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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
v dnešním úvodníku bych Vás chtěla seznámit
s plány investičních akcí naší obce. Na konci minulého roku schválilo zastupitelstvo obce podání několika žádostí o dotaci. Jak již bylo dříve
řečeno, připravuje se přístavba základní školy
na Vranově. Je vydáno stavební povolení, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby a byly
podány žádosti o dotaci do tří různých dotačních programů. Jedná se o investici ve výši cca
10 mil. Kč. V listopadu byla podána první žádost
na ministerstvo školství a mládeže, na začátku
letošního roku druhá žádost v rámci výzvy MAS
(Místní akční skupina) Brána Brněnska a třetí žádost do výzvy v rámci ITI (Integrované územní investice) Brněnské metropolitní oblasti. Pokud bychom v některé výzvě uspěli, rádi bychom ještě
v letošním roce přístavbu základní školy zahájili.
V loňském roce jsme neuspěli se žádostí
o dotaci na vybudování chodníku Na Grunty. Nenechali jsme se odradit, přepracoval se projekt
dle podmínek dotačního programu a opětovně
byla na SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)
podána žádost.
TJ Sokol Vranov předal do vlastnictví obce hřiště
Turisťák. Tento prostor bychom chtěli postupně
zvelebit tak, aby zde děti a rodiče mohly trávit
volný čas sportováním. V plánu je vybudovat
nový povrch stávajícího hřiště a volný prostor
osadit herními prvky. Na realizaci našich plánů
jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR).
Na MMR byl také vyhlášen zatím jediný dotační
titul na opravu místních komunikací, proto jsme

do tohoto programu podali žádost o dotaci na
opravu místní komunikace Žižkov, která je v havarijním stavu a jejíž opravu stále slibujeme.
Na Jihomoravském kraji jsme v rámci Programu
rozvoje venkova požádali o dotaci na opravu
vstupního prostoru – schodů do mateřské školy,
které jsou ve velmi špatném stavu.
O tom, jak jsme se žádostmi uspěli či neuspěli
Vás budeme informovat. Pokud žádnou z dotací
neobdržíme, chtěli bychom alespoň část našich
plánů zrealizovat z rozpočtu obce.
Pro informaci uvádím, že v loňském roce jsme
získali dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, které bylo zrealizováno a zatím máme od
občanů, až na pár výjimek, které řešíme, kladné
ohlasy. Z Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci pro naše hasiče a také příspěvek na splácení
úvěru, který si obec vzala v souvislosti s přístavbou Půdní vestavby základní školy realizovanou
v letech 2009 až 2010.
Další významnou akcí, která nás v letošním roce
čeká, je vítání vranovských občánků do života
v obci. Na základě žádostí našich maminek jsme
se rozhodli tento obřad v naší obci obnovit. Více
se dočtete v samostatném článku.
Přeji Vám krásné jarní dny, i když v době, kdy píši
tento úvodník, na sebe jaro nechává ještě čekat.
Vaše starostka
Kateřina Jetelinová
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POJĎTE VSTOUPIT DO
TAJEMSTVÍ VELIKONOC
Srdečně zveme všechny spoluobčany k účasti na
aktivitách Svatého týdne a slavení Velikonoc.
Svatý týden, Velikonoce, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a neděle
Vzkříšení. O co tady vlastně jde? Proč veliká noc
(Veliko-noce)? Odkud pochází tyto tradice, svátky a slavení? Jak souvisí tyto nejdůležitější křesťanské svátky s původními svátky jara?
O Velikonocích si připomínáme den, kdy se zachvěla země. Uvědomujeme si, že vesmír je místo
naplněné nadějí, životem a láskou, nikoliv temný,
mrtvý a chladný prostor. Podobně jako když jarní
slunce znovu povolává k životu zdánlivě mrtvou
přírodu, Bůh probouzí z mrtvých k věčnému životu svého Syna. Tak opravdový život a tak velikou
lásku nedokáže udržet ani síla hrobu. Ještě než
ale nastává tato radost velikonoční neděle, procházíme v různých tradicích celý týden, předcházející této události.
Na Květnou neděli před mší nám kočičky a palmové ratolesti připomínají, jak Ježíš vjel do
Jeruzaléma vítán jako král. Netrvá dlouho a dav
fanoušků zjišťuje, že toto asi nebude jejich vysněný král – silák, co násilím porazí římské okupanty,
a že místo koruny ze zlata a drahokamů si nechá
nasadit korunu z trní.
Na Zelený čtvrtek, který je ve skutečnosti plačtivý
(„zelený“ vznikl zkomolením německého „Greindonnerstag“ do „Gründonnerstag“), Ježíš slaví se
svými přáteli tradiční židovský svátek Pesach formou večeře s vínem, nekvašenými chleby a pečeným beránkem. Těžko říci, čím je šokuje více,
zda, když jako ten, ke kterému vzhlíželi, pokleká
a myje jednomu po druhém nohy špinavé od prachu, či když trhaje chléb a podávaje kolem stolu
pohár s vínem říká, že toto je jeho tělo a krev, které se vydávají za všechny. Nakonec společně odchází do Getsemanské zahrady, kam si pro Ježíše
přichází vojáci přivedení zrádcem Jidášem.
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Velký pátek, den tichý a temný, kdy nad ránem
židovští představení za podpory lůzy a Římanů,
kteří hlavně chtějí zachovat klid, Ježíše odsoudili
k smrti. Ten, kdo přišel do světa hlásat lásku, léčil
naše nemoci a osušoval naše slzy, je zostuzen,
zesměšněn, zbičován, ztýrán a nakonec popraven potupnou smrtí, která byla vyhrazena zločincům. Věříme-li, že to byl opravdu Boží Syn,
jaký skandál to zde sledujeme? Poražený, nahý
a mrtvý Bůh s tělem k nepoznání dobitým visí na
dřevěném kříži někde mezi nebem a zemí. Ticho
a prázdnota. Na hrob přivalili kámen. Bílá sobota.
Tak to je konec? Takto beznadějně končí i tento
příběh stejně jako tolik věcí v našem životě? Co
dělat, nu zatneme zuby a jdeme dál …
Pak ale přichází nedělní jitro a zprvu neuvěřitelná zpráva – hrob je prázdný. Víte co to znamená?
Vesmírný Rozhodčí neodvolatelně rozhodl: ne
prohra, ale vítězství! Je to 1:0 pro lásku, 1:0 pro
život, 1:0 pro pravdu! Jako když se sněženky prodírají promrzlou zemí a zima je poražena, jsou
nyní poraženy smrt, zlo a temnota a to jednou
provždy.
A toto slavíme, proto se na Zelený čtvrtek do noci
modlíme v Getsemanské zahradě, na Velký pátek
se postíme pohrouženi do svého nitra a v neděli
Vzkříšení se radujeme.
Srdečně tedy přejeme požehnané prožití Velikonoc a zveme všechny vstoupit do tohoto tajemství – rozpis konkrétních akcí bude od 25. března
na stránkách http://www.dc-vranov.cz/index.
php/ohlasky. A děti zveme na „Velikonoční hrkání“ - ohlašování poledne hrkačkami na Velký pátek a Bílou sobotu - v 11.45 sraz na náměstí před
kostelem.
Římskokatolická farnost Vranov u Brna

HEJTMAN ŠIMEK
NAVŠTÍVIL VRANOV
Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek zamířil
1. února do Vranova, aby zde se starostkou Kateřinou Jetelinovou probral aktuální záležitosti života obce. Kraj má ve Vranově na co navazovat –
v loňském roce zde podpořil půdní vestavbu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová
s hejtmanem hovořila především o problému
se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě
vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších
investičních záměrech v obci.
Hejtman Šimek ve Vranově zakončil svou pracovní návštěvu obcí na Brněnsku. Předtím stihl
absolvovat návštěvu také v Ochozi u Brna a v Bílovicích nad Svitavou.

