ŽIVOTOPIS
Paní Zdenka Říhová se narodila v červenci roku1932 do české rodiny žijící ve
slovenských Michalovcích. Její rodiče se jmenovali Marie a Matěj Rožnovští a pocházeli z
Jižní Moravy z okolí Brna.
V Michalovcích začala chodit do obecné školy, ale v roce 1938 se situace v Evropě brzy
změnila a celá její rodina musela z Michalovců odejít. Vznikl Slovenský štát a oni jako Češi
nemohli zůstat na slovenském území. Rodiče, Zdenka a její tři sourozenci, nejstarší sestra
Anna, narozená v roce 1924, bratr Matěj a mladší sestra Lýdie museli tedy opustit jejich
dům (tatínek měl velké řeznictví) a vzít si jen to nejnutnější. Odcházeli na Moravu a vůbec
nevěděli, jaký život je bude čekat v protektorátu.
Několik měsíců bydleli u tatínkova bratra v Bratčicích a později si rodina Rožnovských
koupila vlastní domek v Blučině, který se nacházel asi 20 km od Brna.
Svojí školní docházku do obecné školy tedy dokončila v Blučině a měšťanskou školu v
nedalekých Židlochovicích. V této době zažívala rodina i velmi nelehké chvíle, kvůli
válečnému bombardování. Při jednom takovém byl zničen jejich dům a zároveň byli
okradeni.
Po škole byla Zdenka zaměstnána v Zemědělském úřadě pro okres Brno a pak v
Bezpečnostní službě Mikulov. Tady se seznámila se svým budoucím manželem Jiřím.
Vzali se v roce 1953 a byli manželé až do roku 2015, kdy Jiří zemřel.
Manžel byl voják z povolání a stěhovali se proto velmi často. Nejdříve bydleli v
Mikulově, pak v Terezíně, kde se narodila starší dcera Táňa a o 3 roky později v Praze
dcera Zdenka. Mezitím bydleli také nějakou dobu v Pardubicích. S oběma dcerami se v
roce 1960 přestěhovali do Prahy a v roce 1965 do Českých Budějovic. Jejich poslední
stěhování směřovalo již do města Písek, kde se již usadili natrvalo. Písek se rodině moc
líbil a prožili zde společně krásná léta. Děvčata vystudovala, provdala se a paní Zdenka
má dva dospělé vnuky. Nejmladším členem rodiny je téměř pětiletý pravnuk Filip. Bylo jí
83 let když se narodil. Paní Zdenka věří, že jí bude zdraví ještě několik let sloužit, aby ho
mohla vidět ve škole a mít radost z každé chvilky, kterou stráví společně. Stejně tak jako i
s dětmi a vnuky a všemi neteřemi a synovci, kteří žijí na krásné Jižní Moravě a kterou
stále považuje za důležitou součást svého domova.

