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Vítejte na stránkách
obce Vír
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8. mistrovství světa
juniorů v muškaření
Ve dnech 21. až 27. července letošního roku
proběhne v České republice 8. mistrovství světa juniorů
v muškaření. Mladí
rybáři se mezi sebou utkají na vodách pěti místních
organizací Českého
a Moravského rybářského
svazu. Jednou z pořadatelských
organizací je také MO MRS Vír. Bližší
informace přineseme v dalších měsících. Pro ty, kteří mají přístup na internet,
uvádím adresu stránek mistrovství- http://www.youthflyfishing2009.cz/

Adrex Ice Run
Znovu mnohými médii proběhla zpráva z Víru- novináři psali o ještěrkách,
spidermanech a šílencích a ve všech případech měli na mysli adrenalinový
závod Adrex Ice Run. Podobná slova jsem sám zaslechl od okolostojících diváků, kteří stejně jako já, přišli v sobotu 7. února povzbudit deset nejlepších
borců ve večerním finále. Přes nepřízeň počasí předváděli závodníci neuvěřitelné výkony a šlo skutečně o nádhernou podívanou. Slabý odvar z akce
můžete najít také na tomto odkazu:
http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/nadupani-borci-zavodili-kdo-nejrychleji-pokori-ledovou-skalu.html

Juniorský reprezentant Jindra Kalivoda z Dobřívi u Rokycan

Zlatá jeřabina
Do soutěže o nejvýznamnější kulturní počin kraje Vysočina jsme přihlásili čtyři aktivity. Vydání knihy Vír v údolí Svratky, Znovuodhalení sochy sv. Jana Nepomuckého,
Bystřicko čte dětem a festival Vírský vánek. Pokud se některá z nich dostane mezi třicet vybraných aktivit, bude možné ji dávat hlasy a můžeme začít soutěžit.

Zlatý erb
Naše internetové stránky soutěží o Zlatý erb. Hlas nám můžete dát po kliknutí na odkaz soutěže na www.virvudolisvratky.cz

Ledová stěna ve
Víru zaujala
také děti ze
školky. Z molitanových kostek
postavily stěnu,
nářadí posloužilo jako cepíny
a švihadla jsou
lana. Hurá na
vrchol!

Pokračujeme v opravách chodníků

Rotterova vila

V březnu máme naplánováno začít s opravou chodníků v úseku od domu pana Jana
Dědiče, až po dům pana Jiřího Zemana. Naše plány nám trochu komplikuje fakt, že
většina pozemků pod chodníky je v soukromém vlastnictví. Chceme proto zaměřit
chodníky i silnici a vlastnické vztahy narovnat. Předpokládáme, že pozemky pod chodníky budou v letošním roce v majetku obce Vír. Pak nebude problém investovat prostředky obce do obecního majetku.

V posledních letech tento významný objekt ve vlastnictví obce získává svou starou krásnou tvář. Začalo to opravou střechy, která dokonce vyhrála v soutěži pokrývačů. Později jsme opravili terasu, zbourali nehezký komín a vyměnili okna.
I vnitřek vily doznává změny k lepšímu. Letos máme naplánováno vilu zateplit
a udělat nové zábradlí na terase a balkónu.
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Sběr plastů
Naše obec zajišťuje svoz plastů
a papíru od domů svých občanů.
Současná situace komplikuje i tuto
službu. Ještě v loňském roce jsme
papír za drobný obnos prodávali
a vydělané peníze jsme poukazovali
škole, dnes za odvoz papíru platíme
70 halířů za kilo. Zatím jsme se rozhodli svoz papíru od domů zachovat,
ale je možné (pokud se situace zhorší), že svoz papíru bude ukončen.
K zamyšlení také je, jestli je
v pořádku, že podnikatelé a česká

pošta zásobuje občany hromadami
nevyžádaných tiskovin a obec pak
jejich byznys likviduje. Zvažujeme
akci, kdy bychom od každého občana, který nám dá žádost, skladovali
tyto tiskoviny rovnou na obci a po
určité době bychom byli možná
překvapeni, jak ohromné množství
papíru bezúčelně cestuje republikou. Neodpustím si připomenout
svá školní léta, kdy nám učitelé
vštěpovali, že každý list papíru
znamená také kus dřeva, které mu-

selo být na výrobu papíru zpracováno. Dnes už to neplatí? Proč dnes
tolerujeme
takové
plýtvání?
Zvažujte, jestli byste i vy na myšlenku shromažďování nevyžádaných
tiskovin
nepřistoupili.
Uvědomme si, že někdo nezodpovědně vydělává, a nezajišťuje už,
aby jeho odpad byl na jeho náklady
likvidován.
A proč se článek jmenuje sběr
plastů? To proto, že jsem trochu odbočil od původního tématu.

