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HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
V SUCHDOLE NAD ODROU

Číslo 42

28. 12. 2014
Odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo,
které má moc spasit vaše duše. Jak 1, 21
(Hesla Jednoty bratrské 2014)

**** Úvodem

***************************************************

Toto číslo je vydáno s velikým zpožděním. V minulém roce se střídaly jedna akce za druhou a to je náš
věčný problém, že nezbývají síly něco o nich publikovat, informovat vás i veřejnost. Mezi nejzdařilejší
bychom mohli zařadit odhalení pamětní desky v Herzogwaldu, ale v českém jazyce k veřejnosti
nedoputovala žádná zpráva. Předkládám to ke zvážení členům s talentem reportérským, že potřebujeme
posílit naše znavené řady.
*** Za námi je:

***********************************************

9. workshop v muzeu
Byl uspořádán pro 9 žáků 5. a 7. tříd a těší se značné
popularitě. Společně strávili tři dny 23.-25. června na
ubytovně muzea. Dopoledne i odpoledne se provádí různé
práce užitečné pro muzeum a Park Moravských bratří.
Věnovali jsme několik hodin i archeologické činnosti a
večery byly vyplněny povídáním o minulosti Suchdolu,
seznamovali se s pomocnými vědami historickými.
Prováděné práce: Texty na panelu Hernhut, opraveny
schody na půdu, nátěry dřevěných předmětů proti
červotočům, konzervace kovových předmětů, ošetření
stromů v parku, oprava infotabule David Nitschmann
Syndikus, sekání písma do pískovcových desek aj.
Oblíbené jsou tyto workshopy všemi. Konají se v době, kdy známky jsou napsány na vysvědčeních,
žáci si odpočinou od učitelů, učitelé od žáků a muzeum získá další mladé příznivce.
Spolek „Za Opavu „
Jde o skupinu nadšenců, kteří opravují na Opavsku kapličky a drobné lidové stavby. Přátelé z tohoto
spolku si udělali pracovní víkend 21. – 24. srpna v ubytovně našeho muzea. Přijelo 8 dospělých, 4 děti a
pes. Strávili víkend opravdu pracovně. Natírali, napouštěli dřevěné předměty proti červotočům, dodláždili
dvorek, obnovili písmo na kamenné desce pod sochou císaře Josefa II. ale především, pomohli nám
s umístěním pamětní desky v Herzogwaldu. Děkujeme vám!
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Odhalení pamětní desky v Herzogwaldu 23. 8. 2014
Návštěva zaniklé vsi Herzogwald v r. 2013, kde byl
v letech 1890 – 1946 sbor Jednoty bratrské, nás inspirovala
k umístění pamětní desky v místech, kde stála budova sboru.
Pískovcovou desku nám darovala firma UNISTAD – K.
Pšenica. Písmo do desky si úspěšně zkoušeli sekat někteří
žáci - účastníci workshopu 2014. Dokončení se však ujal
místní rytec Mirek Uhlíř.
V pátek den před vlastním odhalením jsme podnikli
výpravu do Herzogwaldu. Velice nám vypomohli členové
spolku „Za Opavu“ svou aktivní účastí. K našemu
překvapení, vegetace se zde chová jako v deštném pralese.
Velice pracně jsme hledali zeď a odstraňovali liánovitý bujný
porost, prosekávali se k zídce, do které jsme chtěli desku zabudovat. Část zídky jsme pak opatrně
rozebrali, umístili desku a obložili ji dalšími kameny,
kterých se zde z někdejší budovy sboru nalézá ohromné
množství. Končili jsme za tmy a s deštěm za krkem, jak
nám jej letošní rok neustále a hojně servíroval.
Následující den v sobotu 23. srpna se vydává kolona
našich aut znovu do Herzogwaldu. Za městečkem Dvorce
jsme potkali 2 muže, kteří na nás mávají. Jsou to naši
přátelé Karl-Heinz Körper a jeho syn Alexander. Jsme
s nimi ve styku od r. 2007, ale dnes se vidíme poprvé. Jsou
to potomci členů Jednoty bratrské z Herzogwaldu, kteří byli
v r. 1946 odsunuti a přijal je sbor v Neuwiedu, později sbor
původem český exulantský Český Rixdorf (Berlín).
Na cestě před pamětní deskou se konala krátká
