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O SDRUŽENÍ
Vážení čtenáři,
Iniciativa pro podporu vypálených obcí je občanským sdružením, které bylo založeno v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
v roce 2008.
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, protože 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 lokalita 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. Dále to
jsou obec Prlov, místní část obce Tršice Zákřov a Lačnov nacházející se nedaleko Ploštiny a Prlova.
Aktivity sdružení jsou směřovány zejména do těch lokalit, které nemají administrativní a odborné zázemí
jako například Lidice nebo Ležáky spadající pod příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury ČR Památník
Lidice.
Filip ŽÁČEK,
předseda sdružení
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PARTNERSKÉ OBCE
Lidice
Osud malé vesnice, ve které žilo 503 obyvatel, se
začal naplňovat 10. června 1942 několik hodin po
půlnoci. O událostech, které se zde tohoto letního
dne odehrávaly, vypovídá dokumentární film natočený samotnými vykonavateli zločinu páchaného na nevinných lidech.
Film je němý, ale dodnes mu rozumí všichni bez rozdílu barvy pleti a jazyka. Tento film sloužil jako dokument č. 379 při soudním procesu s
hlavními německými pohlaváry v Norimberku v roce 1945. Jeho sestříhané pasáže je možné zhlédnout ve videodokumentu promítaném v lidickém muzeu.
Z rozkazu K. H. Franka bylo tohoto osudného dne 173 lidických mužů
na zahradě Horákova statku zastřeleno. Ženy a děti byly převezeny do
tělocvičny nynějšího kladenského gymnázia, kde však byly po třech
dnech od sebe násilně odtrženy. Kromě dětí vybraných na poněmčení
a dětí do jednoho roku byly všechny bez milosti otráveny výfukovými
plyny ve speciálně upravených autech v nacistickém vyhlazovacím táboře v polském Chełmnu nad Nerrem. Ženám byl přisouzen boj o život
v koncentračním táboře v Ravensbrücku.
Kromě okamžité či pomalé fyzické likvidace v koncentračních táborech
přistoupili nacisté i k likvidaci obce jako takové. Domy byly nejprve vypáleny a posléze ničeny plastickými trhavinami. Likvidační četa se nezastavila ani před destrukcí kostela sv. Martina, ani před likvidací
posledního místa odpočinku - místního hřbitova. Veškeré terénní úpravy
byly dokončeny v roce 1943 a po živé obci zbyla jen holá mlčící pláň. Do
konce války označovaly území Lidic jen vstup zakazující nápisy.

Ležáky
Osudový den padl na středu 24. června 1942. Ráno
vyjela od pardubické služebny gestapa ozbrojená
kolona aut. Starostové Louky a Miřetic museli vydat
gestapákům policejní přihlášky obyvatel Ležáků,
soupisy dobytka, parcelní protokoly. Kolem půl jedné
byly Ležáky neprodyšně uzavřeny jednotkami SS (asi 500 mužů) a českým protektorátním četnictvem. Proběhla kontrola policejních přihlášek.
Nacisté soustředili obyvatele, většinou dělníky z lomů, u silnice probíhající osadou. Chybějící děti přivezla ze školy, případně od příbuzných
eskorta. Před pátou hodinou odpolední Němci odvezli do pardubického
Zámečku 47 starců, mužů, žen a dětí. Načež v osadě rabovali. Poté
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jednotlivá stavení zapalovali. Domy hořely celou noc. Následující úpravy
terénu zajišťovala jičínská stavební firma.
Ještě téhož večera nacisté zavraždili nedaleko Zámečku 34 obyvatel
Ležáků, 18 žen a 16 mužů. Sedm osob z Ležáků a dalších více než čtyřicet spolupracovníků parašutistů zastřelili 25. června a 2. července
1942. Všech 13 dětí odvezli ještě v noci z 24. na 25. června do Prahy,
poté do internačního tábora v Lodži, případně do dětského domova v
Puščikovku nedaleko Poznaně. Sestry Jarmilu a Marii Šťulíkovy uznali
za vhodné k poněmčení a předali je pod cizími jmény do německých
rodin. Po válce je přivezl do vlasti policejní inspektor Josef Ondráček.
Jedenáct ležáckých dětí našlo smrt 25. července v plynovém voze v
polském Chelmnu, spolu s nimi jedna dívka z Lidic, stejně jako již dříve
81 dětí z Lidic. Příbuzní parašutistů a jejich spolupracovníci v počtu 254
osob byli hromadně popraveni 24. října 1942 v koncentračním táboře
Mauthausen. Vraždění českých vlastenců v souvislosti s heydrichiádou
probíhalo v Mauthausenu ještě v lednu 1943. Další muži a ženy buď z
blízkosti Ležáků, nebo z pardubického regionu, zatčení jako spolupracovníci paravýsadku Silver A, se ocitli v koncentračních táborech Osvětim, Buchenwald, Ravensbrück a jenom někteří z nich přežili.

