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Po volbách
Tak jsme si zvolili staronové vedení Obecního úřadu. Moţná si řeknete co je na této
parafrázi slov paní Müllerové zajímavé? Avšak pokud si uvědomíte období před
komunálními volbami, ve kterém se z dnešního pohledu teprve pořádně rozbíhala jednání
o vládě a kdy předvolební nervozita byla v naší obci dost vysoká, je nutno tento výsledek
vnímat jako poměrně významnou událost, a přiznejme si, i trochu nečekanou.
Pravděpodobně poprvé se o účast na řízení obce utkala čtyři silná volební uskupení, která
představovala jasné a srozumitelné názorové směry, se kterými se, jak je patrno i z volební
účasti, mohla ztotoţnit většina našich občanů. Současně se ukázal i zásadní rozdíl mezi
velkou, státní, a malou, obecní, politikou - pokud se na úrovni obce chce něčeho
dosáhnout, není čas na nekonečné dohadování a lpění na úzce osobních či stranických
zájmech. Rychlý a bezkonfliktní průběh ustavující schůze nového zastupitelstva, jakoţ
i zapojení všech zastupitelů do běţné práce dává dobrý předpoklad, ţe toto zastupitelstvo
bude mít dobrý „tah na branku“. Zároveň ale jeho sloţení a dělení mezi vládnoucí strany
a opozici bude mít pozitivní vliv na jeho další směrování.
Priority???
Váţení občané, na tomto místě jste se mohli setkávat s pravidelným úvodníkem, který
uváděl oficiální názor vedení Obecního úřadu. Od roku 2007 se zastupitelstvo rozhodlo
obměnit redakční radu, která vytvoří i novou vizuální podobu našeho Zpravodaje. Pokud
budete mít náměty na jeho novou tvář, Vaše náměty uvítáme. Můţete je předat buď na
Obecní úřad nebo přímo nové vedoucí redakční rady Zuzaně Černé, případně e-mailem na
zpravodaj@vranov.cz (lze zřídit tuto adresu?).
Marek Juha, starosta
Kateřina Jetelinová, místostarostka
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OÚ INFORMUJE
Ohlédnutí za volbami do zastupitelstva obce Vranov, které se konaly 20. a 21. října 2006:
Počet zapsaných voličů:
Počet odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební účast:

532
397
74,62 %

Nově zvolení zastupitelé:

Mgr. Andrea Černá
Mgr. Zuzana Černá
Mgr. Michal Dobeš
Antonín Holešovský
Ing. Kateřina Jetelinová
Ing. Marek Juha
Tomáš Káňa
Miloslav Křivánek
Jindřich Skácel

Informace z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 30.10.2006
 Nově zvolení zastupitelé složili Slib členů zastupitelstva obce
 ZO odsouhlasilo využití stávajícího Jednacího řádu zastupitelstva Obce Vranov ze
dne 30. 4. 2001
 ZO zvolilo neuvolněného starostu obce Ing. Marka Juhu
 ZO volí uvolněnou místostarostku obce Ing. Kateřinu Jetelinovou
 ZO odsouhlasilo zřízení finančního výboru
 ZO odsouhlasilo zřízení kontrolního výboru
 ZO odsouhlasilo zřízení stavební komise
 ZO odsouhlasilo zřízení kulturní komise
 ZO odsouhlasilo zřízení pořádkové komisi
 ZO zvolilo předsedou finančního výboru pana Antonína Holešovského
 ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Tomáše Káňu
 ZO zvolilo předsedou stavební komise pana Michala Dobeše
 ZO zvolilo předsedkyní kulturní komise paní Zuzanu Černou
 ZO zvolilo předsedou pořádkové komise pana Jindřicha Skácela
Obecní úřad - úřední hodiny
MÍSTOSTAROSTKA -

mobil:724 183 498
pondělí
středa
pátek

8.00
8.00
8.00

v úředních hodinách možnost ověření podpisů a dokumentů,
evidence obyvatel a přihlášení k trvalému pobytu
- 12.00
14.00 - 17.00
- 12.00
14.00 - 17.00
- 11.00

STAROSTA

mobil: 724 305 559
pondělí
středa
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16.00 16.00 -

