
2022 DUBEN DISTRIBUCE ZDARMA
MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ VRANOVICKÉHO ZPRAVODAJE

Slavnostní zahájení

VÝSTAV Y O HISTORII VRANOVIC

se uskuteční v sobotu 30. 4. 2022
od 15 hodin v hudebním sále

Vzdělávacího centra U Floriánek.

Program:
Vystoupení žáků Základní umělecké školy Vranovice

Úvodní slovo Ing. Jan Helikar, starosta obce
Historie Vranovic p. Josef Varmužka

Historie vranovické železnice p. Oldřich Vybíral
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Historie a rozvoj každé obce a každého města je to největší 
bohatství, které může obec mít, tu naší nevyjímaje. Kde byl 
a jak vypadal „Husí rynk“, kde bylo „U Parku“, kde se jezdily 
ve Vranovicích motocyklové závody, historie železnice a další 

místa ve Vranovicích, kde obec zaznamenala největší rozvoj. 
Sedm lokalit, sedm příběhů, sedm míst, které u  kterých si 
připomeneme jejich proměnu v průběhu let.

Ing. Jan Helikar, starosta obce Vranovice

1. Vranovická železnice

Trať Břeclav  – Brno byla odbočkou z  páteřní tratě 
Vídeň – Krakov. Když byla vybrána trasa přes Vranovice, 
bylo výhodou obce, že je na půli cesty mezi Brnem 

a Břeclaví a je zde zdroj vody. Ta byla důležitá pro provoz 
parních strojů. Vranovice byly první stanicí tohoto úseku.

2. Náměstíčko

dříve „U Parku“ byl zaběhlý název, který vycházel ze 
skutečnosti, že na trojúhelníkovém prostranství mezi 
silnicemi park v různé podobě byl a je i dnes.
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3. U Floriánka – dříve „Husí rynk“
Husí rynk se od nepaměti říkalo trojúhelníkovitému 

prostranství kolem sochy sv. Floriána. Tehdy byl tento 
prostor nezpevněný, blátivý, cesty byly uježděné s trochou 
štěrku.

4. Vranovická škola
Počátkem historie vranovického školství je rok 

1792, kdy byla zřízena exkurendní třída pro nejmenší 
děti v  obci. V  roce 1802 byla zřízena samostatná škola 

v  č.p. 62. a  v  roce 1857 byla z  obecních prostředků 
vystavěna prostornější školní budova v č.p. 145.

5. Náves

V  začátku 19. století byla Náves prostranstvím za humny, 
za zahradami a stodolami domů stojících v dnešní Masarykově 

ulici. Na vrchní, západní straně Návsi stávala obecní pastouška. 
Bylo to jediné místo v obci, kde mohly děti sáňkovat.
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6. Doliny

Ve svahu, který spadá od linie vranovického hřbitova 
a  Hájku, se těžil písek. Jeho potřeba se zvýšila v  souvislosti 

s výstavbou železnice ve 40. letech 19. století, stavbou nádraží 
a dalším rozvojem obce.

7. Hlinek

V okolí Vranovic, na terase mezi řekami Svratkou a Jihlavou, 
je řada míst, kde se těžila jemná sprašová hlína, písek či štěrk. 
Hlinek vznikl na jihozápadním okraji obce těžbou hlíny vhodné 
na stavební práce.

V  textech byly použity výňatky z  jednotlivých panelů 
výstavy o historii Vranovic. Více se dozvíte na Výstavě o historii 
Vranovic, která bude zahájena 30. 4. 2022.


