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Vítejte na stránkách 
obce Vír

Vý�e tohoto poplatku èiní 350,-
Kè za ka�dého trvale hlá�eného ob-

èana a stejnou sumu zaplatí chataøi
a chalupáøi za svùj rekreaèní objekt.
Jak jsem psal u� v minulém vydání
Novinek, není tento zpùsob úhrady
za svoz popelnic ideální, ale splòuje

to podstatné a to je, �e zajistí, aby
v na�í obci civilizovaným zpùsobem
fungovalo nakládání s odpady. Pro
zajímavost- v loòském roce bylo
z na�í obce odvezeno asi 250 tun od-
padù, co� je asi 350 kg na obèana.
Z toho bylo asi 100 tun tøídìného

odpadu (stavební suti, �elezo, sklo,
plasty, papír, nebezpeèné odpady)
a zbytek tvoøí obsah na�ich popel-
nic. Se zmìnou platby oèekáváme
nárùst hmotnosti pøedev�ím u netøí-
dìného odpadu. Pøesto je tøeba po-
kraèovat v tøídìní, nebo lépe øeèeno,
je tøeba sna�it se vytøídit je�tì více,
aby se kompenzoval nárùst zpùsobe-
ný tím, �e existují obèané, kteøí ra-
dìji pohazovali pou�ité dìtské plíny
po obecních pozemcích, ne� aby je
dali do své draze zaplacené popelni-
ce. Nutnost tøídìní si také lépe uvì-
domíme, kdy� budeme vìdìt, �e ulo-

�ení netøídìného
odpadu je o osm procent dra��í ne�
tøídìného (Jak poznají �e tøídíme?
Mají právo to kontrolovat, ale zatím
to díkybohu nedìlají.) a �e èástka
vyplývající z vyhlá�ky se mù�e ka�-
dý rok mìnit. Ke zmìnám bude do-
cházet na základì propoèítání sku-
teèných nákladù za uplynulý rok
a na základì ohlá�eného zdra�ování
slu�eb. To  znamená, �e kdy� ve�ke-
rý odpad, který se má roztøídit zùsta-
ne v popelnicích, budeme v pøí�tím
roce platit tøeba pìt set korun na o-
sobu. (ls)

Závìrem roku pøijalo na�e zastupitelstvo novou vyhlá�ku
o místním poplatku za provoz systému shroma�ïování, sbì-
ru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních
odpadù.

Komunální odpad

Víkendový autobus 
Od 5. bøezna tohoto roku zaène

zaji��ovat autobusovou dopravu na
trase Vír - Nedvìdice o víkendech
firma Josef Hole�ovský, která získa-
la na tuto linku licenci od kraje
Vysoèina.

Od Nového roku chodí na�e dìti do novì vybudovaných prostor mateøské �koly v budovì �koly základní.

OOOOcccchhhhoooottttnnnníííícccciiii     sssseeee    zzzzppppoooo����ddddììììnnnníííímmmm
Do sezóny 2005 vstupuje divadelní soubor ve Víru se zpo�dì-
ním, pøesto jsou jeho èlenové rozhodnuti stihnout premiéru
do poloviny mìsíce bøezna. 

Termíny odvozu 
popelnic v roce

2005
Svoz popelnic a tøídìného odpadu
v první polovinì leto�ního roku
bude probíhat:
2. února, 16. února, 2. bøezna, 16.
bøezna, 30. bøezna, 6. dubna, 20.
dubna, 4. kvìtna, 18. kvìtna, 1.
èervna, 15. èervna, 29. èervna.

Okénko Z�

Takto se mìní tváø �koly nejen v roèním období, ale i postupnou pøestavbou.  

Dne 26.1.2005 se uskuteèní od
13.00 do 16.00 h zápis �ákù do 1.
roèníku Z�.

Dne 2. 2. 2005 se uskuteèní od

13.00 do 16.00 h zápis �ákù do M�.
Tì�íme se na vás.

Od ledna 2005 byl v na�í Z� za-
hájen krou�ek angliètiny pro rodièe
zaèáteèníky, kteøí se chtìjí uèit spolu
se svými dìtmi.

Témìø mìsíèní skluz nastal vinou
nesnadného výbìru hry a zejména
nenadálými zdravotními problémy
re�isérky J. �udomové. 

