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Vítejte na stránkách
obce Vír

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

Navštivte Vír na internetu
Naše webové stránky www.virvudolisvratky.cz, o které se příkladně stará
pan Marek Klusák v poslední době zaznamenaly spoustu novot, které je potřeba
okomentovat.
Z kraje roku jsme se zúčastnili soutěže
o Zlatý erb, ve které jsme se umístili na
krásném šestém místě v kraji Vysočina.
Bohužel hlavní změny nastoupily až po
vyhodnocení soutěže - jinak bychom se
možná umístili ještě lépe.
Každému návštěvníkovi našich
stránek rozhodně doporučuji virtuální
procházku po obci, což je velice vtipně
vymyšlený prográmek, který vám na
podkladě vírské mapy umožní otvírat
pohledy z různých míst naší obce. Tak se
můžete kochat pohledem na impozantní
hráz Vírské přehrady, romantické
pohledy z Hraběcího stolce nebo krásu
Víru v různých ročních obdobích. Je zde

i možnost přidávat další fotografie (pouze
přes webmastera).
Zájemci o historii Víru objeví na
našich stránkách první vírskou kroniku,
ve které se mohou dočíst o událostech,
které hýbaly naší obcí od jejího vzniku až
do roku 1958.
Třetí novinkou, je webová kamera,
umístěna dočasně na budově školy, která
snímá aktuální dění ve svém okolí. Tuto
kameru chceme později umístit do okolí
Vírského mlýnku.
I díky všem těmto novotám si naše
stránky vylepšily své statistiky sledovanosti. V měsíci březnu je navštívilo
poprvé více než dva tisíce návštěvníků
a v dubnu nejspíš padne hranice deseti
tisíc prohlédnutých stránek za měsíc.
I proto figurují vírské stránky mezi prvními dvěma sty adresami v kategorii
"Města a obce".

Vírské výlety
Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františka Šťastného
Motto:
Nestůjte nohy, choďte horami,
krajem mocného kdysi Věnavy,
užijte přírody hýřící krásami,
poznejte Vír, perlu Moravy!
Výlety půjdeme v sobotu 5. května
2007 a zváni jsou všichni, kteří se chtějí na
vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody
nám zůstávají skryty, pokud se za nimi sami
nevypravíme.

Prezentace účastníků bude z Kulturního
střediska (bývalá Mateřská škola) ve Víru
od 7 do 11 hodin, ukončení do 17 hodin.
Výlety se konají za každého počasí.
Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na vlastní
nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své
děti.
Startovné je dobrovolné. Občerstvení
zajištěno.
Udělejte něco pro své zdraví a dobrou
pohodu, poznávejte své okolí:

1.trasa 11km
Vír - Javorův kopec - Horní les (rozhledna) - modrá - 6km
Horní les - Chlum - modrá - 2km
Chlum - Klubačice (vyhlídka) - nevede po značce - 2km
Klubačice - Vír - červená - 1km
2.trasa 15km
Vír - Zubštejn (přes Pyšolec) - červená - 6km
Zubštejn - Aueršperk - modrá - 4km
Aueršperk - Jitřenka - Vír (podél Bystřičky) - nevede po značce - 5km
3.trasa 17km
Vír - Pyšolec - červená - 3km
Pyšolec - Hraběcí stolek - Rovečné - nevede po značce - 6km
Rovečné - Horní les (rozhledna) - nová červená - 2km
Horní les - Javorův kopec - Vír - modrá - 6km
Trasa není vhodná pro děti a méně zdatné turisty!
4.trasa 25km
Vír - Olejnice - zelená - 11km
Olešnice - Horní les (rozhledna) - nová červená - 8km
Horní les - Javorův kopec - Vír - modrá - 6km
5.trasa 50km
Vír - Olejnice - zelená - 11km
Olešnice - Horní les (rozhledna) - nová červená - 8km
Horní les - Nyklovice - modrá - 2km
Nyklovice - Bystré - nevede po značce - 3km
Bystré - Sulkovec - Dalečín - zelená - 12km
Dalečín - Vítochov - Karasín (rozhledna) - Vír - červená - 14km
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Internetový kiosek

Dne 26.3.2007 byl ve vestibulu obecního úřadu zprovozněn internetový
kiosek. Přístup pro obyvatele obce, ale i její návštěvníky je zdarma každý den
v provozní době obecního úřadu.

