
Druhé zastavení nám pøiná�í ÈASOPIS TURISTÙ è.2.
z února 1909. Autor èlánku J. Prosík - ÚDOLÍM SVRAT-
KY: "A scházíme s nízkého kopeèku, kolem nìkolika dom-
kù se zahrádkami plnými krásného ovoce, k mlýnskému ná-
honu, vroubenému hustými ol�emi. Je �ir�í, krásnìj�í rozhled
po okolních stráních. Prostøed náhonu houpe se mnohoslib-
ný haltýø, v nìm jsou snad pstruzi. A vpravo nad terasou hos-
tinská zahrádka a vedle ní rozlo�itý dùm, restaurace pana

F r a n t i � k a
Skøipského,
který pøichází
nám vstøíc se
s r d e è n ý m
�Má úcta�
a �Pìknì ví-
tám�. K obì-
du je ji� pro-
støeno. Ve
vesnièce ko-
lem kol je po-

øád ticho, sem tam nìjaký vozík, ta�ený kravkou, jede vedle
po cestì a zahlaholí vlídné �Vijé!� nebo �Èehý!�.

K tomu pivo je dobré, studené.
�A teï chudobínskou specialitu, pane redaktore!� dìlá mi

laskominy profesor po znamenité amoletì  aux confitures.
�To myslíte zdej�í sýr? Znám ho z minulých let.�

�Tak tím
víc bude vám
chutnat!�

V tom u�
nám pan
Skøipský sám
pøiná�í svoje
dva druhy
sýrcù, zná-
mých také
v Praze.
V�dy� u� tam
jsem se setkal
na jídelním
lístku s tìmito bílými a rù�ovými hranolky, figurujícími pod
jménem �Fromage de Chudobín�. Je to nìco jako vyvrcho-
lená smetana. 

Tøetí zastavení u tøetího chudobínského hostinského pana
Jaroslava Juøíka, posledního majitele restaurace pøed zatope-
ním chudobinského údolí, nám pøiná�í stará pohlednice z ro-
ku 1927. Hostinský Juøík byl nositelem pokroku
v Chudobínì, jeho restaurace byla støedem spoleèenského
a kulturního dìní v obci pro místní i èetné hosty.   (pj)
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Vítejte na stránkách 
obce Vír

Zahájili jsme nový �kolní rok 2004-2005
a pøivítali jsme dva nové prvòáèky - Annu
Jílkovou a Veroniku Va�kovou. Pøejeme v�em
dìtem, aby se jim ve �kole líbilo, chodily sem
rády, aby se nauèily mnoho nového a zvládly
v�echny úkoly, které pro nì paní uèitelky pøi-
pravily.

Sdìlujeme ka�dému, kdo rád vytváøí nové
a originální vìci, má zájem nauèit se nìco no-
vého, a zároveò se  podìlit i o svoje nápady,
�e se ve støedu 6.10.2004 v 17.00hod sejdeme
v budovì Z�.

Na výbìr budou nové techniky, napø.malba na
hedvábí a sklo, drátování, ubrousková technika
atd. Na v�em ostatním se domluvíme.

Neváhejte pøijít mezi nás, tøeba se jen podívat.
Z� Vír dìkuje firmì ROTTER Vír za u�ití

krásných pol�táøkù a pytlù na pomùcky pro dìti.     
(hh)

informace ze Z�

Pøichází podzim, ka�dý si
hned pøedstaví krásné dny
teplého a slunného babího
léta, kdy rozjímáme na na-
�ich zahrádkách, co je je�tì
tøeba pøed zimou udìlat. 
Ke v�em pestrobarevným podzim-

ním pracím by ji� v dne�ní dobì roz-
hodnì nemìlo patøit pálení listí a jiného
zahradního odpadu. Podle schválené
vyhlá�ky mù�e obec provinilce, kteøí
budou vykuøovat vesnici a znepøíjem-
òovat ostatním poslední hezké dny, po-
kutovat! A co tedy s listím a dal�ím bio-
logickým odpadem? Umístìte ho na
kompost, nemusíte ne��astnì postávat
u dýmající hromady. Projdìte se namís-
to toho po na�em krásném okolí.  (pj)

Sbìr plastù a papíru na�imi
pracovníky se osvìdèil. Ovìøili
jsme si, �e jsme schopni si jej
zajistit sami, jen bychom chtìli
po�ádat obèany o spolupráci. 
Ta spoèívá v tom, �e plasty a papír

musí být v sudé støedy brzy ráno u po-
pelnic (ne na sbìrných místech, na
které jste byli zvyklí je doposud no-
sit), pokud se Vám nepovede dát je
tam v sudou støedu (napø. 29.9.,
13.10., 27.10. atd.) vyèkejte do pøí�tí-
ho sbìru, a odpad u popelnic nene-
chávejte, proto�e nebude odvezen.
Prosíme Vás, neodvá�ejte odpad
k bývalému sbìrnému dvoru, ten je
zru�en a ve�keré ukládání odpadu
kdekoli po obci bude kvalifikováno
jako èerná skládka a pokutováno. (ls)

Nový systém svozu
plastù a papíru

Podzimní 
vykuøování vesnice

Úklid �koly po rekonstrukci
�kolní rok byl zahájen podle plánu 6.záøí. Byl zahájen v novì zre-
konstruované �kole a podle ohlasù by se v ní mìlo dìtem líbit. 

V provozu je nová jídelna se zre-
konstruovanými parketami, novými

svítidly, novým nábytkem. Výdejna
jídel je kompletnì nová a do�lo i na

rekonstrukci so-
ciálních zaøíze-
ní, kde byla no-
vì zavedena tep-
lá voda, osazeny
nové toaletní mí-
sy, pisoáry, ob-
klady� Celá
�kola dnes odpo-
vídá pøísným hy-
g i e n i c k ý m
a bezpeènostním
po�adavkùm. Za
to, �e jsme stihli
�kolu otevøít

vèas vdìèíme firmì PKS, která spl-
nila ujednání smlouvy, ale také obì-
tavým pracovníkùm �koly - paní øe-
ditelce Zánové, paním uèitelkám
Hájkové, Novotné a Soukalové, paní
Sedlákové, paní Sadílkové, paní
Hamøíkové, paní �udomovéJ. A obì-
tavým maminkám a babièkám - pa-
ním Couralové Zinì, Dobiá�ové
Markétì, Hamerské Dagmaøe,
Havlové Gabriele, Humpolíèkové
Ivetì, Janïourkové Veronice,
Jelínkové Romanì, Klujové Milenì,
Lahodné Martì, Purerové Blance,
Skoumalové Irenì, �tarhové
Miloslavì, �udomové Alenì,
Unèovské Renatì, Va�kové Miladì
a Zbytovské Kateøinì. Pro v�echny,
kteøí se úklidu ve �kole úèastnili,
chystáme odmìnu.  (ls)

Úklid byl nároèný, dlouhý a za bojových podmínek 
to maminky musely zvládnout.

Na pohlednici vlevo ��astného rodný
dùm v Chudobínì

V sobotu 11. 9.2004 byla ve Víru slavnostnì otevøena výstava
"Chudobín - obec zaniklá pøed padesáti lety". Nesmírnì zajímavá a vel-
mi obsáhlá výstava, kterou mo�ná èeká i kni�ní vydání, bude na zdra-
votním støedisku otevøena ka�dý pátek, sobotu a nedìli od 10,00 do
16,00 hodin a� do 3.øíjna. Srdeènì zveme na její zhlédnutí.

Pohled na stejný dùm, pozdìj�í 
restauraci pana Jaroslava Juøíka

Trojí zastavení v chudobínské hospodì
První zastavení nám pøiná�í dochovaný dokument z roku 1853, kde F ��astný �ádá
Novomìstské o právo výèepní ve svém rodném domì - pozdìj�í hospodì. 

