
Zpráva pro přlštl generace

Tato zpráva je napsána při výměně nového oplechování věže mědí a
nových měděných koryt kostela - květen 1996.

Něco z minulé historie kostela a naší obce. Poslední větší oprava kostela
byla provedena r. 1957 místními věřícími, jak je napsáno ve zprávě Z tohoto
roku. Další opravy byly prováděny v tomto sledu:

V roce 1969 zásluhou lanškrounského pana děkana Josefa Kacálka byla
dána nová krytina na střechu kostela. Nová omítka byla provedena r. 1974
místními věřícími zdarma. V dalších letech následovaly jen drobné opravy -
úprava lavic, vypadaných kamenů ze soklu a podobně.

Po sametové revoluci r.1989 a po volbách v naší obci r. 1990, kdy se
dostali do obecního zastupitelstva nekomunisté, se opravy našeho kostela
zintenzivnily. Budova byla v žalostném stavu, opadaná omítka uvnitř kostela,

. po venkovních zdicn tekla voda a podobně.
R. 1991 - Usazení žlabovek podél cesty vedle kostela, aby voda netekla z cesty
do základu zdiva.
R. 1992 - Oprava schodů před kostelem
R. 1993 - Nátěr věže
R. 1994 - Oprava interiéru kostela:

Nová elektrická instalace - provedl Marek Josef, č.p. 109
Nová dlažba - položil pan Koudelka z Lanškrouna
Vymalování kostela a veškeré natěračské práce - provedl pan Mareš

Kamil z Horni Čermné
Nový obětni stůl - zhotovil pan Josef Žabka, č.p. 114 , truhlář
Zdivo opravili zedníci z Dolního Třešňovce - pan Martinec

Obecní úřad H. Třešňovec přispěl celkovou částkou 100 OOO,-Kč

R. 1995 - Jaro: oprava varhan - pan Červinka z Jakubovic
Na opravu varhan byla provedena sbírka věřících, která vynesla
asi 18 OOO,-Kč, 15 000,- Kč přispěla obec

I vnitřní zařízení kostela je majetek církve!
Podzim: první etapa oprav exteriěru kostela - nová měděná koryta a

úžlabí

1996 - Jaro: druhá etapa oplechování věže měděným plechem, montáž
hromosvodu -firmou JMN /Jirásek, Mačát, Netekl, oprava a
nátěr omítky.
Obecní úřad zaplatil klempířské práce v hodnotě 220 OOO,-Kč

Podzim tohoto roku a příští rok plánujeme úpravu okolí kostela a
a popřípadě topení dovnitř kostela.
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Práce po stránce estetické řídillanškrounský kněz ThLic.Zbigniew
Czendlik. O provedení veškerých prací se staral Marek Josef čp.109.
Pomocných prací se zúčastnilo více než 30 občanů naší obce, z nichž nejvíce
hodin odpracovali: Marek Jan čp. 133, MačátJaroslav čp. 206, Marek Josef
č.p. 109, Štěpánek Miroslav č.p. 116, Mareš Jan č.p. 67, Marek Lukáš č.p.
109, Marková Marie ml č.p. 109, Štěpánková Ludmila č.p. 116, Macháčková
Marie č.p. 108, Vávra František č.p. 26. Práce prováděli věřící obce zdarma,
bylo odpracováno celkem téměř 2000 hodin. Obecní úřad financoval hlavně
materiál a platil některé odborné práce.

Lanškrounské děkanství zapůjčilo zdarma lešení na vymalování
interiéru i venkovní omítky a věže, darovalo eternit na opravu po klempířích,
financovalo pohoštění brigádníků.

Nyní jsou v kostele v Horním Třešňovci slouženy mše pravidelně v
sobotu večer jednou za čtrnáct dní. Mše svaté se zúčastňuje 40 - 50 věřících
naší obce včetně dětí. Kostelníkem je Marková Božena a Marek Jan z č.p. 133,
o úklid kostela se stará Štěpánková Ludmila z č.p. 116, květinami zdobí kostel
Zdenka Indrová, zahradnice z č.p. 141 společně s Marií Markovou ml Z č.p.
109 a na varhany při všech bohoslužbách hraje Marie Marková st Z č.p. 109.

Z novodobé historie obce

R. 1948 - 1990 vládli v naší obci komunisté. Po svobodných volbách r. 1990
kandiduji 3 strany: ObčanskéfórumlOFI

Křest' anská a demokratická unie - československá strana
lidová /KDU - ČSLI
Komunistická strana Československa IKSČI

Do jedenáctičlenného zastupitelstva se dostává OF 18 kandidátů/ a KDU - ČSL
13kandidáti/Starostou obce se stává Martinek Miloš IOFI, č.p. 101 a
místostarostou Marek Josef IKDU - ČSV č.p. 109.

Po volbách r. 1994 se do devůiělenného zastupitelstva dostává 5 členů
z Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů, 3 členové z KDU-
ČSL a 1člen z Komunistické strany Čech a Moravy /KSČM/.
Starostou obce zůstává Martinek Miloš a místostarostou se stává Marek Jiří
č.p. 127.

V myšlení a jednání dnešních lidí obce převládá trend spíše materiální
než duchovní.

1.1.1993 - byla rozdělena Československá republika na Českou
republiku a Slovensko.
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Výstavba obce

V sedmdesátých letech se postavil vodovodpro horní konec obce a byly
vyasfaltovány některé vedlejší cesty.

R. 1991 se vybudoval nový rozhlas po obci
R. 1993 byla opravena stará hasičská zbrojnice místními hasiči

/památkový objekt/, která byla určena dřívějším vedením obce k demolici
Opravufinancoval Obecní úřad.
R. 1994 - byly vyasfaltovány všechny výjezdy cest na hlavní silnici
R.1995 -pro mladé občany byl vystavěn sportovní areál= tenisové kurty a
volejbalové hřiště, Národni dům byl upraven pro potřeby vývařovny a uveden
doprovozu rodinou Jehličkovou čp.29.
Do konce roku 1996 má být obec plynofikována - tato akce bude stát téměř
10 mil Kč.

Po roce 1990 v obci začali podnikat větší i menší podnikatelé: Pražák
Radovan /Gufero/, Švestka Jan /autolakovna/, Grund Stanislav /dilna na
odlévánífigurek a elektronika/, Žabka Josef /truhlářl, Knápek Jiří /truhlái/ a
další.

Vypracoval: Josef Marek čp. 109

Zapsala: Marie Marková ml čp. 109

V Horním Třešňovci, květen L.P. 1996
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