Kronika obce Tržek, rok 2019
Letošní rok jsme začali činorodě. V lednu a dalších dvou měsících proběhla demolice
zchátralých nevyhovujících objektů na hřišti u dráhy, na kterém se podílel i sbor našich hasičů
a procvičil si na nich rozebírání dřevěných objektů. Také bylo nutné pokácet několik stromů,
aby se mohlo začít budovat nové zázemí – víceúčelový přístřešek. Nejdříve byla zbudována
zpevněná plocha, dokončená v červnu. Pro potřeby skladování materiálu (lavičky, mobilní
vybavení sportoviště) a případně výdej občerstvení, bude sloužit uzamykatelný upravený lodní
kontejner, který byl zakoupen a usazen na místo v listopadu. Kontejner i plocha pro posezení
před ním budou příští rok zastřešeny přístřeškem se sedlovou střechou.
V lednu byly objednány nové webové stránky obce, dokončeny na počátku dubna. Získaly
atraktivnější a uživatelsky příjemnější vzhled a také jednodušší možnost vkládání aktualizací.
Stránky s obcí skutečně žijí, přinášejí informace o změnách a novinkách v obci, o chystaných
akcích, a začerstva spolu s fotodokumentací o těch, které právě proběhly. Občané získali
možnost si snadno a z pohodlí domova dohledat, co potřebují.
16. února se poprvé se u nás v obci konal karneval. V maskách nepřišly jen děti, ale i mnozí
dospělí. Byla k vidění Adamsova rodina, zdravotní sestra s doktorem, kteří sebou vzali i
nemocného, hasič, opice, ninja, rodinka námořníků, princezny, vězeň, kovboj a další krásné
masky. Děti si mohly i zasoutěžit, jednotlivě či ve dvojicích, a po každé soutěži si vybrat
krásnou odměnu. Občerstvení odpovídalo dané příležitosti, servíroval se Brumík, pitíčka,
ovoce a zelenina nebo popcorn. I sami účastníci doma něco připravili - koláče, chlebíčky
nebo jednohubky. Po celou dobu karnevalu nám hrála super hudba o kterou se postaral pan
Luboš Váňa. Všichni jsme si karnevalové odpoledne moc užili. Doufáme, že to nebylo
naposled, a že se karneval stane každoroční událostí naší obce.
Zrovna tak setkání důchodců 20. března - to sice poprvé nebylo, ale jsme velmi rádi, že
starší sousedé dali svojí hojnou účastí najevo, že o setkávání stojí. Sešlo se okolo 30 našich
dříve narozených spoluobčanů. K obecné pohodě přispělo dobré občerstvení těla i ducha.
Poslechli jsme si přednášku o významných litomyšlských osobnostech, a radost nám udělali
harmonikáři. Nejdůležitější však bylo vzájemné popovídání a sdílení radostí i starostí našich
životů.
Velké proměny se dočkaly obě zasedací místnosti Obecního úřadu. Do velké zasedací místnosti
Obecného úřadu byla instalována nová podlahová krytina, těleso elektrického topení a
především nový funkční krásný nábytek. Malá zasedací místnost, která se nijak obecně
nevyužívala, se proměnila zcela ve svém účelu – byl do ní přemístěn obecní kulečník, který
zahálel v pohostinství, již léta zavřeném. Třeba bylo vyměnit podlahovou krytinu v místnosti a
přestěhovat kulečník z bývalého hostince – což při jeho váze nebyla žádná snadná věc. Vše
zdařilo a kulečník mohl začít v dubnu sloužit. 28. prosince se tak mohl konat první turnaj
v kulečníku a šipkách. Šipky vyhrál Petr Kouba z Újezdce, kulečník Jiří Sigmund z Tržku a
celkovým vítězem se stal Jan Šimer z Tržku.
18. května se naši hasiči zúčastnili okrskové soutěže na Horkách. Soutěžilo celkem 20 družstev,
tržecké družstvo skončilo i přes dobrou přípravu na 11. místě.
2. června proběhl na hřišti u Hasičské zbrojnice Dětský den. Děti si v krásném počasí
zasoutěžily v mnoha dovednostních disciplínách, svezly se na motokáře a mohly si prohlédnout
hasičský zásahový vůz. Ceny do soutěží, ze kterých byla veliká radost, věnovala obec.

