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Konkrétní program Hlízovského unikátního spolku na období
2015-2020 schválený členskou schůzí dne 29.12. 2015
1. Iniciujeme veřejné i odborné diskuse o vzhledu (stavu) a budoucnosti
kulturního a přírodního prostředí v obci a jejím okolí.
2. Shromáždíme fotografie Hlízova z doby minulé a pořídíme nové fotografie
současné podoby, z těchto materiálů uspořádáme výstavu pro veřejnost.
3. Uspořádáme 1. ročník cyklistického/turistického výletu/pochodu
„Jarní
putování se svatým Jakubem“ po trasách v okolí Hlízova. O účast na této akci
požádáme i spolky z okolních obcí.
4. Obnovíme tradici pálení hranice v den výročí upálení mistra Jana Husa, která
byla v Hlízově udržována od roku 1918 až do 60. let 20. století, jak je
doloženo v Pamětní knize Hlízova. Zkratkou našeho spolku se hlásíme
k odkazu M. J. Husa a zakládáme spolek v roce 2015, kdy si český národ
připomíná 600. výročí jeho smrti.
5. Budeme pořádat volnočasové aktivity s tradicí od roku 2011 - dílničky pro děti
i jejich rodiče a prarodiče zaměřené výtvarnými technikami na čtvero ročních
obdob.
6. Uspořádáme na zahradě mateřské
s doprovodným programem.
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7. Ve spolupráci s Římskokatolickou církví Sedlec uskutečníme každoročně mši za
živé a zemřelé obyvatele obce při příležitosti Památky zesnulých.
8. Pro veřejné prostranství v obci zhotovíme s pomocí dětí z obce betlém
vystavovaný v době vánočních svátků.
9. Umožníme občanům odnést si do svých domovů Betlémské světlo.
10. Zrealizujeme pro veřejnost podzimní lampionový pochod za světýlky.
11. Zmapujeme dle kroniky obce a informací od příbuzných osudy hlízovských
občanů, kteří bojovali v 1. světové válce a zpřístupníme zjištěné skutečnosti
současným občanům.
12. Pokusíme
se
připojit
k aktivitě
portálu
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10926660802-nase-valka-pomniky
a
iniciujeme záznam o historii pomníku v Hlízově.
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13. Zahájíme jednání s obecním úřadem o přidělení finančních prostředků na
opravu pomníku legionářů a důstojnou úpravu okolí.
14. Vybudujeme informační tabuli u pomníku legionářů, pokud získáme souhlas
obecního úřadu, protože pozemek je vlastnictvím obce.
15. Iniciujeme vytvoření kopie pamětní desky z roku 1936 informující, že
hlízovskou školu navštěvoval Fr. Kočárník, který padl jako legionář
v 1. světové válce a znovu ji odhalíme na průčelí bývalé školní budovy.
16. V roce 2018 uspořádáme na upraveném prostranství u pomníku pietní
shromáždění u příležitosti 100. výročí ukončení 1. světové války a v kulturním
domě nainstalujeme výstavu s tematikou 1. světové války. Pokusíme se zapojit
do realizace tohoto několikaletého projektu všechny občany, kteří projeví
zájem.
17. Zpřístupníme informace o životě v obci v době 2. světové války. Tyto aktivity
spojíme s uctěním památky na neznámého sovětského vojína, který přišel o
život při osvobozování naší vlasti.
18. Od pamětníků nashromáždíme audio a videozáznamy vyprávění o životě v obci
od r. 1945 do r. 1989.
19. Pokusíme se získat finanční zdroje na aktivity spolku především pomocí dotací
a grantů.
20. Navážeme kontakt s podobně zaměřenými organizacemi v Hlízově i v širším
regionu, pokud budou mít o spolupráci zájem.
21. Výsledky naší práce se budeme snažit představovat občanům formou
veřejných prezentací.

Realizace akcí bude samozřejmě záviset na finančních prostředcích,
které se podaří spolku získat.

Hlízovský unikátní spolek, Hlízov 172, 285 32 Hlízov, IČO: 04348257, bankovní spojení: 414151415/2010

