
Nezapomeňme 

 

V květnových dnech jsme si vždy připomínali významná výročí a někteří z nás pravidelně a rádi 

navštěvovali s tím spojené aktivity. Svátek práce,  osvobození vlasti od fašismu a pietní akt v Terezíně 

spojený vždy s výletem po vlastech českých.  Bohužel letos tomu bude jinak,  nebezpečný virus a s 

tím spojená karanténa nutí všechny lidi zůstávat doma nebo alespoň omezit své běžné aktivity na 

cestu do práce, za nákupy, k lékaři, za pomocí našim nejbližším a za dalšími nezbytně nutnými 

záležitostmi   Jsme zodpovědní lidé a chceme, aby se vše zase vrátilo do normálu a proto respektujeme 

nařízení a v těchto květnových dnech se nebudeme hromadně scházet tak, jako jiné roky a připomínat 

si květnová  výročí a  události přímo na  pietních místech. 

 

Nic nám ale nebrání, abychom si alespoň vzpomněli, že bude 1. máj – Svátek práce. Vzpomeňme, 

jak jsme tento svátek slavili u nás v Žatci. Na Chaloupce nebo i jinde.  Jak bylo veselo, sluníčko nám 

hřálo, vždy mezi nás zavítal nějaký ten významný host a v posledních letech jsme měli navíc i třeba 

soutěže pro naše nejmenší návštěvníky, kteří se vždy skvěle bavili.  Po této oslavě mnozí z nás již za 

pár dní odjížděli společným autobusem, který projel celý náš okres – směr Terezín.  Zde jsme si 

každoročně připomínali s pokrokovými lidmi z celé naší vlasti, s přáteli z okolních evropských států 

a také za účasti našich nejvyšších stranických představitelů a významných hostů domácích i z celého 

světa smutné události v koncentračním táboře v Terezíně  a tiše jsme si slíbili, že již nikdy se podobné 

hrůzy nesmějí opakovat.   Vždy jsme se ale také těšili na odpolední výlet za nějakou pamětihodností 

v blízkém okolí.  A dlužno říci, že jsme jich za poslední roky navštívili hodně a mnozí z nás na tyto 

společné výlety, kdy se sešli „Podbořaňáci, Žatečáci a Louňáci“ vždy rádi vzpomínají. Bohužel letos 

se kvůli nebezpečné virové epidemii pietní akt nebude konat. 

 

Osmého května bude významným dnem pro naši zemi a vlastně i pro celou Evropu, připomeneme si 

75 let od ukončení nejstrašnější války v dějinách lidstva – 2. světové války a osvobození naší vlasti 

Rudou armádou, která měla největší podíl na tom, že válka skončila. Pochopitelně bychom měli 

vzpomenout, že svůj podíl na osvobození měly i další spojenecké armády a rovněž českoslovenští 

občané sloužící v zahraničí přispěli velkou měrou k vítězství nad fašismem. Bohužel v těchto 

květnových dnech si toto významné výročí můžeme připomínat díky karanténním opatřením jen 

omezeně. Pietní akt se v Žatci na městském hřbitově a následně na Kruhovém náměstí  sice bude  

konat 8. května, ale za velmi omezené účasti.  Náš smuteční věnec a ani kytice rudých karafiátů ale 

zde chybět nebudou, položíme je a uctíme tak památku padlých vojáků a v tichosti si připomeneme 

slavné květnové dny před 75 lety.   

 

Nezapomeňte prosím ani vy a pomyslete na to, že třebaže jsme se všichni museli na určitou dobu 

vzdát běžných radostí, zvyků a povinností, bude zase lépe.  Vzpomeňme si proto na tyto tři květnové 

události a nezapomeňme nikdy, proč si je připomínáme.  Možná někdo z nás přijde v nyní tak běžné 

roušce, ohlédne se, zda je v bezpečné vzdálenosti od jiných lidí a položí třeba odpoledne 8. května 

kytičku šeříku k pomníku padlých vojáků na žateckém městském hřbitově nebo k pomníku na 

Kruhovém náměstí a tiše se zastaví a zamyslí se.  I tak se dá vzpomínka vyjádřit, ale prosím dbejte 

přitom na své bezpečí i na bezpečí druhých. Ano, virus nás na určitou dobu „uvěznil“ ve svých 

domovech, na svých pracovištích, ale nic nám nebrání zamyslet se,  připomenout si květnová výročí 

a slíbit si, že nezapomeneme. 

 

                                                                  Ivana Malířová, Oblastní výbor KSČM Žatec 

 

 

 

 

 

 


