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Vír

Vítejte na stránkách
obce Vír

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

Soutìíme o zlatý erb

Jako kadoroènì i letos jsme se
pøihlásili do soutìe Zlatý erb. V této soutìi se utkávají webové
stránky mìst a obcí. V naí kategorii
soutìí dvacet osm obcí. Domnívám
se, e nae stránky www.virvudolisvratky.cz jsou stále lepí a jejich ance na dobré umístìní je rok
od roku vìtí.
Kadý, komu se nae stránky líbí,
mùe pomoci jejich dobrému
umístìní alespoò v soutìi o cenu
veøejnosti. Pokud kliknete na slùvko

"hlasujte" pod logem soutìe na
naich stránkách, otevøe se vám
stránka soutìe, na které vyplníte
formuláø, odelete jej a pak poèkáte
na email, který vám bude zaslán.
V tomto emailu odkliknete adresu,
která je v nìm napsaná a tím bude
vá hlas odeslán. Jeliko je nae
obec jediným soutìícím z mikroregionu Bystøicko, dáváte svùj hlas
zástupci mikroregionu!
Hlasujte pro nás! Dìkujeme.

Proè jsme si
neobjednali inforoèenku
Jak jste se mohli doèíst v tisku,
obec Vír byla jedinou obcí mikroregionu, která si neobjednala inforoèenku mìsta Bystøice nad
Perntejnem.
Inforoèenku, jak jsem pochopil, si
mohl kadý dle potøeby a svobodnì
objednat a tak rada obce Vír s vìdomím toho, e máme své vlastní

periodikum, které v pøípadì potøeby
mùe otisknout kontakty na dùleité
instituce ve Víru, v Bystøici nad
Perntejnem, v Praze i v Bruselu se
rozhodla tuto inforoèenku nepoøizovat.
Tolik reakce na obavu redakce
Bystøicka o nedostateènou informovanost vírských obèanù.

Podpora hospicového
hnutí Vysoèina
Obec Vír podpoøila drobnou
èástkou hospicové hnutí Vysoèina,
jeho posláním je pomáhat lidem
ohroeným sociální izolací v období
stáøí, váné nemoci, umírání a
v dobì po úmrtí nìkoho blízkého.

Toto poslání sdruení naplòuje jednak koncepèním rozvíjením paliativní péèe, jednak jejím praktickým
poskytováním v domovech dùchodcù, v léèebnách dlouhodobì nemocných a doma.

Vírský mlýnek opìt ve Víru
Kdy vyprávím o naem
zámìru postavit ve Víru "Vírský
mlýnek", mnohý z pamìtníkù se
zasní a zavzpomíná, jak tenkrát
zastavili s rodièi u silnice, seli
k potoku a obdivovali dílo pana
Navrátila. Mnozí pøiznali, e
"Vírský mlýnek" byl souèástí jejich dìtských snù - èerti brousící
noe, policajt s pokutou, selka
s váleèkem, no a nikdo nezapomnìl pøipomenout pantátu na
záchodku...
Posledních dvacet let byl
"Vírský mlýnek" k vidìní
v Horáckém muzeu v Novém
Mìstì na Moravì, kam jej
darovali dìdicové pana Navrátila. Kdy u mechanizmus
pøestával slouit, vyrobil skvìlý
restaurátor pan Frantiek Filip
z Velkého Meziøíèí kopii
mlýnku, která od jara do podzimu v muzeu baví malé i velké.
Jene mlýnek se jmenuje
Vírský, tak proè by nemìl zase
klapat ve Víru. A tak jsme loni
poádali o dotaci a ná nápad se
hodnotící komisi natolik zalíbil,
e nám pøiklepla ètyøicet tisíc
korun. Ono to není moc penìz,
ale pan Navrátil tenkrát poøídil
mlýnek jetì levnìji. Obec Vír
k této èástce pøidá svùj podíl
(asi sto tisíc korun) a pan Filip
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postaví nový mechanizmus (zatím jen s tøetinou pùvodních figurek), pan Havlíèek vyrobí mlýnské kolo, dalí ikovní vírtí
na nì pøivedou vodu a ve Víru u
nebudou
muset
za
svým
mlýnkem jezdit do muzea. Jen
nìkteøí "znalci" budou upo-

zoròovat, e mlýnek není ve
Víru, ale na Hrdé Vsi a tak jej
budou chtít pøejmenovat na "Hrdoveský
mlýnek".
Nové
umístìní tohoto mechanizmu bylo toti zvoleno u potoka Bystøice na zahradì domu è.p.205,
kde bydlívala rodina Sadílkova.