Nový Malín
Obec Český Malín byla založena na území dnešní
Ukrajiny skupinou českých přistěhovalců v roce
1871. Dne 13. července 1943 byly však obce Český
Malín a Ukrajinský Malín obklíčeny německým oddílem čítajícím 1500 mužů. Obyvatelstvo Českého
Malína vyhnali do ulic a odvedli do sousedního Ukrajinského Malína,
kde je rozdělili dle věku a pohlaví. Záminkou Němců bylo jejich tvrzení,
že byli údajně napadeni banderovci.
Nakonec byli muži a některé ženy nahnáni do kostela, který Němci polili hořlavinou a zapálili. Ti, kdo se snažili utéci, byli zastřeleni nebo ubiti.
Většinu žen, děti a starce odvlekli zpět do Českého Malína, kde je nahnali do stodol, které následně podpálili. Osudného dne bylo zavražděno celkem 374 Čechů a 26 Poláků v Českém Malíně. V Ukrajinském
Malíně bylo celkem 132 obětí.
Po válce se někteří přeživší obyvatelé a osvobozenečtí vojáci usadili v
obci Frankštát na Šumpersku, který byl v roce 1947 přejmenován na
Nový Malín.

www.vypaleneobce.cz

PARTNERSKÉ OBCE
Zákřov
Zákřov je v současné době místní částí obce Tršice,
která leží v Olomouckém kraji v jižní části olomouckého okresu. Tak jako další z obcích sdružených v Iniciativě i Zákřov byl zasažen běsněním nacistů, a to na
samém sklonku 2. světové války.
Dne 18. dubna 1945 pod taktovkou gestapa z Velkého Újezda dorazili do
Zákřova příslušníci gestapa a prapor Vlasovců pod záminkou střelby partyzánů. Ve večerních hodinách obec obklíčili a začali zapalovat jednotlivá
stavení. Muži byli pozatýkáni a 23 z nich bylo odvedeno do Velkého Újezda,
kde je příslušníci gestapa vyslýchali. Část z nich gestapo propustilo, ale 19
mužů dne 20. dubna 1945 odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Muže, kteří
museli podstoupit nelidské mučení, zavřeli do dřevěné boudy, polili ji benzínem a dehtem a zapálili.
Po válce 14. května 1945 byla těla exhumována, uložena do jedné rakve
a pohřbena na tršickém hřbitově. Na místě tragédie byl roku 1949 odhalen
památník „Zákřovská žalov“ z dílny akademického sochaře Vladimíra Navrátila a architekta Lubomíra Šlapety.

Ploština
Ploština je osada, která leží 3 km severně od Drnovic.
kde až do roku 1945 stávala pasekářská osada, v níž
žilo několik desítek lidí. 19. dubna 1945 byla osada
za přechovávání a podporu partyzánů vypálena německými okupanty. V plamenech našlo smrt 24 obyvatel. Po válce zde
bylo pro pozůstalé postaveno několik nových domů, ale každodenní život
se sem už nevrátil.
V 70. letech byla Ploština vyhlášena Národním kulturním památníkem.
Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován na malém návrší nad osadou v roce 1975 k 30. výročí osvobození a nově zrekonstruován v roce
2008. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény
zavražděných pasekářů.

