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Editoriál

Milí Piešťanci,
V rukách držíte už tretie tohtoročné vydanie nášho mestského
periodika a je len pár dní pred
druhým tohtoročným zasadnutím
mestského zastupiteľstva, ktoré má
na programe niekoľko dôležitých
bodov.
Ak sa poslanci stotožnia s odporúčaním komisií a mestskej rady
a podporia náš návrh, už čoskoro udelíme čestné občianstvo
in memoriam podplukovníkovi
Vojtechovi Ábelovi a Ladislavovi
Bačíkovi. Zaoberať sa budeme aj
porovnaním cien pohrebných a
cintorínskych služieb mesta Piešťany s inými mestami, čo je pre občanov nášho mesta určite zaujímavá
téma. Náčelník Mestskej polície nás
oboznámi aj so správou o činnosti
mestskej polície za uplynulý rok.
Mestskí policajti v roku 2015 riešili
viac ako 3600 priestupkov, väčšinou
išlo o priestupky v doprave. Verím,
že v činnosti mestskej polície je ešte
priestor na zlepšenie, avšak treba
mať reálne očakávania. Vážim si, že
práve mestská polícia je veľmi nápomocná a súčinná pri zavádzaní
aplikácie Beesafe Piešťany v našom
meste. Ako sme vás informovali v
predchádzajúcom vydaní Radnice,
Piešťany sú prvým mestom, ktoré
podobnú bezpečnostnú aplikáciu
má a dokonca je napojená na roz-

hranie mestskej polície. Poslanci
rozhodnú aj o dodatku k štatútu
komisií mestského zastupiteľstva.
Veľmi vítanou zmenou tak pravdepodobne bude ustanovenie o konﬂikte záujmov členov týchto komisií. Po novom člen komisie nebude
môcť prerokovať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta ak
je zároveň žiadateľom, štatutárnym
orgánom, členom orgánov alebo zamestnancom žiadateľa alebo jeho
blízkou osobou, aby sa tak predišlo
možnosti uprednostnenia osobného záujmu pred záujmom verejným. Poslanci budú mať na stoloch
aj materiál s názvom Etický kódex
voleného predstaviteľa, ktorý má
definovať základné etické princípy a
štandardy správania, ktoré občania
očakávajú od volených funkcionárov. Verím, že rokovanie mestského
zastupiteľstva sa bude niesť v lepšej
atmosfére ako tie predchádzajúce,
nakoľko zo strany mojej aj zo strany
poslancov v posledných týždňoch
čoraz silnejšie a hlasnejšie zaznievajú slová o spolupráci. V uplynulých dňoch sa v našom meste uskutočnilo odovzdávanie cien primátora a vyhodnotenie ankety o najúspešnejších športovcoch. Teší ma,
že v Piešťanoch máme kvalitných
a aktívnych ľudí. Cenu si odniesli
organizátori Medzinárodného filmového festivalu Cinematik, Marta
Moravčíková, Pavel Kaňuščák, ale
aj úspešní športovci, ako Alexander
Bóri, Jozef Metelka, Piešťanské Čajky... Obsiahlejší materiál o ocenených pripravujeme do ďalšieho čísla
nášho mesačníka. Prvé aprílové dni
boli aj v znamení zápisov budúcich
prváčikov do základných škôl. Škôlkarov čaká zápis takisto v tomto mesiaci – v týždni od 25. do 29.4. v čase
od 10,00 do 16,30 hod.
Miloš Tamajka

Holubyho školu opravia
Škodlivé látky v priestoroch viacerých tried na Základnej škole
na Holubyho ulici v Piešťanoch
potvrdil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. Inšpektori však tvrdia, že namerané
hodnoty sú v norme. Zriaďovateľ
školy napriek tomu pripravuje
kroky k odstráneniu zápachu, na
ktorý sa učitelia aj žiaci sťažujú.
Neznesiteľný zápach si na škole
všimli na začiatku tohto školského
roka. Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre zistilo, že v jedenástich triedach a učebniach sa
v ovzduší vyskytujú zdraviu škodlivé a nebezpečné látky. Trnavský
úrad verejného zdravotníctva však
odmietol tieto merania akceptovať
a žiadal nové od certifi kovaného
subjektu. V polovici januára tak do
priestorov školy prišli nitrianski
hygienici, ktorí vykonali nové merania. Tie výskyt nebezpečných látok takisto potvrdili, no látky podľa
nich vraj nepresiahli normy. Mesto
Piešťany, ktoré je zriaďovateľom

