Výroční zpráva o činnosti spolku Signum belli 1914
za rok 2016

Členové
Během roku 2016 se členská základna nezměnila.

Činnost spolku
Činnost spolku je průběžně podrobně dokumentována na internetových stránkách sdružení
(http://signumbelli1914.cz), zde tedy zrekapitulujme nejdůležitější aktivity během roku 2016:

Plánované aktivity
1) Ano, je to trapné, ale knihu o LIR 13 jsme ani v roce 2016 nevydali. Pod rukama se
nám rozrostla tolik, že nebylo reálné práci dokončit v loňském roce. V letošním roce
už ale opravdu dokončujeme pouze rozpracované věci a knihu dále nerozšiřujeme,
takže na letošním vánočním trhu již jistě bude...
2) Badatelské návštěvy Kriegsarchivu i Pražského VÚA proběhly hojně a úspěšně, co se
týče Kriegsarchivu, podařilo se nám na konci roku získat dalšího spolupracovníka a
jezdíme nyní ve třech, což umožňuje prostudovat na jednu návštěvu více materiálů.
3) Expedice do Rumunska proběhla úspěšně a byla velmi objevná.
4) Databáze
ztrát
IR
81
je
přístupná
na
našem
webu
(http://www.velkavalka.info/projekty/Verlustlisten/verlustlisten_IR81.php). Obsahuje
zatím záznamy z let 1914 a 1915, postupně bude však rozšiřována o další seznamy.
5) Naopak naše databáze padlých a hřbitovů se nerozvíjí, neboť značně podobný projekt
rozjíždí pražský VHÚ a bude efektivnější zapojit se do jeho projektu (jakmile bude v
pokročilejší fázi a bude to mít smysl), než se snažit o provozování vlastního systému.
6) Vzpomínka na padlé vojáky na olomouckém hřbitově Černovír proběhla i letos;
myšlenka umístit na hroby vojáků aspoň několik tabulek se jmény závisí nyní na
ochotě MO ČR poskytnout projektu podporu.
7) Rzepiennik Marcziszewski – zdá se, že místní orgány a organizace směřují k jeho
rekonstrukci oficiální cestou, my situaci pouze z povzdálí sledujeme.
8) Přepisování seznamů ztrát jihlavského IR 81 díky dobrovolníkům úspěšně pokračuje
(ke konci roku 2016 máme hotové celé roky 1914 a 1915 a většinu 1916). I jiné
aktivity kolem jihlavského pluku nabíraly během roku tvar, seznámili jsme se s
několika lidmi, kteří se o téma rovněž zajímají nebo disponují různými materiály a
měli by zájem o spolupráci.

Aktivity mimo původní plán
1) Expedice do Srbska – několikadenní zájezd za úvodním seznámení s prostředím,
během něhož se především podařilo navázat kontakt s místním badatelem o tematiku
se zajímající, což nám otevírá možnosti výzkumu do budoucna.

2) Přednášky o jihlavském pluku (Jihlava, Ostašov) i o moravských jednotkách obecně
(Brno) ve druhé půli roku nám otevřely cestu k mnohem intenzivnější „přednáškové“
činnosti v příštím roce.
3) Miniexpedice na Výravu a ke Stebníku nám umožnila doplnit si chybějící střípky k
pochopení bojů v těchto oblastech, miniexpedice do Slovinska a Itálie potom mimo
jiné konečně navštívit vojenský hřbitov v Palmanově nebo pozice IR 81 nad
Monfalcone...

