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Paní Františka Řmotová se narodila 15. října 1929. S rodiči a spolu se 
čtyřmi sestrami bydleli v české obci Klopina. Tatínek pracoval jako 
zámečník a maminka se starala o rodinu. 
     Žili poklidný život, dokud se nezačaly v 30. letech komplikovat vztahy 
s německým obyvatelstvem. V okolí začaly být aktivní skupiny 
Hitlerjugend, pochodovali z Úsova přes Klopinu do Rohle, která byla 
Německá. Bubnovali na bubínky a ve předu nesli prapor s hákovým 
křížem. Naháněli dětem strach a ony se před nimi schovávaly, jinak je 
donutili hajlovat. 
Paní Františce bylo 10 let, když začala válka, která pro rodinu přinesla 
řadu nebezpečných situací. Její tatínek musel pracovat v zemědělství v 
Úsově pro Němce. Byly žně a tatínek dostal zodpovědnost za mlátičku, 
jenže někdo z ní ukradl kožený řemen. Gestapo to vyšetřovalo, 
podezřelým byl i její tatínek. V noci zabouchali na okna a dveře a 
prohledávali jim dům. Celá rodina měla strach, nakonec to ale dobře 



dopadlo a tatínka neodvedli. Řemen gestapo nikde nenašlo, nejspíš to 
byla sabotáž partyzánů. 
     S partyzány spolupracoval i přítel od Františčiny starší sestry. Někdo 
ale jejich úkryt udal a gestapo tam šlo najisto. Dva na místě zastřelili, 
další odvezli do kocentračího tábora. Sestřině příteli se podařilo utéct do 
Klopiny, kde ho rodiče paní Františky ukryli na půdě v seně. Museli to 
držet v naprosté tajnosti i před dětmi, aby se to nikdo nedozvěděl. 
Skrývali ho až do osvobození Klopiny.
Na konci války, když se blížila Rudá armáda, tak se schovali ve sklepě u
sousedů, než přešla fronta. 

Po válce se paní Řmotová vdala, narodily se jí dvě děti a pracovala
 v družstvu. Nástup komunistů v roce 1948 jim život velmi zkomplikoval. 
Rodina byla totiž věřící a odmítla vstoupit do komunistické strany. 
Největší potíže měla dcera paní Řmotové, která byla ředitelkou mateřské
školky, ale jelikož nebyla ve straně, tak musela místo ředitelky opustit.
Když skončilo období komunismu roku 1989, celá rodina si oddechla. 
Dnes žije paní Řmotová poklidný život, velmi ráda čte a užívá si vnoučat 
a pravnoučat.


