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po rekonstrukci
Kaple ve Stíčanech
Kaplička ve Stíčanechse v současnédobě
pyšnínoým kabátem. Byla postavena v
roce 1898 . za spolupráce občanůze Stíčan.Byla zasvěcena navštívení
Pany Marie.
V roce |962by|a postavena nová věž, kterou stavěli bratň Vladykové z Bezděkova.
Financování rekonstrukce bylo z několika
zdrojů: sbírky občanů, Římskokatolická
církev a obecní úřad Hrochův Týnec. Na
setkání občanůStíčanbylo v roce 1997
vybráno 2700,- Kč ' v roce 1998 - 9984,Kč a v roce 1999 pak 4300,-Kč.Rímskokatolická církev se sídlem farnosti ve Vejvanovicíchuhradila stavebnímusdružení
14500,- Kč . obecní Úrad v řIrochově
Týnci uhradil práce v celkovéhodnotě
57300,- Kč. Znovuvysvěceníbude ve středu 15.9.L999v 16.00 hodin páteremJosefem Smolou z Chrudimi.

Oslava 120.let od založení
sboru dobrovol.
ných hasičů
Dne 28.8.1999 oslavili hrochovoýnečtíobčané120. \ďTďí
založerusboru dobrovolných hasičů.Ve 13.00hod wcházel od
Českéspořitelny průvod' t.t".y se zastavil,' pornoíkůpadlých ,
aby zne položl věnec a diíLlesměřoval rra školníhřiště, kde
probíhaladďší črístoslav. Při ní se mohli návštěvníciseznámit
s moderní i historickou technikou v provedení}IZS okresu
Chrudim a ároveň byli oceněni jako dlouholetí tak minulí
členovéorganlzace. Slavnostníprojevy přďnesli starostaobce
Ian Žídek a bratr Pochobratský za okresní sdruženíhasičů,
kteý taképřďal zdejšímuSDH čestné
uzniání.Tohoto ďpoledne se zučastnilo16 sborů,mimo jiné ástupci hasičůz Pecerad, Kvasin a Solnice, kteří si takézasoutěály v netradičních
hrách.
Veěer byla v T1tšoých sadech uspořádiínazÁbava,kterése i
přes nepfizeňpďasí áčastnilo přibližně200 lidí. Hrochoýnovďtí hasičiby chtěli tímto poděkovat sponzorůma obecnímu
uřadu , bez jejichž pomoci by se tato akce neuskutečnila,diíle
všemsborůmi návštěr.rríkům,
kteří wou účastí
podpořili tento
slavnostníden.

