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zprávy z obce
Ve výbìrovém øízení na rekonstrukci
vírské koly zvítìzila firma PKS a po
podpisu smlouvy se pustí do práce, tak
aby po prázdninách mohli do opravené
budovy docházet nejen áèci základní
koly, ale také nai pøedkoláci.
Sbìr odpadu se vydaøil. Hasièi
a pracovníci obce vyjeli dvacetkrát
s prázdnou vleèkou a pokadé se vraceli s vrchovatou. koda jen, e nìkterým obèanùm tento termín nevyhovoval a i po ukonèení akce se objevují
staré autobaterie a televizory pøed rotitìm. Co se týèe rotitì, rozhodli
jsme se, e na nìm nebudeme nechávat
nepoøádek po celý rok. Prosíme Vás,
obèany, aby jste si nechávali odpad doma a poèkali na výzvu, která zazní
pravdìpodobnì dvakrát do roka a stejnì jako v kvìtnu objedeme obec a odpad od Vás vybereme. Vichni, kteøí
nehodlají tak dlouho èekat, mají monost odváet tyto odpady do technických slueb nebo poadovat po prodejci v okamiku koupì nového výrobku
odbìr starého.
Letoní vítání obèánkù se koná
18.6.2004. V 15.30 hod. vítáme miminka (13dìtí) a v 16.00 hod. se rozlouèíme s áky mateøské a základní
koly. Letos neopomeneme uvítat i dìti z Chlumu.
Jednání vedoucí ke kolaudaci levobøení komunikace nemají konce.
Desítky lidí u projednaly desítky hodin, ale nepovedená stavba (slunì øeèeno) dále hyzdí krajinu a zvìø hyne pod
koly aut, ani by dosáhla vytouené vody. Obec Vír, trvá na svém poadavku
a odmítá podepsat kolaudaci, dokud nebude odstranìno alespoò deset panelù,
které vytipovali pracovníci Agentury na
ochranu pøírody a krajiny (AOPK).
Obec obdrela darem polovinu domu è.p.205 od pana Eduarda Sadílka
a druhou polovinu koupila od jeho maminky paní Anny Sadílkové. V budoucnu uvaujeme o pøestavbì tohoto
domu na objekt, ve kterém by bylo umístìno muzeum, knihovna a informaèní centrum.

Dostali jsme dotaci na Vírské muzeum
21.kvìtna jsme se dozvìdìli pøíjemnou zprávu, e nám Fond Vysoèiny pøidìlil dotaci na
realizaci Vírského muzea.
Protoe tímto nae muzeum získává jasnìjí obrysy,
znovu prosíme obèany, aby zváili, nemají-li doma

pøedmìty, které by mohly poslouit jako exponáty v pøipravovaném muzeu. Na obecním úøadì u máme místo,
na nìm shromaïujeme fotografie a pøedmìty, které
nám nosíte. Pro zajímavost - bystøické muzeum nám pøislíbilo zapùjèit plastický model pøehrady.

Úspìná sezóna ochotnického divadla skonèila
V sobotu 15.kvìtna ukonèili svoji letoní divadelní
sezónu ochotníci ve Víru.
A lze øíci, e sezónu velice úspìzvládnutí
celého
nou, o èem svìdèí nejen devatenáct
pøedstavení - od propøedstavení sehraných v 15 obcích
mylené scény po doa témìø tøi tisíce divákù, ale i bezkonalou souhru celéprostøední reakce divákù pøi jednotho souboru. Snad nejvìtím
uznán í m
p r o
vírské ochotníky byl
beznadìjnì vyprodaný kulturní dùm
v Bystøici n.P. (450
divákù) a slova správce KD: Vidìl jsem
zde za 25 let témìø
vechna pøedstavení,
ale to jsem jetì nezail!
livých pøedstaveních. astný se uA to jsou právì ty krásné a milé
záitky pro úèinkující, které dávají
kázal nejen výbìr hry, ale i obsazení
zapomenout na hodiny zkouení, na
jednotlivých rolí a jak vyplynulo
cestování po veèerech, nakládání,
z ohlasù divákù i profesionální

vykládání a stavìní scény, pøevlékání se v nìkdy velmi skrovných podmínkách. A je tu i zajímavé poznávání nových scén - letos v Bystrém
a Bukovì, a navazování nových
kontaktù - s ochotníky ze ïáru n.S.
Obrazový záznam letoního pøedstavení poøídila pro soubor pøi derniéøe agentura, zajiující program pro
kabelovou televizi ve ïáøe n.S.,
a tak bude mono zanedlouho zakoupit kazetu. Informace pro pøípadné zájemce:
OÚ Vír, tel.: 566 575121. (jm)

