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VÝROČÍ – 110 LET OD POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA  
NAROZENÍ PANNY MARIE V TRŠICÍCH

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozdravil v tomto 
podzimním čase jménem zastupitelstva 
Obce Tršice. Doufám, že následující chladné 
dny využijete k návštěvě některé z kulturních 
akcí, které pro Vás připravily naše spolky, po-
zvánky na tyto akce najdete na následujících 
stranách tohoto zpravodaje.

Nezadržitelně se blíží konec roku, a nám 
nezbývá, než bilancovat.Pro některé z Vás, 
jak pevně věřím, to byl rok krásný a úspěšný, 
avšak pro mnoho občanů tršicka to byl rok, 
ve kterém je přímo či nepřímo ovlivnilo dění 
v naší základní škole. Není dne, kdy by někte-
rý člen zastupitelstva nebyl dotazován na si-
tuaci ve škole a naše následné kroky. Jediné, 
co mohu v této chvíli napsat je to, že situace 
je nadále monitorována, a obec spolupracu-

je se všemi složkami státní správy, které jsou 
nám nápomocny při řešení „tohoto neštěstí“.

V současné době se blíží ukončení prací 
na skupinovém vodovodu, v závěrečné fázi 
oprav je také kaple v Lipňanech, která je 
krásnou dominantou obce a v plné kráse si 
ji budeme moci všichni prohlédnout na tra-
dičních lipňanských hodech. Hotová je již 
kompletní projektová dokumentace ke ko-
munitnímu domu seniorů, ve které muselo 
být bohužel zohledněno stanovisko památ-
kářů. U tohoto projektu však musíme zvážit 
naše finanční možnosti, neboť´ vodovod 
zaťal pomyslnou sekeru do našeho rozpoč-
tu dosti hluboko. Nadále podporujeme tuto 
výstavbu, avšak předpokládaný rok zahájení 
realizace tohoto projektu, tedy rok 2017, se 
bude muset posunout. V tomto měsíci pro-
bíhá oprava a kontrola střech na obecních 

budovách. Obnovuje se historická kaštano-
vá alej k Zákřovu, kterou nefinancuje obec 
Tršice, nýbrž správa silnic. Dokončeny byly 
opravy komunikací, do kterých byl položen 
zmiňovaný vodovod.Noví odběratelé vody  
z obecního vodovodu v místních částech bu-
dou kontaktováni naším technikem a po vzá-
jemné domluvě jim bude nainstalován vo-
doměr. Občanům Tršic zastupitelé roznesou 
připravené smlouvy o odvádění odpadních 
vod kanalizací.

Na závěr bych chtěl poděkovat Farní radě 
za rozhodnutí o dovršení prací na průčelí 
kostelav Tršicích, takže příští hody se nám 
ukáže kostel alespoň z části v novém kabátě.

Mnoho klidných chvil v nastupujícím ad-
ventním čase Vám ze srdce přeje

Březovský Jan 
místostarosta obce

V neděli 16. října jsme ve farnosti oslavili 
slavnostní bohoslužbou výročí 110 let od po-
svěcení kostela v Tršicích. Za tu dobu již vícero 
generací  farníků na tomto místě čerpalo ze 
zdroje Božího slova a prostředků posvěcení 
pro život svůj i pro rodinný život. Již 110 let 
je Bůh na tomto místě oslavován věřícími. Tak 
dlouho je tršický kostel dominantou městyse 
Tršice.

Roku 1893 za faráře dp. Jana Otha se ve 
farnosti objevila myšlenka postavit nový 
důstojný chrám sloužící ke cti Boží a k okra-
se farnosti. K tomu účelu byly pořádány ve 
vesnicích patřících do farnosti sbírky. Dolo-
plazy se rozhodly jít svou cestou a postavit 
si vlastní kostel  / byl uveden do provozu již 
r. 1896/. Realizace nového kostela vázla. Tři 
návrhy úřady zamítly. V nesnázích se farnost 
obrátila na c.k. ministerstvo vnitra. Nápo-
mocným při vyjednávání s úřady byl tehdejší 
zemský a říšský poslanec dr. A. C. Stojan, poz-
dější olomoucký arcibiskup. Práce na plánech 
kostela se ujal vrchní inženýr Eduard Zotter. 
Vypracoval nákres, který bylo možno reali-
zovat Podrobné plány vyhotovil jeho kolega  
Dr. Josef Piskač, architekt a c.k. ministerský 
vrchní inženýr. Nákres kostela byl r. 1903 
schválen c.k. ministerstvy vnitra a kultu k re-
alizaci. Stavba kostela bez vnitřního vybavení 
počítala v rozpočtu  s částkou 120 000 K.  Stav-

bu nového kostela realizoval farář P. Ferdinand 
Plachý, rodák z Věrovan u Tovačova, který vedl 
farnost v letech 1898 – 1912.