4.Twzv HrochověTýnci
ohrady a valy zdvíhajíse na ternenechwchů i po rovinách, co němé pohádlcyminulosti, co pomníkydějin v mlhách nepaměti
pohřbených.E.Vocel.
Z'a prých dob byla as osada zdejšíjako mnohéjiné bez tvrze neboli hradu. Byliť sobě dojista rodiny všechnyvědomy, žp téÍÍ:ruŽ
patří ??? a proto nebylo mezi nimi 'prínů...Teprv kdyŽ královédrivali v moc a správujednotlivým mužůmnastala aněna. Tito noví
hrady neb tvrze wané. Žn i v osadézdejšíbyla tvrz jest jisto, Že však nejspíše
aaitete osad stavěli si budovy pevnéa chrrfurěné,
pÍízerrabyla v doMch pozdějšíchsouditi dlužro ztoho, žpv písemnýchparnítlcíchnaswtrí se o ní zrnínkateprv ve století 14. v
dobách novějšíchvždyurčitějšíchdochááme v tvrzi
Týnecké,ano můžemeříti skoro jasný obraz dějin
tvrzrté.Majícejistotu'Žebyva| v osadězdejšíhrad
budernetÁzattre ihned; kde as stiival onen hrad, po
němŽnyníjiž ani stopy nepozorujeme?
Spisovatel 'trIradůa zímků..pan profesor Sedláček
přišel za
cest sqých i do zdejšíosady a
shlédnuvmísto i okolí napsal pak o tvrzi zdejší
takto: ,,Uprostřed wchu ostroha nachžzise tvrz, ale
drívnojiŽ za zitmek se nepokládrí. Jest domem
městslcým' jako každý jiný dům a obyvatelé
nevědouc€' Že tu stíval starýámek' jen to pamatují,
Že tu bývala reádence kněŽska.Ale okolnost ta, že
stojí staveníto hned při kostele a od něho toliko
přes cestu, více však staroŽitná jeho podoba
proaaanji mateli na první pohled, co tu bývalo.
Staveníjest založenodo polokruhu a má na této
straně ke kostelu výstupek' snad bfalou věŽ.
}kádek ani příkopův,ani čehojiného,co ku twdosti
slouŽívalojiž spatřiti nelrla.,,Ze slov těch ďejmo' Že sedláčekpovaŽujeza bývalou tvrz T;ýneckoubudovy, které polokruhem
obepínajínynějšíbudovu školní.Tou příčinoudal i vyobraziti ve ,Jkadech azimcíclý, s popisem: 'pyvalá tvrz řIrochova Tyn""...
Někteří obyvatelézdejšipřijali toto mínění,jiní všakdržídomněnku,fu důmten b1Ívalklr8terem.
Já při veškeréúctěke věblasnémuspisovateli Sedláčkovi,svémubývalémuprofesoru,nemohuv tétověci nikterak přijmouti jeho
míněníz důvodutohoto:Dům,který sďláček považujezz s|arýámek, čili tvrz Týneckou,neberepůvodz dob tak ďávných ale jest
postaven ve stoletíjŽ osmnáctern,coŽ dokazujípamátky písemné,o nichžníŽeještě bude nám mluviti. Tato jistota vede nás k
tomu, abychomjinde poohlédlise a }úedalipůvodnitvrz.
A tu prochrí'zíme-liokolí nejbliXí Týnce přijdeme ku místu, na levém břehu řeky I.ežikll, lÍeré ihned upouta naše oko, Že
mimovolně se zastavíme.Jest to místovyyýšené
nemnohoprostrarné,tvořícíplný krulr. Na místětom stojínyní domek úplněsešlý'
nananý,,bečviírnď.,poněvadžbydlel v némza předešléhostoletípans\f bečvríř,neboli bednríř.A toto místo na němžstojí nyní
neboťtam dle největšípravděpďobnosti stiívala
nejbídnějšíchatrčceléhoměsta, bývalo nejspíšekdysi místemnejpře,dnějším;
TýnecM twz. Také farní pamětrríkniha toto místo rrrčujeza b1ývaloutvrz. Pozoruhodnýmjest podnes sklep, pod chatrčíse
nacházející.Sklep ten jest mnoho prostrannýs vyšeněkolika metru. hojdeme-li as dvě třetiny téhoŽsklepu vidíme,fu rozbíhá se
na dvě čiísti,zntc|lž opět každájest dosti prostranná.Několik pak koků dríleode tvrze jest druhý veliký sklep trihnoucíse v délků
mnoha metrů.Žn tvl-z ta nebyla roaněru veli\ých nebude nrfundozajista s pďivem, když vzpomeneme,Že nebylo jinak ani na
přemnohýchjiných místech.Byliť vladykovésedící
na tvrzích muŽovéz lidu, kteří nevynikali velihÍm
bohatstvím, arro někteří byli docela chudí jako
vídrímepodnes rra mnohých šlechticich polských,
kdeŽ původnírríeslovanskéhošlechtictvínejdélese
udrŽuje.
Žn pžnovéna Týnci postavili sobě hrad poněkud
dádeď osady můžemevysvětliti si polohou místrí.
Blíztosť řeky
byla dozajista pohnůtkou
roáodující. Z"abýva|iťse všichni snad páni na
Týnci polním hospodrířstvíma chovem ovcí,kteréŽ
oboje vždy s většímúspěchernse daří poblížvod.
Až do konce předešlého století byly skutďně
poblíž této tvrzr rúmé budovy hospodářské:
hospodářský dvur, ctrlévy,stodoly, s1ýpka,ovčína
jiné. Blízkosť vody slouŽila mimo to i ku ochrarrě
hradu; neboť velmi snadno mohly příkopy kolem
tvrze,ažke hradMm býti napuštěnyvodou.
IŤadbv kolem tvrze té ovšem dříve snad zkáze
podlehly neŽ sama tvrz. Poslední zbytky hradeb všakdo nediívnédoby bylo spatřiti moŽro na louce poblížbývalétvrze, ale před
několika roky i ty byvšerozvězenypad|yza oběťprospěchuhospodářskému.
Připomenuti ještě dluŽno, ŽE kdyžromiůB|l zbytek onen hradeb nalezli dělníci zlatou byzantinskou minci velikosti as krejcaru.
PoněvadŽnápis byl nďitelným' byla poslána do Vídně, kdeŽpřimana byla minci tévysoká archeologická cena. (Mince ta ukazuje
na swchku poprsní,pručelní
podobimu,s přilbicí,pancířema opisem:DNrVSTJ-NVS PAPV9./= Dominy Noster JustinusPius(?)
ve pravici dlouhýa zemi opřenýkříž,v levici pak kouli téžes
Augustus./Na spodkuviděti pručelní
obrazKídlatéhogenia,drŽícího
křížem.Pod levou rukoujest malá osmihrannáhvězdička.
opis jest: VJCTORJ-AA999R. Ar'ictoriaAugustorum/ pod nohamastojí
coN 0l3.) Památkyarcheol.II.23l.
Mince ta památnoujest jř svoustarobylostí
pochrázejíc
století.Pro nás pak jest tímv.ácnější'žecísď Justin I.,jenruŽse
ze šestého
připisuje a ktery vládl ď r. 5l8 do r.527,byl Slovana str-ýcJustinianaVelikóho'
(Mince ta jest majetkemrďiny Maclrkovyve Clrrudimi'jimŽ pozernekten patřil.)
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Nráhle pršelo. Proto
bohaty program, ktery připravili
činovníci,byl vyčerpán bezeóytku. Popruépo dvou letech
nemusela být upravoviínacelotáborová hra a uskutďnila se i
vodní etapana koupďifti.
Pobyt ve volné přírďě, spifurekve stan@h, proch:ízlcylesem,
sběr lesních plodů a hub, sportovníklríní a soutěže,.nďní
hlídky, sluáa v kuchyni, koupánív lomu a koupďišti, to je jen
kátky ýčet činností,kterémalí uíborníciabsolovovali.
Zpestřením progÍamubyla i exkurze do lúineckémlékárny.
S vellcýmolúasemse setkďa ukázka hrochovo!ýneckýchhasiču
na koupališti v Holetíně. Pouze nepochopenímněkteýh
hasící
místníchlidí došlok politovránihďné zíměně neškodné
rrapliínovifura,
za
ropné
lát|ry.
akce
byla
únik
celá
Ény
pfipravena a prezentovánaoÚ ttotetín.Spoustamístníchdětí
áchranném člunu.
vyňlo možnostiwéstse na hasičském
Tríborwý oheň na rozloučenous letním tiíborem dohořel.
Tábor skončil, bý\,á,jen poděkovat všem,ktefi se o zdárný
průběh tábora zaslouáli. Dík všem, kteří pomáhali s jeho
budovánírrr'bouráníma úHidem.
Dětem bývajíw4omínky, dojmy a fotografie.Co se nepovedlo
a nepodďilo, je rychle zapomenuto.I,etošnítríborpatřil k těm
na poslednímnástupu z
Proto všichni účastníci
uspěšnějším.
plných plic zakřičeli

