
Marie Kolářová 

Marie Kolářová se narodila v Psářích dne 12.4.1922 jako Marie Vladyková. Rodina se brzy 

přestěhovala do Kladrub, kde měl otec kovárnu. Prožila šťastné dětství, často pomáhala otci 

v kovárně, kde dmýchala měchy. Do školy chodila do Tehova. Dva roky měšťanky absolvovala 

ve Vlašimi. Měla dva sourozence, kteří bohužel umřeli velmi mladí. Maminka byla v domácnosti 

a pečlivě se starala o celou rodinu. Nebyli bohatí, ale nouzí nikdy netrpěli. Její strýc bydlel 

v Praze a jako krejčí šil obleky ministrům prezidenta Masaryka. 

Za 2. světové války byla totálně nasazená. Pracovala jako pomocnice V RÚ Kladruby, kde byl za 

války německý vojenský lazaret. Obsluhovala vojáky, později byla přeřazena na operační sál, 

kde uklízela po operacích. 

Stihla ještě pomáhat vězňům, kteří byli ubytovaní v nedaleké vesnici a pracovali pro Němce 

v okolí lazaretu. Brala zbytky jídla z německého kasina a nosila to vojákům. Přistihl ji při tom 

jeden z německých vojáků, ale kupodivu ji jen upozornil, co jí hrozí, když ji chytí a nechal Marii 

být. 

Po válce se pomalu vracela do normálního života. Začala chodit na vesnické tancovačky, kde 

poznala budoucího manžela, o rok staršího Josefa. Po krátké známosti začali připravovat 

svatbu. Brali se v září 1946. Problém ale byl v tom, že při přípravě cukroví potřebovali cukr, 

který v té době nebyl. Zapojila se celá vesnice a cukr nakonec sehnali.  

Po svatbě se přestěhovali do Zdislavic, kde si přestavěli dům. V roce 1947 se narodil syn 

Jaroslav, o čtyři roky později dcera Zdislava. Syn brzy zemřel. Pořídili si malé hospodářství, na 

kterém společně s manželem pracovali. 

V období kolektivizace museli své hospodářství odevzdat do JZD. Marie pracovala nejprve 

v rostlinné výrobě, později v kravíně. Než odešla do důchodů, pracovala 19 let u prasat, kde se 

starala o 200 prasnic a jejich selata. 

Po práci vedla bohatý společenský život, chodívali s manželem na dožínky, na zábavy, scházeli 

se se sousedy. Chodila i s procesím na Hrádek.  

Po synovi pochovala i manžela, který umřel 1.9.1976, v pouhých 58 letech. Ve Zdislavicích žije 

celých 70 let, stále ve stejném domě. 

 


