Na Facebooku se objevila minulý týden diskuze k vyvěšení vlajky Ukrajiny na budově OÚ.
Doporučuji pisálkovi (i jeho přitakávačům), který se ohání paragrafy, aby si znění zákona přečetl
v plném znění:
Základní pravidlo vyvěšování státní vlajky České republiky je stanoveno zákonem č. 352/2001 Sb., v platném znění,
o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění, ve kterém se mj. praví, že:
§8

Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na
nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt
. vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
a. uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
b. v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,
c. první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

V případě OÚ nešlo o vyvěšování státní vlajky ČR a tedy o žádnou povinnost ji vyvěšovat!
Vlajku Ukrajiny jsem na OÚ ve Starých Bukách vyvěsil (stejně jako většina obcí ČR) jako podporu a
projev solidarity se zemí, která již čtvrtý týden odolává projevu „bezmezné lásky svého velkého bratra“.
Projekt nazvaný speciální vojenská operace není nic jiného než pokračování prachsprostého napadení
nezávislého státu. V současnosti se nedá už mluvit ani o válce, protože jde o cílenou likvidaci civilních
objektů, vyhánění a vraždění obyvatelstva, bez ohledu na jakékoliv mezinárodní smlouvy a závazky.
Nebojím se tuto skutečnost nazvat (v posledním století již několikátým) pokusem o genocidu tohoto
národa.
Věřím tomu, že Ukrajina uhájí svou samostatnost a chci věřit i tomu, že s autory tohoto zla bude
zúčtováno stejně tak, jako po druhé světové válce s nacisty.
Je pěkné, se hlásit jako vlastenec ke svému národu, ale je třeba, aby nám naše „čecháčkovství“ vydrželo
nejen ve chvílích, když už je vše vyhráno, ale i ve chvílích opačných. Většinou svoje vlastenectví rychle
ztrácíme, když někdo nebo něco ohrožuje plnost našeho korýtka. A teprve zde by Dr. Tomáš Garrigue
Masaryk plakal, jak napsal autor kritiky k vyvěšování vlajky.

Teď právě opět nastala doba, která naše vlastenčení, naši dobrotu a naši solidaritu začíná tvrdě
prověřovat. A věřme tomu, že může být i hůře.
Bischof Jiří, starosta

