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DŮSTOJNĚ JSME SI PŘIPOMNĚLI 
70 LET 

OD KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
 
Výročí sedmdesáti let od konce 2. Světové války 
jsme si v našem městě a okrese důstojně 
připomněli.  
Tradičně jsme při oslavě Svátku práce položili 
květiny k pomníku rudoarmějců, kteří položili 
životy při osvobozování našeho města a okresu. 
Také u dalších památníků ve městě a okrese, 
Mojžíři, na Střekově, Krásném Březně jsme 
položili květiny. 
Zúčastnili jsme se Pietního aktu u památníku 
v Terezíně. Tady jsme uctili památku 
posledních zavražděných mladých členů  odboj-

ové skupiny Předvoj. Poprava byla provedena 
v době, kdy válka prakticky skončila, 2. května 
1945. 
Nechyběli jsme ani u společného kladení věnců 
k památníku v Městských sadech, které 
spolupořádal hejtman Ústeckého kraje, 
s primátorem města Ústí nad Labem a krajským 
velitelstvím Armády ČR. Před tímto aktem naše 
delegace položila květiny na střekovském 
hřbitově k památníku obětem válek a ke hrobu 
zasloužilého člena strany Evžena Valčáka. 



 

Městské sady Ústí nad Labem 

  

Terezín 2015 

Letošní první máj v Ústí nad Labem 
Když ráno pořadatelé připravovali v ústeckých Městských sadech pódium pro letošní oslavu Svátku 
práce, pořádanou OVKSČM, zmokli na kost. Přesto už před devátou hodinou začali chodit první 
účastníci. A v devět, s prvním tónem skupiny Old Boys, pršet přestalo. A za pár minut už to zase byl 
ten známý, slunečný, ústecký - První máj. První máj se vším co k němu patří, s balónky, cukrovou 
vatou, perníky, skákacím hradem a soutěžemi pro děti, ale i s Haló novinami, Májovým Severem 
nebo pivem za dvacku a klobásou pro ty starší. Letos si mladí členové strany prosadili změnu, a tak 
tradiční dechovku vystřídal jiný hudební repertoár. A mám za to, že úspěšně. Pořadatelé odhadují, 
že v průběhu celého slavnostního dopoledne našlo cestu na oslavu Svátku práce kolem 5 000 
ústečanů. 

V úvodu oficiální části oslavy, předseda OV KSČM Pavel Vodseďálek a delegace OV KSČM, položila 
květiny k pomníku Rudoarmějců. 

Hlavní projev přednesla poslankyně PSP ČR Gábina Hubáčková, která se věnovala hodnocení 
politiky na české a mezinárodní scéně. Upozornila, že se svět 70 let po skončení druhé světové 
války dostal do situace, kdy válečný konflikt opět hrozí. A jeho důsledky by byly strašlivé. 
Odpověděla i na otázku, kdo za touto hrozbou stojí. Je to ten, kdo rozdmýchal boje na Balkáně, 
Kavkazu, nebo Ukrajině, ten, kdo změnil Postupimské dohody a posunul hranice západu do 
bezprostřední blízkosti Ruské federace. Připomenula také snahy některých politiků změnit obraz 
dějin při osvobození naší vlasti. Žije však ještě dost pamětníků, kteří by to neměli dopustit. 

 



 

K situaci v samotném městě hovořila PaedDr. Květoslava Čelišová, předsedkyně klubu zastupitelů 
v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Ta situaci v zastupitelstvu města, kde se sešla dvě nová 
uskupení, označila za tragedii. Zastupitelstvo je, díky nepřipravenosti některých členů vedení, 
neakceschopné, někteří členové rady bezradní, hledají vinu na úřednících. Městu hrozí další 
korekce, a to při zadlužení z období vlády pravice, které město musí splácet až nyní, by ochromilo 
chod města a jeho příspěvkových organizací. Navíc je potřeba připravovat financování akcí v novém  

programovacím období. V závěru vyslovila přesvědčení, že se v příštích volbách ústečtí voliči 
nenechají nachytat na hezká slova a plný koš nesplnitelných slibů.  

