
MARIE CIGOŠOVÁ 

Paní Marie Cigošová, rozená Jurčíková, se narodila roku 1943 na Salaši. Nyní žije 

v Uherském Hradišti, kam ji chodí navštěvovat její neteř. 

Když byly paní Cigošové tři roky, rozhodli se její rodiče přestěhovat. Nejdříve chtěl jít 

její tatínek na jižní Moravu, ale nakonec se rozhodl jít na sever do dnes již neexistující vesnice 

Nepřívazy. Rok svého dětství strávila společně se svou rodinou v jednom domě s rodinou 

sudetských Němců Mádrových. Byli to milí lidé, dobře spolu vycházeli a snažili se, aby jim 

bylo spolu co nejlépe. 

 Malá Marie si tu dokonce našla i několik přátel. Byly to děti české, které tam také 

bydlely, ale kamarádila se i s německými dětmi. Velmi dobře vycházela s jednou německou 

holčičkou, která měla hnědé oči, kaštanové vlasy spletené do copů a uměla dobře česky, 

takže neměly problém, že by si nerozuměly. 

V době, kdy se přistěhovali do vesnice Nepřívazy, byla maminka paní Cigošové 

těhotná. Paní Mádrová se jí tak snažila pomoct. Když přišlo rozdělování práce, tak se nabídla, 

že půjde pracovat na pole, aby tam nemusela jít ona, když byla těhotná, a aby šla radši vařit. 

Pan Mádr zase jejího tatínka uváděl do práce. Rozmlouval s ním o tom, čemu se tu daří a 

čemu zase ne. Byla tu těžká práce, měli velké pole a zem byla plná kamenů, které z ní museli 

dostat pryč, jinak by jim nic nevyrostlo. A tak tu spolu ještě nějakou dobu žili. 

Jednoho dne se proudili a celá rodina Mádrů byla pryč. S rodiči malé Marie se nejspíš 

rozloučili, ale ona se probudila a nikde nebyli. Nikdy je už neviděla. Postupně se ale museli 

odstěhovat všichni. Přijeli Češi a vesnici srovnali se zemí. Postavili tu vojenské cvičiště. 

Celá rodina se musela vrátit zpět na Salaš. Nejdřív se jim vedlo dobře. Potom přišla 

měnová reforma, která jim zkomplikovala život. 

 


