
                                        Životopis 

                                  Vlasta Cihlářová 

 

                 Vlasta Cihlářová se narodila 15.7.1926 v Sedlištích, okres Pelhřimov. 

                 Když jí byly tři roky, koupila rodina jejím rodičům malý domek na Hojkovech. 

Hojkovy jsou vesnice na rozhraní pelhřimovského a humpoleckého okresu.  

                 Do obecné školy chodila v Mladých Bříštích, okres Humpolec. Když jí bylo jedenáct 

let, šla do měšťanské školy v Humpolci. Ta byla vzdálená asi pět kilometrů od jejího domova 

a každý den chodila do školy pěšky. Dopravní spoj tenkrát žádný nebyl. 

V jejích třinácti letech naši republiku obsadilo Německo a začala 2.světová válka. 

                 Když vyšla ze základní školy, byla střídavě doma na Hojkovech nebo v Sedlištích  

u babičky a dědy. 

                  V roce 1945 skončila 2.světová válka a její rodiče se v roce 1946 přestěhovali do 

Popic u Znojma. Do roku 1948 to byla krásná léta. Pracovala na Úřadě práce ve Znojmě. 

Mezitím se vdala a narodila se jí dcera Jana. Její manžel byl řídícím učitelem v Popicích. 

                 V roce 1949 utekla sestra Vlasty Cihlářové se svým manželem a synem za hranice, 

proto byli ona a její rodina označeni za nespolehlivé občany a museli se odstěhovat dál od 

hranic. Bydleli v obci Lovčičky, asi dvanáct kilometrů od Slavkova u Brna.  Nejhorší byla 

padesátá léta, to byla zlá doba.  

                Když se vše trochu zklidnilo, mohli se vrátit zpět na Znojemsko. V té době už Vlasta 

Cihlářová pracovala jako učitelka mateřské školy. K této práci se dostala náhodou: O žních 

neměla obec nikoho na zástup do mateřské školy, tak o to požádali ji. Do dneška je jim za to 

vděčná, protože se jí tato práce zalíbila a také paní inspektorka s ní byla velmi spokojená.  

Od té doby chodila do mateřské školy na zástup. Její manžel pracoval dva roky na Základní 

škole v Tasovicích a pak byl přeložen do Dyjákovic, kde pracoval jako zástupce ředitele. V té 

době bydleli v Hrádku, okres Znojmo. 

               V roce 1968 dokončila studium střední pedagogické školy a začala pracovat jako 

ředitelka Mateřské školy ve Strachoticích. Tam zůstala až do důchodu. 

I jako důchodkyně chodila vypomáhat do mateřských škol, dokonce i do školky při 

nemocnici. Tato práce jí vždy velmi těšila a je ráda, že prožila tolik krásných let mezi dětmi. 


