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NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ, HROZÍ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÉ MÍT, AŽ JE BUDE
SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT.

Slovo redaktora
Vážení
čtenáři,
dostává
se
vám
pro vojenská pietní místa v roce 2021.

do

rukou

první

číslo

zpravodaje

Spolku

V prvním čtvrtletí se nám podařilo do databáze vojenských pietních míst doplnit dalších více
než 800 památek (aktuálně se v databázi nachází 60123 vojenských pietních míst). Zároveň se k naší aktivitě přidalo 24 nových ochotných pomocníků, celkem je nás nyní 1289.
Současná situace ohledně koronaviru COVID-19 nám bohužel přinesla a stále přináší novou zkušenost.
Stále probíhají spolková setkání pouze online cestou. Všichni doufáme, že toto v dohledné době skončí,
neb to velmi komplikuje spolkovou práci. Proběhla Valná hromada spolku, ale také online formou. Zde je
určitě na místě velký dík jak organizátorům, tak členům spolku, kteří k věci přistoupili velmi zodpovědně. Výsledkem je staronové a osvědčené vedení spolku, více v samostatném článku.
Nezbývá mi tedy, než všem popřát mnoho klidu a pohody do další práce.
Bude toho třeba pro nalezení dalších památek a tím i osudů.
Vážení čtenáři, přispěvatelé, spoluspolkovníci – mnoho zdaru v naší práci.
NIKDO NEBUDE ZAPOMENUT, NIC NEBUDE ZAPOMENUTO!
Martin
****
Vítejte mezi námi, ve spolku
Noví přispěvatelé: Iveta Filipová, Tomáš Stodola, Petr Dražil, Václav Fencl, Jan Szopa, Vladimír Kalous,
Robert Kolář, Rostislav Polách, Marie Trnkalová, Monika Němcová, Václav Bártík, Robert Kaplánek,
Tomáš Kaleta, Lenka Babková, Marcela Žemličková, Zdeněk Kundrát, Fundacja Przywróćmy Pamięć,
Mgr. Vlastimil Křišťan, Vít Adamec, David Ziffer, Milan Votava, Alexandr Adam Hrivňák, Jan Vlasák,
Šárka Fučíková.
Členové spolku: V tomto čtvrtletí se nikdo nepřidal.
****

Kronika Projektu
5. 1. 2021
19. 1. 2021
30. 1. 2021
7. 2. 2021
23. 2. 2021
7. 3. 2021
9. 3. 2021
23. 3. 2021

59 400 VPM, zapojilo se 1264 osob
59 500 VPM, zapojilo se 1266 osob
59 600 VPM, zapojilo se 1268 osob
59 700 VPM, zapojilo se 1270 osob
59 800 VPM, zapojilo se 1273 osob
59 900 VPM, zapojilo se 1277 osob
60 000 VPM, zapojilo se 1280 osob
60 100 VPM, zapojilo se 1289 osob

Pomník Obetiam SNP a 2. svetovej vojny, Budča, SNP, stred obce, malý parčík vedľa autobusovej
zastávky, PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 23. 2. 2021.

