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Ji� podruhé se letos se�li v sobotu 18.záøí 2004 rybáøi bez roz-
dílu vìku pod Vírem, aby si na Vojtovì rybníku vyzkou�eli svoje
umìní v lovu ryb na udici. Celkem 30 pøihlá�ených se v jasném
a mrazivém ránu usadilo na bøezích rybníka na vylosovaných
stanovi�tích a s trpìlivostí jim vlastní oèekávali zábìry.

Vír
Obecní úøad Vír èp. 178, tel./fax: 566 575 121, e-mail: ouvir@quick.cz, www: www.vir.wz.cz

Vítejte na stránkách 
obce Vír

Pøesnì v 7.00hod. byl závod od-
startován, v polovinì ètyøhodinové-
ho soutì�ení závodníci zmìnili svá
stanovi�tì a v 11.30hod. byl závod
ukonèen. Pak nastala práce poøada-

telùm, kteøí po seètení úlovkù stano-
vili poøadí a pøedali ceny deseti nej-
lep�ím rybáøùm.

Nejlep�ího výsledku dosáhl do-
mácí závodník Vít Skoumal, který

Pøehrada na podzim
�Konec léta a zaèátek podzimu je opìt srá�kovì velmi slabý. Pøítok
do pøehrady se stále pohybuje pod hranicí 1m3/s. Hladina v pøe-
hradì má tedy nadále sestupnou tendenci. K 11.10. je hladina na
kótì 454,33 m n.m.� (ah)

Rybáøi soutì�ili pod Vírem letos podruhé
ulovil sedmnáct kaprù o celkové
délce 288 cm, za co� si vybral do
rybáøské výbavy krásný naviják.
Pøekvapivé bylo druhé místo mla-
dého rybáøe Jakuba Preislera
z Víru, který za dvanáct kapøíkù
získal celkem 239 bodù a jako ce-

nu novou udici. Celkem bylo ulo-
veno 106 kaprù a 1 hrouzek, na-
prázdno vy�lo sedm rybáøù.
Program závodù byl ukonèen vylo-
sováním tomboly, kde bylo rozdì-
leno 10 kaprù a dal�í zajímavé ce-
ny. (bm)

Rozesílání SMS zpráv 
pro na�e obèany

V leto�ním  roce jsme zaèali s informováním obèanù pomoci
SMS zpráv. V na�i databázi je �edesát sedm mobilních èísel,
na která zasíláme zprávy, které se týkají dìní v obci. 
Tak se mohou zájemci soubì�nì s hlá�ením místního rozhlasu dovìdìt, �e

k nám pøijel prodejce s velmi levnýma trenýrkama, nebo �e ve støedu zasedá
obecní zastupitelstvo, nebo �e se napø. blí�í povodòová vlna. Zprávy zatím
zasíláme bezplatnì, v budoucnu uva�ujeme o zpoplatnìní nìkterých zpráv.
U� nyní si ale mù�e ka�dý urèit, který typ zpráv chce zasílat. Ne ka�dého bu-
dou zajímat ceny husokaèen, o termínech konání obecních zastupitelstev
a o krizových situacích by mìli vìdìt v�ichni. 

Celý systém je ve vývoji, hledáme napø. mo�nosti jak do omezeného prosto-
ru sto�edesáti znakù vmìstnat co nejvíce informací (øe�íme to pomocí zkratek
a vynecháváním mezer mezi slovy, pøièem� ka�dé slovo zaèíná velkým písme-
nem). Srozumitelnost takových zpráv je samozøejmì trochu hor�í . Naopak vý-
hodou SMS zpráv je, �e si je mù�ete v klidu pøeèíst, ani� by Vás, jak je tomu
u místního rozhlasu, ru�ilo projí�dìjící
auto. Zpráva, pokud ji nevyma�ete, zù-
stává ve Va�em mobilu a kdykoliv se
k ní mù�ete vrátit, abyste si pøipomnì-
li, s kým �e to ti vír�tí fotbalisté v ne-
dìli hrají. Aktuelní zprávy si mohou
pøeèíst i ti, kteøí jsou zrovna mimo do-
sah veøejného rozhlasu. Systém zasílá-
ní SMS zpráv je otevøen pro v�echny
zájemce, pokud tedy je�tì na Vá� mo-
bil novinky z obce nechodí, staèí na-
hlásit Va�e mobilní èíslo na Obecním
úøadu. (ls)

V termínu 5. a 6. listopadu se
konají volby do krajských zastupi-
telstev. �ádáme obèany, aby nebra-
li úèast v nich na lehkou váhu, a u-
vìdomili si, �e kvalitní zástupci
v krajském zastupitelstvu mohou
být nápomocni v rozvoji kraje, o-
kresu, ale i na�í obce.

V minulém èísle avízovaná od-
mìna pro ty, kteøí se podíleli na
úklidu �koly byl výlet do akva-
parku v Hradci Králové.
Zúèastnilo se ho ètyøicet dva zá-
jemcù a v�ichni byli spokojeni.

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

Zprávy 
z obce

Otevírací doba:
Pondìlí: 800 - 1600

Úterý: 1000 - 1800

Støeda: 800 - 1600

Ètvrtek: 1000 - 1800

Pátek: 800 - 1500

Sobota: dle objednávky

KADEØNICTVÍ
Jitka Hamøíková

Zdravotní støedisko Vír
tel.: 603 784 238

�Sbìr starého �eleza probìhl i za podzimního de�tivého dne�



pozvánka
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Lehkoatletické závody 
1.øíjna se �áci 3., 4. a 5. roèníku zúèastnili atletických závodù v Daleèínì.

