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Číslo 40

23. 6. 2014
Odkazuji vám svůj pokoj. Dávám jiný pokoj, než slibuje svět, a tak se nebojte a nedejte
se zastrašit.
Jan 14, 27
(Hesla Jednoty bratrské 2014)

**** Úvodem

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

Pracovní setkávání MORAVIAN:
Pravidelné pracovní schůzky se konají jednou za dva týdny, vždy v lichý týden. Diskutovali jsme o
tom, zda vám vůbec zasílat pravidelná oznámení, že se koná schůzka, protože někteří z toho máte špatné
svědomí. Ubezpečujeme Vás, že záměrem je pouze podat vám informace o tom, co se právě děje.
Nevyžadujeme, aby jste prokazovali členství překonáváním velkých vzdáleností. Těší nás, že je nás víc,
kteří jsou obdivovateli práce Moravských bratří a občas o sobě dají vědět.
*** Za námi je:

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

Zápis z výroční schůze MORAVIAN 24. 3. 2014
1. Po zahájení byly promítnuty fotografie z akcí v loňském roce. Mezitím dorazili další členové.
2. Kontrola osmi usnesení z minulé výroční schůze 11. 3. 2013: Shledáno, že téměř všechna
usnesení a záměry se podařilo splnit, nic nebylo zanedbáno.
3. Zpráva o činnosti Moravian: přečetl D. Říčan, přítomní ji schválili. Téměř veškeré citace jsou
vybrány z loňských zpravodajů Moravian, takže je zbytečné, je zde přetiskovat.
4. Ubytovna: V loňském roce byla málo využívána. Schází nám kvalitní propagace.
5. Muzeum MB: D.Ř. uvedl, že jako správce obou muzeí je využíván asi z 80% především pro
muzeum městyse. Klub přátel Suchdolu vyvíjí více činnosti, což jej přirozeně vtahuje do prací v
Muzeu městyse.
6. Zpráva pokladní: Současný kapitál není dostačující na uspořádání další konference. Proto
vydavatelskou činnost musíme držet dle původního plánu přes to, že např. publikace David
Zeisberger je už rozebrána.
7. Zpráva Akce taška a akce Klobouk: D. Strnadel v rámci péče o sponzory podniknul s nimi výlet
po našich muzeích, což je velice důležité, pro udržitelnost přízně sponzorů.
8. Zpráva revizní: Nebyly shledány vážnější nedostatky. Drobnější byly na místě odstraněny. Schůze
vznáší návrh přejít k jiné bance, kde nejsou poplatky.
9. Činnost v r. 2014
- Stavba zdi v parku MB, což souvisí s workshopem, infotabulí a letákem o Parku MB.
- Pamětní deska v Herzogwaldu – bude instalována, pokud nebudeme zahlceni jinou prací.
- Publikace prof.Rollmanna o Johannu a Elisabeth Schneiderových misionářích na Labradoru.
- Lesní kostel – společné bohoslužebné setkání třetí neděli v září, ve třihodiny.
10. Z. Valchářovi jsme poblahopřáli k jeho osumdesátinám. Předání knihy Exulantská útočiště.
11. Členské příspěvky: Vybrány byly na místě.
Usnesení :
č. 1 Odměnu pokladní za vedení účetnictví v r. 2013 1000 Kč, předá D. Říčan.
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č. 2 Vydání novoročenky zajistí Z.Valchář na náklady Moravian. Česky, anglicky , v elektronické
podobě. Rozešle D. Říčan
č.. 3 Převedení BÚ z ČSOB k jiné bance bez poplatků. L.Kuc.
č. 4. Proti snaze o zbourání portálu Horního dvora vzneseme. protest a zašleme zastupitelstvu.
č. 5. Moravian se zapojí do oslav M. J. Husa na jaře v r. 2015.
č. 6. Moravian se stane členem asociace neziskových organizací. D.Říčan
č. 7. Daňové přiznání vyhotoví Kuc + Říčan.
č. 8. Složení návštěvníků muzea MB je neobvykle pestré, proto vytvoříme mapu návštěvníků muzea.
č. 9. Zlepšíme evidenci návštěvníků v knize návštěv.
Účast 7 členů, zapsala H. Staňková.
*****

Akce právě probíhající

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

- Projekt budování zdi v Parku Moravských bratří – probíhá výběrové řízení a workshop.
- Putovní výstava David Zeisberger, je t.č. v Armádě spásy Opava.
- Putovní výstavu Náš Nelson Mandela, připravuje náš člen Horst Schinzel z Mnichova.
- Sborník z konference 2012 redakčně připravuje Monika Kurková.
- Publikaci prof. Rollmanna o Johannu a Elisabeth Schneiderových misionářích na Labradoru přeložil
Vilém Spratek. Pracuje se na korekturách.
- Pamětní deska v Herzogwaldu bude instalována 23. 8. 2014, zúčastní se potomek jednoho z členů
tohoto zaniklého sboru Karl-Heinz Körper z Berlína.
- S majiteli Horního dvora Zeisbergerů jsme v kontaktu, snažíme se jim pomoci, zbourání již nehrozí.
*****

Aktuální události!!!!! **************************************

Vlevo od muzea je zahrada se
zaškolkovanými stromy z různých
misijních osad. Tady byly 8.
dubna umístěny atrapy klátových
úlů, které vyrobila pro muzeum
Moravských
bratří
YMCA
Suchdol. Klátové úly jsou
zhotoveny z lípových dutých
špalků, které YMCA-ři vyzdobili
dřevořezbami.
V pátek 4. července 13:30 hod.
přijede do Suchdolu n. O.
autobusový zájezd 42
členů
Jednoty bratrské z Pennsylvánie.
Vede jej archivář Peuker. Vidět
chtějí muzeum, Park Moravských
bratří, Horní dvůr, místo loučení
exulantů se Suchdolem. Jste
k tomuto setkání zváni!
Ve dnech 23. – 25. června probíhá IX. Studentský workshop v Muzeu Moravských bratří. Účastní se jej 4
chlapci a 5 děvčat ze zdejší základní školy, kteří pomohou s realizací projektu Zeď vzpomínek, Park
Moravských bratří. O výsledcích budeme informovat ve workshopovém zpravodaji č.41.

Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro
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