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Úvod  
 
Úkolem školy je mimo jiné přiblížit dětem dějiny 20. století, připomenout historická 

data, fakta a údaje a také objasnit příčiny vzniku totalitních režimů, které potlačují práva 
člověka. Je to velmi složitý úkol, vždyť každá rodina má poněkud jinou zkušenost s tímto 
obdobím, co bylo pro jedny přínosem a pokrokem, pro druhé mohlo znamenat utrpení a zmar.  

Dějiny 20. století v naší zemi jsou poznamenány nejen rozvojem vědy a techniky, ale 
také světovými válkami, převraty, zániky starých režimů a prosazováním nových uspořádání 
státu. Střídání demokratických a totalitních režimů, provázené diskriminacemi z důvodů 
majetkových, náboženských a rasových, vyvlastňování a přerozdělování majetku (např. 
pozemkové reformy státu po 1. sv. válce, obsazení Sudet, arizace židovského majetku, 
Benešovy dekrety, znárodnění, kolektivizace, privatizace), poznamenalo celé generace 
občanů a ovlivňuje jejich životy a názory dodnes. 

U příležitosti 65. výročí konce 2. světové války v Evropě jsme pro žáky připravili 
školní projekt 2. sv. válka – příběhy a vzpomínky pamětníků. Naším cílem bylo zapojit děti 
do aktivit, které jim pomohou přiblížit život obyčejných lidí za války, zejména v Palkovicích, 
na Myslíku a v okolí. Nejvýznamnější částí celého projektu byly setkání a besedy 
s pamětníky, kteří v době 2. sv. války byli přibližně stejného věku jako naši žáci. Tím se nám 
podařilo přispět k zachování kontinuity, kdy jedna generace předává vzpomínky na události 
v daném místě dalším generacím (např. příběh zastřelených chlapců, dům s byty pro uprchlíky 
ze Slezska, most vyhozený do vzduchu, osud amerického letce).  

Projekt dále pokračuje, v dubnu bude ve škole žákům přednášet pracovník Muzea 
Beskyd ve Frýdku-Místku Mgr. Jaromír Polášek. V květnu žáci 7. r. ve spolupráci s Obecním 
úřadem Palkovice navštíví Památník 2. sv. války v Hrabyni a Areál opevnění Darkovičky.  

Na závěr projektu se žáci 2. stupně dne 5. 5. 2010 zúčastní pietních aktů u pomníků 
padlých v Palkovicích a na Myslíku, kde budou mít příležitost prezentovat svůj projekt. 

Součástí projektu bude také školní výstavka prací žáků a válečných exponátů, které se 
žákům podařilo shromáždit nebo budou škole majiteli zapůjčeny. Výstavka bude přístupná ve 
dnech školního vyučování od 26. dubna do 14. května 2010 v 1. patře školy.  

Přijďte se podívat – jste srdečně zváni! 
Děkuji všem, kteří s nám při práci na školním projektu spolupracovali, umožnili tak 

našim žákům více poznat dějiny regionu, ve kterém žijí, a také příběhy a osudy lidí, které 
potkávají. 
 
 
 
V Palkovicích dne 31. března 2010 
 

        Mgr. Ivo Fišer, ředitel školy 
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Vzpomínky prarodičů žáků ZŠ 
 

Za druhé světové války přijeli ruští vojáci k malé zemědělské usedlosti, kde se 
utábořili, aby nakrmili své koně a vojáci si odpočinuli. Také si potřebovali zjistit terén, přes 
který brod budou muset přejít do Palkovických hůrek. Velitel požádal majitele tohoto domu, 
aby šel s ním ukázat mu cestu, kde by přejely vozy s koňmi i děla přes řeku Olešnou. 

Tajně v noci šli prozkoumat brod přes řeku Olešnou. Ruský velitel začal svítit 
baterkou, aby viděl, jak je řeka hluboká. Najednou začali Němci střílet z Palkovických hůrek 
na místo, kde viděli světlo. Zhasli světlo a rychle opustili místo, které Němci odstřelovali. 
Tím si zachránili životy. Pak, až střelba ustála, vrátili se zpět. 

Tento pravdivý příběh prožil můj dědeček v roce 1945 a vyprávěla mi jej babička.  
 

Ondřej Balaš, 6. tř. 
 
 

Psal se právě rok 1942, kdy měl můj praděda Karel Koval schůzku v hospůdce mezi 
Kunčičkami a Kunčicemi u Ostravy. Měl se tam sejít se svým dobrým známým, se kterým se 
dlouho neviděl. 

Objednal si pivo a jen tak pokuřoval, když si všiml skupiny mužů u vedlejšího stolu. 
Snažili se mluvit hodně tiše a působili tajuplně. Ale v tom si i oni tajuplní muži všimli mého 
pradědy a vtáhli ho mezi sebe. Hned se mu snažili vysvětlit situaci, že jsou ilegální skupina 
bojující proti fašismu, a protože je praděda slyšel, musel s nimi začít spolupracovat. Tak se 
tedy stal členem ilegální partyzánské skupiny jménem Bílá lvice.  

Podmínkou členství bylo, aby sehnal ještě dalšího člena ke spolupráci. Můj praděda 
tedy získal svého strýce, který pracoval jako vrchní střelmistr v OKD a stal se tak hlavním 
dodavatelem výbušnin. Partyzánská skupina Bílá lvice dále spolupracovala se skupinou Jana 
Žižky, kde byli organizováni partyzáni z celých Beskyd. V této skupině se však našel zrádce, 
který je udal gestapu, a všichni skončili v Osvětimi.  

Zatýkání, které proběhlo v březnu 1943, mělo pro pradědu smutný konec: byl umučen 
v Osvětimi v prosinci téhož roku. Jeho jméno je tam navždy vyryto spolu s tisíci dalších obětí 
druhé světové války. 
 

Lukáš Magera, 7. A 
 
 

Za války neměla moje prababička mnoho peněz, ostatně v té době je měl málokdo. A 
tak ji napadlo, že když má velký dům, mohla by některé pokoje pronajmout.          

Ke sklonku války, když už se k Ostravě blížila ruská fronta, začali Němci utíkat a 
schovávat se do kanálů, prázdných budov apod. Když se fronta blížila k domu prababičky, 
začal na dveře velmi silně klepat německý voják a hlasitě volal: ,,Help, bitte! Help!“ Jedna 
nájemnice mu chtěla po chvíli otevřít, bylo jí ho líto, ale má prababička zakřičela: „Neotvírej 
mu, nebo nás Rusové postřílí!!!“ Po chvíli se ozvala střelba z ruského samopalu. Za hodinu, 
když přešla fronta, se podívali před dveře, kde ležel mrtvý Němec, kterému už někdo odcizil 
jeho kožené boty.    

Prababička Marie Majchrovská se dožila ve zdraví krásných 86 let. 
 

Štěpán Majchrovský, 7. A 
 

 



 

 

7

Píše se rok 1941. Druhá světová válka přinášela všem evropským národům hrozné 
utrpení a velkou ztrátu nevinných občanů. V tomto roce se narodil tatínek mojí maminky a 
vyprávěl mi vzpomínky na tu dobu, ale zejména vyprávěl vzpomínky svých rodičů. 

Sám si jenom pamatuje, když jejich vesnický domek navštívili v roce 1945 ustupující 
němečtí vojáci. Tito vojáci donutili se zbraní v ruce jeho otce, aby je odvedl do nedaleké 
vesnice Chlebovice a ukázal cestu směrem na Nový Jičín, kudy ustupovala německá vojska 
směrem na západ. Samozřejmě měl velký strach, že se nevrátí ke své rodině, protože předtím 
na Myslíku zastřelili několik mladých chlapců z Palkovic v domnění, že jsou to partyzáni. 
Krátce po odchodu německých vojáků je navštívili vojáci Rudé armády, kteří Němce 
pronásledovali. Jednu noc v domě jeho rodičů přenocovali. Chovali se velice slušně. K 
přespání použili prostory stodoly, spali na slámě. Další den pokračovali v pronásledování 
Němců. 

Dědeček si vzpomíná, že při přeletu bombardovacích letadel se museli ukrýt ve sklepě, 
kde však bylo málo místa, a tak jim jejich maminka ustlala na bramborách. Po těchto vojácích 
zůstalo okolo rodinného domku několik minometných granátů a ostrých nábojů, které pak 
jeho rodiče odevzdali na četnickou stanici.  

Také mi vyprávěl, že se muselo šetřit i na jídle, ale život na vesnici byl o něco lepší, 
protože měli krávu a drůbež. Když jeho maminka jela po válce do Místku na trh prodat máslo 
a tvaroh, při návratu dětem koupila obyčejný rohlík, který jim udělal obrovskou radost, 
protože jinak se jedl jen chléb, který se pekl doma. V té době byl také velký nedostatek cukru, 
který dětem moc chutnal, ale byl pouze na „lístky“, které opravňovaly k nákupu jen 
omezeného množství. I další potraviny bylo možno koupit jen na tyto lístky.  

Na tuto dobu lidé špatně vzpomínají, přestože nikdo z naší rodiny nezahynul ani nebyl 
v koncentračním táboře.  

Tak vzpomíná na konec druhé světové války a na dobu krátce po ní můj dědeček. 
 

                                                                                           Klára Bílasová, 8. tř. 
 
 

Babička mi vyprávěla příběh z válečného období. Bylo jí tehdy asi sedm let a žila se 
svou maminkou, tatínkem a mladší sestrou. Měli velký dům v Palkovicích a naštěstí docela 
velký sklep a kotelnu, takže si mohli i zatopit. 

Když Rusové začali bojovat s Němci, po Palkovicích se rozléhaly strašné rány a 
střelba z pistolí. V této chvíli si maminka mé babičky vzpomněla na svou kamarádku a na její 
rodinu, která neměla žádný sklep, kam by se schovali. Poslala proto mého pradědečka, aby 
tuto kamarádku i s rodinou přivedl. Tou kamarádkou byla prababička Radovana Sukače. 
Naštěstí bydleli nedaleko, a tak se jim bez zranění podařilo cestu zvládnout. Nějaký čas u nás 
pobyli, a když skončily boje, vrátili se domů. 

Všichni se šťastně dožili konce války.  
 
                                                                                                                      Ondřej Huďa, 8 tř. 
 
 

Moje babička 2. světovou válku nezažila, narodila se rok po válce, ale slyšela o ní 
vyprávět různé příběhy od svých rodičů, kteří válku zažili. Babička žila tehdy s rodiči a bratry 
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Její tatínek, můj pradědeček, měl ve vesnici holičství a 
kadeřnictví. 

Ostrava byla obsazena Němci. Když se blížilo osvobození Ostravy, ruské letectvo 
město bombardovalo. Stará Ves je asi 18 kilometrů od Ostravy a bomby dopadaly i na tuto 
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vesnici. Při bombardování byly zasaženy i obytné domy. Mnoho lidí bylo zraněno, někteří 
přišli o život.      

V jednom ze zasažených domů byl těžce zraněn jeho majitel. Tlaková vlna ho 
vymrštila a narazil hlavou přímo do stropu. Příbuzní zavolali pradědečka, který ještě před 
příchodem lékaře vlasy zraněnému opatrně ostříhal, oholil, a tak mohl lékař okamžitě 
zraněnému pomoci. Pradědeček byl pochválen.  

O několik domů dál byly následky bombardování tragické. Majitel hospodářské 
usedlosti pracoval na poli. Viděl, jak jedna z bomb dopadla právě na jeho statek. Doma byla 
jeho žena s dcerou, obě zahynuly. Muž se se ztrátou ženy a dcery nemohl smířit. Z této 
tragické události se už nikdy nevzpamatoval. Pomátl se na rozumu, o hospodářství se nestaral 
a prožil zbytek života skoro jako bezdomovec. Babička ho znala, protože chodil občas do 
holičství mého pradědečka. Neustále se vracel k tomu, co prožil.  

Ve Staré Vsi vede přes řeku Ondřejnici most, který je pojmenován most Aloise 
Hložinky. Na věži staroveského zámku se usídlili Němci. Když chtěli ruští vojáci přejet přes 
most, Němci ho odpálili. Staroveští muži pomáhali ruským vojákům postavit prozatímní 
most. Němci je z věže odstřelovali. A. Hložínka byl zastřelen, a proto byl most po válce 
pojmenován na památku po tomto občanovi, kterému tenkrát nebylo ani 30 let. Válka ničila 
životy nejen vojáků, ale i civilního obyvatelstva. 
 

Pavel Linart, 8. tř. 
 
 

Prateta mi vyprávěla, jak to na Palkovických hůrkách chodilo ke konci 2. svět války. 
Nejdříve to vypadalo, že německá armáda Palkovicemi vůbec procházet nebude, ale situace se 
změnila.  

Ještě než sem fronta dorazila, chodil pradědeček se svou rodinou pozorovat boje u 
Ostravy. V té době ještě Hůrky nebyly tak zalesněné, a proto bylo vidět daleko. Když se opět 
jednou dívali směrem k Ostravě, z ničeho nic začaly kolem nich svištět kulky. Velmi je to 
překvapilo. Prababička se s dětmi rychle šla schovat do sklepa. Pradědeček ještě zůstal na 
místě, ale v momentě, když mu kolem hlavy proletěla další kulka, také on pospíchal domů. 
Krátce nato přišla fronta na Hůrky. 

Němci začali obsazovat chalupy a obyvatele vyháněli s tím, že potřebují místo, kde by 
se mohli vyspat. Než se uložili ke spánku, snědli vše, co našli. Rodina Velíčků byla jedna 
z těch, kterou také vyhodili ven a na střechu chalupy postavili kulomet. Prababička se bála, že 
jejich domek bude terčem útoku a přijdou o něj. Velitel německé jednotky po prosbě 
pradědečka, aby kulomet dali dolů, vyhověl. Když odcházeli z chalupy, vzali si s sebou 
dědečkovo kolo.  

Po odchodu německých vojáků si všichni oddychli, že tuto situaci přežili ve zdraví. 
 

Lukáš Krigovský, 8. tř. 
 
 

Informace o životě v Metylovicích, jež probíhal v letech 1939–1945, mi poskytla teta, 
která se narodila rok před vypuknutím nejničivější války všech dob. Její vzpomínky jsou 
velmi matné, přesto mi však prozradila řadu děsivých historek, které si prožila na vlastní kůži. 

Prvním slovem k vyjádření o životě během války byl „strach“! Ačkoli byla ještě 
malých dítkem, pociťovala úzkost. Lidé na vesnicích se báli o holé životy. Snažili se chránit 
to málo, co jim ještě zbývalo. Obavy, jež se projevovaly ve chvílích, kdy někdo v dlouhém 
kabátu s vražedným pohledem ve tváři a přichystanou zbraní vešel do ulice, byly obrovské.  
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Moc Němců neměla meze. Občas se stalo, že se pár vojáků dobylo do místnosti, kde 
se k sobě choulila rodina. V německém jazyce přikazovali, ať jim dají najíst nebo ať ihned 
přinesou ty nejdražší věci. Tohle vyjídání přetrvávalo den co den. Mnozí vesničané již neměli 
co k snědku! A právě proti tomuhle trýznění vymyslela jedna rodina velmi chytrou léčku.  

Všechno jídlo skryla do sklepa a zazdila tak, aby němečtí ozbrojenci neměli šanci vzít 
potravu, která jim zbývala. V té době to byl ovšem veliký risk. Kdyby se o tom vojáci 
dozvěděli, byli by celou rodinu bezcitně zabili. 

Jediná příhoda, u níž se vypravěčka maličko pousmála, byl okamžik, kdy se vracela do 
svého dětství. Jako šestileté zvědavé dítě se vyplížila v ranních hodinách z domu a došla až 
k polím, kde stály rozmístěny německé maringotky, u nichž stáli vojáci, kteří ostražitě 
sledovali jakékoli pohyby v okolí. S nabitou puškou vyčkávali … Děvčátko beze strachu 
sledovalo celé dění z dálky. Bylo to ale velmi nebezpečné. Kdyby věděli o zvědavém 
pozorovateli, byli by ji zabili. Ovšem dítě si to neuvědomovalo a po chvíli zase odcupitalo 
domů. Němečtí bojovníci byli velmi krutí. Nebáli se použít zbraň a využít své moci.  

Další vzpomínkou bylo zabedňování oken. Když slunce zmizelo za obzorem a světlo 
vystřídala tma, v žádném koutku vesnice ani města nesmělo být vidět světlo. Němečtí vojáci 
si dobře střežili svou autoritu a v okamžiku, kdy postřehli v nočních hodinách sebemenší život 
ve vsi, chladnokrevně se o tento „problém“ postarali. Během války probíhaly „nálety“, kdy 
letadla prozkoumávala okolí. Vesnice však v té době nebyly tak kontrolovány jako města, 
neměly tak tvrdý režim. I přesto se 8. květen roku 1945 zapsal do paměti všech. O to víc do 
paměti Metylovjanů. V den, kdy Německo uznalo porážku, se všichni vydávali zpět do své 
vlasti. Každý člověk cítil úlevu. Strach pominul a nahradila jej radost. Radost ze skončeného 
utrpení, které každý den nastávalo znovu a znovu.  

Všichni zvědavci, mezi kterými byla hlavně mladá generace, se běžela nadšeně 
podívat za odjíždějícími maringotkami a pochodujícími vojáky. Skryti v houštinách v lese, 
pozorujíce poražené, neměli ani potuchy, co se v následujícím okamžiku stane. Naštvaní a 
popuzení vojáci se obrátili a v tu ránu se dva z místních chlapců ocitli postřeleni a bojující o 
život. Svůj boj prohráli… A ještě dosud si moje teta pamatuje, jak těla dvou chlapců leží 
bezmocně na slámě před jejich plačící matkou.   
 

Tereza Sedliaková, 8. tř. 
 

 
Babička mi vyprávěla, jak chodila za války do školy a jak byli vždy rádi, když ve 

školním rozhlase zaznělo: ,,Bude nálet. Pusťte děti domů!“ Po příchodu ze školy se chodili 
dívat na pole, odkud byly vidět světlice. To znamenalo, že na tom místě se Němci chystají 
bombardovat. Většinou to bylo směrem na Ostravu. 

V období války měli potraviny pouze na potravinové lístky, na kterých bylo napsáno, 
kolik si čeho mohou koupit. Pokud si toho chtěli koupit více, museli platit mnohem vyšší 
cenu než normálně. 

Na konci války, když už Němci ustupovali, chodili po domech a psali na zdi, zídky,… 
kolik důstojníků tam bude bydlet. Babička ale to číslo smazala, aniž by věděla, co to 
znamená. Naštěstí se nic nedělo a nakonec u nich nikdo nebyl ubytován, a tak rodina byla 
ráda, že se tak vyhnula nepříjemné povinnosti. 
 

                                               Kristýna Sasínová, 8. tř. 
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Válka začala, když bylo mému dědečkovi 12 let. Žil se svou maminkou, tatínkem a 
třemi bratry na statku v Myslíku. 

Když byly v posledních dnech války po celé obci slyšet výstřely, schovali se do 
kamenného sklepa, kde měli připraveny zásoby jídla a pití a kde měli ustláno na spaní. Ven 
vycházeli jen rodiče, děti nanejvýš na záchod. 

Občas se stávalo, že k nim přišli Němci a později pak Rusové a v prázdných 
místnostech přespali nebo tam měli zřízeny své štáby. Během toho tam nikdo z domácích 
nesměl jít. 

Během války několika rodinám vyhořely domy a neměli kde bydlet, proto přicházeli 
k nim na statek a nějakou dobu přečkali v druhém sklepě, kam jim dědečkova maminka 
přichystala potřebné věci.  

Dědeček také vzpomíná na to, jak jednou Rusové přijeli s tankem na zahradu a 
vystřelovali z děl na nedaleký dům, kde měli Němci svou základnu. 

5. května, když skončila střelba, vyšli ze sklepů a zjišťovali, co se všechno stalo. 
Domy byly zničené, někteří příbuzní a známí ranění, nebo dokonce mrtví. 

Později se šli všichni podívat ke kapli a u lomu nalezli devět mrtvých a částečně 
zasypaných těl. Věděli, že je předtím Němci někam vlekli, ale nedokázali předvídat, že by se 
něco takového mohlo stát. Byla to opravdu těžká doba. 
              

                                   Monika Mičulková, 8. tř. 
 
 

Přestože dědečkovi byly pouhé tři roky, když 2. světová válka vypukla, pamatuje si 
některé události jasně. 

Každý večer museli všichni lidé z vesnice zatemňovat okna. Jenže dědečkova sestra 
neuposlechla a jednou okna odtemnila. Za chvíli byla slyšet palba z letadel a vzápětí je přišla 
velice důrazně pokárat i jejich domácí. 

Také si vzpomíná, jak jako kluk chodil na kopec sledovat výbuchy a nálety na 
Ostravu. Viděl, jak sestřelili amerického letce a jak hned po dopadu se seběhl kolem houf lidí. 
Také zaslechl, jak se ve vesnici povídalo, že byly na Myslíku postříleny dokonce i děti. Byla 
to doba velice těžká. 

Jelikož dostávali lidé jídlo na přídělové lístky, byl děda vděčný, když mu bohatší 
spolužáci ve škole dali kousek chleba s máslem, neboť dříve nic takového jako je máslo 
neznal ani nejedl. 

Zuzana Juřenová, 9. tř. 
 
 

Babička mi vyprávěla svůj nepříjemný zážitek z konce války, jak byla dva dny před 
osvobozením málem zastřelena fašistickým odstřelovačem.  

V té době jí bylo 9 let. Před jejich domem stál ruský voják. Byl to první voják, kterého 
babička viděla. Byla zvědavá, a proto se chtěla podívat blíže. Když ale přebíhala z domku do 
chlívku, vyšla rána, která ji těsně minula. Přežila jen díky ruskému vojákovi, který ji odstrčil 
stranou. Tento incident prozradil ruským vojákům hnízdo odstřelovačů, které se jim podařilo 
zlikvidovat. Během následujícího dne sem přišli další Rusové. Utábořili se s koňmi a dalšími 
věcmi na zahradě. Přespali v chalupě, kde si v kuchyni uvařili boršč. Nabídli i babičce a její 
rodině. Ráno se vydali na další cestu.  

Jsem ráda, že tento příběh má šťastný konec a já mám babičku. 
 

Adéla Jarolímová, 9. tř. 
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Budu vám vyprávět příběh o mém pradědečkovi. 
Dne 4. 5. 1945 můj pradědeček z otcovy strany se sousedem a německým vojákem 

z Rakouska zachránili mosty přes řeku Baštici a železniční most na trati mezi Frýdlantem a 
Baškou. Bylo to asi takto. 

Němečtí vojáci podminovali oba mosty a odjeli směrem do Bašky. Nechali tam 
jednoho vojáka, který měl za úkol odpálit nálože u obou mostů před příjezdem sovětské 
armády. V té době byl můj pradědeček s rodinou ukryt ve sklepě domu, ve kterém bydleli (asi 
200 m od mostu) a čekali na osvobození.  

Když přejela přes most německá armáda, najednou začal někdo bouchat na dveře 
sklepa. Byl to ten německý voják, který měl odpálit nálože. Byl to Rakušan a říkal, že nechce 
mosty zničit, protože by se rád vrátil domů k rodině. Prosil o civilní oblečení a úkryt. Za to 
byl ochoten pomoci při zneškodnění výbušnin pod mosty.  

Po počáteční nedůvěře nakonec pradědeček se sousedem spolu s německým vojákem 
odešli k mostu, kde přerušili vedení k náložím a vrátili se zpět do sklepa. Voják se převlékl do 
civilních šatů a zůstal s nimi až do příchodu sovětské armády.  

Po osvobození se voják převlékl zpět do uniformy a pradědeček jej zavedl na 
velitelství sovětské armády. Tam vysvětlil, že díky němu nebyly zničeny mosty. Voják zůstal 
v zajetí sovětské armády. Po několika měsících přišla od něj zpráva, že se šťastně vrátil k 
rodině.                                                                                                              
 

Radovan Sukač, 9. tř. 
 

 
 
Návštěva Státního okresního archívu ve Frýdku-Místku 
 
NAŠE BÁDÁNÍ 
 

Žáci 8. ročníku ZŠ v Palkovicích navštívili 25. února 2010 Státní okresní archív ve 
Frýdku-Místku. Po krátké úvodní přednášce a besedě s ředitelem archívu PhDr. Tomášem 
Adamcem měli možnost nahlédnout do kronik několika okolních obcí. Práce s tak vzácnými 
archiváliemi se jim velmi líbila a pečlivě si zapisovali události, které je zaujaly. Byli také 
překvapeni velikostí kronik a úhledným písmem některých kronikářů. 

Při svém bádání se zaměřili především na období 2. světové války. Dověděli se 
spoustu nových informací, které dále zpracovávali v následujících dnech. 
 
 
 
Z KRONIKY PALKOVIC 
 

Rok 1938 znamenal konec československého státu, konec demokracie, začátek utrpení 
českého národa, začátek války. 
 
Mobilizace 

Den 22. září 1938 utkví všem dlouho v paměti. Ve 22 hodin se rozezněly zvony a 
sirény. Ve 22.30 hlásí rozhlas: „Prezident republiky Edvard Beneš nařídil všeobecnou 
mobilizaci.“ Tím okamžikem přestal noční klid a na všech stranách bylo živo. Muži patřící 
k vojenské službě ihned spěchali do obecní kanceláře ohlásit svůj nástup ke svému 
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vojenskému útvaru. Obecní kancelář byla v domě p. Cyrila Bílka. Všichni záložníci nastoupili 
vojenskou službu s největší ukázněností.  
 
Výnosy ministerstva školství a vlády 

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 3. 
11. 1938 byly vydány pokyny k úpravě výchovy a vyučování ve 
školách za změněných poměrů. Bylo nařízeno, aby úřední 
místnosti státu byly označovány jen středním státním znakem jako 
jediným symbolem státní svrchovanosti. 

Výnosem Ministerstvem školství a národní osvěty ze dne 
26. 11. 1938 a výnosem Zemské školské rady v Brně ze dne 30. 11. 
1938 bylo nařízeno, aby obrazy obou bývalých prezidentů 
republiky byly vhodným způsobem po vyučování vyňaty z rámu a 
uloženy ve školních archívech. 

Dle usnesení vlády ze dne 25. 7. 1939 bylo nařízeno:  
Na všech veřejných budovách odstraňte dosavadní nápisy a stopy 
po těchto nápisech zahlaďte. Tyto nápisy ihned nahraďte 
dvojjazyčnými s tím, že německy nápis bude na prvním místě. 
Základní barva tabulí je bílá, písmo černé. 

Dvojjazyčné označení budov je nutné provést do konce září. Je nutno uvědomit 
všechny zodpovědné pracovníky, že za dodržení lhůty jsou osobně zodpovědni. 

Nařízením Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 24. 9. 1939 se ruší 28. říjen a 
je považován za den pracovní. Každé jiné počínání je považováno za odpor proti vydanému 
nařízení. 

Dne 18. 10. bylo Okresním úřadem v Místku zakázáno používání státní vlajky a 
nařízeno pořídit prapor Protektorátu Čechy a 
Morava. 

Nařízením okresní školské rady ze 
dne 13. 3. 1940 je nařízeno všem školám 
vzpomenout výročí zřízení Protektorátu. 
Toho dne shromáždí ředitel školy v první 
vyučovací hodině všechny žáky a za 
přítomnosti všech učitelů pronese proslov, 
který je pro všechny školy stejný a obsah 
nesmí být měněn. 

Dnem 5. 6. 1940 se zakazuji 
vycházky, výlety nebo jakékoliv 
shromáždění školních dětí a učitelů. 

 
 
Vyhlášky vydané obecním úřadem 
Zatemňování 

Dne 20. 12. 1942 bylo vydáno nařízení o zatemňování. Bylo potřeba zatemňovat své 
příbytky tak, aby se ani paprsek světla neobjevil. Kdo by neuposlechl, čeká ho přísné 
potrestání. Ve všech domech musí viset na viditelném místě řádně vyplněné domovní 
záznamy protiletecké ochrany. 
 
 
 



 

 

13

Kuratorium pro výchovu mládeže 
Zahájení této výchovy bude provedeno pro celou obec Palkovice v neděli dne 16. 5. 

1942 na místním hřišti. V této stanovené době se dostaví všichni hoši ve stáří od 10 do 18 let 
a hlásí se u svých vedoucích. Rodiče nebo jejich zástupci jsou osobně zodpovědni za 
docházku ve stanovenou dobu. Za špatné docházení budou rodiče bráni k přísné 
zodpovědnosti. Pro hochy starší 14 let je nařízena pracovní povinnost. 
Kuratorium pro dívky roč. 25-26-27 svoláno na den 29. 6. 1942. 
 
Kulturní a občanský život v obci 

Od roku 1939 byl kulturní život v obci úplně ochromen. Povolení dožínkových 
slavnosti bylo spojeno s velkými obtížemi. Původní česká žádost odeslaná do Místku musela 
být postoupena do Ostravy v německém jazyce. Když po měsíčním čekání povolení nedošlo, 
vypravil se p. Brázda osobně do Ostravy. Povolení přivezl, ale s podmínkou, že nebude žádný 
průvod ani proslov. Při akci asistoval civilní zástupce gestapa. 

Řada českých filmů byla zakázána. Plakáty musely být dvojjazyčné. Po dobu 
ubytování německých vojáků v obci bylo kino uzavřeno.  

Sokol konal 26. 11. okrskovou akademii jen s tělocvičnými čísly. Proslov, recitace i 
zpěvy byly zakázány. Připravovaná besídka „Česká kniha“ nebyla povolena. 

Byl zaveden povinný kurz němčiny, kterého se museli zúčastnit všichni veřejní 
zaměstnanci (cestaři, železničáři a žáci pokračovací lidové školy). Kdo by nesložil 
předepsanou zkoušku z německého jazyka, měl být ze státních služeb propuštěn. 

Dne 5. 10. 1940 byla schválena 
stavba nového domu pro lidi, kteří se sem 
přistěhovali z pohraničí. Po záboru 
německou armádou bylo Čechům dáno na 
vybranou, buďto se rychle vystěhují, nebo 
se smíří s poměry v zabraném území. I 
z Těšínska zabraného Poláky bylo na 
hranice vyvezeno mnoho českých 
příslušníků. Do Palkovic se přistěhovalo 
22 rodin. Ti, jimž bylo nařízeno se 
vystěhovat, museli tak učinit do několika 
hodin a většinu majetku museli zanechat 
na místě. Po příchodu získali ihned 
domovské právo. Pozemek na stavbu 
domu byl zakoupen od p. Václava Botora 
za obnos 10 000 korun. Stavbu provedl J. 
Čermák, stavitel z Místku.  
 
 
Osvobozování obce 

Na počátku roku 1945 museli muži od 20 až 45 let povinně nastoupit kopat zákopy 
proti tankům. Byly stavěny pouliční barikády a jiné překážky.  Byly stavěny pevně, co do 
hloubky, šířky i výšky. Spotřebovaly se tisíce m3 dřeva v domnění, že překážky odolají všem 
náporům. V Palkovicích byla jen jedna barikáda na hranicích s Myslíkem. Místní přípravy 
k bojům byly vykonány.  

Občané Palkovic měli možnost sledovat průběh bojů o Ostravu z Hůrek. 30. 4. a 1. 5. 
postupovalo dědinou frontové vojsko. Ve všech domech a stodolách byli ubytováni němečtí 
vojáci. Ve středu 2. 5. nastal v Místku velký poplach. Blížila se Rudá armáda a německé 
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kolony ustupovaly do Palkovic. Němci dosud tábořící v Palkovicích rychle opouštěli svá 
místa a hnali se k Myslíku. Objevily se ruské bombardéry, které ničily německé kolony. 

Ve čtvrtek 3. 5. zaplavily opět vesnici spousty německých vojáků, kteří dlouhým 
nočním pochodem vyvázli z obklíčení sovětských vojsk v prostoru mezi Českým Těšínem a 
Frýdkem, odkud se pak přes Skalici a Janovice dostali až do Palkovic . 

V pátek 4. 5. Němci rozestavili děla pod Hůrkami. Odpoledne přijela směrem od 
Zelinkovic dělostřelecká motorizovaná skupina a zaujala stanoviště na zahradách obyvatel 
Osady. Vyšly jen tři rány. Protože byli objeveni ruskými dělostřelci, začali rychle ujíždět. 
Byla zasažena stodola p. Škuty, kde bylo skladiště třaskavin. Trosky byly rozmetány do 
širokého okolí. Na zahradě p. Seiberta byl zabit jeden ruský voják. Kolem sedmé hodiny 
večer byla vztyčena rudá vlajka na znamení, že toto místo je v rukou partyzánů. Ukrytí Němci 
na Drahách ihned zaútočili. Protože hrozilo nebezpečí všem okolním budovám, byla vlajka 
sňata. Střelba vyvrcholila kolem jedné hodiny v noci, při které byl zapálen dům p. J. Hrtoně. 
Po 4. hodině ranní se ozvala hrozná rána. Brzy bylo zjištěno, že ustupující Němci vyhodili 
hlavní most pod kostelem. Výbuch byl tak silný, že do vzdálenosti 200 m byly poškozeny 
střechy a rozbita okna. V domku p. C. Bílka popraskaly všechny zdi i stropy. To byla poslední 
akce Němců ve středu obce. V pět hodin ráno byly na budovách Osady, Dráh a dolního konce 
vyvěšeny rudé prapory na uvítání Rudé armády. Všemi cestami, kde minulého dne ustupovali 
Němci, přicházeli občané do středu obce, aby se radovali z nabyté svobody.   

Palkovice byly osvobozeny 5. května 1945 v 5 hodin ráno.      
 
 
Historie obce Kozlovice během 2. světové války 
 

Poprvé se válka bezprostředně dotkla Kozlovic v srpnu 1944, kdy se po náletu anglo-
amerických letadel dělníci vraceli v hloučcích po silnici Ostrava – Brušperk – Kozlovice. 
Sbíral je autobus a odvážel k napjatě čekajícím rodinám. Do Kozlovic se tehdy nevrátili dva 
dělníci: Eduard Krpec a Bohumír Urbiš. A tak konec roku 1944 jako i začátek roku 1945 byl 
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prožíván ve strachu a úzkosti o osud spoluobčanů, kteří každodenně odjížděli za prací do 
Mor. Ostravy, kde byli vystaveni účinkům častých náletů. Čím blíže byla východní fronta, tím 
více se také zdejší obci vtiskovaly znaky vojenského života. V únoru se ubytovala ve zdejší 
obci německá jednotka. Zabrala celou školu, sály, pohostinství U Tomášů, U Řehánků a 
některé soukromé byty. Celkem bylo ubytováno asi 60 mužů a důstojníků. 

Koncem února se po státní silnici 
Frýdek – Rychaltice – Příbor netrhly 
proudy ustupujících německých jednotek, 
které za sebou vlekly bosé vězně a 
zajatce i civilní evakuované obyvatelstvo 
i s dobytkem. V noci zářily na nebi 
mohutné záře raket. Kozlovicemi rovněž 
projížděla nejrozmanitější směs různě 
naložených rozlámaných povozů, které 
táhli unylí koně za surového pobízení.  

U Jana Tabacha, č.p. 39 se 
ubytovali začátkem března příslušníci 
org. Todt a začali vesničany terorizovat. 
Denně požadovali 20 mužů z místního 
obyvatelstva na úpravu silnic, ačkoliv cesty byly dostatečně široké a sjízdné po rozhrnutí 
pluhem na sníh. Jejich velitel potřeboval denně jednu přípřež na vyjížďky, aby prý ohledal 
stav silnic. 

Koncem března požadovala jiná skupina německého vedení Hukvald výpomoci obce 
Kozlovic v počtu 30 mužů denně. Začalo se s budováním rozsáhlé protitankové uzávěry na 
okresní silnici Kozlovice – Hukvaldy. Sváželo se veliké množství kulatiny. 

Každý den mělo nastoupit 30 mužů. Měli vykopat asi 30 jam, 1,80 m hlubokých a 60 
cm širokých, do kterých se měly zasadit silné kameny, aby vznikla pevná uzávěra. Tyto práce 
byly sabotovány. Na silnici v Rybím byla vystavěna ještě jedna menší uzávěra. Současně 
stavěli podobné uzávěry v obcích Myslík a Tichá. Prakticky nebylo těchto uzávěr nikdy 
použito, protože hlavní nápor Rudé armády přišel z docela jiného směru. Po přejití fronty se o 
dříví podělilo místní obyvatelstvo. 

Měsíc duben byl prožíván v předtuše událostí blížící se fronty. Přemýšlelo se a 
debatovalo o vhodných úkrytech a o tom, jak zachránit sebe a nejnutnější věci. 

Koncem dubna stálá posádka z obce kvapně ujíždí. Spojenecká letadla jsou na obzoru 
denním zjevem. Palba děl od Mor. Ostravy je zřetelná. Z vršků Kazničova a Myslíkovských 
vrchů je pozorován pás kouře a ohně – to fronta svírala slezské hranice severně od Mor. 

Ostravy. Večerní nebe je plné rudé záře. 
Dodávka elektrického proudu byla 
přerušena, nebylo světla ani čerstvých 
rozhlasových zpráv. Nebylo novin. Každý 
se připravoval na nejhorší.  

Poslední dubnové dny a první dny 
májové znamenají sled nepřetržitých 
transportů všech možných druhů. 

Po odchodu jedné jednotky přišla 
ihned druhá a tak se střídaly až do pátku 
do rána dne 4. 5. 1945. Zahrady byly 
přeplněny koňmi, pro které se bezohledně 
snášely třebas poslední otepi slámy a zrno 
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ze sýpek.  
Děti, ženy a mnoho součástí živého i mrtvého inventáře se stěhovalo z vesnic do 

samot, hlavně do chalup pod Ondřejník a do sousední vsi Měrkovice. Ve staveních zůstali jen 
muži, kteří chránili majetek před úplným rozkradením. 

V pátek 4. května přišly jednotky německého bojového sledu. Byli to vesměs 
bezohlední surovci, označeni umrlčí hlavou nebo protěží, kteří ničeho a nikoho nešetřili. 
Přijely i tanky a mnoho děl, která byla rozestavena za vesnici východně od kostela a zamířena 
na silnici Kozlovice – Lhotka.  

