
Ani celý rok neubìhl od 8. záøí 2002, kdy se oficiálnì,
a snad tro�ku i slavnostnì, otevøela novì vybudovaná
cykloturistická trasa na pravém bøehu Vírské pøehrady,
aby se pak v tichosti v bøeznu leto�ního roku uzamkla
pevná brána, která nám teï ji� napoøád odepøe tuto nád-
hernou podívanou. 
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Vír, Hrdá Ves
Obecní úøad Vír èp. 178, tel./fax: 566 575 121

Vítejte na stránkách 
obce Vír, Hrdá Ves
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Klub èeských turistù Nedvìdice poøádá v sobotu 26. dubna 2003 tento tra-
dièní turistický pochod, který se pùjde letos ji� podvanácté jako memoriál
Boba Èecha. Trasy jsou 50 km, 38 km, 25 km, 12 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., 12 km

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

A je�tì toho není málo -
z Korouhvice a� k pøehradní zdi vy-
roste v tomto roce betonový koridor,
který té� nadobro uhasí romantický
pohled na lesknoucí se hladinu a ná-
hodnému projí�dìjícímu èi prochá-
zejícímu pozorovateli se mo�ná vy-
jeví asociace s dobou nedávnou, kdy
i celá na�e republika mìla kolem se-
be pevné a nepropustné mantinely.

�koda, �e pozorovatel namísto du-
chovnìj�ích a v�eosvobozujících my�-
lenek pøi pohledu na tu klidnou krásu,
bude mo�ná ve svém nitru cítit hoøkost
a zmar. Bude najednou víc a víc vní-
mat tu bídu v�eho lidstva, bude vnímat
svazující strach okolo nás, je� je nej-
spí� pøíèinou tìchto hradeb, a� ji� beto-
nových, anebo jen tìch, které uzamy-
kají na�e srdce.

Na�emu pozorovateli vytrysknou

z du�e slzy, stejnì tak jako
malé holèièce pøi jejích
cestách na dìtský tábor do ji�-
ních Èech, kdy jejím zrakùm
nezùstaly skryty vysokánské
ploty s ostnatými dráty, kdy
její srdce opravdu plakalo
i pøesto, �e na tak slo�itou
a nepochopitelnou skuteènost
její rozum zatím nestaèil.
A tak se ta malá holèièka ra-
dìji nauèila na Vírské pøehra-
dì plavat s vidinou 10,- Kès
za uplavaných dvacet temp,
a �ila si svùj dìtský �ivot dál
tak, jak k ní pøicházel.

Holèièka svoje vlastní dìti
na pøehradì u� asi plavat nenauèí,
pozorovatel ti�e odejde pøeplnìn
smutkem, který v nìm mo�ná zaseje
my�lenku, být lep�í alespoò sám

v sobì, se snahou pøedávat dobro
v�em ostatním s pøáním, aby ten ná�
svìt byl o trochu lep�í.

A na pùvabných døevìných vyhlíd-

kách nad pøehradou budou cvrlikat ptá-
ci a majestátní pøehrada uzamèena za
�eleznou oponou bude dál jen ti�e døí-
mat v klínu skal a kopcù.       (vj)
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Pøehrada Vír
Hladina v nádr�i ke konci bøezna je na kótì 462,25 m n.m. a pøítok 3 m3/s. Mìsíce

leden, únor, bøezen byly srá�kovì velmi slabé. Pøedpokládané zvý�ené pøítoky z tají-
cího snìhu nebyly, pøesto hladina v nádr�i stále nepatrnì stoupá. V souèasné dobì
by se mìla hladina pohybovat okolo kóty 465,00 m n.m.

