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Zprávy z kraje
na internetu
Ode dneška najdete každý den
na internetové adrese zlin.idnes.cz
aktuální zpravodajství z kraje.
Podrobnosti čtěte na straně B2.

KAŽDODENNÍ PŘÍLOHA PRO VÁŠ KRAJ

RALLY Valoušek slavil u těstovin
Otrokovický jezdec byl nejlepším
Čechem na Barum Rally Strana B6

PRÁCE Šance v Hradišti
Lidé nad 50 let budou moci
snáze najít práci Strana B4

Počasí v kraji

12 °C/13 °C
7 °C/8 °C
Více na straně C12 nebo
na pocasi.idnes.cz

Školy v kraji přivítají 5 250
prvňáčků. Žáků ale ubývá
Do první třídy dnes
nastoupí 5 250 prvňáčků.
Středním školám však
žáci ubývají. Letos vyjde
základní školu pět tisíc
žáků, loni jich bylo
o 1 500 víc. Ve výuce je
čekají velké novinky.
ZLÍNSKÝ KRAJ Když se doma u Pališkových řekne „škola“, dětem se rozzáří oči. „Jolanka se těšila na první
třídu, to je jasné. Ale starší syn jde
do třetí a je ze školy tak nadšený, že
o prázdninách počítal dny, kdy
zase začne,“ říká s úsměvem maminka Veronika Pališková.
Jolanka ze Zlína je jedním z 5 250
prvňáčků, kteří letos do školních lavic ve Zlínském kraji usednout.
Nové pro ně bude všechno. Změn
se ale dočkají i starší studenti. Čtvrťáky na středních školách totiž čekají mnohokrát odložené státní maturity.
Nástup prvňáka do školy může
zatížit jak nervy, tak i rozpočet rodiny. „Klukům bylo naštěstí dost jedno, jakou výbavu jim pořídím,“ říká
maminka téměř sedmiletých dvojčat Morkovských ze Vsetína. Větší
problém prý byl, jak je na školu naladit. „Jeden se těšil, druhý ne.
A pak zase naopak. Na školu jsme si
hráli. Domluvila jsem se i s učitelkou a chodili jsme tam, třeba když
měli besídky,“ tvrdí Morkovská.

Na střední školu půjdou deváťáci
poté, co udělají Scio testy
Letos je ve Zlínském kraji téměř stejný počet prvňáků i žáků devátých
tříd. V tomto školním roce bude
končit základní školu přes pět tisíc
žáků. O čtyři roky dřív jich bylo
zhruba šest a půl tisíce. Z nich si většina vyzkouší Scio testy, čeká je
i etická výchova a školu opustí poučení o sexuálním životě.
„Etiku jako samostatný předmět
už učíme tři roky, projdou jí všichni
sedmáci,“ říká ředitelka zlínské Základní školy Komenského I. Ilona

Hurá do školy Maminka Veronika Pališková připravuje dceru Jolanu, která dnes půjde do první třídy.
Garguláková. Koncem minulého
školního roku vzbudila velké vášně
nová příručka pro kantory, která
radí, jak učit sexuální výchovu.
„I ta tady byla vždycky. Učí se
prakticky od první třídy, kdy děti pojmenovávají vztahy v rodině. Jen to
nebyl samostatný předmět. A v naší
škole ani letos nebude,“ dodala Garguláková.
Čerstvé deváťáky ale takový přístup nepotěšil. „Víme toho spoustu
o fungování státu, ale co se týká
sexu, dozvěděli jsme se jen, že se
máme chránit před pohlavně přenosnými nemocemi. Ale stejně je to
předmět spíš na odlehčení,“ říká
čtrnáctiletý Martin z Holešova.
V regionu je více než dvě stě základních škol, z nich jen zhruba polovina nabízí všech devět tříd. Větši-

VÝZVA

Vyfoťte svého prvňáka
Vážení čtenáři, první cesta do školy
je zlomovým okamžikem v životě
každého dítěte i celé rodiny.
Podělte se o tuto chvíli s ostatními.
Vyfoťte svého prvňáka a umístěte
fotografii na web rajce.net Na
fotografie prvňáků z vašeho kraje
se můžete podívat také přes
zlin.idnes.cz. Nejlepší fotografie
zveřejníme v MF DNES.

Do Slavičína míří ostravští fanoušci
Neparkujte auto v centru, radí místním lidem policie před dnešním fotbalovým zápasem
SLAVIČÍN (ich) Jestli si necháváte
zaparkované auto v centru Slavičína, dnes to nedělejte.
Mají tam totiž přijet obávaní fanoušci Baníku Ostrava, který se
v pohárovém utkání střetne
s místním třetiligovým klubem.
Policie doporučuje neparkovat
po druhé odpolední ve středu
města.
„Omezení
dopravy
na hlavních tazích nepředpokládáme. Budou vyznačené plochy
na parkování,“ upřesnil mluvčí
zlínské policie Josef Havela.
Dodal, že policisté budou hlídat i benzinové pumpy na hlavních tazích směrem z Ostravy.
„Provozovatelé benzinek a restaurací by měli zvážit, zda budou mít otevřené,“ uvedl starosta
Slavičína Jaroslav Končický.
Na příznivce Ostravy bude dohlížet několik desítek policistů
včetně kriminální, dopravní

nebo jízdní policie. „Na zápas ve
Slavičíně se chystá odhadem padesát až sto fanoušků,“ prozradil
jeden z baníkovců Kamil Durczok.

