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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
- Ke dni 31.srpna ukonèujeme
vyplácení dotací na pøipojení na plynovod. K získání dotace musí kadý
obèan pøedloit kolaudaèní rozhodnutí a smlouvu s plynárnou.
- Prosíme obèany, aby neukládali odpad pøed ohradu u poární
zbrojnice a vyèkali na výzvu obecního úøadu, kdy bude provádìn sbìr.
- 23.èervence probìhla kolaudace
plynofikace.
- Práce na rekonstrukci koly
pokraèují, u je vyzdìná vìtina pøíèek, na øadu pøichází øemesla.
- V letoním roce oslavili zlatou
svatbu
manelé
Koukalovi,
Navrátilovi a Víchovi. Jetì jednou
gratulujeme!
Obdreli
jsme
dotaci
200.000Kè na peèovatelskou slubu,
která bude rozdìlena mezi obce, kterým slubu poskytujeme na èásteèné
pokrytí jejich nákladù. Ve Víru zùstane 86.800Kè.
- Pan Ing.Milan Peòáz hlavní poøadatel výstavy "Chudobín obec zaniklá pøed 50 léty" nám nabídl monost
pokraèovat ve výstavì po jejím ukonèení v Daleèínì i u nás ve Víru. Proto
na záøí pøipravujeme otevøení výstavy
na zdravotním støedisku v prostorách
chystaného muzea.
(ls)

Nesmazatelné
stopy
Aneb nová kniha portrétù
osobností Vysoèiny oèima
Hynka Jurmana.
Jak se tak autor pídí po vem
moném, co stojí na Vysoèinì za
øeè, nemohl nepøipadnout na zajímavé osoby. Kumtýøe nejrùznìjího zamìøení. Mistry slova, barvy,
tónu, vìdy, pohybu. Lidi stateèné
a pøíkladné, a souèasnì lidi obèas
chybující. Mìl na nì tìstí a ti bájeèní lidé pøevánì s horoucím stavem k Vysoèinì mu pøeèasto odhalili své nitro dokoøán
V knize nám Hynek Jurman ukazuje pozoruhodné lidi v jejich kadodenní vednosti, tedy bez masky
a na civilním jeviti, a pøitom soustøedil mnoho cenných informací,
dat a záitkù, které jednou mohou
obohatit nai kulturní historii. Stopy
tìchto lidí z Vysoèiny jsou nesmazatelné
Knihu "Nesmazatelné stopy" je
moné koupit v knihkupectví
v Bystøici n/P.
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Motokrosová tra

Ve Víru byla "objevena nelegální motokrosová tra". koda, e
"objev" nebyl uèinìn na základì podání konkrétního obèana ,
který to myslí upøímnì se svou obcí, ale anonymem, který se
rozhodl, e to "povede vysoko".
To, e jeho dopis okamitì neputoi obec urèitì pøínosem vzhledem ke
val do koe, jen nahrává podobným lizvýenému turistickému ruchu atd.,
ale pøíhodné pozemky ve Víru nedem, kteøí to, alespoò dle mé zkuenosti, upøímnì nemyslí. Tím samozøejjsou, a povolování trati umístìné na
mì nechci øíct, e by se nemìly reorné pùdì se dle naich zjitìní mùspektovat zákony. Motokrosová tra ve
e vyplhat i na více ne milion kovírském katastru nebyla schválena, narun, pøedevím díky nutnosti vyjmout ji z pùdního fondu.
chází se v blízkosti vodní nádre, a navíc s ní nepoèítal ani ná územní plán.
Na závìr si neodpustím dvì úvahy.
Pozitivní je to, e pracovníci bystøickéZa prvé jsem si znovu potvrdil názor, e dnes není dùleité jestli èlovìk
ho odboru ivotního prostøedí pøi pøedbìném ohledání místa, nezjistili bezdìlá nìco pozitivního, nebo naopak
kodí, ale e je dùleité, jestli má "buprostøední ohroení. Majitel pozemku
dostal ihned po zjitìní stavu naím omáku" anebo ji nemá. Jsem pevnì
becním úøadem dopis, v nìm je vypøesvìdèen, e vírtí motocykloví nadenci se v mnohých oèích provinili
zván k okamitému uvedení pozemku
pøedevím tím, e "to nikdo nepovodo pùvodního stavu.
Motokrosová tra by byla pro nalil". A naopak u jednoznaènì ivotní