školy potom čakalo na verdikt trnavských regionálnych hygienikov.
Tí upozornili na fakt, že vo „vnútornom ovzduší budov nesmú byť
pachové látky v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo“. Na ťahu
je preto teraz radnica. Problémom
je totiž pravdepodobne podlaha,
ktorú by bolo treba vymeniť a to
nie je práve lacný špás. „Máme vyčlenené peniaze v rozpočte na rok
2016, z ktorých by 40 tisíc mohlo
byť využitých práve na tieto práce.
Mestské peniaze sú však poslednou
možnosťou. Najprv skúšame uspieť
pri reklamácii a súbežne s tým chceme využiť krízový fond Ministerstva školstva SR, ktorý je určený
práve na havarijné stavy v školách,“
informoval viceprimátor mesta Michal Hynek. Žiaci druhého stupňa
sú zatiaľ stále presťahovaní v inej
budove v provizórnych priestoroch.
Radnica však situáciu plánuje vyriešiť najneskôr do začiatku ďalšieho školského roka.
eb

Lions club opäť pomáhal
Miestny Lions club sa opäť rozhodol pomôcť obyvateľom, ktorí
sa dostali do hmotnej núdze. Dňa
9. marca sa ﬁnančnej pomoci dostalo dvom rodinám, ale aj jednotlivcovi. Prezident klubu im rozdelil takmer tisíc eur.
Miestny Lions club sa zameriava
na pomoc ľuďom v regióne. Už niekoľko rokov spolupracuje s piešťanskou radnicou, ktorá organizácii
dáva tipy na rodiny, ktoré sa dostali
do nepriaznivej finančnej situácie.
Lions clubu Piešťany sa ročne podarí vyzbierať približne 5 – 6 tisíc eur, či

už prostredníctvom 2 percent z daní,
predajom punču na vianočných trhoch alebo organizovaním rôznych
podujatí – oldies party, tenisový a
golfový turnaj. „Dnes jednej rodine
prispejeme na rehabilitačnú liečbu
hendikepovaného synčeka. Druhá
rodina sa dostala do ťažkej finančnej
situácie a pani navyše čaká bábätko.
Pomôžeme aj dievčinke, ktorá býva
v zariadení Domum a potrebovala
pomôcť s úhradou nájomného na
4 mesiace,“ dopĺňa prezident Lions
clubu Piešťany M. Sebedinský.
eb

Ako sa volilo v našom meste
Máme po voľbách, emócie už
opadli. Nastal čas, aby sa radoví
občania vrátili k svojim každodenným povinnostiam – práve
to od nás väčšina politikov asi aj
očakáva – a nechali ich hrať vlastné politické hry (pardon, zastupovať naše záujmy). Viacerí si práve
takto predstavujú zastupiteľskú
demokraciu. Je však len na nás,
či na takéto pravidlá pristúpime,
alebo budeme v plnej miere využívať naše práva, ktoré sú podstatne
širšie ako účasť (žiaľ až u 40 % voličov neúčasť) na voľbách.
Na kandidátnych listinách sme
mali možnosť nájsť až 17 uchádzačov s trvalým pobytom v našom
meste. Najviac, až 5, ich bolo na
kandidátke strany Kotleba – ĽS NS.
Sme rodina Borisa Kollára mala
spomedzi Piešťancov štyroch kandidátov, OĽaNO, rovnako ako aj
SDKÚ – DS mali po dvoch, SZS,
Smer – SD, KDH a Sieť po jednom.
Do parlamentu sa dostali 3 obyvatelia Piešťan – Martin Beluský a
Stanislav Drobný za stranu Kotleba
– ĽS NS a Alan Suchánek za OĽaNO.
Ak by sa zostavovala Národná
rada len na základe výsledkov volieb v meste Piešťany (bolo by to
podstatne lacnejšie ako celoštátne
voľby, len neviem čo by na to povedali Trnavčania, prípadne voliči
z obce Borovce), tak by sa do parlamentu dostalo len sedem strán.
Najvyšší počet hlasov u nás získal
Smer - SD (24,5 %). Je to o 3,8 % menej ako v celej SR. SaS na druhom
mieste mala 17,7 % (+5,6), OĽaNO
16,8 % (+5,8). Piešťanci tak ukázali,
že sú predsa len iní ako slovenský
priemer. Na štvrtom mieste pred-