V sobotu dne 5. května počali Němci rozestavovat hlídky na okraji Kozlovic. Přední 
hlídky Rudé armády byly ráno 5. května 1945 na severním okraji Myslíku, východně od 
Lhotky a západně od Kunčic p. O. ve všeobecném postupu na západ.  

Dopoledne se na hřišti SK Kozlovice objevila skupina asi šesti mužů, kteří přišli 
z Frýdlantu a donesli zprávu, že ve Frýdlantě ustupující Němci zajímají české muže a 
odvlékají s sebou.  Taktéž se doneslo z Myslíku, že tam jsou zajati všichni muži. Později se 
potvrdila pravdivost těchto zpráv. Na Myslíku popravili Němci v noci z pátku na sobotu 4. 
května v Zátopkově lomu 9 mužů ranou do týla. Po těchto zprávách se většina mužů, kteří to 
zaslechli, odebrala do lesa. Ustupující nacisté zabírali pak vše, co se jim hodilo. Strhávali svá 
vyznamenání, která tak pyšně vystrkovali na obdiv a pálili je. Pálili i spisy a sklady ještě 
dobré výstroje.  

S první hlídkou Rudé armády setkali se již v sobotu hajný Podlas v Ondřejníku.  
Hlídka měla asi šest až devět mužů. Byla vybavena vysílací a přijímací stanicí. Téhož dne 
ráno prošla jiná hlídka Rudé armády okolo budovy arcibiskupské lesní správy v Kozlovicích. 
Těsně před polednem nastal boj o vesnici Lhotku. Na Myslíku se bojovalo o střed vesnice. 
Kouř vypálených domů ve Lhotce a i na Myslíku, rachot kulometů, pušek a hvízdání 
dělostřeleckých granátů ohlásily, že Kozlovice jsou v pásmu fronty. Mocná dělostřelecká a 
kulometná palba se ozývala po celý pátek a sobotu odpoledne z Kunčic p. O. Ruské granáty 
vybuchovaly na Strážnici a německé zase na okrajích Lhotky.  

V sobotu odpoledne 
došlo k ústupu německých 
vojsk. Prchající okupanti 
pobrali kdejakého koně i 
s povozem, sháněli jízdní 
kola, terorizovali každého, 
koho jen potkali.  

Sovětská děla pálící 
do Lhotky na německé tanky 
ze silnice v Kozlovicích, 
zasáhla několik domů ve 
středu vesnice. Odpoledne 
byl osvobozen Myslík a Lhotka. Kozlovice očekávaly své osvobození od jednotek Rudé 
armády, které postupovaly ve směru Frýdlant – Lhotka. K večeru se rozpoutala palba mezi 
německými zajišťovacími hlídkami a předními jednotkami Rudé armády postupujícími do 
Lhotky. 

Německé hlídky se zachytily v budovách okolo silnice Lhotka -  Kozlovice, kde se 
úporně bránily až do večera. Velmi utrpěl za těchto bojů dům Františka Boráka, Kozlovice 
č.p. 399. Teprve k večeru, když Němcům hrozilo obklíčení rudoarmějci, kteří pronikli na 
Bahennou, ustupují německé hlídky spěchaly  údolím potoka přes samotu Jarošov do vesnice 
Kozlovice a odtud směrem na ,,Kotly“. 
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K úplnému vyklízení obce od okupantů došlo mezi 22. hodinou a půlnocí. První 
hlídky rudoarmějců vnikly mezi 19. a 23. hodinou na Bahennou a do samot podél silnice 
Lhotka – Kozlovice, brzy po půlnoci do samotné vesnice. 

Za ranního rozbřesku muži vracející se z lesů sundávají protivné dvojjazyčné nápisy 
z obchodů a škol. Od rozednění projíždějí vesnicí auta, koňské povozy a děla. Udivené 
obyvatelstvo se schází v houfech okolo silnic a nemůže uvěřit, že je všemu konec.                                   
 

Veronika Žváková, 8. tř.    
 
Frýdlant nad Ostravicí 
 

Bylo krátce po půlnoci z 14. na 15. března 1939, kdy v obci na hlavní silnici se 
objevila německá vojska, která se pohybovala ve všech útvarech-pěší, motorizovaní, 
dělostřelci atd.  Šli po pravé straně silnice. Dosud se jezdilo u nás po straně levé, ale ihned po 
obsazení vyšla vyhláška ,,Rechts fahren!“ (,,Jízda vpravo!“). 
  Sotva se ráno otevřely obchody, vojáci vykoupili všechno pečivo. Jejich sídlem byla 
továrna „Norma“. Tam byl hlavní místní štáb. Nacisté měli celé město rozděleno na obvody, 
které měly své slídiče. Také měli kartotéku lidí. Každý občan byl sledován, s kým se 
stýká, kam a kdy chodí, co dělá, co mluví atd. Lidé se báli na ulici zastavovat a neustále se 
ohlíželi, zdali je někdo nepozoruje. A došlo to tak daleko, že jeden se začal bát druhého a 
mimo několika známých z užšího okolí nenavazovali hovory s jinými lidmi.  

Všechny chaty na horách obsadili Němci svým dorostem. A zatímco čeští lidé neměli 
co dát do úst, nacistická mládež se přecpávala. Českým lidem se do očí vysmívali, kdeco 
v obchodech vykoupili. Celé dny se toulali ulicemi, hulákali, pochodovali, troubili, 
přeskakovali ploty, ničili zahrady, otrhávali ovoce a chovali se jako zvěř. Nacisté nás 
okrádali, kde mohli. 

Zatýkání bylo vždy spojeno s násilnostmi, buď bitím nebo bezohledným strkáním. 
Zatčeni byli odváženi do Ostravy a tam vyslýcháni. Byly používány drastické metody. 
V celém městě se žilo velmi těžce, všude panoval strach a nedůvěra. 

Lidé hledali v těchto dobách strašného utrpení, pokořování a pronásledování  útěchu 
v poslouchání zahraničního rozhlasu. Pod trestem smrti bylo zakázáno poslouchání Londýna a 
nakonec všem majitelům přístrojů byly vyňaty krátké vlny, aby tak jim byl poslech 
znemožněn. Ale nepomohl zákaz, nepomohlo odejmutí krátkých vln. Lidé sedávali často 
doma a celou noc proseděli u aparátu, obzvlášť když situace byla napjatá. Nacisté zřídili po 
celé zemi rušiče a snažili se rušit vysílání na vlnách středních i dlouhých. U nás byl rušič na 
Lysé hoře. Někdy rušení bylo slabší nebo na chvíli ustálo, a tak se podařilo něco zachytit. 

Ale lidé si pomohli zase. Někteří, byla to věc známá pouze zasvěcencům, pořídili si 
tzv. ,,Čerčilku“. Byl to kousek měděného drátu. Jeden konec se upevnil na vstupní lampu, 
druhý se zastrčil do otvoru pro uzemnění. Uprostřed drátku se připojil svod antény a krátké 
vlny se ozvaly v takové intenzitě, že bylo nutno poslech tlumit. A ti, kdo si takové jednoduché 
zařízení pořídili, vyposlechli vše a svému okruhu známých to oznámili. Mluvilo se ovšem 
opatrně a nikdo neřekl, že poslouchá na krátkých vlnách. To z opatrnosti, aby někdo ze 
známých, kdyby byl uvězněn, při mučení nikoho neprozradil.  

A když přišly radostné zprávy, tváře lidí se rozjasnily. Usmívali se na sebe, mrkali 
očima a tu a tam v chůzi něco prohodili. Lidé se museli tvářit nenápadně, protože byli 
neustále pozorováni.  

Taková byla situace ve válečném období. 
 

Barbora Pustková, 8. tř. 
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Besedy s pamětníky 
 
Návštěva u paní Ivánkové 
 

V rámci projektu k 65. výročí osvobození připravila 
naše škola několik besed s pamětníky. My, žáci 8. třídy, jsme 
se vydali začátkem března navštívit paní RNDr. Libuši 
Ivánkovou. Trošku nesmělí a malinko rozpačití jsme 
s připravenými otázkami zazvonili u dveří Ivánků. Otevřela 
nám usměvavá šedovlasá paní a srdečně nás zvala dál. Všichni 
jsme se pohodlně posadili do obývacího pokoje a začali si 
povídat. 

„Kolik vám je let? Čtrnáct, tak tolik mi skoro bylo, 
když začala druhá světová válka.“ Paní Ivánková se zadívala 
do dálky a začala vzpomínat. Měli jsme najednou pocit, že 
s námi nesedí šedovlasá babička, ale mladé děvče, které se 
nechce trápit tím, že začala válka. O tom, že to s naší vlastí 
nevypadá dobře, se dozvěděla od svého tatínka, který 
pravidelně sledoval vysílání rozhlasu. V té době byla 
studentkou frýdeckého gymnázia, měla velké plány, chtěla 
studovat na vysoké škole, vdát se, mít děti… Válka však 
všechno překazila. 

„Ve třídě jsem měla dva spolužáky,“ vzpomíná paní Ivánková. „Jeden byl Němec, 
druhý Žid. Normální kluci jako my všichni ostatní. Jeden musel narukovat na frontu, druhý 
odešel do koncentráku. Ani jeden válku zřejmě nepřežil. Už jsem je nikdy neviděla. Němci 
nepotřebovali vzdělané lidi. Hledali záminku, aby mohli školu zavřít. Jednoho dne se roznesla 
zpráva, že studenti rozšiřují letáky, a záminka byla na světě. Gymnázium bylo uzavřeno. Do 
školních lavic jsme zasedli až po osvobození. Byl to náročný rok, ale všichni studenti se 
s obrovským nasazením pustili do práce. Jako by chtěli dohnat ztracený čas, studovali 
s nesmírným úsilím tak, aby mohli odmaturovat hned další rok v září.“ 

Zajímalo nás také, jak se 
v Palkovicích za války žilo. Paní 
Ivánková vyprávěla o potravinových 
lístcích, o tom, jak mladí muži byli 
odváděni do Německa na práci, o 
pracovní povinnosti pro ženy, o tom, 
jak vyhlášky zakazovaly jakoukoli 
zábavu lidí. Němci tento zákaz 
zdůvodňovali tím, že není možné se 
bavit, když němečtí vojáci umírají na frontě. S úsměvem vyprávěla o tom, jak se mladí z 
vesnice tajně scházeli za zatemněnými okny, hráli na harmoniku, zpívali a tancovali, cvičili, 
promítali němé filmy. 

