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Úvod  
 
Úkolem školy je mimo jiné p�iblížit d�tem d�jiny 20. století. V roce 

2010 jsme u p�íležitosti 65. výro�í konce 2. sv�tové války v Evrop� pro žáky 
p�ipravili školní projekt 2. sv. válka – p�íb�hy a vzpomínky pam�tník�. Naším 
cílem bylo zapojit d�ti do aktivit, které jim pomohou p�iblížit život oby�ejných 
lidí za války, zejména v Palkovicích, na Myslíku a v okolí. Sou�ástí celého 
projektu byly besedy a setkání s pam�tníky, kte�í v dob� 2. sv. války byli 
p�ibližn� stejného v�ku jako naši žáci, a školní výstavka prací žák� a vále�ných 
exponát�. V letošním školním roce jsme pro žáky p�ipravili školní projekt 
Sportovní a zájmová �innost v Palkovicích ve 20. století. Naším cílem bylo 
žák�m, jejich rodi��m a ostatním zájemc�m p�ipomenout, jak pestrý byl 
spole�enský a kulturní život ve 20. století ob�an� v Palkovicích a na Myslíku, 
a d�ti zapojit do aktivit, které jim pomohou p�iblížit �innost zájmových 
organizací v míst� jejich bydlišt�. 

Oslovili jsme ob�any Palkovic a Myslíku s žádostí o pomoc a spolupráci. 
Nejvýznamn�jší �ástí celého projektu byla školní výstava, na kterou se nám 
díky zájmu a pochopení pam�tník�, sb�ratel�, majitel� a nadšenc� poda�ilo 
shromáždit velké množství exponát�, zejména dobových listin, plakát�, 
vyznamenání, kroj�, vlajek a uniforem, diplom�, fotografií, které majitelé 
škole velmi ochotn� zap�j�ili. Mnohé z materiál�, zejména kroniky a fotografie 
z �innosti, nebyly desítky let ve�ejn� prezentovány, a jak uvád�li mnozí 
pam�tníci, nem�li dosud p�íležitost vid�t p�ehledn� na jednom míst� tolik 
dokument� z historie Palkovic a Myslíku. Výstava byla ve�ejnosti p�ístupná 
v �íjnu 2011 v 1. pat�e školy. Slavnostní vernisáž výstavy doprovázelo 
vystoupení hudebního souboru Palkovjanka, jehož dlouholetá ve�ejná �innost 
byla na výstav� také prezentována.   

Školní projekt dále pokra�oval besedami našich žák� s pam�tníky 
a p�edstaviteli zájmových spolk� a organizací a také exkurzemi do požární 
zbrojnice a k myslivc�m. 

D�kuji všem, kte�í s námi p�i práci na školním projektu spolupracovali, 
umožnili tak našim žák�m více poznat d�jiny regionu, ve kterém žijí, a také 
p�íb�hy a osudy lidí, které potkávají. 
 
 
V Palkovicích dne 10. února 2012 
 

     Mgr. Ivo Fišer, �editel školy 



Výstava 
 

První �ástí našeho projektu byla expozice všeho sesbíraného materiálu 
z jednotlivých složek �i organizací. Po oslovení místních pam�tník� i dalších 
ob�an� jsme dali dohromady spousty fotografií, diplom�, kronik, kroj�, dres�, 
sportovního ná�iní, r�zných pom�cek a dalších drobností.  

V budov� naší školy byla uspo�ádána výstava, která posloužila nejen 
žák�m a u�itel�m v hodinách prvouky, d�jepisu, �eského jazyka �i ob�anské 
výchovy, ale také široké ve�ejnosti jak z Palkovic, tak i okolních vesnic. 

Výstava byla slavnostn� zahájena za p�ítomnosti místních pam�tník�, 
kte�í jakkoliv p�isp�li k jejímu uskute�n�ní, a také za p�ítomnosti 
p�edstavitel� naší obce. Samotnému zhlédnutí p�edcházela beseda se 
vzpomínkami a vypráv�ním.  

 
Mgr. V�ra Krpcová 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
Besedy 
 

Obsahem druhé �ástí projektu byly besedy žák� se zástupci 
n�kterých spolk�. Žáci 3. a 4. ro�níku navštívili sdružení myslivc�, chlapci 
a dívky z 2. stupn� se pak setkali, vyslechli �i navštívili besedy se v�ela�i, 
hasi�i, dále se �leny sokolského a skautského hnutí, svazarmu, dozv�d�li se 
n�co o modelá�ství nebo za�átcích a p�sobení divadelního spolku �i 
o národopisném souboru Myslíkovjan. Z t�chto besed pak shrnuli své 
poznatky v následujících �láncích a obrázcích. Besedy probíhaly jak 
v Palkovicích, tak i na Myslíku. 



 
BESEDY V PALKOVICÍCH 
 
4. t�ída 

 
 

Eliška Kubalová 



 
 

Hana Polášková 



 
 

Jakub Šotkovský 



 
 

Kate�ina T�eštíková 



 
 

Vladimír Michal B�žek 
 



6. t�ída 
 

V rámci našeho školního projektu jsme m�li besedu s panem Pavlem 
Krpcem o v�elách. Mnoho zajímavých a pou�ných informací jsme se od n�j 
dozv�d�li, nap�íklad: v zim� mohou vyvinout až 37 °C, d�lnice se dožívají 
2 m�síc� a královna 3-5 let, v�ela�i ozna�ují královnu bílou te�kou, v�ely 
a vosy se nesnesou, vosy požírají v�ely, v�ela po bodnutí zem�e…  

Potom jsme šli na exkurzi do hasi�ské zbrojnice v Palkovicích. 
O p�ítomnosti i minulosti nám vypráv�l pan �estmír Kr�. Dozv�d�li jsme se, že 
v minulosti byly konopné hadice a m��ily 20 m a také se dlouho sušily. 
Hasi�ský sbor byl založen 6. �ervence 1930. Základní kámen byl položen roku 
1932. Nadrž na vodu v hasi�ském aut� má 8 000 l. 
 

Pavla Mitrengová 
 
 

Dnes nám vypráv�li o v�elách a o hasi�ích. O v�elách nám vypráv�l 
pan Pavel Krpec. Bylo to dost zajímavé a �ást vám povím.  

Každý v�ela� dostane 20% medu. Když je hodn� medu ve v�elín�, tak 
se to dá do medometu. V každém úlu musí být v�trání. Úly jsou podobné jako 
kmeny od stromu. V každé plástvi je 37 stup��. I t�eba venku m�že mrznout, 
ale vevnit� je horko. V�ely si d�lají med na zimu, aby p�ežily. Nejv�tší v�ela je 
královna – �íká se jí matka. Když v�ela kousne �lov�ka, tak potom v�ela 
zem�e. 

