číslo 50 - leden 2012

Občasník města Hrochův Týnec a místních částí Stíčany, Blížňovice, Blansko a Skalice
Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou první číslo Týneckého zpravodaje roku 2012. Složení jeho redakční rady se nezměnilo, stále ho tvoří tři
členové – Petr Schejbal, Stanislav Mlíka a Jarmila Násadová. Opět si dovoluji připomenout, že se na nás můžete obracet se svými
články či náměty, které byste rádi ve zpravodaji objevili.
Vánoční svátky jsou za námi, jsme plni novoročních předsevzetí. Doufám, že si chvilky volna zpříjemníte přečtením našeho
zpravodaje. Co je jeho obsahem? První článek je již tradičně svázán se svátkem, tentokrát jsou to „Hromnice“. Následují informace
o některých investičních akcích, které se v roce 2011 uskutečnily. „Střípky Hrochova Týnce“ jsou tentokrát o hřbitově, o jeho stěhování,
rozšíření apod. Pan Mlíka přispěl článkem o pionýrské skupině Kormorán a vodáckém oddíle Kormoránek. Nechybí články o aktivitách
Komunitní školy či Hrošíků. Poslední článek je o informační medicíně, kterou nabízí paní Helena Binková.
Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů,
ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dává smysl našim dnům.
Krásný nový rok 2012 vám za redakční radu přeje Jarmila Násadová

Hromnice
Hromnice
se
slaví 2. února. Od
Vánoc
přibývá
dne, světla. Světlo
a tma patřily od
pradávna k představě boje dobra a
zla.
Už
od
starověku se únor
(z latinského februare
- očistit)
spojoval s obdobím
očištění
přírody, která se
chystá na jaro. Dny se prodlužují „Na
Hromnice o hodinu více“ a přinášejí víru
v obnovu. Církev svou teorii pokání přiblížila
tomuto pohanskému proudu a žehná
zeleným svícím, symbolu očištění.
Hromnice je tradiční lidové označení
křesťanského svátku. Přibližně od 10. století
byl svátek nazýván „Očišťování Panny
Marie“, ale v minulém století dostal název
„Uvedení Páně do chrámu“. Základ svátku
je židovský. Podle starozákonních předpisů
o rituální čistotě byla žena po porodu
chlapce považována 40 dní za nečistou, po
narození děvčete 60 - 80 dní. Po uplynutí
této doby musela přinést jako dar do chrámu
v Jeruzalémě beránka nebo holoubě. Také
Panna Maria s Josefem naplnili 40. dne po
Ježíšově narození tento příkaz Zákona. Bylo
by to prošlo bez povšimnutí, protože takové
okamžiky byly v chrámu časté, kdyby tam
zrovna v tu chvíli nebyli dva proroci, starý
Simeon a Anna. Ti v Ježíšovi rozpoznali,
v dějinách Izraele proroky předpovídaného a
židy očekávaného, Mesiáše. Simeon nazval
Ježíše „světlem k osvícení národů“.
Nejznámější a nejdůležitější součást
hromničních zvyků křesťanské tradice je
posvěcování svíček během sváteční liturgie
a obcházení kostela. Věřící se v tento den

shromáždí před vchodem do kostela, kněz
jim posvětí svíce a věřící pak s nimi
slavnostně vstupují do chrámu. Posvěcené
svíce si odnášejí domů a rozsvěcují je při
modlitbě, při nebezpečných bouřích a
„hromobití“. Odtud pochází jejich název
„Hromničky“. Uplatnily se i v lidovém
léčitelství
jako
pomůcky
při
léčbě
onemocnění.
Lidé věřili, že se v tento den setkává
magická zimní síla se silou jarní. V minulosti
totiž svátek Hromnic nebyl jen církevním
svátkem, ale k tomuto dnu se vázaly i
mnohé
pohanské
zvyky
spojené
s předpovídáním počasí a zajištěním dobré
úrody. Pozornost lidí se soustředila hlavně
na pěstování konopí a lnu. Například
sáňkování a klouzání na ledě mělo na
Hromnice dlouhou tradici. Čím delší byla
dráha, kterou mládenci s dívkami projeli, tím
delší měl být len a konopí. Předpovědět jeho
délku se dalo i podle délky rampouchů,
které visely ze střech.
2. února se půlí zima a z pohledu
hospodářů platilo „Na Hromnice půl krajíce
a půl píce“ Týkalo se to zásob jak pro jeho
rodinu, tak pro jeho zvířata. Na Hromnice by
měli mít zkrmenou polovinu sena, obilí a
brambor. Obecně také platilo, že čím větší
zima je na Hromnice, tím dříve přijde jaro,
bude teplé léto a lepší úroda.
HROMNICE, není jen název svátku, ale
také vesnice, ležící severně od Plzně, poblíž
Plasů. O vzniku názvu vesnice existuje
několik teorií. Jedna spojuje jméno obce se
svátkem Hromnice a jiná s názvem
Gromnicae, což mělo znamenat gromný,
neboli ohromný výtěžek. Některé prameny
však uvádí, že původně se obec jmenovala
HROMICE a až v roce 1925 došlo ke změně
názvu na HROMNICE.
Prameny:
1. www.pastorace.cz
2. www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/hromnice
3. www.kardinal.cz
Jarmila Násadová

