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Před 44lety vtrhla do ěeskoslovenska vojska Varšavské smlouvy

Před čtyňačtyřiceti lety vtrh-
la do tehdejšího Ceskoslovenska
okupační vojska zemí Varšavské
smlouvy, aby pomohla potlačit de-
mokratizační procesy v zemi. Naše
armáda dostala rozkaz, aby ne-
kladla okupačním vojskům odpo1
a do rukou protireformačních sil
postupně přecházely všechny mo-
censké struktury. Okupanti rovněž
obsadili sídlo ceskoslovenského
rozhlasu v Praze, avšak části |eho
zaměstnancům se podařilo vysílat
svobodné zpravodajství z jiných
míst. Při šíření signálu rozhlasu
pomáhali rovněž vojáci z hole-
šovského 7. uýsadkového pluku
zvláštního určení.

Velitelé pluku v Holešově ne-
splnili rozkaz ministra obrany a od-
mítli spolupracovat s okupačními
vojsky. Na rozkaz Zpravodajské
správy Generálního štábu Cesko-
slovenské lidové armády (ČSLA)
naopak začali organizovat jednot-

ku, která měla osvobodit zatčené
představitele československého
státu. k tomuto otevřenému ozbro-
jenému odporu proti okupaci sice
nakonec nedošlo, přesto však ho-
lešovští vojáci přispěli k tomu, že
ještě dlouho po 21. srpnu 1968
mohli posluchači na většině území
slyšet necenzurovaný Českoslo-
venský rozhlas.

Konkrétně byla touto činností
pověřena 1. rádiová četa 7. rnýsad-
kového pluku v Holešově, které
tehdy velel nadporučík Jiří Sehnal.
,,Rozkazem velitele pluku VladimÉ
ra košana a náčelníka štábu Jiřího
Duíka jsem dostal nařízeno vyvézt
po půlnoci 23. srpna 1968 dvě
rádiové stanice z kasáren, zřídit
je a připravit k provozu v prosto-
ru střelnice Dobrotice," vzpomíná
po letech dnes 7Olettý ing. Jiří Se-
hnal, žijící v Kroměříži.

Před půlnocí byly soupravy
radiostanic ručně a v tichosti vytla-

čeny z autoparku k hlavnímu vcho-
du do kasáren. Po půlnoci dal ma-
jor Dufek pokyn, aby hlídka zvedla
závoru a otevřela bránu kasáren.
Vchod do kasáren střežil sovětský
ťansportér. 

"Předpokládal 
jsem, že

se těmto 
"strážcům" 

ztratím někde
v Holešově, velitelé vozů k tomu
ostatně dostali pokyny. Sověti
však transportér nenastartovali,
tak jsem s kolonou zamířil přímo
do Dobrotic. Jediný problém nastal
na železničním přejezdu u kasá-
ren, kde nás chtěl zastavit nějaký
sovětský malor. Řidič automóbilú
však sešlápl plyn, PV3S přímo
poskočila, major utekl z přechodu
a kolona potom v pořádku dorazi-
la do prostoru muničního skladu
v Dobroticích," přblížil Jiří Sehnal
napínavé chvíle srpnové noci.

Radiostanice byly následně
zřízeny azamaskovány v určeném
prostoru a přibližně za dvě hodiny
připraveny k provozu. V doprovod-

Nadporučk Jiří Sehnal,

ném vozidle byla uložena bedna
se střelivem a granáty. Ta mohla
blít otevřena jen na přímý rozkaz
velitele pluku. Strážní vykonávali
stráž se zbraněmi, ale bez nébojů.
Vzhledem k tomu, že v okolíZop vi-
děli sovětské vojáky, dožadovali se
nábojů, které však měly podle roz-
kazu zůstat v bedně. ,,Vojáci chtěli
blh ozbrojeni, měl jsem obavy, že
střelivo před nimi neuhájím. Stále
jsem měl bednys municínadohled
a v noci si dal spacák přes bedny
a spal na nich. Naši vojáci byli celí
nabuzení bojovat s ruskými vojá-
ky," uvedl tehdejší velitel.

Teprve po ětrnácti dnech do-
stal nadporučík Sehnal povolení
k návštěvě domova. ,,Bydlel jsem
v Bystřici pod Hostýnem a domů
jsem směl cestovat jen nočním
vlakem. Lidé vracející se z odpo-
ledních směn se mě ptali, co se
vlastně děje, a já jim neuměl od-
povědět. Byl jsem ve vojenském
prostoíu a celou dobu úplně mimo
děnív Ceskoslovensku," dodal Se-
hnal. Radiostanice v lesích nad
Dobroticemi f ungovaly a pomáhaly
šřit rozhlasové vysílání přibližně
pět týdnů. Poté dostala jejich ob-
sluha rozkaz k návratu do kasáren.
V Československou pozvolna za-
čínala normalizace.

František sovadina
Sovětský obrněnec je pilpravený najet do zavřené brány holešovskj,ch kasáren.

Fotografie je z dramatických okamžiků srpna 1968,

vývoi nezaměstnanosti ve zlínském kraji v červenca 2íJ12
zaIímco od března letošního

roku docházelo ve Zlínském kraji
k postupnému poklesu nezaměst-
nanosti, v červenci se nezaměst-
nanost zvýšila. Ve Zlínském kraji
se zvýšil celkový počet uchazečů
o zaměstnání o 632 osob, tedy
o 2,36%. Míra nezaměstnanosti
se zvýšila z 8,6 na 8,8. Nárůst ne-
zaměstnanosti je v měsíci červen-
ci pravidlem. Souvisí s nástupem
absolventů na trh práce, ale také
s častějším ukončováním pracov-
ních poměrů u zaměstnavatelů.

K 31 . 7. 2012 bylo na zlín-
ské_krajské pobočce Uřadu prá-
ce CR evidováno celkem 27 438
uchazečů o zaměstnání, z nichž
bylo 26 736 dosažitelných, tedy
těch, kteří mohou okamžitě na-

stoupit na pracovní místo (nejsou
např. účastníci rekvalifikace nebo
v pracovníneschopnosti). Na konci
měsíce července 2012 činila míra
nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
8,8 a je nad úrovnímíry nezaměsř
nanosti CR, která ke stejnému datu
dosáhla hodnoty 8,3,

V průběhu měsíce července
201 2 se na pracovištích úřadu prá-
ce ve Zlínském kraji nově zaevido-
valo2972 uchazečů o zaměstnání
a vyřazeno bylo 2 340. Ve srovnání
s předcházejícím měsícem došlo
ke zvýšení počtu nově evidova-
ných uchazečů o 84,8"Á.

Celkový počet uchazečů
o zaměstnání vzrostl ve všech
okresech Zlínského kraje. Největ-
ší nárůst nezaměstnanosti byl za-

znamenán v okrese uherské Hra-
diště, kde je evidováno o 3,34"Á
uchazečů více než na konci měsíce
června. Okresem s nejvyšší mírou
nezaměstnanosti v rámci kraje je
okres kroměňžs mírou nezaměst-
nanosti 10,0. okresem s nejnižší
mírou nezaměstnanosti je okres
Zlín s mírou nezaměstnanosti 7,7.

Na konci měsíce července
2012 evidovala pracoviště úřadu
práce ve Zlínském kraji celkem
1 630 volných pracovních míst. Je
Io o 42 volných pracovních míst
méně než na konci čpuwna2O12.
K 3'l. 7. 2012 na jedno volné pra-
covnímísto pňpadá 16,8 uchazďů
o zaměstnání.

Nejčastěii nabízená volná
pracovní místa jsou v proíe-

sích: svářeči (118 pracovních
míst) seřizovaěi a obsluha ob-
ráběcích střoiú (95 pracovních
míst), řidači nákladních auto-
mobilů a tahačů (74 pracovních
míst) a nástrojaři (67 pracovních
míst). Mimořádně se mezi nej-
častěii nabízené pracovní pozi-
ce dostala pracovní místa pro
pomocné manipulační pracov-
niky v počtu 82 míst. Jedná se
o pracovní místa při inventurách
v iednom z obchodních řetězců,
která jsou časově významně
omezena.

Mgr, Miriam Majdyšová
tisková mIuvčí krajské pobočky

ve Zlíně
úřad práce čR
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