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Obecní úøad Vír èp. 178, tel./fax: 566 575 121, e-mail: ouvir@quick.cz, www: www.vir.wz.cz
Zprávy z obce
Den otevøených dveøí na novì
zrekonstruované turistické ubytovnì.
Zveme vechny pamìtníky a zájemce, aby se pøili 7.kvìtna 2005 podívat na novì zrekonstruovanou ubytovnu obce. Termín jsme vybrali stejný, jako termín Vírských výletù, tudí je mono spojit pìkný výlet s prohlídkou ubytovny.
Pøedstavitelé obce dìkují vem
obèanùm a hasièùm, kteøí se podíleli na odstranìní ledu v korytì øíèky
Bystøièka. V dùsledku toho následující den pøívalová voda nezpùsobila
ádné problémy obèanùm, kteøí bydlí v blízkosti øeky.
Dopis s výzvou k jarnímu úklidu
naí obce dostali 8.dubna do
schránky vichni vírtí obèané a majitelé rekreaèních objektù ve Víru.
Výsledek Vám jetì neprozradím,
protoe nebyl pøed uzávìrkou znám,
ale v pøítím èísle Novinek se budete
moci doèíst více.
(ls+js)

Pozvánka
na divadelní pøedstavení
ke Dni matek
Základní a mateøská kola Vás
srdeènì zve na divadelní pøedstavení

"Z pohádky
do pohádky",

a to 6.kvìtna 2005 v 16.30hod.
do Kulturního domu ve Víru.
Tìíme se na Vai úèast.

pozvánka na divadlo

Charleyova
teta

v Kulturním domì ve Víru
Sobota 14.5. v 19.00hodin
Nedìle 15.5. v 15.00hodin
Tìíme se na Vai návtìvu.

ivý plot u koly
Nae kola a kolka neèekají a kolik dostanou penìz od obce, ale snaí se je získávat i samy. Díky iniciativì paní zástupkynì
øeditelky Aleny Soukalové podala kola ádost o dotaci z Programu obnovy venkova.
Sdruením prostøedkù koly (z poøádání plesù), obce a z této dotace, bude letos na dìtském høiti u koly stát nìkolik nových atrakcí (houpaèky a lanovka) a nový plot. Na
schùzce vedení koly s rodièi bylo dohodnuto, e stávající drátìný plot, který je v nevyhovujícím stavu bude nahrazen ivým plotem z vrby, a e velká èást prací probìhne
svépomocnì. V následujících dnech se rodièe dvakrát seli pøi støíhání vrbového proutí,
které teï èeká v chladu, aby mohlo být pouito na stavbu plotu. (ls)
Taras, který podepírá krajskou silnici
na Hrdé Vsi u domu è.p.211 se zèásti
zøítil a tak dolo na nae èetné dopisy
a krajtí úøedníci se zaèali záleitostí
vánì zabývat. Pan Munduch z majetkového odboru situaci zhodnotil na
místì a pøislíbil, e havárie bude v brzké dobì øeena. (ls)

Rodièe a dìti pøi støíhání vrbového proutí

Zprávièky ze koly a kolky
* 14 dìtí z mateøské koly se v této dobì úèastní plaveckého kurzu,
který probíhá v bazénu Sportovní haly v Bystøici n.P. pod vedením
Plavecké koly ïár n.S. Jezdí se vdy v pátek a výuka trvá 45min.
Dìti se uèí formou hry základním pravidlùm pobytu ve vodì a velmi
se jim to líbí.
* 1., 2. a 3 roèník
se 14.dubna zúèastnil
hudebního vystoupení
Základní umìlecké
koly v Bystøici n. P.
Byly pøedstaveny hudební nástroje a ukázky hry na nì.
* 4. a 5.roèník se
zkouí v hodinách výtvarné a pracovní výchovy vrátit ke starým
øemeslùm a technikám. Dìti u si vyzkouely výrobu keramiky, drátování a pletení koíkù z vrbových proutkù. (hh)

Skuteènì havarijní stav zábradlí chceme letos øeit na
mostì pøes Bystøici smìrem k obecnímu úøadu. Co se
týèe pokraèování zábradlí podél krajské silnice, hodláme poádat soud o urèení jeho majitele. V pøípadì, e
by za jeho majitele byla urèena obec, budeme je muset také opravit. (ls)

Rybáøské závody
Zveme vechny pøíznivce
rybolovu na 13.roèník

rybáøských závodù,

který se koná v sobotu 14.5. od
7.00 -12.00hodin a v nedìli 15.5.
pak na závody mládee od 7.00 12.00hodin
na Vojtovì rybníku ve Víru.

22 Vír

19.bøezna se seli vírtí senioøi. K poslechu i tanci jim
hrál pan Hájek a jak vidíte, vichni se dobøe bavili.