Se smutkem v hlase nám vyprávěla o zbytečné smrti palkovických chlapců, které 
Němci v poslední den války zajali a pak zastřelili jen proto, že je považovali za partyzány, a 
nechtěli pochopit, že kluci byli jen zvědaví, jestli zahlédnou postupující frontu. 

S velkou hrdostí nám také povídala o svém muži Boleslavu Ivánkovi, který se účastnil 
bojů a prošel kus světa, než se vrátil domů. Z každého slova byla cítit láska k naší vlasti. 



 

 

19

Z plánované hodiny byly rázem dvě a my jsme se jen pomalu vraceli do reality. 
Rozloučili jsme se a ještě dlouho jsme si povídali o tom, o čem se v kronikách nepíše, o 
obyčejném životě neobyčejných lidí.                                                                                                
 

P. Ondrušák, M. Kostková, M. Mičulková, T. Sedliaková, 8. tř., a Mgr. Ludmila Skarková 
 
 
Beseda s paní Janíkovou 
 

Přestože od konce války už uplynulo 65 let, starší 
občané Palkovic si stále pamatují tragický příběh rodiny 
Kulových z Palkovických hůrek. I některé děti ve škole tento 
smutný příběh znaly, proto uvítaly možnost přímo jej 
vyslechnout od člověka nejpovolanějšího – jedné ze sester 
Kulových – paní Jindřišky Janíkové. Už v průběhu přípravy 
besedy pro děti bylo zřejmé, že ani dlouhý čas nemohl dát 
zapomenout na hrůzné zážitky, kterými rodina musela projít. 

Datum besedy bylo stanoveno na úterní odpoledne 2. 
března 2010 pro nejstarší děvčata na škole. Možná trošku 
s obavou, zda to všechno zvládne, přišla paní Janíková mezi 
nás a začala vyprávět. Ukázalo se, že její obavy byly 
zbytečné, je stále dobrou vypravěčkou, děvčata se zaujetím a 
někdy i s dojetím naslouchala, co všechno musela rodina 
prožít. 

Paní Janíková s nesmírnou láskou a péči uchovává vše, co jí připomíná život její 
rodiny – nejenom dopisy z vězení, fotografie, ale i různé drobnosti. Vážily jsme si toho, že 
nám dala možnost si tyto věci prohlédnout z blízka, dokonce jsme si mohly číst i v dopisech, 
které jí psal manžel nebo sestry z vězení. Jenom jsme měly strach z toho, abychom něco 
z těch vzácných památek nezničily.  Bylo dohodnuto, že některé dokumenty je ochotna 
zapůjčit pro výstavu, která bude v rámci oslav 65. výročí osvobození uspořádána ve škole. 

Příběh, který paní Janíková vyprávěla, je dlouhý a smutný. V době války byly vězněny 
dvě její sestry Helena a Ludmila, matka Františka Kulová se v době od června 1942 do 
osvobození musela skrývat. 15. června 1944 byl popraven tatínek František Kula a 22. února 
1945 v Bayreuthu zastřelen její manžel Stanislav Špaček. Podrobně je vše popsáno v kronice 
Palkovic i v některých publikacích z 2. sv. války. 

Byly jsme vděčny za setkání, líbilo se nám vyprávění, a tak jsme paní Janíkové 
poděkovaly za to, že byla ochotna mezi nás přijít a s přáním ještě dlouhého zdraví jsme se s ní 
rozloučily. 

                                                                                            
Zuzana Juřenová, 9. tř., a Mgr. Jindřiška Ondračková 

 
 
Na návštěvě u pana Damka             
 

Ve středu 24. 2. jsme byli celá naše 5. třída doma u paní učitelky Věry Krpcové. Měli 
jsme besedu s jejím tatínkem panem Břetislavem Damkem, který zažil druhou světovou 
válku. Vyprávěl nám o Palkovicích, když tu válka byla.  
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Všechny nás to moc bavilo a zaujatě jsme poslouchali. Psali jsme si také zápisky 
z jeho zajímavého vyprávění. Zjistili jsme, že se Palkovice po dobu, co zde byli Němci, 
přejmenovaly na Paulsdorf, že jídla se zde 
dávala pouze na lístky, večer se nesmělo 
vycházet z domů ani nesmělo být v domech 
rozsvíceno, jinak by piloti z letadel na ten 
dům vyhodili bomby, a plno dalších 
zajímavostí. 

Myslím, že tam byla příjemná nálada a 
kdykoliv měl někdo z nás dotaz, pan Damek 
mu rád odpověděl. Každý odtamtud odcházel 
s novými vědomostmi a zážitky. 
 

                                                                                         Veronika Junková, 5. tř.  
 
Beseda pana Plačka se žáky 6. třídy 
 

Jako opravdový znalec historie obce a života v ní v době války se projevil pan Plaček, 
který přijal naše pozvání k besedě se žáky 6. třídy. Vyprávěl jednak o životě dětí v obci 
v době války, o tom, jak tehdejší poměry vnímal on. Děti nejenom příběhy vyslechly, ale 
některé z nich písemně zpracovaly. 

Přestože téměř všechny děti znají příběh amerického pilota, který zemřel v naší obci 
v době války, z vyprávění pana Plačka 
se mohly dovědět spoustu zajímavých 
podrobností, se kterými se ještě nikdy 
nesetkaly. 

Dívky zaujala drobná historka o 
paní, která v době války kopala na poli 
v Palkovicích a ani nepostřehla, že byla 
zasažena zbloudilou střelou z německé 
střelnice. 

Snad nejtragičtější událostí 
z posledního dne války v naší obci bylo 
zajetí několika mladých chlapců 
z Palkovic a okolí a jejich poprava v Zátopkově lomu na Myslíku. I tato událost je často 
popisována v kronikách a dokumentech. Všichni s napětím sledovali pana Plačka, který jim 
vyprávěl, co se tehdy stalo. Popis této smutné události se pak často objevoval v pracích dětí. 

Děti zaujalo vyprávění pana Plačka o životě ve škole za války. Zvláště příběh o škole, 
kam chodili žáci jak čeští, tak němečtí se stal námětem pro některé jejich práce. 

Beseda se dětem líbila. V závěru musel pan Plaček ještě odpovídat na dotazy o 
událostech, které děti zvlášť zaujaly. 

 
Z vyprávění pana Plačka: 
 
Něco o škole… 

V té době škola v Palkovicích nebyla, a tak museli děti jezdit do Frýdku-Místku, kde 
se učili společně s německými dětmi. Do školy chodili až odpoledne, protože německé děti 
měly školu odpoledne. Jednou se stalo, že si německé děti hrály a naše čekaly, aby mohly do 
školy. Při hře si jeden německý chlapec zlomil nohu. Protože nechtěli mít žádný problém, 
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svedli to na naše děti. Naštěstí všechno dopadlo dobře, protože jeden učitel to viděl a našich 
dětí se zastal. 
  

                                                                         Denisa Škovranová, 6. tř. 
 
 

Dne 19. 3. 2010 se pro naši 6. třídu uskutečnilo povídání o 2. sv. válce. Do školy přišel 
pan Plaček, aby nám vyprávěl, jaké to za války bylo. 

Když mu bylo 6 let, viděl německé vojáky a s bratrancem se za nimi vydali. Někteří 
jim dávali bonbóny, ale někteří je odháněli. Výprava za vojáky skončila doma výpraskem, 
protože rodiče měli o děti strach, aby se jim něco zlého nestalo. 
                                                                            

         Bára Rajnochová, 6. tř. 
 
 

Z vyprávění pana Plačka jsme se dozvěděli, že téměř každá rodina byla nějak 
postižena, např. byli vystěhováni, nebo dokonce někoho z rodiny zabili. Zdejší lidé tajně 
poslouchali rádio a dozvídali se tak, jak Němci rychle ustupují a podobně. Naše škola byla na 
čas uzavřena, a proto se do školy muselo chodit do Místku. V té době se vůbec neprodávala 
čokoláda, bonbóny se prodávaly jen velmi zřídka, jeden kus za jednu korunu. Němci se 
dostali až do Ostravy a tu bombardovali. Válka byla opravdu strašná. 
                                                                                   

    Dan Kunz, 6. tř. 
 
 

Jednoho dne ráno paní Mičulková okopávala pole, kde v současné době jsou 
postaveny řadovky. Ale ve stejnou dobu měli cvičení Němci v místech, kde je teď přehrada 
Olešná. Jedna zbloudilá střela doletěla až na pole k paní Mičulkové. Střelila ji do pravé strany 
zad, ale ona cítila jen štípnutí, jako by ji píchla vosa, proto tomu nevěnovala žádnou 
pozornost. Potom ale ucítila, že ji něco teče po zádech a nohou, a když se podívala pozorněji, 
tak uviděla, že je to krev. Paní Mičulková běžela do nejbližší chalupy, kde požádala o pomoc. 
Samozřejmě, že ji pomohli a jak jen to šlo nejrychleji, zavolali doktora, který bydlel pod 
kostelem, aby paní Mičulkové vytáhl ze zad střelu. Paní Mičulkové se naštěstí nic vážného 
nestalo, měla štěstí, že ji střela netrefila do levé strany, protože by bylo zasaženo srdce.  
 

Katka Kubicová, 6. tř. 
 

