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Kdo jsme?
Iniciativa pro podporu vypálených obcí je občanským sdružením, které bylo založeno v
souladu s ustanoveními zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Základním cílem sdružení, které
vzniklo v návaznosti na Memorandum o spolupráci vypálených obcí
na území České republiky, je přispět svou činností k uchování
vzpomínky na místa a jejich obyvatele, které v průběhu 2. světové
války postihly represálie ze strany
nacistického režimu. Sdružení
chce v rámci svého působení zejména posílit povědomí o novodobé historii a jejich stinných
stránkách, a to především mezi
příslušníky mladé generace, pro-

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

Foto: Setkání starostů vypálených obcí se zástupci krajů, ministerstva
kultury a někdejším předsedou Sněmovny Miloslavem Vlčkem v roce
2009
tože jen tak lze přispět k zabránění opakování obdobných momentů v budoucnosti.
V současné době Iniciativa sdružuje zástupce osmi obcí, na jejichž území se nachází lokality
postižené v období 2. světové
války. Jsou jimi Lidice, Miřetice,
na jejichž katastru se nachází lo-

kalita Ležáky, Luká, pod niž spadá
obec Javoříčko, Nový Malín, kde
našli nový domov někteří z obyvatel vypáleného Českého Malína
na Ukrajině, a Drnovice, na jejichž
katastru se rozkládá areál bývalé
pasekářské osady Ploština. Nejnovějším přírůstkem je obec Lačnov ležící ve Zlínském kraji. -red-

Kniha pro válečné veterány
Slavnostní setkání s válečnými
veterány, o které pečuje Vojenská nemocnice Olomouc, hostil v
pondělí 26. září slavnostní sál
tamní léčebny dlouhodobě nemocných.

Za válečnými veterány přišli besedovat předseda Československé
obce legionářské Milan Žuffa Kunčo a poslanec Parlamentu ČR
Roman Váňa. Vedle pamětních
listů dostali veteráni z Hradiska

Foto: Setkání s válečnými veterány ve Vojenské nemocnici Olomouc

knihu "Hlasy z hořících domů" popisující osudy civilních obyvatel v období 2. světové války v některých
obcích na našem území, kterou jim
věnovala obec Luká zastoupená
starostou Františkem Lakomým.
"Cílem setkání bylo nejen přinést
dárky, ale především pohovořit s
lidmi, kteří bojovali před více než
60ti lety za naši zemi o tom, co si
myslí o jejím současném směřování." doplnil předseda sdružení
Filip Žáček. Z řad veteránů, kteří
působili, jak na poli domácího odboje, tak prošli boji u Dukly, zaznívalo mnoho kritických ohlasů na
připravovanou reformu armády a
naopak si až na výjimky pochvalovali péči ve vojenské nemocnici.
"Při pohledu do zahraničí však
máme stále co zlepšovat." uzavřel
poslanec Váňa.
-red-
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• 21. října 2011 - Drnovice - Návštěva žáků základní školy na Ploštině
• 28. října 2011 - Prlov - Lampionový průvod s ohňostrojem

chtěl bych Vám představit „nulté“
číslo nově připravovaného zpravodajského občasníku sdružení,
které se podílí na péči o pietní
místa související s událostmi v
období 2. světové války. Na rozdíl
od armády se však nezaměřuje
na lokality, kde jsou pochováni
příslušníci ozbrojených složek,
ale ve své péči klade důraz na
zviditelnění lokalit, kde bylo postiženo nacistickými represáliemi civilní obyvatelstvo. Snažíme se
proto o uchování povědomí široké veřejnosti o místech, která
za sebou nemají žádnou instituci,
jež by o ně pečovala, ale tato povinnost mnohdy spočívá na obcích, na jejichž katastru se
nacházejí.

Představovaný občasník nemá
být ničím jiným, než informačním
zdrojem pro zástupce odborné i
široké veřejnosti o aktivitách vedoucích k udržení odkazu zmíněných míst. Cílem bude zejména
oslovit mladou generaci, to znamená žáky všech stupňů škol a
jejich pedagogy, abychom tak
přenesly příběhy jako je Javoříčka, Prlova a dalších do osnov
dějepisu. Zároveň doufám, že
tato aktivita spojená se zvědavostí čtenářů přispěje ke zvýšení
jejich zájmu o tato místa.
Filip Žáček
předseda sdružení

