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Dne 24. 6. 2013
Projekt Československé obce legionářské, 3. ročník,
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.
a primátorky Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové.
V neděli, dne 23. 6. 2013, bude zažehnut v Ležákách OHEŇBEZNADĚJE za účasti předsedkyně
poslanecké sněmovny, hejtmana Pardubického kraje a předsedy ČsOL. Tento oheň převezmou žáci
Základní školy Včelákov a Základní školy Skuteč (z těchto škol bylo v den vypálení osady Ležáky
odvlečeno 5 žáků místně příslušných k osadě Ležáky, kteří byli později zavražděni v polském
Chelmnu).
Následující den ráno, tedy 24. 6. 2013, bude provedena pieta dětí v Ležákách, poté bude odstartován
pochod OHEŇBEZNADĚJE žáků z výše uvedených škol a účastníků z dalších přihlášených škol, kteří
si přinesou své lucerny (registrace v době do 9.15 hod.), po trase naučné stezky NKP Ležáky,
Habroveč, Louka, Vrbatův Kostelec (5 km)
Ve Vrbatově Kostelci nastoupí žáci s doprovody do zvlášť vypraveného vlaku ČD a převezou oheň do
Pardubic, během jízdy vlaku bude prezentován pracovníky ČsOL tematicky koncipovaný vhodný
doplňkový program (11.59 – 13.02, cesta vlakem 32 km)
Z pardubického nádraží OHEŇBEZNADĚJE žáci přenesou pěšky do Pardubiček na Zámeček (5 km),
kde proběhne pietní akt k uctění památky popravených. Před budovou magistrátu města Pardubice se
k pochodu připojí primátorka Pardubic. Průvod bude doprovázen m. j. historickými vojenskými vozidly,
vojáky v dobových uniformách KVH Pardubice a jízdní jednotkou Městské policie Pardubice na
koních.
Možnost připojení k pochodu OHEŇBEZNADĚJE :
1) Ležáky, prezentace od 8.30 do 9.15, odchod 10.15
2) Vrbatův Kostelec, zastávka ČD, odjezd vlaku 11.59
3) Kdekoliv na železničních stanicích po trase jízdy vlaku (Os 5340 – V. K. 11:59-13.02 PA)
4) V Pardubicích na hlavním nádraží, příjezd vlaku 13.02, pokračování pochodu směr Zámeček
13.15 hod.
5) Na pardubickém náměstí před radnicí kolem 13.30 hod.
Z Pardubiček OHEŇBEZNADĚJE žáci ZŠ Včelákov a ZŠ Skuteč převezou autobusem do Prahy,
po cestě bude jedna velmi významná zastávky s programem, a to v obci Senice (u Poděbrad),
kde výsadek SILVER A seskočil. Program připravujeme ve spolupráci se starostou obce.
25. 6. 2013 program dětí a prezentace projektu OHEŇBEZNADĚJE v Praze (návštěva Dykovy
ulice, Resslovy ulice, Armádního historického muzea, Vítkova). Odpoledne odjezd z Prahy
směr polské hranice, zastávka v Lázních Toušeň, kde bude položena kytička ke hrobu gen.
Tomáše Sedláčka, který se dvakrát projektu zúčastnil.
26. 6. 2013 příjezd do Lodže, do Chelmna, pieta za účasti oficiální delegace ČsOL a dalších
představitelů za ČR. Odpoledne odjezd do ČR, příjezd do Skutče a Včelákova v nočních
hodinách.
Projekt připomíná tragický osud dětí, studentů a dalších obyvatel Ležáků. Mladí lidé pochodem
uctí památku statečných předků. Dílčím vyvrcholením projektu je společná pieta na Zámečku
v Pardubičkách a prezentace projektu v Praze, dovršením cesty dětí a dalších protagonistů
projektu OHEŇBEZNADĚJE pak pieta v Chelmnu.

Pozn.: Žlutě a zeleně vyznačené aktivity jsou oproti minulým dvěma ročníkům nové! Projektu
se nově účastní i žáci Vojenské střední školy z Moravské Třebové, žáci Gymnázia Hlinsko,
zástupci Sokola Pardubice, zástupci Gymnázia Pardubice Dašická, zástupci ZŠ Štefánikova
Pardubice.
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