Kronika
mesta Piešťany
Zväzok II.

Kronika mesta Piešťany bola sústavne vedená do konca roku 1949. Od toho
času až do roku 1955 v písaní kroniky sa nepokračovalo, zabudlo sa na ňu. Začiatkom
roku 1955 Rada MNV poverila funkciou kronikára dra Alexandra Murína, profesora
dejepisu a filozofie na Jedenásťročnej strednej škole v Piešťanoch. Jeho prvou
úlohou bolo doplniť kroniku údajmi za roky 1950 až 1954 a ďalej už pravideľne viesť
kroniku. Práca nebola ľahká, ale na základe zachovalých dokladov podarilo sa mi
kroniku doplniť. Dňa 18. decembra 1955 na zasadnutí Rady MNV Piešťany zápisy
za jednotlivé roky boli prečítané, prediskutované a schválené. V Piešťanoch som od
roku 1947, s miestnymi pomermi som dobre oboznámený, dúfam, že úlohy kronikára
splním podľa daných smerníc.

Rok 1950
Nástup do 2. roku päťročnice.
Ako vo všetkých mestách našej ľudovodemokratickej Republiky, vo všetkých závodoch
a na všetkých pracoviskách, tak i v našom meste osadenstvo tunajších závodov, úradov
a škôl v prvých januárových dňoch nastupovalo radostne do 2. roku päťročnice a s pevným
odhodlaním splniť dané úlohy, postavené našou stranou a vládou.
Konali sa celozávodné schôdze, na ktorých bolo poukázané na veľké budovateľské víťazstvá,
dosiahnuté v prvom roku päťročnice. Robotníci, pracujúca inteligencia i žiactvo si uvedomili
nové úlohy a odhodlane nastúpili do boja za ich splnenie.
Voľba funkcionárov MNV.
15. január 1950.
15. januára 1950 v hoteli Royal bolo slávnostné zasadnutie pléna MSK v Piešťanoch.
Hlavným bodom programu bolo zhodnotenie práce MSK za rok 1949 a voľba predsedu,
podpredsedu a referentov MNV v Piešťanoch.
Predseda MSK s. Jozef Švec st. podrobne rozobral a zhodnotil činnosť MSK a to od 31. januára
1949 do konca roku 1949. Bolo urobené veľa práce. Tak napr. podateľňa MNV za rok 1949
prijala 25.900 podaní; z toho bolo vybavené 25.446 podaní. Priebeh poľnohospodárskych
prác roku 1949 bol normálny, úroda bola dobrá. Predpísané dodávky boli splnené. Predseda
MSK poukázal na budovateľský plán mesta pre rok 1949. Plán počítal s prácami v sume
47,460.000 Kčs. Boľavou otázkou Piešťan ostáva nedostatočné a nevyhovujúce umiestnenie
škôl. Nasledovala voľba funkcionárov MNV Piešťany. Za predsedu MNV v Piešťanoch bol
jednohlasne zvolený s. Jozef Paserín, za podpredsedu a plánovacieho referenta s. Vojtech
Majerčák. Ďalej plénum jednohlasne zvolilo za členov Rady a referentov MNV Piešťany
týchto:
za člena Rady a bezpečnostného referenta s. Jána Sekáča,
za člena Rady a referenta školstva s. Jána Valapku,
za člena Rady a referenta práce a sociálnej starostlivosti s. Martina Baranoviča,
za člena Rady a referenta zdravotníctva s. dra Štefana Oravetza,
za člena Rady a finančného referenta s. Rudolfa Králika,
za člena Rady a hospodárskeho referenta s. Rudolfa Měkkého,
za člena Rady a referenta poľnohospodárskeho s. Rudolfa Vrábľa,
za člena Rady a referenta pre výživu a vnútorný obchod s. Petra Popraca,
za člena Rady a technického referenta s. Ondreja Daniša.
Nový predseda MNV s. Jozef Paserín podal návrh na záväzky MNV Piešťany v rámci
akcie darov k 9. zjazdu KSS, ktorý bude v máji 1950. Záväzky sa týkali zlepšenia práce
MNV a úpravy mesta ako stavby ulíc, zlepšenie osvetlenia ulíc, úprava ulíc, zlepšenie zberu
odpadkov, smetí v meste. Návrh záväzkov bol prijatý. Nakoniec prehovorili k novozvoleným
funkcionárom MNV za KNV Bratislava s. Filip Suchý, podpredseda KNV Bratislava, za ONV
Piešťany s. Rudolf Habán, člen Rady ONV Piešťany a inštruktor MNV Piešťany. Poukázali
na významné poslanie MNV ako orgánov štátnej moci a správy a vyzvali novozvolených
funkcionárov MNV Piešťany, aby svedomite plnili svoje povinnosti a prísne zachovávali
zákony našej ľudovodemokratickej vlasti.

JRD v Piešťanoch. Založenie
19. január 1950.
Základy družstevnej myšlienky v našom meste boli položené ešte v jeseni roku 1947. V tomto
čase v Piešťanoch bolo založené Roľnícke strojové družstvo. Toto družstvo malo 62 členov
a jeho cieľom bolo mechanizovať poľnohospodársku výrobu. Družstvo vlastnilo 3 traktory,
1 mlátiacu garnitúru a drobné závesné zariadenie ako sú pluhy, vlečky a pod. Hlavný účel
Roľníckeho strojového družstva nebol dôsledne plnený, lebo z pomoci pri mechanizácii
poľnohospodárstva sa prešlo skoro výlučne na koľaj zárobkovú, ako je napr. doprava
a preto roku 1949 vyšiel zákon, podľa ktorého sa Roľnícke strojové družstvá pretvárali na
Jednotné roľnícke družstvá. Ich cieľom je uskutočniť prechod od zastaralej individuálnej
poľnohospodárskej málovýroby ku kolektívnej a mechanizovanej poľnohospodárskej
veľkovýrobe. Podľa spomínaného zákona i u nás vytvorilo sa Jednotné roľnícke družstvo
I. typu a to 19. januára 1950. Toto JRD I. typu malo celkom 520 členov; z toho roľníkov
bolo 32. Roľníci – členovia družstva obrábali svoju pôdu susedskou výpomocou. Prevážna
väčšina členov – neroľníkov, to boli zväčša štátni a verejní zamestnanci, ktorí sa stali členmi
len k posilneniu členskej základne. Na jeseň roku 1950 už družstvo začalo spoločne obrábať
150 ha ornej pôdy. Členovia – roľníci pritom ešte obrábali každý súkromne svoje role.
Spoločná pôda pozostávala z pôdy obecnej, cirkevnej a konfiškátov. Avšak JRD sa začalo
skoro upevňovať pomocou organizácií KSS a ľudovej správy.
26. výročie smrti V.I. Lenina.
21. január 1950.
21. januára 1950 pracujúci ľud na celom svete spomínal 26. výročie smrti Vladimíra Iljiča
Lenina, veľkého a nesmrteľného bojovníka za jeho práva a krajší život, zakladateľa prvého
socialistického štátu na svete. Na veľkého učiteľa a vodcu svetového proletariátu spomínal
i pracujúci ľud našej vlasti.
V našom meste v závodoch, úradoch a školách v desaťminútovkách bolo poukázané na
nesmrteľné dielo V.I. Lenina. Večer o 18. hod. v hoteli Royal v rámci slávnostnej akadémie
konala sa piétna spomienka, ktorú usporiadal SP SSSR. Slávnostnú reč mal s. Karol Salva,
predseda SP SSSR. Prítomných bolo vyše 700 občanov.
Zmena člena Rady a referenta MNV.
8. február 1950.
8. februára 1950 na zasadnutí pléna MNV Piešťany zriekol sa svojej funkcie a to člena
Rady a referenta práce a sociálnej starostlivosti s. Martin Baranovič. Na jeho miesto bol
jednohlasne zvolený člen pléna, s. Ján Hanšut. Na tomto zasadnutí plénum MNV sa uznieslo
rozšíriť sieť mestského rozhlasu na ďalších 9 ulíc.
2. výročie Februárového víťazstva.
22. február 1950.
Z príležitosti 2. výročia historického Februárového víťazstva nášho pracujúceho ľudu nad
reakciou bola dňa 22. februára 1950 usporiadaná o 20. hod. v kine Hviezda slávnostná
akadémia. Súčasne bolo spomenuté 32. výročie vzniku Sovietskej armády. Slávnostný
prejav mal riaditeľ gymnázia v Piešťanoch s. Ladislav Kumprecht. O vzniku sovietskej
armády mal prejav zástupca armády. Akadémia mala bohatý program, vyplnený prednesom
básní, recitáciami, spevom a hudbou. Na akadémii bolo prítomných 500 občanov.

Voľba 2. podpredsedu MNV.
30. marec 1950.
30. marca 1950 na zasadnutí pléna MNV bol zvolený druhý podpredseda MNV Piešťany.
Podľa vládneho nariadenia č.14/1950 Sb. mestá 4. kategórie a tu patria i Piešťany, okrem
predsedu majú ešte dvoch podpredsedov. Plénum MNV Piešťany jednohlasne zvolilo za
druhého podpredsedu s. Rudolfa Měkkého, hospodárskeho referenta MNV v Piešťanoch.
Veľkonočná mierová akcia.
8. apríl 1950.
Okresný akčný výbor NF v Piešťanoch usporiadal dňa 8. apríla 1950 o 11. hod. dopoludnia
v kine Hviezda v Piešťanoch mierovú akciu. Priebeh mierovej akcie vyznel slávnostne;
prítomných bolo nad 500 občanov. Slávnostný prejav povedal predseda ONV v Piešťanoch
s. Jozef Kubo. Poukázal na tábor mieru, vedený SSSR, ktorý neustále rastie a imperialistický
tábor vojny, ktorý upadá. Ľud na celom svete nezadržateľne preberá vec mieru do svojich
rúk a marí plány podpaľačov novej vojny. Po skončení mierovej akcie boli odnesené vence
k pomníku hrdinov Sovietskej armády.
Pútovná výstava sov. knihy a tlače.
25. apríl 1950.
25. apríla 1950 o 19. hod. v budove Hotelovej akadémie v Piešťanoch bola otvorená
Pútovná výstava sovietskej knihy a tlače. Pútovná výstava trvala do 1. mája 1950. Počet
návštevníkov bol 5.000, z toho mládeže 2.000. Dozor na výstave mali žiaci gymnázia
v Piešťanoch. Obecenstvo sa živo zaujímalo o pútovnú výstavu sovietskej knihy a tlače, čo
je dokumentované tým, že boli urobené početné objednávky. Najväčší záujem mali žiaci,
ktorí si zakúpili mnohé knihy.
Oslavy 1. mája – Sviatku práce.
1. máj 1950.
Oslavy 1. mája sa začali ráno o 6. hod. slávnostným budíčkom. Už od skorých ranných
hodín po uliciach nášho mesta vyhrávali dychové kapely a zo všetkých okolitých obcí sa
zhromaždovali krojované skupiny, aby spolu v radostnej družbe robotníka a roľníka oslávili
Sviatok práce. O 9.30 hod. bol pochod účastníkov sprievodu ulicami a to: Benešovou, kde
pred Vojenským kúpelným ústavom bola postavená prehliadková tribúna, ďalej sprievod
išiel ulicami Rázusovou, Masarykovou, Štefánikovou, Námestím 1. mája, Radlinského
a Bernolákovou na Stalinove námestie. V sprievode bolo množstvo alegorických vozov,
transparentov, obrazov a zástav. Toto všetko ako i radostná nálada manifestantov boli výrazom
pracovného nadšenia nášho ľudu a radosti s dosiahnutých víťazstiev na poli budovania našej
vlasti.
O 10.30 hod. bol slávnostný prejav, ktorý povedal s. Michalička z KS-KSS Bratislava.
Oslavy 1. mája v našom meste vyzneli impozantne. V slávnostnom sprievode bolo 43
alegorických vozov, 30 ozdobených traktorov, ktoré si vyzdobili jednotlive JRD a obce.
Účasť obyvateľstva na oslavách 1. mája bola asi 15.000 občanov z celého okresu.