Hejtman Bohumil Šimek se starostkou Kateřinou
Jetelinovou. Foto: Jihomoravský krajský úřad

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Naše činnost v letošním roce začala hodnocením uplynulého roku na valné hromadě sboru. Hodnotili jsme loňský rok, ale zároveň jsme
sestavovali plán činnosti na rok letošní. Valná
hromada se konala 13. ledna v sále obecního
domu a navštívili ji i zástupci Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do plánu
činnosti jsme zařadili akce kulturní, ale také
sportovní a pracovní. Z kulturních akcí např.
masopustní průvod, ostatkovou zábavu, pálení
čarodějnic, hody. Sportovní akce např. prvomájový fotbálek, soutěže v hasičských dovednostech a podobně. Pracovní akce jsou například
úklid chodníků po zimní údržbě, sběr železného šrotu, celoroční údržba a oprava techniky
a zbrojnice. Hlavním úkolem pro letošní rok je
uspořádání oslav 105. výročí založení sboru.

Vítězná maska ostatkové zábavy, originálně
ztvárněná trojice sady záchodového vybavení.
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Masopustní oslavy, které se konaly v sobotu 10. února, vyvrcholily večerní ostatkovou zábavou, na které se
objevila řada vynalézavě pojednaných masek.

Masopustní průvod obcí se konal 10. února se
srazem za rybníkem. Termín průvodu kolidoval s termínem jarních prázdnin, a proto bylo
o trochu méně účastníků průvodu, ale kdo se
zúčastnil, mohl se zahřát čajem nebo svařáčkem
a pochutnat si na koblížcích na zastávce u obecního úřadu. Po cestě se také ochutnalo něco
málo z vypálené slivovice a napečených buchet.
Na večerní zábavu přišly také zajímavé masky a
tak jsme uspořádali soutěž o nejlepší z nich. Po
nezávislém hodnocení zvítězila originální trojce
sada záchodového vybavení, toaletní mísa, toaletní štětka a toaletní papír. Kapela hrála trochu
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tvrdší muziku, než jsme zvyklí a tak se nehrála
polka ani valčík, ale repertoár současných kapel.
Nejbližší plánované akce budou v polovině dubna úklid chodníků po zimní údržbě, pálení čarodějnic 30. dubna a prvomájový fotbálek.
Oslavy 105. výročí založení sboru dobrovolných hasičů jsou naplánovány na termín
1. až 3. června.
starosta SDH
Miloslav Křivánek

Obecní úřad Vranov si dovoluje srdečně pozvat rodiče dětí narozených
v letech 2016 a 2017 na:

SLAVNOSTNÍ OBŘAD
VÍTÁNÍ VRANOVSKÝCH
OBČÁNKŮ, KTERÉ SE
USKUTEČNÍ V NEDĚLI
13. KVĚTNA 2018
V SÁLE OBECNÍHO DOMU
VRANOV

Prosíme rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se
uvítání dětí, aby odevzdali přihlášku nejpozději do pátku 13. dubna 2018 na Obecní úřad
Vranov. Po tomto termínu již nebude možné se
přihlásit. Vítání občánků se týká dětí, které se
narodily kdekoli, ale mají trvalý pobyt v obci
Vranov.
Přihláška je ke stažení na www.vranov.cz
nebo k vyzvednutí na obecním úřadu.

OBNOVENÁ TRADICE
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po bezmála třech desítkách let se do událostí Vranova a jeho obyvatel vrací společenský obřad, při
němž je malé dítě na obecním úřadě slavnostně
uvedeno do života obce. Vítání občánků se podle záznamu v obecní kronice ve Vranově poprvé
uskutečnilo v roce 1987 a udrželo se jen chvíli,
počátkem 90. let se už nekonalo.
Důvody přerušení této tradice nejsou úplně jasné, ale zřejmě to bude souběh více okolností.
Lidé měli v popřevratovém kvasu zkrátka jiné starosti a aktu vítání občánků určitě nepřispěla ani
patina bývalého socialistického režimu, za něhož
tento obřad v naší zemi zdomácněl.

Vranovské vítání občánků v roce 1987
Foto: archiv rodiny Nedomových

Vítání občánků se už nějakou dobu vrací do života. Jeho forma zůstává víceméně stejná – svátečně vystrojené mladé rodiny navštíví radnici, noví
občánkové jsou uvítáni ceremoniářem, rodiče se
podepíší do pamětní knihy, poté je předán rodi-

čům dar podle místních zvyklostí a maminky si
odnesou kytičku. Jen názvy se mohou mírně lišit.
Někde si ponechali původní termín, jinde pořádají Vítání dětí, Vítání dětí do života, Vítání do
života, Vítání občánků do života a podobně.
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HISTORIE PIVOVARNICTVÍ
NA VRANOVĚ
Vážení přátelé zlatavého moku! Jelikož obliba
piva, a zvlášť těch regionálních, rok od roku stoupá, bylo by jistě zajímavé připomenout si historii
vaření piva v naší malebné obci. Ta je pevně spjata s Vranovským klášterem a Paulánským řádem.
V září roku 1633 kníže Maxmilián z Liechtensteinu, spolu se svou manželkou Kateřinou Černohorskou z Boskovic založil vranovský konvent
Narození Panny Marie a dne 27. května 1635 jej
přijal řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly.
Roku 1643 pak kníže Karel Eusebius klášteru dal
povolení ke stavbě pivovaru, výčepu piva a vína.
Pivovar byl zbudován za pomocí vranovských
robotníků v údolí pod klášterem roku 1654 společně se šenkovnou. Ke stavbě bylo z panských
vápenek dodáno 809 měřic vápna, z panského
lesa potřebné dřevo a cihly měl klášter z vlastní
cihelny. Aby měl pivovar dostatek vody, byl postaven v blízkosti pramene, který býval v kopci
nad stavbou. V patře byla varna. Odtud se mok
snášel dolů do spilky. Pivo se ukládalo do prostorných sklepů šenkovny.

Současná podoba jednoho ze sklepů
Foto: Petr Vejmola
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Takto vypadala budova původní budovy vranovského pivovaru v čp. 61 v době, kdy začínala druhá
světová válka.
Repro: Vranov u Brna, V. Beránek, 1940
Nejdůležitější osobou zde byl samozřejmě sládek. Jeho příjem činil zhruba 30 zlatých ročně,
větší hodnoty dostával sládek v naturáliích (tzv.
viktuáliích). Celkem činil roční příjem vranovského sládka 202 zlatých 31 krejcarů.
Pivovarský bednář bydlel v poschoďovém domě
s dílnou v přízemí. Jeho mzda a příděly byly oproti sládkovi zhruba poloviční. Tento historický pivovar však neměl dlouhého trvání a již roku 1670
stejný kníže Karel Eusebius pivovar zrušil. Vrátil
Vranov i s robotami pozořickému panství a zakázal vranovskému konventu šenkovat pivo a víno.
Zařízení pivovaru odebral od kláštera pozořický
panský úřad za 147 zlatých a 15 krejcarů. Největší
hodnotu měla měděná káď, jež byla oceněna na
100 zlatých. Káď na slad měla cenu 16 zlatek. Sladu bylo ještě při uzavření provozu na dvě várky.
Poslední sládek František Zvěřina byl odškodněn po zrušení pivovaru deputátem, stejně jako
pivovarský bednář Matěj Ondřej. Paulány tento krok velice mrzel a je jasné, že důvodem byl

pokles příjmů, které z produkce piva měli. Podle
vyúčtování z pozořického úřadu navařili pauláni
v pivovaru celkem 1 716 beček piva, jedna stála
5 zlatých. Po odečtení nákladů na slad, chmel a
práci zůstal klášteru čistý příjem 5 628 zlatých.
Skvělá zpráva na závěr je, že dvojice místních
mladých nadšenců se rozhodla tuto tradici na
Vranově oživit a již v letošním dubnu bude u
nás v obci opět možné ochutnat pivo vyrobené
1. novodobým pivovarem nesoucím název naší
krásné obce. Slavnostní naražení první bečky se
bude konat 21. dubna ve vranovské Restauraci u
Klímů.
Dej bůh štěstí!
Petr Michek, Vranov