behla strana Kotleba – ĽS NS s 8,8 %
(+0,8) SNS, za ktorú hlasovalo iba 7,8
% (-0,8). Za nimi sa umiestnila Sieť
s 6,5 % (+0,9). Na poslednom mieste by sa do parlamentu dostala Sme
rodina Borisa Kollára s 5,9 %. Je to o
0,7 % menej ako výsledky za celú SR.
Most-Híd by so ziskom 4,3 % (-2,2),
podobne ako KDH so 4,7 % (-0,2),
zostali pred dverami parlamentu.
Smer - SD, SNS a Sieť nedokázali zostaviť vládu – majú na to príliš
málo poslancov. Asi tak by znel titulok v novinách, keby sa mandáty
na poslancov NR SR rozdeľovali na
základe výsledkov volieb v meste Piešťany. Spomenutý trojlístok
(Most-Híd sa u nás do parlamentu
nedostal) by mal spolu iba 66 poslancov. To však neznamená, že by
to „ten zvyšok“ mal jednoduché. Aj

keď, ktohovie. Kto by si ešte donedávna vedel predstaviť našich národovcov v objatí s „našimi Maďarmi“.
Ale čo by každý správny politik neurobil pre naše dobro.
Objavilo sa viacero politických
subjektov, ktorých ambície (u
niektorých aj náklady na kampaň)
boli nepriamo úmerné ich volebným výsledkom. Zaradila sa medzi
ne aj kedysi mocná SDKÚ-DS. Z
týchto malých strán získal v našom
meste SKOK 113 hlasov, SZS 94,
KSS 58, TIP 53, SDKÚ-DS 49, Vzdor
19, Odvaha a Šanca po 16 platných
hlasov. Zvyšných šesť strán získalo
spolu ďalších 45 hlasov.
Volebná účasť 62 % bola mierne
nadpriemerná. Celkovo bolo odovzdaných 15 176 platných hlasov.
Peter Tremboš

Opatrovateľská služba v Piešťanoch
Mesto Piešťany poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie svojich občanov
z dôvodu ich ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku.
Medzi tieto sociálne služby patrí
aj opatrovateľská služba, ktorá sa
poskytuje ako terénna sociálna
služba v domácnostiach občanov.
Opatrovateľská služba sa poskytuje
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. (v zmysle
2

prílohy zákona 448/2008 Z. z.) a
je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy (napr. pomoc
pri hygiene, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, obliekaní a
vyzliekaní, mobilite a motorike,...),
pri úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť (napr. nákup potravín, príprava jedla, donáška jedla,
starostlivosť o lôžko a bielizeň, vynášanie drobného odpadu, bežné
upratovanie,...), pri základných sociálnych aktivitách (napr. sprievod
na lekárske vyšetrenie, vybavenie
úradných záležitostí, pri záujmo-

vých činnostiach,...). Úhrada za
opatrovateľskú službu je stanovená
na 1,60 € / hodina opatrovateľskej
služby. Záujemcovia o prijímanie
opatrovateľskej služby sa môžu informovať, resp. požiadať o opatrovateľskú službu na Mestskom úrade v Piešťanoch, odd. sociálnych a
školských služieb, klientske centrum II. (prízemie, vľavo):
Ing. Branderská 033/ 77 65 413,
miriam.branderska@piestany.sk
PhDr. Briganová 033/ 77 65 413,
martina.briganova@piestany.sk
Miriam Branderská

Deň
s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 15. apríla 2016 v čase od 10,00
do 13,00 hod. v priestoroch Klientskeho centra na Mestskom úrade v
Piešťanoch. Priestory sú bezbariérové. Stretnutia primátora s občanmi sú predbežne každý prvý piatok
v mesiaci /v prípade zmeny budeme informovať/. Primátora môžete
kontaktovať aj prostredníctvom
e-mailu: primator@piestany.sk