Potom jsme se všichni odebrali do hasi�ské zbrojnice, kousek od 
školy. O hasi�ích nám vypráv�l pan Kr�. Bylo to zajímavé jako o v�elách. 
Základová deska byla postavena v roce 1932. Hasi�ský sbor byl založen 
6. �ervence roku 1930. Patronem všech hasi�� byl sv. Florián. Hasi�i �ast�ji 
likvidují bodavý hmyz, než hasí požár. Také byla postavena hasi�ská zbrojnice. 
Staré hadice byly konopné. Po chvíli jsme si ukázali fotky a dostali jsme každý 
bonbón. M�li tam hodn� pohár� ze sout�ží. Celé to bylo moc p�kné. Potom 
jsme šli do školy a tam jsme psali projekt a o tom jsem vám napsala.  
 

Petra Chlebková 
 

 
P�ednášel nám pan Krpec Pavel, který se zajímá o v�ely. Z vypravování 

jsme se dozv�d�li, že p�i roji je v chumlu 500 trubc� a 80 000 v�el. Kdyby v�ely 



vyhynuly, tak by sv�t zanikl do 3 let. Trubci mají za úkol oplodnit královnu. 
Královna má na zádech bílou skvrnu. V�ely kdysi žily ve vykotlaných stromech, 
v této dob� žijí v úlech. Královna se dožívá 3 až 5 let, p�i bodnutí v�ely z�stane 
žihadlo v rán�. V zim� v�ely spí. D�lnice se dožívají 1 až 2 m�síc�, mají za úkol 
krmit královnu. V�ely vkládají med do pláství. Plástve se dávají do medometu, 
který z pláství vytahuje med. V�ela� m�že (ale nemusí) mít ochranný návlek 
v�etn� klobouku. 

O hasi�ích nám p�ednášel pan �estmír Kr�. Základní kámen hasi�árny 
byl položen v roce 1932. Hasi�ský spolek byl založen v roce 1930. Kdysi se 
hasi�i svolávali trubkou. Konopné hadice dosahovaly délky 20 až 30 metr� 
a hodn� špatn� schly. Dávaly se sušit do hasi�ské v�že, která byla vysoká 12 
m. Do hasi�ského auta se vešlo 8 000 litr� vody. Voda nesm�la být nabrána 
z potoka, protože v ní byly ne�istoty. Museli nabírat m�stskou nebo pitnou 
vodu. 
 

Denis Vaško 
 
 

P�išli jsme do p�írodopisné u�ebny a tam stál v�ela� pan Krpec. Ten 
nám �íkal, že se královna dožívá 3-5 let a d�lnice se dožívají 1-2 m�síce. 
V zim� je královna uprost�ed úlu a v�ely se pohybují z kraje doprost�ed. 
Teplota v úlu se pohybuje kolem 37 °C. 

U hasi�� jsme se dozv�d�li, že hadice jsou z konopí a jsou dlouhé až 
20 m. A hasi�ský sbor byl založen 6. �ervence 1930. Základní kámen byl
�	ložen v roce 1932. Auto má velikost až na 8 kubík� vody. 
  

Žaneta Wiednerová 
 
 
7. t�ída 
 

Dne 18. listopadu 7. t�ída navštívila požární zbrojnici. Dozv�d�li jsme 
se mnoho zajímavostí, které si ani nem�žeme p�edstavit. 

Za�átkem programu byla prohlídka hasi�ského vozu, který obsahoval 
spoustu zajímavých v�cí, které pot�ebují k zásahu, aby mohli uhasit, vyprostit 
nebo vy�erpat vodu. Ukázali nám také základní kámen, který byl položen roku 
1932, a základní informace o stavb� a rekonstrukci budovy, která by taky 
m�la prob�hnout v následujícím roce. Dále jsme se šli podívat do dnešní 



klubovny, kde kdysi stávala garáž. Podívali jsme se na staré vybavení nap�. 
p�ilby a hadice. 
ekli nám o r�zných akcích, které bývaly sou�ástí jejich práce. 
Dnes jsou také sout�že mužských a ženských družstev, kde závodí na rychlost 
a odhodlanost. Na stupních vít�z� se neocitli jen jednou, ale víc než 
dvacetkrát. 

Nakonec nám pro zajímavost ukázali fotky z povodní v roce 1999. 
 

Ivana Ku�erová a Kate�ina Jane�ková 
 
 

V pátek dne 18. 11. 2011 jsme m�li tzv. projektové dopoledne. Hned 
druhou vyu�ovací hodinu na nás už �ekal pan Pla�ek, který nám ud�lal 
p�ednášku o junácích. Dozv�d�li jsme se, že první takové spolky vznikly už 
p�ed 1. sv�tovou válkou. Dále jsme se také dozv�d�li, jak vypadaly první 
tábory. Sami jsme si zkusili zahrát dv� hry, které v té dob� byly velmi 
oblíbené. Pan Pla�ek doplnil své zajímavé vypráv�ní fotkami a kronikou 
spolku, ke kterému sám pat�il. Poté jsme se p�emístili do naší obecní hasi�ské 
zbrojnice, kde nám ud�lal p�ednášku pan Kr�. Nejprve jsme se dozv�d�li, jak 
vlastn� hasi�ský sbor vznikl, kdy a kdo ho založil. Prohlédli jsme si také 
hasi�ské vybavení a nakonec jsme skon�ili uvnit� bývalé garáže požárních aut. 
Pan Kr� nám ukázal hodn� zajímavých fotografií. Mohli jsme si také 
prohlédnout plno cen, které hasi�i získali. Poté jsme se všichni vrátili s hlavou 
plnou informací do školy.  

 
Markéta Kup�áková 

 
 

22. 11. 2011 p�išla k nám do školy paní 
Marie Skurková z Myslíku, aby nám povypráv�la 
o národopisném souboru Myslíkovjan, ve kterém v 50. 
a po�átkem 60. let tan�ila.  

P�inesla nám také ukázat sv�j tehdejší kroj, 
který si sama ušila, a také pletené pun�ochy, které také 
sama pletla. Obdivovaly jsme její zru�nost a také to, jak 
je po tolika letech kroj stále udržovaný. 



P�i popíjení �aje jsme poslouchaly, jak to tehdy v souboru chodilo.  Na 
fotografiích z �innosti souboru byla vždy vid�t spokojenost a veselost, to 
potvrdila i paní Skurková, že radost a veselí k souboru nutn� pat�ilo. 
Popisovala, jak na vystoupení jezdili i do okolních vesnic, za vystoupení 
dostávali vždy jenom ve�e�i. Bylo vid�t, že na dobu, kterou strávila v souboru, 
vzpomíná s láskou a pot�šením. Jen si povzdechla, že p�estože pro nás je to 
hodn� dávno, ona nem�že uv��it, jak to všechno rychle uteklo. 

Nakonec si kroj vyzkoušela naše Iva, moc jí slušel. 
Paní Skurkové jsme za její vzpomínání p�kn� pod�kovali a p�emýšleli 

nad tím, jestli za padesát let budeme mít na n�co také tak p�kn� vzpomínat. 
 

Hanka Polášková a Bára Krestová 
 
 
 
 
 
 



8. t�ída 
 
 V pátek 18. 11. 2011 se v naší škole uskute�nil „projektový den“. 
Prvním vypráv�ním nás provázel pan Pla�ek, který vypráv�l o vzniku 
skautingu ve sv�t� a o jeho vzniku v Palkovicích. 
 Vše za�alo v Anglii, která m�la r�zné kolonie a mimo jiné také državy 
v Africe. Kv�li tomuto vznikly burské války na jihu Afriky, p�i kterých došlo 
v pozd�jší dob� k p�ím��í.  
 Zakladatelem skautingu byl generál Robert Baden-Powell, který se p�i 
p�íjezdu z Afriky do Anglie dozv�d�l, že by cht�li mladí lidé n�co d�lat a n��ím 
se zabývat. Proto založil roku 
1908 sv�tové hnutí skauting. 
V Praze jej založil pan Antonín 
Benjamín Svojsík, který trval na 
tom, že si jsou všichni ve 
skautingu rovni. Jak bohatí, tak 
chudí. Proto vznikly mezi d�tmi 
p�ezdívky. �initelé skautingu se 
snažili o rozvoj d�tí. 
 Skauting se dostal 
postupn� za Rakouska-Uherska 
z Prahy do Palkovic, u nás vznikl 
roku 1938 a jeho zakladatelem 
byl pan Josef Šlajer. 
 Skaut se hodn� rozvinul, ale s p�íchodem 2. sv�tové války byl roku 
1940 poprvé zakázán. Skauti vstupovali do klubu „Ká�at“ (Klub �eských 
turist�) a po konci války roku 1945 za�al nový život skaut�. Byl o n�j velký 
zájem, a proto museli být n�kte�í odmítnuti. Oddíl skaut� tvo�ily družiny, 
v jedné družin� bylo 5–6 d�tí. 

Roku 1949 byl skaut pod vlivem jedné politické strany znovu zrušen. 
V �ervnu roku 1968 byl založen oddíl Ost�íži, který získal název „Modré šípy“. 
  S p�íchodem roku 1970 byl skauting již pot�etí zrušen a jeho �lenové 
m�li na výb�r t�i možnosti: skon�it se skautem, p�ejít k pionýr�m, nebo odejít 
do Klubu �eských turist�. Po t�ech letech v pionýru p�ešli všichni k turist�m. 
 Každý skaut musel také um�t dob�e va�it. Jejich nejoblíben�jšími jídly 
byly nap�íklad rizoto, lunchmeat (ope�ená vep�ová konzerva), guláš kanada 
a pistolnický guláš. V p�ípad� nutnosti jedli tzv. záchranu kuchyn� – nakrájené 
rohlíky, které se v kotlíku zalily mlékem. 



 Velmi oblíbené hry byly nap�. „Hledáme se“. D�ti dostaly líste�ky 
s názvy zví�at (ko�ky, krávy, kozy, psi) a hledali se podle zvuk�, které dané 
zví�e vydává. Úsp�šná hra v p�írod� byla „Kaš, kaš“, kterou vymyslel Ivan 
Mládek, je to druh hry na schovávanou. 
 Roku 2008 byl oddíl Modré šípy v Palkovicích oficiáln� zrušen. 
 

    Barbora Rajnochová 
 

 
 

V projektovém dnu jsme si povídali s panem Jind�ichem Pla�kem 
o skautingu a turistice. 

Skauting vznikl v Anglii r. 1908 díky burským válkám na jihu Afriky, 
Anglie se jí totiž také zú�astnila, byla však obklí�ena. I když se zdálo, že není 
úniku, plukovník Robert Balden-Powell vymyslel taktiku, ve které nenápadní 
hoši dopomohli k út�ku tím, že stopovali. Skaut znamená stopa�. 

Po návratu do Anglie založil skauting, protože zjistil, že p�írodním 
zp�sobem života se získává odolnost a �lov�k si ví skoro vždycky se vším rady. 



Skauting byl ur�en nejd�íve pro chlapce, až pozd�ji pro dívky. V �R se objevil 
nejd�íve v Praze díky Antonínu Benjamínu Svojsíkovi. Nenazýval se skauting, 
ale Junák.  

V Palkovicích ho zavedl pan Josef Šlajer v roce 1938. Roku 1940 byl 
skauting poprvé kv�li 2. sv�tové válce a Hitlerovi zakázán. Skauti se však 
necht�li rozejít, nebo� jejich heslem bylo „skautem jednou, skautem navždy.“ 
Proto založili K�T – Klub �eských turist�, �íkali si ká�ata. Tento oddíl byl d�len 
na družiny. Nejv�tší rozmach skaut� v Palkovicích byl po válce r. 1945, 
protože byl skauting znovu povolen. 

Podruhé byl skauting rozpušt�n r. 1949, znovu se uvolnil v roce 1968. 
Vznikl nový oddíl s názvem Modré šípy, byl d�len na družiny, jedna z nich 
nesla název Ost�íži a pan Pla�ek se stal jejím vedoucím. V oddíle si sestavili 
„totem“, na kterém byly r�zné znaky, nap�. had – zna�il opatrnost, pes – 
v�rnost, šíp – up�ímnost, �estnost, sm��oval ke slunci – k dobru, sova – 
moudrost, kotva – znamenala nad�ji atd. Heslo skaut� bylo „Bu� p�ipraven!“ 

T�etí a poslední obnova skautingu nastala v roce 1970. 
Nejoblíben�jší jídla skaut� byla: rizoto, lunchmeat, guláš, pistolnický 

guláš a krupicová polévka s masoxem. Když jim došlo jídlo, uva�ili tzv. 
záchranu táborové kuchyn�, což bylo mléko se suchými rohlíky umíchané na 
kaši.  

