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MALÝ VÝLET DO HISTORIE OBCE
DĚTI DR. JULIA GRÉGRA
Koupí máslovického mlýna v lokalitě
na Dole a stavbou svého letního sídla
v jeho blízkosti vstoupil tento známý
český politik druhé poloviny 19. století
významným způsobem do historie naší
obce. S jeho jménem zůstane navždy
spojeno založení naší veřejné obecní
knihovny, stavba vodochodské školy,
obnova vinic a rozsáhlé zalesňování
v okolí jeho sídla. To vše je dostatečně
známo. Málo jsou známy osudy jeho
dětí, a proto se pokusíme tuto mezeru
trochu zaplnit.
Dr. Grégr byl dvakrát ženat.
V únoru roku 1864 se oženil s Annou Hulešovou, dcerou zámožného
pražského obchodníka, který byl také
roku 1870 pražským purkmistrem.
Z tohoto manželství se narodilo šest
dětí. První byla Ludmila, provdaná
později za profesora pražské techniky ing. Karla Novotného. Následovala Božena, jejímž mužem se
stal dr. Karel Groš, budoucí pražský
primátor. Třetím v pořadí podle data
narození byl Prokop. Ten vystudoval
medicínu, za první světové války byl
vojenským lékařem a po válce pracoval jako lázeňský lékař v Mariánských
Lázních.
Pohnutý život měla Doubrava. Měla

za muže dr. Karla Hlaváče. Byl to
neobyčejně veselý člověk a v Praze
známý populární kumpán. Nebyl stálé
povahy, pokoušel se obstát v mnoha
povoláních, ale bez úspěchu. Po
nějaký čas spravoval i hospodářství na
Dole, kde proslul pořádáním slavných
vepřových hodů, při kterých dělal
všechno sám od jitrnic až po uzení
masa. Kravám dával jména svých
švagrových a plemenný býk nesl jméno dr. Groše. Pro jeho nezřízený život,
při kterém utratil i věno své ženy, jej
nakonec Doubrava opustila a Hlaváč
pak zemřel v bídě na následky alkoholismu. Doubrava se potom usídlila
ve Francii, kde uspěla jako správkyně
majetku milionáře Hennessyho, známého výrobce koňaku. Když zjistila,
že je nevyléčitelně nemocná rakovinou, vrátila se do Prahy a zemřela tu
v roce 1925.
Pátým dítětem byl syn Slavoj, který
vystudoval exportní obchodní školu
v Terstu a vedl pak obchody v Praze
a v Paříži. Nejmladší z prvního manželství byla dcera Jitka, která se
provdala za lékaře dr. Ladislava Procházku, který pracoval také jako
pražský městský hygienik a v roce
1920 byl krátce ministrem zdravotnic-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Z OBECNÍHO
ÚŘADU
MASOPUST
MUZEUM
MÁSLOVICKÁ
ŠLÁPOTA
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

1

tví v úřednické vládě dr. Černého. Během první světové
války hospodařil na Dole.
První Grégrova manželka zemřela roku1876 a za čtyři
roky po její smrti se dr. Grégr oženil podruhé. Jeho ženou
se stala Rosa Nobaková, Němka původem z Českých
Budějovic. Ta jej přežila o dvanáct let. Zemřela na Dole
roku 1908. Z tohoto manželství se narodilo opět šest dětí.
Jako první přišel na svět Radomír. Byl stižen v dětství
velkým neštěstím. Jako chlapec spadl z koně a poranil si
hlavu tak nešťastně, že si nenapravitelně poškodil mozek
a byl tak vyřazen z normálního života. Podle jeho poručníka
dr. Procházky se jeho stav zhoršoval až do úplné idiocie,
takže nemohl existovat bez stálého ošetřovatele. Aby ho
hmotně zabezpečil, odkázal mu otec statek na Dole, který
pro něho spravovala nejprve jeho matka a po její smrti jeho
poručníci. Radomír zde zemřel roku 1921.
Druhým dítětem byla dcera Radana, která zůstala svobodná a po smrti matky se obětavě starala o osiřelé sourozence. Po ní následovala další dcera Kornelie (říkalo
se jí Nelly), provdaná za československého diplomata dr.

