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Oslava Nového roku ve Víru
Mnozí vírtí obèané se rozhodli,
e Nový rok roku 2007 oslaví otuilstvím. Rok 2007 toti je pro
milovníky vody, otuování a Víru
rokem velice významným. Pøed
padesáti lety byla dána slavnostnì
do provozu Vírská pøehrada. Pøed
dvaceti lety byla bez dnes nezbytného zdùvodnìní zakázána na Víru
jakákoliv rekreace vèetnì rybaøení,
koupání a procházek v okolní nádher-né pøírodì. A letoní rok byl

vyhláen mezinárodním polárním
rokem. Co jiného by mohlo vírské
ètveráky napadnout, ne e se pùjdou na Nový rok vykoupat do
pøehrady. Tìch, kteøí se k tomu
nakonec odhodlali bylo sedm a pro
kvalitu vody v pøehradì to zajisté
neznamenalo ádnou újmu, ale pro
kvalitu ivota lidí v okolí to byla
jedna pøíjemná akce, která urèitì
stála za to.
(kov)

Ochotníci zahájili
zkouení
Nácvik divadelního pøedstavení
pro sezónu 2007 zahájili vírtí
ochotníci u 11.12.2006, kdy se definitivnì dohodli na výbìru hry, co
nebylo nijak lehké. Rozhodli se
nakonec pro hru od Wericha
a Voskovce: Nebe na zemi. Lehké
nakonec nebylo ani obsazení jednotlivých rolí, nebo oèekávaná
dlouhá sezóna s více jak dvaceti

pøedstaveními nìkteré èleny odradila, a tak se hledaly nové tváøe.
A nìkteré se u objeví v nacvièované høe. Nìkolik rolí bude také alternováno.
Premiéru naplánoval soubor na
pátek 2.bøezna 2007 pøed domácím
publikem.
(bm)

6.ledna probìhla v naí obci Tøíkrálová sbírka. Bylo v ní vybráno 2.954,50Kè.
Dìkujeme koledníkùm i dárcùm. (ls)

Autokemp Na kopci hledá tyto pracovníky
-kuchaøe
-pomocnou sílu do kuchynì
-brigádníky na výpomoc o prázdninách
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Zájemci hlaste se pøímo v Autokempu Na kopci (pokud umíte anglicky nebo nìmecky)
nebo na info@autocampnakopci.com.
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Informace z naí koly
Zápis do Z
Upozoròujeme rodièe budoucích prvòáèkù, e zápis do
1.roèníku základní koly se koná
v pondìlí 12.února 2007 od 14.00
hod. v budovì koly.
Vánoèní jarmark
Jsme mile pøekvapeni, jak se
vydaøil 1.vánoèní jarmark, který
jsme uspoøádali 15.prosince 2006
v budovì naí koly. Potìila nás
vysoká návtìvnost obèanù místních i z okolí. Celé odpoledne
probìhlo v milé pøedvánoèní atmosféøe za zvuku koled, nákupu
milých
dárkù
i
popíjení
vánoèního punèe. Akci umocnilo
jistì i spoleèné vystoupení dìtí
z M a Z venku u ozdobeného
stromeèku.
Dìkujeme vem, kteøí si
udìlali v pøedvánoèním shonu
èas a pøili s námi strávit pøíjemné chvíle.
Pøejeme krásný nový rok
a tìíme se na setkání pøi dalích
akcích naí koly.
(hh)

Vánoèní turnaj
v judu

Práce na pøipravované knize
o naí obci jsou v plném tempu

Ji tradiènì se v Jihlavì konal Vánoèní turnaj v judu. I kdy
na nìm mìl oddíl DDM jen 3 zástupce, neudìlal Bystøici
v ádném pøípadì ostudu.Vichni tøi závodníci se umístili ve
svých váhových kategoriích na medailových pozicích.
V kategorii do 34kg skonèila Sára Stalmachová z Víru na
tøetím místì, v kategorii do 42kg Marek Vondruka ze Zvole
na prvním místì a jako první se také umístil v kategorii do
32kg Martin Jinek ze Zubøí. Tento turnaj byl velmi kvalitnì
obsazen a chtìl bych tímto vem závodníkùm pogratulovat
k dosaeným výsledkùm.
Ladislav Zítka

Celý autorský kolektiv pokraèuje ve shromaïování materiálù. Povodí Moravy s.p. pøislíbilo
pøispìt na realizaci knihy finanènì za podmínky, e v ní bude kapitola o Vírské pøehradì a kniha
tak pøipomene letoní padesáté výroèí dokonèení pøehrady.
(ls)

Obecní zastupitelstvo obce Vír vás zve na

osmý ples obecního zastupitelstva,
který se koná 24. února v kulturním domì ve Víru.
Ples je makarní, pøipraveny jsou bohatá tombola, pøedtanèení dìtí i pùlnoèní
pøekvapení. Program zaèíná ve 20.00 hodin. Poøadatelé se na vás tìí.
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