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No a pak jsem si pøi èetbì internetových
stránek uvìdomil, �e na anonymy si asi bude-
me muset zvykat èím dál tím více. Zaèíná to
u internetového zpravodajství, kde je u ka�dé
zprávy dán prostor ètenáøùm k vyjádøení, a øek-
nu vám, �e jsem po nìkolika nahlédnutích do
tìchto míst pøestal být zvìdavý. Takové odpor-
nosti, jaké tam pod rou�kou anonymity mohou
lidé psát, mnohdy hranièí s trestným èinem. Ale
nekonèí to u zpravodajství. Internet je na této a-
nonymitì asi zalo�en a bohu�el tøeba i na�e
webové stránky, které se stále vyvíjejí, a já pev-
nì vìøím, �e k lep�ímu, jsou v komentáøích
k èlánkùm plné anonymù.

Kdy� jsem zabrousil do komentáøù k mému
èlánku "Odpady - kam s nimi?", který je øádnì po-
depsaný, potì�il jsem se, �e ètenáøe nenechal
lhostejnými. Dvanáct komentáøù!!! Jen�e: Nìjaký
"oli" si stì�uje, �e pytle na plasty prodáváme za
ètyøi koruny, �e televizory a ostatní spotøebièe
stejnì nebudeme vybírat, �e on za �elezný �rot
dostává tøi koruny, �e døíve mìli pøíjem za �rot ha-
sièi a dnes z nìj tyje obec, �e nám hrozí, �e se ta-
dy objeví podnikatel, který bude �rot vybírat za
peníze,a �e nemá pøehled o pøíjmech obce ze
sbìru kovového odpadu. O kousek ní�e "ètenáø"
konstatuje, �e tyto komentáøe nikdo neète a �e to
není �ádná diskuse. I "webmaster" má nìjaké
pocity ale ná� web ru�it nechce. "náv�tìvník"
konstatuje, �e neobjevil �ádné informace
o Vírském poháru. "ètenáø" se pou�tí do úvah ko-
lem tøídìní plastù s nutným jedovatým závìrem.
"Petra", se zabývá sbìrným dvorem, oèividnì je
jí trnem v oku a ptá se, jestli je povolený, pøipo-
míná problematiku motokrosové trati a nakonec

si pøeje dostat odpovìï. "Náv�tìvník" si trochu
zavì�tí. "Chataø" se naopak vydá do historie,
a pak mlhavì naznaèuje, �e ví, kdo ve Víru topí
pneumatikama. "Certek" "chataøovy" informace
pøejímá a dále na nich staví. Azatím poslední pøi-
spívatel "RAS" pøichází se zajímavým srovnáním
"Pravobøe�ky" s cestou k Py�olci a s pau�alizují-
cími výroky o povaze vírských obyvatel.

Rozladìnì ètu jednotlivé komentáøe a hla-
vou se mi honí spousta otázek a odpovìdí.
V první øadì se ptám sám sebe, jestli se mám
tìmito anonymy vùbec zabývat. Pí�e je èlovìk
zdravý, nebo du�evnì nemocný? Pí�e je nì-
kdo, kdo má problém a chce ho vyøe�it, jen ne-
ví, kam se obrátit a jak s tím hnout, nebo kve-
rulant, který chce pouze vyvolávat problémy?
Pí�e je èlovìk, který má zameteno pøed vlast-
ním prahem, nebo ten který upozoròuje na ne�-
vary jiných, aby skryl ty své? Je nìjaké etické
pravidlo ( proto�e zákon mi to neukládá), které
by mì zavazovalo odpovídat na tyto anonymní
komentáøe?

Pøesto, �e jsem si odpovìdìt nedokázal,
zkusím pøeci jen odpovìdìt. Bùh mi odpus�, �e
odpovìdi budou obèas mírnì sarkastické, ale
odpovídám v duchu otázek.