Poslanecká
kancelária
Občania si môžu s poslancami
podebatovať v malej zasadačke na
druhom poschodí mestského úradu v termínoch:
6.4. – 15,00 – 16,00 h:
Juraj Brna, Peter Tremboš
12.4. – 14,30 – 15,30 h:
Andrej Klapica
13.4. – 15,00 – 16,00 h:
Michal Hynek
Poslanci z klubu Spoločne pre
Piešťany budú v poslaneckej kancelárii občanom k dispozícii každú
prvú stredu v mesiaci. Ďalší termín je 4. mája. Občania sa môžu na
poslancov obrátiť aj prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na stránke Mesta Piešťany: www.piestany.sk/zasadnutia/
mestske-zastupitelstvo/poslancimsz/. Emailové adresy na jednotlivých poslancov sú: meno.priezvisko@piestany.sk

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

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
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Z činnosti
Mestskej polície
V období od 15.2. do 9.3.2016
riešili príslušníci Mestskej polície
mesta Piešťany celkovo 268 priestupkov, z toho počtu bolo 253
priestupkov v doprave, 1 priestupok v zmysle § 50 zák. 372/1990 Zb.
– krádež a 14 priestupkov v zmysle § 46 zák. 372/1990 Zb. proti poriadku v správe (VZN mesta Piešťany č.18/2007 o odpadoch, VZN
č.2/2015 daň za užívanie verejného
priestranstva, zák.č.282/2002 o
podmienkach držania psov a pod.)
Uvedené priestupky boli v 153
prípadoch riešené v blokovom
konaní. U zvyšných priestupkov
mestskí policajti upustili od sankcie, prípadne boli riešené v správnom konaní. Príslušníci mestskej
polície v uvedenom období takisto
kontrolovali mestské objekty, kde
vykonali počas denných aj nočných zmien 523 kontrol.
Peter Gogol
Kontakt:
msp@mp.piestany.sk
Stála služba: 033/77 268 02
Tiesňová linka: 159

Názor poslanca: Jozef Beňačka

Keď som si v Radničke prečítal,
ako tvorbu rozpočtu hodnotil viceprimátor a ako poslanec Hudcovič,
mal som pocit, že každý žije inde.
Dovoľte aj tretí uhol pohľadu.
V júni som si na webe SPP prečítal, že „je potrebné zmeniť filozofiu
zostavovania rozpočtu“. Jedným z
návrhov bolo „vrátiť kúpeľný poplatok (pol milióna eur) do CR konkrétne“. Je jedno, či to budú financie z
poplatkov alebo z inej, napr. úverovej kopy, už dávno hovorím, aby ich
bolo viac a boli použité konkrétne.
Realita: v rozpočte podľa SPP nie je
o poplatku konkrétne použitom v

CR nič, ale bianko šek na 130 tis. pre
rezort v réžii SPP, bez dosahu MsZ
na ich využitie, v rozpočte je.
Ak po voľbách odznelo, že „bez
nás si primátor nekúpi ani pero“, tak
pri príprave rozpočtu sa to prejavilo v celej sile. Webové debaty: kto
s kým sa stretol a kto nie, kto koho
(ne)pozval a kto nakoniec prišiel
boli zbytočné: rozpočet sa schválil
ako diktát SPP so 70 (!) zmenami
predloženými priamo na MsZ. To je
asi tá nová filozofia tvorby rozpočtu
podľa SPP. A viceprimátor to nazve
ako (cit.) „trojmesačné hľadanie
kompromisu s absolútnym vyjdením v ústrety klubu SPP“. A je to, len
aby nekritizovali vedenie mesta (a
nepodarenú reformu) za chýbajúci
rozpočet. A viceprimátor pre pokoj
občana pridáva, že „aj Sládkovičova sa bude rekonštruovať“. Nikto
nevie za čo, a ak by aj financie boli,
nepochopím, prečo sa nepoužijú na
poľudštenie Bratislavskej vrátane
cyklotrasy zo severu na juh. Táto
cyklotrasa vypadla hlasovaním SPP
z plánov mesta pred rokom (v júnovom texte od SPP sa píše o nutnej

