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Vánoční dárek ze Znojemska 
zakoupíte ve Vánočním dárkovém okénku 

ZnojmoRegionu (Obroková 2/10, Znojmo)  

každou adventní středu  
(2., 9., 16. a 23. prosince 2020) 

vždy od 9 do 19 hod. 

Nákupem podpoříte regionální výrobce  

a turistické služby Znojemska a Podyjí. 

 

 

MUZEUM VEDROVICE 
• Pravěký šperk z archeologického muzea Vedrovice =50 Kč  

• Bylinný pytlíček z muzejní předzahrádky: levandule  =30 Kč  

• Bylinný pytlíček z muzejní předzahrádky: meduňka  =30 Kč  

• Bylinný pytlíček z muzejní předzahrádky: šalvěj   =30 Kč  

 

DODAVATEL: 
Obec Vedrovice – Muzeum a informační centrum Vedrovice, Vedrovice 327, 671 75 Vedrovice  

Tel.: 607 026 631, E-mail: info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz  
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Vedrovice jsou známou archeologickou lokalitou,  

a to zejména díky vykopávkám osady a pohřebiště 

lidí kultury s lineární keramikou. Zdejší Muzeum 

bylo otevřeno roku 2010 a v budově je dnes krásná 

archeologická expozice na téma Vedrovice před 

6000 lety. Jedná se o období neolitu, kdy se na 

území usazovali první zemědělci. Pro rodiny s dětmi 

anebo školní výpravy jsou zde připraveny tematické 

pracovní listy anebo možnost si ze speciální hmoty 

vytvořit vlastní pravěký šperk... Vedrovicemi také 

prochází nenáročná Archeostezka Po stopách 

prapředků, která seznamuje s nejvýznamnějšími archeologickými lokalitami i přírodními zajímavostmi. 

Další expozice nesou názvy Krumlovský les a Venkovská stodola, ve které původní nářadí a náčiní 

připomíná stará řemesla a zemědělské práce. Součástí komplexu Muzea, kde díky reprezentativním 

prostorám probíhají také společenské akce, je i Místní knihovna a certifikované Turistické informační 

centrum. Před budovou najdete velmi příjemné dětské hřiště plné prolézaček a dřevěných herních prvků 

i udržovanou bylinkovou zahrádku. Ve dvoře je pak umístěno původní lopatkové kolo z větrné turbíny, 

která pomáhala čerpat a rozvádět vodu po vsi už od roku 1912. Od roku 1985 je větrné kolo zapsáno  

do seznamu kulturních nemovitých památek České republiky. 
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