Smutek v Olomouci.
Ve středu dne 26. června 2013, slavnostním nástupem ukončilo svojí činnost
Společné velitelství Olomouc.
Záštitu nad celou akcí převzal primátor města Olomouc, pan Martin
Novotný, který v zasedacím sále radnice přivítal vzácné hosty: zástupce
ministerstva obrany v čele s náměstkem ministra obrany pro obranné akvizice
panem Liborem Karáskem, NGŠ generálporučíkem Petrem Pavlem, velitelem
Společného velitelství generálem majorem Ing. Jánem Gurníkem a téměř všemi
veliteli, kteří v dřívějších dobách působili v Olomouci. Kromě vojenských
hodnostářů byli přítomni představitelé politického, společenského a kulturního
života Olomouckého kraje. Ze společenských organizací byli přítomni zástupci
Svazu bojovníků za svobodu, PTP, Legionářů a ÚzO VSR Olomouc.
Přesně v 11,00 hodin, přeletěl nad nastoupenými jednotkami roj vrtulníků a
vzápětí roj tryskáčů. Tím byla zahájena slavnostní přehlídka a předání vojsk
z podřízenosti Společného velení do nových struktur velení. Hlášení o zahájení
nástupu převzal náměstek ministra obrany pan Libor Karásek společně
s náčelníkem generálního štábu. Poté pan náměstek pozdravil nastoupené
jednotky, přítomné hosty a přihlížející občany. V krátkém projevu vyslovil dík za
odvedenou práci a popřál mnoho úspěchů, jak v profesním, tak v soukromém
životě na novém působišti. Náčelník gen. štábu zdůraznil nutnost takového kroku
v reorganizaci armády a připomněl historické sepětí města Olomouce
s armádou a poznamenal, že ukončením činnosti Společného velitelství tato
tradice nekončí. Primátor města, pan Martin Novotný, poděkoval za pomoc při
povodních a v závěru své řeči uvedl, že i „obloha želí odchodu vojsk“ – stále
jemně pršelo. Závěrečným aktem bylo předání zástavy Společného velitelství do
rukou ředitele Vojenského archivu a podepsání dokumentů o předání a převzetí
útvarů do podřízenosti velitelství pozemních a velitelství vzdušných sil AČR se
sídlem v Praze. Velitel Společného velitelství, generálmajor Ján Gurník, vyslovil
dík vojskům za práci a všem přítomným za účast a všechny pozval na
společenské, přátelské setkání v posádkovém domě. Poté byla za zvuků
Svatováclavského chorálu odnesena zástava Spojeného velitelství a státní
hymnou byla slavnost ukončena.
Na nádvoří Posádkového domu Olomouc předal genmjr. Ján Gurník
Pamětní listy jako poděkování za úspěšnou spolupráci se Spojeným velitelstvím.
Krátkým přípitkem pak zahájil přátelské posezení s pohoštěním ve všech
prostorách Posádkového domu. K dobré náladě i k tanci hrál hudební soubor
Panorama Band Brno, soubor Ondráš, cimbálová muzika Frgál a Vojenská
hudba Olomouc.

Za ÚzO VSR Olomouc se celé akce zúčastnili: plk. Bedřich Smolka, plk.
Miroslav Pavel a plk. Karel Štěpánek.
K dokreslení prostředí a nálady uvádím několik fotografií:

Ukázka bojové techniky .

V Olomouci 28.6.2013.

Karel Štěpánek

