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ÚVOD
Projekt realizujeZŠSlavičín -VláravespolupráciseslovenskouZŠJankaKráľa
zNovéDubnice.Je toněkolikátýprojekt, který tyto školyspoluuskutečňují,neboť
jejichspoluprácetrvá jižněkoliklet.
Projekt PoznáníhistorieasoučasnostiSlavičína aNovéDubnicemázacílprohloubit
zájemohistorii jednotlivých městasloužíkvzájemnémupoznáváníjakhistorických
charakteristik, tak jejichvývojevsoučasnosti.
Vprojektu jsouzpracovánaklíčovátémataamísta týkající seminulostiSlavičína
(přpadněpřilehlýchobcí), nashromážděnéfotografie (převážněz20.století)
ahistorie asoučasnostpartnerskéhoměstaNováDubnica.

Historiepřeshraniční spoluprácenašíškolysahádošedesátýchlet minuléhostoletí.
Tehdyšloodružebníkontakty v rámci společnérepubliky sobcí aškolouvUhrovci.
Přátelská setkání sbližovalapedagogyprofesněa častopřerostla v osobnípřátelství.
Po vznikusamostatnýchstátů tato činnostustala. Po roce2000hledaloměstoSlavičín
na slovenskéstraněpartnera pro realizacispolečnýchprojektůnavyužití evropských
dotací. Začalaserozvíjet spoluprácesblízkýmměstemnaopačnéstraně hranic-Novou
Dubnicí.Postupněsedopřeshraničníspoluprácezapojovalydalšísportovní oddíly
a spolky.Je zákonité, žedošloinaspoluprácizákladníchastředníchškol vobouměstech.
Partnerem ZŠSlavičín-VlárasestalaZŠ Janka Kráľa vNovéDubnici.Prvnímvýznamným
společnýmprojektem základníchškolbylprojekt „HODINAČEŠTINY– HODINA
SLOVENČINY“,v rámci kteréhoprobíhaly společnévideokonferenceavýukavněkolika
předmětech.
Multimediální učebnypořízenév rámciprojektu sloužínaobouškoláchdodnes.
Spoluprácepakpřerostla vpravidelné společnésportovní akcea setkávání. Současný
projekt „Společné poznáníhistorie Slavičín-NováDubnica“ nenívelký zhlediskačerpání
evropskýchdotací, ale je významnýzhlediskapoznáníhistorie obouměst aškol. Je
jedinečnývzpřístupněnídobových fotografií apřipomenutí významných

LeteckýpohlednaSlavičín
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SlovanskámohylavkatastruobceNevšová
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SLAVIČÍN
Město Slavičín – okres Zlín,Zlínskýkraj,
počet obyvatel 6500.
Město Slavičín ležív předhůříChráněné

osobnostíobouměstnejenžákům,ale
i širokéveřejnosti. Zpracovaný výukový
materiál budesloužitkvýuce ivdalších
ročnících.Webové stránky školbudou
obohacenyokvalitnězpracovanýmateriál
zhistorie anaučnástezkabude
přibližovat historii významnýchbudov
nejenobčanůmměsta, ale i jeho
návštěvníkům. Cennéje,žesena
shromažďováníhistorickýchmateriálů
vedlepedagogůpodíleli i samotní žáci.
Chcipoděkovat realizátorůmprojektu na
oboustranáchhraniczadobřeodvedenou
práci. Ukázalose,žehranice jsou jenom
administrativním rozdělenímpůsobení
našichškol, ale veskutečnosti jsounaše
vztahypřátelskéa velmiblízké.

PaedDr.Petr Navrátil
Poznávaniehistórie, tradícií a kultúry
inéhonároda jevdnešnomglobalizovanom
svetevždyzaujímavéaobohacujúce.Ešte
zaujímavejšieje tovtedy, akspoznávame
minulosť a súčasnosťdlhoročného
pracovnéhopartnera. Vzájomnáspolupráca
ZŠv Slavičíne aZŠvNovejDubnicitrvá už
desať rokov.Ajpreto somsidovolil použiť
pojemdlhoročnýpartner. Partner napoli
vzdelávacom,napolišportovoma
vneposlednomradeajnapoli ľudskom.

Aksito teda rozmenímenadrobné,
spoluprácadvochvpodstategeograficky
aj ľudskyblízkychregiónov,musívždy
priniesť niečoužitočné.Preto násprojekt
Poznaniehistórie a súčasnostiSlavičína
aNovejDubniceoslovil a radi smeprijali
ponukuparticipovať naňom.

Dvarôzneregióny, rozdelenéštátnou
hranicou,dve rôznemestásrôznedlhou
históriou, dva rôznejazyky,ktoré sa
stávajúpremladšiegeneráciebariérou,
dozvedieť saonichviac bolourčite výzvou.
Zistiť viac omeste,škole,sktorými síce
dlhodobospolupracujeme,alezhistórie
osebeveľanevieme.Zaujalanásmyšlienka,
žeprostredníctvomtohto projektu sanaši
žiacidozvedianové informácieosvojich
rovesníkoch,sktorými sastretávajú na

športoviskách,či pri videohovoroch.

