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MORAVSKÁ OBEC
Zpravodajský list Moravské národní obce
Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, deváté číslo listu „Moravská obec“, které jste právě obdrželi, svým
obsahem navazuje na čísla minulá. Hlavní změnou je jiný formát použitých obrázků, který bez znatelné změny kvality umožnil
výrazné snížení velikosti celého souboru na cca 300 kB. Vedle možnosti doplnit hlavičku o znak MNO, tak především skončí
trápení těch, kteří mají pomalé připojení nebo malý obsah schránek. Novinkou také je, že všechna dosud vydaná čísla je
možno najít na našich internetových stránkách, které jsou v těchto měsících postupně budovány. Archiv jednotlivých čísel
„Moravské obce“ je právě jednou z funkcí, které již byly aktivovány.
Za Společnou radu ing. Jaroslav.Krábek – předseda MNO

Z jednání Společné rady MNO:
Únor - SR projednala navrhované termíny letošního Výročního pochodu Moravanů. Po zvážení všech argumentů schválila
ponechání termínu na první sobotu měsíce října. Vzala na vědomí plán 4. ročníku Vlastivědného pochodu Moravské národní
obce organizovaný MS Blansko a schválila termín jeho konání na 12.5.2007.
Březen - SR projednala a schválila zprávu o hospodaření za rok 2006. Dále projednala a schválila základní obsahovou a
vizuální podobu připravovaných internetových stránek, včetně adresy: Moravska-narodni-obec.ic.cz. Předseda MS Blansko
rozdal členům SR a předsedům MS tištěné pozvánky na 4.ročník Vlastivědného pochodu MNO v dostatečném počtu pro
všechny členy MNO i ostatní zájemce. Předsedové MS zajistí jejich distribuci.

Z činnosti MNO:
Plán 4. ročníku Vlastivědného pochodu Moravské národní obce
- Moravská národní obec - místní sdružení Blansko pořádá tento pochod jako přátelské setkání lidí všech generací se
vztahem k moravanství, po stopách moravské historie, kultury, přírodních a technických zajímavostí.
- Pochod se uskuteční v sobotu 12. května 2007
- Odjezd vlaku z Brna hl. nádraží v 8.03 hod.
Příjezd vlaku do stanice Blansko-město v 8.33 hod.
- Sraz účastníků pochodu bude naproti železniční stanici Blansko-město u silničního mostu přes řeku Svitavu v 8.33 hod.
Vyrazíme krátce po příjezdu vlaků od Brna a Letovic.
Trasa pochodu:
Přes Rožmitálovu ulici a Palavu se vydáme k Žižlavickému žlebu. Po jeho projití narazíme na hájenku a zelenou značku,
která nás dovede do Těchova. V Těchově přejdeme na silnici vedoucí do Nových Dvorů, kde si prohlédneme zbytky
středověkého dvora, zajímavý přícestník a starodávnou Salmovu alej, která nás nasměruje na zachovalou pozoruhodnou
zříceninu hradu Blansek. Po jeho obsazení (cca.10.50 hod.) se posilníme a pořadateli akce zde budou rozdány pamětní listy.
Poté sejdeme do tajuplného, jeskyněmi protkaného Pustého žlebu který zčásti projdeme. Ze žlebu nás vyvede zelená značka
vedoucí do Suchdolu, kde opět přejdeme na silnici která nás povede přes Suchdolské propadání do blízké Veselice kde
narazíme na modrou. Tato značka nás navede k nedaleké rozhledně (48m) na Podvrší (590m) ze které se nám naskytne
nádherný výhled do širokého okolí. Z Podvrší sejdeme do Obůrky kde naše putování ukončíme. Zpět do Blanska se
dostaneme buď pohodlnou lesní cestou (po modré 3 km) na blanenskou Palavu a na vlak, nebo IDS JMK z Obůrky přímo na
blanenské nádraží. Celková délka „Putování Moravou“ bude asi 16.5 km.
Zpáteční odjezdy IDS JMK budou na požádání k dispozici.
Vladimír Novotný MNO MS Blansko – 731183041

Od naších členů - postřehy, úvahy a zajímavosti:
Zamyšlení nad státním svátkem svatého Václava
Přiznávám, že první zmínka o možnosti slavit jeho svátek jako státní ve mně vzbudila jistou averzi, navrhovatel totiž
nabízel myšlenku nahradit jím již existující státní svátek Staroslověnských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Přinutilo mě to
k určitému zamyšlení a srovnání Cyril s Metodějem versus sv.Václav.
Prvním historickým českým knížetem byl Bořivoj se ženou Ludmilou, kteří přijali křest od arcibiskupa Metoděje jako
vazalové Velkomoravského panovníka, Dalšími v řadě byli jeho synové Vratislav a Spytihněv a vnuci sv. Václav a BoleslavI.
To již Velká Morava neexistovala, ale přemyslovská moc končila na východě pomezním hvozdem a území za ním, které
můžeme mj. charakterizovat jako povodí řeky Moravy, se jejich jurisdikce nijak nedotýkala.
Po smrti sv. Václava nastoupil na trůn jeho bratr Boleslav I. a později synovec Boleslav II. Další pořadí bylo bratři Boleslav
III., Jaromír a Oldřich a Oldřichův syn Břetislav I., který dokončil proces připojení Moravy k přemyslovskému státu, který
mohl začít nejdříve za Boleslava I., možná až Oldřicha.
Každopádně sv. Václav nikdy nebyl panovníkem Moravy a proto u nás zůstává importovanou „ikonou“ jako všichni čeští
zemští patroni.
Antonín Růžička MNO MS Brno-venkov
Moravská „agitace“ na netu:
V návaznosti na část diskuze uveřejněné v minulém čísle obdržela redakce mail pana R.V. (celé jméno je v redakci, ale bez
souhlasu autora je nezveřejňujeme). Protože uváděné argumenty se mohly dotknout více Moravanů ze severu, uveřejňujeme
jak jeho mail, tak vysvětlující odpověď. S odstupem času považujeme ještě za vhodné upozornit, že dle našeho chápání není
„historický Moravan“ pojem etnický, ale kulturní.
Zdravím, díky za Váš věstník.

Pokud Vám mohu doporučit, pokuste se příště tvořit Vaše dokumenty např. v programu Open Office, je zdarma funguje
stejně jako Microsoft Office a můžete pak přímo exportovat Vaše dílka do PDF formátu, který nedělá lidem, jako já, kteří
nepoužívají licencovaný software paseku při zobrazování. Případně vyzkoušejte dnes již počeštěný program pro počítačovou
sazbu dokumentu SCRIBUS, ke stažení je např. na http://www.scribus.net/ případně právě vyšel jako příloha na DVD u
časopisu PC WORLD 3/2007.
A jen na okraj, sem ze Severní Moravy a lehce se mě dotklo, že podle Vašeho článku asi nejsem Moravák, no jih a zvlášť
Brno bylo vždy čistě etnicky moravské a Slovácko se za okupace nechtělo připojit k Slovenskému štátu, že? A Valaši nepřišli
ani z Ukrajiny ani z Rumunska? No žádné území ve střední Evropě není etnicky čisté. To by pak Moravany byli jen ti, kteří
žijí 10 km od břehu řeky Moravy a jejich rodokmen je alespoň do roku 1400 etnicky čistý.
S pozdravem R. V.
Děkujeme za Váš e-mail i připomínky.
Píšete, že se Vás dotkl náš článek dle kterého asi nejste Moravák protože jste ze severní Moravy. Jedná se ale o velké
nedorozumění!! U zmiňovaného článku nejde o žádný připravovaný a redigovaný "text", ale o doslovný přepis části diskuze
na netu, se všemi důsledky z toho plynoucími. Pravděpodobně, protože jste nečetl předcházející část diskuze, jste si špatně
vyložil odstavec 1. odpovědi "Petra". Ten byl pouze "obranou" na předcházející část diskuze ve které dva diskutující z
Ostravska napadali promoravskou argumentaci s tím, že na Ostravsku nikdo o Moravu nestojí, všichni se cítí Čechy a
Moravu zde nikdo nechce. Z toho pak vyvodili diskutující z Čech, že pro Moravu je jen část lidé a to ještě jen z její jižní
poloviny. Proto toto "vymezení" a věty: "Nelze tudíž stavět názory obyvatel „severní Moravy“ na Moravu, proti jihu" a
"Historičtí Moravané jsou většinou jen ti druzí." Přičemž bych zdůraznil právě slůvko "většinou". Názorně to ukazuje mapa
přihlášení se k moravské národnosti, kde nejsilnější zastoupení má jihovýchod Moravy (Brno má mnohem menší) a postupně
na sever zastoupení klesá až k několika procentům na Ostravsku. Což vůbec neznamená, že Moravan z jihu je lepší než ze
severu. Právě naopak, pokud i si někdo udrží moravské povědomí i ve složitějších podmínkách, je to o to cennější. MNO
považuje Ostravu za moravské město, má zde několik členů a i náš časopis se Ostravě a dalším severomoravským městům
věnuje (viz. starší čísla Moravské obce která zasílám).
S pozdravem Jaroslav Krábek

