
            ŽIVOTOPIS PANÍ LIBUŠE VOTAVOVÉ 

 

Zpracovali: Tomáš Kohout, Vojtěch Paul, ze ZŠ Jihlava, 

Kollárova 30 pod vedením pana učitele Jaroslava Tarase. 

 

 

 

Paní Libuše Votavová (rozená Šuhajová) se narodila roku 1933 

v Puklicích. Žila zde na rodinném statku se svou sestrou. Když 

jí bylo šest let, začala 2. světová válka. V tu dobu chodila do 

místní dvoutřídky. Poté chodila do měšťanky v Brtnici. Když 

byla zrušena školní docházka a děti dostávaly pouze domácí 

úlohy, zbývaly ještě tři roky války. 

 

„Asi v dvaačtyřicátým roce byly ty školy zavřený a chodili 

jsme jenom pro úlohy, takže to učení bylo skutečně velmi 

špatný.“  

 

 



Na válku vzpomíná hlavně přes přídělový systém, který se její 

rodiny příliš nedotknul. Sedláci si museli vystačit sami.  

 

 

 

 

„Jako my co jsme měli hospodářství, tak my jsme málo 

jenom, my jsme dostávali kartičku na cukr a na…a myslím 

už na nic, protože kdo měl 

hospodářství, tak byl jako 

samoživitel, jo.“ 

 

 

 

 

 

Další školní léta si prožila v Jihlavě.    

Dostudovala měšťanku a poté 

nastoupila na zdravotní školu.  



Psala se 50. léta a paní Votavová prožívala nejhorší léta. Stala 

se zdravotnicí pouze díky svým kolegům, kteří jí ochránili před 

komunisty. Nelíbilo se jim, že je dcerou kulaka.  

 

 

Otec byl postižen kolektivizací. 

Sebrali mu úrodná pole a dali 

neúrodná, na kterých neměl šanci 

splnit obrovské nároky. Nakonec 

skončil na půl roku ve vězení. 

  

„Zabavili mu, vzali mu, všechny 

pole, který měl na rovině a dali 

mu samý okrajový pole, který 

nic nevynášely. A dali mu 

potom takový dodávky vysoký, 

který on nemohl splnit. A tím, že 

je nesplnil, tak měli zase důvod, 

aby ho šikanovali, jo, aby ho 

mohli nějak potrestat, jo. Potom, protože řekl, že nesplnil 

dodávky, tak ho taky zavřeli, asi na půl roku ho zavřeli.“ 

 



 

 

 



Rodina se musela odstěhovat do Měšína, ale místo toho 

skončila v Jihlavě Na Bělidle. Pracovali zde na státním statku. 

K tomu rodině pomohl kamarád pana Šuhaje. V té době už byl 

pan Šuhaj v důchodovém věku a stát mu vyměřil sociální 

důchod 190 korun, což jak říká paní Votavová, bylo velmi málo. 

 

Ani strýc se nevyhnul kolektivizaci a skončil v Jáchymově. 

Odseděl si něco přes rok a poté byl propuštěn díky amnestii. 

 

Paní Libuše vzpomíná i na svého kolegu, který jako soudní 

lékař kontroloval, zda jsou popravení opravdu mrtví.  

 

 

Časem se vše uklidnilo a paní Libuše Votavová pracovala až 

do svého důchodu na hygienickém ústavě. 



V srpnu roku 1968 jela s 

dvěma syna z jižní Moravy. V 

tu dobu už byl všude zmatek. 

Dostali se až do Okříšek ale  

dál už vlak nejel. Manželovi se 

povedlo sehnat auto a odvést 

je zpátky do Jihlavy. 

 

„Dostali jsme se do Okříšek 

a dál už vlak nejel, protože 

všechno bylo takovej zmatek. 

Tak jsem, to mobily a tak nic 

neexistovalo, tak jsme, já 

jsem telefonovala manželovi, 

on byl v Motorpalu zaměstnanej, ani auta lidi takhle neměli, 

nebo málo měli, ale přece jenom nějaký auto sehnal a do 

těch Okříšek pro nás přijel.“  

 

Následnou normalizaci prožila paní Votavová bez větších obtíží 

a rok 1989 přivítala pochopitelně s radostí. I když velmi 

zdevastovaný, v roce 1990 byl rodině Votavové vrácen statek 

v Puklicích a paní Votavová se po dlouhé době podívala zpět 

do vsi, kde vyrůstala. Na mstu a odplatu příslušníkům 

komunistického režimu ale nahlíží smířlivě: 

„Msta, a to nemá smysl, že jo, aby se…, zase jak oni se 

mstili třeba na těch sedlácích, tak nemá smysl, aby dneska 

zase lidi, dneska už vůbec ne, ani v tom 

devětaosmdesátým, opláceli zas to špatný.“ 

 

O určitém nadhledu svědčí i další věta paní Votavové: 

 

„Víte, v každý době někdo trpí a někdo to má dobrý, no.“ 



 

A co nám paní Votavová poradila závěrem? 

 

„Buďte šťastní, že jste teď, v těchhle letech a v takový 

době, pěkný, kdy vlastně můžete si to mládí užít, jo.“ 

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


