
Životopis - Anna Čepelová 

Anna Čepelová se narodila 25. dubna 1924 ve Slemeně v rodině manželů Veverkových. 

Její dědeček zakoupil při pozemkové reformě hospodářství na Rychnovské Lhotce. Když 

toto hospodářství připadlo otci, bylo značně zadlužené a vybudovat z něj prosperující 

hospodářství znamenalo opravdu tvrdou práci. 

Přes těžkou práci na poli dokázala vystudovat s výborným prospěchem Švehlovu lidovou 

školu hospodářskou.  

V období 2. světové války musela rodina, stejně jako ostatní zemědělci, odevzdávat 

dodávky německé armádě. V této složité době se Anna Veverková provdala za Josefa 

Čepelu, který prodal své hospodářství, aby pomohl oddlužit statek své manželky. 

Manželům Čepelovým se v poválečném období narodili dcera a syn. 

Hospodářství se vzpamatovalo z těžkého období 2. světové války, prosperovalo, ale únor 

1948 měl vnést do života rodiny radikální změny. Po roce 1948 začala vznikat jednotná 

zemědělská družstva (JZD). Řada rolníků byla nucena vzdát se svého majetku. V Jedlině 

bylo také založeno JZD, vstupovali do něj hlavně menší rolníci. Větší hospodáři byli 

připravováni o své výpěstky a hospodářská zvířata formou odevzdávání povinných 

dodávek. 

K Čepelovým chodil téměř denně příslušník SNB. Aby rodina splnila přehnaně vysoké 

dávky, byli na statek posíláni pomocníci z továren, ti byli ovšem spíše na obtíž. Za 

prosazování názorů k těmto pomocníkům, hrozilo paní Čepelové i vězení. Došlo také na 

křivá obvinění kvůli "nenahlášeným" prasátkům. V době výslechů byl finančním odborem 

místního národního výboru zabaven například motocykl, který byl pro rodinu, žijící spíše 

na samotě, důležitý, protože sloužil k dopravě a pro styk s okolím. Traktor také nechali 

příslušníci SNB prodat. Ostatní stroje čekal stejný osud. Manželé Čepelovi byli prohlášeni 

za nepřátele lidu, a proto je bedlivě hlídali. Dodávky se zvýšily na nesplnitelnou hodnotu. 

Lidový soud uložil dne 2. října 1953 manželům vysoké peněžité tresty.  

Dlouhodobé šikanování donutilo Čepelovy k rezignaci a opuštění statku. Dne 25. 4. 1957 

dostali doporučený dopis. V dopise bylo napsáno: „Žádáme vás, abyste přestěhování na 

farmu státního statku v Libli provedl nejpozději do soboty 4. 5. 1957.“  

Přes potíže s režimem zvládl syn paní Čepelové absolvovat vysokou školu zemědělskou, 

byl také přidělen k tankovému pluku v Týně nad Vltavou jako řidič. Roku 1977 se oženil 

a usadil v Pileticích. V roce 1983 zemřel Josef Čepela. Po revoluci se syn Josef vrátil k 

zemědělství. Dne 1. října 1991 došlo k navrácení statku rodině, ovšem ve zbědovaném 

stavu. Dnes je statek díky obrovském množství práce zase krásným domovem pro rodinu.  


