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ZDARMA

KRÁLICKÝ PAŘEZ 2012
V sobotu 7. července se konal ve sportovním areálu tradiční turnaj v malé kopané,
Králický pařez. Turnaje se zúčastnilo celkem 16 družstev, které byly rozděleny do čtyř
skupin. Ze skupin pak postoupila vždy 2 družstva, která se vyřazovacím způsobem
probojovávala do finále. Vítězem se letos překvapivě stal tým ABG Brno, který se turnaje
zúčastňuje pravidelně, avšak doposud ještě nikdy nevyhrál. Po sportovním klání přišla
bouřka a déšť a poté se uskutečnila taneční zábava se skupinou Menhet. Protože rozmar
počasí mezi turnajem a zábavou přinutil některé návštěvníky odejít, byla účast na zábavě
poněkud slabší.

V červnu své jubileum oslavili:
Emilie Nováková
Ivan Zaduban
Anežka Janočková
Zdenka Válková
Hana Temiaková
Radana Říhová
V červenci své jubileum oslaví:
Štefan Valíček
Milan Soldát
Emilie Kholová
GRATULUJEME !!!

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

SDĚLENÍ OBČANŮM

Další řádné zasedání zastupitelstva obce
proběhne v pondělí 6. srpna od 17:30
na obecním úřadě

Tetrapackové obaly (od džusů, mléka ap.)
lze třídit do kontejnerů označených
„PLASTY“. Při vývozu obsahu dochází
k dotřídění jednotlivých plastů a vytřídění
tetrapacku.

Všichni občané jsou srdečně zváni. Program
zasedání bude týden dopředu zveřejněn na
úřední desce obce Dolní Morava a na
internetových stránkách obce.
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Děkujeme, že chráníte
své životní prostředí
červen + červenec 2012

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 21. 5. 2012
Přítomni:

Ladislav Janočko
Ing. arch. Richard Novák
Ing. Michal Krupička
Petr Vrzal (od bodu 6)
Eva Cehová
Jaroslav Míka
Aleš Novák

1. Schválení programu schůze a ověřovatelů zápisu
Starosta přivítal zastupitele na zasedání. Předložil program jednání a jako ověřovatele
zápisu navrhl pana Aleše Nováka a paní Evu Cehovou. Zastupitelé následně program
i ověřovatele schválili.
(6:0:0)
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2. Žádost o odkoupení p.p.č. 5787/2 v k.ú. Velká Morava o výměře 43 m – Milan
Kořínek
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Milana Kořínka o koupi p.p.č. 5787/2
2
v k.ú. Velká Morava o výměře 43 m . Jedná se o pozemek, který zpřístupňuje pozemky
v jeho vlastnictví. Po projednání bylo řečeno, že nic nebrání v prodeji této pozemkové
parcely. Protože v nedávné době byl schválen prodej sousední parcely za cenu 650
2
Kč/m , bude minimální prodejní cena totožná. Minimální prodejní cena za uvedený
pozemek o příslušné výměře tedy činí 27 950 Kč. Pozemek se nachází dle územního plánu
ve funkční ploše individuální rekreace. Zastupitelstvo obce záměr prodeje za výše
uvedených podmínek schválilo.
(6:0:0)
3. Schválení prodeje p.p.č. 272/5 v k.ú. Horní Morava – vyhodnocení nabídek
Na základě minulého zasedání zastupitelstva byli vyzváni zájemci o koupi p.p.č. 272/5
v k.ú. Horní Morava k předložení nabídky kupní ceny, přičemž minimální kupní cena byla
stanovena na 121 380 Kč. Byly obdrženy nabídky od všech čtyř zájemců v označených
obálkách, které byly otevřeny na tomto zasedání zastupitelstva. Po otevření nabídek byly
porovnány nabídkové ceny:
Iva Minaříková, Horní Jelení

