Kronika obce Tržek, rok 2005
Tento rok nám začal krásnou zimou. Hodně nachumelilo a občas přišly i větší mrazy a tak
děti v obci užívaly vánoční prázdniny na kopečku u Soukupů a bruslilo se hlavně na Borovci.
I v tomto roce bylo provedeno několik větších akcí na údržbě obecního majetku
a vybavenosti obce. Byla provedena oprava komínů na č.p. 51, která nakonec včetně
vyvložkování stála téměř 100tisíc Kč.
Konečně byla zahájena rok odkládaná 2. etapa rekonstrukce rozvodu elektřiny na dolní
části obce. Postaven byl druhý transformátor u Hermanových a občané bydlící v této části obce
se dočkali i vybudování kvalitnějšího veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Osvětlen byl nově i
jez u Hermanových, kde v případě velké vody bývá nutno jez hlídat a vytahovat vodou přinesené
kmeny stromů, které by jinak jez zablokovaly a mohlo by dojít k vylití Loučné z břehů.
Zvelebovalo se i hřiště na volejbal a byly zakoupeny lavice a stůl. Nevzhledné plechové
čekárny na R35 byly opraveny, natřeny a přibyla zde i lavička a koš na odpadky. Stará plechová
čekárna, která původně stála před pohostinstvím, byla upravena a našla své nové využití na
železniční zastávce.
Pokračovalo se v opravách komunikací v obci a byl vybudování chodník od obecního domu
k prodejně.
Pro úpravu zeleně v obci byl zakoupen křovinořez za 15 tisíc korun a pro hasiče byly
zakoupeny nové pracovní stejnokroje.
Jako v jiných obcích byla i v Tržku v tomto roce zřízena elektronická podatelna a
elektronická úřední deska obce.
Z událostí ve společenském životě stojí jistě za zmínku již tradiční mariášový turnaj, který
se konal 12. 2. opět za finanční podpory obce (1 000Kč).
Hasiči se i letos zapojili do okrskové soutěže dobrovolných hasičských sborů v Příluce.
Soutěžili muži i ženy a děvčata obsadila pěkné druhé místo.
Fotbalový turnaj v Tržku se letos konal jako každoročně v červnu a zvítězili fotbalisté ze
Sloupnice před Hrušovou, VH Tržek byl třetí. Úspěšní byli naši fotbalisté i v Litomyšli, kde
postoupili do 1. ligy malé kopané. Na podzim zemřel dlouholetý hráč a kamarád Pavel Pohorský,
na jehož památku se každý rok v létě odehraje turnaj v malé kopané v Tržku – „Memoriál Pavla
Pohorského“.
Pro děti se konaly dvě akce – červnový Dětský den a v obecním klubu prosincová vánoční
besídka.
.
V roce 2005 se narodili Vojtěch Maloch v č.p.49 a Jaroslav Andrle v č.p. 55. V tomto roce v obci
nikdo nezemřel.
Po stavebních úpravách č.p. 43 se přistěhovala na trvalo do Tržku rodina Zahradníkova.

