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                    Z městského úřadu
                               Výtah z jednání Rady města Týniště nad Orlicí za červen 2008 

- Rada města uskutečnila výběrové řízení na poskytovatele úvěru pro financování 
infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Podboří a plynofikaci obce 
Petrovice nad Orlicí. Bylo osloveno pět bankovních institucí (UNI CREDIT BANK 
Hradec Králové, GE MONEY BANK Kostelec nad Orlicí, ČSOB Rychnov nad 
Kněžnou, Komerční banka Náchod, Česká spořitelna Hradec Králové). Rada města 
vybrala jako nejvýhodnější nabídku ČSOB Rychnov nad Kněžnou a schválila 
uzavření smlouvy na úvěr s touto institucí.

- Rada města za přítomnosti ředitelek MŠ podrobně projednala celou problematiku 
včetně způsobu přijímání dětí do mateřských škol. Již po zápisu dětí do mateřských 
škol pro školní rok 2008/2009, který proběhl v dubnu letošního roku, bylo ředitelkami 
mateřských škol konstatováno, že nebude vyřízeno asi 35 žádostí. Společně byly 
hledány cesty, jak uspokojit co největší počet žadatelů. Rada odsouhlasila rozšíření 
kapacity MŠ - U Dubu o 8 dětí, za podmínky vzniku polodenní třídy. Dále rada uložila 
vedoucímu odboru výstavby panu Hejnovi zajistit přípravu na zpracování projektové 
dokumentace za účelem vytvoření další třídy v MŠ - U Dubu.

- Rada města projednala nabídku na zajištění cyklomap pro turistickou oblast Orlické 
hory a Podorlicko - severozápad. Rada schválila objednávku v počtu 500 ks, které 
budou dány i do komisních prodejů ve městě za cenu 28,-Kč za jeden kus.

- Rada města projednala žádost příspěvkové organizace Městská knihovna o použití 
fondu reprodukce majetku v částce do 70.000,-Kč. Finanční prostředky budou použity 
na dokončení druhé etapy datové sítě spočívající v efektivním využití všech výhod 
nového knihového systému. Rada města použití fondu reprodukce schválila.

- Rada města projednala záležitost propagace města zveřejněné v příloze Rychnovského 
deníku v rubrice „Cesty městy“. Cena zveřejnění je stanovena částkou 7.000,-Kč. Rada 
města zveřejnění schválila.

- Rada města projednala záležitost setkání bezpříspěvkových dárců krve, které se 
uskuteční v Rychnově nad Kněžnou. Při této příležitosti budou 5 občanům našeho 
města předány zlaté a stříbrné plakety MUDr. J. Janského. Rada schválila poskytnutí 
věcných darů pro bezpříspěvkové dárce v částce 1.450,-Kč.

- Rada města projednala záležitost týkající se obsazení školské rady na funkční období 
2008 - 2011. Školskou radu při ZŠ Týniště nad Orlicí tvoří 6 členů. Rada města 
jmenovala za zřizovatele Mgr. Ambrožovou H. a Křišťákovou J.

- Rada města projednala návrh na uzavření nájemní smlouvy na část objektu č.p. 234 a 
přilehlou halu pro Mgr. Kopeckého. K 30.6.2008 končí platnost stávající nájemní 
smlouvy. Rada schválila uzavření nové nájemní smlouvy, a to na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 1 rok.

- Rada města projednala žádost Mgr. Kopeckého o provedení stavebních úprav v 
objektu č.p. 234 podle přiloženého náčrtku. Jedná se o úpravu spočívající v osazení 
dveří z náměstí. Rada stavební úpravy schválila.

- Rada města projednala zápis z komise školské ze dne 14.5.2008. Komise dává podnět k 
umístění čtyř vstupních tabulí, které by byly umístěny na vjezdy do města. Byly 
předloženy grafické návrhy zpracované Mgr. Cvejnem. Rada města odsouhlasila 
grafický návrh č.1 s úpravami. Rada uložila vedoucímu výstavby panu Hejnovi 
provést poptávkové řízení alespoň u dvou firem.

- Rada města projednala žádost Osadního výboru Petrovice na zakoupení nábytku do 
inventáře obecního domu. Jedná se o jednací oválný stůl, psací stůl a další drobný 
nábytek. Rada města schválila finanční částku 10.000,-Kč na zakoupení nábytku.
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Školky ve městě nestačí!

Není to tak dlouho, kdy kapacita našich mateřských škol nebyla zcela využita. Dnes, tak 
jako většina měst v naší republice, se i v Týništi nad Orlicí  potýkáme s  nedostatkem 
míst pro děti.
Po letech nižší porodnosti, kdy byl v řadě obcí provoz školek regulován nebo byly 
rušeny podnikové školky, opět přišly "silnější ročníky" a dostali jsme se do situace, kdy 
po  zápisech do mateřských škol vznikl převis zájemců, kterým nebylo možno  vyhovět.  
Podílel se na tom ani ne tak absolutní nárůst počtu narozených dětí, ale spíše změny v  
zákonech, kdy bylo matkám na mateřské dovolené umožněno si přivydělávat. Bohužel  
ruku v ruce s tím nenásledovala žádná podpora ze strany státu  pro stávající mateřské 
školy. Jejich kapacita je omezena tvrdými normami a  hygienickými předpisy.
Současná státní politika počítá s tím, že vedle vzdělávacích zařízení, kterými mateřské 
školy jsou a jejichž zřizovateli jsou  obce, budou na základě poptávky po zaměstnancích 
vznikat i zařízení zřizovaná  zaměstnavateli s podstatně jednoduššími pedagogickými, 
zdravotními a zejména  hygienickými podmínkami. Nejjednodušší podmínky budou 
platit pro rodiče či jiné  fyzické a právnické osoby, které si budou chtít přivydělat (např. 
během své  mateřské dovolené) hlídáním několika dětí buď ve svých, či pronajatých  
prostorách.
V našem městě se po minulém zápisu objevil problém s neumístěním 35 dětí.
Celou problematiku dne 23.6.2008 projednala Rada města společně s ředitelkami obou 
mateřských škol - Ivou  Beňovou a Alenou Ullrichovou.
Přestože školky mají fungovat jako vzdělávací zařízení pro děti v předškolním  věku, a 
ne jako zabezpečovací ústavy pro to, aby matky mohly jít vydělávat,  snažili jsme se 
najít co nejvhodnější řešení jak z tohoto počtu zkusit ještě  nějaké děti do stávajících 
zařízení umístit.
Budování nové mateřské školy nelze předpokládat už kvůli finanční náročnosti  
projektu, ale i kvůli časové prodlevě, která by vyvstala. Navíc dle sdělení  ředitelek 
mateřských škol odejde v příštím roce 55 dětí do 1. tříd základní  školy a najednou může 
nastat opačný problém s nenaplněnou kapacitou.  Jako nejrychlejší optimální řešení se 
nám jeví zvýšení kapacity mateřské školy U Dubu o 8 dětí provozními úpravami v 
objektu školky. Větší úpravy, již stavební, k dalšímu řešení situace budou připravovány 
a kapacita by mohla být dále navýšena.
Částečně bude situace řešena i nabídkou volných míst ve školkách v Lípě nad Orlicí a 
Žďáru nad Orlicí.

Zatím jsou platná tato kritéria pro příjem dětí  ( podle sdělení ředitelky  Mateřské školy 
Město):
 1.děti před vstupem do základní školy
 2. trvalé bydliště v Týništi nad Orlicí a přidružených obcích
 3. sociální důvody ( dle zvážení ředitelky školy)
 4. děti zařazené dle věku, od nejstarších, děti s celodenní docházkou
 5. bydliště rodičů mimo obec, ale zaměstnání v Týništi nad Orlicí
 
Situací se i nadále budeme zabývat, přesto zřejmě nebude možno v nejbližší době 
všechny uchazeče  o umístění ve školce plně uspokojit.
 
                                                                                                     MUDr. Josef Otava
                                                                            místostarosta města Týniště nad  Orlicí
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Ročník 2003 - o „Parnas“ 
tehdy poprvé projevil zájem 
Český rozhlas Hradec 
Králové. 

Ročník 2004  -  
skupinové foto 
všech oceněných 
společně s poro-
tou (sedící zleva 
Jan Štefek, Jitka 
Březková, Mgr. 
Jana Albrech-
tová, Vendulka 
Štěpánková) 

R o č n í k  2 0 0 7  -  
oceněný Ing. Alois 
Rais, který píše 
k r á s n é  b á s n ě  
navzdory svému 
technickému povo-
lání, v rozhovoru s 
porotcem Janem 
Štefkem.
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I                              Informace

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Upozorňujeme občany, že 31.12.2008 končí doba platnosti všech občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.Občané, kteří mají do 
tohoto data vydané OP, jsou povinni si je vyměnit do 31. prosince 2008. Žádost o jejich 
výměnu je nutno podat nejpozději do 30. listopadu 2008. Spolu se žádostí občan 
předloží OP a 1x foto ze současné doby, případně další doklady umožňující zápis 
nepovinných údajů (zápis manžela/ky, zápis dítěte ml. 18-ti let, zápis titulu).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji. Tyto OP nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

Marie Hlavová, tel. 494 337 302
odbor správní

E-mailové adresy pro příspěvky do Zpravodaje
Údaj ze zadní strany obálky našeho časopisu o příspěvcích, které je dobré předávat 
redakční radě zpracované na disketě, už pomalu přestává platit.
Každý z přispěvatelů si nyní už jistě může (mám na mysli starší ročníky) požádat někoho, 
kdo mu příspěvek přepíše na počítači a odešle na jednu ze čtyř uvedených 
e-mailových adres. Jen je třeba hned v úvodu napsat, že je to příspěvek do Zpravodaje na 
určitý měsíc, článek odeslat do 12. dne v měsíci a pod článek se podepsat.
Za redakční radu Zpravodaje všem přispěvatelům moc děkuji a těším se na další 
spolupráci!

1.libor.stolin@seznam.cz
2. janaba2@email.cz
3. mestsky.urad@tyniste.cz
4. brezkova@volny.cz

Paž.
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Jak je na tom letošní „Parnas“?

Jak mnozí čtenáři Zpravodaje jistě vědí, i letos se koná v Týništi soutěž literát -  amatérů 
„Týnišťský literární Parnas“.
Je to neuvěřitelné, zdá se mi, že to bylo včera, kdy jsem se svým nápadem šla za 
tehdejším starostou Ing. Josefem Danielem a panem Janem Bohatým, tehdy vedoucím 
Kulturního centra. Nalezla jsem u nich pochopení, podporu a  zázemí, ze kterého soutěž 
stále může čerpat a kterého si dodnes velice cením. O tom, že soutěž je životaschopnou 
akcí, kterou může naše město opakovaně hostit, svědčí nejen to, že se letos koná již 
devátý ročník, ale i pravidelné „návštěvy“ našich internetových stránek, častá 
korespondence mezi námi a  jednotlivými literáty či různými literárními sdruženími, 
zájem periodik (každý rok se o Týništi v souvislosti s „Parnasem“ píše v regionálním 
tisku, několikrát nás během soutěže navštívily redaktorky Českého rozhlasu z Hradce 
Králové) atd.
A jaká je tedy situace letošního devátého ročníku? K dnešnímu dni evidujeme přes 
desítku soutěžících. Jsou opět ze všech koutů naší vlasti - tradičně máme zástupce ze 
spřízněného (a v „Parnasu“ velmi úspěšného) literárního klubu „Mělnický literární 
Pegas“, naprosto nová jména eviduji z našeho hlavního města, z našeho regionu pak z 
Hradce Králové či Kostelce nad Orlicí.
Příznivce soutěže jistě potěší pár fotografií z loňských ročníků soutěže. O dalším vývoji 
soutěže a jejích výsledcích budeme čtenáře opět informovat.

