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Editoriál

Milí Piešťanci, je to tu! Leto vo
všetkých svojich podobách. Deti
sa konečne dočkali vytúžených
prázdnin a aj dospelí akosi zvoľnili tempo. Práve v týchto mesiacoch
však všetci ešte intenzívnejšie vnímame fakt, že v Piešťanoch chýba
kúpalisko. Naša osemdesiatnička
„Eva“ je síce stále „kočka“, no už to
nie je to, čo to bývalo. Napriek tomu
stále pracujeme s myšlienkou jej
celkovej rekonštrukcie – vonkajšku
aj vnútorného bazéna. Veľmi si vážim aj aktivity našich vodnopólistov, ktorí Evu prevádzkujú a stále
sa ju snažia robiť atraktívnejšou.
Aj v týchto dňoch v areáli pribudne nová šmykľavka, ktorú využijú
aj dospelí. Okrem toho v nasledujúcich dňoch na mestskom úrade
očakávame projekt termálneho
parku na pozemkoch pri Poliklinike. Podľa mojich informácií ho
investor predloží ešte tento mesiac. Ďalším krokom bude vydanie
územného rozhodnutia a staveb-

ného povolenia. Investor ešte musí
„ustáť“ hydrogeologické skúšky pri
čerpaní termálnej vody zo svojho
vrtu a môže sa začať stavať. Ja viem,
že Piešťanci takýchto slov za posledné roky počuli veľa, no ja tomuto projektu verím.
Tesne pred prázdninami som
zažil niekoľko príjemných stretnutí s našimi najmenšími. Priamo na
úrad ma prišli navštíviť škôlkari z
MŠ Detvianska. Zaujímali sa najmä
o symboly mesta. Veľmi ma teší, že
už v takomto veku ich pani učiteľky
vedú k lokálpatriotizmu. S našim
novým maskotom Pávom Adamom
som bol zasa ja na návšteve v škôlke
8. mája 4. Práve títo škôlkari vymysleli nášmu „Adamovi“ predlohu aj
meno. O nášho maskota bol veľký
záujem a deti nám zasa ukázali svoju šikovnosť pri súťažiach a hrách.
Od Evy a od Adama sa ešte na
chvíľku zastavím pri živote v meste.
Uchádzame sa o peniaze na výstavbu kompostárne aj zberného dvora.
Tiež pracujeme na projekte cezhraničnej spolupráce, ktorý by sa mal
týkať rekonštrukcie lávky popri
Krajinskom moste. Samozrejme sa
chceme uchádzať aj o grant na odstránenie čiernych skládok v meste.
Leto je takisto najvhodnejším obdobím na rekonštrukcie a opravy
našich škôl a škôlok. Snažíme sa
všetko stihnúť tak, aby naše deti už
v septembri prišli do čistých a vynovených priestorov. Pekné leto!
Miloš Tamajka

Záverečný účet s výhradami
Jedným z najdôležitejších bodov
programu júnového zasadnutia
mestského zastupiteľstva bolo
Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za
rok 2015 – Záverečný účet. Tento
materiál poslanci schválili napriek viacerým upozorneniam s
výhradami, čo by mohlo mať v budúcnosti negatívny dopad na čerpanie úverov, ale aj prostriedkov z
fondov Európskej únie.
Najväčším kritikom dokumentu
a iniciátorom myšlienky jeho prijatia s výhradami bol poslanec a bývalý primátor Remo Cicutto. V diskusii upozornil na prečerpávanie
niektorých položiek, nedodržiavanie platnej legislatívy o fi nančnej
kontrole, či porušovanie zákona o
rozpočtových pravidlách. Sťažoval
sa aj na nedostatočnú realizáciu
naplánovaných investičných akcií.
„Podobné chyby sa na úrade robili
aj v minulosti za vášho primátorovania. Toto beriem ako politický
útok od Vás nielen na vedenie mesta, ale aj na všetkých občanov a na
samotné Mesto Piešťany, lebo keď
to prijmete s výhradami, tak mesto
ohrozíte. Nebrzdite rozvoj mesta!“
apeloval na poslancov viceprimátor Michal Hynek.
R. Cicutto mal však na vec iný
názor: „Keď dostaneme peniaze z