5. výročie oslobodenia ČSR.
7. máj 1950.
Oslavy oslobodenia ČSR v našom meste boli organizované OAV a boli 7. mája 1950 na
Stalinovom námestí o 9.45 hod. O 10. hodine bola prehliadka nastúpených jednotiek armády,
ktorú vykonal veliteľ posádky mjr. Pažický. Po skončení prehliadky boli zahrané hymny.
Slávnostnú reč povedal predseda ONV v Piešťanoch s. Kubo. Vo svojej reči poukázal na
veľký význam oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou. Ďalej vyzdvihol
nesmierny význam nášho spojenectva s SSSR a jeho účinnú pomoc pre nás. O 17. h. na
Stalinovom námestí bolo slávnostné vystúpenie SĽUK-u. Celé oslavy vyzneli ako mohutná
manifestácia za mier.
Štockholmská mierová rezolúcia. Podpisovanie.
15. máj 1950.
15. mája 1950 o 16. hod. v hoteli Royal v Piešťanoch bolo spoločné slávnostné zasadnutie
pléna MNV a ONV Piešťany. Predseda MNV Piešťany vyhláškou zo dňa 13. mája 1950
pozval na toto slávnostné zasadnutie občanov Piešťan. Slávnostné zasadnutie sa konalo
z príležitostí započatia podpisovania štockholmskej mierovej rezolúcie. Zástupca KNV
Bratislava s. Filip Suchý mal slávnostnú reč, v nej rozobral medzinárodnú situáciu,
poukázal na tábor mieru a tábor vojny, ako i na potrebu neustále bojovať za svetový mier.
Potom člen pléna MNV Piešťany s. Ján Valapka, prečítal štockholmskú mierovú rezolúciu.
Rezolúcia bola prijatá s veľkým oduševnením a potleskom. Nasledovalo podpisovanie
vyložených hárkov mierovej akcie. Po skončení podpisovania MNV v Piešťanoch prijal
tento záväzok: za spoluúčasti obyvateľstva, za pomoci základných organizácii KSS mesta
Piešťany, dobrovoľnými brigádami do
1. novembra 1950 uskutoční vysadenie „Sadu
mieru“ v Piešťanoch. Tento sad bude v okolí pomníka padlých rumunských vojakov pri
letišti v rozlohe 30 x 200 metrov. Tento priestor bude vysadený ovocnými stromami, okolie
pomníka bude parkované vkusným a dôstojným spôsobom. Celý tento priestor bude riadne
ohradený a držaný v náležitom poriadku, aby „Sad mieru“ vždy pripomínal mierové úsilie
nášho obyvateľstva.
Štafeta k IX. zjazdu KSS.
26. máj 1950.
Dňa 26. mája 1950 o 12. hod. na námestí Dukelských hrdinov v Piešťanoch bola slávnostne
privítaná pozdravná štafeta k IX. zjazdu KSS. Privítania pozdravnej štafety zúčastnili sa
korporatívne MO a ZO-KSS, všetky zložky SNF, závody, úrady, školy a iné korporácie.
Voľba komisií pri MNV.
30. máj 1950.
Na zasadnutí pléna MNV dňa 30. mája 1950 bolo zvolených 17 komisií, ktoré sú poradnymi
inštitúciami pre Radu MNV. Boli zvolené tieto komisie: volebná, volebno-reklamačná,
miestna vyživovacia komisia, pôdohospodárska, stavebná, hospodárska, zdravotná, komisia
pre estetický vzhľad kúpelného mesta, finančná, dopravná, bezpečnostná, sociálna, komisia
pre nábor pracovných síl, osvetová, bytová, komisia pre odhad vojnových škôd. Každá
komisia sa skladá približne z piatich členov, na čele s predsedom.
Na zasadnutí pléna MNV zriekol sa funkcie referent práce a sociálnej starostlivosti s. Ján

Hanšut a na jeho miesto bol opäť zvolený Martin Baranovič. Predseda MNV s. Jozef Paserín
na zasadnutí pléna referoval, že štockholmskú mierovú rezolúciu podpísalo v Piešťanoch
15.443 ľudí. Boli ponavštevovaní aj kúpeľní hostia a ochotne podpísali mierovú výzvu.
Prípravy žatvy a mlatby.
8. jún 1950.
Rada a plénum MNV v Piešťanoch na svojich zasadnutiach pravidelne sa zaoberajú
roľníckymi otázkami, priebehom jarných, žatevných a jesenných prác. Na zasadnutí pléna
MNV, ktoré bolo dňa 8. júna 1950 v hostinci „na Vršku“ v Piešťanoch, predseda MNV s.
Jozef Paserín podal referát o príprave žatevných a mlatebných prác. Apeloval na prítomných
roľníkov, aby prikročili k organizovanému prevádzaniu svojich prác, aby tak zvládli úlohy,
kladené na roľníkov. Predseda MNV poukázal, že je potrebné vytvoriť skupiny pre spoločné
prevádzanie žatevných a mlatebných prác, je potrebné zavádzať nové formy práce. Vyzval
roľníkov, aby sa pričinili o to, aby mesto Piešťany vyhralo súťaž s Trnavou pri žatve a mlatbe.
Ďalej vyložil roľníkom výhody spoločnej a plánovanej práce a prednosti použitia strojov
v pôdohospodárstve. Zástupca Štátnej strojovej stanice s. Štefan Kucharovič prehlásil, že
Štátna strojová stanica sa zaväzuje na 100 % vykonať všetky práce počas žatvy a mlatby pre
tých roľníkov, ktorí s ňou uzavrú smluvu.
Na zasadnutí pléna MNV Piešťany finančný referent s. Rudolf Králik oboznámil plénum
a občanov o hospodarení a úlohách, ktoré zavedením štátneho hospodárenia mu boli
uložené. Oznámil položku príjmov a výdavkov za I. štvrťrok a to: príjmy Kčs 5,545.611.40.a výdavky Kčs 5,238.062.10.
Dopravný kombinát – zriadenie.
5. júl 1950.
Dňa 5. júla 1950, na základe dožiadania Povereníctva vnútra, bol zriadený Dopravný
kombinát mesta Piešťany, komunálny podnik. Týmto z podnikania Hostiteľsko-dopravného
kombinátu mesta Piešťany, komunálny podnik, bolo odčlenené podnikanie súvisiace
s dopravou. Nový Dopravný kombinát za predmet podnikania má následovné:
1./ nepravideľná hromadná miestna doprava nákladov,
2./ pravideľná hromadná miestna doprava osôb,
3./ nepravideľná nehromadná doprava osôb,
4./ nepravideľná hromadná doprava osôb,
5./ garážnictvo,
6./ autospravkárne
7./ vývoz smetí, čistenie ulíc mesta Piešťany;
Za správcu Dopravného kombinátu MNV Piešťany ustanovil s. Vojtecha Majerčáka.
II. Piešťanský trojuholník.
6. august 1950.
Dňa 6. augusta 1950 v našom meste sa konali rýchlostné motocyklové preteky pod menom
„II. Piešťanský trojuholník“. Prvý Piešťanský trojuholník bol usporiadaný v auguste 1949.
Preteky usporiadal Slovenský autoklub okresná pobočka Piešťany. Pretekov sa zúčastnilo
89 pretekárov. Boli rozdelení na juniorov a seniorov. Vo skupine juniorov zvíťazili: do 125
ccm Ivan Juráš z Bratislavy; do 250 ccm Hynek Olejníček z Brna; do 350 ccm Jaroslav

Sedlák z Brna. Ako tretí v tejto skupine poslednej umiestnil sa piešťanský závodník František
Anderle. V skupine seniorov zvíťazili: do 250 ccm Róbert Janka z Brna; v tejto skupine ako
tretí bol piešťanský pretekár Eduard Bertoli. Do 350 ccm Karol Skalský z Plzne, nad 350
ccm Emanuel Hájek z Prahy.
Preteky mali vysokú úroveň a prizeralo sa im vyšej 19.000 divákov. Riaditeľom pretekov
bol s. Rudolf Habán.
Ustanovenie tajomníka MNV.
17. august 1950.
17. augusta 1950 bolo zasadnutie pléna MNV v Piešťanoch. Predseda MNV Piešťany s.
Jozef Paserín oznámil členom pléna, že podľa § 26 vlád. nariadenia č. 14/1950 Sb., MNV IV.
kategórie majú mať miestnych tajomníkov. Do IV. kategórie patrí i MNV Piešťany. Podľa
citovaného vládneho nariadenia miestneho tajomníka volí plénum MNV a potvrdzuje ho
predseda ONV. Za tajomníka MNV Piešťany bol navrhnutý a plénom jednohlasne zvolený
s. Jozef Hanšut.
Reorganizácia MNV.
Predseda MNV ďalej oznámil, že bola prevedená reorganizácia MNV a to v tom smysle, že
sa rušia obvodné úrady MNV. Z MNV boli odvolaní notári, čím boli rozbité posledné zbytky
buržoázneho byrokratického aparátu.
Zmena referenta.
Na zasadnutí pléna dňa 17. augusta 1950 s. Martin Baranovič požiadal o uvoľnenie z funkcie
referenta práce a sociálnej starostlivosti. Na túto funkciu bol navrhnutý a plénom zvolený s.
Jozef Antal. Tiež s. Vojtech Majerčák požiadal o uvoľnenie z funkcie správcu Dopravného
kombinátu mesta Piešťany. Za nového správcu Dopravného kombinátu bol zvolený s.
Rudolf Cisár. Plénum MNV Piešťany prerokovalo a definitívne urobilo prípravy k odhaleniu
pomníka „Vďaka osloboditeľom“. Bol vypracovaný program osláv a za čestného rečníka
bol navrhnutý poslanec s. Benada.
Odhalenie pomníka.
29. august 1950.
Odhalenie pomníka „Vďaka osloboditeľom“ konalo sa dňa 29. augusta 1950 z príležitosti
osláv 5. výročia Slovenského národného povstania. Vyhotovenie pomníka zadala MSK
Piešťany dňa 25. júna 1949 piešťanskému rodákovi akademickému sochárovi s. Valeriánovi
Vavrovi. Pomník bol postavený na Stalinovom námestí a je trvalou pripomienkou vďaky
občanov mesta Piešťany našim osloboditeľom. Socha je zhotovená z hořického pieskovca
a je vysoká 4,30 m, podstavec je vysoký 2,70 m. Symbolicky znázorňuje oslobodenie
Piešťan Sovietskou armádou. Po bokoch sú reliéfy. Na jednom boku je reliéf znázorňujúci
neohrozeného sovietskeho vojaka, na druhom zase reliéf, znázorňujúci ženu, zúčastňujúcu
sa boja proti fašistom. Práce spojené so zhotovením pomníka i s jeho postavením si vyžiadali
náklad 840.000 Kčs. Slávnostným rečníkom pri oslavách 5. výročia SNP a pri odhalení
pomníka bol plukovník s. Ján Zeman. Slávnosti sa zúčastnilo okolo 5.000 občanov.

