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Zasadalo mestské zastupiteľstvo

Primátor vymenoval nových
riaditeľov, poslanci nového
náčelníka mestskej polície
30. júna sa konalo 17. riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva pod vedením primátora
Ing. Jána Lőwyho.
V interpelácii odznel návrh
na umiestnenie pomníku padlých vo svetových vojnách pred
cirkevnou školou, ale i kritika na
neblahý stav budovy bývalej synagógy na Ružovej ulici a rodinného domu s pamätnou tabuľou
Sándora Sajóa. Poslanci kritizovali aj nedodržanie zákazu
fajčenia na autobusových zastávkach. Témou bolo aj financovanie opravy zdemolovaného
plotu dopravného ihriska, prevádzkovanie tenisových kurtov, infokanál /častokrát propaguje už neaktuálne podujatia/, invázia potkanov v niektorých častiach mesta. Odznela aj žiadosť,
aby mestské inštitúcie účinnejšie spolupracovali s poslancami,
pýtali sa na harmonogram výstavby kanalizácie, resp. na
úspešnosť podaných projektov
na získanie finančných prostriedkov od rôznych fondov.
Poslanci zobrali na vedomie
správu o plnení rozvojového
programu mesta a súhlasili s jeho doplnením o predprojektovú
prípravu a projektovú dokumentáciu na prístavbu a nadstavbu
budovy ZŠ Janka Kráľa a Lajosa
Pongrácza. Správa obsahovala
aj informácie o verejnej zbierke
na výstavbu pomníka padlých:
na účte je momentálne 7000
/sedemtisíc !/ korún.
Schválili aj správu o stave
pohľadávok mesta na úseku
miestnych daní a poplatkov, ako
aj opatrenia na vymáhanie spomínaných nedoplatkov vo výške
nad 4 mil. korún. Juraj Bélik,
zástupca primátora informoval
prítomných o rozhodnutiach
poslancov Nitrianskeho samo-

správneho kraja, ktoré sa týkajú Šiah. Na prevádzkovanie
mestskej dopravy v tomto roku
obdržíme 690 tisíc korún, čo je
o 350 tisíc viac ako vlani. Na
opravu budov stredných škôl vyčlenili krajskí poslanci 340 tisíc.
Poslanci zobrali na vedomie
informácie o vymenovaní nových riaditeľov škôl a školských
zariadení, resp. vymenovali
Rudolfa Mrázeka za náčelníka Mestskej polície v Šahách.
Schválili aj všeobecne záväzné
nariadenie č. 5/2004 o nakladaní
s odpadom, pričom platba za
odvoz smeti ostala nezmenená,
ako aj nový rokovací poriadok
zastupiteľstva a návrh vecného
plánu práce na druhý polrok 2004.
MsZ schválilo aj návrh realizácie systému parkovania
v centre mesta, odkúpenie nehnuteľnosti, návrh na pridelenie
mestského bytu a zvýšenie účastníckeho poplatku káblového televízneho rozvodu na 130 korún
mesačne. Poslanci schválili aj
nákup služobného motorového
vozidla pre MsÚ.
Po dlhej diskusii rozhodli o
odpredaji pozemku medzi bývalou mliekárňou a poľnohospodárskou školou pre nemeckú
firmu DISK s. r. o. Firma na
vlastné náklady vybuduje prístupovú cestu a premiestni stĺpy
elektrického vedenia. Na vlastné
náklady má doriešiť aj otázku
plynového potrubia pod pozemkom.
Poslanci ešte prerokovali
správu o príprave Dní kultúry
v Honte, sťažnosť občanov a
schválili opatrenia na plynulé
financovanie činnosti mestských inštitúcií.
Rokovanie uzavrel primátor
mesta.
/morvay/

Zasa DKH
Od 15. do 19. sept. 2004 sa
budú konať XXIII. Dni kultúry v Honte, ktoré – ako tradične – ponúkajú rozptýlenie širokej verejnosti. Aj tohto roku
bude na Hlavnom námestí jarmok, ktorý sa spojí s predajnou
remeselníckou výstavou, nevynecháme ani piatkovú veselicu, ani vystúpenie folklórnych skupín z blízkeho a širšieho okolia Šiah. Náš pestrý
program bude obohatený ope-

