Do Víru nejen za ledovou stěnou
(15. 1. 2017)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Do Víru už jsem loni zval. Bylo to v květnu, když Vírští pořádali pochod pro
veřejnost. Aktivita vírských sportovců je velmi pestrá. To by bylo na delší povídání (Malý
svratecký maraton, Běh okolo Vírské přehrady – hlavním organizátorem běhů je Zdeněk
Šudoma, Memoriál Zdeňka Vavříčka, nově zprovozněné skalní ferraty).
Dnes ale pojďme do Víru za jinou podívanou. Známá je Vírská přehrada. Asi 400
metrů pod hrází je uměle vytvořená ledová stěna. Pro mimořádně zdatné je určena k lezení,
pro nás obyčejné k podívání. Ti, kdo by chtěli na ledovou stěnu skutečně zkusit lézt, se
neobejdou bez fyzické kondice a samozřejmě musí mít rovněž patřičné technické vybavení.
Je zajímavé, že v zimním období do míst, kde je lezecká ledová stěna, vůbec nezasvítí
sluníčko, je tedy velmi pravděpodobné, že zvláště letošní zimu vydrží led ještě nějakou dobu.
Skála je vysoká 40 metrů. První ledová stěna byla ve Víru v roce 2006 (to bylo na jiném
místě), na místě stávajícím je od roku 2008. O stěnu se starají členové horolezeckého oddílu
Vír. Duší těchto aktivit je Slávek Matuška. Ledová stěna má i svoje www. Než se do Víru
vydáte, doporučuji elektronické stránky nejprve prostudovat.
Půvabné jsou názvy skalních útvarů v oblasti Víru a hráze přehrady: Horymírka,
Maratonka, Klubačice, Vířina, Velká věž, Malá věž.
Je dost sněhu, a tak výlet do Víru je letos možno kombinovat s výletem na běžkách.
Kdo by se ve Víru ubytoval, určitě si program na několik dnů najde. Třeba vystoupat na hráz
přehrady a projít se kousek k Dalečínu stojí za to. Nebo procházka samotným Vírem, postát
chvíli před domem č. 29, kde dnes žijí Janďourkovi – Veronika je prapravnučkou Františka
Šťastného, zakladatele turistiky v této oblasti. Ne náhodou právě Janďourkovi jsou zakladateli
současných květnových Vírských výletů. Zmíním ještě jednu aktivitu – Vírští se úspěšně
věnují i ochotnickému divadlu.
Že starosta obce Ladislav Stalmach převzal v letech 2008, 2009, 2010 pro obec
ocenění za rozvíjení lidových tradic, za společenský život, dokonce diplom za první místo
v soutěži Vesnice Vysočiny, jen podtrhuje všechno, co jsem uvedl.

