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Lidmila Nedbalová se narodila 3. května 1925 v rodině Tlučhořových. Její rodiče vlastnili 

malé hospodářství, jemuž se aktivně věnovali, protože pro ně bylo hlavním zdrojem 

obživy. Na jeho chodu se od dětství podílela i jejich jediná dcera, k jejím hlavním 

povinnostem patřila péče o dobytek a sezónní výpomoc při polních pracích. 

V domácnosti vládla pevnou rukou Lidmilina matka, která dceru vedla 

k pracovitosti a zbožnosti, často ji brávala s sebou do kostela v Ohařích. Tato tradice 

zůstala v rodině zachována, protože paní Nedbalová dodnes kostel v Ohařích každou 

neděli navštěvuje. Kvůli rozsáhlému hospodářství byla v domě potřeba každá ruka a 

Lidmila se proto nemohla příliš věnovat studiu, povedlo se jí získat pouze kompletní 

základní vzdělání. Nejprve navštěvovala pětiletou školu v rodné Jestřábí Lhotě, následně 

krátce dívčí školu v Kolíně na Zálabí. Později už nebyl na každodenní cesty do této 

instituce čas, proto dívka alespoň jednou týdně navštěvovala školu v Ovčárech, aby si 

vzdělání dokončila. 

V roce 1939 zasáhla do osudu rodiny válka. Tlučhořovi jakožto majitelé poměrně 

velkého hospodářství museli odvádět značné množství potravin ve formě nucených 

dávek německé okupační správě, navíc žili v neustálém strachu z možných sankcí a ke 

konci války i z náletů na nedaleký Kolín. Lidmila byla dokonce přímým svědkem toho, 

jak na jeden ze sousedních domů dopadla bomba a pohřbila v jeho sutinách celou 

rodinu. I přes zoufalou situaci však během války došlo i k několika šťastným událostem. 

Lidmila se seznámila s Josefem Nedbalem a v pouhých sedmnácti letech se za něj 

provdala. Snoubenci se sňatkem spěchali především proto, že pro ně znamenal možnost 

vyvléct se z nuceného nasazení v Říši, kam by jinak jako mladí a zdraví lidé byli odesláni. 

Blížící se mateřské povinnosti však pro Lidmilu tuto možnost vylučovaly, krátce po 

svatbě přišel na svět syn Josef. Za války se narodila také dcera Liduška, která však ještě 

jako kojenec zemřela. 

Po válce přišla na řadu obnova hospodářství, jemuž se manželé Nedbalovi začali 

naplno věnovat. Lidmila se starala o krávy, pravidelně každé ráno svážela mléko do 

pojízdné mlékárny, a o slepice. Z hospodářství se však rodina netěšila dlouho, protože 

spolu s komunistickým převratem v únoru 1948 přišla také zásadní změna domácí 

politiky. Soukromý majetek byl ve velkém znárodňován a zabavován, kdo se odmítl 

podřídit kolektivizaci, tvrdě na to doplatil. Rodina si nepřála problémy, proto se 

rozhodla spolupracovat a část majetku odevzdat. Chlévy s dobytkem se staly majetkem 

JZD, stejně jako značná část polností. Tuto skutečnost nesla mimořádně těžce především 

paní Tlučhořová, Lidmilina matka. 

Přestože rodina přišla o většinu pozemků, zůstaly jí alespoň dům a zahrada, kde 

mohli nadále chovat domácí zvířata a pěstovat plodiny. Nedbalovi se rozhodli vybudovat 

zde bezpečné zázemí pro své děti. K synu Josefovi přibyla v roce 1950 ještě dcera 



Helenka. Oba manželé měli zkušenosti s péči o velké hospodářství, proto se i po jeho 

znárodnění rozhodli v zemědělském sektoru zůstat. Oba se nechali zaměstnat u místního 

JZD, kde pracovali až do 80. let. Manželství Nedbalových bylo harmonické, velmi dobře 

se spolu snášeli, občas si rádi dopřáli povyražení v podobě tancovačky nebo  výletu do 

blízkého okolí. Rodinnou pohodu narušila až smrt Josefa Nedbala v roce 1984, s níž se 

paní Lidmila dlouho vyrovnávala. 

Manželé společně vychovali obě děti. U syna Josefa se v pozdějším věku projevilo 

tělesné i duševní postižení omezující jeho samostatnost. Lidmila nakonec odešla do 

důchodu, aby se o syna mohla starat a věnovala mu maximální péči až do jeho smrti 

v roce 1995. Dcera Helena vystudovala střední zemědělskou školu, provdala se a 

odstěhovala. V manželství se jí narodily dvě dcery – Helena a Jana. 

Po změně režimu v roce 1989 se mohli hospodáři, kteří přišli po roce 1948 o 

majetek, o svou půdu přihlásit a nechat si ji znovu přiznat. Lidmila Nedbalová této 

možnosti nevyužila, protože by ve svém věku péči o hospodářství nezvládla. 

S přibývajícími léty ji navíc začala zmáhat i péče o domácnost. Aby své babičce pomohla, 

nastěhovala se k ní v roce 1997 vnučka Jana. Kromě povinností v domácnosti na sebe 

vzala i péči o dům a postupně statek rekonstruuje. Spolu s ní žijí v domě i její manžel a 

dvě děti – dcera Kamila (narozena 2000) a syn Petr (narozen 2005). 

Lidmila Nedbalová i přes svůj pokročilý věk stále vede aktivní život, jak jen jí to 

zdraví a síly dovolí. Uchovává si čilou, veselou mysl a užívá si život v kruhu rodiny, pro 

kterou stále ráda peče buchty a koláče. 
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