Tak�e po poøádku:
"oli"- Kde je napsáno, �e obce musí to, co

nakoupí dávat zdarma? Skuteènì dnes jde ma-
lým obcím o pøe�ití a nám zadarmo taky nikdo
nic nedá. Proè u� si "oli" nedal tu práci a kdy�
hasièi necelé dva mìsíce po jeho pøíspìvku po
obci posbírali kovový �rot a nebezpeèný odpad
nenapsal nám znovu , tentokrát pozitivnì ladì-
ný pøíspìvek, jak je potì�en �e jsme dali na je-

ho slova. Chtìl bych se ho taky zeptat, kde vy-
kupují �rot za 3,- Kè. A podnikatel, který by tady
otevøel sbìrnu by mohl znamenat pro obec pøí-
nos ve sní�ení nezamìstnanosti a v navý�ení
daòových pøíjmù. Pokud ho zajímají pøíjmy ob-
ce, není nic jednodu��ího ne� docházet na jed-
nání obecního zastupitelstva, kde se rozpoèto-
vá problematika pravidelnì øe�í.

"Ètenáø"- Tady odpovìï vyplývá z tohoto
èlánku- komentáøe èteme, ale není kam odpo-
vídat. A na diskusi musí být aspoò dva, kteøí si
mohou pohlédnout (alespoò obraznì) do oèí.

"webmaster"- Aspoò v tomto pøípadì mohu
pisatele s trochou nejistoty urèit. Jako webmas-
ter je obvykle oznaèován správce webu. Tak�e
pane Klusáku, chápu, �e byste uvítal, kdyby byl
ná� web trochu �ivìj�í, ale s omluvou musím øí-
ci, �e nestíháme vìnovat se pøi ostatní práci na-
�im stránkám èastìji ne� to dìláme. Poslední
aktualita je z èervence a kdy� jsem zabloudil na
weby jiných obcí, byly tam èasto poslední aktu-
alizace tøeba z roku 2001. Samozøejmì velký
dík za aktuálnost stránek patøí Vám.

"náv�tìvník"- Vírský pohár dostal ohromnou
mediální podporu v novinách, v rádiu i na strán-
kách hotelu Siesta. Logicky jsme se o nìm mì-
li zmínit i na na�ich stránkách, ale platí toté� co
jsem psal webmasterovi. Internet pro nás zatím
není prvoøadé médium, hlavnì proto, �e k nì-
mu má pøístup pouze omezený poèet obyvatel.

"ètenáø"- vìt�ina vírských obèanù, kteøí se za-
pojili do tøídìní plastu ví, �e do pytlù na plasty pat-
øí ve�keré plasty, nejen PET lahve. Novinkou je,
�e do nich je mo�né ukládat i papírové obaly typu
Tetrapack (Bli��í informace najdete v bro�urce,
která je k dispozici na OÚ.)

"Petra"- Zde je naznaèeno pohlaví majitelky
a dokonce uveden i e-mail, ale s prominutím -
i to je málo. Zase mi chybí reakce na rozhodnutí
zastupitelstva, které se usneslo, �e sbìrný dvùr
uprostøed obce bude zru�en. Jeho likvidace
v souèasné dobì probíhá.

"náv�tìvník" si jen tak povzdechl a pravdì-
podobnì na odpovìï neèekal.

Zato "chataø" s e-mailem (málo) nám pravdì-
podobnì chtìl oznámit trestný èin, jen�e pak se
nìjak zasekl. Neshledávám odvahu ani �ádnou ji-
nou kladnou vlastnost v planých anonymních ke-
cech. Opravdu bych uvítal, kdyby nìkdo pøi�el
a øekl na rovinu: "Tam a tam se dìje to a to a mnì
se to nelíbí. Trvám na tom, abyste to øe�ili, teèka."

"Certek" je typický pøíklad mnoha podob-
ných internetových diskusí. Pøejímá "chataøovy"
informace jako fakta a bez dal�ího zkoumání na
nich staví a rozvíjí je.

"RAS" na odpovìï také neèeká, pouze si
správnì v�ímá, �e ve Víru jsou místa krásná
i ménì krásná. A snad jen k tìm výrokùm o po-
vaze obyvatel Víru bych øekl, �e jsou tu lidé ja-
ko v�ude jinde. I v�ímaví i slepí, i dobøí i zlí,
i moudøí i hloupí.

Tímto jsem odpovìdìl na reakce na mùj èlá-
nek, i kdy� jsem to nemìl v úmyslu. Pro pøí�tì na-
vrhuji toto: Ka�dý kdo chce nìco vìdìt, nebo má
nìjakou pøipomínku, mù�e pøijít osobnì v úøed-
ních hodinách na Obecní úøad. Pokud mu nebu-
de staèit ústní podání, mù�e nám psát, faxovat,
nebo mailovat na adresy a èísla, která jsou uve-
dena v záhlaví na�ich stránek v Novinkách.
Samozøejmì pokud nìkdo napí�e nìjakou pode-
psanou zprávu na ná� web, odepí�eme mu taky.   

(ls)

- 11. záøí v 10.00 bude v prostorách (bu-
doucího) muzea slavnostnì zahájena výsta-
va"Chudobín- obec zaniklá pøed padesáti le-
ty". Zahájení se zúèastní pan Milan Peòáz-
tvùrce vìt�iny vystavených fotografií.

- 16. záøí v 17.00 se koná schùzka zá-
jemcù, ale i �iroké veøejnosti s projektantem,
která se bude týkat plánované výstavby ro-
dinných domkù v oblasti Tábora. 

- 28. a 29. srpna probìhne na Jitøence
dal�í závod do vrchu automobilù.

- Práce na rekonstrukci �koly probíhají
s mírným skluzem, pøesto by nemìl být ohro-
�en termín nástupu dìtí do �koly. 

- Od záøí bude spu�tìn zku�ební provoz
svozu plastù a papíru na�imi pracovníky.
Jeliko� stávající zpùsob bez pravidel se ne-
osvìdèil, bude pytle s plasty svá�et od va-
�ich domácností na�e "Rychlá rota" v su-
dých týdnech, ve stejných termínech, kdy
probíhá svoz popelnic. Odvá�eny budou
pouze pytle øádnì zavázané bez vìt�ích dìr,
aby nedocházelo k rozsypávání odpadù po
obci. Vytøídìný papír bude také mo�no dávat
do igelitových pytlíkù nebo svázaný do balí-
kù. Pytle a balíky umís�ujte k popelnicím.

- Vyzýváme v�echny, kdo je�tì nemají
zaplacené poplatky a nájmy za leto�ní rok,
nech� tak uèiní co nejdøíve. Jedná se pøede-
v�ím o poplatky za svoz odpadu, ze psù, o u-
bytovací a rekreaèní poplatek.  (ls)

zprávy z obce DDDDiiiisssskkkkuuuussssnnnníííí     ffffóóóórrrraaaa    nnnnaaaa    iiiinnnntttteeeerrrrnnnneeeettttuuuu
V minulém vydání Novinek jsem si posteskl nad skuteèností, �e ano-
nymní dopis nekonèí v ko�i, ale naopak- je rovnocenným a mo�ná
je�tì silnìj�ím soupeøem dopisu podepsanému. Proto�e kdy� se pod
dopis podepí�e místní alkoholik se tøemi zápisy v trestním rejstøíku,
lidé vìci znalí jej berou na lehkou váhu, zatímco za anonymem se
pøece mù�e skrývat inkognito tøeba místní vlivný podnikatel, se kte-
rým si to nechce nikdo rozházet� Anebo je to zase ten ochmelka?

Pøehrada Vír
Prázdninové mìsíce nepøinesly

�ádné výrazné srá�ky. Pøítok do pøe-
hrady se v èervenci pohyboval oko-
lo 1m3/s a v souèasné dobì je ji� pod
hranicí 1m3/s. Hladina v pøehradì
má tedy sestupnou tendenci. K 17.8.
je hladina na kótì 458,14 m n.m.

(ah)

Dopoledne patøilo tìm nejmlad�ím. Závodù
mláde�e se zúèastnilo 140 dívek a chlapcù.