V oddíle se u�ili signalizaci a zdravov�d�, získané v�domosti se jim 
hodily na r�zných turistických akcích, ke kterým pat�ily výpravy, tábory, 



závody a n�kolikadenní putování po �R. Pan Pla�ek nám vypráv�l o tábo�e ve 
Žlabov�, kterému se �íkalo tábor mlok�, protože jich zde bylo pohojnu, 
a o tábo�e v Jeseníkách, kde bylo jednomu chlapci špatn�, a musel být 
odvezen na pohotovost. 

Vznikaly také �asopisy Turista a Zelená� . 
Zahráli jsme si dv� hry „Hledáme se“ a „Hra na králíka.“ 
Setkání s panem Pla�kem bylo velice zajímavé. 

 
Na druhé besed� nám vypráv�l pan Stanislav Harabiš o t�lovýchovném 

hnutí v Palkovicích a paní Martina Mertová o oddílu sportovní gymnastiky.  
 D�jiny Sokola sahají do 
roku 1862, kdy jej Miroslav 
Tyrš založil. Sokol vznikl díky 
omezení moci šlechty, lidé 
m�li tím pádem více volného 
�asu. Sokolstvo pobývalo 
v t�locvi�n�. Jeho zásady byly 
�estnost, hrdost a oddanost. 
Cvi�ili zde prosté, nenáro�né 
cviky a odmítali sporty. 
K ná�adím Sokola pat�ily 
žín�nky, bradla, hrazda, kruhy 
a skokanský m�stek. M�li své 
heslo: „Bohatý bu� bratrem 
chudého.“  

V Palkovicích vznikla T�locvi�ná jednota Sokol v roce 1912, prvním 
p�edsedou se stal Metod�j Bartoník. Sokol nem�l svou t�locvi�nu, proto 
museli jeho �lenové cvi�it v sále restaurace. B�hem 1. sv�tové války byl  Sokol 
zrušen, jejich bývalí �lenové byli posláni do p�ední linie. Po válce byl Sokol 
obnoven. 
 V roce 1931 za�al hrát Alois Morys na Ba�in� kopanou, vznikl 
Sportovní klub Olešná a setrval po celou dobu 2. sv�tové války, protože to byl 
jediný sport, který byl N�mci povolen. Sokol byl ale roku 1940 zakázán, 
mnoho �len� skon�ilo v koncentra�ních táborech. Palkovická kronika sokolská 
byla schována ve schodech u paní u�itelky Marie Bílkové.   
 Po válce se roku 1948 s nástupem komunismu spojily všechny 
t�locvi�né jednoty a za�aly se od roku 1955 co p�t let konat spartakiády. Ženy 
a d�ti z Palkovic se zú�astnily každé z nich, nechyb�ly ani na poslední 



spartakiád� v roce 1985. V 60. letech bylo vybudováno h�išt� s tribunou 
a šatnami, vznikla p�ehrada Olešná, která byla využívána k provozování 
vodních sport�, jako je nap�íklad jachting. 
 V roce 1970 vznikla v Palkovicích sjezdovka, kterou až dodnes využívá 
široká ve�ejnost, v roce 1971 oddíl odbíjené, v roce 1972 oddíl sportovní 
gymnastiky a v roce 1974 byl položen základní kámen t�locvi�ny. Stavba stála 
4 milióny a bylo na ní odpracováno celoobecními brigádami asi 27 000 hodin. 
Byla slavnostn� otev�ena v roce 1978, v roce 2005 se k ní p�istav�l velký sál, 
rozší�il se starý a byly vybudovány klubovny. V dnešní dob� má TJ Sokol 
Palkovice šest oddíl�, t�locvi�na je pln� využívána. 
 Na záv�r povídání následovala ukázka gymnastických cvik�.   
 

   Michaela Žváková a Kate�ina Kubicová 
 
 
9. t�ída 
 

Dne 18. 11. 2011 jsme se zú�astnili projektového dne, který byl 
v�nován mnoha skupinám, vznikajícím b�hem 1. a 2. sv�tové války. Pan 
Harabiš nám povypráv�l o historii Sokola v Palkovicích. Taky nám ukázal 
kroniku našich Sokol�, která byla v dob� války pe�liv� ukryta ve schodech. 
Dalšími památnými ukázkami byla nap�íklad �lenská kniha, ve které byli 
zapsáni �lenové Sokola, a také inventá�, do n�hož se zapisovaly v�ci anebo 
ná�adí, které si po�ídili za úspory. Po p�ednášce pana Harabiše jsme se 
p�esunuli do školy, kde už na nás �ekal pan Pavel Krpec. Od n�j jsme se 
dozv�d�li mnoho zajímavých v�cí o v�elách a podmínkách nutných k jejich 
p�ežití. Nap�íklad jsme se dozv�d�li, že kdysi byl tehdejší v�ela� neboli brtník 
rád, že za celý rok m�l 30 kilogram� medu. Také už víme, co je pro v�ely 
velkou hrozbou. Celý tento den byl velmi nau�ný, velice se nám všem líbil 
a d�kujeme panu Harabišovi a panu Krpcovi za �as, který nám v�novali.  

 
Magdaléna Králíková 

 
 

Náš projektový den za�al tím, že jsme se odebrali do t�locvi�ny, kde 
na nás �ekal pan Harabiš a paní Mertová. Pan Harabiš m�l pro nás p�ipraveno 
povídání o r�zných spolcích a o Sokolu. 



Sokol byl v Palkovicích založen p�ed 1. sv�tovou válkou a mladí 
gymnasté trénovali nejprve ve velmi malém sálu u Tomise, kde nem�li tém�� 
nic. Jen dv� žín�nky a bradla. V dnešní dob� je to celkem nep�edstavitelné. 
M�li i svou kroniku, inventá� a soupis �len�, které byly v pr�b�hu války 
uschované ve schodech. Jen díky �ádnému uschování jsou tyto knihy stále 
k nahlédnutí a my jsme m�li možnost si je prohlédnout.  

Spolek má šest oddíl� a jeden z nich je rozd�len do dalších dvanácti 
podkategorií. P�i napoušt�ní p�ehrady Olešná vznikl nový oddíl, a to 
jachtingu, který m�l zpo�átku málo �len� a jen jednu lo�, kterou si �lenové 
sami vyrobili. Postupem �asu získávali stále více a více �len�. Jelikož cht�l 
spolek novou t�locvi�nu, za�aly se shán�t peníze, což se nakonec poda�ilo 
a v roce 1974 se zapo�alo se stavbou. Na výstavb� nové t�locvi�ny se podílela 
celá vesnice.  

Na záv�r nám ukázaly malé gymnastky svoje p�edstavení a my se pak  
p�esunuli do školy, kde m�l pro nás v�ela� Pavel Krpec p�ipravenou besedu 
o v�elách.  

