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Obecní úøad Vír èp. 178, tel./fax: 566 575 121, e-mail: ouvir@quick.cz, www: www.vir.wz.cz
zprávy z obce
- 16.èervna byly zahájeny práce
na rekonstrukci vírské základní koly. V záøí do opravené koly nastoupí nejen koláèci, ale poprvé také dìti pøedkolního vìku. Ve kole budou vymìnìna okna, bude zplynofikovaná kotelna a vybudovaná nová
výdejna jídel.
- Poèet pøipojených na plyn se
v èervnu pøehoupl pøes magickou hranici sta domácností. Na zplynofikování domácnosti je stále jetì monost
dosáhnout na dotaci od obce.
- Vír se umístil na pátém místì
v okresním kole soutìe Vesnice roku. Vítìzem se stal Radostín.
- Krajský úøad kraje Vysoèina, odbor lesního a vodního hospodáøství
a zemìdìlství zamítl odvolání VAS
a.s. a "Pravobøeka" je koneènì zcela oficiálnì pøístupná vem nemotorizovaným návtìvníkùm. Proè tak
jednoduché vìci musí èekat na uskuteènìní desítky let?!
(ls)

Zamylení nejen nad naí vírskou silnicí

Projídíte-li Moravou èi Èechami, narazíte obèas v nìkterých obcích jetì na hlavní ulici, vydládìnou kostkami. Po rychlé jízdì
pøedchozí hladí asfaltovou silnicí, vìtinou vak dìravou a záplatovanou, zvolní øidiè pøi zmìnì zvuku podkladu rychlost vozu
èasto víc, ne je v obcích zákonem pøedepsáno.Takto pak kostková dlaba v obci pùsobí jako pøirozený retardér, co není pro pohyb chodcù a dìtí v dnení dobì bláznivých rychlostí aut zase tak
zanedbatelná skuteènost. O pøíèné zpomalovací pásy zápasí obèané v mnoha vesnicích a mìstech spíe marnì a vìtinou bývají
pøednostnì instalovány v ulicích, kde ijí úøední pøedstavitelé.
Kostkami vydládìnou dlouhou silnici
pìt poptávka, a o který bude v 21.století
máme v naem Víru u pøes edesát let.
nouze a nikdo u ani nebude umìt kostky
Stateènì pøetrvala hustý provoz nákladních
vyrobit. Jsme pøece neustále svìdky toho,
aut pøi stavbì pøehrady v letech padesátých,
jak se ve vyrábí jen pro rychlou spotøebu
posléze pak jedìní mnoha autobusových
a neustálý kolobìh zboí v rozmaøilé spolinek pøi tìbì uranu na Roínce. Dlouho
leènosti. Vak se také tak nazývá - "spobyla bezchybná snad i díky peèlivé údrbì
tøební zboí"! Do látek na obleèení se pøimístního cestáøe pana Sadílka. Kdee jsou
dávají chemikálie, aby dlouho nevydrely
ty èasy, kdy obce mívaly svého cestáøe?
a lidé si kupovali stále nová trièka a bundy,
Proè se pøi nynìjí vysoké nezamìstnanoskterých jsou plné sklady - zboí se pøece
ti opìt o takové profesi neuvauje?
musí toèit! Montovaný nábytek z døevotøísAni stavba pøehrady èi provoz uranoky se rozpadá - vdy kadá domácnost se
vých dolù vak nenapáchaly na naí kostmusí obmìòovat podle nejnovìjích trendù!
kové silnici takovou spou, jakou
Na støení krytinu vám firmy dávají záruku
je prudký rozvoj automobilismu
maximálnì tøicet let, ale kdovíjak rychle se
na konci 20.století. A tak obrovské
vechny ty reklamami vychvalované støeloue po silnìjích detích, nefunchy rozpadnou! Cementové støení taky,
gující kanály a propadající se
vyrábìné kolem roku 1900 u nás ve Víru,
chodníky bez obrubníkù vyvoláslouily dobøe plných 100 let!
vají nyní polemiku o vyhození staDlaební kostka ve vírské "hlavní tøídì"
rých dobrých kostek do luftu (èi na
je ulový opracovaný kámen, který pøeije
vydládìní nìkteré z prozíravìjvìky. Obec by si jí mìla povaovat a usiloích obcí v okolí) a o jejich nahravat o dokonalé pøedládìní vech problezení asfaltovým povrchem vozovmatických úsekù, nemocných vìkem, poky. Ten bude zajisté jeden èi dva
èasím, výkopy pøi modernizaci obce plynoroky hladký, ale vysoèinské zimy
fikací a pod. Budou-li kanály pro povrchose na nìm za pár dalích let podevou vodu funkèní, budou-li perfektnì oprapíí stejnì, jako na vech jiných
venou silnici lemovat vyvýené chodníky
silnicích v republice - dìrami, zás obrubníky, pak tato kostková dlaba bude
platami, objíïkami, atd. Ostatnì,
plnit svou funkci pevné vozovky stejnì, jana podstatnì mladí dálnici Praha ko v plné své slávì pøed pùlstoletím.
Brno jsou neustálé výluky pøi oOpatøí-li se vak jen silnièní znaèkou pro
pravách jejího povrchu.
nerovný povrch, bude to stejná marnost, jaObec Vír tak moná mùe pøijít
ko kdybyste nenatankovali benzin pøi èerTradièní dlaba dotváøí vírským zákoutím
nejen o pøirozený zpomalovací evenì blikající kontrolce. Navíc tradièní
charakter doposud pùvabné vesnice.
fekt vydládìné hlavní ulice, ale
dlaba dotváøí charakter naí doposud pùi o cenný klasicvabné vesnice.
ký materiál, po
A i ono huèení kostek pøi projídìní aut
jakém je dnes ose ztratí v bìném vesnickém hluku, v nìm

Na vzácném snímku z roku 1906 je zachyceno
pracné budování silnice nad Vírem.
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se radostnì mísí zvuk sekaèek trávy, cirkulárek, køovinoøezù a traktorù s dusáním diskoték i obligátními písnìmi "Malý hoík
èernovlasý" a "Kdy k nám pøijdou umaøi"
z amplionù místního rozhlasu pøi inzerování èastých pojízdných prodejù spotøebního
zboí. Koneènì i neustálá zvuková kulisa
zapnutých televizí a radií v domácnostech je
podbarvena pravidelným hukotem vody,
vypoutìné z pøehrady.
V uplynulých desetiletích nae generace
proslula neúctou k práci a zkuenostem
pøedkù vyhazováním jejich zaøízení domù
i hospodáøství na smetitì, kde je pak nemnozí nadenci zachraòovali a opravovali.
V zajímavém poøadu Èeské televize mùete v nedìlním dopoledni vidìt v Toulavé
kameøe desítky starých kamen na pùdì domu v Ostré n/Labem, soukromé muzeum
praèek ve Svitavách, soukromou eleznici
se starými lokomotivami kadou první nedìli v mìsíci v Drásovì, muzea máselnictví, ehlení, atd. Asi bychom se mìli chytit
za nos a za ádnou cenu si nenechat vzít navdy tak festovní a dnes u vzácný materiál, jakým jsou ty tisíce ulových kostek
v naí dlouhé vírské silnici.
Nenechme si je prodat za mrzký peníz
v dosud nesoumìøitelných mìnových relacích pøípadným zájemcùm ze západní èásti
Evropy. Pak by podobnì mohly následovat
peèlivì oèíslované kameny hradù Pyolce
a Zubtejna, aby ozdobily park nìjakého
bohatého milionáøe. Vytunelováno bylo toho v naí zemi u víc ne dost, vírské kostky se k tomu pøipojit opravdu nemusí!
Vlnu, bavlnu, hedvábí i kámen - vechny
pøírodní materiály dnes bohatí spoleènost
preferuje pøed umìlými a levnìjími výrobky z ropy, její zásoby jsou na zemìkouli koneckoncù omezené a mohou být i umìle pøikrcovány ze strany jejich vlastníkù. Bylo
by vak stejnì nenahraditelnou ztrátou, kdyby nae vírské ulové kostky skonèily v nejhorím pøípadì na nìkteré ze skládek pod
hromadami odpadkù a obalù vemoného
zbyteèného zboí!
edesátiletý èlovìk chodí u èasto k lékaøùm pro opravení vyeptalých èástí svého tìla. Dostane nové brýle, nové zuby,
nìkdy i umìlý kloub. edesátiletá silnice se dá opravit moná stejným nákladem, jakým by se poøizoval opravdu
dùkladný asfaltový povrch. Ale pøi pohledu na okolní asfaltové vozovky (napø. nedávno opravenou do Roveèného)
není pochyb, e i bùhvíjak drahý asfalt
na vírské silnici bude mít stejné trvání,
jako make-up na tváøi edesátileté eny.
Budou to jen peníze, vyhozené do kolobìhu zboí a soutìí dodavatelských firem v souèasné konsumní spoleènosti!
Stavba alpské silnice o sto let pozdìji pod pøehradou Vír II.
(vj)

