Tisková zpráva
Vojáci uctili památku válečných veteránů
Důstojné oslavy u příležitosti Dne válečných veteránů uspořádala dnes v Liberci zdejší 31. brigáda
radiační, chemické a biologické ochrany. Za Statutární město Liberec se setkání příslušníků
jednotky, válečných veteránů, významných osobností a zástupců vojenských sdružení a organizací
zúčastnil náměstek primátorky Jiří Šolc.
Oslavy v Liberci zahájil slavnostní nástup brigády v dolních kasárnách. Náměstek Jiří Šolc ve svém
projevu mimo jiné poděkoval libereckým vojákům a jejich velitelům za to, že během svých
zahraničních misí nesou a brání myšlenky svobody a demokracie a ty zaznívají právě tam, kde je jich
nejvíce potřeba. „Je také na nás politicích, abychom tyto myšlenky posilovali, aby občané naší země i
samozřejmě našeho města už navždy žili v míru a harmonii,“ řekl Jiří Šolc.
Následovalo vyznamenání „Záslužným křížem ministra obrany ČR 3. stupně“ podplukovníku Ing. Karlu
Dvončovi, bývalému veliteli 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany liberecké brigády.
Zároveň mu byl udělen „Pamětní odznak 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec“
za dlouhodobé vynikající plnění úkolů a osobní přínos při rozvoji a budování prestiže jednotky.
Oslavy Dne válečných veteránů dále pokračovaly v dopoledních hodinách pietním aktem u Památníku
padlých v Ruprechticích.
Den válečných veteránů připadá symbolicky na 11. listopadu, tedy na den podpisu příměří, které
v roce 1918 ukončilo krvavé boje první světové války. Lidé po celém světě si tento den každoročně
připomínají na počest padlých vojáků. V České republice má své místo v kalendáři jako významný den
od roku 2001.
Den veteránů je také příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou
válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání
nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity. V tento den uctíváme památku
obětí válek bez rozdílu národností, náboženství a pohlaví. Skláníme se i před obětmi vojáků, kteří se
podíleli na osvobození naší vlasti.
V Liberci 9. listopadu 2012