prostøedí ohroující stavby na levobøení komunikaci,
která ochudila státní rozpoèet nesmyslnì o desítky milionù korun, se mùeme
vichni schovat za dokonale zúøadovanou dokumentaci, a ve je v naprostém
poøádku.
Druhá zkuenost, která se mi potvrzuje je ta, e média neslouí k tomu,
aby objektivnì informovala o kadodenním ivotì lidí, ale e je to pouze
podnikatelský subjekt, jeho ziskem je
sledovanost a na ni navazující reklamní prostor a èas. Ve Víru, stejnì jako
jinde, ijí lidé bohatým ivotem, ale
s médii (a mám na mysli pøedevím televizi) jsem se za uplynulé dva roky
setkal pouze pøi správních a finanèních
problémech, které se tøeba jen rýsovaly, nebo pøi pøírodních katastrofách.
Kdy jsme je zvali na hody, maratón,
divadlo atd. nikdy nepøijeli- nedaly se
tam oèekávat problémy, negativní emoce nebo krev.
(ls)

Pøipomenutí Chudobína
Kdy Milan Peòáz z Brna, dnes vìdecký
pracovník v penzi, pobíhal s fotoaparátem
po Chudobínì a dokumentoval mnohdy u
polozboøené domky, bylo mu dvaadvacet.
Tehdy netuil, e jeho fotografie budou o padesát let
pozdìji jedním z mála obrazových svìdectví, která se
o zatopené vesnici dochovají. Snímky, které v roce

1955 mladý dokumentarista poøídil, budou s jinými dobovými dokumenty k vidìní na této výstavì. Kromì tìchto fotografií budou zde i jiné fotografie, napø. Josefa Maèenky
z Línì, jeho archiv byl objeven náhodou díky Marii
Pantùèkové. A úplný skvost jsou fotografie naduèitele
Jeøábka z Domanína. Protoe je to právì pùl století, co
Chudobíntí kvùli stavbì Vírské pøehrady opoutìli své domky, napadlo autory výstavy milovanou vesnièku pøipomenout. Pøestoe pocházejí z Brna, Chudobín, kde ila jejich babièka, dùvìrnì znali.
Termín konání: 17.7.2004 a 29.8.2004
Místo konání: Daleèín - salonek restaurace KOH-I-NOOR
Poøadatel: Milan a Jiøí Peòázové spoleènì s øeditelem
Gamy Daleèín Jiøím Munzarem

Firma Rotter s.r.o., Vír

si vás tímto dovoluje pozvat do novì otevøené prodejny
bytového textilu v prostorách naeho závodu.
Otevøeno po-èt 8-13 hod,pá 9-17 hod.
Kontakt: paní Víchová, telefon 566 575111,
mobil 604 629847
Tìíme se na vai návtìvu.

51.roèník
Malého svrateckého maratónu se blíí
Po velice úspìném jubilejním 50.roèníku Malého svrateckého maratónu, kterého se zúèastnilo
rekordních 160 závodníkù v hlavním závodì, 166 závodníkù v závodech mládee a 20 v kategoriích dorostu, pøipravují èlenové oddílu atletiky Jiskry Vír ji dalí roèník.
Sobota, plná bìhu, bude letos 21.srpna, kdy se ji od
ranních hodin (od 8.00 hod.) prezentují závodníci od
tìch nejmladích kategorií. Start prvního závodu dìtí bude v 10.00 hod., pøedpokládané vyhláení vítìzù dìtských závodù probìhne ve 12.00 hod.
Znovu zpøístupnìná pravobøení cesta kolem
Vírské pøehrady nabízí krásné výhledy.