První organizace v�ela�� v Palkovicích vznikla roku 1993 a kdysi se jim 
�íkalo brtníci. Dozv�d�li jsme se, kdy vylétá královna, co se používá na 



zklidn�ní v�el, kolik královna naklade vají�ek a spoustu dalších zajímavých 
informací, které byly doprovázeny r�znými obrázky.  
 Tento den byl zajímavý a jsem ráda, že se tyto besedy z historie naší 
obce na naší škole konají. 

 
Pavla Warzechová 

 
 

Dne 18. listopadu nás navštívil pan Krpec za ú�elem �íci nám n�co 
o v�ela�ství a o historii v�ela�ství u nás. Nejprve nám vypráv�l obecné v�ci 
okolo v�ela�ství. 
ekl nám, že se med získává ze stroje, který se nazývá 
medomet, že se med musí scedit. Také nám sd�lil i zajímavosti, co se týká 
v�el. Nap�íklad že ve v�elím úlu m�že být až 80 000 jedinc� a z toho 500 až 
1 000 trubc�. Kdysi v�ela�i byli rádi, když z úlu získali 30 kg medu, v dnešní 
dob� mají v�ela�i z úlu až 70 kg. Dozv�d�li jsme se také to, že se královn� 
odst�ihne kousek k�ídla, kv�li tomu nem�že královna odlet�t, tím pádem 
neodletí ani roj. Dále jsme se dozv�d�li o v�elích nemocech. Avšak v�ely se 
nevyužívají jen pro med. Produkují taktéž jed, který se p�idává do mastí, 
propolis (je rozpustný v lihu a má lé�ivé ú�inky) a také vosk, který využívají 
pro stavbu bun�k, které vydrží až 4 roky. Pozoruhodné na t�chto bu�kách je 
to, že i bez jakékoliv p�edlohy jsou v�ely schopny postavit je tak, že jsou 
naprosto stejné. Také jsme si �ekli n�co o alergii na v�elí bodnutí a jaké jsou 
reakce. Pan Krpec nám také �ekl n�co málo o oble�ení, které v�ela�i obvykle 
nosí. Tento od�v se skládá ze skafandru, který je z hrubší bavlny a slouží jako 
ochrana, a rukavic. 

Posledních deset minut našeho setkání v�noval pan Krpec historii 
v�ela�ství. Za�al rokem 1868, kdy bylo založeno v�ela�ství v našich zemích, 
roku 1901 byla založena místecká organizace a o dva roky pozd�ji byla 
podobná organizace založena i v Palkovicích. Do této organizace spadal 
i Myslík a spodní �ást Metylovic. 
 

Zuzana Seidlerová 
 
 
V�ela�ský spolek byl u nás založen v roce 1868. Místecká organizace 

byla založena v roce 1901 a pozd�ji byla založena i organizace v Palkovicích 
(spolu s Myslíkem a okrajovou �ástí Metylovic). P�edsedou v�ela�ského 



spolku v Palkovicích je pan Tomáš Kr� a zákonným referentem je pan Pavel 
Krpec. V sou�asnosti má spolek 56 v�ela�� (muž�) a 10 v�ela�ek (žen). 

V�ely, jak je známe dnes, mohou vyprodukovat až 60–70 kg medu, 
ovšem v d�ív�jších dobách to bylo pouze 30 kg. V jednom úlu m�že žít až 
80 000 jedinc�, kte�í se rozlišují na d�lnice, trubce a královnu. D�lnice zajiš�ují 
pyl, trubci se p�edevším cht�jí rozmnožovat (je jich pouze 500–1000) 
a královna, jinak také matka, klade vají�ka, je 2x v�tší než d�lnice a z úlu 
vylétá jen p�i rojení. V�ela� se snaží rojení zabránit, nebo� p�i n�m snadno 
ztratí své v�ely. Když k vyrojení v�el dojde, vytvá�ejí tzv. hrozen. Jedním ze 
zp�sob�, jak rojení zabránit, je ust�ihnout královn� kousek k�ídla. 

Jako lidem, tak i v�elám hrozí nemoci. Jednou z nich je nap�. mor 
v�elího plodu. Je to bakteriální nemoc, která m�že p�etrvat i 30 let. Jediná 
možnost, jak se této nemoci zbavit, je všechno kompletn� spálit. 
 V�ely jsou chovány nejen pro med, ale také pro propolis nebo vosk. 
Jednou ze zajímavostí, kterou v�ely mají, je, že všechny bu�ky, které v�ely 
postaví, jsou stejn� velké, i p�esto, že jsou stav�ny ve tm�. 

Na záv�r lze snad jen dodat, že v�ely ur�itým zp�sobem zasahují do 
života každého z nás. 

Simona Dárková 
 



Dne 24. 11. za námi do školy zavítala paní u�itelka V�ra Kahánková, 
aby nám povypráv�la o kultu�e v Palkovicích po 2. sv�tové válce se 
zam��ením na národopis a ochotnické divadlo. 

Paní u�itelka velice mile a s láskou popisovala své vzpomínky, kdy 
jako malá s obdivem pozorovala divadelní d�ní. Mým úkolem bylo její 
vypráv�ní zapsat. Kdybych to m�la p�evypráv�t sama, ur�it� bych na n�co 
zapomn�la, a proto jsme paní u�itelku požádali o následující shrnutí. 

 
                                                      Barbora Jurenková 

 
 

Byla jsem požádána mými bývalými kolegy, abych v rámci školního 
projektu na téma divadlo pobesedovala s žáky naší školy. Oslovili m� proto, 
že moje maminka Ludmila Bílská v�novala kultu�e v Palkovicích 20 let svého 
života bez nároku na honorá�, samoz�ejm� vedle svého u�itelského povolání. 
Na besed� i v tomto �lánku jsem se opírala o vlastní vzpomínky, podrobn�jší 
údaje jsou v obecní kronice z té doby. 

Moje maminka zde u�ila od roku 1950 a zhruba v té dob� tady spolu 
se skupinou mladých lidí založila národopisný soubor, který fungoval asi 5 let. 
Vznikl z p�irozené pot�eby kulturního vyžití mladých lidí v dob�, kdy nebyla 
televize a jedinou kulturou tady bylo kino. Soubor si vlastními silami z v�tší 
�ásti ušil kroje, našel mezi ob�any i muzikanty a mamka sestavovala 
národopisná pásma. P�itom používala nejen jedine�nou janá�kovskou tradici 
lidových písní a poezie, ale sbírala písn� i od žijících pam�tník�. Soubor se 
ú�astnil i sout�ží a umis�oval se úsp�šn� i v krajském kole lidové tvo�ivosti. 
Nakonec z n�j vzniklo asi 9 manželství, �ímž byl zpe�et�n jeho konec. 

