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Kronika obce Věžky
Květen 2011
Průmysl, zemědělství, obchod:
V letošním roce bylo možno spatřit na polích okolo Věžek nejen žlutě kvetoucí řepku, ale i
bíle kvetoucí mák anebo modře kvetoucí len. Nelze opomenout ani kukuřici či žito, které se
letos na polích okolo Věžek pěstují.

Veřejný život:
Stavění Máje ve Věžkách
K tradicím, které se v naší obci stále dodržují, patří stavění a kácení májů. V dřívějších
dobách se stavily Máje dvojího druhu. Jednak „společné“, které se stavěly na veřejných
prostranstvích, nejčastěji na návsi, u hospody nebo před domem starosty a druhé pak stavěli
chlapci své milé pod okno stavení, v němž bydlela.
Máje se mají správně připravovat v den Filipa a Jakuba, což je den před prvním májem.
Smrkový nebo jedlový vršek se připevnil na co nejdelší kmen, aby májka byla co nejvyšší.
Vršek se zdobil pentlemi, šátky či věnci, které upletla děvčata a na vršek se připevnila láhev
s kořalkou. Máje stavěli převážně svobodní chlapci nebo mladí ženáči a museli jej postavit do
rána. Máje se pak musely hlídat, protože Chlapci z okolních dědin si máje vzájemně kradli a
docházelo často k velkým bitkám, kterých se často ochotně účastnili všichni kolemjdoucí. Při
stavění společných májů hrála muzika a bylo veselo. Máje pak stály na dědinách celý květen a
někdy až do Sv. Ducha.
Ve Věžkách se Májka stavěla v letošním roce 29.4.2011.
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Počasí:

Zatímco první týden v květnu bylo doslova letní počasí s vysokými teplotami, ve druhém
týdnu v květnu se k nám vrátilo studené jarní počasí. Došlo k poměrně razantnímu ochlazení,
noční teploty se pohybovaly v rozmezí 3 – 7 °C, přes den pak okolo 17 °C. Přibyly přeháňky
a oblačnost. Místy došlo i ke krupobití. Na konci měsíce května, se počasí začalo vracet zpět
k letnímu charakteru, který mělo na začátku měsíce. Teploty vystoupily až ke 20 - 25°C.
Konec měsíce května byl stejný jako jeho začátek. Sluníčko, jasná obloha a téměř letní
teploty.
Pohyb obyvatelstva:
V měsíci květnu se z naší obce odstěhovali: Krystýna Fochrová, David Fochr, Adriana
Fochrová a Pavel Hýsek (r. 1980)

Zápis proveden dne 2. června 2011
Zapsala kronikářka pro rok 2011: Soňa Prandorfiová

Schváleno dne:

razítko:

__________________________________________
za obecní zastupitelstvo:

