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Skoly ještě nabírají
poslední studenty
školy a učiliště řemesel.
Na škole tradičně praskají
ve švech maturitní obory, několik volným míst zůstává ale
na technickém lyceu. "Složitěji obsazujeme některé učební
obory, například
zámečníky
nebo truhláře. Potřebné dvanáctičlenné
skupiny ale dohromady dáme," dodal Pelaj.
Znojemská střední zdravotní škola patřila k těm, které
dostaly na jaře nebývalý nadbytek přihlášek, kolem stovky. Do tři třid prvního ročníku nakonec ale zasedne necelých osmdesát studentů.
"Několík jich domlouvá ješ-

tě v těch to dnech přestupy.
Celkově ale platí, že velká většina studentů, kteří se k nám
hlásili, byla pevné rozhodnutá. S tím, že jich menší část dá
přednost jiné škole.jsme počítali," uvedla zástupkyně ředitele zdravotní školy Marie
Meixnerová.
Na znojemském učilišti na
Přímětické při čtyřech kolech
přij írnacího řizení zpracovali
na čtrnáct set přihlášek. Do
prvního ročníku nastoupí kolem tří set padesáti studentů.
"Nový systémje organizačně i
finančně náročný. Výsledky
ale
odpovídají
minulým
rokům. Nejrychleji jsme naplnili hotelovou školu a obory
jako kadeřnice. U proda vačů a
truhlářů nějaká volná místa
zbyla," shrnul ředitel učiliště
Libor Hanzal.

Maršovická zvonička
se dočká oprav

Celníci zabavili zboží
za dva a půl milionu

Jezerany-Maršouice/ V mesících srpnu a září se komplet;·
ně opravují nejen zvoničky v
Maršovicích,
ale i kapličky
sv. Marka v J ezeřanech.
Už do nového se tak vrátí socha sv. Jana Nepomuckého,
patrona obce Maršovice, která se v sobotu prvního srpna
ze svého trvalého místa ve
zvoničce přestěhovala
do ateliéru restaurátora
Petra VO·
jáčka v Míkulově. Tam prochází celkovou rekonstrukcí.
Na své místo se opět vrátí až v
roce 2010"':'" _. . (jak)

Hatě, Heolin/ Padělané zboží
za dva a půl milionu korun
zabavili při poslední razii na
Hatích a v Hev líně inspektoři
České obchodní inspekce spolu s celníky. "Zabavili jsme
šest set třiatřicet kusů oděvů,
obuvi a galanterie za téměř
dva a půl milionu korun,"
řekla mluvčí České obchodní
inzerce Kamila Juhaňáková.
Majitele zboží čeká správní
řizení, při kterém se rozhodne
o pokutě, propadnutí
zboží,
jeho likvidaci nebo předání k
humanitárním
účelům. (mch)

Víc práce, papírování a čekání a nakonec
stejné počty studentů. Změny v přihláškách
na střední školy přinesly komplikace.
MARTIN MOŠTĚK

Delší, dražší a složitější cesta k obvyklým výsledkům. Tak lze podle ředítelů středních škol na Znojernsku charakterizovat
letošní
přijímací řízeni. Některé školy obsazují poslední místa v
prvních ročnících ještě v těchto dnech.
"Čekali jsme, že to bude pro
nás horší. Nakonec ale do prvních ročníků nastoupí zhruba
tolík studentů,
kolik jich v
červnu odešlo,'.' sdělil .ríndřich Pelaj, zástupce ředitele
krumlovské střední obchodní
Znojemsko/

.Není

každý den posvícení,
mohli by si letos vínařt říct
při pohledu na keře vinné révy. Menší kvantita ale může
předznamenat
vyšší kvalitu.
Už dopředu to alespoň avizují
sklepmistři. Jakostní vína tedy může spousta spotřebitelů
dál kupovat od zahraničních
výrobců, ta přívlastková
se
ale
daří
runás,"
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NOVÝ OCHOZ U VÁCLAVA

V NOVÉM. Druhou a třetí etapou rekonstrukce prochází v letošním roce kaple svatého Václava "To
znamená. že budou hotovy tři strany kaple směrem k náměstí, hradu a přehradě. Do rozpočtu na
příští rok se pak zařadí finance na další, čtvrtou etapu, a to směrem k faře. V současné době dělníci
pracují na omítce, opravují se kamenné prvky i střecha a krovy nad ochozem, kam zatékalo. Jednotlivé části se restaurují a barví," vysvětlila mluvčí radnice Denisa Šipošová Podle jejích slov je třetí etapa téměř hotová ••Chybí ještě opravit podlahu ochozu," dodala mluvčí. V letošním roce sl opravy vyžádají přes dva miliony korun. "Kolem dvou milionů se do stavebních prací vložilo i vloni," vypočetla
ŠipošováFoto: Deník/Monika Choděrová ,_.
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