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Úvodní slovo šéfredaktora 
 
 Vážení čtenáři Moravské obce, dovolte mi, abych Vám představil 18. číslo časo-
pisu. Vydávání časopisu je obnoveno po roční odmlce, a tedy i po přeskočení ročníku č. 6. 
Časopis vzhledem i obsahem navazuje na svá předchozí čísla. Obsahová stránka zůstane 
zachována i nadále, záměrem je čtivě publikovat o aktivitách v Moravské národní obci, 
případně i v jiných promoravských sdruženích. Před tím, než se pustíte do čtení aktuál-
ního čísla, bych Vás rád informoval o plánových změnách v grafické podobě časopisu. 
Pevně věřím, že tyto změny stihneme realizovat do příštího čísla. Máte se tedy na co 
těšit! Klidné prožití vánočních svátků, šťastný vstup do roku 2012 a příjemné čtení 18. 
čísla Moravské obce, Vám přeje 

Bc. Michal Szymeczek 
šéfredaktor 
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AKTIVITY  
MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ MNO  
ZA ROK 2011 
 

Z činnosti MNO Blansko 
 
 Členové a příznivci Místního sdružení Moravské národní obce Blansko se v roce 
2011 s vervou zapojili do 2. ročníku občanské iniciativy "Za vyvěšování moravské vlajky" 
na radnicích. Na Blanensku, v rámci občanské iniciativy, domluvili zlevněné vstupné  
na zámek v Letovicích a otevření kostnice ve Křtinách. Asi největším úspěchem bylo,  
že se moravská žluto-červená vlajka poprvé zatřepotala i v okresním městě Blansku. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1        5. července 2011 – na Den svatých Cyrila a Metoděje zavlála moravská vlajka na blanenské radnici.  
          Blansko se v tento den stalo centrem občanské iniciativy "Za vyvěšo vání moravské vlajky" 
 
 
  Ve spolupráci s Místním sdružením MNO Mladá sajtna, jsme již podruhé uspořádali 
v květnu 8. ročník Putování Moravou, které vedlo po stopách zaniklých železářských 
tradic Moravanů a po technických i přírodních zajímavostech střední části Moravského 
krasu. 
  Naši členové a příznivci se zejména v letních měsících angažovali v propagování 
myšlenek MNO, Moravy a jejich symbolů, zejména na Oslavansku a Blanensku. Rok 2011 
je pro naše Místní sdružení zlomový. Jelikož je nejstarším v MNO (od roku 2002), vzniklo 
za zcela odlišných podmínek a situace, než vznikají v poslední době další Místní sdružení. 
Proto nás v roce 2012 čeká ještě větší reorganizace, která se v menší míře projevuje již 
asi rok. 
 

Vladimír Novotný 
předseda MNO Blansko 
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Obrázek 2        Část účastníků 8. ročníku Putování Moravou – tradičního výšlapu MNO v Moravském krasu. Akce je  
          pravidelně pořádána již od roku 2004 . 
 
 

Co se událo v hanáckém regionu  
 
 Dne 26. března 2011 jsme na schůzi v olomoucké restauraci U Puškaře zakládali 
v šesti lidech Místní sdružení Moravské národní obce Haná. Této zakládací schůze se 
tehdy účastnil i předseda celé MNO, Ing. Jaroslav Krábek, který zde rozvinul myšlenku 
budoucích organizačních změn a cílů, kterých chce naše občanské sdružení dosáhnout. 
Tehdy nám předsedova slova připadala, jako by mluvil o vzdálené budoucnosti. Ale opak 
se ukázal pravdou, netušili jsme, jak rychle se naše organizace bude rozrůstat a nava-
zovat na sebe nové, především mladé lidi.  
 Pravidelně jsme začali pořádat přátelská setkání nejen pro naše členy, ale i pro 
další lidi se zájmem o historii, kulturu, tradice a hlavně budoucnost Moravy. Na našich 
setkáních jsme se snažili přispět k tomu, aby naši členové a příznivci poznávali historii 
především našeho regionu – s jeho stavebními, kulturními a technickými památkami. 
V této souvislosti mohu uvést například prohlídku a seznámení se s historií Sloupu 
Nejsvětější Trojice, budovy olomoucké radnice s orlojem, barokní Césarovy kašny nebo 
kostela svatého Mořice s výstupem na vrchol hlavní věže kostela, kde se nám otevřel 
překrásný pohled z ptačí perspektivy na "Perlu Moravy", jak je nazýváno město Olomouc. 
  Naše Místní sdružení uspořádalo sbírku pro ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce 
na chov a výživu orla stepního. Mezi svými členy a příznivci bylo vybráno 1600 Kč, které 
byly odeslány na účet ZOO. Členové a příznivci MNO Haná se tak stali adoptivními rodiči 
orla stepního. Našim orlům se žádné jiné zvíře nemůže vyrovnat. Orel, nebo lépe řečeno 
"orlice", je přece symbolem naší vlasti. (Heraldický "orel" je totiž dvouhlavý). 
 Naši členové se také výrazně zapojili do iniciativy Moravské národní obce, která 
nese název "Za vyvěšování moravské vlajky". Těší nás, že právě v našem regionu měla 
tato občanská iniciativa velký úspěch. Právě díky práci našich vyjednávačů, kteří oslovo-
vali a v budoucnu budou i nadále oslovovat představitele měst a obcí v našem regionu 
s touto výzvou. Celá iniciativa si klade za cíl probudit zájem veřejnosti, zejména mladých 
lidí, o poznání naší vlasti – jejich jedinečných tradic, barvitého folkloru, bohatých dějin  
i malebné přírody.  
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Obrázek 3         Místní sdružení Haná přispělo na chov orla stepního. 
 
 
  Dne 3. – 4. června se členové Místního sdružení Haná, společně s členy Místního 
sdružení Sever, účastnili Slavností města Šumperka, které se věnují událostem před 521 
lety. V Šumperku se tehdy konal sjezd zástupců stavů Moravy a Slezska, aby společně 
vyřešili situaci po smrti krále Matyáše Korvína. Naší účastí na těchto slavnostech jsme 
chtěli ukázat, že si velmi vážíme podpory vlajkové iniciativy, kterou nám vyjádřil starosta 
Mgr. Zdeněk Brož a radní města Šumperka.  
 Dalším městem v našem regionu, které se výrazně zapojilo do vlajkové iniciativy, 
jsou Loštice. Zde se 26. června 2011 konal 16. ročník Loštických slavností hudby a tva-
růžků. Do průběhu a samotného vyvrcholení celých oslav výrazně přispěli také členové  
a příznivci Místního sdružení Haná. Nejen, že naše družstvo nazvané "Moravští rytíři 
z Bradla" úspěšně zasáhlo do soutěže šestičlenných družstev v různých tvarůžkových 
disciplínách a obsadilo krásné čtvrté místo, ale navíc se nám dostalo té cti, že jsme před 
zraky několika tisíc lidí mohli na stožár vedle hlavního pódia slavnostně vyvěsit morav-
skou vlajku. Každému bych přál zažít ten krásný pocit, když k obzoru stoupá naše mo-
ravská vlajka. Náhle se v člověku snoubí pocit hrdosti a štěstí. 
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Obrázek 4         Před vyvěšením moravské vlajky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5         Člen MNO Pavel Lolek předává zdravici králi Tvarůžkovi I. 
 
 
  Mnoho našich členů patří mezi zdatné turisty a obdivovatele přírody. Proto jsme 
v průběhu celého roku rádi organizovali vycházky, především pak na skalnatý vrchol 
Bradlo (600 m n. m.) v Úsovské vrchovině, který je známý také jako "Moravský Blaník". 
20. srpna 2011 se zde konala hlavní akce našeho sdružení a tou byl 1. ročník Setkání 
moravských patriotů. Na této turisticko-kulturní akci se kromě Místního sdružení Haná 
podílela obec Lipinka, Společnost Aleše Balcárka a také město Loštice. Pan starosta PhDr. 
Ctirad Lolek pohostil přítomné moravské patrioty tradiční pochoutkou z Loštic: "Mosim 
řict, že tvaružke bele moc chotny. Děkojem pane starosto."  
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 Společnost Aleše Balcárka zastupovala na tomto přátelském setkání její předsed-
kyně PhDr. Jaroslava Čajová, která přítomným Moravanům představila životní osudy  
a díla moravských literátů 19. století, a to básníka Aleše Balcárka a spisovatele Jakuba 
Lolka. Těší nás, že jsme prostřednictvím této akce přispěli k tomu, aby tyto výrazné 
osobnosti, které vzešly z našeho regionu, a které svým dílem obohatily moravskou 
kulturu, neupadly v zapomnění. Naše velké poděkování patří také paní starostce obce 
Lipinka Mgr. Zdeňce Černé a obci Lipinka za organizační a finanční pomoc s pořádáním 
tohoto setkání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6         1. Setkání moravských patriotů na Bradle. 
 
 
  Naším záměrem je, aby se Setkání moravských patriotů na legendami opředeném 
vrcholu Bradla stalo tradicí, proto už nyní přemýšlíme, jak obohatit 2. ročník této akce, 
aby přitáhla pozornost ještě většího počtu lidí.  
 Dne 11. září 2011 proběhlo setkání členů Místních sdružení Haná a Sever v obci 
Bludov nedaleko Šumperka. Bludov je známý nejen díky lázním, pozdně renesančnímu 
zámku – částečně přestavěného v době baroka, ale také díky farnímu kostelu sv. Jiří 
s přilehlou hrobkou Žerotínů; kdysi jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů  
na Moravě. Využili jsme veřejného pozvání rodiny Mornstein-Zierotinovi, a díky dnu otev-
řených dveří jsme si mohli prohlédnout místo posledního odpočinku mnoha generací 
tohoto moravského šlechtického rodu, který svůj původ odvozoval od zakladatele dědiny 
Bludov, Bluda I. Po několikanásobných převozech zde spočinuly i ostatky jedné z nejvýz-
namnějších osobností Moravy, ochránce moravských zemských svobod Karla staršího  
ze Žerotína, jeho otce Jana ze Žerotína a dalších rodinných příslušníků. Významný 
moravský zemský politik a ochránce moravských zemských práv a svobod Karel st. ze 
Žerotína (1564–1636) zastával mezi lety 1608–1614 také úřad moravského zemského 
hejtmana.  
  "Léta jeho hejtmanství přinesla Moravě řadu pozitiv: pravidelně zasedal zemský 
sněm a soud (sám jim předsedal, navíc mu byl svěřen úřad direktora zemských financí), 
zdokonalil se vojenský obranný systém, na výkonu zemských a stavovských úřadů se 
podíleli katolíci i evangelíci, tolerance a snášenlivost byla politickým krédem Karla st.  
ze Žerotína." (Z knihy Dějiny Moravy v datech – František Čapka.) 
 V průběhu celého roku členové MNO Haná svojí účastí a mnohdy i organizačně, 
podpořili akce jiných Místních sdružení. Například 21. května 2011 se skupinka šesti 
našich členů a příznivců účastnila 8. ročníku tradičního výletu MNO do Moravského krasu 
nazvaného Putování Moravou. Akci společně pořádala dvě Místní sdružení MNO, Blansko  
a Mladá sajtna.  
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 Dne 23. července 2011 se Hanáci účastnili Slavnostního setkání Moravanů, které 
pořádalo Místní sdružení MNO Slovácko-Valašsko. 
 Především 1. října 2011 jsme naší účastí podpořili hlavní a největší akci Moravské 
národní obce, která se koná v Brně již tradičně pod názvem Den za Moravu. Letošní 
ročník této oslavy moravanství se konal v rámci Slavností vína a Svátku seniorů. Akce 
Den za Moravu proběhla u příležitosti uplynutí 1189 let od první písemně dochované 
zprávy o Moravanech z roku 822 a výročí 601 let od zvolení moravského markraběte 
Jošta římským králem.    
 V průběhu roku se naše členská základna neustále rozšiřovala, a proto nastal ten 
správný okamžik, kdy se musely provést nezbytné organizační změny.   
 Dne 22. října 2011 se konala v restauraci U Puškaře v Olomouci schůze Moravské 
národní obce, jejímž cílem bylo vytvořit z jednoho velkého sběrného Místního sdružení tři 
menší a akceschopnější Místní sdružení. V hanáckém regionu byla vytvořena nová Místní 
sdružení: Olomoucko, Přerovsko a Uničovsko. Společně s Místním sdružením Sever, které 
vede její předseda Mgr. Tomáš Skoumal, se tato Místní sdružení dohodla na ustavení 
společné Oblasti MNO Haná. Novými předsedy byli zvoleni: za MNO Olomoucko – Bc. 
Michal Szymeczek, za MNO Přerovsko – Libor Zrůbek. Předsedou MNO Uničovsko jsem 
byl zvolen já.   
 Velmi mě potěšilo, že také při volbě předsedy Oblastního sdružení MNO Haná jsem 
dostal důvěru všech přítomných členů. Našim členům mohu slíbit, že se ze všech sil budu 
snažit tuto důvěru nezklamat. 
 

