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ZPRAVODAJ č. 4/2022
Vážení spoluobčané,
v měsíci září se konaly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci se voleb zúčastnilo 64% voličů,
což je výrazně více, než je celorepublikový průměr, který činí 45%. Děkuji Vám za Váš zájem a aktivní
zapojení.
Nově zvolené zastupitelstvo bude moci pokračovat v připravených a připravovaných projektech.
Zároveň je zde možnost přijít s novými náměty a návrhy. A protože nás nyní čeká příprava rozpočtu na
příští rok, chci Vás jménem celého zastupitelstva při této příležitosti požádat o Vaše podněty. Rozbíhá se i
práce nově zvolených výborů a komisí, které jsou tematicky zaměřené.
V dnešním Zpravodaji Vás chceme také pozvat na kulturní akce, které se pravidelně v podzimních
měsících konají. Jedná se o zájezd do divadla a po covidové odmlce koncert v kostele sv. Mikuláše, kde
tentokrát vystoupí pěvecký soubor Jeřabiny z Trhové Kamenice. Samostatnou událostí je představení nové
publikace Obec Vysočina včera a dnes.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné podzimní dny.
Tomáš Dubský
starosta obce
_______________________________________________________________________________________

Předvánoční koncert
Srdečně vás zveme dne 11. 12. 2022 od 17 hodin do kostela u sv. Mikuláše na
koncert smíšeného pěveckého sboru JEŘABINY.
Vstupné bude dobrovolné a vybrané peníze budou použity na opravu
hřbitovní zdi.
_____________________________________________________________________________________
Dne 8. listopadu v 17 hodin si vás dovolujeme srdečně pozvat na
Dřevíkov do hostince „Bouchalka“ na představení nové knížky
s názvem „Obec Vysočina včera a dnes“.
Cena publikace je 250,- Kč, ale každá rodina s trvalým pobytem
v obci má možnost zakoupit si jednu publikaci za zvýhodněnou
cenu 100,- Kč.
Knihu si bude možné zakoupit na místě a poté na Obecním
úřadě, v obecních prodejnách a v knihovně.
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U S N E S E N Í č. 5/2022
ze schůze veřejného zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 19. 9. 2022 ve Dřevíkově

Zastupitelstvo obce Vysočina
BERE NA VĚDOMÍ




Zprávu o činnosti OÚ k 19. 9. 2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

SCHVALUJE





Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku – Pořízení
elektrocentrály
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č.
IE-12-2008493/VB/64 za podmínky umožnění přiložení kabelu veřejného osvětlení
Dohodu o umístění stavby č. IE-12-2008493/DKJ/49
Rozpočtové opatření č. 10/2022

Tomáš Dubský
starosta obce

Mgr. Zdeněk Štengl
místostarosta obce

U S N E S E N Í č. 6/2022
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vysočina
konané dne 17. 10. 2022 ve Dřevíkově

Zastupitelstvo obce Vysočina
VOLÍ







Do funkce starosty pana Tomáše Dubského
Do funkce místostarosty pana Jana Chmelaře
Do funkce předsedy finančního výboru pana Zdeňka Štengla
Členy – Blažek Vlastimil, Marek Petr, Nevole Jindřich, Tesáková Marie
Do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jaroslava Daleckého
Členy – Břízová Věra, Navrátilová Jitka, Petr Josef, Procházková Markéta
Do funkce předsedy kulturní komise pana Petra Bačkovského
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Do funkce předsedy komise pro občanské záležitosti pana Zdeňka Dubského
Do funkce předsedy pro sport a volnočasové aktivity paní Veroniku
Kudláčkovou Černou








Finanční výbor
Kontrolní výbor
Komisi kulturní
Komisi pro občanské záležitosti
Komisi pro sport a volnočasové aktivity
Komisi bezpečnostní a povodňovou

ZŘIZUJE

SCHVALUJE




Volené funkce budou vykonávány jako neuvolněné
Odměna neuvolněným členům náleží od 18. 10. 2022
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva ve výši:
místostarosta – 15.000,- Kč
zastupitel předseda výboru nebo komise – 3.245,- Kč
zastupitel – 1.623,- Kč

