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 Nepocítí hlad ani žízeň a pouštní žár ani sluneční svit jim neublíží. Ten kdo stane v jejich 

čele, s nimi bude mít soucit a povede je k pramenům vod.   
Izaiáš  49, 10   

 (Heslo Jednoty bratrské 25. 3. 2012) 

 

Zápis z výroční schůze MORAVIAN v pondělí 19. 3. 2012  
1. Zahájení: Letos jsme se sešli v chřipkovém období v menším počtu, zahájili jsme modlitbou. 
2. Zpráva o činnosti v r. 2011: Zde ji neotiskujeme, členové byli informováni v průběhu roku. 
3. Muzeum:  
- Úklid: Minule jsme si rozdělili jak bude zajišťován  (J.Andršová, L.Billová, M.Kulovaná, D.Říčan, 
L.Kuc) Písemně byl zpracován a vyvěšen „rozpis úklidu“, nikdo se k němu nevyjádřil, děkujeme všem, kteří 
se přičinili, že se pravidelně provádí. Některé kouty jsou však ještě ověšeny pavučinami. 
- Dokončení panelů do expozic: Chybí dokončit 4+2 panely. 
- Různé nutné práce: V letošním roce D.Říčan nemůže organizovat Workshop, proto navrhuje sejít se ke 
společné celodenní  společné brigádě v průběhu roku. 
- Propagace muzea: Zatím nemáme žádný propagační leták. 
- Kanalizace: V celém Suchdole se buduje kanalizace, průvodním jevem je zablácené okolí. Muzeum bude 
napojeno v následujících měsících a terén upraven. 
- Odvodnění dvorku: Zaplavování dvorku vodou z potoka nás sužovalo odpočátku existence muzea, je 
v plánu provést nové odvodnění v letošním roce. 
4. Ubytovna: Využilo jí cca 60 hostů, zisk jde na účet majitele, tj městyse, o provoz se stará Moravian. 
Časově nás zatěžuje, povinnost 5 let provozovat ubytovnu již uplynula, je to však lepší varianta, než mít zde 
trvale ubytovanou rodinu. 
5. Putovní expozice D. Zeisberger a jeho sen o Moravských indiánech: v minulém roce navštívila 
Šternberk, Mor. Třebovou, Šumperk, Přerov. Dvou vernisáží se zúčastnil H.Schinzel z Mnichova osobně. 
V Olomouci se nepodařilo přes velké úsilí výstavu někde uplatnit. 
6. Zpráva pokladní: 
BÚ  ČSOB    19. 3. 2012                                                 92.116 Kč 
Hotovost v pokladně   19. 3. 2012                                    9.211 Kč  
Zpráva „Akce taška“ v r. 2011. Byly zakoupeny 4ks střešních tašek á 500Kč. 
7. Zpráva revizní: Bude přednesena na další schůzi. 
8. Kontrola usnesení z r. 2011: Všech 10 usnesení bylo přečteno zhodnoceno, komentováno. 
9.  Schválení zpráv:  Schváleny bez připomínek. 
10. Volby výboru a revizní komise  na r. 2012–15: Jednohlasně navrženi a schváleni dosavadní členové 
výboru – Daniel Říčan, Zdeněk Valchář, Lubomír Kuc. Revizní: D.Valchář, P.Kunz. 
11. Navrhovaná činnost v r. 2012 
- VI.Konference 2012 na téma „MB v polárních oblastech“ – hlavní akce roku 19.-21.října.  
- Bude financována z příhraničního grantu česko-polsko „Objevujeme dějiny společné pro Kravařsko a  
Těšínsko“, proto bude konference zaměřena i na toto zajímavé téma. 
- Spolupořádající partneři: Dosud se vyjádřili 4  
- Patroni konference: Dosud se vyjádřili 2 
- Přednáškové dny: Pátek, sobota a neděle jen pro přátelské rozhovory a program pro zahraniční hosty. 
- Referáty: Dosud přihlášeno přes 25 referátů, které byly shledány jako zajímavé a bylo by škoda je odříci, 
proto uvažujeme o možnosti pořádat hlavní program dopoledne a dále formou workshopů současně běžících 
na různých místech. 
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 – Doprovodný program:  Rozsvícení „Kleinschmidtovy lampy“, zájezd do Mankovic a Ženklavy, odhalení 
pamětní desky Mat. Stachovi, otevření „Lesního kostela“, výstavka fotografií z Grónska a litografií G.Doré, 
promítání filmů. 
- Schůzka organizátorů: Bude svolána, jakmile bude shromážděno více konkrétních nformací. 
- Finanční zabezpečení konference: D.Ř. nastínil předpoklad finančního krytí výdajů, v případě že obdržíme 
příhraniční grant. Vše vychází příznivě, přes vysoké náklady 170 tis. Kč. 
- Propagace v médiích: Hledáme někoho, kdo se postará o tuto oblast. 
- Pamětní deska Mat. Stachovi v Mankovicích:  Rodáci ze SRN (J.Christ)nabídli spolufinancování. 
 
