
Paní Marie Zajícová 



Dětství paní Zajícové

• Její rodné jméno bylo Hotařová.

• Narodila se 4.8. 1937 ve vesnici Menhartice, 

která se nacházela v okrese Třebíč.

• Menhartice ležely v rakouském pohraničí 

a v té době byly poslední českou vesnicí.

• Po nástupu Hitlera k moci byly Menhartice 

zabrány jako součást pohraničí.



Rodný dům paní Zajícové v Menharticích



Malá paní Zajícová

s maminkou

Se sourozenci 

(Marie vpravo)



Rodina paní Zajícové

• Maminka paní Zajícové byla učitelka 

na základní škole.

• Tatínek se staral o rozlehlé rodinné 

hospodářství.



Maminka

Tatínek

Rodokmen



Konec 2. světové války

• Po skončení války procházeli skrze Menhartice 
k hranicím konvoje vojenské techniky, vozy 
se zraněnými a prchající vojáci.

• Obyvatelům vesnice bylo nařízeno vojáky 
ubytovat.

• Rodina paní Zajícové vojáky ubytovala ve své 
vlastní stodole.

• Následující den vojáci odjeli a ve vratech ponechali 
nevybuchlý granát.



Zanechaný granát



Konec 2. světové války

• Po cestě směrem k Loučovicím zanechávali 

vojáci další zbraně a techniku, často vše 

zapalovali.

• Váleční zajatci byli po válce přiděleni 

k jednotlivým usedlostem pro práci.

• Ti se v noci často pokoušeli o útěk 

přes hranice do Rakouska.



Článek v novinách



Konec 2. světové války

• Kromě vojáků byli po skončení války 

odsunováni také Rakušané.

• Odváženy byly rodiny s dětmi na žebřiňácích, 

každý jenom s malým uzlíčkem nejnutnějšího 

majetku.

• Paní Zajícové bylo Rakušanů líto, protože 

si uvědomovala, že pokud by válka dopadla 

opačně, mohla na žebřiňáku jet její rodina.



Rakušané odjíždějící z pohraničí



Školní docházka

• Paní Zajícová absolvovala čtyři roky obecné školy 
a čtyři roky školy měšťanské.

• Poté  nastoupila na gymnázium v Moravských 
Budějovicích.

• Denně chodila na zastávku vzdálenou 4,5 km 
od jejího domu a vlakem jezdila v 5:45.

• V této době maminka stále vyučovala na základní 
škole.

• Tatínek se léčil s tuberkulózou plic v Humpolci.



Maminka paní Zajícové 

se vrací z práce



Školní docházka

• Bratr František byl rovněž nemocen, léčil se 

v dětské léčebně v Košumberku.

• Paní Zajícová musela obstarávat 

hospodářství.

• Na střední škole pak odmaturovala roku 1954.



Paní Zajícová (druhá zleva) 

s rodiči a sourozenci



Kolektivizace

• Přišla v padesátých letech a pro zemědělce 

nastaly krušné časy.

• Byly nařízeny objemy obilí, které museli 

jednotliví hospodáři odevzdávat.

• Často proto museli obilí v pohraničí kupovat, 

aby ho vůbec měli dostatek.



Kolektivizace

• Strýček paní Zajícové, František Niederhafner, byl 
pokrokovým hospodářem a vlastnil mnoho 
zemědělských strojů.

• Všechny stroje mu byly mu zabaveny a s nimi také 
krmivo pro zvířata, která pak byla podvyživená.

• Na tomto základě byl obviněn ze sabotáže a na 6 let 
uvězněn v Dolní Rožínce, kde byl nucen pracovat 
v uranových dolech.

• Po amnestii bylo strýci zakázáno vrátit se k rodině 
a byla mu přidělena práce v továrně na nábytek 
v Třešti.



Strýček František Niederhafner



Kolektivizace

• Samotná rodina paní Zajícové byla v těžké 

situaci.

• Otec byl stále těžce nemocen a oni byli rovněž 

nuceni všechna svá pole a dobytek darovat 

státu.



Maminka paní Zajícové

• Mamince bylo z politických důvodů zakázáno 

nadále pracovat ve školství jako učitelka.

• Byla přinucena zaměstnání opustit a podílet 

se také na péči o hospodářství.



Stížnost kvůli propuštění 

ze zaměstnání

Odpověď na stížnost



Přezkoumání stížnosti 

o propuštění ze zaměstnání



Dospělost

• Po střední škole se Paní Zajícové podařilo získat 
místo v Agroprojektu, ale bohužel ji bylo nařízeno 
se vrátit zpět k zemědělství.

• Teprve roku 1957, kdy se provdala, jí bylo 
povoleno odejít z Menhartic.

• Nejprve s manželem Miroslavem bydleli v Horní 
Cerekvi, odkud pocházel, poté se přestěhovali do 
Jihlavy. 

• Manžel paní Zajícové pracoval ve sklárnách, kde 
se paní Zajícová vyučila brusičkou skla.



Svatební fotografie paní Zajícové



Dospělost

• Manželé Zajícovi společně vychovali dvě 

děti – starší dceru a mladšího syna.

• I přes všechny nesnáze, které jim doba 

a politická situace kladla do cesty, prožili 

spokojené manželství. 

• Po uvolnění poměrů v roce 1989, požádala 

paní Zajícová o rehabilitaci své maminky, 

a té bylo také následně vyhověno.



Žádost paní Zajícové o rehabilitaci maminky



Paní Zajícová (vpravo) s maminkou 

a sourozenci



Závěrečné motto paní Zajícové:



Vypracovaly:

• Michaela Frulová

• Terezie Laštovičková

• Zuzana Šteflová

• Lucie Zavřelová

• Paní učitelka Michaela Vacková




