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Číslo 25

29. 4. 2009
Jestliže člověk může jíst a pít a tak se mít dobře i při vší své námaze,
je to také Boží dar.
Kazatel 3, 13
(Hesla Jednoty bratrské 2009)

Na úvod:
Dnešní číslo je věnováno jen průběhu výroční schůze MORAVIAN. Protože žijeme značně rozptýleni, považujeme
za nutné Vás vtáhnout do spolkové problematiky. Následující číslo bude určitě barvitější.
*****************************************************************

Výroční schůze MORAVIAN 16. 2. 2009
1. Zahájení
Výroční schůze se uskutečnila v jídelně ubytovny Muzea Moravských bratří. Zahájil Z.Valchář modlitbou.
D.Říčan se omlouvá za nevytopenou místnost, plynový kotel je v poruše, topíme provizorně el. topidly. Pohoštění
je skromné, čaj, káva, trochu keksů.
Další program řídí D.Říčan, počet účastníků umožňuje reagovat ihned ke každému tématu a diskutovat bez
omezení.
2. Kontrola usnesení z minulé výroč. schůze.
č.1 Realizovat expozici D. Zeisberger - 200 let od úmrtí – otevřena byla v září 2008, z grantu fond
č.něm.budoucnosti (69 259,-Kč) - splněno.
č.2 Publikace D. Zeisberger - česká verze – vytištěno v únoru 2009 z grantu fond č.něm.budoucnosti vydáno 500ks
14 120,-Kč - splněno.
č.3 Publikace D. Zeisberger - německá verze – shromažďují se podklady z něm. originálů a současně se pracuje na
překladu. Vvydání, realizujeme cca v květnu z grantu fond č.něm.budoucnosti.
č.4 Publikace D. Zeisberger - anglická verze – vzhledem k množství již vydaných materiálů v angl. jaz.
vyhodnoceno jako ne příliš potřebné.
č.5 Publikace Moravští bratři v angličtině – dodatečně se budeme dále pokoušet získat grant.
č.6 Sborník 2006 – již tři žádosti o grant neuspěly, vydat bychom jej měli za každou cenu, příp. z vlastních
prostředků do konference.
č.7 Vydání novoročenky 2009 – vydána, rozeslána 54 ks poštou,75 ks e-majlem - splněno.
č.8 Workshop 2008 – uskutečněn, podrobné informace o průběhu akce jsou obsahem Zpravodaje č. 23 / 20008 splněno.
č.9 Uspořádání zájezdu do Herrnhutu - pro starosty a přispěvatele akce "Klobouk" – je v přípravné fázi, finanční
zisk v r. 2008 16.000,- Kč
č.10 Účast na Evropském kongresu 380. výročí exilu J.A. Komenského a Českých bratří v Lešně – tuto akci
pořadatelé odvolali, neuskutečnila se.
č.11 Dále pokračovat v získávání stromů do Parku MB – podařilo se získat 2 stromy, během roku však byl bleskem
zničen vzrostlý strom z Pensylvánie, při stavbě dálnice rovněž došlo k poničení stromu na místě "Loučení exulantů"
za obcí Suchdol n. O., takže výsledek je slabý.
č.12 Zorganizování účasti na bohoslužbách v Kostele Milosti v Těšíně u příležitosti oslav 300 let: Akce je v
přípravné fázi, organizátor P. Kunz.
č.13 Jednorázová odměna 500,- Kč pro. p. Poštovou za vedení účetnictví v r. 2007 – byla předána.
č.14 Zpravodaj Moravian č.22 – vyšly čísla 22, 23 a 24 - splněno.
3. Zpráva o činnosti za r. 2008
Zpracoval D.Říčan, Přečetl D.Valchář, znění bude uveřejněno ve Zpravodaji Moravian č.26
4. Zpráva pokladní
Na BÚ je stav: 43 751,- v četně nevyčerpaných výdajů z fondu č.něm. budoucnosti D.Zeisbereger
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Na hotovosti: 4 054,- Ve fondu: 21 972,5. Akce taška:
Za loňský rok byla prodána jedna taška: Craig Atwood-Winston Salem, jde o doznívání akce, není však důvod ji
ukončovat.
6. Akce klobouk:
D. Strnadel opatřil sponzorské dary od okolních obcí a měst: Šenov 1000, Studénka, 1000, Bernartice, 1000,
Kopřivnice 2000, Trojanovice 2000, Mankovice 1000, Muzejní a vlastiv. společnost Frenštát 1000, Příbor 1000,