Z našich aktivit
Prohlášení:
Na stránkách Spolku pro vojenská pietní místa se mohou vyskytovat některé symboly z dob nacismu
či
komunismu.
Jsou
zde
uveřejněny
čistě
ze
studijních,
historických
a dokumentačních důvodů pro potřeby badatelů a neslouží k propagaci jakékoliv ideologie a hnutí, které
směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou
či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. Od těchto ideologií se provozovatelé webových stránek
www.vets.cz jednoznačně distancují. Zároveň se distancujeme od osob, které památky poškozují či
odcizují, a toto jednání rezolutně odsuzujeme.
****
Od února 2012 náš Spolek pořádá pravidelná spolková setkání, a to ve vybrané středy od 17 hodin
v restauraci U Českého lva, Praha 8, Sokolovská 41/7. V roce 2021 setkání příznivců spolku proběhne v těchto dnech: 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 14/7, 4/8, 1/9, 6/10, 3/11 a 1/12.
140. setkání
140. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 6. 1. 2021, tentokrát on-line formou přes
aplikaci Google Meet
Zúčastnili se: Jiří, Marek, Petr, František, (následně telefonicky Honza)
probíraná témata:
1) spolková trička
– barvy vybrané
– momentálně členové potvrzují své objednávky
– následuje komunikace s výrobcem a objednávka
– distribuce triček bude řešena následně
2) Valná hromada
– situace stále neumožňuje osobní setkání
– hlasování proběhne přes maily
– volby představenstva – sestavení kandidátky, volby mailem
Zapsal: Jiří
****
V elektronickém hlasování o výkoném výboru Spolku pro vojenská pietní místa hlasovalo 23 členů (z
26), tj. 88,5%.
Výsledky voleb jou tyto:
Jiří Porteš, 22 hlasů (95,7%), 16 preferencí na předsedu spolku,
Petr Tichý, 20 hlasů (76,9 %),
Vladimír Štrupl, 19 hlasů (73,1 %). 1 preference na předsedu spolku
****

141. setkání
141. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 3. 2. 2021, tentokrát on-line formou přes
aplikaci Google Meet
Zúčastnili se: Jiří, Petr, František, Honza
probíraná témata:
1) spolková trička
– zadáno do výroby
– předpokládaný termín 6. týden
– distribuce triček bude řešena následně
2) Valná hromada
– probíhá přes maily
– zvoleno představenstvo – Jiří, Petr, Vladimír (Jiří potvrzen ve funkci předsedy)
– schválen výsledek 2019
– Jiří prezentoval výsledek 2020 a plán na rok 2021 (ještě musí být odsouhlaseno členskou základnou)
3) akce „Daruj krev se Spolkem“
– bude pokračovat i v roce 2021
– v roce 2020 jsme darovali cca 12,5 litru krve
4) Cyklopřejezd
– letos díky covidové situaci asi neproběhne
– akce je už tradiční a měla by pokračovat i v dalších letech
5) Hvězdičky pro Černovír
– Petr informoval o průběhu akce spolku Signum Belli
– shoda, že Spolek by mohl aktivitu finančně podpořit (buď členové individuálně, nebo spolek jako celek)
– Spolek poskytne reklamu v FB skupině a na svém webu
6) Pamětní deska Zenklova ulice
– Jiří informoval o své akci „tady postavil Kubiš kolo“
zapsal: Jiří
****
142. setkání
142. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 3. 3 .2021, tentokrát on-line formou přes
aplikaci Google Meet
Zúčastnili se: Jiri, Petr, František, Brigita
probíraná témata:
1) spolková trička – jsou před dokončením
2) Valná hromada – poslední maily s dotazy odeslány
3) Vkládání – dodržování autorského zákona
zapsal: Jiří
****

****

Aktualizace dat
3. 2. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 780 fotografií (což je 565 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 105 983 fotografií vojenských pietních míst (což je 132,1 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 109 864 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 2 966 profilů v části Jména z pomníků.
Mimochodem, věděli jste, že do databáze Spolku pro vojenská pietní místa je od října 2016 měsíčně v
průměru zařazováno více než 680 fotografií?
****
2. 3. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 471 fotografií (což je 384 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 106 454 fotografií vojenských pietních míst (což je 132,5 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 110 363 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 060 profilů v části Jména z pomníků.
Fotografie jsou vloženy ze zemí: ČR, Slovensko, Kazachstán, Uzbekistán a Německo.
****
1. 4. 2021: Za uplynulý měsíc bylo do databáze vloženo 675 fotografií (což je 725 MB). Tím našim čtenářům nabízíme 107 129 fotografií vojenských pietních míst (což je 133,2 GB dat). Celkově však naše
databáze disponuje 111 034 fotografiemi (např. fotografie do části Jména z pomníků, klubové akce, atd.).
K tomu ještě 3 218 profilů v části Jména z pomníků.
Fotografie jsou vloženy ze zemí: ČR, Slovensko, Polsko a Slovinsko.
****

****

Publicistika
Mimochodem, víte, že i Spolek pro vojenská pietní místa má interaktivní mapu s pomníky, válečnými
hroby nebo pamětními deskami? Mapa neobsahuje všechna místa, která má spolek v databázi, vzniká
zpětně jako samostatná část, ale pro zájemce je k nahlédnutí na adrese https://www.vets.cz/vpm/mapa/.

