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Ledová stěna
Máme za sebou prvních 14 dnů
provozu ledové stěny, a přestože zima
ještě nekončí, můžeme udělat krátké
ohlédnutí za dosavadním průběhem.
Po třech měsících příprav jsme nervózně sledovali předpovědi počasí
a nakonec jsme se těsně po Vánocích
dočkali. Teploty spadly pod bod mrazu a první týden v lednu byl opravdu
mrazivý. Výsledek více než deseti dnů
ledování můžete vidět naproti továrně
firmy Rotter, kde vyrostl vůbec nejvyšší ledový útvar v České republice,

který se okamžitě stal cílem desítek
horolezců z celé České republiky. Za
dva týdny ostrého provozu stěnu navštívilo 350 lezců a zájem stále neopadá. Zájemci o ledové lezení přijíždí ze
všech koutů ČR – Ostrava, Tábor,
Hradec Králové, Brno, Praha, Liberec,
Zlín a dokonce Plzeň. Vír se stal zkrátka celorepublikovým centrem zimního lezení, a pokud nám bude počasí
i nadále přát, zůstane jím až do jarního
tání.
David Matuška

I letos proběhla tříkrálová sbírka. Bylo při ní vybráno rekordních dvanáct tisíc korun.

I krajský radní Petr Krčál při své návštěvě Víru obdivoval krásu ledové stěny

Hasiči 2008
Vírští dobrovolní hasiči hodnotili
13. prosince 2008 svoji činnost za minulé období. Místní sbor dobrovolných hasičů měl k uvedenému dni 35
členů. Na schůzi byli přijati dva noví
členové, současný stav je 37 členů.
Ohlédneme-li se za uplynulým obdobím, mohou být hasiči se svou prací
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spokojeni. Rozhodující je činnost
zásahové jednotky – ve 2 družstvech
je zařazeno 19 členů. Co se týče represivní činnosti, zasahovali na konci
prosince 2007 při požáru rodinného
domu v Rovečném, v únoru hořel lesní porost ve Věstíně, v červnu trafostanice v Rovečném a v prosinci hořela
truhlárna v Brťoví.
Při těchto akcích
pomáhali zachraňovat majetek postižených. Důležitým
bodem je proto příprava a výcvik.
Jednak teoretické
znalosti získávané
při školeních, jednak soutěže v požárním sportu nebo
tematická cvičení.
Soutěž v požárním
útoku se konala
v
Nyklovicích,
zúčastnila se dvě
družstva s umístě-

Soutěž Rozkvetlý dům měla i v loňském roce svého vítěze. Je jím dům č. p. 17
manželů Miroslava a Vlasty Sýsových. Blahopřejeme. Cena je připravena na obecním úřadu.

ním v druhé polovině startovního pole. Námětová cvičení simulující nehody probíhala 16. a 20. října v objektu
Brněnského oblastního vodovodu ve
Švarci a ve firmě Uniman Velké
Tresné. Pozitivním jevem byl vznik
kroužku mladých požárníků, který
pracoval v období únor až červen.
K důležitým činnostem patří odborná
školení (velitel jednotky, velitelé družstev, řidiči, strojníci, práce s dýchacími přístroji apod.). V současné době
musí projít školením i ti hasiči, kteří
budou při zásahu používat motorovou
pilu. Hodně času zabírá péče o zásahovou techniku, která je již hodně zastaralá. Jednotka byla dovybavena
2 vysílačkami, jejich cena 6.640 Kč
a 7.712 Kč. Dále byly zakoupeny s dotací kraje Vysočina 4 ks zásahových
obleků v celkové částce 54.669 Kč.
Hasiči se starali i o kulturní život.

Spolupracovali při zajištění II.setkání
harmonikářů, zahráli si též ve filmu
Lovec vodního ticha již uvedeného
v České televizi. Nezastupitelné místo
mají při pořádání tradičních
Martinských hodů. Udržují kontakty
s okolními sbory. Na výroční schůzi
došlo i ke změně na postu starosty obce. Odstoupil Jaroslav Coural, který
vedl hasiče neuvěřitelných 25 let.
Díky za jeho práci. Jeho nástupcem se
stal Jiří Kluj. Byly vytyčeny hlavní
úkoly pro rok 2009 – pokračování
práce s mládeží, o kterou projevilo
zájem již 12 dětí, zajistit opravu stříkačky PPS-12, zakoupit plovoucí čerpadlo a zejména udržovat v provozu
zásahovou techniku. Nezbývá si jen
přát, aby hasiči byli připraveni a svoje
dovednosti používali pouze při námětových cvičeních.
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Kulturní dům se nám díky příspěvku pana
Roberta Bílka a brigádám hasičů a sportovců
podařilo upravit pro sportovní vyžití
Sál je vybaven sítěmi, kryty na světla a radiátory a lajnami pro míčové hry.
V současnosti zaměstnanci obce dodělávají stojany pro síť na nohejbal či volejbal. Novou tělocvičnu už vyzkoušeli na svém tréninku vírští fotbalisti a děti ze základní školy.
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Oprava čerpadla
Mrazy posledních týdnů a obětavost vírských sportovců a příznivců hokeje umožnily, že se v Ledničkách bruslí, jako za starých časů. Bohužel došlo
ke spálení čerpadla, které dlouhé roky sloužilo k polévání ledu. Oprava se odhaduje na částku deset tisíc korun a tak bychom chtěli umístit na obecní úřad
kasičku, kde se pokusíme formou dobrovolných příspěvků vybrat alespoň
část potřebné částky. Vždyť řekněte rodiče, není dobře, že naše děti mají takovouto možnost trávení volného času?

Zastupitelstvo obce Vír zve všechny své občany i některé přespolní na XI.
ples obecního zastupitelstva. Ples se koná 14. února, je maškarní, začíná
ve dvacet hodin a k poslechu i tanci hraje Bystřická kapela.

21. února se v kulturním domě ve Víru koná dětský karneval.

Novoroční koupání
Letošní novoroční koupání stálo pět příznivců otužileckého sportu mnoho
sil. Třetí ročník totiž byl ve znamení velkých mrazů a tak se otužilci svlékali
do teploty mínus osm stupňů. Teplota vody neměřena, pravděpodobně se
blížila bodu mrazu. Děkujeme také paní Havlíčkové, která nás pak nechala
v hospůdce U strejčka oschnout a zahřát.

Dalším důsledkem existence ledové stěny je zvýšená návštěvnost našich internetových stránek www.virvudolisvratky.cz. Naše internetové
stránky jsou stále živé, objevila se na nich nová rubrika týkající se knihovny, v prosinci proběhla soutěž v poznávání rázů dřeva v obci, na stránkách se živě diskutuje a pomalu budeme očekávat stotisícího návštěvníka
našich stránek.
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