Jsem hrdá na to, že ob�ané Palkovic vždy m�li zájem o divadlo, a tak 
zhruba v této dob� za�ala obec organizovat hromadné zájezdy do divadla 
v Ostrav�, které trvají dodnes. Byl tady mladý u�itelský sbor, a tak se domluvili, 
že založí ochotnické divadlo. P�ibrali ješt� lidi z obce i z Frýdku-Místku 
a nacvi�ili svou první hru "Morálka paní Dulské". Hru vybrala, titulní roli 
vytvo�ila i celé to režírovala moje maminka, tehdy ješt� �epeláková. Herci, 
kte�í divadlem prošli, byli manželé Holubovi, Pastorovi, Horylovi, Chlebkovi, 
sestry R�žena Bílková a Anna Chýlková, Anna Ju�enová, Marcela Harabišová, 
Anna Zátopková, Alois Ba�a, František Štefek, Miroslav Toman, Vladimír Ba�a, 
Ji�í Hlavá�, Stanislav Vašínek, Jan Krulikovský a další. Technickou podporu 
d�lali postupn� Ota Chmel, Jan Haluzík, Alois Bílský, Jan Zeman, pan Seibert 
a jiní. Napovídala paní u�itelka Rusková a pozd�ji Marie Kocichová. 



Divadlo také zažilo tragédii, kdy mladý chlapec Jožka Horsák jel pro 
maskéra pana Zezuláka do Frýdlantu a na tehdy nechrán�ném železni�ním 
p�ejezdu jej zabil vlak. 

Každý rok herci nacvi�ili jedno p�edstavení. Šlo o divadla sv�tové 
klasiky, komedie i detektivky. Než se ale za�alo hrát, zabralo režisérce 
spoustu �asu p�e�íst a najít hry tak, aby m�ly úrove� a zárove� aby si všichni 
zahráli. N�kdy režisérka jela až do Prahy, aby vid�la t�eba "Deník Anny 
Frankové" v Divadle na Vinohradech a potom to nacvi�ovala u nás. Jednalo se 
o jedno z nejnáro�n�jších p�edstavení i po technické stránce, a to v našich 
tehdy "polních" podmínkách. Scéna byla tvo�ena z toho, co režisérka a herci 
donesli z domu, kulis bylo málo. Jednou z p�ekážek také bylo to, že hry 
západních zahrani�ních autor� byly devizov� zpoplatn�ny a ochotnické 
soubory je sm�ly zahrát jen dvakrát. S jinými hrami se jezdilo do okolních 
obcí, a dokonce i na Slovensko, kde byla vytvo�ena vým�nná družba. Soubor 
se pravideln� ú�astnil i sout�ží, kde se mu dostalo mnohých ocen�ní 
i konstruktivní kritiky, ale vždy to vedlo k tomu, aby soubor v práci pokra�oval 
a snažil se co nejvíce zdokonalit svoji práci. Takto fungovali až do roku 1970, 
kdy paní Bílská odešla �ídit školu do Kozlovic a p�edala režii souboru panu 
Aloisi Ba�ovi, velmi zapálenému divadelníkovi, který v práci pokra�oval. 

Byla jsem mile p�ekvapena zájmem d�tí o tuto tematiku, velmi rychle 
se mezi námi vytvo�il kontakt a u srdce m� h�eje, že v naší obci máme tak 
nad�jné mladé lidi. 

Záv�rem u této p�íležitosti chci vzpomenout 10. výro�í úmrtí paní 
Ludmily Bílské, které uplynulo 25. zá�í. 

               
                                        Mgr. V�ra Kahánková 

 
 
BESEDY NA MYSLÍKU 
 

V pátek 18. 11. se konala beseda k tématu ,,Spolky 20. století“ na 
Myslíku u staré školy. Poslouchali jsme pam�tníky, ke kterým také pat�í paní 
u�itelka Ondra�ková. M�li jsme možnost prohlédnout si kroniky organizace 
Sokol a r�zné fotografie �len�. Vid�li jsme sbírku r�zných druh� krabi�ek od 
sirek. Pro zpest�ení výkladu bylo možno vid�t model letadla, které vyráb�l 
jeden z pam�tník�. Na konci jsme se nabídli, že umyjeme nádobí. Hana 
Polášková umyla, já jsem utíral a Eva Radová uklízela do sk�ín�k. Když už bylo 
všechno hotovo, byli jsme pochváleni. P�i odchodu ze školy nám málem ujel 



autobus, ale našt�stí jsme ho stihli dob�hnout. Dostali jsme se v po�ádku 
dom� a to je hlavní. 

 
Jan Kucha�, 7. t�. 

 
 

Dne 18. 11. 2011 se skupina žák� ZŠ Palkovice zú�astnila besedy 
k výstav� „Zájmy a sport 20. století“, kterou zorganizovala Mgr. Jind�iška 
Ondra�ková. Tato beseda se konala v budov� víceú�elového sportovišt� 
(stará škola) Myslík. Do spole�enské místnosti paní Ondra�ková pozvala pana 

Františka Vlka, který nám vypráv�l 
o modelá�ství letadel. Jak se vyráb�ly, 
vy�ezávaly a lepily. Dále byl pozván 
pan Alois Davídek, který nám n�co �ekl 
o své sbírce zápalek a také je donesl 
ukázat. Vid�li jsme i r�zné kroniky. P�i 
vypráv�ní byla p�íjemná atmosféra, 
bylo to zajímavé a také jsme se 
dozv�d�li plno nových v�cí! 

 
Denisa Krpcová, 7. t�. 

 
 

V pátek 18. 11. 2011 jsme se zú�astnili besedy o spole�enském život� 
v minulém století na Myslíku.  

Bylo nás asi 20 d�tí, 
p�edevším ty, které bydlí na Myslíku 
nebo v blízkém okolí. V besed� 
vystoupili paní u�itelka Jind�iška 
Ondra�ková, pan František Vlk 
a pan Alois Davídek. Paní u�itelka 
Ondra�ková nám vypráv�la 
o spolcích, které v té dob� na 
Myslíku existovaly. Nejvíce nás 
udivilo to, že první vznikl už roku 
1908, což byl Ochotnický divadelní 
spolek, jehož p�edstaviteli byli 
nap�.: pan Augustin Hrn�árek a pan Josef Müller. Od tohoto roku až do roku 



1975 takovýchto spolk� na Myslíku vzniklo 17. Panovala v nich �asto rivalita, 
ale i sout�živost. P�i listování v kronikách jsme se do�etli, že to byly nap�. tyto 
spolky: Jednota �eskoslovenského orla (1935, t�lovýchovný spolek), Svaz 
�eské mládeže (1945), VESNA (1948, divadelní spolek), �eský zahrádká�ský 
svaz (1963), �eský svaz žen (1945) a další.  

Pan Alois Davídek nám mj. ukázal �ást své rozsáhlé sbírky nálepek, 
pan František Vlk vypráv�l o sportovním a kulturním d�ní na Myslíku. 

Sami jsme se p�esv�d�ili o tom, že o historii Myslíku víme velmi málo 
a že je docela zajímavé do minulosti alespo� trochu nahlédnout. 

               
  Adéla Kasper�íková, 9. t�. 

 
 
  Pan František Vlk byl v obci p�edevším znám svou �inností s mládeží 
ve svazarmu. Jeho vystoupení na besed� zapsal jeden z ú�astník�: 
 

Svazarm byl spolek, kde si d�ti mohly zast�ílet ze vzduchovky 
a vyzkoušet i jiné �innosti – byla to vlastn� taková „civilní“ armáda. Vždy 
v lét� po�ádali pro d�ti stezku odvahy. Nejd�íve se chodilo po lese, kde šli 
všichni najednou, hledali bonbóny a jiné sladkosti. Až nastala velká noc, 
chodilo se po p�edem vyzna�ené trase až na H�rky. Chodil každý sám. 
Samoz�ejm� kolem trati byly rozestav�ny hlídky, kterými všichni ú�astníci 
museli projít – a taky proto, kdyby se n�kdo ztratil, a� se rychleji najde. Stezka 
odvahy byla tradi�n� zakon�ena na h�išti, a to v okamžiku, kdy všichni došli 
zpátky. Pak bylo opékání vu�t�. 

Ve svazarmu 
byly také d�ti, které 
stav�ly modely letadel. 
Takový model byl velmi 
lehký, protože se stav�l 
z balzy, což je velmi 
lehké d�evo. Tento 
materiál byl ale i velmi 
drahý. Doba stav�ní 
závisela na náro�nosti 
a velikosti modelu. 

Tento koní�ek byl pro trp�livé a zru�né. Je to tak proto, že když �lov�k není 
trp�livý, tak to „odflákne“, a kdyby nebyl zru�ný, tak je to sm�la. N�kte�í za to 



nemohli, že nebyli zru�ní, i když byli trp�liví, tak to bylo k ni�emu. Modely se 
stav�ly podle nejd�ív navržených plánk�, které si modelá� bu� ud�lal sám, 
nebo mu s nimi n�kdo pomohl. Na Myslíku však nebylo žádné místo, kde by 
se tyto modely mohly poušt�t, protože na Myslíku jsou kopce. Z toho d�vodu 
se tato �innost d�lala v Kozlovicích anebo ve Frenštát� pod Radhošt�m. Ne 
vždycky všechny modely z�staly nepoškozeny, n�kdy se dokonce i n�který 
model ztratil. To muselo být pro modelá�e ur�it� velmi smutné, strávit m�síc 
nebo i více nad modelem, který se mu potom p�i letu ztratil. 

 
David Kolá�, 8. t�. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záv�r 
 
               Projekt Sportovní a zájmová �innost v Palkovicích ve 20. století se 
skládal ze dvou �ástí. Vytvo�it výstavu – expozici všeho materiálu k tomuto 
tématu a pak uspo�ádat besedy žák� s pam�tníky pop�. samotnými 
zakladateli jednotlivých složek. 
               Hlavním úkolem celé akce bylo seznámit žáky s existencí a historií 
spolk�, organizací, které pracovaly v dob� mládí jejich prarodi�� 
a praprarodi��. Mnohé z nich p�etrvávají doposud a samotné d�ti jsou jejími 
�leny. 
                Nakonec se nasbíralo množství materiálu, a to r�znorodého, hlavn� 
však fotografií. 

Za pomocí místních pam�tník�, jejich zap�j�ených exponát� a hlavn� 
vzpomínek byla vytvo�ena výstava, která oslovila nejen naše žáky, ale 
i množství p�ítomných. Zvlášt�, když se na mnohých fotografiích sami poznali.    
                Další �ástí projektu byly jednotlivé besedy žák� s pam�tníky, kde 
nejen d�ti vyslechly samotná fakta a vzpomínky, ale také si mohly 
prohlédnout jednotlivá p�sobišt� jako hasi�skou zbrojnici, t�locvi�nu, 
mysliveckou chatu. 
                 Záv�rem zbývá jen pod�kovat všem, kte�í p�ipravili a zap�j�ili a� už 
fotografie �i jiné dnes už historicky hodnotné materiály, všem, kte�í byli 
ochotni zavzpomínat, vypráv�t a v�novat sv�j volný �as této akci. Setkali jsme 
se u všech oslovených s velkou ochotou a porozum�ním.  
                 Doufejme, že i naše d�ti si uv�domují, že spole�né zájmy, koní�ky, 
záliby, jejichž historii si malinko p�iblížily, jsou pro život d�ležité a že je t�eba 
v nich i nadále pokra�ovat. 
 

                                                                                             Mgr. V�ra Krpcová 
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Spolky v obci Palkovice 
 
Ob�ané Palkovic se sdružovali do r�zných spolk�, mezi nimiž panovala nejen 

sout�živost, ale �asto i rivalita. V pr�b�hu let byly v obci zaznamenány tyto spolky: 
 

Název Vznik �innost P�edstavitelé 
Orel 1908 t�locvi�ný spolek, zánik v roce 1948 P. Valentin Zavadil, Pavel 

Široký, Karel Ba�a,  
P. Albín Mácha  

Sokol 1912 t�locvi�ný spolek, od roku 1948 nový název 
TJ Sokol Palkovice 

Alois Zlý, Metod�j 
Bartoník, Miroslav Volný 

DTJ 1921 t�locvi�ný spolek vznikl 8. 9. 1921 Jan Halenka, Bohumír 
Prokop, Alois Hlavá� 

�eský svaz zahrádká�� 1925  zájmová organizace sdružující ob�any 
se zájmem o p�stování ovoce, zeleniny 

Alois Zlý, Václav Mi�ulka

Hasi�ský sbor 1930 dobrovolné sdružení ob�an�, jejichž úkolem 
byla ochrana majetku v obci 

starosta Vilém Kubala, S. 
Široký, Ferdinand Rohel 

SK Olešná 1931 t�locvi�ný spolek, oddíl kopané Alois Morys, Ludvík 
Palauzga, Frant. Chlebek 