Tomáš Dubský
Starosta obce

Jan Chmelař
Místostarosta obce

_____________________________________________________________________________________
KULTURNÍ KOMISE OBCE VYSOČINA POŘÁDÁ
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ
DNE 8. 12. 2022 OD 19,00 HODIN

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
RVÁČOV
SVOBODNÉ HAMRY
DŘEVÍKOV
MOŽDĚNICE

CENA ZÁJEZDU 200,- Kč – (vstupné + autobus)
ODJEZD:
17,00 HODIN
17,05 HODIN
17,10 HODIN
17,15 HODIN

Je to vůbec poprvé, kdy Ray Cooney a jeho syn Michael, oba zkušení a úspěšní scenáristé, napsali společně
hru. Původní název jejich frašky zní: Tom, Dick a Harry. Jsou to jména tří bratrů, kteří žijí v současném
Londýně. Jejich příběh plný humorných záměn i dramatických zvratů, se odehraje během několika hodin.
Také komedie Tři bratři v nesnázích má typický černý humor, který doslova „nezná bratra“ - ale nesmíme
zapomínat, že vše se děje v úporné snaze pomoci a ctít rodinnou a bratrskou soudržnost!
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Výročí Dřevíkova
Letošní rok je významným rokem pro obyvatele Dřevíkova, neboť je to právě 480 let, kdy se objevily první
písemné zprávy o jeho existenci. Pocházejí z r. 1542, i když víme, že Dřevíkov existoval již před tímto
letopočtem. Využijme této příležitosti a alespoň ve zkratce projděme dávnými lety a s úctou zavzpomínejme
na práci a život našich rodičů, prarodičů i pradávných, dnes už bezejmenných předků, kteří zde prožívali své
osudy a naši vesničku po staletí vytvářeli. Jejich životy, v minulosti podléhající nevolnictví, poddanství a
robotním povinnostem, se vyznačovaly tvrdou prací, chudobou a úsilímo zajištění své existence.
Připomeňme jednoho z prvních majitelů Dřevíkova, Zdeňka Slavíkovce ze Slavíkova, který pro svoji účast
na stavovském povstání v bitvě na Bílé Hoře byl potrestán odnětím majetku, tedy Dřevíkova s poplužním
dvorem a poddanými, a na čas odešel i do vyhnanství. Postavení nevolníků se tak ještě zhoršilo, což
pokračovalo i v následujících desítkách let. Vystřídalo se zde několik majitelů, z nichž patrně nejtěžší
podmínky prožívali místní poddaní za majitelky M. Metychové. Několik z nich dokonce uprchlo na
sousední panství, kde hledali útočiště. Patrně jen na čas došlo ještě v tomto 17. století ke zlepšení, a to za
držitele V. Kapouna, kterého dle záznamů inspekční komise lidé chválili.
A tak v chudobě a strádání proběhlo celé sedmnácté století, ale i další dvě následující.
Velmi výrazné změny ovlivňující i život místních obyvatel nastaly hned se začátkem osmnáctého století, a
to příchodem prvních židovských obyvatel, kteří se zde ve stále vzrůstajícím počtu usídlili na další více než
dvě stovky let. Jejich přítomnost přinesla do vsi oživení projevující se podomním obchodováním, ale i
vznikem tří obchodů a řeznického krámku. V provozu měli Židé i vinopalnu, koželužnu a draslovnu.
Zabývali se též – do té doby neznámým řemeslem – vlasařstvím a následně také síťkařstvím. K tomu ale
došlo až ve druhé polovině 19. století. Dá se říci, že jejich přičiněním se Dřevíkov rozvíjel a ožíval. I když
většina obyvatel stále žila v chudobě, rodinám „vlasařů“ se načas dobře dařilo a ženám „síťkařkám“ byla
poskytnuta pracovní příležitost.
S příchodem Židů na Dřevíkov došlo i k dosud nevídanému stavebnímu rozvoji. V krátké době si postavili
dvanáct obytných domů, a tak vznikla židovská část dodnes nazývaná Židovská ulice, založili vlastní
židovský hřbitov, postavili synagogu a židovskou školu s lázní, zvanou mikve. Během let se počet Židů
natolik rozrostl, že při sčítání obyvatel v r. 1836, tvořili více než třetinu všech obyvatel. Tím, že zdejší
vrchnost poskytla Židům azyl, a to v té nejmenší vesničce, ve které po sobě zanechali významné památky, se
Dřevíkov stal evropskou raritou.
Vraťme se ještě do konce 18. století a vzpomeňme na naše vlastenecky smýšlející předky, které svým
způsobem zasáhlo probouzející se obrozenecké hnutí. Dočteme se o tom v prvotině K. V. Raise Jak hráli o
králi Václavovi, popisující skutečné události. A tak se dovídáme o dřevíkovském sládku Štětinovi, který
vozil z Prahy vlastenecké knihy a šířil je mezi obyvatelstvem. Šatlava místního pivovárku se stala místem,
kde se sousedé scházeli a se zápalem naslouchali předčítání z těchto knih.
Koncem tohoto století čítal Dřevíkov již 48 obydlí, Veselý Kopec 8 a Jančour 4. Potom se na desítky let
stavební vývoj zastavil, počet popisných čísel zůstal až do 20. století bez změny.
V následujícím devatenáctém století zasáhlo naše předky několik nešťastných událostí. Jako ty nejhroznější
se do historie obce zapsaly dva rozsáhlé ohně. Požárem v r. 1848 vyhořelo celkem deset domů, několik z
nich až do základů. A tak lehla popelem celá východní část obce obývaná Židy. Ten druhý vypukl v r. 1862
a zasáhl osm domů křesťanů v severozápadní části. Také po nich zůstalo jen spáleniště. Zanedlouho po obou
požárech vyrostla na stejných místech nová stavení. V židovské části na místě původních roubených
chaloupek postavili Židé zděné, jednopatrové domy, připomínající městskou výstavbu. Také po druhém
požáru vznikla na původních místech nová zděná stavení, ale hospodářského stylu. Ovšem jaké úsilí museli
k obnově svých obydlí naši chudí předkové vyvinout a kolik odříkání a lopoty je to asi stálo! Těžko se
vzpamatovávali z následků požáru, netrvalo dlouho a postihlo je další trápení. V r. 1866 po vítězné bitvě nad
Rakouskem obsadilo na nějaký čas Dřevíkov dva tisíce vyhladovělých pruských vojáků, vracejících se z
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bitvy domů. A tak se stalo, že Dřevíkovští, sami chudí, přišli o vše, co se dalo jíst, o veškeré své zásoby na
zimu, dokonce i o zásoby dřeva, některým byl odebrán i dobytek. Tuto událost podle vlastních vzpomínek
popisuje místní rodák spisovatel František Hrnčíř v povídce Jasno i chmurno.
Nastupující 20. století přineslo celé zemi mnoho revolučních událostí. Svým způsobem se dotkly i
Dřevíkova. Z vyprávění pamětníků víme, jak těžce prožívali první světovou válku, a to nejen muži na frontě,
ale také jejich ženy a matky, žijící ve veliké bídě a samy se starající o hospodářství, o nasycení svých dětí a
žijící v obavách o životy svých mužů. Z nich patnáct ve válce položilo své životy. Vyhlášení samostatné
ČSR přineslo naději v lepší zítřky. Tu dobu už prožívali rodiče nás starších obyvatel, a od nich víme, že i za
první republiky převládala ve většině domácností chudoba. Vypuknutím druhé světové války, kterou jsme
jako děti prožívali i my, nejstarší zdejší obyvatelé, přibyla k chudobě absolutní nesvoboda, národnostní
útisk, fašistické zatýkání. V této těžké době naštěstí z obyvatel Dřevíkova nikdo zatčen nebyl, i když několik
rodin se zapojilo do protifašistického odboje, pomáhaly partyzánům a dokonce je ukrývaly. Ke cti místních
obyvatel, kteří o této činnosti věděli, nikdy nebyla prozrazena. Hrůza však provázela každý den, kdy
přicházely zprávy, kteří lidé v okolí byli vyslýcháni, zatčeni a vězněni. Kamenická škola se v těch dobách
stala místem výslechů a týrání. Většina mužů ze Dřevíkova byla za okupace nasazena na nucené práce v
Německu, odkud se několik z nich již domů nevrátilo. V druhé světové válce zahynulo pět našich
spoluobčanů. S nepopsatelným jásotem, štěstím, euforií a vzájemným objímáním vítali Dřevíkovští, kteří se
seběhli na návsi, ukončení války.
Všechny poválečné revoluční změny se nemalou mírou dotkly i obyvatel naší vesničky. Připomeňme jen tu,
pro místní rolníky z počátku velmi bolestnou, jíž byla „kolektivizace vesnice“, tedy zakládání zemědělských
družstev. Většina rolníků se nemohla smířit se scelováním těžce nabytých pozemků, se společným
hospodařením. Avšak po překonání počátečních obtíží, díky pracovitosti a zkušenostem zdejších rolníků,
přicházely úspěchy a velmi dobré výsledky. A tak druhá polovina dvacátého století, s rozvojem průmyslu v
okolí spojeným s možností výdělků, s úspěchy v zemědělství, ale i celkovým společenským vývojem a
pokrokem, znamenala i pro zdejší občany odstranění chudoby a bídy, podstatné zvýšení životní úrovně,
srovnatelné s ostatními regiony v zemi. Již od šedesátých let minulého století provází Dřevíkov problém s
ubývajícím počtem obyvatel. Mladí lidé začali postupně naši vesničku opouštět a zakládat rodiny jinde,
většinou tam, kde našli práci a byt. Doma zůstali jen jejich stárnoucí rodiče, kterých ubývá, lidé
důchodového věku a jen několik mladých rodin. Mnoho stavení tak začalo sloužit už jen jako rekreační
obydlí. Přesto v nedávných letech i nyní, v začátcích jednadvacátého století, zde několik domů přibylo. V
současné době má Dřevíkov 63 popisných čísel. Z toho je 24 trvale obydlených a 39 sloužících jako
rekreační chalupy. Celkový počet obyvatel je 94. Zajímavé je porovnání s rokem 1836: Dřevíkov měl v tom
roce 60 popisných čísel s 421 obyvatelem.
Podrobná historie naší vesnice je sepsána v Kronice Dřevíkova, kterou vydala Obec Vysočina v roce 2017.
Za dvacet let budou místní obyvatelé slavit významné pětisté výročí Dřevíkova. K tomu přeji všem zdejším
lidem i budoucím generacím šťastný život v míru a svobodě.
Dagmar Zelená
______________________________________________________________________________________

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE V MOŽDĚNICI, DŘEVÍKOVĚ A SVOBODNÝCH HAMRECH
USKUTEČNÍ
PÁTEK 4. LISTOPADU 2022 (16:00 Svobodné Hamry,
16:30 Dřevíkov a 17:00 Možděnice)
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Tapouchův trojboj 2022
Jelikož tradice se musí dodržovat a naši vodáci rádi navzájem měří své síly, uspořádali jsme i letos velmi
náročný, záludný a rozmanitý závod s názvem Tapouchův trojboj. Na již 13. ročník sestavili naši Tapouši
velmi pečlivě své týmy a všichni jsme se společně sešli v sobotu 1. října na rybníku Chobot, kde se konalo
zahájení, úvodní disciplína a odkud se všichni účastníci vydávali na trať přibližně 15 kilometrů dlouhou. O
putovní lampu za první místo a další putovní ceny se tentokrát rozhodlo bojovat osm týmů, konkrétně: Jedna
rodina, Bobříci, Střelené šípy, Mikešovi, Ještěrky, Kufříci, Křemílci a Muchomůrky. Všichni závodníci měli
stejný úkol, kterým bylo po splnění první disciplíny, tedy slalomu na lodi, projetí vytyčené trasy na kole.
Cestou získávali razítka, plnili disciplíny a hledali slova, ze kterých v cíli skládali větu, jež měla rovněž vliv
na jejich celkový výsledek. Disciplíny si pro závodníky připravili naši skvělí komisaři, kteří svá stanoviště
rovněž hodnotili a dohlíželi na fair play. Závodníky čekal například náročný běh do vrchu, uzlování,
rybaření, hasičské dovednosti, poznávačky, stanoviště na paměť, vědomosti nebo zručnost. Při zdolávání
náročné trasy těžkým terénem musel každý tým navíc ještě vymyslet básničku s využitím zadaných slov. Tu
výherní letos složilo družstvo s názvem Muchomůrky, které si navíc ještě odneslo cenu „Plaváček“ za
cvaknutí na rohozenském rybníku. V cíli na vodácké klubovně v Trhové Kamenici bylo pro všechny
připraveno zasloužené občerstvení a vyhlášeny výsledky. První místo se letos podařilo vybojovat týmu
Bobříci. Druhý skončil tým Jedna rodina a třetí místo získali Křemílci. Všechna družstva předvedla skvělé
výkony, za které jim ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme za účast. Rovněž pak moc děkujeme všem
skvělým komisařům, organizátorům a sponzorům. Snad se nám tato skvělá akce podaří zorganizovat znovu
za rok!
Za vodácký oddíl Tapouch Barbora Polánská