- Zájezd do Herrnhutu (320 let od naroz.K.D.): Případnou organizaci přenecháme zaměstnancům ÚMě. 
Suchdol n. O., někteří členové by se případně připojili, pokud bude učiněna nabídka.      
- Informovanost členů: Rozptýlenost našich členů, je díky internetu zvládnutelná. Stávající způsob 2-3 
zpravodaje za rok shledán jako dostačující. Distribuce elektronickou cestou je pro většinu členů vyhovující. 
Další stručné aktuální zprávy cca 4x do roka jsou rozesílány taktéž hromadnou poštou.  
- Projekt podnikatelský „Moravští bratři“: Úsilí podnikatelů zůstáváme nakloněni, očekáváme, že může 
být velmi přínosný. 
- Internetové stránky: Úkol do dalších dnů – nalézt člověka, který by aktualizoval obsah a celkově se 
staral o chod prezentace našich záměrů na internetu. 
- Tisk publikací: Via exulantis – vydáme v rámci grantu Konference 2012 
                              MB ze Suchdolu (česky a polsky) - v rámci grantu Konference 2012 
                              Mat. Stach – D. Loula nabídl financování z prostředků, které opatří 
                              Kristian David autor Dr. Štěříková             -,,- 
- Propagace v regionu: D. Strnadel si bere za své navštívit starosty obcí regionu, povzbudit jejich zájem o 
téma MB alespoň formou fin. příspěvku. Bude vyslán do obce Mankovice, rodiště Stachů s konkrétní 
žádostí o spolupráci a účastí na konferenci.  
- Vydat novoročenku 2013: zajistí Z. Valchář 
12. Pamětní zeď v Parku MB: D.Říčan referoval o možnosti zrealizovat tento záměr, který se nepodařilo 
vložit do žádosti o grant Konference 2012. 
13. Promítání fotodok. z činnosti: Promítli jsme si cca 100 fotografií z různých akcí.v r.2011. 
14. Usnesení: 
č.  1  Odměnu pokladní za r. 2011 -  1000,- Kč      
č.  2  Putovní výstava D.Zeisberger – nadále je pověřen organizací D.Říčan 
č.. 3  Souhlasíme s realizací podané žádosti o grant česko-polsko 180 tis.Kč. 
č. 4. Souhlasíme s podáním žádosti o grant na zeď v parku MB ½ mil. v příp. že se zajistí předfinancování. 
č.  5. Souhlasíme s finnační spoluúčastí rodáků z Mankovic za stanovených podmínek. 
č.  6. Realizace lesního kostela a zařazení do programu konference. 
č.  7. Souhlasíme s vydáním publikace Mat. Stach s podmínkami D.Louly. 
č.  8. Souhlasíme s vydáním Kristian David s podmínkami D.Louly. 
č.  9. Souhlasíme s vydáním novoročenky 2013 a jejich rozesílání. 
Schůze se zúčastnili tito členové: D. Říčan, Z. Valchář, D. Strnadel, L.Janča z Ostravy, D. Valchář, H. 
Staňková 
Zapsala: H.Staňková a pro potřeby Zpravodaje Moravian text upravil D.Říčan 
 
Co se do výroční schůze nevešlo: 
- Zakoupili jsme 100ks L. Mašínová: Moravané, v prodeji je za 220 Kč, upozorňujeme, že je to vhodný dárek k narozeninám, 
příp. vánocům pro vaše blízké. Potřebovali bychom investované peníze brzy získat zpět prodejem. 

- Infotabule Via exulantis  - dosloužila, kdo se postará o novou? 
- Infotabule David Nitschmann Syndikus - dosloužila, kdo se postará o novou? 
 

Prosíme naše členy, aby se podělili o úkoly, které by mohli zvládnout na dálku, neboť těch, 

které jsou do konference před námi je ohromné množství. 
 
 

Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. 
Náklad: 30 výtisků. Ostatním členům rozesláno elektronickou poštou.  Kontakt: Daniel Říčan, Čsl. armády 
276, 742 01 Suchdol nad Odrou , 556 736 855, daniel.rican(zav1náč)quick.cz           


