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Vír

Vítejte na stránkách
obce Vír

Obecní úøad Vír èp. 178, tel./fax: 566 575 121, e-mail: ouvir@quick.cz, www: www.vir.wz.cz
zprávy z obce
Vyzýváme touto formou vechny
obèany, kteøí nemají zaplaceny místní
poplatky (jedná se pøedevím o poplatek za odvoz odpadù), aby tak uèinili
nejpozdìji do 12.bøezna! Pøípadná dalí výzva jim bude doruèena ve formì
platebního výmìru doporuèenì potou
a spolu s místním poplatkem budeme
poadovat i úhradu potovného. Pokud
nebude dluník reagovat ani na tuto
výzvu, budeme nuceni obrátit se na exekutora.
Nae kola dostane nový kabát.
Poèátkem února jsme obdreli vyrozumìní z ministerstva financí, e jsme
pro letoní rok obdreli ze státního rozpoètu 2,3mil.Kè na dokonèení rekonstrukce naí základní koly. Letos na
kole vymìníme zbývající okna, zrekonstruujeme topení a elektriku ve
druhém patøe a zvenèí opatøíme kolu
novým kabátem.
Místní lidová knihovna ve Víru dìkuje vem ètenáøùm, kteøí reagovali na
výzvu uveøejnìnou v Novinkách a vrátili knihy, které mìli vypùjèeny (mnohem) déle, ne urèuje výpùjèní øád.
Pøihlásili jsme se do soutìe o nejlepí internetové stránky "Zlatý erb".
Zabruste prosím na nae stránky
www.vir.wz.cz a pokud se vám budou
líbit dejte nám svùj hlas v soutìi veøejnost i- to mùete uèinit tak, e kliknete na ikonku soutìe, a pak vyplníte
krátký dotazníèek, který se otevøe.
Dvì pracovnice naí peèovatelské
sluby v loòském roce ve Víru a v pìti
okolních obcích rozvezly asi 4.500 obìdù a 150 nákupù, udìlaly 250 pedikúr a dalích asi deset tisíc drobných
peèovatelských úkonù v rámci péèe
o klienty. Na svých cestách najezdily
asi 7.500 kilometrù.
Dne 15.února probìhlo zasedání
krajského zastupitelstva, na kterém byly mimo jiné schválené nové grantové
programy pro Fond Vysoèiny.

Pøehrada Vír
V první polovinì února panuje na
pøehradì pravá zima. Snìhová pokrývka se pohybuje okolo 30 a 40cm s vysokou vodní hodnotou. Hladina v nádri je zamrzlá a síla ledu je 20cm.
Krátkodobé oteplení koncem ledna
a v první polovinì února výraznìji
zvýilo pøítok a také hladinu v pøehradì. Pøítok se pøiblíil a 15m3/s a hladina se zvýila o 1m. K 15.2.2005 je
kóta v nádri 459,00m n.m.
Vzhledem k snìhovým podmínkám
v povodí se bude hladina v nádri postupnì sniovat.
(ah)
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Divadelní premiéra
Charleyovu tetu napsal
Jevan Brandon-Thomas jako hru o mládí a mladistvé
ztøetìnosti s oblíbenou zápletkou zámìny osob, kde
má vìtinu komických nedorozumìní na svìdomí
mu pøevleèený za enu.
Brandon-Thomas v Charleyovì
tetì navíc astnì smísil postupy tradièní fraky s typickou anglickou
konverzaèní komedií. Zaslouil se
tak o dílo, které se od roku 1892 hraje témìø nepøetritì po celém svìtì.
Oxfordské univerzitní koleje, konec 19.století. Spoluáci Charley
a Jack mají v úmyslu poádat své

Ochotníci pilnì nacvièují .