retným predstavením, ktoré
– dúfame – bude lákavé pre široké vrstvy obyvateľstva. Nezabudlo sa ani na najmenších:
v sobotu poobede čakáme deti
na námestí s detským divadlom.
Naším rôznorodým programom by sme radi oslovili každého Šahana, aj tých, ktorí hľadajú kultúrne vyžitie, ale aj ostatných, ktorí sa chcú zabaviť.
-ka-
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Na plaveckom výcviku
v Taliansku
Už je tu koniec školského roku, každý sa teší na prázdniny,
na zaslúžený odpočinok. Niektorí naši študenti z druhého ročníka a zo sexty si už dopredu vybrali pár dní „dovolenky” a užili si
zábavný i užitočný plavecký výcvik v prekrásnom letovisku Marina di Bibbona v Taliansku.
Ako dozor s nami cestoval aj prof. Hamaliar, Szikora, Černáková a doktor Fajčík.
Odchod bol podľa plánu vo štvrtok 27. mája. Avšak všetci,
okrem niekoľkých zameškancov, sme sa stretli už o hodinu skôr
pred školou. Netrpezlivo sme uvažovali, aké bude more, príroda,
Taliani... Niektorí boli zasnení už doma, a tak i čo-to pozabúdali.
Spolu s nami tu boli aj naši rodičia, ktorí nám dávali ešte posledné rady. Nakoniec sme všetci naskákali do autobusu a vyrazili
na cestu. Pre mnohých to bola prvá cesta mimo Slovenska, a tak sme
boli načapení na oknách a sledovali neznámu krajinu. Nakoniec
to však nik nevydržal a všetci zaspali. Keď sme sa ráno prebudili, boli sme už v Taliansku. Privítali nás úhľadné rady stromov
a zelené vinice. O desiatej dopoludnia sme konečne dorazili do
miesta určenia. Rozlúčili sme sa so šoférmi autobusu a netrpezlivo sme kráčali za delegátom do našich stanov. Únava po ceste
nám hneď zmizla z očí a vybrali sme sa na exkurziu po okolí
kempu a – samozrejme – k moru. Na pieskovej pláži ležali ľudia
a zadivene sa pozerali na tlupu tridsiatich šiestich študentov utekajúcich k moru. Vtedy sme boli pre nich najväčšou atrakciou
my. Keď sme sa dostatočne nakochali krásou valiacej sa slanej
vody, prišla na rad sladká voda v bazéne. Ani sme si nevšimli,
ako rýchlo ubehol náš prvý deň. Navečerali sme sa a pobrali sa
spať. Ráno bolo kruté. O ôsmej hodine nás zobudili, a z postele
rovno na rozcvičku. Kolo okolo kempu prebralo azda každého.
Doplnili sme energiu raňajkami a šup do bazéna. Tam prebiehal
výcvik. Plávať síce vedel každý, ale výcvik je výcvik. Po výdatnom obede nasledovalo vytúžené more. Večera – a bol za nami

ďalší deň. A takto šli i ostatné dni. Párkrát sme mali i diskotéku.
Talianski animátori nám predtancovávali, a tak sme sa naučili i
plno zaujímavých tanečných krokov. Našli sme si aj nových kamarátov. Naši profesori sa však riadia heslom, že v najlepšom treba prestať, a tak naša večierka bola už o desiatej večer. Jeden z dní
pri mori sme obetovali výletu do blízkeho mesta Cecina. Tam
sme si v praxi vyskúšali našu angličtinu a na obrovskom trhu sme
zjednávali ostošesť. Každý si odniesol aspoň malý suvenír. Žiaľ,
návšteva aquaparku nám nevyšla, ale aspoň sme si prezreli mesto a ochutnali niektoré talianske jedlá. A tak sme sa ani nenazdali a náš autobus sa opäť objavil pred kempom. Rozlúčili sme sa
s naším perfektným kuchárom aj s novými kamošmi a plní nových zážitkov sme sa vybrali na cestu späť. Ešte sme stáli v Pise.
Všetci sme s úžasom hľadeli na komplex stavieb a hlavne na
šikmú vežu. „Je naozaj šikmá”, konštatovali niektorí. Po tomto
poslednom zážitku nasledovala cesta domov. Teraz sme už boli
riadne unavení a takmer okamžite sme zaspali.
Taliansko bolo skutočne nádherné, ale doma je doma. Pri
autobuse nás už čakali naši rodičia. Riadne sme ich vystískali a
hurá do vlastnej postele.
A na záver by som ešte rada za všetkých poďakovala vedeniu školy, že povolili tento plavecký výcvik. Bol to skutočne
nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme.
KLMT