Martin
****
Počet vojenských pietních míst zařazených v databázi Spolku k dnešnímu dni (9. 3. 2021) překonal číslo
60 000. Podařilo se toho dosáhnout díky spolupráci s 1 284 přispěvateli, kteří do databáze přispěli jedním
nebo i několika stovkami památek. Všem velké díky za pomoc.

****

Kauza Černovír
Vojenský hřbitov Olomouc – Černovír vznikl v roce 1869. Během první světové války na něm bylo pohřbeno 3218 vojáků minimálně třinácti národností. Jde o největší prvoválečný hřbitov na Moravě.
Část z nich byla v následujících letech exhumována. Jednotlivci do rodinných hrobů, 172 jihoslovanských
vojáků do Jihoslovanského mauzolea v olomouckých Schillerových (dnes Bezručových) sadech a 39 tureckých vojáků bylo v lednu 1959 exhumováno, převezeno a znovu pohřbeno ve vojenské části Městského hřbitova v Hodoníně.
V době první války bylo na všechny padlé nahlíženo jako na sobě rovné a v tom je jedinečný i způsob
pohřbívání na tomto hřbitově. V jednom hrobě tak spolu ležel prostý voják s důstojníkem, ruský či srbský
zajatec s vojákem rakousko-uherské armády. Jediné, na co byl brán zřetel, bylo oddělené pohřbívání podle náboženské příslušnosti. Na hřbitově tak měli svou zvláštní sekci muslimové, zvlášť byli pohřbeni pravoslavní křesťané a jinde zase katolíci s evangelíky.
Do roku 1951 měla hřbitov ve správě Posádková (dnes Vojenská) nemocnice Klášterní Hradisko, hřbitov
byl udržován a probíhaly na něm vzpomínkové akce.
V letech následujících převzalo správu Město Olomouc, hřbitov začal pustnout, litinové kříže na hrobech
skončily ve sběrných surovinách.
Dlouhodobě se tématu vojenského hřbitova a olomouckých nemocnic věnuje Mgr. Jaroslav Hudský, středoškolský učitel a amatérský historik.
V roce 2008 se rozhodl jednat. Přes server valka.cz a ve spolupráci s příznivci hry geocaching se uskutečnila v září 2008 na hřbitově velká brigáda, byla vysečena a vyhrabána tráva, odstraněny náletové křoviny.
To vše i přes výhružky památkového úřadu. Za náš spolek, resp. legionářskou jednotu, se tehdy účastnili
Radim Kapavík, Roman Ujfaluši a já.
Dobrovolnické aktivity rozhýbaly i samotné město. Za přispění dotací Ministerstva obrany, rakouského
Černého kříže a spoluúčasti města proběhly dvě etapy alespoň částečné rekonstrukce. Byla opravena muslimská i křesťanská kaple, plot posunut na původní místo a začalo se s rekonstrukcí cest a chodníků.
Jak zástupci Ministerstva obrany, tak Černého kříže, neuznali poskytnuté prostředky za hospodárně využté, odmítli poskytnout další finance a další etapy rekonstrukce neproběhly.
V posledních letech tak probíhá jen základní a často opožděná údržba ze strany správy hřbitovů, došlo
k prořezu přestárlých stromů a výsadbě nových, ale bez jakékoliv jasné koncepce.
Naše činnost účastí na brigádě v září 2008 neskončila. Někteří účastníci se obdobné tématice věnovali už
předtím, brigáda a server valka.cz byl jen místem, kde se dali dohromady.
Na jaře 2011 tak byl založen spolek Signum Belli 1914, který si mimo jiné dal za cíl právě péči o vojenský hřbitov Černovír.
Ještě téhož roku se mu podařilo obnovit tradici vzpomínkových akcí na hřbitově, každoročně tak pořádá
v neděli nejbližší ke Dni válečných veteránů (11. 11.) ve spolupráci s Duchovní službou Armády České
republiky krátkou vzpomínkovou bohoslužbu, pietní akt s položením květin a přednášku o historii hřbitova zájemcům z řad veřejnosti.
Při příležitosti Dne válečných veteránů v neděli 11. 11. 2018 byly na první dva hroby umístěny plechové
tabulky se jmény pohřbených. Tabulky ve tvaru osmicípé hvězdy vychází ze vzoru používaného v období
První republiky pro označování vojenských hrobů na území tehdejšího Československa.
V roce následujícím byl nalezen výrobce, který byl schopen tabulky vyrobit za přijatelnější cenu.
V červenci 2020 tak byla osazena celá první řada. Druhá řada byla osazena při příležitosti Dne válečných
veteránů v listopadu 2020.

