Připomínka obětí první světové války v Hustopečích
28. července 2014 uplyne 100 ode dne, kdy habsburská monarchie vyhlásila
válku Srbsku. Dlouhá léta míru, kterému se naše země těšily od posledního, tj.
prusko-rakouského konfliktu v roce 1866, byla ukončena do té doby nejrozsáhlejším
válečným konfliktem v moderních dějinách.
Atmosféra té doby v Hustopečích je zachycena v pamětech vrchního rady JUDr.
V. Dvořáka: „Nálada obyvatelstva českého byla stísněna a plna zlých předtuch,
nálada obyvatelstva německého velmi nadšená a bojovná. Nadšení jsouc živeno
četnými agitátory, nabylo mezi Němci a renegáty takových rozměrů, že hlásili se
k vojenské službě ve zbrani dobrovolně i ti, když vůbec vojenskou službou nebyli
povinni.
První průvody narukovaných českých otců a synů, které byly vyprovázeny
matkami, ženami a dětmi, podobaly se spíše průvodům pohřebním než průvodům
hrdinů, jedoucím brániti svou širší vlast. Rodiny těšily se aspoň tím, že se válka brzy
skončí a nikdo neměl tušení, že nabude takových rozměrů a potrvá 4 léta.
Všeobecně se myslilo, že vycvičená a výborně vyzbrojená vojska rakouská i
německá za 2 měsíce pobijí půl světa a válku vyhrají…“
První světové války se zúčastnilo 28 států, které do války povolaly přes 70 miliónů
osob. Ztráty dosáhly zhruba 10 miliónů mrtvých a 22 miliónů zraněných.
Odvod bojeschopných mužů, kteří bydleli v katastru hustopečského politického
okresu, probíhal na třech místech: pro soudní okres Hustopeče v hotelu „Austria“
(dnes Společenský dům), pro soudní okres Klobouky v hostinci Václava Štefana a
pro soudní okres Židlochovice na tamní radnici nebo v sále Národního domu.
Většina odvedenců z Hustopečska byla povolána do řad moravského pěšího
pluku č. 99 (k. und k. Mährisches Infanterie Regiment Nr. 99) se sídlem ve Znojmě.
Na balkánské, východní a italské frontě našlo smrt 83 mužů z Hustopečí,
z dalších obcí současného hustopečského správního obvodu (tj. obce Boleradice,
Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice, Klobouky u
Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice,
Pouzdřany, Starovičky, Starovice, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké
Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice) to bylo 1100 mužů.

Všem těmto obětem bude věnována pietní připomínka, kterou pořádá město
Hustopeče v předvečer 100. výročí zahájení prví světové války – v neděli 27. 7.
2014.
První část pietní akce proběhne od 14:00 hod. na městském hřbitově, kde bude
odhalena

pamětní

deska

hustopečských

padlých,

a

poté

budou

zástupci

z jednotlivých výše jmenovaných obcí předčítat jména svých padlých spoluobčanů.
Druhá část se uskuteční v 19:00 hod. ve farním kostele sv. Václava a sv. Anežky
České, kde bude vzpomínce na padlé vojáky věnován koncert komorního orchestru
MUSICA NOVA, který přednese oratorium Josepha Haydna: Sedm posledních slov
Vykupitelových.
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