
Životopis Josefa Novotného                                            
 

 

Pan Josef Novotný se narodil 1. července 1939 v obci Studená, která se nachází v okrese 

Jindřichův Hradec. Dětství prožil v období 2. světové války, kdy byl na našem území zřízen 

Protektorát Čechy a Morava. Krátce po narození se jeho rodina přestěhovala do místního 

pivovaru, který byl majetkem rodu Podstatzkých – Lichtensteinů, kteří byli mimo jiné 

vlastníky zámku v Telči. Z konce 2. světové války má živé vzpomínky na přelet amerických 

bombardérů nad jeho rodnou obcí a na leteckou bitvu mezi německým a americkým 

letectvem. Pamětník byl svědkem osvobození jeho obce Rudou armádou a rovněž popravy 

místního kolaboranta. 
 

Prvního září 1945 nastoupil do první třídy místní školy. Hned druhý školní den se jeho rodina 

přestěhovala do obce Zlabings, dnešních Slavonic. První dny v nové škole chodil do třídy 

s dětmi rakouských Němců, které byly následně odsunuty do Rakouska. Ve Slavonicích 

navštěvoval i měšťanskou školu, dnešní druhý stupeň. 

 

Vzhledem k tomu, že pan Novotný již od raného dětství rád četl, nastoupil po ukončení 

měšťanské školy v roce 1953 do Brna ke studiu knihovnictví. Po úspěšném zvládnutí 

maturitní zkoušky začal pracovat v okrese Dačice jako metodik okresní lidové knihovny. 

 

Na konci 50. let 20. století nastoupil povinnou vojenskou službu, kterou vykonával v Praze 

Dejvicích. Do tohoto období spadá i osobní setkání s tehdejším generálem, pozdějším 

československým prezidentem, Ludvíkem Svobodou. 

 

Po ukončení vojenské služby vystudoval v Brně na Pedagogické fakultě obor český jazyk – 

dějepis. Během své pedagogické praxe učil na několika školách. Na ZŠ Horní Brno učil od 

jejího otevření v roce 1973. Na této škole vyučoval několik předmětů jako jazyk český, 

dějepis, výtvarná výchova, občanská výchova. Pan Novotný se v počátcích školy rovněž 

staral o místní bazén. Ve škole byl oblíbený a žáci jej považovali za spravedlivého. 

Klasifikační porady i výuku zpestřoval scénkami z dějin, citací zážitků se žáky nebo recitací 

vlastní tvorby. 

 

Mezi hlavní záliby pana Novotného patřila práce s mládeží. Vedl 4. tábornický oddíl Brno, se 

kterým jezdil na putovní tábory. 

Pan Novotný také rád rybařil a muškařil. Československým rybářským svazem byl za svou 

činnost oceněn. 

 

Zajímavostí ze života pana Novotného je, že jako komparzista účinkoval ve francouzském 

filmu o vězních, který se natáčel v Brně na Špilberku. 

 

I v důchodovém věku pan Novotný aktivně přispívá ke zvelebování prostředí městské části 

Brno – střed. Díky jeho iniciativě byly například opraveny schody na nábřeží řeky Svratky.  


