
Psáno v Hornim Tře~ňovci v červenci 1992 p~i obnov~ nát~ru
v~že na zdej~im kostele.

P~i této p~i1ežitosti chceme zanechat zprávu p~i~tim
generacim.

Od roku 1948 po p~evzeti moci Komunistickou stranou je u nás
upevňován totalitni režim. V roce 1968 docházi k uvoHiováni
totalitni mocil které je v~ak pře~eno vPádem vojsk Va~avské
smlouvy pod vedenim Sov~tského svazu. Následkem toho docházi u
nás v 70. a 80. letech k silnému upevn~ni komunistické moci tzv.
"normalizaci" podporované sov~tskou okupačni armádou.

17. listopad 1989 znamenal politický obrat. Komunistická
strana je p~i "sametové revoluci II donucena odstoupit a nahrazuje
ji po svobodných volbách v r. 1990 demokratická vláda s
prezidentem V. Havlem. V roce 1991 konči pobyt sov~tských
okupačnich vojsk u nás.

Po volbách v roce 1992 hroz1 rozpad společného státu v
dOsledku vit~zstvi levicových si·l na Slovensku a pr vicových sil
v Čechách.

Z historie n~i obce lze zaznamenat v~t~i rozvoj až v roce
19731 kdy zde začiná výstavba v~t~iho počtu rodinných domkO. V
současné do~ čitá n~e obec 579 obyvatelI 154 rodinných domkO a
zem~d~lských usedlosti.

Po roce 1968 byla na zdej~im kostele p~i oprav~ střechy
položena nová krytina. Začátkem 70. let byla mistnimi v~~icimi
provedena nová omitka. V let~nim roce byl proveden nový nát~r
v~že kostelal který provedla mistni organizace strany lidové.
~echny tyto práce byly financovány sbirkami mistnich v~~icich a
d~kanakého ó~adu v ~kroun~.

Zapsal: Ing. Št~pánek Pavel 224
Marek Josef 109

Kolekci minci věnoval pan Václav elezinek z Horniho Tfe§ňovce, čp. 71
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době, kdy je psán tento douatek prožívá
současný papež Ja~Pavel II. rekonvalescenci po
úspěšmé operaci střev.

KttBlovébradeckou diecéz~ spravuje biskup
Karel Otčenášek. Byl vysvěce~ tB~ě roce 1950
do; úř-adu. mohl být uveden až po liat,apadových změ-
nách v roce 1990.

Současný administr~tar Josef Kaaálek se narodil
roce 1922 ve Výprach±icích. ysvěcen byl v roce194-7VI Hradci Králové. Léta 1950-1959 PTožíval

w úkry~ v KrkomoŠích. roce 1959 byl odsouzen
ma. 5'iI.e't, ale VI roce 1960 propuštěn na aIIlJ!lestii.
Pak pracoval v cihelně v Jablonném ~Orlicí a ve
zde-j'ším.Dřevatexu.
,I; Admini..at:rtátorem Lanškrouně byl ustanoven

Vf roce 1968.
Od té doby se konají ve zdejším f~l~álním

kostele pravidelná nedělní mše sv.
Zpočátku byly konány stř!dawě VI třínedělnich

eyklech spolu s kaplemi na SáZavě a v Albrechticích.
posledních 5 letech jednou za 14 dní.

Bohoslužby jsou zde stále dobře nawštěvov~
jak člen;y-zdejších rozvětvených rodin /napf-.rodina
Markova, Štěpámkova, Macháčkova a~./ a ostatních
věřících z Korního a Dolního Třešnovc , někdy tak
i.z Lanškrouna.

Z nyní již zemřelých farní1cl bych nád připomnul
dlouholetého kostelníka p.Vojtěcha Křivohlávka.
~manželko~ a pí.Annu Macháčkovou, která zemřel
Vf 93 letech jako hluboce věřící po životě vyplněném
prací pro početnou rOdinu,? zemědělství i jako
krajkářka. Krajkami obohatila četná bohoslužebná
plátna.

Administrátor- dochází pravidelně po zdejší mši sv.
k nemocným, v této do~ě k pí.Dvořáčkové a Václavské.

Na 18. neděli v mezidobí dne 20 srpna 1992

I.Ld:ěIIBskl
J!rbJ<a a
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Dne ]1. srpr.a 1869 byl pc ro~trvajícím přání
byvatelstva v zd jší obci zčásti na obecním

p0zemku, zčásti na pozemku pana obecního
starosty Julia Kohlera u výměnkář~ké budovy č.2
položen z ák Ladn í 1 ám n na k:lpli a ..,l"!ésl~dujicím
létě z o k z složeného na stavbu táto kaple
tak dalece vybudován, že 2. října 1870 mohly
b:t na ni po předchozím vysvěceni nasaz~ny
kř íž a makov i c •
Toto svěcen' bylo slavnostně vykonáno ve
30 odpo~ední hodině dříve zmíněného data
naším v led~stojným panem děkanem Franzem Langerem,
současným biskupským o esnim v í.kéřem z Lanškrouna
za přítomnosti oučasného z8stupit l.tva obce
a p četného shro 'žděného obyvat lstva.
Při této přílež' tosti byli na př-ání obecního
zastupitelstva uvedeni všichni dobrodinci,
kt r.í dříve přispěli na stavbu této kaple
bonetým darem a také věichni, Kteří se ho~l±vě
namáhali, aby jmenovanou stavbu zaopatřili.

Od níže jmenovaného, 26. květne. 1852 zemřelého
Y~rl Fiebigera z č.65 bylo pro tuto stavbu
věnoV-áno 630 zlatých rakouské
od Jose a Fi bigera č o 134 250" "
Od Rosal'e Fieb'ger čo64
zvon v. souča né hodnotě 170
Od Josefa M ixnera č.69 105
Od~Jo anna Steinera č.68 50
Po zemřlé Johanně Anderle
z Dolního Tř ňovce č.91
Od Jose~a Kleck ra č.69
Od nezndmého dobrodince
Dále SF n táto tav-ě
proj v'li jako velmi činni
Franz Fie ig",r z č 65
a Johan~ Kleck F č.8 vedl
dalěích mpjitelů u edlostí
obce, kUBří zásoboval~ boha-
tými př-Lsp ěvky stavebni o
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Povedeno v Horním T~ šňovci
2. říj a 1870 za př'~omnosti
podepsaných.

Frenz Langer
biskups~ , vikář
e děkan. v Lanškrouně

Julius Kohle~ č.l
starosta o ce .
Johar~ Eenesch nadní čo13
Vinzenz Steiner radní č.6
Franz Fiebiger č.65 výbor
Johann Langer výbor č.4
Johann Richter výbor č.14
Ignatz Janisch výbor č.90
Johann Bier výbor č.21
Johann Richter výbor č.168
Johann Langer obecní výbor

č.86
Jos f Krtlgler
toho času učit 1 zde.

Leopold Chmel
zktiUB~ malíř pokojů
Vinzenz Blaschke
mistr klempířský
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