Setkání s pamětníky na Myslíku 
Jako šťastný se ukázal nápad uspořádat 

setkání dětí a občanů, kteří konec války prožili 
na Myslíku. Bylo rozhodnuto, že se beseda 
uskuteční přímo na Myslíku v pěkně zařízené 
společenské místnosti myslíkovské školy. Po 
předchozích přípravných návštěvách naše 
pozvání přijalo a mezi děti přišlo deset 
pamětníků: pí J. Jalůvková, pí A. Krpcová, pí D. 
Slípková, pí L. Adamovská, pí A. Zátopková,  
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p. L. Slípek s manželkou, pí M. Chrostková-Mališová, p. T. Jalůvka a p. P. Mičulka. Ze školy 
bylo vybráno 20 dětí, především těch, kteří jsou z části obce Myslík nebo mají k této obci 
určitý vztah. 

Děti se na setkání dobře připravily, děvčata v hodině vaření upekla bábovky a 
přichystala pohoštění a po celou dobu se o hosty pečlivě starala. S dobrým pocitem jsme 
všichni sledovali i radost hostů ze vzájemného setkání, někteří se neviděli i celá léta. 

Po uvítání hostů a předání kytiček 
začalo nejdříve přestavování. Nutno říci, 
že bylo třeba sáhnout do kategorie 
prarodičů a praprarodičů, aby bylo možno 
hostům ujasnit, čí děti to vlastně jsou. 

A pak začalo vypravování. 
Vzpomínky a příběhy jeden za druhým, 
hosté se navzájem doplňovali, připomínali 
nebo upřesňovali určité události.  

Podrobný a zajímavý výklad o 
počátku války a jejím průběhu na 
Myslíku, o životě v tehdejší době, o tom, 
jak prožíval konec války on a jeho rodina, 
podal pan Tomáš Jalůvka. Doslova jsme 

byli ohromeni jednak jeho znalostmi, ale také jeho výborným řečnickým projevem. 
Smutný příběh paní Marty Chrostkové-Mališové děti nejenom zaujal, ale i dojal. 

Pěkně jej popsala ve své práci žákyně 8. tř. Barbora Najdková . 
Paní Drahuška Slípková dětem pěknou historkou přiblížila okolnosti vzniku 

Myslíkovských lurd a povyprávěla, jak vypadal konec války na Myslíkovských hůrkách. 
Také paní A Zátopková žila v té době na Hůrkách a vzpomínala na dny, kdy do jejich 

domku přišli Němci a nějakou dobu tam přebývali. 
Pan Ladislav Slípek byl v poslední dny války stejně jako více mužů z Myslíku zajat 

jako rukojmí, a tak nejenom děti, ale i někteří dospělí se dověděli, jak to tehdy vlastně bylo. 
Se zájmem si všichni prohlíželi fotografie, které přinesla paní Jiřina Jalůvková. Byla 

mezi nimi objevena i jedna, která po létech našla svého nového majitele. 
Paní Alžběta Krpcová žila ke konci války v Brušperku a ještě stále vzpomíná na 

smutné zážitky s posledních dnů války v tamní obci. 
Ve sklepě na statku u Mičulků 

našlo v poslední den války útočiště více 
rodin. Pan Přemysl Mičulka vzpomínal na 
to, co všechno se dělo v poslední den 
války v okolí jejich statku. 

Dopoledne ale velmi rychle uteklo 
a bylo třeba se rozloučit. Všichni účastníci 
nám poděkovali za pozvání a pěkně 
strávené dopoledne. Poděkování patří ale 
především jim za jejich čas, který nám 
věnovali a podělili se o své zážitky a vzpomínky. 

Při loučení nám všem nezbylo než si říci, že setkání se opravdu vydařilo. 
 

Zápisky dětí s žáky zpracovala Mgr. Jindřiška Ondračková 
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Příběh paní Chrostkové-Mališové   
 

Při besedě na Myslíku jsem si zapsala příběh 
paní Marty Chrostkové-Mališové, který mne zaujal 
jednak tím, jak jej paní Marta vyprávěla, ale také tím, 
co všechno musela jako dítě prožít. Mluvila s dojetím 
o tom, že pro ni je válka celoživotní trauma nejenom 
proto, jak prožívala konec války, ale především proto, 
že v té době ztratila na Myslíku domov a na Myslík 
už se nikdy nevrátila. 

V době konce války bylo paní Martě devět let 
a bydlela s rodiči na konci Myslíku blízko rozhraní. 4. 
května 1945, když Němci ustupovali, byl zapálen 
jejich dům. Rodina byla schovaná ve sklepě, kde bylo 
malé okénko. Dodnes si vzpomíná na to, jak najednou 
uslyšeli velký hluk, ale nevěděli, co to znamená. Až 
později pochopili, co se stalo. Rusové jim přes 
okénko hodili mokré hadry, rodina se do nich zabalila 
a proběhla přes velké plameny a hustý dým ven. 
Vlastně jim tak zachránili život. Ještě na začátku, 
když byl oheň menší, běžela jim sousedka pí Bílková 
oznámit, že hoří, ale bohužel ji Němci zasáhli střelou. 
Z domu nezbylo vůbec nic, jen pouhý komín. Uhořela také všechna zvířata. 

S vděčností vzpomínala na sousedy, kteří jim tehdy pomohli. Někteří jim dávali jídlo, 
vzpomíná na sádlo a chleba od paní Mičulkové ze statku, u jiných nějakou dobu bydleli. 
Později se rodina odstěhovala do Frýdku-Místku, kde už zůstala. 

Na besedě poprvé uviděla paní 
Marta fotografii, kde stojí ona a její 
rodina u zbylého komína zhořelého 
domu. Neměla ani potuchy, že nějaká 
fotka ještě existuje. Strašně moc ji 
chtěla a byla velmi šťastná, když jí paní 
Jalůvková fotku věnovala. 

Na závěr paní Marta se slzami 
v očích prohlásila, že válka bylo to 
nejhorší, co jí v životě potkalo, a všem 
nám přála, abychom se s ní nikdy 
nesetkali. 
 

Barbora Najdková, 8. tř.  
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Pomníky a památníky v Palkovicích  
 

V hodinách občanské 
výchovy nás paní učitelka Jindřiška 
Ondračková seznámila s projektem 
ke 2. světové válce, na kterém žáci 
naší školy pracují. O válce nám 
toho hodně povyprávěla a nakonec 
jsme se byli dne 25. března 2010 
podívat na památník amerického 
letce v Palkovicích, na pomník 
sovětským vojákům na místním 
hřbitově a na pomník před 
kulturním domem. Historii vzniku těchto památníků pak někteří spolužáci vyhledali v kronice 
nebo na internetu. 
 

                                                                    Adéla Kasperčíková, 7. B 
 
 
Památník letce Russella I. Payna 
 

29. srpna 1944 na trase Slavičín - Ostrava bylo kulometem zasaženo americké letadlo. 
Pilot USA Army Force seržant Russell I. Payne byl za letu těžce postřelen. Kapitán jej ošetřil 
a krvácejícího pilota vyhodil na padáku z letícího letadla. Američan dopadl těžce raněn do 
prostoru asi 300 m od Hlaváčova potoku na Kútách, krátce po dopadu pilot zemřel. Ostatky 
amerického pilota Russella I. Payna byly v roce 1944 pohřbeny v Palkovicích. V roce 1946 
byly exhumovány, převezeny do USA a znovu pohřbeny na Arlingtonském národním 
hřbitově ve Washingtonu. Památník je umístěn v malém lesíku nad Kůtami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Památník obětem 2. světové války 
 

Památník byl vybudován v roce 1938 v rámci oslav 20. výročí vzniku 
republiky a původně byl umístěn v nedaleké Švehlově lipové aleji. Návrh 
památníku o dvou sloupech provedl prof. Josef Vlastimil Brázdil z Frýdku-
Místku. Na sloupech byly busty prezidenta republiky T. G. Masaryka a 
předsedy agrární strany Československa dr. Antonína Švehly. V roce 1946 byl 
památník rozšířen o třetí sloup. Dne 5. května 1969 byl památník přemístěn 
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z důvodu stavby mostu a rekonstrukce silnice na současné místo a před sloupy byla umístěna 
deska se jmény obětí 2. světové války v letech 1939–1945. Na desce jsou uvedena nejen 
jména palkovických občanů, ale také osmi zastřelených sovětských osvoboditelů. Památník je 
umístěn před Kulturním domem v Palkovicích. 

 
 

Památník obětem 2. světové války na hřbitově 
 

Je to hrob, připomínající 9 hrdinů SSSR, kteří položili 
životy 8. 5. 1945 při osvobozování naší obce. Na památníku je 
text – Hrdinové, vaše bratrská krev prolitá za naši svobodu 
buduje lepší život pro všechny národy. Památník je umístěn na 
Palkovickém hřbitově. 
 
 
Památník obětem 2. světové války na Myslíku 
 

Památník zastřeleným obětem 2. světové války ze dne 4. 
5. 1945 byl slavnostně odhalen 11. května 1947 a zhotovil jej 
kameník Jan Ťahan z Myslíku. V tzv. Zátopkově lomu na 

Myslíku bylo 4. května 1945 (německými vojáky) zastřeleno šest 
občanů Palkovic, dva z Metylovic a s nimi jeden bezejmenný 
zajatec. Toho dne vyšli si na kopec Habeš v Palkovicích, odkud 
se chtěli podívat na postupující frontu. 

Německými vojáky byli považováni za partyzány, a proto 
byli zatčeni. Mezi zatčenými byl také Jiří Volný, syn poslance 
Zemského sněmu Václava Volného. A právě Václav Volný žádal 
pro všechny chlapce propuštění, avšak marně. Nakonec byl 
osobně vyměněn za svého syna, kterého Němci propustili domů. 
Průvod zajatců kráčel pak přes Palkovice a Myslík, až došel do 
Zátopkova lomu, kde byli všichni zajatci zastřeleni ranou do týla. 
Památník se nachází na Myslíku. 

