20.1.2006

Ročník 1 číslo 3/4

MORAVSKÁ OBEC
Zpravodajský list Moravské národní obce
Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, dnešní vydání našeho elektronického zpravodajského listu
„Moravská obec“ vychází, v důsledku vánočních svátků, jako dvojčíslo. V dalších měsících však předpokládáme návrat k
měsíční periodicitě. Stále se přesvědčujeme o zájmu o náš zpravodajský list, který však často naráží na neznalost možnosti
jeho zasílání u potencionálních čtenářů. Proto Společná rada MNO žádá všechny naše členy, příznivce i náhodné čtenáře –
pokud znáte někoho, kdo má o náš zpravodajský list zájem nebo tento zájem předpokládáte, zašlete jeho e-mail adresu na
elektronickou adresu MNO uvedenou na konci „Moravské obce“. Závěrem mi dovolte, popřát Vám všem mnoho zdraví a
štěstí v roce 2006, naší obci dalších dvacet úspěšných let a Moravě návrat na místo, které ji v Evropě náleží.
Za Společnou radu ing. Jaroslav.Krábek – předseda MNO

Z jednání Společné rady MNO 15.12.2005:

Z jednání Společné rady MNO 12.1.2006:

SR byl projednán dopis MV s připomínkami k zaslaným
stanovám MNO. Dále byly projednány a schváleny úpravy
stanov dle těchto připomínek. Upravené stanovy společně
s průvodním dopisem byly předány k zaslání na MV. SR byl
předložen a projednán doplněný návrh programu MNO na
roky 2006 až 2008. Program byl schválen. Byla projednána
podoba časopisu Moravská obec s některými drobnými
doporučeními. Pokračovaly práce na čtvrtém čísle Sborníku
MNO. Na základě projednání přípravy Výročního pochodu
Moravanů bylo rozhodnuto zahájit od ledna sestavování
seznamu účastníků. Příští jednání SR se uskuteční
12.1.2006. Po jeho ukončení cca v 18.00. bude pokračovat
veřejné jednání Místního sdružení Brno ve vinárně Staré
časy na Starobrněnské.

SR vzala na vědomí sdělení MV o přijetí upravených stanov
MNO. Všem členům SR a zástupcům místních sdružení
byly předány výtisky Programu MNO na roky 2006 až
2008. Vedoucí jednotlivých místních sdružení zajistí jejich
distribuci mezi členy MNO. V rámci přípravy Sborníku
č.4 byly předány články „Zánik Slovanů“, „Fotoreportáž“
ke zpracování. Bylo zahájeno sestavování seznamu
účastníků Výročního pochodu. SR přijala úkol zabezpečit
dostatečný počet účastníků pro důstojný průběh pochodu.
Jeho předběžný termín byl stanoven na první sobotu měsíce
října. Příští jednání SR se uskuteční 16.2.2006. Po jeho
ukončení cca v 18.00. bude pokračovat veřejné jednání
Místního sdružení Brno ve vinárně Staré časy na
Starobrněnské.

Co měsíc přinesl.