INZERCE

Spoleènost AZ Holding a.s.
se sídlem Vìstín 42, 592 65 Roveèné,
zabývající se zemìdìlskou výrobou

vypisuje konkurz

na pozici hlavní úèetní

Poadujeme støedokolské vzdìlání ekonomické smìru,
samostatnost, praxe v oboru podmínkou.
Své profily zasílejte na výe uvedenou adresu.
Blií informace na tel. 724 205695, pí.Vávrová.

POHÁR VYSOÈINY 2004

MOTOCROSS RACING TEAM VÍR na MORAVÌ
poøádá 29.5.04 dalí závod

Poháru Vysoèiny na domácí trati.

Zaèátek tréninkù od 9.00hod.
Zaèátek závodù od 12.30hod.
Obèerstvení zajitìno.
Srdeènì zvou poøadatelé.

Dva pøíklady skvìlé spolupráce

Zájemci o pronájem budovy kolky
mají stále monost pøihlásit se na
obecním úøadu.
Pan Pavel tyndl se výmìnou
za nepouívanou obecní pumpu stará
o parèík v Lednièkách a parèíku
jeho péèe, jak je vidìt svìdèí.
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Mladé javory, které se zelenají podél cesty
ke zdravotnímu støedisku vysázel pan Vladimír Koláø,
výmìnou za umonìní skácení vzrostlých stromù.

Rybáøi soutìili pod Vírem
Ji po dvanácté se seli v sobotu 8.kvìtna 2004 soutìiví pøísluníci Petrova cechu pod Vírem, aby na Vojtovì rybníce
zmìøili své síly v lovu ryb na udici. Pøivítalo je sice chladné,
ale klidné ráno pod mrakem a poøadatelé z místní organizace,
kteøí jako hlavní cenu nabídli televizi.
Po vylosování stanovi byl pøesnì
a konzumací rùzného obèerstvení.
v 7.00hod. závod odstartován a první
V polovinì ètyøhodinového soutìení
nástrahy letìly do vody. A pak u to byúèastníci zmìnili svá stanovitì
lo pro nìkteré závodníky dopoledne pla v 11.30hod. byl závod ukonèen. Po
né nervozity a napìtí, pro jiné pøíjemné
seètení úlovkù byly v pravé poledne
setkání s pøáteli zpestøené lovem ryb
vyhláeny výsledky. Z 52 soutìících si

nejlépe vedl Vladimír Kaòka
z Nedvìdice, který ulovil ètyøi kapry
o celkové délce 204cm, za co si domù
odvezl novou televizi. Alespoò jednu
rybu ulovilo 29 rybáøù, celkem bylo uloveno 62 kaprù a 5 ostatních ryb.
Svoje tìstí si pak mohli vichni pøítomní ovìøit v tombole, kde bylo vylosováno 15 kaprù a dalí zajímavé ceny.
Druhý den, tedy v nedìli 9.kvìtna
dopoledne se konaly závody mládee