Fanoušky pohlídá pořadatelská
agentura přímo z Ostravy
Fandové Baníku budou mít také
vlastní sektor, do kterého povede
oddělený vchod. Stejně tak jim
bude k dispozici vlastní stánek
s občerstvením.
„U sektoru hostů bude pořadatelská agentura přímo z Ostravy.
Dále bude na stadionu pětatřicet
našich pořadatelů,“ řekl předseda slavičínského klubu Petr Navrátil.
Ostravští fanoušci rozsáhlým
bezpečnostním manévrům nerozumějí a považují je za přehnané.
„Žádného tvrdého jádra se ve Slavičíně nemusejí bát,“ ujišťuje

Durczok. „Fanoušci přijedou povzbudit fotbalisty, dají si před zápasem jídlo, pivo a po zápase
hned odjedou autobusem v 19 hodin do Brumova na vlak do Valašského Meziříčí a Ostravy,“ tvrdí
fanda.
Město ani pořadatelé nechtějí
však nic podcenit. „Je prostě lepší se na to připravit, než pak řešit
až následky,“ řekl starosta Slavičína.
Desítky fanoušků se dají čekat
ve třech vlnách. První várka dorazí autobusem z Luhačovic o půl
třetí. Hlavní část z nich přijede ze
Zlína po půl čtvrté a poslední
část fandů přijede dvacet minut
před pátou, kdy utkání začíná.

» Více na straně B6
zlin.idnes.cz
Průběh zápasu mezi Slavičínem a Baníkem Ostrava sledujte na zlin.idnes.cz.

na úplných základních škol nabízí
svým žákům možnost vyzkoušet si
takzvané Scio testy nanečisto. Některé střední školy totiž už dřív
upustily od klasických přijímacích
zkoušek a vybírají si studenty právě
na základě jednotných testů.
„U nás je absolvují všichni žáci
devátých tříd. Když je pak mají udělat jako přijímačky, už vědí, co to obnáší. A škola zase díky testům získá
přehled o tom, co žáky naučila,
i srovnání s ostatními školami,“ řekla Garguláková.
Největší novinka tak letos potká
studenty středních škol. Poprvé po
mnoha letech budou skládat jednotnou maturitní zkoušku. V říjnu
bude generálka a v květnu 2011 ostrý start. Ředitelé škol zatím experiment převážně vítají. Ale jen opatr-
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Více informací z měst:
Uherské Hradiště, Kunovice,
Staré Město Str. B4

Cestu do Seninky
už neblokují
semafory
ZLÍNSKÝ KRAJ (ich) Dobrá zpráva
pro řidiče: most před obcí Seninka
na Vsetínsku je opět průjezdný.
Dosud tam přitom řidiči museli
využívat náhradní přemostění.
„Práce komplikoval velmi stísněný
prostor,“ řekl šéf Ředitelství silnic
Zlínského kraje Bronislav Malý.
Teď už zbývají jen drobnosti.
„Chybí ještě nějaké terénní úpravy, trošku to zdrželo počasí,“
upřesnila starostka Seninky Marie
Řezníčková.
Oprava mostu trvala měsíce.
„Celá stavba byla náročná, silničáři zatrubňovali potok a měnil se
trochu směr silnice. Ale máme
s nimi dobré zkušenosti, za posledních deset let opravili čtyři mosty
v okolí obce,“ pochvaluje si Řezníčková.
Méně se silničářům daří při stavbě mostu mezi slováckými obcemi
Osvětimany a Medlovice, který už
měl být také včera hotový. „Počasí
práce zdržuje,“ povzdechl si starosta Osvětiman Josef Bartoněk.
Tamní most už byl v havarijním
stavu dlouho. „Několik let je provizorně zajištěná klenba mostu z jedné strany,“ popsal Bartoněk.
A i když tam teď dopravu řídí semafory a jezdí se jedním pruhem,
řidiči jsou na to zvyklí. Kvůli stavu
mostu takto jezdili už několik let
jen bez semaforu.
Za nový most u Osvětiman zaplatí silničáři přes osm milionů korun. Téměř na 11 milionů pak přišel most u Seninky.

Foto: Dalibor Glück, MF DNES

ně. Například podle ředitele uherskohradišťského gymnázia Zdeňka
Botka je státní maturita krok správným směrem. „Až to začne fungovat, určitě její výsledky budou vysoké školy brát v potaz. Je to pro ně
zjednodušení práce,“ myslí si Botek.
Přesně opačně však vidí státní
maturity ředitel jediné soukromé
střední školy v Holešově Jaromír
Stratil. „Je to vyhazování peněz.
Kvalitu výuky ve školách to samo
o sobě zvednout nemůže,“ soudí
Stratil.
Do říjnové generálky ale školu
přihlásil. „Aby se ukázalo, že státní
maturita není životaschopný projekt,“ ujasnil svůj názor.
Petra Procházková

» Více na straně B3

Krátce
KELNÍKY

Lidé z Kelníků neví,
jestli mají pitnou vodu
Už téměř dva měsíce jsou bez pitné vody obyvatelé dvousethlavé
obce Kelníky na Zlínsku. Při červnových deštích se tam totiž sesunul svah a výrazně znečistil spodní
vody obou obecních studen. Ty
proto na konci července obec vyčistila a teď s napětím čeká na výsledky rozboru vody. Na zajištění
sesouvajícího se svahu už Kelníky
požádaly o dotaci, podle odborného odhadu bude potřeba aspoň
částka okolo 1,5 milionu korun.
(ich)