Stanislav Blažek    
předseda Oblastního sdružení MNO Haná 

 
 

MNO Horácko 
 
 Místní sdružení MNO na Horácku bylo založeno 26. května 2011 ve Žďáře nad 
Sázavou – centrum sdružení. Respektujeme místní vžité skloňování názvu města, který 
dříve nesl název Žďár na Moravě. Zakládající členové byli čtyři, jeden příznivec a na dru-
hém setkání přibyl ještě jeden člen. Ten je věrným moravským krajanem, který se 
narodil v slovansko-německé rodině ve Šlapanicích u Brna a po 40 letech strávených 
ve württemberském Esslingenu se vrátil na Moravu, kde nyní žije. U krásné chaloupky 
v typickém horáckém prostředí poblíž Nového Města na Moravě mu vlaje moravská  
a bádensko-württemberská zemská vlajka. Jeho životní příběh je zajímavý a doufáme,  
že jeho pozvání na archivní vína do jeho sklepa u horácké chalupy zůstane v platnosti… 
Jinak je spektrum členů i příznivců MS Horácko poměrně pestré, i když zatím ne početné. 
Své zastoupení zde mají odborníci z oblasti etnografie, ekologie stromů i psychologie. 
Najdete tu ekonomku i pracovníka v oblasti informačních technologií. A vypadá to, že se 
o další členy brzy rozrosteme. 
 Místní sdružení na Horácku málem ještě nevzniklo a už se zakládající členové plně 
zapojili do 2. ročníku akce Za vyvěšování moravské vlajky. Bylo co dohánět, na jiho-
západní Moravě to vypadalo, že vlajka zavlaje jen v osamocených Moravských Budějovi-
cích. Nakonec se v podstatě se zapojením tří členů podařilo, aby 5. července 2011  
na Horácku moravské vlajky zavlály ve více než 40 obcích, městysech a městech 
především na Bystřicku a Novoměstsku, ale nechyběly též na Moravskobudějovicku, 
Telčsku a Žďársku. Vlajka tak vlála pouhé 3 km od historické hranice Moravy s Čechami 
v Nadějově na Jihlavsku nebo nejzápadněji v městyse Mrákotín u Telče. Mezi další 
"horácká esa" patřily Jemnice, Křižanov, Želetava, Okříšky, Rožná, Měřín, Bobrová, 
Nedvědice nebo Olešnice. Velký dík patří zejména místopředsedkyni Místního sdružení  
a oblastní koordinátorce této akce Lence Holaňové. 
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Obrázek 7         Moravská vlajka v Nadějově u Jihlavy.  
 
 
  Členové uspořádali 1. ročník akce nazvané Putování Horáckem, která se uskuteč-
nila v neděli 18. září 2011 v okolí Žďáru pod názvem "…až na konec světa." Členové, 
příznivci a jejich blízcí využili tento fakticky poslední letní den ke krásnému výletu, kde 
mohli spatřit nejen krásné přírodní okolí na moravsko-českém pomezí, ale také unikátní 
moravsko-českou celnici a původní horácký hamr. Doufejme, že v příštím roce bude mít 
akce pokračování. Za organizaci je nutné především poděkovat Milanu Košťálovi a za od-
borný výklad během Putování Janu Kučovi. 
 Členové a příznivci MNO na Horácku se také dohodli na vysazení stromové aleje 
na počest Moravského Horácka. Rozběhla se diskuse o tom, jaké stromy vysadit, padaly 
různé zajímavé návrhy. Stromy by měly být pro Horácko typické nejen přírodně, ale měli 
by rovněž vyjadřovat identitu Horácka. Tedy kraje svébytného, drsného, s určitým 
kouzlem a také hraničního kraje, který se nikdy v rámci Moravy a moravanství nestavěl 
nijak do popředí, přesto si však dokázal zachovat svůj rázovitý charakter. Jaké stromy 
budou nakonec vysazeny a na jakém místě, zůstává překvapením, které snad ukáže 
příští podzim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8         Ze setkání členů MNO Horácko. 
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 Dalším bodem jednání byl návrh na obnovení národopisného časopisu (prozatím 
alespoň v elektronické verzi) Od Horácka k Podyjí, který by sloužil nejen zájemcům 
o historické a kulturní tradice Horácka, ale také jako médium turistických informací  
o tomto kraji. Členové si uvědomují, že se jedná o náročný a dlouhodobý projekt,  
ke kterému je vhodné směřovat postupnými kroky. Patronaci nad tímto projektem 
převzal etnograf a člen MNO Jan Kuča. 
  Na zasedáních MNO Horácko rozhodně není o další nápady a vzrušenou diskusi 
nouze. Jak jsem shrnul v závěru druhého zasedání, MNO Horácko se nachází ve fázi 
produkce nápadů a idejí. Čeká nás jejich specifikace, zaměření a realizace, která jistě 
nebude jednoduchá. Podle odhodlání, které vždy na zasedáních ve Žďáru můžeme pocítit, 
jsme však rozhodně optimisty. Myslím, že za těch necelých sedm měsíců, co vyvíjíme 
činnost, se nám toho podařilo již nemálo uskutečnit. 
  Do budoucna bych si přál, aby z Horácka vzniklo Oblastní sdružení MNO. Nyní 
máme obrovskou spádovost, od Dačic po Bystřici nad Pernštejnem, od Jihlavy  
ke Znojmu. Kéž by fungovala brzy Oblast Horácko s Místními sdruženími na Třebíčsku, 
Žďársku, Bystřicku, Náměšťsku, Moravskobudějovicku nebo dokonce Telčsku či Jihlavsku! 
 

PhDr. David Unger 
předseda MNO Horácko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9        Vlajky na chalupě člena MNO Ing. Leuzeho na Blatinách.  
 
