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Tradiční,, Hrošiáda ,,
23. zitYí1999 se na školnímhřištiv Hrochově Týnci uskutečnilojiž tradičnípodzimní
kolo pátéhoročníkuHrošiády.Pro neznalé,
nesportovcea ťanatickéochránce přírody
upřesňujeme,že nešlo o hon na hrochy,
nýbrŽ o lehkoatletickýtrojboj pro žáky 1' a
2. stupnězákladníchškol.
ZměÍitsi svoje sílyv běhu, hodu a skoku
přt1elyděti z Proseče,Chrasti, Rosic' Chrudimě (ZŠU Stadionu),Chroustovic,Luže a
Hrochova Týnce. Mezi staršímise nejlépe
dařilo dětem z Proseče' stříbro vybojoval
domácí z Hrochova Týnce a na bronz si
sáhla Lůže.Mezi mladšímito nejlépeháze|o,
skákalo a běhalo ZŠ U Stadionu.Druhé a
třetí místo opět obsadil Hrochův Týnec a
Luže.Všichniúspěšní
sportovcisi vystoupili
na stupně vítězůpro sladké odměny, které
věnovalaprodejnaU Špačků
a Supermarket
Štopánek.Sponzorům tímto děkujeme za
dlouholetoupřízeňa dětem přejeme,aby se
Milé překvapení čekalo na děti v mateřské škole na začátku jim vjarnímkole dařiloještělépea aby se na
školnÍhoroku v podobě zahradního attánku. Vedení MŠ tímto ně sluníčko
usmívalostejnějako v kole podčástkou přispěli k jeho zakoupení.
děkuje všem, kteří fÍnanční
zimním.
HanaZáÍecká

Co novéhov mateřskéškole?

- Máme konečněopravenoustřechu
- Fotily jsme se na tablo
- Proběhlabesedas rodičio MŠ
- Navštíúlonás divadlo s pohádkou
- Máme nový altánek
- Podle informacíp. ředitelkybude vycházetpro rodičedětíMŠ zpravodájek,kteý nesejméno,, Zprávič.
...
ky z našíškoličky A bude podrobnějiinformovato
děnív MŠ.