18.00
18.00
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Vranovský ţleb 2006
Váţení přátelé motoristického sportu, váţení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s vyhodnocením závodní sezony za rok 2006
v motokrosovém areálu.
Jak jistě příznivci tohoto sportu vědí, vrcholem našeho účinkování bylo uspořádání
mezinárodního závodu MČR PAP OIL CUP - 14.5.2006 ve spolupráci s agenturou
FORSAGE Brno. Tento závod byl jedním z šestidílného seriálu a zúčastnilo se ho 115
jezdců ve třech třídách (OPEN, 125ccm, Veterán), kteří prošli technickou přejímkou. Sjela
se k nám kompletní česká motokrosová špička a ta byla doplněna jezdci ze Slovenska,
Itálie a Nového Zélandu (Ţerava, Kučírek, Čepelák, Zaremba, Columb, Pellegrini atd.).
Závodu se také zúčastnili jezdci Jihomoravského kraje a jezdci mateřského klubu AMK
Zbrojovky Brno (bratři Brumlové, Pučálka, Malý, Štaud, Machatka). Přestoţe průběh
závodu ovlivnilo v odpolední části počasí, závodům to neubralo na kvalitě a boje probíhaly
aţ do posledního kola. Jako pořadatelé jsme byli ohodnoceni na výbornou jak od
činovníků, zajišťující celý seriál, tak od jezdců, kteří byli nadšeni přípravou a charakterem
tratě.
V září se u nás jel další prestiţní mezinárodní závod sajdkárů a terénních čtyřkolekThermoservis Cross 2006. I zde jistě diváci ocenili boje mezi nejlepšími jezdci a to i ve
smíšeném závodě sajd a čtyřkolek.
Naše organizace se věnuje také závodům na niţší úrovni, kde se snaţíme podchytnout
začínající jezdecké talenty, ale chceme dát i prostor jezdcům, kteří motokros jezdí pro
radost. Mezi tyto závody jistě patří Gold Fren Cup, Meteor Cup, Vysočina MX Cup
a Přebor Moravy - ze všech těchto seriálů měli jezdci moţnost vyzkoušet si poţitek z jízdy
na mistrovské trati ve Vranově.
Samozřejmostí provozu areálu jsou pravidelné treninky, slouţící k zvyšování jezdeckých
kvalit jednotlivých jezdců, ale také k získání alespoň části financí, které jsou potřeba
na hrazení provozních nákladů a moţnosti dalšího rozvoje areálu.
Jsme si vědomi, ţe svojí činností působíme v očích mnoha občanů Vranova negativně, ale
chtěl bych tyto občany ujistit, ţe naší snahou bude tyto vlivy co nejvíce eliminovat.
V dnešní době je zpracován projekt na umělé zavlaţování trati nejenom během závodů,
ale i v průběhu pravidelných treninků. Podnikají se první kroky pro získání stavebního
povolení. Největším problémem zůstává získání dostatečných financí, které by zajistily
bezproblémové a hlavně rychlé dokončení stavby. Moţná i touto cestou bych chtěl poţádat
všechny, kterým osud vranovského areálu není lhostejný, o jakoukoliv finanční dotaci,
která by nám opravdu pomohla.
Součástí naší činnosti se stalo i kaţdoroční pořádání branného závodu pro ţáky
základních škol „Vranovská empiáda“. V prostoru Vranovského ţlebu byl pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje a starosty obce Vranova uspořádán jiţ třetí ročník
branného závodu za účasti 252 ţáků z celkem 15 mimobrněnských a brněnských škol.
Na této akci se podíleli: Městská policie Brno, Sbor dobrovolných hasičů z Vranova,
Univerzita obrany Brno, Český červený kříţ, AMK Zbrojovka Brno a Automedia Brno. Chtěl
bych i touto cestou poděkovat všem za zdařilý výsledek celé akce.
Jako jedna z mála organizací ve Vranově přispíváme finanční částkou do obecní pokladny
a to 20 % z vybraných peněz za vstupné, coţ dělá zhruba 10.000,- Kč za celý rok. Sazba
20 % byla určena zastupitelstvem obce Vranov a jedná se o nejvyšší moţnou sazební
hranici.
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Dovolte mně, abych v závěru poděkoval všem, kteří se přišli rozloučit s jedním
ze zakladatelů AMK - panem Karlem Štaudem.
Poděkování patří také všem členům AMK, kteří se na jednotlivých akcích podíleli.
Rád bych také vyuţil příleţitosti a popřál občanům obce Vranov příjemné proţití vánočních
svátků a v roce 2007 mnoho zdraví a štěstí.
Malý Roman, předseda AMK