„V Modřicích u Brna se v polovině prosince loňského roku uskutečnil slučovací sjezd členských základen Hnutí
samosprávné Moravy a Slezska a Moravské demokratické strany. Nový subjekt nese název Moravané, jejím předsedou se
stal Pavel Dohnal z Hluku na Uherskohradišťsku a místopředsedou Pavel Hála. Nová strana si klade za cíl převedení peněz i
pravomocí mimo centrální vládu a vznik spolkových zemí Praha, Čechy, Morava a Slezsko. Dle Pavla Dohnala je již
připravován volební program, který bude projednáván koncem ledna. Hlavní bude působení v komunální politice a postupně
se vypracovat výš a uspět i v parlamentních volbách. Tolik oficiální zprávy, co však můžeme očekávat od nové strany my,
obyčejní Moravané? Je to opravdu nový „vítr“, který dokáže rozhýbat moravské hnutí, nebo jen nová podoba starého
kolotoče, který se točí stále dokola a nikam nesměřuje? Pozitivní je jistě skutečnost, že skončilo válčení dvou armád bez
vojska, které trvalo téměř patnáct let a dokázalo znechutit i ty nejskalnější Moravany. Naopak deklarovaný programový cíl
působí dosti rozpačitě. Spolkové uspořádání je jistě pro mnohé pěkný cíl, ale v současnosti je vzdálenější než dostižení
Lucemburska ve výši HDP na obyvatele. Není pro něj ani dostatečná podpora na Moravě. Pro mnohé obyvatele Zlínska či
Olomouce je doposud spolkové uspořádání synonymem pro nahrazení pragocentrismu – brno(ostravo)centrismem. Navíc
současné malé kraje vytvářejí velkou skupinu lidí, pro které by spolkové uspořádání mohlo znamenat ztrátu postavení a
výhodných prebend. Tito lidé budou šířit propagandu proti spolkovému uspořádání všemi prostředky. Je jistě vhodnější, než
nejasné velké cíle a nepropracované koncepce bez většinové podpory, nabídnout lidem konkrétní hmatatelné možnosti, které
pro Moravu skutečně něco přinesou. K podobnému názoru pravděpodobně dospěla i celostranická konference konaná 21.
ledna 2006, která změnila tradiční pořadí programových cílů a určila nově hlavní volební témata - decentralizace daňového
systému, zlepšení sociálního postavení rodin a reforma zdravotnictví. Na to, jak se projeví vedení nové strany
v dlouhodobější praxi, si musíme ještě počkat. Jsou v něm jistě mnozí schopní lidé v čele s předsedou Pavlem Dohnalem, na
druhé straně je většina z nich spojena s ne příliš slavnou historií obou moravských politických stran. Popřejme tedy nyní nové
straně hodně úspěchů a její kroky budeme sledovat.
(J.K.)

Moravská historie - Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy
Rozhodnutí ministerstva školství z poloviny loňského roku, které přidělilo více než 80 mil. Kč na nadcházejících sedm let,
umožnilo vznik Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Důraz na
širší středoevropský kontext by měl docenit fenomén zemí v historickém vývoji střední Evropy. Výzkumné středisko bude
zastřešovat práci přibližně čtyřicetičlenného týmu výzkumníků a badatelů. Výstupem bude řada publikací a sborníků, které
shrnou problematiku vývoje středoevropského prostoru z perspektivy zemských dějin. Výzkumné středisko vybuduje i
vlastní ediční centrum pro přípravu publikací k tisku. Dle vedoucích pracovníků Výzkumného střediska jsou dějiny střední
Evropy nejen dějinami kmenů, říší, národů a států, ale také dějinami zemí. Ve středověku se staly země základním politickým
útvarem, jejich konglomeráty vytvářely státy a říše, ve kterých vykonávaly většinu veřejnoprávních a správních funkcí.
V současné době sjednocování Evropy se často hovoří o budoucí Evropě regionů. Dosavadní vývoj ve „starých“ zemích EU
přesvědčivě ukazuje, že těmito regiony budou ve většině případů historické země. Má-li se tedy Evropa vyvíjet na základě
regionů, pak jsou vědomí a znalost zemských historických kořenů velmi důležité.