Rodinné centrum
Hrošíci o. s.
informuje
Na podzim se opět
rozběhly pravidelné
programy
v našem
centru a to již čtvrtým
rokem. Jsme rády, že
o aktivity,
které
pořádáme, je stále
velký zájem a přichází
nové
maminky
s dětmi jak
z Hrochova Týnce, tak
z přilehlých obcí. Program probíhá ve třech
věkových kategoriích a to pro děti od 3
měsíců přibližně do 1 roku - cvičení
Mimísek, dále pak Hrátky s batolátky –
aktivity pro chodící děti cca do 2 let a
poslední Rarášci děti od 2 let.
Novinkou v pravidelném programu je
ZUMBA, která se nyní pravidelně koná
v pondělí od 20 hod. Pokud budete mít
zájem přijít, hlaste se vždy předem
nejpozději
do
neděle
na
email:
hrosici.unas@seznam.cz.
Pro zpestření činnosti chystáme rodičům
s dětmi plavání. Dle jejich zájmu zajistíme
termín v dětském bazénu v Chrudimi, aby
měli naši malí hrošíci pro své dovádění ve
vodě potřebný klid i prostor. Na jaře
plánujeme výlety do zajímavých míst
v blízkém okolí.
V listopadu proběhla burza zimního
oblečení a potřeb pro děti a vzledem k tomu,
že byla úspěšná a byl o ni velký zájem, rády
bychom uskutečnily i burzu s jarním a letním
oblečením.
Těšíme se na setkání s vámi. Bližší
informace o naší činnosti naleznete na
internetové adrese: http://hrosici.unas.cz.
Hana Lamberská
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PROM NY M STA

Lokality u h išt a Zámecké ulice zm nily svoji tvá
V posledních letech prošlo území „Páleník“ výraznými
prom nami, o kterých jsme informovali v minulých íslech
Týneckého zpravodaje. Zde stával v minulých staletích pivovar a
také vinopalna. Po válce byly objekty využívány Osevou Chrudim
jako obytné prostory a hospodá ské prostory pro chov prasat. Po
roce 1989 p ipadly do majetku obce a jelikož byly v havarijním
stavu, tak se p istoupilo v roce 2005 k jejich demolici.
Pozemky po pivovaru odkoupila firma Ifaso s.r.o. Chrudim, která
zde vybudovala zajímavý bytový d m s uzav eným dvorem a
parkovací plochou.
Celá lokalita byla odkanalizována a následn byla v n kterých
úsecích vybudována asfaltová vozovka a chodníky se zámkovou
dlažbou.
Jak šel as si p ipomeneme na níže uvedených fotografiích.

Su ze zdemolovaného pivovaru, místy i erná skládka - prosinec 2006

Bývalý pivovar a páleník
(zdroj Jan Ro ek - D jiny m sta Hrochova Týnce)

Odvážení suti z demolice - duben 2007

Stav pivovaru v roce 2003 (zdroj www.pivety.com)

2

Výstavba bytového domu - prosinec 2011

PROM NY M STA

Komunikace za h išt m - srpen 2011

Ortofotosnímek z roku 2008 (zdroj http://www.pardubickykraj.cz)

Komunikace za h išt m - prosinec 2006

P ed .p. 199 - prosinec 2006 a listopad 2011

Pokládání kanaliza ního potrubí - prosinec 2008

Chodníky u bytového domu - prosinec 2011
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PROM NY M STA

Komunikace u eky - prosinec 2006

Cesta mezi .p. 128 a h išt m - prosinec 2006

Stejný prostor v prosinci 2011

Stejný prostor v b eznu 2011

Další oblast, která se zcela zm nila, je Zámecká ulice. Zde
vznikly stavební parcely pro výstavbu nových domk (projekt z roku
1999). Trvalé bydlišt tu nalezlo n kolik desítek nových ob an
m sta. Jelikož výstavba se blíží ke konci a volných a
nedostav ných domk bude v roce 2012 tolik, že „se dají spo ítat
na prstech jedné ruky“, je as na bilancování. Pomi me po áte ní
potíže s tímto projektem a p ipome me si zm ny území do
dnešních dn .

Strá mezi .p. 199 a .p. 296 - prosinec 2006

Stejný prostor v prosinci 2011
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Letecký snímek lokality Zámecká ulice p ed zahájením výstavby

PROM NY M STA

Prvá ada dom - prosinec 2006

Ulice mezi druhou a t etí adou dom - prosinec 2006

Letecký snímek - ervenec 2007

Pohled k Honbicím - prosinec 2006

K ižovatka sm rem k Trojovicím - prosinec 2006

K ižovatka na Trojovice a komunikace p ed první adou - íjen 2009
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PROM NY M STA

Terénní úpravy po stavb základ nové zdi - listopad 2011
Text a foto Petr Schejbal
Komunikace mezi druhou a t etí adou - listopad 2010

Na záv r našeho ohlédnutí p ipomeneme n kolika fotografiemi
rekonstrukci ohradní zdi zámeckého parku. Tato ze byla již delší
as v havarijním stavu, na n kolika místech se provalila a hrozilo
další samovolné zborcení. Proto byl zpracován projekt na její
obnovu (dle požadavk Památkového ústavu musí být nová ze
postavena z cihel). V lo ském roce byly vybudovány základy a
v místech sloupk zabetonovány železné výztuže, ke kterým bylo
p ipevn no provizorní drát né pletivo. V roce 2012 chceme požádat
o dotaci na výstavbu zdi. Jako stavební materiál budou použity cihly
z plánovaných demolic obecních nemovitostí.

Zámecká ze - prosinec 2006

Pionýrská skupina Kormorán
Pionýrský vodácký oddíl Kormoránek
Vábení vodní hladiny k plavbám na lodi kách se snižující se
teplotou ustalo až v polovin listopadu, kdy si vodáci uspo ádali za
p ítomnosti vodního boha Neptuna na Pionýrské lod nici no ní
rituál “Uzam ení eky Novohradky“. Další spole né sch zky si
ustanovili každou st edu a pátek od 16 hodin v klubovn Pionýra
v suterénu M stského ú adu Hroch v Týnec. Jsou tu zastaralé
po íta e, pingpongový st l, videa a kroniky na p ipomenutí starších
pionýrských místních událostí, ke kterým p ibyly snímky a videa
z letošní plavecké sezóny, která m že být považovaná za
úsp šnou. Sice jsme si museli za proudící vodou v koryt eky vždy
vyrážet autem a s vlekem naloženým kánoemi na Chrudimku a
Lou nou, ale pro mén náro n jší plavbi ky jsme vzali za vd k asi
kilometru koryta Novohradky s vyšší hladinou od lod nice
k bývalému mlýnu v Psotnov u Blíž ovic. Tyto plavby jsme
korunovali atraktivním ád ním na lanové houpa ce až do té doby,
než ji n jaký nenechavec ukradl. Dál jsme se bohužel nedostali a to
jsme m li v plánu plavbu po náro n jších ekách Divoká Orlice i až
dokonce po Vltav . Snad to vyjde v p íští sezón . Zato jsme si
zprovoznili adrenalinovou lanovku a na místo té ukradené jsme si
zhotovili jinou houpa ku. Ješt jsme si na lod nici uspo ádali
zajímavé no ní plavby, táboráky a p espání v lod nici. Pro ve ejnost
jsme p ipravili „Plavby pro zájemce“ se sout žemi na vítání a
rozlu ku s prázdninami.
B hem sezóny si d tští lenové našeho vodáckého oddílu
Kormoránek osvojili po átky vodáckých znalostí a dovedností, ale
nestihli jsme si osvojit drsný pobyt v p írod p i vícedenních
plavbách a p ipravit si p kné dojmy a z vodáckých cest. Zarazilo
m , že si d ti v tšinou vybírají pohodln jší zp soby cestování
v autech a autobusech za zajímavostmi než strastiplné pochody a
plavby, ale s bohatšími zážitky v kolektivu a sebeuspokojením
s p ekonáním sama sebe.
Záv rem bych cht l za náš pionýrský kolektiv pop át všem našim
ob an m, aby se všem zda il nový rok 2012.
Stanislav Mlíka

Hodn zdraví, št stí f ru,
taky žádnou no ní m ru,
a nehrozí žádný šok,
a je dobrý celý rok.
p eje M stský ú ad Hroch v Týnec
Spadlá ást zdi - b ezen 2011
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INFORMACE PRO OB ANY
Komunitní škola Hroch v Týnec po ádá Ples komunitní školy, který se koná 23. 3. 2012 od 20 hodin
v kulturním dom Kost nice.
Autobus tam i zp t zajišt n. Vstupenky v hodnot 100 K možno zakoupit v obchod Kopretinka od 1. 2. 2012,
pop ípad nahlásit autobus na cestu tam i zp t.
K tanci a poslechu hraje skupina Quattro, její p edkapelou bude skupina mladých hrá ze skute ské hudební
školy. Program doplní vystoupení kroužk komunitní školy, bohatá tombola a n co dobrého na zub. Všichni jste
srde n zváni a budeme se t šit na vaši návšt vu.
Vážení spoluobčané,
ráda bych tímto oslovila širší ve ejnost a obeznámila Vás s C.I.C.
metodou MUDr. Jonáše, informa ní medicínou, kterou se zabývám
více než 6 let. V sou asné dob pracuji jako poradce této metody
ve zdravotním st edisku v našem m st . Tato metoda je schopna
bu úpln odstranit nebo áste n odstranit i zmírnit chronické
obtíže všeho druhu. Jedná se o metodu jedine nou a to tím, že
používané ist p írodní preparáty obsahují informaci (proto také
název informa ní medicína), která osloví Váš imunitní systém a
zoptimalizuje funkce Vašeho organismu.
Co je metoda C.I.C.?
Tato metoda za íná tam, kde klasická medicína kon í. Je to
metoda holistická (holos - celý), zabývá se zdravotním stavem
lov ka z celostního pohledu. Výsledky metody C.I.C. potvrzují, že
na zdraví lov ka je t eba se dívat jako na spojení zdravé psychiky
a emocionality a zdravého fyzického t la. Jedno bez druhého
nem že existovat.
Co je vnit ní o ista?
Metoda C.I.C. vidí jako p í inu nemocí toxiny usazené v r zných
tkáních lidského t la a tyto tkán o iš uje (detoxikuje). Tyto toxiny
ovliv ují imunitní systém, který pak nepracuje správn a vznikají
chronické problémy jako alergie, bolesti kloub , únava… Tyto toxiny
je proto t eba z tkání odstranit.
Genialita daného p ístupu spo ívá v tom, že se ve skute nosti
jedná o nastartování p írodních p irozených samouzdravujících
pochod lidského t la. Pokud je toxin p ítomen, tak dochází k jeho
vylou ení díky p sobení samotného imunitního systému lov ka již
v prvních dnech a týdnech užívání p ípravk . Pokud toxin není
p ítomen, nedojde ke spušt ní imunitní odezvy. Z toho vyplývá, že
tato metoda je vhodná ke kombinaci jakékoli jiné lé by nebo
n jakého alternativního postupu. Pokud lov k užívá léky, užívá je
dále, jenom p idá p ípravky Joalis.
Jednotlivé preparáty Joalis v sob
spojují sílu optimální
kombinace bylin a vtisknutí holografické informace o toxinu
v konkrétní tkáni, a tato kombinace pak spustí o istné reakce
samotného organismu. Sm rují vlastní imunitu proti konkrétním
toxin m v konkrétních tkáních. Zárove s konkrétními toxiny jsou
z tkání pomocí preparát Joalis odstra ovány škodlivé blokující
emoce, které umožnily ukládání škodlivých toxin , protože lidská
psychika hraje velkou roli v ukládání toxin .
Co jsou to toxiny?
Metoda C.I.C rozeznává a detoxikuje od mnoho typ toxin , nap .
toxiny ze životního prost edí – chemické slou eniny, t žké kovy a
jejich slou eniny, infek ní mikrobiální ložiska a jejich toxiny, emo ní

