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JménoMikuláš na Týnci naskýtríse pak velmi ďrusta při rozličnýchjednrítríchve knihách chrudimshých a jiných. Bylť dozajista
důkazem,žnbyvalzrléu:z^roďrodčíhove věcech sporných.. Tak bned u př: roku 1503 pozvátt
čehoŽnejlepŠím
mužemmoudr'.ýrrr'
byl jistě s jinýni' aby urovnď rr1zrricerrzrtiklémezi panem Vilémem z Pemštejnaa měšťanyI{radeckými. Růzrricevyrovnány a
IV. str. 208.) Roku následujícího1504učinil smlouvus týmžVilémem z Pemštejnao kus řeky pod
sdóuva učinéna.(Archiv čestcý
mlýnem Dvakačovictcjm.(tato listina uloŽena ve zdejšímarchivu farním)opět pak r. 1507 byl roáodčím ve sporu mezi panem
Boirurkem z Jenšovic a panem Pulatým, rychtářem Rovensh.ým,při čemžopět smlouÝa se stala. (Archiv česlcýIV. str. 209.) I
později áusta ještějest připomínín.
velilcýmdarem,kteý učinil Týnci; neboťr. 1504 ',daroval a věnoval
Pro osadu zdejšístal se tento Mikuláš llroch nejpamátrrějším
svým chudým poddaným městečka Tejnice přináležející
pozemky (ve výměře 49 jiter li36) k lepšíobávě jejich
dobytkana pastw... Tento vzícný dar zjištěn byl takéTýnci
deskami zemskými.Mikuláš tlroch zemřel r. 1513. Po něm
nastoupilsynjeho:
@etr?) Ilroch, jenž psával se v listinrích: ,$roch Týnecký.
aneb i ,JTroch Tynecky z Mezilesiď. a seděl na Týnci od r.
l5 t3-1558.
Tento llroch zdědil po otci svémjméno věhlasnésám pak
byl nadrántaktéŽduchem bystrým, čehoždůkazemby|o, Že
byl z Bohušem Kostkou z Postupic po dvakráte zvolen
hejtmanemkraje Chrudimskéhoa roku 1544 a opět r. 1546.
Však nedostihl otce svého;neboťkdeŽtó rzácné bylo každé
slovo otcovo a moudré,praví se naopak o synu že ''tnluvil
nejen svévolně,nýbrži o věcech, do nichŽ mu nic nebylď..
(Viz SedláčkovylIrady a zitttlky str' 214) Proto takéjméno
jeho nenaslrytá se v listinách a my o něm nevíme úce
pověděti, rcŽ Žs po poáru desk zemslsých vloál si do
obnovenýchdesk zemshýchr. 1543 dne 14. listopadu zbožíTýneckéa sice ve llrochově Tfuci tvz' dvůrpoplužnýa městďko a v
ZÁjtzÁci dva dvory lrnecí s podacímkoste|ním.