Slunečný první máj pak pokračoval až do odpoledne.                                                      

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

VYHLAZENÍ LIDIC – předehra tragedie 
Vyhlazení Lidic byla násilná událost, při níž 
došlo k vyhlazení značné části obyvatel české 
vsi Lidice německými okupanty. Po úspěšném 
atentátu československých parašutistů na 
Reinharda Heydricha, v roce 1942 byla obec 
Lidice ve Středních Čechách, v důsledku 
heydrichiády vypálená, dokonale srovnána se 
zemí a veškeré místní obyvatelstvo 
vyvražděno nebo odsunuto do koncentračních 
táborů. 

Předehra tragedie 
Po atentátu na zastupujícího říšského 
protektora SS-Obergruppenführera Reinharda 
Heydricha, dne 27. května 1942, se ještě 
vystupňoval teror nacistických okupantů proti 
českému národu. I přes popravy stovek lidí a 
rozsáhlé razie se nedařilo pachatele atentátu 
dopadnout. Když 4. Června 1942 Heydrich na 
následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté 
v Čechách a na Moravě k dosud neslýchané 
zastrašovací akci. Významný podíl na plánu 
vyhlazení Lidic měl ambiciózní státní tajemník 
úřadu říšského protektora SS-Obergrup-
penführer Karl Herman Frank. Nicotnou 
souhrou okolností byly za oběť vybrány právě 
Lidice. 2. Června se dostal Jaroslavu Pávovi, 
majiteli továrny ve Slaném, do rukou 
podezřelý milostný dopis adresovaný jedné ze 
zaměstnankyň továrny, Anně Marusczákové 
z Holous u Brandýska. V něm stálo: „Drahá 
Aničko! Promiň, že ti píši tak pozdě… Co jsem 
chtěl, tak jsem udělal. Onoho osudného dne 
jsem spal někde na Čabárně. Jsem zdráv. Na 
shledanou tento týden, a pak se už 
neuvidíme.  Milan.“ Pála, ať už v domnění, že 
pisatel dopisu může být zapleten do atentátu, 
či v obavách, že může jít o provokaci, 
uvědomil četnictvo, a to dopis postoupilo 
gestapu. Marusczaková, která skutečné jméno 
svého  milence neznala, při výslechu, mimo 
jiné, zmínila, že dotyčný ji poprosil, aby 
v Lidicích, rodině Horákových, vyřídila pozdrav 
od jejich syna. Následovala razie v Lidicích a 

zatčení rodin Horákových a stříbrných, o 
jejichž synech bylo známo, že slouží 
v československém vojsku v Anglii. Domovní 

prohlídky, ani výslech však neodhalili nic 
podezřelého. Následujícího dne byl, jako přítel 
Marusczákové identifikován Václav Říha, 
dělník z Vrapic u Kladna. Ten chtěl vztah 
s Marusczakovou ukončit, protože byl ženatý a 
obával se, že nevěra, s dívkou z nedaleké vsi, 
vyjde najevo. Poslal jí proto, s pomocí 
spolupracovníků, onen dopis, který měl 
vyvolat romantický dojem, že je zapojen do 
odbojové činnosti, a že se odešel skrýt do 
křivoklátských lesů. Kladenskému gestapu bylo 
záhy jisté, že Říha, Marusczáková, ani Horákovi 
nemají s atentátem na Heydricha nic 
společného. V Lidicích nebyl objeven žádný 
arzenál, vysílačky, ani skrývané osoby a tímto 
výsledkem bylo také podáno hlášení do Prahy. 

V Praze se zatím Karl Herman Frank, v naději, 
že tím posílí své postavení a napomůže svému 
jmenování příštím říšským protektorem, 
rozhodl využít Lidice jako ukázku svého 
„rázného postupu“. Frank, 9. června, osobně 
předložil, při Heydrichově pohřbu v Berlíně, 
svůj záměr Hitlerovi a obratem k němu 
obdržel souhlas. Lidice měly být vypáleny a 
srovnány se zemí, dospělí muži zastřeleni, 
ženy uvězněny v koncentračních táborech a 
děti dány na náležité vychování. 

Navečer 9. června byly Lidice obklíčeny 
jednotkami SS a německé policie a nikdo 
nesměl obec opustit. Organizační štáb celé 
akce už byl na místě. Starosta byl přinucen 
vydat veškeré obecní cennosti a obyvatelé 
začali být po půlnoci vyháněni ze svých 
domovů. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