Malé obce - co s nimi?
Senátor a starosta Bystøice nad Perntejnem pan Ing. Josef Novotný obesílá okolní
obce výzvou k pøipojení k mìstu Bystøici n.P. Jako argumenty pro sluèování obcí uvádí zadluený stát, nehospodárné rozmìlòování finanèních prostøedkù a také fakt,
e dnení stav s velkým poètem malých obcí je v evropských zemích ojedinìlý a do
budoucna neudritelný.
Z naeho pohledu obèanù "malých" obcí vypadá sia hlavnì chu jej pouívat. Navíc právì malá obec má
tuace trochu jinak. My tady dole na zemi máme spí
geniální systém kontroly, který spoèívá v tom, e si
navzájem vidíme a do kuchynì a e to, co projde apocit, e stát je zadluený ne proto, e jej oebraèují
malé obce, ale spí nám pøipadá (napø. ze sledování TV
nonymnímu praskému politikovi, neodpustí chlapi
zpráv), e za jeho dluhy mùe relativnì úzký okruh liv hospodì svému starostovi a ten se sám snaí, aby do
dí, kteøí nemají skrupule, morálku a zábrany, ale naoté hospody jetì mohl nìkdy zajít.
pak mají dostatek informací, známých a sobectví.
Ohlíení se jak to funguje jinde je èasto jen laciný
trik. Kolikrát jsme u slyeli argumenty typu "Celá
Co se týèe schopnosti hospodárnì spravovat svìøený majetek, je pravdou, e vìtinou jsme ve vedeEvropa u balí koblihy, a jen my je ohmatáváme pinaních obcí ekonomiètí laici a e si nemùe obec s pìti
výma rukama" a pozdìji se ukázalo, e jsme jediná zesty obyvateli dovolit placeného právníka èi ekonoma,
mì, kde tento nesmysl (málem) proel. Nechci tvrdit, e
ale pevnì vìøím, e ani nám nechybí zdravý rozum
problém sluèování obcí je ze stejné kategorie, ale proè

Z ÈINNOSTI NAÍ KOLY

7.5. 2004 jsme uspoøádali 4.roèník turnaje ve floorballu.
Zúèastnily se ho Z Vír, Daleèín, Píseèné a Prosetín. Vítìzem
se opìt stali nai chlapci ve sloení:
T.Piskaè, T.Janèík, J.Preisler,
ka v Daleèínì, floorball u nás, návtìvy na kolech i divadelní pøedstaD.Èerný,
P.Jílek,
J.Zána,
F.Dobiá,
M.Havel.
2.místo
vení. Jejich dramatický krouek nedávno nacvièil pohádku Zlatovláska,
Prosetín, 3.místo Píseèné, 4.místo
Daleèín. Blahopøejeme vítìzùm
která se nám velmi líbila, dìti zaujaa dìkujeme za úspìnou reprezentaly herecké výkony jejich kamarádù,
zajímavé kostýmy, rekvizity i kulisy.
ci koly.
ZU v Bystøici nad Pern.uspoøáDalí akcí byl spoleèný poznávací
zájezd 5.roèníkù do Prahy 12.5.
dala malý koncert, který zhlédly
i nae dìti z 1. a 2.roèníku. Zaznìly
2004, kde si dìti prohlédly nejvýznamnìjí památky hlavního mìsta.
krátké skladby a lidové písnì na rùzné hudební nástroje, na které by se
Dìti se vrátily nadené.
Pøejeme vem dìtem krásné
dìti mohly nauèit hrát.
Se Z Daleèín se ve kolním roprázdniny, hodnì pìkných záitkù
ce nìkolikrát setkáme na sportovna sluníèku a u vody a v záøí zase nashledanou.
(hh)
ních i kulturních akcích. Je to atleti-

máme neustále provádìt nìjaké radikální reformy, proè,
kdy u chceme hledat pøíklad, se neohlédneme do historie, kdy za první republiky podobné obecní uspoøádání fungovalo a celá republika prosperovala? Dnes vymýlíme neustále samé novoty (Kolikrát u se za posledních edesát let zmìnily hranice obcí, krajù i státu?)
a prostému obèanovi to uitek nikdy nepøineslo.
Kdy bych to ve mìl shrnout, skuteènì musíme
zaèít víc, ne kdy jindy pøemýlet o úsporách, o hospodárném nakládání se svìøeným majetkem a moná
i o jistém druhu integrace, ale nemyslím si, e pøipojení k mìstu, které má desetkrát více obyvatel ne jeho satelit, by bylo pro nás astné øeení. Vdy pøece v pøípadì integrace, a u dobrovolné nebo nucené, se pøímo nabízí monost slouèení obcí podobné
velikosti, které jsou schopny vytvoøit smysluplný celek (1500- 2000 obyvatel) a pøitom odpadá obava, e
by velký soused zapomnìl na svùj nový satelit.
Nevím, jestli jsem ná postoj dostateènì vysvìtlil,
ale domnívám se, e nabídce bystøické radnice musíme s podìkováním øíci ne.
(ls)