Vírské výlety

Pohár v motokrosu

Na poèest zakladatele a prvního prùkopníka turistiky ve Víru
Frantika astného
Motto:
Udìlejte nìco pro své zdraví
Nestùjte nohy, choïte horami,
a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:
krajem mocného kdysi Vìnavy,
1.trasa - 10km
uijte pøírody hýøící krásami,
Vír - Karasín (rozhledna)
èervená znaèka
5km
Karasín - Vír
zelená
5km
poznejte Vír, perlu Moravy!

Zdravíme vechny pøíznivce motorového sportu a hlavnì motokrosu. MOTOCROSS RACING TEAMu VÍR na MORAVÌ se v
roce 2005 podaøilo opìt uspoøádat pohár v motokrosu tentokrát pod názvem VYSOÈINA MX CUP.
Nad celým pohárem pøevzal zátitu Èeský Amatérský Motosport (ÈAM),
jeho prezidentem je pan Jan efl.
VYSOÈINA MX CUP je vypsán na deset závodù a bude se závodit na takových tratích jako je Daleèín, Vranov u Brna, Bøezová nad Svitavou, Smrk
u Tøebíèe, Polièka a Rudka u Kuntátu. Na domácí tra ve Víru si musíme bohuel jetì nìjaký ten èas poèkat, ale ve je v jednání. Doufáme jen, e slova
o podpoøe ze strany starosty mìsta Bystøice n.P. a senátora pana Ing.Josefa
Novotného nebyla jen prázdná slova.
Tak jako loni se bude závodit v osmi kategoriích: MX 50, MX 65, MX 85,
MX 2 (125), VETERÁN, JAWA-ÈZ, MX 1(250) a MX GP. Po velkém ohlasu na závody v Daleèínì - Píseèská Zmole jsme se rozhodli vypravit autobus,
který pojede 21.5., 3.9. a 1.10. v 11.00hodin z Víru od astných, dále Vír
u Mostu 11.05hodin, pøes Bystøici n.P autobusové nádraí 11.20hodin do
Píseèské Zmole, a po závodech zpìt. O zábavu a obèerstvení je samozøejmì
postaráno. Poøadatelé Vás srdeènì zvou a tìí se na Vai návtìvu. (jh)

2.trasa - 11km
Vír - Javorùv kopec - Horní les (rozhledna) modrá
6km
Horní les - Chlum
modrá
2km
Chlum - Klubaèice (vyhlídka)
nevede po znaèce 2km
Klubaèice - Vír
èervená
1km
3.trasa - 15km
Vír - Zubtejn (pøes Pyolec)
èervená
6km
Zubtejn - Auerperk
modrá
4km
Auerperk - Jitøenka - Vír (podél Bystøièky) nevede po znaèce 5km
4.trasa - 17km
Vír - Pyolec
èervená
3km
Pyolec - Hrabìcí stolek - Roveèné
nevede po znaèce 6km
Roveèné - Horní les (rozhledna)
nová èervená
2km
Horní les - Javorùv kopec - Vír
modrá
6km
Trasa není vhodná pro dìti a ménì zdatné turisty!
5.trasa - 25km
Vír - Olenice (nová rozhledna)
zelená
11km
Olenice - Horní les (rozhledna)
nová èervená
8km
Horní les - Javorùv kopec - Vír
modrá
6km
6.trasa - 50km
Vír - Olenice (nová rozhledna)
zelená
11km
Olenice - Horní les (rozhledna)
nová èervená
8km
Horní les - Nyklovice
modrá
2km
Nyklovice - Bystré
nevede po znaèce 3km
Bystré - Sulkovec - Daleèín
zelená
12km
Daleèín - Vítochov - Karasín - Vír
èervená
14km

Výlety pùjdeme v sobotu 7 kvìtna 2005 a zváni
jsou vichni, kteøí se chtìjí
na vlastní oèi pøesvìdèit,
jaké krásy pøírody nám zùstávají skryty, pokud se za
nimi sami nevypravíme.
Prezentace úèastníkù
bude v Kulturním domì ve
Víru od 7 do 11hodin, ukonèení do 18hodin.
Výlety se konají za kadého poèasí. Kadý, kdo se
zúèastní, jde a jede na
vlastní nebezpeèí. Rodièe
plnì odpovídají za své dìti.
Startovné je dobrovolné.
Obèerstvení zajitìno.

