
Životopis                                                                  Josef Gross 

 

     Josef Gross se narodil 12. ledna 1935 Anně 

Grossové (rozené Valáškové) a Eduardu 

Grossovi jako nejstarší ze tří synů. Rodina žila 

v Únanově v budově místní Orlovny. Přestože 

dětství prožíval za druhé světové války, bylo 

podle jeho vzpomínek šťastné.  

Se svými kamarády trávil mnoho času v okolí 

Únanova, kde si hráli na vojáky, četníky, občas 

našli i vojenské patrony. Také měl rád fotbal a 

chodil cvičit do místního spolku Orel.  

Doma měli hospodářství, takže mezi jeho denní povinnosti patřila i péče o zvířata jako např. 

králíky a slepice. Vyrůstal se svými mladšími bratry Eduardem, narozeným v roce 1940 

a Ivanem, který se narodil v roce 1944. 

     Ke konci 2. světové války se celá rodina musela přestěhovat z Orlovny do budovy sýpky, 

kde potom žili. Josef Gross navštěvoval základní školu v Únanově, potom ve Znojmě na 

náměstí Republiky. Po ukončení základní školy se vyučil soustružníkem v Adamově ve 

strojírnách. Po vyučení nastoupil na vojnu. Potom začal pracovat v Únanově v Kaolince. 

Mezitím poznal svou budoucí manželku Růženu, která pocházela z nedalekých Výrovic, kam 

se společně přestěhovali. Po svatbě, která se konala v roce 1957, se jim narodila dcera Svatava 

a později syn Josef.  

     Pan Josef pracoval po celý svůj život v Únanově v Kaolince, práce ho bavila a našel zde 

i mnoho přátel. Doma měli také hospodářství, takže každý den musel nakrmit a obstarat 

dobytek. Po návratu z práce vzal kosu a šel pracovat na pole. Do důchodu odešel v roce 1993. 

     Mezi jeho záliby patřil tanec a hudba. S manželkou rádi navštěvovali zábavy. Mezi další 

záliby patří také chov angorských králíků. Jezdil s nimi i na různé výstavy. Stále je členem 

dobrovolných hasičů, s nimi se účastnil různých cvičení, ale také kulturních akcí. Přes 40 let 

působil jako knihovník ve Výrovicích.  

     Dnes žije stále ve Výrovicích v rodinném kruhu svých dětí, čtyř vnoučat a devíti pravnoučat. 


