
 

 

 
 

OPRAVA TRSTĚNICKÝCH VARHAN 
 
Vážení spoluobčané, 
 
obracíme se na vás s prosbou o pomoc při financování opravy barokních varhan v našem 
kostele. V současnosti se nám naskytla velmi výhodná nabídka opravy varhan. Opravu by 
provedli pan Jan Faifr, který je vyučen v oboru opravář varhan, a jeho kolega mistr varhanář. 
Jsou v této práci sehraní, což dokázali při opravě starých varhan v sousedním Chmelíku. Jejich 
nabídka je velmi výhodná hlavně z finančních důvodů, jsou totiž schopni nástroj opravit za cca 
50.000,- Kč. Sice vzácné Jaklovy varhany, přesto nejsou chráněny památkovým úřadem, proto 
by jejich oprava, pokud seženeme dostatek financí, mohla začít přibližně v polovině července.  
 
Protože trstěnický kostel slouží nejen věřícím lidem k setkávání při bohoslužbách, ale také 
k mnoha v životě člověka důležitým událostem, jako jsou křtiny, svatby, pohřby, či dokonce 
k slavnostním událostem, jako je vánoční koncert, pevně věříme, že nezůstanete k této 
skutečnosti lhostejní a pomůžete nám svým finančním příspěvkem uskutečnit opravu varhan. 
Obracíme se na vás, všechny obyvatele Trstěnice, s prosbou o pomoc při financování této 
opravy. Každý, byť malý příspěvek umožní zachování této památky.  
V případě, že chcete opravu varhan podpořit nebo se dozvědět další informace,  obracejte se 
na Petra Krejsu (tel. 723346458) nebo na Obecní úřad Trstěnice. 
Všech dárcům předem děkujeme.                 

  Petr Krejsa 
 

KOMUNITNÍ CENTRUM TRSTĚNICE 
 
Dovolte mi, abych vám všem, milí občané, poděkovala za podporu akcí pořádaných 
Komunitním centrem Trstěnice a za účast na nich. Zároveň vám přeji krásné prožití letních 
měsíců. 

Edith Pittnerová 
 

 

TJ SOKOL TRSTĚNICE 
 
POZVÁNKA: 
 
V neděli 5. července 2015 se od 14.00 hodin koná na hřišti v Trstěnici  
fotbalové utkání  
 

SVOBODNÍ versus ŽENATÍ. 
 
Vyzýváme muže všech věkových kategorií k účasti na této sportovní 
události a všechny ženy a dívky, aby je přišly podpořit při sportovním výkonu.  
Součástí odpoledne bude i soutěž o Krále střelců. Večer následuje posezení s hudbou na přání. 
Občerstvení je zajištěno a vstup zdarma. Jste srdečně zváni. 
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE  
 

21. srpna – 22. srpna 2015  Trstěnické divadelní léto 

23. srpna 2015     Trstěnické dožínky 
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ČESKÉ PAMÁTKY UNESCO 

                 2. část 

  

 25. 9. 2015 v 17.00 hodin 

 

 Premiéra přednášky Ing. Petra Bořila 
 
 

 
 
 

 

VŠEM SPOLUOBČANŮM PŘEJEME PŘÍJEMNOU A POHODOVOU 

DOVOLENOU A DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY.  
 

                                                                        ZASTUPITELSTVO OBCE 
 

 


