
MARIE ŠKRLOVÁ 

 

Marie Škrlová se narodila 30.9.1937 v Dubu nad Moravou, kde strávila celý svůj život. Už 

jako malá milovala čtení, knížky, ale také pohádky, které byly vysílány v rádiu každou 

neděli po obědě. I když neměla ráda dějepis, jejím celoživotním koníčkem se stala historie 

a archivace dokumentů, čímž přinesla obohacení a vědomost svým spoluobčanům. 

Když jí bylo 6 let, její otec Tomáš Kelnar byl odsouzen k trestu smrti za odbojovou činnost, 

mimo jiné ukrýval sochu Tomáše G. Masaryka. Byl československým legionářem a později 

uznávaným četníkem. Dne 15.11. 1944 byl popraven ve Vratislavi. Asi půl roku před svou 

smrtí zažádal o milost, kterou však nedostal. Malé Marušce po tatínkovy zbyly jen dopisy a 

vzpomínky. 

Okupace Československa Němci zasáhla do života paní Škrlové velmi silně. Brodecké sirény 

upozorňovaly na nálety Němců nejen obyvatele Brodku u Přerova, ale také obyvatel Dubu 

n. Moravou. Bezpečí před nálety lidé nacházeli ve sklepě zdejšího kostela Sv. Panny Marie, 

kde často museli přespávat.  

Konec 2. světové války znamenal pro většinu lidí velkou naději, jelikož se dostavila 

vytoužená demokracie a svobodné volby. Nadaní studenti mohli studovat na VŠ a ostatní 

lidé mohli rozhodovat o svém budoucím vzdělání a životě. Další léta však přinesla zklamání 

z vývoje v poválečném Československu. 

Paní Škrlová v té době studovala na prostějovské průmyslové škole, poblíž školy stála na 

náměstí socha prezidenta Masaryka, kterou se tehdy snažili komunisté zbourat. 

Prostějovští studenti, ale i učitelé se snažili zbourání zabránit. Tehdejší režim bohužel 

nebral ohledy vůbec na nic a studenti vyfocení v novinách byli potrestáni a nebylo jim 

umožněno skládat maturitu. 

Marie Škrlová se šťastně vdala, vychovala své 3 dcery a milovala svou práci projektantky. I 

nadále je velmi aktivní a věnuje se archivaci dokumentů a historii. I dnes, ve věku 82 let 

pomáhá organizovat v naší obci různé kulturní akce, například výstavy. Poselství paní 

Škrlové zní: „Ať už je mír jakýkoliv, měli bychom si ho vážit“. 

 

 

 