EÚ a prídu korekcie z dôvodu, že
sme prijali takýto záverečný účet, aj
z dôvodu, že sme zamlčali niektoré
veci, budeme platiť percentá z prijatých prostriedkov. A to sú väčšie
riziká.“ Týmto slovám však oponoval viceprimátor Hudcovič: „My nič
nezamlčujeme, v záverečnom účte je
predsa všetko uvedené, schodok aj
prečerpania, my to netajíme.“
Poslanci sa priklonili k argumentom R. Cicutta a záverečný účet
schválili s výrokom – „celoročné
hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“. MsÚ má teraz na základe prijatých opatrení venovať pozornosť
schválenému rozpočtu na rok 2016,
mesačne predkladať poslancom
čerpanie rozpočtu na rok 2016, na
septembrové rokovanie MsZ predložiť na prerokovanie správu plnenia rozpočtu k 30.6.2016 a nasledujúce vyhodnotenia rozpočtu predkladať naraz so správou audítora.
Za Cicuttov návrh prijať záverečný účet s výhradami hlasovalo 13
poslancov (I. Babičová, J. Beňačka,
Z. Bruncková, R. Cicutto, M. Cifra, J.
Drahovský, E. Gocká, P. Jančovič, A.
Klapica, D. Kristek, J. Malík. M. Urbánek, M. Valo), štyria sa zdržali (A.
Drahovská, M. Fiala, T. Hudcovič, P.
Tremboš) a dvaja boli proti (M. Hynek, J. Jánošík).
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Do práce na bicykli
Do súťaže s názvom „Do práce
na bicykli“ sa na Slovensku zapojilo 1731 tímov s 5637 súťažiacimi.
Na bicykloch odjazdili 782 621 km,
čím sa ušetrilo 200 ton CO. V Piešťanoch sa do projektu zapojilo 139
obyvateľov v 41 tímoch, ktorí absol-

vovali asi 3600 jázd, počas ktorých
najazdili takmer 14 tisíc km. V počte najazdených kilometrov skončili
Piešťany štrnáste, v prepočte najazdených kilometrov na obyvateľa
sa umiestnili na 18. priečke.
eb

Z rokovania mestského zastupiteľstva
4. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany sa
uskutočnilo 29. júna 2016. MsZ
na rokovaní okrem iného:
▶ schválilo Vyhodnotenie plnenia
rozpočtu Mestského kultúrneho
strediska mesta Piešťany za rok
2015, Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta
Piešťany za rok 2015 a Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2015
▶ schválilo návrh na nájom nebytových priestorov o výmere 84,23
m2 nachádzajúcich sa v Dome
služieb na ulici A. Hlinku v Piešťanoch pre Materské centrum
Úsmev na dobu neurčitú s výškou
nájmu 1 euro za celý predmet nájmu za jeden kalendárny rok ako
dôvod hodný osobitného zreteľa
▶ schválilo nákup 2 kusov nových
kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany do sumy 29 200 eur bez DPH
▶ schválilo obstarávanie Zmien
a doplnkov Územného plánu
centrálnej mestskej zóny Piešťa-

ny – úpravu záväznej časti ÚPN
CMZ Piešťany v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov riešiť v
rámci samostatného obstarávacieho procesu
▶ schválilo Vyhodnotenie plnenia
rozpočtu mesta Piešťany za rok
2015 – záverečný účet s výrokom
„celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“
▶ vzalo na vedomie Stav a pohyb
majetku mesta Piešťany za rok
2015
▶ schválilo Správu o výsledkoch
ukončených kontrol hlavného
kontrolóra mesta Piešťany
▶ schválilo na základe uznesenia
MsZ č. 24/2015, ktorým bola vytvorená pracovná skupina za účelom
rokovania so SLKP o možnostiach
dlhodobého nájmu Kúpaliska
Eva, doplnenie do pracovnej skupiny Mgr. Michala Hyneka. Rovnako poveruje viceprimátorov T.
Hudcoviča a M. Hyneka rokovať s
kompetentnými o riešení revitalizácie Kúpaliska Eva v prípade, že
sa rokovaní nebude môcť zúčastniť