HASIČSKÉ OKÉNKO
Zhodnocení činnosti zásahové jednotky Obce Vranova za rok 2006
Během roku se jednotka scházela v hasičské zbrojnici k pravidelnému teoretickému
i praktickému školení, opravě a údrţbě mobilní poţární techniky a osobních prostředků
PO. Tato činnost byla odměněna v X. ročníku soutěţe O pohár starosty OSH ČMS, který
se konal ve Vranově (Machatkova cesta), kde naše druţstvo obsadilo krásné 2. místo
v kategorii DA (dopravní automobily)

Jednotka má 26 členů, z toho 8 jako záloha, a k dnešnímu dni vyjela k dvaceti pěti
mimořádným událostem.
Jednalo se: 3 x o poţár
3 x o dopravní nehodu
19 x o technickou pomoc
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V průběhu roku jednotka zajišťovala pořadatelskou činnost společně s Obecním úřadem,
SDH, Městskou policií (odbor prevence) a AMK na těchto akcích: Ţelezný Empík (Brno –
Líšeň), Vranovská Empiáda (prostory motokrosu), motoristické závody, pálení čarodějnic,
dětský den, tradiční Vranovské hody a Ostatky .
Díky zařazení jednotky do JPO III, dobré spolupráci a podpoře obecního zastupitelstva se
podařilo získat finanční dotaci na zajištění akceschopnosti a vybavení zásahové jednotky
ochrannými a technickými prostředky.
Ze získaných prostředků bylo pořízeno: 10 x zásahový oblek Fireman III, 9 x ochranná
přilba Gallet, 5 x zásahová obuv, 15 x zásahové rukavice, motorové kalové čerpadlo
a další prostředky
Závěrem bych chtěl poděkovat členům za jejich nezištnou obětavou práci při zásazích
a ostatních činnostech jednotky, popřát jim i spoluobčanům krásné a klidné proţití
Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v nadcházejícím Novém roce
2007.
„Hasiči jsou lidé kteří jdou tam, odkud jiní odcházejí“
Libor Holešovský, velitel JSDH Vranov

