
Anna Mertová   - životopis      
 
       Paní Anna Mertová se narodila ve dnech, kdy vznikl 
protektorát Čechy a Morava, v březnu 1939 v Kuchařovicích. 
Zmatky kolem této situace způsobily nejasnosti  s datem jejího 
narození. Do svých patnácti  let všude psala datum narození 15. 
března,  když si šla ale vyřizovat občanský průkaz, zjistila, že na 
matrice je zapsané datum jejího narození 14. března.  
       Život její rodiny zasáhla válka, celé období prožívali se strachem. Od roku 
1941 probíhalo tzv. totální nasazení. Mladí lidé byli nasazování na tvrdou  práci 
hlavně do německých továren. Také nejstarší bratr paní Mertové s kamarádem 
musel odejít do Německa a později do Rakouska, kde kopali zákopy. Po nějaké 
době utekli a vrátili se domů, kde se ukryli na půdě a nesměli vycházet. Rodině 
paní Mertové hrozily tvrdé tresty, kdyby se to někdo dozvěděl. 
       Ke konci války, když začalo bombardování Znojma, museli mít zatemněná 
okna, aby žádné světlo neproniklo ven. Když se blížila fronta, rodina si vybudovala 
kryt ve sklepě pod domem, kam se chodilo přes zahradu, a chodívali tam v noci 
spát. Schovávala se tam s nimi ještě jedna rodina, která měla malé dítě, co pořád 
plakalo, a tak se báli, že na ně přijdou a všechny zabijí.  
      Jednou k nim domů přišel německý důstojník, že musí nechat nějaké další 
důstojníky u nich přespat. Tatínek mu ukázal, že je jich doma hodně, a další místo 
na spaní už nemají, a tak se tedy rozhodli, že přespí jinde, ale že si u nich 
zaparkují do stodoly dvě nákladní auta.  
      Rodiče měli hospodářství a ve stodole vybudovali  tajnou skrýš na zásoby 
potravin. Měli strach, že bude hlad, a tak měli v zemi vykopanou díru, do které dali 
hrnce se sádlem, zavařené maso, brambory, mouku, atd.  Bylo to zakryté deskami 
a slámou, aby nic nebylo poznat. Když do stodoly najela německá nákladní auta, 
rodina měla strach, že se podlaha propadne, skrýš bude objevena a že budou 
potrestáni. Naštěstí skrýš vydržela až do konce války.  
      V květnu 1945 přijela sovětská armáda, a tak je šli všichni vítat se šeříky. Byli 
šťastní, že je konec války. Na kraji dědiny zůstal německý tank, do kterého si děti 
ještě dlouho chodily hrát.  
      Ani po nástupu komunistů, nebyl život paní Mertové jednoduchý. Chtěla se stát 
zdravotní sestrou, a tak když vycházela osmou třídu, podala si přihlášku na 
zdravotní školu. Národní výbor jí to ale nepovolil, protože družstvo nechtělo lidi 
pouštět. Na zdravotní školu tedy nešla, zůstala ještě rok v deváté třídě, a pak si 
podala přihlášku na gymnázium, kde byla přijata a  nakonec vystudovala.  



     Pět let pracovala  na Ramzové jako účetní na chatě Kaťuša, pak se vdala a 
zůstala s rodinou v Nových Losinách. Narodily se jí tři děti a 20 let zde prodávala v 
obchodě. V Nových Losinách žije dodnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