 

Prezident T. G. Masaryk na Horácku 
 
  17. června 1928 zavítal na Horácko prezident T. G. Masaryk. Všude se upravovaly 
silnice a náměstí. V den jeho příjezdu do Nového Města na Moravě se sešlo i přes značnou 
zimu tolik lidí jako nikdy předtím. Prezident dorazil se třičtvrtěhodinovým zpožděním, ve čtvrt 
na jednu. Kromě jiných pozdravil prezidenta i petrovický občan, výměnkář Josef Bukáček. 
Uvítal jej slovy: "Milý a upřímný pane prezidente! Vítám vás k nám srdečně za všechny naše 
horské vesnice. Naši Horáci vám děkují za to, co jste pro nás udělal, děkují vám za návštěvu. 
Jsme hrdí a pyšní na to, že se za nás, chudé Horáky, nestydíte. Pán Bůh vám za všechno 
oplatiž sám. Pane prezidente, dovolte, abych vás po starodávnu uvítal chlebem a solí. Prosím 
ukrojte si hodně dokola a pojezte kousek horáckého černého chleba. K tomu vám všichni  
ze srdce přejí, aby vám sloužilo ke stálému zdraví." Děvčata v krojích pak podala chleba, ale 
na nůž se jaksi pozapomnělo. Dědoušek Bukáček si poradil snadno. Vytáhl z kapsy kudličku, 
otřel ji o rukáv a podal ji panu prezidentovi, který si ukrojil a ochutnal. 
 

Z článku Heleny Zelené-Křížové: Petrovice na serveru www.zdarskevrchy.cz 
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Činnost MNO Slovácko-Valašsko v datech 
 
  Úterý 15. února 2011 
  Setkání členů a příznivců MNO Slovácko-Valašsko 
 
  Sobota 12. března 2011 
  1. Slavnostní setkání Moravanů ve Zlíně 
  
  Sobota 23. července 2011 
  2. Slavnostní setkání Moravanů ve Zlíně 
 
  Pátek 18. listopadu 2011 
  Setkání členů a příznivců MNO Slovácko-Valašsko 
 
  MNO Slovácko-Valašsko se rovněž zapojilo do iniciativy "Za vyvěšování moravské 
vlajky". Mezi města vyjednaná tímto Místním sdružením patří například Holešov, Uherský 
Brod, Velehrad, Bratřejov a další. 
 

Michal Navrátil 
předseda MNO Slovácko-Valašsko 
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AKTUÁLNĚ 
 

Budeme na Ostravsku dýchat čistší vzduch? 
 
 V pátek 21. října 2011 byl v Ostravě, konkrétně v kunčické huti firmy ArcelorMittal,  
do provozu uveden výkonný tkaninový filtr pro zachycování prachu z ovzduší. Tyto filtry, 
jejichž cena je jedna miliarda korun, jsou údajně až o 70 % výkonnější než současné filtry 
pracující na elektrostatickém principu. Do vzduchu by se tak každý rok mělo dostat až o 270 
tun prachu méně, než tomu bylo doposud. Jak uvedl indický generální ředitel huti, Augustine 
Kochuparampil, v celé Evropě se jedná teprve o šesté zařízení s technologií látkových filtrů. 
Účinnost filtru pro zachytávání částic PM1, PM2,5 a PM10 je podle dodavatele 99,9 %.[1] 
 Atmosférický aerosol je všudypřítomnou složkou zemské atmosféry. Definujeme jej 
jako soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti z rozsahu 1nm ÷ 100 μm. 
Významnou měrou se podílí na atmosférických dějích, například vznik srážek nebo teplotní 
bilance Země. Byly definovány velikostní skupiny aerosolu označované jako PMx (Particulate 
Matter), jež obsahují částice o velikosti menší než x μm. Rozlišují se skupiny PM10, PM2,5  
a PM1,0. Atmosférický aerosol vzniká téměř výhradně jako negativní produkt lidské činnosti,  
a to zejména spalovacích procesů v automobilových motorech a elektrárnách a dalších 
vysokoteplotních procesů (tavení rud a kovů nebo svařování), dále pak výrobou a použitím 
cementu a vápna či chemickou reakcí plynných složek (oxid siřičitý s amoniakem). Tyto 
produkty lidské činnosti obsažené ve vzduchu mají negativní vliv jak na životní prostředí 
(zaprášením listů rostlin a tím snížením jejich aktivní plochy), tak na zdraví člověka a ostat-
ních živých organismů (poškozování kardiovaskulárního a plicního systému, a z toho plynoucí 
chronická bronchitida, chronické plicní choroby, nebo dokonce rakovina plic).[2] 
 Dlouho, podle občanů, neřešená situace vyústila dokonce v to, že město Ostrava 
podalo 21. května 2010 žalobu proti České republice. Odůvodnění primátora Ostravy Petra 
Kajnara je následující: "Máme za sebou čtyři roky jednání, čekání a slibů. Teď nám došla 
trpělivost. Nemůžeme dále spoléhat na odpovědnost vlády a ministra životního prostředí, 
musíme se bránit sami".[3] Žaloba je vedena u Městského soudu v Praze již přibližně rok a půl. 
A, světe div se, neděje se zhola nic, nebylo nařízeno žádné jednání, ani nebylo vydáno žádné 
rozhodnutí soudu…[4] 
 Že v oblasti Ostravska nedochází pouze k zanedbatelným překračováním několikrát  
do roka, potvrzuje statistika Českého hydrometeorologického ústavu. Ke dni 19. prosince 
2011 bylo mezi deseti nejznečištěnějšími lokalitami (překročení limitu polétavého prachu 
PM10) za rok 2011 hned devět ze zmiňované oblasti (Český Těšín, Bohumín, Veřňovice, 
Karviná ZÚ, Karviná, Ostrava-Radvanice ZÚ, Orlová, Ostrava-Přívoz a Havířov). Na sedmém 
místě bylo město Most, kde došlo k 89 překročením limitu za rok 2011. Nejčastěji byl limit, 
který je 50 μg/m3 (podle nařízení vlády 597/2006 Sb.), překročen v Českém Těšíně (123x). 
Nejvyšší naměřenou hodnotou bylo 296 μg/m3 v Karviné, což je téměř šestinásobné překro-
čení normy.[5] 
 Tolik oficiální údaje a čísla. Že takové ovzduší a životní podmínky lidem neprospívají, 
je jasné každému. Zarážející je, jak málo se dělá pro to, aby se situace nejen v této lokalitě 
změnila k lepšímu. Investice firmy ArcelorMittal je sice věc pěkná, určitě situaci pomůže tím, 
že bude do ovzduší vypouštěno o 270 tun prachu ročně méně, ale zdaleka to nesmí být 
investice poslední! Myslet si, že veškeré problémy vyřeší instalace jednoho, byť zjevně 
kvalitního a drahého, filtru, by bylo velmi nešťastné. Určitě je to ale směr, kterého by se 
odpovědné osoby měly držet, tedy řešit problém tam, kde vzniká. To, že budou v těch nej-
zamořenějších dnech jezdit tramvaje po Ostravě zadarmo, špatnou smogovou situaci v žád-
ném případě nevyřeší. 
 