Výsledky 26. roèníku Bìhu mláde�e Vírem:
Dívky a chlapci roèník 2001 a 2000 (75m)
1 Bìlehrad Jakub Polom
2 Hamerský Filip Bystøice
3 Purè Marek Brno
Dívky roèník 1999 a 1998 (150m)
1 Strnadová Karolína Vy�kov
2 Vytlaèilová Helena Vír
3 Chalupníková Eva Korou�né
Chlapci roèník 1999 a 1998 (250m)
1 Janïourek Adam Vír
2 Nafa Daniel Brno
3 Christián Tomá� Strá�ek
Dívky roèník 1997 a 1996 (250m)
1 Couralová Simona Vír
2 Floríková Iva Jihlava
3 Moravcová Vìra Nové Mìsto

Chlapci roèník 1997 a 1996 (500m)
1 Hrdina Ondøej Nové Mìsto
2 Holek Petr Nové Mìsto
3 Petr Jan Roveèné
Dívky roèník 1995 a 1994 (500m)
1 Karasová Martina Nové Mìsto
2 Greplová Al�bìta Nové Mìsto
3 Hamerská Alice Nedvìdice
Chlapci roèník 1995 a 1994 (750m)
1 Holek Martin Nové Mìsto
2 Havel Marek Vír
3 Va�ík Jan Nové Mìsto
Dívky roèník 1993 a 1992 (750m)
1 Karasová Jana Nové Mìsto
2 Ko�íková Tereza Nové Mìsto
3 Uhlíøová Andrea Nové Mìsto
Chlapci roèník 1993 a 1992 (1000m)
1 Siegel Jakub Choceò
2 Mrkas Michal Nové Mìsto

3 Strnad Matìj Vy�kov
Dívky roèník 1991 a 1990 (1250m)
1 Krejèí Michaela Nové Mìsto
Chlapci roèník 1991 a 1990 (1500m)
1 Ostrej� Jan Nové Mìsto
2 Dostál Miroslav Nové Mìsto
3 Piskaè Luká� Vír

Bìhu dorostencù se odpoledne zúèastnilo 8 dívek
a 15 chlapcù, kteøí soupeøili na trati 3000m.
Dorostenky roèník 1986 a mlad�í (3000m)
1. Klímová Ivana Nové Mìsto 11:28,0
2. Ko�íková Vendula Nové Mìsto 11:49,0
3. Køenková Kristýna Pøe�tice 16:17,0
Dorostenci roèník 1986 a mlad�í (3000m)
1. Skoøepa Jakub Nové Mìsto 09:27,0
2. Kourek Luká� Nové Mìsto 09:43,0
3. Tomá�ek Luká� TT Polièka 09:44,0

Bìh mláde�e Vírem



23 Vír

Výsledky ve skupinì: 
Vír - Roveèné  3 : 1(1:1)
Vír - Bystré 0 : 0   

Finále: 
Vír -  Ole�nice 3 : 3 (1:1) 

pokutové kopy 3 : 1

fotbal
Tradièní turnaj 
�Tøí okresù� v Roveèném

tenis
Okresní soutì�: TJ Fry�ava "A" - TJ Jiskra Vír 2  :  2 

TJ Jiskra Vír - TJ Sokol Polnièka 4  :  0
Ve dnech 26.-27.6 2004 uspoøádali Velká Bíte� (dorostenci) a Velké

Meziøíèí (dorostenky) okresní pøebory jednotlivcù. David Hájek zde získal
3.místo ve dvouhøe a 2.místo ve ètyøhøe.Markéta Hájková získala 2.místo ve
dvouhøe a 2.místo ve ètyøhøe. (ah)

1.8.2004 se na�i fotbalisté zúèast-
nili turnaje v Roveèném a dosáhli
zde pøekvapujícího úspìchu, kdy ve
finále porazili na penalty Ole�nici
a turnaj vyhráli.

Pro motocrossové závody
dne 4.9.2004 se nám podaøilo
získat bývalé závodi�tì MS
v Daleèínì!!!
MOTOCROSS RACING TEAM 
VÍR na MORAVÌ
Do závodu se budou kvalifikovat

pravdìpodobnì v�ichni jezdci,  máme
k dispozici ro�t pro 40 jezdcù. Na start
se bude nají�dìt podle celkového poètu
bodù v poháru. Tím pádem získáme víc
èasu na trénink, který je na této nároèné
trati potøeba. V�e ostatní se upøesní pøí-
mo na závodi�ti pøi rozpravì jezdcù.
(vm)

Program:
9.00 Tréninky po 10 min.