-

..NAsHLEDANoUpnÍŠrÍnor.

VýIďní práva. školnírok 1998.1999
Stručněz obsahu:
1) Charakteristika školy
Štota3e třídní. Postavena v roce 1983. Každéoddělenímá pracovnu, hernu, lehárnu a vlastní hyg. zaÍizeru. Do
každéhooddělení je samostatnývsfup. Vý{pění objektu je akumulačnímikamny, ásobení vodou z veřejného !
vodovodq ďkanalizovríní do veřejnékanalizace.
2) Plan školy
Plrín školy zustal v tomto školnímroce stejný,jen došlok většímurozšířenítémat:Já a kamarád, Alenčino zlraví a
Planeta Země.
Na školejsou tyto ájmové krouŽry:
Dramaticlcý,kteý vede paní učitelkaIva Nápravníková.Výtvarný má dvojízaměření.Prr'ní, lcteý vďe paní učitelka
Martina Doudová pracuje podle pí Pohnerové.Druhý, kteý vede paní učitelka Iva Medunová seznamuje děti s
netraďčnímivýwarnými metďami. Hudební,kteý vede paníučitelkaMarie Kolcová. Logopediclcý,kde pracujípaní
učitelka}IanaMušínskía panířďitelka
Pracovníci mateřskéškoly:
Na školepracuje 6 učitelek.K2žÁámá odpoúdajícívzdě|ánis pedagogiclcýmzaměřenímna učitelkumateřskéškoly.
Paní ředitelka pracuje na plný úvazek.5 učitelekpracujena 31 hodin ýdně. JaroslavaBinková řďitelka školyodchríá
do starobníhodůchodu.Na uvolněnémístobyl vyhlášenkonkurs. Martina Doudová učitelka,lcterá ukončila seminář
ryklů odbornéhovzdětáv:íníředitelek MŠ, se konkursu áčastnila a neávislou komisí byla na uvolněné místo
doporučena.
od 1.9.1999se stiivá ředitelkoumateřskéškoly.Na školeďíle pracujíškolnice'uklízečka,
vedoucíškolní
jídelny a dvě kuchafty.
Hospďaření školy
Penizp na mzdy jsou přidělovány školslcýmúřadem.
V roce 1998 bylo vybráno od rodičů85.000Kč za poplatekna školu.Výdaje byly 295.000Kč. Rozdíl kryje obec z
rozpočtuobce.
90.000Kč.
! roce 1999bylo vybránood rodičů
Učetnictvíškolyvďe paníJílková na obecnímúřadě.
Spolupníces obecnímďadem je dobrá.
Přeďání apÍevzntisprávy mateřskéškolybylo provedeno',Protokolem...
ředitelkaškoly
JaroslavaBinková
zřimvate| obecníúřad
Hrochův TÝnec