Piešťanské kúpele
Počet odliečených osôb v liečebných domoch Čsl. štát. kúpeľov a Vojenského kúpelného
ústavu v Piešťanoch bol 8.143; z toho bolo 26 cudzincov. Medzi nimi sú významnejší
zahraniční hostia, ktorí v lete 1950 sa liečili v našich kúpeľoch. Sú to: Malcoln Angus,
britský vyslanec v Prahe, Saler Abel el Kader, egyptský diplomat, akreditovaný v Prahe,
Zacharescu Barbu, významný profesor hudby v Bukurešti, London Jack, britský politik,
Alleramo Sibilla, talianska spisovateľka z Ríma. V liečebných domoch ROH v Piešťanoch
bolo 4.044 pacientov. Spolu v tunajších kúpeľoch v roku 1950 sa liečilo 12.187 osôb.
Oslavy Dňa čsl. armády.
6. október 1950.
Oslavy Dňa čsl. armády boli dňa 6. októbra 1950. Oslavy zorganizoval Okresný akčný výbor
NF. V kine Hviezda o 19. hod. večer začala sa slávnostná akadémia s bohatým programom.
Slávnostný prejav mal s. Michal Príbus. Prítomných bolo 600 občanov.
Voľba II. podpredsedu MNV.
21. október 1950.
Na zasadnutí pléna MNV Piešťany, konaného dňa 21. októbra 1950 vzdal sa funkcie II.
podpredsedu MNV Piešťany a funkcie hospodárskeho referenta s. Rudolf Měkký a to
vzhľadom na svoj vek. Plénum jeho demisiu prijalo a s. Rudolfovi Měkkému vyslovilo
vďaku za svedomité vykonávanie týchto funkcií. Za II. podpredsedu potom bola zvolená
s. Marta Slezáková. Za hospodárskeho referenta bol zvolený s. Peter Poprac, ktorý bol
uvoľnený z funkcie referenta pre vnútorný obchod a výživu a túto funkciu prebrala tiež s.
Marta Slezáková.
Oslavy 33. výročia VOSR.
7. november 1950.
Oslavy 33. výročia VOSR konali sa v našom meste 7. novembra 1950 na Stalinovom námestí
o 14.30 popoludní. Tu sa zhromaždilo do 5.000 občanov. Slávnostný prejav o historickom
význame VOSR mal vedúci tajomník OV KSS s. Jozef Košinár. Nakoniec boli prečítané
záväzky, ktoré prijalo osadenstvo závodov, úradov a škôl na počesť VOSR.
71. narodeniny J.V. Stalina.
21. december 1950.
Dňa 21. decembra 1950 všetok pracujúci ľud našej vlasti oslávil 71. narodeniny J.V. Stalina,
najväčšieho učiteľa robotníckej triedy a predného bojovníka za svetový mier. V tunajších
závodoch a úradoch prebiehali slávnostné schôdze, spojené s kultúrnym programom.
Tiež konali sa slávnostné schôdze ZO-KSS. O 19. hod. v kine Hviezda bola usporiadaná
slávnostná akadémia. Slávnostný prejav o živote a práci J.V. Stalina mal s. Vladimír Mosný.
Na akadémii bolo prítomných do 700 občanov.
Stavby
Nakoľko v prvej päťročnici za hlavnú úlohu bola postavená výstavba ťažkého priemyslu
ako najdôležitejší sektor socialistickej výstavby, nemohla byť prevádzaná významnejšia
výstavba nášho kúpeľného mesta. Naše zdravotnícke zariadenie tiež nemohlo byť dotované

pre výstavbu nových budov a to i preto, že jestvujúci stav bol pokladaný za čiastočne
vyhovujúci. Rekonštrukcia jestvujúcich a výstavba nových zdravotníckych zariadení je
plánovaná v druhej päťročnici. V roku 1950 v našom meste bolo postavených 22 rodinných
domkov. Sieť vodovodu bola rozšírená na Malom Floreáte – Sihoť o 450 bm.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1950 narodilo sa v Piešťanoch 328 detí; z toho bolo 177 chlapcov a 151 dievčat.
Z toho zomrelo 13 chlapcov a 8 dievčat. Dospelých zomrelo 57 mužov a 53 žien, teda spolu
110. Bolo uzavretých 172 sobášov.

Rok 1951
Pioniersky dom. Zriadenie.
1. január 1951.
Okresný pioniersky dom bol založený dňom 1. januára 1951 na Pionierskej ulici v budove
č. 3. Pre tento účel budova bola upravená, previedli sa murárske a maliarske opravy
nákladom 35.000.- Kčs, ktoré predplatil MNV Piešťany. Vedúci OPD sa stal s. Ján Marták.
O zriadenie Okresného pionierskeho domu sa obzvlášť pričinili: s. Jozef Paserín, predseda
MNV Piešťany, s. Rudolf Števík, tajomník OV-KSS Piešťany a s. Emil Záhoranský, školský
inšpektor. Neskoršie k budove OPD bola pričlenená prístavba, prevedené väčšie adaptačné
práce v hodnote 530.000.- Kčs. Krúžková činnosť v Pionierskom dome sa začala dňom 1.
decembra 1951, kedy začalo pracovať 7 záujmových krúžkov.
Záväzky MNV Piešťany.
20. január 1951.
Na zasadnutí pléna MNV v Piešťanoch, ktoré bolo 20. januára 1951, plénum MNV schválilo
záväzky MNV Piešťany, prijaté na počesť I. zjazdu čsl. obrancov mieru, ktorý sa konal
v Prahe v dňoch 20 až 22. januára 1951. Boli prijaté tieto záväzky:
1./ MNV Piešťany postará sa o vyrovnanie priestranstva pred rím.katol. kostolom. Na tomto
priestranstve budú zasadené stromky a postupne sa tu vybuduje sad mieru.
2./ Bude zhotovený chodník na ľavej strane Roosweltovej ulice a tiež chodník na Kláštorskej
ulici a v Dubovej ulici.
3./ MNV postará sa o vyštrkovanie ulice na Farárovej roli a dokončí štrkovanie ulíc
Mojmírovej, Sládkovičovej, Rastislavovej.
MNV Piešťany sa postará o potrebný materiál a o organizáciu práce pomocou brigád,
vytvorených z občanov Piešťan.
Zriadenie tržnej polície.
Dňa 20. januára 1951, podla uznesenia pléna MNV Piešťany, bola v našom meste zriadená
tržná uniformovaná polícia, skladajúca sa z dvoch osôb. Jej úlohou bude dbať o poriadok
a čistotu na tržišti. Za členov tržnej polície boli určení s. Ján Matúš a s. Karol Dobiaš.
Rozpočet MNV Piešťany.
Dňa 20. januára 1951 plénum MNV v Piešťanoch schválilo rozpočet MNV v Piešťanoch na
rok 1951. Rozpočet bol zostavený podľa smerných čísiel ONV Piešťany a je následovný:
Kapitola:
vnútorná správa
financie
pôdohospodárstvo
výživa
priemysel
technika

príjmy Kčs.
360.000.2,160.000.150.000.75.000.–––
–––

Výdavky Kčs.
3,142.000.––
163.000.280.000.17.000.1,420.000.-

všeob. pokl. správa
školstvo
inform. a osveta
práca a soc. star.
zdravotníctvo
Spolu:

70.000.18.000.––––
240.000.––––
3,073.000.-

60.000,1,969.000,100.000.3,969.000.60.000.11,118.000.-

Komunálne podniky. Rozpočet.
20. január 1951.
Plénum MNV Piešťany na svojom zasadnutí dňa 20. januára l951 prerokovalo a schválilo
rozpočet na I. štvrťrok 1951 Hospodárskeho kombinátu mesta Piešťany, Dopravného
kombinátu mesta Piešťany a Hostiteľského kombinátu mesta Piešťany.
Dopravný kombinát mesta Piešťany, K.p.: Prevádzkový príjem je Kčs 2,740.000., prevádzkový výdavok Kčs 3,200.000.- a investičný príjem Kčs 100.000.-, investičný
výdavok Kčs 1,380.000.Hospodársky kombinát mesta Piešťany, Kom. podnik: Prevádzkový príjem je Kčs
12,120.000.-, prevádzkový výdavok je Kčs 11,080.000.-, investičný príjem je Kčs 170.000., investičný výdavok Kčs 100.000.Hostiteľský kombinát mesta Piešťany, Kom. podnik: Prevádzkový príjem je Kčs 14,000.000., prevádzkový výdavok je Kčs 16,000.000.-, investičný príjem Kčs 30.000.-, investičný
výdavok je Kčs 1,600.000.27. výročie smrti V.I. Lenina.
21. január 1951.
Vzpomienka na 27. výročie smrti V.I. Lenina, veľkého učiteľa robotníckej triedy a zakladateľa
prvého socialistického štátu na svete bola 21. januára 1951. V závodoch, úradoch a školách
boli usporiadané vzpomienkové oslavy, na ktorých odzneli prednášky o veľkom diele
Lenina. Večer o 19. hod. v kine Hviezda sa konala pietna spomienka, na ktorej slávnostný
prejav mal s. Jozef Košinár, vedúci tajomník OV KSS. Prítomných bolo 600 občanov.
Piešťany - Poděbrady, uzavretie družby.
10. február 1951.
Na dotaz Československej spoločnosti o možnosti uzavretia družby medzi mestom Piešťany
a mestom Poděbrady Rada MNV Piešťany na svojom zasadnutí dňa 10. februára 1951 vec
prerokovala a uzavretie družby s radosťou uvítala, tešiac sa na spoluprácu pri upevňovaní
duchovnej a štátnej československej jednoty.
Budovateľský plán mesta Piešťany.
25. február 1951.
Na zasadnutí pléna MNV Piešťany dňa 25. februára 1951 bol jednohlasne schválený
budovateľský plán mesta Piešťany na rok 1951. Podrobný výklad úloh predniesol plánovací
referent MNV Piešťany, s. Vojtech Majerčák. Hlavné body plánu boli tieto:
Poľnohospodárstvo.
1./ Venovať zvýšenú starostlivosť budovaniu JRD v Piešťanoch. Do 31.decembra 1951

uskutočniť prechod z I. typu na II. typ JRD. Do 31. októbra 1951 získať ďalších 100 členov
do JRD a súčasne previesť sústredenie dobytka do spoločnej maštale.
2./ Rastlinná výroba.
Organizovať priebeh jarných prác tak, aby jarná orba bola dokončená do
1. marca
1951. Žatva sa prevedie za 10 dní, najneskoršie do 25. júla 1951. Mlatba sa prevedie do 20.
augusta 1951.
3./ Živočišná výroba.
MNV Piešťany vynaloží všetko úsilie, aby živočišná výroba u našich roľníkov do 31.
decembra 1951 zvýšila sa v pomere k stavu živočíšnej výroby k
1. januáru 1951
nasledovne:
a./ u dojníc o 3 %
b./ u prasníc o 5 %
c./ u hydiny o 15 %.
4./ Výkup a dodávky.
Výkup a dodávky v sektore rastlinnej výroby budú splnené na 100 %. Tento kontingent
v páde normálnej úrody bude prekročený o 10 – 20 % celkového predpisu a to vo všetkých
druhoch. V živočišnej výrobe stanovený kontingent bude splnený tiež na 100 %. Do konca
roku stanovený kontingent bude prekročený, a to pri dodávkach bravčového mäsa o 20 %,
u hovädzieho mäsa o 15 % a u hydiny o 10 %.
5./ Mobilizácia pracovných síl.
Pre priemysel a stavebníctvo sa získa do 1. júla 1951 päť pracovných síl, pre bane a huty
tiež päť pracovných síl a to do 1. októbra 1951. Do 1. októbra 1951 získa sa do pracovného
procesu 20 žien.
6./ Výstavba mesta.
Do 1. júna 1951 prevedie sa adaptácia hasičského skladištia, do 30. novembra 1951 upraví
sa obecná cesta v dĺžke 3.400 m. Do 1. novembra 1951 očistí sa potok Dubové, tečúci cez
mesto a to v dĺžke 6.500 m. Do 1. júna 1951 budú upravené cintoríny.
7./ Brigády.
Pre žatvu a mlatbu sa získa 250 dobrovoľných pracovných síl, pre zber okopanín 200, pre
práce v rámci akcie 5M 2.000 pracovných síl a 15 párov poťahov.
8./ Zdravotníctvo a soc. starostlivosť.
Do 1. mája 1951 zaktivizuje sa poradňa pre matky. Do 1. septembra 1951 odstránia sa
nehygienické zhromaždištia odpadkov. Štvrťročne raz prevedie sa zdravotná kontrola studní
a pitnej vody.
9./ Školstvo, osveta a telovýchova.
Do 31. decembra 1951 na 5. školách budú založené pionierske krúžky. Do
1. marca
1951 začnú sa ľudové krúžky ruštiny aspoň s 200 účastníkmi. Mestská knižnica do konca
roka 1951 doplní sa o 50 nových kníh so socialistickým obsahom.
10./ Dobudovanie MNV.
Do 31. marca 1951 vytvorí sa sbor dôverníkov ľudovej správy a to tak, aby na každých
100 občanov pripadol aspoň jeden dôverník. Šesť razy do roka prevedú sa verejné hovory
s ľudom, na ktorých budú sa prejednávať najdôležitejšie budovateľské úlohy, týkajúce sa
nášho mesta.