ŠKOLNÍ LIST
Proč právě škola na Vranově?
Už Jára Cimrman věděl, že chce-li sdělit „podstatnou“ informaci, musí nejprve získat
pozornost studentů. Proto razil termín „názorová a úleková fixace“ - ve chvíli, kdy chtěl
sdělit něco důležitého, si například sundal paruku.
V běţných dnech a školních hodinách děti sedí v lavicích a učí se. Učitel se snaţí jim
podávat nové informace, zadává práci, úkoly, hodnotí jejich práci, snaţí se u nich vzbudit
zájem o probírané učivo. Někdy se však ţáci naučí mnoho uţitečného, cenného
a neobvyklého právě ve chvíli, kdy se zrovna nevyučuje. Mnoho školních akcí přináší
situace, momenty, které v běţném vyučování nenastanou, ale mají silný pozitivní
proţitkový náboj, který můţe být pro některé ţáky v jejich dosavadní školní „kariéře“
ojedinělý a můţe změnit k lepšímu celkový postoj dítěte ke škole.
V minulém školním roce jsme se zaměřili na takové akce, které by pomohly sblíţení dětí
z mateřské a základní školy Vranov.
Uspávání broučků
V pátek 21.10.2005 se u mateřské školky
sešli děti z obou škol, rodiče i zaměstnanci
zařízení. Děti ze školy vyrazili trochu
v předstihu a po cestě k domečku broučků si
připravili pár zastávek s hádankami pro
školkáčky. Za kaţdou dobře zodpovězenou
hádanku je odměnily sladkou odměnou.
U domečku
broučků
děti
zazpívaly
ukolébavku a uloţily broučky (namalované
kamínky) k zimnímu spánku.
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Po pěkně proţitém večeru, měly moţnost děti z mateřinky přespat na postýlkách ve školce
a školáci se přesunuli do prostor školy, která se jim během večera změnila na tajemnou
komnatu plnou vzácných kamenů. Za splnění různých úkolů dostávali kamínky pro Pána
klíčů, který čekal na půdě a vydal kaţdému z dětí klíč od tajemné komnaty v prostoru
podsklepení. Pouze jeden klíč byl ten pravý a otevřel dveře k pokladu, který hlídala hodná
bílá paní. Po otevření truhly čekala na děti sladká odměna a plni záţitků ulehli v tělocvičně
na své karimatky.
Drakiáda
Další společnou akci jsme zaměřili na sblíţení našich dětí s dětmi, které to nemají tak
jednoduché a proţívají své dětství trochu jinak. Naše pozvání přijaly děti ze Speciální
základní školy pro tělesně postiţené v Brně na Kociánce. Na poli za Vranovem při
pouštění draků jsme si uţili spousty legrace, a i kdyţ nám byla velká zima, všichni na to
rádi vzpomínáme.
Společné středy ve škole
Pro lepší adaptaci předškoláků ve školním prostředí jsme zvolili formu společných hodin
v ZŠ. Kaţdou středu navštívili předškoláci jinou hodinu ve škole. Někdy jsme společně
zpívali, jindy cvičili grafomotoriku, pracovali s keramickou hlínou, četli si pohádky a hlavně
se seznamovali se školním prostředím a školním reţimem. Výsledkem byl den zápisu do
školy,který jsme si jiţ společně připravili pro rodiče a ukázali,co všechno uţ ve škole
známe a dokáţeme se naučit. Škoda,ţe některé děti nakonec začali chodit do jiné školy.
Ztratili jsme kamarády, které jsme mnohému naučili a bylo nám s nimi dobře.
Plavání
Mezi důleţité okamţiky ve výchově dětí patří důvěra k osobě, která nás chce něco naučit.
Proto jsem přistoupila k výuce plavání předškolních i školkových dětí. Kaţdé úterý jsme za
pomoci některých maminek převezli 12 dětí do blízkého bazénu v Kuřimi, kde jsem je
seznamovala s vodou a naučila první kroky k plaveckému sportu. Většina dětí se naučila
splývat, leţet na vodě, ale především se jí nebát. Moc jsme si pohráli a hlavně se na kaţdé
další úterý moc těšili.