bohoslužba, kterou vedl br. Valchář. Hovořil na text 1.Kor.
4, 1-2. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky
Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá
nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.
Vyvrcholením byl slavnostní akt, odhalení pamětní desky a
společné fotografování. Pak teprve nastala ta chvíle, kdy
jsme se shlukli kolem našich zahraničních přátel a dychtivě
je zahrnujeme otázkami, kterých je mnoho. Vždyť už toto
místo nás k tomu vybízí. Kdysi zde bylo živo, běhaly zde
děti, jezdily povozy, slavilo se, rodilo a umíralo a nyní vše
milostivě opět přijala příroda, jako by civilizace do těchto
míst ještě nikdy nepronikla. Dozvídáme se ale také, že mají
úzkou rodinnou vazbu na sbory Jednoty v Jižní Africe,
protože manželka Karl-Heinze odtud pochází a je dcerou kazatele Engela. Podnikli jsme procházku na
hřbitůvek Jednoty bratrské a pak i k domu jeho rodičů. Je to jeden ze dvou domů, které dosud stojí a je ve
velice dobrém stavu. Dodatečně jsme se dozvěděli, že současný majitel je i majitelem pozemku, na němž
stál sborový dům Jednoty bratrské. Rozloučili jsme se a rozjíždíme se do různých stran.
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Nad pamětní deskou je malá mohyla, půjdete-li kolem, přiložte i svůj kámen! Není to špatná tradice.
Působí dobrým dojmem vše, co roste, vyvíjí se a mohutní.
Muzeum Moravských bratří naši zahraniční hosté navštívili v pondělí, kde se dozvídáme další
podrobnosti o osudu rodiny a jejich sboru v Herzogwaldu. Z toho mála co si odsunutí členové Jednoty
s sebou v r. 1946 odvezli, jsme přijali několik cenných památek, darovaných muzeu.
Sbor Herzogwald je pro nás další příležitostí vyprávět o misijním úsilí Moravských bratří a jejich
obětavosti inspirované Božím Slovem.
Návštěva autobusového zájezdu z Bethlehemu 4. července
Naši pozornost upoutala zpráva o chystané návštěvě Muzea Moravských bratří. Vedl ji ředitel archivu
v Bethlehemu Dr. Paul Peukert. Snažili jsme se o pěkné uvítání, které však bylo zakaleno uspěchanou
atmosférou. Přesto to bylo odpoledne plné hezkých zážitků. Bratr Strnadel je přivítal ve valašském kroji,
hrou na flétnu a popěvkem: I wont Friend from Bethlehem. God bless you for everyday.
Budování pamětní zdi v Parku Moravských bratří
V loňském roce se nám podařilo uspět při podání
žádosti o grant z MAS (Místní akční skupiny) Poodří
v programu LEADER. Projekt měl několik částí:
- Vybudovat zeď z kvalitního, trvanlivého materiálu,
na kterou se budou připevňovat pamětní desky
významným Moravským bratřím.
- Výsadba 3ks stromů: Niesky-SRN, KleinwelkaSRN, Eydon-Anglie.
- Informační tabule se stříškou.
- Propagační leták
- Do projektu byli zapojeni účastníci žákovského
workshopu z 23.-25. června.
- Závěrečná akce, při níž došlo k předání zmíněných
objektů veřejnosti starostou Suchdolu n. O.
Šlo o náročný projekt (617 000Kč), jak po stránce
vypracování žádosti, výběrového řízení a řádného vyúčtování, tak i vlastní organizace a realizace všech
jeho částí. Největší obtíže působilo enormní deštivé počasí, které sužovalo severní Moravu a zpožďovalo
neustále všechny práce. Stavební práce byly zadány firmě UNISTAD, které se podařilo termín dokončení
dodržet. Mohli jsme tedy 28. září spojit zakončení tohoto projektu s jiným projektem „Areál kostela pro
všechny“, za účasti dvou zahraničních zájezdů. Ze SRN přijeli rodáci z Mankovic vedeni panem Dr. J.
Christem a Dr. U. Brossmannem a druhý pětičlenný z Vídně, vedený paní Inge Walleczkovou.
Budování pamětní zdi byla jedna z hodně náročných akcí. Přiblíží však misijní úsilí Moravanů všem
kolemjdoucím. Je to vlastně muzeum v přírodě, přístupné veřejnosti v létě i v zimě, ve dne i v noci.

