
Vážení občané, milí přátelé, 

 

setkáváme se dnes u pomníku obětem I. světové války, sto let po jejím konci, 

abychom položili věnec a uctili tak památku padlých v této válce. Slavíme 

výročí 100 let od vzniku samostatného Československa a tento významný 

okamžik v našich dějinách je právě spojený s koncem I. světové války. 

 

I. světová válka nebo také Velká válka, byla válkou, která změnila svět. Byla to 

válka našich dědečků a pradědečků a dotkla se života mnoha rodin nejen na 

našem území. 

 

Přitom začátek 20. stolení byl pro mnoho lidí o naději. Tato doba přinášela 

spousty vynálezů a technického pokroku např. ve výrobě automobilů, letadel a 

lodí. Vše mělo sloužit k lepšímu životu lidí, brzy ale tato technika byla použita 

ve válečném konfliktu. 

 

Celkem bylo v průběhu Velké války mobilizováno 70 milionu mužů a 9 a půl 

milionu jich padlo. 

I. světová válka zůstává u nás trošku v pozadí té druhé, asi proto, že neprošla 

územím naší republiky, ale bojovalo se stovky kilometrů daleko. Přitom v bojích 

I. světové války padlo 180 tisíc českých vojáků, což je nejvíce v našich 

novodobých dějinách. Není snad na českém území vesnice, kde by chyběl 

pomník obětem této války, nebylo snad v Česku rodiny, v níž by nepadl či nebyl 

zraněn některý její člen. Zůstaly tak desetitisíce jmen na pomnících a pamětních 

deskách. U jednoho takového pomníku, se jmény místních obyvatel, právě 

stojíme. 

 

Po skončení této krvavé války nikdo nevěřil, že by se něco podobného mohlo 

v budoucnosti opakovat. Přesto se tak stalo. 

 

Je znakem kulturní společnosti tyto události připomínat a pečovat o pietní místa. 

Toto setkání věnujeme vzpomínce na padlé vojáky i jejich rodiny. Při této 

vzpomínce je třeba si uvědomit, že mír, ve kterém teď žijeme není ve světě 

samozřejmostí. 

 

Přeji si, aby naše ani další generace již nemusela prožít takovou tragédii, jaká 

postihla rodiny v tehdejších českých zemích po vyhlášení války. 
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