Hory, jako společná akce pro rodiče s dětmi
Jako kaţdý rok pořádala naše škola zimní pobyt v přírodě s výukou lyţování. Tentokrát
jsme však nabídli moţnost se zúčastnit také dětem ze školky, o které by se starala vţdy
některá z maminek. Nakonec se vše podařilo a krásného týdne v Karlově si uţili všichni
ţáci ze základní a školy a pět dětí z mateřinky. Dík patří maminkám, které se postaraly
o obsluţnost dětí a jejich zařazení do kolektivu. Nakonec i ony měly moţnost vidět
a podílet se na organizaci takové náročné akce, která probíhala formou zimní olympiády.
Děti vedle toho, ţe měly denní lyţařský výcvik, se stihly také nenásilnou formou dozvědět,
co znamenají kruhy značící olympiádu, co je to hymna a další informace, které vstřebávaly
formou proţitku.
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Škola v přírodě
Vyvrcholením celého projektu, byla Škola v přírodě v Nekoři, zaměřena na právě
probíhající mistrovství světa ve fotbale.
Všechny děti se daly strhnout nadšením pro fotbal. Vzniknutá druţstva Itálie, Německa,
Argentiny, Brazilie, České republiky i Anglie bojovala o kaţdý bod i úkol. Děti se mnoho
důleţitého naučily jiţ během přípravy na poslední finálová utkání. Musely se spolu
domlouvat, radit, spolupracovat, rozdat si úkoly a v neposlední řadě vzít na sebe
zodpovědnost za jejich splnění. Měly za úkol připravit vlajky (coţ někdy vyţadovalo umění
prosadit svůj názor, jindy naopak ustoupit a přijmout rozhodnutí většiny), obstarat dresy
pro všechny členy muţstva, pomoci dětem ze školky, vyslyšet jejich přání. Šance být
platným členem skupinky mohli úspěšně vyuţít všechny děti.
Závěrem celého školního roku byla společná besídka v Obecním domě Vranov, která se
nesla v duchu vyřazování ţáků ze Základní školy. Malí předškoláci páťáky natolik poznali,
ţe dokázali za pomocí paní učitelky namalovat jejich loutky, sloţit trefný rým a pěkně se
s nimi rozloučit.
Zaţít úspěch, uznání, radost z dobře odvedené práce a pocit sounáleţitosti je záţitek
velice silný, důleţitý a pozitivní. Příleţitost proţít ho by měla být poskytována čas od času
všem dětem, proto si myslím, ţe tyto akce mají v ţivotě školy nenahraditelný význam
a snaţíme se, aby děti ve školce i ve škole u nás na Vranově tyto příleţitosti měly a proţily
jich co nejvíce.
Zuzana Černá, ředitelka ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLIČKA VE VRANOVĚ
V posledním srpnovém týdnu 2006 přivítali zaměstnanci Mateřské školy na Vranově
nejmenší děti, a to nejen z Vranova.
Přibylo nám sedm nových školáčků z celkového počtu 27. Z blízkého Útěchova navštěvuje
naši školičku osm dětí. Všechny děti jsou zařazeny do jedné věkově smíšené třídy.
Program MŠ ve Vranově vychází z filozofie modelového programu Kurikula podpory zdraví
v mateřské škole. Rozhodujícím krokem pro přijetí tohoto programu je celistvé pojetí vývoje
osobnosti člověka ve vztahu ke zdraví, a to uţ od společenství v mateřské škole. Přijímá
respekt k přirozeným potřebám jednotlivce, rozvíjí komunikaci a spolupráci, snaţí se děti
vybavit zdravými návyky, dovednostmi a postoji v samotných základech tak, aby se na nich
v dalším ţivotě dalo dobře stavět.
Rámcový vzdělávací program v Mateřské škole se specifikuje na obecné vztahy v ţivotě
člověka a na rozvíjení jeho sociálních vztahů. Pro vzájemné zlepšení mezilidských vztahů
vyuţívá institucí, které předškolní vzdělávání obklopuje, vnější vazby a aktivity, které dávají
svým příkladem pěstovat zdravé kamarádské vztahy.
