
Hana Jandová – Životopis 

 

Rodiče paní Jandové patří mezi Volyňské Čechy, kteří na Volyň odešli za půdou a lepším 

živobytím. Po druhé světové válce se ze strachu o holý život rozhodli vrátit do Československa. 

V jejich vesnici řádili totiž Banderovci. Cesta nákladním vlakem určeným pro dobytek jim i 

s přestávkami na odpočinek trvala 14 dní a na cestu si mohli vzít pouze pár věcí. Tatínek 

pocházel z Volkova a maminka z Romanova. Spolu s nimi se do Československa vystěhovali i 

všichni příbuzní. Protože bylo ve Frýdlantu spoustu prázdných domů po odsunutých Němcích, 

patřila její rodina k novým obyvatelům. Rodina si vybrala dům se stodolou a pozemkem pro 

chov zvířat a pěstování ovoce a zeleniny. Rodiče museli na Ukrajině vše zanechat, tak jako 

Němci v našem pohraničí.  

Paní Hana Jandová, za svobodna Nohejlová se narodila 1.4. 1953 v místní porodnici. Měla 5 

sourozenců, s těmi staršími si dělili práci kolem zvířat a péči o ty mladší. Rodiče byli zaměstnaní 

ve Dřevozpracujících závodech. Prarodiče, kteří s nimi přicestovali z Ukrajiny, s nimi žili 

v jednom domě, a tak pomáhali s péčí o dům a zvířata.  

Paní Jandová chodila nejprve do obecné školy ve Frýdlantě Větrov, kde byly dvoutřídky. Poté 

do měšťanky, dnes ZŠ Husova, tehdy se jmenovala Rudé armády. Babička i maminka jí učily již 

v brzkém věku šít a plést, sama si pak dokázala vyrábět oblečení. 

Paní Jandová se chtěla vyučit kadeřnicí, ale její maminka jí to nedovolila, protože by si prý 

nevydělala dost peněz. Proto se nejprve vyučila tkadlenou, kterou poté dělala dva roky. Potom 

se se svým manželem přestěhovala do domu jeho rodičů a v továrně Tiba, pracovala v režném 

skladu látek jako skladnice. Poté pracovala na ústředně v podniku Interiér jako spojová 

manipulantka. Všechny podniky se nacházely ve Frýdlantu. Večer studovala večerní školu 

v Liberci. Když zrušili firmu Interiér, začala pracovat v zahradnictví Frýdlant, kde se stala 

dokonce zástupkyní vedoucího. Proto si musela dodělat klasifikaci zahradnice v Liberci. Přímo 

ze zahradnictví šla do důchodu v roce 2011. 

Paní Jandová žije spokojený život v domě s její rodinou ve Frýdlantě a stále je aktivní a chodí 

vypomáhat s úpravou zahrad. 

 