Dne 30. března 1905 byla naposledy slouže-
na mše svatá ve starém kostele, následně byl  
s povolením příslušných úřadů zbourán. Bo-
hoslužby byly nadále slouženy v objektu pan-
ské ovčírny. 22. května 1905 byl položen a po-
svěcen základní kámen nového kostela.

Z 8 stavitelů, kteří se ucházeli o zakázku, 
byli vybráni dva, A. Hudec z Hranic a J. Sedla-
řík z Lazů ve Slezsku. Stavba byla realizována  
s podporou představitelů městyse i zámecké-
ho panstva. Metropolitní kapitula věnovala na 
stavbu chrámu 100 000 pálených cihel. Stavba 
vlastního kostela proběhla velmi rychle, již ná-
sledujícího roku byla stavba dokončena.

 Dne 18. října 1906 o ½ 8 začalo slav-
nostní  svěcení kostela světícím biskupem  
Dr. K. Wisnarem. Odpoledne biskup udělil svá-
tost biřmování 220 biřmovancům z farnosti. 
Dne 14. listopadu proběhl v novém farním 
kostele první křest – Boženy Oherové, dcery 
Leopolda Ohery ze Zákřova. Od té doby do 
dnešní doby se v našem chrámě uskutečnily 
stovky dalších křtů, proběhlo mnoho svateb  
a rozloučení při pohřbech.

 V současnosti našemu kostelu schází hod-
ně do krásy, kterou měl v době svěcení kos-
tela. Farnost již několik let opravuje průčelí 

chrámu. V posledních dvou letech, přes velké 
ujišťování o zájmu provádět práce, nenastou-
pila firma, která byla původně vybrána výbě-
rovým řízením. Z toho důvodu ukončujeme 
spolupráci s touto firmou z Uničova.  Ještě le-
tos stavební firma Zendulka z Bukovan udělá 
alespoň některé práce na kostele, a případně  
v příštím roce zbývající práce na průčelí. V ná-
sledujícím roce bychom chtěli dokončit zbý-
vající část prací, aby zmizelo lešení v průčelí 
kostela.

 Kostel byl vybudován velkým úsilím faráře 
P. Ferdinanda Plachého, mnoha farníků a dob-
rodinců, díky štědrosti těch, kteří viděli ve stav-
bě nového kostela dílo, kterého si cenili. Všem 
těm patří velké díky, také těm,  kteří se snažili 
jejich odkaz udržovat v následujících dobách 
až do dneška. Byl bych rád, kdybychom se 
nenechali zahanbit a vzali si tuto dominantu 
městyse za svou a případně podle svých mož-
ností pomohli uvést do původní krásy.

Za zmínku stojí, že sám farář-budovatel,  
P.Ferdinad Plachý, zbudoval ze svých pro-
středků hlavní oltář v ceně 8 550 K, což byla 
v té době opravdu velká částka. Připomínkou 
tohoto kněze, který měl největší zásluhu na 
zbudování chrámu, je socha jeho křestního 
patrona, sv. Ferdinanda, ve venkovním výklen-
ku chrámu blízko vstupu do sákristie kostela.

P. František Foltýn, administrátor
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Muzeum

Sbor pro občanské záležitosti - Zájezd  důchodců

Sbor dobrovolných hasičů Tršice oslavil 120. výročí 

Milí spoluobčané,

Ráda bych Vám poděkovala, za hojnou ná-
vštěvu našeho obecního muzea v době ho-
dových slavností, kde pro vás byla připrave-
na tematická výstava k 110. výročí postavení 
kostela a 120. výročí založení místní školy.

Také během roku zavítalo do tršického mu-
zea několik skupin z celé Moravy, např. zra-
kově postižení z Ostravy, turistická skupina 
z Havířova, a nebo Domov pokojného stáří  
z nedaleké Velké Bystřice atd.. Všichni ná-

vštěvníci byli nadšeni a překvapeni tím, jak 
taková menší víska disponuje tak krásnou 
sbírkou a není jí lhostejná její minulost. Ob-
zvláštní uznání jsme sklidili u seniorů z již 
zmiňované Velké Bystřice, kde se o nás hovo-
řilo ještě pěkných pár dnů po návštěvě. Bo-
hužel rozšíření muzea, které máme v plánu 
se muselo odložit, jelikož je potřeba nema-
lých finančních prostředkůna tento projekt. 
Děkuji tímto za kladné ohlasy k výzvám o da-
rování starých pokladů z půd a komor, určitě 
je časem využijeme k expozici.