Zároveň na podzim 2020 proběhla na platformě „startovač“ sbírka, díky níž se podařilo vybrat peníze na
výrobu dalších hvězdiček pro celou sekci H.
Spolek zároveň kontaktovali potomci dvou padlých, kteří jsou na hřbitově pohřbeni v sekci L. Přispěli na
výrobu tabulek na hroby jejich předků, ale i několik hrobů okolo.
Jsme si vědomi, že hřbitov je Národní kulturní památkou, proto byla zvolena tato forma označení hrobů,
která není stavebním zásahem a neporušuje tak památkový zákon.
Správa hřbitovů ani Národní památkový úřad nijak nereagovali na umístění prvních tabulek v roce 2018,
ani dalších v létě 2020. Spolek oslovil Správu hřbitovů, aby dohodl další postup, především způsob
umístění tabulek, které by co nejméně komplikovalo údržbu plochy.
A začaly se dít věci….
8. 11. 2020 Umístili jsme druhou řadu hvězdiček do sekce H, tedy dalších 24 hvězdiček, v sekci H se tak
nachází 44 hvězdiček a je tak označena polovina z celkového počtu hrobů v této sekci.
15. 11. 2020 E-mailem jsme o umístění hvězdiček a našem záměru v něm pokračovat informovali Hřbitovy města Olomouc, organizaci, která je jakožto vlastník objektu zodpovědná za jeho údržbu. Naším cílem
bylo s nimi hlavně konzultovat umístění hvězdiček způsobem nečinícím potíže při údržbě plochy hřbitova.
23. 11. 2020 Pan ředitel odpověděl, že se jedná o památku a nemáme nic dalšího podnikat, dokud se
k situaci nevyjádří Odpor památkové péče olomouckého magistrátu, který také neprodleně informoval.
23. 11. 2020 O několik hodin později nás pan ředitel informoval, že památkový odbor nám vzkazuje, že:
„Osazením hvězdiček jsme se dopustili přestupku proti Zákonu o památkové péči a Zákona o válečných
hrobech. Pokud nebudou v podstatě ihned odstraněny, bude s námi vedeno přestupkové řízení, jehož výsledkem může být i finanční sankce s horní sazbou v milionech korun“ Dvoumilionovou pokutou mimochodem vyhrožovali památkáři správě hřbitovů už v roce 2008, pokud dovolí konání brigády na úklid
hřbitova, tedy v době, kdy byla plocha hřbitova zarostlá náletem do výše dvou metrů. Sdělil, že kontrola
bude provedena 1. 12. 2020, do té doby musí být hvězdičky odstraněny a má být o tom informován. Dodal také, že: „Případné umístění hvězdiček v budoucnu bude řešeno magistrátem po vyjádření Národního
památkového ústavu, Památkového odboru krajského úřadu a Ministerstva obrany ČR, sekce válečné
hroby.“
24. 11. 2020 Odbor památkové péče nám oznámil, že po konzultaci s Krajským úřadem a Ministerstvem
obrany není problém s umístněním hvězdiček. Je však nutné podat žádost z hlediska památkové péče.
27. 11. 2020 Na doplňující dotaz, zda je nutné skutečně hvězdičky odstranit, odpověděl Odbor památkové
péče: „Vzhledem k tomu, že ještě nebylo vydáno závazné stanovisko k osazení hvězdiček, doporučovala
bych Vám hvězdičky odstranit. Vyhnete se tak přestupkovému řízení a pokutě“. Na žádost o schůzku
přímo na místě nám sdělili, že: „Schůzku si můžeme domluvit, až po podání oficiální žádosti, aby mohlo
být zahájeno řízení“. Žádost musí podat vlastník (tedy Hřbitovy města Olomouc) nebo spolek Signum
belli 1914, který k tomu však musí být zplnomocněn. Úřednice z Odboru památkové péče ke zprávě připojila i příslušný formulář a vše zaslala mimo nás i řediteli Hřbitovů města Olomouc, ten na to nijak nereagoval.
30. 11. 2020 Odstranili jsme (dočasně) hvězdičky z plochy hřbitova. Pana ředitele Hřbitovů města Olomouc jsme o tom informovali hned 24. 11. 2020 s žádostí o setkání na místě. Protože nepřišla žádná reakce, ještě jednou jsme ho informovali přímo v den odstranění 30. 11. 2020.
7. 12. 2020 Jelikož od pana ředitele Hřbitovů města Olomouc nepřišla už od 24. 11. 2020 žádná reakce na
celkem tři zprávy od nás, resp. od odboru památkové péče, znovu ho kontaktujeme s žádostí o setkání a
konzultaci dalšího postupu.
15. 12. 2020 Pan ředitel slibuje, že po Novém roce se dohodneme na setkání cca v první polovině ledna.
4. 1. 2021 Žádáme ředitele Hřbitovy Olomouc o termín setkání ohledně dalšího postupu, bez reakce.