Žádáme všechny občany, aby plasty
ukládali do pytlů a to jen do průsvitných pytlů, nejlépe do žlutých,
které je možné nakoupit na obecním úřadě. Občas se nám plasty objevují v černých pytlích, do kterých
není vidět, a ze zkušenosti víme, že
ne vždy jsou uvnitř plasty. Musíme
tak každý pytel kontrolovat, aby se
nestalo, že Technické služby, které
od nás plasty přebírají, budou reklamovat dodávku plastů.

tel mikroregionu. Dnes a denně slyšíme o zneužívání evropských financí, ale kulturní dům v horácké vesničce je přílišná troufalost. Můj názor
je, že oproti slibům, které nás lákaly
do evropské unie a tvrdily, že po vstupu se tvář naší země prokazatelně
změní k lepšímu, je rozdělovaných
peněz zoufale málo.
Při konzultacích, které probíhaly,
když jsme projekt psali nám bylo řečeno, že evropská unie chce investovat do majetku, který je dobře spravován, aby měla jistotu, že její investice
je smysluplná. V tomto bodu jsme
měli čisté svědomí a očekávali jsme,
že toto bude bod, ve kterém budeme
dobře hodnoceni. Opak byl pravdou.
Pochopili jsme, že kdybychom nechali objekt zchátrat a jeho neutěšený
stav pak pouze zdokumentovali a řekli si o peníze na sanaci námi zanedbaného objektu, měli jsme větší šanci. No, poučení pro příště.
A nejtragičtější zkušenost jsme
udělali s argumentem, že chceme objekt využívat pro školní tělesnou
výchovu, protože děti z Vírské školy
nemají k dispozici žádné prostory. Do
žádosti jsme uvedli, že naše děti cvičí
v upravené třídě o rozměrech osm
krát šest metrů s výškou stropu tři

metry dvacet a že chybí i další běžné,
dokonce povinné náležitosti, které dělají tělocvičnu tělocvičnou (dokonce
jsme uvedli číslo zákona, který o tomto vybavení hovoří). Naše argumentace byla ale vyhodnocena tak, že děti
mají kde cvičit. A to je ten výše zmiňovaný tenký led. Zveřejněním těchto
skutečností riskuju, že nejenže nemáme dotaci, ale že dalšího úředníka
napadne zavřít dětem i tu tělocvičnu,
která podle vyhlášky umožňuje cvičení osmi dětí. My ale máme ve třídě
v průměru dětí šestnáct. Úředníci dostávají peníze na různé zahraniční
cesty. Škoda, že se nenašly peníze na
cestu do Víru, aby si hodnotitelé ověřili, že situace je opravdu zoufalá…
A na závěr ještě jedna neblahá zkušenost. Při konzultaci, po oznámení,
že jsme dotaci nedostali, jsme byli
velmi překvapeni, jak jsou všechny
informace kolem hodnocení projektů
tajné. Nechápu, proč proces hodnocení veřejných projektů (i toho našeho)
jsou utajovány v tak demokratické,
nezkorumpované zemi jako je Česká
republika. Z informací, které mi dali
úředníci, kteří projekty hodnotí, jsem
vyvodil, že utajení navrhli a schválili
politici. Co tím sledují?….

