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Začátkem ledna přišly silné větry a s nimi se výrazně ochladilo, teploty se pohybovaly i 
přes den hluboko pod  -10◦C, vytvořila se ledovka. Silný vítr nás potrápil znovu v polovině 
ledna. Únor byl ve znamení extrémního kolísání teplot a bláznivé počasí letošní zimy 
vzvrcholilo1. března vichřicí 
Emma, která v Tržku velmi řádila. V Cerekvici vzala střechu ze školy a z budovy firmy Karex. 
V Tržku spadlo několik stromů, vážné škody na budovách naštěstí nebyly. Ze střech u paní 
Dlabkové, u Soukupů a u Uhrů vzal vítr jen několik tašek a hřebenáčů a poškozena byla střecha 
na starém mlýně. Okolo Desinky bylo hodně stromů poškozeno, okolo Jalového potoka a u 
rybníku Šotka spadlo také mnoho stromů. Intenzivní bouřky v květnu a červnu byly provázeny 
opět velmi silnými větry, které sebou přinášely rychlé změny počasí. Ve 2. polovině listopadu 
nasněžilo, ale sníh zase začátkem prosince roztál. 
 

Na Mostě  přes Loučnou, který již v poslední době pomalu dosluhoval, se v červenci 
objevily nebezpečné  díry a tak plánovanou výstavbu nového mostu nebylo možno dále 
odkládat. V srpnu došlo k jeho definitivnímu uzavření a podle plánu nejpozději do konce 
listopadu měl začít sloužit most nový. Bohužel se práce zdržely a ani na konci roku to nevypadá, 
že by se mělo po novém mostě brzy jezdit. 
Letos byl pro téměř celou druhou polovinu roku jedinou spojnicí mezi částmi Tržku na levém a 
pravém břehu Loučné most pro pěší mezi Abrahamovými a Šlégrovými. Aby bylo možno i 
v podzimním sychravém počasí pohodlně a bezpečně tuto cestu používat, byla vybudována 
zpevněná cesta od mostku k silnici vedoucí od prodejny. 
 

Firma Ivan Čačko-stavební práce provedla v září opravu fasády a schodiště na kapličce 
v Tržku v celkové hodnotě 83 tisíc Kč.. Na tuto akci obec obdržela dotaci od Pardubického kraje 
ve výši 40 tisíc Kč. 
Povedlo se získat také dotaci 116 tisíc Kč z Programu péče o krajinu  na úpravu lip a jasanu 
v obci. Nejvíce práce si vyžádala lipová alej kolem silnice na hrázi Borovce. Celou akci provedla 
firma Hupt Letohrad za 145 tisíc Kč. 
 

Zastupitelstvo obce začalo intenzivně pracovat na přípravě parcel pro několik nových 
rodinných domů Na Kartouzích. Probíhala jednání s vlastníky pozemků o případné výměně  tak, 
aby celý prostor určený pro výstavbu byl v majetku obce. Jednalo se s městem Litomyšl o koupi 
pozemku č. 333 pro vybudování cesty k novým parcelám. 
Obec se zapojila do projektu zaměřeného na sběr vysloužilých malých elektrospotřebičů a 
baterií. U obecního úřadu byl instalován k tomuto účelu sběrný box. Obdrželi jsme certifikát 
„Zelená obec“. 
 

Rybník Malý Košíř byl celé léto bez vody a v listopadu  Rybářství Litomyšl začalo s jeho 
údržbou. Byly zpevněny hráze a veliké množství usazené zeminy z jeho dna bylo využito pro 
zúrodnění zemědělské půdy na poli za Nedošínským hájem. 
 

V červnu se v Tržku konala okrsková soutěž dobrovolných hasičských sborů. Soutěžilo se 
na louce za Domem mlynářských. Byly zde postaveny stany pro občerstvení soutěžících i 
početných diváků. Soutěžit přijelo 16 družstev, z toho vyly tři družstva žen a jedno dorostenců. 
Nejrychlejší byli muži ze Suché Lhoty, tržečtí muži obsadili 6. místo. I v kategorii žen zvítězila 
Suchá Lhota, děvčata od nás byla druhá. 
 

Místí soutěž dobrovolných hasičů se jako již tradičně konala poslední sobotu v srpnu, kdy 
je v Tržku posvícení. Muži letos vyhráli, veteráni byli druzí a ženy třetí. 
 

V červnu proběhl dětský den, tentokráte poprvé na hřišti u hasičské zbrojnice. Pro děti 
byly připraveny různé soutěže, občerstvení a vozily se na konících  a v bryčce tažené poníky. 



   

Memoriál Pavla Pohorského se konal 5. července. Své síly tentokrát změřilo sedm družstev a 
s velkým náskokem opět vyhráli fotbalisté ze Sloupnice, VH Tržek byl tentokrát šestý. Fotbalisté 
se opět zapojili do 1. Litomyšlské ligy v minikopané, skončili na 7. místě. 
 

V říjnu proběhlo již třetí setkání důchodců v obecním klubu. 
 

Na prosincové vánoční besídce se téměř dvacet dětí jako každý rok moc dobře bavilo, 
letos kulturní program obohatila Katka Šraitrová hrou na flétnu a její vystoupení mělo velký 
úspěch. 
 

Nikdo se letos v obci nenarodil. V březnu zemřela Stanislava Jirečková a  v listopadu  
Věra Havlíková. 


