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Služte Hospodinu s veselím, předstupte před obličej jeho s prozpěvováním.
Žalm 100,2 (Hesla Jednoty bratrské 2020)

Vážení členové MORAVIAN, po ukončení koronavirové krize přinášíme zprávu z výroční
schůze 17.2.2020. Poměrně dostatečně informuje o dění v MORAVIAN Historickovlastivědné společnosti v uplynulém roce.
***

I.- XII. 2019 ****************************************************

Zpráva o činnosti MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti za r. 2019.
- Moravian má 57 členů, kteří jsou rozptýleni po celé ČR i v zahraničí. V průběhu roku za činnost
odpovídal tříčlenný výbor (2016-19), ve složení D. Říčan předseda, D.Valchář jednatel, L.Kuc člen výboru.
O pokladnu se velice pečlivě stará správcová muzea K. Jasaňová. Jako "zahraniční korespondent" vyřizuje
kontakty D. Dvorský.
- Přijali jsme v průběhu minulého roku 3 nové členy: Jáchyma Pantálka ze Suchdolu n.O., Alexandru
Valchářovou z Kopřivnice, Miroslava Plánku ze Sudic.
- Scházíme se pravidelně jednou za dva týdny, vždy v sudé pondělí ke schůzím. V Suchdole n. O. je pouze
5 aktivních členů, ale stále víc členů dojíždí obětavě i ze vzdálenějších míst a účast se zvyšuje. Čas
věnujeme rozhovoru o posledních událostech, zajímavých návštěvách v muzeu a přípravě příštích akcí.
Témat, která je třeba stále řešit, je stále mnoho. Ze schůzí se pořizují zápisy. Účast je 5-8 členů. Občas
přijede i ze vzdálenějšího Mnichova Horst Schinzel.
Činnost: je systematicky řazena do tzv. 7 dlouhodobých projektů.
Z největších aktivit v r. 2019 vyjmenovávám:
* Ze "Sedmi dlouhodobých projektů" se nejvíce času věnovalo Muzeu MB (viz zpráva správcové) a Parku
MB. Vybudování další pěšiny vedoucí k muzeu městyse, instalovány byly 3 nové pamětní desky, takže je
celkem 28 pamětních desek. Nad pamětními deskami byly připevněny názvy kontinentů. Nad studnu byla
vyrobena dřevěná stříška s rumpálem. Hodně nám v parku vypomohli žáci školy během workshopu.
* Ve dnech 23. - 27. května návštěva
Herrnhutu a projetí jižní cesty po Via
J.Pantálek,
exulantis
D.Říčan,
J.Říčanová.
* Workshopu pro školu se 24.-26.6.
zúčastnilo 7 děvčat. Po dva dny s námi
strávily při různých pracech. Ošetřovali
jsme stromy a kamenné desky v Parku
MB, prováděla se konzervace sbírkových
předmětů, obnovovaly nátěry. Večery
byly vyplněny rozhovory o muzejnictví, dějinách Suchdolu a hrami.
* V červenci manželé Krištofovi z Val. Meziříčí podnikli cestu po Via exulantis. Šlo o plánovitý průzkum a
snahu seznámit se podrobně s trasou a řádnou propagaci projektu. Tím se Via exulantis výrazně posunula
dopředu, byla navázána i spolupráce s manufakturou, která vyrábí Herrnhutské hvězdy a užší spolupráce s
Pilawou Górnou - Gnadenfrei. Putování Petry Krištofové jste mohli sdílet na jejím blogu.

* Růžový palouček u Litomyšle jsme navštívili s J. Měsíčkem. Jde o mohutnou akci, kam se sjíždí vždy
kolem 6. července stovky návštěvníků.
* 21.11. beseda s Jáchymem Pantálkem o jeho cestování po USA a Norsku.
* Cestu do Herzogwaldu (zaniklém sboru JB) podniknul s manželkou D. Dvorský. Provedli úklid a pak
podal zprávu o stavu a nutných pravidelných návštěvách spojených s odstraňováním vegetace.
* Putovní výstavy máme 4: D. Zeisberger stará se o ni Eva Krumplovičová, navštívila Silůvky. Nelson
Mandela a MB je v péči D. Freitingera, navštívila: Šternberk, Litovel, Přerov, Hranice, Konice, Uničov,
Vel. Bystřici, Brno, Olomouc. Reformace v českých zemích navštívila díky D. Dvorskému: Orlovou,
Krnov, Hodslavice.
- Velice dobře jsou opečovávány webové stránky, stará se o ně Daniel Dvorský. Informace na Facebooku
doplňuje K. Jasaňová.
- Tradičními každoročními akcemi se stávají: Bohoslužebná setkání v lesním kostele Martina Schneidera v
září třetí neděli ve tři hodiny a Vánoce v muzeu.
- Z publikační činnosti: V minulém roce vyšel pro informovanost členů a příznivců pouze jeden zpravodaj
Moravian č. 51. Pro přemíru jiných činností nebyly síly vydávat jej pravidelněji.
- Pro knihovnu bylo letos získáno cca 10 publikací, převážně darů z různých pozůstalostí. Odebíráme 3
časopisy: Nové bratrské listy, Exulant, Poodří. Býváme oslovováni studenty, abychom jim poskytli určité
služby pro jejich studentské práce. Především jde o zapůjčení knih z knihovny Moravian. V minulém roce
to byla 1 bakalářská (Labrador) a 1 seminární práce. Každým rokem bývá poskytnuto cca 50 žádostí a
rešerší, informací o MB. Protože Klub přátel Suchdolu nefunguje jak by měl, částečně suplujeme i jeho
činnost.
Všem děkujeme za jakýkoliv podíl na této činnosti.
Zprávu sestavil D. Říčan

Účastníci workshopu 2019

Krištofovi před cestou po Via exulantis 2019

**** Aktuální,nepřehlédni *******************************************
- V důsledku epidemie Covid 19 bylo zrušeno několik zájezdů a zajímavých návštěv z Afriky,
Herrnhutu a j. Schůzí Moravian je možno se zúčastnit on-line přes skype. Aktuální informace
naleznete i na www.moravian.cz
- Děkujeme za pravidelné placení členských příspěvků: 100výdělečně/50 nevýdělečně činní.
č.ú. 194991606/0300
- 350 let od úmrtí J. A. Komenského si připomínáme po celý letošní rok, oslavy vyvrcholí
celospolečenskou akcí v neděli 11. 10. 2020, jste zváni.
Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro
vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy. Rozesláno pouze elektronickou poštou.
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