Prlov
Prlov je malá obec nacházející se na úpatí Vizovických vrchů a byla ke konci války postižena obdobnou
tragédií, jako Lidice, Ležáky a další místa. Ráno
23.dubna 1945 kolem šesté hodiny ranní již byla celá
ves obklíčena asi šesti sty příslušníky německých jednotek. Většina obyvatel byla probuzena střelbou po prchajícím partyzánovi, který tu noc trávil v jednom z prlovských partyzánských "domovů".
Pak začali obsazovat jedno stavení za druhým, ve všech kradli a rabovali.
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Obyvatelé vesnice byli, v některých případech velmi brutálním způsobem,
donuceni shromáždit se v hostinci Antonína Ondráška, kde se připravovaly výslechy. Zadržení muži byli popraveni a Němci rovněž poničili některá stavení v obci. Vybraná skupina, která měla být popravena, šla
Prlovem, u vytypovaných domů se průvod zastavil, Němci chalupu zapálili a oběti hnali do hořících domů. Ti., kteří se snažili uniknout, byli zastřeleni.
Obdobným osudem byly postiženy rovněž Vařákovy paseky, a to pouhé
dva dny před osvobozením regionu vojáky Rudé armády. Nakonec tragického 23. dubna zemřelo 21 obyvatel Prlova, jeden z Bratřejova a jeden
z Pozděchova.

Lačnov
S obcí Lačnov souvisí osud bývalé pasekářské
osady Vařákovy paseky, která čítala deset chalup. Na
samém sklonku 2. světové války v květnu roku 1945
operovala v okolí partyzánská brigáda Jana Žižky,
proti které byla povolána jednotka SS. Po vypálení Ploštiny a Prlova zaútočila část jejích příslušníků dne 2. května 1945 také na pasekářskou
osadu Vařákovy chalupy. Stavení byla vypálena a šest obyvatel mučili a
následně zastřelili, zbylí pasekáři byli hnáni do Valašské Polanky. Dnes
připomíná tragické události pomníček v místech někdejší osady.

Javoříčko
Javoříčko je malá vesnice nacházející se v lesích nedaleko pohádkového hradu Bouzova na území Olomouckého kraje. Dnešní Javoříčko si žije poklidným
životem a málokterý z jeho návštěvníků - mířící zejména do zdejších jeskyní - si je vědom toho, čím je toto místo poznamenáno.
Avšak na samém sklonku 2. světové války, v době, kdy již v Praze probíhalo povstání, vpadli do této obce nacističtí vojáci, domy vypálili a zavraždili 38 jejích mužských obyvatel. Psal se 5. květen 1945.
Osud Javoříčka však není tak pevně zakořeněn v povědomí široké veřejnosti, jako je tomu například v případě Lidic a Ležáků, a naše sdružení
usiluje ve spolupráci s dalšími subjekty o rozšíření povědomí o této tragédii, aby tak přispělo k zabránění opakování obdobných událostí v budoucnosti.
Významným krokem vedoucím k naplnění zmíněného cíle je uzavření Memoranda o spolupráci vypálených obcí na území České republiky vedoucí k udržení odkazu těchto pietních míst. Listinu
podepsali dne 2. března 2009 v Olomouci zástupci Památníku Lidice, obce Lidice, obce Luká za Javoříčko, obce Miřetice za Ležáky
a obce Drnovice za Ploštinu.
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NAŠE AKTIVITY V ROCE 2012
Podpis memoranda s bojovníky za svobodu

Iniciativa spolupracuje s židovskou obcí

Praha 7. února - Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS) a Iniciativa pro podporu vypálených
obcí se chystají spolupracovat na
akcích, které připomenou méně
známé obce vypálené nacisty.
Předsedové ČSBS a iniciativy
Jaroslav Vodička a Filip Žáček
proto v Praze podepsali memorandum o vzájemné spolupráci na udržení památky a odkazu obětí
nacistických zločinů za 2. světové války.