Vírské výsledky voleb
do Evropského parlamentu
Poèet oprávnìných volièù - 606. Poèet obèanù, kteøí se zúèastnili voleb - 137, t.j. 22,60 %.
Balbínova poetická strana - 1, KDUBylo voleno celkem 12 stran
s tímto výsledkem:
ÈSL - 14, Pravý blok str. za ODVOSNK
sdruení
nezávislých
LATELNOST politikù a REFERENa Evroptí demokraté - 12 hlasù, ÈSSD
DA - 2, KSÈM - 34, Nezávislá inicia- 14, ODS - 38, Strana zelených - 5,
tiva /NEI/ - 1, Republikáni Miroslava
Masarykova demokratická strana - 1,
Sládka - 1, Nezávislí - 14 (ml)

Pøehrada Vír
Mìsíc kvìten byl srákovì velmi slabý, první polovina èervna sice pøinesla místní sráky, ale pøítok do nádre nijak výraznì neovlivnily. Hladina
v pøehradì má tedy sestupnou tendenci. K 15.6. je hladina na kótì 462,43 m
n.m.
(ah)

Vírský pohár
5.èervna probìhl v okolí Víru, na Karasínì a v Daleèínì první
roèník Vírského poháru. Pøes drobné organizaèní problémy
a velkou nepøízeò poèasí se krásný závod spojený s dìtským
dnem vydaøil.
Do hlavního závodu se nakonec pøihrady, v jízdì na kole nebo ve støelbì
hlásilo pouze nìkolik desítek soutìíz luku. Odvahu si vyzkoueli zejména
cích, pøièem do vech disciplín, a tím
pøi slaòování rozhledny v Karasínì a pøi
pádem i do celkového hodnocení, se
zdolávání lanových pøekáek poblí
nakonec zapsalo pouze devìt skuteènì
zøíceniny hradu Pyolce a v Daleèínì
stateèných a znaènì otrlých muù a en.
poznali, co je to bungee - running (bìh
Ti zmìøili síly v jízdì na divoké vodì,
proti odporu gumového lana). Zejména
v bìhu do schodù na hráz vírské pøepro diváky bylo zajímavé si vyzkouet
disciplíny, které je nejvíce zaujaly. Mezi
tìmi, kteøí sportovali rekreaènì, se mimo jiné objevili i Martin Koukal (mistr
svìta v bìhu na lyích) a Radek Jaro
známý novomìstský horolezec.
Vìøíme, e v dalích roènících nám
bude poèasí pøát a e vichni, kteøí mají rádi sport a pøírodu, si pøijdou zmìøit
své síly pøi VÍRSKÉM POHÁRU. Za
spolupoøádání patøí dík zejména Fondu
Vysoèiny, z jeho finanèní podporou
jsme mohli tuto soutì uskuteènit
a rovnì dobrovolníkùm z øad vírských a daleèínských obèanù, kteøí
nám s organizací pomohli. (ls)
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sport

Fotbal

Pozvánka na ákovský turnaj v kopané.
V sobotu 26.6. 2004 probìhne ji
26.roèník turnaje ákù v kopané za úèasti drustev z Olenice na Mor., Bystrého,
Borù, Bystøice n.P. a domácích z Víru.
Turnaj zaèíná v 8 h a drustva se utkají
kadý s kadým. Pøedpokládaný závìr
a vyhláení výsledkù bude ve 14 h.
Po celou dobu turnaje bude zajitìno tradièní obèerstvení. Tímto zveme
vechny pøíznivce kopané, aby pøili
povzbudit malé fotbalisty.

Tenis

Okresní soutì:
TJ Fryava "B" - TJ Jiskra Vír 1:3
TJ Jiskra Vír - Sokol Rozsochy 3:1
TK Bystøice n.P. - TJ Jiskra Vír 4:0

Rekreaèní tenis:
Oddíl provozuje v sezónì dva tenisové kurty a nabízí monost pronájmu pro rekreaèní tenis vem zájemcùm o tento sport. Mimo kurtù
lze zapùjèit i tenisové rakety a míèe.
Informace: Hájek Antonín Vír - pøehrada, tel.: 566 575 113, 602 596 461