Pro Zpravodaj Mgr. Jitka Březková

Jeden z počátečních ročníků - r. 2002 - na snímku vlevo porotkyně Jitka Kateřina 
Geregová (dnes už Přibylová) a v pozadí Jan Štefek - „kmenový porotce“ mnoha ročníků 
soutěže.
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

 Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Emma Horáková
Daniel Závodní
Maxmilián Tulach
Antonín Lukáč
Jakub Cerula
Nicol Thomasová

93 let  
Božena Lochmanová

90 let 
Anna Matoušová

85 let  
Jaroslava Petrová
                            
80 let  
Zdeněk Holub
Milada Brandejsová
Eliška Šálová
Růžena Sekyrová

Řekli si ANO
Jaromír Polák a Naděžda Votroubková

Jiřina Kolesová (87)
Luděk Cvejn (59)
Vlasta Flekrová (79)
Eva Hartmanová (63)
Pavel Bertók (41)
Jaroslav Polák (82)
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Opět o sobě dali vědět Lucie Kovaříková a Michal Jon v podobě knihy „Na hliníkovém 
oři Divokým západem“. Tentokrát projeli národní parky USA.  Při besedách se jich lidé 
často  ptají, jestli nemají syndrom z cestování poté, co již objeli celý svět. Opak je 
pravdou, protože chystají další společné cesty. 
Kdo postavil sněhuláka na úpatí střechy světa se dozvíte v knize „Himalájský deník“. 
Kniha  je svědectvím  první Češky, která zdolala Mount Everest, je čerstvou maminkou a 
jmenuje se Klára Poláčková.
Další nabídka nese název „Hledání čínského draka“.  Autor Jiří Hubička podává 
srovnání země ve dvou obdobích, kdy ji navštívil, v šedesátých letech minulého století a 
nyní. 
Ze vzdálených zemí se vrátíme k nám domů. Nezajímalo by vás, kde se točilo 30 
úspěšných českých filmů? Např: Vrchní prchni, Vesničko má středisková, Chalupáři, 
Starci na chmelu apod.. Jihlavský redaktor MF Radek Laudin  sepsal jedinečnou 
publikaci „ Nejznámější filmová místa křížem krážem po Česku“. Dozvíme se v ní 
odpovědi na předešlé otázky, a pokud vás to zajímá, můžete do ní u nás nahlédnout.
Milovníky vína potěší Průvodce sklepními uličkami jižní Moravy. Můžete se vypravit 
za tajemstvím vinných sklepů po Moravských vinařských stezkách. Poznáte lidovou 
architekturu, historii, jména vinařů i  tradiční slavnosti v té dané oblasti. Publikace nabízí 
i odkazy na  ubytování . Tak dobrou chuť a šťastnou cestu
Máte rádi pohled do krajiny z výšky? Kam se vypravit můžete nastudovat v knize Jiřího 
Štekla  „Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou a tramvají“. Obsahuje 243 
kreslených rozhleden  a 243 mapek s popisem tras. Publikace je doplněna také symboly 
služeb, které u dané rozhledny najdete.
K městům neodmyslitelně patří věže. Zdeněk  Fišera sepsal publikaci: „Encyklopedie 
městských věží v Čechách ,na Moravě a ve Slezsku“.
Autoři Marie Homolová a  Oldřich Karásek  pro vás vytvořili výpravné dílo „101 
našich nejkrásnějších měst a městeček“. Města jsou v něm  řazena tak, aby se dala 
navštívit po sobě. Pro lepší orientaci jsou vyobrazeny také mapky.
Zajímavá bude jistě i  kniha Tajemné stezky- Máchův kraj-Českolipsko od Ladislava 
Smejkala. Ten v úvodu píše: „… obracím se k milovníkům kraje a mám ctižádost je vést 
do míst turisticky málo prošlapaných, za minulostí končin nepříliš probádaných a 
krásami ještě málo okoukanými….“ Takže přijměte jeho pozvání.
Před dovolenou si můžete u nás vypůjčit různorodé průvodce na cesty, které se snažíme 
nakupovat podle zájmu čtenářů. Nejobsáhlejším průvodcem Rakouska a Velká Británie 
je ilustrovaný průvodce z nakladatelství Ikar. Přijďte také nahlédnout do časopisů,  které 
se cestování přímo věnují: National Geographic nebo In magazín, který vychází jako 
středeční příloha Hospodářských novin. K dispozici je vám také letní čítárna s venkovní 
terasou. Především v letním období naleznete v denním tisku v Mladé frontě, 
Rychnovském deníku a  Orlickém týdeníku spoustu typů na výlety. Vše si můžete 
upřesnit a ověřit pomocí INTERNETU. Internet vám ušetří čas v podobě objednání 
dovolené, vstupenek, letenek, místenek, při vyhledání spojení v jízdních řádech. Stanice 
veřejného internetu jsou bezplatné.
                                          Příjemné prázdniny, hezké počasí a zážitky 

                                                                    Vám přejí všichni zaměstnanci knihovny
OTEVÍRACÍ DOBA  O   PRÁZDNINÁCH 
Oddělení pro dospělé
Pondělí              8 - 12 h.    13 - 17 h.
Čtvrtek                8 - 12 h.    13 - 17 h.

Oddělení pro děti
Středa                  9 - 12 h.    13 - 16 h.
Pro děti je připraven každou středu při půjčování zábavný program
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Poděkování
Dne 23. června během chůze po náměstí jsem byl nucen z důvodů 
zdravotních potíží na krátkou chvíli přerušit chůzi. Bezprostředně 
nato mě oslovil strážník Městské policie s otázkou, zda mám nějaké 
problémy a zda nepotřebuji nějakou pomoc. Byl jsem jeho dotazem 
a lidským přístupem mile překvapen a potěšen.

Neznámému policistovi touto cestou ještě jednou děkuji. Přál bych si, aby stejným 
způsobem přistupovali k problémům veřejnosti všichni policisté, kteří pečují o naši 
bezpečnost na veřejných komunikacích.

Doc.MUDr. Jaroslav Tejral, CSc
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Týništi nad Orlicí, 
jmenovitě paní Zdeně Sekyrové a Evě Křišťanové, za milé blahopřání k mým 
narozeninám.

Vladislav Hlaváč
Děkuji velice Sboru pro občanské záležitosti, paní Dáše Matějkové a Evě Jenčíkové a za 
ul. org. KSČM 3 manželům Svobodovým za květinové a další dary k mému životnímu 
jubileu.

Dana Kubcová
Děkuji Městskému úřadu v Týništi n. O. a Sboru pro občanské záležitosti, paní Švábové 
a paní Michálkové, za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Karel Radil
Děkuji Městskému úřadu v Týništi n. O. a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 
paní Matějkové a Jenčíkové, za blahopřání k narozeninám.

Koťánová Marie

Vzpomínka

Naše žití je doprovázeno vzpomínkou,
oči se s ní často zarosí a kapku uroní.
Byla manželkou, sestrou i naší maminkou
a dnes už tu její hlas nezvoní.

Děkujeme všem, kteří si na paní Růženu Meszárosovou, roz. Šťastnou, i po patnácti 
letech od jejího odchodu vzpomenou.

Manžel, dcery a sestry s rodinami.

Z našich škol
OZNÁMENÍ

Zahájení nového školního roku 2008/2009 v Základní umělecké 
škole v Týništi nad Orlicí

Nový školní rok 2008/2009 bude zahájen v pondělí 1. září ve 13.00 hodin, žáci si 
domluví rozvrh hodin u svých třídních učitelů.
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝUKU V ZUŠ!

hudební obor - zobcová flétna, trubka, klarinet, saxofon, sborový zpěv
taneční
výtvarný
literárně.dramatický obor

Informace o studiu lze získat v kanceláři školy, na tel. 494371513 nebo na stránkách 
školy www.zustynistenadorlici.czweb.org.

5

Prázdninová putování 

Ani se tomu nechce věřit, ale zase jsou před námi prázdniny a doba dovolených. 
Rozjedeme se na všechny strany a budeme poznávat nová místa. Aby se vám lépe 
poznávalo, přijměte několik našich nabídek. 
Začneme Korsikou - v knize Jiřího Jokla  „Ostrov tisíce vůní“ vytvořil autor první 
český  cykloprůvodce touto zemí. Chce nás přesvědčit, že krásy tohoto ostrova lze 
pozorovat i jinak než jen z lehátka na pláži. Přečtěte si návod jak cestovat na kole, občas 
sesednout a v klidu  poznávat tuto oblast. 
Kdo má čas a peníze, může se vydat na cestu kolem světa a následovat  tak Françoise a 
Claude Hervéovi z francouzského Lyonu, kteří na kole objeli celý svět. O své zážitky se 
s námi  podělili v knize „ Kolem světa na kole“. A ještě navíc vymysleli, jak i při 
cestování sušit prádloJ

Autoři knihy vyjeli na svou cestu dne 1. dubna 1980 a cestu si naplánovali přibližně na tři 
roky…cestování se ale protáhlo až na 14 let!!!  Zpět do Francie se vrátili 4.června 1994. 
Na svých cestách ujeli více než 150 000 km a projeli 66 zemí pěti kontinentů.
Během cesty se jim také narodila dcera Manon. Společně cestovali od jejích 6 měsíců až 
do šesti let, kdy musela nastoupit do školy. Na cestách se snažili poznávat lidi, jejich 
kulturu a navzájem si porozumět. Kniha je charakterizována jako óda na život a 
přátelství.
Další kontinent,  který můžeme lépe poznat, je Afrika. Knihu  s názvem „Jiná Afrika“ 
napsala známá autorka  Pavla Jazairiová a v úvodu ji představuje takto: „…chtěla jsem 
se vrátit do západní Afriky. Země je rudá, stromy obrovské, řeka Niger má světle modrou 
barvu,  plavou v ní hroši a bezpočet ryb… kdo jednou  tento kontinent navštívil, musí se 
tam neustále vracet.“
Jižní Ameriku a konkrétně Kubu představuje autor Marian S. Sucha v knize „Setkání s 
Kubou“.  Narodil se v  Čechách, ale působil dlouhou dobu v zahraničí. Vrátil se zpět do 
České republiky, kde pracuje jako publicista a  vydavatel. K jeho oblíbeným zemím patří 
ještě Mexiko, Brazílie, a tak se můžeme těšit na další zajímavé publikace .
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Neúspěšný pokus o spojení socialismu s demokracií

21. srpna 2008 si připomeneme 40 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSR. 
Pokud chceme popsat historické souvislosti, musíme se zabývat i tím, co této události 
předcházelo, a poté, i co následovalo. Vzhledem k tomu,že jsem v té době ještě nebyla na 
světě, nemohu popsat žádné své vlastní zážitky. Na pomoc jsem si tedy vzala některé 
historické knihy, noviny a samozřejmě i internet. Ze všech materiálů jsem  vybrala ta 
nejdůležitější a nejzajímavější fakta a události. Samozřejmě jsem nezapomněla ani na 
dění v našem městě. Co v té době psal Týnišťský kulturní kalendář se čtenář dozví v 
závěru článku.

Počátkem roku 1968 vypukla v Československu plnou silou nová krize komunistického 
režimu. Způsobily ji neřešené politické a hospodářské problémy. Jejím důsledkem byla 
okupace země cizími vojsky a hluboký vnitřní rozchod většiny Čechů a Slováků s ideály 
socialismu. .

Pražské jaro
Zprávy, které vysílaly Československý rozhlas a televize 5. ledna 1968 večer, většinu 
občanů překvapily. Dozvěděli se v nich totiž, že prezident republiky Antonín Novotný se 
toho dne vzdal své stranické funkce (první tajemník ÚV KSČ). Jeho nástupcem v čele 
komunistické strany se stal Alexander Dubček.
Dubček patřil k těm funkcionářům, kteří si uvědomovali nutnost zásadní  změny 
zavedených politických metod. Když se A. Novotný vzdal 22. března 1968 také 
prezidentského úřadu, jeho místo zaujal generál Ludvík Svoboda. Nové osobnosti 
usilovaly o reformu a také o nápravu křivd padesátých let.
Společnosti se zmocnilo nadšení. Politické změny probíhaly velkou rychlostí. Už 4. 
března 1968 byla zcela zrušena předběžná cenzura, začala revize politických procesů 
padesátých let. Zasedání ÚV KSČ počátkem dubna přijalo Akční program KSČ, který 
stanovil novou politickou linii, charakterizovanou heslem „Socialismus s lidskou 
tváří“.
Jeho cílem bylo dosáhnout spojení socialismu s demokracií. Rychlý postup 
demokratických změn v Československu sledovali s nedůvěrou a obavami představitelé 
ostatních komunistických zemí, především Sovětského svazu. 

21. srpen 1968
Když selhaly jejich pokusy přimět československé vedení k ústupnosti jednáním a 
výhrůžkami, rozhodli se zastavit reformní proces silou.
V pozdním odpoledni a během večera v úterý 20. srpna 1968 byly do stavu bojové 
pohotovosti uvedeny statisíce vojáků pěti států Varšavské smlouvy (vojska SSSR, 
NDR, Bulharska, Maďarska a Polska). Podél hranic Československa se shromáždily
 tisíce vojenských automobilů, obrněných 
vozidel a tanků. Na letištích těchto států 
byla připravena letadla ke vzletu směr 
Praha, Bratislava, Košice, Brno a další 
města. Zhruba ve 23:00 hod. překročily 
hraniční čáru úderné a průzkumné 
skupiny následované masou vojsk a 
techniky. 
Začala okupace Dunaj, největší 
vojenská akce v Evropě od druhé 
světové války. 

6

Zde je několik fotografií, které snad lépe nežli psané řádky vystihnou atmosféru 
„Temnovýletu“ do Prahy.

Temno ve vstupních prostorách divadla „Minor“, kde svého Meresjeva sehrálo.

Temno na „prknech“ historické scény 
Národního divadla.

Libor Stolín se v rukou maskérky ND 
s t á v á  p o z v o l n a  b l o n ď a t o u  
sexbombou.

Pro Zpravodaj zpracovala Mgr. Jitka Březková
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Krátce po 1 hod.30 min. 21. srpna 1968 bylo v rozhlase přečteno Provolání 
předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu ČSSR. V něm byla vojenská akce označena za 
popření základních norem mezinárodního práva. Obyvatelé byli vyzváni, aby zachovali 
klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Ani bezpečnostní složky nedostaly rozkaz 
k obraně země. Na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmanna byl vypojen 
vysílač středních vln. Zapomněl však na rozhlas po drátě, takže posluchači byli s 
Provoláním seznámeni. Po něm byly odpojeny všechny rozhlasové vysílače, jež 
nahradila vysílačka „Vltava“, která zahájila vysílání prohlášením k občanům ČSSR, že 
k nám vojska („třídní bratři“) přišla na pozvání proti ohrožení socialismu, proti 
kontrarevoluci. 
Přestože celou zemi zaplavili sovětští vojáci a Dubčekovo vedení bylo odvlečeno do 
Moskvy, Češi a Slováci se nevzdávali. Okupantům se nepodařilo zastavit vysílání 
Československé televize a Československého rozhlasu, stejně jako nedokázali zabránit 
vydávání svobodných tiskovin, které veřejnost pravdivě informovaly o vývoji situace. 
Od časného rána 21. srpna 1968 sílil celonárodní odpor občanů, k prvním srážkám s 
ozbrojenci a k obětem došlo při obhajobě rozhlasu, který byl obsazen v devět hodin. Po 
obsazení televizních studií a další den i redakcí tisku vysílaly rozhlas a televize z 
náhradních prostor, noviny vycházely až do 27. srpna v několika mutacích denně. Lidé s 
okupanty chtěli diskutovat a chtěli je přesvědčit, že jejich jednání není správné. 
Vzdor zmatku, který v zemi panoval, se již 22. srpna 1968  sešel mimořádný XIV. sjezd 
KSČ, ten okupaci jednoznačně odmítl. Prezident Svoboda, doprovázený ministrem 
národní obrany Martinem Dzúrem, místopředsedou vlády Gustavem Husákem a 
ministrem spravedlnosti Bohuslavem Kučerou, odletěl 23. srpna do Moskvy, kde došlo 
k rokování se sovětskými představiteli. V jeho průběhu vyslovili českoslovenští 
politikové souhlas s některými sovětskými požadavky, a tím fakticky pohřbili program 
„pražského jara“. Jediný z nich,  František Kriegel, odmítl na tyto vynucené podmínky 
přistoupit. Kriegel byl zcela izolován, vyslaným vyjednavačům po přečtení protokolu 
odmítl podpis i pod hrozbou, že se nevrátí domů. Posledního jednání se po podání 
uklidňujících léků účastnil i Dubček. 
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75 let včelařské organizace v Týništi nad Orlicí
V letošním roce si ZO ČSV v Týništi nad Orlicí připomíná 75. výročí založení 
Včelařského spolku. Podle zápisu z Protokolární knihy se ustavující schůze konala 27. 
srpna 1933. Při založení 27 členů z Týniště a z okolních obcí obhospodařovalo na 200 
včelstev. Pro srovnání - první včelařský spolek v našich zemích byl založen roku 1864 v 
Chrudimi. ČSV na konci roku 2007 sdružoval celkem 46 723 včelařů chovajících 
510888 včelstev.
Život včely a včelího společenství - včelstva -  byl vždy středem pozornosti. Včelí 
společenství se skládá z několika tisíc jedinců a je řízeno přesnými zákony. Život včel je 
vázán na celé společenství. Včela má v přírodě významné postavení a pro člověka má v 
určitém směru i nenahraditelnou funkci. Poskytuje známé včelí produkty - med, vosk, 
pyl, propolis, včelí jed - o kterých se už dávno ví, že mají léčivou sílu. Při sání nektaru a 
sbírání pylu dochází k opylení květů, a to je základ tvorby semene, a tím uchování 
rostlinného druhu pro další období. Podle Alberta Einsteina by lidstvu bez včel zbyly asi 
tak čtyři roky života. 
Kořeny včelařství můžeme vysledovat už v 10. století. Med byl dříve velmi ceněné 
zboží. Takzvaní brtníci provozovali včelařství jako živnost, na jejímž rozvoji měla 
velkou zásluhu Marie Terezie vydáním včelařských patentů”. Osvobodila jimi chov 

“
včel od daní a poplatků, včelaři mohli se svými včelstvy putovat po kraji bez jakéhokoli 
omezení a pobývat s nimi i na soukromých pozemcích.
Členové ZO děkují svému členu, učiteli včelařství - příteli Václavu Fryntovi, za jeho 
téměř 40 let obětavé práce v různých funkcích naší organizace.
V současné době je v naší organizaci 40 členů se třemi sty včelstvy. Do dalších let 
vstupujeme s vědomím, že je možné navázat na dobré tradice. Do svých řad zveme nové 
členy - chovatele včel, kteří pomohou zabezpečit další rozvoj včelařství.

B. Ptáček, jednatel ZO

Představení v Minoru

Divadelní soubor Jirásek - Temno má teď divadelní prázdniny. Sezónu již tradičně 
ukončilo představením sehraným v červnu „na prknech“ pražského divadla Minor ve 
Vodičkově ulici.

Pražané zhlédli v podání Temna hru „Meresjev“, která se drží na špičce pomyslné 
hitparády oblíbenosti „temňáckých“ představení - více než čtyřicítka repríz (například 
Klicperovo divadlo HK má na repertoáru několik let představení „Dámská šatna“, které 
teď před prázdninami oslavilo čtyřicítku a je pokládáno za velmi úspěšné). „Temňáci“ už 
několikrát ohlašovali derniéru (jen v Týništi se konaly už dvě), několikrát rušili kostýmní 
vybavení a ničili kulisy, ale pak kostýmy zase vyprali a nažehlili a kulisy opravili pro 
další vyžádaná představení. 

Druhý den měli „Temňáci“ na programu prohlídku Národního divadla, tedy jeho prostor, 
kam se oko diváka zas tak často zahledět nemůže. Zvukoví mistři , mistři světel, 
maskérky, ti všichni nás vzali do svých „království“, takže jsme prolézali zvukovou 
kabinou (zavěšenou vysoko nad scénou), Libor Stolín se nechal krásně namaskovat za 
blondýnku (včetně umělých řas a make-upu), pan Novák, náš dvorní osvětlovač, se 
rozplýval nad možnostmi světelného parku v naší Zlaté kapličce.
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V noci 26. srpna byl Protokol podepsán. Hlavní roli sehrál prezident Svoboda. 
Dubček, který stále trval na tom, že nepodepíše, pod nátlakem signoval jako poslední. 
Po podepsání Protokolu pozvali sovětští předáci československé zástupce k 
žoviálnímu pohovoru při sklence vodky.
Propuštění Kriegla bylo původně odmítnuto. Teprve když Dubček, Černík a 
Smrkovský oznámili Brežněvovi, že se bez něj nevrátí, byl F. Kriegel dopraven do 
letadla.
Protokol musel zůstat utajen, veřejnost byla seznámena pouze s frázovitým komuniké. 

Nespokojená veřejnost dávala své zklamání najevo nejrůznějšími způsoby. 
Nejtragičtější formou odmítnutí návratu diktatury byla sebevražda Jana Palacha, 
studenta Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. Na výraz nesouhlasu s 
pokračující kapitulantskou politikou se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí upálil. 
Jeho pohřeb přerostl v důstojnou, ale rozhodnou manifestaci odporu proti návratu 
starých pravidel. 

Lidé věděli, že je s jejich svobodou konec, a ti, kteří v tomto prostředí nedokázali žít, s 
těžkým srdcem opouštěli svou rodnou zem prakticky ze dne na den. Tím začalo období 
Normalizace. Prezidentem se stal Gustav Husák, A. Dubček byl zbaven moci.

Až 26. dubna 1990 byla uzavřena dohoda mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu 
sovětských vojsk z Československa. 
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Co o té době píše tehdejší Týnišťský kulturní kalendář? 
Tak jako obvykle jsme pokračovali i v měsicí srpnu v plnění normálních úkolů při 
zvelebení města.
Dá se říci, že život běžel normálně v duchu nového vývoje a v tendencích polednového 
jednání ÚV KSČ a v souladu s úkoly, jež byly vytyčeny na dubnovém a květnovém plénu 
ÚV KSČ a vyhlášeny.
Tato tvůrčí činnost byla náhle přerušena neočekávanými událostmi ze dne 20. na 21. 
srpna, kdy vojska Varšavské smlouvy vstoupila do naší republiky s tím, že je u nás 
kontrarevoluce. Počínaje 21. srpnem nastaly pro náš národ těžké dny, kdy žádný občan 
naší republiky si nedovedl počínání a použití vojenské síly států Varšavské smlouvy 
vysvětlit. 
Celý náš národ i občané našeho města pevně věřili v počínání a jednání našich předních 
státních činitelů, kteří podnikli maximální kroky k tomu, aby u nás zásady polednového 
vývoje byly nadále zachovány.
Rovněž tak občané našeho města od samého začátku vzniku těchto událostí projevili 
jednotné stanovisko na jejich podporu a podpisem rezolucí se zavázali stát jednotně za 
ÚV KSČ a jeho akčím programem. 
V souvislosti se vzniklými událostmi nedošlo v našem městě k žádnému narušení pořádku 
vojsky Varšavské smlouvy, nebyly poničeny komunikace a nedošlo k přímému obsazení 
města těmito vojsky. Pokud se týká umístění v prostoru posádky, byly brzo po těchto 
událostech cizí jednotky staženy do určeného prostoru a bylo zahájeno jednání pro 
splnění jejich požadavků, ale i jejich odsun. 
Jsme přesvědčeni, že práce, které byly 21. srpna narušeny, v nejbližších dnech za aktivní 
pomoci našich poctivých občanů a pracujících dokončíme a že přikročíme se vší 
odpovědností k plnění všech úkolů, jež budou vyplývat z jednání našich nejvyšších 
stranických a státních orgánů a že budeme plnit beze zbytku všechna opatření, která tyto 
orgány učiní na základě dohod, které byly v Moskvě podepsány a na jejichž dodržení 
bude záviset i další rozvoj naší Československé republiky.
Spoléháme proto ve všem na podporu a důvěru všech našich občanů a jejich pomoc.

Rada Městského národního výrobu v Týništi nad Orlicí
Týnišťský kulturní kalendář říjen 1968

kráceno
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Kolik podob má přátelství

Jsem na světě už dost dlouho na to, abych věděla, že přátelství má mnoho podob, že 
může být pevné a věrné, na celý život i za hrob, upřímné, srdečné, hluboké, laskavé, 
neutuchající a nerozborné, ale i falešné a zrádné, či dokonce na věčné časy!
Přesto, že to vím, byla jsem překvapena projevem přátelství, které by mohlo zůstat na 
oficiální a formální úrovni, a bylo by vše v pořádku, ale ono za 15 let trvání přerostlo z 
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let od založení sboru místních dobrovolných hasičů. Slavnostního dne využila obec 
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dlouhodobého věrného spolupracovníka městského úřadu Daniela Wibmera, který stál 
s několika ostatními členy přítomné delegace před 15 lety u zrodu partnerství.
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Paž.
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My jsme spolu s technikem p. Samkem tvrdili, že to není v tak špatném stavu, a on nás 
varoval, že je to  v havarijním stavu. No, moc jsme mu nevěřili a pak jsme 8.11. 2007 
zjistili, že stav věže je havarijní, bohužel. 
Bylo by toho ještě mnoho, o co bych se chtěl s vámi podělit, ale  necháme to zase na příště. 
Tablo s historickými fotografiemi ze 4.7. 1948 je vystaveno ve vstupním prostoru 
kulturního střediska. 

P. Ivan Havlíček, 
katolický duchovní, Týniště nad Orlicí

Bohoslužby v měsíci srpnu 2008
Sobota 9.8.  ve  14,00 hod.poděkování za 15 let kněžství (Hlinsko v Č.)
Neděle 17.8. v 9,00  hod. poutní slavnost
Neděle 31.8. v 9,00  hod. bohoslužba, při níž vyprošujeme požehnání studentům, žákům 
a učitelům.
Pravidelné bohoslužby jsou
 každý pátek v 18,00 hod., 
každou neděli v 9,00 hod. (po mši sv. je  možnost posezení u kávy nebo čaje ve farních 
prostorách),
a každou první sobotu v měsíci v 8,00 hod.  (po mši sv. je opět možnost posezení u kávy 
nebo čaje ve farní prostorách).

www.farnost-tyniste.wz.cz 
Mgr. Ivan Havlíček
Mírové nám. 1
Týniště nad Orlicí
517 21
tel. 777 344 159
 

Takhle vypadal kostel v říjnu 2007. V lednu 2008 ještě stálo lešení kolem
                                                   kostelní věže, ale střecha chybí.

          Foto Paž.
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 Další informace

Pro další informace můžete, mimo jiné,  od 22. srpna v Národním muzeu v Praze 
navštívit expozici …a přijely tanky, připravenou ke 40. výročí okupace 
Československa ze srpna 1968.

Dobová svědectví i zapomenuté rozhlasové nahrávky týkající se srpnových událostí 
roku 1968 lze od 20. června 2008 nalézt na internetových stránkách Ústavu pro studium 
totalitních režimů, věnovaných právě oné 40 let staré historii.
Fotogalerie, zvukové záznamy, ale také přehled tehdejší nomenklatury, denní svodky a 
v neposlední řadě například seznam obětí okupace obsahují stránky Ústavu pro studium 
totalitních režimů v oddíle věnovaném roku 1968, na internetové adrese 

. 
Dozvíte se zde například, že celkem si okupace Československa do konce roku 1968 
vyžádala 108 mrtvých, zhruba 500 těžce a stovky lehce zraněných. Stránky přinášejí 
jejich jména, osobní data, důvody smrti a v mnoha případech i fotografie. 
Mezi cenná svědectví doby však jistě patří také záznamy vysílání Československého 
rozhlasu krátce před okupací. Ze záznamů se tak lze třeba dozvědět, že ústřední postava 
pozdější normalizace, tehdy místopředseda vlády Gustav Husák, ještě 20. srpna, 
doslova pár hodin před invazí hájil demokratizační proces a prvního tajemníka KSČ A. 
Dubčeka:
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www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968

Duchovní hledání

Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí nebo v co věří či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Primice P. Františka Bureše
Možná si některý z Vás vzpomene při povzdechu a léta běží" na pořad v českém 

"
rozhlase po drátě Léta běží". Pamatuji se na své starší rodiče, kteří tento pořad rádi  "
poslouchali a pak vzpomínali, jaké to bylo dříve. 
Žilo se dříve lépe? Nebo lehčeji? Nebo jinak? No, hlavně, dříve bylo dříve a není to 
dnes. Minulost už nikdo z nás nevrátí. Ta je pryč a zůstaly vzpomínky na časy dobré a 
třeba i na ty horší.
Neznám zcela podrobně dějiny našeho města Týniště nad Orlicí (to by mohl doplnit 
někdo další), ale když se mi dostaly do rukou fotografie z roku 1948, tak jsem nestačil 
žasnout.
V tomto roce nebyl jen bolševický puč a počátek komunistického teroru, ale zdejší 
rodák František Bureš v něm přijal kněžské svěcení a zde, v rodném kostele, sloužil 
první mši svatou (tzv. Primici).
Svěcení přijal 26.července 1948 v Hradci Králové. Jeho světitelem byl Mons. Mořic 
Píchar. Primici zde v Týništi nad Orlicí slavil 4.července 1948. Fotografie máme právě 
z průběhu této slavnosti. Žasnu nad tím, jaká to byla slavnost pro většinu lidí z města. 
Dnešní družičky (děvčata v bílých šatech) jsou již babičky a mnozí z fotografií už mezi 
námi nežijí. Přesto ten hlavní” P. František Bureš stále mezi námi je, byť ho už věnčí “
osm křížků (letos se dožije 87 let). 
V neděli 29.6. 2008 jsme spolu s farníky připravili malou slavnost jako poděkování za 
dar života a kněžské služby nejen tomu Nejvyššímu, ale i osobně P. Františkovi. 
Děkovnou bohoslužbu přijel s námi slavit generální vikář Mons. Josef Socha a  
okrskový vikář Mons. Vincent Zonták. Během bohoslužby Mons. J. Socha vzpomněl 
na pohnutá léta, ve kterých P. František žil (byl nasazený v Německé říši na nucené 
práce), a svou kněžskou službu prožil v době komunistické totality. Na konci jsme mu 
předali malý dárek a pan starosta Ing. Jaroslav Matička předal jménem města dárkovou 
publikaci "Historie Týniště nad Orlicí". Nakonec jubilant přišel do farního sálu mezi 
své, kde jsme mu s vděčností zazpívali "živijo" k jeho výročí. Věřím, že nejen my, 
přející, ale i P. František prožíval v neděli 29.6. stejnou radost. 
Díky P. Františku Burešovi a několika jemu blízkým lidem (zvláště A. Kleprlíkovi a J. 
Koďouskovi) jsem mohl jako nový duchovní  převzít zdejší kulturní památky v 
přijatelném stavu. Z vyprávění již vím, že mnohokrát spolu s p. Jindřichem 
Koďouskem a p. Kleprlíkem pečovali podle svých možností o střechy kostela a farní 
budovy. O okolí kostela a fary se starali se stejnou pečlivostí. 
Od roku 1982 do 1990 žil P. František na důchodě ve svém rodném domě a na přání 
tehdejšího diecézního biskupa Mons. Karla Otčenáška začal po smrti P. Josefa Kráma 
bydlet na zdejší faře a vypomáhat ve farnosti. Dovolím si tvrdit, že je jeho nespornou 
zásluhou, že faktický stav kostela a fary byl přijatelný. Farnost byla spravována 
kněžími z okolních farností, kteří měli plné ruce práce s opravami a duchovní službou 
ve farnostech, kde bydleli. Já jsem P. Františkovi nejen za toto velmi vděčný. Zatím na 
co mě vždy upozorňoval, se naplnilo. Poslední upozornění bylo na nutnost opravy věže.
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“Sú tu také tendencie pribrzdiť tento demokratizačný proces, trošku pozatvárať tie 
dvere. I pred zjazdom Komunistickej strany Slovenska pozorovať také veľmi čulé úsilie 
rôznych ľudí na vysedených miestach ako udržať si pozície, ako udržať si miesta, ako 
udržať si moc v tej alebo onej miere. Ja som pevne presvedčený, že tento prúd, nový 
prúd, predstavovaný u nás súdruhom Dubčekom, že je tak silný v českom i slovenskom 
národe, že niet už tej sily, aby mu voľakto dvere pozatváral, aby dneska niekto nás dostal 
späť alebo teda uzavrel nám ďalšie perspektívy." 

Na závěr ještě taková kuriozita: 9. července 2008 americká ministryně Condoleezza 
Riecceová a její český protějšek Karel Schwarzenberg podepsali dohodu, jež umožní 
vznik základny střežené až 250 americkými vojáky. Tuto dohodu podepsali u téhož 
stolu, na kterém byl před čtyřmi desítkami let stvrzen vstup sovětských vojsk do 
Československa. Trapnou souvislost zlehčuje fakt, že ve stejné místnosti (Velký sál 
Černínského paláce) byla podepsána i dohoda o rozpuštění Sověty vedené Varšavské 
smlouvy.
Stejně se ovšem nabízí otázka. Opravdu to byla jen náhoda, nebo je to náš osud? 

Použitá literatura:
Kolektiv autorů: Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách, Praha 2001

Týnišťský kulturní kalendář, říjen 1968
Foto INTERNET

Zpracovala Ing. Jana Bartošová

www.totalita.cz
www.ustrcr.cz
http://www.68.usd.cas.cz/ 
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Sport
Podzimní los fotbalistů SK Týniště nad Orlicí - Divize C

1. kolo Ne 10.08. 17,00 hod.   Doma FC Velim
2. kolo Ne 17.08. 10,15 hod.  Venku SK Převýšov
3. kolo Ne 24.08. 17,00 hod.  Doma Bohemians Praha 1905 „B“
4. kolo So 30.08. 17,00 hod.  Venku SK Holice
5. kolo Ne 07.09. 17,00 hod.  Doma Sokol Ovčáry
6. kolo Ne 14.09. 17,00 hod.  Venku FK Pěnčín/Turnov
7. kolo Ne 21.09. 16,30 hod.  Doma SK Horní Měcholupy
8. kolo Ne 28.09. 16,30 hod.  Doma FK Kolín
9. kolo Ne 05.10. 16,00 hod.  Venku FK Nový Bydžov
10. kolo Ne 12.10. 16,00 hod.  Doma AFK Chrudim
11. kolo So 18.10. 15,30 hod.  Venku Kunice
12. kolo Ne 26.10. 14,30 hod.  Doma Tesla Pardubice
13. kolo So 01.11. 14,00 hod.  Venku Sokol Živance
14. kolo Ne 09.11. 14,00 hod.  Doma TJ Dvůr Králové n.L.
15. kolo Ne 16.11. 10,15 hod.  Venku FC Hradec Králové „B“

Miloslav Hlavatý

PRODEJNA TEXTILU
ALENA KADRMASOVÁ 
nabízí pro účastníky tanečních:

 
pánské rukavičky, výběr společenských košil, motýlků,   

vázanek a kapesníčků.

     
Pro slečny kvalitní prádlo, punčocháče a bižuterii.  
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CO-KDY-KDE
srpen 2008

VÝSTAVY
18. srpna (pondělí) Vzpomínka na 21. srpen 1968
                        u příležitosti 40. výročí této události.

Zahájení v pondělí v 10 hod.
Kulturní centrum města.
Výstava potrvá do neděle 24. srpna.
Pořádá školská a kulturní komise města pod a redakční rada 
Zpravodaje.

24.srpna (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                          Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                          Areál chovatelů Bobkárna.
                          Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.



“Sú tu také tendencie pribrzdiť tento demokratizačný proces, trošku pozatvárať tie 
dvere. I pred zjazdom Komunistickej strany Slovenska pozorovať také veľmi čulé úsilie 
rôznych ľudí na vysedených miestach ako udržať si pozície, ako udržať si miesta, ako 
udržať si moc v tej alebo onej miere. Ja som pevne presvedčený, že tento prúd, nový 
prúd, predstavovaný u nás súdruhom Dubčekom, že je tak silný v českom i slovenskom 
národe, že niet už tej sily, aby mu voľakto dvere pozatváral, aby dneska niekto nás dostal 
späť alebo teda uzavrel nám ďalšie perspektívy." 

Na závěr ještě taková kuriozita: 9. července 2008 americká ministryně Condoleezza 
Riecceová a její český protějšek Karel Schwarzenberg podepsali dohodu, jež umožní 
vznik základny střežené až 250 americkými vojáky. Tuto dohodu podepsali u téhož 
stolu, na kterém byl před čtyřmi desítkami let stvrzen vstup sovětských vojsk do 
Československa. Trapnou souvislost zlehčuje fakt, že ve stejné místnosti (Velký sál 
Černínského paláce) byla podepsána i dohoda o rozpuštění Sověty vedené Varšavské 
smlouvy.
Stejně se ovšem nabízí otázka. Opravdu to byla jen náhoda, nebo je to náš osud? 

Použitá literatura:
Kolektiv autorů: Kdy, kde, proč a jak se to stalo v českých dějinách, Praha 2001

Týnišťský kulturní kalendář, říjen 1968
Foto INTERNET

Zpracovala Ing. Jana Bartošová

www.totalita.cz
www.ustrcr.cz
http://www.68.usd.cas.cz/ 

12

Sport
Podzimní los fotbalistů SK Týniště nad Orlicí - Divize C

1. kolo Ne 10.08. 17,00 hod.   Doma FC Velim
2. kolo Ne 17.08. 10,15 hod.  Venku SK Převýšov
3. kolo Ne 24.08. 17,00 hod.  Doma Bohemians Praha 1905 „B“
4. kolo So 30.08. 17,00 hod.  Venku SK Holice
5. kolo Ne 07.09. 17,00 hod.  Doma Sokol Ovčáry
6. kolo Ne 14.09. 17,00 hod.  Venku FK Pěnčín/Turnov
7. kolo Ne 21.09. 16,30 hod.  Doma SK Horní Měcholupy
8. kolo Ne 28.09. 16,30 hod.  Doma FK Kolín
9. kolo Ne 05.10. 16,00 hod.  Venku FK Nový Bydžov
10. kolo Ne 12.10. 16,00 hod.  Doma AFK Chrudim
11. kolo So 18.10. 15,30 hod.  Venku Kunice
12. kolo Ne 26.10. 14,30 hod.  Doma Tesla Pardubice
13. kolo So 01.11. 14,00 hod.  Venku Sokol Živance
14. kolo Ne 09.11. 14,00 hod.  Doma TJ Dvůr Králové n.L.
15. kolo Ne 16.11. 10,15 hod.  Venku FC Hradec Králové „B“

Miloslav Hlavatý

PRODEJNA TEXTILU
ALENA KADRMASOVÁ 
nabízí pro účastníky tanečních:

 
pánské rukavičky, výběr společenských košil, motýlků,   

vázanek a kapesníčků.

     
Pro slečny kvalitní prádlo, punčocháče a bižuterii.  

13

       

CO-KDY-KDE
srpen 2008

VÝSTAVY
18. srpna (pondělí) Vzpomínka na 21. srpen 1968
                        u příležitosti 40. výročí této události.

Zahájení v pondělí v 10 hod.
Kulturní centrum města.
Výstava potrvá do neděle 24. srpna.
Pořádá školská a kulturní komise města pod a redakční rada 
Zpravodaje.

24.srpna (neděle) PTAČÍ TRH + trh králíků, holubů a drůbeže
                          Začátek v 6,00 hodin, ukončení v 10,00 hodin.
                          Areál chovatelů Bobkárna.
                          Pořádá ČSCH Týniště nad Orlicí.



 Další informace

Pro další informace můžete, mimo jiné,  od 22. srpna v Národním muzeu v Praze 
navštívit expozici …a přijely tanky, připravenou ke 40. výročí okupace 
Československa ze srpna 1968.

Dobová svědectví i zapomenuté rozhlasové nahrávky týkající se srpnových událostí 
roku 1968 lze od 20. června 2008 nalézt na internetových stránkách Ústavu pro studium 
totalitních režimů, věnovaných právě oné 40 let staré historii.
Fotogalerie, zvukové záznamy, ale také přehled tehdejší nomenklatury, denní svodky a 
v neposlední řadě například seznam obětí okupace obsahují stránky Ústavu pro studium 
totalitních režimů v oddíle věnovaném roku 1968, na internetové adrese 

. 
Dozvíte se zde například, že celkem si okupace Československa do konce roku 1968 
vyžádala 108 mrtvých, zhruba 500 těžce a stovky lehce zraněných. Stránky přinášejí 
jejich jména, osobní data, důvody smrti a v mnoha případech i fotografie. 
Mezi cenná svědectví doby však jistě patří také záznamy vysílání Československého 
rozhlasu krátce před okupací. Ze záznamů se tak lze třeba dozvědět, že ústřední postava 
pozdější normalizace, tehdy místopředseda vlády Gustav Husák, ještě 20. srpna, 
doslova pár hodin před invazí hájil demokratizační proces a prvního tajemníka KSČ A. 
Dubčeka:

11
"Sú tu také tendencie pribrzdiť tento demokratizačný proces, trošku pozatvárať tie 
dvere. I pred zjazdom Komunistickej strany Slovenska pozorovať také veľmi čulé úsilie 
rôznych ľudí na vysedených miestach ako udržať si pozície, ako udržať si miesta, ako 
udržať si moc v tej alebo onej miere. Ja som pevne presvedčený, že tento prúd, nový 
prúd, predstavovaný u nás súdruhom Dubčekom, že je tak silný v českom i slovenskom 

www.ustrcr.cz/cs/srpen-1968

Duchovní hledání

Filozofie, věda i náboženství jsou části lidské kultury, z nichž každá postihuje jiné 
okruhy lidské zkušenosti.
Hodnota lidí nespočívá v tom, co tvrdí nebo v co věří či nevěří, ale v tom, jak jednají.

Primice P. Františka Bureše
Možná si některý z Vás vzpomene při povzdechu a léta běží" na pořad v českém 

"
rozhlase po drátě Léta běží". Pamatuji se na své starší rodiče, kteří tento pořad rádi  "
poslouchali a pak vzpomínali, jaké to bylo dříve. 
Žilo se dříve lépe? Nebo lehčeji? Nebo jinak? No, hlavně, dříve bylo dříve a není to 
dnes. Minulost už nikdo z nás nevrátí. Ta je pryč a zůstaly vzpomínky na časy dobré a 
třeba i na ty horší.
Neznám zcela podrobně dějiny našeho města Týniště nad Orlicí (to by mohl doplnit 
někdo další), ale když se mi dostaly do rukou fotografie z roku 1948, tak jsem nestačil 
žasnout.
V tomto roce nebyl jen bolševický puč a počátek komunistického teroru, ale zdejší 
rodák František Bureš v něm přijal kněžské svěcení a zde, v rodném kostele, sloužil 
první mši svatou (tzv. Primici).
Svěcení přijal 26.července 1948 v Hradci Králové. Jeho světitelem byl Mons. Mořic 
Píchar. Primici zde v Týništi nad Orlicí slavil 4.července 1948. Fotografie máme právě 
z průběhu této slavnosti. Žasnu nad tím, jaká to byla slavnost pro většinu lidí z města. 
Dnešní družičky (děvčata v bílých šatech) jsou již babičky a mnozí z fotografií už mezi 
námi nežijí. Přesto ten hlavní” P. František Bureš stále mezi námi je, byť ho už věnčí “
osm křížků (letos se dožije 87 let). 
V neděli 29.6. 2008 jsme spolu s farníky připravili malou slavnost jako poděkování za 
dar života a kněžské služby nejen tomu Nejvyššímu, ale i osobně P. Františkovi. 
Děkovnou bohoslužbu přijel s námi slavit generální vikář Mons. Josef Socha a  
okrskový vikář Mons. Vincent Zonták. Během bohoslužby Mons. J. Socha vzpomněl 
na pohnutá léta, ve kterých P. František žil (byl nasazený v Německé říši na nucené 
práce), a svou kněžskou službu prožil v době komunistické totality. Na konci jsme mu 
předali malý dárek a pan starosta Ing. Jaroslav Matička předal jménem města dárkovou 
publikaci "Historie Týniště nad Orlicí". Nakonec jubilant přišel do farního sálu mezi 
své, kde jsme mu s vděčností zazpívali "živijo" k jeho výročí. Věřím, že nejen my, 
přející, ale i P. František prožíval v neděli 29.6. stejnou radost. 
Díky P. Františku Burešovi a několika jemu blízkým lidem (zvláště A. Kleprlíkovi a J. 
Koďouskovi) jsem mohl jako nový duchovní  převzít zdejší kulturní památky v 
přijatelném stavu. Z vyprávění již vím, že mnohokrát spolu s p. Jindřichem 
Koďouskem a p. Kleprlíkem pečovali podle svých možností o střechy kostela a farní 
budovy. O okolí kostela a fary se starali se stejnou pečlivostí. 
Od roku 1982 do 1990 žil P. František na důchodě ve svém rodném domě a na přání 
tehdejšího diecézního biskupa Mons. Karla Otčenáška začal po smrti P. Josefa Kráma 
bydlet na zdejší faře a vypomáhat ve farnosti. Dovolím si tvrdit, že je jeho nespornou 
zásluhou, že faktický stav kostela a fary byl přijatelný. Farnost byla spravována 
kněžími z okolních farností, kteří měli plné ruce práce s opravami a duchovní službou 
ve farnostech, kde bydleli. Já jsem P. Františkovi nejen za toto velmi vděčný. Zatím na 
co mě vždy upozorňoval, se naplnilo. Poslední upozornění bylo na nutnost opravy věže.
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My jsme spolu s technikem p. Samkem tvrdili, že to není v tak špatném stavu, a on nás 
varoval, že je to  v havarijním stavu. No, moc jsme mu nevěřili a pak jsme 8.11. 2007 
zjistili, že stav věže je havarijní, bohužel. 
Bylo by toho ještě mnoho, o co bych se chtěl s vámi podělit, ale  necháme to zase na příště. 
Tablo s historickými fotografiemi ze 4.7. 1948 je vystaveno ve vstupním prostoru 
kulturního střediska. 

P. Ivan Havlíček, 
katolický duchovní, Týniště nad Orlicí

Bohoslužby v měsíci srpnu 2008
Sobota 9.8.  ve  14,00 hod.poděkování za 15 let kněžství (Hlinsko v Č.)
Neděle 17.8. v 9,00  hod. poutní slavnost
Neděle 31.8. v 9,00  hod. bohoslužba, při níž vyprošujeme požehnání studentům, žákům 
a učitelům.
Pravidelné bohoslužby jsou
 každý pátek v 18,00 hod., 
každou neděli v 9,00 hod. (po mši sv. je  možnost posezení u kávy nebo čaje ve farních 
prostorách),
a každou první sobotu v měsíci v 8,00 hod.  (po mši sv. je opět možnost posezení u kávy 
nebo čaje ve farní prostorách).

www.farnost-tyniste.wz.cz 
Mgr. Ivan Havlíček
Mírové nám. 1
Týniště nad Orlicí
517 21
tel. 777 344 159
 

Takhle vypadal kostel v říjnu 2007. V lednu 2008 ještě stálo lešení kolem
                                                   kostelní věže, ale střecha chybí.

          Foto Paž.
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Co o té době píše tehdejší Týnišťský kulturní kalendář? 
Tak jako obvykle jsme pokračovali i v měsicí srpnu v plnění normálních úkolů při 
zvelebení města.
Dá se říci, že život běžel normálně v duchu nového vývoje a v tendencích polednového 
jednání ÚV KSČ a v souladu s úkoly, jež byly vytyčeny na dubnovém a květnovém plénu 
ÚV KSČ a vyhlášeny.
Tato tvůrčí činnost byla náhle přerušena neočekávanými událostmi ze dne 20. na 21. 
srpna, kdy vojska Varšavské smlouvy vstoupila do naší republiky s tím, že je u nás 
kontrarevoluce. Počínaje 21. srpnem nastaly pro náš národ těžké dny, kdy žádný občan 
naší republiky si nedovedl počínání a použití vojenské síly států Varšavské smlouvy 
vysvětlit. 
Celý náš národ i občané našeho města pevně věřili v počínání a jednání našich předních 
státních činitelů, kteří podnikli maximální kroky k tomu, aby u nás zásady polednového 
vývoje byly nadále zachovány.
Rovněž tak občané našeho města od samého začátku vzniku těchto událostí projevili 
jednotné stanovisko na jejich podporu a podpisem rezolucí se zavázali stát jednotně za 
ÚV KSČ a jeho akčím programem. 
V souvislosti se vzniklými událostmi nedošlo v našem městě k žádnému narušení pořádku 
vojsky Varšavské smlouvy, nebyly poničeny komunikace a nedošlo k přímému obsazení 
města těmito vojsky. Pokud se týká umístění v prostoru posádky, byly brzo po těchto 
událostech cizí jednotky staženy do určeného prostoru a bylo zahájeno jednání pro 
splnění jejich požadavků, ale i jejich odsun. 
Jsme přesvědčeni, že práce, které byly 21. srpna narušeny, v nejbližších dnech za aktivní 
pomoci našich poctivých občanů a pracujících dokončíme a že přikročíme se vší 
odpovědností k plnění všech úkolů, jež budou vyplývat z jednání našich nejvyšších 
stranických a státních orgánů a že budeme plnit beze zbytku všechna opatření, která tyto 
orgány učiní na základě dohod, které byly v Moskvě podepsány a na jejichž dodržení 
bude záviset i další rozvoj naší Československé republiky.
Spoléháme proto ve všem na podporu a důvěru všech našich občanů a jejich pomoc.

Rada Městského národního výrobu v Týništi nad Orlicí
Týnišťský kulturní kalendář říjen 1968

kráceno
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Kolik podob má přátelství

Jsem na světě už dost dlouho na to, abych věděla, že přátelství má mnoho podob, že 
může být pevné a věrné, na celý život i za hrob, upřímné, srdečné, hluboké, laskavé, 
neutuchající a nerozborné, ale i falešné a zrádné, či dokonce na věčné časy!
Přesto, že to vím, byla jsem překvapena projevem přátelství, které by mohlo zůstat na 
oficiální a formální úrovni, a bylo by vše v pořádku, ale ono za 15 let trvání přerostlo z 
té papírové formy v přátelství hluboké, upřímné a laskavé.
Sobota 14. června 2008 byla v sousedních Albrechticích n. O. hlavním dnem oslav 120 
let od založení sboru místních dobrovolných hasičů. Slavnostního dne využila obec 
také k setkání rodáků i k pozvání zástupců partnerského tyrolského města Wörglu na 
návštěvu a k účasti na oslavách. Teprve během nich vyšlo najevo, že partnerství mezi 
oběma obcemi bylo uzavřeno právě před 15 lety, což samo o sobě poskytlo pádný 
důvod ke slavení.
O sobotním odpoledni bylo na albrechtické návsi za kostelem a před hasičskou 
zbrojnicí opravdu rušno. Hrála městská dechová kapela z rakouského Wörglu, farář p. 
Ivan Havlíček při milé a nápadité ceremonii vysvětil zbrusu nový nádherný hasičský 
prapor. Ke konci obřadu poklekl a políbil jeho cíp, což učinil poté také starosta Jaromír 
Kratěna, který ještě připjal k jeho žerdi pamětní stuhu. To vše se odehrávalo na pódiu 
před zraky nastoupené jednotky albrechtických hasičů, senátorky Domšové, čestných 
hostů, občanů Albrechtic n. O., zástupců hasičského sboru a městského úřadu Wörglu, 
starosty Arna Ablera, místostarostky Marie Steiner, dvou členů městské rady a 
dlouhodobého věrného spolupracovníka městského úřadu Daniela Wibmera, který stál 
s několika ostatními členy přítomné delegace před 15 lety u zrodu partnerství.
Slavnostní ráz celé oslavě dodal husitský chorál, česká státní hymna, zdravice a 
proslovy místních i hostů. Čestní a zasloužilí členové albrechtického hasičského sboru, 
ale i současní mladí a obětaví členové obdrželi diplomy, čestná uznání, medaile i jiná 
ocenění. Pak již následovaly ukázky práce hasičů v akci, ukázky jejich hbitosti při 
hašení požáru třeba i se starými hasičskými vozy a jim odpovídající technikou.
Projev přednesl i starosta partnerského města Wörglu, a když jej zakončil, předjel na 
trávník před tribunu nádherný hasicí vůz s velkou kytkou na kapotě, jak bývá zvykem 
při svatbách. To se ví, že všichni přítomní zůstali překvapeni. Starosta Arno Abler si na 
tribuně malou chvilku údiv přítomných vychutnával a pak s úsměvem pronesl: „Když 
se něco slaví, přicházejí pozvaní hosté s dárkem. A tak tohle je náš dárek k vašemu 120. 
výročí založení hasičského sboru.“
Myslím, že takhle přesně to možná neřekl, ale jsem přesvědčená o tom, že jeho slova by 
nedokázal s naprostou přesností zopakovat nikdo z přítomných. Všichni zúčastnění 
byli ohromeni silou tohoto nádherného okamžiku, tohoto projevu upřímného přátelství 
a vůbec se nestyděli za slzy, které se jim zaleskly v očích. Chyběla slova, zůstaly jen 
stisky rukou, upřímná objetí, děkování, potlesk.
Hloubka přátelství se neměří penězi. To hasičské auto pro Albrechtice n. O. stálo jistě 
hodně peněz. S největší pravděpodobností možná nebude ani úplně nové, ale fakt, že si 
zástupci města Wörglu při návštěvách, které této chvíli předcházely, zcela nenápadně 
zjistili, jaké že to vlastně hasicí auto Albrechtice n. O. potřebují, že takové auto sháněli 
a sehnali, že ho také k danému termínu opravili, naleštili, ozdobili znakem obce, zařídili 
jeho převod a dobře utajili i jeho převoz do Albrechtic n. O. a nechali již předem 
vystavit příslušné dokumenty, svědčí o přátelství upřímném a hlubokém, které se za 
uplynulých patnáct let přesunulo ze stránek partnerské smlouvy do srdcí a myslí lidí.

Paž.
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V noci 26. srpna byl Protokol podepsán. Hlavní roli sehrál prezident Svoboda. 
Dubček, který stále trval na tom, že nepodepíše, pod nátlakem signoval jako poslední. 
Po podepsání Protokolu pozvali sovětští předáci československé zástupce k 
žoviálnímu pohovoru při sklence vodky.
Propuštění Kriegla bylo původně odmítnuto. Teprve když Dubček, Černík a 
Smrkovský oznámili Brežněvovi, že se bez něj nevrátí, byl F. Kriegel dopraven do 
letadla.
Protokol musel zůstat utajen, veřejnost byla seznámena pouze s frázovitým komuniké. 

Nespokojená veřejnost dávala své zklamání najevo nejrůznějšími způsoby. 
Nejtragičtější formou odmítnutí návratu diktatury byla sebevražda Jana Palacha, 
studenta Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. Na výraz nesouhlasu s 
pokračující kapitulantskou politikou se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí upálil. 
Jeho pohřeb přerostl v důstojnou, ale rozhodnou manifestaci odporu proti návratu 
starých pravidel. 

Lidé věděli, že je s jejich svobodou konec, a ti, kteří v tomto prostředí nedokázali žít, s 
těžkým srdcem opouštěli svou rodnou zem prakticky ze dne na den. Tím začalo období 
Normalizace. Prezidentem se stal Gustav Husák, A. Dubček byl zbaven moci.

Až 26. dubna 1990 byla uzavřena dohoda mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu 
sovětských vojsk z Československa. 

8 17



Krátce po 1 hod.30 min. 21. srpna 1968 bylo v rozhlase přečteno Provolání 
předsednictva ÚV KSČ Všemu lidu ČSSR. V něm byla vojenská akce označena za 
popření základních norem mezinárodního práva. Obyvatelé byli vyzváni, aby zachovali 
klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Ani bezpečnostní složky nedostaly rozkaz 
k obraně země. Na příkaz ředitele Ústřední správy spojů Karla Hoffmanna byl vypojen 
vysílač středních vln. Zapomněl však na rozhlas po drátě, takže posluchači byli s 
Provoláním seznámeni. Po něm byly odpojeny všechny rozhlasové vysílače, jež 
nahradila vysílačka „Vltava“, která zahájila vysílání prohlášením k občanům ČSSR, že 
k nám vojska („třídní bratři“) přišla na pozvání proti ohrožení socialismu, proti 
kontrarevoluci. 
Přestože celou zemi zaplavili sovětští vojáci a Dubčekovo vedení bylo odvlečeno do 
Moskvy, Češi a Slováci se nevzdávali. Okupantům se nepodařilo zastavit vysílání 
Československé televize a Československého rozhlasu, stejně jako nedokázali zabránit 
vydávání svobodných tiskovin, které veřejnost pravdivě informovaly o vývoji situace. 
Od časného rána 21. srpna 1968 sílil celonárodní odpor občanů, k prvním srážkám s 
ozbrojenci a k obětem došlo při obhajobě rozhlasu, který byl obsazen v devět hodin. Po 
obsazení televizních studií a další den i redakcí tisku vysílaly rozhlas a televize z 
náhradních prostor, noviny vycházely až do 27. srpna v několika mutacích denně. Lidé s 
okupanty chtěli diskutovat a chtěli je přesvědčit, že jejich jednání není správné. 
Vzdor zmatku, který v zemi panoval, se již 22. srpna 1968  sešel mimořádný XIV. sjezd 
KSČ, ten okupaci jednoznačně odmítl. Prezident Svoboda, doprovázený ministrem 
národní obrany Martinem Dzúrem, místopředsedou vlády Gustavem Husákem a 
ministrem spravedlnosti Bohuslavem Kučerou, odletěl 23. srpna do Moskvy, kde došlo 
k rokování se sovětskými představiteli. V jeho průběhu vyslovili českoslovenští 
politikové souhlas s některými sovětskými požadavky, a tím fakticky pohřbili program 
„pražského jara“. Jediný z nich,  František Kriegel, odmítl na tyto vynucené podmínky 
přistoupit. Kriegel byl zcela izolován, vyslaným vyjednavačům po přečtení protokolu 
odmítl podpis i pod hrozbou, že se nevrátí domů. Posledního jednání se po podání 
uklidňujících léků účastnil i Dubček. 
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75 let včelařské organizace v Týništi nad Orlicí
V letošním roce si ZO ČSV v Týništi nad Orlicí připomíná 75. výročí založení 
Včelařského spolku. Podle zápisu z Protokolární knihy se ustavující schůze konala 27. 
srpna 1933. Při založení 27 členů z Týniště a z okolních obcí obhospodařovalo na 200 
včelstev. Pro srovnání - první včelařský spolek v našich zemích byl založen roku 1864 v 
Chrudimi. ČSV na konci roku 2007 sdružoval celkem 46 723 včelařů chovajících 
510888 včelstev.
Život včely a včelího společenství - včelstva -  byl vždy středem pozornosti. Včelí 
společenství se skládá z několika tisíc jedinců a je řízeno přesnými zákony. Život včel je 
vázán na celé společenství. Včela má v přírodě významné postavení a pro člověka má v 
určitém směru i nenahraditelnou funkci. Poskytuje známé včelí produkty - med, vosk, 
pyl, propolis, včelí jed - o kterých se už dávno ví, že mají léčivou sílu. Při sání nektaru a 
sbírání pylu dochází k opylení květů, a to je základ tvorby semene, a tím uchování 
rostlinného druhu pro další období. Podle Alberta Einsteina by lidstvu bez včel zbyly asi 
tak čtyři roky života. 
Kořeny včelařství můžeme vysledovat už v 10. století. Med byl dříve velmi ceněné 
zboží. Takzvaní brtníci provozovali včelařství jako živnost, na jejímž rozvoji měla 
velkou zásluhu Marie Terezie vydáním včelařských patentů”. Osvobodila jimi chov 

“
včel od daní a poplatků, včelaři mohli se svými včelstvy putovat po kraji bez jakéhokoli 
omezení a pobývat s nimi i na soukromých pozemcích.
Členové ZO děkují svému členu, učiteli včelařství - příteli Václavu Fryntovi, za jeho 
téměř 40 let obětavé práce v různých funkcích naší organizace.
V současné době je v naší organizaci 40 členů se třemi sty včelstvy. Do dalších let 
vstupujeme s vědomím, že je možné navázat na dobré tradice. Do svých řad zveme nové 
členy - chovatele včel, kteří pomohou zabezpečit další rozvoj včelařství.

B. Ptáček, jednatel ZO

Představení v Minoru

Divadelní soubor Jirásek - Temno má teď divadelní prázdniny. Sezónu již tradičně 
ukončilo představením sehraným v červnu „na prknech“ pražského divadla Minor ve 
Vodičkově ulici.

Pražané zhlédli v podání Temna hru „Meresjev“, která se drží na špičce pomyslné 
hitparády oblíbenosti „temňáckých“ představení - více než čtyřicítka repríz (například 
Klicperovo divadlo HK má na repertoáru několik let představení „Dámská šatna“, které 
teď před prázdninami oslavilo čtyřicítku a je pokládáno za velmi úspěšné). „Temňáci“ už 
několikrát ohlašovali derniéru (jen v Týništi se konaly už dvě), několikrát rušili kostýmní 
vybavení a ničili kulisy, ale pak kostýmy zase vyprali a nažehlili a kulisy opravili pro 
další vyžádaná představení. 

Druhý den měli „Temňáci“ na programu prohlídku Národního divadla, tedy jeho prostor, 
kam se oko diváka zas tak často zahledět nemůže. Zvukoví mistři , mistři světel, 
maskérky, ti všichni nás vzali do svých „království“, takže jsme prolézali zvukovou 
kabinou (zavěšenou vysoko nad scénou), Libor Stolín se nechal krásně namaskovat za 
blondýnku (včetně umělých řas a make-upu), pan Novák, náš dvorní osvětlovač, se 
rozplýval nad možnostmi světelného parku v naší Zlaté kapličce.
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Neúspěšný pokus o spojení socialismu s demokracií

21. srpna 2008 si připomeneme 40 let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSR. 
Pokud chceme popsat historické souvislosti, musíme se zabývat i tím, co této události 
předcházelo, a poté, i co následovalo. Vzhledem k tomu,že jsem v té době ještě nebyla na 
světě, nemohu popsat žádné své vlastní zážitky. Na pomoc jsem si tedy vzala některé 
historické knihy, noviny a samozřejmě i internet. Ze všech materiálů jsem  vybrala ta 
nejdůležitější a nejzajímavější fakta a události. Samozřejmě jsem nezapomněla ani na 
dění v našem městě. Co v té době psal Týnišťský kulturní kalendář se čtenář dozví v 
závěru článku.

Počátkem roku 1968 vypukla v Československu plnou silou nová krize komunistického 
režimu. Způsobily ji neřešené politické a hospodářské problémy. Jejím důsledkem byla 
okupace země cizími vojsky a hluboký vnitřní rozchod většiny Čechů a Slováků s ideály 
socialismu. .

Pražské jaro
Zprávy, které vysílaly Československý rozhlas a televize 5. ledna 1968 večer, většinu 
občanů překvapily. Dozvěděli se v nich totiž, že prezident republiky Antonín Novotný se 
toho dne vzdal své stranické funkce (první tajemník ÚV KSČ). Jeho nástupcem v čele 
komunistické strany se stal Alexander Dubček.
Dubček patřil k těm funkcionářům, kteří si uvědomovali nutnost zásadní  změny 
zavedených politických metod. Když se A. Novotný vzdal 22. března 1968 také 
prezidentského úřadu, jeho místo zaujal generál Ludvík Svoboda. Nové osobnosti 
usilovaly o reformu a také o nápravu křivd padesátých let.
Společnosti se zmocnilo nadšení. Politické změny probíhaly velkou rychlostí. Už 4. 
března 1968 byla zcela zrušena předběžná cenzura, začala revize politických procesů 
padesátých let. Zasedání ÚV KSČ počátkem dubna přijalo Akční program KSČ, který 
stanovil novou politickou linii, charakterizovanou heslem „Socialismus s lidskou 
tváří“.
Jeho cílem bylo dosáhnout spojení socialismu s demokracií. Rychlý postup 
demokratických změn v Československu sledovali s nedůvěrou a obavami představitelé 
ostatních komunistických zemí, především Sovětského svazu. 

21. srpen 1968
Když selhaly jejich pokusy přimět československé vedení k ústupnosti jednáním a 
výhrůžkami, rozhodli se zastavit reformní proces silou.
V pozdním odpoledni a během večera v úterý 20. srpna 1968 byly do stavu bojové 
pohotovosti uvedeny statisíce vojáků pěti států Varšavské smlouvy (vojska SSSR, 
NDR, Bulharska, Maďarska a Polska). Podél hranic Československa se shromáždily
 tisíce vojenských automobilů, obrněných 
vozidel a tanků. Na letištích těchto států 
byla připravena letadla ke vzletu směr 
Praha, Bratislava, Košice, Brno a další 
města. Zhruba ve 23:00 hod. překročily 
hraniční čáru úderné a průzkumné 
skupiny následované masou vojsk a 
techniky. 
Začala okupace Dunaj, největší 
vojenská akce v Evropě od druhé 
světové války. 

6

Zde je několik fotografií, které snad lépe nežli psané řádky vystihnou atmosféru 
„Temnovýletu“ do Prahy.

Temno ve vstupních prostorách divadla „Minor“, kde svého Meresjeva sehrálo.

Temno na „prknech“ historické scény 
Národního divadla.

Libor Stolín se v rukou maskérky ND 
s t á v á  p o z v o l n a  b l o n ď a t o u  
sexbombou.

Pro Zpravodaj zpracovala Mgr. Jitka Březková
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Poděkování
Dne 23. června během chůze po náměstí jsem byl nucen z důvodů 
zdravotních potíží na krátkou chvíli přerušit chůzi. Bezprostředně 
nato mě oslovil strážník Městské policie s otázkou, zda mám nějaké 
problémy a zda nepotřebuji nějakou pomoc. Byl jsem jeho dotazem 
a lidským přístupem mile překvapen a potěšen.

Neznámému policistovi touto cestou ještě jednou děkuji. Přál bych si, aby stejným 
způsobem přistupovali k problémům veřejnosti všichni policisté, kteří pečují o naši 
bezpečnost na veřejných komunikacích.

Doc.MUDr. Jaroslav Tejral, CSc
Děkuji Městskému úřadu a Sboru pro občanské záležitosti v Týništi nad Orlicí, 
jmenovitě paní Zdeně Sekyrové a Evě Křišťanové, za milé blahopřání k mým 
narozeninám.

Vladislav Hlaváč
Děkuji velice Sboru pro občanské záležitosti, paní Dáše Matějkové a Evě Jenčíkové a za 
ul. org. KSČM 3 manželům Svobodovým za květinové a další dary k mému životnímu 
jubileu.

Dana Kubcová
Děkuji Městskému úřadu v Týništi n. O. a Sboru pro občanské záležitosti, paní Švábové 
a paní Michálkové, za blahopřání a dárky k mému životnímu jubileu.

Karel Radil
Děkuji Městskému úřadu v Týništi n. O. a Sboru pro občanské záležitosti, jmenovitě 
paní Matějkové a Jenčíkové, za blahopřání k narozeninám.

Koťánová Marie

Vzpomínka

Naše žití je doprovázeno vzpomínkou,
oči se s ní často zarosí a kapku uroní.
Byla manželkou, sestrou i naší maminkou
a dnes už tu její hlas nezvoní.

Děkujeme všem, kteří si na paní Růženu Meszárosovou, roz. Šťastnou, i po patnácti 
letech od jejího odchodu vzpomenou.

Manžel, dcery a sestry s rodinami.

Z našich škol
OZNÁMENÍ

Zahájení nového školního roku 2008/2009 v Základní umělecké 
škole v Týništi nad Orlicí

Nový školní rok 2008/2009 bude zahájen v pondělí 1. září ve 13.00 hodin, žáci si 
domluví rozvrh hodin u svých třídních učitelů.
UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE O VÝUKU V ZUŠ!

hudební obor - zobcová flétna, trubka, klarinet, saxofon, sborový zpěv
taneční
výtvarný
literárně.dramatický obor

Informace o studiu lze získat v kanceláři školy, na tel. 494371513 nebo na stránkách 
školy www.zustynistenadorlici.czweb.org.

5

Prázdninová putování 

Ani se tomu nechce věřit, ale zase jsou před námi prázdniny a doba dovolených. 
Rozjedeme se na všechny strany a budeme poznávat nová místa. Aby se vám lépe 
poznávalo, přijměte několik našich nabídek. 
Začneme Korsikou - v knize Jiřího Jokla  „Ostrov tisíce vůní“ vytvořil autor první 
český  cykloprůvodce touto zemí. Chce nás přesvědčit, že krásy tohoto ostrova lze 
pozorovat i jinak než jen z lehátka na pláži. Přečtěte si návod jak cestovat na kole, občas 
sesednout a v klidu  poznávat tuto oblast. 
Kdo má čas a peníze, může se vydat na cestu kolem světa a následovat  tak Françoise a 
Claude Hervéovi z francouzského Lyonu, kteří na kole objeli celý svět. O své zážitky se 
s námi  podělili v knize „ Kolem světa na kole“. A ještě navíc vymysleli, jak i při 
cestování sušit prádloJ

Autoři knihy vyjeli na svou cestu dne 1. dubna 1980 a cestu si naplánovali přibližně na tři 
roky…cestování se ale protáhlo až na 14 let!!!  Zpět do Francie se vrátili 4.června 1994. 
Na svých cestách ujeli více než 150 000 km a projeli 66 zemí pěti kontinentů.
Během cesty se jim také narodila dcera Manon. Společně cestovali od jejích 6 měsíců až 
do šesti let, kdy musela nastoupit do školy. Na cestách se snažili poznávat lidi, jejich 
kulturu a navzájem si porozumět. Kniha je charakterizována jako óda na život a 
přátelství.
Další kontinent,  který můžeme lépe poznat, je Afrika. Knihu  s názvem „Jiná Afrika“ 
napsala známá autorka  Pavla Jazairiová a v úvodu ji představuje takto: „…chtěla jsem 
se vrátit do západní Afriky. Země je rudá, stromy obrovské, řeka Niger má světle modrou 
barvu,  plavou v ní hroši a bezpočet ryb… kdo jednou  tento kontinent navštívil, musí se 
tam neustále vracet.“
Jižní Ameriku a konkrétně Kubu představuje autor Marian S. Sucha v knize „Setkání s 
Kubou“.  Narodil se v  Čechách, ale působil dlouhou dobu v zahraničí. Vrátil se zpět do 
České republiky, kde pracuje jako publicista a  vydavatel. K jeho oblíbeným zemím patří 
ještě Mexiko, Brazílie, a tak se můžeme těšit na další zajímavé publikace .
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Společenská kronika

Vítáme na svět

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea

 Hodně štěstí, zdraví.

 Buďte jeden o druhého bohatší.

Rozloučili jsme se

Čest jejich památce!

Emma Horáková
Daniel Závodní
Maxmilián Tulach
Antonín Lukáč
Jakub Cerula
Nicol Thomasová

93 let  
Božena Lochmanová

90 let 
Anna Matoušová

85 let  
Jaroslava Petrová
                            
80 let  
Zdeněk Holub
Milada Brandejsová
Eliška Šálová
Růžena Sekyrová

Řekli si ANO
Jaromír Polák a Naděžda Votroubková

Jiřina Kolesová (87)
Luděk Cvejn (59)
Vlasta Flekrová (79)
Eva Hartmanová (63)
Pavel Bertók (41)
Jaroslav Polák (82)

4

Opět o sobě dali vědět Lucie Kovaříková a Michal Jon v podobě knihy „Na hliníkovém 
oři Divokým západem“. Tentokrát projeli národní parky USA.  Při besedách se jich lidé 
často  ptají, jestli nemají syndrom z cestování poté, co již objeli celý svět. Opak je 
pravdou, protože chystají další společné cesty. 
Kdo postavil sněhuláka na úpatí střechy světa se dozvíte v knize „Himalájský deník“. 
Kniha  je svědectvím  první Češky, která zdolala Mount Everest, je čerstvou maminkou a 
jmenuje se Klára Poláčková.
Další nabídka nese název „Hledání čínského draka“.  Autor Jiří Hubička podává 
srovnání země ve dvou obdobích, kdy ji navštívil, v šedesátých letech minulého století a 
nyní. 
Ze vzdálených zemí se vrátíme k nám domů. Nezajímalo by vás, kde se točilo 30 
úspěšných českých filmů? Např: Vrchní prchni, Vesničko má středisková, Chalupáři, 
Starci na chmelu apod.. Jihlavský redaktor MF Radek Laudin  sepsal jedinečnou 
publikaci „ Nejznámější filmová místa křížem krážem po Česku“. Dozvíme se v ní 
odpovědi na předešlé otázky, a pokud vás to zajímá, můžete do ní u nás nahlédnout.
Milovníky vína potěší Průvodce sklepními uličkami jižní Moravy. Můžete se vypravit 
za tajemstvím vinných sklepů po Moravských vinařských stezkách. Poznáte lidovou 
architekturu, historii, jména vinařů i  tradiční slavnosti v té dané oblasti. Publikace nabízí 
i odkazy na  ubytování . Tak dobrou chuť a šťastnou cestu
Máte rádi pohled do krajiny z výšky? Kam se vypravit můžete nastudovat v knize Jiřího 
Štekla  „Rájem rozhlednovým na kole, pěšky, lanovkou a tramvají“. Obsahuje 243 
kreslených rozhleden  a 243 mapek s popisem tras. Publikace je doplněna také symboly 
služeb, které u dané rozhledny najdete.
K městům neodmyslitelně patří věže. Zdeněk  Fišera sepsal publikaci: „Encyklopedie 
městských věží v Čechách ,na Moravě a ve Slezsku“.
Autoři Marie Homolová a  Oldřich Karásek  pro vás vytvořili výpravné dílo „101 
našich nejkrásnějších měst a městeček“. Města jsou v něm  řazena tak, aby se dala 
navštívit po sobě. Pro lepší orientaci jsou vyobrazeny také mapky.
Zajímavá bude jistě i  kniha Tajemné stezky- Máchův kraj-Českolipsko od Ladislava 
Smejkala. Ten v úvodu píše: „… obracím se k milovníkům kraje a mám ctižádost je vést 
do míst turisticky málo prošlapaných, za minulostí končin nepříliš probádaných a 
krásami ještě málo okoukanými….“ Takže přijměte jeho pozvání.
Před dovolenou si můžete u nás vypůjčit různorodé průvodce na cesty, které se snažíme 
nakupovat podle zájmu čtenářů. Nejobsáhlejším průvodcem Rakouska a Velká Británie 
je ilustrovaný průvodce z nakladatelství Ikar. Přijďte také nahlédnout do časopisů,  které 
se cestování přímo věnují: National Geographic nebo In magazín, který vychází jako 
středeční příloha Hospodářských novin. K dispozici je vám také letní čítárna s venkovní 
terasou. Především v letním období naleznete v denním tisku v Mladé frontě, 
Rychnovském deníku a  Orlickém týdeníku spoustu typů na výlety. Vše si můžete 
upřesnit a ověřit pomocí INTERNETU. Internet vám ušetří čas v podobě objednání 
dovolené, vstupenek, letenek, místenek, při vyhledání spojení v jízdních řádech. Stanice 
veřejného internetu jsou bezplatné.
                                          Příjemné prázdniny, hezké počasí a zážitky 

                                                                    Vám přejí všichni zaměstnanci knihovny
OTEVÍRACÍ DOBA  O   PRÁZDNINÁCH 
Oddělení pro dospělé
Pondělí              8 - 12 h.    13 - 17 h.
Čtvrtek                8 - 12 h.    13 - 17 h.

