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MMOORRAAVVIIAANN  
HHIISSTTOORRIICCKKOO--VVLLAASSTTIIVVĚĚDDNNÁÁ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTT    

  VV    SSUUCCHHDDOOLLEE    NNAADD  OODDRROOUU  

 

informační 
zpravodaj 

 
   

                                    

Číslo 57 

18. 9. 2021 
Rok třístého výročí 

narození 
Davida Zeisbergera 

 

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.  
Jan 20, 21   (Hesla JB) 

 

 
Činnost v jarních a letních měsících 

 
**** 300 let narození Davida Zeisbergera ****************************                                                                                                     

 
Dočkali jsme se velkého výročí rodáka Suchdolu, o němž vychází knihy, točí se 
filmy, píšou diplomové práce. Na jeho počest jsme na vrata Horního dvora 
připevnili věnec a velký zarámovaný plakát s vysvětlením. V Suchdolském 
zpravodaji vychází na pokračování seriálové vyprávění o Davidu 
Zeisbergerovi.                                                                           Portál Horního dvora 
 
**** Přípravy IX. mezinárodní konference Moravian ******************* 
 

Podařilo se nám letos získat grant od Nadace Hyundai, ze kterého jsme mohli financovat větší část Konference, 
jako součást Via exulantis. Od února jsme rozesílali pozvánky, korespondovali s badateli, kteří byli ochotni přispět 
přednáškou. Sestaven byl podrobný program, podle nějž se snažíme o dodržení všech termínů. 
 

**** Budování Růžového paloučku, místa loučení exulantů ************** 
 

Z největších aktivit v r. 2021 bylo vybudování jednoho z 
nejpamátnějších míst Kravařska. Od počátku jsme měli možnost zažít 
ujištění, že nás provází velké požehnání. Na podzim roku 2020 jsme 
poznali, že na pozemku není suché místo pro suchomilné růže, ale 
naopak prameniště. Nezbývalo, než provést zmeliorování pozemku. Na 
jaře se však ukázalo, že je to nedostatečné a musíme v meliorování 
pokračovat. Výsledkem je, že místo má i svou studánku. Pak jsme 

mohli přikročit ke zvýšení 
terénu návozem a k zasazení 
všech pěti lip. Pocházejí z Herrnhutu, příliš vyrostly do výšky (přes 5 
metrů), přesto se podařilo je přesadit a výsledkem je, že přinesly žádoucí 
efekt už letos. Podařilo se získat 15 divokých růží galských. Že se jim na 
pozemku daří? Nejen to, vyrostlo jich 17. Pomoc nám poskytlo asi 15 
příznivců, všem vám děkujeme. Účastníci slavnostního otevření 24. 9. 
2021 vyjadřovali uznání nad symbolikou a velkou výpovědní hodnotou 
místa. Tady se rozloučili se Suchdolem prvních 5 exulantů a pokračovali 
vzhůru na Kletnou a dále k Herrnhutu. 

**** Expedice Via exulantis 2021 ************************************ 

 
Ve dnech 26. a 27. srpna proběhla další z řady průzkumných expedic po 
Via exulantis. Úkolem bylo detailně prozkoumat terén, málo známý mezi 
Suchdolem a Herrnhutem. Kvůli blížící se konferenci byl náš expediční 
tým zeštíhlen na trio Lipový—Pantálek—Slíva. Dva naši cyklisté začali 
svou těžkou cestu za deštivého rána v Opavě a Krnově, odkud pokračovali, 
stejně jako suchdolští exulanté roku 1724, přes polské Mokre zpět do 
vlasti, aby se po průjezdu přes Osoblažský výběžek zase vrátili do Polska. 
Hustý déšť a silný vítr cestu dosti komplikoval.   



