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MORAVIAN
HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
SUCHDOL NAD ODROU

informační
zpravodaj
(velikonoční)
Číslo 24

28. 9. 2008
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
Žalm 118, 24
(Hesla Jednoty bratrské 2008)

Na úvod:
V červnu se nám podařilo uskutečnit workshop pro mládež, zpravodaj workshopový však vyšel
s tříměsíčním zpožděním až nyní.
Je konec září a máme opět další úspěšnou akci za sebou - expozici David Zeisberger. Během
prázdnin jste byli bombardováni návrhy scénářů expozice a žádostmi o pomoc. Můžeme teď
společně vychutnávat období uvolnění z napětí, které panovalo než jsme konstatovali, že jsme
všechny termíny stihli. Snad jsme zvládli i důležité předsevzetí, že neděláme historii pro historii,
ale že zde před námi leží jedno opomíjené téma, které je mimořádné svým obsahem a je lidem v
ČR opět o něco blíž.
*****************************************************************
Otevření nové expozice David Zeisberger – Apoštol indiánů.
Do přípravy expozice se
zapojilo téměř 50 našich členů a
příznivců, což je uspokojivé
konstatování.
Příprava
probíhala od konce loňského
roku,
odsouhlasena
byla
výroční schůzí 3. 3. 2008 i
s rozpočtem. Na počátku roku
probíhalo podrobné studium
velice obsáhlého životopisu
Davida Zeisbergera z různých
překladů, které byly provedeny
v minulých letech a letos se jen
odhalovaly bílá místa jeho
života. Vznikal scénář znovu a
znovu vybrušovaný, takže
finální verze měla číslo 22.
Současně vznikal koncept pro
Dětský pěvecký soubor Skřivánek - Suchdol n.O.
publikaci David Zeisberger. Od
časného jara jsme intenzivně pracovali na zajišťování financí. V červenci jsme obdrželi zprávu, že
nám byla odsouhlasena žádost o grant Zamlčené dějiny – Moravštří bratři v hodnotě 110 000 Kč,
na nějž nám přispěl polovinou 55 000 Kč Česko-německý fond budoucnosti, 45 000 Kč městys
Suchdol, 10 000 Kč náš vlastní vklad. Během prázdnin se korespondovalo s místy kde David
Zeisberger žil, tedy Herrnhut, Pensylvánie, Ohio, Kanada, prováděly se korektury textů,
překládaly do němčiny a angličtiny, obrazový materiál byl získáván ze zaslaných publikací a
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z internetu. Do této činnosti
se vás taktéž nemálo
zapojilo.
V posledních
týdnech
prázdnin
byl
zakoupen
koberec
do
prostoru galerie, převzaty
panely a vitriny od výrobce,
přímo
v galerii
bylo
instalováno
kompletní
počitačové
vybavení
s tiskárnou, což jsme taktéž
získali
z různých
darů.
Během prvního týdne v září
až do vernisáže se odvedl
největší
kus
práce
s kopírováním
a
tiskem
obrazového
materiálu,
výtvarným
designem,
aranžováním, výrobou replik
a zapůjčováním exponátů, které byly sváženy na místo. Byla to nejzajímavější fáze, kdy prázdné
prostory ožily replikou chýše misionáře s figurinou čtoucí v knize a replikou vigvamu se sedící
postavou irokéze, který jako by vzpomínal na Zeisbergera a ostaní Moravany. Šest prosklených
panelů je zhotoveno tak, že bylo možno pod sklo vkládat i drobné předměty, převážně pocházející
z Ameriky, nebo jiných historicky doložených míst.
Na panelech je text česko německý a anglicky mluvícím návštěvníkům můžeme dát do ruky
anglickou verzi se stejným obsahem: Narodil se v Suchdole - Zauchtenthalu na Moravě, r.1726
emigrovala rodina do Saska, když mu bylo 5 let. Z Herrnhutu putoval do Holandska, kde byl
zanechán k dalšímu vzdělávání. R.1736 rodiče odejeli do Georgie, odešel za nimi. Odsud
Moravané přesídlili do Pensylvánie, kde založili Bethlehem a další osady. Současně působili
misijně, D.Z. navštěvuje misijní školu v Bethlehemu, má nadání pro jazyky. Cesta k Mohawkům
r.1745, končí ve vězení, R.1745 v mis. osadě Shamokin je jako asistent a r. 1749 ordinován na
diakona. Od r.1750 misie mezi Irokézy. R.1755-63 sedmiletá válka angl.- franc., misie se stáhly
do blízkosti Bethlehemu, kde byly zakládány menší osady. R.1765 po válkách pokračování v
misiích s novou strategií "Osady dál od bělochů." Na západě Pensylvánie zakládá nové osady.
R.1772 odchod do Ohia, na řeku Muskingum, období největších úspěchů přerušila válka za
nezávislost USA 1775-83,
snaha
o
neutralitu
Delawarů. R.1781 násilně
přesídleni do Kanady, kde
17 let zakládali další osady
(tzv. "Velké rozptýlení").
R.1798 návrat do Ohia na
Muskingum, zklamání z
negativního vlivu bílých
osadníků, r.1808 umírá. V
dostatečném
časovém
předstihu
jsme
stačili
zavěsit hotové panely,
instalovat předměty ve
vitrinách a uklidit.
Vernisáž
výstavy
se
uskutečnila v sobotu 6. září
v 18 hodin. Slavnostní
přestřižení
provázku
s
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"Uzlem velkého přátelství"
provedl starosta obce spolu
se seniorem českobratrské
církve evangelické Joelem
Rumlem. Při otevření
vystoupil dětský pěvecký
sbor Skřivánek s celou
šňůrou krásných převážně
duchovních
písní.
Návštěvnost byla na naše
poměry vysoká, asi 70
návštěníků, kteří stáli i
před
vraty.
Protože
vernisáž byla začleněna do
programu oslav 150 let
kostela v Suchdole n.O.
zúčastnilo se i mnoho
zahraničních hostů ze
SRN.