3. 2. 2021 Opakovaně kontaktujeme ředitele organizace Hřbitovy Olomouc. Do dnešních dnů, tedy do
konce března, bez reakce.
Na závěr ještě doplním, že jsme si vědomi, že Vojenský hřbitov Černovír je Národní kulturní památkou,
proto jsme hledali finančně dostupný způsob označení hrobů, který nebude v rozporu s platnými zákony a
zároveň nám šlo o takový způsob, který neztíží péči o plochu hřbitova.
Hřbitov je zároveň pod ochranou Zákona o válečných hrobech a mezinárodních smluv, kde se Česká republika zavázala hroby evidovat, pokud jsou takové informace známy, hrob označit identifikačními údaji
pohřbeného a o hrob řádně pečovat.

Odkaz na stránky věnované hřbitovu: https://signumbelli1914.cz/Cernovir/pages/aktualne.php
Petr T.
****
Zpráva z východní fronty
Od roku 2007 navštěvuji východ Slovenska a spolupracuji s Klubem vojenské historie Beskydy
z Humenného, ne jinak tomu bylo v roce 2020, proto přináším shrnutí aktivit z tohoto období.
V lednu to byla účast na tradičním setkání na chatě ve vojenském prostoru Valaškovce nedaleko Humenného, kde se hodnotil rok 2019, a sestavovaly plány na rok následující.

