
   

Kronika obce Tržek, rok 2006 
 

Na prvním zastupitelstvu v lednu rezignoval pan Josef Mrkos na funkci starosty a 
zastupitelstvo obce jeho rezignaci z obecního zastupitelstva přijalo. Místo pana Mrkose začala 
pracovat v zastupitelstvu obce paní Miroslava Malichová, která byla v minulých volbách zvolena 
jako 1. náhradník a starostou obce byl zvolen Miroslav Krýda 

Kronikářem obce jmenovalo zastupitelstvo obce sl. Ivanu Váňovou. 
V březnu se opět hnala obcí velká voda. Nebývalé množství sněhu společně s jarními vytrvalými 
dešti v období tání způsobilo povodně na mnohých českých řekách. Loučná se zvedla hodně 
vysoko a lávka u č.p. 52 byla zcela zaplavena a voda ji silně poškodila. V obci pracovala ve dne i 
v noci nepřetržitě povodňová komise složená ze členů Svazu dobrovolných hasičů. Hlídali celé tři 
dny hlavně průtok na jezu u Hermanových a vytahovali z řeky kmeny stromů. Velmi se 
osvědčilo osvětlení, které se vybudovalo v loňském roce. Osada Luka byla zcela zaplavena. 
 

Ve světě se objevila ptačí chřipka a šířila se epidemie. Protože se vyskytlo i v naší 
republice několik případů nakažených labutí, musela být i v Tržku ustavena krizová komise, 
která by pracovala v případě, že by se nákaza objevila i u nás. Naštěstí k tomu nedošlo a panika 
brzy ustala. 

 
Z akcí na majetku obce byla asi největší výměna oken na č.p. 51. Stará dřevěná okna už 

byla v některých bytech ve velmi špatném stavu, a proto bylo rozhodnuto o kompletní náhradě 
všech stávajících oken plastovými.  

Také ve velké zasedací síni obecního klubu se letos vylepšovalo. Byla zde nainstalována 
akumulační kamna, protože doposud bylo možno místnost vytápět pouze krbem a to hlavně za 
tuhých mrazů způsobovalo značné problémy, zdi velmi promrzaly. 

Proběhla druhá etapa rekonstrukce volejbalového hřiště, k financování projektu byla 
poskytnuta dotace z Mikroregionu Litomyšlsko. 

Dětské hřiště mezi obecním domem a prodejnou bylo radikálně vylepšeno. Zmizely 
původní, dnešním bezpečnostním předpisům nevyhovující houpačky a prolézačky. Nahradily je  
krásné dřevěné herní prvky, vyhovující současným požadavkům na bezpečnost. 

 
Rybářství Litomyšl pokračovalo v údržbě rybníků. Tentokrát provedlo radikální údržbu 

rybníku Šotky, a vybagrovanou zeminu může obec případně využít pro svou potřebu.  
 
Na podzim proběhly volby do zastupitelstev obcí. Na ustavujícím zasedání 1. 11. 2006 

noví zastupitelé tajnou volbou zvolili starostou obce Miroslava Krýdu a místostarostou Luboše 
Váňu. Poté byla předsedkyní kontrolního výboru zvolena Marie Šimerovoá, předsedkyní 
finančního výboru Iva Daťková a stavebního výboru Ivan Čačko. 

 
5. července se hrál tradiční turnaj v minikopané, tentokrát již jako 1. ročník memoriálu 

Pavla Pohorského. Zvítězili fotbalisté ze Sloupnice, VH Tržek se umístil na 3. místě 
Hasiči se i letos zapojili do okrskové soutěže dobrovolných hasičských sborů, která se 

tentokrát konala v Suché Lhotě a opět za Tržek soutěžili muži i ženy. Poprvé se v tomto roce 
uskutečnila místní soutěž sboru dobrovolných hasičů. Soutěžila 3 družstva – muži, ženy a 
veteráni. Ostřílení veteráni vyhráli, ženy byly druhé a muži poslední. 

V listopadu v obecním klubu proběhla za finanční podpory obce (příspěvek na pohoštění) 
beseda důchodců. Sešla se jich skoro třicítka, dobře si popovídali a zdá se, že by mohla 
vzniknout pěkná tradice. 

Pro děti se uskutečnily tři větší akce: v červnu Dětský den na hřišti pro minikopanou, na 
podzim potom Drakiáda a před vánoci vánoční besídka v obecním klubu. 
 
Narodila se Hana Dostálová. 
Zemřeli: Božena Kašparová, členka obecního zastupitelstva, Miroslav Herman, Josef Šafránek, 
Věra Zamastilová, a ve veřejném životě obce velmi aktivní pan Oldřich Maloch. 
Pan Pavel Pirkl  dokončil přestavbu č.p. 46 (bývalé „Jelínkovo“) a proběhla zde kolaudace. 


