Z naší Kroniky…

Neslavné 40. výročí „Srpna 1968“ – 2. část
[[[[[[[[[[
Druhý den
22. srpna rozhlas vysílá v mnoha jazycích provolání vládám států a komunistickým stranám.
Volá Organizaci společnosti národů a jeho tajemníka U Thanta. Posílá zprávy dělnickým
stranám o vstupu vojsk na území ČSSR.
Rada Místního národního výboru v Krouně odesílá telegram rozhlasu v Hradci Králové. Tento
telegram podepsalo 450 občanů. Podpisové archy byly vystaveny v obou prodejnách potravin
a na místním národním výboru.
Třetí den
23. srpna. Ráno silně prší. Po státní silnici směrem k Hlinsku stojí ohromná kolona polských
vojáků od čtyř hodin ráno. Vojáci i důstojníci jsou apatičtí.
Na příkaz ústředního rozhlasu, v 9 hodin ráno, rozezvučely se zvony na obou kostelích,
houkala siréna. Byla to mohutná zvuková kulisa u nás i v celém národě. Byl to protest proti
obsazení naší vlasti. Polští vojáci se tázali, co to má znamenat.
Čtvrtý den
24. srpna. Místopředseda místního národního výboru čte mimo jiné v relaci do místního
rozhlasu:
„Plňme rozkaz prezidenta republiky Ludvíka Svobody, zachovejme klid a rozvahu!“
Podpisová akce k rezoluci pro tajemníka Organizace společnosti národů U Thanta pokračuje.
Prezident Ludvík Svoboda odlétá na vlastní žádost do Moskvy.
Pátý den
25. srpna. Je neděle, smutná, chmurná, všední. Dosud není republika plně obsazena vojsky.
Lidé chodí jako tělo bez duše, zakřiknuti. V kostelích se konají modlitby za národ. Po
silnicích hlídkují v „gazíkách“ polští vojáci. Mají rozhlasová zařízení. Svými relacemi
informují obyvatelstvo o kontrarevoluci. Na příkaz polského velitelství stáhli se vojáci z obcí
a tábořili v polích a lesích. Velký tábor byl mezi Rychnovem a Českou Rybnou v
„Rybenských Hatinách“. Byli též v Kablaních. Druhý tábor byl u Lešan, nedaleko Předhradí.
V tento den létaly helikoptéry nad naší obcí a rozhazovaly letáky. Obsahem těchto letáků byla
snaha orientovat obyvatelstvo.
Šestý den
Je skleslá nálada. Obsazení našeho území trvá. Rozhlas vybízí: „Hospodařme s nervy,
nevyprávějte barvité příběhy, které druhým ničí nervy. Chce to klid.“
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Zítra si můžete přečíst dokončení popisu srpnových dnů 1968 z naší obce.