Hned první únorový den se uskutečnil pochod na vrchol Kaštielik. Po čtyřiceti minutovém náročném výstupu, proběhl pietní akt na vojenském hřbitově Mikulášová. O hodinu později další, při samotném památníku na vrcholu Kaštielik.
V jarních měsících byla v několika městech Slovenska představena publikace Iloncsi (deník hraběnky
Ilony Andrássyovej a její pohled na válku očima ženy, manželky důstojníka a zdravotnice). Sérii dalších
vernisáží už nedovolila restriktivní opatření.
Před tím, 25. 2. 2020, ještě proběhl 3. ročník mezinárodní konference Slovensko a první světová válka za
účasti přednášejících z České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska, Ukrajiny, Slovinska a Slovenska.
Tradiční Turistický pochod po stopách Velikonoční bitvy v Karpatech, který se měl konat první dubnovou sobotu, se už kvůli omezením nekonal.
Letní uvolnění situace dovolilo uspořádat třídenní Mezinárodní dobrovolnický tábor na vojenských hřbitovech ve dnech 23. až 25. 7. 2020.
První den byl věnován údržbě největšího hřbitova z 1. světové války na Slovensku ve Veľkropu, kromě
členů KVH Beskydy byla tradičně přítomná velká maďarská skupina brigádníků, osádka jednoho auta
z Polska, a aby byla Vyšegradská skupina kompletní, českou stranu jsem zastupoval já.
Do nedávné doby fungující hospůdka v této malé obci byla hygienou a finanční správou definitivně zavřena. Proto se veškeré mimopracovní dění odehrávalo na místním obecním úřadě, jehož součástí, jak je
v této oblasti zvykem, je i velký sál. Večer tak probíhalo představování gastroproduktů jednotlivých národů, a to i tekutých, takže se rychle smazaly jazykové rozdíly.
Další den se většina účastníků přesunula blíže Medzilaborcům, do vesničky Sukov. Zde probíhalo čištění
hrobů na vojenském hřbitově, dláždění cestiček mezi hroby, betonování patek pro oplocení hřbitova a odstranění náletových dřevin na přístupové cestě ke hřbitovu. Na tomto hřbitově leží mimo jiné, i na tři desítky vojáků 8. zeměbraneckého pěšího pluku Praha.

Po skončení prací se všichni vydali na čtyřicetikilometrový přesun do Hostovic. Obce, která v minulosti
významně pomohla s rekonstrukcí tamního vojenského hřbitova vytvořením naučné stezky a poskytla
prostor pro vybudování zvonice na bojišti. Obce, která dlouhodobě pořádá akce k připomenutí první světové války. Na obecním úřadě právě probíhala rekonstrukce, takže jsme našli útočiště v místní sportovní
hale a osvěžení v místní hospodě.

Další den ráno se prostranství před obecním úřadem začalo plnit místními i přespolními, kteří se přišli
účastnit tradičního Turistického pochodu ke zvonici na vrchu Skory.

Akce začala pietním aktem na místním vojenském hřbitově a následoval dvouhodinový pochod
s náročnou závěrečnou etapou ke zvoničce. Po krátké ekumenické bohoslužbě místních duchovních a
kaplana Armády Slovenské republiky, proběhl i u zvoničky pietní akt s položením květin.
A tady si dovolím malou vsuvku. V předchozích letech se slavnostně světilo na dvě desítky nově zrekonstruovaných vojenských hřbitovů a na žádném z nich nechyběl zástupce ruského velvyslanectví. A nebylo
to jen formální zastoupení některým z nižších úředníků, ale zpravidla vojenským přidělencem nebo prvním tajemníkem, a jak jsem osobně zjistil, osobami vysoce fundovanými v problematice, kteří i přes své
postavení s námi snášeli útrapy často náročných výstupů na karpatské hřebeny. Pravidelně se účastní i
výšlapu na vrch Skory. Z ostatních zvaných účastníků se snad jen jednou na větší akci ukázal zástupce
Francie. I takto zkrátka funguje „pomníková diplomacie“ a tamní lidi si toho všímají.
Po návratu z výšlapu čekalo na účastníky občerstvení ve formě zvěřinového guláše před obecním úřadem,
kde se dlouho do noci probíraly záměry na další rozvoj areálu. V plánu je totiž okolo zvonice rozmístit
pomníčky jednotlivým slovenským plukům účastnícím se bojů první světové války, obnovit systém zákopů a vybudovat muzea.
Lokalita má souvislost i s vojáky z území dnešní České republiky. Na svazích vrchu Skory bojovali a
umírali příslušníci 25. zeměbraneckého pěšího pluku Kroměříž, a jak ukázal čerstvý objev na hostovickém vojenském hřbitově, tak i příslušníci II. praporu 28. pěšího pluku Praha. Proto plánují vybudovat
pomník i jim. Při pochodu ke zvonici v roce 2019 byl už na vrchol vynesen kámen ze Svatého Hostýna,
významného moravského poutního místa, jako základ budoucího pomníku kroměřížským pětadvacátníkům.
Během pobytu se podařilo navštívit a zmapovat stav dalších vojenských hřbitovů v této oblasti.
Následující Mezinárodní pracovní kemp se konal třetí srpnový víkend. První den byl věnován údržbě vojenského hřbitova Veľkrop, druhý den se pracovalo na budování oplocení hřbitova v Sukově, kde byly při
předchozím kempu vybetonovány patky pro ukotvení oplocení.

