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Podìkování
obce
V èase Vánoc bych chtìl podìkovat vem, kteøí svou èinností v letoním roce pøispìli k tomu, e se v naí obci dobøe ije. Chtìl bych podìkovat jmenovitì vírským hasièùm,
kteøí støeili ná klidný spánek, uspoøádali hody, starali se o zábavu
pro mladé i o úklid elezného rotu,
naim sportovcùm z TJ Jiskra Vír,
kteøí uspoøádali ji 51.roèník
Malého svrateckého maratónu
a v regiónu nás reprezentovali v kopané a v hokeji, hercùm za jejich
nádherné pøedstavení Brouk v hlavì, zamìstnancùm koly za pomoc
pøi rekonstrukci kolní budovy i za
bohatý program, který nabízejí dìtem ve výuce a dìtem i rodièùm
v rùzných kroucích. Dìkuji paní udomové za poøádání výstav (a pøeji
brzké uzdravení), dìkuji panu tyndlovi za studánku a parèík, hotelu
Siesta za pomoc pøi poøádání
Vírského poháru a mnoha dalím,
na které jsem nezapomnìl, ale vichni by se na tuto dvojstranu moná
ani neveli.
(ls)

Knihovna
Obecní knihovna ve Víru pøeje
vem poøádným ètenáøùm pìkné
Vánoce, a pro ty ménì poøádné vyhlauje amnestii. Tímto vyzývá
vechny ètenáøe, kteøí mají vypùjèené knihy déle ne je výpùjèní doba,
aby je neprodlenì vrátili. Kadý je
mùe vrátit do konce mìsíce ledna
v knihovnì, nebo na obecním úøadì.
Kdo je nevrátí v tomto termínu, tomu bude úètován poplatek z prodlení. Poplatek z prodlení èiní za kadý
i zapoèatý mìsíc 5Kè. U knih, které
nejsou vráceny déle ne jeden rok,
se vypoèítá poplatek z prodlení jako
souèet ceny knihy a 60Kè.
(ls)
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Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z rùe kvítek vykvet nám,
radujme se.

Pøejeme vem obèanùm
klidné a krásné proití vánoèních svátkù
a v nadcházejícím roce 2005
spoustu zdraví, dobré pohody a radostí.

Jak s odpady v roce 2005?
Konèí rok a v odpadech se zase dìjí vìci. A bohuel nepøíjemné. Skládka v Bystrém zdraila úloné o 20%. Natìstí patøíme
k obcím, které své odpady tøídí, take 1 tuna nás po Novém
roce pøijde na 660Kè.
Pokud bychom netøídili, bylo
by to u 710Kè za tunu. I technické sluby Bystøice n. P. zdraují
odvoz odpadù o deset procent,
a kdy pøipoèteme zvýené DPH,
jedná se o témìø dvacetipìtiprocentní zdraení oproti poèátku letoního roku. Aby toho nebylo málo, ustupují TS od váení odpadù,
a tak u nebudeme moci rozúètovávat odvoz odpadù na základì

hmotnosti a musíme se pøipravit
na nový zpùsob. Máme nìkolik
variant, z nich musí tu nejvhodnìjí
vybrat
zastupitelstvo.
Varianta platby na hlavu je nejménì spravedlivá, ale pravdìpodobnì
díky své jednoduchosti a jasné opoøe v zákonì je nejrozíøenìjí.
Druhou variantou je, e se celková roèní cena rozdìlí na poèet popelnic. Ani tento zpùsob není ideální.

Nepodchytí spravedlivì tu skuteènost, e nìkdo vyváí kadých ètrnáct dní popelnici vrchovatou, a nìkdo má sotva zaplnìné dno. Tøetí varianta, která se u osvìdèila napøíklad v Rozsochách, by k nám mohla
vrátit jednotlivé vývozy. Kadý by si
nakoupil na poèátku roku urèitý poèet známek, které by postupnì umísoval na popelnici a by ji chtìl vyvézt. Známky by bylo mono v prùbìhu roku dokupovat, nebo naopak
nevyuité vracet. Svoz bude v kadém pøípadì probíhat pouze jednou
za ètrnáct dní- i v zimì.
(ls)

ze základní koly
Výstava Krása oèima obèanù Víru, kterou jsme pøipravili koncem listopadu, se líbila vem a my jsme rádi, e mùeme touto cestou ukázat, e ve Víru
jsou lidé ikovní a zruèní. Vystavovatelùm dìkujeme za pøinesené výrobky
a doufáme, e jich bude pøibývat.