Tršice 2. dubna – Na tršickém
zámku bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Židovskou obcí Olomouc a Iniciativou
pro podporu vypálených obcí.
Jedním z hlavních pilířů spolupráce je součinnost na vytvoření
důstojné připomínky obětí nacistů v Tršicích a jejich okolí, která bude spočívat v podpoře vytvoření
expozice a podpoře péče o místa spojená s holocaustem a dalšími
tragickými událostmi 2. světové války.

Obce získaly peníze na obnovu pietních míst

Vzpomínka na působení partyzánů

Olomouc 12. března - Olomoucký kraj podpořil částkou 1,5
mil. korun obnovu pietních míst v
Novém Malíně, Zákřově a Javoříčku. Smlouvu se starosty příslušných obcí podepsal hejtman
Martin Tesařík. Pietní místa připomínají oběti nacistického vraždění a vypalování obcí v době druhé světové války. „Máme štěstí, že
jsme tuto dobu nezažili, o to větší je naše povinnost připomínat si memento hrůzných událostí,“ uvedl hejtman Tesařík k podpisu smluv.

Konicko 20. dubna - Dobrovolní
hasiči v Konici si ve spolupráci s
Iniciativou pro podporu vypálených obcí a dalšími spolky z Konice na Prostějovsku a blízkého
okolí připomněli působení partyzánů v této lokalitě za 2. světové
války. Vzpomínkové setkání se
uskutečnilo na Březském vrchu v u pomníčku nacházejícím se v místě
u "tří partyzánů."

Odhalení pomníku židovské rodině na Tršicku
Tršice 2. dubna - Po několikaleté přípravě byl na Tršicku ve
spolupráci s Židovskou obcí Olomouc odhalen pomník na místě
lesního úkrytu židovské rodiny
Wolfových. Wolfovi, kteří měli
před 70 lety odjet prvním olomouckým transportem do Terezína, se zde skrývali od června 1942 až do osvobození. Nejmladší
člen rodiny Otta, autor deníku, který bývá srovnáván s deníkem Anny
Frankové, se však osvobození nedočkal. Byl umučen při známé tragedii v Zákřově. Slavnostní akt odhalení pomníku proběhl za přítomnosti amerických studentů z programu The Holacaust Study Tour.
Samotný pamětní kámen a jeho usazení je financováno ze sbírky, kterou v minulých letech uspořádali účastníci tohoto programu v USA.
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Pietní vzpomínka v Prlově
Prlov 21. dubna – Účastníci setkání si připomněli 67. výročí od
vypálení obce Prlov nedaleko Vizovic. Toto místo, stejně jako nedaleká Ploština nebo Vařákovy
paseky (Lačnov) bylo postiženo
koncem 2. světové války brutálním zásahem příslušníky nacistické branné moci. Tyto útoky za sebou bohužel nechaly spálená
stavení a oběti na životech.

www.vypaleneobce.cz

NAŠE AKTIVITY V ROCE 2012
Připomínka 67. výročí vypálení osady Ploština

Vzpomínka na Lidice

Ploština 22. dubna – Stovky lidí
si na pietním území na Ploštině
(obec Drnovice, Zlínský kraj) připomněli tragický osud obce vypálené roku 1945 nacisty. Akce
byla pořádaná Zlínským krajem a
obcí Drnovice ve spolupráci s Iniciativou pro podporu vypálených
obcí a dalšími subjekty. Návštěvníci měli příležitost zhlédnout ceremoniální položení věnců nebo navštívit muzeum na Ploštině.

