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Václav Mrázek

Pomník obětem první světové války v Úsilném

Dobrovolný hasičský sbor v naší obci
vznikl 1. 6. 1906. Dne 25. března 1919, na jeho osmé valné hromadě,
bylo rozhodnuto postavit pomník vojákům padlým ve světové válce 1914
- 1918. Práce kamenická byla zadána zdejšímu rodáku Janu Váchovi
v Českých Budějovicích, další práce spojené s postavením pomníku měl
na starosti sbor. Myšlenka výstavby památníku zaujala celou obec.
Dívky a mládenci ze svých zábav, vzdělávací a ochotnický spolek
„Čechoslovák“ z divadla, hasiči z plesu, hostinská paní Klojdová
z taneční zábavy - věnovali všechny své zisky na postavení pomníku.
Také při svatbách a schůzích bylo na pomník pamatováno. Sbírka mezi
občany vynesla 552 Kč. Schwarzenberská správa věnovala tisíc cihel
a latě na oplocení kolem pomníku. Také místní obecní zastupitelstvo
darovalo potřebné dříví z obecního lesa.
Slavnost odhalení pomníku Obětem světové války uspořádal
hasičský sbor 17. srpna 1919 a vydařila se tak skvěle, že veškeré stavební
výlohy byly plně uhrazeny, takže bylo možno i místo kolem pomníku
důstojným způsobem upravit. V základním kameni pomníku, ve zvlášť
k tomu účelu vytesaném důlku, jsou bezpečně uložena jména všech
místních občanů, kteří zahynuli za první světové války nejenom na bojišti, ale i těch, které zákeřná epidemická chřipka do hrobu skosila.
Z vojáků jsou to: František Ambrož, Jan Bohoněk, Václav Nýdl, František Rehanzl, František Hrubý, Václav Kubal, Josef Kubal, Šimon Valha, Karel Kantor, Václav Písečka, Josef Triepes, Jan Kabourek, Antonín Remiáš, Josef Vosol,
Antonín Frank, Václav Frank, Vojtěch Lišák, Václav Klojda a Václav Trost. Na následky chřipky zemřeli Jan Fried - voják
na dovolené, Václav Lenc, Jakub a Veronika Sukdolovi i jejich matka Kateřina. Mimo tato jména jsou zde vepsána i jména
těch, kteří byli tehdy stále ještě v zajetí, nebo u vojsk legionářských a označeno ve kterém státě se nacházejí. Jako legionáři
se vrátili Jan Hrubý, Jan Kukačka, Václav Blahna, František Kantor, Adolf Zinner, Jakub Stejskal a František Mrázek.
O válečných cestách a útrapách našich vojáků se mnoho nezachovalo. Jen v hasičské matrice členů lze najít několik stručných poznámek o válečné anabázi tří vojínů - Antonína Kantora, Josefa Nýdla a Václava Hniličky, někdejších členů našeho
hasičského sboru.
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