3. výročie Februárového víťazstva.
25. február 1951.
Oslavy 3. výročia Februárového víťazstva pracujúceho ľudu nad reakciou prebiehali
v radostnom ovzduší, vytvorenom veľkými budovateľskými výsledkami, ktoré vydobyl
pracujúci ľud našej vlasti pod vedením Strany a vlády, už v 3. roku päťročnice. V kine Hviezda
dňa 25. februára o 19. hodine bola usporiadaná slávnostná akadémia. Slávnostný prejav
povedal školský inšpektor s. Emil Zahoránsky. Zhodnotil význam Februárových udalostí pre
ďalší náš život, pre výstavbu našej vlasti, kráčajúcej k socializmu. Po slávnostnom prejave
nasledovali recitácie, spevácke a hudobné čísla. Na akadémii sa zúčastnili naši pracujúci,
zástupcovia armády, úradov a verejní činitelia.
Pioniersky dom. Údržba.
3. marec 1951.
Rada MNV v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa 3. marca 1951 vzala na vedomie zprávu
o povinnosti MNV starať sa o údržbu Pionierskeho domu v Piešťanoch a rozpočtove ju
zaistiť. Rada MNV sa uzniesla venovať svoju pozornosť budove Pionierskeho domu, jej
úprave a všemožne sa starať, aby Pioniersky dom v Piešťanoch bol mocným nástrojom pri
socialistickej výchove našich detí.
Lístkový systém na múku.
Rada MNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 3. marca 1951 vypočula zprávu referentky pre
vnútorný obchod a výživu, s. Slezákovej o zavedení lístkového systému na múku a múčne
výrobky. Referentka oznámila, že vydávanie lístkov na múku a múčne výrobky sa už začalo
a že pracujúci nášho mesta s uspokojením prijali toto uznesenie našej Strany a vlády, ktorým
sa znemožňuje špekulácia a plytvanie s múkou a múčnymi výrobkami a zaisťuje sa plynulé
zásobovanie našich pracujúcich.
Oslava Medzinárodného dňa žien.
8. marec 1951.
8. marca 1951 konali sa v Piešťanoch v miestnosti Kursalonu o 19. hod. oslavy
Medzinárodného dňa žien. Na týchto oslavách zúčastnilo sa asi 600 osôb. O význame MDŽ
prehovorila s. Príbusová. Poukázala, že 8. marec od r. 1910 sa stal sviatkom slobodných žien.
V SSSR sa 8. marec stal sviatkom slobodných žien, oslobodených VOSR, ktoré prvý raz
v dejinách ľudskej spoločnosti, pričinením sovietskej vlády, dostali možnosť činnej účasti
v politickom, hospodárskom a kultúrnom živote SSSR. I u nás po Februárovom víťazstve
bola uskutočnená dôsledná rovnoprávnosť mužov a žien. Je potrebné, aby i ženy sa zapojili
do politického, hospodárskeho a kultúrneho života u nás a tak sa zapojili do budovania
socializmu u nás. Oslavy Medzinárodného dňa žien v Piešťanoch boli spojené s otvorením
Detského domova, kde sa zúčastnilo asi 200 občanov. K občanom prehovoril predseda MNV
Piešťany s. Jozef Paserín a zástupca ONV.
Komunálne podniky, schválenie rozpočtu.
11. marec 1951.
Plénum MNV v Piešťanoch dňa 11. marca 1951 schválilo jednohlasne prevádzkový rozpočet
na II. štvrťrok 1951 a to Hospodárskeho kombinátu mesta Piešťany, komunálny podnik

a prevádzkový rozpočet Hostiteľského a Dopravného kombinátu mesta Piešťany, kom.
podnik. Prevádzkový rozpočet Hospodárskeho kombinátu mesta Piešťany, k.p. na II. štvrťrok
1951: Príjmy vykazujú sumu Kčs 13,280.000.-, výdavky Kčs 14,600.000.- a schodok Kčs
1,320.000.- Prevádzkový rozpočet Hostiteľského Kombinátu mesta Piešťany, k.p., na II.
štvrťrok 1951 činí: príjem Kčs 18,000.000.-, výdavky Kčs 21,590.000.- a schodok Kčs
3,580.000.-. U Dopravného kombinátu mesta Piešťany, k.p., prevádzkový rozpočet na II.
štvrťrok 1951 vykazuje príjmy Kčs 2,610.000.- výdavky Kčs 3,210.000.- a schodok Kčs
600.000.-.
Moravská Třebová - Piešťany, uzavretie družby.
17. marec 1951.
Rada MNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 17. marca 1951 s radosťou uvítala návrh Rady
MNV v Moravskej Třebovej na uzavretie družby medzi Piešťanmi a Moravskou Třebovou.
Rada MNV v Piešťanoch má už uzavretú družbu s mestom Poděbrady a teší sa i na novú
družbu, na spoluprácu a vzájomné vymieňanie svojich budovateľských skúseností. Rada
MNV v Piešťanoch navrhla, aby tieto vzájomné skúsenosti boli vymieňané tak, že členovia
Rady MNV v Piešťanoch by sa zúčastnili zasadnutia pléna MNV, rozhovorov s občanmi,
alebo schôdzky dôverníkov v Moravskej Třebovej a členovia Rady MNV v Moravskej
Třebovej by sa zase na týchto zasadnutiach zúčastnili v Piešťanoch. Tak by bolo umožnené
poznávať prácu oboch MNV a dobré skúsenosti uplatnovať navzájom medzi sebou.
Komunálne podniky, súvaha a výsledovka.
9. apríl 1951.
9. apríla 1951 Rada MNV v Piešťanoch na svojom zasadnutí prerokovala a schválila súvahu
a výsledovku Hospodárskeho kombinátu mesta Piešťany, k.p., za rok 1950 a to v súvahe na
strane „majetok“ sumou 40,690.339,29 Kčs, na strane „Kapitál“ sumou Kčs 40,690.339,29,
včítane zisku Kčs 1,016.509,94. Vo výsledovke na strane „náklady“ sumou Kčs 28,065.065,20,
včítane zisku Kčs 1,016.09,94, na strane „výnosy“ sumou Kčs 28, 065.065,20. Súčasne bola
schválená súvaha a výsledovka Hostiteľského kombinátu mesta Piešťany, komunálny podnik,
za rok 1950, a to v súvahe na strane „majetok“ sumou 9,827.824,75 Kčs, včítane ztraty Kčs
1,869.289,95; na strane „Kapitál“ sumou 9,827.824,75, včítane zisku Kčs 3,395.539,20. Vo
výsledovke na strane „náklady“ sumou Kčs 17,785.892,35, na strane „výnosy“ sumou Kčs
17,785.892,35, včítane ztraty Kčs 1,869.289,95.
Pochod mieru.
21. apríl 1951.
Dňa 21. apríla 1951 o 15. hod. odpoludnia konal sa v našom meste manifestačný pochod
mieru, ktorý bol prejavom vôle našich občanov, družiacich sa k pokrokovým ľuďom
všetkých zemí, usilujúcich sa o zachovanie trvalého mieru. Pochodu mieru sa zúčastnili
všetci pracujúci v závodoch, úradoch, školská mládež, športovci a ostatní občania.
Okresná ľudová knižnica. Zriadenie.
21. apríl 1951.
Podľa nariadenia Povereníctva informácií a osvety č. 644/1951-S/2 z doterajšej mestskej
verejnej knižnice v Piešťanoch bola dňom 21. apríla 1951 zriadená Okresná ľudová knižnica
a odovzdaná do správy ONV v Piešťanoch.

Asfaltovanie vozoviek v Piešťanoch.
21. apríl 1951.
Na návrh stavebnej a estetickej komisie pri MNV Piešťany Rada MNV v Piešťanoch na
zasadnutí dňa 21. apríla 1951 schválila úpravu vozoviek a chodníkov mesta a to: tvrdoliatym
asfaltom má sa upraviť Šrobárová ulica, v rozlohe 1400 m2 a ulica Kpt. Nálepku v rozlohe
750m2. Dvojitým náterom má sa upraviť ulica Sládkovičova, Šafárikova, Dubová, Námestie
1. mája. Náklad na tieto práce si vyžiada sumu asi Kčs 1,500.000.-. Súčasne Rada MNV
schválila návrh na úpravu výsadby Stalinoveho námestia a priestranstva pred hotelom Eden,
podľa náčrtu schváleného stavebnou a estetickou komisiou s tým, že náklady tejto úpravy
budú činiť približne Kčs 132.000.-.
Oslavy 1. mája.
1. máj 1951.
Oslavy 1. mája - Sviatku práce, začali sa budíčkom dychovej hudby o 6. hodine ráno. O 9.30
bol pochod ulicami mesta. Sprievodu sa zúčastnilo do 13.000 občanov. Do sprievodu bolo
zaradených 42 alegorických vozov, 137 zástav, 231 obrazov vodcov robotníckeho hnutia
v Sovietskom sväze, u nás a v ostatných ľudovodemokratických štátoch. Ďalej v sprievode
bolo nesených 283 transparentov a hesiel. Slávnostný prejav mal zástupca KNV Bratislava.
Popoludní bola ľudová veselica v parku. Oslavy 1. mája v našom meste vyzneli mohutne
a radostne. Večer bol ukončený veľkolepým ohňostrojom.
6. výročie oslobodenia ČSR – oslavy.
5. máj 1951.
Z príležitosti osláv 6. výročia oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou bola
usporiadaná slávnostná akadémia v kine Hviezda a to 5. mája 1951 o 20.30 hod. O význame
6. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou mal prejav zástupca OAV s. Milan
Jedlička. Slávnostná akadémia mala hodnotný program, trvala 2 hodiny a zúčastnilo sa jej
asi 630 občanov.
Hostiteľský kombinát – súvaha a výsledovka.
26. máj 1951.
Dňa 26. mája 1951 schválila Rada MNV Piešťany predloženú súvahu a výsledovku
Hostiteľského kombinátu mesta Piešťany, k.p., za I. štvrťrok 1951 a to nasledovne: v súvahe
na strane „aktíva“ sumou Kčs 9,613.701.- na strane „passiva“ sumou Kčs 9,613.701.- včítane
zisku Kčs 1,115.317.-. Vo výsledovke na strane „náklady“ sumou Kčs 15,508.282,40, na
strane „výnosy“ sumou Kčs 15,508,282,40, včítane zisku Kčs 137.680,65.
5. jún 1951.
Dňa 5. júna 1951 o 17. hod. bolo slávnostné zasadnutie pléna MNV v Piešťanoch. Slávnostný
prejav mal prvý podpredseda MNV Piešťany s. Vojtech Majerčák. Predmetom jednania
bolo slávnostné započatie podpisovania ľudového hlasovania za uzavretie mierového paktu
medzi piatimi veľmocami, proti znovuvyzbrojeniu Západného Nemecka a proti činnosti
zahraničnej reakcie. Po skončení slávnostného zasadnutia pléna MNV o 18. hod. bola
mierová manifestácia v parku pri hudobnom pavilone. K početným zhromaždeným občanom
o význame ľudového hlasovania za uzavretie paktu mieru prehovoril predseda OAV-NF s.

