Vdnoceza dvěřmi
Kdo by to neznal. Vůně purpury,
lapr ve vaně, stromek, plný stůI
dobrot, rozjasané tváře děti,
tajemné očelraváni ,, zlatého
prasátlca,,, za okny chrupajicí sníh,
jemné melodie koled a vánočních
písní, vzduch nabiý teplem a
Iáskou, Iidék sobě mají blízko, bIíž
nežkdy jindy,

Nový rok
Až se silvestrovslra noc nachýIí a
hodiny odbijí půInoc, pozdvihneme
čišek přípitku na počest rolat se
třemi nulami v letopočtu.
Co vŠechnosi v tu chvíIi budeme
přát ? Zdraví, štěsti, úspěch,
spokojenost... Snad i to , aby
tisíciletí začínající dvojkou v
IetopočtupřáIo lásce a porozumění
mezi lidmi více než to předchozí.
Možná v duchu pomyslíme na
nějake docela soul<roméa tajné
přání , heré platí jen a jen pro
nas. Každopádně ndm toho v
olamžiku, kdy sklenice cilcnou o
sebe, proběhne hlavou hodně.
Nebudeme první ani poslední, Iedo
do slavnostnÍho přitukrtutí vkládá
tolik naděje.
Přejeme Vam hodně štěsti ,
pohody , lásky a porozumění v
dalšímtisíciletí.

