
   

Kronika obce Tržek, rok 2010 
 

V lednu byl Tržek pod sněhem, napadlo ho letos opravdu hodně a sněžilo téměř každý 
den. O víkendu 9. a 10. ledna dokonce najednou spadlo téměř 40cm. Závěrem ledna udeřil silný 
mráz, v noci na 27. ledna jsme naměřili -24st.C a ještě v 9 hodin byla teplota -21st. 
Zima byla letos opravdu bílá, cesta mezi Štítem a Tržkem byla zavátá vysokými závějemi až do 
jara. 

Silné mrazy se vrátily opět v první polovině března. Koncem března přišla neočekávaně již 
první bouřka doprovázená silným větrem., ale začátkem dubna naopak zase sněžilo. 

Letos byl neobyčejně temný a deštivý květen a  začátek června také za mnoho nestál. 
Seno se nedalo vůbec usušit. Všude na loukách stála voda, naštěstí obě řeky zůstaly v korytech – 
na rozdíl od mnohých řek hlavně na Liberecku.. Na  polích s jařinami a mákem byly rostlinky  díky 
mimořádně oblačnému jarnímu počasí podmáčené a  nedostatek slunečního záření se projevil 
v jejich žluté barvě. Co neuhnilo v promáčené půdě, to zlikvidovali slimáci a sklizeň těchto plodin 
byla letos opravdu nízká. 

Nakonec se počasí umoudřilo a v červenci přišla velká vedra, takže  i většinu luk se 
podařilo zemědělcům sklidit 

V srpnu opět hodně pršelo, podle údajů z meteorologických měření celkem v republice 
spadlo za srpen 192% dlouhodobého srpnového normálu, takže žně se táhly až dlouho do září. 
Sláma z polí zmizela až pozdě na podzim. 

V říjnu a v listopadu  bylo krásně, pak ale zima udeřila náhle a s velikou silou už po 20. 
listopadu. Koncem listopadu už byl opět Tržek pod sněhem. 23. prosince přišla krátká vánoční 
obleva, téměř všechen sníh roztál, ale na Boží hod se zima zase vrátila a děti mohly užívat 
prázdnin na sněhu, i když jej nebylo mnoho. 
 

Po velké údržbě, trvající déle než rok, byl brzy na jaře Rybářstvím Litomyšl napuštěn Malý 
Košíř. Byly zpevněny hráze v celé délce, vybudováno nové loviště a vybagrováno mnoho usazené 
zeminy ze dna rybníka. Na hrázi byla  upravena kvalitní zpevněná cesta. Dál od Košířku 
k Nedošínu zůstala však cesta až do konce léta velmi rozbitá od těžké techniky, která tudy vozila 
zeminu na pole za Hájem, a tak tudy jde projít pěšky jen stěží. Rybářství ji nakonec zpevnilo 
hrubými kameny a tak je opět alespoň s opatrností použitelná pro pěší a pro cyklisty. 
 
 

Obec získala dotaci  na údržbu hasičské zbrojnice. Bylo provedeno stažení budovy 
železnými tyčemi, protože na fasádě se objevily velké trhliny. Budova dostala kvalitní novou 
fasádu a okapy. Hasiči svépomocí vyčistili krytinu střechy od mechu a lišejníků. 
 

6. června obecní úřad jako každoročně uspořádal pro děti dětský den. Tentokrát si přišlo 
zasoutěžit a pobavit se méně dětí než v minulých letech,  bývalí aktivní účastníci nám pomalu 
dospívají. 
 

Začátkem července místní fotbalisté znovu pořádali Memoriál Pavla Pohorského. 
Zúčastnila se 4 mužstva, což je polovina oproti roku minulému. 
 

Okrsková soutěž dobrovolných hasičů se konala  v Suché Lhotě. Družstvo mužů z Tržku se 
umístilo na 6. místě, ženy byly 3. 
Místní soutěž vyhráli veteráni, muži byli 2. a ženy 3. 
 

Ve dnech 15. – 16. října proběhly volby do zastupitelstev obcí. V Tržku byla sestavena jen 
jedna kandidátní listina  SNK “Za samosprávnou obec“ s 9ti kandidáty. Voličů v seznamu bylo 
136, volební účast byla 57,35%. Do zastupitelstva byli zvoleni: Miroslav Krýda, Josef Šafránek, 
Luboš Váňa, Václav Sirový, Miroslava Malichová, Ivan Čačko a Monika Netíková. Starostou obce 
byl zvolenými zastupiteli tajnou volbou opětovně zvolen Miroslav Krýda, místostarostou Luboš 
Váňa. 
 
 

Na konci roku se novou kronikářkou obce stala paní Anna.Šafránková 



   

 
V srpnu zemřela paní Vlasta Luxová z č.p. 42 ve věku 86let. 

Pět občanů se do Tržku přistěhovalo, stejný počet lidí se naopak odstěhoval z obce jinam. 


