Zpráva o činnosti MORAVIAN Historicko-vlastivědné společnosti za r. 2020
- Moravian má 60 členů. 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 nám stará správcová
muzea K. Jasaňová. Jako "zahraniční korespondent" vyřizuje kontakty D. Dvorský.
- Přijali jsme v průběhu minulého roku 2 nové členy: Pavol Krištof, Ivan Fuček a letos Aleš Mrázek.
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 jsou z důvodu pandemie
covid 19 schůze konány konferenčně on-line. Ze schůzí se pořizují zápisy. Účast je 5-11 členů.
Činnost: je systematicky řazena do tzv. 7 dlouhodobých projektů: Muzeum, Park MB, Via
exulantis, Badatelské, Malé proj., Regionální, Propagační projekty.
*Z největších aktivit v r. 2020 bylo připomenutí výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského. Dvakrát
jsme vyvolali setkání na úrovni městyse, na pomníku JAK před školou byl dvakrát umístěn věnec.
20. září byla bohoslužba v lesním kostele, 27. září v evang. kostele koncert Návrat poutníka. 3. října
veřejné čtení z Komenského v Muzeu MB, při němž četlo 7 osobností veřejného života městyse.
11. října slavnostní bohoslužba, při níž byly otevřeny tři výstavy: Dědictví Komenského v Suchdole,
Potomci Komenského, výstavka školních prací na téma Komenský. K lípě Komenského jsme
položili květiny a před školou jsme zasadili lípu na památku tohoto výročí. Zúčastnili jsme se
dvacetčtyřhodinového čtení z Komenského 15. listopadu.
* Opět se dost času a pozornosti věnovalo Muzeu MB a dobrovolnickému provázení. Díky
správcové byla vyměněna podlahová krytina v jídelně a koupen nový nábytek. Některé práce se
provedly během workshopu pro školní mládež.
* Pro Park Moravských bratří bylo vyrobeno 10 nových pamětní desek, takže máme celkem 38
pamětních desek. V parku přibyl nový objekt rozcestník.
* Workshopu v muzeu pro školní mládež se 22. - 24. 6. zúčastnilo 7 děvčat. Po dva dny s námi
strávily při různých pracech. Ošetřovali jsme stromy a kamemenné desky v Parku MB, prováděla se
konzervace sbírkových předmětů a obnovovaly nátěry. Večery byly vyplněny rozhovory o
muzejnictví, dějinách Suchdolu a hrami.
* Ve dnech 29. 6 - 3. 7. se uskutečnila mapovací expedice Via exulantis , kterou vedl J. Pantálek,
Celkem 7 účastníků rozděleno do třech týmů projely Via exulantis, polskou trasu až do Herrnhutu.
* Cestu do Herzogwaldu a úklid tam provedl D. Dvorský s manželkou, který pak podal zprávu o
stavu.
* V červenci byly zahájeny snahy o zřízení Misijní sekce.
* Z propagačních projektů:
- Velice dobře jsou opečovávány webové stránky, stará se o ně Daniel Dvorský. Informace na
Facebooku doplňuje K. Jasaňová.
- Pro informovanost členů a příznivců vyšel Zpravodaj Moravian č. 53, 54, 55.
- Byly vydány 2 publikace: Moravští bratři ze Suchdolu v polštině a tatáž v angličtině jako dotisk.
- Byla přivezena kolekce knih (7 kartonů) z Olomouce, pro knihovnu Moravian.
- Odebíráme 4 časopisy: Nové bratrské listy, Exulant, Poodří, Jbulletin.
- Býváme oslovováni studenty, abychom jim poskytli určité služby pro jejich studentské práce.
Především jde o zapůjčení knih z knihovny Moravian. Každým rokem bývá poskytnuto cca 40
rešerší a informací o MB.
Všem děkujeme za jakýkoliv podíl na této činnosti.
Zprávu sestavil D. Říčan