Během letních měsíců proběhlo i několik menších brigád při údržbě dalších vojenských hřbitovů zrekonstruovaných v předešlých letech. Členové KVH Beskydy neustali ani v badatelské práci, navštěvovali archivy, pomáhali zájemcům z řad obcí a měst při přípravě publikací, městu Medzilaborce pak s ucelenou
koncepcí a projektem turistiky po vojensko-historických místech okresu. (https://1914-medzilaborce1918.sk/)
Mimo výprav na akce KVBH Beskydy se uskutečnilo několik návštěv u kolegů v Dolnom Kubíně a jejich
reciproční návštěvy v Hruškách, kdy se plánovaly další akce. Především vybudování pomníku M. R.
Štefánika v Dolnom Kubíně a stavba další ze zvonic, tentokrát ve Slovinsku, obojí však pandemie zhatila.
Plány na rok 2021 jsou velké, ale platná opatření ukáží, co bude možné realizovat. Na východě to budou
převážně udržovací práce na už zrekonstruovaných hřbitovech, dokončení hřbitova Sukov plus začátek
jednoho obrovského přeshraničního projektu, v Kubíně odhalení Štefánikovy busty a ve slovinském Krasu stavba čtvrté ze zvoniček.
Petr T.

****

Z badatelny
aneb co nám vydalo pátrání ve spolupráci s čtenáři
Ohlasy a komunikace s čtenáři z našich internetových stránek
Žádost o spolupráci či pomoc, vaše dotazy
Dotaz č. 203: Hledáme jakékoliv informace k tomuto pomníku.

****

Spolek pro komunikaci se zájemci o problematiku vojenských pietních míst nepoužívá pouze módní sociální sítě. Máme i diskusní fórum. Aktuálně počet diskutujících překročil číslo 200.
https://diskuze.vets.cz/

****

Vzkazy z našich „kešek“
INFORMACE O DESÍTKÁCH DALŠÍCH SKRÝŠÍ SE VZTAHEM K VOJENSKÝM PIETNÍM MÍSTŮM NALEZNETE NA WWW.VETS.CZ
GC27KHX (VPM002), Jižní Morava
Udělali jsme si malou procházku se psy od hřiště v Týnci. Keška nalezena. Neměli jsme s sebou razítko
tak log jen tužkou. Byli jsme tady už koncem léta, ale nechtělo se nám prodírat tím zeleným porostem tak
jsme si to nechali až na období kdy nebude zeleno.
Rad_cz
****
GC29QCF (VPM003), Mělnické Vtelno
Bez záznamu.
x.
****
GC27R5X (VPM005), Kerský les
Díky za keš na zajímavém místě.. I když už jsme byli pár metrů od pomníčku, nevěřili jsme, že jdeme
správně.. nakonec jsme vše správně spočítali i bez problémů našli...
jasekim
Během pohodového pochodu Zimním Polabím jsme učnili několik odboček a kliček. Tady ten pomník a
keš nás vylákaly na jednu z nich. Díky za pozvání, člověk by se prohnal jinak jen okolo po cestě a o těch
nešťastnících by se už nedozvěděl..
whyski
****
GC3P8ZY (VPM0006) Legionařská stráž Českého Brodu
Již před časem jsem obešla několik legionářů, kteří vydali aspoň na severní souřadnici.
Pravítko, tužka a mapa pak pomohly určit pravděpodobné finálové umístění. Tak jsme se tu dnes s Li zastavily a fungl nová krabička tu fakt byla - krásná, ještě vonící svěžím plastem :)).
kidiki
****
GC4F0VH (VPM0007) VPM Oběti pochodu hladu
Hrob i keš nalezeny, díky.
kokesssss
****
GC4Y9H3 (VPM0008) Nezapomínejme
V údržbě
****

