
Pohřebačský jarmark 2022 

10. ročník 

Lidová řemesla a umělecká tvořivost 

 

V obci Opatovice nad Labem, místní části Pohřebačka, se již stalo tradicí pořádání jarmarku lidových řemesel vždy 
na svátek sv. Václava, tj. 28. září.  

Naše obec leží ve strategické oblasti mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice.  

Předcházejících 9 ročníků mělo mezi návštěvníky i zúčastněnými trhovci veliký ohlas.  

Připravujeme opět i bohatý kulturní program, aby se návštěvníci u nás cítili příjemně a dobře se pobavili. Náš 
jarmark pokaždé navštívilo téměř 3500 návštěvníků. Lákají je nejen stánky trhovců, bohaté občerstvení, atrakce 
pro děti, ale i vystoupení umělců všech žánrů na dvou podiích. V předchozích ročnících jsme zde přivítali Petru 

Janů, Naďu Urbánkovou, Dalibora Jandu, Věru Martinovou, Davida Deyla, Iva Jahelku, Marthu a Tenu Elefteriadu 

a mnoho dalších. Patrony jarmarku byli Jan Přeučil a Imrich Bugár. 

 

 

 

Zveme Vás na 10. jubilejní ročník Pohřebačského jarmarku. Rezervujte si i letos ve svém programu toto datum.  

 

Pořadatel:  Život na vesnici, z. s.  

  IČO 22751203 

 

  



Informace pro účastníky 

Přihlašovací formulář najdete na www.pohrebacskyjarmark.cz 

 

Termín konání:   středa 28. 9. 2022 9:00 – 17:00 hodin  

Pořadatel:  Život na vesnici, z. s. 
Kontaktní osoba:  Zuzana Hanušová  
Telefon:   774 314 441  

Email:    pohrebacskyjarmark@seznam.cz  

 

Způsob a termín pro přihlášení k účasti na akci 

 

Ceník poplatků pro trhovce 

Poplatek za trhové místo (3 bm) – nad 3 bm bude účtováno 150,- za 

každý započatý metr 
500,- 

Poplatek za trhové místo určené k prodeji občerstvení (3 bm) – nad 

3 bm bude účtováno 1.500,- za každý započatý metr 
5.000,- 

 

Případná přípojka elektrické energie a podmínky poskytnutí budou řešeny individuálně na emailu 

pohrebacskyjarmark@seznam.cz. V případě, že budete mít vlastní elektrocentrálu, uveďte to do poznámky 
v přihlášce.  

Přidělení trhového místa a uhrazení poplatku proběhne v den konání akce, tj. 28. 9. 2022. Místo registrace bude 
viditelně označeno.  

Přihlášením na jarmark se účastník zavazuje k dodržování dále popsaných podmínek:  

• umístění účastníka určuje výhradně pořadatel  
• pořadatel nebude poskytovat samostatné stoly ani židle ke stánkům, stánkem se myslí venkovní 

plachtový přístřešek s pultem/stolem  

• pořadatel má zájem o tradiční řemeslnou výrobu a preferuje výrobce, kteří zároveň řemeslnou činnost 
předvádějí  

• akce se koná pouze na veřejném prostranství obce  
• pořadatel může z akce vyloučit účastníka, který nebude dodržovat vyhlášené podmínky účasti, nebo se 

nebude řídit pokyny pořadatele  

Dopravní pokyny:  

Účastníci akce odstaví vozidla na místech přidělených pořadatelem nejpozději do zahájení akce.  

 

Za přípravný výbor Život na vesnici, z. s.  Josef Dostál, Zuzana Hanušová  

1. Zájemce podá přihlášku vyplněním formuláře na 
www.pohrebacskyjarmark.cz 

Uzávěrka přihlášek 13. 9. 2022 

2. Pořadatel potvrdí přijetí přihlášky  průběžně 

3. Registrace a přidělení místa 28. 9. 2022 6:00 – 8:00 hodin 

mailto:pohrebacskyjarmark@seznam.cz