Již tradiční Sousedské posvícenské posezení se letos konalo 24. srpna. Program se od
loňského roku nijak nelišil, k tanci a poslechu hrála skupina Omega, k ochutnání pro všechny
se nabízely koláčky, a kromě dalšího bylo možno zakoupit jako vždy vynikající bůček a
krkovičku z grilu. Počasí bylo příjemně slunečné, a přispělo k celkově dobré pohodě.
Každoroční obcí pořádaný výlet, na den sv. Václava, směřoval tento rok do středních Čech.
Navštívili jsme Vojenské technické muzeum v Lešanech, a státní zámek Konopiště. Autobus
byl opět zaplněn, zúčastnilo se 46 občanů.
26. října obec pořádala lampionový průvod pro děti, spojený s dalším programem a
občerstvením v obecním klubu.
Vánoční zpívání proběhlo letos 14. prosince, v obecní klubovně a u stromku před Úřadem.
Melodiemi vánočních koled nás tradičně vedl Jiří Lorenc s přáteli. Zahřáli jsme se u toho
vánočním punčem a drobným občerstvením, a vytvořili si krásnou předvánoční atmosféru.
Co se týče investic, staveb a úprav v obci, kromě již výše zmíněných, se uskutečnily
následující:
-

-

-

-

-

v rámci dotace, nový chodník pro pěší, začínající u hospody a mostu přes mlýnský
náhon a končící u poštovních schránek naproti domu č.p. 5. Zajistí bezpečnou chůzi
v zatáčce, kterou mnoho aut projíždí k pohybujícím se chodcům bezohledně.
na dětském hřišti u Hasičské zbrojnice byl instalován nový prvek - lanová lávka.
v červenci proběhl přesun místa čekárny u vlakové zastávky dále od kolejí. Důvodem
přesunu bylo, že čekárna stojící přímo na peróně, překážela strojvůdcům ve výhledu
na auta přijíždějící na přejezd. Čekárna byla pořízena nová, a upraveno nástupiště.
též v červenci se Kaple Panny Marie dočkala nových dveří a okénka. Její okolí bylo
upraveno a cesta ke vchodu po obou stranách osázena růžemi svépomocí občanů.
v tříděném odpadu obec udělala opět další krok, byla přidány nádoby pro sběr
plechových obalů a použitých jedlých olejů pod lípou vedle prodejny
obec v letošním roce zahájila přípravu opravy a rekonstrukce vodovodního řadu
v Tržku. Důvodem je stáří vodovodu v kombinaci s použitými materiály (azbest, litina).
Vodovod povedeme převážně ve stávajících trasách. Snažili jsme se najít vhodnou
náhradní trasu po pozemcích obecních tam, kde současný vodovod prochází pozemky
soukromými, a na mnoha místech se to podařilo. V prosinci bylo zadáno vypracování
projektové dokumentace i na přivaděč vodovodu z Morašic.
výraznou kapitolou je rekonstrukce Mlýna Faulhammer, který v Tržku funguje ve
vlastnictví rodiny Faulhammerů již od roku 1893. V posledních třech letech prošel mlýn
zásadní technologickou rekonstrukcí, která zahrnovala z vnějšího pohledu i zbourání
nejstarší mlýnské budovy č. p. 17, a stavbu 4 zásobních sil, která byla letos
zakarosována do komplexního objektu z pozinkovaného plechu. Je to velká změna ve
tváři obce, průmyslová stavba z čelního pohledu téměř zakrývá budovu starého mlýna.
Na stavbě se sily byl instalován dvacetimetrový reklamní světelný nápis, zpočátku
značné intenzity, která byla později upravena, a doba svícení omezena od 6 hod ráno
do 22 hodin. Kromě estetické změny s sebou stavba nesla i další aspekt. Domy v okolí
mlýna začaly trpět hlukem. Na schůzce s majitelem firmy jsme oba body probrali a
vyslechli si jeho připravovaná opatření k jejích zmírnění.
obec, jako každoročně, finančně přispěla na činnost některých subjektů, například
Farní charitě Litomyšl, Domovu pro seniory ve Sloupnici, Sdružení na ochranu
ohrožených dětí, Českému svazu včelařů a jiným.