____________________________________________________________________________________

O Vánocích s Kamilou Skopovou
V úterý 13. 12. 2022 od 16 hodin se
uskuteční ve Rváčově v knihovně setkání
s oblíbenou spisovatelkou paní Kamilou
Skopovou. Všichni jste srdečně zváni.
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Posvícenský fotbal ve Svobodných Hamrech
V sobotu 22. 10. se dobrovolní hasiči ze Svobodných Hamrů sešli k posvícenskému fotbalovému utkání.
Role pořadatele a zároveň rozhodčího se ujal V. Blažek. Na zeleném pažitu proti sobě nastoupili zástupci
starší i mladší generace. O výsledek šlo až v poslední řadě. Každý se snažil předvést zajímavý výkon a našli
se i tací, kteří v sobě objevili nevídané fotbalové schopnosti. Po zápase došlo na kopání penalt a závěrečné
hodnocení v místní hasičárně. Zástupkyně něžného pohlaví připravily výborné občerstvení a společně jsme
poseděli při sklence něčeho dobrého. Doufáme, že tradice zůstane zachována i do dalších let a budeme se i
nadále scházet.
SDH Svobodné Hamry

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TRHOVÉ KAMENICI
XIV. ročník Soutěže v první pomoci v Hlinsku – očima soutěžících
Ráno v osm hodin jsme vyrazili z Trhové Kamenice do Hlinska. V půl deváté bylo zahájení a losování
startovních pozic. K naší smůle jsme si vylosovali jedničku a již v devět jsme vyrazili na první stanoviště.
Sice s obavami, ale natěšení na společné zážitky a nové vědomosti (a samozřejmě na nějaké maličké
odměny za konec soutěže). Na prvním stanovišti se nacházel dědeček, který dostal infarkt a jeho vnučka,
která spadla a narazila si hlavu o kámen a dostala otřes mozku. Bylo zajímavé vidět, jak vypadá infarkt a
hlavně ho ošetřit. Jelikož to bylo naše první stanoviště po dlouhé době, nebudeme vám lhát, moc se nám
nepovedlo. Byli jsme z toho trochu rozhození, ale vydali jsme se na druhé stanoviště. To bylo asi
nejzajímavější ze všech. Nacházeli se zde dva lidé – jeden opilí a druhý s žilním krvácením. Situaci jsme
vyřešili docela dobře a s větší nadějí jsme se vydali už ke třetímu stanovišti. Tady jsme našli dvě dívky,
jedna v bezvědomí – nedýchala a druhá měla zlomenou ruku. Tohle stanoviště se nám povedlo na jedničku
podtrženou. Už celý nadšení jsme se odkutáleli do kotelny, na již poslední stanoviště. Tady jsme si
vyzkoušeli adrenalin, protože tu byli dva zranění s žihadly. Dívka byla alergická, kluk byl v bezvědomí a
nedýchal. Adrenalinové pero bylo opravdu zážitek. Celou tuhle situaci jsme také zvládli na výbornou.
Potom jsme si šli vyzkoušet defibrilátor. Když jsme měli hotovo, šli jsme si odpočinout a pak přišlo
vyhlášení. Začalo se vyhlašovat od čtvrtého místa a my si drželi palce, abychom již po dvanácté obhájili
první místo. A ono se to povedlo! Celý nadšení jsme šli pro medaile a pro odměny a pak už nezbývalo nic
jiného, než jet domů a radovat se z vítězství.
Zdravotnický tým z Trhové Kamenice: Barbora Švecová, Josef Švec, Kryštof Andrle a Radim Holub
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Projekt houby
Šestá třída propojila několik vyučovacích hodin a za pomoci projektového učení se žáci seznámili
s nejznámějšími druhy hub. V pátek 30. 9. se v rámci hodin přírodopisu věnovali popisu stavby těla hub na
interaktivní tabuli, jejich charakteristice, rozmnožování. Poté se všichni společně s paní učitelkou vydali na
výstavu hub do Slatiňan, kde se setkali s mykologem panem Kuberou, který jim prozradil zajímavosti o
pěstování hlívy a žampionů v domácím prostředí. Zároveň zde vyzkoušeli aplikaci Google Lens, která jim
pomohla určit vybranou houbu.
Projekt pokračoval v pondělí 3. 10., kdy si žáci měli přinést na ochutnávku houbové občerstvení domácí
výroby. Seznámili se způsoby konzervace hub, první pomocí při otravě a dalšími zajímavostmi o houbaření.
V hodině angličtiny potom využili houbové domečky Šmoulů, a procvičovali přítomný čas průběhový. Celý
projekt byl zakončen hodinou výtvarné výchovy, kdy žáci kreslili „kouzelné houby“ pastelem. Po celou
dobu probíhala fotodokumentace, kterou si můžete prohlédnout.
Mgr. Petr Novák

