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Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou lidem mým.
Ezechiel 37,27 K
(Heslo Jednoty bratrské 24.6. 2009)

Ahoj mládeži, ve středu 23. září jsme se opět sešli. Sice jen Tonda Vávra a Dušan Staněk, ale
bohatě to stačilo. Počasí nám přálo. Tentokrát šlo o pomoc muzeu před významnou cestou do
Německa – Niesky. Je to jen asi 50 km na sever od Liberce. V roce 1785 tam byl pohřben
významný rodák z našeho kraje Georg Schmidt (1709-1785) který působil jako misionář mezi
Hotetoty v Jižní Africe. V Niesky se konala slavnost 27.září. Vezl jsem tam lípu, kterou jsme
vykopali u Odry. S Dušanem jsme při tom zlomili rýč. Také jsme vezli pamětní kámen, který opět
tesal Tonda. Já jsem jej jen dokončil, co Toník nestihnul. Vznikly hezké fotky a zdá se mi že je
škoda, že by jste je neviděli. Tady jsou výsledky.
Dan

Takhle vypadal ten šutr když jsme jej tam vezli

Tady jej neseme, v pravé ruce tahám tu lípu.

Trubači na lesním hřbitově. Němci jsou

U hrobu Georga Schmidta pózuji s afričany
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hodně muzikální

Tady se sází ta naše lípa

Tohle je sám velký Georg Schmidt

Tady je lípa zasazena. Za 50 let
se jeďte na ni podívat
Eva Urbanová vás zve na workšůpek v pátek 16. října. Já tam nebudu, protože muzeum pořádá
velkou třídenní akci 5. mezinárodní konferenci Moravian 16. – 18. října. Pokud nemůžete na
workšůpek, zvu vás podívat se na Konferenci. Alespoň na chvíli. Bude tam zajímavý program, ke
kterému jste i vy přispěli-workshopem. Hlavním hostem bude ředitel muzea Dr. Isaac Balie (s
manželkou) v Jižní Africe, kde Georg Schmidt působil. Vidíte jej na tom obrázku v pravo. Jsou to
moc sympatičtí lidé.
V neděli 14 30 od kulturáku odjíždíme autobusem na malý poznávací zájezd Hynčice –
J.G.Mendel, Kunín zámek. Přijďte.

Výbor MORAVIAN děkuje všem účastníkům workshopů za jejich skvělou práci.
Zd. Valchář, L. Kuc, D.Říčan
Kdyby jste něco potřebovali zprostředkovat v cizině, nebo do školy, pokud to bude v našich
silách, třeba to zvládneme.
Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou.
Toto číslo je určeno účastníkům workshopu a příznivcům muzea Moravských bratří. Bez
jazykové úpravy. Náklad: 30 výtisků. Ostatním členům rozesláno elektronickou poštou. Kontakt:
Daniel Říčan, Čs armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou , 556 736 855,
daniel.rican(zav1náč)quick.cz
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