
Marie Borková 

scénář 

 

17m51s   To bylo naše malá bujná Hana – viděla prý hastrmana, nade mlýnem seděl – do vodičky hleděl, 

spravoval si staré boty do práce i do roboty. Zlatou nitku měl – písničku si pěl, a když naše malá 

Hana….do ztracena  

18m08s 

 

18m25s A teď já běžela a teď jak byly ty závěsy na jevišti 

18m29s 

 

18m41s Já jsem nevěděla, kudy tam mám utéct. 

18m43s 

 

To byl podle paní pamětnice nejhorší zážitek na jevišti, který prožila ve svých 4 letech. 

Vzpomínky paní Borkové nás přenesly o 80 let zpátky na místo dnešní Základní umělecké školy v Hrotovicích. 

 

2m38s Na místě dnešního panského hostince, jak říkali, byl takový chudáček domeček a měl ho ten Straka, 

nějakej majitelem do r. 1799 

2m56s 

 

Selský domek od svého vzniku vystřídal několik majitelů. Základy dnešní budovy byly postaveny roku 1850. Velký život 

budově vdechl Leopold Nesveda se svojí ženou. 

4m44s Kterákoliv slavnost se konala v Hrotovicích, tak se konala u zámku, v kostele a tady u paní Nesvedové 

v hostinci.  

4m52s 

 

Panská hospoda se stala důležitým kulturním místem pro obyvatele obce a okolí. Konaly se zde velké bály. Bylo zde 

založeno ochotnické divadlo a prostor pro odpočinek a zábavu nejen německého úřednictva. 

14m32s Můj dědeček sem jezdil do té hospody panské z Odunce s fořtem…………. na taroky, na karty. 

15m07s 



 

 

 

Pohřeb pana Leopolda Nesvedy byl slavnou událostí.  

13m38s tento pohřeb byl konán za hojného účastenství lidu domácího i přespolního, což nasvědčovalo veliké 

úctě a vážnosti zemřelého. Jana Nesvedová, vdova zůstala dalším držení domu panského hostince 

sama. 

13m56s 

 

Posledním soukromým majitelem se stal pan František Anderle s manželkou. Ruch a život hostince dále pokračoval až 

do roku 1945. Pan Aderle byl z Hrotovic odsunut pro svůj německý původ a hostinec i pozemky byly 

zkonfiskovány. 

33m24s   a jak se jim odvděčili těm Anderlům, potom – padla bomba a všichni – já nevím, kde se Anderlovi tou 

dobou byli, kam utekli, nebo co, všichni takhle ti lidi, kteří záviděli, nebo jak to mám říct se sem 

dohnaly a začali krást co se dalo, jedna paní měla doma chlapce, který padl u zámku tou bombou a 

byla taky chtivá vína, dva kbelíky vzala, běžela a o jeden kybl přišla – no a takhle se to tady 

drancovalo… 

34m01s 

34m30s takže takhle se Anderlům odvděčili, že to tady normálně zplanýrovali všechno 

34m36s 

Anderlovi se podle slov paní pamětnice chovali k lidem hezky a pomáhali jim, takové jednání si opravdu nezasloužili. 

A jaký byl jejich další osud?  

 


