Informace pro historické jednotky TR,
ostrostřelecké sbory a uniformované osoby pro akci Pietní vzpomínka k 200. výročí odhalení a požehnání mírového památníku na paměť ukončení napoleonských
válek v městě Brně

Čtvrt století trvající napoleonské války přinášely
Evropě a pochopitelně i našim zemím mnoho lidských utrpení, válečných škod a především nevinných obětí vehnaných do válečné vřavy tehdejšími
panovníky. Proto, když Vídeňský kongres ukončil
toto válečné běsnění, vyvstala potřeba vystavět na
paměť lidských utrpení a zmařených životů nadčasové připomenutí - Pomník míru - připomenutí
budoucím na dlouhou dobu uzavřený mír a nedůstojnost válek mezi národy. Stalo se tak v různých
zemích a zásluhou moravských stavů a sněmu
i v hlavním městě Moravy, Královském městě Brně,
a to poměrně brzy po ukončení napoleonských válek
v letech 1816–1818.
Proto město Brno i Brněnský městský střelecký
sbor si připomenou v letošním roce dvousté výročí
odhalení jednoho z prvních mírových památníků
v českých zemích, zbudovaného moravskými stavy a požehnaného biskupem Václavem Urbanem
ryt. Stufflerem za přítomnosti arcivévody Ferdinanda, potomního posledního korunovaného českého a moravského panovníka a rakouského císaře
Ferdinanda I. (V.) dne 4. října 1818.
Podnět k výstavbě vzešel z okruhu místodržícího
na Moravě Antonína Bedřicha hraběte Mitrowského
(1770-1842) a pod jeho vedením se rozběhly organizační a stavební práce. Architektonickým návrhem
byl pověřen Alois Ludvík Pichl, architekt pracující zejména v uherských zemích a v Rakousku. Starohrabě
Hugo Salm neprosadil litinovou variantu pomníku
a zvítězila kamenná kvádrová podoba jehlanu postavená z materiálu, vytěženého v lomech v okolí Brna,
na Hádech, v Pozořicích a Tišnově.
Tento Mírový památník v Brně byl určen moravskými stavy od roku 1849 za jednu z Moravských
národních kulturních památek, máme tu tedy mimo
vzpomenuté výročí také už skoro 170. rok trvání
tohoto prohlášení kamenného obelisku - Památníku
míru za Moravskou národní kulturní památku. Po
roce 2003 se na pomník vrátily původní texty německé nápisů a celé okolí Památníku včetně parku
bylo nově upraveno. Na význam tohoto památného
místa bychom zde v Brně neměli zapomínat, a také
proto Vás na tuto naši letošní vzpomínkovou slavnost u příležitosti významného jubilea co nejsrdečněji zveme!
BMSS, z. s.

František Richter – Svěcení a položení závěrečného kamene pomníku na paměť ukončení napoleonských válek v Brně za účasti arcivévody Ferdinanda
v neděli 4. 10. 1818. Ze sbírek Moravské galerie v Brně ©

1. Pietní vzpomínka s koná v Brně v sobotu
6. října 2018 v 11.30 hodin katedrále na Petrově
a následně u Památníku míru - obelisku
v Denisových sadech.
2. Sraz uniformovaných jednotek před katedrálou na Petrově je v sobotu 6. 10. 2018 v 11 hodin. Začátek slavnostní pontifikální bohoslužby v katedrálním kostele sv. Petra a Pavla
v 11.30 hodin. Možnost parkování v podzemních garážích Velký špalíček na Dominikánském
nám. v sobotu 30 Kč/hodinu a v podzemních
garážích ul. Husova vedle hotelu International, hodina parkování zde v sobotu 30 Kč a od
13 hodin 20 Kč/hodinu (stav k 1. 3. 2018).
3. Po skončení církevních obřadů pochod jednotek
k obelisku - Památníku míru v Denisových sadech.
4. Začátek vzpomínkových a pietních obřadů
za padlé u Památníku míru v 13.30 hodin uvítání a představení hostů, slavnostní projevy zástupců města, církve, a delegáta rodu
Habsburg-Lotringen, připomenutí 25. výročí
obnovení činnosti Brněnského městského střeleckého sboru, kladení věnců a čestná salva
z křesadlových zbraní.
5. Slavnostní pochod centrem městem (cca 1,5 km)
včetně občerstvovací zastávky u pivovaru Pegas
a položení kytice k pamětní desce maršála Josefa Václava Radeckého u Jezuitského kostela
NPM.
6. Zakončení slavnostního pochodu historických
jednotek bude v Denisových sadech spojené
s fotografováním přítomných u obelisku.
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Brněnský městský střelecký sbor děkuje všem
přátelům a podporovatelům za jejich finanční
a jinou pomoc při letošní vzpomínce na padlé.

Vydal Brněnský městský střelecký sbor, z. s.
e-mail: v.schildberger@seznam.cz
https://brnocorps.webnode.cz http://www.brnenskymestskystreleckysbor.cz http://www.brnenskymestskystreleckysbor.eu

Brno 6. 10. 2018