316 555 Kč

Renata a Vladimír Halířovi, Králíky

250 000 Kč

Mgr. Oto Fišer, Červený Potok

166 000 Kč

Ivana Schönová

129 999 Kč

Z uvedené tabulky a rozhodnutí zastupitelstva, že pozemek bude prodán tomu, kdo
předloží nejvyšší kupní cenu, vyplývá, že pozemek bude za cenu 316 555 Kč prodán Ivě
Minaříkové z Horního Jelení.
(6:0:0)
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4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Morava za rok 2011
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2011.
Přezkum hospodaření proběhl 15. září 2011 a 4. května 2012 v režii pracovnic Finančního
odboru z Krajského úřadu Pardubického kraje. V tomto přezkumu nebyly zjištěny chyby
a nedostatky a v závěru přezkoumání bylo stanoveno, že méně závažné chyby
a nedostatky z let minulých byly odstraněny. Zastupitelstvo obce vzalo Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dolní Morava za rok 2011 na vědomí.
(6:0:0)
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
V souvislosti s předchozím bodem byl schválen bez výhrad závěrečný účet obce za rok
2011. V závěrečném účtu je shrnuto loňské hospodaření obce a provedené přezkoumání
hospodaření obce.
(6:0:0)
6. Žádost o koupi p.p.č. 64/2 a části p.p.č. 640/1 v k.ú. Horní Morava – manželé
Škarkovi
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Škarkových o koupi p.p.č. 64/2
2
2
o výměře 8 m a části p.p.č. 640/1 o výměře přibližně 77 m , vše v k.ú. Horní Morava.
Jedná se o pozemky bezprostředně navazující na pozemky okolo jejich chalupy.
Po projednání bylo řečeno, že nic nebrání v prodeji těchto pozemkových parcel a záměr
prodeje byl schválen. Protože pozemky se nacházejí ve funkční ploše individuální
2
rekreace, byla minimální prodejní cena stanovena na 650 Kč/m . Na prodávanou část
p.p.č 640/1 bude muset být vyhotoven nový oddělující geometrický plán. Budoucí
kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, především vypracování oddělujícího
geometrického plánu, sepsání kupní smlouvy, vklad na katastr nemovitostí a daň
z převodu nemovitosti.
(7:0:0)
7. Žádost o zřízení přístupové cesty ke stavebním parcelám č. 6 a 7 v k.ú. Horní Morava
– manželé Škarkovi
Na obecní úřad byla doručena žádost manželů Škarkových ohledně vytvoření přístupové
cesty k rekreačnímu domku č.p. 19, nacházejícího se na st.p.č. 6 a dále také ke st.p.č. 7,
vše v k.ú. Horní Morava. Přístupová cesta k tomuto objektu fyzicky existuje, avšak
pozemkově stále není dořešena. Z části se komunikace nachází na pozemcích obce,
z části pak na pozemku Lesů ČR. O vyřešení situace bylo žádáno již v dřívější době, avšak
situace doposud nebyla vyřešena. Pro řešení situace bylo navrženo, že p.p.č 298
2
o výměře 234 m , která je ve vlastnictví Lesů ČR může být směněna za část p.p.č. 261
2
o výměře 327 m ve vlastnictví obce. Směnou budou získány ucelenější části pozemků
jednotlivých vlastníků, které na sebe logicky navazují. Po směně pozemků by pak mohla
být bez problému vytyčena přístupová cesta. Po projednání bylo stanoveno, že toto
se jeví jako nejvhodnější způsob řešení. Zastupitelstvo tedy pověřilo vedení obce
jednáním s Lesy ČR ohledně možné směny.
(7:0:0)
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8. Schválení záměru výstavby hospodářského objektu na p.p.č. 5785 a rekonstrukce
rodinného domu na st.p.č. 196 v k.ú. Velká Morava, napojení sjezdu na místní
komunikaci a souhlas s veřejnoprávní smlouvou o umístění a změně stavby – Ladislav
Bednář
Na obecní úřad byla doručena žádost pana Jana Zbožínka, zastupujícího pana Ladislava
Bednáře, ohledně projednání záměru výstavby hospodářského objektu na p.p.č. 5785
a rekonstrukce rodinného domu na st.p.č. 196 v k.ú. Velká Morava, napojení sjezdu
na místní komunikaci a souhlasu s veřejnoprávní smlouvou o umístění a změně stavby.
Po prostudování dokumentace nebyly k projektu vzneseny připomínky a záměr výstavby
byl schválen. Jedná se o hospodářský objekt situovaný východozápadně, stejně jako
objekt stávajícího rodinného domu, o rozměřech 12 x 8,5 m, zastřešený polovalbovou
střechou. Úpravy rodinného domu spočívají ve výměně okenních otvorů, změně vnitřní
dispozice objektu, ve výstavbě pultových vikýřů a v přístavbě zimní zahrady. Vzhledem
k tomu, že z projektu nejsou patrné povrchové úpravy, požadujeme u fasády buď
opláštění přírodními materiály (dřevo) nebo omítku bílé barvy či pastelové odstíny
barevné fasády. U střechy je pak požadována krytina tmavě šedé, černé či hnědé barvy.
(7:0:0)
9. Schválení změny názvu a sídla společnosti DOMA – smíšené zboží, s.r.o., schválení
nového statutárního zástupce
V tomto bodě byla projednána záležitost ohledně společnosti DOMA – smíšené zboží,
s.r.o., která je ve vlastnictví obce. Původně tato firma sloužila k provozování prodejny
smíšeného zboží, nově bude sloužit jako nástroj pro provozování služeb obce,
kdy v letošním roce bude provozovat sportovní areál a bude mít jednoho zaměstnance –
Marcela Zrubce – vybraného jako správce sportovního areálu na minulém zasedání
zastupitelstva. Obec nemůže provozovat některé činnosti, na které je zapotřebí mít
živnostenské oprávnění – toto je důvod provozu sportovního areálu prostřednictvím
DOMY. V budoucnu pak společnost může sloužit k provozování jiných služeb. S novým
posláním společnosti byla tedy navržena i změna názvu společnosti na Služby obce Dolní
Morava. Dále z důvodu sídla společnosti ještě na adresu starého obecního úřadu Velká
Morava 100 byla navržena změna sídla společnosti na Dolní Morava 35. Navržen byl také
další statutární zástupce společnosti (jednatel), a to místostarosta Richard Novák,
z důvodu možné zastupitelnosti současného statutárního zástupce společnosti – starosty
Ladislava Janočky. Po projednání byly uvedené změny schváleny.
(7:0:0)
10. Prodloužení doby nočního klidu na akci Bikefest 2012
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení začátku nočního klidu na akci Bikefest 2012 pro
dny 27. a 28. července na druhou hodinu raní. Akci pořádá v areálu na Větrném vrchu
pan Robert Látal. Upozorňujeme pořadatele, že nesmí být překročeny hlukové limity
dané normou.
(7:0:0)
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270 LET ODTRHNUTÍ KLADSKA OD ČECH
Vážení čtenáři,
tento díl bych chtěl věnovat vojenskému opevnění na Králickém Sněžníku. Vím, že o tom
bylo napsáno už hodně článků, ale každým rokem se pořádá vzpomínková akce „Cihelna“
na počest a památku bojů a vojenské historie v našem kraji, která dokazuje, že toto téma
obyvatele stále zajímá. A tak i já bych tímto článkem rád připomněl, proč se bunkry
budovaly. I když nikdy nesloužily svému účelu, můžeme být hrdí na to, co naši předkové
dokázali postavit. V současné době patří tato opevnění do naší krajiny jako němí
svědkové, stojící na polích a v lesích. Kdo kolem nich projde, může si představit, kolik
lidského úsilí a potu stálo dovést jejich stavbu do konce. Lidé byli ochotni obětovat svoje