Ferdinanda Veverku, který pracoval jako velvyslanec v Rakousku, Rumunsku a v USA, kde nakonec zůstala celá rodina v emigraci.
Černou ovcí rodiny byl syn Odolen. V předválečné republice byl vysokým úředníkem na ministerstvu železnic.
Za války tíhl k německým okupantům a rád zdůrazňoval
svůj částečný německý původ po matce. Jeho dcera se
provdala za příslušníka SS. Odolen zahynul za blíže
neznámých okolností během pražského květnového povstání.
Pátým dítětem z druhého manželství byla dcera Vladana,
provdaná za vysokého úředníka ministerstva veřejných
prací, který byl jako účastník národního odboje popraven za heydrichiády. Posledním Grégrovým dítětem,
které se narodilo tři roky před jeho smrtí, byl syn nazvaný po otci Julius. Byl to hezký a příjemný mladý muž
s velkým nadáním. Studoval medicínu, ale jeho nadějný
život ukončilo v jeho dvaceti třech letech roku 1916 komplikované chřipkové onemocnění.
v-ch-

MATEŘSKÉ ŠKOLE JE TŘICET PĚT LET
Inu – už je to tak. Čas letí a opravdu je tomu 35 let od
chvíle, kdy se dne 29. ledna sešli zdejší občané v budově
právě dokončené školy na malé oslavě a tři dny poté už zde
hlaholily dětské hlasy. Stovky dětí prošly touto malou ško-

lou a dneska ji navštěvují zase jejich děti. Co zajímavých
příhod se tu za tak dlouhou dobu muselo odehrát! Vzpomínáte si na některou, vy – někdejší chovanci školky- nebo
vy pracovnice, které jste o děti pečovaly? Napište o nich!

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V MÁSLOVICÍCH
Zápis do mateřské školy v Máslovicích na školní rok 2012-2013 se bude konat v budově školy dne 16.
5.2012 od 13 – 18 hodin pro děti, které dovršily k 31.8.2012 tři roky. Rodiče přinesou rodný list dítěte, svůj
občanský průkaz a potvrzení trvalého pobytu dítěte. Odevzdávání vyplněných přihlášek je 23.5. 2012 od 13
do 18 hodin.
Hana Voříšková, Telefon: 220 941 461, Mobil: 603 31 88 31

POZVÁNKA DO DIVADLA
Obecní úřad organizuje spolu se sousedními Vodochody v neděli 18. března zájezd do divadla U Hasičů
v Praze 2 v Římské ulici na hru „Víš přece, že neslyším,
když teče voda“. V hlavních rolích uvidíme Václava
Vydru, Petra Nárožného, Naďu Konvalinkovu, Květu Fialovou a Danu Morávkovou. Odjezd autobusem v 17,30.
Cena vstupenky je 350 Kč. Vstupenky jsou k dispozici
na obecním úřadě.
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TURNAJ VE STOLNÍM
FOTBÁLKU
o ceny se uskuteční v sobotu 10. března od 17
hodin v hospůdce U Depa. Srdečně zváni jsou dospělí, ale i mládež od 15 let! Startovné je 50 Kč pro
mládež a 100 Kč pro dospělého. Bližší informace
a přihlášky na tel: 724 191 246 nebo 739 544 784
nebo přímo v hospůdce.
Srdečně zvou organizátorky nohejbalistky!