Také o hradní sklepení projevil zájem ne-
daleký pivovar, který odebírá tršický chmel,  
a v jeho spolupráci máme v plánu zbudovat  
v těchto prostorách pivovarnický skanzen. 
Vše je však zatím ve fázi jednání a plánů, tak 
doufejme, že se vše zdaří a na příštích ho-
dech vás něčím novým překvapíme.

Dále bych Vás ráda pozvala do našeho mu-
zea v době rozsvěcování vánočního stromku 
25. listopadu.

Těším se na shledanou
Svrčková Lenka, správkyně muzea

Oslavy 120 let od založení Sboru dobro-
volných hasičů v Tršicích se uskutečnily dne 
27.8.2016. Zahájil je ve 13:00  slavnostní prů-
vod obcí v doprovodu Záhorské kapely. Pak 
oslavy pokračovaly v areálu u zámku, kde 
mimo bohatého programu proběhlo oceně-
ní zasloužilých členů sboru.

Z programu jsme mohli vidět vyprošťová-
ní osob z havarovaného automobilu, a to jak  
v podání našich mladých hasičů, tak i jednot-
ky SDH Hlubočky. Byla zde k vidění hasičská 
technika jak z dob dřívějších, tak i novodobá, 
která byla nejen z Tršic, ale i z okolních sborů 
a to Doloplaz, Zákřova, Hluboček a HSZ Olo-
mouc.

Těmto sborům patří velké díky za jejich čas 
a ochotu techniku na oslavách vystavit.

SRPŠ a Tršičtí hasiči zvou na tradiční 

rozsvícení vánočního stromu
dne 25. listopadu v 17 hod.na zámeckém nádvoří
Vystoupí žáci Mateřské a Základní školy v Tršicích

V klubovně jsme si mohli prohlédnout 
nejen důkazy úspěchů našich nejmladších 
členů, sportovních družstev mužů a žen, ale 
i přehled historie hasičstva. Ten nám spolu  
s hasičskými kroji zapůjčilo hasičské muze-
um z Dřevohostic, kterému tímto velmi dě-
kujeme.

Díky pěknému počasí byla účast hojná, 
a protože sluníčko opravdu hřálo, připravili 
jsme pro děti i rodiče bazén a pěnu.

Oslav se zúčastnili nejen místní obyvatelé  
a hasiči, ale i hosté z Velkého Týnce, Vacano-
vic, Doloplaz, Zákřova a Hluboček.

Večer oslavy pozvolna přešly v zábavu, 
kde k poslechu a hlavně k tanci hrála kape-
la Negativ. V deset hodin večer jsme mohli 
shlédnout působivou ohnivou show v podá-

ní skupiny historického šermu Dragers, která 
sklidila velký úspěch.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Olo-
mouckému kraji a obci Tršice za podporu, kte-
rou nám při oslavách poskytly a poděkování 
patří samozřejmě i těm hasičům z Tršic, kteří 
věnovali nemálo času a úsilí přípravě oslav.

Za zmínku stojí také každoročně konaná 
pohárová soutěž ze 6. srpna. Tentokrát byla 
poprvé organizovaná jako noční soutěž. Vě-
říme, že přes mírné začátečnické zádrhely 
uspokojila 15 soutěžících družstev i diváky. 
Současně se soutěží probíhala discotéka.

Na obou akcích bylo pro soutěžící, učinku-
jící i diváky připraveno bohaté občerstvení.

Výbor SDH Tršice

Každým rokem v září pořádá Sbor pro ob-
čanské záležitosti pro důchodce starší 70 let 
zájezd. Proč pro důchodce až od sedmdesát-
ky ?  Není to nic nového a stále více se nám 
potvrzuje, že „mladodůchodci“ - tedy ti mlad-
ší - jsou většinou po všech stránkách schop-
ni vyjet za krásami naší vlasti sami. Program 
zájezdu je přizpůsoben tak, aby odpovídal 

hlavně zdravotním možnostem všech zú-
častněných. 