K definitivnímu rozhodnutí a zvo-
lení hry do�lo a� 18. ledna 2005
a volba padla na komedii o tøech dìj-
stvích od Jevan Brandou - Thomase

s názvem " Charleyova teta". Je teï
na ochotnících, aby dokázali pøinést
obecenstvu stejnì hodnotný zá�itek
jako v minulých letech. Vzhledem
k tomu, �e v kolektivu nedo�lo k pod-
statným zmìnám, mají k tomu ten
nejlep�í pøedpoklad. 

(bm)

Oprava zábradlí na hráziOprava zábradlí na hrázi
Od 1. bøezna do 31. èervence bude zcela uzavøena silnice na hrázi z dùvo-

du výmìny zábradlí (pou�tìny budou pouze linkové autobusy). Od 1. srpna
do 31. øíjna bude povolen pouze jednosmìrný provoz øízený semaforem.
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Pøehrada Vír
Velmi mírná zima zatím vý-
raznìji neovlivòuje hladinu
v nádr�i. 
Pøítok v chladnìj�ím období za-

èátkem prosince se pohyboval okolo
1,5 m3/s.Teplej�í poèasí v první po-
lovinì ledna nepatrnì zvý�ilo pøítok
a také hladinu v pøehradì.
K 17.1.2005 je pøítok 3,00 m3/s a kó-
ta v nádr�i 457,60 m n.m. 

(ah)

Hokej 
Výsledky 2.èásti okresního pøeboru
v ledním hokeji .
TJ Jiskra Vír - TJ Øeèice 9 : 2 (2:0,  3:1, 4:1) 
branky Víru: Èermák M.3x,  Halu�ka M.,

Hovorka Z., Prudký P., Svoboda M., �perling M.,
Horák M.

TJ Jiskra Vír  - HC Vatín 7 : 9 (5:4, 1:3, 1:2)
branky Víru : Skoumal V.,Èermák M. 2x,

Hovorka Z., Matu�ka M., Prudký P., Svoboda M.
TJ Jiskra Vír - REINPO �ïár n.S.
2 : 10 ( 2 : 2 , 0 : 3 , 0 : 5 )
branky Víru: Matu�ka K.,  Kukaèka 

8.1.2005 uspoøádal TJ
Spartak Velké Meziøíèí halové
pøebory v tenise.Turnaje zúèast-
nilo 8 hráèek z okresu �ïár
n.Sáz.

Výsledky : 
Semifinále 

Hájková Markéta - Li�ková
Táòa (Vel.Meziøíèí)

6 : 3 ,  6 : 1
Finále
Hájková Markéta - Kouøilová

Monika (Vel.Meziøíèí)
6 : 4 , 7 :  5

Ly�ování
Ly�aøský oddíl pøipomí-
ná v�em pøíznivcùm
sjezdového ly�ování, �e
provozní doba vleku ve
Víru v pøípadì dobrých
snìhových podmínek je: 
sobota, nedìle, svátek od 10

do 16hodin. V ostatní dny po
dohodì s p.Janem Hájkem na
tel.: 566 575 115

Tenis
Halový okresní pøebor v tenise dorostenek

20. ledna probìhlo 1. setkání zástupcù samospráv s novou radou kraje
Vysoèina. Setkání se konalo v Tøe�ti a zhruba ètyøem stovkám pøítomných

starostù se pøedstavil nový hejtman, radní i poslanci a senátoøi.

14. 1. 2005 se uskuteènil 4. Rodièovský ples. I pøes ni��í úèast se ples vydaøil. 

Skalnímu masivu Klubaèice snìhová peøina slu�í. 

PPPPoooozzzzvvvváááánnnnkkkkaaaa    nnnnaaaa    pppplllleeeessss
Zveme v�echny obèany Víru a okolí na 

VII. Ples obecního zastupitelstvaVII. Ples obecního zastupitelstva
Ten se koná v pátek 25. února ve 20hodin v Kulturním domì a je to ples

MA�KARNÍ. Tak�e V�ICHNI V MASKÁCH !!! 
Tì�í se na Vás poøadatelé.

Pozvánka 
na dìtský karneval
Z� a M� Vír poøádá 
Dìtský karneval 
v Kulturním domì Vír 
v sobotu 5. 3. 2005 od 14.00 hodin. 
Je pro nì pøipraven zábavný pro-
gram, soutì� o nejkrásnìj�í masku
a obèerstvení. V�ichni jste vítáni.