Po celý rok probíhalo další kácení v Nedošínském háji, nejdříve v horní části mezí Štítem a
kopcem Kohouťák, pak v dolní části plocha navazující na část vykácenou vloni, a ke konci roku
opět v horní části u Štítu. Padly modříny, buky, habry, jasany. Podle městských lesů se jedná
o kácení starých a napadených stromů.
Jaké bylo počasí v letošním roce? Od 5. ledna začalo mrznout, od 10. jsme se dočkali i sněhu
a nočních teplot kolem -10C. Sníh s mírnými oblevami vydržel do poloviny února, a do poloviny
března si počasí drželo chladnější ráz. Stojí za to zmínit, že na druhé straně zeměkoule měli
dokonce počasí neuvěřitelně mrazivé, způsobené jevem zvaným Polární vortex. Masa
chladného vzduchu rotuje za běžných okolností ve stratosféře nad severním pólem. Toto
proudění bylo narušeno a posunulo se na jih nad Spojené státy, kde teploty dosahovaly
v Chicagu - 40C a zastavily veškeré dění. Jsme rádi, že až taková zima u nás nenastala.
Jarní rovnodennost tentokrát dostála svému jménu a potěšila nás sluníčkem a teplotami kolem
18 stupňů. Nicméně duben i květen nabrané tempo zpomalil, až do poloviny května bylo nutné
si navečer přitopit. Ve srovnání s loňským horkým rokem byly tyto měsíce chladnější, a
srážkově průměrné. Červen byl vpravdě letní měsíc, a červenec až září nás rovněž zahřály.
Podzim se naštěstí postaral o vláhu na zimu, 28. září jsme dokonce čelili povodni řítící se na
nás z Litomyšle, ale zásahem našich hasičů, kteří udrželi na Loučné volný průtok, se přívalová
voda udržela v korytě řeky. Jinak jsme se sněhu ani mrazu do vánoc nedočkali, občasných
dešťů naštěstí ano, takže se povrchové vody po loňském abnormálně suchém roce doplnily.
K doplnění zásob podzemních vod by bylo třeba vláhy ještě více. Rok se s námi rozloučil prvním
sněžením 28.12., a mírnými mrazy kolem mínus dvou stupňů až do Silvestra. Celkově podle
statistik byl letošní rok s průměrnou teplotou 9,5 stupně Celsia na našem území druhý
nejteplejší od roku 1961, kdy začalo celorepublikové měření - všechny měsíce roku byly nad
dlouhodobým průměrem, s jedinou výjimkou zmíněného chladného května. Tepleji bylo jen
v roce loňském. Klima se nepochybně celkově mění a termín globální oteplování už není jen
termín z vědeckých konferencí, ale realita, ve které žijeme.
Sportovní akce opět pořádal FC VH Tržek:
-5. ledna turnaj ve stolním tenise – 14. memoriál Pavla Pohorského - kterého se zúčastnilo
11 hráčů, vyhrál letos, jakož i vloni neporazitelný Lumír Král, též i druhý turnaj 23. 3. s účastí
12 hráčů. V dalším turnaji, který se odehrál 15. září v Obalovně Vysoké Mýto, kterého se
zúčastnilo 28 hráčů, a který podruhé nesl jméno tragicky zemřelého Romana Mrkose, zvítězil
Adam Flídr z Vysokého Mýta.
-turnaj v malé kopané, 2. Memoriál Romana Mrkose, se hrál 29. června. Zúčastnilo se 8
týmů, a v letošním roce vyhrál tým Makova.
-tým VH Tržek se opět účastnil 2. ligy Litomyšlského stolního tenisu v hale Jiskry Litomyšl, a
umístil se na 7. místě.
V letošním roce vítáme do naší obce tyto narozené občánky: Ellu Královou, Vojtěcha Soukupa,
Antonína Škraňku a Ninu Doubravovou.
Odstěhovali se od nás dva občané a rozlehlé malebné stavení u splavu a Velké jímky, dříve
Štarmanovo, zakrátko koupil nový majitel.
Přistěhovali se tři občané.

Navždy jsme se rozloučili s paní Boženou Kopeckou, kterou máme všichni v paměti jako
provozovatelku a vedoucí místního Pohostinství po 5 dlouhých dekád. Dále s nejstarší
občankou Tržku, paní Růženou Sirovou z Luk, která zemřela velice dlouhověká, ve 103 letech.
I další dva zesnulí občané žili v Tržku-Lukách, paní Božena Zahradníková a pan Václav Pečenka.
Do nového roku potěšila nás všechny novoročenka opět od výtvarnice Denisy Váňové,
tentokrát s nostalgickým námětem Bruslaři na rybníku Borovci.