Redakčnírada
Týneckéhozpravodaje

odďl uI' Dějiny FIr. T;ýnceod Flrochůdo války tňcetileté'
na HrochověTýnci
1. Doba Štitn1ictr
koupil r. |544 zbožiMorašické,tvrz a
ze Štitnych
(naroz.r' l 325 neb |326),MikuláŠŠtítný
Túmyze Štítného
Potomekvělrlasného
v Lánech, Dřenicích,Bylanech,Mezilesicícha Mikulovicích s tvrzípustouv Kozojedechza 300 kop grošů
mez s příslušenstvím
byval na sněmíchzems\ich, jakoŽ i při jednanícha sjezdechkrajslcých,kdeŽ nemáIojeho slovo
česlcých.
Tento Mikuláš Štítný
platívalo,jakoŽ jej i áusta čtemeco prostředníkanebo ubrmarrna v rozličných áleátostech města Chrudimi. Byl mužrozšafný,
zillmohtýa věcí hospodďslqich dobře znalých. ProtúíŽelzvláštěku zvelebeni a pozlvlženi zboá svéhoMorašického,přičemŽ mu
byli k ruce uřednícijeho a to p. Petr Hatnza zB Zabédovíca při něm Jan Humpoleclcýz Rybenska. onomu (Petrovi Hanzaví zp
za manŽelku.ZemÍe|roku 1550 odkiv^v sqim kšaftemveškerýstatek svtlj své
Z,abéd.)dal jedinou svou dcerou Johanku Štítnou
dceři Johance Hamzovéze Štitneho.(Pam. archeol. V. str. 35.) Mimo zboŽíMorašickésdědila všakpo otci dojista i mačnoučásť
ukoupil ještě téhoŽr.
peněz, kteréhoŽúsudkudocházímetim, žEmanželjejí Peh Hamza (indy taképíšese Bořek) zp Z.abéÁovtc
za 900 kop grošůčeských.Tím miá z dějin zdejšíhoměsta
1550 tvrz }IrochůvTýnec (všakbez městďka) se všímpříslušenstvím
byl muŽemrozšafným'proto takébyl dvakráte (roku
posledníratolesťvelice rozvětvenérodiny llrochův. Petr Hamza zeZ,abédovíc
1554 a 1555) hejtnarrem loaje Chrudimského,všaknedošelvysokéhověku. odkázav zbožisvéTýneckémanŽelcesvéJohance ze
jřr. 1557.
zerttÍe|
Štitneho,
jak paměťo ní se zachova|a,byla parrínábožná,dobrďirurá a hospodlaská. Po smrti svéhomanžela
Paní Joharrkaze Štítného,
provdala se za svéhobratranceProkopa Šutnenoze Štítného..
Prokop Štitnyze Štitneirokoupil jř dříve tvrz Týneckou od PefoaHanrzy' kdyŽ pak po smrti Hamzově pojal zz manželkuJohanku
Šťtnou,učinil smlouvu r. 1558 s Petrem }kochem, kterouŽto smlouvoupostoupiljemu Peh l{roch i městďko llrochův Týna, za
několik dvoru knecích ve Trojovicích,arci cenu mnohemmenšíchmajících,prďeŽ i přídavekna peněách oMrŽel.
Prokop Štitnyze Štitnenobyl muŽembohatým a váňBným. Proto spravoval i on" jako předkovéjeho růméuřady a povinnosti
veřejné.Tak na př: r. 1557 byl zvolen hejtmanemlaaje Chnrdimského,r. 1569 byl zvolen do komisse ku přehlednutí a srovniiní
jmenovrfurhejtmanemkraje Chnrdimského.Pro svou
zřízenízemskéhoa práv městshýcha r. bned následujícího1570 byl podnr}ré
zběhlosťv řádech a právech zemsloýchbýval brránku rozličnýmdůleátýmporad.ím.Na zboŽísvémhospodď.rl s prospěchem,čehoŽ
důkazem,žpt. t57o koupil ď Petra llrocha ještěněkÍerédědiny u Týnce llrochova a od Jiříka Slepotickéhoze Sulic zboá jeho v
(Pam. archeol.II. sh. 26l) Při skvěIýchvlastnostechsvých nebyl však
Čankovicícha Trojovicích obéza|2OO kop grošůčeslcých.
neboťkdeŽtomanželkajeho zustala
Prokop Štitnýju tak ryzíma ušlechtilýmkarakterem,jak byla veliká čásťdřívějšíchŠtitnyctr;
dobrotitelkouaždo smrti, zustalo mrfunoo Prokopovi,
Že byl svarlivým a častévedl pře se sousedy. Tak na
př: čteme,Že měI spor s Petrem řIrochem r. 1550, o
kterémŽ
sporupravíknihy appellační,
žn,,Pett[Iroch z
Mezilesic na místě poddanéhosvého Prokopovi ze
ŠutnehoŽalobu pro zlodějství (z lapání ryb v *ídce)
povinen nebyl.u (Pam. archeol. D(. str. 589) Ano ani
se s1y'mipříbuatými neál v míru, tolik alespoň jisto,
ŽE se stqýcem svým onšem nedovedl Žjti po
(Sedláček,Chrudimskostr. 2l4) Všakjen
stnýcovsku.
na čas krátký trval tento spor se stnýcem onšem,
později všaksporuzapomenutoa Žili oba v přátelství a
míru.
neměl ádných dítek,pročeŽ,aby jmění
Prokop Štítný
jeho po smrti nepřišlov ruce cizí, sdělal jiŽ r. 1566
kšaft'který všakteprv r. 1578 ve čtvrtekpo sv. Filipu
a Jakobu do desk byl vloŽen. Tímto kšaftem poručil
statek svuj tlrochůvTýnec manŽelcesvépaní Johance
Štitne,aty jej aŽ do smrti své uávala a kdýby
jeho stnýce,kterakoliv by se jmenoval a z něho aby pak statek ten vŽdy
zemřela, aby připaď nejstaršímusynu někdy onše ŠtítÍtého,
na nejstaršíhomuŽskéhopotonrkarodu toho přectrázel' všaktak, aby on dědicůmněkdy Jana Hlasa z Kamenice, ujcejeho 500 kop
gr. č.vyplatil. @sky Zem. kv. hřebičkový.J. l9.) Prokop Šutnyzemiet na zaúítkur. 1578.
jtžr. |577 ďkíaavši zboá svéMorašickésvéjediné
Dříve všakneŽProkop odebralase na věčnosť
manŽelkajeho Johana,zsmÍetať
dceři Evě, kÍeroužměla z prvéhomanželstvís PetremHamzou zpZ'aběÁovic.Při smrti matky svébyla Eva provdaújtŽza Špetlaze
Zabědovic. PoněvadŽ zboá TýneckéProkop Štitnyoanazn kšaftemdříve již pořízeným,jakž jsme výšepověděli, své manželce
Johance,motúastrítise po smrti nevlastníhootce Prokopa Štitnehopaní a dědičkouna Týnci Eva Špetlováze Zabědovic. Však
ihned po smrti Prokopově uvriealse ve statekTynecky příbuzÍIý
zmenitť dojista Prokop svou poslednívůli
ProkopůvAdam Štitn1i.
ještě v prav'ýčaspřed smrtí,kdý manželky,která měla být dědičkounebylo jiŽ naŽivu. Proti tomuto aněněnémukšaftu párrrě
Prokopůpoloál-a odpor,jak dalo se ďekávati, paníEva Špetlová,ale Adam Štítný
rozepři vyrovnal tak' Že arstal v držení}Iroch.
Týnce. Adam stítný zustal v drŽeníllrochova Týnce r. 1583. odchýliv se od rrzorůslavných předků sqých více dbal Života
dobrodruŽného
neŽ správy zboá svého.S Adamem bydlel na Týnci i bratrjeho Jan' kteý ps{val se takéa i uředně byl psrí'rr:
Jan
Štítný
ze Štítného
a z T:ýnce.(Rybyčka v archeol.pam. v. str. 35 a 36 mluvě o rodině Štitnyctrpraví,žnAdarn Štítnýuvríaalse jiŽ
r. |577 v drženístatku llroch. Týnce, jakoŽ jďiný ještě poatstavajícísyn někdy po onšovi ze Štítného.
Písemnévšak památky
mluví o bratru Adamovu Janovi)
JestliŽejiž jak zdá se, vládl Adam Štitnyna Týnci hned od smrti paníJohanyŠtitnepat přece ještědobajeho vlády na Týnci byla
kátka netrvajícani plných šestroků.Prodalťjiž r. l583 zboá svéTýneckéa nejspíšez Týnce odešel.Kam se uchýlil nemiímo,ale
později r. 1593 nask]ftríse při dvoře p. Ladislava z Lobkovic, kteý vŠakušelze země, kdý zAv.únnabyla proti němu hrdelní pře
pro spiknutí proti bratru svémuJiŤímuz Lobkovic. V futo při zapleten byl i Adam Štitny,;atozto pruvďce l,adislavův. Proto
pohnán před soud, by vydal svědectvíproti p. I,adislavovi. Byl obeslrínna den 14. březra r. 1593 ale nedostavil se. Kam zašel
nevíme.Jenom titulař z r. 1589připomínáještěAdama ŠtitnenoiatopríLrra
z Týnce,ale v tédobě neměl Adam dojista arrijř haléře
z tohotopanství.Kdy a kde zemřel Adam Štitn1i
tate nam nemiímo.
Dřív snadještě núzernÍe|Adam, zemřel bratr jeho lan Štitn1i
a z T;Ínce.Nikdo z nich nezanechaldítek po sobě a tak
ze Štítného
poslednímámý potomekmuŽskystaroátnéhorodu Štitnýchze Štítného.
byl Adam ze Štítného
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Místníknihovnuv ř{rochověT]ýncinavštěvuje
343 čtenářů
a v letošním
rocek 15.11.1999pfišlo
4426 náv#évníků.
k 15.11.1999celkem 36488 knih z tohoi
Vďená statistikadále u'uadí' žebylo vypůjčeno
časopisů
8723.v našíknihovněsi můžete
vybratz 19000knih a 10 druhůčasopisů.
VřelédíkytaképaníJiřině i
Janouškové,
která nám zasi|ázTorontaknilrya časopisy
v anglickém
iuye.Dále můžetev knihor,něáskávat !
informacez ďgitalně zpracovanýchencyklopediia sbomíků,
k dispoácijsou na počítači
takéjízdnířády.
i
V tomto roce se v knihovně uskutečnilaýstava qfrvarnéhokroužkupři ZUŠ v Flrochově Týnci. V dubnui
potom probětúa soutěŽrí qýstava na velikonočnítéma , kde soutěžili děti ze ákladních škol z řIrochova i
T;foice, Vejvarroúc a ýchovného ústavuv PřesLavlkách. Na nejlepšíčekala sladká odměna a knihy, které byly i
zakoupeny Zz ŠtaÚ papír a vyřaznnéknihy V břemu také probětrla přednáška o Austrálii vedená Mgr.i
Radkem Rubešem.
i