Na hřbitov byl zakoupen
nový kompostér
Prosíme všechny návštěvníky
hřbitova, aby biologický odpad
vzniklý při úpravě hrobů ukládali
přednostně do něj. Dnešní situace,
kdy vyvážíme veškerý odpad ze
hřbitova (trávu, věnce, plevel,
zbytky svíček, plasty...) na
dvanáct kilometrů vzdálenou
skládku, na které za tento odpad

musíme zaplatit, je velmi neekonomická. Většina tohoto odpadu
je totiž biologicky odbouratelná
a to právě ve zmíněném kompostéru. V případě, že by tento
kompostér kapacitně nestačil, odkládejte samozřejmě další odpad
do kontejneru a my zvážíme, zdali
koupit další kompostér.

Soutěž "Rozkvetlý dům"
Obec Vír vyhlašuje z iniciativy občanů soutěž "Rozkvetlý dům". Tuto
soutěž vyhodnotí určená komise na konci prázdnin, ocenění obdrží hodnotné ceny. Více informací k soutěži v příštích Novinkách.

Výlet pro děti
Obec Vír pořádá k MDD dne 27.5.2007 zájezd pro rodiče (prarodiče)
s dětmi do ZOO Dvůr Králové nad L.
Odjezd autobusu bude v 7.30 hod., doprava pro dospělé činí 200Kč
a děti zdarma.
Zájemci hlaste se v ZŠ Vír nebo na tel. 566 575 195,
793 465 344 do 15.5.2007.

rozsochy dale?ín vír uj?ov v7:_BYSTRICE.QXD

23.4.2007

12:23

Page 7

Vírský vánek
Obec Vír a o.s. MIRET
pořádají Vírský vánek
Uvolněný festival otevřeného
divadla
Workshopy od 27.8. 2007
do 31. 8. 2007
Festivalový program
od 31.8. 2007 do 2.9. 2007
Festival je koncipovaný jako setkání
ochotnických a profesionálních divadelníků, ve venkovském regionu, konkrétně
v obci Vír a v přilehlém okolí. Denně budou uvedena dvě představení (jedno
ochotnické, jedno profesionální).
Představení se budou uvádět nejenom
v kulturním domě, ale také v nejrůznějších prostorech obce a okolí
(například hráze Virské přehrady, obecní
park, autokamp Na kopci…).
Program workshopů:
Dílna Zpívání s Idou Kelarovou
Dílna Loutkoherectví - Peter Serge
Butko

Dílna Pantomima - Radim Vizváry
Dílna Žonglování a akrobacie - Števo
Capko
Dílna Dětské divadlo - Regina Bittová
Dílna Scénografie a masky - Adam
Dvořák
Dílna Herecká práce - Filip Rajmont
Festivalové akce
Představení Těsně vedle
Přední česká divadelní a filmová
herečka Tatiana Vilhelmová a herec
bratislavského divadla ASTORKA-KORZO Marián Miezga v tragikomedii
o tom, jak lze někoho sbalit v parku. Co
všechno tím člověk může získat a co
ztratit? Režie Peter Serge Butko. Druhé
představení profesionálního divadla bude
teprve upřesněno.
Představení ochotnických divadel
Přednáška Viliama Dočolomanského
Třicetiletý režisér, který začínal svou
dráhu na slovenské amatérské scéně jako
patnáctiletý vedoucí souboru Bodea

v Liptovském Mikuláši se vítězstvím na
světovém
divadelním
festivalu
v Edinburghu v roce 2007 zařadil mezi
přední světové režiséry. Zhlédnete projekce z jeho představení s vysvětlením
pozadí, na kterém vznikaly, také se
dozvíte o tom, jaká byla jeho cesta od

amatérského divadla mezi světovou
špičku.
Přednáška Jana Antonína Pitinského
Přední český divadelního režisér, bude
rozmlouvat o zkušenostech z práce v profesionálním a amatérském divadle, jako
i o své cestě a vidění divadelního světa.