primátor
▶ schválilo vypracovanie žiadosti
o dotáciu na odstránenie nelegálnych skládok odpadu na území
mesta Piešťany z Environmentálneho fondu
▶ schválilo, aby MsÚ rokoval s
vlastníkmi nehnuteľností na Hurbanovej a Mudroňovej ulici s cieľom ich prevodu do vlastníctva
Mesta Piešťany za účelom vybudovania a zabezpečenia parkovania v
daných lokalitách
▶ schválilo predkladať kvartálne
Správu o výške a spôsobe znižovania pohľadávok s uvedením počtu
zaslaných výziev na úhradu, počtu
exekúcií alebo iných opatrení
Kompletné uznesenia Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany sú
zverejnené na webovej stránke
mesta – Mesto – Samospráva –
Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutia mestského zastupiteľstva.
5. riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční 27. júla 2016
o 14,00 hod v Mestskej knižnici.

Výmena mantinelov a skiel na „zimáku“
Niektoré slovenské zimné štadióny, na ktorých sa hrá TIPSPORT LIGA a I. hokejová liga nevyhovujú novým pravidlám ľadového hokeja. Výmena mantinelov
a ochranných skiel sa má dotknúť
aj piešťanskej Easton arény.
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) získal od Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
SR na tento účel 200 tisíc eur. Piešťanom sa z tejto sumy ušlo 35 tisíc
eur. Predpokladané náklady na
výmenu však predstavujú 70 tisíc. Keďže mesto má v rozpočte na
tento účel vyčlenených len 20 tisíc,
zvyšnú sumu očakávalo ako vklad

ŠHK 37 Piešťany. Prezident klubu
však informoval, že peniaze nemajú. Najmä pre nejasné financovanie
sa preto celý proces obstarávania a
uzatvorenia zmluvy Mesta so SZĽH
predĺžil.
Keďže na Slovensku sú výmenu mantinelov a ochranných skiel
schopné zabezpečiť len dve firmy a
tie majú ruky plné práce s ostatnými dotknutými zimnými štadiónmi, dnes už je jasné, že v Piešťanoch
výmenu nedokážu zabezpečiť v
stanovenom termíne do konca kalendárneho roka. Už 1. augusta má
totiž na ľad vykorčuľovať slovenská
reprezentácia hokejistov do 20 ro-

kov. „Chýbajúce peniaze hľadáme vo
vlastnom rozpočte. Súčasne komunikujeme so SZĽH aj ministerstvom
ohľadom udelenia výnimky. Proces
sme vymysleli tak, že ochranné sklá
namontujeme pred 1. augustom na
staré mantinely. Nové mantinely
sme schopní v tomto roku len kúpiť,
ale nie osadiť. Osadenie by tak prebehlo až budúci rok,“ informoval
primátor M. Tamajka. Hokej bude
hlavnou témou aj na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Prevádzkovateľ zimného štadióna
žiada od samosprávy o 50-tisíc eur
viac na energie.
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OZNAMY
Mestský úrad Piešťany oznamuje
pôvodcom odpadov, že vývoz komunálneho odpadu z rodinných
a bytových domov zo zberných
nádob o objeme 120 l a 240 l bude
v letných mesiacoch prebiehať v intervale 1 x za týždeň (od 1.6.2016 do
31.8.2016).
Mestský úrad Piešťany oznamuje občanom, že od 01.07.2016 nie je
možné odovzdanie odpadových
pneumatík do prevádzky Zberného strediska. Podľa zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch je používateľ povinný odovzdať odpadové
pneumatiky distribútorovi pneumatík (servisné miesto, predajca).
Spätný zber odpadových pneumatík distribútorom pneumatík je
bezplatný, bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Stretnutia
s občanmi
Chcete si podebatovať s členmi
mestského zastupiteľstva? Prvý
zástupca primátora Michal Hynek
bude pre občanov k dispozícii vo
svojej kancelárii na druhom poschodí mestského úradu v stredu
20.7.2016 v čase od 15,00 do 16,00
hod.
Poslanecká kancelária sa v nasledujúcom období uskutoční v
zasadačke Mestskej knižnice v termínoch:
27.7. – 16,00 – 17,00 – Martin Valo
7.9. – 15,00 – 16,00 – Zita Bruncková, Ján Jánošík
Občania sa môžu na volených
zástupcov mesta obrátiť aj prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovej stránke mesta. Emailové kontakty sú v tvare: meno.
priezvisko@piestany.sk