2 

Druhý expediční den začal bez deště v Bielawě, podhorském městě na úpatí majestátních Sovích hor. Odtud jsme 
vyrazili na dvě různé varianty, horskou a nížinnou. Řádně promoklí jsme se sešli ve Świdnici, odkud jsme v 
odpoledních hodinách vyrazili domů.                                   Bc. Jáchym Pantálek  
 
V letošním roce z důvodu covidu neprošel Via exulantis  žádný pěší poutník, zato 4 skupiny využívající nějaký 
dopravní prostředek. 
**** Zaniklá osada Herzogwald  ************************************** 

 
Daniel Dvorský zařídil obnovu písma na památníku s textem o 
Herzogwaldu. S manželkou sponzorovali lavičku pro kolemjdoucí turisty 
a provedli odstranění vegetace. Následující týden 12. června jsme podnikli 
brigádu v Herzogwaldu a zabetonovali lavičku u památníku sboru Jednoty 

bratrské. Ještě jsme měli dost sil 
na vyčištění hřbitova JB od 
menších náletových dřevin a 
spadlých větví. Provedli jsme 
podrobný zákres objektů na 
hřbitově, podle nichž náš 
zahraniční člen, potomek rodáků a        Památník s lavičkou pro poutníky 
sponzor akce Karl-Heinz Körper za pomoci pamětníků a informací z 
archivu JB určil, kdo na kterém místě odpočívá. Což je velký úspěch pro 
pokračování v příštím roce. 

**** Nakladatelské aktivity  **************************************** 

 
Bylo vydáno naším nákladem 5 publikací:  
* Groves, Parsons, Říčan: Teltschik sv.16, (v češtině), 500ks 
* Groves, Parsons, Říčan: Teltschik sv. 17, (v němčině), 500ks 
* Groves, Parsons, Říčan: Teltschik sv.18, (v angličtině), 500ks 
* Pantálek: Rod Zeisbergerů, sv.19, 500ks 
* Deník Davida Zeisbergera, sv.1, 50ks 
Na vydávání se podílel celý tým asi šesti lidí, který řešil překladatelství, reálie, grafiku, jazykové revize až po styk 
s tiskárnou. 
**** Park Moravských bratří  **************************************** 

Brzy v jarních měsících bylo 
řešeno přesazování stromů, 
4 stromy jsme museli skácet, 
protože se pro ně nenašlo 
včas místo. Větve těchto 
stromů byly použity pro 
zhotovení vigvamu v části 
parku Ohio. Městys 
zaměstnává zahradnici, která 
se stará o veřejnou zeleň, 
čímž se zlepšila výrazně i 
úroveň péče o trávníky v 
parku MB. Půdorys rodného 
domu Davida Nitschmanna 
byl označen ozdobným                 Suchdolští skauti nám pomáhají stavět vigvam v parku MB 
betonovým sloupem s výkladovým textem. Místa která jsou v Suchdole něčím  

    Zde stál dům Nitschmannů          zajímavá, jsou opatřena hezkou tabulkou s textem. Pro Park Moravských bratří bylo 
vyrobeno 8 nových pamětní desek, takže máme na zdi v parku MB celkem 46 pamětních desek a koncem roku jich 
bude plný počet  t.j. 58. 
**** Práce v Muzeu MB *********************************************** 
 

Místnosti dolní expozice, malá místnost a chodba byly vymalovány. V dolní expozici byl vyměněn koberec a v 
jídelně položeno PVC. Sklep za prodejem byl opatřen kobercem a nově uspořádán. 
**** Poděkování ****************************************************** 
 
Všem členům i příznivcům velice děkujeme za jakýkoliv podíl na této letošní činnosti. 
 

Vydává MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost se sídlem v Suchdolu nad Odrou, pro vnitřní informovanost 
členů a našich příznivců. Připravil Daniel Říčan - bez jazykové úpravy v počtu 30ks tiskem, e-mailem rozesíláno 
na 320 adres. Kontakt: Daniel Říčan, e-mail: daniel.rican(zav1náč)seznam.cz �556 736 855, 777 348 231 