Současná podoba původní pivovarské budovy
z roku 1654

26. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRANOV KONANÉHO DNE 14. 12. 2017
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO DOMU, VRANOV 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 5
(Černá Andrea, Černá Zuzana, Jetelinová Kateřina, Křivánek Miloslav a Skácel Jindřich)
Omluveni: Filka Eduard, Klíma Jan, Mach Richard a Škarecký Robert
Zapisuje:		
Zahájení:		
Ukončení:

Mgr. Andrea Černá
17:05 hodin
17:55 hodin

Účast občanů:

7 (Michek, Šustáček, Dušek + 4)
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Program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Schválení odměn zastupitelů obce dle nového nařízení vlády 318/2017
4. Rozpočet svazku obcí Ponávka 2018
5. Rozpočet obce Vranov na rok 2018
6. Rozpočtový výhled obce Vranov 2019-2021
7. Schválení smluv a smluvních vztahů
8. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 17:05 hodin 26. veřejné zasedání
ZO Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu pana Jindřicha
Skácela a Mgr. Zuzanu Černou
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
NÁVRH USNESENÍ č. 26.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Schválení odměn zastupitelů obce dle nového nařízení vlády 318/2017
4. Rozpočet svazku obcí Ponávka 2018
5. Rozpočet obce Vranov na rok 2018
6. Rozpočtový výhled obce Vranov 2019-2021
7. Schválení smluv a smluvních vztahů
8. Závěr
a určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určuje ověřovatele zápisu paní Mgr. Zuzanu
Černou a pana Jindřicha Skácela.
Výsledky hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.1 schváleno.
1. AKTUÁLNÍ OTÁZKY O ČINNOSTI ZO
1.1 Aktuální informace
• Byla odevzdána na MŠMT žádost o dotaci na přístavbu Základní školy
• Opravují se místní komunikace
• Z kulturních akcí se již uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská besídka, zájezd do
Vídně, před námi je dnešní beseda s občany, besídka žáků MŠ a ZŠ Vranov a zájezd na hory.
1.2 Opravy účetních dokladů
Starostka předložila k odsouhlasení návrh, že případné opravné účetní doklady za období 01 až
12/2017, pokud nastanou, budou odsouhlaseny starostkou.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 26.2, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 26.2
ZO pověřuje starostku podpisem opravných účetních dokladů za období 01 až 12/2017, pokud
nastanou.
Výsledky hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.2 schváleno.
1.3 Rozpočtové opatření č. 6/2017
Starostka předložila ke schválení Rozpočtové opatření č. 6/2017, kterým dochází k úpravě rozpočtu,
příslušných paragrafů, dle skutečnosti k 30. 11. 2017, na straně výdajové i příjmové.
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.3 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017, které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu a je jeho
nedílnou součástí.
Výsledky hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.4 schváleno.
1.4 Pověření k veřejnosprávní kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2017
Starostka navrhuje pověřit veřejnosprávní kontrolou v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ za rok 2017
předsedkyni finančního výboru Mgr. Andreu Černou a člena finančního výboru Mgr. Michala Dobeše.
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.4 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.4
ZO pověřuje předsedkyni finančního výboru Mgr. Andreu Černou a člena finančníhovýboru
Mgr. Michala Dobeše provedením veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
za rok 2017.
Výsledky hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.4 schváleno.
1.5 Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2012
Starostka předložila ke schválení Přílohu k Obecně závazné vyhlášce Obce Vranov č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Přílohou se stanoví výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku pro poplatníka zůstane na
rok 2018 stejná, tj. 500 Kč. Sazba poplatku pro poplatníka je tvořena z pevné částky 250 Kč za osobu
a kalendářní rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok – viz příloha k vyhlášce, která
tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 26.5, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 26.5
ZO schvaluje Přílohu 1/2017 k Obecně závazné vyhlášce Obce Vranov č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví výše poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018. Příloha
1/2017 k Obecně závazné vyhlášce Obce Vranov č. 1/2012 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je
jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.5 schváleno.
1.6 Stravenky
Starostka předložila ke schválení pořízení stravenek pro obecní úřad. Navrhuje stravenky ve výši 80 Kč
s tím, že příspěvek obce bude 55%, tj. 44 Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 26.6, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.6
Starostka předložila ke schválení pořízení stravenek pro obecní úřad. Navrhuje stravenky
ve výši 80 Kč s tím, že příspěvek obce bude 55%, tj. 44 Kč, stravenky budou pořizovány od
1. 1. 2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.6 schváleno.
1.7 Žádost o dotaci na akci „Odborné učebny ZŠ Vranov“
Starostka přeložila ke schválení podání žádosti o dotaci do programu ITI Brněnská aglomerace a MAS
na investiční akci „Odborné učebny ZŠ Vranov“ a schválení závazku Obce Vranov spolufinancovat
investiční akci.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 26.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.7
Zastupitelstvo Obce Vranov souhlasí s profinancováním a kofinancováním projektu s názvem
“Odborné učebny ZŠ Vranov“ s rozpočtem ve výši 12 114 422,77 Kč. Současně souhlasí s podáním žádosti o podporu do Výzev v rámci ITI a MAS a zajištěním jeho udržitelnosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.7 schváleno.
1.8 Předkupní právo – odkup pozemku p.č. 162/7
Starostka informovala o předložené žádosti na odkup pozemku p. č. 162/7 o výměře 140 m2. Jedná
se o pozemek ve vlastnictví pana Jiřího Duška, a Obec Vranov má na tento pozemek předkupní právo
zapsané v LV. Cena za odkup tohoto pozemku je navržena vlastníkem ve výši 2 000 Kč/m2 . Zastupitelstvo obce tuto žádost posoudilo, upozorňuje na to, že v souladu s platným občanským zákoníkem
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neobdrželo od vlastníka návrh smlouvy se zájemcem, ze kterého by byl patrný vážný zájem zájemce
a navrhovaná kupní cena, s ohledem na skutečnosti nevyužije předkupního práva, neboť se jedná
o právo věcné, zůstane předkupní právo nadále zapsané na LV.
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.8 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.8
ZO rozhodlo, že nevyužije předkupního práva, neboť se jedná o právo věcné, zůstane nadále
zapsané na LV.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.8 schváleno.
1.9 Oprava havarijního stavu komunikací
Starostka předložila ke schválení částku ve výši 130 000 Kč bez DPH na opravu havarijního stavu
komunikace Kateřinská a konec ulice Žižkov (naproti obecnímu úřadu).
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.9 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.9
ZO schvaluje částku ve výši 130 000 Kč bez DPH na opravu havarijního stavu místní komunikace Kateřinská a konec ulice Žižkov.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.9 schváleno.

2. VŠEOBECNÁ DISKUZE, INTERPELACE ČLENŮ ZO
2.1 Interpelace členů ZO
Žádný z přítomných členů ZO neměl interpelaci ani podnět do diskuze.
2.2 Všeobecná diskuze
Pan Šustáček – šlo by sypat místní komunikace něčím jiným než štěrkem, který se dostává do pneumatik?
Místostarosta pan Křivánek – bohužel ničím jiným se sypat nedá
Pan Šustáček – mohlo by se třeba solit.
Místostarosta pan Křivánek – solit po obci nechceme.
Starostka – na solení si také občané stěžovali, sůl se dostávala do studní, ničila boty.
3. SCHVÁLENÍ ODMĚN ZASTUPITELŮ OBCE DLE NOVÉHO NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 318/2017
Starostka seznámila přítomné s tím, že od 1. 1. 2018 platí nové nařízení vlády č. 318/2017 a je potřeba
schválit odměny neuvolněných zastupitelů dle tohoto nařízení.
Navrhla odsouhlasit odměny ve výši:
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Předseda výboru: 2 757 Kč
Předseda komise: 2 757 Kč
Člen výboru nebo komise 2.298 Kč
Člen zastupitelstva 1 379 Kč
Místostarosta obce – neuvolněný 24 814 Kč
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 26.10, k hlasování bylo přistoupenobez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.10
ZO schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům obce dle nového nařízení vlády č. 318/2017
od 1. 1. 2018 následovně:
Předseda výboru: 2 757 Kč
Předseda komise: 2 757 Kč
Člen výboru nebo komise 2 298 Kč
Člen zastupitelstva 1 379 Kč
Místostarosta obce – neuvolněný 24 814 Kč
Tímto usnesením se ruší Usnesení č. 19 z Ustavujícího VZZO konaného dne 6. 11. 2014.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.10 schváleno.

