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Únor v Moravské národní obci
Do Programu MNO na roky 2016 až 2020 byly zapracovány připomínky a po schválení Grémiem
MNO, s ním bude seznámena členská základna MNO. Jeho schvalování je na programu dubnové
členské schůze. Uskutečnilo se setkání zástupců vedení MNO s pracovníky Lesnické fakulty, kteří mají
zájem o spolupráci s MNO a plánují vznik „Moravské lesnické společnosti“. Byly dohodnuty další kroky
spolupráce a vzájemná pomoc. Ideová sekce doplnila článek o Slezsku ve „Stanoviscích MNO“
umístěných na webu MNO o nová zjištění týkající se fenoménu slezské národnosti. Po doplnění
připomínek a schválení Grémiem MNO, bude nová verze zveřejněna na webu MNO. Na základě
připomínek některých členů MNO k elektronickému časopisu „Hlas Moravy“, který používá v záhlaví
označení „S podporou Moravského kulatého stolu“ a ve kterém byly v posledních číslech zveřejněny
články, které jsou v příkrém rozporu se zásadami MNO, bylo zahájeno jednání s koordinátory
Moravského kulatého stolu k vyřešení této situace.

Ing. Jaroslav Krábek
předseda Moravské národní obce

Z činnosti místních sdružení – Brněnsko a Podstarohorci
Dne 25. února 2016 proběhlo společně setkání členů místního sdružení MNO Brno (9 členů) a
místního sdružení MNO Podstarohorci (7 členů). Členové místního sdružení MNO Brno zvolili své
zástupce (3 delegáty s volebním hlasem) pro členskou schůzi MNO, která se bude konat dne
16.4.2016.
Po seznámení členů s aktuálním dění v MNO následně proběhla diskuze mezi členy, například nad
možnostmi v organizaci Dne za Moravu 2016.

Jiří Máca
předseda místního sdružení MNO Podstarohorci

Radek Veselý
předseda místního sdružení MNO Brno
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Dne 7. března 2016 se za účasti P. Bičana, A. Keperta, P. Konečného, R. Veselého, L. Žáka a
R. Veselého konalo první koordinační setkání ke Dni za Moravu 2016. Byly prodiskutovány možnosti
rozšíření aktivit a činností, možní účinkující, trasa pochodu a další. Případné další návrhy na
doprovodné akce jsou vítány osobně na setkáních členů nebo emailem.

Radek Veselý
předseda místního sdružení MNO Brno

Oblastní sdružení Haná
V naší oblasti MNO Haná v současné době probíhá příprava na členskou schůzi, která se bude konat
v hanácké metropoli v sobotu 16. dubna 2016. Zároveň vrcholí jednání se starosty a dalšími
představiteli městských a obecních samospráv o dalším pokračování úspěšné spolupráce při
naplňování cílů iniciativy "Za vyvěšování moravské vlajky". Jedná se o obce, které se do této
promoravské iniciativy zapojily v uplynulých šesti ročnících. Tato jednání jsou doposud velmi úspěšná.
Nejbližší turisticko-vlastivědnou akcí v naší oblasti Haná bude 23. dubna 2016 – Výstup na Svatý
Kopeček. Tato vycházka je zařazena do série Putování Moravou. Tuto již tradiční akci organizačně
zajišťuje místní sdružení MNO Olomoucko. Průvodcem nám bude Bc.Martin Višňa (předseda MNO
Olomoucko).

Stanislav Blažek
předseda oblastního sdružení MNO Haná
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