Pomoc pre Alzheimercentrum
Prvý júlový týždeň navštívil
primátor mesta Miloš Tamajka
a riaditeľ Hypermarketu Tesco
Piešťany Ľudovít Švercel piešťanské Alzheimercentrum. Dôvodom
bolo odovzdanie symbolického
šeku na 1300 eur.
Alzheimercentrum Piešťany sa
zapojilo do grantového projektu
spoločnosti Tesco s názvom „Vy
2

rozhodujete, my pomáhame“, ktorého cieľom je podporiť rôznorodé
komunitné projekty po celom Slovensku. Z 438 žiadostí bolo nakoniec podporených 77 nápadov. Alzheimercentrum Piešťany uspelo
s projektom Podpora klientov s
demenciou prostredníctvom terapeutických bábok. Projekt získal
15 666 hlasov.

RADNICA informuje

Participatívny
rozpočet –
hlasovanie
Mesto Piešťany zverejnilo na
svojej webovej stránke projekty,
ktoré sa uchádzajú o peniaze vyčlenené v participatívnom rozpočte. Na tento účel je určených 20
tisíc eur. Celkovo prišlo 23 projektov. Komisia, ktorá ich vyhodnocovala rozhodla o tom, že hlasovať sa
bude o jedenástich z nich (ostatné
prišli po termíne alebo nespĺňali
kritéria).
V kategórii „Projekty do 2 tisíc
eur“ z ktorej má byť zrealizovaných najmenej 5 projektov je možné podporiť niektorý zo šestice:
▶ Vonkajšie detské ihrisko v Materskej škole Valova 40, elokované
pracovisko Považská
▶ Stolnotenisové stoly v parku
▶ Viacgeneračná oddychová zóna
Lipová
▶ Cyklochodníky, centrum mesta,
projektová dokumentácia
▶ Verejná cyklopumpa – miesto
pre cyklistovu dušu
▶ Stolnotenisový stôl sídlisko Bodona
V kategórii „Projekty do 5 tisíc
eur“ bojuje o hlasy obyvateľov 5
nápadov, z ktorých minimálne dva
by aj mali byť zrealizované:
▶ Zachráňme malé futbalové ihrisko na Trajane
▶ Zlepšenie oddychového priestoru a doriešenie parkovania pred
obytným domom 2873 na Brezovej
ulici
▶ Verejný gril
▶ Bezbariérové priestory Materského centra Úsmev
▶ Revitalizácia vnútroblok M. Bela
32 – 40
Hlasovať môžete na web stránke
mesta - http://www.piestany.sk/
transparentne/participativny-rozpocet-mesta/zoznam-podanych-projektov-ul-projektov/ - v termíne od 6. do 24. júla 2016.
eb

Úradné hodiny
Mestský úrad Piešťany
Pondelok:
08.00 - 11.30 hod, 12.30 - 15.30 hod
Streda:
08.00 - 11.30 hod, 12.30 - 16.30 hod
Piatok:
08.00 - 11.30 hod, 12.30 - 14.30 hod

RADNICA informuje

Organizácia Služby mesta Piešťany
Služby Mesta Piešťany boli
zriadené ako príspevková organizácia Mesta Piešťany uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 36/2001 zo dňa 23.02.2001 za
účelom zabezpečenia verejno-prospešných činností a služieb
zverených do pôsobnosti mesta.
Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie je od októbra
2015 riaditeľka Ing. Hana Dupkaničová.
Služby Mesta Piešťany (SMP)
spravujú, udržiavajú, čistia, zveľaďujú a chránia majetok mesta
Piešťany zverený im do správy na
základe Protokolov o odovzdaní a
prevzatí majetku mesta Piešťany

do správy Služieb Mesta Piešťany
ako i majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou.
Medzi hlavné činnosti SMP patrí
najmä správa, údržba a čistenie
miestnych komunikácií, zelene
mesta, mestských cintorínov a domov smútku, mestských trhovísk
a parkovísk, mostov a lávok, mestských budov. Zabezpečujeme prevádzku, údržbu a opravy verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, spravujeme detské ihriská, pieskoviská, fontány, mobilnú
ľadovú plochu, sochy i pamätníky
a tiež likvidujeme uhynuté živočíchy na verejných priestranstvách
v meste.

V skleníkoch pestujeme a dopestovávame priesady rastlín pre
výsadbu mestských záhonov. Tiež
realizujme vianočnú a inú príležitostnú, resp. slávnostnú výzdobu
mesta.
V súčasnosti je v Službách mesta Piešťany zamestnaných 119 zamestnancov, ktorí sú rozdelení do
8 stredísk - Úsek riaditeľky organizácie, Ekonomický úsek, Stredisko
pietnych služieb, Stredisko verejnej zelene, Stredisko skleníkového
hospodárstva, Stredisko údržby,
Stredisko parkovísk a trhovísk
a Stredisko správy budov.
JUDr. Erika Studená (SMP)

„Skríning plochonožia u detí“
Začiatkom roka 2016 sa v Piešťanoch uskutočnil projekt, ktorý
na celom území Československa
nemá obdoby. „Skríning plochonožia u detí“ bol prvou lastovičkou spolupráce Mesta Piešťany
a Nemocnice Alexandra Wintera
Piešťany.
Cieľom projektu bolo zhodnotenie súčasného stavu populácie vo
veku od 3 do 12 rokov. V priebehu
16 dní bolo priamo na školách a v
škôlkach špeciálnym prístrojom
vyšetrených 1538 detí z piešťanských základných a materských
škôl. Následne rodičia dostali

spätnú väzbu.
Nález v norme malo 834 detí
(54%). Až 704 detí trpí jedným z
troch stupňov plochonožia. I. stupeň bol diagnostikovaný u 568
detí, II. stupeň u 132 detí a III.
stupeň u 4 detí. Zastúpenie bolo
takmer rovnaké u oboch pohlaví –
nález bol zistený u 53 % chlapcov
a u 47 % dievčat. I. stupňom trpia
najmä dievčatá a chlapci vo veku
4 rokov, II. stupňom dievčatá aj
chlapci vo veku 3 rokov a III. stupeň bol najviac diagnostikovaný
u desaťročných dievčat a štrnásťročných chlapcov. Všetkých 704

detí s nálezom bolo pozvaných do
ambulancie ortopedického lekára, do dnešného dňa ich však prišlo len 148, čo predstavuje 21 %. Nemocnica a mesto preto apelujú na
rodičov, aby si na svoje deti našli
čas a objednali ich na telefónnom
čísle: 033/ 798 16 97.
Mesto a nemocnica už teraz
premýšľajú aj nad ďalším spoločným projektom. Tentokrát sa má
jednať o starostlivosť o diabetikov. Riadna starostlivosť o „diabetickú nohu“ môže predísť jej
amputácii.
eb

Blíži sa Veľká cena Piešťan
Piešťanské letisko v minulosti
hostilo historicky najprestížnejšie slovenské motoristické preteky. Vtedajšia Cena Slovenska
bola počas svojich 29. ročníkov
existencie druhým najväčším motocyklovým podujatím v Československu, hneď po Veľkej cene v
Brne. Podujatie sa tento rok po
prestávke uskutoční znova.
Bohatá história motoristických
pretekov v kúpeľnom meste Piešťany siaha až do roku 1949. Najprv
sa motorky a automobily preháňali
ulicami Piešťan, neskôr po letisku.
Na prvý ročník medzinárodnej
Ceny Slovenska prišli desiatky tisíc divákov. Videli sme tu majstrov
sveta, popredných účastníkov svetového aj európskeho šampionátu,
po revolúcii sa tu uskutočnili ešte

