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MORAVSKÁ OBEC  

Zpravodajský list Moravské národní obce 
 

      Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, první číslo našeho elektronického  zpravodajského listu „Moravská 

obec“ se setkalo mezi členy MNO s velmi příznivým přijetím. Obzvlášť nás potěšil velký zájem o zasílání zpravodaje,  který 

projevili mnozí další moravští čtenáři. I z tohoto důvodu předpokládáme postupné rozšiřování čtenářské obce zpravodaje do 

všech koutů Moravy. S tím souvisí i obsah zpravodaje, ve kterém se budeme snažit přinášet informace a zajímavosti z celé 

Moravy. Z počátku, bude převažovat jih Moravy a Brno, což je dáno poměrem míst bydliště našich členů a především 

aktivitou přispěvatelů. Věříme ale, že se časem zastoupení vyrovná. 

Za Společnou radu ing. Jaroslav.Krábek – předseda MNO 
 

Z jednání Společné rady MNO 10.10.2005:                         Z  činnosti MNO Místní sdružení Blansko:
SR byl projednán návrh programu MNO na roky 2006 až 

2008. Ten, po připomínkování a doplnění, bude schvalován 

na příštím jednání SR. Pro připravované čtvrté číslo 

Sborníku MNO byly projednány technické záležitosti  jeho 

zpracování a předány podklady pro další články k redakci. 

Bohatá byla diskuse nad podobou a cílem prvního 

Výročního pochodu Moravanů, ke kterému Místní sdružení 

Blansko zpracovalo informační materiál s historickými daty 

k první dochované písemné zprávě o Moravanech.  Příští 

jednání SR se uskuteční 15.12.2005. Po jeho ukončení cca 

v 18.00. bude pokračovat veřejné jednání Místního sdružení 

Brno ve vinárně Staré časy na Starobrněnské.       (JK)

  

Místní sdružení  v Blansku začalo s přípravou třetího 

ročníku pochodu MNO, který se opět uskuteční v sobotu 

v již osvědčeném květnu (přesné datum bude stanoveno 

později). Trasa pochodu povede zhruba tímto směrem: 

Adamov, Býčí skála, Vaječník (zájemci si zde budou 

moci prohlédnout i málo známé zbytky tajemstvím 

opředeného bezejmenného hrádku), Křtiny. Cestou 

zhlédneme řadu přírodních, technických a jiných 

zajímavostí a památek. Celková délka trasy bude 12 km. I 

nadále platí, že náš pochod je především přátelské setkání 

lidí všech generací se vztahem k moravanství a zájmem o 

historii a hezkou přírodu.                                            (VN) 

 

Výroční pochod Moravanů  
V polovině letošního roku schválila Společná rada MNO záměr zahájit pořádáni Výročních pochodů Moravanů. Na rozdíl od 

již tradičního turistického a vlastivědného Pochodu MNO bude mít Výroční pochod Moravanů zcela jiné zaměření. Přestože 

MNO není politickou organizací, stále silněji cítíme, že nastává doba, kdy je vhodné veřejně vystoupit a jednoznačně se 

přihlásit k ideji moravanství. Moravanství je doposud v mediích prezentováno především jako aktivita různých tzv. 

„moravistických“ politických stran, hnutí a skupin, jejichž cíle, činy i někteří představitelé jsou často líčeny v podivném světle 

a souvislostech.  Proto cítíme potřebu veřejnosti jasně sdělit: „My, prostí Moravané, chápeme moravanství jako nedílnou 

součást našeho života, nepožadujeme žádné politické ani jiné funkce, ani neusilujeme o výhody a prebendy. Žádáme pouze o 

rovnoprávnost a důstojné zacházení s naší historií a tradicemi. Jsou nás statisíce, ale dosavadní nepřejícný, někdy až 

nepřátelský postoj centrálních médií i státních orgánu a institucí mnohé z nás vede ke skrývání svého vztahu k Moravě. Tento 

stav není v demokratickém státě normální a je potřeba jej změnit.“  Z této myšlenky vznikla i idea, podoba a název pochodu, 

který se uskuteční k výročí první písemně dochované zprávy o Moravanech z roku 822. Půjde o důstojný vzpomínkový průvod 

městem, jehož účastníci budou ozdobeni šerpami v moravských barvách a ponesou moravské symboly. Nebudou vyhlašovány 

žádné požadavky či výzvy.  Společná rada MNO věří, že již první pochod, který je plánován v Brně na září příštího roku, bude 

mít důstojnou účast a postupně se stane tradicí, která se rozšíří i do dalších moravských měst.                          SR MNO 

Co měsíc přinesl. 
Je již skutečností, že Ivan Dřímal, zakladatel a dlouholetý předseda Moravské národní strany, pozdější Moravské demokratické 

strany, již nebude znovu kandidovat. Bez ohledu na jistou kontraverznost jeho osoby je možné tento krok považovat za 

symbolické ukončení jedné etapy boje o moravskou emancipaci. Tato etapa, trvající šestnáct let, začala již od prvních dnů 

revoluce v listopadu 1989 mohutnou vlnou snah o znovuobnovení moravské samosprávy a svébytnosti, kterou s odstupem let 

můžeme zcela oprávněně nazvat počátkem “moravského obrození". Vliv a popularita moravských hnutí spojených se jmény 

doc.Bárty, Judr.Rychtra a mnoha dalšími, vrcholila v letech 1990 až 91 prakticky bez dosažení jakýchkoliv hmatatelných 

výsledků. Po něm následoval pozvolný, ale trvalý pokles charakterizovaný neujasněností cílů, vzájemným soupeřením 

funkcionářů a čas od času zpestřený menšími či většími skandály. Přes občasné „blýskání na lepší časy“, kdy se zdálo, že 