odďl tI. řIrochovéna Týnci
Flrochové
l. Nejstarší
Bývato mnoho zle, kdý loupeávé kmeny vniknuvšedo územíčistéhopřepadaly našekr:je. Íirady i celéosady bývaly jimi úplně
Husitslcýchubíjeli se
kterépostihlo národ náš,kdyŽ později za véůek
mičenytoto zlo nebylo všaktéměřničímproti onomuneštěstí,
narzájémbraři rodní.7* za dob těch nebyla ušeEenaani zdejšíosada,'7t se domysliti, ale poněvadŽo všechútrapáchzemě české
pověděti o zdejšíosadě.Na kátko oddechl si nrírodnáš,
nevímenic určitého
z tédóby jen domkovitézprávy jsou nrírndochovríLrry,
potud,
mezi
stranamitrvaly i dríle.VšakjiŽ hned r' 1439 propukl
ač
spory
alespoň
Že
utichly
zbraně,
zjednrín
mír
byl
kďýr. |436
noý krvavý boj' kdyžzemřel lcrál Albrecht.
Aby zachrriněnabyla země před np"ými pohromami,
a města čtyř krajů:
sjeli se páni' rytln' panošové
Kouřimského' Cáslavského, Chrudimského a
IŤadeckéhoke dni 17. bíema 1440 do města
Čáslavi a učinili tam ápis na mír zemshý spojených
těchtoč!rŤlaajů k tomu konci, aby všelikéroztržky,
škďy a zíhuby ve krajích těch přestaly a pokoj a
jednota byly zachovtítty.K tomu konci jmenovali v
kažlémkraji hejtmanynad sebou přidali kaŽdémuz
nichku radě a pomociněkolik osobze sebe.Později
i kdý pokoj a mír nastal umana byla potřeba, aby
byla osoba,která by pokoj udrŽovala'Tak udrful se
uřad hejtmanský na doby nejnovější. Na
Chrudimsku byl volen až do první čtvrti 16. věku
jen jediný hejtman kajshý v dobách novějších
bývali voleni užAydva.
Jak zamamenávajípamátky archeologické,(I. str.
27|)ke smíruzemskému
čýř krajůrnýše
uvedenému
zapsalse téhoŽdne l7. břeana1440mimojinéi Jan l{rochz Mezilesic.
Zpráva ta jest pro nás mnoho důleátou;neboťJan tlroch z Mezilesic vešelbrzo po tétakév drženízdejšíhoTýnce. (Mezilesice =
Medlešice bylo d.ívnésídlomnohorozvětvenérodiny llrochů)
Jalcýmběhem dostal se }Iroch v drŽeníTýnce nevíme.možno,Že obdrŽBlTýnec v odměnuod Jiřího Poděbradskéhose kterým byl u
Prahy a kterémutak dobréprokázal slúby, moŽnot*é,Že Týnec ukoupil od rodiny Petra z Týnce. PoněvadŽi na Cfuoustovicíchza
těchto dob vládla tlÍŽrodina t{rochů,kdeŽtodříve byl tam PetrůvPřibek' podobáse vícepravdě,Žp Jan IŤoch T}nec ukoupil.
Kdy IŤoch přišel do Týnce určitěnevíme,jisto však,Že stalo se tak před rokem 1449; neboťna listinách z toho roku naslqÁii se
častějijeho jméno.Podepisovalťlistiny slovy: I{roch z Týnce (tak na př: Ve při kněze Bedřicha ze StráŽnice s jednotou prfurě
Jiříkovou, drívalivinu knězi Bedřichovi mimo jiné Jetřich ze Žumberka a l{roch z Týnce. . Viz archiv českýItr. str. 543)' jindy se
podepisoval : Jan llroch z Meálesic a z T;lnce (Tak na př: kdyžr. l45l Kateřina z Třešic, dcera neboŽtíkaJana z Třešic prodává
své dědiny po otci i bratru na ni přiŠlétotř Třešice,tvrz a ves celou a v Běrunicich rytíři Vaňkovi z Miletínka a na Pardubicích,
III.str. 349.)Tentopan l"Irochpřipomínáse aŽ do r. 1456'Dle
svědčí
mimojiné:Jan FIrochz Mezilesic a Týnce.. Viz archivčeslcý
VaněkaJannazývanýnejčastěji
listinztédobyjestnejvícpravděpodobnoŽenástupciJana[IrochanaTýncibylidvajehosynové:
Mikuláš. Vaněk stal se pánem na Týnci' kdeŽtoMikuláš byl seděnímna Chroustovicích.
Roku 1469 vtrtútotiŽ do Čechkrál uherslcýMatyáš
Zadoby Vaňka byla stiženaosadazdejšía s ní celéširéokolíkrut'ýmneštěstím:
Korvin s úmyslem,aby znmédobyl. Jak vypravuje
sírn dějepisec Palachý, ',chtěl nejprve anocniti se
stříbmých dolů Kutnohorsloých,aneb alespoň je
zkaziti. Dne 13. únoranastoupilpochodz Brna k
Litomyšli a Myťu Vysokému.Měst těch pevných
nedobývrfuroale pleněna zpmé, tvrze Zfunrsk a
Uhersko a vsi mnohélehly popelem;panovala pý
smď a hrůzoukamkoli při!áhli nepřáteléa zdálo se
jakoby jiŽ nastával soudný den. Až ku Týnci
postupovalojeho vojsko sama,avšakzde připojili
se: Zdeněk ze Štenberkaa češtípáni s vojskem
uhersb.rma odtud &ilúi se společněke Chrudimi'
kamŽ dospěli drre 19. února...Ž'e neby|ošetřeno
osady zdejší a že mnoho vytrpěla moŽno se
domysliti. Však za kruý plen, jehoŽ dopustil se
MaýáŠna krajině ztejšía okolních,byl by máIem
stihl jej přísný trest hned' kdyŽ ke Chrudimi
dospěl; neboť při recognoskoviíní
města toho s
malým počtemjízdnýchMatyášoctnul se v zajetí,
ale Že přestrojenza pacholka sprostého,člověkpostavychatméa mluvil dobře česky,propuštěnjest nepomaný co chasník
neužitečný
zase.(Viz Palacloýdějiny IV.2 str.486.)
město Chrudim,, pročeŽvypáIili předměstítamnía všechnasídla
''V bojíchkterésvedl pak král Matyáš,brrínilose statečně
vesniceokolnía zejménatakéSlatiňany,T1ýnec
(Flroclrův)
načeŽ
tahli k Ronovu,koleŽje všakkrál JiŤívojskemsqim
i Půchobrady'
tak sklíčil'Žemuseli rokovatio pokoj...
Tím způsobemdovršenabyla míraubpenímaléosadyTýncezdejšíhoVaněk, majetníktvrze zdejšíseděnna T1.rrcinejspíšdo r.
1488,načeŽpřišela následovaljiŽ bratrVaň.lcuv
Jan,čiliMikuláš.
(tvrz,dvur popluátís popluŽím'domy,krčmy,dvory
MikuláŠHroch prodaltotiŽdne 21. února1488dědictvísvéve Chroustovicích
úplnězaplacených
a dědickypostoupil...(Viz archiv českyV. str. 536.)
kmecíatd) Bernardoviz Petrkovaza 1615kop grošů