Tam bude mono vybudovat klidovou zónu, kde obdivovatelé
mlýnku nebudou rueni projídìjícími auty a nebudou se
muset bát o své dìti.
Vírský mlýnek bychom rádi
otevøeli jetì pøed zaèátkem turistické sezony.
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Setkání seniorù
17. bøezna 2007 se v kulturní
domì ve Víru koná od 15.00 hodin
tradièní setkání seniorù. Zveme
vechny seniory, kteøí si rádi
popovídají se svými známými, zazpívají krásné písnièky nebo zatanèí

pøi pøíjemné hudbì. Obèerstvení zajiují zastupitelé obce, kulturní program dìti ze koly a kolky a moná
také pozvaný soubor Vèela z DPS
Bystøice nad Perntejnem.

Proè zdraujeme
peèovatelskou slubu?
Obec Vír provozuje svou
peèovatelskou slubu ji ètvrtým
rokem. Její fungování je ale
neustále podrobováno tìkým
zkoukám. Rok od roku je na nì
uvolòováno stále ménì penìz ze
státního rozpoètu a kdy nám
loni svitla nadìje, e ministerstvo práce a sociálních vìcí si nás
vimlo a vyhlásilo dotaèní øízení
(mimochodem nesmyslnì sloité), tak letos nám oznámilo, e
peníze nedostaneme. Dùvody?
Byly dva. Za prvé, ty instituce,
které neobdrely dotaci loni, nedostanou ji ani letos (podotýkám, e se jednalo o první
výzvu:-). Za druhé, vybíráme
málo od klientù. U druhého
dùvodu argumentovalo minister-

Pozvánka
Soubor Vèela

Informace o termínu
jarních prázdnin
Jarní prázdniny v naí kole budou od 5.bøezna do 11.bøezna 2007.

Základní kola
a Mateøská kola Vír
zvou dìti i dospìlé na

DÌTSKÝ
KARNEVAL,

který se koná v sobotu 24.bøezna
2007 ve 14 hodin
v kulturním domì.

Navtívili jsme slavnost oskoruí
ve Tvaroné Lhotì na Stránicku
Moná ani ne tolik proto, abychom ochutnali tento vyhláený
mok (prý lepí ne slivovice),
ale hlavnì proto, abychom
hledali inspiraci, jak by mohl
vypadat ná kulturní dùm po
rekonstrukci, kterou bychom mu
vichni pøáli.
Ve Tvaroné Lhotì toti pøed
dvìma lety slavnostnì otevøeli
novì zrekonstruovaný komplex,
který místním slouí jako kulturní dùm, tìlocvièna a obecní
úøad.
My jsme obecní úøad zrekonstruovali loni, ale kulturní dùm
na svou opravu teprve èeká.
A protoe zchátralý objekt s nefunkèní tìlocviènou se obecní
zastupitelstvo rozhodlo prodat,
chtìli bychom, aby byl kulturní
dùm po rekonstrukci také
pouitelný pro sportovní vyití.
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stvo tím, e od prvního ledna
letoního roku vstoupil v platnost nový zákon 108/2006Sb.
o sociálních slubách a ten dává
vem
potøebným
monost
pobírat pøíspìvek, který má
právì slouit k úhradì úkonù,
které provádí peèovatelská sluba. K zákonu patøí také
provádìcí pøedpis 505/2006Sb.,
který mimo jiné mìní maximální
ceny úkonù peèovatelské sluby.
Nám nezbývá, ne vyuít
monosti zvýení cen za tyto
úkony, tak abychom kompenzovali ztráty, které nám vznikají
sniováním a nepøiznáváním
dotací z krajského a státního
rozpoètu.

Mateøská
kola na snìhu
V mìsíci lednu napadl sníh
alespoò na pár dnù, a tak jsme
zkusili na malém kopci u fotbalového høitì jízdu na lopatì.
Bylo krásné sluneèné poèasí
a dìti si zimní radovánky opravdu uily, protoe pøíleitosti hrát
si na snìhu jim letoní zima pøíli
nedopøála.
(hh)