podpore CR rozvojom cyklotrás) a
mnou pripravené písomné materiály zaslané mestu opakovane 3x
(okrem primátora vždy aj niekomu
inému kvôli „vydarenej reforme“ –
ako ju hodnotí viceprimátor), aby
sa miesto Sládkovičovej (nie je taká
zlá) upravil vzhľad plynármi zdevastovanej Bratislavskej (vrátane
cyklotrasy), nezaujal nikoho. Do
rozpočtu to z MU nedal nik, veď nejde o občana ani návštevníka. Ide o
to, aby bol „kľud“.
Rozpočet máme, nebude kritika
za nefunkčnosť úradu a nespoluprácu od klubu SPP, pre ktorý bolo
oveľa dôležitejších 70 iných bodov a
tie museli prejsť. Ako vníma turista
pozvaný propagandou rezortu za
130 tisíc eur vzhľad mesta po prejdení Bratislavskej, to nechám na
občana. A že sa v minulých rokoch
dokázali do rozpočtu dostať „širokou dohodou“ aj návrhy poslancov,
ktorí nemajú silu schvaľovať aj pero,
to je už za nami, lebo (cit.) „zmenila
sa filozofia zostavovania rozpočtu“.
Tak sme to chceli?
Jozef Beňačka, poslanec MsZ

K najčastejšie diskutovanej „farebnosti svetla“ nových LED svietidiel uvediem asi toľko, že teplota
chromatičnosti pôvodných sodíkových výbojok je v oblasti „teplej bielej“ a preto výmena za „chladnejšie“
LED svetlo prinieslo rozčarovanie
mnohým občanom. Odporúčaná
teplota chromatičnosti vo výzve
bola zhora ohraničená tak, aby teplota neprekročila 4200 K v obytných
zónach. Projektant mohol predpísať
aj nižšiu teplotu, ale zároveň, ak by
predpísal teplotu výrazne nižšiu,
napr. 3000 K, tak by súťažiacich
dosť obmedzoval, pretože u LED so
znižujúcou sa teplotou chromatičnosti klesá aj svetelný výkon. Rozdiel v svetelnom toku medzi 5000
K a 3000 K je asi 20%. To by znamenalo vyššie príkony a teda aj nižšie
úspory. Nasadenie LED technológie
vo verejnom osvetľovaní spolu s reguláciou príkonu naráža na neustále vysokú cenu tejto technológie.
Hore uvedený projekt stál takmer
200 tisíc eur, čo znamená, že za jeden svetelný bod sa zaplatí takmer
450 eur. Vzhľadom na uplatnenie
NFP je však účasť mesta iba 5 % z
uvedenej sumy za predpokladu,

že nám všetky náklady uznajú za
oprávnené a výsledky merania sústavy budú vyhovovať požiadavkám. Návratnosť vynaložených
investícií už pri ušetrení 173 kWh
na jeden svetelný bod, pri priemernom dennom svietení 10 hodín a
priemernom ušetrenom príkone
svetelného bodu 50 W je návratnosť
uvedenej investície pre mesto iba
necelý rok.
Ak by však mesto uvedenú technológiu LED chcelo nasadiť na celú
osvetľovaciu sústavu v meste - zvyšných viac ako 3000 svetelných bodov, tak by muselo počítať s investíciou presahujúcou 1,35 mil. eur a
dobou návratnosti približne 10-15
rokov. Takáto investícia z vlastných
zdrojov, alebo prostredníctvom
úveru by však silne zaťažila mestský
rozpočet a pri znižujúcej sa cene
elektrickej energie by asi nebola tou
najlepšou investíciou. Existuje však
niekoľko spôsobov riešenia, ktoré
umožnia mestu elektrickú energiu
šetriť a zároveň nezaťažovať jeho
rozpočet. Tieto možnosti budú však
predmetom až niektorého ďalšieho
článku.
Ján Jánošík, poslanec MsZ

