Plán činnosti sdružení pro rok 2014
Rokem 2014 začíná několikaleté období stoletých výročí událostí první světové války a už
nyní je jasné, že bude nadmíru bohaté na nejrůznější akce s ním související. Zároveň se jedná
zřejmě o jedinečnou příležitost k propagaci tématu i naší činnosti, navazování dalších
zajímavých kontaktů i hledání možností, jak posunout naši činnost na další úroveň. Hlavními
oblastmi naší činnosti v roce 2014 by měly být tyto aktivity:
1) Projekt naučné stezky 28. pěšího pluku u Stebníku – během roku 2014 společně
s dalšími zainteresovanými subjekty realizovat projekt s tím, že jeho vyvrcholením
bude rekonstrukce událostí z dubna 1915 ke stoletému výročí v dubnu příštího roku.
Z naší strany především připravit průvodce a texty na některé informační tabule a
zajistit převoz památníku.
2) Připravit k vydání (v příštím roce) knihu o LIR 13
3) Pracovat postupně na Bílé knize o Stebníku s tím, že její vydání směřujeme na jaro
2015.
4) Absolvovat několik badatelských návštěv vídeňského Kriegsarchivu.
5) Zvýšit důraz na publikování výstupů – účast na konferencích, příspěvky do časopisů,
portál, …
6) Uskutečnit dvě výzkumné expedice – jednu do Srbska (základní zmapování terénu),
jednu do Polska (po stopách české 10. pěší divize) s víceméně informativním
přesahem na Ukrajinu.
Ačkoliv tyto plány představují samy o sobě dost náročný program, nemělo by se pro ně
zapomínat ani na aktivity, které už probíhají, jmenovitě:
1) Černovír – jelikož situace ohledně rekonstrukce hřbitova se nemění a nic nenasvědčuje
tomu, že by město splnilo svůj slib a do listopadu 2014 ji dokončilo, bude zřejmě třeba
letošní pietní akt v Černovíře uspořádat ve větším stylu než minulé.
2) Databáze padlých vojáků – bylo by velmi vhodné tento projekt během roku 2014
rozjet v mezinárodním měřítku, uvést ve známost, představit ho některým institucím a
začít pracovat na zapojení ostatních subjektů. Krom toho by se do něj měly začít
vkládat údaje získané z Katastru válečných hrobů pro ČR.
3) Portál velka.valka.cz – pokračovat v jeho plnění daty, především ve shánění materiálů
pro sekci Osudy našich předků, jejich zpracovávání a zveřejňování.
Vzhledem k rozsahu našich aktivit v posledním roce a hlavně rýsujícím se novým projektům
v období následujícím vyvstává jeden zásadní úkol strategického významu:
Hledat možnosti financování činnosti sdružení prostřednictvím grantů, fondů,
dotací, spolupráce s odbornými institucemi (např. muzea), individuálních
příspěvků, případně placených služeb…

