøka vy-
stoupila, sly�ela, jak se v Litomy�li blýská.
Zatímco mlynáøka poslouchala, mlynáø pytlaèil.
Najednou mlynáøka zaslechla výkøik. Hurá,
mám ji! Koho má�, zeptala se mlynáøka. No tu
li�ku Bystrou�ku. Aha, øekla mlynáøka. A odjeli
do Ruzynì. Tam poslali li�ku do ZOO a byli spo-
lu ��astný.

Ondøej napsal:
V Pøibyslavi je mnoho obyvatel, kteøí bydlí

v malém bytì èi pøíbytku s moderním nábyt-
kem, mají rùzné obyèeje, jsou bystøí, sbírají by-
liny, chovají dobytek, jako tøeba býky a kobyly,
sly�í blýskání, strachy polykají, jídlem neplýtva-
jí, jezdí na ly�ích, pijí pelyòkový èaj, mají ply�o-
vá zvíøátka, hodnì se myjí, myslí si, �e se ne-
mohou mýlit, zamykají dveøe, nemají rádi my�i,
hmyz a hlemý�dì, jezdí do Litomy�le na ná-
v�tìvu, jsou py�ní, pýøí se a èepýøí se, nìkdy
klopýtnou, zpytují své svìdomí, a potom za to
pykají, bývají slepí jako slepý�, netopýr nebo
pýr, ale nakonec se v�ichni mají rádi. 

(hh)

"Bezdomovci a Kvìtinka, a i spousta dal�ích zvíøátek a pohádkových postav
si u�ili pìkné sobotní odpoledne plné dovádìní, soutì�í a radosti." 

Zprávy ze Základní �koly

DDDDììììttttsssskkkkýýýý    kkkkaaaarrrrnnnneeeevvvvaaaallll

Zasmìjte se s námi

V sobotu, dne 8.5.2003 se pøíznivci
turistiky mohou tì�it na 5.roèník
Vírských výletù, kde si budou moci vy-
brat z nabízených tras podle své chuti
a sil. Pìkné trasy v délce 10,11,15,17,25
a 50km budou zveøejnìny v pøí�tím èís-
le Novinek. Atraktivní nabídkou jsou
dvì rozhledny na Horním lese a na
Karasínì , zøíceniny okolních hradù
Py�olce, Auer�perka, Zub�tejna
a Daleèína, spousty krásných skalních
vyhlídek a v neposlední øadì trocha
zdravého pohybu .

Pro leto�ní roèník Vírských výle-
tù, vyhla�ují poøadatelé soutì� o nej-
zajímavìj�í fotografie z okolí Víru.
Prosíme, o dodání Va�ich snímkù do
30.dubna panu Janïourkovi èp. 29.

V sobotu 17.dubna ve 14,00 ho-
din poøádáme odpolední vycházku
na Horymírku, pøes Vìstín a Chlum
na Klubaèici (asi 6km). Vychází se
ze zastávky autobusu "U ��astných"

Tì�íme se na Vás a pøejeme pìk-
né jarní dny.

(pj)  

Pozvánka na turistiku do Víru
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Drobná zápletka a nedorozumìní na
zaèátku hry a ji� je divák vta�en do
spletitého pøíbìhu hlavních hrdinù.
Obrazy se rychle støídají, pøíbìh se stá-
le více zaplétá a hledi�tì je plné smíchu,
ale i napìtí a støehu, nebo� je v�echno
tøeba bedlivì sledovat a dr�et nit sou-
støedìní pevnì napnutou. Divák ji� nì-
co tu�í, ale postavy musí v�e pro�ít
a dovést a� k závìreènému happy endu. 

Témìø vyprodané hledi�tì po tøi dny
premiérového pøedstavení svìdèí
o tom, �e se diváci v�dy netrpìlivì tì�í
na pøíchod jara, který s sebou pøiná�í
i divadelní pøekvapení od vírských o-
chotníkù. V�em jim patøí velký dík za
tuto krásnou radost, a za v�echnu tu e-
nergii a èas, které svým pøíznivcùm
touto hrou vìnují. Prosím, je�tì o jeden
aplaus a nashledanou na derniéøe.    (vj)

NovéNové
KADEØNICTVÍ KADEØNICTVÍ 

ve Víru
Jitka Hamøíková

Od kdy? Od mìsíce dubna
Kde? Zdravotní støedisko Vír

V pøípadì zájmu mù�ete volat na
tel. èísla:

Eurotel: 607 626 566, nebo
�T-Mobile: 603 784 238  

DDDDiiiivvvvaaaaddddeeeellllnnnníííí     pppprrrreeeemmmmiiiiéééérrrraaaa
První bøeznový víkend byl naplnìn milým humorem, který vír-
ským obèanùm i hostùm zblízka i zdaleka pøipravili místní o-
chotníci.

PPPPoooozzzzvvvváááánnnnkkkkaaaa    
Pro ty diváky, kteøí by pøedsta-
vení je�tì rádi zhlédli, se hraje
v okolních obcích v tìchto ter-
mínech:                                    
26.bøezna 19,00 hod Daleèín
27.bøezna 18,00 hod Prosetín
28.bøezna 16,00 hod Bystøice n/P

2.dubna 19,00 hod Bystré
3.dubna 19,00 hod Øeèice
4.dubna 16,00 hod Bobrová

23.dubna 18,30 hod �tìpánov n/S
7.kvìtna 19,00 hod Jimramov
9.kvìtna 14,30 hod Bukov


