Slavnostní odhalení desky Připomínka 50. výročí obsazení ČSSR vojsky VS v srpnu 1968 na
Žižkově nám. před budovou PdF v Olomouci dne 21. 8. 2018.
Slavnostní akt proběhl za pěkného počasí s organizační pomocí vojska velitele posádky, vojenské
hudby, za účasti hejtmana Olomouckého kraje L. Okleštka, náměstků MMO P. Urbáška, F. Žáčka, L.
Šnevajse, velitele posádky pplk. M. Krumnikla, MBA, správce posádky plk. gšt. A. Kadlčíka,
poslankyně Z. Majerové, zášť. ombucmanky J. Seitlové, europoslankyně J. Sehnalové, předsedkyně
Krajské rady seniorů M. Hessové, historiků M. Ticháka a M. Čermáka, zástupců obce Sokolské a
zástupců dalších složek. Ve svých projevech ocenili postoje členů armády v srpnových dnech 1968
pplk. Mgr. L. Bartoš, hejtman L. Okleštěk, prorektor UP V. Zouhar, velitel posádky pplk. M.
Krumnikl, v závěrečném proslovu pak poděkoval těm, co se nedožili a veřejnosti za účast předseda
ÚzR VSR Olomouc plk. MUDr. B. Reml. Po minutě ticha byla akce zakončena státní hymnou a
následovalo tiché položení květin. Součástí tohoto aktu byla i možnost shlédnout malou výstavu
tabulí k srpnu 68 před budovou PdF. Za P VSR se zúčastnil plk. ing. K. Nedvídek. Všem jsme
poděkovali za účast. Akci významně podpořili finančně Olomoucký kraj a Magistrát města
Olomouce.
Příprava na tuto výjimečnou akcí zahrnovala roční práci, která spočívala:
Výběr umístění desky - jednání s majiteli budov, památkovým ústavem, Magistrátem města
Olomouc, vojenskou posádkou Olomouc.
Výběr a schválení textu nápisu na pamětní desce, výběr materiálu a velikosti desky, objednávka
zhotovení.
Zajištění - termínu odhalení desky, finanční podpory kraje a města, organizační pomoci posádky a
vojenské hudby Olomouc.
Zajištění medializace v místním tisku, rozhlase a televizi.
Vyhotovení a rozeslání pozvánek zástupcům samosprávy, veřejným institucím, zástupcům spolků.
Příprava a instalace výstavky k 21. srpnu 68 před budovou PdF UP.
Zajištění montáže desky na budovu, zajištění moderátora, zvukové techniky, květin.
Od myšlenky až po realizaci se na této akci podíleli tito členové ÚzO VSR Olomouc:
plk. ing. A. Suchý, pplk. Mgr. L. Bartoš, plk. J. Dostál, plk. M. Pavel, prap. L. Jakub, pprap.
R. Veverka, pplk. I. Štěpina, J. Chvátilová, o. z. Ing. Jaroslav Kuba.
Všichni zasluhují ocenění a pochvalu.
plk. v. v. MUDr. Bohumil Reml
předseda Územní rady VSR AČR
Olomouc
Přeposílám obrazové zpravodajství a zdravím.
Odkaz:
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/nova-pametni-deska-pripomina-vyroci-okupace20180821.html