Moravská historie - Starý zemský dům moravských stavů v Brně
Ve středu 21. prosince 2005 slavnostně odhalil primátor města Brna Richard Svoboda, za přítomnosti mnoha hostů, barokní
fresky ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně. Velmi cenné fresky byly kompletně zrestaurovány a opět září barvami.
Nástěnné a nástropní malby Daniela Grana a Gaetana Fantiho pocházejí z roku 1734. Od té doby byly v průběhu staletí
několikrát čištěny a opravovány, takže postupně vznikaly přemalby, naposledy po skončení 2. sv. války. Odborná restaurace
fresek trvala od prosince 2003 a město na ni vynaložilo 21 milionů korun. Nástropní freska je rozdělena na dvě kompozice.
První, větší část, představuje hold řeckého Olympu Moravě (Alegorie šťastné vlády Moravy). Druhá část je tzv. Apoteóza
vlády Spravedlnosti neboli Alegorie dobré vlády - malba měla připomínat moravským stavům, aby dbaly prospěchu své
země a soudily její lid spravedlivě. Je umístěna nad průčelím sálu právě v místech, kde u středního okna pod šachovanou
orlicí stával při zasedání soudu markraběcí trůn. Stěny zdobí postavy moravských markrabat z habsburského rodu od
Ferdinanda I. po Karla VI. Vedle Sněmovního sálu byl zrekonstruován i renesanční Rytířský sál, zajímavý druhotně
umístěnými renesančními rodovými erby tehdejších nejvyšších zemských úředníků, které vytvořil Giorgio Gialdi, a Síň
zemských desek, vyčleněná na konci 17.století z Rytířského sálu. Síň zemských desek sloužila pro zápisy do zemských desek
a knih půhonů a tomu odpovídá i nástropní freska čerpající z Mojžíšova desatera a symbolů obrany zemských desek. Obnova
fresek dále pokračuje rekonstrukcí Tribunálních sálů v příčné budově z konce 17. století, které sloužily k zasedání
královského tribunálu vzniklého v roce 1636, a hlavního majestátního schodiště s freskou Ignáce Ecksteina z roku 1732.
Sněmovní sál:
Detail fresky Hold řeckého Olympu Moravě:

Restaurování fresek ve Sněmovním sále tak není izolovaným krokem, ale je, po již dokončené rekonstrukci přilehlých
prostor bývalého dominikánského kláštera, součástí postupné rekonstrukce areálu Nové radnice v Brně – původně starého
zemského domu moravských stavů. Tento areál je jedním z nejpamátnějších míst Moravy. V jeho prostorách se téměř pět
století rozhodovalo o osudu Moravy. Již od roku 1297 zasedaly v refektáři zdejšího dominikánského kláštera moravské
zemské sněmy a soudy. V letech 1582 – 1585, na popud moravské šlechtické obce, byl vystavěn Pietrem a Antoniem Gabri
nad klášterní kapitulní síní nový sněmovní a rytířský sál včetně schodiště se dvěmi sloupy. Tento krok zahájil budování
vlastního stavovského areálu. Po sloučení zemské správy roku 1642 (doposud rozdělené mezi Olomoucí a Brnem, která se
v konání sněmů střídala) bylo přikročeno k výstavbě severního a západního traktu pod vedením Petra Wimbergera. Tím bylo
roku 1666 stavebně uzavřeno první nádvoří Zemského domu. K dalšímu rozšíření a monumentálním barokním úpravám
celého areálu došlo v letech 1726 - 1732 pod vedením Mořice Grimma. Působení moravských stavů ve starém zemském
domě skončilo v roce 1783, když byl na příkaz Josefa II. celý areál předán do užívání vojenské správy a moravské stavovské
a místodržitelské úřady se přesunuly do čerstvě opuštěného kláštera augustiniánů, (dnešního tzv. Místodržitelského paláce na
Moravském náměstí). Do svého původního sídla se již nikdy nevrátily a koncem 19.století si vystavěly novou sněmovnu na
dnešní Joštově ulici (v současnosti sídlo Ústavního soudu ČR). Chátrající areál starého zemského domu nakonec vykoupilo
město Brnu, které ho po rekonstrukci začalo od roku 1935 užívat jako své nové sídlo.

Nová výstavba v moravských městech
Kongresové a univerzitní centrum ve Zlíně:
Zlínská radnice zahájila přípravu výstavby kongresového centra. Protože se však městu na projekt v celkové hodnotě přes půl
miliardy korun nepodařilo získat dostatek peněz z Evropské unie či státního rozpočtu, bude výstavba probíhat na etapy. První
etapa zahrnuje spodní stavbu, především podzemní garáže, které město zaplatí z peněz získaných prodejem pozemků, počítá
se i s příspěvkem ze státního rozpočtu. Další etapu, v celkové hodnotě asi 413 milionů korun, tvoří samotný objekt centra. Na
její financování použije město 250 milionů korun z úvěrových zdrojů. Celé kongresové centrum bude dokončeno zřejmě v
roce 2008. V současné době jsou již prakticky hotové přeložky inženýrských sítí, což si vyžádalo bezmála 30 milionů korun.
Kongresové centrum vytvoří spolu s univerzitním centrem nový areál ve středu města. Univerzita Tomáše Bati již se stavbou
začala, podařilo se jí totiž získat půlmiliardovou dotaci. V univerzitní části bude knihovna, aula a přednáškové sály. V části
určené pro kongresové účely bude velký sál, sídlit zde bude i zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů.

Olomoucká radnice bude investovat do modernizace výstaviště Flora:
Olomoucká radnice chystá rozsáhlou investici do modernizace a rozšíření místního výstaviště Flora. V areálu chce mimo jiné
vybudovat novou budovu s parkovištěm, stravovacím zařízením a novými výstavními prostory. Akce, kterou město hodlá
zahájit v roce 2007, si vyžádá podle předběžných odhadů asi 330 milionů korun. Radnice se pokusí na investici získat peníze
z evropských fondů. Projekt počítá s novým silničním napojením výstaviště z přiléhající Wolkerovy ulice. Nové výstavnické
prostory chce radnice vybudovat nejen v nové budově, ale také v přístavku hlavního pavilonu A. Obě budovy by měly být
propojeny mostem pro pěšín.V novém objektu dále vzniknou administrativní prostory, stravovací zařízení a čtyřpatrové
parkoviště s kapacitou téměř 90 míst. Parkovací místa budou moci využívat vystavovatelé, v době mimo konání expozic
budou sloužit jako záchytné parkoviště.

Investice pro justici na jižní Moravě
Významné částky pro justici a státní správu na jižní Moravě jsou vyčleněny ve státním rozpočtu. Pro dostavbu sídla
Nejvyššího správního soudu v Brně má být vyčleněno zbývajících 177 miliónů, celkově přijde rekonstrukce budovy na
Moravském náměstí na 215 miliónů Kč. Největší investicí resortu spravedlnosti v Brně bude připravovaný moderní justiční
areál na nábřeží řeky Svratky, který se stane sídlem Městského soudu v Brně, Okresního soudu Brno venkov a okresních
státních zastupitelství pro oba okresy. Areál, který se bude stavět v příštích třech letech, přijde státní pokladnu na 768 miliónů
korun, z toho v letošním roce má být na zahájení prací vynaloženo 15 miliónů. Rekonstrukce nového sídla Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, který nyní sdílí budovu s Ústavním soudem v Brně ,na tř. kapitána Jaroše přijde na 130 miliónů korun.
V letošním roce má na jeho výstavbu stát věnovat 38 miliónů. Pro potřeby Nejvyššího soudu ČR, který financuje přístavbu
svého sídla v Bayerově ulici v Brně, bude v letošním roce uvolněno ze státního rozpočtu 38 miliónů, rozpočet celé stavby,
která má být dokončena v roce 2007, počítá s 98 milióny korun. Rekonstrukce objektu Okresního soudu Hodonín ve
Velkomoravské ulici přijde v letošním roce na 44 miliónů (celkově 64 mil. Kč), na nákup a rekonstrukci dalšího objektu bude
vynaloženo 17 miliónů z celkových 48 miliónů korun. Rozšíření kapacity Věznice Znojmo si vyžádá přes 25 miliónů.

Hodonín letos chystá další práce na přeměně starých kasáren :
V letošním roce bude pokračovat přeměna dvou bývalých vojenských kasáren v Hodoníně. Oba areály jsou již dva roky
postupně začleňovány do běžné zástavby. Hodonín letos do kasáren investuje přes 15 milionů korun. Použity budou hlavně
na budování inženýrských sítí ve velkých kasárnách, kde schází rozvést sítě v západní části tohoto komplexu. Koncem
letošního roku budou v západní části kasáren opraveny komunikace a počítá se i s výstavbou dvou kruhových objezdů. Velká
kasárna se rozkládají na 24 hektarech. Většina bývalých vojenských budov již má nové majitele. V bývalé dragounské
jízdárně kasárnách se podařilo obnovit stáje s koňmi, z jedné z bývalých vojenských budov by měl vzniknout hotel, v jiné
byla zahájena před časem výroba lázeňských oplatků. Z některých budov vzniknou byty. V nacházejících letech budou sítě
přivedeny také ke zrušenému cvičišti, jenž se změní v oblast s rodinnými domky. Přes tři miliony korun bude radnicí
investováno v letošním roce do malých, takzvaných Dukelských kasáren, kde zbývá opravit silnice a zlikvidovat některé
nepotřebné stavby.