 
 
Poutní místo Myslíkovské „Lurdy“ 
 

V roce 1946 byla z podnětu faráře Stanislava Dubiny a nákladem Jana 
Bělunka vybudována v Mankově skále kaplička, jako poděkování za 
záchranu života při bombardování města Ostravy během 2. světové války. 
Kaplička byla vysvěcena 12. září 1946. V květnu 1947 byly do kapličky 
dodány sochy Panny Marie Lurdské a sv. Bernadetty a místu se začalo říkat 
„Lurdy“. Malá zvonička na vrcholu Mankovy skály byla postavena v roce 
1948. Myslíkovské „Lurdy“ se nachází nad obcí Myslík, částí obce 
Palkovice. 

 
David Chlebek, 7. B 

 
 



 

 

26

Zastavení v Mauthausenu 
 

V rámci výměnného pobytu v Rakousku navštívilo v únoru 2010 třináct žáků naší 
školy památník koncentračního tábora Mauthausen.                                                                                            

Koncentrační tábor Mauthausen byla velká skupina nacistických koncentračních 
táborů, které byly vybudované v okolí vesnic Mauthausen a Gusen v Horních Rakousích, asi 
20 kilometrů východně od Lince. K pobočným táborům mauthausenského komplexu patřily 
i kamenolomy, muniční továrny, doly, zbrojovky a továrny na výrobu stíhacích letounů 
Messerschmitt Me 262.  

Do roku 1943 byl tábor určený 
především jako pracovní (zbrojní 
průmysl), posléze však tábor vykonával 
i vyhlazovací práci, patřil mezi tábory 
nejbrutálnější a nejpřísnější. Podmínky 
v táboře se považovaly za výjimečně 
nesnesitelné, dokonce i na poměry 
koncentračních táborů. Vězni netrpěli 
pouze podvýživou (příděly jídla byly 
omezené, průměrný vězeň vážil v letech 
1940 až 1942 zhruba 40 kilogramů), 
přeplněnými baráky (až 4 vězni připadali 
na jednu postel), epidemiemi 
vyplývajícími z katastrofálních hygienických podmínek, neustálým týráním a bitím dozorci, 
ale i výjimečně těžkou prací. Když byli vězni po dvanáctihodinové práci v kamenolomu, často 
v nesnesitelném horku nebo při mrazu až −30 °C, úplně vyčerpaní nebo když byli příliš 
nemocní či příliš slabí, aby mohli pracovat, přesunuli je do tzv. revíru (barák pro choré) nebo 
na jiné místo k vyhlazení (do plynové komory). 

Tábory Mauthausen-Gusen přijímaly během druhé světové války denně menší 
vězeňské transporty, většinou z ostatních koncentračních táborů Německem okupované 
Evropy. Nejvýznamnější z těchto center byly pro Mauthausen-Gusen neslavně známé tábory 
Dachau a Auschwitz-Birkenau (Osvětim). Mnoho transportovaných vězňů zemřelo již 
v železničních vagónech, kde je před jejich příchodem drželi několik dní bez jídla a pití při 
teplotách pod bodem mrazu. Mnozí z těch, kteří přežili cestu, zemřeli ještě před registrací, 
čímž jiní dostali čísla už mrtvých vězňů. Mnoho z nich potom ubytovali v táboře nebo v nově 
zřízeném stanovém táboře v těsné blízkosti Mauthausenu, kde přinutili přibližně 2 000 lidí být 
ve stanech určených jen pro 800 vězňů a potom je nechali vyhladovět.  

Komplex táborů Mauthausen-Gusen byl jedním z táborů, kam byli posíláni občané 
z Protektorátu Čechy a Morava a 
ze Slovenského štátu. Podle 
nacistických statistik bylo v letech 
1941 až 1945 do Mauthausen-
Gusenu celkem deportováno na 7 
320 Čechů a Slováků, z nichž jich 
zde zahynulo 4 473. Do 
Mauthausenu bylo odvedeno 
mnoho významných českých 
osobností. Zemřel zde písničkář a 
herec Karel Hašler. Po atentátu na 
Heydricha zde bylo 23. října 1942 
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popraveno 252 příbuzných Josefa Valčíka a Jana Kubiše. Táborem dále prošli například Adolf 
Kajpr, Štěpán Trochta a řada českých vědců a pedagogů. V letech 1941-1945 zde byl vězněn 
také pozdější československý komunistický prezident Antonín Novotný. 

Tábory Mauthausen-Gusen byly posledními, které byly koncem druhé světové války 
osvobozeny. 5. května 1945 přišli do tábora Mauthausen vojáci 41. průzkumné jednotky 
11. americké obrněné divize. Tyto jednotky odzbrojily policisty a opustily tábor. Většina 
členů SS utekla z tábora již před jeho osvobozením; zbylých zhruba třicet bylo vězni 
zlynčováno. I když přesné ztráty na životech v celém komplexu zůstávají neznámé, většina 
zdrojů je uvádí v rozmezí od 122 766 do 320 000 osob. 

V roce 1949 byl tábor vyhlášen za památné místo, 3. května 1975, 30 let po 
osvobození tábora, kancléř Bruno Kreisky slavnostně otevřel mauthausenské muzeum. 

 
Mgr. Jitka Krpcová 

 
 
 
 
 
Studium tematické literatury v hodinách  
 

V rámci hodin českého jazyka (literatury), dějepisu, vlastivědy či občanské výchovy se 
žáci některých tříd seznámili s literárními texty popisujícími události druhé světové války 
v Palkovicích a okolí, jako i s nejvýznamnějšími osobnostmi tohoto období. K dispozici měli 
tyto materiály: 
 

 J. Jalůvka a kol.: Palkovice a Myslík v minulosti a současnosti; Místní národní výbor 
v Palkovicích, Palkovice, 1990, 1. vyd. 

 Eduard Stehlík: Páter Metod; MO – AVIS, Praha, 2006, 1. vyd. 
 Emil Vávrovský: Frýdek-Místek 14. března 1939 a za nacistické okupace; Okresní 

výbor Českého svazu protifašistických bojovníků a Městský národní výbor ve Frýdku-
Místku, Frýdek-Místek, 1984, 2. vyd. 

 Zdeněk Gavalec, Zdeněk Hoření: Paměť není na prodej aneb Hrst vzpomínek na 
okupaci a osvobození; JUDr. Jaroslav Weber, Praha, 2000 

 Průvodce po nacistických koncentračních táborech; Český svaz bojovníků za svobodu, 
Sdružení politických vězňů a pozůstalých a Terezínská iniciativa, 1999 

 Vilém Vlk: Odbojáři; Vydáno ve spolupráci s Českým svazem protifašistických 
bojovníků a turistickým oddílem Žlutý kvítek Palkovice, 2002, 1. vyd. 

 Jaromír Šupina: Pohlednice z Palkovic; Turistický oddíl mládeže Žlutý kvítek 
Palkovice a Turistický oddíl mládeže Modré šípy Palkovice, 2000, 2. vyd. 

 Areport, č. 17/2005, MO ČR – AVIS, Praha, 2005 
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Závěr 
 

Cílem projektu nebylo pouze zjišťovat fakta o 2. sv. válce, snad všechny události jsou 
už dávno zdokumentovány a zapsány v kronikách a různých publikacích. Náš cíl byl i jiný – 
chtěli jsme poznat ty, kteří tyto události zažili, chtěli jsme vědět, jak to prožívali oni, a v 
neposlední řadě jsme chtěli ukázat, že se mýlí ti, kteří o dětech tvrdí, že nemají zájem ani úctu 
k tomu, co prožili naši předkové. 
  V průběhu práce na projektu jsme dokázali, že opak je pravdou. Vyšlo najevo, kolik 
dětí se zajímá o historii obce, jak velké znalosti mají děti právě o událostech z 2. sv. války. 
Děti samy vyhledávaly v kronikách, jak vypadal život v našich obcích v době války. Mnohé 
znaly příběhy z války z vyprávění svých prarodičů nebo rodičů. 

Bylo uskutečněno několik besed dětí s občany naší obce, kteří v té době žili a na 
vlastní kůži poznali útrapy války. Vždy se zájmem sledovaly jejich vyprávění, i když většinou 
příběhy už znaly z kroniky nebo vyprávění. Opatrně a úctou si prohlížely fotografie nebo jiné 
dokumenty, které pamětníci s sebou přinesli. Také návštěvy míst související s průběhem 
války na ně vždy zanechaly velký dojem. Je samozřejmé, že nebylo možné oslovit všechny ty, 
kteří válku prožili, ale věříme, že se na nás nebudou zlobit. 

Příběhy sepsané dětmi nemůžeme chápat jako skutečný popis událostí, ale tak, jak si je 
děti z vyprávění zapamatovaly.                  

Budeme věřit tomu, že až se po létech naši žáci se svými dětmi zastaví u některého 
z památníků, vzpomenou si na setkání a vyprávění, které prožili. 

Poděkování patří všem, kteří naše pozvání k besedám přijali a byli ochotni s dětmi 
hovořit, stejně jako těm, kteří se ve škole na realizaci projektu s dětmi podíleli. 

 
Mgr. Jindřiška Ondračková 

 
 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Zastupitelstvo obce Palkovice, Rada obce a tisková komise Palkovických listů děkují řediteli 
Mgr. Ivo Fišerovi, učitelům a žákům základní školy v Palkovicích za zpracování tohoto 
projektu. Zároveň děkují všem občanům obce, kteří se na projektu podíleli, ať již besedami 
s žáky školy nebo zapůjčením fotografií a ostatních materiálů.  
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