
Marie Lapišová 

 

Paní Marie Lapišová se narodila v rodném domě 14. září 1941 ve Štítarech u Kolína své 

matce Marii Mikušové (roz. Suché) a otci Josefu Mikušovi. Maminka pocházela ze Štítar a 

tatínek z Mirošovic u Senohrab.  

V šesti letech začala paní Marie chodit na Základní školu ve Štítarech. Jednalo se o 

jednotřídku, do které chodili všichni žáci ze Štítar. Školu paní Marie navštěvovala do 5. třídy a 

poté začala chodit na Základní školu v Kolíně, kde dochodila 8. ročník základní školy. 

Paní Marie spolu s dalšími kamarády založila ve Štítarech Český svaz mládeže. Náplň 

spočívala v organizaci  mimoškolních  aktivit pro děti, které navštěvovaly základní školu ve 

Štítarech. S dětmi nacvičovali národní písně a tance z České besedy, které se předváděly na 

fotbalovém hřišti ve Štítarech. Při této příležitosti se sešla celá vesnice a paní Marie vzpomíná 

na příjemnou a velmi přátelskou atmosféru, která se dnes již těžko hledá. 

Po ukončení osmileté školní docházky paní Marie absolvovala přijímací zkoušku na 

Střední zdravotnickou školu v Kolíně na 4letý obor  Zdravotní sestra. Od 3. ročníku střední 

školy začaly žákyně chodit na praxi do Okresní nemocnice v Kolíně. Při této praxi si paní Marie 

oblíbila chirurgický obor, ve kterém chtěla pracovat. Ale v rámci umisťování absolventek byla 

paní Marie Lapišová přidělena do nemocnice v Českém Brodě na interní oddělení, kde 

vykonávala zdravotní sestru 8 let. Obor zdravotní sestry na interním oddělení si paní Marie i 

tak oblíbila, a zůstala v něm celý život. 

V roce 1967 se provdala paní Marie za Miroslava Lapiše a odstěhovala se za ním do 

Karviné, protože měl manžel ještě pětiletý závazek u OKD (Ostravsko - karvinských dolů). 

Manžel pracoval v hornictví, a díky jeho práci získal úplně nový byt od Ostravsko - 

karvinských dolů. Byt se nacházel na sídlišti v Žižkově ulici v Karviné 8. Zde společně žili 5 

let. Po přestěhování si paní Marie hledala práci. Nakonec paní Marie sehnala práci v nemocnici 

v Orlové na interním oddělení a poté i v Karviné. 

V roce 1968 se manželům narodila dcera Miroslava a paní Marie zůstala na mateřské 

dovolené. V roce 1971 se manželům narodila druhá dcera Ivana. Ve stejném roce se manželé 

přestěhovali do Štítar, kde rodiče paní Marie zakoupili mladým manželům rodinný dům, ve 

kterém žijí dodnes. 

Po mateřské dovolené paní Marie nastoupila do Okresního ústavu národního - 

nemocnice Kolín na interní oddělní v kolínské nemocnici roku 1974. v roce 1983 byla paní 

Marie povýšena na staniční sestru interního ženského oddělení v Kolíně. V roce 1989 byla 

povýšena na funkci vrchní sestry interního oddělení v nemocnici Kolíně. V nemocnici v roce 

1989 po době Sametové revoluce byl zřízen na všech oddělení výběrový konkurz na veškeré 

vedoucí pracovníky (primáře a vrchní sestry), a tím byla paní Marie ustanovena komisí na post 

vrchní sestry. 

V době Sametové revoluce se každý týden pořádaly schůze v rámci nemocnice s lékaři 

z Občanského fóra (dnes ODS), která paní Marie navštěvovala. Byly to schůze na podporu OF, 

řešila se obnova a plánoval se v rámci nemocnice veškeré nové vedení.  

Paní Marie ve volném čase ráda čte, hlavně historické romány. Celý život s manželem 

rádi cestovali a cestují stále, hlavně do hor - turistika. V důchodu mají největší zálibu v podobě 

zahrádky, která se nachází ve Štítarech a kde pěstují ovoce a zeleninu. Společně slavili v roce 

2017 zlatou svatbu, tedy 50 let společného života. 

 

 