Soutì�ili ve tøech disciplínách - bìh na 60m, skok daleký a hod kriketovým
míèkem. V jednotlivých kategoriích se umístili takto:

Bìh - David Lahodný - 1. místo, Eva Hájková - 3. místo, Kateøina �udo-
mová - 3. místo, Petr Jílek - 3. místo

Skok - Eva Hájková - 1. místo, Kateøina �udomová - 1. místo, Petr Jílek -
3. místo, David Lahodný - 3. místo

Hod - Petr Jílek - 1. místo, Marek Havel - 2. místo, Tereza Bur�íková - 3.
místo (hh)

Drakiáda M�

Ve �kolním roce 2004 - 2005 nabízíme dìtem tyto zájmové krou�ky: Z po-
hádky do pohádky - dramatická výchova, biblická dìjeprava, �ikulka - ruèní
práce, floorball, gymnastika, PC krou�ek, keramika, turistický a pìvecký
krou�ek. Dìtem 4. a 5.roèníku je ka�dodennì zpøístupnìn internet.

Motokros 
Ole�nice na Moravì 25. záøí 2004

V pátek pøestalo pr�et a v sobotu nás ráno dokonce pøivítalo
sluníèko. 
Za hojné úèasti jezdcù a divákù se ráno zaèalo tréninky padesátek. Ti vy-

jeli na trochu blátivou, ale dobøe sjízdnou tra�. V prùbìhu dopoledne se po-
vrch tratì  otoèil, a tak se hlavní závody jeli za naprosto ideálních podmínek,
tzv.kostièky. Myslím si, �e kdo pøijel urèitì nelitoval. Tím patøí dík poøadate-
lùm za pìkné závody a perfektnì nachystanou tra�.   

23.10.2004 - pokraèujeme posledním závodem  
POHÁRU VYSOÈINY 2004 v Polièce. 

27.11.2004 - vyhlá�ení vítìzù POHÁRU VYSOÈINY
v Kulturním domì ve Víru.

Na  zdravotním støedisku v pro-
storách budoucího muzea probìhne

ve dnech 23. 10. - 7. 11. 2004 

Výstava 
palièkované 

krajky 
Otevøeno bude v pátek, 
sobotu a v nedìli v�dy 

od 10.00hod -16.00hod.
Dal�í výstavu chystáme 20. 11. -

5. 12. 2004 - Výtvarné a rukodìlné
práce �ikovných lidí z Víru a okolí.

Tì�íme se na Va�i náv�tìvu!

Výsledky OP mu�ù :
1.kolo Vír  -  �ïár �B� 3  :  2
(�ïár se pozdìji odhlásil ze soutì�e
a body byly v�em odeèteny)
2.kolo Bobrová  -  Vír 2  :  2
(vlastní, Krèil R.)
3.kolo Vír  -  Mìøín 2  :  2
(Navrátil J., Matu�ka T.)
4.kolo Vír  -  Roveèné 1  :  1
(Navrátil J.)
5.kolo ��ìpánov  -  Vír 3  :  1
(Krèil R.)
6.kolo Vír  -  Dol.Heømanice 2  :  4
(Svoboda M.,Dufek J.)
7.kolo Jimramov  -  Vír 3  :  1
(Krèil R.)
8.kolo Køoví  -  Vír 1  :  0
9.kolo Nová Ves �B�  -  Vír 3  :  3
(Navrátil J., Halu�ka M. z pen.)
Mu�ùm se nedaøí hlavnì støelecky co�
dokazují samotné výsledky utkání.

Výsledky OS st.�ákù :
1.kolo Moravec  -  Vír 5  :  0
2.kolo Vír  -  Dol.Louèky 4  :  5
(Piskaè L. - 2x,Piskaè T.,�enkýø D.)
3.kolo Bobrová  -  Vír 1  :  3
(Piskaè L. - 2x,Slavíèek L.)
4.kolo Vír  -  Bory 1  :  1
(Piskaè L.)
5.kolo Vìchòov  -  Vír 1  :  4
(Piskaè L. - 2x,Janèík P.-2x)
6.kolo Vír  -  Ujèov 4  :  0
(Janèík P. - 2x, ��astný, �enkýø D.)
7.kolo Os.Bytý�ka  -  Vír 3  :  1
(Slavíèek L.)
�ákùm se po pøechodu do star�í kate-
gorie daøí velice dobøe. 

sport

fotbal

na Martinské
hody

Vír�tí hasièi opìt chystají
Martinské hody, které se budou ko-
nat v sobotu 13. listopadu. Berte tu-
to aktualitu jako pozvánku a pøijïte
se podívat na tradièní slavnostní prù-
vod masek, kázání pod májí a stíná-
ní berana, anebo si zatanèit na hodo-
vé zábavì.

Koneènì krásné slunné poèasí. I vítr pofukuje, to bude paráda! Setkání by-
lo radostné. Tátové i dìdeèkové se mìnili na malé kluky a z maminek se stá-
valy odvá�né trenérky. Jen ten vìtøík si s námi zahrával, foukal jen kdy� chtìl
a málo. Potì�ilo nás, �e se na ��pimberk� pøi�ly podívat maminky i s koèár-
ky, babièky i dìti ze Z�. Celé klání bylo zakonèeno opékáním párkù. Bylo to
hezké a louèíme se s pøáním, aby pøí�tí rok foukalo více. (mè)

Základní �kola informuje:

�Na rozlouèenou s létem jsme uspoøádali soutì�  �O nej�ir�ího Otesánka.� Zúèastnilo se celkem 25dìtí a mìøil se obvod vy-
cpaného bøí�ka. Vítìzové byli: kategorie pøed�kolní - David Dostál - 238cm, kategorie  �kolní - Dominika �tarhová - 556cm.�

�I kdy� nám poèasí nepøálo, párky opeèené v troubì ve �kolní jídelnì v�em chutnaly a atmosféra byla výborná.�


