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MORAVIAN
HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
SUCHDOL NAD ODROU

informační
zpravodaj
(workshopový)
Číslo 26

22.6. 2009
Jan řekl: Neste ovoce
Luk. 3,8
(Heslo Jednoty bratrské 24.6. 2009)

Na úvod:
Muzeum Moravských bratří plní své poslání přes to, že existuje jen z darů a práce dobrovolníků.
Protože většina členů nebydlí v místě, zajišťuje se provoz a údržba muzea s obtížemi. Už několik
měsíců připravujeme V. workshop pro studenty, kteří v předprázdninovém čase odvádí pro nás
velký kus krásné práce. Letos jsme žádali na workshop grant z nadace VIA (ČSOB), ale bohatí
neradi dávají, proto jsme workshop financovali z vlastních zdrojů za pomoci zdejší šikovné
mládeže, zdejší školy a našich členů a příznivců.
Dan
Průběh…

Pátého studentského workshopu 2009
Letos jsme se sešli v poměrně malém počtu 6-ti účastníků ze Suchdolu, ale ani to nezabránilo
tomu, abychom se pokusili stihnout co nejvíce práce a pomoci tak ve zdokonalení našeho muzea.
Každé ráno nás čekala nemilá povinnost a to- vstanout. Pak nás čekala dobrá snídaně a dopolední
program byl vyplněn prací. Poté byl oběd, na který jsme se každý den plahočili do školy.
Následoval odpolední klid, zpravidla vyplněn hrou ligretto (karetní hra pro posílení postřehu). Po
poledním klidu až do večeře jsme pokračovali v práci. O jídlo se nám starala hlavně Vanda.
Večery nebyly jenom zábavou ale i pro vzdělávání. První večer nás čekala přednáška na téma:
Hodnota (historická, nominální, materiální, duchovní). Jejím smyslem bylo vytvořit si vztah
k předmětům, které čistíme, proměnit jejich nulovou hodnotu v historickou srovnat s duchovní.
Další den se povídalo o výpovědní hodnotě předmětů a třetí večer o Davidu Zeisbergerovi ze
Suchdolu apoštolu indiánů.

Tonda Vávra co kameník, vyrábí
pro Park Moravských bratří pamětní desky

David Sadocha a Dušan Staněk čistí mlátičku
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!!! Po uplynutí tří dnů na přání účastníků byl workshop prodloužen až do pátku. Dopoledne jsme
trávili ve škole a odpoledne se opět pracovalo v muzeu !!!
V pátek večer jsme workshop zakončili, každý obdržel pamětní list od pana Valcháře a dvě
publikace: Stručné dějiny Suchdolu a David Zeisberger apoštol indiánů.
Sepsala Daniela Hyklová, napovídali jí kluci

Zajímavosti jiné
Už od pondělí 22. 6. 2009 pršelo, ale ve středu večer bouřka se několikrát vytočila nad Beskydami
způsobila přívalovou vlnu, která prolítla Životicemi, Žilinou, Hodslavicemi, Bludovicemi. Nový
Jičín zůstal pod vodou a s ním další vesnice po proudu Grasmanky, Šenov, Kunín. Na potoce
Luha se octly pod vodou Polom, Jeseník n.O., Bernartice.
V Suchdole se Kletenský potok zaplnil a vylil se nám kanalizací do muzea Moravských bratří.
Zatopilo to dvůr, cestu a voda vytvořila jezero. Nestačila odtékat a proto za chvilku sahala po
kolena.
Tonda Vávra
*****************************************************************
Naše pracovní výkony:
Restaurování
- očištění figuriny Nitschmanna ve vězení, vymetení listí,
- zrenovování dveří s kovaným barokním štítkem, nalezených na Kletenském rychtářství.
- očištění mlátičky zn. Schneider, vyrobené v Suchdole
- očištění, zprovoznění fukaru, napuštění červostopem. Je to celodřevěný unikát.
- ošetření starých tisků - vyrovnávání stránek a ošetření proti hmyzu biolitem.
- očištění kol od žebřiňáku a zemědělských nástrojů
- zrestaurování celodřevěného knihvazačského lisu
- zrenovování stoleté železné konve na mléko, nástřik proti korozi
- zrenovování konve na petrolej
Úklidové
- utření prachu, luxování a vytírání ve staré i nové expozici
- likvidace hmyzu, stříkání biolitem a čištění savem
- vypletí plevele kolem stromů v Parku Moravských bratří
- vypletí záhonu ve dvoře, kde se předpěstovávají stromky
- zprovoznění depozitáře, úklid, pokládání PVC
- úklid malého depozitáře
- vyčištění odtokových kanálů
Rukodělné
- tesání písma do kamenných pamětních desek do parku MB
- popis cedulek z tenkého prkna do záhonu ke stromkům
- očištění secesní odkládací stěny
- úprava kartonů pro ulokládání exponátů
- pomoc s publikací Sborník z konference 2006 – skládání listů.
- oprava světla ve vězení, výměna špatných žárovek v expozicích
Daniel Sikora - konzervace
- kreslení vlaječek v knize návštěv
kovových předmětů
- zvýraznění písma tuší na pamětní desky v parku
Účastníci workshopu:
David Sadocha 8.A - Suchdol n.O., Daniela Hyklová 8.A– Suchdol n.O., Daniel Sikora 8.B –
Suchdol n.O., Antonín Vávra 8.B – Suchdol n.O., Dušan Staněk 8.B – Suchdol n.O.
Ze členů Moravian a příznivců se zapojili pracovně: D.Říčan, Z.Valchář, V. Kabeláčová, E.
Urbanová.
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Daniela Hyklová - cedulky ke stromům

Tonda Vávra - dotváří pamětní desku

Na mučícím nástroji

Skládání listů nové publikace

Společné zasazení stromečků z Anglie

Nové přírůstky z Anglie pro park
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Vanda a Eva v kuchyni připravují krmi

Povodeň se nevyhla ani nám v muzeu

Výbor MORAVIAN děkuje všem účastníkům za jejich skvělou práci.
Zd. Valchář, L. Kuc, D.Říčan
Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou.
Toto číslo vydali účastníci V. workshopu 2009. Bez jazykové úpravy. Náklad: 40 výtisků.
Ostatním členům rozesláno elektronickou poštou. Prosím vytiskněte si! Kontakt: Daniel Říčan, Čs
armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou , 556 736 855, daniel.rican(zav1náč)quick.cz
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