Pro nové děti a jejich rodiče vstup do MŠ bývá významnou událostí. Dochází k zásadnímu
zlomu v uspořádání dne, nastává nový řád a přicházejí nové podněty pro všechny.
Adaptační období pro kaţdé dítě znamená specifický proces. Nejen starší děti a kolektiv
zaměstnanců se snaţí jejich začátek, co nejvíce podpořit a zvládnout jejich adaptační
potíţe.
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Naše předškolní děti překypují neustálou energií hrát si, veselostí a nadšením. Od září je
čekalo nejen hraní, ale také začátek ovládat dovednosti v sebeobsluţných činnostech
a naučit se být, co v největší míře samostatný (podle svých věkových moţností).
Pro děti ve školce se zkvalitnil pitný reţim, vytvořil se pitný koutek, kdy si děti nalévají pití
do svých hrníčku podle své potřeby. Přistoupilo se na rituál postupných svačinek, dítě si
samo zvolí dobu svačení v časovém rozmezí. Otevřel se více přístup dětí k hračkám,
k výtvarným a hudebním potřebám. Cílem bylo umoţnit dětem prostředí, které uspokojuje
jejich potřebu hraní si dle jejich subjektivních potřeb a zájmu.
V zájmových týdenních aktivitách se školka profiluje keramikou, která nabízí proţitek
a tvoření s hlínou přímo v budově školky pod vedením paní učitelky Ducháčkové.
Zprostředkovávání materiálu a vypalování výrobků zajišťuje paní Charvátová, které patří
velké DÍKY. Dětské pískání na flétničku je dopolední nadstandardní činností dětí, které
mají zájem o foukání, hraní si s rytmem a učení se základům hry na zobcovou flétnu.
V rámci herních činností se dětem nabízí výuka základním anglickým pojmům. Obě
činnosti zajišťuje paní učitelka Pelánová.
Poslední aktivitou, která podporuje radost a rozvíjí pohybové dovednosti dětí, je aerobik
pro děti paní učitelky Ducháčkové. Snahou vyučujících je všestranný rozvoj dětí dle jejich
individuálních moţností. Zájmové aktivity vyuţívá převáţně vţdy polovina dětí MŠ. Aerobik
je pro všechny děti. Nezapomíná se na logopedickou prevenci v rámci vyučování
a individuální péči pro děti.
Od 10.11.2006 Základní škola vytvořila pro předškolní děti edukativní páteční hodinky.
Programem je pomalé seznamování se školním prostředím a vzdělávací úlohou školy, a to
formou hry.
Současně se ZŠ probíhal od poloviny září do listopadu 2006 kaţdou středu plavecký
výcvik v Blansku. Z mého hodnocení tato školní aktivita přinesla dětem velký přínos
v oblasti otuţování, pro některé překonání strachu z vodního ţivlu, zlepšení plaveckých
schopností a pro další zábavné cvičení ve vodě. Zvláštní pochvalu si zaslouţí uţ 3-letí
plaváčci.
V říjnu měly mateřáčci příleţitost poděkovat zřizovateli MŠ ve Vranově, panu starostovi
Ing. Juhovi, za vybudování a vybavení hřiště před budovou školky. Slavnostní otevření
bylo součástí Drakiády se ZŠ. Všechny děti společně s rodiči proţívali obrovskou radost
z úspěšných letů jejich draků nad motokrosem.
Společnou další aktivitou dětí z MŠ byla akce „Uspávání broučků“. Děti celý týden
proţívaly přípravu na loučení se s podzimem. Vytvořily si broučky a lesního krále pro jejich
ochranu na dlouhou zimu. Celá večerní atmosféra se konala za účastí rodičů, kteří dětem
připravili lampiónky. V pátečním podvečeru 10.11.2006 bylo vidět řadu světýlek, které
broučkový rituál doprovázely vranovským lesem za humny školky. Závěrem bylo spaní
v Mateřské školce. Vţdy velkým úspěchem pro MŠ je dobrovolná vůle dětí, radost a těšení
se na večerní spaní, zvláště pro 3-leté děti a nováčky.
Neodpustím si napsat, ţe velice chválím rodiče dětí, jakou mírou se věnují svým dětem při
