
 

Objev kraj, Rašek ráj! 

Okruh:  Morávka  

Číslo Rašky:  9 

Úroveň:         I.stupeň 

Předmět: vlastivěda 

_________________________________________________________________ 

Souřadnice:           49.K8M6RD2   18.O1T63S9  

4 9.  8  6   2   1 8.  1  6 3  9 
 

Zadání:   V textu se některá slova zaklela do přesmyček. Pokuste se je všechny vyluštit 

a správně napsat. Barevně označená písmena vytváří dvojice s čísly, které vás dovedou  k 

souřadnicím.  

Úkol:                          

V roce 1941 vzrůstá odpor proti fašismu mezi všemi obyvateli MRKÁOVY.  

                                                                                        

                                                                                                               

Začali navazovat styky s prvními partyzánskými oddíly, podporovali je v 

sabotážích a v odbojové činnosti. Partyzáni si za podpory obyvatel vybudovali 

bunkr na úbočí Malého Travného. S občany, kteří je zásobovali potravinami, 

šatstvem a také jim podávali informace, byli ve stálém styku.  

Počátkem CEPIRONS 1944 se situace nečekaně změnila v neprospěch  

 

partyzánů i těch, kdo jim pomáhali. 

Prvním projevem odplaty fašistů za sabotáže a partyzánskou činnost bylo 

neočekávané a nepozorované noční obklíčení usedlosti Koloničných na samotě 
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Zajičorka, kde se právě ukrývali partyzáni po namáhavém přechodu hor Kozubové 

a Slavíče. Tři partyzáni zde padli, ostatním se podařilo uprchnout až na jednoho,  

který byl Němci zajat a LIDVYRAZ nejen místo partyzánského bunkru na  

 

 

Malém Travném, ale i jména rodin, s kterými se partyzáni stýkali.  

Rodina Koloničných byla uvězněna a jejich domek vypálen. 9. prosince 1944 za 

pomoci nových německých posil byl přepaden   KRBNU na Malém Travném.  

 

 

Při přestřelce zahynulo 10 partyzánů a jeden občan Morávky - Dominik Kotásek.  

CINMĚ ztratili 39 vojáků.  

 

Ony těžké prosincové dny poznamenaly další a další rodiny. 

Na 14. prosince 1944 byl svolán do obecního hostince (dnes hotel Partyzán) 

hanebný DUOS.  

                                                                               

Původně měli být do hostince svoláni všichni muži od 16 do 

60 let, ale poněvadž prostory sálu nestačily pro tak velké množství lidí, bylo 

nařízení změněno a soudu se zúčastnili jen muži z popisných čísel končících 

číslicemi 3, 6, 9.  

Po nelidském a krutém výslechu byl vynesen rozsudek. 14 Moravčanů bylo 

odsouzeno k trestu smrti, 10 odvlečeno do KANCEOČNÍCHTRN 
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táborů. Hrdinové, kteří pro naši svobodu obětovali svůj život, tak dopsali 

nejsmutnější stránky této válečné doby. 

 

Zdroje: 

http://moravka.udeska.info/index.php?ident=guest&menu=6&imenu=10&startup=service

&service=partyzanska_obec&operation=zobrazit 

Nápověda: 

Lavička v lese, kámen se třese.  

http://moravka.udeska.info/index.php?ident=guest&menu=6&imenu=10&startup=service&service=partyzanska_obec&operation=zobrazit
http://moravka.udeska.info/index.php?ident=guest&menu=6&imenu=10&startup=service&service=partyzanska_obec&operation=zobrazit

