Tisková zpráva
Naučná tabule připomíná stopy
prusko-rakouské války v Liberci
Naučnou tabuli, které seznámí Liberečany a návštěvníky města s prusko-rakouskou válkou v roce
1866, odhalila v sobotu 17. listopadu u vstupu do Zahrady vzpomínek primátorka Liberce Martina
Rosenbergová společně se svým náměstkem Lukášem Martinem.
Iniciátorem akce byl Komitét pro obnovení památek z války roku 1866 v čele s Jiřím Náhlovským.
Podobná tabule jako ta v Liberci byla ten den odhalena také ve Svijanech. Od roku 2009 stojí
například také v Chrastavě. Jak prozradil Jiří Náhlovský, naučná stezka po stopách prusko-rakouské
války začíná v Chrastavě, vede přes Liberec a Turnov až k Mnichovu Hradišti, kde se putování uzavírá.
„Na informační tabuli, která byla osazena u hlavního vstupu na zrušený liberecký hřbitov, dnes
Zahradu vzpomínek, se zájemce například dozví, jak probíhala bitva u Dlouhého Mostu 24. června
1866 nebo jak v Liberci před sto lety vypadaly hroby rakouských a pruských vojáků," uvedl Jiří
Náhlovský. „U Hrádku nad Nisou překročilo tehdy hranice 93 tisíc pruských vojáků. Jen asi 14 tisíc
z tohoto počtu minulo Liberec. Většina z mnohatisícového davu zaplavila naše město,“ dodal.
Město bylo tehdy důležitým strategickým bodem, neboť tudy už vedla železnice, kterou vojska
potřebovala jako zázemí pro svá další tažení. Nová naučná tabule přibližuje vedle historie války v roce
1866 také minulost samotného bývalého hřbitova. Upozorňuje i na několik pomníků, které si mohou
návštěvníci v areálu Zahrady vzpomínek prohlédnout.
„Na tabuli najdou lidé i fotografii už neexistujícího pomníku, věnovaného důstojníkovi, který se vracel
z vojny domů do Čech, ale po cestě se v Liberci nakazil cholerou a zemřel,“ upozornil Jiří Náhlovský.
Slavnostní odhalení tabule se uskutečnilo před nastoupenými členy Komitétu v dokonale věrných
historických uniformách pruské, saské a rakouské armády. Odhalení infotabule předcházela
přednáška Jiřího Náhlovského v Severočeském muzeu o průběhu prusko-rakouské války na Liberecku.
Členové komitétu dobrovolně obnovují poškozené a zaniklé památníky, které vznikly ještě v době
rakousko-uherské monarchie, aby připomněli zapomenuté osudy vojáků i civilních obyvatel. Komitét
byl založený už v roce 1888 u Hradce Králové a fingoval takřka bez přestávky až do roku 1951. To
zanikl, neboť se tehdejšímu lidově demokratickému režimu připomínky historických konfliktů a
zejména doby Rakousko-Uherska nehodily.
K obnovení činnosti spolku, který působí po celé České republice, došlo až se změnou politického
systému v roce 1989. „Náš spolek má dohromady asi 120 členů. Na Liberecku je nás jen zhruba pět,“
doplnil Jiří Náhlovský.
V Liberci 20. listopadu 2012