A. D. S. K. 1935 t�locvi�ný spolek Josef Zp�vák, Mir. Bílek 
1. skautský oddíl 1937 mládežnická organizace Miroslav Kublák, Josef 

Šlajer, František Vrubel 
Kuratorium  
pro mládež 

1942 jediná povolená organizace, která 
sdružovala mládež v obci, �innost ukon�ena 
po válce v roce 1945 

Drahomír Kr�, V�ra 
Geryková (nyní V�ra 
Kr�ová) 

Svaz �eské mládeže 1945 po dohod� politických stran vzniklo v obci 
nové sdružení mládeže 

Jan Stavinoha 

Lidová myslivecká 
spole�nost Palkovice 

1946 zájmová organizace sdružující ob�any 
se zájmem o ochranu lesní zv��e 

Frant. Bílek, Jan Koru�ák, 
Fr. Mi�ulka, Mirosl. Kiša 

Pionýr 1950 mládežnická organizace Stanislav Vyvial, Vladimír 
Lan�a, Zden�k Halata 

SVAZARM 1953 t�lovýchovná a sportovní organizace J. Grygar, Josef Chlebek 
�eský svaz  
chovatel� 

1964 zájmová organizace sdružující chovatelé 
zví�ectva 

Frant. Michalek, Antonín 
Žižka, Antonín Seibert 

Rybá�ský spolek 1967 zájmová organizace sdružující rybá�e  Rad. Halata, Stan. Harabiš
Modré šípy 1968 turistický a skautský oddíl, vznik 3. 6. Jind�ich Pla�ek 

Klub d�chodc� 1983 sdružuje ob�any d�chodového v�ku 
se zájmem o kulturní d�ní v obci a ve stát� 

Drahomír Kr�, pozd�ji 
Stan. Vyvial, Vilém Vlk 

Žlutý kvítek 1987 turistický oddíl mládeže, vnik 6. 5. Jaromír Šupina 
Honební spole�enstvo 

Palkovice 
1993 vznik 1. 4. 1993, zájmová organizace 

sdružující ob�any se zájmem o ochranu 
lesní zv��e 

Vladimír Kula, Radim 
Ba�a 

Základní organizace 
�eského svazu v�ela�� 

1993 zájmová organizace sdružující ob�any 
se zájmem o chov v�el, navazující 
na v�ela�ské tradice roku 1949 

Jan Sikora, Troj�ínský 
Stanislav, Václav Kula, 
Josef Zp�vák, Tomáš Kr� 

K�es�anské spole�enství 
mládeže AGAPÉ 

1994 organizuje mládež se zájmem o k�es�anství, 
sport, kulturu 

Šlachta Petr a Ji�í, 
Sasynová Šárka a Alena 

HC Palkovice 1995 hokejový oddíl Jaroslav �echmánek, 
Dalibor Mi�ulka 

ENDURO CLUB 1999 ob�anské sdružení motocyklových 
závodník�, vznik 22. 9. 

Josef Lukeš 

LUCKY BOYS 1999 šipka�i Ladislav Karp, Petr 
Kožuch, Frant. Pokluda, 
Petr Pokluda, Pavel Volný

HUR�ÁNEK 2000 folklórní ob�anské sdružení, vznik 24. 2. 
2000 

Lenka Kubalová, Yvona 
Hlisníkovská, Miroslava 
Kubalová  

 
 

Z knihy Jaromíra Šupiny Pohlednice z Palkovic. 
 
 
 
 
 



 

Spolky v obci Myslík 
 
Ob�ané Myslíku se sdružovali do r�zných spolk�, mezi nimiž panovala �asto rivalita, 

ale i sout�živost. V pr�b�hu let byly v obci zaznamenány tyto spolky: 
 

Název Vznik �innost P�edstavitelé 
Ochotnický  

divadelní spolek 
1908 divadelní kroužek, zanikl odchodem �len� 

do války v r. 1914 
Augustin Hrn�árek, Josef 
Müller 

DTJ 1924 d�lnická t�locvi�ná jednota  
Sbor dobrovolných 
hasi�� v Myslíku 

1929 zájmová organizace (vznik 19. 5.) Jan Slípek, Frant. Mališ, 
Jan 	ahan 

Federace proletá�ské 
t�lovýchovy (FTP) 

1933 t�lovýchovná organizace, zánik 7. 1. 1939 Alois Slípek, Frant. Mališ, 
Augustin Chýlek 

Jednota proletá�ské 
t�lovýchovy (JPT) 

1935 organizace fungovala pouze od 22. 8. 1935 
do roku 1939 

 

Jednota 
�eskoslovenského Orla 

1935 t�lovýchovný spolek (6. 4.), jehož �lenové 
byli nejprve sou�ásti Sokola obce Palkovic, 
zánik v roce 1941 

Ferdinand Konvi�ka,  
posledním starostou 
František Eliáš 

Skaut – Junák 1945 d�tská organizace, žádali o p�id�lení chaty 
Jana Waclavka jako klubovny 

 

Svaz �eské mládeže 1945 politická organizace mládeže vznikla již 
v kv�tnu 1945, avšak stanovy byly 
schváleny až 9. 2. 1949. Spolek trval až 
do roku 1989 pod r�znými názvy 

Jan N�mec, Pavla 
Chlebková 

Spolek divadelních 
ochotník� „Vesna“ 

1948 vznik 22. 10., �innost ukon�ena 21. 4. 1951  

Divadelní kroužek p�i 
místní rad� osv�tové 

1945 divadelní kroužek, zánik v r. 1947 Jarmila Gazdová, 
František Gazda 

Svaz �eskoslovenské 
mládeže 

 mládežnická organizace p�edsedou v roce 1980 
František Petr 

VESNA 1948 divadelní spolek, �innost ukon�ena v roce 
1986 

Frant. Gazda, Anton 
Jal�vka, B�et. Bojda 

Národopisná skupina 1948 �innost zahájena až v roce 1950, k ukon�ení 
dochází v roce 1961 

Jenovéfa Slípková, Fr. 
Gazda, J. Gazdová 

T�lovýchovná jednota 
Sokol Myslík 

1962 sportovní organizace (vznik 29. 7.), 
nejaktivn�jším oddílem je oddíl stolního 
tenisu a lyža�ský 

Ferdinand Chýlek, 
Vladislav Slípek 

�eský zahrádká�ský svaz 1963 zájmová organizace František Gazda, Miroslav 
Vyvial, František Jal�vka 

�eský svaz žen 1975 zájmová organizace byla ustavena v dubnu Antonie Sasynová 
Svazarm  mládežnická organizace Ji�í Jal�vka 

    
 
Z knihy Jaromíra Šupiny Pohlednice z Palkovic. 




