
Vranovičtí přivítali jaro jarmarkem, gulášem i vínem

Příjemné sobotní dopoledne připravil pro více než sedm set padesát návštěvníků již čtvrtý ročník 
Vranovického jara. Jarmark, který se letos poprvé konal pod širým nebem na sokolském hřišti 
doplnily pouťové atrakce pro děti a na své si přišli i dospělí. Se zájmem ochutnávali vína místních 
vinařů, právě dopečené trdelníky, masové dobroty z domácí zabijačky a už tradičně hodnotili 
nejlepší z devíti gulášů. O titul nejlepšího kuchaře se tentokrát utkali především pánové, ale také 
místní restaurace a školní jídelna. Vítr z plachet jim ale vzala jediná zúčastněná kuchařka Vlasta 
Novotná, která si domů odnesla památeční talíř s nápisem „Guláš roku 2008“ za gulášovou 
specialitu z jeleního masa s brusinkami. „Ocenění mě potěšilo a jsem ráda, že lidem chutnalo. Talíř 
pověsíme doma na čestné místo mezi ty barevné, které visí nad jídelním stolem,“ podělila se o 
radost paní Novotná. 
Jarní slunce provázelo hosty jarmarku nejen u stánků s kulinářskými specialitami, zájem byl také o 
různorodé výrobky, které tu nabízeli prodejci ve svých stáncích. Nechyběla keramika, módní 
doplňky, cukrářská vykrajovátka, bytové dekorace z přírodních materiálů, košíkářské zboží, 
květiny, ovocné stromy a keře a mnoho dalších. Svou prezentaci se zdařilými grafikami a 
výtvarnými dílky tu měli i žáci místní školy. Děti i dospělí se zájmem pozorovali hbité prsty 
krajkáři, či uměleckou práci kováře a ženy a dívky se nechaly zkrášlovat profesionálními 
kosmetičkami. Lidé i obchodníci projevovali svou spokojenost a v přátelské atmosféře by 
bezpochyby setrvali i déle, konec kratochvíli však učinilo zaburácení hromu a následný déšť, který 
se spustil kolem jedné hodiny odpoledne. „Byla to zdařilá akce, sešla se tu naše rodina a líbilo se 
nám tu, i starosta říkal, že je spokojený,“ zhodnotila akci Vlasta Novotná.

Pro degustátory bylo těžké hodnotit nejlepší guláše, všechny prý byly výborné, konečné hodnocení 
dopadlo následovně:

1.místo - Vlasta Novotná - 738 bodů
2.místo - Hospůdka U Šeráků - 647 bodů

3.místo - Zdena Hanušová a Petr Trojan - 568 bodů
4.místo - Restaurace U Fialů - 559 bodů

Poděkování patří i dalším zúčastněným: 
Vladimíru Procházkovi a Milanu Valíkovi, Ivu Korčákovi, Školní jídelně, Sport baru a Restauraci U 

Köhllerů.






