Kyselák. Za MNV prehovoril s. Ján Valapka a za ČSM s. Summer.
Rozpočtový predpoklad na rok 1952.
9. jún 1951.
Rada MNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 9. júna 1951 schválila rozpočtové predpoklady
MNV Piešťany na rok 1952. Výdavky sú udané sumou Kčs 17,270.000.- a príjmy sumou
Kčs 2,022.000.-.
Delegácia soviet. kolchozníkov v Piešťanoch.
17. jún 1951.
17. júna 1951 prišla do Piešťan delegácia sovietskych kolchozníkov. Delegácia si prezrela
štátnu strojovú stanicu. Našim traktoristom podali cenné poznatky zo svojich bohatých
skúseností. Závody odovzdali členom sovietskej delegácie pamiatkové dary. Pamiatkový
dar odovzdal i MNV Piešťany.
Terenný pretek v Piešťanoch.
17. jún 1951.
17. júna 1951 v Piešťanoch bol usporiadaný nový druh motocyklových pretekov a to
terénny motocyklový pretek pod názvom „Okolo Červenej veže“. Tento druh terénneho
motocyklového preteku bol i prvým pretekom tohto druhu na Slovensku. Pretekári dosiahli
pekne výsledky. V triede do 250 ccm zvíťazil Gorgoš z Ostravy, v triede do 100 ccm Kalus
so Vsetína, v triede nad 350 ccm prvé miesto získal Eduard Bednár z Povážskej Bystrice.
III. Piešťanský trojuholník.
8. júl 1951.
III. Piešťanský trojuholník bol usporiadaný 8. júla 1951. Štartovalo spolu 51 jazdcov.
V kategórii do 250 ccm na prvom mieste bol Jozef Taraba z Piešťan. Pretekom sa prizeralo
do 16.000 divákov.
I. Piešťanský automobilový okruh.
12. august 1951.
12. augusta 1951 bol v Piešťanoch I. automobilový okruh, ktorý bol aj prvým automobilovým
pretekom na Slovensku. Preteku sa zúčastnili všetci poprední jazdci z celej Republiky.
V triede do 750 ccm zvíťazil Hovorka z Prahy, v triede do 1500 ccm zvíťazil Oldřich Kříž
z Kyjova, v triede nad 1500 ccm zvíťazil Pavelka z Kopřivnice. O preteky bol mimoriadny
záujem, čo dosvedčuje prítomnosť do 20.000 divákov.
Oslavy 7. výročia SNP.
28. august 1951.
28. augusta 1951 v mesta Piešťany a vo všetkých obciach okresu konali sa oslavy 7. výročia
Slovenského národného povstania. Oslavy organizoval OAV-NF za spolupráce všetkých
zložiek NF. Toho dňa konalo sa slávnostné zasadnutie ONV a slávnostné zasadnutie MNV
v Piešťanoch, tiež v závodoch sa konali slávnostné zasadnutia závodných rád. V Piešťanoch
vlastné oslavy 7. výročia SNP boli o 20. hod. v kine Hviezda s bohatým programom. Na
význam SNP poukázal v slávnostnom preslove s. Michal Príbus. Oslavy celkove vyzneli

z znamení boja za udržanie svetového mieru. V kine Hviezda bolo prítomných asi 700
občanov.
Boxový zápas Piešťany – Rím.
27. august 1951.
27. augusta 1951 na boxovom štadione v Piešťanoch bol boxový zápas medzi vybraným
družstvom Piešťan a vybraným družstvom Ríma. Pomer bodov bol 8 : 8. Prítomných bolo
2.000 divákov. Za Piešťany získali body: Hladký, Hlaváč, Summer a Ifka.
Vznik JRD III. typu v Piešťanoch.
15. september 1951.
15. septembra 1951 bol utvorený III. typ JRD v Piešťanoch. Z 32 roľníkov, členov I. typu
JRD do družstva III. typu vstúpili len štyria a to s výmerou 10,80 ha ornej pôdy. Boli to:
Ján Ondrášik, predseda družstva, Jozef Drlička, Juraj Nedorost a Rudolf Krajčovič. Ostatní
boli pri súkromnom hospodárení. Pri utvorení III. typu Jednotného roľníckeho družstva
v Piešťanoch, za výdatnej pomoci Strany a MNV družstvom obrábaná pôda bola scelená
v desiatich kusoch v celkovej výmere 185 ha. Vzhľadom na to, že štyria členovia uvedenú
výmeru pôdu nestačili obrobiť, bol prevedený nábor z neroľníkov. Bolo získaných 20 žien –
manželiek robotníkov. Z ich pomocou pôda sa už obrobila a boli dosiahnuté tieto hektárové
výnosy: pšenica 25,9 q, raž 31 q, jačmeň 22 q, ovos 24,3 q, kukurica 30 q, cukrovka 301 q,
zemiaky 90 q. Družstvo pracovalo dobre, jeho výsledky boli pekné a stavalo sa príkladom
pre súkromne hospodariacich malých a stredných roľníkov, ktorí postupne vstupovali do
JRD a rozširovali jeho základňu.
Hospodársky kombinát – súvaha a výsledovka.
29. september 1951.
Dňa 29. septembra 1951 Rada MNV schválila predloženú súvahu a výsledovku
Hospodárskeho kombinátu mesta Piešťany, komunálny podnik, za II. štvrťrok 1951 a to
v súvahe na strane „majetok“ sumou 47,184.843,30 Kčs, včítane ztraty Kčs 276.216,60, na
strane „kapitál“ sumou Kčs 47,184.843,30, včítane zisku Kčs 1,580.233,35. Vo výsledovke
na strane „náklady“ sumou Kčs 14,052.375,30.
Kultúrny dom. Zriadenie.
29. september 1951.
29. septembra 1951 na základe uznesenia Rady MNV Piešťany bol v našom meste zriadený
kultúrny dom. Pre tento cieľ bola určená Kúpelná dvorana a tiež Klub pacientov. Kultúrny
dom bude slúžiť na usporiadanie výstav, slávností a prednášok. Tiež tu sa zriadi verejná
knižnica.
Voľba nového predsedu MNV.
3. október 1951.
Na zasadnutí pléna MNV Piešťany dňa 3. októbra 1951 predseda MNV Piešťany s. Jozef
Paserín predniesol plénu svoju žiadosť o uvoľnenie z funkcie predsedu MNV ako i uvoľnenie
z členstva pléna MNV. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že je poverený vedením odbornopolitickej poradne a študovne. Plénum MNV jednohlasne vyhovelo žiadosti s. Jozefa

Paserína, vyslovilo mu vďaku za jeho práce a za nového predsedu MNV bol jednohlasne
zvolený s. Štefan Pavol Kľúčovský, obyvateľ v Piešťanoch. Novozvolený predseda MNV
ujal sa svojej funkcie dňom 4. októbra 1951.
Oslava Dňa čsl. armády.
6. október 1951.
Okresný akčný výbor NF za spolupráce všetkých zložiek NF, armády a ľudovej správy
usporiadal dňa 6. októbra 1951 o 19.30 hod. v miestnosti Kursalonu v Piešťanoch slávnostnú
akadémiu z príležitosti osláv Dňa československej armády s bohatým programom.
Slávnostný prejav mal zástupca armády. Poukázal, že naša ľudovodemokratická armáda sa
zrodila v ťažkých bojoch 1. čsl. armádneho sboru v SSSR, bojujúceho po boku hrdinskej
Sovietskej armády v bojoch za slobodu a socialistickú budúcnosť našej vlasti. Na slávnostnej
akademii, na ktorej bolo prítomných vyše 700 občanov, bolo vyhlásené predsedom MNV s.
Kľúčovským premenovanie Benešovej ulice na ulicu Československej armády. Po skončení
slávnostnej akadémie bol usporiadaný mohutný ohňostroj.
Rozpočet MNV Piešťany.
2. november 1951.
Rada MNV Piešťany na zasadnutí dňa 2. novembra 1951 podľa priložených smerných čísiel
ONV Piešťany prerokovala a zostavila rozpočet MNV Piešťany na rok 1952. Rozpočet
MNV Piešťany na rok 1952 bol zostavený takto:
Kapitola:
Príjmy Kčs:
Výdavky Kčs:
Vnútorná správa
55.000.4,032.000.Financie
1,052.000.–
Poľnohospodárstvo
141.000.270.000.Staveb. priemysel
–
364.000.Vnútorný obchod
–
10.000.Všeob. pok. správa
1.000.–
Informácie a osveta
–
40.000.Škol., vedy a umenie
10.000.1,106.000.Zdravotníctvo
150.000.3,378.000.Spolu:
1,399.000.9,200.000.Oslavy 34. výročia VOSR.
7. november 1951.
Oslavy 34. výročia VOSR v meste Piešťany boli 7. novembra 1951 o 15. hod., na Stalinovom
námestí sa zhromaždilo 5.600 občanov. Osadenstvo závodov a úradov prišlo hromadne so
zástavami a transparentami. Slávnostný prejav o historickom význame VOSR mal s. Zatlkaj,
úderník z Kovosmaltu v Trnave. Oslavy prebiehali v znamení lásky a oddanosti nášho ľudu
k sovietskemu ľudu a jeho vodcovi s. J.V. Stalinovi, ktorý stojí na čele tabora obrancov
mieru.
Zmena referentov MNV.
10. november 1951.
Rada MNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 10. novembra 1951 uzniesla sa vyhovieť žiadosti

s. Petra Popraca a to uvoľniť ho z funkcie hospodárskeho referenta MNV. Za jeho obetavú
prácu vyslovila mu Rada vďaku. Súčasne bolo vyhovené žiadosti s. Jána Sekáča, ktorého
Rada MNV uvoľnila z funkcie referenta pre veci vnútorné a bezpečnosť a zvolila ho za
referenta hospodárskeho. Za referenta pre veci vnútorné a bezpečnosť Rada MNV zvolila s.
Martina Antala.
Narodeniny s. K. Gottwalda.
23. november 1951.
23. novembra 1951 obyvateľstvo nášho mesta oslavovalo 55. narodeniny s. Klementa
Gottwalda, prezidenta našej ľudovodemokratickej republiky. Verejné budovy i súkromné
domy boli slávnostne vyzdobené zástavami, v oblokoch boli umiestnené obrazy milovaného
prezidenta. O 19. hod. v kine Hviezda bola usporiadaná slávnostná akadémia. Na život nášho
prezidenta a jeho boj za práva robotníckej triedy a všetkého pracujúceho ľudu v našej vlasti
poukázal vo svojej slávnostnej reči s. Michal Príbus. Akadémia mala hodnotný kultúrny
program a bolo na nej prítomných do 700 občanov.
Výstavba všešportového štadionu.
24. november 1951.
Dňa 24. novembra 1951 Rada MNV prejednala otázku výstavby všešportového štadionu
v Piešťanoch. Technickému referentovi MNV uložila, aby spolu so zástupcami Sokola
prejednal s majiteľmi pozemkov otázku vykúpenia tých pozemkov, ktoré spadajú do
stavebného obvodu č. 6, určeného Krajským národným výborom v Bratislave na výstavbu
štadionu. Všešportový štadion bude veľkým prínosom pre našich športovcov a umožní
masové rozšírenie telovýchovy a športu.
Bytový komunálny podnik.
1. december 1951.
Podľa vládneho zákona a podľa smerníc KNV Bratislava Rada MNV v Piešťanoch dňa
1. decembra 1951 jednohlasne sa uznáša, že dňom 15. decembra 1951 zriaďuje v meste
Piešťany Bytový komunálny podnik mesta Piešťany. Odborom jeho podnikania je:
1.) Správa národného bytového majetku, ktorý nie je, alebo nebude zverený do zprávy
národných podnikov, alebo do správy štátnych orgánov.
2.) Správa bytového majetku pod národnou správou. Za správcu tohto komunálneho podniku
Rada MNV navrhla s. Rudolfa Měkkého.
72. narodeniny J.V. Stalina.
20. december 1951.
Dňa 20. decembra 1951 o 19. hod. v bývalom kine Hviezda bola usporiadaná slávnostná
akadémia na počesť 72. narodenín J.V. Stalina. Slávnostný prejav mal tajomník OV KSS
s. Jozef Košinár. Poukázal na život generalissima Stalina, ktorý je živou históriou boja
robotníckej triedy za jej oslobodenie. Všetci pokrokoví ľudia na celom svete dnes srdečne
pozdravujú veľkého bojovníka za práva pracujúcich a utláčaných. Pozdravujú skúseného
vodcu demokratického tábora, ochrancu mieru a národnej nezávislosti všetkých národov
sveta.