štyri ročníky Ceny Slovenskej republiky, ale od posledného ročníka
tento rok uplynie presne 20 rokov.
Piešťanský motocyklový klub
chce na túto tradíciu nadviazať a v
dňoch 19. – 21. augusta sa uskutoční podujatie s názvom Veľká cena
Piešťan. Zástupca organizátora
prišiel svoj zámer predstaviť v júni
aj primátorovi mesta. „Tieto motocyklové závody budú na letisku

v Piešťanoch a bude sa jazdiť starý
klasický okruh, zhruba 5 kilometrov. O spoluorganizáciu podujatia
sme požiadali aj Mesto Piešťany a
sme veľmi radi, že nám vyhovelo a
že nám s touto akciou pomôže,“ informoval predseda OZ Piešťanský
motocyklový klub Miloš Kluc.
Na závodoch by sa malo zúčastniť viac ako 200 pretekárov.
eb (foto: www.pmkpiestany.sk)
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Talenty a Škola roka Piešťan

Prázdniny
v knižnici
Konečne je tu leto – čas oddychu
a zábavy. K prázdninám neodmysliteľne patria aj chvíle strávené
s dobrou knihou, ktorú zaručene
nájdete práve v knižnici! Okrem
širokej ponuky knižiek, čakajú
malých návštevníkov počas leta
aj veselé divadielka, hravé čítania,
tvorivé dielne i zaujímavé interaktívne výstavy plné rozprávkových
ilustrácií. Pre dospelých sú v Mestskej knižnici pripravené stretnutia
so zaujímavými autormi aj cestovateľská prezentácia:
streda 20. júla o 10.00 h
■ Mačky vo vreci
Inscenované čítanie z knihy Jaroslavy Blažkovej spojené s výtvarným workshopom.
piatok 29. júla o 10.00 h
■ Oslík a jeho kamaráti
Divadelná dramatizácia
a workshop na motívy knihy Jána
Milčáka
piatok 5. júla o 17.00 h
■ Kuba – siedmy svetadiel
Prezentácia fotografky Kataríny
Líškovej.
Piešťanské informačné centrum,
Pribinova 2
streda 10. augusta o 17.30 h
■ Púšť pod oknom / Vraždy v
Arábii
Stretnutie so slovenskou autorkou
žijúcou v Saudskej Arábii Soňou
Bulbeck, spojené s prezentáciou
nových kníh.
Piešťanské informačné centrum,
Pribinova 2
streda 17. augusta o 10.00 h
■ Vianočka Udatný, medveď
Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara Lopúchová
Divadelná dramatizácia na motívy
knihy Juraja Raýmana.
utorok 23. augusta o 10.00 h
■ Danka a Janka
Bábkové predstavenie na motívy
knihy Márie Ďuríčkovej.
utorok 30. augusta o 10.00 h
■ Ahoj, pán Sova!
Divadelná inscenácia pre deti.
Martina Marová (MsK)

Piešťanskí školáci sa zapájajú
do súťaží a olympiád, darí sa im
v športe a okrem toho tvoria školské časopisy. Vo voľnom čase sa
stíhajú venovať aj hudbe, tancu či
výtvarnému umeniu. Ich úspechy
a aktivity ocenilo Mesto Piešťany na konci júna v Dome umenia
na vyhlásení výsledkov „Talenty a
Škola roka Piešťan 2015/2016“.
Primátor Miloš Tamajka, jeho
prvý zástupca Michal Hynek a
predsedníčka Komisie pre školstvo
a mládež Iveta Babičová ocenili riaditeľov aj najaktívnejších učiteľov a
žiakov zo všetkých základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale aj z cirkevnej spojenej školy
a osemročného gymnázia. Za reprezentáciu mesta sa poďakovali aj
Základnej umeleckej škole, ktorej
talentovaní žiaci spríjemňovali aj
samotné podujatie.
Každoročnou súčasťou podujatia je aj vyhlásenie najlepších
športovcov. Svojich zástupcov nominovali jednotlivé školy a tento titul si nakoniec odniesli Ema

Jančovičová zo ZŠ Brezová a Rastislav Podhradský zo ZŠ Mojmírova. Najaktívnejšou školou v športe
v kategórii do 300 žiakov sa stala
Cirkevná spojená škola a v kategórii nad 300 žiakov zasa ZŠ na Brezovej ulici.
Jednotlivé školy súťažili aj o to,
ktorá ma najkrajší školský časopis.
Na tretej priečke sa umiestnila ZŠ
Mojmírova, druhé miesto obsadila ZŠ Brezová a víťazstvo patrilo
ZŠ Holubyho s časopisom Holubníček.
Najlepší výtvarný návrh na logo

tohtoročných „Talentov“ nakreslila Ivana Mičutková zo ZŠ Brezová.
Vyhodnotený bol aj Humánny čin
roka, prednosta mestského úradu Eduard Strapatý ceny odovzdal
žiakom zo ZŠ Mojmírova a Nicol
Šútovskej zo ZŠ Vajanského.
Školou roka sa už po štrnásty raz
stala ZŠ Brezová. Cenu si z rúk primátora prebrala jej riaditeľka Bronislava Fačkovcová. Za svoje aktivity v mimoškolskej činnosti si titul
odniesla aj ZŠ F. E. Scherera. Cenu
prebrala riaditeľka Gizela Talačová.
eb

Úspechy piešťanských vodnopólistiek
Vodnopólistkám z Klubu vodného póla Kúpele Piešťany (KVP)
sa v uplynulej sezóne podaril husársky kúsok. Vo všetkých kategóriách – žiačkach, kadetkách,
juniorkách a ženách – získali titul
Majsterky Slovenska. K úspechom
treba priradiť aj zisk Slovenského
pohára žien.
Kým žiačky získali titul už tretíkrát v poradí, v ženskej kategórii je
zisk Slovenského pohára ako aj zisk
titulu Majsteriek Slovenska premiérou.

Predseda KVP Ľudovít Kubán
zhodnotil uplynulú sezónu nasledovne: „V klube samozrejme vládne
nadšenie nad ziskom titulov. Je treba pripomenúť, že za spomínanými
úspechmi stojí zanietenosť hráčok
a najmä obetavosť trénerov Jána
Baranoviča a Petra Julínyho, ktorí priviedli dievčatá k víťazstvám.
Ani v chlapčenských kategóriách
sa piešťanskí pólisti nestratia, v posledných rokoch bojujú o medailové
umiestnenia vo všetkých žiackych
a juniorských kategóriách. Úspech

Aktuálne informácie
o dianí v meste nájdete na
www.piestany.sk
aj na facebook-ovej stránke
Mesto Piešťany

si ceníme o to viac, že tréningové
podmienky má vodné pólo v Piešťanoch veľmi oklieštené. V lete síce využívame bazén na Kúpalisku Eva,
ktoré klub s podporou Mesta Piešťany prevádzkuje, ale podmienky
pre tréning v zimných mesiacoch nie
sú.“
Vedeniu klubu tak perspektíva
vodného póla robí vrásky na čele.
A to napriek tomu, že v Piešťanoch
je vodné pólo v súčasnosti jediný
kolektívny šport, ktorý získal majstrovský titul v mužskej i ženskej
kategórii. „Čo bude s vodným pólom
po roku 2018 dokedy má Klub zmluvu o prenájme kúpaliska s majiteľom – Slovenskými liečebnými kúpeľmi, je dnes ťažko povedať. Možno by bolo predsa len vhodné znova sa zamyslieť nad rekonštrukciou
vnútorného bazéna na Eve,“ dodal
Ľ. Kubán. Touto otázkou sa zaoberá komisia pri mestskom zastupiteľstve, ktorej členmi sú primátor
a poslanci.
J. Rais (Článok bol upravený
a skrátený).
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