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Z RADNICE

Poštová schránka
V poštovej schránke umiestnenej
vo vestibule radnice sme našli tieto odkazy, na ktoré odpovedáme.
Čitateľka v liste adresovanom primátorovi mesta rozhorčene píše, že také
špinavé mesto, ako naše, ešte nevidela a
vymenúva rôzne svoje poznatky v tomto smere... O odpoveď sme požiadali
osloveného: primátora nášho mesta.
– S čistotou mesta naozaj nemôžeme
byť spokojní, ale že by sme boli najšpinavejším mestom, to jednoznačne musím odmietnuť. Samozrejme, nás neuspokuje
myšlienka, že nie sme najhorší, musíme
naozaj venovať väčšiu pozornosť našim
nedostatkom a zametať doslova pred vlastným prahom. Konkrétne poznatky pisateľky sú pravdivé a môžem vyhlásiť, že
všetky ňou uvedené problémy sú v riešení. Boli upozornení majitelia nehnuteľností, u ktorých boli zistené nedostatky v dodržiavaní čistoty a poriadku. Prípady, keď
je majiteľom mesto, samozrejme riešime
takisto. Na opravu chodníkov a miestnych
komunikácií sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte mesta a započne sa s ich
opravou akonáhle to počasie dovolí. V týchto dňoch začíname rekonštrukciu verejného osvetlenia, v rámci ktorej budú vymenené zastaralé osvetlovacie telesá aj na
Hlavnom námestí za estetické, zároveň
úsporné. Súbežne uskutočníme aj výmenu
svietidiel používaných v rámci vianočnej
výzdoby mesta. Žiaľ, miestne dane a poplatky, ktoré sú priamymi príjmami mesta, nepostačia ani na vykrytie základných
potrieb mesta. Hľadáme preto ďalšie
mimorozpočtové finančné zdroje na
zmiernenie rozpočtového deficitu predovšetkým na realizáciu našich zámerov na
úseku tvorby a ochrany životného prostredia.
Autor listu z poštovej schránky sa
sťažuje na problémy okolo otváracej
doby lekární v meste, zároveň žiada nápravu v tomto smere.
– V Šahách máme dve lekárne: lekáreň U Galena a lekáreň Alba. Povolenie
na prevádzku lekární vydáva hlavný lekárnik Krajskéko úradu v Nitre, on schvaľuje
aj otváraciu dobu lekární. Podľa teraz platného povolenia otváracia doba lekární je
nasledovná: pondelok–piatok od 7.15 do
15.45 hod., v sobotu a nedeľu majú službu
striedavo podľa dohody medzi sebou.
Mestský úrad na základe interpelačných poznatkov zo zasadnutia mestského

HONTIANSKE LISTY

zastupiteľstva po niekoľkých rokovaniach
s majiteľmi lekární vlani dosiahol, aby od
leta až do konca októbra aspôň jedna lekáreň bola otvorená do 17.00 hod. To, že
napriek tomu nebolo všetko v poriadku,
malo niekoľko príčin: napr. štrajk lekárnikov, o ktorom každý bol informovaný cez
médiá, ako aj korekcie cien liekov na základe rozhodnutí ministerstva zdravotníctva. Pri preceňovaní liekov aspôň jedna
z lekární pravdepodobne bola zatvorená.
Na základe pozitívneho ohlasu občanov
budeme žiadať lekárne, aby aj v tomto roku – aspôň v letnom období – mali predĺženú otváraciu dobu.
Niekto sa pýta, či bude žiadať samospráva mesta podporu na rekonštrukciu nemocnice z grantovej schémy Európskej únie „Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch”.
Zároveň sa pýta, či má mesto takých odborníkov, ktorí sú schopní vypracovať
takéto projekty.
– Pred pár dňami zverejnená grantová
schéma umožňuje oprávneným žiadateľom uchádzať sa o finančnú dotáciu v nasledovných oblastiach: budovanie a rozvoj
školskej infraštruktúry, budovanie a rozvoj zdravotníckej infraštruktúry, budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry, budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry.
Som presvedčený, že zo všetkých štyroch
oblastí budú pripravené a podané projekty.
Mestský úrad už v roku 2003 zaslal na
ministerstvo zoznam projektových návrhov, v ktorom sme uviedli 12 takých projektov, ktoré spĺňajú formálne podmienky
vypisovateľa grantov.
Čo sa týka vypracovania projektov,
ktoré bude predkladať mesto: návrh a kostru týchto projektov pripravíme na mestskom úrade, ale nakoľko ich vypracovanie si vyžaduje špeciálnu odbornosť, budeme spolupracovať s externými odborníkmi /programovými manažérmi/. Vychádzajúc zo skúseností z minulého roka môžem
potvrdiť, že naši externí spolupracovníci
sú vzdelaní a veľmi skúsení v tejto oblasti, a máme už s nimi dohodnutú spoluprácu aj pri predkladaní teraz pripravovaných projektov.
Vaše pripomienky a otázky nám
môžete posielať aj na tel. číslo 7410151
/odkazovač/ a na internetovú adresu:
sahy@sahy.sk.
Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

