V Srbsku vyšel sborník, který mapuje památníky a pohřebiště srbských vojáků. Zmiňuje také zajatecký táb
Napsal uživatel René Herzán
Úterý, 18 Říjen 2016 04:42

Komise pro zahraniční spolupráci při Městském úřadu v Broumově začátkem října tohoto roku
obdržela ze Srbského velvyslanectví v Praze balíček se zajímavým sborníkem – Saopštenja
XLVII – 2015 (Komunikace XLVII – 2015), který vydal Institut pro péči o historické monumenty
Srbské republiky.
{jathumbnail off}
Sborník je věnován práci kolektivu institutu pod vedením Gordana Andriće, kteří v posledních
letech prováděli výzkum v evropských státech, který se týkal pohřebišť a památníků srbských
vojáků bývalé Jugoslávie, kteří padli či zemřeli v evropských zemích v průběhu 1. světové války.

"Kolektiv těchto pracovníků navštívil také v listopadu 2014 naše město, setkal se se starostou
města Broumova a obce Martínkovic a v jejich doprovodu navštívil místo u broumovského
letiště, kde byl vojenský zajatecký tábor a také vojenský hřbitov v Martínkovicích, kde byli
pohřbíváni srbští vojáci. Zde byl také postaven kamenný památník, který tam stojí dodnes," řekl
člen komise pro zahraniční spolupráci Petr Cirkl.

Sborník se na straně 291 o těchto místech zmiňuje. Mezi léty 1926 – 1931
bylo v Jindřichovicích (okres Sokolov) z bývalé vodárny vybudováno mauzoleum pro pohřbení
pozůstatků srbských vojáků. Také na toto místo byly převezeny pozůstatky vojáků z
martínkovického hřbitova.

"V Srbsku také vyšla publikace Srbské památníky z první světové války v České republice a na
Slovensku od autorů – Nenada Lajbenšpergera, Vladimíra Džamiće a Any Radovanać
Živanovské. Současná srbská vláda v Bělehradě má zájem v rámci péče o tyto památníky se
také podílet na opravě kamenného památníku v Martínkovicích," dodal Petr Cirkl.
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