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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

OBEC VÍR a o.s. MIRET

pořádají divadelní festival VÍRSKÝ VÁNEK
Program festivalu:
31. srpna
19.00 Nebe na zemi – Poslední možnost shlédnout představení Voskovce a Wericha v podání oblíbených Vírských ochotníků.
Vstupné 50,- Kč
22.00 Zábava – Zpívá Vojtěch Dinga (úspěšný účastník soutěže Česko hledá superstar) se sestrou Ivou Sysovou
a skupinou BK Band. Vstupné 40,- Kč

1. září
10.00 Jakou tvář má vítr? – Dílna, na které si děti pod vedením zkušené výtvarnice budou moci vyrobit masku na dané téma.
Vstupné 20,- Kč
14.30 Talíře – Velká klauniáda pro děti i pro dospělé s rozbíjením talířů. Vstupné 40,- Kč
17.00 Hroch Oranžoch- Loutková pohádka pro děti. Vstupné 20,- Kč
20.00 Zhasněte lampiony – T. Vilhelmová a M. Miezga vystoupí v zajímavém prostředí školní zahrady. Vstupné 50,- Kč
22.00 Bartošovci a Ida Kelarová – Koncert při víně. Vstupné 50,- Kč

2. září
10.00 Didgeridoo a bubny – Vstupné 40,- Kč
14.00 Flamenco – Taneční show v rytmu flamenca. Vstupné 40,- Kč
18.00 Paramisa – Divadlo Líšeň vypráví příběh o romském chlapci, jenž našel svou životní lásku a utkal se o ni s drakem.
Vstupné 40,- Kč
Všechna představení kromě „Zhasněte lampiony“ se odehrávají v kulturním domě nebo na ploše před KD. Představení
„Zhasněte lampiony“ se hraje v parku před školou. Permanentka na celý festival stojí 200 Kč a dospělý účastník k ní obdrží
i štamprličku Vírského Vánku – likéru, který Vír proslavil v dobách první republiky. Dětské vstupné na jednotlivá
představení je poloviční.
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Jak jsem plul po jabkách
Nedávno jsem se rozhodl zavzpomínat na staré časy a vyjel jsem si na kajaku po řece Svratce. Kdysi jsem se totiž
považoval za vodáka a tak jsem si zjistil,
kdy poteče voda a čekal jsem. Jenže už
se trochu dřív stmívá a tak když o půl deváté večer začala voda konečně téct,
moc jsem toho neviděl. Ale nijak mi to
nevadilo, seděl jsem ve člunu voda mne
unášela a já měl romantický večer. Jaké
bylo ale moje překvapení, když místo po
vodě začala moje loďka plout, světe div
se, po jabkách. Nejdřív jsem si myslel,
že jsem po tmě zabloudil někomu do
sadu, ale pak jsem pochopil, že to jen
kdosi použil řeku jako popelnici a zbavil se jablíček, která, věřte mi, nebyla moc
chutná.
Tak to by mohl být veselý příběh do
hodů, máte tady řeku ona má samočistící
schopnost, už naši dědečkové tam házeli
odpadky... Jenže jsem si pak vzpomněl
na návštěvu obce Studenec, kde předávali panu starostovi titul Vesnice roku
a uvědomil jsem si, že pokud budeme
prostor rozdělovat na před plotem a za
plotem a v zahradě nestrpíme
nepořádek, ale řeku a les budeme považovat za popelnici, do které se toho
vejde nepočítaně, pak se s obcí jako je

Studenec nebudeme moci rovnat.
Vždycky kroutím hlavou, když vidím
u plných kontejnérů na sklo hromady
skla. Ano, starosta nezařídil jeho
vyvezení, ale žijeme tady spolu a starosta bude vděčný, když ho někdo upozorní, že nemůže odevzdat sklo, protože
je plný kontejner, tak jako ho upozornňujete, že nesvítí světlo nebo nehlásí
rozhlas- tak by měl fungovat náš
společný život, ne tak, že vedle plného
kontejneru začneme vršit novou hromadu, že když nás nikdo nevidí, hodíme
náš nepořádek k sousedovi(i ta řeka je
takový náš soused- bohužel nás ale
neumí poslat k přestupkové komisi)
A tak prosím ty, kteří se zbavují odpadu
způsobem, kterým se ve slušné
společnosti nechlubí aby si odřekli
trochu toho pohodlí a stavěli se k produktům svého života trochu zodpovědněji-bude se nám tu všem lépe žít.
Na závěr pro ty, kteří si myslí, že
noční plnění řeky odpadkama nikdo
kromě cvoků na kajaku nevidí: Zeptejte
se zaměstnanců elektrárny, co se jim
honí hlavou, když z česel pod vyrovnávačkou uklízejí PET lahve, mrtvoly
domácích zvířat nebo peřiny...
Ladislav Stalmach

Fotografie napovídá, že tentokrát už pozvánka na zahájení provozu Vírského
mlýnku nevyjde na prázdno. Takže, Vírský mlýnek bude slavnostně uveden do
provozu 29. září letošního roku. V okolí mlýnku se budete také moci setkat s lidovými řemeslníky, lidovou hudbou a lidovým občerstvením. Jste srdečně zváni.

Blahopřejeme
Tento měsíc se významných životních jubileí dožívají paní Žofie
Havlíková, paní Drahomíra Nečasová, paní Marie Svobodová, pan Šváb Jiří
a paní Švoncová Růžena. Všem ještě jednou upřímně blahopřejeme.

Vírské serpentiny

Ve dnech 28. - 29.7. 2007 proběhl
1. ročník mezinárodního závodu automobilů do vrchu ,, Vírské serpentíny" . Tento
víkend byl zařazen do seriálu závodů
KW - berg Trophy international.
Zúčastnilo se ho 107 jezdců na 97 strojích. Závodníkům se 2700m dlouhá trať
s převýšením 97m velmi líbila. Přes velkou technickou obtížnost dosahovali nejrychlejší jezdci průměrné rychlosti přes
110km/h. Za účastníky nejbližšího okolí
předváděli jízdy Augusitn Horák ze
Štěpánova na formuli Škoda MTX1-05,
který se po oba dny umístil na třetím
místě a druhým jezdcem byl Zdeněk
Maršálek z Bystřice na voze Škoda
Octavia.

23

Vír

Pořadatelé závodu by chtěli velmi
poděkovat OÚ Vír, jeho zastupitelstvu
a obyvatelům obce za trpělivost a ochotu.
Stejně tak si ceníme spolupráce s majiteli
autocampu Na Kopci, kterým závod
znesnadnil příjezd a odjezd ubytovaných
rekreantů.
Jsme se vědomi, že skoro tři dny úplné
uzavírky silnice jim život trochu zkomplikovalo, ale přesto pevně věříme, že zůstanou motoristickému sportu nakloněni
i do příštích roků. Děkujeme.
Jiří Loukota,
Koroužné- hlavní pořadatel
Radek Kolbábek,
Nedvědice- ředitel závodu

Turistický pochod Vysočinou
JITŘENKA 2007
Vážení příznivci dálkových pochodů.
Dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník Turistického pochodu Vysočinou
Jitřenka 2007. Akce se uskuteční v sobotu 15. září 2007 v nádherném okolí
Víru. Přijďte se projít podzimní Vysočinou a rozhlédnout se z Karasína,
Klubačice a Horního lesa. Start/cíl: Kulturní dům Vír, sobota 15. září 8:0011:00 Trasy 15, 25 a 35 km. Akce se koná za podpory Obecního úřadu ve
Víru. Info:http://jitrenka.webpark.cz