„…a dé to do teho zpravodaja“, bylo řeče-
no. A tož jak jsem slíbila, tak to sem dávám.

Vybrat cíl zájezdu tak, aby tam většina už 
nebyla, dlouho se nechodilo, nebyly tam 
schody a hlavně aby bylo hezké počasí, toť 
věru není úkol lehký. Ale tentokrát to vyšlo, 

myslím, že se dá říct, téměř na 100 % (nějaké 
ty schody tam přece jen byly). 

Patnáctého polevila vlna veder, což byla 
pozitivní vyhlídka. Uvítací štamprlička nála-
du nepokazí  a  taková svačinka v autobuse, 
čerstvě připravená nebo ráno pečený kolá-
ček, a nejen to, už patří k cestovnímu rituálu. 
Vyjíždíme s písničkou a vracíme se s výhrou 



číslo 4/listopad 2016 3

v tombole, která je několikanásobná, proto-
že se i sami důchodci na ní podílejí, zkrátka 
- stojí to za to.

Ale kam jsme vlastně jeli ?  Navštívili jsme 
expozici „Živá voda“ v obci Modrá, kde jsme 
v podvodním tunelu pozorovali život pod 
vodní hladinou. Tento tunel ve sladké vodě 
v přírodě je ojedinělým experimentem  
v rámci celé Evropy. Opravdovým zážit-
kem ovšem byla KOVOZOO ve Starém Měs-

tě u Uherského Hradiště, která se nachází  
v areálu pro zpracování a recyklaci odpadů. 
Spatřili jsme mnoho jedinečně propracova-
ných zvířat v životní velikosti, vyrobených  
z kovového odpadu, umístěných v zajíma-
vém a netradičním prostředí. Viděli jsme ze-
vnitř dopravní letoun L-610, první prototyp, 
který byl vyvinut v závodech LET Kunovice. 
V kempu Slovácký Dvůr v Ostrožské Nové 
Vsi nám připravili oběd a závěrem opět ZOO, 

tentokrát papouščí v Bošovicích. Z 80 voliér  
na nás pokřikovali papoušci různých druhů 
a areál s množstvím zeleně s okrasnou vodní 
plochou vytvořil celkový příjemný pocit při 
procházce zahradou. 

Téměř 11 společně strávených hodin utek-
lo jako voda. A pro nás je největší odměnou 
spokojenost a radost ve tvářích výletníků.

Za SPOZačky V. Vybíralová
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Anglický kurz TalkTalk

Čtení z obecních kronik 

Ve dnech 3. – 7. 10. 2016 proběhl na naší 
škole kurz v anglické konverzaci TalkTalk, kte-
rého se zúčastnili zájemci z  řad žáků 7. – 9. 
ročníku. Po celý týden byla v Tršicích americ-
ká lektorka Melanie Mallory. Každý den měli 
žáci 6 vyučovacích hodin angličtiny, které se 

V minulém vydání Tršického zpravodaje 
jsem začal uveřejňovat na pokračování vý-
pisky z obecních kronik. Začal jsem tršickou 
kronikou a dnes v ní budu pokračovat.

Mlynář lidumil
Dne 11. ledna 1946 rozšířila se v Tršicích 

a okolí smutná zvěst, že zemřel po krátké  
a těžké nemoci 56 letý tršický mlynář Eduard 
Pospíšil. Co znamenal pro mnohé za okupa-
ce v Tršicích a vzdálenějších obcích ví všichni 
kdož trpěli nedostatkem potravin, ale i v Ně-
mecku a hlavně v koncentračních táborech, 
kde zasílané pečivo bylo z mouky od tohoto 
mlynáře za nepatrný peníz na černo prodané. 
Do Tršic se přistěhoval po první světové válce 
před 30ti lety. Peníze neukládal, ale investo-
val je do podnikání. Malý mlýn přebudoval 
na moderní velkomlýn, aby mohl dodávat 
mouku tu nejlepší. Postavil pilu, nebotˇz Tr-
šicka museli daleko vozit klády na pořezání. 
Svým podnikáním snažil se prospěti celému 
okolí. Často za okupace se vydával v nebez-
pečí pro dobro českých lidí s nimiž cítil jako 

skládaly z různých aktivit podporujících kon-
verzaci. Žáci pracovali jednotlivě, ve dvojicích 
nebo ve skupinách. Některé hry probíhaly i 
venku. Prostřednictvím těchto her mohli žáci 
lektorce představit Tršice. Na závěr každý 
účastník obdržel certifikát o absolvování kur-