životy na záchranu republiky, a nakonec zůstalo jen rozčarování. Některé z bunkrů jsou
dnes opravené a veřejnosti přístupné. Tento článek není nějaká skrytá reklama a proto
zde neuvedu názvy těch zpřístupněných.
Již v roce 1932 prohlásil Adolf Hitler v Mnichově následující: „Českou pánev a Moravu
a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky. Čechy vysídlíme
na Sibiř nebo do oblasti Volyně… Češi musí opustit střední Evropu.“ Od roku 1933, kdy
se nacisté chopili moci v Německu, bylo Československo ve vážném nebezpečí stran
německé expanze, která měla své motivy politické (revizionismus), ideologické (nároky
na bývalá území německé říše a expanze na východ), strategické (průmyslový potenciál
českých zemí a jejich poloha). Tomuto nebezpečí se Československo snažilo čelit
budováním silné moderní armády a také budováním pohraničních opevnění.
Československu pak byla nastolena otázka, jak se úspěšně bránit případné invazi.
Pro obranu proti Německu jsme měli před druhou světovou válkou uzavřeny spojenecké
smlouvy především s Francií. Ta, vědoma si těžkostí s případnou pomocí,
nám diplomatickou cestou zajistila spojenectví ještě se Sovětských svazem. Samozřejmě
že Československo mělo uzavřeno i jiné smlouvy, ty však byly namířeny spíše proti
Maďarsku a proto je v tomto okamžiku pomineme. Německo, z jehož strany hrozilo
značné riziko napadení Československa, mělo výrazně vyšší vojenský potenciál.
Československo mohlo mobilizovat přibližně stejně početnou armádu, jakou mělo
Německo ve stálém stavu. Přesto bylo nutné v případě konfliktu uhájit co největší část
našeho území a zachovat silnou armádu nejméně po dobu, než spojenci, především
Francie, stačí mobilizovat a zahájí odvetnou ofenzívu na západě Německa. Česká armáda
měla za této ofenzívy vázat značnou část německých sil a tím usnadnit pozici útočící
francouzské armády. Dalším důležitým faktorem, který rozhodl o výstavbě stálého
opevnění, byl nevýhodný protáhlý tvar republiky a značná délka hranice s nepřátelskými
státy. Československo nemělo v podstatě bezpečné vnitrozemí. Navíc čs. strategický
průmysl mělo Německo přímo za humny (Ostravsko, Plzeň). Životně důležitá železniční
trať do Ostravy procházela v blízkosti německých hranic. Ostravská aglomerace nebyla
chráněna žádnou přirozenou přírodní překážkou. Na nejužším místě republiky hrozil
průlom, který by republiku rozdělil na dvě části a znemožnil operování armády.
Pohraniční opevnění bylo řešením, které mělo podstatně ušetřit živou sílu, vázat na sebe
značnou část sil nepřítele a umožňovalo mobilní armádě zasahovat na nejohroženějších
5
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směrech. Pohraniční opevnění mělo invazi zbrzdit, umožnit mobilizaci spojenců, vleklými
boji nepřítele vyčerpat a případně umožnit ústup.
Inspirována francouzskou Maginotovou linií a s pomocí francouzských vojenských
poradců přistoupila tedy republika k výstavbě opevnění. Za tímto účelem bylo zřízeno
Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP), které neodkladně zahájilo práce na projektování
a budování opevnění. Byly vypracovány tři programy opevňování. První program
výstavby byl schválen 12. 12. 1935 a zahrnoval těžké opevnění ve dvou sledech od Odry
k Labi na severu hranice. Naše opevnění mělo poskytnout armádě bezpečí, aby mohla
provádět taktický ústup ze západu na jih po takzvaných ústupových příčkách a přitom
by někde na Česko-Moravské hranici provedla protiútok a dobyla území zpět. Podmínkou
pro stavbu opevnění bylo, že Rakousko bude nestranné nebo přátelské a že Polsko musí
být přátelské. Délka opevnění byla přibližně dvojnásobkem Maginotovy linie a bylo
by při stavu naší ekonomiky jen těžce finančně únosné jej realizovat. Druhý program
schválený vládou 5. 6. 1936 byl pro armádu nepřijatelný a byl jen zbožným přáním
politiků. Opevnění celé hranice státu nebylo únosné a navíc by armáda nemohla
disponovat žádnými mobilními jednotkami, protože veškeré svoje síly by spotřebovala
v opevnění. Taktika ústupu byla k ničemu, po proražení opevnění mohla jít armáda
domů. Třetí program z 9. listopadu 1937 byl kompromisem mezi vládou a armádou.
Velitel ŘOP gen. Husárek prosadil plán, který počítal s výstavbou dvou sledů moderních
LO vlastní čs. konstrukce po celé délce hranice a na ústupových příčkách s tím,
že v nejohroženějších směrech budou posíleny těžkým opevněním. Těžké opevnění
budované před tímto rozhodnutím bylo přirozeně součástí tohoto systému. Třetí
program počítal s 1 276 těžkými a s 15 463 lehkými objekty. Z doby prvních dvou
programů zůstalo po republice rozeseto několik set pevnůstek kopírujících lehké
opevnění francouzského vzoru, které střežily důležité silnice a očekávané prostory útoku.
Pro vlastní řízení výstavby byla zřízena ženijní skupinová velitelství (ŽSV), kterým byl
svěřen dozor nad výstavbou opevnění v daných stavebních úsecích. Stavební úseky byly
rozděleny na podúseky, které byly jako celek zadávány k výstavbě civilním stavebním
firmám. První pevnosti stavěné v roce 1936 ještě vycházejí z francouzského vzoru
a vznikaly za aktivní pomoci francouzských poradců. Postupně však byla vyvinuta
dokonalejší koncepce opevnění, která odstraňuje nedostatky a finanční náročnost
francouzského opevnění a kterou později převzala samotná Francie. Československé
opevnění bylo vrcholem fortifikačního umění tehdejší Evropy a v případě svého
dokončení bylo tehdejšími zbraněmi pro Německo v podstatě nepřekonatelné. Na rozdíl
od Francie, kde hlavní základ opevnění tvoří dělostřelecké tvrze, které jsou občas
proloženy linií izolovaných srubů, byla zvolena varianta, při které je důraz položen
především na konzistentní linii těžkého opevnění, tvořeného izolovanými pěchotními
sruby. Dělostřelecké tvrze se měly stavět řídce a to tak, aby se dotýkaly jejich palebné
vějíře a byly určeny zejména k posílení obrany linie izolovaných pěchotních srubů
a k palbě do předpokládaných nástupových prostorů nepřítele. Toto řešení bylo také
finančně únosnější. Přestože je dnes neustále poukazováno na vyspělost tehdejšího
Československa, je pravdou, že Československo již začalo za svým okolím zaostávat.
Rozpočet na výstavbu a vyzbrojení opevnění, vývoj zbraňových systémů a zřízení
speciálních pevnostních jednotek činil kolem 11 miliard tehdejších korun a tuto částku
6
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už si předválečné Československo nemohlo dovolit. Plán výstavby opevnění byl tedy
rozpracován na 10 let, tj. opevňovací práce měly být v podstatě ukončeny v roce 1945.
Výstavba opevnění se rozběhla horečným tempem, o čemž svědčí to, že za tři roky
výstavby se podařilo vybudovat přes 10000 lehkých objektů, 226 těžkých objektů
a rozestavěno bylo 9 dělostřeleckých tvrzí. Současně byly vybudovány dlouhé kilometry
protitankových a protipěchotních překážek, které tvořily nedílnou součást opevnění.
Stavělo se ovšem nejen na hranicích, ale i ve vnitrozemí, kde byly budovány