Redakce 
 

                                                 
1   http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/arcelormittal-filtr20111022.html 
2  http://www.irz.cz/repository/latky/poletavy_prach.pdf 
3   http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/cerven-2010 
4   http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ovzdusi_ostrava20110524.html 
5   http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_CZ.html 
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Obrázek 10          Ovzduší zamořené smogem.[6] 

 
 

Výzva moravským patriotům 
 
 Blíží se rok 2012 a tím pádem se také blíží 3. ročník občanské iniciativy "Za vyvěšo-
vání moravské vlajky" na radnicích. Pevně věřím, že nadcházející ročník bude ještě úspěšnější 
než dva předešlé. Proto chci prostřednictvím Moravské obce vyzvat ty z Vás, kterým také leží 
osud Moravy na srdci a chtějí pro Moravu něco rozumného udělat a nechtějí jen nekonečně 
brblat na internetu – zapojte se i Vy do naší iniciativy. Členství v Moravské národní obci není 
podmínkou. Důležitá je chuť a odvaha zajít na radnici a mít na paměti pár slov: Žijeme na 
Moravě – žijeme. Jsme Moraváci – jsme. Tak proč si tu naši vlajku nevyvěsit. Jak se zapojit? 
Stačí mne kontaktovat po telefonu: 731 183 041, nebo e-mailem: novotny@zamoravu.eu  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11      Vladimír Novotný, místopředseda MNO, byl opět zvolen hlavním koordinátorem pro další roč- 
      ník občanské iniciativy "Za vyvěšování moravské vlajky" . 
 
 
  Pokud iniciativu MNO neznáte tak se s ní podrobně seznamte na naší webové strán-
ce.[7] Jen ve stručnosti, v roce 2010 se do vlajkové akce zapojilo 75 radnic, a v roce 2011 
minimálně 220 radnic a to včetně Jindřichovic pod Smrkem v Čechách, města Brna, Dačic aj. 
Žluto-červenou vlajku podruhé vyvěsil Jihomoravský kraj. 
 

Vladimír Novotný, místopředseda MNO a hlavní koordinátor iniciativy 

                                                 
6   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=162886 
7   http://zamoravu.eu/iniciativy/vyvesovani-moravske-vlajky/ 



18. číslo, 20. prosince 2011 
http://zamoravu.eu/ 

Elektronický časopis Moravská obec. Vydává občanské sdružení Moravská národní obec. Příspěvky zasílejte do redakce@zamoravu.eu   
Šéfredaktor: Bc. Michal Szymeczek         Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek – neprodejné! 

                                                                                                                                           13/21 
 

MORAVSKÁ HISTORIE 
 

Odkrývání neznámé historie v Olomouci 
 
 Již od začátku září tohoto roku se archeologové zabývají výzkumem na olomouckém 
Dolním náměstí, který probíhá v souvislosti s chystanou rekonstrukcí tohoto prostoru. Odbor-
níci si od tohoto výzkumu slibovali především nálezy z období středověku, ovšem i ze starších 
období. Jak už v roce 2010 podotkl vedoucí archeologického týmu pobočky NPÚ v Olomouci 
Pavel Michna, skutečnost bývá na nálezy bohatší než předpoklady. S dosavadními výsledky 
tak musí být nejen on spokojen.  
 Koncem září byla objevena jihozápadní část základů gotické kaple sv. Markéty. S tímto 
objevem archeologové počítali, neboť o existenci kaple je zmínka v písemných pramenech. 
Chtěli by dále objevit i další části základů kaple, které se mohou nacházet i hlouběji. První 
zmínka o kapli pochází z roku 1417, jedná se tedy o pozůstatky pozdně gotické stavby. Kaple 
stála na náměstí asi 100 let, pak byla zbořena, protože patrně překážela v prostoru mezi 
Horním a Dolním náměstím. Půdorys kaple by měl po skončení rekonstrukce náměstí být vyz-
načen na dlažbě. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11         Základy pozdně gotické kaple svaté Markéty. [8] 
 
 
 V polovině října však archeologové učinili ještě významnější objev: pozůstatky zdiva 
románské stavby, patrně z 12. století. Zatím není jasné, jedná-li se o zbytky sakrální stavby 
(kostela), nebo obytného domu. To bude možné určit po objevení dalších pozůstatků zdiva, 
které odhalí půdorys stavby. Vedoucí výzkumu Richard Zatloukal upřesnil, že bude-li půdorys 
jednoduchý (obdélník), stavba byla obytným domem, v případě složitějšího půdorysu by se 
jednalo o kostel. Obytný dům z románského období už byl v Olomouci nalezen, a to pod 
obchodním domem Prior. V každém případě nově nalezená stavba pochází z doby před zalo-
žením města jako takového – objev je tedy velmi důležitý, protože z tohoto období máme 
málo písemných pramenů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 12            Dětská kostra nalezená na dolním náměstí v  Olomouci.[9] 
                                                 
8   http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/na-dolnim-namesti-vykopali-gotickou-kapli20110929.html 
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  Dalším objevem k němuž došlo v listopadu, jsou hroby z 12. století. Patří k pohře-
bišti, jehož část byla prozkoumána počátkem 90. let minulého století. Je možné, že hroby 
nějak souvisejí s výše popsanými pozůstatky románské stavby – to by mohlo ukazovat 
na to, že stavba měla sakrální účely. 
 V polovině prosince bude výzkum přerušen, archeologové se vrátí na jaře, kdy 
budou dosavadní objevy patrně rozšířeny, jak budou odkrývány nové vrstvy. Výzkum 
bezpochyby umožní zaplnit dosud bílá místa ve starších olomouckých dějinách.  
 