Dobrodružná cesta ježka Jožky k zimnímu spánku
Se začátkem podzimu jsme si pozvali v úterý 11. 10. 2022 do školy paní Sodomkovou z Regionálního
muzea Chrudim, aby v 1., 2., a 3. třídě zpestřila výuku a přicházející podzim. Připravila pro nás edukační
program Dobrodružná cesta ježka Jožky k zimnímu spánku. Společně jsme přemýšleli, čím vším se ježek
živí a čím si nacpe bříško, aby přežil zimu. Nejsou to jablka, jak jsme si mysleli, ale jsou to např. červíci,
brouci, hmyz a granule. Je totiž hmyzožravec. V další části programu se ježek setkal s dalšími zvířátky
z lesa, pole, louky a rybníka. Ta jsme také správně nakrmili tím, čím se živí, a určili, která z nich se také
ukládají k zimnímu spánku. A nezbývalo, než ježka houpáním a zpíváním uspat. V přírodě mu můžeme
postavit k přezimování ježkovník. Nebo mu nechat na zahradě přírodní útočiště, jako třeba kompost,
hromadu listí a větvičky.
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Autorské čtení
Dne 29. 9. 2022 se 6. a 7. třída zúčastnila autorského čtení s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou, která
píše knihy pro děti a mládež všech věkových kategorií a nejrůznějších žánrů.
Paní spisovatelka představila šesťákům a sedmákům několik svých knih. Naše žáky nejvíce zaujalo povídání
o knize Go! Kniha pojednává o řadě dobrodružných příběhů o přežití v krizových situacích – Šest dětí ve
věku 10 – 16 let se ocitá v ohrožení života. Všichni musí spojit síly, znalosti, zkušenosti a projevit vůli
přežít, aby se dostali do bezpečí.

Stonožka
Ve čtvrtek 20. 10. 2022 měli žáci 4. třídy program všeobecné primární prevence s názvem Stonožka. S
lektorkami žáci strávili 3 hodiny, které byly vyplněny spoustou her, pohybových aktivit a soutěží, jejichž
cílem bylo posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese. Žáci si dopoledne
užili a program se jim moc líbil.

Národní muzeum v přírodě – Veselý Kopec

Vánočně vyzdobené interiéry na Veselém Kopci představí od 26. listopadu do 4. prosince tradiční sváteční
zvyky minulosti. Program přibližuje tradiční zvyky, ukázky a výrobu předmětů provázejících vánoční čas
dřívějších dob.
V neděli 4. prosince vše vyvrcholí od 9.00 do 15.00 hodin tradičním Adventním jarmarkem, s prodejem
výrobků lidových výrobců a doprovodným kulturním programem. Jarmark zakončí celý program „Vánoce
na Veselém Kopci“. POZOR NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ!!!
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