Zpracováno pro zasedánizastupitelstvaoÚ FlrochůvTýnec dne 25.8.1999.Lesníhospodářstú s.r.o.
smlouvy za|oženoza účelempodnikatelskéčinnosti.PředměřIrochův Týnec je podle Společenské
jsou
tem podnikáníje správa lesníhomajetkua koupě zboŽízaúěelemjeho dalšíhoprodeje.Společníci
obec FlrochůvTýnec zastoupenástarostoua Dr. Alexandr Waldstein- Wien - Rakousko. Společnost
je Íizenaorgány společnosti, cožje valná hromada a dva jednatelé.Jednatelemza obec Hrochův Týnec je pan J o s e f S l á d e k. JednatelemzaDr. WaldsteinajeIng. LukášB u ri á n e k. Valnéhroa to 3.2.L998,24.3.1998,20.7.|998, prosinec 1998
mady v roce 1998 byly čtyři,zpravidlačtvrtletně
- jednáníbez zápísu.Na valných hromadáchv roce 1998 byly projednány:záležitostirozpočtu,hospodaření v lese, operativníÍízenispolečnosti,nákup dalšíchlesníchpozemků,řešenípersonálních
noý LHP - lesníhospodářskyplán, odbornélesnickézáležitosti,smlouvy na práce v lese
zá|ežítosti,
atd. Podle Smlouvy o převodu obchodníhopodíluodkupujeDr. Waldsteinročně2 %oz počátečního
podílu obce za kupní cenu ve výšistanovenéna základě auditorskézprávy. Kupní cena se orientuje
podle aktuálnítržníhodnoty obchodníhopodílu.Společnícimajíod 21.8.1998 následujícíobchodní
Dr. Waldsteín........52oÁ
podíly:obec llrochův Týnec ,,,....,48%
v r o c e 1 9 9 8s k o n č i l č
o i s t ý m z i s k e m pzod a n ě n 5í 6 . 5 0 0 K č ) . Zt o h oj d e d o r e Hosp o d aření
fondu
l0%.
servního
tis.Kč b/.Výrobnínákladyčinily.........565
tis. Kč
al.Tržby za prodej zbožibyly..'......967
tis'Kč
c/. osobnínáklady- mzdy a poj. .........276

d/.Daň z nemovitostí
.........40
tis.Kč

N Á K L A D Y c e l k e m. . . . . . . . . 8 8t i4s .K č
Ziskza rok 1998byl zdaněnčástkou31.150Kč,takžepo zdaněnízůstalo56.568Kč. Valná hromada
ne 27.7.1999 uzavřela hospodařeníroku 1998 s tim, že ze zisku bude odečteno100á do reservního
fondu a zbytek bude celý , to je 50.850 Kč převedenna obec řIrochůvTýnec. Dr. Waldstein věnuje
obci c e l ý s v ůj p o d í l ,toje26.442 Kč. V roce 1999se konalytři valnéhromady(9.4.,20.5.,27.7)
zaprvní pol. 1999je vzhledemknutné kalamitnítěžběv krátkém
Ho s p o d ař e n í společnosti
+
časovémobdobíziskové 457 tis. Kč. Zisk je zkreslentím,žeje nezdaněn,že v nákladech nejsou
faktury za s|užby,lesníhospod. plán, daň z nemovitostíapod. Vzhledem k tomu, že těŽbaje ukončena, bude z uvedenéhozisku hrazenzbytek provozníchnákladůrok u 1999.Z áv ě r e m: Společnost
hospodaříodpovědně.Nemá pohledávkyani dluhy. Cílem společnostijezvětšeníÚ,něry lesa s možzvěře na odstřel.
nostívlastníhonitby nebo obory @si220 ha ) na chov černé
Předkládá J. Sládek' členzastupitelstvaa jednatelspol.LH s. r' o.

