Kronika obce Tržek, rok 2004
Utekla celkem mírná zima, teploty neklesaly příliš pod bod mrazu.
Obecní zastupitelstvo na letošní rok schválilo vyrovnaný rozpočet obce ve výši
1 934 200Kč a část těchto peněz byla opět použita ke zvelebování obce.
V tomto roce zastupitelstvo obce naplánovalo významnou údržbu kapličky a jejího okolí.
Staré prasklé lípy u kapličky ohrožovaly kapličku i okolní domy, a tak došlo k jejich skácení
specializovanou firmou z Chotěnova. Byly zde opět vysázeny nové zdravé stromky v ceně
1000Kč za jeden. Místní občané opravili vnitřní omítky. Za 10 tis. Kč byl kamenosochařstvím z
Chocně restaurován křížek, bylo obnoveno písmo. Do oken kapličky byly zasazeny mříže,
střecha kapličky byla nově natřena. Firma Ivan Čačko upravila prostor kolem křížku a položila
zde dlažbu z umělého pískovce.
Údržba se prováděla i na obecním domě. Na jeho fasádě se již ve velmi krátké době po
kolaudaci objevily nepěkné pukliny. Nejvíce poškozena byla západní část domu směřující
k silnici, a tak, aby se zamezilo jejímu dalšímu praskání, dostala venkovní omítka letos nový
kvalitní nátěr.
Před místním pohostinstvím byla postavena nová dřevěná autobusová čekárna za
přibližně 30 tis. Kč, nahradila tak nehezkou starou plechovou.
V létě byla vybudována kanalizace „V Kartouzích“. Stále méně občanů chová drobné
zvířectvo a o sušení sena na obecních pozemcích není zájem. Narůstá tak množství trávníků
v obci, které musí obec udržovat, a proto byl zakoupen traktůrek na údržbu těchto ploch za
40 088Kč.
Sbor dobrovolných hasičů letos brigádnicky opravoval hasičskou zbrojnici. Hasiči opravili
vnitřní i vnější omítky, bílá barva zbrojnici sluší. I rámy oken byly nově natřeny.
Společenský a sportovní život v obci byl poměrně bohatší než v jiných letech. V únoru se
konal tradiční mariášový trunaj, letos se sešlo pouze 25 mariášníků.
Významná akce pro naši obec proběhla 5.června, kdy se v Tržku konala okrsková soutěž
dobrovolných hasičských sborů. Soutěžilo se na louce mezi rybníkem Borovcem a železniční
zastávkou a k občerstvení soutěžících i početných diváků opět výborně posloužilo zařízení u
fotbalového hřiště hned za silnicí. Tržecké družstvo bylo výborně připravené, umístilo se druhé
z celkem jedenácti zúčastněných.
V červnu byl uspořádán dětský den na hřišti za finanční podpory obce. Pro děti bylo
připraveno mnoho soutěží, mohli si také vyzkoušet, jak obtížné to mají hasiči při cvičení
s proudnicí.
Bylo vybudováno posezení u volejbalového hřiště u hasičské zbrojnice a areál byl celé
jaro a léto hojně využíváno mládeží nejen z Tržku.
3.července se konal na hřišti u dráhy opět turnaj v minikopané. Tržek letos výjimečně
postavil do turnaje dokonce 2 týmy, VIP Tržek a VH Tržek. Zvítězili hráči FC Brežněv z Vysokého
Mýta, na 2. místě byli fotbalisté Sloupnice. Tržečtí obsadili 4. a 5. místo.
I v II. lize malé kopané v Litomyšli se v tomto roce našim dařilo, VH Tržek se umístil na 3.
místě.
V prosinci byla uspořádána vánoční besídka pro děti v obecním klubu. V témže měsíci
došlo k ukončení činnosti místní organizace ČČK.
Na Silvestra se veselili v hojném počtu v obecním domě mladší obyvatelé naší obce.
V tomto roce zemřeli: Olga Uhrová, Marie Jirečková, Josef Plíšek z Luk a Jiřina Tobková.
Letos se v Tržku nenarodil žádný nový občánek. Všech 13 dětí školou povinných v tomto roce
dojíždí do základních škol v Litomyšli.
V č.p. 2, tzv. Mlejnkovo, započala přestavba stavení bouráním nejstarší části
nemovitosti. Proběhla kolaudace nově postaveného rodinného domku, č.p. 69.