Lidice 10. června - V letošním
roce si zástupci Iniciativy spolu
se stovkami dalších návštěvníků
připomněli 70. výročí od vyhlazení obce Lidice nacisty. Vzpomínkové setkání pořádané
Památníkem Lidice v místech někdejší obce jako každým rokem
navštívila řada těch, kteří si přišli připomenout osud zavražděných lidických občanů.

Pietní vzpomínka v Javoříčku

70. výročí vyhlazení osady Ležáky

Javoříčko 28. dubna - V Javoříčku se uskutečnila tradiční pietní vzpomínka u příležitosti 67.
výročí od vypálení obce nacisty.
Akci předcházel poklep základního kamene v místech, kde jsou
již dnes vyznačeny základy původních stavení (tzv. hrobodomů)
v obci. Návštěvníci pietní vzpomínky měli příležitost navštívit také nedaleké jeskyně a pro zájemce
dobrovolní hasiči z Konice připravili pochod Konice – Javoříčko. Na
akci se tradičně, tak jako na ostatních vzpomínkových setkáních, podílela pražská vojenská posádky a Vojenská hudba Olomouc.

Ležáky 24. června - Památník
Lidice, pod záštitou ministryně
kultury ČR, ve spolupráci s obecním zastupitelstvem v Miřeticích,
Českým svazem bojovníků za
svobodu a Československou
obcí legionářskou uspořádal „Pietní vzpomínku k 70. výročí vypálení osady Ležáky.“

Vzpomínka na obyvatele Vařákových pasek
Lačnov 30. dubna – Rovněž tragický osud obyvatel bývalé pasekářské osady Vařákovy paseky si
připomněly desítky návštěvníků
letošní pietní vzpomínky. Příslušníci SS na samém sklonku války
povraždili šest obyvatel osady.
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Výročí prvního terezínského transportu
Olomouc 25. června – Olomoucká židovská obec uspořádala za podpory Iniciativy pro
podporu vypálených obcí setkání
připomínající 70. výročí prvního
transportu z Olomouce do Terezína. V rámci výročí se uskutečnilo také setkání s pamětníky
transportů v prostorách někdejšího seřadiště deportovaných – tělocvična základní školy na Hálkově
ulici v Olomouci nebo představení divadelní inscenace „ŠOA.“
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NAŠE AKTIVITY V ROCE 2012
Odhalení rekonstruovaného památníku
v Novém Malíně
Nový Malín 14. července - U příležitosti 69. výročí od vypálení
Českého Malína na Volyni byl
odhalen rekonstruovaný památník v Novém Malíně na Šumpersku. Slavnostní akt se uskutečnil
v rámci tradičního pietního setkání věnovaného vzpomínce na
bezmála čtyři sta zavražděných
volyňských Čechů.

Odhalení nového pietního území na Zákřově

V Žatci si připomněli osud Českého Malína
Žatec 15. července - Na vzpomínku v Novém Malíně navázalo
obdobné setkání v Žatci v Ústeckém kraji, jehož hlavním pořadatelem byl Český svaz bojovníků
za svobodu. Právě z okolí Žatce
přišli v 19. století Češi na Volyni.

Zákřov 23. listopadu – Koncem
roku byl slavnostně odhalen
nově upravený areál památníku
obětem vypálení obce Zákřov.
Jedná se o uvedení do provozu
kompletně rekonstruované přístupové cesty k památníku, nástupní plochy pro potřeby
pietních vzpomínek, dále proběhlo zakonzervování samotného památníku a umístění stožárů na vlajky. Areál památníku byl rovněž doplněn o informační tabuli a další mobiliář, kdy celý prostor doplní
bodové osvětlení. Projekt byl realizován za přispění Olomouckého
kraje a obce Tršice.

