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Milí členové a přátelé Moravské národní obce, přinášíme Vám další číslo našeho zpravodaje
Moravský posel a přejeme pokojené prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok 2016.

Listopad v MNO: Byly zahájeny závěrečné práce na Programu MNO pro další léta, který by měl být
schvalován na dubnové členské schůzi. V souvislosti s tím se ve vedení diskutovalo o přínosu
organizačních změn ve fungování MNO platných od ledna 2015. Byla konstatována vhodnost posílit
provázanost Grémia a Společné rady, u které bude nutné i zintenzivnit její vlastní činnost. Ve
spolupráci s koordinátory Moravského kulatého stolu byla připravena a realizována prezentace
dlouhodobých programových cílů MNO, pro listopadové výjezdní zasedání MKS. Stanovisko MNO
k užívání a legalizaci názvu Česko bylo uveřejněno webových stránkách MNO. Stále ještě probíhající
diskuze pod článkem svědčí o aktuálnosti tohoto tématu.
Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce

Dne 26. 11. 2015 se v Moravské vinárně v Brně-Králově Poli uskutečnilo setkání členů a příznivců
místního sdružení MNO Brno. Setkání se účastnilo 10 členů MNO. Na programu mimo jiné bylo
zhodnocení činnosti místního sdružení v roce 2015 a naplánování akcí na rok 2016. Příští setkání
místního sdružení MNO Brno je naplánováno na 26. 2. 2016.
V prosinci 2015 bude setkání sekce Vnitřní věci.
Radek Veselý, předseda MNO Brněnsko

Místní sdružení MNO Sever pořádalo dne 11. prosince 2015 v bývalém okresním městě Šumperku
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ MORAVSKÝCH PATRIOTŮ.
Sraz účastníků je v 16:00 hodin na oblíbeném místě U sovy, tedy naproti Vlastivědnému muzeu.

Místní sdružení MNO Uničovsko připravuje tradiční Novoroční setkání moravských vlastenců na
Bradle (1. 1. 2016 od 9:00 hodin na vrcholu Bradlo)
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Místní sdružení Olomoucko uskutečnilo v měsíci listopadu dvě vlastivědné akce ze série Putování
Moravou. 14. listopadu to byla výprava na Bruntálsko nazvaná Putování Moravou-Krajem vyhaslých
sopek :
V plánu byla prohlídka Bruntálu a následně výšlap mezi sopky v okolí, který zahrnoval výstup na
Venušinu sopku, ukončený ve Valšově. Ošleháni silným větrem jsme ovšem usoudili, že trasu
zkrátíme, a tak jsme po prohlídce centra Bruntálu vyrazili „jen“ na bližší vyhaslou sopku, Uhlířský vrch
s poutním kostelem Panny Marie Pomocné. I zkrácený výlet ovšem stál za to. Když si odmyslíme vítr,
tak slunečné počasí umožnilo krásný výhled nejen na ostatní sopečné vrcholy Bruntálska, ale v dáli
byl dobře vidět i Praděd a další jesenické hory. Z lomů na jižní straně Uhlířského vrchu si zase každý
odnesl alespoň kousek čediče na památku. Výletu se zúčastnilo osm lidí, vesměs olomoučtí studenti.
Z příznivců či členů našeho spolku nevyrazil na cestu nikdo. Vzhledem k tomu, že byl silný vítr
oznámen dopředu se tomu asi nedá ani divit. Nicméně jak píšu výše, výlet stál za to, i když foukalo.
Vlastně jsme neputovali po Moravě, ale po Slezsku.
Martin Višňa, předseda MNO Olomoucko

Oblastní sdružení MNO Haná v současné době pracuje na přípravě plánu akcí pro rok 2016.
Dne 28. listopadu proběhlo Putování Moravou – Na kraji Hané.
Zástupci oblastního sdružení Haná se na pozvání uměleckého řezbáře a dřevorytce, pana Jaroslava
Beneše, aktivně účastnili 19. ročníku SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ LOŠTICKÉHO BETLÉMU.
Stanislav Blažek, předseda MNO Haná

Oblast iniciativ – kolektiv pracuje na výzvě k sedmému ročníku iniciativy Za vyvěšování moravské
vlajky. Začínáme předjednávat na radnicích a konzultujeme se starosty jak postupovat v následujících
letech. Současně probíhá interní diskuse o efektivním způsobu jednání na radnicích.
Lenka Holaňová, místopředsedkyně MNO
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