Moravská historie:
Pietní setkání u příležitosti 596. výročí úmrtí moravského markraběte Jošta
Narodil se jako druhé dítě, ale první syn moravského
markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra císaře Karla IV.
a Markéty Opavské. Po smrti svého otce (1375) se Jošt ujal
vlády nad markrabstvím. V osmdesátých letech však
vypukly na Moravě spory mezi Joštem a jeho mladšími
bratry, Janem Soběslavem a Prokopem o majetek, které
vyústily ve vleklou domácí válku. Za podporu bratrance
Zikmunda ve snaze získat prostřednictvím sňatku uherský
trůn obdržel Jošt Braniborsko. Jako braniborský markrabě
měl právo volit římského krále. Splnění svých
mocenskopolitických ambicí se Jošt dočkal až na sklonku
svého života. Dne 1. října 1410 byl v kostele sv.
Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen římským
králem. Necelé čtyři měsíce poté náhle v Brně zemřel
a okamžitě se objevily spekulace o jeho otrávení. Ani
tehdejší přísné vyšetřování ani novodobý průzkum
Joštových kosterních pozůstatků však násilnou smrt
neprokázaly. Pohřben je v kostele sv. Tomáše v Brně.
Markrabě Jošt – vpravo s královskou korunou, na
portálu kláštera Augustiniánu v Brně
Položením květin a krátkým veřejným setkáním u hrobu
římského krále a moravského markraběte Jošta v kostele sv.
Tomáše v Brně bylo, za účasti starosty radnice Brno-střed a
představitelů kulturních institucí, připomenuto 596. výročí
jeho úmrtí. Hlavním nedostatkem akce, byl nízká
informovanost veřejnosti o konání tohoto pietním aktu.
Setkání v kostele budou každoročně pokračovat a vyvrcholí
větší akcí u příležitosti 600.výročí úmrtí.
Jošt z rodu Lucemburků
* říjen 1354 Brno – † 18.1.1411 Brno
markrabě moravský (1375-1411), říšský generální vikář
v Itálii (1383 a 1389), markrabě braniborský a říšský
kurfiřt (1388-1411), král římský (1.10.1410 - 18.1.1411),
vzdělaný, schopný politik a finančník, poslední
samostatně vládnoucí moravský markrabě.
Bysta markraběte Jošta

