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Jaký název našehočasopisu?
Dostává se Vám do rukou l čísloobecníhočasopisu.
Jeho názevje zatvnprovizornía
čekáme,Že na náwhy našichobyvatelprojde dďšíÍnqývojem . Jakékolivnáwhy na
zrněnu námu, obsďru a úpravyje možrropředkládatformou korespondence.Na tuto
korespondencibude na našemobecnímuřadě umístěnasclrránka označenánámem
našehozpravodaje.

HochůvTýnec
Složeníobecníhozastupite|stva
obecnírada
JanŽidek. starosta
Jifi Severin. místostarosta
Roman Michalec
Petr Plachý
Josef Zahradník

členové
HergerBohumír
ing. HrdličkováMřoslava
řIrdličkaDušan
ing.KolbabaJaroslav
Kozel Josef

Komise při oÚ HrochůvTýnec
Stavebnía bytová
předseda: ing. Jan Kobosil
členové: ing. Kouba Frant.
Mlíka Stanislav
Michalec Roman
BakcšV|adimír
Sociá|nía kulturní
předseda: SeverinováEva
č|enové: MUDr. Kabát Jar.
Kozcl Joscf
VohradíkováHana
KyšperkováAn.
Finanční
předseda ing. Kabrhel Jan
členové Binková Ladislava
Sevcrin Jiří
HergerBohumír
JílkováJaroslava

KontroIní.revizni
přcdscda PecinaJiří
člcnové Malý František
SedláčekMiloslav
S|ádekJosef
Komisc pro projednávání
přestupků
předscda JUDr. Glozar Josef
členové KyšpcrkaBohuslav
ČermákFrantišek
Štursa
František

Uřední hodiny - obecníúřad
Pondě|i- 70o-llo0,l3oo-l7o0
Středa- 7oo-lloo,l3oo-l60o