V 15.00 hod. bude odstartován hlavní závod a v 15.30
hod. závod dorosteneckých kategorií na 3km.
Pøedpokládané vyhláení výsledkù hlavního závodu bude v 19.15 hod. Od 20.00 hod. zaène v kulturním domì
tradièní maratónská zábava.
Poøadatelé zvou k nám do Víru vechny závodníky,
ale také pøíznivce sportu, pro které je celý den pøipraveno obèerstvení a tombola. Protoe chceme pro vechny
závodníky pøipravit ty nejlepí podmínky, prosíme
vechny, kteøí mohou a chtìjí jakýmkoliv zpùsobem pomoci, aby nás kontaktovali na adresách: Jaroslav
Skoumal, Vír 247, tel. 566 575 312, Zdenìk udoma,
Vír 185, tel. 566 575 155.
Za jakoukoliv pomoc pøedem dìkujeme.
(z)

KADEØNICTVÍ
Jitka Hamøíková
Zdravotní støedisko Vír

Tel.: 603 784 238
Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Ètvrtek:
Pátek:
Sobota:

Otevírací doba:
8.00 - 16.00
10.00 - 18.00
8.00 - 16.00
10.00 -18.00
8.00 - 15.00
dle objednávky

Akce v regionu
Tématická kulináøská akce
"Zátopkova bata" v Pensionu U Lípy
v Roveèínì na poèest 51.roèníku
Malého svrateckého maratónu
Termín 21.srpna 2004
Dìravá tretra plná slámy - uprostøed prodøený vepøový plátek
s Tabascem, hranolky
Bìh pøes lán ita - vejce se slaninou, peèivo
Nekoneèná cílová rovinka - vepøový plátek s Dijonskou hoøèicí, americké brambory
Zadýchaný dlouhán - ta nejlepí uterova klobása na lávì z Jávy, peèivo
Prudký fini - moøská tika na
mrtno, vaøený brambor
Cena útìchy - zmrzlinový pohár
se lehaèkou
Doping - Svatováclavské pivo 11 st.
Kadý závodník, který se prokáe závodním èíslem, dostane zadarmo zmrzlou Lipovicu - destilát tajné receptury!
Galerie z ruky - Køíovice
31.7. - 19.8. Obrázky a hraèky pro
dìti, v horní galerii "U nebe" malá
výstava
Michaela
Bartoòová,
Antonín Müller - loutky, obrázky

Pension U Lípy

poøádá rodinné oslavy, promoce,
svatby a rùzné jiné veselice.
Pøijïte se k nám podívat.
Více informací na
www.pension-u-lipy.cz

Fotbalový turnaj ákù
V sobotu 26.èervna 2004 probìhl na fotbalovém
høiti TJ Jiskry Vír ji 26.roèník fotbalového turnaje ákù v kopané.
Turnaje se zúèastnilo 5 mustev,
Poøadí na dalkterá se utkala systémem "kadý
ích místech:
s kadým" a z dosaených výsledkù
2. FC Bystøice
vyplynulo koneèné poøadí v turnaji.
nad Perntejnem
Vítìzem turnaje se stalo mustvo
3. Jiskra Vír
Olenice na Moravì.
4. Sokol Bystré

5. Drustevník Bory
Nejlepími jednotlivci v turnaji
byli vyhláeni tito sportovci:
hráè: Ondøej Kuda - Olenice
n.M.
støelec: Michal Svoboda Bystøice n.P. ( 4 branky)
brankáø: Martin Pokorný - Bory
Dále poøadatelé udìlili zvlátní
cenu pro hráèe Davida Haka
z Borù, který se zranil pøi nezavinìném pádu (zvrtlé koleno), a po oetøení lékaøem musel být odvezen sanitkou na kontrolu do nemocnice,
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a zvlátní cenu pro drustvo Víru meloun.
Vechna mustva obdrela drobné dárky a opìt jako v loòském roce velkou barevnou fotografii mustva. Ke zdárnému prùbìhu celého
turnaje pøálo poøadatelùm i krásné
sluneèné poèasí. Velký dík patøí
i sponzorùm, kteøí na akci pøispìli
a finanèními nebo vìcnými dary:
ROTTER Vír, hotel SIESTA Vír,
Uzenáøství tìpánek -Trpín, ALFIX
Praha.
(bm)