Aleš Zapletal 
MNO Olomoucko 

 
Zdroj: Olomoucký deník – články.[10]  
 
 

Karel starší ze Žerotína 
 
 Karel starší ze Žerotína byl příslušníkem jednoho z nejvýznamnějších panských 
rodů Moravy 16. a 17. století. Otec Jan ze Žerotína jej vychoval v českobratrské víře  
a Jednotě bratrské, malé církvi udržující husitské tradice, zůstal věrný až do konce 
života; celý život také podporoval jejího významného člena, Jana Amose Komenského.  
V mládí získal vyšší vzdělání na protestantských školách ve Štrasburku a Ženevě  
a na svých studijních cestách navázal kontakty s četnými vzdělanci, se kterými zůstal  
v písemném styku i později za svého působení na Moravě; domů se vrátil s rozsáhlými 
vědomostmi v oblastech teologie, filozofie, historie a práva, jimiž předčil většinu svých 
současníků a které potom využil jak ve správě rodových záležitostí, tak ve správě země. 
 Do raného období Karlova života můžeme počítat i jeho vojenské zkušenosti. Plný 
ideálů boje za spravedlivou věc se vydal do Francie na pomoc protestantskému králi 
Jindřichu IV., avšak z Francie se vrátil zklamán postoji krále Jindřicha. Po návratu  
z Francie se Karel ze Žerotína ještě vydal do Uher přispět vojensky k bojům proti 
Turkům, avšak v květnu 1594 mu markrabě a císař Rudolf vydal příkaz, aby se vrátil  
na Moravu a zaujal místo přísedícího u zemského soudu. 
 Tím začala politická kariéra Karla staršího ze Žerotína, kterou se nejvíce zapsal  
do dějin. V novém postavení dostal příležitost uplatnit své vysoké právní vzdělání  
při utváření zemského práva; pustil se také do práce na nové moravské zemské ústavě, 
která byla nakonec schválena v roce 1604. Jako vysoký zemský úředník také měl rozho-
dující vliv na zachovávání náboženského smíru v zemi a mimo jiné i jeho přispěním byla 
Morava v té době jednou z nejtolerantnějších zemí Evropy. To se však Karlovi ze Žerotína 
dařilo zachovávat stále hůře, neboť v habsburských zemích rostl radikalizmus jak  
v katolickém, tak protestantském táboře. Karla staršího se osobně dotkl v roce 1599, 
když byl pod záminkou s ním zahájen soudní proces – skutečnou příčinou asi bylo jeho 
zásadové hájení zemského práva a spory s císařem Rudolfem. Soudní proces, kvůli 
kterému se Karel na čas stáhl do ústraní, se vlekl do ztracena a ukončil jej až spor mezi 
císařem Rudolfem a jeho bratrem Matyášem, který Karla ze Žerotína vynesl roku 1608  
na místo prvního muže země, zemského hejtmana. Už předchozího roku dohodl připojení 
Moravy k rakousko-uherské koalici na podporu Matyáše, a jakmile se koalici podařilo 
svrhnout Rudolfa, vděčný Matyáš i za přispění Karla staršího ze Žerotína potvrdil 
Moravanům rozsáhlé zemské svobody, včetně (ovšem jen dočasného) práva samostatně 
vypovídat válku a uzavírat mír. V úřadu zemského hejtmana usiloval Karel starší o zacho-
vání dosavadního postavení Moravy a jejích svobod a zřejmě díky jeho energickému 
postupu se Rudolf Habsburský nepokusil vojensky svou vládu nad Moravou dobýt zpět.  

                                                                                                                                                         
9   http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/pod-namestim-nasli-detske-kostry-archeologove-ted.html 
10   Vykopávky na Dolním náměstí – pozmění dějiny?   |15. 12. 2010| 
  Na Dolním náměstí vykopali gotickou kapli sv. Markéty   |29. 9. 2011| 
  Výjimečný objev na Dolním: našla se románská stavba    |20. 10. 2011| 
  Na Dolním náměstí našli hroby z 12. století      |5. 11. 2011| 
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  V domácí politice usiloval o uplatnění zásady, že zájmy země jsou přednější než 
náboženské rozdíly, které mají být pouze soukromou záležitostí každého jednotlivce. 
Pokračující radikalizaci obou náboženských stran však zabránit nedokázal a právě tlak 
radikálů vedl k tomu, že v roce 1614 na svůj úřad rezignoval a počátkem příštího roku se 
stáhl do ústraní; veřejné dění však sledovat nepřestal. 
 Poslední období jeho návratu do vysoké politiky, třebaže už nikoli v určité funkci, 
přineslo stavovské povstání proti panovníkovi v Čechách v roce 1618. Politická situace se 
dostala do krize a o jeho postoj a radu se začali ucházet přední představitelé 
protestantského i katolického tábora. Karel starší ze Žerotína zaujal k povstání odmítavý 
postoj, neboť se stavěl proti domácím válkám, zrazování panovníka a svou roli sehrála  
i jeho nedůvěra k Čechům, které v jednom soukromém dopise z dřívějších let nepřímo 
označil po Němcích za největší nepřátele Moravy. Pod jeho vlivem se Morava odmítla 
přidat k českému povstání, avšak radikálové na české i moravské straně se s tím 
nehodlali smířit. V květnu 1619 byl Karel starší uvězněn, zemská vláda byla svržena  
a Morava se připojila k povstání. Avšak vojenské úspěchy císařských vojsk na podzim 
1620 vedly ke kapitulaci země a předáci vzbouřenců začali hledat cesty, jak u panovníka 
dojít odpuštění. Karel starší ze Žerotína se opět dostal do centra dění, když veškerou 
svou sílu vložil do vyjednávání smíru a zmírnění odvetného postoje císaře Ferdinanda 
vůči povstalcům. Díky jeho vlivu nebyly tresty pro povstalce na Moravě nakonec tak 
přísné jako v Čechách, nekompromisní rekatolizaci země si však Ferdinand rozmluvit 
nenechal (a Karel se o to ani nepokoušel). Karlovy postoje k povstání vedly k tomu,  
že mu jako jednomu z mála nekatolíků bylo povoleno zůstat v zemi, nicméně bylo mu  
na Moravě ponecháno jen panství Přerov. Využil toho k podpoře nekatolíků a zejména 
Jednoty bratrské, za což se mu stále častěji dostávalo obviňování ze zrady panovníka. 
Přesídlil proto do slezské Vratislavi, avšak i poté se příležitostně na Moravu vracel  
a na zámku v Přerově také v roce 1636 zemřel. 
 

