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B|ansko.Beaníla
50 obcí .a měst na
Moravě vyvěsív dert
jejich duchovních
patronů
svatého
C1rila a Metoděje'
který se s|aví coby
stráhí wátek 5. čer.
vence'na svý& radnicích moravskou
vlqiku" Akce rná za
c.í|piipornenout ye-

ňejnosti bohatou his.torii fuadice a ku|turu
Moravy. Pořádá ji občanské sdružepí
Morarskí nrírodrríobec. Na Blanerrsku se
k akci již přida|i frctovice' Kunšfáq
olešnic€' Ve|ké opaÚovice' Lysice a @|e
také Vratíkov.
dosfupných iďormací
Pořadate|é pmfupně mlovují da|šíradnice.
,,Chceme vyvolat především v mladých lidech zájem o Moralrr a její poznáváni',' řekl místopředseda sdružení
Vladimír Novotný. Dodal, Že ve Velkých
opatovicích bude vlajka viset celoročně
na budově Moravského kartogrďického
centra, které vystanije ojedinělou obří
historickou plastickou mapu Moravy.
SdruŽení vysvětluje smysl akce nejen
l ve své výzvě radnicím na vyvěšení vlajky' která je ke staženínahÍtp:llzamoravu.eď, ďe i s využitím zveřejněné anke;
ty mezi starosty obcí a měst.
Například olešniclcý staroŠta Zdeněk
vy.
Peša k akci mimo jiné uveď:
''..vlajku
věsíme jako pfipomínku toho, že věrozvé.
stovépřišli na Moralu, působili nani aza.
nechďi tu svůj odkaz. Zatímco obecní prapor pro nás symbolizuje sounďežitost
s našíobcí, moravská vlajka je symbolem
toho, fu olešniceje součástíMoravy coby
historické země' k čemužse hlásíme.''
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Na
sřankách
sdrufuníje i mapa
s radnicemi'lcerése
jŽ k akci přit'lá'ily.
Je na nich i písemné
podpůméstrnoúsko
Břeclavi' jejtžraiÍt'i
vyzyvaji
kolegy
vlajky.
k vyvěšení
Moravs}oýpra.por
zavlajenapříkladve

\ýškově' Kyjově a Veselí nadMoravou na
Hodonínsku' v Kuřimi na Bměnsku,
v Tovačově na Přerovsku nebo v Litovli
a Uničově na olomoucku. Z }}sďiny se
do akce zapojí Moravské Budějovice'
Náměšé nad oslavou, Velkí Bíteš nebo
Jaroměřice nad Rok1'Írou. rvývěšenízástaly odsouhlasily i radnice v Ivančicích,
Moravském Krumlově nebo oslavanech.
Město od města o obec od obce se liší
politicka příslušnostradních čizastupitelů,
kteří pro vyvěšení vlajky zvedli.ruku. Ve
městech o akci rozhďují jejich radní'
v obcích Zastupitelé.Akce má čistě a jenom kultumí význrq zdůraznil NovoÍtý.
Původní podobu vlajky schv{lil už
v roce 1848 moravsk'ý sněm, tedy tehdejšímoravsdý parlament síďící v Bmě.
Je tvořena homím žlutl-fona dolním čer.
veným pruhem. Stejný prapor má ale
i Pralra nebo něktení jiná města. Proto je
původní vlajka dop|něnaještě o dďší tra.
dičnísymbol - moravskou orlici.
Moravská národní obec je sdružení
založené v roce 1985. Jde o nepolitické
uskupaní, které pořádá přednášky a besedy o moravské historii'a pořádá ýle.
Íy na jeji zajímavá místa.
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