Dìti a zamìstnanci
Z Vír
ze srdce pøejí
vem obèanùm
Vánoce plné radosti,
pohody a klidu,
a v novém roce
hodnì zdraví a tìstí.

Nový
nedìlní
autobus
Nový autobusový spoj ïár
nad Sázavou- Vír- Olomouc
zaène jezdit od 12.12.2004
kadou nedìli z výjimkou
letních prázdnin.
odjezd ïár n.S. 17.35hod
pøíjezd Vír
18.31hod
pøíjezd Olomouc 20.35hod.
odjezd Olomouc 21.25hod.
pøíjezd Vír
23.23hod.
pøíjezd ïár n.S. 0.20hod.
Zastavuje ve vech zastávkách
dle jízdního øádu této linky.
Blií informace
tel. 566 696 166

Oznamujeme, e se

v pátek
14.ledna 2005
uskuteèní ji

4.

(hh)

hokej

SPORT

Hokejisté TJ Jiskra Vír v letoním roce opìt rozehráli první
èást okresního pøeboru v ledním hokeji s tìmito výsledky:
1.kolo
TJ Øeèice - TJ Jiskra Vír
2:6 (1:1, 1:3, 1:2)
branky Víru: Hájek Jos., Prudký P.,
Horák M., Peòáz P., Hovorka Z.-2x
2.kolo
HC Vatín - TJ Jiskra Vír
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
branky Víru: Svoboda M.
3.kolo
TJ Slavkovice - TJ Jiskra Vír
6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
branky Víru: Haluka M., Svoboda M.
4.kolo
GRANIT - TJ Jiskra Vír
10:6 (1:2, 5:1, 4:3)
branky Víru: Pítìk L., Hovorka Z. 2x, Èermák M., Horák M., Matuka K.
5.kolo
REINPO - TJ Jiskra Vír
10:2 (1:0, 3:1, 6:1)
branky Víru: Prudký P., perling M.
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Vechna utkání 1.èásti OP byla
sehrána na høitích soupeøù. První
utkání 2.èásti zaèíná 12.12. 2004
(nedìle 20:00 - ZS Nedvìdice).
Dalí zápasy se budou hrát vdy
v nedìli ve 20:00 na ZS Nedvìdice
nebo v domácím prostøedí - høitì
v Lednièkách. Tímto samozøejmì
zveme vechny pøíznivce hokeje,
aby nás pøili povzbudit.

lyování
Lyaøský oddíl pøipomíná vem
pøíznivcùm sjezdového lyování, e
provozní doba vleku ve Víru v pøípadì dobrých snìhových podmínek
je: sobota, nedìle, svátek od 10 do
16hodin. V ostatní dny po dohodì
s p.Janem Hájkem na tel.: 566
575115.
(ah)

rodièovský
ples

tenis
Celkové výsledky
okresní soutìe drustev
Drustvo TJ Jiskra Vír sehrálo v soutìi celkem 6 zápasù s tìmito výsledky:

4 x vítìzství
Polnièka, Fryava B,
Rozsochy, Roná B
2 x prohra
Bystøice n.P. C a FryavaA
Tyto výsledky znamenaly pro TJ
Jiskru Vír celkovì 3.místo za TJ
Fryava A a vítìze soutìe TK
Bystøice n.P. C
TJ Jiskru Vír reprezentovali tito
hráèi (poèet odehraných utkání):
Viktorín Jiøí (6), Hájek A.ml (4),
Hájek David (4), Matuka Marek
(3), Hájek Ant. s.
(ah)

v Kulturním domì ve Víru.
Zaèínáme ve 20hod.
pøedtanèením dìtí ze Z,
k tanci a poslechu
hraje skupina MIX Boskovice,
je pøipravena bohatá tombola
a my se tìíme na Vai úèast.

Pøehrada
Vír

Podzimní mìsíce øíjen a listopad
byly na mnoství sráek témìø stejné, ale a druhá polovina listopadu
výraznìji ovlivnila pøítok do pøehrady. Pøítok kulminoval okolo
20 m3/s a hladina bìhem deseti dnù
stoupla o 4m. K 1.12. je hladina
v nádri na kótì 456,42 m n.m.
(ah)