ZPRÁVA Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu šesti členů (jedna
členka omluvena) na řádné schůzi dne 29. prosince
2011. Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet byl schválen většinou pěti hlasů při jednom zdržení jako schodkový s celkovými příjmy ve
výši 3 mil.92 tis. Kč a výdaji ve výši 3 mil.742 tis. Kč.
Schodek vznikl proto, že do příjmů nebyla zahrnuta
předpokládaná tržba za prodej stavebního pozemku,
na který již byla složena nevratná záloha, takže při realizaci prodeje se stane rozpočet přebytkovým. Spolu
s rozpočtem schválili zastupitelé všemi hlasy závazné
ukazatele pro rozpočet mateřské školy v celkové výši
220 tis. Kč a rozpočet Svazku obcí Dolní Povltaví jako
vyrovnaný ve výši 90 500 Kč. Dále schválilo zastupitelstvo jednomyslně smlouvu o spisové službě s městem Brandýs n. L.-St. Boleslav. Podle ní zaplatí obec
instalační poplatek 3345 Kč a roční provozní poplatek 6000 Kč a bude tím zbavena povinnosti pořizovat
vlastní software pro spisovou službu a platit pracovníka
na údržbu. V diskusi byla probírána možnost omezení
počtu sloupů elektrického a telefonního vedení, které
obec hyzdí, a dále bylo upozorněno na špatný stav laviček na hřišti. Připomínkami se bude obecní úřad zabývat, i když odstranění sloupů elektrického vedení by
znamenalo převedení rozvodu elektřiny do země, což
je v současnosti pro obec finančně neúnosné. Telefonní sloupy a vedení nejsou majetkem obce.

Novela školského zákona o konkursech na ředitele základních a mateřských škol

Bio odpad bude svážen od 5.4. ve čtrnáctidenních intervalech vždy ve čtvrtek. Další zájemci
o sběr bioodpadu se mohou přihlásit v úředních hodinách na obecním úřadě.

Nebezpečný odpad bude sbírán v sobotu
dne 10. března. Mobilní sběrna bude přistavena na návsi
od 12,30 do 13 hodin. Předmětem sběru jsou vyjeté oleje vč. obalů, olejové filtry, použité fritovací oleje, barvy,
laky, rozpouštědla, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
a další domácí chemie včetně obalů, nádobky od sprejů,
neupotřebená léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení (televize, chladničky, drobné elektro, baterie) a pneumatiky
do osobních vozů do velikosti Avia bez disků.
Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny na návsi ve dnech 12. – 15. dubna.

Zlevněné vstupné na Máslovickou
šlápotu pro máslovické občany činí pro dospělé
40 Kč a pro děti, mládež a důchodce 30 Kč. Podmínkou je zakoupení zlevněné vstupenky předem na
obecním úřadě v běžných úředních hodinách.

Zděný přístřešek u autobusové zastávky
bude během jara opatřen uzamykatelnými vraty. Dovnitř
bude zavedena voda pro usnadnění zálevání veřejné zeleně a poslouží i jako sklad materiálu a nářadí pro zimní
údržbu. Cestujícím bude sloužit sousední pergola.

Menší změny v jízdním řádu na
lince 374

Upravený školský zákon dává možnost zřizovatelům
Počínaje dnem 4. března dojde v jízdním řádu linky 374
škol vypisovat konkursy na místa ředitelů s tím, že k těmto několika změnám u ranních spojů z Máslovic do
s osobou konkursem vybranou bude uzavřen pracovní Prahy. Mění se časy odjezdu těchto spojů ve všední dny:
poměr na dobu určitou, a sice na šest let. Obecní úřad
Čas odjezdu stávající
čas odjezdu nový
neshledal důvod vypisovat narychlo konkurs do konce
4,51
4,45
dubna letošního roku (jak stanoví zákon) a ve shodě se
5,16
5,13
zastupiteli obce se dohodl se současnou ředitelkou ma5,51
5,46
teřské školy, že zůstane ve své funkci do konce škol6,11
6,06
ního roku 2012-13, takže konkurs na novou ředitelku
6,32
6,30
bude vypsán až v příštím roce a konkursem vybraná
6,50
6,51
ředitelka se ujme funkce od 1. září 2013.
U spojů z Prahy do Máslovic je jen jedna změna a sice
spoj se stávajícím odjezdem v 6,20 bude odjíždět již v 6,15.
Upravené jízdní řády v podobě oblíbených a praktických
Sezónní svoz odpadu: zimní týdenní
svoz končí 16.4. a od 23.4. začíná svoz čtrnáctidenní. kartiček si mohou občané vyzvednout na obecním úřadě.
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SPORTOVNÍ KLUB INFORMUJE
Dne 4. února se konala valná hromada SK Máslovice. Byl na ní mimo jiné schválen program činnosti
pro letošní rok. Předpokládá se v něm pořádání nebo
spolupořádání těchto akcí: dětský den, sportovní den
(11.8.2012), drakiáda, mikulášská. Pokud bude zájem,
pokusíme se dát dohromady přípravku pro fotbalové
žáčky. Z prostředků získaných od ČSTV dáme vyro-