Názor poslanca: Ján Jánošík

V minulom roku mesto na základe výzvy Ministerstva hospodárstva v rámci operačného programu
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A
HOSPODÁRSKY RAST realizovalo
projekt výmeny výbojkových svietidiel za LED svietidlá. Verejné obstarávanie vysúťažila firma LEDKY
s.r.o. , ktorá v rekordne krátkom čase
výmenu v decembri aj realizovala a
tak sa na území mesta objavilo 446
ks LED svietidiel. Svietidlá sú doplnené digitálnym riadením intenzity
osvetlenia prostredníctvom modulačného systému f. SEAK.
Tento systém umožňuje časovú
reguláciu intenzity osvetlenia až
v desiatich úrovniach príkonu. V
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zmysle STN-EN 13201-2 je totiž povolené, aby svetelná sústava v nočných hodinách (keď je na pozemnej
komunikácii znížená frekvencia
osôb) znížila svoj príkon až na 60%
nominálneho. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zaviedla dokonca
výpočet modelovej úspory energie
na základe regulácie, ktorý vychádza z ročnej doby svietenia 3 900 hodín pri rozdelení regulácie v rozsahu: 980 hodín svietenia pri výkone
100 %, 1095 hodín svietenia pri výkone 80%, 1825 hodín svietenia pri
výkone 60 %. Ak teda zohľadníme,
že boli nahradené staršie sodíkové
výbojkové svietidlá s merným výkonom približne 80 lm/W modernými
LED svietidlami s merným príkonom 100-120 lm/W a hore uvedené
časové rozloženie regulácie príkonu, dostaneme sa už samotným
výpočtom k viac ako 50% úsporám
elektrickej energie. Vzhľadom na
neustále stúpajúce napätie v elektrizačnej sústave môže byť úspora
ešte väčšia. Vo februári bolo vykonané meranie intenzity osvetlenia a
v blízkej dobe bude prevádzkovateľ
Osvetlenia – Služby mesta Piešťany
– uplatňovať aj časovú reguláciu.
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Kultúrny kalendár
APRÍL 2016
1.4. - 14,00 - 21,00 h

1. CHARITATÍVNY BAZÁR ADELI - Aupark

17.4. - 14,00 h

MAČKY A PSY - premietanie pre deti - Kinosála MsKS

1.4. - 17,30 a 20,00 h

A JE TU ZAS - film - Kino Fontána

17.4. - 15,30 a 17,30 h

KNIHA DŽUNGLE - 2D verzia - film - Kino Fontána

1.4. - 20,00 h

MARTIN UHEREK QUARTET - koncert - Kursalon

17.4. - 20,00 h

MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2 - film - Kino Fontána

2.4. - 17,00 a 20,00 h REVENANT: ZMŔTVYCHVSTANIE - film - Kino Fontána

18.4. - 20,00 h

FILMOVÝ KLUB: JA, OLGA HEPNAROVÁ - film - Kino Fontána

2.4. - 18,00 h

FOLKLÓRNY VEČER - Piešťanský pivovar

18.4. - 20,00 h

JAM SESSION - LIVE JAZZ - koncert - Kursalon

3.4. - 14,00 h

UUUPS! ARCHA JE FUČ! - premietanie pre deti - Kinosála MsKS

19.4. - 18,00 h

AGÁVA - film - Dom umenia

3.4. - 17,30 a 20,00 h OCKO JE DOMA - film - Kino Fontána

20.4. - 15,00 h

AKSEN - členská schôdza - Kinosála MsKS

3.4. - 19,00 h

DUO DESI - koncert - ŽiWell

20.4. - 19,30 h

SWING Q & DÁŠA LIBIAKOVÁ - LIVE MUSIC - koncert - Kursalon

4.4. - 20,00 h

FILMOVÝ KLUB: MARGUERITE - film - Kino Fontána

20.4. - 20,00 h

EURÓPSKE KINO: AKCEPTÁCIA - film - Kino Fontána

4.4. - 20,00 h

JAM SESSION - LIVE JAZZ - koncert - Kursalon

21.4. - 18,00 h

DOMÁCI PÉČE - film - Dom umenia

5.4. - 15,00 h

SLOVENSKÁ ÚNIA PROTI OSTEOPORÓZE - výročná schôdza - Kinosála
MsKS

21.4. - 17,30 a 20,00 h ZÁZRAKY Z NEBA - film - Kino Fontána

5.4. - 17,00 h

JARNÝ KONCERT - koncert absolventov ZUŠ Piešťany - Kino Fontána

5.4. - 19,00 h

6.4. - 15,00 h

WHISKYHO CESTOVATEĽSKÉ KINO - SRÍ LANKA - Kursalon
ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA - poradenský deň
- Foyer MsKS
BAVÍME SA NAVZÁJOM - hudobno-zábavný program - Kino Fontána

