Kronika obce Tržek, rok 2018:
Rok 2018 nám naplánoval dvoje důležité volby. Začal událostí celostátního významu, a sice
volbou prezidenta republiky 12. a 13. ledna. Z prvního kola postoupili do druhého dosavadní
prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole 26. a 27.
ledna pak o 2,73 procenta, představujících 152 184 hlasů, opět zvítězil Miloš Zeman. Volební
účast v prvním kole byla 61,92 %, ve druhém pak 66,60 %. Tržečtí občané však volili právě
naopak. U nás by zvítězil Jiří Drahoš se 61,76% hlasů a Miloš zeman by získal pouze 38,24
hlasů. Celorepublikový výsledek tak znemožnilo změnit panující politickou ne-kulturu k lepšímu
na další 4 roky.
V počátečních zimních měsících proběhlo v dolní části Nedošínského háje čištění spadlého
porostu po vichřici z 29. a 30. října loňského roku. To se spojilo i s vykácením veškerých jasanů
v tomto prostoru. Jasany byly již několik let napadeny houbou Chalara Fraxinea způsobující
prosychání větví v korunách a jejich pád. Na místě byly ponechány hromady větví pro drobnou
zvěř, a v březnu a dubnu vysázeny nové stromy, především olše, duby a jilmy. Smutnou
skutečností je, že než stromy vyrostou, bude to trvat desítky let, a tak si musíme zvyknout na
jinou podobu této části Háje.
V tomto roce jsme se konečně dočkali na přetížené komunikaci I/35 odbočovacího levého
pruhu ze směru od Litomyšle. Každý řidič, který odbočoval do vesnice, si skutečně oddychl –
nebezpečných situací jsme zažili dost a dost. Úpravy začaly 15. května, a měly skončit 19.8.,
ve skutečnosti byly práce hotové již koncem července. V průběhu prací byla komunikace
průjezdná směrem na Litomyšl, zpět z Litomyšle jsme jezdili objížďkou Višňáry – Sedlíšťka.
Celá tato doba znamenala zrušení autobusových spojů přes obec a jejich přesměrování buď
přes Bohuňovice nebo Morašice, což bylo prakticky nepoužitelné. O to víc se využívaly jinak
opomíjené vlakové spoje. Během rekonstrukce silnice, která byla financována Ředitelstvím
silnic a dálnic Pardubického kraje, byly z rozpočtu obce financovány a nově postaveny obě
autobusové čekárny na I/35.
Na začátku června obec tradičně pořádala dětský den na hřiště u hasičské zbrojnice. Děti se
těšily nejen z krásného počasí, ale také z úkolů, které na ně čekaly – byly to dovednostní
soutěže, výroba hraček, střelba ba i jízda motokárou a historickým autem Tatra. Také měly
možnost si prohlédnout hasičskou techniku a vybavení, či se svézt v nově zrestaurovaném
voze ARO.
Za vše, co děti splnily, dostaly krásné odměny od sponzorů (Saint-Gobain Adforst CZ S.r.o,
STORY nebo Ravensburger). Obec se postarala o balíček plný dobrot a o občerstvení se
podělili místní - každý donesl něco dobrého. Dětský den si užili všichni, hlavně úsměv dětí
na tváři toho byl důkazem.
Druhé důležité volby v tomto roce, ovlivňující bezprostředně náš každodenní život, byly volby
do zastupitelstev obcí, které proběhly 5. a 6. října (termín těchto voleb byl spojen s prvním
kolem voleb do třetiny Senátu). Do zastupitelstva naší obce byli zvoleni: Ing. Iva Daťková,
Mgr. Miroslava Škraňková, Marcela Králová, Josef Šafránek, Pavel Prokop, Miroslav Krýda a
Jan Šimer.
Na svém prvním zasedání pak nově zvolení zastupitelé zvolili starostkou Ing. Ivu Daťkovou, a
místostarostou Josefa Šafránka. Předsedou finančního výboru byl zvolen Miroslav Krýda,
předsedou kontrolního výboru Pavel Prokop. Členy finančního výboru se stali Mgr. Miroslava
Škraňková a Jan Šimer členy kontrolního výboru Jan Šimer a Mgr. Miroslava Škraňková.

Sluší se poděkovat odcházejícímu zastupitelstvu ve složení Miroslav Krýda, Luboš Váňa, Ivan
Čacko, Marcela Králová, Josef Šafránek, Monika Malichová, Josef Maloch, za práci, kterou pro
rozvoj a správu obce odvedli.
Rok 2018 byl pro nás všechny, co se počasí týče, zatím asi tím nejteplejším, co můžeme
pamatovat. Průběh zimy byl ještě celkem shodný s roky předchozími – mírný leden, mráz a
sníh v únoru, ba i v březnu se zima držela. Již duben byl však o 5 stupňů nad dlouhodobým
průměrem, a teplotně nadnormální byly všechny další měsíce až do listopadu včetně. Ruku
v ruce s nadprůměrnými teplotami nás trápila téměř naprostá absence deště. Srážky byly pod
průměrem celý rok, a v měsících únor, červenec a srpen dokonce o 50 – 70% ! Řeka Loučná
si nějakým zázrakem dokázala udržet obvyklou hladinu vody, Desínka však nikoliv a ke konci
léta tekla svým korytem spíše jako slabý potok. Prosinec již byl v normálu, v první půli mírně
mrzlo, což však skončilo před vánocemi, které jsme prožili na blátě.