bit malou fotbalovou branku, kterou někdo zdemoloval, a provedeme opravy a nátěry branek na fotbalovém
hřišti a železných konstrukcí na hřišti nohejbalovém.
Na valné hromadě byl do výboru zvolen Marek Chocholka a do revizní komise Iva Buková.
Za SK Máslovice František Zoula

MASOPUST S PŘEKÁŽKAMI
Nebylo to jen počasí, které nás svou nevypočitatelností do poslední chvíle napínalo. Sice se natolik
umoudřilo, že bylo i sluníčko a mráz byl celkem snesitelný. Nejvíce prokřehli ti, kteří prodávali zabijačkové
a jiné masopustní dobroty. Těm patří proto obzvláštní dík za jejich obětavost. Letos však postihla naše
masopustní veselí jiná mimořádná překážka. Nějaký
neznámý dobrodinec upozornil krajskou veterinární
správu, resp. inspekci, že naše masopustní zabijačka
je v rozporu s veterinárním zákonem. A veterinární
správa tak musela jednat. Upozornila nás, že veterinární zákon zná jen dva způsoby porážky prasat. Prase
může být poraženo na jatkách nebo přímo u chovatele
jako domácí porážka pro potřeby jeho rodiny. Nějakou
veřejnou nebo „obecní“ porážku zákon nezná. Co teď?
Začali jsme hned s veterinární správou jednat. Ta se
ukázala být velice vstřícnou a proto jsme se dohodli
na tomto postupu. Prase bude poraženo přímo u chovatele, na náves bude přivezeno již poražené, zde bude
vypařeno, pověšeno, vyvrženo a připraveno k dalšímu
zpracování. Běžné zabijačkové dobroty budou prodávány již hotové, přivezené od řezníka, jak se to ostatně

dělalo i dříve. Smyslem je ukázat hlavní prvky pravé
venkovské zabijačky, kterou dnes znají nejen městští,
ale teď i většina venkovských lidí už jenom z Ladových
obrázků. Veterinární správa tuto formu provedení odsouhlasila. Takže se nakonec všechno urovnalo, náladu to nezkazilo, zabijačkové dobroty chutnaly, průvod
byl veselý, masky nápadité a zahrál nám kromě tradiční a oblíbené dechovky z Bořanovic i flašinet. Všem,
kteří pomáhali na návsi s přípravami a se zabijačkou
i s následným úklidem, všem, kteří přišli v maskách
a přispěli k dobré náladě v průvodu, hospodyňkám za
jejich sladké i peněžní dary patří veliký dík!!!
A na adresu onoho neznámého dobrodince chceme
říci jen toto: „Máte-li připomínky nebo výhrady k čemukoliv, co se v obci dělá, upozorněte na to především organizátory. Teprve když neuspějete, obraťte se
na nadřízené úřady. Pokud jdete na úřad rovnou, nelze
to považovat za snahu přátelsky pomoci něco zlepšit.
Takové jednání se obvykle označuje jedním ne zrovna
příjemným slovem. Jistě víte jakým“.
V. Sýkorová

ZPRÁVY Z MUZEA
Muzeum v únoru tradičně zavřené bylo v sobotu
11.února mimořádně otevřeno, aby umožnilo účastníkům masopustního veselí shlédnout stálé muzejní
expozice, ochutnat křupavé preclíky, které se tu pekly
a provoněly tak celé muzeum, nebo si nechat do masopustního průvodu pomalovat obličej či si vyrobit pro
štěstí malé prasátko.
Únor však není v muzeu obdobím úplného klidu
i z jiného důvodu. Uklízí se a chystá se nová zajímavá
výstava pod názvem Brouci v přírodě i v umění. Bu-
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de otevřena v sobotu 5. března a potrvá do konce srpna. Na výstavě se objeví malí i velcí brouci až z Afriky,
dále originální šperky s motivy broučků a jiné „havěti“,
textilní brouci, obrazy a jiné formy uměleckého ztvárnění brouků spolu se zajímavými informacemi o životě
této početné a zajímavé čeledi hmyzu.
V. Sýkorová