6.4. - 19,30 h

SWING Q & DÁŠA LIBIAKOVÁ - LIVE MUSIC - koncert - Kursalon

6.4. - 20,00 h

EURÓPSKE KINO: SAULOV SYN - film - Kino Fontána

7.4. - 17,30 h

7.4. - 19,00 h

PAVOL HAMMEL: OBRAZY - vernisáž - Dom umenia
ZDRAVÉ POTRAVINY PODĽA FARIEB - prednáška pre verejnosť Kinosála MsKS
PAVOL HAMMEL - Z PEKLA ŠŤASTIE TOUR - koncert - Dom umenia

7.4. - 17,30 a 20,00 h

LONDÝN V PLAMEŇOCH - film - Kino Fontána

7.4. - 19,30 h

IX OLDIES - LIVE OLDIES ROCK SONGS - koncert - Kursalon

8.4. - 18,00 h

SPOTLIGHT - film - premiéra - Dom umenia

6.4. - 9,00 - 13,00 h

7.4. - 18,00 h

8.4. - 17,30 a 20,00 h LONDÝN V PLAMEŇOCH - film - Kino Fontána
8.4. - 18,00 h

ŠHK 37 PIEŠŤANY - HC NOVÉ ZÁMKY - zápas - zimný štadión

8.4. - 20,00 h

ONDREJ ŠTVERÁČEK TRIO - koncert - Kursalon

9.4. - 14,00 h

BENEFIČNÝ KONCERT NA POMOC OZ SERVIAM - Kino Fontána

9.4. - 15,30 h

PAT A MAT VO FILME - Detské filmové predstavenie - Kino Fontána

9.4. - 17,30 a 20,00 h

SPOTLIGHT - film - Kino Fontána

9.4. - 19,00 h

FOLKLÓRNY SÚBOR SLNEČNICA - vystúpenie - Dom umenia

10.4. - 15,30 h

PAT A MAT VO FILME - Detské filmové predstavenie - Kino Fontána

10.4. - 17,30 a 20,00 h SPOTLIGHT - film - Kino Fontána
11.4. - 17,30 h

AUTOSTOPOM S TROMI DEŤMI - prezentácia - PIC

11.4. - 20,00 h

FILMOVÝ KLUB: MALLORY - film - Kino Fontána

11.4. - 20,00 h

JAM SESSION - LIVE JAZZ - koncert - Kursalon

21.4. - 19,30 h

IX OLDIES - LIVE OLDIES ROCK SONGS - koncert - Kursalon

22.4. - 10,00 h

AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU - pre školy - Dom umenia

22.4. - 17,30
a 20,00 h

ZÁZRAKY Z NEBA - film - Kino Fontána

22.4. - 19,00 h

Z DREVA VYREZANÉ - muzikál - Dom umenia

22.4. - 20,00 h

TARIŠKA - GONZALES - VARADY - VARADY - koncert - Kursalon

23.4. - 11,00 h

JARNÝ BEH OKOLO SĹŇAVY 2016 - beh - Dino

23.4. - 17,30 a 20,00 h LOVEC: ZIMNÁ VOJNA - 3D verzia - film - Kino Fontána
24.4. - 15,00 h

MÔJ MACKO - OZ PARIPA - divadlo hudby - Elektrárňa Piešťany

24.4. - 17,30 a 20,00 h LOVEC: ZIMNÁ VOJNA - 2D verzia - film - Kino Fontána
25.4. - 20,00 h