V skratke
Cenné vyznamenanie pre Károlya
Csákyho. PhD. Károly Csáky, učiteľ a
etnograf, ktorý za svoje odborné a vedecké publikácie už má niekoľko vyznamenaní, v januári 2004 pri príležitosti osláv Dňa maďarskej kultúry v Budapešti
obrdžal ďalšie veľmi cenné vyznamenanie od Nadácie za rozvoj kultúry obcí,
a to titul Rytier maďarskej kultúry.
Redakcia HL mu aj touto cestou blahoželá.
*
Prvé dieťa roka 2004 v šahanskej
nemocnici je chlapec. Prvé dieťa v šahanskej nemocnici sa narodilo až 8. januára. Je to Marian Mikes, rodičia ktorého bývajú v Ipeľskom Predmostí. Druhé dieťa – prvé šahanské novonarodeniatko roka 2004 – sa narodilo 13. januára. Je to Zuzana Gajdácsová. Do
matriky narodených v Šahách v roku 2003
zapísalí 183 narodených /91 chlapcov a
92 dievčat/, o 20 viac, ako v predošlom
roku.
*
V roku 2004 4,28 milióna korún na
rozvoj mesta. V rozpočte samosprávy
v Šahách na rok 2004 na rozvoj mesta
sú zabezpečené finančné prostriedky na
doriešenie vykurovania kultúrneho domu v Tešmaku, na opravu kultúrneho domu a siete miestneho rozhlasu v Preseľanoch nad Ipľom. V Šahách sa dokončí
modernizácia verejného osvetlenia. Sú
finančné prostriedky aj na vyasfaltovanie Thuróczyho ulice, na rekonštrukciu
strechy radnice, na oplotenie tréningového ihriska, na rozšírenie siete káblovej televízie v Ul. Ľ. Štúra, F. Rákócziho II.,
ako aj v Hodžovej a Parkovej ulici.
*
Hlavná výhra putovala do Šiah.
Tých, ktorí si v rámci vianočnej akcie v
M-Markete zakúpili tri druhy z akciových tovarov, zaradili do žrebovania o
hodnotné ceny. Hlavnú výhru – farebný
televízor – vyhral Ing. Pavel Kajtor zo
Šiah. Aj ďalšie dve hodnotné výhry
/mikrovlnná rúra a kávovar/ mohli prevziať Šahania.
*
Výročná členská schôdza SMK.
29. januára 2004 sa konala výročná členská schôdza Základnej organizácie Strany maďarskej koalície /SMK/ v Šahách.
O aktuálnych celoštátnych, regionálnych a miestnych problémoch referoval
predseda organizácie Juraj Bélik. V diskusii sa členovia sústredili predovšetkým na možnosti riešenia lokálnych
úloh. Podrobnejšie informácie nájdete
v Honti Lapok.
/my/