Amy Spettigueová - Radka Slezáková
Plukovník sir Francis Chesney - Stanislav Èermák
Stephen Spettigue - Bohuslav Matuka
Dona Lucia d´Alvadorez - Marie Viktorínová
Ela Delahayová - Jana Èermáková
Farmer - Josef Ondra

Jiøí Èermák si dvojroli Babberleye a Dony Lucie D´Alvadores
opravdu uívá, je to svìí zábava i po tìch více ne tøiceti
letech, kdy se znovu pøedstaví ve stejné roli.

vyvolené o ruku, ale dobová etiketa
si ádá doporuèení dùvìryhodné osoby. Charleyho má navtívit bohatá
tetièka z Brazílie a problém se zdá
být vyøeen. Jene teta ne a ne dorazit a sleèny u jsou na cestì. Zoufalá
situace si ádá zoufalé øeení - pánové rozhodnou, e Charleyovu tetu
bude v pøestrojení pøedstavovat jejich spoluák lord Babberley, svolný
ke kadé recesi. Babberley si ovem
v enských atech vùbec neví rady
a situace se komplikuje pøíjezdem
skuteèné Charleyovy tety.
Hrají:
Jack Chesney - Ale Èermák
Brasset - Jiøí Bene
Charles Wykehem - Roman
Jelínek
Lord Fancourt Babberley - Jiøí
Èermák
Kitty Verdunová - Veronika
Vilímová

Pozvánka na divadelní pøedstavení
"Charleyova teta" v Kulturním domì ve Víru
Pátek 11.bøezna 2005 v 19.00hodin
Sobota 12.øezna 2005 v 19.00 hodin
Nedìle 13.bøezna 2005 ve 14.30hodin
Na dalí pøedstavení se mùete tìit:
Pátek 18.bøezna 2005 v 19.00hodin v Roveèném
Nedìle 20.bøezna 2005 v 16.00hodin v Bystøici nad
Perntejnem
Nedìle 27.bøezna 2005 v 18.00hodin v Prosetínì
Pátek 1.dubna 2005 v 19.00hodin v Daleèínì
Sobota 2.dubna 2005 v 17.00hodin v Roné

Naprosto úchvatná fraka s pravou divadelní atmosférou. Budete se smát
a za bøicho popadat od zaèátku do konce.
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Nová sportovní akce ve Víru
Poøadatelé Malého svrateckého maratónu chystají pro letoní
rok novou sportovní akci:
1.roèník bìhu "Bystøickem kolem
Vírské pøehrady". Pùjde o tzv. hor-

ský bìh po trase Vír -Daleèín (po
pravobøení komunikaci) - Veselí -

Oprava zábradlí na hrázi
Zahájení opravy zábradlí na hrázi Vírské pøehrady se posouvá
z 1.bøezna na 1.dubna.
A do 31.èervence bude zcela uzavøena silnice na hrázi z dùvodu výmìny
zábradlí. Pro zajitìní bezpeènosti po odstranìní zábradlí bude hráz zaplocena, nebude pøístupná nejen pro auta, ale i pro chodce (poutìny budou pouze
linkové autobusy). Od 1.srpna do 31.øíjna bude povolen pouze jednosmìrný
provoz øízený semaforem.

Hluboké - Korouhvice - Chlum Vìstín - Vír. Celková délka vybrané
trasy je 27,5km s celkovým výkovým pøevýením témìø 600m a závod se stane souèástí poháru
"Bìháme Vysoèinou", který zahrnuje jetì Malý svratecký maratón, po
jeho dobìhnutí bude vyhodnoceno
celkové poøadí nejlepích závodníkù
obou akcí.
Zámìrem poøadatelù je rozíøit
poèet sportovních akcí na Vysoèinì
a nabídnout sportovní veøejnosti
k poznávání zajímavé okolí Vírské
pøehrady. Na pøípravì závodu pracuje tým poøadatelù ji pùl roku a bìhem této doby zmapoval trasu s výkovým pøevýením, byly vypracová-

Okénko Z a M
Klub volného èasu

Dne 17.2.2005 k nám pøijela skupina lidí se zrakovým
postieným s projektem "Slepíi", který dal dìtem nahlédnout do ivota nevidomých a slabozrakých spoluobèanù. Cílem setkání bylo ukázat dìtem, e vidìt, slyet,
chodit ..není samozøejmostí .

Do Velikonoc budeme kadou støedu vìnovat pøípravì velikonoèní výzdoby (mramorování vajíèek, výrobky
z proutí ).
Dále si shromaïujte rùzné drátky, po Velikonocích
zaène kurz drátování.

