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Leden nás do nového roku přivítal s teplotami opravdu velmi hluboko pod bodem mrazu 
a silné mrazy vydržely až do 16. ledna. V únoru napadlo veliké množství sněhu. Sníh naštěstí 
zjara odtával pozvolna, a tak žádná velká voda Tržek tentokrát neohrožovala. V dubnu bylo 
velice teplo, aprílové počasí si naopak zařádilo začátkem května. Konec června a červenec byl  
ve znamení silných bouřek a přívalových srážek, často spojených i s krupobitím. Na polích 
v okolí Tržku nadělaly kroupy hodně škody, kolem Háje,  na Štítě a na Šibeničním vrchu byla 
pole s  kukuřicí a mákem hodně potlučena. Škody byly i na ovoci v zahradách. Ze Štítu se valily 
přívaly vody a zaplavily i nové domky v Nedošíně. Loučná i Desinka se naštěstí udržely v korytě. 
Srpen byl teplý a celkem klidný, celé září nás pak těšilo nádherným babím létem. 13. října 
nastalo obrovské ochlazení a začalo i sněžit. V druhé polovině listopadu se teplota vrátila zase 
až k 15°C. V polovině prosince naopak silně mrzlo, 19. a 20. prosince i denní teploty zůstaly 
hluboko pod -10°C. Těsně před vánoci se opět skokem oteplilo a celé svátky jsme prožili na 
blátě. 

 
Začátkem června obec připravila oslavu Dne dětí, podruhé již na hřišti u hasičské 

zbrojnice. 
 
4. července se konal Memoriál Pavla Pohorského. Letos se zúčastnilo  rekordně osm 

týmů. Zvítězili fotbalisté Sloupnice-A, VH Tržek po perném boji na penalty obsadil 5. místo. 
Tržečtí fotbalisté letos v Litomyšli hráli také 2. ligu minikopané. 
 
Konečně jsme se o prázdninách dočkali silničního spojení obou částí obce, ležící na 

levém a pravém břehu Loučné. Most, budovaný celý rok, byl znovu otevřen začátkem srpna. Je 
to stavba krásná, velmi „vylepšila“ vzhled centra obce. Po obou stranách mostu jsou pěkné 
chodníky ze zámkové dlažby, takže i pro pěší je cesta přes řeku mnohem bezpečnější. Z jedné 
strany je chodník prodloužen až k obecnímu úřadu a na druhý břeh pak až za hospodu. Most 
svítí pevným na zeleno natřeným zábradlím a investor postavil i nové ploty vlastníkům přilehlých 
nemovitostí náhradou za původní, které musely být z důvodu stavby na čas odstraněny.  

 
Okrsková soutěž dobrovolných hasičů se konala na Horkách. Mužům se letos nedařilo, 

soutěž nedokončili, zato ženy obsadily pěkné druhé místo. 
Hasiči i letos uspořádali svou domácí soutěž – a zde naopak muži zabodovali a vyhráli, 

ženy obsadily druhé místo a veteráni byli nejpomalejší. 
 
Obec nechala firmou Odysea Litomyšl vybudovat zastřešení vchodu u garsonky v č.p. 54 

za 35.900Kč. 
V srpnu obecní zastupitelstvo odsouhlasilo finanční dar 20.000Kč obci Životice u Nového 

Jičína, postižené velikou povodní.  
V obecní dílně proběhla oprava nevyhovující elektroinstalaci. Práci provedla firma ELKOR 

Litomyšl za 26.925Kč. 
Od města Litomyšl byl obcí Tržek zakoupen pozemek p.č. 333 za 10.080Kč, který je 

důležitý pro budoucí nové parcely na Kartouzích. 
 
V září byl uskutečněn první „obecní výlet“. Přihlásilo se nás hodně, z Tržku vyjel do 

Olomouce téměř plný autobus. Dopoledne jsme navštívili zoologickou zahradu  a Svatý kopeček, 
odpoledne pak hrad Sovinec. Tam se líbilo hlavně dětem, neboť zde právě probíhala celodenní 
historická akce s názvem „Na příkaz císaře“. Tento „gotický mumraj na středověké tvrzi“, jak 
sami aktéři uvedli v podtitulu, vtáhl hlavně menší děti do doby dávno minulé. My starší jsme 
využili příležitosti posedět a popovídat si u sklenky vína či piva, neboť pro návštěvníky hradní 
slavnosti bylo připraveno i několik stánků s občerstvením a příjemným posezením.  

 
I naše obec má od letošního roku svoje webové stránky. Na adrese www.trzek.cz je 

možno najít informace obci, o činnosti obecního zastupitelstva i o společenském životě v obci. 
  

http://www.trzek.cz/


   

Setkání důchodců letos na podzim bylo tentokrát se zajímavým programem. Pan 
Urbánek z Domu dětí a mládeže v Litomyšli přijal pozvání, aby seniory seznámil s historií  
Nedošínského háje. 

Vánoční besídka pro děti se konala jako každoročně v obecním klubu. 
 
V tomto roce se 13 občanů z obce odstěhovalo a 5 občanů se do Tržku naopak 

přistěhovalo. 
 
V září se narodila Pirklová Magdaléna do č.p. 46. 
V lednu zemřela paní Marie Tomanová z č.p. 20 a v únoru Marta Vomáčková z č.p. 55. 