Oddělení pro děti
Středa                  9 - 12 h.    13 - 16 h.
Pro děti je připraven každou středu při půjčování zábavný program

21



I                              Informace

Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

Upozorňujeme občany, že 31.12.2008 končí doba platnosti všech občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003.Občané, kteří mají do 
tohoto data vydané OP, jsou povinni si je vyměnit do 31. prosince 2008. Žádost o jejich 
výměnu je nutno podat nejpozději do 30. listopadu 2008. Spolu se žádostí občan 
předloží OP a 1x foto ze současné doby, případně další doklady umožňující zápis 
nepovinných údajů (zápis manžela/ky, zápis dítěte ml. 18-ti let, zápis titulu).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936.
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými 
údaji. Tyto OP nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

Marie Hlavová, tel. 494 337 302
odbor správní

E-mailové adresy pro příspěvky do Zpravodaje
Údaj ze zadní strany obálky našeho časopisu o příspěvcích, které je dobré předávat 
redakční radě zpracované na disketě, už pomalu přestává platit.
Každý z přispěvatelů si nyní už jistě může (mám na mysli starší ročníky) požádat někoho, 
kdo mu příspěvek přepíše na počítači a odešle na jednu ze čtyř uvedených 
e-mailových adres. Jen je třeba hned v úvodu napsat, že je to příspěvek do Zpravodaje na 
určitý měsíc, článek odeslat do 12. dne v měsíci a pod článek se podepsat.
Za redakční radu Zpravodaje všem přispěvatelům moc děkuji a těším se na další 
spolupráci!

1.libor.stolin@seznam.cz
2. janaba2@email.cz
3. mestsky.urad@tyniste.cz
4. brezkova@volny.cz

Paž.

3

Jak je na tom letošní „Parnas“?

Jak mnozí čtenáři Zpravodaje jistě vědí, i letos se koná v Týništi soutěž literát -  amatérů 
„Týnišťský literární Parnas“.
Je to neuvěřitelné, zdá se mi, že to bylo včera, kdy jsem se svým nápadem šla za 
tehdejším starostou Ing. Josefem Danielem a panem Janem Bohatým, tehdy vedoucím 
Kulturního centra. Nalezla jsem u nich pochopení, podporu a  zázemí, ze kterého soutěž 
stále může čerpat a kterého si dodnes velice cením. O tom, že soutěž je životaschopnou 
akcí, kterou může naše město opakovaně hostit, svědčí nejen to, že se letos koná již 
devátý ročník, ale i pravidelné „návštěvy“ našich internetových stránek, častá 
korespondence mezi námi a  jednotlivými literáty či různými literárními sdruženími, 
zájem periodik (každý rok se o Týništi v souvislosti s „Parnasem“ píše v regionálním 
tisku, několikrát nás během soutěže navštívily redaktorky Českého rozhlasu z Hradce 
Králové) atd.
A jaká je tedy situace letošního devátého ročníku? K dnešnímu dni evidujeme přes 
desítku soutěžících. Jsou opět ze všech koutů naší vlasti - tradičně máme zástupce ze 
spřízněného (a v „Parnasu“ velmi úspěšného) literárního klubu „Mělnický literární 
Pegas“, naprosto nová jména eviduji z našeho hlavního města, z našeho regionu pak z 
Hradce Králové či Kostelce nad Orlicí.
Příznivce soutěže jistě potěší pár fotografií z loňských ročníků soutěže. O dalším vývoji 
soutěže a jejích výsledcích budeme čtenáře opět informovat.

Pro Zpravodaj Mgr. Jitka Březková

Jeden z počátečních ročníků - r. 2002 - na snímku vlevo porotkyně Jitka Kateřina 
Geregová (dnes už Přibylová) a v pozadí Jan Štefek - „kmenový porotce“ mnoha ročníků 
soutěže.

22



Školky ve městě nestačí!

Není to tak dlouho, kdy kapacita našich mateřských škol nebyla zcela využita. Dnes, tak 
jako většina měst v naší republice, se i v Týništi nad Orlicí  potýkáme s  nedostatkem 
míst pro děti.
Po letech nižší porodnosti, kdy byl v řadě obcí provoz školek regulován nebo byly 
rušeny podnikové školky, opět přišly "silnější ročníky" a dostali jsme se do situace, kdy 
po  zápisech do mateřských škol vznikl převis zájemců, kterým nebylo možno  vyhovět.  
Podílel se na tom ani ne tak absolutní nárůst počtu narozených dětí, ale spíše změny v  
zákonech, kdy bylo matkám na mateřské dovolené umožněno si přivydělávat. Bohužel  
ruku v ruce s tím nenásledovala žádná podpora ze strany státu  pro stávající mateřské 
školy. Jejich kapacita je omezena tvrdými normami a  hygienickými předpisy.
Současná státní politika počítá s tím, že vedle vzdělávacích zařízení, kterými mateřské 
školy jsou a jejichž zřizovateli jsou  obce, budou na základě poptávky po zaměstnancích 
vznikat i zařízení zřizovaná  zaměstnavateli s podstatně jednoduššími pedagogickými, 
zdravotními a zejména  hygienickými podmínkami. Nejjednodušší podmínky budou 
platit pro rodiče či jiné  fyzické a právnické osoby, které si budou chtít přivydělat (např. 
během své  mateřské dovolené) hlídáním několika dětí buď ve svých, či pronajatých  
prostorách.
V našem městě se po minulém zápisu objevil problém s neumístěním 35 dětí.
Celou problematiku dne 23.6.2008 projednala Rada města společně s ředitelkami obou 
mateřských škol - Ivou  Beňovou a Alenou Ullrichovou.
Přestože školky mají fungovat jako vzdělávací zařízení pro děti v předškolním  věku, a 
ne jako zabezpečovací ústavy pro to, aby matky mohly jít vydělávat,  snažili jsme se 
najít co nejvhodnější řešení jak z tohoto počtu zkusit ještě  nějaké děti do stávajících 
zařízení umístit.
Budování nové mateřské školy nelze předpokládat už kvůli finanční náročnosti  
projektu, ale i kvůli časové prodlevě, která by vyvstala. Navíc dle sdělení  ředitelek 
mateřských škol odejde v příštím roce 55 dětí do 1. tříd základní  školy a najednou může 
nastat opačný problém s nenaplněnou kapacitou.  Jako nejrychlejší optimální řešení se 
nám jeví zvýšení kapacity mateřské školy U Dubu o 8 dětí provozními úpravami v 
objektu školky. Větší úpravy, již stavební, k dalšímu řešení situace budou připravovány 
a kapacita by mohla být dále navýšena.
Částečně bude situace řešena i nabídkou volných míst ve školkách v Lípě nad Orlicí a 
Žďáru nad Orlicí.

Zatím jsou platná tato kritéria pro příjem dětí  ( podle sdělení ředitelky  Mateřské školy 
Město):
 1.děti před vstupem do základní školy
 2. trvalé bydliště v Týništi nad Orlicí a přidružených obcích
 3. sociální důvody ( dle zvážení ředitelky školy)
 4. děti zařazené dle věku, od nejstarších, děti s celodenní docházkou
 5. bydliště rodičů mimo obec, ale zaměstnání v Týništi nad Orlicí
 
Situací se i nadále budeme zabývat, přesto zřejmě nebude možno v nejbližší době 
všechny uchazeče  o umístění ve školce plně uspokojit.
 
                                                                                                     MUDr. Josef Otava
                                                                            místostarosta města Týniště nad  Orlicí

2

Ročník 2003 - o „Parnas“ 
tehdy poprvé projevil zájem 
Český rozhlas Hradec 
Králové. 

Ročník 2004  -  
skupinové foto 
všech oceněných 
společně s poro-
tou (sedící zleva 
Jan Štefek, Jitka 
Březková, Mgr. 
Jana Albrech-
tová, Vendulka 
Štěpánková) 

R o č n í k  2 0 0 7  -  
oceněný Ing. Alois 
Rais, který píše 
k r á s n é  b á s n ě  
navzdory svému 
technickému povo-
lání, v rozhovoru s 
porotcem Janem 
Štefkem.
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Ještě pár vzpomínek
Noviny se mezi mládeží ke konci války nesledovaly. Měli jsme tehdy jiné starosti. A 
dospělí? Před domky např. v Olšině nebo v Sítinách byly lavičky a na nich se sousedi 
scházeli a klábosili dlouho do noci. Televize nebyla a rozhlas se poslouchal zřídka. 
Doma jsem vzal pro dnešní vzpomínání staré noviny, jež táta k různým příležitostem 
schovával. Je to Právo lidu z 9.srpna 1945. Co hýbalo tehdejší politickou scénou? Právě 
před týdnem vyšly první zprávy o účincích první atomové pumy, již Američané shodili 
na Hirošimu. Stalo se to 2.srpna. 2,5 milionové město bylo ze 60% vymazáno z mapy. V 
Evropě byl mír, ale v Tichomoří byly prudké boje. V červnu a červenci probíhala 
Postupimská konference, jež měla za cíl poválečné uspořádání Německa a jeho 
rozdělení na okupační zóny. Sovětský svaz přesunul svoje vojska do Asie na žádost 
západních velmocí, kde osvobodil Čínu z japonské nadvlády. Všechna ta krutost, 
mučení a koncentráky pocházejí z Ásie. Nebylo člověka, jenž by si nepřál odvetu za 
jejich krutost. Je 9.srpna, další americké letadlo letí shodit druhou atomovou pumu na 
Nagasaki. Budou o tom psát zítřejší noviny.
Koncem listopadu je připraven norimberský proces, jenž má zařídit potrestání 
válečných zločinců. Generál Ečer přivezl z Berlína do Prahy jednoho z největších 
nacistických zločinců Karla Hermana Franka, někdejšího knihkupce z Karlových Varů. 
Soudit jej budou za vyhlazení Lidic.
Po zestátnění bank, hutí a dolů se přistupuje k zestátnění papírenského průmyslu. To 
však ještě není dílo komunistů, nýbrž dílo naší poválečné demokracie.

Zdeněk Musil
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Mateřské centrum Ratolest 
naproti Základní škole v Týništi nad Orlicí v Komenského ulici č.106

http://www.ratolest.ic.cz

          

Program MC Ratolest na měsíc srpen

          Dopoledne                                      Odpoledne

Po                  - 16:00-18:00  HERNA

Út            9:3011:00 h 
          HERNA s programem 16:0018:00  Herna (sudé týdny)

St         9:30-10:30 h  
        ZVONEČEK nebo 
           ROLNIČKA
         10:30-11:00 HERNA

Mimořádné akce v srpnu
    Ø4.8. (Po)  Plánování činnosti MC (kroužky, herny, mimořádné akce na září, …)

Ø5.8. (Út) Večerní tvoření pro rodiče (pletení košíku z papíru, …)
Ø19.8. (Út)  Večerní tvoření pro rodiče (mozaika a jiné techniky, …)
Ø27.8. (St)  UKÁZKOVÁ HODINA - ANGLIČTINA PRO VŠECHNY DĚTI, od 

9:30 h. (od 3 měsíců do 14 let) -  zve Výukové centrum v Hradci Králové
Ø25.8. - 30.8. (Po - So) Brigáda na úklid vnitřních prostor a zahrady

V případě zájmu bude MC Ratolest otevřeno i v jiné dny!
(Zájemci volejte na tato čísla: 728 990 236 Dana Štěpková, 

739 769 929 Radka Vondráčková, 737 740 019 Jana Matušková)

 

Činnost MC Ratolest podporuje  město Týniště n. O. a Královehradecký kraj. 
Děkujeme!
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Příspěvky zpracované na disketě (není podmínkou)
předávejte v KC do 12. dne každého měsíce.

Tam rovněž objednávejte inzerci.
Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby

a vyhrazuje si právo na krácení příspěvků.
Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři

a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakční rady.

P.P.
505 10/ 2002

517 21 Týniště n. Orl. O.P.

Objednávky KC města, tel. 494 371 693.
Distribuce prostřednictvím firmy MEDIASERVIS.

                                  Náklad 700 výtisků

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
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