V Liberci 11. listopadu 2013

Tisková zpráva
Den válečných veteránů si v Liberci připomněli
také chemici ze Slovenska a americký přidělenec
Pondělí 11. listopadu se v severočeské metropoli neslo ve znamení Dne válečných veteránů, při
jehož příležitosti vzdala hold bojovníkům za vlast i primátorka Martina Rosenbergová.
S cíli sklonit se před oběťmi válek bez rozdílu národností a připomenout si československé vlastence,
kteří ve dvou válečných údobích, rámovaných roky 1914 - 1918 a 1939 - 1945, nezištně nasazovali
životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní suverenity, se v Liberci sešli současní vojáci, váleční
veteráni a také občané, které vzpomínka na padlé bojovníky za vlast nenechala chladným.
Série slavnostních a pietních aktů odstartovala v obřadní síni radnice, kam primátorka Martina
Rosenbergová pozvala zástupce 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a také
vzácné zahraniční hosty - vojenského přidělence pro obranu při velvyslanectví Spojených států
amerických plk. Phillipa D. Janzena a zástupce Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky
spolu s šesticí slovenských chemiků, kteří si za českými kolegy přijeli připomenout jubilejních 10 let od
společného nasazení při kuvajtské Operaci Trvalá svoboda. „Jsem za přijetí na radnici velmi rád. Je to
signál, že vztahy vojenské posádky a města Liberce jsou nadstandardní,“ komentoval návštěvu radnice
plk. Radek Černý, velitel 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.
Oslavy Dne válečných veteránů pak pokračovaly slavnostním nástupem brigády v dolních kasárnách,
kde primátorka Martina Rosenbergová ve svém projevu připomněla smysl tohoto vzpomínkového dne.
„Den válečných veteránů je skvělou příležitostí, kdy si znovu můžeme připomenout pravý význam slov
jako odvaha, vlastenectví, statečnost. To je to pravé poselství válečných veteránů nám všem, kteří jsme
měli to štěstí, že můžeme žít v míru. Tomuto poselství bychom měli naslouchat a předávat jej mladším
generacím,“ konstatovala primátorka.
Den válečných veteránů byl také příležitostí pro udělení mnohých vojenských ocenění, od medailí za
službu v ozbrojených silách České republiky přes záslužné medaile za nasazení při povodních až po
pamětní odznaky 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Jeden z odznaků získal
pplk. v. v. Ladislav Svatík, který před 10 lety velel slovenské části 1. česko-slovenského praporu
radiační, chemické a biologické ochrany v Kuvajtu. Do síně slávy libereckých chemiků pak vstoupil plk.
Jiří Vaníček, někdejší velitel chemického vojska, který značně přispěl k jeho mezinárodnímu respektu.
Den válečných veteránů, jehož symbolem se stal květ vlčího máku, připadá na 11. listopad s ohledem
na příměří mezi Spojenci a Německem, které v tento den roku 1918 u severofrancouzského města
Compiègne ukončilo boje 1. světové války. Na počest padlých si tento den každoročně připomínají lidé
po celém světě, většinou právě jako Den veteránů nebo Den příměří (např. ve Velké Británii). V České
republice má tento významný den místo v kalendáři od roku 2001.
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