toxiny, chemie pr myslová, potraviná ská, zem d lská, bytová,
radioaktivní látky, cizorodé bílkoviny ze životního prost edí, toxické
látky vzniklé trávením, léky, drogy, metabolické toxiny, biogenní soli.
Diagnostika Salvií
Salvie
je
modifikace
p vodního
EAV
p ístroje
pro
elektroakupukturní diagnostiku, který sestrojil n mecký léka
Reinhold Voll. Tento p ístroj umí z jednoho bodu osrde níku, který
najdeme ve st edu dlan , po vložení informace pomocí
po íta ového programu EAM, zjistit p ítomnost toxin v lidském
organismu a získat adu dalších informací, jako nap . kvalitu funkce
jednotlivých orgán . Je možné také testovat optimalizaci stravy a
jednotlivých potravin, zjiš ovat snášenlivost alopatických preparát
i ov ovat výb r preparát homeopatických. Vyšet ení Salvií není
bolestivé, sonda m í pouze povrchové nap tí k že a zm nu
odporu takzvaný vegetativní funk ní test. Jsou sledovány zm ny
v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému
v sympatiku a parasympatiku. Tyto d je neovliv ujeme v lí a
projevují se zvlhnutím rukou, rychlostí dechu, tepu, zm nami tlaku,
rozší ením zornic. V podstat sledujeme zm ny ve stresové a
emo ní reakci v podv domí lov ka na základ vkládaných dotaz .
Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži.
Na jakém principu preparáty Joalis pracují?
Preparáty Joalis jsou ist p írodní produkty zpracované tzv.
HDTx-technology, technologií schopnou ukládat spektrální
holografické informace o toxinech do nosi e informací, kterým jsou
b žné potraviny. Na základ rozpoznání této informace organismus
aktivuje sv j imunitní systém a p íslušný toxin tak vylou í svými
vlastními silami. Preparáty Joalis tedy nedodávají do t la žádnou
um lou chemickou látku, ani samy o sob neodstra ují toxiny –
poskytují organismu informaci, jak se toxin zbavit s využitím
p irozených samolé icích schopností. Každý preparát obsahuje
velké množství konkrétních holografických obraz tkání a toxin .
Holografický obraz je speciální forma záznamu obrazu tvo ená
laserem, kdy p i osvícení obrazu p vodním zdrojem sv tla vznikne
virtuální trojrozm rný obraz, který nelze odlišit od reality.
Holografický obraz má velké množství zajímavých vlastností nap .
každá malá ást obrazu nese informaci o celku. Protože mozek
pracuje na holografickém principu, p i užívání preparát , dokáže
obrazy rozebrat, promítnout si je a reagovat na n .
Kontakt poradny:
PORADNA INFORMA NÍ MEDICÍNY C.I.C. METODY MUDR.
JONÁŠE, MASÁŽE
telefon: 723 001 654; e-mail: binkova.helena@ seznam.cz
www.poradnabinkova.com

Moudrosti v k o život
V život nem že být každý hrdinou, ale
každý m že z stat lov kem.
Budoucnost pat í tomu, kdo v í v sílu a
krásu svých sn .

Život je p íliš krátký, na roz ilování se nad
malichernostmi, takže líbej pomalu, sm j se
šílen , miluj up ímn a rychle odpoušt j.
Život je jako kniha, blázen v ní listuje jen
letmo, moud í p i jejím tení p emýšlejí,
protože ví, že ji budou íst jen jednou.

Lepší je smát se, než plakat, zvlášt když
ani jedno, ani druhé nepomáhá.
Když lou ení bolí, znamená to, že chvíle,
které jste prožili spole n , nebyli zbyte né.

Jednotlivé lánky v Týneckém zpravodaji nejsou redak n upravovány a jsou názorem autora lánku.
Barevnou verzi Týneckého zpravodaje lze nalézt na www.hrochuvtynec.cz.
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