MORAVIAN

informační
zpravodaj

HISTORICKO-VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST
V SUCHDOLE NAD ODROU

Číslo 37

12. 6. 2013
Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí.
Dan. 7, 14
(Hesla Jednoty bratrské 2013)

Výroční schůze se konala 11. března, zápis s usneseními pro r. 2013 rozešleme později.
**** Aktuální, nepřehlédni ***********************************
Pracovní setkávání MORAVIAN:
Dohodli jsme se na schůzi 13. 5. 2013, že se budeme scházet pravidelně jednou za dva týdny v muzeu
k pracovním schůzkám. Jako nejvhodnější nám připadá pondělí. Na prvním setkání v pondělí 27. května
jsme si sjednotili představy. Další setkání bylo v pondělí 10. června a příští: 24.června, kdy budeme
zahajovat workshop.
K pravidelným setkáváním nás nutí skutečnost, že naše plány s tak ohromným tématem lze posunout
vpřed jen pravidelnou činností. Náplň pracovních setkávání jsou dány šesti dlouhodobými projekty
Moravian. 1.Muzeum, 2.Park MB, 3.Via exulantis, 4. Malé projekty Moravian, 5. Badatelské projekty, 6.
Regionální projekty. Z nich nejvíce péče vyžaduje projekt muzeum, kde je třeba postupně dát do pořádku
všechny místnosti objektu muzea. Naše představa je taková, že jednotlivé práce mohou probíhat bez
centrálního vedení.
Naše příznivce ze vzdálených míst pochopitelně omlouváme a rádi přijmeme jejich jiné možnosti jak
se zapojit.
*** za námi je:

***********************************************

Schůze MORAVIAN 13. května 2013
- Zhodnotili jsme situaci po uplynulých dvou měsících od doby, co obě muzea v Suchdole n.O. mají
stálého zaměstnance na poloviční úvazek D.Říčana.
- Úklidy v muzeu dobrovolnicky jsme ukončili. S povděkem jsme přijali nabídku od starosty, který
pověřil úklidem pracovnici VPP(veřejně prospěšných prací). Můžeme konstatovat, že úklid je teď
prováděn pravidelně a velice pečlivě.
- Přijali jsme všemi hlasy nového člena Ondřeje Svobodu z Prahy, který již dlouhá léta je aktivním
příznivcem a mnohokrát nám přispěl svou zručností.
- Letos jsme museli po první za dobu naší existence podat daňové přiznání,
protože máme zisk z prodeje knih. Urputnou „papírovou vojnu“ jsme odbyli
vlastními silami: Luba Kuc a D.Říčan
- Žádost o grant na stavbu zdi v parku MB jsme podali na MAS (Místní akční
skupinu Poodří) 29.dubna. Dne 28. dubna jsme záměr museli obhájit při
veřejné prezentaci a téhož dne nám byl výběrovou komisí odsouhlasen grant
v plné výši 630 000 Kč.
- 1. května navštívili muzeum Moravských bratří bývalí majitelé tohoto domu,
pan Hans Urbatschek(1941) a jeho sestra Bärbel(1947), oba se svými partnery.
Jako mnozí ostatní obyvatelé Suchdolu byli v r. 1946 odsunuti do SRN.
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Kontakt trvá již dlouho. Bylo to hezké a srdečné setkání. Jako nejcennější dárek jsme jim mohli
nabídnout jen pocit, že jejich dům je nejhezčí a nejzachovalejší usedlostí v Suchdole n.O.
- V půli května naše muzeum navštívil pan Hans s manželkou, potomek Davida Hanse, který emigroval
ze Suchdolu r. 1731. Jejich rodina žije nedaleko Herrnhutu.
- Dva vysoušeče opatřil Libor Janča od Diakonie ve Valašském Meziříčí, jsou velice výkonné a výrazně
se zlepšilo klima v místnosti, kde je prodej publikací.
- Logo muzea navrhne Z. Valchář.
- Během letošního jara se podařilo opatřit pouze jeden strom do parku MB. Zaslali jej Georg a Marylou
Shortes z Bethlehemu. Jde o dřín květnatý. Ze dvou sazeniček vzešla jedna.
- Letošní workshop pro mládež, se v muzeu uskuteční ve dnech 24.-26. června. Zájem je veliký a jsme
soustavně bombardováni zájemci, kteří se zúčastnili v minulých letech.
- Dr. Henrik Wilhjelm z Dánska, který žil v Grónsku 30 let jako farář, nám zaslal obsáhlou publikaci
Grönlander aus Leidenschaft, 470 stran, která mu právě vyšla v němčině. Pojednává o misionáři
Samuelovi Kleinschmidtovi.
- Zastupitelstvem bylo stanoveno pevné vstupné do muzea (dospělí 50Kč, důchodci a mládež 25, školy 10
Kč, děti do 10 let zdarma) a pevná otvírací doba: úterý – sobota 10-12 a 13-15hod, neděle 13-15hod.
- Na včerejší pracovní schůzce 10. 6. 2013 jsme přijali nového člena Jana Měsíčka žáka 5. třídy. Vyměnili
jsme koberec v jídelně, zprovoznili psací stůl v prodeji.
***** Před námi je: ***********************************************
- Jako nutnost se jeví zhotovit dostatek kvalitních fotografií z exteriéru a interiéru, pro propagační účely.
Ujal se tohoto úkolu Luba Kuc.
- Neustálé zaplavování dvorku muzea přívalovou vodou z potoka se nám podařilo zvládnout teoreticky.
To znamená, našlo se poměrně snadné řešení. Praktická část, tj. položení nového potrubí se uskuteční
v brzké době a počítáme s výrazným poklesem vlhkosti v muzeu. Akce bude hrazena z prostředků
městyse ve výši cca 50 000 Kč.
- Zájezd do zaniklé obce Herzogwald (poblíž dnešní Kružberské přehrady), připraví Hanka Staňková.
Chceme lokalizovat místo, kde stála modlitebna Jednoty bratrské a hřbitov. V budoucnu by bylo záhodno
vybudovat na tomto místě alespoň malý památník.
**** Zeď v parku Moravských bratří ***********************************
Ozdobná zeď v parku Moravských
bratří dle návrhu arch Kallusové bude
jedna z našich největších akcí. Příslib
dotace z mikroregionu Poodří 630 tis.
Kč jsme již obdrželi, předfinancování
nám odsouhlasilo zastupitelstvo
městyse Suchdol n.O. Zda můžeme
akci započít bez jakéhokoliv rizika,
se dozvíme v říjnu, proto stavbu
zahájíme až na jaře 2014. Součástí
tohoto grantu je infotabule v parku,
výsadba tří stromů, workshop pro
mládež a propagační leták.
V nikách
na
zdi
budou
umisťovány
pamětní
desky
významnějším
postavám
z řad
Moravských bratří.
Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro
vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy. Náklad: 30 výtisků. Ostatním členům a
příznivcům rozesláno elektronickou poštou. Prosíme, vytiskněte si! Kontakt: Daniel Říčan, Čsl.armády 276, 742 01
Suchdol nad Odrou, e-mail: daniel.rican(zav1náč)quick.cz 556 736 855, 777 348 231
2