Chudobín - obec zaniklá pøed padesáti lety

Pan Milan Peòáz (vpravo) pøi uvedení výstavy ve Víru 



Pan Pavel �tyndl pøipíjí 
pramenitou vodou na zdraví v�ech,
kteøí budou vodu ze studánky pít.
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Mu�i do 34let:
1. Serbessa Mulugeta 1971 Olymp Praha 1:45:45 tr.rekord
2. Wallenfels Jiøí 1972 Sokol Vinohrady 1:52:04
3. �ák Jiøí 1971 TJ N.Mìsto n. M. 1:53:19 
4.  Klíma Tomá� 1980 RPG Brno 1:57:10
5.  Bìtík Miroslav 1972 AK Kromìøí� 1:57:59
6.  Kratochvíl Jaroslav 1977 SDH Hluboké 2:09:06
35 a� 44let:
1.Smetana Josef 1969 AC Tøe�� 1:55:58
2.Hele� Igor 1961 BK SAK Karviná 1:56:20
3.Málek Ludìk 1969 Sokol Vinohrady 2:02:34
16.Øehùøek Jaroslav 1965 Vír 2:32:46
45 a� 54let:
1.Siegel Josef 1958 AC Choceò 1:55:53
2.Kravèík Miroslav 1953 BK SAK Karviná 2:07:15
3.Ka�e Jaroslav 1953 Barnex Sport Brno2:08:50
55 a� 64 let: 
1.Novotný Josef 1948 AFK Chrudim 2:08:25
2.Martínek Jiøí 1949 Sokol Kolín 2:20:30
3.Mu�átko Stanislav 1946 TJ N.Mìsto n. M. 2:22:03
65 a� 74 let:
1.Dole�al Stanislav 1938 BK Pardubice 2:42:39
2.Tomí�ek Jindøich 1939 HK H.Mo�tìnice 2:45:28
3.Hrubý Milan 1938 ASK Blansko 2:49:14
75 let a více:
1.Zike� Franti�ek 1928 Slezan Fr.Místek 3:12:35
�eny do 34 let:
1.Komárková Zdeòka 1974 Bole�ín 2:35:14
2.Pechová Pavlínaq 1981 A.Olomouc 2:49:14
35 let a více:
1.Martincová Ivana 1963 MS Brno 2:09:13 ab.vítìzka
2.Lednická Zdeòka 1956 AK Zlín 2:54:50
3.Gstettner Blanka 1957 Vídeò-Rakousko 2:57:09
Závod nedokonèili: Podmelová Vilma, Puèálka Radek

Soutì� dvojèlenných dru�stev:
1.Wallenfels Jiøí Sokol Vinohrady 3:54:38

Málek Ludìk
2.Hele� Igor BK SAK Karviná 4:03:35

Kravèík Miroslav
3.�ák Jiøí TJ N.Mìsto na Mor. 4:15:22

Mu�átko Stanislav

Za dobrého bì�eckého poèasí (teplota 19 st.,bì-
hem závodu drobnì poprchalo) se na start zá-
vodu postavilo 95 závodníkù. Od startu bì�ela
na èele trojice bì�cù Serbessa, Wallenfels
a �ák, která 5km ubìhla v èase 16:26min., o 11
vteøin pøed Hele�em a dal�ích 34 vteøin pøed
dvojicí Siegel, Smetana. Na 10km bì�eli
Serbessa s Wallenfelsem v èase 33:00 min. ji�
20 vteøin pøed �ákem. 

�e myslí na dal�í vítìzství v závodì, ukázal Serbessa na
obrátce, kdy byl ji� na èele sám v èase 52:51min., o 17sec.
pøed Wallenfelsem, ale ztrácel na mezièas z loòského roku
3:21min. (49:30min.). Zvý�il v�ak tempo a cílem probìhl
v novém tra�ovém rekordu, kdy� pùvodní rekord Babìráda
z r.1997 pøekonal o 23sec. èasem 1:45:45hod. Velice dobøe
také bì�eli vítìzové kategorií C -Siegel a B- Smetana
a zvlá�tì pak absolutní vítìzka v �enských kategoriích
Martincová, která zlep�ila èasem 2:09:13hod. svùj osobák
na této trati.  Dobøe bì�el také 76-ti letý Zike�, který tra�
zdolal za 3:12:35hod.

Opìt mìly velmi dobrou úroveò dopolední závody dìtí,
kterých se zúèastnilo 140 závodníkù v kategoriích od pøed-
�kolního vìku, i závody dorostu na 3km, kde byla úèast 15
dorostencù a 8 dorostenek.