spolupráci s MŠ. Těší mě, ţe aktivity a pozornost je soustředěna na ty, kteří to od nás
potřebují, pro děti z Mateřské školy Vranov.
Hana Pelánová, vedoucí učitelka MŠ
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TJ SOKOL VRANOV
Aqua - team Sokol Vranov 2006
Rok 2006 byl pro oddíl reprezentující naší obec rokem rozporuplným. Vedle individuálních
úspěchů jednotlivých plavců (2. místa bratří Ondroušků v Českém poháru dálkových
plavců a úspěchu oddílu v Mistrovství České republiky pořádaného ČOS v Jilemnici) se
oddíl poprvé od své první účasti v Českém poháru dálkových plavců propadl aţ na 14.
pozici v konkurenci 49 oddílů České republiky. Nenaplnili jsme tak náš cíl - konečně se
prosadit na stupně vítězů. Bohuţel k tomu došlo odchodem některých dětí, které si vybraly
pro trávení volného času prostor na Vranově a ve svých letech dospívání je nebaví dělat
něco smysluplného. Doufejme, ţe je tyto léta přejdou a znovu třeba skočí do vody, i kdyţ
jen pro potěšění. K vytyčení tohoto cíle nás opravňovala umístění v předešlých sezónách,
kde jsme stabilně obsazovali střídavě 4. a 5. místo. V konkurenci 395 plavců je pro nás
toto umístění výzvou do roku 2007, kdy se chceme vrátit (a v přípravě tomu podřizujeme
vše), zpět mezi elitní oddíly Českého poháru dálkových plavců
V kategoriích jednotlivců dosahovali naši plavci úspěchů při bazénových závodech, které
jsou naší přípravou na závody v otevřené vodě. Nekvalitnějších časů dosahoval Dan
Zelenka na tratích 50 (32,3 s) a 100 metrů volný způsob. Velký výkonnostní vzestup
zaznamenali plavci Zdeněk Veverka, Terezka Charvátová, Kristýnka Zelenková, Iveta
Rousová, Dominik Hrnčíř a Martin Jetelina, kteří zvládli své první závody na otevřené vodě
na výtečnou. Standardní výkony bez zásadního vzestupu výkonnosti podávali i ostatní naši
plavci (viz. tabulka).
Dostalo se nám i ocenění naší sokolské ţupy, která vyhlásila jako nejlepšího sportovce
v individuálních sportech Davida Ondrouška (účastníka mistrovství republiky v dálkovém
bazénovém plavání).
Jednoznačně nejlepším výsledkem a příslibem do dalších let vranovského plavání je
rozšíření plavecké základny. Díky úzké spolupráci se ZŠ Vranov a ZŠ Jungmannova Kuřim
jsme vytvořili základnu, ve které se připravuje více neţ 80 mladých plavců, rozdělených
podle výkonnosti do tréninkových skupin. Jednotlivé skupiny vedou na třech tréninkových
jednotkách v bazénu v Kuřimi trenéři Zuzana Černá, Lucie Kříţová (ligová hráčka vodního
póla), Iva Svobodová (reprezentantka v synchronizovaném plavání), Tomáš Hájek (trenér
1. trenérské třídy), Libor Kříţ a Richard Mach. Nadstavbou jsou stále trvající tréninky
v blanenském bazénu, kde se rovněţ ve třech tréninkových blocích připravují plavci zcela
individuálně. Zvolený model samostatné odpovědné přípravy pod trenérských dohledem
zaměřený na vytrvalost a technická cvičení přináší první výsledky pro většinu pravidelně
trénujících plavců.
Co očekáváme od následujících sezón je zřejmé. Zlepšení přípravy, návrat na pozice, ze
kterých jsme ustoupili a hlavně společnou smysluplnou činnost pro děti. A budeme-li mít
trpělivost, zázemí a podporu v rodinách, moţná se jednou budeme pyšnit zdoláním Mont
Everestu dálkových plavců, kterým je kanál La Manche, stejně jak se to povedlo např.
Davidu Čechovi z malého opavského oddílu.
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Umístění v Českém poháru dálkových plavců v roce 2006:
14. místo