Z "Daliborky" naskytne se nám u-
chvacující obraz pohledem do údolí
øeky Øíèky a �varcavy. Na severní
stranì Víru zírá do údolí homolovitý
kopec "�pinberk". Odìn jest pest-
rým �atem roz-
manitých stro-
mù listnatých
i jehliènatých.
Krásný �at,
jím� jest odìn
v dobì jarní,
pøemìní se pøí-
chodem podzi-
mu v pestøe
z b a r v e n ý .
H r a b ì c í
Stolek, roz-
hledna tato jest
postavena na
høebenu hor-
ském nad
" H o r n í m
Hamrem" ná-
kladem hrabì-
te Coudenho-

ve-Honrichse na Kun�tátì, byla zøí-
zena r.1903. Z Víru dojdeme tam za
1/2hodiny. Úchvatná, èarokrásná,
nevylíèitelná podívaná se nám tu na-
skytne. Zadíváme se po únavném

stoupání do
kopce do ú-
dolí hlubo-
kého, kde
oklikami se
vine jako
pruh støíbr-
ný øeka
� v a r c a v a
a v protìj-
�ku zøíme
z ø í c e n i n y
b ý v a l é h o
h r a d u
Pi�olce.

(pøevzato
z knihy

"Vítochov,
Vír  

a okolí")

Vírské údolí ve staletíchVírské údolí ve staletích
Na stranì ji�ní ochraòuje údolí vírské bujná zeleò smrková
a jedlová "Povrchnice", v lidové mluvì "Káèa" zvaná, na stra-
nì protìj�í, severní, poutavé a vábné vrchy Chlumské s obdi-
vuhodnou "Klubaèicí", na které nákladem stolové spoleènosti
"Dalibor" z Brna postavena úhledná rozhledna "Daliborka"

Stará pohlednice s horským vùdcem 
z roku 1907.

Bìhem slavnostního otevírání
tohoto pohyblivého figurální-
ho souboru s pracovními
a �ertovnými výjevy, pohánì-
ného vodním kolem, vystoupí
novomìstský dìtský folklórní
soubor �ípek.
Souèasnì bude také zpøístupnìna

mineralogická expozice "Pamì� ka-

mene", umístìná ve sklepì muzea.
Touto akcí zaèíná v Horáckém mu-
zeu letní sezóna, bìhem které se
Mlejnek z Víru bude spou�tìt ka�-
dou pùlhodinu.

Termín konání: 30.4.2003, 16:00 
Místo konání: 
Nové Mìsto na Moravì - Horácké

muzeum

Otevírání Mlejnku z Víru 

V pondìlí 5.5. probìhne svoz �e-
lezného �rotu a nebezpeèného odpa-
du (autobaterie, televizory, ledniè-
ky), který zajistí pracovníci obecní-

ho úøadu pøímo od va�ich domovù.
Shromá�dìte prosím tento odpad na
viditelná místa tak, aby nebránil
v provozu chodcù a automobilù.

Upozornìní  na �eleznou nedìli
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Oddíl tenisu pøi TJ Jiskra
Vír se v leto�ní sezónì zú-
èastní okresní soutì�e
mu�ù.
První zápas sehraje se Sokolem

Rozsochy 4.5. 2003 v domácím pro-
støedí. Dal�í utkání sehraje postupnì
s tìmito dru�stvy:

TK Bystøice n.P. "C"
TJ Fry�ava "A"
TJ Fry�ava "B"
Polnièka
TK Ro�ná "B"
15. bøezna uspoøádal Spartak Velké

Meziøíèí halové okresní pøebory star-
�ích �ákyò v tenise. Úspìchu dosáhla
Markéta Hájková, kdy� ve finále pora-
zila Moniku �imonovou z Nového
Mìsta na Mor. dvakrát 6 : 0 .  

Sport vSport v na�í �kolena�í �kole

Výlety pùjdeme v sobotu 10. kvìtna 2003
a zváni jsou v�ichni, kteøí se chtìjí na vlastní oèi
pøesvìdèit, jaké krásy pøírody nám zùstávají skry-
ty, pokud se za nimi sami nevypravíme.

Prezentace úèastníkù bude v Kulturním domì
ve Víru od 7 do 11hodin, ukonèení do 18hodin. 