Stavby
Roku 1951 bola dokončená stavba kina „Moskva“. Stavba si vyžiadala náklad 19.000.000.Kčs. Slávnostné otvorenie kina „Moskva“ bolo 15. decembra 1951.
Roku 1951 v Piešťanoch bolo vystavených 26 rodinných domkov. Bola prevedená
novostavba Nálepkovej ulice s kanalizáciou nákladom 3,000.000.- Kčs. Na Bratislavskej
ulici bolo položené 650 bm vodovodu.
Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch
Počet odliečených osôb v liečebných domoch Čsl. štát. kúpeľov a Vojenského kúpeľného
ústavu v Piešťanoch bol r. 1951 8.554 osôb, z toho cudzincov bolo 78. V liečebných domoch
ROH v Piešťanoch v roku 1951 bolo 4,457 pacientov. Spolu teda bolo 13.011 pacientov.
Pohyb obyvateľstva
Roku 1951 narodilo sa v Piešťanoch 380 detí; z toho bolo 185 chlapcov a 195 dievčat.
Z počtu narodených detí zomrelo 10 chlapcov a 11 dievčat, spolu 21 detí. Dospelých zomrelo
69 mužov a 43 žien, spolu 112. Uzavretých manželstiev bolo 183.

Rok 1952
Nástup do 4. roku päťročnice.
2. január 1952.
2. januára 1952 z príležitosti nástupu do štvrtého roku päťročnice domy, obchody a verejné
budovy v našom meste boli slávnostne vyzdobené našimi a sovietskymi zástavami,
transparentami a heslami. V závodoch a úradoch pred nastúpením do práce boli konané
krátke schôdze celého osadenstva, na ktorých sa rokovalo o ďalších úlohách v nastávajúcom
roku pri plnení gottwaldovej budovateľskej päťročnice. Minulý rok bol rokom významných
úspechov pri budovaní nášho socialistického hospodárstva, v štvrtom roku päťročnice náš
pracujúci ľud chce vydobyť ešte väčšie víťazstvá.
Vodáreň a kanalizácia.
Na základe výnosu MSP a MV č. 24-25, zo dňa 13. júla 1951 dňom 1. januára 1952 boli
odčlenené mestská vodáreň a kanalizácia od Hospodárskeho kombinátu mesta Piešťany
a spolu so svojim movitým a nemovitým majetkom a s príslušnými zamestnancami pričlenené
ku Krajskej vodohospodárskej službe.
28. výročie úmrtia V.I. Lenina.
21. január 1952.
21. januára 1952 v našom meste a to v kine Hviezda bola usporiadaná spomienka na 28.
výročie úmrtia Vladimíra Iljiča Lenina. Prítomných bolo do 700 občanov nášho mesta.
Hlavný prejav povedal tajomník OV-KSS s. Jozef Košinár. Meno Lenina, veľkého vodcu
robotníckej triedy na celom svete, jeho dielo a učenie prežijú storočia. Leninove idey
sú stelesnené v prácach jeho veľkého spolubojovníka a nástupcu J.V. Stalina, v dielach
víťaznej Komunistickej strany a v úspechoch sovietskeho ľudu, budujúceho komunistickú
spoločnosť.
4. výročie Februárového víťazstva.
25. február 1952.
Oslavy 4. výročia Februárového víťazstva pracujúceho ľudu konali sa v našom meste dňa 25.
februára 1952. O 19. hod. v bývalom kine Hviezda bola usporiadaná slávnostná akadémia
s bohatým programom. Súčasne sa oslavovalo 34. výročie vzniku Červenej armády.
Slávnostný prejav mal zástupca armády. Vo svojej reči rozobral priebeh februárových
udalostí. Februárové dni začali novú etapu vo vývine našej ľudovodemokratickej republiky,
ktorej politickým nositeľom je obrodený Národný front. Po Februári ideme rýchlejším
tempom k socializmu. Na slávnostnej akadémii bolo prítomných do 700 občanov.
Oslavy Medzinárodného dňa žien.
7. marec 1952.
Oslavy MDŽ v našom meste dňa 7. marca 1952 o 19. hod. v bývalom kine Hviezda. Oslavy
prívetom zahájila zástupkyňa Ž-ČSŽ, s. Príbusová. Slávnostný prejav mal zástupca KNV
Bratislava, s. Viceník. Vyzval ženy, aby sa zapojili do budovateľského úsilia u nás. Poukázal,

čo dalo ľudovodemokratické zriadenie ženám. Vzorom našich žien nech je hrdinská sovietska
žena. Nasledoval dlhší hodnotný kultúrny program. Na oslavách sa zúčastnilo do 600 osôb.
Záverečné účty MNV – schválenie.
15. marec 1952.
Rada MNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 15. marca 1952 prejednala a schválila záverečné
účty MNV Piešťany za rok 1951. Súhrn výdavkov bol Kčs 15,252.157.30; rozpočet bol
13,992.000- Kčs. Nepriaznivý rozdiel je 1,260.157,30 Kčs. Príjmy boli 6,995.277.Kčs; rozpočet príjmov bol 3,073.000.- Kčs. Súčasne Rada MNV prediskutovala návrh
budovateľského plánu mesta Piešťany na rok 1952.
Zriadenie požiarneho sboru z povolania.
29. marec 1952.
29. marca 1952 Rada MNV Piešťany prerokovala a schválila zriadenie požiarneho sboru
z povolania v meste Piešťany. Súčasne bola schválená pre tento cieľ úhrada vo výške Kčs
180.000.Hospodársky kombinát – súvaha a výsledovka.
29. marec 1952.
Rada MNV v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa 29. marca 1952 prejednala a schválila
predloženú súvahu a výsledovku Hospodárskeho kombinátu mesta Piešťany, komunálny
podnik, za rok 1951 a to v súvahe na strane „majetok“ sumou Kčs 50,996.382,85; na strane
„kapitál“ sumou Kčs 50,996.382,85, včítane zisku Kčs 1,340.064,85. Vo výsledovke na
strane „náklady“ sumou 58,929.649,45 Kčs, včítane zisku 1,340.064,85 Kčs a na strane
„výnosy“ sumou Kčs 58,929.649,45.
Oslavy 1. mája.
1. máj 1952.
Oslavy 1. mája, sviatku práce a medzinárodnej solidarity robotníckej triedy konali sa tohto
roku v znamení boja za mier na celom svete a za víťazstvo socializmu v našej vlasti. V našom
meste oslavy začali sa o 6. hodine ráno slávnostným budíčkom. Ulicami mesta ozývala
sa dychová hudba a zo všetkých strán prichádzalo obyvateľstvo z okolitých dedín. O 9.30
hod. bol pochod účastníkov osláv, ktorý pôsobil mohutným dojmom. Sprievod prechádzal
neobyčajne živo za účinkovania 15 hudieb. Účastníci sprievodu spievali budovateľské
a revolučné piesne, prevolávali heslá na slávu Stalinovi, Gottwaldovi, Širokému a významným
činiteľom ľudovodemokratických štátov. V sprievode bolo 45 alegorických vozov, ktoré
znázorňovali boja za trvalý mier, budovateľské úsilie v závodoch a v JRD. Počet účastníkov,
ktorí sa zúčastnili na slávnostnom pochode cez mesto bol okolo 13.000 ľudí. O 10,30 hod.
na Stalinovom námestí mal slávnostný prejav delegát ÚAV-SNF poslanec s. Mrázik. O 15.
hodine popoludní sa začala veľká ľudová veselica v Kursalone v parku, spojená s kultúrnym
programom najlepších súborov ČSM.
Oslavy sa skončili veľkým ohňostrojom o 21. hod. v parku pri Váhu.

7. výročie oslobodenia ČSR.
8. máj 1952.
Dňa 8. mája 1952 o 20. hodine bola usporiadaná v hudobnom pavilone v Piešťanoch
slávnostná akadémia z príležitosti 7. výročia oslobodenia ČSR Sovietskou armádou.
Akadémiu zahájil prívetom predseda MNV s. Pavol Kľúčovský. Nasledoval slávnostný
prejav zástupcu armády a potom bohatý program. Na oslave bolo prítomných vyše 1.500
občanov.
Motocyklové preteky.
18. máj 1952.
18. mája 1952 prebiehali v Piešťanoch motocyklové preteky na plochej trávnatej dráhe za
kúpaliskom Eva. Preteky tohto druhu konali sa v našom meste po prvý raz. Z piešťanských
závodníkov na čestnom mieste sa umiestnil s. František Anderle.
50. narodeniny s. V. Širokého.
31. máj 1952.
Vo všetkých závodoch v meste Piešťany dňa 31. mája 1952 z príležitosti 50. narodenín
s. Viliama Širokého boli usporiadané slávnostné desaťminútové zhromaždenia, na ktorých
sa hovorilo o živote a práci s. Viliama Širokého, popredného bojovníka za práva nášho
pracujúceho ľudu. Z tej príležitosti boli prijaté početné záväzky. Štátne kúpele n.p. Piešťany
večer 31. mája usporiadali slávnostnú akadémiu na počesť 50. narodenín s. V. Širokého.
Slávnostný prejav povedal kultúrno-propagačný referent Štátnych kúpeľov s. Ľudevít
Šnajdár. Na tejto oslave sa zúčastnilo 330 kúpelných hostí.
Oslavy Medzinárodného dňa detí.
1. jún 1952.
Oslavy Medzinárodného dňa v Piešťanoch boli 1. júna 1952. O 15. hodine v hudobnom
pavilone začal sa bohatý kultúrny program, zameraný k deťom a matkám celého sveta.
Oslavy sa diali v znamení hesla: Pre radostný a šťastný život detí celého sveta bojujme za
mier!
Tento deň bol skutočne radostný pre deti nášho mesta, ktorým nikdy predtým sa nevenovala
tak veľká pozornosť ako teraz za ľudovodemokratického zriadenia. Slávnostnú reč na
oslavách MDD povedal poslanec SNR s. Viceník. Na oslavách sa zúčastnilo vyše 3.000
osôb.
Verejná manifestácia.
27. jún 1952.
Okresný výbor obrancov mieru spolu s OAV-SNF v Piešťanoch usporiadali dňa 27. júna
1952 o 19. hod. v hudobnom pavilone v Piešťanoch verejnú manifestáciu z príležitosti II.
výročia napadnutia Koreje západnými imperialistami. Manifestácia bola spojená s týmto
programom:
1.) zahájenie Piesňou práce.
2.) Otvorenie manifestácie predsedom OVOM s. ing. dr. Vrtekom.
3.) Hlavný prejav zástupcu KVOM s. Mikuláša Hubu.
4.) Báseň.