Ocenění realizací na Moravě - Ceny Nejlepší z realit 2005 v ČR (Best of Reality 2005)
Kategorie „Nákupní centra“ - 1.místo: Galerie Vaňkovka, Brno (ECE Group)
Galerie Vaňkovka je největším maloobchodním projektem v Brně. V březnu 2005 se moderní nákupní galerie v centru
hlavního města Moravy stala novým přitažlivým místem pro 1.200.000 lidí ze spádové oblasti. Na dvou podlažích o velikosti
37.000 m² prodejní plochy se nachází 130 specializovaných obchodů, módních butiků, obchodů se sportovním zbožím,
supermarket Interspar a obchod se spotřební elektronikou Datart. „Dokonalé architektonické vyjádření genia loci symbolu
rozkvětu průmyslové části města v 19. století, zdařilé spojení s historickým centrem, vydařená integrace a využití části
původní památkově chráněné zástavby,“ pochválila jury i architekti.
Zvláštní cena poroty: Budova č. 21 - Baťův mrakodrap, Zlín:
Rekonstrukce Budovy 21 se stala důležitým milníkem v budoucím rozvoji města Zlína a při obnově jeho památek. „Zřetelně
ukazuje, že při developerských počinech je nutné vycházet z kulturního dědictví.“
Galerie Vaňkovka, Brno
Baťův mrakodrap, Zlín

Výstavba závodu Hyundai v oblasti Nošovic
V těchto dnech se očekává definitivní potvrzení představitelů korejského Hyundaie o umístění cca 30 miliardové investice
v Nošovicích na severní Moravě. Nová automobilka s roční kapacitou 300 tisíc osobních vozů má zaměstnat tři až čtyři tisíce
lidí, podle odborníků dalších až deset tisíc pracovních míst vznikne v subdodavatelských firmách, souvisejících oborech, ve
službách atd. První vozidla by mohla vyjet z výrobních linek už v lednu 2009.
Situační plán nového závodu má zakresleny jednak výrobní a montážní objekty i zpevněné skladovací plochy a také zkušební
dráhu. Ve 262hektarovém areálu je naplánován také objekt vývojového centra automobilky.

Unikátní světelná fontána zakončila třetí etapu úprav přednádraží v Olomouci
Slavnostní zprovoznění unikátní světelné fontány ve vnitřním prostoru okružní křižovatky zakončilo koncem listopadu 2005
proměnu jižní části území před olomouckým hlavním nádražím Českých drah. V pořadí už III. etapa úprav přednádražního
prostoru v Olomouci začala v červnu roku 2004. Navázala tak na výrazné změny, kterými prošel přednádražní prostor během
prvních dvou etap rekonstrukce v letech 2001-2002. Nově vybudovaná okružní křižovatka totiž oddělila individuální
automobilovou dopravu od autobusové a umožnila všesměrný příjezd do podzemního parkoviště. Samostatnou stavbou se
staly úpravy středové části okružní křižovatky s vybudováním světelné fontány nákladem 4,1 mil. Kč. Bylo zvoleno
rozmístění 21 barevných zevnitř prosvícených sloupů, které díky světelnému zdroji na bázi LED diod vytvářejí na plastovém
stínítku povrchu sloupu různé obrazce, jejichž tvar a výměnu řídí počítač. Vnitřní plocha okružní křižovatky je doplněna
stříhanou zelení a povrch pokryt valouny štěrku.
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