Co připravujeme ve sportu

Zprávy ze ZŠ a MŠ

Atletický oddíl TJ Jiskra Vír
připravuje i v letošním roce dvě významné sportovní akce. Na sobotu
9.června připravujeme 3.ročník
horského běhu "Bystřickem kolem
Vírské přehrady" na 28km a celkovým
převýšením 524m, jehož doprovodnou
akcí je závod pro příchozí na 4km
s převýšením 130m, 3.ročník "Přes
přehradu".
Celý sportovní den bude zahájen již
v 9,30 hod. dopoledne soutěžemi pro
děti, mládež i diváky v netradičních
disciplinách.
V plných přípravách je i organizace
54.ročníku " Malého svrateckého
maratonu" a doprovodných závodů pro
děti a mládež 29.ročník "Běh Vírem mládeže" a 41.ročník "Běh Vírem"
dorostu, který se uskuteční v sobotu
25.srpna. Obě akce pak budou hodnoceny společně (součet časů) jako pohár
Běháme Vysočinou, tradičně pod záštitou senátora Ing.Josefa Novotného.
O podrobnostech k jednotlivým
akcím budete informování v Novinkách nebo je najdete na internetových stránkách obce Vír www.virvudolisvratky.cz.
Pro zajištění obou sportovních akcí
hledáme sponzory, kterým nabízíme

V rámci projektu Hasiči navštívily děti z MŠ Hasičský záchranný sbor v Bystřici nad Pern. Prohlédly si

reklamu jejich firmy, případně
prezentaci jejich služeb a výrobků (ceny pro závodníky, tombola) v rámci
těchto sportovních akcí.
Kontaktní adresa pro spolupráci:
Zdeněk Šudoma, předseda oddílu
atletiky Jiskra Vír, 592 66 Vír č.185,
mob.: 603 102 472 e-mail: zdenek.sudoma@centrum.cz
Již jednou jsme na stránkách
Novinek děkovali Simonce Couralové
r.1996 za reprezentaci našeho atletického oddílu i obce Vír. O tom, že ve
svých úspěších, za vedení svého otce
Jaroslava a podpory celé rodiny,
pokračuje, svědčí výtah z jejich
letošních běžeckých startů:
7.1.07 Chotěboř - 800m, 2.místo za
2:59min
11.2.07 Chotěboř - 800m, 1.místo za
2:45min.
24.3.07 Litomyšl - 800m, 1.místo za
2:56min.
25.3.07 Chotěboř - 800m, 1.místo za
2:51 min.
15.4.07 N.Město na M. - 800 m,
1.místo za 2:41 min.
Simonko, znovu bychom ti chtěli
poděkovat a a ti to stále běhá!!!
(AO Ji)

hasičská auta a jejich vybavení,
obleky, helmy a jejich funkčnost.
Děkujeme touto cestou i hasičům,
kteří se nám ochotně
věnovali, vše dětem
předvedli, i to, jak cvičí
a studují.
Děti byly nadšené.
Díky patří i vírským
hasičům, panu Prudkému
a panu Markovi, kteří přijeli s hasičskými auty až
ke školce a ukázali dětem
hašení z auta a z hydrantu.

Děti ze ZŠ přivítaly jaro výletem do ráje bledulek u nedaleké vesnice
Chlévské. Byla to opravdu krása, posuïte sami.

Výstava obrazů Petra Čermáka
V Kulturním středisku (bývalá Mateřská škola) je připravena výstava
obrazů Petra Čermáka.
(Petr Janïourek, Vír 28, tel.: 739 990 292,
e-mail: jandourek@vpo.cz)
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