Adventní koncert
Ilustrační foto

Navázání užší spolupráce s volyňskými Čechy
Brno 8. listopadu - Podpis memoranda stvrdil již léta fungující
spolupráci obou spolků věnujících se udržení vzpomínky na
Český Malín na Volyni, který postihl stejně tragický osud jako Lidice nebo Ležáky. Cílem této
spolupráce je vzájemná koordinace aktivit, zejména ve vztahu k občanům všech národností a vyznání postižených v letech 1939-1945 zásahem složek nacistiské
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branné moci, a to především ve vztahu k obci Český Malín na Volyni
v roce 1943. Samotná spolupráce má probíhat v několika oblastech,
zejména v realizaci a prezentaci společných projektů.
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Luká 24. listopadu – Iniciativa
pro podporu vypálených obcí se
ve spolupráci s obcí a dalšími
subjekty podílela na organizaci
adventního koncert v obci Luká,
pod kterou spadá jedna z tzv. vypálených obcí – Javoříčko. Toto
předvánoční setkání bylo věnováno také pamětníkům tragických událostí v Javoříčku a jejich rodinám, kterým atmosféru blížících se Vánoc připravil sbor Univerzity
Palackého v Olomouci.

www.vypaleneobce.cz

DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Vedle jednorázových akcí a projektů v rámci jednoho kalendářního roku se Iniciativa pro podporu vypálených obcí podílí také na koordinaci dlouhodobých projektů. Zde přinášíme informace o těch nejvýznamnějších, jejichž příprava byla
započata v roce 2012 a s realizací nebo prezentací výstupů se počítá v období 2013 – 2014.

Digitalizace pietního území v Javoříčku
V rámci projektu realizovaném v
roce 2012 díky finanční podpoře
Olomouckého kraje zásadním
způsobem změnil tvář pietní
areál v Javoříčku. Vznikly zde
půdorysy původních pěti domů,
byla obnovena někdejší historická cesta a projekt počítá také s
doplnění areálu o informační tabule tvořící naučnou stezku. Tato
stezka bude s využitím tzv. QR kódů interaktivním způsobem propojena s webovými stránkami, které mají zvýšit zájem o poznání osudu
Javoříčka u široké veřejnosti. Investorem akce je obec Luká a jeho
představení veřejnosti je plánováno na počátek roku 2013.

Zbudování pietní expozice v Javoříčku
Ve spolupráci s občanským sdružením Nové Javoříčko je připraven projekt na rekonstrukci
budovy někdejší javoříčské školy,
která jako jeden z mála objektů
přečkala řádění nacistů v květnu
1945. Cílem je v jejich prostorách
umístit pietně-muzejní expozici.
Škola by měla sloužit také jako administrativní zázemí areálu a její
prostory budou k dispozici pro pořádání tématických výstav. Počítá se
také s vytvořením archivu a kinosálu, kde se budou moci návštěvníci
prostřednictví dokumentárního filmu seznámit s osudem Javoříčka. V
současné době probíhá rekonstrukce budovy někdejší školy, jejímž investorem je uvedené občanské sdružení.

Dokumentární filmy: Javoříčko, Zákřov
a Nový Malín
Vedle Lidic nebo Ležáků se filmového zpracování dočkaly také osudy
obcí Javoříčko a Zákřov. Osmadvacetiminutový dokument s názvem
„Javoříčko“ byl představen již v roce 2010 a od té doby se stal neodmyslitelnou pomůckou výuky dějepisu na školách v Olomouckém kraji.
V letošním roce byl díky podpoře Olomouckého kraje a Statutárního
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města Přerov natočen dokumentární film „Přerov a jeho válka“,
který vedle známého povstání
železničářů v Přerově v květnu
1945 mapuje také vypálení obce
Zákřov. Premiéra tohoto dokumentu je plánována na počátek
roku 2013. Ve spolupráci se zástupci Nového Malína a volyňských
Čechů již také probíhají přípravy na projektu s cílem formou dokumentu zachytit také osud Českého Malína.