Vírský sedmiboj - den D je 5.èervna 2004
Vírský sedmiboj - aneb od nápadu k závodu
V poslední dobì obrovsky roste popularita outdoorových aktivit - sportovnì turistických aktivit v pøírodì
stejnì jako adrenalinových sportù. Jejich podstatou je
pøekonání vlastních obav èi strachu ovem kontrolovanì, pod dohledem zkuených instruktorù. Pøírodní
podmínky v okolí Vírské pøehrady poskytují jedineèné
podmínky pro organizaci takových aktivit.
S mylenkou uspoøádat pro své pøátele sportovní
víkend s atraktivním programem pøiel pøed pìti lety
Zdenìk Tomáek. Inspirovaly ho jeho vlastní zkuenosti, které ovlivnily celý jeho ivot.
Kdy se v roce 1996 Zdenìk pøihlásil do výbìru
svìtovì proslulé soutìe Camel Trophy, netuil, e
právì jemu se podaøí být jedním ze dvou Èechù, kteøí budou vybráni na svìtové finále. A tak spolu
s Jakubem Havlem strávili ty nejzajímavìjí tøi týdny
svého ivota v dungli na Borneu a v Indonésii.
Pokoueli se navázat na pøedchozí úspìch èeské posádky, která v roce 1995 celou soutì vyhrála. To se
jim, bohuel, nepodaøilo, aè ve vìtinì dílèích soutìí obsazovali pøední místa. Jejich roèník je oznaèován
jako "roèník bláta".
V ÈR se vak konal dalí výbìr na jinou atraktivní
soutì, tentokrát do Utahu v USA. Marlboro Adventure
Team - terénní motorky, jeepy, rafting, slaòování, divocí konì - kdo by aspoò na chvíli nechtìl stát se moderním kovbojem. Zdeòkovi se povedlo témìø nemoné, opìt se jako jeden ze dvou dostal a do finále.
Letoní Vírský sedmiboj ji není jen pro známé. Je
urèen iroké sportovní i mimosportovní veøejnosti.
Akce chce soutìícím nabídnout pøedevím den plný
silných záitkù. Kromì závodního pole, které absolvuje vechny disciplíny, je moné si vyzkouet pouze
disciplíny Vám blízké. Na základì vaí zkuenosti se
tøeba rozhodnete pøítì vyzkouet více.

Celá akce zaèíná v pátek veèer ve 20.00 v hotelu
Siesta ve Víru promítáním jedineèných zábìrù ze
dvou výe zmiòovaných soutìí.
Vírský sedmiboj - den D je 5.èervna 2004
Zapite si do kalendáøe! 5.èervna nemám èas,
jsem ve Víru.
Proè jet do malé obce Vír kdesi u Bystøice nad
Perntejnem? Dùvod je zøejmý. Nikde jinde Vám letos
v Èeské republice nenabídnou vyzkouet si jízdu raftem na divoké vodì, slaòování 30 metrové rozhledny
Karasín, speciální vysoké lanové dráhy, støelbu lukem,
atraktivní bìh do schodù 70 metrové hráze, bungee
running - to ve propojeno bìhem èi jízdou na kole
v jednom dni a na jednom místì.
Pozor! Disciplíny lze pouze vyzkouet a to s ohledem na momentální zdravotní stav jednotlivých zájemcù, pod dozorem a za asistence zkuených instruktorù a nikoli ve spìchu, èi na èas, nebo je moné
pøihlásit se do celého závodu a svùj výkon si mùete
nechat i zmìøit.
Samotný závod bude odstartován v 9:00 pod
Vírskou pøehradou na kanále s divokou vodou. Poté
závodníky èeká bìh do schodù pøehrady. Na pøehradì budou v depu pøipravená kola. Dalím postupným
cílem se stává rozhledna Karasín. Spustit se z 30 metrù do prostoru je u poøádný záitek. Znovu na kolo,
kontrolní zastávka na románském Vítochovském kostelíku a dalí disciplíny v Daleèínì - jízda zruènosti na
MTB, bungee running a nízké lanové dráhy - tyto disciplíny budou pøipraveny témìø po celý den - podle zájmu - i pro veøejnost. Odpoledne ji jen ve Víru. Úèastníci pak pojedou na svých kolech cestou necestou
zpátky do Víru. Tam je èeká jetì krátký orientaèní závod v obci, jízda na kánoích, nebo kajacích na vyrovnávací nádri Vír II, lukostøelba a vysoké lanové pøekáky umístìné v tìsné blízkosti zøíceniny bývalého