2. Týnec poqýšenna městeěkořIrochůvTýnec
NeÍúsnad osady po hajích českých,která by neutrpěla ztáý požÁtem,kteď r. 1541 strávil starépoklady zemshýchdesk. Dlouho
by trvalo vypďitrívati škody,kteréutrpěl tím dnem veškeý národ. svým ruísledkemby|azffita mnohéhomajetku; neboťbylo pak
velice nesnadnéprokázati před úřadem právo na majetek. však zháta ta byla přece nahraditelnou alespoň během let, ale
nenďtraditelnou zůstalaa alstane ztráta' kterou utrpěl celý národ nášpoárem tímve stráncekulfunú. Starédesky zemskébyly pro
mluvu nďi a nďe dějiny pokladem neocenitelným.lvínohétahy na obrazedějin nďich po dobu nynějšía pro veškeroubudoucnost
temné,jevící se nám jen jako nejistéstíny,bývaly by dnes štětcemjistoý zdokonalenya světlem pravdy osvíceny,kdyby písemné
ty podklady nám byly zachovány.
I zdejšíosada utrpěla poárem tím velikou ztrátu; neboťosada zdejšíby|a jtžpřed poárem desk zemskýchjmenována městysem,
listina však v tom sepsanépad|aza oběťspolu s deskami zemskjmi krutémupožáru'Měliť ovšemi majetníci zboŽíTýneckého
dozajista opis listiny té, ale nebudemediviti se Že ani ten není nám dochován' uvážíme-li,jak kruých dob zakusila stará tvrz
na starétvrzi i v novémzímku Týneckém.
Týnecká a jak mnoho vysÉídalose od těch dob prínů
Tolik však jisto jest, že Týnec jmenovrfurbyl měsýsem ke
konci 15. věku, neb nejdélena pďátku 16. věku. Stalo se tak
nejspíšeza dob Mkuláše }Irocha; neboťpoprvéTýnec jest
měst.ečkemv listině t'še jmenovanéz roku 1504 Mkuláš
Ilroch velikou část pozernků darovď chudým poddaným
,,n'ěstďka.. Tejnice. Proto již nepřekvapujenás, kdyŽ čteme,
žedo obnovenýchdesk zemshých,,vloál sobě r. 1543.dne
14. listopadu zboá Týnecké a to ve llrochově Týnci tvrz"
dvůrpoplužnýa ''tněstečkď.a v ZÁjezlcí dva dvory knecí s
podacímkostelním.
Pro jaké příčiny Týnec byl poýšen za městďko ovšem
nevíme,ale můžemepevně držetimínění,že stalo se tak v
odměnu za záslrlfty Mil$láše Hrochq pána na Týnci. Tomu
nasvědčujemnoho již také to, Žs Tynu, jmenován od těch
dob Týnec ,ÍIrochůť.v listinách sorrkomých i uřadrúchano
i v deskách zemslých.
ZÁažTýnec hned, když povýšenbyl na městečko,$rochův
Týnec..,obdÉel znak svuj a pečeťsv. Martina nevíme,tolik I
ale jisto, Že nedostalo-li se městysi lIrochovrrT1ýncipďeti téhned kdý bylo povýšen,stalo se tak jistě za vlády Ferdinanda I; neboť
zvláštětento panovníkoblíbil sobě drívatiměstůmve maky jich ckámu Páně.
T|ITL'žE Týnec nazván ,Jynec lkochůť., byla prokríaánazvláštrúúctaMikttláši [Irochovi a veškerérodině }Irochův,ďe také
dějinám dalšímosady zdejšíbyto poslouženo;neboťpokud v dobách dřívějších-osada
zdejšíjen Týncem slula, byla nesnadnou
práce rozpoarati ke kierémuTý,nciaěj se odnáší.Byloť odedávnamnohoTýncův Čechách.
Povýšenímpak na městďko byla osada zdejŠí
nejen qzrramenána, smějícod té doby uŽívatimak udělený ve štítu,na městské
zístavě,jakoŽ i na pečeti,kterážbyla tenkráte v takovévríňtosti,Že při sezeníchrady mívď prrrkmistrpečeťna stříbrnémřetězu na
krku, ale áskalo si i výhod hmotných.Města a městečkaodváděla ovšemsv'.imwchnostem růaréplaý z pozemků,z doma a zr
ávností, měla všakpřece výhodypřed vesnicemi. Tak na př. volila si městďka svésudía pHseŽnéobecnístarší,kteří konali niXí
právo, měla právo tráú, ano směla se s povolenímkrále i okaditi. Jména,jimiŽ Týnec od těch dob byl jmenovan tatojsou: }Irochův
T;ýnec,nesprávně také:Ilrochova Tejnice, aneb ijeŠtěnesprávněji:I{r4chováTejnice, latinsky: Teynecz řIrochum, nebo Teinicium
Rochi, něnecky: I{rochovoTeinitz neb i Rochovo Teinitz.

- schválenínámitek stavebníkomise a náwh na novéýběrové Íízeniopravy střešníhoplaštěna
MŠv řIrochově Týnci
- projednini žádosti manželůPetrlíkoých na rozšířeníbytu. Rada souhlasí za podmínky
souhlasuostatníchnájemníkůpůdníchprostor.
- schváleno umístěníreklamníchpoutačů
. p. Janyš. jídelnaJiskra
. Bw stavitelství
- oR vza|ana vědomírezignaciělenakontrolníarevizni komise p. Miloslava Sedláěka
souhlas s odprodejemRD č.p.53 v flrochově Týnci pro p. BartolomějeHorvátha. Podmínka. i
do doby, nežbude celá častkasplacena"vymiňujesi obec zástavníprávo k č.p.53.
i
oR vzala na vědomía seznámilase s návrhemp. Hergerana obnovu paÍkuv řIrochově Týnci !
(v příštímčíslebude nákres možnésituacei s podrobnýmpopisem)
i
oR byla seznámena a bere na vědomí ýioční zprávu ředitelky MŠ za rok 1998.99.i
Registrujenastupnovéředitellsvp. Martiny Doudové- lybrana v konkurznímřízení.
i
projednaníproblematib týkajícíse připravovanéhosrazu Týnců,kterése bude konat v roce i
2000. Program a další podrobnosti budou projednávany pniběžně (předběžný termínl

r.7.2ooo).