Během letošníletní sezóny se ve sportovním areálu v
Bližňovicíchkonaly dva ýzrramné tenisovéturnaje. První
velký turnaj zaÍazsnýdo satelitních turnajů tenisových
amatérů
v okrezu Chrudim slvěle zorganizova| a velkou
zajistil p. Josef Kozel , ároveň ředitel turnaje. Turúčast
naje se zučastnilonecelých 50 účastníku.Po úpornýchi
bojích na kurtě a nevšedníchsportowúchzá+itcíchčet-:
ných divá.tcůz.litéúlv tomto turnaji p. Jiří ŠediYý( Na l
fotografii druhý zlwa) a získal tak na jďen rok hlavní
tenisovou trofej turnaje putovní bronzovou raketu (na
snímku)
Druhým furnajem pořádaným pod patronacímajitelůBližiovické České
hospody byl GAMBRINUS cAP. Letos tento turnaj vstoupil do čtvrtého
rďníku. o putovnípoMr se úporněbojovalo celý víkend. Tento turnaj se
hrajejako uzavřený. Kvalifikace do tohoto turnaje neníjednoduchá.Jedním z velmi důleáých kritériíje např. rďní spotřebapiva GAMBRINUS.
i Ve finále tohotofurnaje, za velkéúčastiďváků' zuítěz.|Mchď Kozel ( na
! snímkus poMrem)

Fejtková Marie
Rďková Alenka
NěmcováEmilie

I3.,I.1924 Bližňovice23
14.8.|929 Bližňovice49
30.9.l914 }Ir.Týnec100

srpen1999

28.8.

zilh 1999

4.9.

Neděle 5.9.
v 15 a 17.00hod
Neděle 12.9.
v 15a 17.00hď
Nedě|e 19.9.
v 15 a 17.00hod
Neděle 26.9.
pouzev 7.00hod

75let
70 let
85let

Roman Teplý, Stíčany79
Martina Pětivoká, Bořice 23
Pardubice l. Zajice9555
David Školník,
Iva Horová . Uhřetice 20

Barevnýfilm USA / 106min/
Prok|etá farma
Rodinnédrama. Sága farmiářskéhožjícíhov lowě.
Vstupné21'- Kč
Barevnýčeskýfilm /1l0 min/
Z pekla Štcsti
Klasická filmová pohádkapro maléi velkéna motivy Drdova ',Českého
Honzy*.
Vstupné21'- Kč
Barevnýfilm USA /l15 min/
Vellcý Joe
komedii pro celou rďinu
NovodobýKing Kong v dobrodužné
Vstupné21'- Kč
Barevnýfilm USA- Francie |L3,7minl
Lolita
Romanticko-eroticlaílove.story.
Posďlá liískazraléhomužek mladédívce.
/od 15 let/
Vstupné25,-Kč

do našehoobecníhozpravodajemohoupřispívatvšichninašiobčanéj
Totoje možréprovádětdvojímzpůsobem.i
Buď vhozenímpfispěvku s podpisem do schrrínlcyzpravodajeumístěnéna obecním uřadě v Hrochově T1ýncine- i
bo doručenímpřímo na adresuredakce
i
v našemzpravodaji |ze rovněŽ inzerovatjakoukoliv soukromounebo veřejnou aktivitu. Podmínlcyreklamy v i
našemzpravodaii Viím budou
na tlf. čísleredakce- 04551692536
zpravdaj povo|err a registrovrírr pod čj. ó2lR.l23 4199. Yydává obecrri úřad Hrochův Týnec. Redakce Petr Plachý Bližioúce 27, te| o4551692783,
techniclcí spoluprríce Jiří Severin. Uávěrka příspěvků (mofuo i včetněfotografií)je 20. den v kaŽdémměsíci. Za Vďe příspěvky srdečněděkujeme.