Výlety se konají za ka�dého poèasí. Ka�dý, kdo
se zúèastní, jde a jede na vlastní nebezpeèí.
Rodièe plnì odpovídají za své dìti.

Startovné je dobrovolné. 
Obèerstvení  zaji�tìno.

Udìlejte nìco pro své zdraví 
a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:
1. trasa 10km 
Vír - Karasín (rozhledna) èervená znaèka 5km
Karasín - Vír zelená 5km
2. trasa 11km
Vír - Javorùv kopec - Horní les (rozhledna)

modrá 6km
Horní les - Chlum modrá 2km
Chlum - Klubaèice (vyhlídka)

nevede po znaèce 2km
Klubaèice - Vír èervená 1km
3. trasa 15km
Vír - Zub�tejn (pøes Py�olec) èervená 6km
Zub�tejn - Auer�perk modrá 4km
Auer�perk - Jitøenka - Vír (podél Bystøièky)

nevede po znaèce 5km

4. trasa 17km
Vír - Py�olec èervená 3km
Py�olec - Hrabìcí stolek - Roveèné 

nevede po znaèce 6km
Roveèné - Horní les (rozhledna) nová èervená 2km
Horní les - Javorùv kopec - Vír modrá 6km
Trasa není vhodná pro dìti a ménì zdatné turisty!
5. trasa 25km
Vír - Ole�nice zelená 11km
Ole�nice - Horní les (rozhledna) nová èervená 8km
Horní les - Javorùv kopec - Vír modrá 6km
6.trasa 50km
Vír - Ole�nice zelená 11km
Ole�nice - Horní les (rozhledna) nová èervená 8km
Horní les - Nyklovice modrá 2km
Nyklovice - Bystré nevede po znaèce 3km
Bystré - Sulkovec - Daleèín zelená 12km
Daleèín - Vítochov - Karasín (rozhledna) - Vír  

èervená 14km
Pøípadným zájemcùm o výlet na kole doporu-

èujeme 25km nebo 50km trasu.
V Kulturním domì bude pøipravena ji� tradièní vý-

stava starých dokumentù, pohlednic a fotografií.
Ubytování je mo�né si objednat a dal�í infor-

mace zjistit na uvedené kontaktní adrese:
Petr Janïourek, Vír 28, 592 66

tel.: 566 575 218,  603 839 323

VVVVíííí rrrrsssskkkkéééé    vvvvýýýýlllleeeettttyyyy
Na poèest zakladatele a prvního prùkopníka 
turistiky ve Víru Franti�ka ��astného   

Motto:
Nestùjte nohy, choïte horami,    
krajem mocného kdysi Vìnavy,
u�ijte pøírody hýøící krásami,
poznejte Vír, perlu Moravy!

sport

30.bøezna byla zahájena jar-
ní èást fotbalové sezóny
2002-2003. 
Po jejím skonèení poèítá oddíl

kopané s uspoøádáním 25.roèní-

ku �ákovského turnaje spojené-
ho s oslavou" 65 let zaèátku ko-
pané ve Víru" a 40. výroèí orga-
nizované kopané pøi TJ Jiskra
Vír.

(Pozn.Podrobnìj�í pøíspìvek pøi-
pravujeme pro ètenáøe pøí�tích "NO-
VINEK" )

FFFFoooottttbbbbaaaallll     

Výsledky jarní èásti OP mu�ù:
Mìøín - Vír    2 : 1  (1 : 0)

Utkání,ve kterém domácí mìli pøevahu v 1. poloèase a hosté byli lep�í
v poloèase druhém, o výsledku rozhodla sporná branka domácích.

Støelci branek : Navrátil Petr z pokutového kopu

Vír - �tìpánov    5 : 3  (3 : 2)
Utkání hráno za velmi nepøíznivého poèasí na domácím høi�ti. Hosté se u-

jali vedení hned ve 3.minutì. Domácí brzy vyrovnali a bìhem nìkolika minut
obrátili výsledek na 2:1. Hosté záhy vyrovnali, ale domácí se pøed koncem
poloèasu opìt ujali vedení na 3:2.

