
Příběhy našich sousedů – Marie Švestáková 

 
 

     Marie Švestáková se narodila v Bludově 2. března 1921 s rodným příjmením 
Janků. Otec jí zemřel velice brzy v roce 1925. Bydleli s babičkou ve Štědrákově 
Lhotě Po smrti otce matka pracovala v Bludově. Domů se z práce vracela v sobotu a 
v neděli již odcházela na celý týden do práce. Jakmile se matka znovu vdala, 
skončilo Marii dětství. Rodina se přestěhovala do obce Lesnice u Zábřehu na 
Moravě. Jelikož matka a její nový manžel dlouho pracovali, o Marii se opět starala 
babička. Marie moc kamarádů neměla a musela tvrdě pracovat. Svého otčíma ráda 
neměla, protože na ni nebyl moc hodný. Po nějakém čase se jí narodila nevlastní 
sestra.  
     Po základní škole začala pracovat ve fabrice v Zábřehu, i když výborně 
studovala, otčím ji nechtěl dále podporovat ve studiu. V sedmnácti letech se vdala za 
Bohuslava Švestáka a žili spolu ve vesnici Lesnice Manžel pracoval ve slévárně v 
Zábřehu. 
     Se začátkem války se pro ni hodně věcí změnilo. Byla 21. ročník, ale naštěstí 
nemusela na povinné práce do „říše“, protože byla vdaná a měla již první dítě Marii, 
která se narodila v roce 1939. Ale její švagr, který byl také 21. ročník, musel na 
nucené práce do Hamburku, kde pracoval 12 hodin denně s malými příděly jídla a 
bez rodiny. Ale ani na našem území to nebylo pro mladou rodinu jednoduché.  
Všechno jídlo měli na lístky a moc jídla to nebylo. Často museli zatemnit okna, ale 
poslouchali zakázané rádio. To ale nebylo to nejnebezpečnější, co dělali za války, 
protože na konci války schovávali na půdě rakouského utečence. Během války Marie 
těžce onemocněla s ledvinami a manžel se o ni nemohl starat, protože musel 
pracovat a nechtěl riskovat, že by se dostal za neplnění pracovní povinnosti do 
vězení, nebo dokonce do koncentračního tábora. Naštěstí se Marie uzdravila. V roce 
1944 se jí narodil syn Bohuslav.  
     Po skončení války se přestěhovali do pohraničí do Velkých Losin a v roce 1951 
se jim narodil třetí potomek Pavel. Manžel se věnoval fotbalu a se syny hrál hokej. 
Marie se svými dětmi často hrála karty a hru jménem Blechy. Její největší zálibou po 
celý život byla péče o zahradu a pěstování květin. Pro svůj věk se bohužel již tomuto 
koníčku nevěnuje, ale je stále aktivní, sleduje televizi, čte.  
Citát: ,,To nejdůležitější v životě je zdraví - ne peníze. Lidé si v dnešní době bohužel 
závidí.” Marie Švestáková (99 let) 

 
 
 
 
 
 
 
 