FILMOVÝ KLUB: LÁSKA Z KHONKAEN - film - Kino Fontána

25.4. - 20,00 h

JAM SESSION - LIVE JAZZ - koncert - Kursalon

26.4. - 17,00 h

MEMORIÁL RASŤA TRNOVCA - výstava - MsKS

26.4. - 18,00 h

IZBA - film - Dom umenia

27.4. - 19,30 h

CLASSIC SONGS - ŠTEFAN ADAMEC - koncert - Kursalon

27.4. - 20,00 h

EURÓPSKE KINO: CESTA HORE - film - Kino Fontána

28.4. - 16,00 h

30. VÝROČIE ČERNOBYĽSKEJ HAVÁRIE - prednáška - AkSen

28.4. - 18,00 h

DEŇ MATIEK - film - premiéra - Dom umenia

28.4. - 18,00 h

BACHOVA KVETOVÁ TERAPIA A HOMEOPATIA - prednáška - MsKS

28.4. - 17,30 a 20,00 h HARDCORE HENRY - film - Kino Fontána
28.4. - 19,30 h

EDIBLES - LIVE POP-ROCK & FOLK SONGS - koncert - Kursalon

29.4. - 17,30 a 20,00 h HARDCORE HENRY - film - Kino Fontána
29.4. - 20,00 h

VLADIMIR KOSTADINOVIČ QARTET - koncert - Kursalon

30.4. - 17,30 a 20,00 h NOC V NEW YORKU - film - Kino Fontána

VÝSTAVY A INÉ:

JURKO A PRASIATKA - bábkové predstavenie pre deti - Kinosála MsKS

do 3.4.

Z ČINNOSTI MSKS V ROKU 2015 - výstava - KSC Fontána

ANTONÍN GAVLAS - OBRAZY, OBJEKTY - vernisáž - Galéria Fontána

do 3.4.

TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2016 - výstava - Dom umenia

12.4. - 19,00 h

LEN SI POSPI MILÁČIK - komédia - divadlo - Dom umenia

do 10.4.

JOZEF JELENÁK - Obrazy - výstava - Galéria Fontána

13.4. - 17,30 h

NÁRODNÉ PARKY ZÁPADNEJ ČASTI USA - prezentácia - PIC

do 10.4.

SLOVENSKÉ KÚPELE DNES - výstava - Vila Dr. Lisku

ČERVENÝ KAPITÁN - film - Dom umenia

do 17.4.

PREMENY PIEŠŤAN V 20. STOROČÍ - výstava - MsKS

CLASSIC SONGS - ŠTEFAN ADAMEC - koncert - Kursalon

do 18.4.

NEODÍĎ NÁM, ROZPRÁVOČKA - výstava - MsK

14.4. - 15,30 a 17,30 h KNIHA DŽUNGLE - 2D verzia - film - Kino Fontána

do 28.4.

PAVOL HAMMEL - OBRAZY - výstava - Dom umenia

14.4. - 19,30 h

EDIBLES - LIVE POP-ROCK & FOLK SONGS - koncert - Kursalon

do 30.4.

ČÍTAME S OSMIJANKOM, PRIDAJ SA AJ TY! - podpora čítania - MsK

TEÓRIA TIGRA - film - Kino Fontána

do 1.5.

MEMORIÁL RASŤA TRNOVCA - výstava - MsKS

15.4. - 15,30 a 17,30 h KNIHA DŽUNGLE - 3D verzia - film - Kino Fontána

do 2.5.

MIESTOPISY STRATENÝCH SVETOV - výstava - Magna Gallery

15.4. - 19,00 h

KOLLÁROVCI: MÔJ ŽIVOT JE MUZIKA - koncert - Dom umenia

do 8.5.

ANTONÍN GAVLAS - OBRAZY, OBJEKTY - výstava - Galéria Fontána

15.4. - 19,00 h

NAJSTARŠIE REMESLO - divadelné predstavenie súboru DIVOCH z
Hornej Stredy - Kinosála MsKS

5.4., 12.4., 19.4., 26.4.
KURZY JOGY - Spoločenská sála MsKS
- 16,00 h

15.4. - 20,00 h

TEÓRIA TIGRA - film - Kino Fontána

15.4. - 20,00 h

OTTO HEJNIC TRIO - koncert - Kursalon

12.4. - 10,30 h
12.4. - 17,00 h

13.4. - 18,00 h
13.4. - 19,30 h

14.4. - 20,00 h

16.4. - 15,30 a 17,30 h KNIHA DŽUNGLE - 3D verzia - film - Kino Fontána
16.4. - 20,00 h

MOJA TUČNÁ GRÉCKA SVADBA 2 - film - Kino Fontána

Soboty o 10,00 h

HRAVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY - Elektrárňa Piešťany

Nedele 14,00 - 16,00 h

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY - Elektrárňa Piešťany

MsK - Mestská knižnica, MsKS - Mestské kultúrne stredisko, PIC - Piešťanské informačné
centrum. Zmena programu vyhradená. Viac informácií nájdete na www.pic-piestany.sk.
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