člen sokolské jednoty. Skutkem v těžkých do-
bách prokázal pomoc trpícím nouzí nejen na 
venkově, ale i ve

městě. Opravdový přítel, jak se říká, pozná 
se v nejtěžších dobách. A takovým byl mly-
nář lidumil našemu lidu. ... Zemřelý byl dne 
15. ledna pohřben na zdejším hřbitově a na 
poslední cestě mu přišlo vzdát poctu velké 
množství občanstva. U hrobu ocenil jeho zá-
sluhy tršický rodák Dr. O. Karlik, generální vi-
kář z Olomouce, za loveckou společnost ná-
jemce honitby, ředitel školy Metoděj Vaculík 
a za hasičský sbor vzdal mu díky Josef Spáčil. 
Loučíme se tiše s dobrodincem trpících chu-
dých, kterým pomáhal v dobách nejtěžších,  
a nezapomeneme.

Mladí herci
Místní skupina Svazu československé mlá-

deže utvořila v roce 1952 divadelní kroužek 
a jako první divadelní hru sehráli Vojnarku 
od Aloise Jiráska. Herecké výkony byly vcel-
ku dobré a bylo by si přáti, aby naše mládež 
na této cestě vytrvala k dalším ůspěchům na 

zu. Žákům se celý kurz velmi líbil, zvláště růz-
né hry a také možnost komunikovat s rodilou 
mluvčí. Většina účastníků vyjádřila přání kurz 
v budoucnu zopakovat.

Mgr. Barbara Sittková
učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

jevišti. Také dobře pracuje čtenářský spolek 
svazáků.

Vrátil se v roce 1952 do vlasti
Z početné rodiny Večerovi vyšlo do uče-

ní šest dětí. Nejstarší Jan po vyučení insta-
latérem před 25ti lety odejel do Argentiny  
a tam si zřídil instalaterskou živnost. Bydlel 
v hlavním městě Buenos Aires, kde měl svůj 
vlastní domek. Po druhé světové válce se tam 
však poměry velmi zhoršily. Mnoho nacistů  
z Německa uprchlo právě do Argentiny, kde 
se ukryli. Argentína byla zmítána fašismem 
a za pobytu Večere se tam vystřídalo devět 
presidentů. Z neklidných poměrů se rozhodl 
vrátiti do vlasti ku svému bratrovi, který je 
u nás nájemcem hostince na Radnici. Před 
odjezdem prodal svůj domek a 45 procent 
z prodejní ceny musel odevzdat státu. Říká, 
že je šťasten ve své vlasti, kde se opět chopil 
práce mezi svými. Je zaměstnán v Olomouci, 
kam z naší obce dojíždí. 

Miroslav Rozkošný
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Dopravní výchova na 1. stupni ZŠ 4. 10. 2016
Čtvrtého října 2016 proběhl na 1. stupni tra-

diční projekt s dopravní tematikou za účasti 
policie ČR.  Na začátku školního roku je aktu-
ální a potřebné připomenout dětem pravi-
dla silničního provozu, chování v dopravních 
prostředcích a na autobusové zastávce, projít 
bezpečnou cestu dojíždějících žáků do školy, 
respektovat  pravidla při přecházení z jedné 
budovy školy do druhé. 

Děti pracovaly v šesti skupinách, které 
odpovídaly věku a zaměření. První, druhá  
a třetí skupina se zaměřila na  chodce, 4.,5.  
a 6. skupina probírala  cyklisty. Každá skupina 
absolvovala jedno povinné„školení“ u policis-
tů. Kromě jich samotných, dopravních značek 
a pravidel silničního provozu děti zaujal pří-
stroj, který slouží k zjišťování alkoholu v krvi 

u řidičů, ale i cyklistů. Všechny dobrovolně 
odebrané vzorky byly negativní a  náustek se 
stal cennou trofejí.Zajímavostí byla informace 
o maximální  rychlosti policejního vozidla při  
pronásledování řidiče, který nedodrží pravidla 
a není ochoten zastavit.

Při projektu jsme využili internetový portál 
Záchranář, na kterémzábavnou formou  děti  
získávají ucelené informace z široké nabíd-
ky témat souvisejících s dopravní výchovou,  
s poskytováním první pomoci, s mimořádný-
mi událostmi, atd. Nechybělajízda zručnosti, 
která byla zaměřena na šikovnost a postřeh 
jednotlivých aktérů a byla též příjemným pro-
táhnutím v nabitém dopoledni.Starší „cyklis-
té“  řešili v počítačové učebně testy, zaměřené 
především na křižovatky a dopravní značky. 

