Výstavní činnost HVS v roce 2014
Historicko-vlastivědný spolek Odry (dále jen „HVS“) ve spolupráci s dalšími spolky uspořádal v Městské galerii v Odrách
několik vlastivědných výstav, u nichž proběhly vernisáže a k nimž byly vydány tématicky laděné články ve „Vlastivědných listech“
Oderského zpravodaje.
17. ledna uspořádal HVS vernisáž k výstavě smutného padesátého výročí „Vyhoření oderského zámku“.
Výstava byla připravena v režii HVS s použitím vlastních i zapůjčených podkladů, kde byl vystaven i zdařilý model
zámku Ondřeje Tomického. Výstava se setkala s nevšedním ohlasem i návštěvností a proto se HVS rozhodl využít
možnosti grantové podpory města Oder a uspořádat další dvě tématické výstavy. Tato žádost byla městem
podpořena.

Následující výstava „František Šustek - významný vlastivědný pracovník ze Spálova“ proběhla
v avizovaném termínu 17. června - 2. července 2014. Tato výstava pana Šustka představila v celé jeho šíři profesní
i zájmové - jako rodáka ze Spálova, celoživotního učitele, hudebníka ale především vlastivědného pracovníka a
autora celé řady fundovaných článků. Po skončení výstavy v Městské galerii byla celá výstava prezentována při
letních oslavách 620 let městyse Spálova a poté si část výstavy věnovanou hudebnímu působení pana Šustka
zapůjčila Základní umělecká škola v Jistebníku, kde svou učitelskou dráhu F. Šustek zakončil.

Třetí výstava „Významné letecké bitvy nad Oderskem na konci 2. světové války a 20 let činnosti
Historicko-vlastivědného spolku Odry“ proběhla v termínu 18. - 28. listopadu 2014. Výstava představila
nejvýznamnější letecké bitvy, k nimž došlo na konci druhé světové války nad Odrami a v širším okolí. Díky
podkladům a exponátům poskytnutým Klubem přátel Suchdolu nad Odrou - sekcí letecké historie pracujícím pod
Muzeem městyse Suchdol n. O. byly představeny i výsledky dlouholeté práce tohoto Klubu. Druhá část této
výstavy představila především fotografiemi a obrázky dvacetiletou činnost HVS. Byli vzpomenuti bývalí
představitelé spolku a představena dlouholetá činnost, např. obnova církevních památek, výletních laviček, výroba
dřevěných a papírových modelů, řezbářství, pořádání veřejných akcí a publikační činnost HVS.

Na přípravě obou výstav se podílelo 14 členů HVS. Spokojenost návštěvníků obou výstav dokládají zápisy v návštěvní knize.
HVS děkuje městu Odry za možnost prezentovat výše uvedená témata širší veřejnosti a rád by v podobných výstavách i nadále
pokračoval.
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