
Vranovické j aro zve na guláše,
štrůdly, jarmark i kvasničák
yřonoDice _ xuchařské kláni
o nejlépši 8uláš, \,Ťanovické
štnidlováni, pivltt §outěže, de_
8lstáci lŤanovických vln i
ochLrtnávku spéciálniho piva.
To vš€ nabidnou v sobotu dl
deseti do šestnÁďi hodin na
sokolském hřišti ve vřanovi-
cích sla!'rlo§t nazvaná vra_
novické jaŤo. Už podeváté.

,,chybět nebude řemeslnÝ
jařmaŤk, show %leziého ň
kona ani Yýtvamé a n rodě,tné
dílny pŤo rodiny § dětfri vy-
stoupi pohořeliďé mažoretky,
tanečni §oubory Čt}ŤIstek a
crazy GLIS, détský pěvec}Ý
sbor a áci z naší školv a ško]_
ky. s hudebnim pl3gŤámem §€
pŤed§taví také déti ze základní
umělecké školy v Pohořeli-
cich,. Wjmenovala Yvome
Konečrxí z pořádaiíclho centŤa
volného času ve vŤanovicich.

V §outěži o 8]rřš roku 2013
3e utkaji dobrovolntci z VŤa,
novic. Koštovat a lYbírat vl_
tězný pokŤn budou §ami ná-
vštěvnlci. Ti mohou ta}é za_
darmo ochutnat ze še§ti dru-
hú domácich štnidhl, ]rteÉ
nap€čou rŤanovické kuchař_
ky. Nabidku gurm:iřl§kých
sp€cialit obohati i podomácku
pďené bmmborové placky §
poviallyá rniikem.

,,obíbené pirní soutěže bu-
dou zahrnovat pivnl §přint
mužů i žen, pivní štafetu a
vzpinání pade§átilitrového
sudu piva. Doínácí minipivo-
vaŤ Vranov ické divo€]< návic
srleciálné uvaři ze ctYi druhů
sladu a se§ti dŤuhů climele do_
mácl pivo JaŤni kvasnicák.'.
přiblíži]a Konďná_

JarmáŤečni nabidku W_
tvoij prcs řic€t řeme§tn&ů;
prodejcú. Jeho součá§ti bu_
dou také ulúzky řemesel a nr_
kodělĎé dilny. k zakoupení
budou Ťovněž okra§né mstli
ny a ovocné alŤeviny.

,$mdlě tÉžného občerstve
ní §i mohou návš€úúci po-
chutnat na ffieln jcích, fŤgá.
lech, palačin}ách, zábiiaakc
\,Ých speciálitách. lansošich.
ha,luškách a ovčich saŤeh .i
Iákala pracovnice obce,

Díky spolupráci s Klub€m
přátel lokálek vyrazí zBrnado
vranovic histoŤický vlat . MG
torák z roku 1964 DiezdtvánÝ
sineŤovka pojede i}ezi Pohó
řelicerni a vranovicemi hned
pětkrát, součásti soupraw bu_
de vágón vybavený dievénýEli
sedadly a kamny. PeisonáLl v
dobových kos§.nech ze šede
sátých let bude zá iízdy nabízet
cestujicirnšálekkávy. (&t)


