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INZERCE

ZÁBŘEH | Svůj chodníček slávy už
mají nově i Zábřežané. Projít se po něm
mohou od začátku roku 2018. Kameny
na pěšince ovšem nemají osobnosti, ale
významná data historie města.

Nový chodník vedoucí lipovou alejí
v opravených Bezručových sadech je
nyní pravidelně přerušován dlouhými
kameny, na kterých jsou vyryty historic-
ké milníky.

„Jde o dvanáct kamenů připomínají-
cích významné události v dějinách stá-
tu, města Zábřeha a také zdejšího koste-
la svaté Barbory,“ sdělil starosta Zábře-
hu František John.

Bezručovy sady, ve kterých stojí kos-
tel svaté Barbory, prošly loni celkovou
rekonstrukcí chodníků, doplněním ve-
řejného osvětlení a výměnou mobiliáře,
což dohromady stálo přes tři miliony ko-
run. Už před třemi lety prošla ozdrav-
nou kúrou výsadba.

Při obnově sadů například nahradila
dožitou březovou alej kolem chodníku
v centrální ose parku alej lipová, která

cestu parkem dotváří. „Bezručovy sady
jsou oblíbeným místem jak Zábřežanů,
tak i všech návštěvníků města. Bude
dobré, když budou mít na očích a budou
si připomínat letopočty, které jsou důle-

žité jak pro dějiny našeho města, tak
i pro celou republiku,“ doplnil zábřež-
ský starosta.

Netradiční historická exkurze začíná
rokem 1255, z něhož pochází první pí-

semná zmínka o městě. Významným
rokem je též letopočet 1442, kdy přišel
na zábřežské panství rod Tunklů, který
byl potom s městem dlouhou dobu neod-
myslitelně spjat.

Lidé se rovněž dozví, že v letech
1772 až 1774 kostel prošel barokní pře-
stavbou a byl zasvěcen svaté Barboře.

Na zábřežském chodníku nechybí ani
vybraná data „celorepubliková“. Na jed-
nom kameni jsou i dvě období nesvobo-
dy: druhá světová válka a komunistická
totalita.
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„V češtině vůbec udělal velký pokrok.
Už je schopný po sobě i číst,“ ukazuje
Formánková jeden z Hynkových posled-
ních diktátů.

„V češtině mě baví, když tvoříme
věty z co nejvíce vyjmenovaných slov.
Mám rád i přírodovědu, vlastivědu, ang-
ličtinu, výtvarku. Paní učitelka mě učí
hrát na klavír, sportujeme,“ popisuje
Hynek, který umí driblovat s míčem,
chytá zvláštní míč s rolničkami nebo do
něj i kope.

Zvládá i nejrůznější cviky. „Hynek je
úžasný. Ohromně se snaží. Ve výuce
dělá velké pokroky, už se umí i pohybo-
vat po škole, sám si chystá věci na lavi-
ci před hodinou. To, co je pro jiné děti
samozřejmostí, se musí dlouho učit. Je
ale důležité, že ho to baví. Já se mu sna-

žím co nejvíc pomoci, motivovat ho
a povzbuzovat,“ popisuje.

Právě ke sportu má podle ní Hynek
velké předpoklady. Sama to jako celoži-
votní sportovec dokáže posoudit. „Chci
ho učit plavat, lyžovat. Bude dobrý i na
delší běhy, protože je vytáhlý. Třeba
z něj jednou bude úspěšný paralympio-
nik,“ přemítá Věra Formánková.

Z Hynka prý může být taky muzi-
kant. „Hynek má totiž hudební sluch.
Rychle se zdokonaluje ve hře na klavír
nebo na elektrofonické varhany a moc
ho to baví. Dlouho hraji na klavír a jsem
ráda, že ho to mohu učit,“ přidala Hyn-
kova učitelka.

Hynek si přeje, aby s ním zůstala až
do deváté třídy, kdy se bude rozhodo-

vat, kam na střední školu. „Chci se učit
co nejvíc z různých oblastí. Ona mi moc
pomáhá,“ doplňuje chlapec.

I Věra Formánková si přeje s chlap-
cem dál pracovat. „Když se nám podaří
Hynka připravit pro další studium, budu
moc spokojená. Spolupráce rodiny, ško-
ly dobře funguje, takže jsme na nejlepší
cestě,“ říká.

Děti mohou chodit učit se dějepis do parku. FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ

Hynek Bartoš se svou školní asistentkou Věrou Formánkovou už leccos dokázal. FOTO | ROSTISLAV HÁNYŠ

Chodník slávy připomíná milníky i totalitu

Věra Formánková

■ 4. místo mistrovství ČR
v aerobiku, Master Class.

■ Vychovala miss aerobik Nikolu
Vykydalovou, účastnici finále
Miss aerobik Michaelu
Klimešovou a druhou vicemiss
Kateřinu Kučerovou.

■ Pracovala jako kondiční trenérka
reprezentace sledge hokejistů.

■ Organizovala soutěže v aerobiku
a pracovala jako rozhodčí.

■ Je cvičitelkou aerobiku, fitness
i skoků na trampolínách.

Hynek je skvělý, protože bojuje