přicházejí nový schopní lidé, jsme se dočkali neradostného konce. V současnosti relevantní akceschopné moravské hnutí 

neexistuje. Mnoho Moravanů se proto ptá: „V čem byla chyba?“. Chyb bylo jistě mnoho a bude na odbornících provézt solidní 

rozbor všech příčin. Jedno je ale až příliš zřetelné. Prakticky po celá devadesátá léta se snahy moravských hnutí a stran 

soustřeďovaly na otázku samosprávy a postavení Moravy v rámci státu. Tyto snahy většinou jednostranně preferovaly 

vytvoření moravských správních orgánů před vlastním obrozením a sjednocením Moravanů. Obyčejní Moravané tak paradoxně 

zůstávali na okraji zájmu. Nikdy nevznikla společná nepolitická platforma Moravanů, o kterou by se moravské politické strany 

mohli v budoucnu opřít, a nikdo se ani nepokusil o její vytvoření. Moravské politické strany tak dávaly prostor k domněnkám, 

bohužel často oprávněným, že mnohým jejím představitelům jde více o vlastní kariéru než o Moravany. Přes všechny 

neúspěchy a prohry zůstaňme optimisty. Být Moravanem je již dnes akceptovatelné, i když ne vítané. Lidé opět nalézají cestu 

ke svým moravským kořenům a roste počet skutečně moravských kulturních a zájmových sdružení. Mnoho lidí po celé Moravě 

si již uvědomilo, že deklarovaní demokracie automaticky nezaručuje stejná práva všem a že Morava a Moravané jsou pro 

centrální orgány druhořadou záležitostí. Cesta k našemu cíli - zrovnoprávnění Moravy a Moravanů, je ještě dlouhá. Pokud však 

vytrváme, dříve nebo později jej dosáhneme.             (JK) 

 

 

 



Nová výstavba v moravských městech 
Ostrava – přestavba bývalé koksovny Karolina: 

Město Ostrava plánuje v lednu zahájit tříměsíční investorskou soutěž o nejlepší projekt na využití území v oblasti bývalé 

koksovny Karolina v centru Ostravy. Výsledky soutěže by chtělo vyhlásit před prázdninami a začít stavět by se mohlo ještě v 

příštím roce. Investoři budou muset brát ohled na několik limitů, které území má. Jde například o haldu, bunkr či pozůstatky 

šachet. Soutěže by se mělo zúčastnit zhruba pět zájemců. Karolina by svou tvář mohla podstatně změnit během dvou let. 

Předpokládá se, že nejrychleji budou postaveny obchodní a komerční prostory, jako je obchodní galerie, kterou obsahují 

všechny nabídky. Vybudovat nákupní centrum s galerií chtěla na části pozemku v atraktivní lokalitě i německá společnosti 

ECE, známá např. úspěšnou realizací Pasáže Vaňkovka v Brně. Ostrava však od tohoto původního záměru odstoupila a dala 

přednost komplexnímu řešení celého území Karolíny. 

            Letecký pohled na území Karolina:     Návrh na přestavbu území Karolína z roku 1999: 

  
 

Z Moravské historie 
Archeologové našli stříbrný poklad 

Archeologové objevili v Dobšicích u Znojma skutečnou perlu mezi vykopávkami. Po odkrytí naplavené vrstvy světlé hlíny se 

objevila černá hlína se stopami po dávné osadě. V ní odborníci nalezli unikát mezi vykopávkami - luxusní stříbrnou sponu ze 

třetího století našeho letopočtu. Masivní stříbrná spona ve tvaru kotvy patří mezi exkluzivní nálezy, kterých se na jihu 

Moravy podařilo objevit jen pár. Jako jeden z nejluxusnějších předmětů tehdejší doby, pocházející z prostředí římského  

impéria, si jej mohl dovolit jen zdatný obchodník nebo vůdčí člen tehdejší germánské osady.  

Kromě jedinečné spony nalezli experti v místě asi padesát starodávných kovových předmětů, mimo jiné i bronzovou pinzetu 

či bronzovou sponu.  

Pravěké až raně historické osídlení zjistili archeologové v Dobšicích na ploše několika stovek metrů čtverečních. První lidé 

v tomto nově odkrytém místě žili již okolo 4,5 tisíce let před naším letopočtem. Vykopávky tak pochází již z mladší doby 

kamenné a doby bronzové. Nejhojnější nálezy pak jsou z dob keltského a germánského osídlení.  

Osmá olomoucká kašna se vrátila do Sokolské ulice 
V pondělí 7. listopadu 2005 byla předána městu do užívání další funkční kašna osazena do blízkosti svého někdejšího 

situování u presbytáře kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Sokolské ulici. Památka z roku 1725 je dílem sochaře 

Filipa Sattlera a během let prošla řadou proměn. Třímetrovou kašnu původně zdobil delfín. Později byl delfín nahrazen lví 

hlavou, ze které tryskala voda. V rámci úprav byla restaurována původní pískovcová vana kašny a reliéf se lví hlavou, byla 

opravena a prohloubena stávající studna a obnoven vodní režim. Centrum Olomouce se kromě této obnovené památky může 

pochlubit celkem sedmi kašnami. Soubor šesti z nich, které spadají do období baroka, představuje antickou mytologii. Do 

sady patří nejstarší kašna Neptunova a Herkulova z konce 17. století, které doplňuje kašna Jupiterova, Tritónů, Caesarova a 

Merkurova, všechny z počátku 18. století. V roce 2002 zprovoznila olomoucká radnice sedmou, Arionovu kašnu, z dílny  

světoznámého sochaře Ivana Theimera.  
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