Protože zde není možno poděkovat vám všem asi padesáti jednotlivcům,
kteří se do přípravy zapojili, ani vyjmenovat činnosti, které pro tuto společnou akci byly
vykonány, vyhýbám se záměrně tomu, abych někoho jmenoval.
Udělejte si výlet, v muzeu je možno přenocovat,
bude se vám tam líbit.
D.Ř.
*****************************************************************
Různé události v průběhu roku
- 12. ledna přednáška D. Říčana v Praze v Betlémské kapli na Žižkově o Davidu Zeisbergerovi.
- 12. dubna jsme pozváni na výroční schůzi Muzejní společnosti z Frenštátu p.R. kde nám byla
darována finanční částka 1 000 Kč.
- 17. dubna první přípravná schůze spoluorganizátorů Konference Moravian. Zástupci našich
partnerských organizací navrhli své představy o konferenci, která bude věnována především
Davidu Zeisbergerovi.
- V červnu získán nový člen Daniel Dvorský z Oder, který se ihned zapojil do činnosti.
- 20.- 24. června IV. studentský workshop v muzeu, podrobnější informace se dozvíte z 23. čísla
zpravodaje.
- 26. června zájezd sudetských Němců navštívil muzeum, jednáno o pomoci při přípravě putovní
výstavy o Davidu Zeisbergerovi, kterou připravuje Horst Schinzel ze společnosti Johannese
Mathesia společně se spolkem rodáků a muzeem v Herrnhutu.
- červenec přišlo oznámení, že grant z Nadace OKD na 3 publikace: Sborník z konference 2006,
Moravští bratři v češtině a němčině jsme neobdrželi.
- 7. července dorazil do muzea zájezd Historicko-vlastivědné společnosti z NazarethuPennsylvánie a zanechali nám zde fotografie a jiné materiály.
- V červenci se několikrát ozval Daniel Freitinger přímo z Grónska, kde nacházel hluboké stopy
po Moravanech a odkud pro muzeum přiveze různé zajímavosti. Do Suchdolu přijede 27. října,
předpokládáme, že uspořádáme besedu patrně v 18 hod. Ověřte si!
- Karen Buning z Ohia - potomek misionáře a Zeisbergerova spolupracovníka Heckeweldera nám
zaslala zásilku s knihami o Zeisbergerovi, mapy, fotografie atd. Nejzajímavější je hranolek dřeva
z jabloně, kterou v Schoenbrunu r. 1722 misionáři zasadili.
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- Při bouřce v noci z 15. na 16. srpna si blesk vybral k úderu chloubu Parku Moravských bratří,
smrk, který někdo přivezl z Pensylvánie počátkem 30. let minulého století a zcela jej zničil.
- Začátkem září zaslal Horst Schinzel přes 30 fotografií z cest po Pensylvánii a Ohiu, kde
procházel archivy, muzea a památná místa související s misijní činností Davida Zeisbergera.
- "Akce klobouk", kterou organizuje Drahomír Strnadel, zatím vynesla 15 000 Kč.
- 9. listopadu očekáváme návštěvu Otto Dreydoppela z Nazarethu.

Bethlehem i takový

Nazareth

Hrob Davida Zeisbergera v Goshen

***************************************************** Aktuálně
Pokud chcete zaslat členské příspěvky, využívejte raději osobní zprostředkování, nebo pošt.
obálku. Přijde nám to líto, "krmit" bohaté peněžní ústavy, které jsou jinak co se týče sponzoringu
velice lakomé. Členský příspěvek zůstává: Výdělečně činný 100 Kč, ostatní 50 Kč. Děkujeme!
Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole
nad Odrou. Bank. spojení: ČSOB, Nový Jičín; č. ú.: 194991606/0300
Pro vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - Bez jazykové úpravy.
Náklad: 30 výtisků. Ostatním členům rozesláno elektronickou poštou. Prosím vytiskněte si!
Kontakt: Daniel Říčan, Čs armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou , 556 736 855,
e-mail daniel.rican@quick.cz
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