Jsem zklamán
Jsem v poslední době zklamán
z mnoha událostí, které hýbou naší
politickou, ekonomickou, kulturní
a dalšími scénami. Ale o tom dnes
psát nechci. Chci napsat o svém zklamání z toho, že jsme nedostali dotaci
na rekonstrukci kulturního domu. Jen
v kraji Vysočina bylo zklamáno několik stovek žadatelů, oproti sedmdesáti
pěti uspokojeným. Je pochopitelné, že
peníze se musí rozdělovat s rozmyslem, že nemůže být uspokojen každý.
Zklamalo mne ale vysvětlení, které
nám bylo podáno po oznámení, že se
tentokrát nestáváme příjemci dotace.
Hlavní argumenty byly - příliš vysoká investice vzhledem k počtu obyvatel, zachovalost objektu a vyhovující tělocvična v budově základní školy. Při vysvětlování těchto argumentů,
se nutně dostávám na tenký led.
A ptám se sám sebe, zdali se do něj

mám vůbec pouštět. Ale jsem zklamán. A to lidi dávají svým myšlenkám volný průchod.
Co se týče vysoké investice - nějak
tomu nerozumím. Netvrdím, že má
úvaha je správná, ale bylo rozděleno
už asi 70% evropských peněz a v našem mikroregionu, kde je třicet čtyři
obcí, se tyto peníze dostaly jen do obcí tří. Domnívám se, že těch zbylých
30 procent tedy může uspokojit ještě
jednu až dvě obce mikroregionu. Kde
jsou tedy sliby, že po vstupu do evropské unie se zvelebí český venkov?
Požadovali jsme dotaci ve výši dvacet
pět tisíc korun na občana a to si myslím, že není tak závratná částka a navíc naše žádost byla schválena a podpořena i mikroregionem, takže se nejednalo o peníze pro sedmset třicet
občanů Víru, ale (s drobnou nadsázkou) o peníze pro dvacet tisíc obyva-

Projekty na ZŠ
V lednu proběhl ve všech ročnících
školy humanitární projekt s názvem
„Máme se všichni dobře?“ Děti si vytvořily jasnější představu o tom, jak se
žije lidem i v chudých částech planety
Země – zejména v Indii a Africe. Aby
tento projekt měl nějaký konkrétní dopad na životy nás a třeba i dětí, které žijí
sice daleko, ale pořád jsou to děti se
svými sny, tak jsme se všichni rozhodli,
že vyrobíme nějaké výrobky, které prodáme na karnevalu, který se bude konat
21. 2. 2009 a tím získáme nějaký obnos
peněz, který pošleme na sbírkový účet
společnosti Člověk v tísni. Ta vedle
svých dalších projektů organizuje stavbu
škol v Africe. Děti nadšeně vyráběly
svíčky, záložky, malovaly na sklo a tvořily různé drobnosti, kterými snad udělají radost někomu, kdo si jejich výrobek

koupí. Penězi pak třeba zase pomůžeme
někomu k tomu, aby dosáhl toho, co se
nám zdá tak samozřejmé – základního
vzdělání, které může umožnit lepší život.
Pokud budete chtít na tento úmysl
věnovat nějakou větší částku, bude to
také možné v době trvání karnevalu.
Když už jsme byli v tom poznávání
světa, zabrousili jsme také do severských zemí, které nám přiblížila naše
návštěva ze Švédska. Byl jí Lucas
Hedin, který nám do školy přišel povědět něco o tom, jak to chodí u nich doma
a co ho přivedlo do České republiky.
Vzhledem k tomu, že dorozumívacím
jazykem byla angličtina, mohly si děti
ověřit svou znalost jazyka v praxi a třeba i získat motivaci k dalšímu studiu.

Nezapomněli jste zaplatit popelnici?
Připomínáme, že do konce ledna měly být uhrazeny poplatky za svoz
a uložení odpadu a ze psů. Většina občanů poplatky zaplatila včas, ale ještě je několik opozdilců, na které rádi počkáme do konce měsíce února. Po
tomto termínu nebudou již technické služby neoznačené popelnice vyvážet, a my začneme poplatky vymáhat.
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Humanitární sbírka
V březnu proběhne v naší obci humanitární sbírka
-

letního a zimního oblečení
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclom. látek
domácí potřeby-nádobí, bílé i černé, skleničky-vše jen funkční
peří, péřových a vatovaných přikrývek, poštářů a dek
knihy

Nedávejte
- obnošené boty, svetry,elektrospotřebiče, ledničky, televize,
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky-toto
se transportem znehodnotí
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete odevzdat do KD
dne 11. března v době od 7,00 do 17,00 hodin.

