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Tisková zpráva 
 Památku obětí druhé světové války uctili také 

představitelé města Liberce 
 

Položili své životy, abychom žili v míru. Význam nápisu na památníku padlých na vojenském 

hřbitově v Ruprechticích si přesně po roce připomněly desítky lidí v čele s představiteli statutárního 

města Liberec. Pietní akt u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války v Evropě uspořádala  

v den státního svátku Dne vítězství ve čtvrtek 8. května liberecká radnice. 

Památce těch, kteří ve válce položili svůj život za svobodu a mír a přispěli k osvobození naší vlasti, se 

přišli na vojenský hřbitov poklonit primátorka města Martina Rosenbergová, její náměstci Jiří Šolc  

a Kamil Jan Svoboda, dále poslanci českého i Evropského parlamentu, zástupci Libereckého kraje, 

české armády a místních spolků, sdružení a odbojových organizací, včetně hrstky pamětníků a 

veteránů. Mezi hosty pietního setkání nechyběli zástupci 31. brigády radiační, chemické a biologické 

ochrany, Krajského vojenského velitelství Liberec, Sdružení válečných veteránů, Svazu nuceně 

nasazených, Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce legionářské a další. 

„Od chvíle, kdy skončila nejničivější válka v našich dějinách, uplynulo již 69 let. Naplno si užíváme 

mírového a svobodného života v naději, že se podobná válečná tragédie již nebude opakovat. A právě 

tady za tu naději přicházíme každý rok s pokorou a úctou poklonit se hrdinům, kteří položili své životy 

za naši svobodu. Čest jejich památce,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová. 

Primátorka a další zúčastnění uctili oběti války minutou ticha a položili k památníku květiny. Poté se 

přesunuli na Štefánikovo náměstí, kde vzpomínkový akt obětem války pokračoval. Po hudebním 

vystoupení Komorního sboru Severáčku ze ZUŠ Liberec se slova u mikrofonu ujal nejprve Přemysl 

Sobotka, místopředseda Senátu PČR a poté Marek Dlouhý, pedagog Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova.  

„Druhou světovou válku, její příčiny a důsledky je třeba si neustále připomínat tak, abychom se 

propříště vyvarovali osudových chyb, jichž se dopustili naši předci,“ zmínil mimo jiné ve svém proslovu 

Marek Dlouhý. 

Na závěr setkání za melodie skladby Večerka prošli všichni účastníci uličkou v památníku věnovaném 

bojovníkům a obětem za svobodu vlasti. Poté ještě zazněla státní hymna, opět v podání dětského 

sboru.  

Květiny dnes zdobí i Památník obětem okupace 1968 u historické radnice. Ještě před zahájením 

pietních akcí je tu položila primátorka Martina Rosenbergová s náměstkem Kamilem Janem 

Svobodou.  
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