Termíny odvozu
popelnic v roce 2005
Svoz popelnic a tøídìného
odpadu v první polovinì letoního roku bude probíhat:
2.bøezna, 16.bøezna, 30.bøezna,
6.dubna, 20.dubna, 4.kvìtna,
18.kvìtna, 1.èervna, 15.èervna,
29.èervna.

KADEØNICTVÍ

"Slepíi"

ny a rozeslány propozice a pozvánky
a poádán o podporu Fond Vysoèiny.
Podporu a zátitu nad akcí pøislíbil
starosta Bystøice n.P., poslanec senátu Josef Novotný. Poøadatelé usilují
i o zapojení obcí, kterými závod bude procházet.
1.roèník bìhu "Bystøickem kolem
Vírské pøehrady" se uskuteèní v sobotu 28.kvìtna 2005 a 52.roèník
MSM pak v sobotu 27.srpna 2005
s tradièním místem startu a cíle
u OÚ ve Víru. Souèástí obou závodù
budou také závody mládee. Pøi
1.roèníku bìhu "Bystøickem" bude
uspoøádán také vloený závod na
4,6km s pøevýením 125m pro
vechny pøíchozí zájemce.
(bm)

Jitka
Hamøíková
Zdravotní støedisko Vír
Tel.: 603 784238
Otevírací doba:
Pondìlí: 8:00 - 16:00
Úterý: 10:00 - 18:00
Støeda: 8:00 - 16:00
Ètvrtek. 10:00 -18:00
Pátek: 800 - 15:00
Sobota: dle objednávky

Pozvánka

Dobová fotografie z roku 1927 zachycuje tání na Svratce. V pozadí je Závodí s cestou na Pyolec.

Hokej
Výsledky okresního pøeboru
v ledním hokeji:
Závìreèné utkání základní èásti
urèilo poøadí ve skupinì "A". Nai
hokejisté se umístili na 4.místì a budou hrát o celkové 7.místo s TJ
Mìøín ze skupiny "B". Vítìzem skupiny "A" se staly Slavkovice.
TJ Jiskra Vír - Slavkovice 5:3
(3:2, 0:1, 2:0 )
branky Víru: Èermák M., Hájek
Jos., Matuka M., Skoumal V.,
Horák M.
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První utkání PLAY-OFF o celkové 7.místo 13.2. ZS Velké Meziøíèí
TJ Mìøín - TJ Jiskra Vír 8:5
(3:1, 3:3, 2:1)
branky Víru: Horák M 2x,
Hovorka Z., Haluka M., Prudký P.
V rámci pøípravy sehráli hokejisté
dvì pøátelská utkání. V silnì improvizovaných sestavách si zahráli i hráèi,
kteøí nejsou základním kádru:
TJ Jiskra Vír - Olí 12:7
(1:5, 5:2, 6:0)
TJ Jiskra Vír - Nyklovice 7:7
(1:3, 3:3, 3:1) 1:2 na trestná støílení

A léta bìí
Zveme Vás v sobotu 19.bøezna
2004 ve 13,30 hodin do
Kulturního domu ve Víru na pravidelné Setkání seniorù. Srdeènì
zvou zastupitelé obce.

L y  o v á n í n a v l e k u v e  l í b k u
Letoní první èást zimy vypadala, e si zimních sportù mnoho
neuijeme, a e snad vekeré brusle a lye ani neopráíme.
Ve se zmìnilo v sobotu 22.1., kdy
na pøimrzlý mokrý sníh napadlo mnoství prachového snìhu. Od té doby si
vychutnáváme sluníèka a skvìlých
snìhových podmínek na místní sjezdovce ve Víru, která je vdy velmi
dobøe pøipravena a provozována díky
panu Janu Hájkovi i jeho pomocníkùm. Potìitelné je i to, e na sjezdovku ve líbku lyaøi nezanevøeli i pøes

èasto reklamovanou nabídku lyování
na Karasínì a Daleèínì. Ve Víru je velmi pøíjemné lyování na svahu o délce
400m s pøevýením 80m s krásným
výhledem do údolí øeky Svratky. V pøípadì stále dobrých snìhových podmínek je provozní doba vleku v sobotu
a nedìli od 10 do 16hodin. V ostatní
dny po dohodì s panem Janem
Hájkem na tel.: 566 575115.