Dopravní výchovabude žáky provázet ce-
lým školním rokem.  První a druhá třída si zo-
pakuje pravidla chodce na mobilním doprav-
ním hřišti, které  pro ně připraví pracovníci 
Centra Semafor v Olomouci v listopadu, tře-
ťáci budou v únoru absolvovat nultou hodi-
nu k průkazu cyklisty, který je čeká v příštím 
roce a čtvrťáci se ho pokusí získat v červnu.  
Nesmíme zapomenout na jarníprojekt, který 
bývá týdenní a prolíná i ostatními vyučova-
cími předměty, neboť  na  znalostech, správ-
ném vyhodnocení situace, dodržování pravi-
del závisí naše zdraví a  životy.

Mgr. Ilona Sedláčková                                                                                                       
 učitelka ZŠ a MŠ Tršice, p. o.
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VÁNOCE V TRŠICKÉM MUZEU

V sobotu 10.12.2016 od 9 do 18 hodin vás zveme na 

SOUTĚŽNÍ OCHUTNÁVKU VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
Vyhlašujeme soutěž o nej… vánoční cukroví

Podmínky soutěže
• zúčastnit soutěže se může každý
• upeče jeden druh oblíbeného cukroví z jedné dávky  (cca 30 kousků)
• soutěžní vzorky přinesete do muzea v pátek od 17 – 18 nebo v sobotu ráno od 8 – 9 hodin
• cukroví budou ochutnávat a hodnotit všichni návštěvníci muzea
• každý vhodí do připravené krabice číslo cukroví, které mu nejvíc zachutná
• soutěží se o ceny  - vyhlášení vítězů na závěr výstavy v sobotu 10.12. v 18,00

Přijďte ochutnat cukroví, prohlédnout si jak to asi vypadalo v kuchyni našich babiček  
a na výstavku vánočních prací dětí.

Na zahřátí bude připravený čaj a svařené víno.

Prodejna 

ODRA Tršice
Vás zve 10. a 11. prosince 2016

do kulturního areálu v Tršicích (pod zámkem) na
Prodej vánočních stromků, svícnů a převánoční punč

Vzpomínáme
Dne 22. Listopadu vzpomeneme nedožitých 

110 let pana Jana Nitky, který byl v březnu roku 
1958 u zrodu Českého ovocnářského a zahrád-
kářského svazu v Tršicích. Byl také dvacet let 
jeho předsedou. 

Byl skvělým odborníkem a rádcem a za svoji 
činnost také získal nespočet uznání. Nepřestá-
val být i „obyčejným“ člověkem a zahrádkářem, 
který se až do posledních chvil aktivně účastnil 
zahrádkářských akcí. Každá jeho návštěva za-
hrádkářské výstavy byla pro nás svátkem a tako-
vým oceněním našeho snažení.

Jana Ulicová

Pan Nitka spolu se synem na jedné z posledních výročních členských schůzí zahrádkářů
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 Komise žen při Českém zahrádkářském 
svazu Vás všechny srdečně zve na:

PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ 
PERNÍČKŮ

Stačí si vzít  malou misku, menší vařečku, 1 bílek, 15-20 
dkg dvakrát prosátého cukru nebo extra  

jemného, vlastní upečené perníčky nebo si také můžete 
koupit perníčky na zdobení přímo na místě. 

Kdy a kde?

na sále Radnice v Tršicích
 v neděli  4. prosince 2016 

od 14.00 hodin
v rámci vánoční výstavy

Český zahrádkářský svaz v Tršicích
Vás srdečně zve na výstavu 

s vánoční tématikou nazvanou 

„ŠŤASTNÉ A VESELÉ“

sál Radnice v Tršicích
v neděli  4. prosince 2016

          od 9.00 hodin do 17.00 hodin    
                 

Můžete se těšit na spoustu krásných vánočně naladěných věciček, některé z nich si 
budete také moci zakoupit. Betlémy nebo vánoční vazby určitě ve vaší duši navodí 

tu správnou předvánoční atmosféru.Dobré jídlo a pití budou jen tou pomyslnou 
třešničkou na předvánočním dortu. Výhra v tombole nebo vlastnoručně nazdobený 

perníček pak bonusem navíc.

 
Budeme se těšit na předvánoční setkání s Vámi!
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