Kunčice p.Ondřejníkem 1000, Životice 5000,
Vynesla 16 000,Patří mu poděkování všech.
7. Zpráva revizní
Protože právě probíhá čerpání z grantu fondu č.-něm. budoucnosti, (v hodnotě 110 000,-) některé položky byly
proplaceny, některé ne, konečné položky (BÚ, hotovost), jsou nic neříkající a musel by zde být proveden rozsáhlý
složitý výklad. Proto bude lépe provést revizi po ukončení projektu v červnu 2009.
8. Schválení zpráv
Jednotlivé zprávy byly účastníky výroční schůze schváleny.
9. Činnost a cíle v r. 2009
- Jednotlivé představy a připomínky byly vyřčeny během předcházejícího programu.
- D. Říčan nabádá, aby bylo uvedeno v život rozdělení činností (do 11 pracovních skupin) rovnoměrněji mezi
členy, viz koncepce, kterou rozeslal r.2007: (Muzeum provoz, Muzeum dokončování expozic, Muzeum nové exp.,
Park realizace, Park opatřování stromů, Via exulantis, Badatelské projekty, Malé projekty, Regionální projekty).
Výsledky by byly mnohem výraznější. Naše činnost přináší konkrétní výsledky, které přesahují hranice ČR.
Současně je tato práce příležitostí pro členy svůj volný čas naplnit ušlechtilou a zajímavou činností. Při přípravě
expozice David Zeisberger se podařilo, že různou pomocí se zapojilo cca 50 členů a sympatizantů.
- Činnost v Moravian je definována programem "Šest dlouhodobých projektů" (Muzeum, Park MB, Via exulantis,
Badatelské projekty, Malé projekty, Regionální projekty) tato ustálená koncepčnost je velikým plus při hodnocení
našich žádostí o granty. Chybí také někdo, kdo by se stabilně ujal našich trapně skromných internetových stránek.
Které akce budeme v tomto roce finnačně podporovat jsme zaznamenali do následujících 15 usnesení:
10. Usnesení
1) Vydat publikaci D.Zeisberger německy: V květnu 2009.
2) Vydat Sborník z konference 2006 z grantu "F- nadace": V případě neúspěchu z vlastních prostředků.
3) MB v angličtině - publikace: Pokusit se získat grant.
4) Workshop v červnu 2009: Uspořádat, nedostaneme-li žádný grant, financovat z vlastních prostředků.
5) Zájezd pro starosty do Herrnhutu: Organizací zájezdu je pověřen D.Strnadel, k dispozici je částka z Fondu č.něm. budoucnosti 26 000 Kč.
6) Schválena odměna naší pokladní za r. 2008 ve výši 500,- Kč.
7) Zpracování žádosti o grant na konferenci z Regionu Poodří: Požádáme M. Pobořilovou.
8) Vydat novoročenku 2010.
9) Naše expozice D.Zeisberger: Bude zapůjčena pro výstavu v Domě Knihy v Ostravě ve dnech 3.3. - 21. 3. 2009.
10) Putovní výstava David Zeisberger kterou vytvořil H.Schinzel z Mnichova: Budeme se angažovat s organizací
její trasy.
11) D. Strnadel pověřen jednáním s hejtmanem MS kraje a se starostou Životic
o patronaci nad konferencí.
12) Spolupráce s partnery (Polsko, Německo) v r. 2009: Navrhneme společné setkání ve Svidnici.
13) Akce 300 let kostela v Těšíně: Organizací pověřen P. Kunc
14) Pro akci putování po stopách bratra Matouše Frantze kterou organizuje R.Rosický-Krnov: v červenci 2009 Byl
schválen finanční dar ve výši 1000,- Kč na podpoření akce.
15) Konference v říjnu 2009: Finanční zabezpečení konference, Program konference, Organizace konference provedením byl pověřen výbor Moravian.
Přítomni: D. Říčan, Z. Valchář, D. Strnadel-Trojanovice, D. Valchář-Kopřivnice, L. Billová-Hl.Životice, ing. Libor
Janča-Ostrava, Dr.F.Goedeking-Baška, Jaroslav Jenčo, L. Kuc, H. Staňková-Bernartice n.O.
Zapsala: H. Staňková
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(zav1náč)quick.cz
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