
Vážení zastupitelé, pane starosto,

vzhledem k blížícímu se výročí 100 let od ukončení 1. světové války navrhujeme jako důstojné připomenutí
těchto událostí umístění kopie pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na průčelí budovy bývalé školy, č.p.
103.
Finanční náklady  - cca 44 500,- Kč by se pokusil získat Hlízovský unikátní spolek (dále spolek HUS) vlastní
cestou (oslovením sponzorů, využitím grantových a dotačních titulů apod.), v případě potřeby navrhujeme
dofinancování z finančních prostředků obce Hlízov.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Hlízov  souhlasí  se  zhotovením  a  umístěním  pamětní  desky  legionáře
Františka Kočárníka dle obrazové předlohy. Technicky a finančně akci zajistí Hlízovský unikátní
spolek, v případě potřeby dojde k dofinancování z finančních prostředků obce Hlízov v max. výši
45 000 Kč. Termín dokončení projektu -  říjen 2018.

Zdůvodnění a podrobný popis projektu   

V roce 2018 uplyne 100 let od ukončení 1. světové války. Naše obec, stejně jako mnoho dalších, byla tímto
celosvětovým konfliktem zasažena přímo i nepřímo. Mezi přímé oběti patřila i řada obyvatel Hlízova, kteří
padli v bojích, o některých existují historicky dohledatelná fakta, o některých obětech bohužel již ne.

Naši  předkové  si  byli  vědomi  zásluh  těchto  občanů  a  jejich  skutky  i  strašlivou  událost  dějin  si
připomínali.  Hmatatelným důkazem je  v  současné  době památník  padlým v 1.  světové  válce,  který  byl
odhalený 29. června 1924.

Málo se však již  ví,  že na průčelí  budovy bývalé školy byla umístěna pamětní  deska legionáře a
hlízovského rodáka Františka Kočárníka, odhalená 24. května 1936. Na desce byl nápis: "Do této školy chodil
dobrovolník  František  Kočárník.  Vstoupil  v  srpnu 1914 do slavné Roty  Nazdar  a  padl  za  svobodu vlasti
26.4.1918 v bitvě u Bois D´ Hangard. Legionář statečný a věrný!" Doklady o tom, kdy byla odstraněna,
nejsou, pravděpodobně to bylo v době okupace za 2. světové války, zároveň se deska ztratila. Dochovala se
však její fotografie v Pamětní knize obce Hlízov. Stejnou fotografii získal spolek HUS i od rodiny Machovských,
která žila v Hlízově dlouhá léta.

Spolek  HUS v  souladu se  svými  cíli  jednoznačně  podporuje  znovuvytvoření  pamětní  desky  a  její
umístění  na původní  místo. Jednalo by se o připomínku zásluh hlízovského rodáka v době 1.  sv.  války,
zároveň i o důstojné připomenutí historické události. Projekt lze vnímat i jako zachování paměti naší obce,
uctění činů našich předků.

Spolek HUS oslovil na základě doporučení paní sochařku Vlastu Samohrdovou, která vyčíslila náklady
na zhotovení a navrhla umístění kopie pamětní desky na průčelí budovy. Umístění vychází z historických
fotografií, kde je jasně patrný obrys po jakési odstraněné desce. 

MgA. Samohrdová zpracovala rozpočet pro velikost desky  80 x 46 cm, který předkládáme:

sekané, stříbřené písmo: 15 000 Kč (100 Kč / písmeno)
reliéf (modelování, odlitek, vysekání do kamene): 25 000 Kč
materiál (černá žula o síle 3 cm a bílý mramor):  3 000 Kč
osazení desky:  1 500 Kč
celkem: 44 500 Kč

 
Vzhledem  k  výše  uvedeným  faktům  předkládáme  tento  návrh  k  projednání  na  zasedání
Zastupitelstva obce Hlízov a navrhujeme schválení výše uvedeného návrhu usnesení.

Pavel Rak
Mgr. Jitka Šimková



Obrazová příloha:


