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Několik vět úvodem ...

Vojenskohistorická společnost Písek uzavírá třetí rok své oficiální existence. Není snad
příliš nadnesené, pokud i v letošním roce můžeme směle prohlásit, že se jednalo o rok
úspěšný.  Podařilo se provést obnovu pomníku nad hrobem s druhotně zde uloženými
ostatky vojáků pohřbených na svatotrojickém hřbitově za I. světové války, který je tak
opět důstojnou připomínkou těchto mužů. Společnost převzala nejvyšší možné ocenění,
které asi může u nás za svou činnost obdržet – Pamětní plaketu Ministerstva obrany za
péči o válečné hroby, které bylo uděleno nejen za péči o válečné hroby, ale i za práci
osvětovou.  Jako  zcela  zásadní  okamžik  je  nutno  připomenout,  že  se  Společnosti
podařilo získat město Písek pro myšlenku obnovy původních textu na Melegnanském
pomníku, ke které by mělo dojít v roce 2016. A konečně se její členové i v letošním roce
účastnili  hlavních tradičních vojenskohistorických akcí (Audience u císaře Karla, oslava
císařských narozenin v Bad Ischlu, atd.), kde se mohli setkávat s přáteli a kamarády
nejen z Čech, ale i ze sousedního Rakouska. Někdo by mohl říci, že toho není mnoho,
ale s vědomím, že jsme malou skupinou nadšenců, jež vše dělá ve svém volném čase a
na své náklady, si myslím, že tomu tak není. Chci proto vyjádřit díky za tento rok a
tento dík patří hlavě všem našim členům za jejich nasazení, neboť každý z nich přispěl k
naší činnosti dle svých schopností a možností.

Nezbývá proto než popřát, aby i rok 2016 byl pro Společnost rokem neméně úspěšným
a přinesl jejím členům opět mnohé zážitky, které se natrvalo pozitivně zapíší do jejich
paměti.

PhDr. Martin Zeman, Mjr.i. TR., předseda Společnosti
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Přehled událostí v životě Společnosti v roce 2015

17.1. – Jak již se stalo tradicí, tak i letos konala se v našem „garnisonním kasinu“- řecké
restauraci  Poseidon  –  od  17.hodiny  již  druhá  výroční  schůze  Společnosti  za  účasti
řádných i čestných členů, vyjma pana Mjr. Lukšíčka, našeho čestného člena z Brna, jenž
se bohužel letos nemohl osobně dostavit. V rámci výroční schůze předseda Společnosti
podal souhrnnou zprávu o činnosti za uplynulý rok i o stavu pokladny Společnosti.
Zároveň byl odsouhlasen předběžný plán činnosti na rok 2015. Jako hlavní úkol si letos
Společnost  předsevzala  obnovu  pomníku  zde  pohřbených  vojáků  z  I.sv.války  na
píseckém svatotrojickém hřbitově.

28.3.  –  První  oficiální  vojenskohistorickou  akcí  letošního  roku,  které  se  členové
Společnosti účastnili, byla linecká Frühjahrsparade.

Linec – Frühjahrsparade 2015 (Foto J.Žáček)

25.4. - Celá Společnost se i letos zúčastnila tradiční každoroční Audience u císaře Karla
v Brandýse  nad Labem,  věnované tentokráte  100.výročí  úmrtí  arcivévody Leopolda
Salvátora,  kde  jsme  se  letos  poprvé  mohli  setkat  také  s  našimi  milými  přáteli  z
Historické skupiny Wienings, se kterými letos do Brandýsa zavítala JCKV arcivévoda
Sandor Habsburg-Lothringen (z toskánské větve) s manželkou Hertou.
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Brandýs n.L. – Audience u císaře Karla 2016 (Foto R.Zielek HGW)

30.4. – Na členské schůzi bylo odsouhlaseno udělení čestného členství panu Mgr. Janu
Adámkovi, uznávanému historiku a zástupci ředitele Prácheňského muzea v Písku.

Poděkování Mgr. J. Adámka za udělení čestného členství
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3.6.  – Městu Písek byla předána žádost Společnosti o souhlas se záměrem rehabilitace
Melegnanského pomníku a to ve formě obnovy původních textů v českém a německém
jazyce.  ( Záměr Společnosti byl v září  odsouhlasen Letopiseckou komisí a město Písek
se následně rozhodlo vzít tuto myšlenku za svou a provést obnovu historických textů
na své náklady v rámci rekonstrukce lokality plánované na rok 2016.)

8.6.  –  Zástupci Společnosti byly, u příležitosti plukovního svátku c. a k. pěšího pluku
č.  11,  položeny  květiny  a  zapálena  svíce  za  padlé  vojáky  pluku  u  jeho  píseckého
pomníku věnovaného padlým v bitvách u Melegnana a Solferina  (156.výročí bitvy).

