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Také náš dědeček musel před sto lety do války

Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková

 Na sv. Martina, v pondělí 11. 11. v 11 hodin 2013, tomu bude 95 let, kdy byl ve Francii podepsán dokument 

o příměří na všech frontách l. světové války.

 Ve městech a téměř v každé vesnici najdete pomník se jmény padlých vojáků. Také u nás na Libošovicku 

máme dva takové pomníky. V předvečer státního svátku, u příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky, 

uspořádala v sobotu 26. října naše malá venkovská knihovna ve spolupráci s Obecním úřadem v Libošovicích

pietní slavnost.

 U pomníku padlých v Nepřívěci, na Rytířově Lhotě a u symbolického hrobu vojína Josefa Šimka v 

Libošovicích u kostela sv. Prokopa přednesl slavnostní projev historik Karol Bílek. Mimo jiné připomněl, že se do 

roku 1939 podobné oslavy a vzpomínkové akce konávaly každý rok. Po druhé světové válce se pozornost

přesunula k jejím obětem i jiným tématům. 28. říjen se slavil místo vzniku republiky více jako Den znárodnění.

 Jsme rády, že se za příznivého počasí sešli na všech třech místech místní občané. Důstojnou atmosféru 

uctění památky zemřelých obětí velké války podtrhli dva vojáci v dobových rakouských uniformách, členové 

vojenské historické jednotky ze Železnice. Čestná stráž, symbolická salva, položení květin, krátké projevy a 

závěrečná minuta ticha předcházely dalšímu programu.

 Do zcela zaplněného sálu hotelu Český ráj v Libošovicích přijeli vzácní hosté. Pozvání na besedu přijal 

vojenský historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, historik a archivář Karol Bílek a herec a recitátor Josef Kettner. Kde 

domov můj i Nad Tatrou sa blýska - obě hymny, českou i slovenskou, jsme si společně zazpívali se Smíšeným 

pěveckým sborem Bendl a Stojmír ze Sobotky a Dolního Bousova. Několik dalších písní v jejich podání zpestřilo 

sváteční podvečer. Báseň Fráni Šrámka Raport a Rudyarda Kiplinga Když recitoval herec Josef Kettner. Jeho 

přednes byl stejně profesionální jako vystoupení obou historiků, Eduarda Stehlíka i regionálně zaměřeného Karola 

Bílka. Tematická výstavka knih přítomným připomněla snadnou možnost získání informací o strašné válce, jejíž 

100. výročí vypuknutí si budeme v příštím roce připomínat. Neboť stále platí: Historia magistra vitae = Historie je 

učitelkou života.
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