Druhý poloèas byl u� v re�ii domácích, kteøí zaslou�enì zvítìzili, kdy� pøi-
dali je�tì dal�í 2 branky.

TTTTeeeennnniiiissss

Rekreaèní tenis:
Oddíl provozuje v sezónì dva tenisové kurty a nabízí mo�nost pronájmu

pro rekreaèní tenis v�em zájemcùm o tento sport. Mimo kurtù lze zapùjèit i te-
nisové rakety a míèe.

Informace: Hájek Antonín Vír - pøehrada, tel.:566 575 113,602 596 461   

Na�i �kolu tam reprezentovalo 6
dìtí a 5 z nich postupuje do okresní-
ho kola.

Umístìní v jednotlivých katego-
riích: 

Diana Gøundìlová - 1.místo

Luká� Piskaè - 2.místo
Tomá� Janèík - 2.místo
Kateøina  �udomová - 2.místo
Marek Havel - 3.místo
Jiøí Zána - 4.místo

(hh) 

18. bøezna 2003 se konaly okrskové závody ve �plhu v Z�
v Nedvìdici.

Pøed nadcházející letní sezónou obec nabízí mo�nost ubytová-
ní na místní ubytovnì è.p.5 nad  budovou OU. V souèastné
dobì provádìjí úpravy pracovníci VPP ( malování místností,
úpravy kuchynì, apod. ).
K dispozici jsou dvojlù�kové a tøílù�kové pokoje s mo�ností pøistýlky (cel-

kem 30lù�ek), teplá voda, kuchyòka, spoleèné pøíslu�enství. Cena za ubyto-
vání s povleèením -110Kè/os/den, bez povleèení-80Kè/os/den. 

K 1.dubnu 2003 jsou u VVP ve Víru celkem tøi pracovníci. Od 1.kvìtna za-
mý�lí OU Vír vzhledem k akci celoplo�né plynofikace obce roz�íøit tento po-
èet pracovníkù je�tì o dva .

V obci padlo definitivní rozhodnutí o plo�né plynofikaci . Pøedpokládané
zahájení je na kvìten 2003. Dne 15.dubna se zúèastnil starosta p. Stalmach
jednání v Praze na státním fondu ohlednì dotací. Pracovníci VPP budou dle
pøání provádìt usazení HUP na hranicích pozemku odbìratele.

Dne 13.dubna sehrál dìtský divadelní soubor pøi TJ Sokol Prosetín  v KD
Vír pohádku Popelka. Pøedstavení bylo velice úspì�né, úèast 75divákù.

Pøipomínáme,�e slavnostní vyhlá�ení výtvarné soutì�e "MALOVÁNÍ
S PETROU" probìhne 24.kvìtna 2003 v obci Vír, její� dominantou je  jistì
Vírská pøehrada. Zá�titu nad celou akcí pøevzala ministrynì �kolství, mláde-
�e a tìlovýchovy JUDr. Petra Buzková 

Støelci branek : Svoboda Mir. 2
�antora M. 2
Krèil R. 1

Pøí�tí zápasy na domácím høi�ti (OP mu�i):
20.4. Vír - Dol. Ro�ínka 16:00 hod
11.5.  Vír - Bobrová 16:30 hod
25.5.  Vír - Ujèov 16:30 hod

8.6.   Vír - Køi�anov 16:30 hod
22.6.  Vír -  Poèítky 16:30 hod
Program utkání �ákù TJ Jiskra:
4.5.  Vír - Herálec 10:00 hod

17.5.  Vír - Jívoví 10:00 hod
8.6.   Vír - Moravec 10:00 hod 

22.6.  Vír - Dol.Ro�ínka 10:00 hod

Informace zInformace z obceobce