Pøípadným zájemcùm o výlet na kole doporuèujeme 25km nebo 50km trasu. V kulturním domì bude pøipravena výstava fotografií okolí Víru.
Informace: Petr Janïourek, tel.: 603 839323

Outdoorman 2005

V sobotu 14.kvìtna a v nedìli 15.kvìtna se uskuteèní v okolí obce Vír úvodní jarní závod devátého roèníku seriálu pøírodního víceboje Outdoorman
2005, který je oficiálním mistrovstvím Èeské republiky v pøírodním víceboji
pod zátitou Èeské asociace extrémních sportù. Outdoorman není extrémním
závodem, ale závodem pro kadého. Tomu odpovídají i kategorie, ve kterých
se závod koná. Mùete startovat samostatnì, v páru nebo v týmu. Závody jsou
vdy situovány do zajímavého prostøedí a proè si nevyzkouet turistiku zase
trochu jinak. Závod se skládá z pìti disciplín: slalom na divoké vodì, sjezd na
vodì (2km), bìhu do schodù hráze, IQ orientaèního závodu (rozhoduje nejen
orientace, ale i logická úvaha), pøírodní pøekákové dráhy.
Více na: http://www.outdoorman.cz/

Memoriál
Zdeòka
Vavøíèka
Navzdory zprávám v tisku
se 2.roèník Memoriálu
Zdeòka Vavøíèka
konat bude!!
Pro vechny, kdo si chtìjí vychutnat krásu jarní Vysoèiny na kolech a
tøeba i trochu zavzpomínat na sportovce tìlem i duí - Zdeòka
Vavøíèka, mám dobrou zprávu: v sobotu 21.5.2005 v 10hod startujeme
pøed domem è.22 ve Víøe!!
Pøipraveny jsou obvyklé trasy, s malou (3km) zajíïkou z dùvodu opravy zábradlí na pøehradì.
Tìím se na vechny, kteøí se zúèastní!!
Irena Valová roz.Vavøíková

23 Vír

pozvánka

Pøehrada Vír
Rychlé tání snìhu okolo 20.bøezna
naplnilo pøehradu ve velmi krátké dobì témìø na plnou kapacitu. Pøítok do
nádre
kulminoval
a
na
80m3/s. K 15.4. je hladina v nádri na
kótì 465,00 m.n.m. a pøítok
5,00m3/s. (ah)

na den
plný sportu

Za podpory kraje Vysoèina uspoøádá obec Vír ve spolupráci
s TJ Jiskra v sobotu 28.kvìtna 2005 2.roèník Vírského poháru, do kterého budou zahrnuty dopoledne závody mládee
a soutì drustev kol z regionu Bystøicko.
Dále bude v rámci poháru ve 14.30hodin odstartován 1.roèník horského
bìhu Bystøickem kolem Vírské pøehrady. Na trati z Víru pøes Daleèín do
Veselí, kde závodníci pøekonají nejvyí bod trati (665m.n.m.), sebìhnou do
Hlubokého, aby vystoupali zpìt na silnici, po které pobìí pøes Korouhvici
do Chlumské zátoky. Po probìhnutí Chlumem pøekonají výbìh do Vìstína,
odtud pøes leby sebìhnou zpìt do Víru.
Jako novinka odstartuje v 15.00hodin bìh pro pøíchozí (zájemci ze vech
kategorií, mui i eny) na trati délky cca 4,5km, pøevýení 150m. Bìhem celého dne si budou moci zájemci vyzkouet nìkolik disciplin - lezení na svislé stìnì, støelba z luku apod.
Poøadatelé zvou vechny pøíznivce sportu "pøijïte si zasportovat nebo
povzbudit mladé, ale i ty starí závodníky". Po celý den je pro Vás pøipraveno obèerstvení, veèer pak tradièní taneèní zábava. Nad celým sportovním
dnem má zátitu senátor Ing.Josef Novotný
v (z)

Fotbal

Fotbalisté TJ Jiskra Vír
pokraèují v jarní èásti OP
muù a ákù:

Rozpis zápasù jarní èásti OP muù:
24.4. 16:00 Vír - tìpánov
1.5. 16:30 D.Heømanice - Vír
8.5. 16:30 Vír - Jimramov
15.5. 16:30 Vír - Køoví
22.5. 16:30 Vír - Nová Ves
29.5. 16:30 V.Meziøíèí - Vír
5.6. 16:30 Vír - Dol.Roínka
12.6. 16:30 Ujèov - Vír
19.6. 16:30 Vír - Bory

Rozpis zápasù jarní èásti - áci:
1.5. 10:00 Bory - Vír
8.5. 14:30 Vír - Vìchòov
15.5. 10:00 Ujèov - Vír
22.5. 14:30 Vír - Os. Bytýka
29.5. 14:30 Roná - Vír
5.6. 14:30 Vír - Bystøice n.P. "B"
11.6. 13:00 ïas "B" - Vír
19.6. 14:30 Vír - Bobrová

Tenis

Oddíl tenisu oznamuje vem
pøíznivcùm o tuto hru, e je opìt v
provozu tenisový kurt. Informace
o pronájem kurtu: Hájek Antonín,
Vír - pøehrada, tel. : 566 575113,
602 596461