8. místo
10. místo
27. místo
28. místo
30. místo
16. místo

Oddíly
AQUA TEAM SOKOL VRANOV
Mladší a starší ţákyně
Anička Machová
Denisa Skácelová
Michaela Kříţová
Iveta Rousová
Tereza Charvátová
Dominika Skácelová

Mladší a starší dorostenky
20. místo
Kristýna Hrachovinová

27. místo
6. místo
7. místo

Ţeny a masters ţeny
Kristýna Černá
Lucie
Křížová
Zuzana Černá

2. místo
19. místo
24. místo
32. místo
2. místo

Mladší a starší ţáci
David Ondroušek
Dominik Hrnčíř
Jaroslav Charvát
Zdeněk Veverka
Martin Ondroušek

Mladší a starší dorostenci
23. místo
Ondřej Nedoma
12. místo
Pavel Svoboda
8. místo

Masters muţi
Richard Mach

Děkujeme všem našim příznivcům a všem přejeme pěkné vánoce, dobrou vodu a hodně
radosti z roku 2007.
Richard Mach, trenér
Aktivní podzimní prázdniny
Jiţ podruhé se sešli v letošních podzimních prázdninách děti z Vranova, Útěchova a
Kuřimi
pod hlavičkou AQATEAMU SOKOL
VRANOV a pod vedením Zuzany Černé
v outdoorovém středisku Březová u Třebíče.
V krásném prostředí Vysočiny proţili 3 dny plné
aktivit spojených ţivotem v přírodě. Často jako
první, či jediní ze svých rodin si vyzkoušely za
bezpečného feratového jištění co je to skok do
propasti, zvládli vysokolanové aktivity a zdolaly
lezeckou stěnu. Adrenalin v těle svých rodičů by
asi děti nejvíce vzbudili při zdolávání lanové dráhy
ve výšce 8 metrů, stejně tak jako při skoku do
prázdna, kde musely projevit velikou odvahu. Díky
příznivému počasí děti zvládly i bitvu a soutěţe na
raftech a zlatý hřeb soustředění, kterým byla,
alespoň pro kluky, paintballová válka a lesní
přestřelka s airsoftovou zbraní v ruce. Ti nejmenší
zvládli vyzkoušet zbraně při střelbě na cíl a svoji
obratnost dokazovali na nízkých lanech ve výšce
1 metr nad zemí. Tradičně nejsilnějším záţitkem
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bylo pro všechny zdolávání horolezecké stěny, kde ti nejmenší hledali nejsnazší cestu a ti
zkušenější tu nejsloţitější. Vydařené putování a hry s vysílačkami jsme proloţili tradiční
návštěvou bazénu v Třebíči, kde jsme tentokrát netrénovali, ale radovali se z her ve vodě.
Všech 23 dětí si uţilo prázdnin, zablblo si a hned následující týden chtěli jet někteří znovu.
Láká Vás to také? Areál je otevřen celoročně s programy pro skupiny i rodiny, více Vám
řeknou děti a www.istan.cz.
Richard Mach, trenér
Sportovní zprávy z 05/2006 - mladí reprezentanti naší obce
Kristýna Kapounová (rok narození 1993) vybojovala 2. místo ve sjezdovém lyţování na
Hrách II. zimní olympiády pro děti a mládeţ ČR 2006, která proběhla 21. – 26.1.2006.
Dalším výborným úspěchem v roce 2005 Kristýny bylo 19. místo na Světovém poháru
v Kanadě.
23.2.2006 jí bylo předáno poděkování za vynikající reprezentaci JMK na 8. zasedání
Zastupitelstva JMK.
Kristýně je 13 let, začínala lyţovat s rodiči ve 2 - 3 letech, závodně od 6 let – SK
Kohoutovice. Vzhledem k dobrým úspěchům přestoupila do SKI TEAM Svatý Petr ve
Špindlerově Mlýně a v současné době závodí za VAKA SPORT Brno, kde reprezentuje
Jihomoravský kraj. V rámci mistrovských závodů ČR se trvale umisťuje na předních
místech.
Michal a Lukáš Ducháčkovi, členové naší TJ Sokol Vranov, vzorně reprezentují naši obec.
Jezdí závody na malých silničních motocyklech tzv. MINIBIKE 40. Jiţ několik let úspěšně
závodí na mistrovství České republiky, Rakouska a Evropy.
V roce 2005 se podařilo mladšímu Michalovi (rok narození 1990) získat titul vícemistra
Evropy ve třídě SENIOR 40 a vícemistra Rakouska ve třídě SENIOR OPEN. V mistrovství
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ČR skončil na 3. místě, kde mu v součtu bodů do celkového hodnocení chyběly dva
závody, kterých se kvůli zranění nemohl zúčastnit.
Jeho starší bratr Lukáš (rok narození 1987) získal v minulém roce titul mistra ČR a mistra
Rakouska. V Evropském šampionátu v nejprestiţnější třídě SENIOR OPEN se umístil
celkově na 6. místě, kdyţ mu také scházely body ze dvou závodů kvůli zranění.
V letošním roce 2006 budou startovat opět na závodech Minibike 40 a vybraných
závodech třídy SUPERMOTO. Více informací na stránkách www.minibike-racing.cz
a www.supermoto.cz .
Druţstvo mladých vranovských volejbalistů se účastnilo „Lelekovické ligy ve volejbale
MIXŮ“, která probíhá od 14.1. a skončila finálovými zápasy 25.3.2006. V soutěţi hrálo
9 druţstev na vysoké amatérské úrovni, jednotliví hráči jsou bývalými volejbalisty, kteří
pravidelně celoročně trénují. Naši volejbalisté mají moţnost trénovat jen v letním období
a přesto byli v zápasech hodnotnými soupeři ostatním druţstvům.
Všem našim mladým sportovcům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v osobním
ţivotě a sportovním zápolením.
Libuše Hufová

TJ SOKOL Vranov přeje všem obyvatelům Vranova klidné a pohodové svátky vánoční, do
roku 2007 hodně zdraví, úspěchů v osobním a rodinném ţivotě.
Jarmila Dostálová, starostka TJ Sokol Vranov
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