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V roce 2003 se v obci stalo mnoho nového. Nejdůležitější událostí byla v jarním období  

zahájená první etapa rekonstrukce rozvodu elektrické energie v obci, na tzv. horním Tržku. 

Rekonstrukce byla velkým přínosem, neboť v posledních letech, obzvláště v zimě a při větrném 

počasí, docházelo k častým výpadkům elektrické energie. Stávající vedení nevyhovovalo i 

z hlediska kapacitního, nebylo možno elektřinu využít k vytápění domácností, VČE žádosti občanů 

o povolení zamítalo. Jelikož není v obci plynofikace, bylo možno topit toliko tuhými palivy, což 

činilo problém zejména starším občanům. V neposlední řadě má možnost vytápění domácností 

čistým zdrojem energie pro obec i ekologicky příznivý dopad. Zároveň proběhla i rekonstrukce 

veřejného osvětlení v této části obce, které stálo 146 319Kč. 

 

Zavedení plynu do obce bylo předmětem jednání nejednoho zasedání obecního 

zastupitelstva. Vzhledem k velmi vysokým nákladům na plynofikaci by došlo obrovskému zatížení 

obecního rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska pak byl i ekonomický dopad pro kapsy uživatelů 

diskutabilní. Proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo uskutečnit anketu, ve které se měli písemně 

vyjádřit obyvatelé obce, zda mají zájem o zavedení plynu do vlastní domácnosti, nebo dávají 

přednost opravě komunikací, které jsou již ve velmi špatném stavu. Mohli se vyjádřit 

i k rekonstrukci kanalizace, která je v obci velmi nedostatečná. U nových rodinných domků a 

pozemků v územním plánu obce určených k výstavbě na Kartouzích kanalizace pak zcela chybí. 

Anketa také vyzvala občany, aby navrhli případně dle jejich názoru jinou důležitou investici, 

kterou je v obci třeba realizovat. Největší vážnost občané přikládali opravě komunikací, a tak 

prostředky určené v rozpočtech minulých let na plynofikaci byly přesměrovány na základě této 

ankety právě na opravu komunikací.  

Firma Silnice Pardubice provedla výspravu výtluků na obecních komunikacích za 37 108 Kč 

a příležitostně s opravou silnice na Nových Sídlech byla opravena příjezdová komunikace do 

osady Luka za 76 500Kč. 

 

Povinností všech obcí je zpracování Územního plánu obce, a tak i zastupitelstvo obce 

Tržek oslovilo několik firem se žádostí o vypracování územního plánu a nakonec byla na základě 

výběrového řízení vybrána pro realizaci projektu firma Aurum s.r.o. Pardubice. 

 

Z drobných prací na obecním majetku je možno zmínit například dostavbu skladu nářadí 

zvaného „kůlnička“ u prodejny a na lávce u č.p. 24 (Hermanovi) bylo zhotoveno zábradlí. 

 

Rybářství Litomyšl s.r.o. provedlo radikální údržbu rybníku Abrahám. Rybník byl vyčištěn, 

byla zpevněna prosakující hráz, postaveno nové loviště, výpust vody a schody k lovišti. 

 

Byla dokončena demolice zemědělské usedlosti č.p. 1 (bývalé Jiskrovo). Noví majitelé 

domů č.p. 45 a 46 zahájili stavební práce. 

 

I v tomto roce se konaly dva turnaje v malé kopané. 31. května zvítězili fotbalisté 

z Hrušové, Tržečtí muži obsadili pěkné 3. místo. 5. července vybojovalo vítězství družstvo ze 

Sloupnice a naši třetí místo obhájili. Tyto akce se těší tradičně velkému zájmu občanů, krom 

sportovního zážitku je tu možno zakoupit teplou uzeninu a dobré pivo. Fotbalisté z Tržku se 

neztratili ani ve 2. lize malé kopané v Litomyšli, kde se umístili na čtvrtém místě. 

 

Narodili se David Tomek a manželům Netíkovým dcera Eliška. Do domova důchodců 

v Litomyšli odešla paní Marie Kašparová a 23. srpna zemřel po mnoho let velmi aktivní hasič pan 

Josef Maloch.  