Poøadatele velmi potì�ila náv�tìva, dnes ji� 81 letého, bý-
valého reprezentanta Drahomíra Pechánka, �ijícího ve
Vídni. Ná� závod vyhrál 3x a byl dlouhodobým dr�itelem
tra�ového rekordu. Pøi rozhovoru nám øekl: �Pokud mi to

zdraví dovolí, v�dycky se budu k vám do Víru vracet.
Neznám v souèasnosti závod, kde by byla tak skvìlá
atmosféra.� To nás samozøejmì jako poøadatele veli-
ce tì�í i zavazuje, a proto bychom chtìli touto cestou
podìkovat v�em, kteøí se jakkoliv podíleli na uspoøá-
dání leto�ních závodù. Dìkujeme firmám ROTTER
Vír, ACARE Brno, ZDAR �ïár nad Sázavou,
Stavebniny Zeman, TS Bystøice nad Pern�tejnem,
Penzion "U lípy" Roveèné, SKANSKA, Adrex
Praha, SONA �ïár n/S, Hotel a Cukrárna SIESTA,
Lékárna ARNICA, Mlékárna Ole�nice, Øeznictví
p. �tìpánka z Trpína a p. �utery z Ole�nice, AZ
Holding Vìstín, i jednotlivcùm p. Ambro�ovi, p. Èe-
chovi, p. Èermákovi S., p. Dìdkovi, p. Fialovi, pí.
Havlíèkové, p. Klujovi, p. Koláøovi R., pí. Ko�íkové,
p. Ondrovi L., pí. Sehnalové, man�elùm
Dvoøáèkovým, p. Krondrátovi a pí. �andorové
z Bystøice n/P. i ing. Valovi z Brna. Zvlá�tní podìko-
vání patøí OÚ Vír, OTS �ïár n/S., Policii ÈR
Bystøice n/P.,  p. Pìnèíkovi a Procházkovi z Brna,
a hasièùm a rybáøùm z Víru. Proto�e poøadatelé pøi-
pravují dal�í, ji� 52.roèník na poslední sobotu mìsíce
srpna, tj. 27. 8. 2005, tì�í se se v�emi na dal�í spolu-
práci. Nashledanou ve Víru!!! 

Výsledky 51.roèníku 
Malého svrateckého maratónu 

sobota 21.8.2004

MOTOCROSS 
RACING TEAM 

VÍR na MORAVÌ 
VÁS ZVE: 

25.9.2004 pokraèujeme dal�ím 
závodem v Ole�nici na Moravì. 

Od 9hod. tréninky, od 10.20hod. kva-
lifikace, od 12.30hod. 

zaèátek závodù na dvì rozjí�ïky.
A pomalu se blí�íme do finále

Poháru Vysoèiny 2004, 
které pojedeme 23.10. v Polièce!

�elezný a nebezpeèný odpad
bude odvá�en dvakrát roènì od
Va�ich domovù. Proto�e jsme le-
tos odpad ji� jednou odvezli, zbý-
vá nám je�tì jeden svoz, a ten pro-
bìhne o víkendu  9. a 10.øíjna.

Sbìr starého �eleza

Jaroslav Kratochvíl 
ze SDH Hluboké 

kilometr pøed cílem

V sobotu 11.9.2004 byla ve
Víru slavnostnì otevøena studán-
ka v Lednièkách. Studánku vybu-
dovali pánové Pavel �tyndl,
Zdenìk Matu�ka a Karel
Kostelecký. V�em nále�í ohrom-
né podìkování, pøedev�ím panu
�tyndlovi, který byl hlavou celé-
ho projektu. Ve Víru tak vznikl o-
pìt kousek krásného prostranství,
které se mù�e stát cílem nedìlních
procházek, a poté, co necháme u-
dìlat rozbor vody, mo�ná i zdro-
jem chutné vody pro okolí.

Nejstar�í bì�ec Franti�ek Zike� pøi slavnostním vy-
hlá�ení výsledkù. Ve svých 76letech ubìhl na 140
maratónù. Letos se zúèastnil pra�ského, chystá se

do Ko�ic. Na vírský MSM se vypravil tento nenápad-
ný sportovec vlakem v 6hod. z Frýdku Místku, a po
absolvování celého závodu odjel spokojen noèním

vlakem do svého bydli�tì!

Domácí bì�ec 
Jaroslav Øehùøek na trati

celkové výsledky po �esti závodech: 
poøadí st. èíslo jméno celkem
1 70 Sokol Luká� 226
2 77 Va�ek Miroslav 186

86 Coufal Milan 186
3 91 Srnec Vladimír 177
4 52 Køivka Michal 174
5 45 Hofer Jiøí 152

Serbessa v tra�ovém rekordu

Studánka v Lednièkách


