
Galerie „Na Bahnech“ ve Víru
• Máte nenaplněné volné nedělní odpoledne?
• Nevíte, co s volným časem?
• Máte tolik práce, že se potřebujete odreagovat?

Což takhle

VÝSTAVA OBRAZŮ,
OBRÁZKŮ A MALŮVEK
(které sobě i jiným pro radost a ku potěše)
namaloval

JAROSLAV MATĚJKA

Zahájení v neděli 28. června 2009 v 15,00 hodin
Máte-li na neděli 28. června jiný program, nevadí!!!
Výstava je otevřena až do 17. července 2009 a to ve všední dny od 13,00
do 17,00 hod., v sobotu a v neděli od 10,00 do 17,00 hod.
Na Vaši návštěvu zahájení se spolu s dětmi MŠ Vír 
a „Špirituál kvartetem“ těší autor a Galerie „Na Bahnech“ Vír
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Vítejte na stránkách 
obce VírVír

V době konání voleb do
Evropského parlamentu se sešlo
dvacet sportovců, aby udělali kus
práce pro svou obec. Během soboty
zateplili strop sálu kulturního domu,
a tak obci uspořili 170 tisíc korun.
Obec za tuto brigádu převedla na
účet TJ Jiskra Vír 50 tisíc korun,
které budou využity na stavbu nové-
ho sociálního zařízení na fotbalovém
hřišti. Domnívám se, že i toto je od-

BrigádaLitomyšl

pověď na otázku, jak moc potřebuje-
me Evropu. I volební účast ukázala
názor občanů. V současné době bude
čím dál důležitější, aby si lidé do-
kázali pomoct sami a nespoléhali se
na Brusel nebo Prahu. Co nejdaleko-
sáhlejší samostatnost a decentraliza-
ce - to je budoucnost. Poslední větu
jsem převzal z internetových
Britských listů- 
http://www.blisty.cz/art/47273.html

13. června navštívili zájemci z
řad občanů Litomyšl. Všem účast-
níkům se výlet líbil, škoda, že byl

zájem o dost menší, než je kapacita
autobusu pana Šauera.

Získali jsme pět kontejnerů na
sklo, a tak jsme se rozhodli, je roz-
místit po obci tak, aby občané měli
kratší cestu s odpadním sklem. Je
možné, že naše umístění není ideál-

ní, ale s prázdnými kontejnery je
jednoduchá manipulace, takže mů-
žeme jejich polohu do budoucna mě-
nit. Budeme vděční za vaše doporu-
čení. 

Kontejnery na sklo

Oprava kulturního domu
I další opravy kulturního domu

provádíme v režii obce. Nové toale-
ty již byly uvedeny do provozu a do-
mnívám se, že se povedly. Dále do-
děláváme šatny a jeviště. Při opra-
vách elektroinstalace jsme narazili
na takové problémy, že jsme museli
zasáhnout i do zdiva nad sálem.
Výhodou je, že budeme moci
vhodně zateplit také strop jednoho

přísálí. Druhé přísálí bylo stavěno
později a tam máme se zateplením
stropu problém. Zvažujeme možnost
jeho zateplení podlepením stropu
polystyrénem, nebo zafoukáním
stropu. Rada obce také zvažuje mo-
žnost protažení severovýchodního
přísálí, kde by mohla vzniknout ku-
želna. Rozhodnout o tomto záměru
musejí ale zastupitelé.

Setkání harmonikářů potřetí
Znovu se vírský kulturní dům rozezní tóny harmonik. Bude to 11. červen-
ce, začínáme ve 14 hodin, jsou přihlášeni harmonikáři ze všech koutů
Čech a Moravy a po skončení vystoupení následuje volná zábava.
Občerstvení je zajištěno. Zveme všechny milovníky dobré muziky.
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Obec Vír obdržela 
Modrou stuhu

Komise soutěže Vesnice roku, o které jsem informoval v minulém čísle
Novinek, ocenila naši obec Modrou stuhou za společenský život. Pro naši

obec je to významné ohodnocení veškerého kulturního, společenského 
a sportovního dění, které u nás probíhá. Nepodstatné není ani finanční oce-
nění. Modrá stuha je spojena s dotací sto tisíc korun, které můžeme využít
právě na pokračování našich společenských aktivit.

Výstava 
V Galerii Na Bahnech skončila výstava nádherných obrazů 
pana Ladislava Šauera. 