KyšperkaBohuslav
Malý Frarrtišek
Mlíka Stanislav
PecinaJíří
SládekJosef

Z historie našíobce
oddíl l. Doba nejdávnějši
l. Vmik a jménoosady
Vcškcr/rdoba dějin českýchdo konce dcvátéhostoleti po narozcníKrista Pana,jcst doba bájí..Podohíťse ntoři krytónru hustými
mlhami,jcŽ proniknouti nepdďilo sc mtň.un,kteří objctovaliŽivot svrrjjedinčvčdě.Jcn tu a tam objcví sc svčtélko,zir ktcýn
aby vloál je do přediva dějin, kteréutkaladušejeho na ák|adě dlorňých a hlubokýchstudii.
chvátá <.|čicpiscc,
Mczi taliová světólka, jirniŽ
se děje naŠclronaro<Janrají
oďejmiti dlužxl rnčítatii
také jména místrrí.Veli!ý
nášhistorik Pa|ackýpravíku
věci této talito: ..Veliká
čiistkanašich mistrríclrjnrcn
jsou ty nejstarši pzunátky
nejen naŠchontiléhojazyka'
alc i historie; salujít' aŽ do
věků,ze ktcrych nánr sice arri
té nejmenší zprávy psané
nezbývá...
Í I'lll''
! E
I my, chtějíceproniknouti ke
lr1'.
vmiku osady zlcjší, nrusíme
Íl
l t'll
se pustiti za dosti matným
světélkem,kteréniírrrpďává
místní jméno zdejší osady
,Jýn.. zaměňovanév novější
dob.ě ''Týnec... Slovo ',Týď.
naskytríse častov Čeclrácha
na Moravě. Jak twdí Brandl
to
z
,'vychrází slovo
keltického''důn..a přešlo do
více ewopslcých řečí: Staroněmecké zůn, staroslovanské a ruské tynt, anglické toron' novoněmecké zaun a mamená ohra<lu, plot,
zeď... řlned vŠakpřipomíná a dokláda týŽ Brandl: ,'Jest-li všudz, kde nyní nachr{zímev našich zemích místní jména t'.ýn'týnec, atd.
byla ve staršídobě keltické ohrada, nyní ovšem roďrodnouti jř ne|zp,.,,(obzor r. l885.66.). Mylné jest tudíždomnění, Že týn neb
tř'e" ^am"''á tolik jako naše českéirrad neboli tvrz. Dějepisec fudíŽ soudí, fu Keltičtí Bojové sídlili v Čechách jiŽ dloúo před
stoletím šestým.
Na ákladě
těchto slov Brandtových, jimŽ plnou víru přiloŽiti můŽeme, dochrizjme úsudku, Že město zdejší náleŽj meá
nejstarobylejší osady české;neboť vzrrik jeho můžemedobře klasti do prvé, nejdéle do pďátku druhé polovice pátého století po
narození Kristow.
Pojednavše o vmiku osady zdejŠí,pokud jméno samo výklad nrím podrívá' přistupme ku otazce: Na kterých místech suila původní
osada zdejší?
Nemárne ovŠemnyní jiŽ žádných určitých památek, lÍeré by najisto stavěly, kde Že bydleli první obyvatelé zdejšíosady a v jakých
as roaněrech rozprostírala se se původníohrada čili půvďni týn. Abychom však mohli dojíti nějakéhojasnějšího úsudku přispívají
nám dějiny dob davných a poloha místní:
|. Dějiny nám vypravují,žEkdyŽ ve pradiivné v|asti Slovanů vaŠtěpilyse částijcdnotlirrych plcmen a přišly do našívlasti hlcdati se
nová sidla, osadilo kaŽdé plémě některou krajinu zusuívajícpři tom neroÍrŽeno. osazcnou krajinu rozdělilo si dle pďtu rodů a
každý rod postavil si v nístě mu přiděleném své ,,sedlisko.. čili sídlo. SestrívalytudíŽpůvo<lníosa<lyjen z rďin patřících jedinému
rďu a by|y po většině velmi malé. Síd|a svá stavčly si týo rody téměř vždyjen na výširrách,aby mohly snadněji ubrániti svá sídla,
kdyby zaclrtěto se jiným nrárodůmznk.rajiny téjc výlačiti. Že tat<vedti si tóŽ Kcltičtí Slované, ktcří nejspíše,jďi jsnre pravili,
osaclrrzdejŠíza|oŤj|í,můŽemeuzavíratizcslov'ktcránapsalřímskýJuliusCacsaroKcltickýchl]rittanech,oniclrŽ.dí:
,}azývají
místonrěstem, kdy neschůdnélesy valem a přikpnr opcvnili'kamŽ se před útokcmncpřátcl uchylují...(obzor r. l885 str.66).
2. Slova ta ve<.lounás jiŽk tomu, abychorn noh|cdali rpčátek osa<lyzdejšísna<lv nrísteclrk<lcnyrí náměstí sc nacházj, ale spíŠcrra
nrístčglvyŠcnějším. Knihy nrajetkové a Jxlzcnrkové takjé nám stwzují, že vŠcchrrypríby,tky kolcnr námčsti a níb, jsou původu
novélt<r.
A kdc budcme tedy hledati půvo<lniosadu zrlcjŠí?Práce ta ncni tak ncsna<lnorr'jak zrli sc sna<lna první px'hlcd. I)ozorujmc
jcn nrálo glvahu |idskou. Povaha lidská jiŽ tak tttvořcna jest, abychom móli těla jiných <lrahýchzcsnulých 1nku<Inrožno nejb|íŽe
svých přibýků. Jcnom násili zi{kona ustttpujenroza dnů našich, kdý stavíme hřbitovy nrinl<rosa<ly.Naši přrxlkové, poku<ljirn byla
ylrtcclrlttta volnost'stavěli hřbitovy vžly, nc.li rrprostřcd osady, toŽ alcs1nň vžrly v osatlě, na1ice la t<l,žc tak zůst-:ivajírc svými
.l.ontrl
drahýrri zcsnulýmivc bliXirn styku.
rl7 plvahy ncs|i na sobčjiŽ i naŠipřcrlkové pllranští. S osarlou pohanských přcdků
našich vŽdy v ncroz]učnétrrspjení byl i hřbitov jcjich čili polúcbiště, takže k<lc yllrřcbiště ttacházjmc' sou<lírnc,že tam bývala i
<rsatla.l)ohřcbištč pnhanských přeclkůzdejŠíchbývakl' jak nižc jcŠtědokáŽtrncv nrístcch kdc nachazí sc nyni dudovca Školní.Z toho
zřcjnro jiŽ, také ktlc rnarne hle<latiosa<lupůvorlní'
()pírrrjcsc tudiŽ o <tějinyi plohu místa drž.ínr
nrínění,že pťrvodniosada zlciší' čili prvotrrÝ.l ýrcc byla nra|ó osa<laohraŽcná:
rozto|rrrkujiárí straně.
rozllátlaiící sc na výšinčrnczi nvnějŠiškolorra nyrrějŠínr
hřbitovcm yťitajc v t<lvcškerorrvyvýŠcrxxr
,7,cby|a
cloz,ajistaprvotná osa<lairrlcjŠí
ncpatnlá, rltrtlrotrsouditi i z toho, žr:jméno jcjí ncrraskýú sc vc slarych kronikách čcských, ba
ani vc staých listináchaŽ do koncc dvanáotého.Ani Somrncr, ktcrý jiŽ r. |867 vyclal ,,li4xlgralii.. ncmoh| ničeho doh|edati sc o
dčjirrách'I.ýtcez <lávných<lob,prďcž, pr<rclrái,cjc
C|rnrr]irnskopři jrnónech ''llrrhrlv-l.ýrcc.. 1xlz:tatncnal:''Minulost' nenláná., .Ib;xlgraÍic
ilrrrcd uvádí čtcnářc <to<lčjinzrlejŠích
načcŽ,
V l}anrl | Íl37).
stolr:tíl7tého(Somlncrz Johann Gott|ricd
.l'íln,
.|'ýlr:c
Žc nik<|ev listinách zdcjŠích
ani na nrapáclr,ktcrá obsalrují
sc lrcnaskytal<'lovc<|cmc
si vysvět|iti prt{ trcrtízazltittltettátt
noni
,,lný|a a rnísta čcská.. <lo pÉátku ||. sttllctí (arri na dokona|éma1ř v ()ttovč narrčrlóttlsltlvníku rnczi staýnri <rsa<],anri
grzrtarncniino).

pojmenováníulice za nákupnímstřediskemjako ulice,,Prof Zajičkď,
jmenovánívšechkomisí- finančni,kontrolní,stavebnía sociálni
a
vstup našíobce do programu reg. rozvoje,,Programobnovy vesnic..
a
schválenínovely,,Požárnihořádu obce..
a
projednánínáwhu na rekonstrukci střechy na mateřskéškolce- doporučilaprojednat v oZ dvě
varianty
a) oprava plochéstřechy plast.krýinou
b) krov a položeníkrytiny Bramac
žádostío státnídotaci Z programu ,,obnova vesnice..
Finance na rekonstrukci řešitčástečně
schváleni zajištěnípodmínek pro zástavbu lokality nad zámkem rodinnými domky - rozeslat
podmínkyna architektonickéřešenízástavby
náwh rozpočtu- vyvěšenna vývěsce v obci, vyrowaný rozpočetbyl předloženke schváleníoZ
dne l7.3.1999 na veřejnémzasedáni
projednánínáwhu na obsazeníuvolněných bý. jednotek v DPS; s případnými uchazeči bude
uzaurána smlouva nejdélena dobu dvou let, uvolněnébyty u DPS budou přednostně přiděleny
těm, kteří svoji byt. otázku řešístavboudomu, koupíbytu apod.
a
vypsáno ýběrové ťtzenina dokončenírozvodůelektro v pÍizemiZŠbudolry,,A..
a
schváleníýše nájemnéhov DPS a obecníchbytech
a
náwh na schváleníprodeje akcií VČE, kteréjsou ve vlastnictúobce, náwh na prodej předložen
oZ ke schválení
o schvá|en náwh na úpravuveřejnéhoprostranstúv Blížňoúcích,opraw autobusovézastávky ai
opraw střechy na hasičské
zbrojnici
o
a

. seznámení
obecní.r..acy..l.p-ttlhř.lt.e.n.pn9j..n1.-op-I-4-v-Ě-.killigky--"e
$ti9il99}

i
:

o vyřešeníotizky odvozu TDo a způsobúhrady.Seznamy neplatičů
budou zveřejňovány
o h|asovánío rozpočtu obce. Rozpočet schválen jako vyrovnaný. Schválen 8 hlasy obecního
zastupitelstva
. prodejpozemku pro ing. Káw schválenl2 hlasy
. prodejpozemku pro p' Šust.aschválenl2 h|asy
. pro.;ednána
změna katastrálního
územiobce.Po projednání
schválenol2 hlasy
. pro1ednánínáwhu obecnírady na prodej akcií VČE, kteréjsou ve vlastnictúobce. Po diskusi a i
seznámenís obchodními podmínkamio tomto prodeji zastupitelstvohlasovalo. Prodej byl
i
schválen12 hlasy.
i
. projednánaa schvá|ena|4 htasy ýstavba rodinných domů v roce |999-2oo| v lokalitě Nadi
zámkem
i
o vyh|ášení
vys|edkůýběrového řizeni na rekonstrukcistřechy(valbovástřecha)mateřskéškoly v;
Hrochově Týnci. Všechnycenovénabídkyneúměrněpřekračovalyfin. možnostiobce a proto I
by|o rozhodnuto novým h|asovánimvypsat urychleně ýběrové Íizeni na opraw rovné střechy.i
Timto řešenímušetřiobcc min. po|ovinufin. prostředkůprotipůvodnimunáwhu.
i
o schvá|eno přistoupenínašíobce do sdružení,kteréby|o vytvořeno z oko|ních obcí a bude i
i

a
a
a
a
a
o

matďská školav Hrochově Týnci bude azavřenaď 19.7.-8.8.1999
kino v Hrochově Tynci . červenec* srpendovolená
termínskautského
tábora- ď ||.7.-24.7.|999
návštěvní
dcn pro rodičestanovenna l8.7.99 ď l3m-l8m hď.
fotbal - 3 .-4.7.99 probíháturnaj v l{ ěstci (okesní soutěŽB)
Knihovna v Hrochově T;ýnci
doba Po 8-l l l2-l5
otevírací
Út g-t | |2-|7
st 8-l I 12-18
d zÁři anglická literahrraa časopisy

-29.6.99
akce SPoZ kteréproběhly ď
6.2.|999 vitiiníobčiánků:
Dita Hrdličková
1998
I,enka Zadrobílková
1998
DaúdNásada
1998
Jakub Pilď
1998
Josef Rulík
1998
23.5.|999 - ZájezÁ pro důchďce do Prahy u příležtosti,,Rokuseniorů..
6.6.|999 útríníobčrínků:
Denisa Jelínková
1999
Nikola Šr:aoá
1999
Veronika DŽurníková
1998
Lukáš Chovan
1999
jubilea oslaúli od l.1.99-29.6.99tito našiobčané
VýznamnáživoÍtí
Pilď Jaromir
80let
70let
- otepkaJrárt
Kul..štejnováMarie
80 let
H.T.
85 let
CáslavskáBožena
Malinská Marie
75 |et BlíŽioúce
75let
KonrádováHana
PavlíkováGabriela
75 let
H.T.
KyšperkováVěra
70 let
Polyák Eugen
70let
H.T.
70 let
VosiíhloZdeněk
K|ausová Božena
70let Blížlovice
Vyskďilová Marie
90let
Kyselová Božena
75let
H.T.
75let
VofišekLadislav
Kadlec olďich
70let
H.T.
75let
NoviákováLibuše
TererováLibuše
70let
H.T.
PulpánFrantišek
75let
Miroslav
Šafrr{rrck
75 |et
Stíčany
75 let
UrbiánekLadislav
SchejbalBohumil
85let
H.T.
Pospíšilová
70let
Milada
VoráčekAlois
75 |et
Stíčany
70 let
Podrásk7 Josef
BLAHOPREJEME !!!
Vavřinová Marie
Grógrova Pavlína
VyskočilováMarie

Ncjstaršíobčané
našiobcc
r6.2.1906
8.4.1902
13.6.1909

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
Blansko
Stíčany
H.T.

Ricgrova 5
26l . nejstarší
Sídlištč
občanliaHr. TÝnce

o do našchoobccníhozpravďajc moho přispivat všichninašiobčané,
Toto jc možnéprovádčtdvojím způsobem.
Bud'vhozcním příspčvkus podpiscm do schriínkryzpravďajc umistčné
na obccnímuřadč v Hrochově T;ýaci
přimo na adresurcdakcc
ncbo doručcnínr
o v našcmzpravďaji |zs rovněŽ inzcrovatjakoukoliv soukromouncbo vcřcjnou aktivitu. Podmínky reklamy v
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Zpravodaj povolcn a rcgistrován pod čj. .9?./..B Vydává obecní uřad Hrochův Týncc. Rcdakce Pctr Plachý,
B|ižňovicc27,tc| 0455l(l92783,tcchnickáspolupráccJiři Scvcrin.Uzávěrka přispčvků
(možnoi včctněfotograÍií)
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