Mgr. Rostislav Svoboda 
 
Literatura: 
 
Tomáš KNOZ: Nevládce Moravy Karel starší ze Žerotína. Vládcové Moravy. Brno 2007 
Tomáš KNOZ: Karel starší ze Žerotína. Praha 2008 
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INVESTICE 
A NOVÁ VÝSTAVBA 
V MORAVSKÝCH MĚSTECH 
 

Stavby pro vědu a výzkum v Olomouci 
 
  Jestliže jsme v minulém čísle MO věnovali pozornost výstavbě pro vědu a výzkum 
v Brně, Zlíně a Ostravě, v tomto čísle jsme se zaměřili na Olomouc. Jedná se o stavby 
pro Centrum inovací Olomouc a vysokoškolský kampus u Envelopy a dvě výzkumná 
centra Přírodovědecké fakulty (PřF) UP Olomouc. V Olomouci se ještě realizuje výstavba 
velmi zajímavého objektu pro projekt BIOMEDREG PřF UP Olomouc. K němu se ale dosta-
neme někdy příště. 
 
Centrum inovací Olomouc a vysokoškolský kampus u Envelopy 
 
  Nový moderní areál pro olomoucké studenty, vědce i podnikatele se staví na místě 
bývalých kasáren 9. května u třídy Kosmonautů. Hlavním investorem je společnost RCO 
olomouckého podnikatele Josefa Tesaříka. Investor platí výstavbu prvních čtyř objektů  
ze svých zdrojů. Stát by měly okolo pěti až šesti set milionů korun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 13         Stavba inovačního centra a kampusu Moravské univerzity Olomouc . 
 
 
 V současnosti je hotova hrubá stavba prvních čtyř objektů. Výšková budova v po-
době elipsovité věže, která je dominantou celého areálu, má celkově osmnáct podlaží. 
Dokončená je i hrubá stavba dvou čtyřpodlažních budov, které k ní přiléhají. Čtvrtou bu-
dovu je atrium, které propojuje všechny tři objekty a stane se komunikačním a spole-
čenským prostorem. V budoucnu se zde plánují i slavnostní akce, jakou jsou promoce  
či různá shromáždění. 

První společnosti by se mohly do budov nastěhovat příští podzim. Jednu nízkou 
budovu obsadí studenti a profesoři Moravské vysoké školy, druhou pak nejspíše spolu-
investor projektu firma Tesco SW, kterou vlastní také Josef Tesařík. Výškovou stavbu by 
měly využít soukromé společnosti. Bude totiž hlavním sídlem Centra inovací Olomouc, 
které spojí Podnikatelský inkubátor, Vědeckotechnický park a Centrum pro transfer 
technologií. 
 
 

http://mm.denik.cz/43/4b/mrakodrap_inovacnicentrum_envelopa_08082.jpg
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Obrázek 14               Vizualizace budoucí podoby. 
 
 

V budoucnu plánuje investor s výstavbou pokračovat. V areálu by měly přibýt 
další budovy, ale také společenský prostor – amfiteátr pro setkávání studentů i veřejnosti 
a parková zóna poblíž Moravy. Zároveň by měli lidé mít možnost v lokalitě zaparkovat  
v podzemí. Uvažuje se také o akademicko-společenském objektu, kde by se setkávala 
akademická obec. Tuto výstavbu plánuje investor RCO platit z výdělků centra inovací. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 15         Model budoucí možné podoby celého areálu . 
 
 
Dvě nová výzkumná centra PřF UP Olomouc 
 

Na Moravě jsou připravována a v současnosti již ve výstavbě nebo v její přípravě, 
tři velká vědecko-výzkumná centra hrazená z prostředků Operačních programů EU. Mimo 
tyto tzv. Centra excelence existují i menší, regionální projekty. Mezi ně se řadí dvě nová 
vědecko-výzkumná centra, která rozšíří Centrum vědy a vzdělávání PřF UP Olomouc- 
Holice. Výstavba Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (C. R. 
Haná) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) byla zahájena 
22. února 2011.  
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Objekty C. R. Haná by měly být dokončeny do konce roku 2012 a objekt G, který 
bude sloužit RCPTM, bude objednateli předán do 30. dubna 2013. Na přípravě 
architektonického návrhu a zpracování projektové dokumentace pro obě nová centra 
spojily své síly Ing. arch. Vladimír Vychodil, společnosti Stavoprojekt Olomouc a ALFA-
PROJEKT Olomouc. 

C. R. Haná i RCPTM, jsou svým zaměřením unikátní a jsou financované z Opera-
ního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Spolu s projektem Biomedicína pro regionál-
ní rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG) se řadí k novým klíčovým vědecko-výzkumným 
centrům Univerzity Palackého. Tyto aktivity zahrnují celou škálu oblastí intenzivního výz-
kumu, v případě C. R. Haná zejména v oblasti proteinové biotechnologie, rostlinné bio-
technologie, chemické biologie a genetiky a v případě RCPTM zejména v oblastech 
nanotechnologie, chemie a optika. 
 

 
Obrázek 16   Rozmístění budov: Žlutá budova vpravo je objekt D, vedle Garážová hala pro zemědělské stroje, vedle  
    objekty F2, E, růžový je objekt G a zelený vlevo objekt H.  
 
 
  C. R. Haná zahrnuje stavbu čtyř objektů o celkové užitkové ploše přes 7 tis. m2. 
Novostavby budou sloužit pro Technologické centrum, Centrum molekulární biologie  
a genetiky, Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin a Centrum aplikovaného 
zemědělského výzkumu. Celková dotace projektu dosáhne 832 mil. Kč, samotná stavba 
včetně unikátních technologií představuje investici přes 500 mil. Kč a přístrojové 
vybavení asi 150 mil. Kč. RCPTM představuje stavbu jednoho objektu o užitkové ploše 
přes 5 tis. m2 s investicí ve výši 150 miliónů korun. Přibližně stejná částka, téměř 150 
milionů, bude investována do přístrojového vybavení jeho laboratoří. V nových objektech 
nalezne uplatnění vice než 150 především vysoce kvalifikovaných odborníků a absolventů 
vysokých škol. 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
předseda MNO 
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Obrázek 18  Objekt E.           Obrázek 19          Objekt G. 
 