Počty vojenských pietních míst zařazených v rámci projektu VPM

Statistika návštěv od roku 2007

Plán aktivit Spolku pro vojenská pietní místa na rok 2021
čas
poznámka
zahájení

měsíc

akce

den

místo

leden

setkání účastníků projektu mapování VPM

6.1.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

únor

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.2.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.3.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

setkání účastníků projektu mapování VPM

7.4.

U Českého lva,
17:00
Praha

ONLINE

setkání účastníků projektu mapování VPM

5.5.

U Českého lva,
17:00
Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

2.6.

U Českého lva,
17:00
Praha

červenec setkání účastníků projektu mapování VPM

14.7.

U Českého lva,
17:00
Praha

srpen

setkání účastníků projektu mapování VPM

4.8.

září

setkání účastníků projektu mapování VPM

1.9.

U Českého lva,
17:00
Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

6.10.

U Českého lva,
17:00
Praha

setkání účastníků projektu mapování VPM

3.11.

U Českého lva,
17:00
Praha

březen

duben

květen

červen

říjen

listopad

prosinec

Seminář k problematice vojenských hrobů a
sobota
vojenských pietních míst – 13. ročník, Valná
7.11.
hromada Spolku

Praha
(bude
10:00
upřesněno)

setkání účastníků projektu mapování VPM

U Českého lva,
17:00
Praha

1.12.

O Spolku pro vojenská pietní místa

Adresa: Spolek pro vojenská pietní místa, Brunclíkova 9, 162 00, Praha 6
IČO: 28559410
Bankovní spojení: 2600296246/2010 (Fio banka)

Důležité kontakty
Než nám napíšete dotaz, podívejte se, prosím, zda již není zodpovězen v často kladených dotazech.
Prosím, pište pouze na jednu adresu. V případě potřeby si vaše dotazy předáme.
Výkonný výbor:
předseda:
místopředseda:
místopředseda:

Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
Vladimír Štrupl, vets@vets.cz
Petr Tichý

Příspěvky na web (nová VPM, doplnění informací, atd.): Jiří Porteš, jiri.portes@vets.cz
Dotazy na vpm: dotazy@vets.cz
Spolkový zpravodaj: monument@vets.cz
Pokladník: Jiří Porteš
Správa webových stránek: - cestou předsedy spolku nebo redakce Monumentu
Informace pro zasílání členských příspěvků
Členské příspěvky je možné:
1) zaplatit na spolkových setkáních (valné hromadě),
2) zaslat na spolkový účet 2600296246/2010; jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (viz seznam členů), ideálně do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Projekt mapování vojenských pietních míst podporují:

V prvním čtvrtletí 2021 nám přispěli:
Tentokrát bez příspěvku.
Děkujeme za podporu!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fotografie na titulní stránce: Vojenský hřbitov Hostovice, Hostovice, v jihovýchodním rohu civilního
hřbitova u kostela svatého Michala, Ing. Petr Tichý, 25.07.2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zpravodaj Monument je neprodejná účelová publikace, vydávaná za účelem propagace mapování vojenských pietních míst a aktivit Spolku pro vojenská pietní místa. Číslo neprošlo jazykovou úpravou.
Adresa pro kontakt: monument@vets.cz , webové stránky projektu www.vets.cz.
© Spolek pro vojenská pietní místa

