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Bentonit opět předmětem svárů
Ilvančkel
Firma Bentex Bchemia, která vlastní těžební práva
na ložisko bentonitu v Ivančicich,
učinila městu nabídku pronájmu

grafický
návrh zdarma

VYdavatel: Občanské

pozemků

za účelem těžby.
firma
splnila
podmínky, které sí město

V této

nabídce

všechny

v souvislosti s případnou těžbou
v minulosti dalo. ·Dokonce v některých bodech byla velkorysejší,
než by bylo nutné.

Tato situace byla pro radní natolik závažná, že ji přenesli na zasedání zastupitelstva a před širokou
veřejnost Nešlo sice o okamžité

schválení

Cena veřejnosti za web
/Jezeřany-Maršovice/
v Jezeřancch-Maršovicich.

Velkého uznání a zároveň oslav se dočkali
Tato obec, respektive její webové stánky
uspěly v soutěži Zlatý erb 2009. Získaly cenu veřejnosti ... Naše obecní
stránky vyhrály cenu veřejnosti. která se vyhodnocuje na základě poslaných hlasů občanů. Toto oceněni nás velmi tčšl, neboť svědči o tom,
že naše stránky splňuji to, co jsme chtěli, aby se lidem líbily, rádi je
navštěvovali a byly pro nč uživatelsky příjemné. Doufali jsme, že naše
stránky oslovi i členy krajské hodnotící poroty, splní jejich hodnotící
kritéria a zabojují i v další kategorii. Ovšem tak se nestalo, 3. tak budeme se zájmem očekával zveřejnění podrobného hodnoceni stránek
od jednotlivých porotců. abychom příští rok mohli v této kategorii lépe
bodoval," vysvětlil webmaster Jan Slavík. Vyhlašování výsledků soutěže se zúčastnili a ceny převzali za obec starosta Jan Šťastný společně
se zastupitelem a zároveň správcem obecních stránek Janem Slavíkem.
Soutěž pro obec ovšem ještě úplně neskončila, neboť stále může získat
cenu veřejnosti na celostátní úrovni. Proto ti z Vás,kteří ještě nehlasovali,
a chtěli by této obci dát svůj hlas, se mohou aktivnč zapojil Z našeho regionu se ještě v této soutěži na třetím místě umístily Scnorady
v kategorii Nejlepši webová stránka obce.
/maskJ

U nás ojedinělý projekt
IMoravský Krumlovl Již několik mčsiců poutají pozornost veřejnosti ohromná zrcadla vyrůstající v areálu fotovoltaické elektrárny
v lokalitě Lerch nad Moravským Krumlovem. Po připojení do sítě prodělává elektrárna zkušební provoz, který má otestovat funkčnost celého
zařízeni. ,,Jedná se o ojedinělý systém natáčecích panelů, doposud největší ve střední
Díky natáčecl
svitu s ůčinosti

Evropě.

Celkový

instalovaný
v maximální

výkon panelů je 432 kW.

konstrukci systém
míře využívá slunečního
O 30% vyšší než klasické stacionární systémy. Výstavba
je nyní v dokončovací etapě." uvedl autor projektu Eduard Čech. labéJ

smlouvy

a povoleni

těžby, ale i tak se otevřela

bouřlivá

debata o možných variantách.
V úvodu zasedání

představitelé

firmy Bentex Bohernia seznámili
všechny přítomné se svým záměrcm - těžit a za jakých
.•V této firmě došlo

podmínek.
k význam-

ným organizačním a personálním změnám, ale také k posunu
ve znění smlouvy, proto jsme
povinni tuto záležitost hlavně
s veřejností projednat. Uzavření
smlouvy je sice v kompetenci
rady města, přesto se obracíme na
veřejnost Dostali jsme i návrh od
společnosti na eventuální vstup
jako společníka
s obchodním
podílem v rozsahu .10 procent."
sdělil starosta Vojtěch Adam.
Na něj reagoval zástupce finny.
,)sme vlastníky těžcbních práv a

se s městem domluvit, za

snažíme
jakých

podmínek

těžit bentonit.
který

je

státu.