Slavnostní předání Pamětní zdi 28. září za účasti hostí ze SRN
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Park Moravských bratří v listopadu 2014

*****

Akce souběžně probíhající:

**********************************

- Putovní výstava David Zeisberger, je t.č. v Armádě
spásy Opava.
- Dvorek muzea jsme propůjčili 19. září zdejší škole pro
potřeby akce Zábavná vlastivěda. V tomto prostředí se
velice hezky vyjímal tiskařský lis a tiskař v dobovém
oblečení Roman Prokeš a jeho Studio bez kliky, který
neobyčejně poutavou formou uměl podat vše o vývoji
písma, psaných i tištěných knih i o významu knihtisku pro
šíření Bible. Součástí tohoto workshopu byla i ražba
mincí, psaní brkem a vázání knih. Každý žák si mohl
vlastnoručně něco vytisknout.
- Putovní výstavu
Nelson Mandela a
Moravští bratři připravil náš člen Horst Schinzel z Mnichova.
Otevřena byla 28. září v evangelickém kostele při akci Areál kostela
pro všechny. Jde o 24 panelů, dokumentující činnost Moravanů
v misijních osadách na jihu Afriky a ocenění této práce Nelsonem
Mandelou, který po jejich osadě Genadendal pojmenoval svůj
prezidentský palác.
- Sborník z konference 2012 redakčně připravuje Mgr. Monika
Kurková. Sborník by měl být k dispozici na konferenci 2015.
- Publikaci prof. Rollmanna o Johannu a Elisabeth Schneiderových,
misionářích na Labradoru přeložil br. Vilém Spratek. Na korekturách
se podíleli Daniel Sim, Martin Okáč a David Loula s přáteli. Konečný
produkt by měl být k dispozici asi v příštím měsíci.
- S majiteli Horního dvora Zeisbergerů jsme v kontaktu, snažíme se je
povzbuzovat, zbourání již nehrozí.
Výstava Nelson Mandela

- V podzimních měsících manželé Hlavsovi dokončovali polohraný film David Zeisberger apoštol
indiánů. Předpremiéra byla v Zábřehu v kině RETRO. V sále pro 150 lidí bylo lidí 250 !
Česká společnost se k tématu misie staví zády. Na Štědrý večer 22:10 hod. však byla presentována
misie Moravských bratří v jiném světle. David Zeisberger je zde představen jako Evropan, který pro
záchranu indiánů vykonal snad ze všech nejvíc. Přicházely e-maily s nadšenými ohlasy. Děkujeme
manželům Hlavsovým, za hezký vánoční dárek, a že vytvořili něco, co dokáže využít nejrozšířenějšího
média k propagaci témata tak úžasně aktuálního. Kdo jste film neviděli, „vyguglujte“ si: David
Zeisberger apoštol indiánů.

Předpremiéra v kině Retro Zábřeh na Moravě, na levém snímku ostravský herec Luboš Veselý v hlavní roli

Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro vnitřní informovanost
členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy. Náklad: 40 výtisků. Ostatním členům a příznivcům rozesláno
elektronickou poštou. Prosíme, vytiskněte si! Kontakt: Daniel Říčan, Čsl.armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou,
e-mail: daniel.rican(zav1náč)seznam.cz 556 736 855, 777 348 231
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