Druhá světová válka na Tršicku
Cílem tohoto rozsáhlého projektu je komplexně zmapovat
události související s obdobím
2. světová války na Tršicku, a to
ukrývání židovského rodiny v
místních lesích v letech 1943 –
1945, vypálení obce Zákřov a
zachytit dopad války na tradiční
obec v Protektorátu. Jednotlivé etapy projektu jsou připravovány ve
spolupráci s Židovskou obcí Olomouc a obcí Tršice. K již realizovaným etapám patří odhalení památníku v místě lesního úkrytu židovské
rodiny Wolfů a rekonstrukce zákřovského památníku v roce 2012. V
roce 2013 budou probíhat práce na realizaci pomníku obětem holocaustu v Tršicích a přípravy na projektu muzejní expozice v prostorách místního zámečku. Jednotlivé prvky projektu by na závěr měly
být propojeny naučnou stezkou.

Druhá světová válka na Valašsku
Tento projekt typově navazuje na aktivity v Tršicích na Olomoucku a
je zarámován lokalitou Valašska ve Zlínském kraji. Výstupem projektu
by měl být rekonstruovaný pomník obětem vypálení obce Prlov a vybudování edukačních prostor a expozice v replice valašské chalupy
nacházející se na katastru obce Prlov, která by měla sloužit široké veřejnosti. Závěrem projektu by se měla stát naučná stezka „Po stopách
partyzánů na Valašsku“ spojující lokality Prlov – Ploština – Lačnov.
Projektové přípravy budou probíhat v roce 2013.

www.vypaleneobce.cz

SPOLUPRACUJÍCÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Oblasti spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu
1. Spolupráce na projektech v oblasti výchovy a vzdělávání. Jedná se o aktivity podporující využívání památných míst k výchovnému působení na širokou veřejnost.
2. Participace na realizaci pietních vzpomínek a vzájemná výměna delegací u příležitosti těchto a dalších
akcí.
3. Společná prezentace a propagace odkazu památných míst navenek v rámci České republiky i v zahraničí.

Oblasti spolupráce s Židovskou obcí Olomouc
1. Spolupráce na projektech v oblasti výchovy a vzdělávání. Jedná se o aktivity podporující využívání památných míst k výchovnému působení na širokou veřejnost.
2. Participace na realizaci akcí a vzájemná výměna delegací u příležitosti těchto a dalších projektů.
3. Prezentace a propagace společných projektů v rámci České republiky i v zahraničí.
4. Spolupráce na vytvoření důstojné připomínky obětí nacistů v Tršicích a jejich okolí, která bude spočívat zejména v podpoře vytvoření expozice a podpoře péče o místa spojená s holocaustem a dalšími tragickými událostmi 2. světové války.

Oblasti spolupráce se Sdružením Čechů z Volyně a jejich přátel
1. Spolupráce na projektech v oblasti výchovy a vzdělávání. Jedná se o aktivity podporující využívání památných míst k výchovnému působení na širokou veřejnost.
2. Participace na realizaci akcí a vzájemná výměna delegací u příležitosti těchto a dalších projektů.
5. Prezentace a propagace společných projektů v rámci České republiky i v zahraničí.
6. Spolupráce na vytvoření důstojné připomínky obětí nacistů v Českém Malíně.
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PODĚKOVÁNÍ
Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu a spolupráci nejen v
roce 2012 zástupcům Kanceláře prezidenta republiky, představitelům Vlády České republiky, jednotlivých komor Parlamentu České
republiky, Pardubického, Středočeského, Olomouckého a Zlínského
kraje, starostům obcí a zástupcům jednotlivých spolků a organizací.
Zejména děkujeme za podporu Armádě České republiky, náčelníku
Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zdeňku Jakůbkovi, někdejšími ministrovi obrany Alexandu Vondrovi a jeho týmu, místopředsedům Senátu Parlamentu České republiky paní Aleně
Gajdůškové a Přemyslu Sobotkovi. O podporu našich aktivit se významně zasloužili také hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík
a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Díky všem jmenovaným
a řadě dalších se nám v roce 2012 podařilo dosáhnout takových výsledků.
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KALEIDOSKOP AKCÍ
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