 

 
Obrázek 20  Objekt D.          Obrázek 21          Objekt F2.[11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11   http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?s=ce098fab3c90b6b040d32c038e9abceb&f=1360 
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TIP NA DOVOLENOU 
 

Lázně Bochoř – Moravské Piešťany 
 
 Obec Bochoř leží v úrodné rovině Hané, v oblasti zvané v minulosti Zábečví, 5 km 
jihovýchodně od Přerova, v nadmořské výšce 205 m. Místní lázně patří k nejstarším 
lázeňským místům na Moravě. Pro svou příbuznou lékařskou indikaci bývaly přirovnávány  
ke slovenským Piešťanům a podle nich také přezdívány jako "Moravské Piešťany". První 
písemné záznamy najdeme v "Knize o vodách hojitedlných neb teplicech moravských" vydané 
v Olomouci roku 1580. Autorem této knihy je zemský lékař a biskupský ordinárius Tomáš 
Jordan z Klausenburka. 
 Pramen bochořské vody využívali rovněž členové Jednoty Bratrské, a na své mapě 
Moravy, vydané v Amsterdamu roku 1627, zakreslil Bochoř, coby lázně s léčivým pramenem 
sám Jan Amos Komenský. Od roku 1615 připadly lázně v rámci chropyňského panství olo-
mouckým biskupům. V roce 1717 je správa statku prodala obci za 100 zlatých. V držení obce 
lázně setrvaly až do sklonku 19. století. V roce 1841 podlehla budova ohni při požáru obce  
a o jejím obnovení máme zprávu až z roku 1869. V roce 1898 lázně odkoupil od obce Alois 
Pražák, který lázně držel až do roku 1947. Zajímavostí je, že ve třicátých letech projevil velký 
zájem o koupi továrník Tomáš Baťa, který měl v úmyslu lázně rozšířit a využít další možnosti 
nabízející se v regionu. 21. června 1947 uzavřel MUDr. Palacký smlouvu o prodeji lázní  
s Josefem Zanáškou z Bochoře a s Antonínem Petříkem z Horní Moštěnice. Zanedlouho poté, 
12. května 1950, převzala lázně Národní správa MNV v Bochoři a od 1. května 1954 přešly 
lázně pod Komunální službu města Přerova. V roce 1967 se opět vrátily zpět obci, a tato je 
využívala až do roku 1991. Od 1. července 1992 měly lázně pronajaté Služby města Přerova,  
pod nimiž setrvaly až do roku 2009. Jelikož hrozilo, že se lázně uzavřenou, obecní úřad začal 
usilovat o převod majetku na obec. To se povedlo, a v součastné době náleží lázně Bochoři. 
Lázeňské zařízení disponuje po úpravách z let 1979–1981 vedle provozní části i ubytovnou 
čítající 12 pokojů včetně společenské místnosti a kuchyňky. Léčebnou část tvoří 13 vanových 
koutů, kde se provádí koupele, zábaly a masáže. 
 

Libor Šváb 
MNO Přerovsko 

 
Literatura: 
 
Josef ŠVÁB / Stanislav LAPČÍK: Obec Bochoř 1294–2004, 700 let obce – Kapitoly z historie, Bochoř 1994 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 22         Lázně Bochoř.[12] 
                                                 
12   http://www.tourism.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=112114 
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ZÁVĚREM 
 

Slovo předsedy Moravské národní obce 
 
  Vážení čtenáři Moravské obce, konec roku vždy vyzývá k hodnocení toho, co bylo, 
i k předsevzetím do budoucna. Zhodnotíme-li rok 2011 z pohledu výsledků práce MNO, 
můžeme být na naše úspěchy hrdi, ale nemůžeme být a ještě dlouho nebudeme 
spokojeni. Vznik mnoha nových Místních sdružení související s přílivem nových členů  
a završený vytvořením první Regionální oblasti s vlastním vedením a bohatou činností, 
svědčí o tom, že Moravané si naší práce stále více všímají, oceňují ji a chtějí ji 
podporovat. Naše akce jako "Vlajky na radnicích" či "Den za Moravu" si vydobyly přední 
místo mezi moravskými aktivitami. MNO však nežije pouze těmito velkými, celomorav-
skými akcemi. Většina naší činnosti má především regionální charakter. Zde MNO staví 
na aktivitách Místních a nově i Oblastních sdružení. Tuto spolkovou činnost, v nejlepším 
významu tohoto historického slova, lze nazvat základní prací na moravském obrození  
a bez ní se neobejdeme. O bohaté činnosti našich Místních sdružení pravidelně informuje 
náš web http://zamoravu.eu/  . Za množství chvály na jeho podobu i obsah, které stále 
slyšíme, patří veliký dík jeho tvůrcům a správcům. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo 
obnovit i vydávání Moravské obce, jehož existence nám více než rok chyběla. Máme 
nejen radost z úspěchů MNO, ale i z každého úspěchů ostatních moravských organizací. 
Jen slepý nevidí posun v uvědomění se Moravanů, kterého jsme společně za poslední 
roky dosáhli.  
 Je toho mnoho pozitivního, na co můžeme v letošním roce vzpomínat. Ještě více 
je toho však před námi. MNO bude pokračovat ve svých úspěšných akcích a pokusíme se 
je opět posunout kvalitativně i kvantitativně výše. Zapomenuty nezůstanou ani rozpraco-
vané akce "Hejtmanský meč" či "Moravský dům". U nich však realizace nezáleží jen  
na nás, ale i na našich partnerech. Budeme pokračovat v rozšiřování členské základny  
a vzniku nových Místních sdružení, s cílem pokrýt všechny moravské okresy. Spolkovou 
činnost na místní úrovni, se znalostí místních odlišností a tradic, považujeme za základ 
naší práce na moravském obrození. Úkolem je i posílení naší odborné základy v odbor-
ných sekcích, které mají na starost druhou část činnosti MNO. Tou je odborná a veřejná 
angažovanost, kterou vedle základní spolkové činnosti, považujeme za tradiční tvář MNO. 
Přivítáme proto každého, ať již z řad našich dosavadních členů nebo nově příchozích, 
kteří by se chtěli více zapojit do odborné a studijní práce pro Moravu. 
 Vážení čtenáři, závěrem mi dovolte, abych Vám popřál vše nejlepší do nového 
roku, klidné a šťastné prožití Vánočních svátků a především Moravě i nám všem šťastnou 
budoucnost. 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
předseda MNO 
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