Plukovní svátek IR 11 (Foto M.Zeman)

21.6.– Již tradiční návštěva „Kaiserfestu“ u přátel ve Wieningsu. Letošní  naše již druhé 
setkání s arcivévodou Sandorem Habsburg-Lothringen.

4.Kaiserfest Wienings (Foto R.Zielek HGW)
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23.6. - V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se konalo
slavnostní  předání  pamětních  plaket  Ministerstva  obrany  za  péči  o  válečné  hroby.
Plakety  předával  Ing.  Imrich  Vetrák  z  odboru  pro  válečné  veterány  Ministerstva
obrany,ve spolupráci  s  vedoucím odboru Kanceláře  hejtmana Jihočeského kraje  Ing.
Milanem Nebesářem. Mezi šesticí oceněných byla, vedle vybraných obcí Jihočeského

kraje,  rovněž Vojenskohistorická společnost Písek, jíž byla plaketa udělena  „za šíření
osvěty o historických událostech světových válek a iniciování obnovy válečných hrobů“.

Předávání plaket MO (Foto: M.Kosík)

17.-19.8. – Proběhl již tradiční každoroční výjezd ku oslavám narozenin císaře a krále
Františka Josefa I. v Bad Ischlu. Ačkoliv se do poslední chvíle zdálo, že v letošním roce
nebude počasí slavnosti nakloněno (z tohoto důvodu byla narychlo zrušena slavnost v
Sankt  Gilgenu),  bylo nakonec,  po celý den císařských narozenin,  nádherné počasí  –
Kaiserwetter. Vzpomínali jsme na místopředsedu Společnosti, který musel, těsně před
odjezdem, svou účast na cestě odvolat.

6



    Bad Ischl – oslava císařských narozenin – pochod na náměstí před kostelem (Foto R.Zielek HGW)

12.9.  -  Den otevřených dveří  památek – členové Společnosti  nabídli  městu Písek,  že
budou při této příležitosti přítomni na Vojenském hřbitově v Písku. Byl krásný sluneční
zářijový den, ve který hřbitov navštívilo něco kolem 50 návštěvníků, což, vzhledem ke
značné vzdálenosti od centra města, byl výsledek nad očekávání dobrý. 

Na vojenském hřbitově (Foto M.Lukšíček)

Velice  milou  byla  návštěva  našich  brněnských  přátel,  kteří  nás  přijeli  podpořit  v
uniformách. Nesmírně dojemným okamžikem bylo, když se mezi návštěvníky objevili
také příbuzní jednoho ze zde pohřbených vojáků původem ze Strakonicka, jehož hrob
se jim podařilo vypátrat teprve nedávno a mohli tak, téměř po sto letech, položit na
hrob svého předka malou kytičku.
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3.10. – Návštěva rekonstrukce každoroční bitevní ukázky v Třemošné u Plzně, která je
věnovaná  válečným  událostem  na  italské  jižní  frontě  na  řece  Soče  (Isonzo),  byla
příležitostí  k setkání s kamarády z jiných pluků.

8.11. - U příležitosti blížícího se Dne veteránů byly na Vojenském hřbitově, ale také u
Melegnanského pomníku a  u pomníku nad šachtou s ostatky vojáků z 1. světové války
na  bývalém  svatotrojickém  hřbitově  zapáleny  svíce  a  položeny  podzimní  kytice  se
stuhami  v  národních  a  říšských  barvách,  které  pro  tuto  příležitost  uvázal  tajemník
Společnosti štábní šikovatel Martin Kosík.

Kytice na paměť zemřelých vojáků (Foto M.Zeman)

11.11. – Uniformovaní členové Společnosti, kterým v tom nebránily jiné povinnosti,  se
zúčastnili pietního aktu konaného u příležitosti Dne veteránů, který se v letošním roce
konal na Lesním hřbitově.

13.11.  - Zástupci Společnosti se zúčastnili „Tradičního setkání u pomníku maršála Jana
Václava Radeckého z Radče“ v pražském Lapidáriu Národního muzea, které pořádal
Spolek Radecký Praha.
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Setkání u pomníku maršála J.V. Radeckého  

21.11. - Niměřice - účast na každoročním setkání u příležitosti 99. výročí úmrtí císaře a
krále Františka Josefa I.

Niměřice 2015 (Foto: Z.Žalský)

27.11. - Konala se poslední členská schůze Společnosti v roce 2015.
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23.12.  -  Osazením  korpusu  Krista  byla  dokončena  letošní  obnova  pomníku  na
svatotrojickém hřbitově, jež započala jeho celkovým očištěním, pokračovala postupnou
obnovou nápisové desky (vyčerněním textů) a završena byla právě osazením dosud
chybějícího korpusu, kterého se zhostil korporál Petr Kozák.

Připevňování korpusu Krista na pomníku vojáků z I.sv.války (Foto: M.Zeman)

24.12. -  Na Štědrý den byly u pomníků na Vojenském hřbitově rozsvíceny svíce na
památku všech vojáků z píseckých regimentů padlých v I. světové válce i vojáků zde
pohřbených. 
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