MORAVIAN
HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
V SUCHDOLE NAD ODROU

informační
zpravodaj

Číslo 60

11. 4. 2022

Rok třístého výročí
založení
Herrnhutu

Buďte rozhodní a buďte udatného srdce všichni kdo čekáte na Hospodina!
Žalm 31, 25
(Hesla JB)

Výroční schůze MORAVIAN
*** Muzeum Moravských bratří *****************************************
Výroční schůze Moravian se sešla dne 28. 2. 2022 v Muzeu Moravských bratří za
účasti 12 členů, (6 osobně přítomni 6 online). Přinášíme zprávu o činnosti Moravian, v
r. 2021, která byla přednesena a předkládáme ji i nepřítomným členům.
**** Program ********************************************************

Zpráva o činnosti MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti za r. 2021
- Moravian má 63 členů. V průběhu roku za činnost odpovídal tříčlenný výbor (2020-23), ve složení D.
Říčan předseda, D. Valchář jednatel, L. Kuc člen výboru. O pokladnu se nám stará správcová muzea K.
Jasaňová. Jako "zahraniční korespondent" vyřizuje kontakty D. Dvorský. Nakladatelskou činnost řídí
Ivan Fuček.
- Přijali jsme v průběhu minulého roku 2 nové členy: Aleš Mrázek, Rudolf Körper a letos Marta
Bartůšková.
Scházíme se pravidelně jednou za dva týdny, vždy v liché pondělí ke schůzím. V Suchdole n. O. jsou
pouze 4 aktivních členové, ostatní odjinud, 6 v zahraničí. Od 26. října 2020 jsou z důvodu pandemie
covid 19 schůze konány konferenčně on-line. Ze schůzí se pořizují zápisy. Účast je 5-9 členů.
Činnost: je systematicky řazena do tzv. 7 dlouhodobých projektů: Muzeum, Park MB, Via exulantis,
Badatelské projekty, Malé proj., Regionální, Propagační projekty.
*Z největších aktivit v r. 2021 bylo připomenutí výročí 300 let naroz. Davida Zeisbergera. Tomuto
výročí byla věnována IX. mezinárodní konference, umístili jsme na vrata Horního dvora věnec a portrét.
* Opět se dost času a pozornosti věnovalo Muzeu MB a dobrovolnickému provázení. Většina času byla
věnována přípravě konference, její průběh byl publikován ve zpravodaji č. 59.
* Pro Park Moravských bratří bylo vyrobeno 20 nových pamětní desek, takže máme všech 58 pamětních
desek.
* Ve dnech 26. - 27. 8. se uskutečnila II. mapovací expedice Via exulantis, kterou vedl J. Pantálek,
Celkem 3 účastníci projeli Via exulantis, polskou trasu cca 100 km.
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* Cestu do Herzogwaldu podniknul s manželkou D. Dvorský 3x, který pak podal zprávu o stavu a na to
byla zorganizována brigáda umístění lavičky a úklid na hřbitově JB.
* Mnoho času bylo věnováno budování Růžového paloučku, do nějž bylo investováno 47 tis, (z toho 13
tis dotace Hyundai.
* IX. mezinár. konference se konala 24.-26. 9. 2021 zúčastnilo se cca 100 úč. včetně členů., 17
přednášek, 7 doprovod. programů.
* Z propagačních projektů:
- Velice dobře jsou opečovávány webové stránky, stará se o ně Daniel Dvorský.
- Pro informovanost členů a příznivců vyšel Zpravodaj Moravian č. 56, 57, 58, 59.
* Mnoho času a péče bylo věnováno publikační
činnosti.
- Bylo vydáno 5 publikací: Teltschik česky,
německy, anglicky, Rod Zeisbergerů, Deník
Davida Zeisbergera.
- Odebíráme 4 časopisy: Nové bratrské listy,
Exulant, Poodří, Jbulletin.
- Velice příznivé byly finanční podmínky. Od
Hyundai jsme obdrželi 119.100,- Od městyse
Suchdol na činnost 150.500,- a 486.000 na
muzeum (vše nebylo vyčerpáno, podlahy a kulturní
cíle)
Všem děkujeme za jakýkoliv podíl na této činnosti.
Zprávu sestavil D. Říčan

9. března 2022 brigádníci - chlapi ČCE Olomouc
při přesazování stromů

**** Usnesení *******************************************************
Usnesení ze schůze 28. 2. 2022

(dodatečně doplněno 14. 3. 2022, členění dle 7 dlouhodobých projektů)

ad1 Úprava půdních prostor 250
ad1 V expozici Syndikus podložka pod exponáty 5
ad1 Workshop v muzeu pro školní mládež 6,5
ad1 Interaktivní program pro děti
ad1 Odměna účetní
ad2 Pamětní desky do parku MB dokončit
ad2 Rozvíjet atraktivnost parku
ad3 Via exulantis "Mapovací akce" 15
ad3 Zakoupení třírohých klobouků 15
ad4 Pořízení grafického programu pro přípravu publikací 4,5
ad4 Překlad a vydání dalšího deníku Davida Zeisbergera 43
ad4 Publikace Johann Nitschmann Starší 24
ad4 Překlad DE/CZ Soupis exulantů 20
ad5 Lipová alej pod Kletnou
ad6 Ženklava, Mankovice, Kunín, Butovice, podpořit zájem o dějiny MB
ad6 Herzogwald úpravy hřbitova JB, náhrobní deska Schulze, tabulky v místech objektů
ad7 Silniční směrovky MMB "Označení kulturních a turistických cílů" 150
ad7 Průvodce po památkách - skládačka DE,EN 3
ad7 Účast na oslavách 300 let založení Herrnhutu 15
ad7 Série 6 přednášek 22
Prosíme, nezapomeňte zaplatit členský příspěvek (100 Kč výdělečně činný/50Kč nevýdělečně činný) na rok 2022 č.ú.
194991606/0300 nezapomeň uvést rok

Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdolu nad Odrou, pro vnitřní informovanost
členů a našich příznivců. Připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy v počtu 20ks tiskem, e-mailem rozesíláno
na 60 adres. 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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