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Začátek roku na rozdíl od let minulých vůbec nepřál dětským zimním radovánkám. Podle 
meteorologických údajů byl letošní leden dokonce nejteplejší v Evropě za posledních 232 let. 
V noci z 18. na 19. ledna zasáhla i Tržek cyklona Kyrill a mnoho stromů, hlavně v Nedošínském 
háji, padlo. Jaro 2007 bylo podle měření v pražském Klementinu nejteplejší v historii měření, 
celkem průměrné léto vystřídal nevlídný a deštivý podzim. O vánocích přišly holomrazy a tak 
děti mohly alespoň bruslit na velmi narychlo zamrzlých rybnících, kde se udělal nebývale krásný 
hladký led, v němž na Šotku pod hladinou byli viditelní nebozí zamrzlí kapři. 

 
 Nejvýznamnější akcí v režii obce v tomto roce byla rekonstrukce mostku u č.p. 52, 

poškozeného povodní v březnu loňského roku. Rekonstrukci prováděla firma Stavitelství Jokeš 
Morašice. Celková cena prací byla 397 716 Kč, obci se podařilo získat dotaci ve výši 300 000 Kč. 

 
V srpnu došlo ke změně provozovatele prodejny v č.p. 54, do bytu nad prodejnou se 

přistěhovala nová paní prodavačka se synem. Uvolnění bytu při střídání nájemníků bylo využito 
k výměně nevyhovujících střešních oken v bytě nad prodejnou, která stála téměř 63 tis. Kč. 

 
Na dětském hřišti u prodejny byly vybudovány svazem dobrovolných hasičů dopadové 

plochy a hřiště tak je již plně funkční. Celkově rekonstrukce hřiště stála 70tis. Kč, z programu 
Obnova venkova byla čerpána dotace ve výši 35tis. Kč. 

 
Firma AURUM Pardubice dokončila územní plán obce. Práce na územním plánu byly 

zahájeny už v roce 2003 a celková částka za celé období vynaložená obcí na tuto akci byla 
bezmála 118 tis. Kč. 

 
V tomto roce byly definitivně vyřešeny dlouhodobé problémy s čistírnu odpadních vod u 

obecního úřadu. Stará nefunkční technologie byla nahrazena novou. Tato investice si vyžádala 
86tis. Kč. 

 
Loňská údržba rybníku Šotka potrápila fotbalisty – plocha rybníka dosahuje velmi blízko 

ke hřišti a proto bylo vybudováno oplocení ze strany sousedící s rybníkem. 
 
Hřiště na volejbal obec dovybavila basketbalovým košem a brankami na florbal. 
 
Memoriál Pavla Pohorského se letos hrál 5. července. Zvítězili opět sloupenští fotbalisté, 

VH Tržek tentokrát obsadil 4. místo z pěti zúčastněných týmů. V 1. lize malé kopané v Litomyšli 
skončil VH Tržek na 7. místě. 

 
Na okrskové soutěži dobrovolných hasičských sborů, konané letos v Nových Sídlech za 

velmi slunného a horkého počasí, se mužům  tentokrát ale vůbec nevedlo. Ženy zabojovaly a 
nakonec byly po zásluze druhé nejlepší. 

Místní soutěž sboru dobrovolných hasičů stejně jako loni vyhráli veteráni, ženy byly 
druhé a muži poslední. Po chvilce odpočinku si všichni zahráli tradiční fotbálek.  

 
7. listopadu se v obecním klubu letos opět sešli na besedě důchodci. Tentokrát byl o akci 

zájem menší, sešlo se pouze 19 sousedů. 
 
V prosinci zorganizovali rodiče mladších dětí za vydatného přispění starších děvčat 

tradiční vánoční besídku. Bohužel v tomto období propukla chřipková epidemie a mnoho dětí 
onemocnělo i v Tržku, takže si přišlo zasoutěžit a zadovádět v maškarních úborech jen jedenáct 
dětí. Domů si odnesly drobné dárečky. 

 
Narodil se Josef Šafránek a v tomto roce v obci nikdo nezemřel. 