Dan Orálek v traťovém rekordu poráží Serbessu
Při 5. ročníku horského běhu

„Bystřickem kolem Vírské přehra-
dy“, které letos uspořádala Obec
Vír s OA Jiskra Vír za finanční
podpory z „Fondu Vysočiny“, če-
kalo na závodníky chladné a deš-
tivé počasí. Od ranních hodin stále
lilo a pořadatelé s obavami čekali,
zda jejich přípravy nebudou zbyte-
čné. Obávali se však zbytečně.
Nakonec na start závodu nastoupi-
lo 46 závodníků. Jejich jména ho-
vořila za všechno. Na startu se se-
šel letošní mistr republiky
Mulugeta Serbessa, který se netajil
s tím, že by chtěl vyhrát a vytvořit
nový traťový rekord s Danem
Orálkem, Jirkou Wallenfelsem 
i loňským vítězem Ivanem Čoto-
vem. Dobře je doplňoval 
i Vlastimil Kacíř a Václav Ožana

Po startu, který proběhl v dešti 
a při teplotě 10 st.C, se právě 
z těchto závodníků vytvořila hlav-
ní skupina, ve které diktoval tempo
Serbessa. Po10. km přestalo pršet 
a Serbessa hájil svoje vedení až do
25 km, před Orálkem a s odstupem
běžícím Wallenfelsem. Dva roky
po sobě vítězící Čotov zde ztrácel
více než pět minut. Rozhodující
moment, jinak poklidného závodu,
přišel s nástupem Orálka v seběhu
na 25 km za obcí Věstín, pouhé 3
km před cílem závodu. Tady
Orálek svým dlouhým krokem od-
razil všechny pokusy Serbessy 
o udržení v závěsu a do cíle svůj
náskok zvýšil na 41 sekund. V cíli,
kde jej kromě diváků vítalo i slu-
níčko, doběhl v novém traťovém
rekordu v čase 1:35:01, když
stávající vylepšil o 24 sekund. V
ženách si velmi dobře vedla

jízdu na raftech. 
Celkově se dá říct, že se celá

sportovní sobota vydařila a pořa-
datelé by proto chtěli poděkovat
Kraji Vysočina za finanční podpo-
ru z „Fondu Vysočiny“, ACARE
Brno, ROTTER Vír, OKNA
Bystřice,, ADREX Vír, Obci
Dalečín, p. Karel Popelka  Veselý
statek Valnerovo, KRAB p. R.
Masařek, LSO Karasín, TS,a.s.
Bystřice n. Pern., Pivovar Černá

Zdeňka Komárková 
z Bolešína, která vy-
hrála v čase 2:04:48 
a další z žen
Svatoslavu Kacířovou
porazila o více jak 18
minut.

Pořadatele pro
všechny závodníky
připravili hodnotné
ceny, trička závodu 
a diplomy.

Na závěr pak byly
vylosovány pro 4 šťa-
stlivce z řad závod-
níků víkendové poby-
ty v rekreačních za-
řízeních ve Víru 
a blízkém okolí. 

Závodu pro přícho-
zí „Přes přehradu“ se
zúčastnilo celkem 13
závodníků. Kategorii
mužů vyhrál Michal
Žák z Nového Města
na Moravě a v ženách
pak nadějná závodni-
ce z Víru Simona
Couralová, která ještě
dopoledne na dráze 
v Třebíči vyhrála kraj-
ský přebor mladších
žákyň na 800 metrů.

I když počasí, jak
se zdálo, přálo pouze
běžcům, vyřádily se 
i děti. Pořadatele pro
ně připravili soutěže 
a hlavně pak skákací
hrad a trampolínu,
kterou umístili do kul-
turního domu. Ti, kte-
ří se nebáli vody,
mohli vyzkoušet také

Hora, p. Dagmar Košíková,
Hospůdka Pohádka Hluboké, FO-
NOREX Bystřice n.Pern., POHO-
DA Lísek,p. František Šutera
Olešnice, p. Milan Šauer Vír,
Nábytek U Kozů N. Město na
Mor., Jitka Sehnalová, SPORTIQE
Ostrava, Harst Agency N. Město
na Mor., p. Marie Krajíčková Hrdá
Ves, Autokemp Na Kopci a dalším,
kteří se jakýmkoliv způsobem na
celé akci podíleli.

Dan Orálek v traťovém rekordu poráží Serbessu
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