- 0Z schválilo - prodej pozemkůna Babákově pro Vak Chrudim cca 700m
- změnu pozemků(manželé
paníKocůrová,pan Čermák)
Pochobratští,
- zprávu o činnostispolečnosti
hospodářství
s.r.o.,,kteroupředložilpan Sládek.
,,Lesní
- oZ upozorňujea ukládá obecní radě,aby zabezpeči|a
urychlenědůkladnoučinnostkontrolnía
finančníkomise.
- 0Z projednalomožnotrekonstrukceparkirv Hr. Týnci (předneslpan Herger)
- 0Z projednalostudijnívariantyřešeníýstavby rodinnýchdomkův lokalitě za zámkem.
- oZ doporučilojakym postupemmá obecnírada provéstpoptávkuna pojištění
majetku obce.
- oZby|y zodpovězeny a vysvětleny(ředitelemZŠpanemNetušilem)všechnyotázky oZ na hospodařenía finančníkázeřtZŠ

Iďornace oddílukopanéHrochůvTýnec
Zde bychomchtěli Zíkladnumladých fotbalistůrodířit proto tímto
od 15.8.se p. Miloš Bleha věnujepřípravěžáčk.ů'.
oslowjeme rodičei občany,aby wé klulcy posílalive středuod 16 hod na hřištěTatranu. Y žácíchskončili někteří
staršíchlapci, odešlido dorostu.Vojta Horáčeka Lukáš Sládek byli uvolněni do AFK Chrudim. Trenéryáků jsou
Roman Michalec a JosefDouda.
Z dorostutaképřešliti staršído dospělých,jakotrenérpůsobí
u dorostup. DvořáčekJosef.
U mužstvadospělýchdošlok ýraznému posílení,přišli hráči. Unger Jar. z Hradcekrálové,brankář Bittner, hráč
Milana Štocha,Vojý Staňka,
Slavíkz VysokéhoM;ita. VedenímuŽstavdoufá v uzdravenímladýchnadějnýchhráčů,
i Davida Štocha,
Radka Doubravského'
kÍeříby stávající
mužsťvo
taképosílili.

fubárová Eva
Sládek František

22.10.1919
Hr. Týnec
21.10.1906
Stíčany
Blahopřeiemea přeiemepevnézdravído dalších
let

B0let
93 let

l.10.1949- 50 let společného
ávota

Jaroslavaa JosefTrávďčkovi

Natálie Ryvolová
Michaela Šimůnková
Michaela Sládková
Renata Noviíková
Anna Polyiíková
Veronika Točíková
Michal Kaplan
Dan Gašpar
Matěj Zikmunda
ondřej Letáček
Martin Jindra

Stíčany
89
Hr. Týnec 246
54
Stíčany
Hr. Týnecl0
Hr. Týnec199
6l
Stíčany
Hr. Týnec300
17
Stíčany
Hr. Týnec2l5
Vejvanovice42
Vejvanovice3l

i...'........................-{a--i.*rna.Mff
.u..q'-'p.yé

nar.26.4.1999
27.4.t999
29.4.t999
16.6.1999
29.6.1999
3.'7.1999
4.',|.1999
19.'7.t999
9.8.1999
17.2.t999
9.5.1999

Kino FlroclrůvT1ýnec

v 15a 17.00 Peníkovýdědek
iNeděle10.10.
2l'. Kč
Vstupné
i n"aet. t7.to.v 15a l7.oo Návrat ztraccnéhoráje

Neděle24.|0.v 15a 17.00 Ed Tv
Vstupné25,-Kč
Neděle3l.l0. v 15a 17.00 Pelíšky

WaldemarMatuškav Chnrdimi

i Waldemar Matuška, olga Blechová a skupina KTo vystoupíve sportovníhale ve čtvrtek2l. října od 19 hodin.
i Naposledy zažila Chrudim tohoto interpretana začátku80. let. WaldemarMatuškav programu za4ívá všechny
i známéhity, jako jsou třeba Růžez Texasu,Tereza čoJó třešnězrály. Návštěvnícitak budou mít zřejmě poslední

i.j.e$j.lgš.tt-o.g.š.a

-
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o do našehoobecníhozpravodajemohoupřispívatvšichninašiobčané.
Totoje moŽréprovádětdvojímzpůsobem.
i
Buď vhozenímpříspěvkus podpisemdo schránkyzpravodajeumístěné
na obecnímúřaděv Hrochově Týnci i
přímona adresuredakce
nebo doručením
o v našemzpravodaji Izn rovněŽ inzerovatjzkoulioliv soukonrou nebo veřejrrouaktivitu. Podmírrkyreklamy v
nasem
na tlf. čísle
ii Vám budou
redakce- 04551692536
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