4. ROZPOČET SVAZKU OBCÍ PONÁVKA 2018
Starostka předložila zastupitelstvu na vědomí rozpočet Svazku obcí Ponávka na rok 2018. Rozpočet
byl schválen na zasedání Svazku obcí Ponávka dne 16. 11. 2017 zástupci Svazku obcí Ponávka a následně byl vyvěšen. Rozpočet byl schválen ve shodné výši příjmů a výdajů, tj. 90 000 Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.11 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.11
ZO bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Ponávka na rok 2018.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 26.11 schváleno.

Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0

5. ROZPOČET NA ROK 2018
Starostka předložila ke schválení návrh rozpočtu Obce Vranov na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce, datum vyvěšení 26. 11. 2017, sňat dne 14. 12. 2017. V návrhu rozpočtu
Obce Vranov je zapracován rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ na rok 2018 ve výši 900 000 Kč
na provoz ZŠ a MŠ, příspěvek Svazku obcí Ponávka ve výši 30 000 Kč a příspěvek na ZJ SDH ve výši
200 000 Kč. Rozpočet na rok 2018 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 26.12, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 26.12
ZO schvaluje předložený a řádně vyvěšený rozpočet Obce Vranov na rok 2018, ve kterém je zahrnut rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ ve výši 900 000 Kč na provoz, příspěvek Svazku
obcí Ponávka ve výši 30 000 Kč a příspěvek na ZJ SDH ve výši 200 000 Kč. Předložený rozpočet
Obce Vranov na rok 2018 je přebytkový. Rozpočet na rok 2018 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu
a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.12 schváleno.

6. ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VRANOV 2019–2021
Starostka předložila ke schválení Střednědobý rozpočtový výhled Obce Vranov na roky 2019 až 2021.
Střednědobý výhled vychází z rozpočtu letošního roku a předcházejících let, byl řádně vyvěšen na
úřední desce, datum vyvěšení 26. 11. 2017, sňat dne 14. 12. 2017. Rozpočtový výhled Obce Vranov
tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 26.13, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.13
ZO schvaluje předložený a řádně vyvěšený střednědobý výhled rozpočtu Obce Vranov na roky
2019 až 2021. Rozpočtový výhled Obce Vranov tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.13 schváleno.

7. SCHVÁLENÍ SMLUV A SMLUVNÍCH VZTAHŮ
7.1 Smlouva o provedení auditu
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o provedení auditu se společností Kreston A&CE Audit,
s.r.o., IČO: 41601416, jedná se o přezkoumání hospodaření a přezkoumání a vyhodnocování operací
vnitřního kontrolního systému za období 2017, cena je ve výši 20 000 Kč bez DPH.
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.14 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.14
ZO schvaluje Smlouvu o provedení auditu se společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO:
41601416, jedná se o přezkoumání hospodaření a přezkoumání a vyhodnocování operací
vnitřního kontrolního systému za období 2017, cena je ve výši 20 000 Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem Smlouvy o provedení auditu se společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO:
41601416.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.14 schváleno.

13

ZPRAVODAJ OBCE VRANOV
7.2 Dodatek č. 33 Smlouvy o nájmu s BVK
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 33 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu obce Vranov a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze
dne 18. 9. 2000 s BVK a.s., ve kterém je upraveno vodné na rok 2018. Cena za vodné na rok 2018 je
33,60 Kč/m3 bez DPH, dále dodatek řeší výši nájemného za využívání infrastruktury ve výši 290 000 Kč.
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.15 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.15
ZO schvaluje Dodatek č. 33 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu obce Vranov a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne
18. 9. 2000. Dodatek řeší vodné na rok 2018 ve výši 33,60 Kč/m3 bez DPH a dále výši nájemného za využívání infrastruktury ve výši 290 000 Kč. ZO pověřuje starostku podpisem Dodatku
č. 33 Smlouvy o nájmu majetku, provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obce Vranov
a o poskytování služeb souvisejících s pronajatým majetkem ze dne 18. 9. 2000 s BVK, a.s.,
IČO: 46342775.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.15 schváleno.
6.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o koupi nemovitých věcí
Starostka předložila ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o koupi nemovitých věcí uzavřené dne
3. 9. 2014 mezi obcí Vranov a manželi Peslerovými, manželi Janíkovými, Radko Klimešem a Michalem Klimešem. Dodatkem č. 2 se mění čl. IV smlouvy, lhůta dokončení inženýrských sítí a předání do
31. 7. 2018.
K hlasování o návrhu usnesení č. 26.16 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 26.16
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o koupi nemovitých věcí ze dne 3. 9. 2014 uzavřené
s manželi Peslerovými, manželi Janíkovými, panem Radko Klimešem a panem Michalem Klimešem, kterým dochází ke změně čl. IV. a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o koupi nemovitých věcí ze dne 3. 9. 2014 s manželi Peslerovými, manželi Janíkovými, panem
Radko Klimešem a panem Michalem Klimešem.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 / proti: 0 / zdržel: 0
Usnesení č. 26.16 schváleno.

7. ZÁVĚR
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání v 17:55 hodin a pozvala přítomné na besedu, která se
bude konat v 18:00 hodin v kulturním domě.
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27. ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VRANOV KONANÉHO DNE 22. 2. 2018 V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OBECNÍHO DOMU, VRANOV 24
Přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO): 8
(Černá Andrea, Černá Zuzana, Filka Eduard, Jetelinová Kateřina, Klíma Jan, Křivánek Miloslav,
Skácel Jindřich a Škarecký Robert)
Omluveni: Mach Richard
Zahájení:
Ukončení 20:00
Zapisuje:

19:00

Účast občanů:

5 (Potočková, Prokešová, Michek, Dostálová a Dostál)

Mgr. Andrea Černá

Program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
4. Schválení inventur majetku za rok 2017 a odsouhlasení odpisu a likvidace
neupotřebitelného majetku
5. Schválení směny části pozemku p.č. 426/1 za část pozemku17/3 vše v k.ú. Vranov u Brna
předem určenému zájemci
6. Schválení prodeje pozemku p.č. 9/7 v k.ú. Vranov u Brna předem určenému zájemci
6. Schválení darovacích smluv
7. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
8. Závěr
Starostka obce Ing. Kateřina Jetelinová (dále jen starostka), zahájila v 19.00 hodin 27. Veřejné zasedání
ZO Vranov, určila zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určila ověřovatele zápisu pana Eduarda
Filku a pana Jana Klímu.
K hlasování o návrhu usnesení č. 27.1 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 27.1
ZO schvaluje program jednání:
1. Aktuální otázky o činnosti ZO
2. Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
4. Schválení inventur majetku za rok 2017 a odsouhlasení odpisu a likvidace
neupotřebitelného majetku
5. Schválení směny části pozemku p.č. 426/1 za část pozemku17/3 vše v k.ú. Vranovu Brna
s předem určeným zájemcem
6. Schválení prodeje pozemku p.č. 9/7 v k.ú. Vranov u Brna předem určenému zájemci
7. Schválení darovacích smluv
8. Schválení smluv a smluv se smluvními stranami
9. Závěr
určuje zapisovatele zápisu Mgr. Andreu Černou a určuje ověřovatele zápisu pana Eduarda Filku
a pana Jana Klímu
Výsledky hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.1 schváleno.

