
Paní Jaroslava Sobotíková

Paní Jaroslava Sobotíková se narodila 4. listopadu 1937 v Příboře. Měla tři sourozence. Její tatínek, 
Josef Sasín byl dílovedoucím v Tatře Příbor. V Tatře pracovala i její maminka. Tatínek byl za války 
totálně nasazen ve Zlíně a zapojil se do odboje.

V příběhu, který jsme zaznamenaly, hrají roli její dědeček a babička. Dědeček byl do roku 1938 
starostou Vésky, potom maloval znaky a čísla na vagóny v Kopřivnici. Babička byla do války ve Vésce 
knihovnicí a podařilo se jí před spálením zachránit všechny knihy, které schovávala doma.

Paní Sobotíková začala chodit do školy v roce 1943. Pak ale Němci udělali ze školy lazaret a tak se děti
učily v hospodě U Petrášů. Druhý ročník české školy už otevřen nebyl a tak jedna z věcí, na kterou se 
po válce jako malé děvče opravdu těšila, bylo, že bude zase moci chodit do školy. Po základní škole 
vystudovala gymnázium v Novém Jičíně a dálkově potom učitelství na Pedagogické škole v Ostravě. 
Kde bude učitel pracovat, si tenkrát lidé nemohli vybírat. Dostali umístěnku, a kam byli umístěni, tam 
šli. Paní Sobotíková dostala umístěnku do Kopřivnice.

V roce 1959 se vdala za Jaroslava Sobotíka, který pracoval u vojenského útvaru v Olomouci, kde 
dostal byt. Do roku 1966 učila na 14 školách v Olomouci a okolí. V roce 1962 se jí narodil syn Pavel, 
takže odešla na mateřskou dovolenou. V roce 1966 byl její manžel přeložen do Mošnova a ona se 
přestěhovala do rodného města Příbora, kde se jí hned na podzim narodila dcera Hana. V roce 1968 
začala učit na ZS v Příboře, kde zůstala až do roku 1992.

Protože v roce 1968, podle zápisu „za nepochopitelných okolností odmítla důvěru ZO KSČ“, který jí 
nabídl vstup do KSČ, měla až do roku 1989 zastaven kariérní postup. V roce 1989 byla jmenována 
zástupkyní školy, okres jí udělil medaili Komenského a v březnu 1990 byla pozvána na Hrad, kde byla 
prezidentem Václavem Havlem vyznamenána medailí za pedagogickou práci s dětmi. 

Manžel paní Sobotíkové zemřel v roce 1990. Její dcera Hanka je učitelkou matematiky a fyziky na 
základní škole v Příboře a syn Pavel je docentem na Karlově univerzitě. Paní Sobotíková má čtyři 
vnuky a jednu pravnučku.