Ataknasledovalasériatelefonátov,mailov,
osobnýchstretnutí, návštev knižníc
ahrabaniesavkronikách.Výsledkomje
hodnotnýazaujímavýmateriál ohistórii
a súčasnostipartnerskýchmiest a škôl.
Každýsiznehobudemôcť vybrať to, čoho
najviaczaujíma,či užje tominulosť, či už
súčasnosť, osobnosti,či dobovýobrazový
materiál. A to všetko vo formebrožúry,
informačnýchtabúľ alebonainternetovej
stránke.

Skutočnemôžemskonštatovať, ženám
bolocťou byť súčasťoutohto projektu.

Mgr.Martin Staňo

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI V RÁMCI
PROJEKTU„ Poznáníhistorie
asoučasnostiSlavičín -NováDubnica“.
DěkujememanželůmPhDr. Ladislavu
SlámečkoviaMgr. DanušiSlámečkové
zacennéradyaodbornékonzultace
khistorickýmtextůmprojektu.



Původníškolníbudovy
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DnešníMěstskánemocniceSlavičín

krajinnéoblasti Bílé Karpaty, a tak jeze
všech stran obklopen krásnými
přírodnímipanoramaty. Na jihuto jsou
Bílé Karpaty (VelkáJavořina 970m), na
severu Vizovickévrchy (Klášťov 753m)
a nazápaděLuhačovické zálesí sčetnými
minerálními prameny.
Charakteristiku Slavičínska určuje i blízké
rozhraníMoravy a Slovenska, čijazyková
náležitost k jihovýchodníoblasti Valašska.
Samotný Slavičínmávelmibohatou
historii, nejstarší osídlení jezdedoloženo
užvmladší apozdní doběkamenné.
Větší počet osadpakvznikáv době
železné,mladšílaténské období je spjato
sKelty. V obdobístěhování národů
přicházíSlované, našipřímípředkové
(v katastruNevšové bylanalezena
slovanskámohyla).

HISTORIE
Historie Slavičína zřejměsouvisísbiskupem
sv. Vojtěchem(viz znakSlavičína, pověst

o založeníSlavičína), ale ktomuto tvrzení
námchybí jakékolihistorické podklady.
Historicky je ažv listině olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíkaz roku1141
písemnědoloženaexistenceMladotic
(dnes součástSlavičína), Slavičín je
v listináchdoloženo sto let později
-2.června 1256,kdybyl olomouckým
biskupemBrunemze Schauenburkuvě-
nován v lénoHelembertovi de Turri.
Vté době zdestál kostela faraa Slavičín
bylměstemsprávem tržním,celním
ahrdelním.Tato listina alemluvío území
Slavičína jako opustémadelšídobu
neobydleném,možnávdůsledku
některého uherskéhovpádu.Právě
blízkost uherskéhranice aVlárského
průsmykubyla příčinou častých
a opakovanýchvpádůUhrů, Tatarů
aTurkůdo Slavičína i blízkéhookolí
(např. ve 13.,17.či18.století). Původní
osadaMladotice i Slavičín časemsplynuly
v jeden oficiálnínázev Slavičín -Mladotice,
užívaný aždoroku 1946.
Obyvatelé Slavičínska sevětšinou živili
zemědělstvím.Zřemesel existovala jen
ta nejdůležitější,i kdyžse uvádízvláštnost
meziprofesemi, ato zvěroklestičství,
kterýmzdejšímužiprosluli doma i zahra-
nicemi.Pro Slavičín a okolímělpozději
největší významrozvoj obuvnického
průmyslu. Vroce 1860si postavil
podnikatelJosef Pivečkave Slavičíně
koželužnu,ke které poprvní světové
válce přibylatovárna naobuvpod
značkouJAPIS. Po roce 1945sevýroba
dál rozrostla apodnikse stal součástí
značkySVITGottwaldov (dnešní Zlín).
Vsoučasnédobě je to samostatná firma
PRABOS Slavičín.
VznikemzávoduDetona v roce 1936,
pozdějisnázvemVlárské strojírny, nastal
rozmachstrojírenství. (Symboly těchto
profesí, vyčiněná kůžea ozubenékolo,
tvoří kroměbiskupskémitry hlavní
součásti dnešnípodoby erbuměsta
Slavičína.)
Druhásvětová válkavystavila obyvatele
dalšímtěžkýmzkouškám.
VkoncentračnímtábořeOsvětim
zahynuližidovštíobyvatelé Slavičína,
čímžprakticky zanikla celá židovská



SoučasnápodobabudovyZŠVlára

Novězrekonstruovanýzámek
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BudovaZŠVlárav50.letech Zámek50. léta

komunitave Slavičíně (přežila pouze
Zdena Bergerová), v dubnu1945
zahynulopět obyvatel při odhození
bombyna obydlené centrumměsta,
popraveno bylo několikobyvatel za
činnost v odbojových organizacích.
29.srpna1944senadSlavičínem
odehrála letecká bitva, v nížněmečtí
stíhači sestřelili 10amerických
bombardovacíchletounů. Dvacet osm
americkýchletců bylo pohřbeno na
slavičínskémhřbitově, který se tak stal
největšímhromadnýmhrobem
amerických letců naúzemínaší republiky.
Konečnéhoosvobození odněmecké
okupace seSlavičín dočkal 1.května 1945,
kdydoměsta vstoupila rumunskáarmáda.
Odkoncedruhésvětové války prošel
Slavičín rozsáhlýmvývojema v roce 1964
se stalměstem.

ŠKOLA
Počátky slavičínskéhoškolství sahajído
dobypřed třicetiletou válkou,doroku
1577,kdyzdeprvní školunechal zřídit
Jan SkrbenskýzHříště. Velkévzdálenosti

bydlení od školyměly ale naškolní
docházkudětí neblahý vliv. Velký
rozmachnastal teprve po reformě
školství za vládyMarie Terezie (1774
zavedení povinnéškolnídocházky), který
všakbyl vdobě válekopět utlumen.
Apřesto ještě v roce 1900bylopodle
sčítání na Slavičínsku20%obyvatel
negramotných. První zděnoubudovu
dostala slavičínská škola roku1807,po
požáru roku1867bylapostavena
dvojtřídní škola naulici Komenského.
Vroce 1910bylave Slavičíně postavena
národní škola,která užměla 6tříd,
2kabinety a sborovnu (současná spodní
budova nemocnice), roku1923přibyla
budovaměšťanské školy(horní budova
nemocnice,blížefaře).
Chlapcia děvčata se tehdy učiliodděleně
amívali až33hodin týdně. Důrazbyl
kladennamatematiku, český jazyka cizí
jazyk -němčinu.
Oběpůvodníškolníbudovy byly postupně
přestavěny na nemocnicisporodnicí,
dnes -Městská nemocnice Slavičín.



Cholerový hřbitov zroku1831
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Kostelsv.Vojtěchaasv.Cecílie, dříveanyní

VYSTRČILKAREL
Významnouosobností slavičínského
školství bylmístníučitel Karel Vystrčil
(23. 8. 1906-15.7.1942),organizátor
kulturních, sokolských, hudebnícha
divadelníchakcíve Slavičíně. Pro svou
odbojovou činnostbyl zadruhésvětové
války poslándo koncentračníhotábora
vMauthausenu,kdezahynul.Jeho
památkupřipomínápamětní deska
umístěnánaZákladní škole Slavičín-Vlára.

SOUČASNOST
Současná budova ZŠ Slavičín-Vlárapochází
zroku1952.Stavbabyla započata užroku
1947podleplánůzlínskéhoarchitekta
Ing. FrantiškaGahury,ale kvůlinedostatku
financí bylana časpozastavena. Na její
dostavbě se velkouměroupodílela
vojenskáposádkaa zaměstnanci
místníchtováren (Svit, Zbrojovka).
Současná ZŠVlárabyla slavnostně
otevřena jakonárodnía středníškola
vneděli 5.října1952.Obdržela čestný
název„Škola dukelskýchhrdinů“. Byly v
níumístěny všechny třídy 1.-5.ročníku,
6. -9.ročníku střední školy (tehdejší
členění), školníjídelna idružina.
V roce 1961alebyly užprostory
nedostačující, aprotomuselobýt

zavedeno směnnévyučování, scházela
také tělocvična. Taspolečně sjídelnou,
dílnami a sociálnímzařízenímbyla
dostavěna roku1965.
Dřeváček byl postaven roku 1968-1969
za625000Kčs, čímžseodstranilo
směnování.
1983byldostavěn nový třináctitřídní
pavilon, ale roku1995byl předándo
užívánígymnázia,a tak pro potřeby naší
školybyla postavena budovanová
vmístech zrušenémateřské školy.

ZÁMEK
Slavičínský zámekbyl vystavěn vmístech
původníkamennétvrze, kterou



Hornínáměstídnes NáměstíMeziŠenkyvsoučasnosti
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Hornínáměstí-předII. sv.válkou NáměstíMezi Šenkypo II. sv.válce

předcházelaještě starší tvrz dřevěná.
Od17.století je stavba označovaná jako
zámek,trojkřídlá budova byla tehdy
nicméně zpustlá.Pozdněbarokní úpravy
provedli v polovině18.století Podstatští
zPrusínovic.
O sto let později (1845)páni zLedere-
-Trattneruzámekupravili vpozdně
klasicistním stylu. Odroku1912doroku
1948byl zámekve vlastnictví rodiny
Wichterlovy. Způvodnítvrze jeúdajně
dochován klenutý sklep.
Zámekbyl prvníelektrifikovanou budovou
ve Slavičíně, v roce 1910bylauvnitř
zbudovánamaláelektrárna poháněná
benzinovýmmotorem.
Vsoučasnédobě (rok 2020)prošel zámek
rekonstrukcí, nachází se zdepivní lázně
ahotel.
Zámekje obklopen rozsáhlýmparkem,
který byl v 19.století upraven na anglický
park.

KOSTEL
Rozhodněnejstaršíbudovouve Slavičíně
jemístní kostel -kostel sv. Vojtěcha a
sv. Cecilie.
S největší pravděpodobnostíje stavbou
raněgotickou, v18.století (1775)byl po

ničivémpožárubarokně upraven.První
historicky doloženázpráva pocházízroku
1256.Jedná seo listinu olomouckého
biskupaBruna ze Schauenburka.Historie
slavičínskéhokostela sahámožná
ihlouběji -dodoby románskéakosobě
sv. Vojtěcha,ale ktěmto závěrůmchybí
jakékoliarcheologické podklady.Při
archeologickémzkoumáníkostela byl
důležitýmnálezemstřepdnahrnce
zgrafitového materiálu zkonce
12.apočátku 13.století. Dnešnípodobu
mázroku1897.(Mezi nejstarší budovy
ve Slavičíně patřila i slavičínskáfara, o níž
najdeme nejstarší zmínkuzroku1403.
Protože ale byladřevěná, opakovaně,i
díky tatarským akuruckýmnájezdům,
vyhořela. Dnešnípodobudostala ažroku
1826.)
Ke kostelu přiléhámístníhřbitov, kde se
pohřbívalo užvpol. 13.století, původně
pouzev nejbližšímokolí kostela. Bohatí
občané acírkevní hodnostářise nechávali
pohřbít v kryptěpodkostelem.
Slavičínský kostelkryptu neměl,
nahrazovaly ji jámyhloubené přímouvnitř
kostela. Na hřbitově je umístěni pomník
obětemobousvětových válek.Samostatný



Sokolovna vsoučasnosti
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Základníuměleckáškola

Sokolovna vroce 1927

pomníkzdemajíameričtí letci, kteří
zahynulipři letecké bitvě nad Slavičínskem
abyli 31.srpna1944pohřbeni domasového
hrobu,tehdy ještě zahřbitovní zdí.Jejich
ostatky pakbyly po válce v roce 1946pře-
vezeny nacentrální vojenský americký
hřbitov Lorraine ve Franciia nanárodní
hřbitovyv USA.
V roce1831bylve Slavičíně založen ještě
tzv.„cholerovýhřbitov“ („morový
hřbitov“), celkemje zdepochováno 120lidí.
1858bylnadDivnicemi aBohuslavicemi
vybudovánhřbitov evangelickýpro
nekatolíky.
Obyvatelé židovskéhovyznáníve
Slavičíně hřbitov neměli,ale stála zde
malá židovskámodlitebna amikev.

DALŠÍHISTORICKÁMÍSTA

HORNÍNÁMĚSTÍ
Horní náměstíbylo velmi dlouhohlavní
a jedinénáměstíve Slavičíně, tržníprávo
měl Slavičín od roku1256.Domkybyly
postaveny kolemnáměstía v jejich
zahradáchsipotommajitelé stavěli další
domy, čímžvzniklodalší náměstí zvané
Mezi Šenky. NaHornímnáměstí byl jen
trh napotraviny a řemeslnickévýrobky.
Trhnahospodářská zvířata byl zřízen
upotoka zaPrabosem, naHornínáměstí
by semuselavoda zdaleka nosit. Na

Hornímnáměstíbylo všedesátých letech
20.století vybudováno autobusové
nádraží,které pakbylo otřicet let později
zrušeno.
NaHornímnáměstí dnesnajdeme
iMěstskémuzeum,které odráží bohatou
historii našehokraje (expozice letecké
bitvy a expozicearcheologickýchnálezů).
RovněžzdesídlíNadace Jana Pivečky,
kterou27.listopadu1996založilJan Pivečka
na podporumladýchlidí ajejichaktivit.

NÁMĚSTÍMEZI ŠENKY

ZÁLOŽNA
Stavba budovy Záložnybyla započata
roku1893,ale službyRolnické záložny tu
byly zaběhnuty užodroku1871.Záložna
půjčovala zamenšíúroky penízenejen
lidem, ale i okolnímzáložnám.Tyto služby
měly konkurovat bohatýmžidovským
lichvářům, kteří poskytovali půjčkyza
vysoké úroky azadlužovalitakmístní
obyvatele i celýchudýkraj.
Vmístěpůvodníhohostince tak vyrostla



Orlovnavsoučasnosti

LeteckýpohlednaNevšovou

NověopravenákaplevNevšové
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Orlovnavpadesátýchletech

budova Záložny,která sloužila idalším
účelům,např. tu bylaotevřena první
veřejná knihovna, čtenářsko-ochotnický
spolektu hrával představení, se Záložnou
jsouspojenyipočátkypoštya doručovatelských
služeb.Roku1902sestává takéhostincem.
Odroku1999jezapsána vÚstředním
seznamukulturníchpamátek.

ZUŠ
Samotná budovabyla postavenav
průběhu roku 1899aodzačátkusloužila
jakoradnice obce Slavičín-Mladotice.
Běhemzasedáníobecního výboru
18.9.1898bylo rozhodnuto ozakoupení
pozemkupro stavbu nové radnice,která
zaujala důstojnémístomezioběma
slavičínskýmináměstímia sloužilasvému
účelu bezmálacelé jedno století až do
postavení radnice na uliciOsvobození.
Od roku1900vpřízemíbudovy sídlila
pošta, kterádoté dobyúřadovala
v1.poschodí Rolnické záložny. Taktéž
zdebyla umístěnačetnická stanice
přesunutá zHrádkua ve dvornímtraktu

budovy senacházelo několikbytů.
Radnice bylavystavěna zcihelvyráběných
v cihelněbaronaLederera, stávající na
východnímokrajiHrádku,vmístech
strojírenského podnikuNTSPrometal.
Jak jepatrné izhistorickéfotografie,
bylo dříve průčelíbudovy
s pseudoklasicistnímištukovými prvky
ještě o něco zdobnější.

SOKOLOVNAAORLOVNA
Jednota sokolskábylave Slavičíně
založena roku 1912avěnovala se
tělovýchovné činnosti. Aždo roku1927
seveškeré činnostitohoto spolku
odehrávaly v prostorách školya na
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LeteckýpohlednaDivnice

Bývalá škola, dnesbudovaosadníhovýboruv
Divnicích

školnímhřišti. 28.srpna 1927byla
slavnostněotevřena sokolovna,která
se stala nejen zázemímpro cvičící, ale
i významnýmkulturnímstánkem.
Jednota orelskázahájilasvou
tělovýchovnou činnost roku1908v
prázdnénepoužívanéstodole. Po první
světové válce se činnostpřesunulado
hostinceNaPinduli (pozdějiUMalotů,
dnesTalafa). V roce1930byl zakoupen
pozemek,kdedříve stával mlýn
a hospodářskébudovy, na kterémměla
být postavena orlovnaa orelskéhřiště.
I nová budova orlovny sestala zázemím
proaktivity tělovýchovné i kulturní.

MÍSTNÍ ČÁSTI

NEVŠOVÁ
Nejstarší zprávuoNevšové najdeme
v zakládacílistině vizovického kláštera
z roku1261.NázevNevšová seve starších
pramenech uvádí jako Nevševá. Obec
měla ve znakuradlici. První písemnýdoklad
oexistenci obce pochází z roku1449,kdy
moravští stavové vykoupili od Pankráce
ze sv. Mikuláše hrady Světlov a Sehradi-
ce. VokolíNevšové bylo objevenomnoho
archeologických nálezůzdoby bronzové.
Nejstarší budovouje škola,která byla
postavena roku1838.Bylapřízemní,
s jednouučebnou a s bytem pro správce
školy. Narozdíl od dřívějších školních budov
byla úhlednější, prostornější, s šindelo-
vou střechou. Do školy se vcházelo přes
oplocenou školnízahrádku.Nicméněbrzy
kapacitněnestačila anitato budova,a tak
bylo rozhodnuto o stavbě nové budovy,
která byladostavěna azkolaudovánaroku
1898.Vnásledujících letechbyla postupně
modernizována, opravována a roku 2007
byla zrekonstruována naDůmschráněnými
byty pro sociálněpotřebné občany.
Významnou dominantou byla v Nevšové
zcela jistě i místní kaplička postavená
roku 1888.Protože ale časemdocházelo
k sesouvání půdyuzákladůkaple, bylo už
ve 30.letech 20.století rozhodnuto
o stavběkaplenové.
Posvěcena byla roku1954astojí v obci
dodnes.
Nevšová patřila kobcím,kdena přelomu

19.a20.století téměř všichni dospělímuži
odcházelido světa jakoproslulí „miškáři“
(zvěroklestiči). Kdyžv polovině20.století
byla tato soukromázvěroklestičská
činnostzrušenaa převedenadoveterinární
služby,prakticky toto prastaré řemeslo
zaniklo.

DIVNICE
Název obceDivniceznělpůvodněDivice
neboDěvice, odvozeno odjménaDěvík.
Divnice bývaly biskupskýmlénem
apoprvé jsoupřipomínány roku1378,
téměř 200let byly v drženírytířů
zVlachovic. Vroce 1666byla vesnice
přepadena Tatary a1704bylazničena
vpádemRákoczovýchvzbouřenců.Roku
1866postihl obec velký požár, který zničil
velkou část osadya následovalaepidemie
cholery.
Domkyv obci bylystavěny zvepřovic
(ty sev obciještěpředsto lety vyráběly



HrádeknaVlárskédráze

NádražíSlavičín
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umístníhopotoka Říčka) a pokryty byly
šindely. Vosadě stál zámeček,který roku
1825nechalvybudovat Filip Stahl.
K zámkupatřila i zahrada.Obyvatelé
Divnicbyli vždypoddanívrchnosti
a povinováni jí robotou, odváděním
naturálií a peněžnírenty. Od dobprvní
světové války aletehdejšívlastníkzámečku
LambertWichterle zdenepobýval,a tak
zámekchátral. V dobáchtěžké bytové
krizepoprvnísvětové válce tu přebývalo
několik chudýchrodin.
V roce1947bylzámekzestátněn, ale syn
LambertaWichterleho František hoještě
v 60.letech užíval.Novýmajitelvelkostatek
Slavičín-Hrádekale o jeho stav nedbal.
Bohužel byl mezi lety 1983-1991do
základůsrovnánse zemí(„pro havarijní
aneopravitelnýstav“).
Roku1857bylavDivnicích postavena
první škola, zroku1926pocházídnešní
budova školy.Školní děti často
a pravidelněvyužívaly i prostory
vmístnímzámečku,kdepakpro
obyvatele Divnichrály divadelní
představení. Vbudově školy je
v současnédobě umístěnaobecní
knihovna aspolečenskámístnost.
Od roku1964jsouDivnice součástí
Slavičína.

HRÁDEK
První zápisoHrádku pochází z roku1416,
kdybyl ještě součástípanství

brumovského,majetkempánů
PodmanickýchzPodmanína. Jak
napovídá název,stával zdenevelký hrad
nebo tvrz. Vpolovině 18.stoletítu
Bujakovští z Knúrovapostavili zámek,
který byl zaLederer-Trattnerůve2.pol.
19.století upraven. Původně byl zámek
barokní budovou, knížpřiléhala boční
křídla. Vsoučasnédobě jeve značně
zchátralémstavu. Poslednímimajitelibyli
Wichterlové.
Jak užnázev říká, leží HrádeknaVlárské
dráze-železniční stanice je zdeod roku
1888(nese název Slavičín). Hrádek na
Vlárskédráze,dříve samostatná obec, je
od roku1961místníčástí Slavičína. Vobci
byl panskýpivovar (zanikl v roce 1874)
a dvě pálenice.Obě pracovaly aždo
2.světové války.



SLAVIČÍNSKÉOSOBNOSTI

Jan Pivečka -*19.října 1919Slavičín,
†5. ledna 2004Zlín -český podnikatel,
obuvník.

AloisBučánek-*6. září1897,Slavičín,
†9. května 1945,Terezín-československý
legionář, akademickýsochař, autor sochTGM.

Jaroslav Šála -*10.května 1914Slavičín,
†29. ledna 1943-plk. letectva inmemoriam,
pilot 310.stíhací perutě RAF.

JUDr. VáclavChytil-*3. listopadu 1907
Lukov, †15.září 1980Praha -univerzitní
profesor, poslanec Národního shromáždění,
nositel ŘáduTGM inmemoriam.

Josef Šebestík -*1916v Hrádku, †4. 12.1944
ve Skotsku -pplk.letectva inmemoriam, pilot
311.bombardovaciperutě RAF.

doc. PhDr. Rudolf Merta -*30. dubna 1915
ve Slavičíně, †14.června 1968-germanista
anordistanaFF MU v Brně.

Prof. Ing. František Pinďák-*21. října 1930
ve Slavičíně, †8. dubna 1991vRotterdamu -
profesor univerzity v Rotterdamu, odborník
naekonomiku,po roce 1989sezasloužil
o obnovení Čs.Orla.

VladimírFrajt -*21.února 1895Slavičín,
†2.března 1965-příslušník čs. legií -I. odboje
v Srbskua ve Francii,aktivní účastník
II. zahraničníhoodbojeve VelkéBritánii.
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Milan Švrčina -*27.srpna 1927vBrně,
†4. září 1981-pedagog, hudebník,
etnograf, národopisnýnadšenec,zakladatel
národopisnéhosouboruSlavíček.

Jaroslav Jeřábek -*27.března 1936ve
ValašskýchPříkazech -akademickýmalíř.

MonikaRychlíková -*21.února 1965Slavičín
-režisérka, scénáristka.

LenkaŠmerdová-*20. května 1964Slavičín,
-je českábrigádnígenerálka armádyČeské
republiky.Dotéto funkce bylajmenována
8. května 2017prezidentemrepubliky jako
první žena v českéarmádě. Taképrvní
ženoučeské armádě v hodnosti plukovník.

PhDr. Ladislav Slámečka -*8. února 1952,
publicista, pedagog,autor prací o příslušnících
čs. zahraniční armádyza1.a2.světové války

prof.MUDr.MarekSvoboda,Ph.D. -
*14.prosince 1975,Zlín-jepřední český
onkolog ačlen několikačeských
imezinárodníchodborných společností.
Ředitel Masarykova onkologickéhoústavu
v Brně.

Josef Stehlík -*26.března 1915Pikárec,
Rakousko-Uhersko, †30.května 1991Slavičín,
-plukovník, pilot 312.stíhací perutě RAF, Rytíř
francouzskéčestné legie,jedinýčs.pilot, který
jenazýván„Stíhacím esemtří front“.

KarelVystrčil-*23.srpna 1906Slavičín,
†15.července 1942v koncentračním táboře
v Mauthausenu-pedagog, náčelník místního
Sokola, příslušník domácího odboje -Obrany
národa.
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NOVÁDUBNICA

NováDubnicaje slovenskémesto ležiace
v Ilavskej kotline, ktorá jezjuhovýchodu
ohraničená Strážovskými vrchmia zo
západuBielymi Karpatmi, v ktorých sú
nádherné Vršatskébradlá.
Nová Dubnica mározlohu 1127ha
anachádzasa vnadmorskejvýške
242mn.m.
Na základeúzemnosprávnehočlenenia
je NováDubnicasúčasťou Ilavského
okresu, ktorý patrí do Trenčianskeho
kraja. NovúDubnicutvoria 2celky:
a) časť Nová Dubnica-modernésídlo
mestskéhocharakteru,
b) časť Kolačín-vidieckačasť, ktorú
tvoria bývalé obce VeľkýaMalý Kolačín.
Žije tu približne 11766obyvateľov, 95,6%
je slovenskej, 1,8%českejnárodnosti.
Až70%obyvateľov sahlási
krímskokatolíckemunáboženstvu.
Históriamesta je pomernekrátka.

Mesto tedamalobyť pôvodne len
sídliskompre robotníkov pracujúcich
v Závodochťažkého strojárstva v Dubnici

Leteckýpohled naNovouDubnicu

nadVáhom.Bolo umiestnené päť
kilometrov od zbrojovkypre prípad
bombardovania.Samotný projekt
navrholarchitekt Jiří Kroha.Malo
vzniknúť ideálne socialistickémestečko.
Projekt sa podarilozrealizovať len
približnezjednej tretiny.
S výstavbouNovej Dubnicesazačalo
podľaprojekčnéhonávrhuarch. Jiřího
Krohu v roku 1951.Odva roky neskôr bol
vybudovaný prvý objekt,Domovmladých.
Prvámaterskáškolabolaotvorená v roku
1956.Vtom istomrokusaotvorilo kino
Mier, ktoré bolo neskôrprebudovanéna
reštauráciu. 1.júna1957sasídlisko,
dovtedy súčasť DubnicenadVáhom,
stalo samostatnou obcousnázvom
NOVÁDUBNICA. 8. júna1960jej bol
priznanýštatút mesta.
Po vznikumesta sabudovala obchodná
sieť, vzniklatelovýchovná jednota
a osvetová beseda,v ktorejbola
obyvateľom kdispozíciiknižnica.Vroku
1970samesto rozrástlo oštvrť Miklovky,
v ktorej vyrástlo 750rodinných domov.
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Časť Kolačín sapripojilakNovej Dubnici
v roku 1971.
Nové častimesta nenadväzujúsvojím
riešenímna Krohov projekt. Ide užlen
o typickúpanelákovúvýstavbu.
VNovejDubnici je celkom35ulíc, 5sadov
a jednonámestie.

CESTOVNÝRUCH
NováDubnicamádobré podmienkypre
cestovný ruch.Je východiskovémiesto
pre turistiku čicykloturistiku vďaka
horám, ktoré súhneďzamestom.
Výhodnágeografická polohaNovej
Dubniceumožňujenávštevy pamiatok
vokolitých mestách aobciach -hrady
a zámky,resp. ich zrúcaniny.(hrad
Vršatec,Beckov, Lednicaa Ilava).
Vokolitých lokalitáchmožnoobdivovať
imnohéhistorické kostoly akaštiele
(poľovnícky kaštieľ neďalekoNemšovej,
kaštieľ vDubnici nadVáhom). Vblízkom
okolínemožnoobísť anihistorický Trenčín
so starobylýmhradom,svetoznáme
kúpele TrenčianskeTeplicebývajú tiež
cieľomjednodňovýchvýletov.

NováDubnica

CelkovýpohlednaNovouDubnicu

ŠKOLSTVO
Vmeste súv súčasnosti tri základnéškoly:
ZákladnáškolaJanka Kráľa, Základná
školasv. Jána Bosca a Súkromnázákladná
škola. TaktiežGymnáziumsv. Jána Bosca,
3predškolské zariadenia, Základná
umelecká školaaCentrumvoľného času
Dubinka.

KULTURAAODDYCH
Pre poriadanie kultúrnychpodujatí slúži
kinoPanorex, ktoré boloprvým
panoramatickýmkinomna Slovensku.
Vkine saužniekoľkokrát uskutočnila
výstava starých gramofónova rádiípod
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Bývalá základnáškolaHviezdoslavova,vktorejsanachádzaarborétum

názvomHistorické ucho, každoročne sa
konávýstava paličkovanej čipky.Konajú
satu ajrôznefolklórne vystúpenia.
PrirodzenýmcentromNovej Dubnice
jeMierové námestie, kdeje sústredená
obchodnásieť a služby.Svojím
prostredímposkytuje príjemnýoddych
adávapríležitosť spoločenským
sústredeniam.Návštevnícimesta sa
môžuubytovať v hoteliAlfa alebo
Dynamic,kde jekdispozíciíreštaurácia a
v hoteli Dynamicaj relax centrum
spríjemnýmposedením.
Vmeste pôsobí niekoľkoumeleckých
súborov a skupín,reprezentujúcichNovú
Dubnicunielen v Slovenskej republike,
ale i v zahraničí,napríkladDychový
orchester, ktorý spolusmažoretkami
býva prizvanýnaslávnosti aotváracie
ceremoniály významnýchkultúrnych
a športovýchudalostí.Spevácke
a tanečné umeniepropagujeMiešaný
spevácky zborNováDubnicaa folklórny
súborDubinka.

VÝZNAMNÉBUDOVY
Knajvýznamnejšímpatria budovy podľa
Krohovej koncepcienaMierovom
námestí,Pribinove sady,Sady kpt.
Nálepku,Sady CyrilaaMetoda,

Komenského sady,
budova bývalej Základnejškoly
Hviezdoslavovej, v ktorej sanachádza
ajarborétum.

SYMBOLYMESTA
ErbmestaNováDubnicasapozostáva
zčerveného štítu a ztroch zlatých
dubovýchlistov.
Mestská zástava a vlajka saskladázo
šiestich pruhov -trižlté a tri červené
a tieto sanavzájomstriedajú. Začínajúci
pruhje žltý.
Pečať mestaNová Dubnicajespravidla
tvorená erbommestaskruhopisom
„Mesto NováDubnica“.

OSOBNOSTI

Jiří Kroha
Napriek tomu, ženepochádzazNovej
Dubnice,do dejíntohto mesta sa
nezmazateľnevryl. Práve jeho projekčný
návrh, vypracovaný umeleckým
ateliérom, dalmestuoriginálnyvzhľad.
TentorodákzPrahy bol všestranným
umelcom,ktorý savenoval nielen
architektúre, ale ajsochárstvu,malirstvu,
či divadlu. V roku1951architektonickyna-
vrholmesto NováDubnica.Mesto malo
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byť postavené vduchusocialistického
realizmu.
Podľa jehoplánumalobyť mestovzorom
plánovaného riešeniabytovej otázky.
Nová Dubnicamala byť zasadená do
prírodnéhoreliéfu. Žiaľ, jehoprojekt
sapodarilo zrealizovať len asizjednej
tretiny.
JánZachara
Tenrodák zKubrej dodnes žijevNovej
Dubnici.Mnohí o ňomhovoria ako
omalomveľkommužovislovenského
boxu.Je tomilý,nenápadný,drobnýpán,
ažťažko uveriť, žebol hviezdoutakého
športu akým jebox. Ale zdanieklame.
Ján Zachara je 4-násobnýmajster

Jiří Kroha, architekt JánZachara,majsteršportu ŠtefanBaláž, dirigent

Československa a2-násobnýmajster
Slovenska a hlavne držiteľ olympijského
titulu zHelsínkz roku1952,vkategórii
do57kg.Napriek vysokémuveku je stále
v skvelej kondícii,ktorú sivedome
udržiava apremnohýchbymalbyť
príkladom.

Štefan Baláž
Tentodirigent založil v roku1975dodnes
fungujúcidychový orchester. Vdanom
čase pôsobilakoriaditeľ Ľudovej školy
umenia. Vychoval sizradovhudobníkov
dirigenta VratislavaHruboša.

Mierové námestie vNovejDubnici



Smiešanýspeváckýzbor
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Kostol sv.Jozefa robotníka

ZákladnáškolaJankaKráľa

KinoPanorex

Krytáplováreňašportováhala
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