10.10 Rozprava
10.20 Kvalifikace po 10 min.
12.30 Zaèátek závodù 

na dvì rozjí�ïky
cca. 18.00 Vyhlá�ení výsledkù
Kategorie:
1.  do 50 ccm  - 10 min + 1 kolo
2.  do 65 ccm  - 10 min + 1 kolo
3.  do 85 ccm - 12 min + 2 kola
4.  do 125ccm (2T) + 250 ccm (4T) 

- 15 min + 2 kola
5.  Veterán  ( nad 40 let)- 10 min + 2 kola
6.  ÈZ + JAWA - 10 min + 2 kola
7.  OPEN  (nad 125ccm 2T,250ccm 4T) 

- 15 min + 2 kola
8. LICENCE 20 min + 2 kola

POHÁR VYSOÈINY 2004

VVVVýýýýsssslllleeeeddddkkkkyyyy    55551111.... rrrrooooèèèènnnnííííkkkkuuuu
MMMMaaaallllééééhhhhoooo    ssssvvvvrrrraaaatttteeeecccckkkkééééhhhhoooo    mmmmaaaarrrraaaattttóóóónnnnuuuu

V sobotu 21.srpna 2004 se za pøíjemného chladnìj�ího poèasí na
start hlavního závodu postavilo 95 bì�cù, vèetnì 6-ti �en. Byl pøe-
konán tra�ový rekord, jeho� dosáhl Mulugeta Serbessa z Olympu
Praha. Podrobnìj�í informace Vám pøineseme v pøí�tích
Novinkách.
Absolutní poøadí hlavního závodu 32km:
1. Serbessa Mulugeta Olymp Praha 1971 A 1:45:45
2. Wallenfels Jiøí Sokol Vinohrady 1972 A 1:52:04
3. �ák Jiøí TJ Nové Mìsto n. Mor. 1971 A 1:53:19
4. Siegel Josef AC Choceò 1958 C 1:55:53
5. Smetana Josef AC Tøe�� 1969 B 1:55:58
6. Hele� Igor BK SAK Karviná 1961 B 1:56:20
7. Klíma Tomá� RPG Brno 1980 A 1:57:10
8. Bìtík Miroslav AK Kromìøí� 1972 A 1:57:59
9. Málek Ludìk Sokol Vinohrady 1969 B 2:02:34
10.Èechal Jaroslav TS Letohrad 1961 B 2:06:00
17.Martincová Ivana MS Brno 1963 H 2:09:13

�áci
29.8. 14:30 Moravec - Vír
5.9. 14:00 Vír - Dol.Louèky
17.9. 16:00 Bobrová - Vír
19.9. 13:30 Vír - Bory
26.9. 10:00 Vìchòov - Vír
3.10. 10:00 Vír - Ujèov
9.10. 10:00 Os.Bytý�ka - Vír
16.10. 12:30 Vír - Ro�ná
24.10. 10:00 Bystøice - Vír
31.10. 12:30 Vír - �ïas "B"

Turnaj ve Skalici nad
Svitavou (8.8.2004)

Dal�í turnaj, který v rámci pøípra-
vy na�i fotbalisté absolvovali.
Výsledky  
Semifinále 

Vír : Drnovice 2 : 5 (1:2) 
O 3.místo 

Vír : Skalice n.Svit. 4 : 2 (3:0)
Nejlep�í støelec turnaje byl vyhlá-

�en Krèil Roman z dru�stva Víru - 5
branek 

OP mu�ù
29.8. 16:30 Vír - Mìøín
5.9. 16:00 Vír - Roveèné
12.9. 16:00 �tìpánov - Vír
19.9. 15:30 Vír - D.Heømanice
26.9. 15:30 Jimramov - Vír
3.10. 15:00 Køoví - Vír
9.10. 15:00 Nová Ves - Vír
17.10. 14:30 Vír - V.Meziøíèí
24.10. 14:30 Dol.Ro�ínka - Vír
31.10. 14:30 Vír - Ujèov
7.11. 14:00 Bory - Vír

Rozpis zápasù podzimní èásti

Dal�í informace na  e-mailu: mx-vir@seznam.cz


