
            Zdena Nová – životopis

     Paní  Zdena  Nová (rozená Dvořáková) se narodila  30.  června  1951 v porodnici  na

Bulovce.  Dětství  prožila  v  Zelenči.  Rodina  bydlela  v  Revoluční  ulici.  Spolu s  mladším

bratrem a s rodiči bydlela v pronajatém patře velkého domu u parku. Později se přestěhovali

do Smetanovy ulice. V té žila paní Zdena i později – se svým manželem Josefem a třemi

dětmi (Lenka 1971, Pavel 1975 a Petr 1982).      

     Od roku 1957 navštěvovala základní školu ve Školní ulici v Zelenči (u rybníka). V té

době v obci  ale  nebyl  druhý stupeň – a  tak základní  vzdělání  dokončila  v roce  1966 v

Horních Počernicích (Ratibořická ulice). Od mala chodila cvičit do Sokola – maminka jí tam

vodila  už  od  pěti  let.  Byla  tedy  několik  let  nejmladší  cvičenkou.  Vystupovala  na

zelenečských májích a je ráda, že se tuto tradici (jako jednu z mála) podařilo nepřetržitě

zachovat až dodnes.  Na dětství má pouze krásné vzpomínky i proto, že jako děti trávily

hodně  času  venku.  V té  době  sílil  komunismus  –  vrcholila  kolektivizace.  Tedy  proces

přeměny  individuálního  soukromého  zemědělství  na  kolektivní.  I  když  tatínek  Zdeňky

pracoval v továrně a komunisté mu nic nesebrali – byl proti režimu. Večer u stolu povídal

dětem o Masarykovi a demokracii. Na závěr vždycky svým potomkům zdůraznil, aby ty

věty nikdy venku neříkaly. 

     Přišel rok 1968. Paní Zdeňku zastihl co by sedmnáctiletou studentku střední ekonomické

školy v Resslově ulici v Praze. Tady se dozvěděla i smutnou zprávu o úmrtí Jana Palacha.

Na pohřeb šla se svojí nejlepší kamarádkou. Řada do Karolína ale byla nekonečná a strach

by se dal  krájet.  Proto se raději  po několika hodinách čekání vrátily domů – s  pocitem

beznaděje. V té době už chodila se svým manželem. Po dokončení střední školy pracovala

jako referentka ČKD Kompresory.

     V roce 1977 nastoupila na pozici učitelky v mateřské školce. Jak sama říká – byla to ta

nejkrásnější léta jejího života. Rodiče byly skvělí, děti o něco samostatnější než ty dnes.

Mateřskou školu od roku 1999 až do roku 2011 vedla co by ředitelka. 

Paní  Zdena  je  dodnes,  společně  s  manželem,  velice  aktivní  a  činorodá.  Pomáhá v  obci

organizovat aktivity Senior Klubu. A spolu s manželem (bývalým hráčem fotbalu) dodnes

aktivně podporují i činnost Sportovního klubu Zeleneč. V neposlední řadě žije rodinou -

věnuje se hodně vnoučatům a pravnoučatům. 
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