1. AKTUÁLNÍ OTÁZKY O ČINNOSTI ZO
1.1 Aktuální informace
• Kulturní akce – ples a ostatky
• OÚ odevzdal žádosti o dotaci na přístavbu Základní školy – na 3 místa (MŠMT, MaS
a ITI) a na opravu chodníků, do 28.2 2018 podá žádost na JMK o dotaci na opravu vstupu do
mateřské školy.
1.2 Schválení vyřazení knih
Starostka předložila ke schválení návrh na vyřazení knih z knižního fondu Obce Vranov. Jedná se o nedohledatelné a poškozené staré knihy v celkovém počtu 28. Knihy jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto
zápisu, která je jeho nedílnou součástí.
K hlasování o návrhu usnesení č. 27.2 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.2
ZO schvaluje vyřazení 28 kusů knih, jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu, která je jeho
nedílnou součástí.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.2 schváleno.
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1.3 Nákup myčky nádobí
Starostka předložila žádost příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Vranov na nákup nové
myčky nádobí do výdejny stravy v budově základní školy. Byla předložena nabídka od firmy MB Gastrotechnika za cenu 85 693,50 Kč včetně DPH. V souvislosti s nákupem nové myčky je potřeba provést
rozpočtové opatření, kterým bude navýšení příspěvek Základní a mateřské škole o částku odpovídající ceně myčky.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.3, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.3
ZO schvaluje nákup nové myčky do Základní školy Vranov za cenu do 86 000 Kč včetně DPH
a schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018, kterým se navyšuje na straně výdajové § 311
Základní a mateřská škola o částku 86 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / proti: 0 / zdržel se: 1 – Černá Z.
Usnesení č. 27.3 schváleno.
1.4 Nabídka odkupu pozemku – využití předkupního práva
Starostka informovala o tom, že dne 15. 2. 2018 obdržela obec dopis – nabídku, majitele nemovitosti – pozemku parc. č. 162/7 o výměře 140 m2, na kterém má obec zapsáno předkupní právo, kterým
v souladu se Smlouvou o věcném předkupním právu, s právními účinky vkladu ke dni 9. 2. 2001, sp. zn.
V 14 746/2001, nabízí k odkupu pozemek parc. č. 162/7 o výměře 140 m2, zapsaný na LV č. 97, v k.ú.
Vranov u Brna, obec Vranov, KP Brno – venkov, za cenu 2 121 Kč/m2 a přikládá návrh Kupní smlouvy
o převodu vlastnictví k nemovitým věcem s manželi paní Ing. Radkou Sedlákovou a panem Janem
Sedlákem za cenu 2 121 Kč/m2. Starostka navrhuje schválit nevyužití předkupního práva a předkupní
právo nezrušit. S ohledem na skutečnost, že se jedná o právo věcné, bude zatěžovat i dalšího vlastníka
předmětné nemovitosti – pozemku parc. č. 162/7.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.4, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.4
ZO schvaluje, že nevyužije předkupní právo k pozemku parc. č. 162/7 o výměře140 m2, zapsaný
na LV č. 97, v k.ú. Vranov u Brna, obec Vranov, KP Brno – venkov a předkupní právo nezrušení.
Neboť se jedná o právo věcné, bude zatěžovat i dalšího vlastníka předmětné nemovitosti – pozemku parc. č. 162/7.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.4 schváleno.
1.5 Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Vranov u Brna
Starostka předložila ke schválení podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Vranov u Brna, zapsaný na LV 10002 ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu - Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3.
K hlasování o návrhu usnesení č. 27.5 bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 27.5
ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Vranov u Brna, zapsaném na LV
10002 ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad na Obec Vranov, IČO 00282855.
ZO schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod nemovitosti – pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Vranov u Brna, zapsaný na LV 10002 ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu – Státní pozemkový úřad a pověřuje starostku podáním
žádosti na Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.5 schváleno.

2. VŠEOBECNÁ DISKUZE, INTERPELACE ČLENŮ ZO
2.1 Všeobecná diskuze, interpelace členů ZO
Předsedové výborů a komisí:
a) předsedkyně finančního výboru Mgr. Andrea Černá (dále jen FV) – FV zahájil veřejnoprávní kontrolu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Vranov, na příštím VZZO předloží ke schválení
zprávu o provedené kontrole.
b) předseda kontrolního výboru Mgr. Richard Mach (dále jen KV) – omluven, se zprávou KV přítomné
seznámil člen KV pan Eduard Filka – KV v souladu s plánem inventur provedl inventuru majetku za
rok 2017, inventarizační komise rozhodla o odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku, který navrhuje schválit a pověřit likvidační komisi likvidací neupotřebitelného majetku. Dále se KV od prosince
zabývá podnětem pana Musila, s ohledem na rozsáhlost podnětu seznámí přítomné se závěry šetření
na příštím VZZO a také bude písemně informovat stěžovatele.
c) předsedkyně kulturní a sportovní komise Mgr. Zuzana Černá (dále jen KaSK) – KaSk se sešel, plánoval termíny uzávěrek Zpravodaje a harmonogram akcí na první pololetí. Plánované akce: 30. 4.
Pálení Čarodějnic – pořádá SDH Vranov, 1. 5. – fotbalové utkání svobodní – ženatí, 12. 5. – Arnoštova
50, 13. 5. – Den matek a Vítání občánků, koncert v kostele ke Dni Matek – pěvecký sbor Rastislav, 19.
5. – Ponávka – pod záštitou Obce Vranov, 25.5. – Noc kostelů, 26. 5. – Den dětí a 1 – 3. 6. – oslavy 105.
výročí SDH Vranov.
d) předseda pořádkové komise pan Jindřich Skácel (dále jen PK) – jak je to s platbou poplatků za
odpad u osob, které se trvale zdržují v zahraničí (platím několik let odpad za vnučku, která je dlouhodobě v zahraničí) a kteří jsou přihlášeni na obci.
Starostka – za přihlášené na úřední adrese odpad neplatíme, jedná se o nedohledatelné osoby, platby
za odpad jsou ve vyhlášce řešeny za všechny osoby s trvalým bydlištěm ve Vranově, vyhláška neřeší
jiné případy. Prověříme se státním dozorem, a pokud to bude možné, můžeme upravit vyhlášku.
Jak bude OÚ řešit skládku a nepořádek před již dostavěným domem pana Vlastimila Čermáka.
Místostarosta pan Křivánek – řešení přísluší pořádkové komisi.
Pan Skácel – proto dávám podnět OÚ k šetření.
Místostarosta pan Křivánek – prověříme.
e) předseda stavební komise pan Robert Škarecký (dále jen SK) – nemá žádný příspěvek.
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2.2 Všeobecná diskuze
a) ze zastupitelů:
Žádný ze zastupitelů neměl podnět do diskuze ani příspěvek.
b) z občanů:
pan Michek – napsal jsem článek do Zpravodaje, bude vytištěn, nikdo mi neodpověděl
Starostka – články se sbírají ke stanovenému datu a potom se předají redakční radě k přípravě do
Zpravodaje, prověřím.
Pan Michek – je nezapravená rýha po opravě dešťové kanalizace u čp. 10.
Místostarosta pan Křivánek – jak budou opravovat komunikaci, tak s nimi dohodnu zapravení.
Paní Prokešová – můžete na web doplnit zápisy z VZZO. Vítání občánků – děkujeme, můžeme se sejít
a být nápomocni při plánování, máme nějaké návrhy na pamětní list
Starostka – doplníme. Až budeme mít připravený přesný plán vítání občánků, tak budeme informovat, ve Zpravodaji vyjde přihláška, pamětní list navrhuje paní učitelka Rychlá.
Paní Prokešová – poslala jsem nabídku na herní prvky, dívali jste se na ni.
Starostka – nedívala jsem se, ale uvažovali jsme, že pokud dojde k přístavbě ZŠ, tak budeme muset
odstranit stávající herní prvky u ZŠ, tak bychom je mohli nechat nainstalovat na hřiště.
Místostarosta pan Křivánek – já jsem se na ně díval, ale jedná se o starší prvky, u kterých může být
problém s revizí. Při té příležitosti konstatoval, že přijdeme o kolotoč, který budoval pan Škarecký
a sloužil několika generacím vranovské mládeže.
Starostka – pozemek patří ŠLP a kolotoč na něm nechtějí.
Pan Dostál – čí je rybník
Starostka – rybník je obce, okolní pozemky jsou pana Sonnecka. Rybník je ve špatném stavu, tak sháníme dotaci na jeho úpravu a opravu hráze a uvedení rybníka do původního stavu, na podzim opravovali hráz hasiči. Projekt je zpracovaný a po vyjádření dotčených stran bude podán na stavební úřad.
Paní Prokešová – o jaké dotace budete žádat na JMK
Starostka – diskutovali jsme o tom, každoročně žádáme na MMR, dotace jsou v maximální výši
250 000 Kč, budeme žádat na opravu vstupu do mateřské školy.
Paní Prokešová – při dotaci na přístavbu ZŠ jste hovořila o třech titulech, je to rozdělené
Starostka – na každé MŠMT, MAS a ITI je podána žádost, každý má jinou výši finančních prostředků,
dotační titul v rámci MAS a ITI je na přístavbu odborných učeben a dotační titul na MŠMT je na přístavbu ZŠ.
Žádný další podnět do diskuze nebyl, tak starostka přistoupila k bodu 3. dnešního VZZO.
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3. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VRANOV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Starostka předložila ke schválení Výroční zprávu o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017. Zpráva byla zpracována dne 5. 2. 2018, vyvěšena byla dne 5. 2. 2018. a sňatá dne 22. 2. 2018. Zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho
nedílnou součástí. V roce 2017 bylo předáno 7 žádostí, dále byly vzneseny běžné dotazy, na které bylo
zodpovězeno ústně, písemně nebo emailem.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.6, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.6
ZO schvaluje Výroční zprávu o činnosti obecního úřadu Vranov v oblasti poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017, ze dne 5. 2. 2018, vyvěšená dne 5. 2. 2018 a sňatá dne
22. 2. 2018. Zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Výsledky hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.7 schváleno.

4. SCHVÁLENÍ INVENTUR MAJETKU ZA ROK 2017 A ODSOUHLASENÍ ODPISU A LIKVIDACE
NEUPOTŘEBITELNÉHO MAJETKU.
Pan Eduard Filka již seznámil přítomné s výsledky inventury majetku a s rozhodnutím inventarizační
komise o odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.7, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.7
ZO schvaluje předloženou inventuru majetku za rok 2017 a souhlasí s rozhodnutím inventarizační komise o odpisu a likvidaci neupotřebitelného majetku.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.7 schváleno.
Dále nechala starostka hlasovat o návrhu usnesení č. 27.8:
Návrh usnesení č. 27.8
ZO schvaluje odpis a likvidaci neupotřebitelného majetku a pověřuje likvidační komisi likvidací neupotřebitelného majetku uvedeného v seznamu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu a je
jeho nedílnou součástí.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.8 schváleno.
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5. SCHVÁLENÍ SMĚNY ČÁSTI POZEMKU P.Č. 426/1 ZA ČÁST POZEMKU 17/3 VŠE
V K.Ú. VRANOV U BRNA S PŘEDEM URČENÝM ZÁJEMCEM
Starostka předložila ke schválení Směnnou smlouvu nemovité věci. Jedná se o směnu pozemku p.č.
426/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Vranov u Brna o výměře 90 m2, odděleného z pozemku p.č. 426/1 o výměře 155 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace za pozemek p.č. 17/11, travní
p., v k.ú. Vranov u Brna o výměře 16 m2, oddělený z pozemku p.č. 17/3 o výměře 1 776 m2, zahrada,
s předem určeným zájemcem panem Josefem Štěrbáčkem. Pozemky byly odděleny geometrickým
plánem č. 736-92/2016, číslo 95/2017 ze dne 11. 4. 2017, zpracovaným firmou Mapcom s.r.o., potvrzeným KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov dne 20. 4. 2017, PGP1231/2017-703, stejnopis byl
ověřen dne 25. 4. 2017, číslo 97/2017. Za rozdíl ve výměnách doplatí pan Josef Štěrbáček částku ve
výši 500 Kč/m2. Záměr obce směnit část pozemku p.č. 426/1 za část pozemku p.č. 17/3 s předem určeným zájemcem byl vyvěšen 15. 1. 2018, sňat byl dne 22. 2. 2018.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.9, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.9
ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 426/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Vranov
u Brna o výměře 90 m2, odděleného z pozemku p.č. 426/1 o výměře 155 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace za pozemek p.č. 17/11, travní p., v k.ú. Vranov u Brna o výměře 16 m2, oddělený z pozemku p.č. 17/3 o výměře 1 776 m2, zahrada, s předem určeným zájemcem panem
Josefem Štěrbáčkem. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 736-92/2016, číslo
95/2017 ze dne 11. 4. 2017, zpracovaným firmou Mapcom s.r.o., potvrzeným KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov dne 20. 4. 2017, PGP1231/2017-703, stejnopis byl ověřen dne
25. 4. 2017, číslo 97/2017. Za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude uhrazena předem určeným zájemcem panem Josefem Štěrbáčkem částka ve výši 500 Kč/m2, tj. 37 000 Kč.
Záměr směnit část pozemku p.č. 426/1 za část pozemku p.č. 17/3 s předem určeným zájemcem
byl vyvěšen dne 15. 1. 2018 a sňat dne 22. 2. 2018. ZO schvaluje Směnnou smlouvu nemovité
věci s panem Josefem Štěrbáčkem a pověřuje starostku podpisem Směnné smlouvy nemovité
věci s panem Josefem Štěrbáčkem.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.9 schváleno.

