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Číslo 43

19. 4. 2015
Já jsem dobrý pastýř. Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mne.
Já jim dávám věčný život.
Jan 10, 11. 27. 28
(Hesla Jednoty bratrské 2015)

*** Úvodem:

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

MORAVIAN si v loňském roce měl připomenout 15 let své existence. Bylo to opomenuto, tak
alespoň krátké sdělení dodatečně.
Opět přinášíme zápis z výroční schůze a to ve zkrácené podobě, ale i několik čerstvých zpráv o dění
v posledních měsících.
*** za námi je:

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

Výroční členská schůze MORAVIAN 2. 3. 2015
V úvodu proběhlo promítnutí fotodokumentace z různých akcí v r. 2014 L. Kuc
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Zahájení schůze provedl D. Říčan. Nastínil, co je smyslem VČS :
a) Zhodnotit r. 2014
b) Zrevidovat hospodaření
c) Nasměrovat činnost r.2015, 2016
d) Rozhodnout věci, které nepřísluší výboru Moravian.
Provedena kontrola všech 9 usnesení z minulé výroční schůze 24. 3. 2014 D. Říčan
Zprávu o činnosti přednesl D.Říčan. Zde ji neotiskujeme, protože členové byli již v minulém
čísle poměrně podrobně informováni.
Zpráva za Muzeum MB a dobrovolnickou činnost – podal D. Říčan :
- Provoz muzea je značně závislý na práci dobrovolníků.
- Problém s červotočem je dost vážný a bude letos nutné se jím zabývat. Byl již pozván odborník a
zřejmě se použije technologie postřiku trámů zasažených červotočem.
- V letošním roce se také budeme muset věnovat zabezpečení muzea proti vloupání.
- Měli bychom také promýšlet strategii (destinační management), aby nezůstala omezena jen na
muzeum, ale pokusit se ji rozšířit na celou obec a další místa v regionu.
- Návštěvnost v Muzeu Mor. bratří byla 331 platících osob.
Zpráva pokladní - informoval D.Říčan: Jsme natolik hospodářsky soběstační, že jsme schopni
uskutečnit letošní konferenci.
Zpráva revizní – přednesl Daniel Valchář: Konstatováno, že účetnictví je vpořádku a všichni
členové zodpovědní za peněžní prostředky jsou nadále pověřeni, aby pokračovali ve své práci.
Schválení zpráv za r. 2014: Členská schůze jednomyslně odsouhlasila přednesené zprávy.
Informace o možnosti vstupu do ANNO (Asociace nestátních neziskových organizací) - D.
Říčan doporučuje vstoupit a uvádí důvody. Přítomní členové souhlasí.
Plán činnosti v r. 2015 - nastínil D.Říčan:
- Putovní výstava “Nelson Mandela a Moravští Bratři” se dokončí v jarních měsících.
- Putovní výstava „David Zeisberger, apoštol indiánů“ bude letos nabídnuta na více místech.
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- Na jaře umístit na pamětní zeď v parku první pamětní desky.
- V obcích Kunín, Butovice a Mankovice je třeba podpořit zájem o dějiny MB.
- Projekt „Zaniklé domy v Suchdole” - Z.Valchář dle starých fotografií a vlastní paměti
zdokumentuje některé dnes již zaniklé domy.
- Chceme pokračovat v získávání dalších stromů pro park MB.
- Plánujeme cestu do Herzogwaldu u Dvorců, kde by se měla provést úprava terénu před
pamětní deskou.
- Na Sborník 2012 bude třeba podat žádost o grant do 31.března 2015.
- Bude iniciováno, aby se zrevidoval návrh urbanistické studie náměstí v Suchdole n.O
(D. Říčan a M. Čunek).
- Bohoslužba v lesním kostele bude tradičně 20. září 15:00hod.
- Dokončit úpravu vstupu do Parku MB, bude vhodné to projednat s architektem.
- V souvislosti s tzv.Destinačním managementem se budeme snažit iniciovat, aby se cílové
produkty různých našich projektů vhodně propojovaly se službami.
- Stěžejní akcí bude VII. mezinárodní konference Moravian 16.-18. října.
10. Na závěr schválila členská schůze následující usnesení :
1) Zapsání spolku a nové stanovy podle nových pravidel budeme řešit až v příštím roce.
2) Sestavením programu VII.mezinár.konference Moravian včetně org.záležitostí je pověřen výbor
Moravian a účastníci pravidelných schůzek.
3) Souhlasíme se vstupem do ANNO (Asociace nestátních neziskových organizací).
4) Daňové přiznání si letos objednáme, D.Strnadel zjistí možnost u konkrétní osoby.
5) Odměna účetní bude ve stejné výši jako r.2014.
6) Objednáme 10 ks pamětních mincí (M.J.Hus). Pravidla pro udílení nejsou stanovena, bude se
řešit až dle potřeby.
Přítomni: Říčan D., Valchář Z., Kuc L., Janča L., Valchář D., Staňková H., Ćunek M., Billová L.,
Strnadel D., Okáč M., Dvorský D.
Zapsal: D.Dvorský, upravil pro zpravodaj: D.Říčan
**** Aktuální, nepřehlédni ***********************************
Z pracovních setkávání MORAVIAN:
- Žádost o grant na sborník, byla včas podána 31.
března.
- Žáci ze speciální školy ze Stockholmu nám
přivezli dva stromečky.
- 14.-15. listopadu očekáváme návštěvu skupiny
Delawarů z Fairfield – Kanada
- V březnu se nám ozvala mohykánka křesťanka
Pat Wickert.
- Na VII. mezinárodní konferenci je dosud
přihlášeno 5 referátů
- Jako účastník letošní konference se opět hlásí
prof. Hans Rollmann z Kanady.
- Česko-německý fond budoucnosti nám
odsouhlasil grant na konferenci 60 tis. Kč.
Nejčastějšími návštěvníky Muzea jsou Korejci
- V červenci by nás chtěl navštívit Dr. Isaac Balie z jihoafrického Genadendalu.
- Byla provedena inventura stromů, které nám byly zaslány. Počítáme-li všechny stromy včetně
duplicitních, obdrželi jsme dosud 114 stromů z 35 míst. Některé transport nevydržely a zašly.
- Zakoupíme 20ks publikací E. Štěříková: Moravské exulantky – s množstevní slevou.
Vydává občanské sdružení MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdole nad Odrou. Pro
vnitřní informovanost členů připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy. Rozesláno pouze elektronickou poštou.
Prosíme, vytiskněte si! Kontakt: Daniel Říčan, Čsl.armády 276, 742 01 Suchdol nad Odrou, e-mail:
daniel.rican(zav1náč)seznam.cz 556 736 855, 777 348 231
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