
ŽIVOTOPIS –DrahomíraMrázková 
Drahomíra Mrázková se narodila 11.února 1938 

v Držkové. Je nejstarší z pěti dětí, jejími 

sourozenci jsou Zdeňka, Vlastimila, Radek a 

nejmladší Miluška.Oba rodiče, Emilie a Alois, 

pracovali ve firmě Baťa ve Zlíně. Jako malá 

znala cikánskou rodinu Herákových, kteří 

zemřeli v koncentračním táboře.Když začala 2. 

světová válka, měla jeden rok. Samotný začátek 

zná pouze z vyprávění. 

Když v roce 1944 začala paní Mrázková chodit do 

základní školy v Držkové, probíhala zrovna 

aktivita partyzánů.V obci žil jeden německý 

občan, jmenoval se Drechsler. Hlásil různé akce 

partyzánů a udával je do Zlína. Jednou si na 

Drechsler apočkali a zastřelili ho. 13. 

prosince přišla odplata Němců. 35 německých 

vojáků obsadili horní patro školy a vidělijak 

před malou loučkou se stromem, zastavuje 

německé auto a vystupovali z něj vojáci. 

Maminka paní Mrázkové si všimla že na ten strom 

něco montují. Nenapadlo ji nic jiného, než že 

budou někoho popravovat. Viděli jak už vedou 

mladého 19ti letého partyzána a chystají se ho 

popravit. Bylo to varování pro ty, co by chtěli 

pomoci partyzánům. Ze školy v Držkové musela 

přestoupit do Kašavy.  

Základní školu dochodila v Kašavě a přihlásila 

se na 11tiletku ve Zlíně, tzv. Masarykovy 

školy. Protože to bylo v době komunismu a její 

otec poté co vstoupil do strany a protože 



nesouhlasil s jejich ideály, tak zase 

vystoupil, tak to způsobilo, že jí režim 

nechtěl studium na gymnáziu umožnit, škola se 

však za výbornou studentku zaručila a mohla 

nastoupit.  

Zde také pokračovala s výborným prospěchem a 

dostala prospěchové stipendium. 

Protože finanční situace v rodině nebyla dobrá, 

tak po ukončení gymnázia nastoupila do prvního 

zaměstnání do Agroprojektu jako materiálová 

referentka. 

V roce 1961 se vdala za lesníka, měli spolu 2 

děti, staršího Milana a mladší Lenu. Žili v 

Hutích v hájence, postupem času si postavili 

dům v obci. 

Během mateřské dovolené si na dálku vystudovala 

vysokou školu pedagogickou v Olomouci obor 

matematika, fyzika. Poté začala pracovat jako 

učitelka na základní škole ve Fryštáku, na 

důchod učila také v Kašavě a provozovala 

doučování.  

 

Nyní se věnuje vnukům, luští různé křížovky a 

denně počítá příklady. Od roku 2000 do roku 

2021 také pracovala jako kronikářka a 8 let 

působila v obecním zastupitelstvu. Nikdy neměla 

řidičský průkaz, neměli auto, pouze motorku, na 

které také jezdila. Nejvíce až donedávna 

jezdila na kole. Paní Mrázková vždy byla 

skromná a spokojila se s málem. Celý život se 

snažila dobře a poctivě pracovat.  


