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ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm  

 

 

 

Zdeňka Petruželová se narodila 30.4.1931 na Peklách ,což jsou  paseky mezi obcí Vidče a 

Valašskou Bystřicí. Zdeňka se narodila jako první z dvanácti děti v chalupě,  kde žili i 

s prarodiči .  Její otec Alois Křenek pracoval jako dělník a její matka Františka Křenková byla 

žena v domácnosti. Krátce na to přišla válka. V tu dobu fungovaly přídělové lístky, které 

v obchodech byly k vyzvednutí. Nejčastěji potraviny, látky a další potřebné věci během války. 

Jeden  jídelní lístek měla rodina na měsíc a šatní lístek  měli na rok, podle počtu osob 

v rodině. 

NAHRÁVKA:   3:44-4:05,4:11-4:12   od:  4:06-4:10 vystřihnout  

 Zdeňka nastoupila  1.září 1937 do základní školy Valašské Bystřici, poté v roce 1946 

absolvovala 9.třídu.  V roku 1945 její rodiče potají ukrývali jednoho z partyzánů.  

NAHRÁVKA:     55:23-55:29,55:46-56:05   od:    55:30-55:45 vystřihnout 

Koncem prázdnin roku 1946 odjela  povozem do Varnsdorfu, pohraničního městečka, které 

po vysídlení sudetských Němců nabralo do továrny Elite dělníky z celé republiky. Paní Zdeňka 

tam přijela pracovat v pouhých 15 letech.    

NAHRÁVKA :   21:12-21:23,23:47-23:56,24:20-24:35       od: 21:24-23:46,23:57-24:19, 

vystřihnout  

 Roku 1949 se vrátila na Valašsko a za pár dní  nastoupila  do Tesly, . Na zábavě ve Vidči se 

později seznámí se svým budoucím manželem Svatoplukem Petruželou. V roku 1951 

proběhla svatba Zdeňky Křenkové a Svatopluka Petružely. 

O rok později se jim narodí syn Milan a roku 1953 se jim narodí dcera Ludmila. Po narození 

obou dětí se Zdeňka nevrátí do práce, živí je rodinné soukromé zemědělství. 1958 bylo 

založeno jednotné zemědělské družstvo  ve Vidči a  Zdeňka a Svatopluk byli jeho 

zakládajícími členy. S družstvem byli spokojeni. Zdeňka pracovala jako družinářka- 

organizátorka práce dělnic na polích. V roce 1962 Zdeňka udělala  jednoletou maturitu na 

střední zemědělské škole. V roce 2000 zemřel manžel Svatopluk. 30.4.2021 se dožívá ve 

zdraví 90ti let, má dvě děti, pět vnuků a šest pravnuků  



 

 Díky paní Petruželové jsme se dozvěděly, že život ve XX. století nebyl jednoduchý: těžký 

život před válkou, ještě těžší během ní a i po ní. I přesto jsme měly z  dojem, že paní  

 Petruželová prožila a prožívá  naplněný, spokojený život, a to hlavně díky rodině, o kterou 

pečovala, a kterou je dnes obklopená... 

 

Ukončení:   1:46-1:48 

HISTORKY ZE ŽIVOTA: 

 NAHRÁVKA:     37:11-37:36,37:42-38:50     od: 37:37-37:41 