druhosledové příčky lehkého opevnění, které měly brzdit postup nepřítele v případě
proražení první linie. V podstatě celou hranici s nepřátelskými státy počínaje Těšínskem
přes Jeseníky, Krkonoše, Šumavu, až po tehdejší Zakarpatskou Ukrajinu, se do roku 1938
podařilo obehnat několika sledy lehkých objektů. Současně byly vyvíjeny speciální
pevnostní zbraně, které neměly v tehdejším světě obdoby. Linie těžkých objektů
na některých úsecích byla téměř dokončená (chyběly součásti výzbroje, periskopy,
speciální druhy granátů, ale vše se dalo provizorně nahradit.).
Během všeobecné mobilizace v září 1938 byly všechny hotové úseky opevnění
připraveny k obraně. Chybějící pevnostní dělostřelectvo bylo nahrazeno dělostřelectvem
polním. Ovšem události předstihly všechno. Na nepřátelský vpád však naši vojáci
v opevnění čekali marně.
Úsek Staré Město pod Sněžníkem: Při výběru trasy opevnění v oblasti tohoto úseku
se naskýtaly dvě možnosti. Jedna, která celou linii poněkud zkracovala, vedla od Králík
podél horního toku řeky Moravy až po Hanušovice, odkud měla sledovat terénní depresi
jdoucí přes osadu Nové Losiny a Kouty a dále pokračovat na sever od Pradědu k Vrbnu.
Druhá, opřená na západě rovněž o těžké opevnění u Králík, vedla přes vrch Sušinu (kóta
1322 sz. od Starého Města) na Staré Město, přes Kolštejn (nynější Branná) na Šerák
a masív Orlíku a odtud do údolí horního toku řeky Opavice k Vrbnu.
Nakonec byla zvolena tato druhá možnost, která svou menší vzdáleností od hranic
uvolňovala hanušovický dopravní uzel a snižovala nebezpečí dělostřeleckého útoku
na další důležitý dopravní uzel - Zábřeh na Moravě. Navíc skýtala možnost sledování
přesunů německých vojsk v povodí kladské Nisy a Odry z výšin obsazených naší armádou.
Výstavba TO byla zahájena v dubnu 1938. Do konce záři mobilizace se podařilo
vybetonovat 8 objektů, dalších několik objektů bylo v počáteční úpravě terénu. (Dodnes
jsou patrné výkopové jámy pěchotních srubů STM-S-29, 28, 41 v oblasti Stříbrnic
a pěchotních srubů v okolí Kronfelzova.) U dosud nevybetonovaných objektů pokročily
práce nejvíce na objektu STM-S-35 "Kopec", u kterého byl již proveden výkop,
vybetonována základová deska, vyhloubena studna hluboká 45 m a osazena jímka OMS.
Objekt STM-S-57 byl z trasy opevnění vypuštěn a nahrazen kulometnou pancéřovou
kopulí pro zbraň M v objektu STM-S-56. V původním projektu trasy byla projektována
dělostřelecká tvrz Kronfelzov v oblasti Holého vrchu východně od osady Kronfelzov. Tvrz
byla později z finančních i časových důvodů vypuštěna a dělostřelectvo zrušené tvrze
nahrazeno izolovaným dělostřeleckým srubem. Z tvrze byly ponechány jen čelní pěchotní
sruby, u nichž byla snížena odolnost. Dříve tvrzový pěchotní srub STM-S-42 byl vypuštěn
bez náhrady. (příště „ mnichovská dohoda“).
více na http://www.military.cz/opevneni/
Zpracoval Petr Mahel
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ZPRAVODAJ Obce Dolní Morava, měsíčník Obce Dolní Morava, vydává a tiskne Obecní
úřad Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky; obec.dolnimorava@tiscali.cz.
Náklad měsíčníku je 100 ks, je dodáván do domácností obce Dolní Morava zdarma a je
k dispozici po vydání v elektronické podobě na www.obecdolnimorava.cz. Zpracoval
Richard Novák, novakrichard@centrum.cz. Do zpravodaje může kdokoliv přispět, vaše
přípěvky doručte na obecní úřad či na jeden z uvedených e-mailů.
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