Dne 4.Iz.I999 byli pňútanitito novíobčanciřIrochovaT:í'nce:
11.9.1999
nar.
Filip Petrlík
2
1.10.1999
Jaroslav Unger
t2.9.1999
Sabina Četinakova
r2.9.1999
Marek Jirmásek
6.10.1999
nar.
Miroslav Lar'kaš
16.10.1999
Martin Friček
29.6.1999
Polyaková
Arura
1.8.1999
Tibor Miňo

řIrochůvT;ýnec16
FlrochůvTýnec 79
[kochůvTýnec 3
76
Stíčany
řIrochůvTýnec112
[IrochůvTýnec312
řIrochůvTýnec 199
FlrochůvT'Ínec 181

Jubilanti:
Bofuna Sládková
FrantišekLankaš
Jindfich Blajda
Marie Jeřábkova

6.12.1919- 80 let
13.12.1919- 80 let
-75let
19.12.1924
29.12.1909 90 let

řIrochůvT;ýmec262
FlrochůvTynec Lt2
FlrochůvTýnec 263
265
Hrochův

iPoplatkyza odvozTDO na rok 2000 se musízaplatitdo konce února2000. Poplatky
ZapsY . do koncebřezra 2000.
. čerpacístanice Framex děkuje s\.ým ztkanikim
Firma František
a do Novéhoroku ie všemhodnězdrau a
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