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Čotov vítězně
Za krásného, pro závodníky až
příliš teplého počasí nastoupilo na
start 54.ročníku Malého svrateckého
maratonu 90 závodníků, z nichž bylo 19 žen, 3 závodníci ze Slovenska
a po jednom z Bulharska a Polska.
Svoji výtečnou formu od počátku
ukázal v Česku žijící Bulhar Čotov,
kterému od počátku sekundovali
Orálek s Wallenfelsem. Na obrátce
v Nedvědici, která se vrátila na
původní místo na městečku, již vedl
Čotov s malým náskokem před
Orálkem. Ztrácel Wallenfels, na
kterém bylo znát, že před týdnem
úspěšně běžel maratón na Islandu.
Do cíle závodu se na prvních třech
místech již nic nezměnilo, bojovalo
se však o další pořadí.
Velice dobře si vedli vítězové kategorií C – M. Kravčik (celkově 7.),
D – V. Bašista ze slovenské Dubnice
(celkově 8.) a nejlepší žena
I. Martincová (celkově 9.)
V hodnocení poháru Běháme
Vysočinou senátora Ing. Josefa
Novotného bylo v mužích celkové
pořadí Čotov, Wallenfels, Ondráček
a v ženách pak Báčová, Barešová
a Komárková.

Vyhlášení výsledků
a předání cen vítězům
provedl místopředseda
vlády a ministr pro
místní rozvoj pan Jiří
Čunek spolu se senátorem Ing. Josefem
Novotným a předsedou
AO Zdeňkem Šudomou. Na závěr 4 vylosovaní
závodníci
dostali poukazy na víkendové pobyty v ubytovacích zařízeních ve
Víru a blízkém okolí.
Součástí MSM byly
také dopolední závody
dětí
a
mládeže
29.ročník Běhu Vírem
mládeže, kterého se
zúčastnilo celkem 148
závodníků z různých
částí naší republiky.
Slabší účast byla při 41.ročníku
Běhu Vírem, kdy v závodě na 3 km
běželi pouze 3 dorostenky a 3 dorostenci.
Kromě běžeckých závodů mohli
zájemci z řad dětí po celý den zdarma využívat skákací hrad, všichni

pak lezeckou stěnu a vyzkoušet si
střelbu z luku. Pro všechny pak
pořadatelé připravili bohaté občerstvení a tombolu. Celý úspěšný
sportovní den byl zakončen tradiční
maratónskou veselicí.
Na závěr chtějí pořadatelé

poděkovat
všem,
kteří
se
jakýmkoliv způsobem zasloužili
o to, že celá akce zdárně proběhla
a všichni závodníci byli odměněni
věcnými cenami !!!
AOJiV

Nové dětské hřiště

Dokončení chodníku

Na zahájení nového školního roku
jsem za naši obec slíbil dětem, že na
jaře příštího roku dostanou jako dárek
nové dětské hřiště. To současné, které
jsme postavili svépomocně už
skutečně nevyhovuje bezpečnostním
normám a tak ho postupně bouráme.

Těší mne, když zase můžeme jednu věc prohlásit za dokončenou.
Zábradlí, chodník a římsa na opěrné
zdi u ústí řeky Bystřice do Svratky
takovou věcí je. Ano ještě probíhá
spárování opěrné zdi, dopojení

Aby můj slib mohl být splněn,
doufám, že se budu moci zase obrátit
na tatínky a maminky o pomoc. A nemusí to být ti samí jako tenkrát. Vždyť
už je tady další generace batolat
a předškoláčků, kteří by se rádi pohoupali nebo si udělali bábovičku.

Hřiště na plážový volejbal
Rádi bychom vyzvali k diskusi na
našich webových stránkách všechny
příznivce sportu a plážového volejbalu zvlášť. Rýsuje se nám totiž
možnost sehnat materiál a i nějaké
peníze právě na stavbu hřiště na
plážový (beach) volejbal. Nevíme

ale zatím, kde by bylo vhodné místo
ani, jestli by v naší obci byl vůbec
o takové hřiště zájem. Ideální by bylo, kdyby se našla parta nadšenců, která by nám případně se stavbou
hřiště pomohla (ať už dobrou radou
nebo prací).

Rozloučení s létem
ZŠ a MŠ Vír pořádá dne
27.9.2007 tradiční „Rozloučení
s létem“.
Sejdeme se na školním hřišti v 17
hodin, opečeme si párky a zasoutěžíme si.
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Součástí bude i soutěž „O nejdelší
vyrobenou šálu ".
Těšíme se na vás a toaletní papíry,
stužky a podobné šály nechejte doma.

chodníku ke zpevněné ploše
u restaurace Na Hrdé Vsi a sloupky
ještě nemají konečnou barvu, ale
chodník je estetický a především
funkční.
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Rozkvetlý dům
Během léta komise vyhodnotila rozkvetlé
domy v tomto pořadí:
1. místo: dům č. 146 paní A. Neugebauerová
2. místo: dům č. 300 rodina Klusákova
3. místo: dům č. 17 rodina Sýsova
4. místo: dům č. 245 pan J. Zeman
Výhercům srdečně gratulujeme a děkujeme za
hezčí vzhled obce.
Ceny si prosím vyzvedněte na obecním
úřadě do 19.10.2007.

Slavnostní
spuštění Vírského
mlýnku
Přijměte prosím pozvání na slavnost u příležitosti prvního spuštění nově postaveného
Vírského mlýnku. Slavnost se koná 29.září od
14.00 na Hrdé Vsi u domu č.p. 205. Součástí
slavnosti je také kulturní program, bohaté občerstvení a stánky s lidovými řemesly.

Omluva
Obec Vír se tímto upřímně omlouvá skupině
Sendreiovci i rodině Šándorových, kterým neznámý
chudák způsobil materiální škodu na jejich vozidlech. Skupina Sendreiovci udělala všem účastníkům
festivalu Vírský vánek svým vystoupením ohromnou
radost a o to více jsem se styděl za některé své spoluobčany, kteří dokážou ublížit mírumilovným, radost
rozdávajícím lidem. Naopak smekám klobouk před
panem Vladimírem Sendreiem, který s nadhledem a
bez emocí celou situaci zvládl a jako příteli mi v časných ranních hodinách podal ruku na rozloučenou.
Mimo v podstatě mezinárodní ostudy, se nám tak
rozpočet festivalu nafoukl o nepředpokládaných deset tisíc korun (výměna čtyř kusů pneu a hotel pro
Sendreiovce, kteří měli původně v úmyslu ihned po
vystoupení odjet).
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