Mohlo by se zdát, že uvedené počasí přálo úrodě, ale není tomu tak zcela. Ovoce bylo všechno
zralé téměř o 14 dní dříve, než je obvyklé, a mělo menší obsah vody. Suché počasí naopak
přálo obilovinám - zrna jsou nádherně vyzrálá až do červena.
Ke konci léta obec ve spolupráci s fotbalisty a hasiči uspořádala 2. sousedské posezení, které
se konalo dne 25. 8. před Obecním úřadem. K posezení a tanci nám hrála kapela OMEGA.
K občerstvení bylo připraveno 30kg grilované krkovice a bůčku, vše se rychle snědlo, na další
ročník musíme připravit masa více. Dále jsme mohli ochutnat koláčky z Dolního Újezda, letos
jsme objednali 13kg koláčků, i ty byly velmi dobré a pro příští rok jich může být více.
Sousedské posezení trvalo do dlouhých nočních hodin. Počasí nám také přálo, vydrželo jak
na přípravu posezení, tak i na samou akci a úklid. Účast občanů byla o něco menší, ale bylo
klidnější než v předchozím roce a byla možnost k sousedskému poklábosení.
Dne 28. 9. obec Tržek organizovala jako každý rok výlet, tento rok se jelo do ZOO Dvůr
Králové. Počasí na výlet do ZOO nám vyšlo a bylo pěkně slunečno. V ZOO bylo i mnoho
dětských atrakcí, které děti velmi hojně využily. Obec využila služeb CK KALLA Litomyšl, byl
objednán největší autobus pro 54 osob, skoro jsme ho zaplnili a zájezdu se nás zúčastnilo
48.
Co se organizace akcí v obci týče, náš tržecký fotbalový klub jich uspořádal v tomto roce
krásných deset:
-hned 6.1. to byl turnaj ve stolním tenise – 12. memoriál Pavla Pohorského -, kterého se
zúčastnilo 11 hráčů, vyhrál Lumír Král, jakož i další turnaj 21.4. s účastí 12 hráčů. V dalším
turnaji, který se odehrál 15.9. v Obalovně Vysoké Mýto, kterého se zúčastnilo 26 hráčů, a
který nesl jméno tragicky zemřelého Romana Mrkose, zvítězil Petr Kalousek.
-hudební akce s videoprojekcí proběhly tři, 23.2., 30.3. Rockový Tržek a 20.10. opět Tržecká
Metalmánia, doplněná přednáškou o Cestě po Skandinávii.
-turnaj v malé kopané, též Memoriál Romana Mrkose, se hrál 30.6. Zúčastnilo se 8 týmů, a
nejlepším bylo mužstvo Sedlišť.
-pro radost dětí zorganizoval v průběhu roku tři dětská promítání (Piráti z Karibiku 4, Coco a
Úžasňákovi 2)
-tým VH Tržek se také zúčastnil ve složení Ladislav Mrkos, Petr Kovář, Ivan Čačko a Antonín
Burian turnaje ve 2. lize Litomyšlské ligy stolního tenisu, a skončil na 7. místě.

Poslední akcí letošního roku bylo Vánoční zpívání, které se konalo 15. 12. Obecní klub byl
plný, všechny stoly a židle byly obsazeny. Občerstvení – svařené víno – nám uvařili hasiči.
Vánoční koledy a písničky s vánoční tematikou zahráli a zazpívali Jiří Lorenc s přáteli, u
některých písní se přidali i diváci. Venku bylo sice zima, ale hezky, a tak nakonec jsme
všichni vyšli ven k rozsvícenému stromu před obecním domem a zazpívali jsme si několik
písní venku společně. Někteří pak poseděli u krbu v obecním klubu do pozdního večera.
Obec tento rok uskutečnila následující investice a nákupy:
Již zmíněné autobusové čekárny, hadice pro požární sport, hadice a proudnice pro jednotku
JPO V.
Naše obec se rovněž zapojuie do finanční podpory činností spolků a organizací působících buď
přímo v obci, nebo v okolí, namátkou: VH Tržek na turnaj v malé kopané a turnaj ve stolním
tenise, Domova pro Seniory ve Sloupnici, Českého včelařského svazu, Spolku přátel růžového
paloučku, Linky bezpečí, Mykologického klubu Choceň, Farní charity Litomyšl a jiných.
Hospodaření obce v roce 2018 skončilo přebytkem. Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen
jako schodkový, schodek se pokryje z přebytku rozpočtu 2018.
V letošním roce se v obci nikdo nenarodil. Přistěhoval se jeden občan, odstěhovala se jedna
tříčlenná rodina. Zemřely Marie Šraitrová a Ludmila Abrhámová.
Rok jsme zakončili krásným vánočním přáním od výtvarnice Denisy Váňové a přáním do nového
roku: Ať se nám spolu v Tržku dobře žije!