Obec Máslovice ve spolupráci se Zlatým pruhem Polabí, o.p.s.
srdečně zve na
25. ročník turistického pochodu

Máslovická šlápota
aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo
sobota 24. března 2012
Trasy pro pěší (označené * možné i na kole):
20 km: Praha–Máslovice, start pod Libeňským zámečkem (8–9h)*
10 km: Kralupy n. Vlt.–Máslovice, start před vlakovým nádražím (9–9.30h)*
8 km: Odolena Voda–Máslovice, start před ZK Aero (9–9.30h)*
8 km: Klecany–Máslovice, start v Klecanech na náměstí (9–9.30 h)*
3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (10–12h)
Trasy pro cykloturisty:
37 km: Čelákovice–Líbeznice–Máslovice, start ul.Na Hrádku, Městské muzeum (9.30–10h)
39 km: Kralupy n.Vlt.–Máslovice, start vlakové nádraží (9–9.30 h)
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli.

PR OGR A M NA NÁ
PROGRAM
NÁVSI:
VSI :

11–15 hodin:
Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků
Pletení pomlázek, tvořivé dílny, vajíčkové soutěže
Divadlo pro děti (13 h)
Hudební country skupina Máslovické drnkačky (11–13 h)
Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky

POUTNÍCI

14–15 h zahraje hudební skupina
15.30 hodin VYNÁŠENÍ SMRTKY DO VLTAVY

Startovné (pro pěší a cykloturisty registrované na jednotlivých startech):
60 Kč; důchodci, děti, studenti: 50 Kč, rodina (2+2) 200 Kč, skupiny nad 10 dětí: 40 Kč/dítě.
Vstupné pro ostatní účastníky akce: 80 Kč; důchodci, děti, studenti (bez a): 50 Kč, rodina
(2+2) 220 Kč, skupiny nad 10 dětí: 40/dítě.

V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava: Brouci v přírodě i v umění
Bližší inf.na tel.: 724 191 246, Adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, 250 69
www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz (Změna programu vyhrazena)

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se uskuteční ve čtvrtek 29. března od 19 hodin na obecním úřadě.
Program bude včas vyvěšen na obou nástěnkách v obci a na webových stránkách obce.

KARNEVAL PRO DĚTI
se koná v sobotu 10. března v prostorách knihovny na obecním úřadě od 15 hodin. Dobrou náladu a masku
s sebou! Bližší informace na tel. č.: 607 860 499.

Společenská kronika
V dnešním čísle zpravodaje posíláme svá blahopřání
především čerstvé – sátnici paní ing. Janě Jeřábkové, která dovršila toto významné životní jubileum 1. února.
Spolu s ní zdravíme i další „kulaté“ jubilantky paní Jaroslavu Malou (13. 2. 60 let)
a paní Věru Pastorovou (16. 2. 70 let).
A protože příští zpravodaj vyjde až v dubnu,
připojujeme ještě s předstihem blahopřání paní Marii Blahušové
k jejím pětasedmdesátinám, které oslaví 17. března.
Všem jubilantkám hodně zdraví a životní pohody do dalších let!

Do svazku obce vítáme nové občánky Davida Chadimu, narozeného 21.12.2011
a dvojčátka Kryštofa a Viktorii Spitzbartovi, která přibyla dne 4.2.2012 do rodiny Matějovských.
Všem přejeme dlouhý a šťastný život!

Pište do zpravodaje!

Na vědomost se dává….

Pište o všem, co se v obci nebo jednotlivých organizacích děje, co se
vám líbí nebo nelíbí, co byste navrhovali nebo s čím nesouhlasíte a nebo napište, co byste chtěli vědět, o čem by se mělo také psát. Uzávěrka
příštího čísla je 31. března 2012. Příspěvky můžete předávat do schránky obecního úřadu nebo p. Chalupnému či posílat mailem na adresu:
ou@maslovice.cz
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