v dané lokalitě

Jedná se o uerost,
A stát

prostřcd-

nictvim těžebnich
práv určuje
dotyčného, aby nerost vytčžil. My
se musíme domluvit s vlastníkem
pozemků, což je město, na podmínkách užívání pozemku k těžbě
a následné rekultivaci. Musíme
jít dál a naše návrhy se objevily
v návrhu smlouvy. Zřídili jsme

ještě jeden rckultivačni
fond,
který ze zákona musíme mít. A
musí být zaplacen před zahájením
těžby. Máme ijiné návrhy,jsme si
vědomi toho, že zasáhneme do va-

má v současnosti průměrnou
hodnotu nčco přes 41 milionů.
Martin Zvčřina nesdělil, na kolik
si cení těžební práva, ale šlo by

šeho komfortu.

o miliony

Navrhujeme

dávat

3 procenta ze zisku na sportovní,
a jiné společenské
záležitosti," informoval
Martin
charitativní

Zvěřina,

jednatel

a majitel

finny

Bcntex Bohemia.
Na zastupitclstvu
padlo hodně
námitek z řad veřejnosti na pří-

padnou těžbu nerostu. Jednalo se
O rckultivaci, deponii zeminy, nákladních autech, prašnosti, mostu
a dalších záležitostech. Padala i
silná slova o lhářích, kdo jím je
nebo neni, diskuze byla vášnivá
a hlučná až příliš. Zástupci firmy
ale dokázali všechny argumenty
vysvětlit a zdůvodnit.
Společnost
žisko vytěžit

by byla schopna loza dva až čtyři roky.

V lomu by měl být jeden

pásový

nakladač, jeden buldozer,
nákladní auta m.ístních dopravců,
kolový
čistící

linka techniky

hospodářství.
otázkou

Přesto

pro zastupitele

a skladové
zásadní
bylo, zda

těžit či ne. Padla varianta odkoupeni těžcbnich práv městem a zaplacení ložiska státu. Tyto peníze

Problém bentonit se před zastupitclstvem valí od roku 1992, kdy
bylo ložisko otevřeno.

města. Ložisko

by šly z rozpočtu

Nicméně

město

na to nemá a jeho problém

korun.

by od-

Nebylo

by proto

nejlepší

kup stejně nevyřešil. Je to proto,
že bentonit je pro ČR výhradní
nerost a podléhá zvláštnímu režimu. Stát by kupříkladu
mohl
za rok po městu chtít, aby jako

majitel práv začalo těžit.

Hrozínemocnici pokuta?
!Ivančítel

Problém

s poplatky

má krajská

nemocnice

v Ivančicich,

Zřejmě bude platit pokutu 50 tisíc. Jmenovaná ncmocnice se stejně
jako zbývajících sedm zdravotnických zařízeni připojila ke krajskému
nařízeni,

a od počátku

·úoora nevybírá

regulační

poplatky

od těch pa-

cientů, kteří podepíší darovací smlouvu. Přesto, že plnila jen příkaz,
je nyní popotahovánazdravotni
v souladu

se zákonem.

pojišťovnou,

"V polovinč

zi. Pak proti naší nemocnici
zákon o zdravotním
mocnice
nebylo
tví

Jaromír
sděleno.

ČR vyzvány,

ných informaci

zabájila

pojištění:'
Hrubeš,

Zdravotní

protože

správní řízení. Údajně

uvedl pro MF·Dnes

Na jaký konkrétní
pojišťovny

aby kontrolovaly

to údajně nedělá

února tady byla pojišťovna

ředitel ivančické

problém

kontroloři

byly Ministerstvem

právě vybírání

. Palackábo

~

DÚII.·

22,

víme, že žádná další z jihomoravských

ne-

přišli,

zdravotnic-

poplatků.

Z dostup'

nemocnic

tento

nemá. Důvod, proč takto dopadla právě nemocnice v Ivančicich, je otázkou, Zatím nebylo žádné další správní řízení zahájeno
i přes to, že kontroly proběhly i v jiných nemocnicich.
Imask/

problém

Ivančice

.1&:

na revi-

porušujemc

MBPOB7f

.

lo-

žisko vytčžit a vytčžit také maximum z plánované rekultivace?
Z vizualizaci po rekultivaci je patrné, že by na místě lomu mohla
být třeba vodní nádrž k rekreaci
s lesoparkem. Do jaké míry jsou
návrhy firmy Bentex Bobemia
pro zastupitele a veřejnost vyhovujici, ukáže další jednání. Ijak!
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