VÍRSKÉ VÝLETY 2004
Pøestoe v prvním kvìtnovém týdnu vìtili meteorologové
spíe dé, 8.kvìten byl pro Vírské výlety Frantika astného
pøívìtivý, plný barevného a vonícího jara.
Chladný pátek skalní turisty nebotní ráno probudilo veseleji, take
odradil, pro ty váhavìjí se pak sose na start do vírského KD dostavilo
celkem 212 úèastníkù.
Rozeli se na
6 rùznì dlouhých
tras,
vichni nakonec tento svùj
výlet hodnotili
s nadením,
stejnì jako poøadatelé.
Výletníci uli
c e l k e m
3.225km.
Poèty turistù
na jednotli-
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vých trasách: 10km-63,
11km-19,
15km-65,
17km-33,
25km-30,
50km-2. Je potìitelné, e
64 vírských obèanù se vydalo ze svého údolí do
kopcù kolem svého bydlitì. Dalí pøijeli z Brna
31, Bystøice n/P 20,
Roveèína 14, ïáru
n/S 10, Nedvìdice 8,
Olenice 7 a dalích míst.
Nejmladí úèastník: roèník 2003. Nejstarí turista
roèník 1924.
Výstavka fotografií okolí Víru osvìila vechny turisty krásami údolí øeky
Svratky. Dìkujeme vem,
kteøí pøispìli svými fotografiemi.
S naimi vìrnými i novými cestovateli se tìíme
za rok na shledanou! (pj)

do 15-ti let, kterých se vak zúèastnilo
pouze 8 soutìících, protoe mnozí
mladí rybáøi jsou i èleny ákovského
fotbalového mustva, které témìø v tuté dobu hrálo svoje domácí mistrovské
utkání.
Mladí rybáøi ulovili celkem 23
kaprù a nejlepí z nich, Jan Buèek
z Nedvìdice nalovil celkem 7 kaprù
o délce 331cm, co by staèilo i na
1.místo v sobotním závodì dospìlých! Vichni mladí rybáøi obdreli
pìkné ceny a upomínkové dárky.
(jm)

stráního hradu Pyolce - dalí velmi, ale velmi adrenalinový "tahák".
Veèer pak nesmí chybìt taneèní zábava, grilování
a ohòostroj.
Asi bude o èem si povídat. Záitky mohou být mimoøádné pro diváka i pro úèastníka.
U víte, komu zavoláte? "Ahoj, 5.èervna jedu do
Víru, je tam fakt dobrá akce, vechno zru a pojeï se
mnou!" Já u seznam mám.
Vírský sedmiboj - co musím udìlat
I kdy by to bylo velice pohodlné ráno se sbalit a vyrazit, pro aktivní úèast je dobré udìlat nìco i døíve.
Nejprve si prostudujte webové stránky www.viceboje.cz/vir. Poté se rozhodnìte, zda absolvujete celý
závod, nebo jen vybrané disciplíny. Pøihlaste se k disciplínám pøes webové stránky, usnadníte tak práci organizátorùm. Pokud to máte dál, mùete pøespat
v místì. Pro zájemce budou pøipraveny dva stanové
kempy, pøípadnì je moné bydlet v hotelu Siesta
www.siesta-hotel.cz . Ubytování doporuèujeme rezervovat pøedem!
Vezmìte si sportovní vìci. Vekeré aktivity a materiál k nim potøebný zaøizuje poøadatel.
Bude to zadarmo?
Nebude.
Startovné na celý závod je 600Kè. Kromì soutìení a cen dostanete kadý trièko a obèerstvení na trati
zdarma, veèer pak kadý pivo a nìjakou porci grilovaného masa zdarma.
Startovné, které si mùete zaplatit i v místì konání
jednotlivých disciplin je rùzné: slaòování a vysoké lanové pøekáky Vás vyjdou na 100Kè, ostatní na polovic. U raftingu je cena za jízdu 30Kè, za 2 jízdy 50Kè,
za stovku pojedete 5krát.
Obèerstvení bude k dispozici po celý den.
Veèerní ohòostroj je samozøejmì zdarma. Vstupné
na taneèní zábavu lidové, 30Kè
Nezapomeòte se pøihlásit!!
(zt)