i

oR byla seznámenase zápisem z jednini se zástupci VAK Chrudim. Za obec se jednaníi
zúčastnilistarostap, Žid"k, místostarosta
p. Severin,ing. tlrdliěkova" p. Sládelq p. Michalec a !

p. Pulkrábek.
. dne 20.9. se seznámilaoR s pniběhemdokoněovacích
pracína obecnímdomě ě.p. 23ti
(vestavbapůdníchbýu). Dále pak se stavemrekonstrukcestřešního
plaštěna MŠ před!

dokoněením.
:
oR byla seznámenaa posoudilavariantynáwhůpro výstavburodinných domův lokalitě ,,zai
zámkem...ByIy v-zatyv úvahui nár;oryvšechčlenůoZ zjednaní konanéhodne 29.9.1999ai
na tomto zakladěje schválena navržená'varianta,,B..
(na přednístranězpravodaje)
i
oR dale schválila podanívýpovědi z nájemníhováahu osevě a.s. Chrudim na. pozemky,i
i

Gďambica Petr
Syslová Anna
Horváth Bartoloměj
Pincová Ludmila
Kindlová Elizabeth
Dvořáková Blanka
Sládek Miroslav
Rybarová Eva
Wertfein Josef
Petrásková Jaroslava
Petrlíková Kateřina
Kupec Jan
Dvořáková Drahomíra
Koudelka Václav

iuat"t Roman

tlr. Týnec 3
tlr. T1ýnec16
Hr. Týnec 53
Hr. Týnec 55
Hr. T;ýnecl99
tlr. Týnec210
FIr.T;ýnec210
I*.Týnec226
řIr. Týnec23l
řIr. Týnec 240
řIr. Týnec 243
I1r.Týnec243
I*'Týnec243
tJt.Týnec262

tlr..Tý.r,..e.."-.?-o-?

4.180,-Kč
787,-Kě
4.017,-Kě
l7.I49,-Kě
4.035,.Kč
321,-Kě
23.734,.Kě
l.711,-Kč
2.220,-Kč
10.l39,-Kč
7 64,- Ké
138,.Kč
10.805,Kč
33.329,-Kč

..............?
-6.
9.,:...Kě

Týnec264 2.l1.1908
TÝnec187 30.l|.I924
zdrau a

Marie Kusá
Ludmila Holanová

91 let
75 let

popelnici a ti, ktefi nezaplatilipoplatk<y
za TDo, budou ďe
občanéobce nevlasfirící
plafrré
vyblášlcywTváIÍ|loÚ,aby nejdéledo 15.|2.1999přeďoŽili doklady o likvidaci
nafizenéskládce'
domotmího
Dne 20.I|.I999 organízujeobecní uřad svoz velkéhodomovníhoodpadu.BlíŽší;

rnídůmí.
Restaurace,,Kulfu

Teplá kuchyně:Po-Ne 1000-1500
Vďčeře:
Pá.So L900-2400
možnost využití sďónku
oslavy,
pohřebníhostiny,qýToční
schůzeapod.
kapacita50 míst
kontakÍPetr Marvan
tel:04551692525
0606/884755

Kosmetika
Prezentace firmy AVON, slosováď
hodnobrýchdáÍků,praktická ukázka péče
o pleť.
V úteý 9.11.1999v 1700na oÚ v
[IrochověTýnci.
zvemevšechnyženya dívky.
Srdečně
Na osobnísetkáníse těšíLenka Kudrnová
a kosmetička
Ludmila Tůmová.
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KDY:

v novéprovozovněkosmetiky
VEJVANOV|CEč.p.5B
cd 1. listopadu1999'
Po.ČT 9'-t 7."
nebona objednávkud|e dohody

rurlou NÁvŠrĚvu
Nr\VAŠ|
a pŘÍpnoNou
serĚŠÍ
vattrelKAF|RMY
spot-upnÁct
L'.dmila Tůmova
zog,po.Črmezi6u,-9.I
te|.:
0455/69z
h.

omlouvárne se všemobčanům
našíobce za několik chyb ve zpravodajič.4. Tiskoý šotekby|již
áikvidován.
Zpravodaj povolan a registrovrín pod čj. 62lR-1234D9.
technicltí spolupráce Jiří Severirr" Uávěrka

Yydávál obecrrí úřad llrochův Týnec. Redakce Petr Plachý, Bliáovice
i včetněfotogrďlí) íe 20. den v každémměsíci. ZaYaše

27;te| 04551692783,