Investice a nová výstavba v moravských městech:
Nová komerční výstavba v Ostravě
To co se ještě před nedávném se zdálo nemožné, se postupně stává realitou. Zahraniční investoři konečně „objevili“ Ostravu
a s novými projekty jakoby se roztrhl pytel. Nejdále je Česko-irská developerská společnost Red Group s projektem business
centra „The Orchard“ (z anglického překladu "sad"), jehož stavba byla již zahájena položením základního kamene v prvním
únorovém týdnu. Začátek výstavby Administrativní budovy CTP byl plánován na první polovinu roku 2007. Protože se ale
jedná o oblast s nestabilním podložím, bude muset CTP Invest nutně provést rozsáhlý inženýrsko-geologický průzkum.
Realizace komplexu „Jindřich Plaza“ je odvislá od asanace současného Hotelového domu Jindřich. Což by se dle plánů
investora mělo uskutečnit do konce roku 2007. Problémem však zůstává odpor památkové péče i ostravské veřejnosti
k takovémuto kroku. Termín zahájení realizace projektu „Trident“ dosud není znám.
„The Orchard“
Orchard mají tvořit čtyři budovy. Tři sedmipatrové s kancelářemi (celkem 36 000 metrů čtverečních nájemních prostor) a
jeden hotel se 185 pokoji, konferenčním centrem pro 250 osob, restaurací a fitness. Náklady jsou plánovány ve výši 50
miliónů euro (zhruba 1,4 miliardy korun). Již na konci roku 2007 by pak měla být dokončena první fáze projektu, která
zahrnuje hotel a první kancelářskou budovu. Architektonické řešení vytvořilo ostravské studio OSA Projekt.Soubor
kancelářských budov a hotelu se bude nacházet v místě bývalé tržnice mezi Hornopolní a Cihelní ulicí, v blízkosti
ostravského pivovaru.
Model arealu „The Orchard“

Kancelářské objekty v arealu „The Orchard“

HOTEL Orchard

Administrativní budova CTP
Projekt nizozemské společnosti CTP Invest v lokalitě Náměstí Republiky má dvě části. Čtyřiadvacetipodlařní budovu s
názvem Alfa a jedenáctipodlažní budovu Beta. Oba dva komplexy budou vzájemně propojeny. Výška nejvyšší budovy by
měla být 90 metrů. Celkově by mělo vzniknout 25000 m² kancelářských ploch a na 2000 pracovních míst. Komplex bude
určen ke kancelářským účelům, v přízemí se pak budou nacházet menší prodejny. Součástí budou podzemní garáže. V okolí
se počítá s parkovou úpravou, výsadbou okrasných dřevin a vodními plochami. Výše investice se pohybuje okolo 40 mil. eur.

Model projektu administrativní budovy CTP
„Jindřich Plaza“
Společnost RPG Real Estate má v plánu zbourat nynější
hotelový dům Jindřich nacházející se v bezprostřední
blízkosti centra Ostravy a postavit na jeho místě nový
moderní komplex skládající se ze tří výškových budov, ve
kterých se bude nacházet nejenom opět hotel, kanceláře a
drobné obchůdky, Koncept projektu podle něj počítá s
prvotřídním hotelem se zhruba sto dvaceti pokoji a řadou
doplňkových služeb, jako jsou fitness centrum či třeba
relaxační bazén. Součástí mají dále být kancelářské
prostory, malé obchůdky a také podzemní parkoviště o
kapacitě přibližně 650 míst k stání. Kompozice budov je
projektována tak, že rozšiřuje stávající Bezručův sad,
čímž výrazně zvyšuje plochu současné zeleně. Historická
těžní věž před Jindřichem by měla zůstat zachována a
stane se dominantou nového areálu.

„Trident“
Dalším z projektů je „Trident“ - Office Park Poruba, který se má nacházet v průmyslovém areálu "Nad Porubkou"
určeném právě pro stavby takového typu a výhradně výzkumného charakteru. Investor, který zde postaví svůj objekt
zabývající se výzkumem a vývojem může úzce spolupracovat s Vědecko-technologickým parkem Ostrava, který leží jen 2
km odtud za kolejemi Vysoké školy báňské v Ostravě-Půstkovci. Projekt budovy zpracovala ostravská společnost Osa
projekt. Rozpočet dosahuje výše 750 mil. Korun.

Letecký pohled na model arealu „Trident“

0bjekty v arealu „Trident“

Stavba obchodního centra Zlaté Jablko ve Zlíně
Na staveniště obchodního a zábavního centra Zlaté Jablko které vzniká přímo ve středu Zlína, se koncem ledna opět vrátili
stavbaři. Investorem je společnost REIN Holding.
Obchodní a zábavní centrum Zlaté Jablko bude otevřeno zřejmě již letos v listopadu. Nabídne na 12.500 čtverečních metrů
prodejních ploch ve čtyřech nákupních podlažích. Bude tam působit na 70 obchodníků, většinu prostor již investor pronajal.
Kromě toho vznikne i multikino se šesti sály. Celková hodnota stavby činí takřka půl miliardy korun.
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