Vážené dámy a pánové, vážení spoluobčané.

Je mi velkou ctí, že spolu s vámi mohu právě zde v Držovicích, uctít památku obětí I.
a II, světové války.
Scházíme se zde u pomníku padlých a umučených občanů, abychom si připomněli
jejich jména, oběti i památku.
Možná, že již jen příjmení občanů zde uvedená, připomínají dnes současným žijícím
- jejich příbuzným, že někdo z rodiny kdysi dávno zahynul v 1. světové válce nebo se
stal se v průběhu 2. světové války nevinnou obětí nesmyslného a obludného
válečného běsnění.
Naší morální povinností je zde vzpomenout v nekonečné řadě statisíců padlých v
průběhu 1. světové války i 17 zemřelých a 7 nezvěstných držovických občanů.
I když od konce první světové války letos uběhne devadesát čtyři roků, je dobře
nezapomínat. Vždyť každé jméno umístěné na pomníku má svůj osud. Byli to vaši
lidé, kteří v této obci žili a kteří byli proti své vůli vytrženi ze svého života a svůj
tragický osud našli daleko od domova.
Často si s odstupem času ani neumíme dokonale představit všechna utrpení, bolesti,
strádání a těžkosti všech, kteří prošli válečnými boji.
Protože již jako třetí generace žijeme v míru je pro nás nesnadné plně pochopit, že i
civilní obyvatelé prožívali válečné dny a hodiny se strachem o své životy i osudy
svých blízkých.
Připomeňme si při dnešní příležitosti nekonečně dlouhé seznamy zatčených a
popravených spoluobčanů.
Stačilo často jen vyslovit kritický názor, jen náznak nesouhlasu.
To byl důvod k zatčení, vyslýchání a mučení německou policií, které končilo
následnou smrtí nebo jejím jenom podmíněným odkladem při odsunu do některého z
koncentračních, vyhlazovacích táborů.
Takový byl i tragický osud čtyř držovických občanů v roce 1942 a dvou umučených
mužů v roce 1944. Na sklonku války v roce 1945 zavraždili nacisté čtyři muže z
Držovic, kteří neměli štěstí dožít se osvobození naší vlasti.
Připomínejme si s úctou jejich památku společně se všemi oběťmi 1. a 2. světové
války a uchovávejte ve vaší obci jména místních občanů na pomníku jako odkaz pro
naše budoucí generace. Nezapomínejme! a skloňme se před jejich památkou.
Děkuji Vám za pozornost.
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