6. SCHVÁLENÍ PRODEJE POZEMKU P.Č. 9/7 V K.Ú. VRANOV U BRNA PŘEDEM URČENÉMU
ZÁJEMCI
Starostka předložila ke schválení Kupní smlouvu nemovité věci předem určenému zájemci panu
Miloslavu Křivánkovi, a to pozemku p.č. 9/7 o výměře 117 m2, ostatní plocha, za cenu 500 Kč za 1 m2.
Pozemek je zapsán na LV 1 v k.ú. Vranov u Brna. Záměr obce prodat pozemek předem určenému
zájemci byl vyvěšen dne 22. 1 .2018, sňat byl dne 22. 2. 2018
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.10, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
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Návrh usnesení č. 27.10
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 9/7 ostatní plocha o výměře 117 m2 v k.ú. Vranov u Brna,
předem určenému zájemci panu Miloslavu Křivánkovi za cenu 500 Kč/m2, tj 58.500 Kč. Záměr
prodat pozemek předem určenému zájemci byl vyvěšen dne 22. 1. 2018 a sňat dne 22. 2. 2018.
ZO schvaluje Kupní smlouvu na prodej nemovité věci s panem Miloslavem Křivánkem a pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy nemovité věci s panem Miloslavem Křivánkem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 / proti: 0 / zdržel se: 1 - Křivánek
Usnesení č. 27.10 schváleno.
7. SCHVÁLENÍ DAROVACÍCH SMLUV
7.1 Darovací smlouva – vodovodního řadu
Starostka předložila ke schválení Darovací smlouvu s panem Patrikem Hemzalem, na darování nového vodovodního řadu o celkové délce 37,06 m, materiál HDPE 100 SDR 11. Hodnota darovaného
majetku činí 148 000 Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.11, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.11
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na darování nového vodovodního řadu o délce 37,06 m, materiál HDPE 100 SDR 11, v hodnotě 148 000 Kč, s panem Patrikem Hemzalem
a pověřuje starostku podpisem Darovací smlouvy s panem Patrikem Hemzalem.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.11 schváleno.
7.2 Darovací smlouva – vodovodní řad, kanalizační řad a veřejné osvětlení
Starostka předložila ke schválení Darovací smlouvu s panem Michalem Klimešem, Radko Klimešem,
manželi Janíkovými a manželi Peslerovými, na darování nového vodovodního řadu, hodnota darovaného majetku činí 280.000 Kč, na darování nového kanalizačního řadu, hodnota darovaného majetku činí 365.000 Kč a na darování nového veřejného osvětlení, hodnota darovaného majetku činí
68.000 Kč.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.12, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.12
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu na darování
- nového vodovodního řadu, hodnota darovaného majetku činí 280 000 Kč,
- kanalizačního řadu, hodnota darovaného majetku činí 365 000 Kč,
- veřejného osvětlení, hodnota darovaného majetku činí 68 000 Kč,
s panem Michalem Klimešem, panem Radko Klimešem, manželi Martinem Janíkem a Barbarou
Janíkovou a manželi Martinem Peslerem a Janou Peslerovou a pověřuje starostku podpisem
Darovací smlouvy s panem Michalem Klimešem, panem Radko Klimešem, manželi Martinem
Janíkem a Barbarou Janíkovou a manželi Martinem Peslerem a Janou Peslerovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.12 schváleno.
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8. SCHVÁLENÍ SMLUV A SMLUV SE SMLUVNÍMI STRANAMI
8.1 Smlouva o věcném břemeni BM-014330046536/001
Starostka předložila ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene BM-014330046536/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400 se sídlem F. A. Gerstnera 6, České Budějovice na zařízení
distribuční soustavy s názvem „Vranov, přip. 4RD, TECHNOSPORT“ přes pozemek p.č. 423/3, zapsané
na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena na VZZO dne 5. 5. 2016.
Starostka nechala hlasovat o návrhu usnesení č. 27.13, k hlasování bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.13
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene BM-014330046536/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČO: 28085400 se sídlem F.A. Gerstnera 6, České Budějovice na zařízení distribuční soustavy s názvem „Vranov, přip. 4RD, TECHNOSPORT“ přes pozemek p.č. 423/3, zapsané
na LV č. 1 v k.ú. Vranov u Brna a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. BM-014330046536/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400 se sídlem
F. A. Gerstnera 6.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.13 schváleno.
8.2 Veřejnoprávní smlouva
Starostka předložila ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků s městem Šlapanice. Novou smlouvu je potřeba uzavřít z důvodu nové právní úpravy přestupkového práva. Stávající smlouva bude ze strany města Šlapanice vypovězena.
K hlasování o návrhu usnesení č. 27.14 bylo přistoupeno bez diskuze:
Návrh usnesení č. 27.14
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s městem Šlapanice, IČO: 00282651 a pověřuje starostku podpisem
Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
s městem Šlapanice, IČO: 00282651.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / proti: 0 / zdržel se: 0
Usnesení č. 27.14 schváleno.

9. ZÁVĚR
Starostka ukončila dnešní veřejné zasedání ve 20:00 hodin.
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CO NOVÉHO V KARLOVĚ?
Koncem února se naše škola tradičně vypravila
do Karlova na zimní školu v přírodě se zaměřením na lyžařský výcvik. Vzhledem k tomu, že se
letos nedala přehlédnout ani zimní olympiáda
v Pchjongčchangu, ani úspěchy Ester Ledecké,
téma bylo jednoznačné: Zimní olympiáda.
Naše slavnostní zahájení neslo všechny prvky
hlavního ceremoniálu – zapálení olympijského
ohně, vyvěšení vlajky, divácká kulisa i krásní maskoti. Aby atmosféra olympiády byla téměř totožná s originálem, klesala teplota hluboko pod bod
mrazu. Přesto jsme si denně zalyžovali a pobyt
venku trochu regulovali na hodinu a půl dopoledne a hodinu a půl odpoledne. O to více však
děti lyžovaly, protože na nějaké postávání byla
opravdu zima.
Oproti loňsku nás nejvíce v lyžařském areálu překvapil jezdící koberec pro malé nelyžaře na mírném svahu hned vedle superobřího slalomu. To
umožnilo lyžování všem začátečníkům hned od
prvního dne. Bylo to moc fajn a všechny děti nakonec sjely připravený slalom.
Velké poděkování patří rodičům, kteří doprovázeli děti předškolního věku a skvěle se zapojili
do organizace našeho týdenního kurzu – jednak
svým pozitivním přístupem, aktivní spoluprací,
ale i neotřelým svérázným humorem.

V druhém týdnu našeho pobytu se počasí úplně změnilo a se staršími dětmi jsme zažili snad
vše. Nejdříve mrzlo, sněžilo, pršelo a nakonec se
ukázalo i sluníčko. V neděli a pondělí bylo mínus
15, v úterý přes noc vystoupala teplota na nulu
a k večeru bylo kolem +8 stupňů.
Po oba týdny doprovázela celý pobyt „celotáborová“ hra s olympijskou tematikou. Děti zažily na
vlastní kůži vybrané olympijské sporty, seznamovaly se s některými zeměmi a prožily jako diváci
a fanoušci atmosféru stadionu, kde všichni bez
rozdílu fandí, zpívají a baví se…
Poslední slalom se jel ve čtvrtek 8. 3. 2018 a všichni lyžaři jej zdárně dokončili.
Přes oběd a polední klid se venku čerti ženili, pršelo i sněžilo. Ve dvě hodiny však hory ukázaly
svoji milou tvář, a to nám umožnilo zakončit pobyt i lyžování (stejně jako v prvním týdnu s malými) karnevalem na lyžích v maskách.
Věříme, že se dětem v Karlově líbilo a napřesrok
se tu opět sejdeme…
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Vranov Květy Legátové
Spojovat si s Vranovem osud spisovatelky Květy
Legátové, proslavené zejména novelou Jozova
Hanule a povídkovou knihou Želary, by kromě
nejstarších vranovských pamětníků napadlo asi
málokoho. Souvislost je ale přitom velmi silná –
pod literárním pseudonymem Květa Legátová
se skrývá Věra Hofmanová, dcera vranovského
řídícího učitele a náčelníka místního Sokola Karla
Hofmana, který v naší obci působil v letech 1929
až 1934.

Věra Hofmanová – Květa Legátová
Hofmanovi bydleli v učitelském domě v sousedství vranovské školy. Přistěhovali se sem z Podolí,
kde se Věra Hofmanová 3. listopadu roku 1919
narodila. Její rodiče, oba učitelé, obývali stejně jako později ve Vranově učitelský byt. Matka
Růžena zastávala v podolské škole místo učitelky ženských ručních prací a domácích nauk, ve
Vranově už ale neučila a starala se o rodinu pana
řídícího. Hofmanových bylo pět – vedle rodičů,
malé Věry a jejího mladšího bratra Vladimíra
s nimi bydlela ještě babička. Ta sdílela s Věrkou
malou komůrku s oknem do zahrady.
Karel Hofman pocházel z osmi dětí, matka velmi záhy po jeho narození ovdověla a o rodinu
se tedy staral nejstarší dvacetiletý syn Tonek.
Přes nesnadné životní podmínky se mu podařilo
vystudovat učitelský ústav. Svou učitelskou dráhu začal roku 1913 v Podolí u Líšně, pak musel na-

rukovat do první světové války. Ze západní fronty
se šťastně vrátil. Už v Podolí byl váženým pedagogem a agilním Sokolem. Stejné role si přinesl
i do Vranova, kde byl v roce 1929 jmenován
řídícím učitelem na dvoutřídní obecné škole. Stěhování vystavilo Hofmanovy trochu drsnějším
podmínkám, než na které byli zvyklí z bohaté
sedlácké vsi Podolí. „Co do luxusu to byl krok zpátky. Na Vranově jsme zpočátku svítili petrolejkou
a vodu jsme po celou dobu vozili od kašny u kostela,“ vzpomíná Květa Legátová – Věra Hofmanová
v knižním rozhovoru, který s ní roku 2009 vedla
spisovatelka Dora Kaprálová.
Elektřiny se ale Hofmanovi brzy dočkali, ve Vranově byla zavedena hned následujícího roku. Malá
Věra si každopádně Vranov okamžitě zamilovala:
„Vranov – to byla nádhera! Bydleli jsme v domku
vedle školy, za ním pastvina, trochu do vršku, říkali
jsme jí kopec, a za ní už les, les až k Útěchovu. Pár
kroků za chalupou jsme sbírali hříbky…“, vzpomíná v knize Návraty do Želar.
Jedna z dobových fotografií zachycuje Věru Hofmanovou – Květu Legátovou jako žačku vranovské školy. Snímek je zřejmě z roku 1930. Hned
následujícího roku začala totiž Věra dojíždět na
reálné gymnázium v Brně na Mendlově náměstí. Dva roky jezdila sama, než ji začal doprovázet
i bratr Vladimír, studující smíšené brněnské gymnázium. „Byla to pěkná štrapác, ale mělo to svůj
rytmus a vžila jsem se do toho ze dne na den… Nejdříve dost dlouhá trasa k zastávce dělnického autobusu, naštěstí to bylo z kopce. Autobus nás svážel
k vlaku a čekání bylo někdy dost nepříjemné, zvlášť
v zimě. Nebyla tam totiž čekárna, jen krytý přístřešek. Rozmrzali jsme ve vytopeném studentském
vagóně…,“ vzpomíná Věra Hofmanová na ranní
pochod od učitelského domu k zastávce vranovského autobusu na šebrovské křižovatce a cestu
k vlaku do České.
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S vranovskou partou dětí se Hofmanovic děti,
i když už jezdily do školy v Brně, potkávali při každodenních hrách a také při sokolských akcích.
„Byla jsem absolutní fyzický netalent, pořád nemocná, to, čemu se říká chcípák, ale úžasně jsem
milovala sporty,“ vzpomíná Věra Hofmanová na
vranovská sokolská léta. Tatínek, zdatný Sokol,
ostatně děti nijak nešetřil. „Pamatuji si, jak jsme šli
s tatínkem pěšky na automobilovou Velkou cenu.
Nevadilo mi to, chodila jsem ráda. A navíc jsem
viděla na vlastní oči Chirona jako vítěze,“ poznamenala spisovatelka v televizním dokumentu
z roku 2005.
Karel Hofman se stal ve Vranově brzy velmi
respektovanou osobností. Hned se svým příchodem byl ustanoven členem komise pro uskutečnění elektrizace obce: „Dále byl zvolen nově
přibylý řídící učitel Hofman, muž vynikajícího rozhledu, dobrý pracovník sokolský, v němž na jeho
dřívějším působišti v Podolí jde jedna chvála a tamnější občané jen neradi se s ním loučili. Jest to muž
pokrokový a ryzího charakteru, což bude míti vliv
i na naše děti,“ zapsal tento moment roku 1929
vranovský kronikář Metoděj Drexler.
Naděje vkládané do nového řídícího učitele se
vskutku naplnily. Brzy si nebylo možné žádnou
významnou akci ve Vranově bez Karla Hofmana
přestavit: Řeční na slavnostech, jako sbormistr
diriguje vranovský pěvecký sbor, je jmenovaný
komisařem při sčítání lidu roku 1930, přednáší na
akcích Osvětové komise. A v roce 1932 se stává
starostou vranovského Sokola. Po večerech také
Sokoly doučuje, aby si mohli udělat mistrovské
zkoušky a zlepšit tak své postavení. Malá Věrka je
vnímavá posluchačka otcových lekcí, až jí z toho
málem vzejdou problémy: „Otcovu večerní školu
jsem milovala a moc jsem se sama přitom naučila.
Když jsem pak začala chodit na gymnázium, některým profesorům byly mé znalosti nápadné – mysleli
si ovšem, že jsem nějaká repetentka…“, vzpomínala v roce 2009 spisovatelka, podle jejíž literární
předlohy byl natočen film Želary, nominovaný
americkou filmovou akademií na Oskara.
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Karel Hofman
Všechny své funkce dělal zapálený masarykovec
Karel Hofman zadarmo, to si dnes jen obtížně
dokážeme představit. Ale abychom to s líčením
jeho předností příliš nepřehnali, zaznamenejme
i další postřehy. Jeho dcera měla například připomínky k jeho pedagogickým schopnostem:
„Možná mohl být tatínek vřelejší a jako učitel projevovat víc emocí, pak by si ho děti víc pamatovaly.
On však byl racionální, pracovitý a důsledný,“ píše
slavná spisovatelka. Paní Hofmanová se tu a tam
na svého muže zlobila kvůli jeho nižšímu nasazení při domácích práce. To pak hubovala, že pořád
jenom „spolkaří“. „Ve skutečnosti by mu žádnou
domácí práci nesvěřila. Jednou v životě jsem ho
viděla umývat nádobí – to když si maminka zlomila ruku – a v mžiku jsem pochopila proč,“ všimla si
malá Věra. „Ale abych mu nekřivdila. Jednou dostal za úkol vydláždit dvorek. My ženské bychom
to stihly (to je odflákly) za půl dne, jemu to trvalo
týden, zato výsledek byl dokonalý. S jeho solidností se nedalo soutěžit,“ uznala pozdější učitelka
a literátka.

Věra Hofmanová (třetí zprava) mezi vranovskými
sokolskými žačkami. Kolem roku 1930.
Foto: archiv Jarmily Hrazdírové
Karel Hofman působil na Vranově do roku 1934.
„Utrpěli jsme ztrátu, neboť byl učitel Hofman K. přeřazen do Střelic. Jeho poslední čin bylo též to, že nechal všechny děti očkovati proti záškrtu,“ zalitoval

Karel Hofman jako řídící učitel vranovské
malotřídky. Foto: archiv Jarmily Hrazdírové
nápomocen: rozpoznal totiž, že jeho dcera disponuje schopností, či lépe řečeno talentem, vyjadřovat se psaným slovem, a tak jednoho dne
odnesl skeče mladičké Květy do brněnského rozhlasu. Pracemi pro rozhlas začala také její literární
dráha.
Její bratr Vladimír Hofman (1921–2003), na kterého si ještě dnes vzpomenou jeho někdejší spolužáci z vranovské malotřídky, se stal uznávaným
lesníkem, působil mimo jiné na lesnické fakultě.
Doprovodil také svou sestru do Míčovny Pražského hradu, kde v říjnu 2002 přebrala Státní cenu za
literaturu. Věra Hofmanová zemřela 22. prosince
2012 a je pohřbena na hřbitově v rodném Podolí.

Vranovská škola, Věra Hofmanová v první řadě
čtvrtá zprava. Foto: archiv Jarmily Hrazdírové
kronikář Metoděj Drexler v zápise. V roce 1938 se
rodina Hofmanových natrvalo přestěhovala do
kulturního a společenského Brna, kde tehdy devatenáctiletá Věra začala studovat na filozofické
fakultě brněnské univerzity obor čeština – němčina. Povolání rodičů, ale i samotné prostředí,
v němž vyrůstala, ji ovlivnilo a formovalo natolik,
že se rozhodla kráčet ve stejných profesních šlépějích jako její otec i matka. Karel Hofman byl v té
době už penzionován. Možná i díky tomu, že už
žil v ústraní, unikl represím, když se za protektorátu zapojil do protinacistického odboje.
Doba studií Věra Hofmanové byla také momentem, kdy se její otec rozhodl být štěstí trochu

Pavel Galík
vranovský kronikář
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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WORKSHOP 2018
„Policistou na zkoušku“

27. 4.
19. 5.
22. 6.

areál SKP Kometa
Bauerova 5, Brno
začátek 9:00

21. 9.
2. 11.

Chceš se stát naším kolegou alespoň na jeden den? Vyzkoušíš
si pod dohledem policistů vybrané policejní činnosti a nahlédneš
do tajů jednotlivých služeb. Pokud Tě policejní práce osloví, staň
se jím napořád.
Zkus, jestli máš fyzičku pro přijetí do služebního poměru a vyhraj
exkurzi na speciální policejní útvary.

ODBOR PERSONÁLNÍ - PŘIHLÁŠKA
+420 725 687 622, +420 974 622 621 - 4
krpb.nabor@pcr.cz