5.) Zakončenie predsedom OVOM – Internacionála. Hlavný rečník, laureát štátnej ceny,
s. Mikuláš Huba, veľmi dobre vyjadril vo svojej reči význam druhého výročia napadnutia
Koreje západnými imperialistami a vyzdvihol spravodlivý obranný boj Kórejského ľudu.
Revolučnú báseň o hrdinskom kórejskom ľude predniesla s. Príbusová, ktorá báseň i zložila.
Nakoniec bola prečítaná a schválená rezolúcia OVOM. Na manifestácii bolo prítomných
1.200 občanov.
IV. Piešťanský trojuholník.
9. júl 1952.
Naši motoristi i v tomto roku a to dňa 9. júla 1952 usporiadali veľmi hodnotný motocyklový
pretek, tradične zvaný „Piešťanský trojuholník“, v časovom poradí už štvrtý. Preteku sa
zúčastnilo vyšej 50 závodníkov z celej ČSR. Dobre sa umiestnil piešťanský rodák s. Eduard
Bertoli. Pretekom sa prizeralo do 18.000 divákov.
II. Piešťanský automobilový okruh.
10. august 1952.
V dňoch 9. a 10. augusta 1952 bol v našom meste usporiadaný II. piešťanský automobilový
okruh. Preteku sa zúčastnilo vyše 30 závodníkov. V triede do 750 ccm zvíťazil František
Kameš z Brna. Preteky mali vysokú úroveň a prizeralo sa im do 20.000 divákov. Na pretekoch
došlo k smrteľnému úrazu: pretekár Sommer z Prahy pre poruchu stroja vyletel zo závodnej
dráhy, pritom smrteľne zranil 13 ročného chlapca Ľudovíta Gogoľa, ktorý v nemocnici
zraneniu podľahol.
Okresné dožinkové slávnosti.
24. august 1952.
24. augusta 1952 konali sa v Piešťanoch okresné dožinkové slávnosti. Dožinkové slávnosti
vyzneli ako radostná manifestácia roľníkov piešťanského okresu nad zdarným prevedením
žatvy, mlatby a výkupu. Toho toku i štátne majetky Piešťany dosiahli veľké úspechy.
Oslavy výročia SNP.
28. august 1952.
Oslavy Slovenského národného povstania v našom meste začali sa 28. augusta 1952 o 18,30
hod. a to slávnostnou akadémiou v kúpelnom hudobnom pavilone v parku s obsiahlym
programom. Slávnostný prejav o Slovenskom národnom povstaní a o jeho historickom
význame mal predseda OV-SPB s. Vladimír Beláček. Na slávnostnej akadémii sa zúčastnilo
do 3.600 občanov nášho mesta. V oslavách sa pokračovalo v nedeľu 29. augusta. Boli
položené vence na pomníky padlých hrdinov a to na Stalinovom námestí a k rumunskému
pomníku pri letisku. Prejav pred pomníkmi mal zástupca OV-SPB s. Peter Poprac.
Mierová manifestácia.
31. august 1952.
31. augusta 1952 bola v Piešťanoch mierová manifestácia. Konala sa v parku. Manifestáciu,
na ktorej bolo prítomných viac ako 2.000 občanov, otvoril predseda OAV-NF s. Michal
Príbus. Slávnostný prejav povedal s. Martanovič, predseda KNV Bratislava. Vo svojom
prejave poukázal na veľký význam SNP a s týmto zlúčil mierovú manifestáciu v jeden

celok. Poukázal, že je potrebné bojovať za mier, lebo len v mieri môžeme vybudovať
šťastnejší zajtrajšok a urýchliť vybudovanie socializmu v našej vlasti. Ďalej poukázal na
výsledky, dosiahnuté pri socializácii dediny a na vzrast družstiev a družstevníkov v našom
okrese a kraji. Mierová manifestácia vyznela ako výzva na našich občanov, aby sa všetci
aktívne zúčastnili boja za svetový mier tým, že na svojich pracoviskách budú dôsledne plniť
stanovené úlohy.
Letné mierové oslavy.
6. – 7. september 1952.
V dňoch 6. a 7. septembra 1952 konali sa v našom meste letné mierové oslavy. 6. septembra
popoludní o 18. hodine v parku učinkoval koncert dychovej hudby SNB Bratislava. Koncert
bol v hudobnom pavilone za účasti asi 1.500 občanov nášho mesta. Večer o 20. hod.
v bývalom kine Hviezda bolo divadelné predstavenie, ktoré zahralo Divadlo pracujúcich zo
Žiliny. 7. septembra o 8.30 bol nástup krojovaných skupín z obcí, ktoré prišli s alegorickými
vozami. Za účasti veľkého množstva občanov mal slávnostný prejav zástupca SV-SČSP
z Bratislavy. Popoludní sa konali kolobežkové preteky, nasledovali vystúpenia tanečných
a speváckych mládežníckych súborov zo závodov a obcí piešťanského okresu. Popoludní
bolo vystúpenie gymnastov na športovom ihrisku a cvičenie hasičov. Letné mierové oslavy
boli dobre organizované a vyzneli dôstojne.
Rozvoj JRD Piešťany
Koncom septembra 1952 pristúpilo do JRD Piešťany nových 37 členov a po úprave stav
ornej pôdy sa zvýšil na 299 ha. Týmto v hospodárení družstva nastal obrat. JDR v Piešťanoch
sa dobre vyvíja a dosahuje pekné výsledky. Malí a strední roľníci pomaly ale predsa sa
presvedčujú o výhodách družstevného hospodárenia a vstupujú do družstva. No popri tom
JRD v Piešťanoch je ešte vždy odkázané na výpomoc 20 žien – manželiek robotníkov.
Oslavy Dňa čsl. armády.
5. október 1952.
Oslavy z príležitosti Dňa čsl. armády boli v našom meste 5. októbra 1952 v bývalom kine
Hviezda o 19. hodine. Tu bola usporiadaná akadémia, na ktorej vystúpil sväzácky hudobný
a spevácky súbor. Slávnostný prejav o vzniku a význame Dňa čsl. armády mal predseda
MNV Piešťany s. Pavol Kľúčovský. Prítomných bolo asi 560 občanov nášho mesta.
Oslavy 35. výročia VOSR.
7. november 1952.
Dňa 7. novembra 1952 obyvateľstvo nášho mesta ako obvykle dôstojne a hojnou účasťou na
manifestácií oslávilo 35. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. O 10. hod. na
Stalinovom námestí bola zahájená manifestácia. Manifestáciu usporiadal OAV-SNF a OVKSS. Slávnostný prejav mal poslanec NZ s. Šalgovič. Poukázal na historický a svetový
význam VOSR, na jej význam pri vzniku ČSR a na rast revolučných síl na celom svete
proti kapitalistickému vykorisťovaniu. Nasledoval dlhší program, skladajúci sa z piesní,
prednesu básne, čo predviedli žiaci tunajších škôl. Po skončení programu boli položené
vence k pomníku padlých hrdinov na Stalinovom námestí. Na manifestácií sa zhromaždilo
okolo 5.000 občanov.

Narodeniny gen. J. V. Stalina. Oslavy.
21. december 1952.
Dňa 21. decembra 1952 z príležitosti 73. narodenín generalissima J.V. Stalina v bývalom
kine Hviezda bola usporiadaná slávnostná akadémia s bohatým kultúrnym programom.
Slávnostnú reč mal vedúci tajomník OV KSS s. Jozef Košinár. Na akadémii v hojnom počte
sa zúčastnilo obyvateľstvo nášho mesta.
Stavby roku 1952
Roku 1952 v Piešťanoch bolo vystavených 63 rodinných domkov. Tiež bola vystavená cesta
ku Kovotechne nákladom 1,000.000.- Kčs. Na veľkom Floreáte bol položený vodovod
a kanalizácia v dĺžke 300 bm. V roku 1951 a 1952 bolo dohromady položené vodovodu
v hodnote 1,450.000.- Kčs.
Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch
Počet odliečených osôb roku 1952 v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a Vojenského
kúpeľného ústavu v Piešťanoch bol 9.649 osôb. Z toho bolo 36 zahraničných hostí.
Z významnejších zahraničných hostí boli títo: Nasser Mausi Mohamed, egyptský vyslanec
v Prahe. Jozef Füredi s manželkou, maďarský konzul v Bratislave. Oľga Grosfeldura
z Varšavy, manželka poľského ministra. Barczikowski, poľský maršal s manželkou. Gillis
Remy Amand, belgický novinár z Brüsselu.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1952 narodilo sa 381 detí, z toho bolo 212 chlapcov a 169 dievčat. Zomrelo 11
chlapcov a 4 dievčata, spolu 15. Dospelých zomrelo 52 mužov a 60 žien, spolu 112.
Uzavretých sobášov bolo 145.
OĽK – činnosť za rok 1952
Okresná ľudová knižnica, umiestnená v kaviarni bývalého Kursalonu v roku 1952 mala
7.500 kníh. V tomto roku boli vyraďované nevyhovujúce knihy a celkový stav ku konca
roka 1952 je 5.500 kníh. Je tu zastúpená beletria, náučné knihy a knihy pre mládež. Ročných
výpožičiek bolo 19.500.

Rok 1953
5. rok päťročnice. Nástup.
Nástup do 5. roku päťročnice.
Prvé januárové dni roku 1953 boli v znamení mohutného nástupu do posledného roku
päťročnice. Vo všetkých mestách a dedinách našej vlasti, vo všetkých závodoch, úradoch
a pracoviskách uvedomovali si občania našej vlasti, že nastupujú do poslednej etapy
víťazného boja za dokončenie i prekročenie veľkých úloh, ktoré pred robotnícku triedu
a všetok náš pracujúci ľud postavila naša strana a vláda v gottwaldovej päťročnici. Náš
pracujúci ľud nastupoval do práce s hudbou, radostne a pevne odhodlaný položiť mocné
základy socializmu u nás.
Radostný nástup do posledného roku päťročnice bol i v našom meste. Celé mesto bolo
slávnostne vyzdobené, na domoch viali zástavy, v oblokoch boli vyložené obrazy s. Klementa
Gottwalda, Lenina, Stalina a iných popredných bojovníkov za socializmus. Osadenstvo
každého závodu pred nástupom do práce na spoločnom zhromaždení bolo oboznámené
s nastávajúcimi úlohami, ktorých svedomité splnenie prispeje k víťaznému zakončeniu
päťročnice. S úlohami posledného roku päťročnice bolo oboznámené žiactvo našich škôl
a prostredníctvom mestského rozhlasu i ostatné obyvateľstvo nášho mesta.
29. výročie smrti V.I. Lenina.
21. január 1953.
Spomienka na 29. výročie smrti V.I. Lenina konala sa v našom meste
21. januára
1953 v bývalom kine Hviezda o 18. hodine. Tu sa zhromaždilo do 600 občanov, ktorí
okrem iných bodov programu vypočuli obsažnú prednášku na tému: Lenin a jeho dielo.
Prednášku predniesol vedúci OPaŠ s. Jozef Radošinský. Dôkladne poukázal na činný život
vodcu a učiteľa robotníckej triedy na celom svete, vyplnený ťažkým ale i víťazným bojom.
Súčasne v Osvetovej besede a v podniku Kniha bola usporiadaná výstava Leninových diel,
ktorá trvala týždeň. Výstava bola spojená s predajom leninskej literatúry. Podobná výstava
bola i v OPaŠ, ktorá bola rozšírená o výstavku dokumentárneho materiálu zo života V.I.
Lenina.
Komunálne podniky. Finančný plán.
7. február 1953.
Rada MNV Piešťany na zasadnutí dňa 7. februára 1953 prejednala a schválila finančný
plán a to pre Hospodársky kombinát mesta Piešťany, Hostiteľský kombinát a Dopravný
kombinát mesta Piešťany, komunálne podniky.
Hospodársky kombinát mesta Piešťany:
Finančný plán na rok 1953 bol zostavený direktívnym spôsobom podľa ukazovateľov, daných
KNV Bratislava. Hrubá výroba Hospodárskeho kombinátu bola na rok 1953 rozpísaná
v hodnote Kčs 80,658.000.-, mzdový fond bol stanovený vo výške 24,408.000.- Kčs. Tržby
boli stanovené vo výške Kčs 78,570.000.-, obrat zisku činí 8,800.000.- Kčs. Náklady boli
stanovené vo výške Kčs 69,770.000.-.
Hostiteľský kombinát mesta Piešťany:

Hrubá výroba na rok 1953 je stanovená sumou Kčs 9,383.000.-, plán máloobchodného
obratu Kčs 75,180.000.-, mzdový fond vo výške Kčs 10,779.000.-. Celopodnikové náklady
sú určené sumou Kčs 91,312.000.-, celopodnikové výnosy Kčs 102,744.000.-, akumulácia
11,432.000.- Kčs. Plán bol stanovený podľa direktívnych čísiel, rozpísaných KNV Bratislava.
Dopravný kombinát mesta Piešťany:
Hrubá hodnota výroby na rok 1953 predstavuje sumu Kčs 18,200.000.-, výška mzdového
fondu sumu Kčs 8,211.000.-. Tržby sú určené sumou Kčs 18,200.000.-, náklady činia Kčs
18,419.000.- a akumulácia činí Kčs 1,607.000.-.
5. výročie Februárového víťazstva.
25. február 1953.
Oslavy 5. výročia Februárového víťazstva usporiadalo v našom meste OAV SNF za
spolupráce všetkých zložiek NF. Oslavy boli prevedené dňa 25. februára 1953 o 18,30
v bývalom kine Hviezda. Oslavy viedol predseda OAV s. Michal Príbus. Slávnostný prejav
mala poslankyňa s. Záturecká. Poukázala na historický význam Februárového víťazstva,
ktoré dosiahla robotnícka trieda, vedená našou stranou na čele s Klementom Gottwaldom
v boji proti reakcii a tým víťazstvom bolo zachránené budovanie socializmu v našej vlasti.
Po prejave bol kultúrny program, prevedený pioniermi z I. deväťročnej školy v Piešťanoch.
Na oslavách sa zúčastnilo asi 500 občanov.
Dom osvety. Založenie.
1. marec 1953.
Dňa 1. marca 1953 bol založený v Piešťanoch Dom osvety. Umiestnenie Domu osvety je
v bývalom hoteli Slávia. Tu je umiestnená i Okresná ľudová knižnica a malá klubovňa DO.
Pre svoje účely na úseku ĽUT Dom osvety má k dispozícií bývalé kino Hviezda, ktoré
slúži ako divadelná miestnosť. Dom osvety má svoj vlastný rozhlasový voz a putovné
kino, pomocou ktorého rozvíja svoju činnosť hlavne po dedinách okresu. Podľa štatútu
hlavnou úlohou Domu osvety je starostlivosť o výchovu socialistického človeka pomocou
kultúrnoosvetovej činnosti. Dom osvety organizuje a zložkám NF pomáha organizovať
významné podujatia a oslavy ako sú: mierové slávnosti, oslavy 1. mája, Februárového
víťazstva, Deň oslobodenia, deň SNP a pod. Na čelo Domu osvety bol postavený riaditeľ
a správa Domu osvety, ktorá sa skladá zo zástupcov zložiek NF.
Úmrtie J. V. Stalina.
5. marec 1953.
Dňa 5. marca 1953 o 9,50 hod. večer po ťažkej chorobe zomrel predseda Rady ministrov SSSR
a tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho sväzu, generalissimus
Jozef Vissarionovič Stalin. Táto nesmierna strata postihla nielen sovietsku krajinu a sovietsky
ľud, lež bolestne sa dotkla i československého ľudu a bolestne ju pocítilo i celé pokrokové
ľudstvo. Meno súdruha Stalina je trvalo zapísané do dejín československého ľudu. On
to bol, ktorý ešte roku 1913 poukázal na útlak našich národov v habsburskej monarchii
a zdôraznil právo nášho ľudu na samostatný národný a štátny život. Po prvej svetovej
vojne s. Stalin ukázal našej robotníckej triede na správnu cestu, po ktorej musí ísť, ak chce
zvíťaziť, v dobách mníchovskej zrady ostal verný našej krajine a v priebehu druhej svetovej
vojny oslobodil naše národy z jarma fašizmu a vybojoval im slobodu a samostatnosť. Keď

roku 1947 hrozil našej krajine hlad, bol to Stalin, ktorý veľkodušne poskytol veľkú pomoc.
Zvesťou o smrti s. J.V. Stalina bol hlboko dojatý všetok československý ľud. Hlboko bolo
dojaté i obyvateľstvo nášho mesta. Celé mesto sa zahalilo do hlbokého smútku, všade
viali smútočné zástavy, v oblokoch boli vyložené obrazy s. Stalina, pretiahnuté čiernou
stužkou. 9. marca, v deň pohrebu generalissima Stalina, o 14. hod. v našom meste bola na
Stalinovom námestí usporiadaná smútočná tryzna. Celé námestie bolo vyzdobené vlajkami
a smútočnými zástavami. Uprostred námestia pred sochou padlých hrdinov bola postavená
tryzna veľkosti 9x4 m, potiahnutá červenou látkou. Tu stala čestná stráž. Miestny rozhlas
vysielal smútočné piesne a krátke relácie o večnom priateľstve a nerozbornej družbe našich
národov s národmi SSSR. Delegácie zo závodov, úradov, škôl, zložky NF, ĽM, armáda,
SNB a iné korporácie prinášali vence. Smútočný prejav k veľkému počtu zhromaždených
predniesol vedúci tajomník okresného byra KSS s. Jozef Košinár. Meno generalissima
Stalina bude žiť v trvalej pamäti, úcte a láske československého ľudu.
Oslava MDŽ.
8. marec 1953.
Pôvodne plánovaná manifestácia, ktorá sa mala uberať ulicami nášho mesta z príležitosti
osláv Medzinárodného dňa žien odpadla, taktiež i kultúrny program z dôvodu úmrtia s. J.V.
Stalina. 8. marca 1953 bolo prevedené verejné zhromaždenie na Stalinovom námestí a to
o 16. hod. Prítomných bolo do 800 občanov nášho mesta. Prejav povedal poslanec s. Čáp.
Úmrtie prezidenta K. Gottwalda.
14. marec 1953.
Mestá a dediny našej vlasti boli ešte zahalené do hlbokého smútku nad stratou nášho
najlepšieho priateľa a osloboditeľa s. J.V. Stalina, keď na československý ľud upadol ďalší
ťažký smútok: dňa 14. marca 1953 presne o 11. hodine dopoludnia po kratšej ale ťažkej
chorobe zomrel prezident ČSR Klement Gottwald, Strana a vláda odo dňa úmrtia až do dňa
pohrebu vyhlásila štátny smútok. Nesmierne veľké je dielo s. Klementa Gottwalda. Ako
verný žiak Lenina a Stalina viedol po celý svoj život nesmieriteľný boj za práva pracujúceho
ľudu. Vybudoval a zocelil Komunistickú stranu Československa, na jej čele zjednotil
všetkých pracujúcich k boju proti kapitalistickým vykorisťovateľom. Riadil ich boj proti
fašistickým okupantom a po oslobodení našej vlasti Sovietskou armádou doviedol naše
národy až na prah socializmu. Zpráva o smrti hlbokým žiaľom zapôsobila i na obyvateľov
nášho mesta. Naše mesto sa opäť zahalilo do ťažkého smútku. Námestie s. Stalina bolo
vyzdobené vlajkami a smútočnými zástavami. V každom dome v oblokoch boli vyložené
obrazy s. Klementa Gottwalda a s. Stalina. Uprostred Stalinovho námestia bola postavená
tryzna veľkosti 9x4 m, potiahnutá červenou látkou. Po stranách boli vlajky ČSR a SSSR,
uprostred veľká busta Klementa Gottwalda. Elektrické žiarovky, reflektory a ohne horeli po
celé noci od 15. až do 19. marca. Tu boli postavené čestné stráže tohto zloženia: 2 členovia
čsl. armády, 1 člen SNB a 1 člen ĽM. Striedali sa po pol hodine. Dňa 19. marca čestná stráž
bola rozšírená o 2 sväzákov a 2 pionierov. Už v nedeľu 15. marca boli tu donášané vence.
Prvý veniec prinieslo byro OV KSS a ďalšie vence donášali závody, úrady, školy, zložky
NF, ĽM, armáda, SNB a iné korporácie. Celkove bolo donesených 110 vencov. Pionieri
prinášali kytičky snežienok a iné živé kvety.
V budove ONV bola smútočná miestnosť. Tu chodili občania podpisovať kondolenčné listy

a zapisovali aj svoje záväzky. Miestnosť bola dôstojne vyzdobená, stala tu tiež čestná stráž,
skladajúca sa zo sväzákov, pionierov a zamestnancov ONV Piešťany. Slová, vpísané do
kondolenčných listín, dokazujú veľkú lásku nášho ľudu ku s. K. Gottwaldovi, k našej strane
a vláde. Napr.: „Moja matka dobre nevidí, preto ma požiadala, aby som ja, jej dcéra, Margita
Štuchalová, tlmočila jej žiaľ nasledovne: „S hlbokým a úprimným žiaľom v srdci dozvedám
sa smutnú zprávu, že náš milovaný prezident Klement Gottwald zomrel. Prejavujem hlbokú
sústrasť a sľubujem, že jeho pamiatka zostane navždy medzi nami.“ Rodina Palcová.
Roľník Michalčík z Dubovan napísal, že Klement Gottwald bol najlepším prezidentom ČSR.
Jozef Jakab napísal: „Smrť prezidenta s. Klementa Gottwalda ma prekvapila a ťažko bolo
prijať túto zprávu. Chceme však i ďalej hrdo a víťazne kráčať po ceste, ktorú nám ukázal
s. Klement Gottwald. Osobne sa zaväzujem, že budem na 100 % plniť svoje povinnosti pri
výkupe a dodávkach. Takto chcem prispieť k budovaniu socializmu v našej vlasti.“
V týchto ťažkých dňoch hlbokého smútku miestny rozhlas vysielal smútočné piesne a krátke
relácie o odhodlanosti nášho ľudu pod vedením Strany a vlády pevne bojovať za víťazné
dokončenie gottwaldovej päťročnice a za konečné vybudovanie socializmu v našej vlasti.
19. marca 1953 v deň pohrebu s. Klementa Gottwalda na Stalinovom námestí sa zhromaždilo
veľké množstvo občanov. Husto zaplnené boli i okolité ulice. Prítomných bolo vyše
10.000 občanov. Prostredníctvom mestského rozhlasu prítomní v hlbokom dojatí vypočuli
smútočný prejav s. V. Širokého, ktorým sa lúčil na pražskom hrade v mene strany a vlády
so zosnulým K. Gottwaldom. V hlbokom dojatí prítomní vypočuli ďalej reč s. Zápotockého
a s. Bulganina, vedúceho sovietskej delegácie na pohrebe K. Gottwalda.
Nasledoval prejav vedúceho tajomníka OV KSS s. Jozefa Košinára. Poukázal, aká veľká
strata postihla všetok pracujúci ľud Československa smrťou s. K. Gottwalda. Československý
pracujúci ľud, keď dnes sa lúči s Klementom Gottwaldom, jednomyseľne prehlasuje, že
pod vedením Strany a vlády dokončí dielo Klementa Gottwalda, socializmus v našej vlasti
vybuduje.
Voľba prezidenta ČSR.
21. marec 1953.
Dňa 21. marca 1953 Národné zhromaždenie Československej republiky jednohlasne zvolilo
na prezidenta ČSR osvedčeného a verného spolubojovníka K. Gottwalda a to s. Antonína
Zápotockého, doterajšieho predsedu vlády. Obyvateľstvo nášho mesta prostredníctvom
mestského rozhlasu počúvalo s veľkým záujmom vysielaný priebeh voľby a zprávu o zvolení
s. Antonína Zápotockého prijalo s nadšením. Z tejto príležitosti pracujúci v závodoch
a zamestnanci v úradoch prijali početné záväzky. V deň voľby celé mesto bolo slávnostne
vyzdobené.
Komunálne podniky – zriadenie hlavnej učtárne.
21. marec 1953.
21. marca 1953 Rada MNV v Piešťanoch sa uzniesla na návrhu zriadiť hlavnú učtáreň
pri MNV Piešťany pre komunálne podniky mesta Piešťany. Hlavná učtáreň bola zriadená
v zmysle smerníc Povereníctva financií zo dňa
28. decembra 1952.
Oslavy 1. mája.
1. máj 1953.

Oslavy 1. mája i tohto roku vyzneli mohutne a dôstojne. Od 6. hodiny ráno ulicami sa
rozliehala radostná hudba a do mesta prichádzali z dedín okresu krojované skupiny,
alegorické vozy a množstvo návštevníkov. Bol nádherný jarný deň. Ako obvykle o 9.30
hod. bol pochod ulicami mesta. V sprievode bolo do 14.000 občanov. Pochodovali radostne,
za doprovodu viacerých kapiel. V sprievode bolo do 150 zástav, 40 alegorických vozov,
množstvo obrazov a transparentov. O 10.30 na Stalinovom námestí mal slávnostný prejav
zástupca KNV v Bratislave. Popoludní sa začala v parku veľká ľudová veselica, spojená
s kultúrnym programom. Občania nášho mesta oslávili dôstojne a radostne Sviatok práce.
Komunálne podniky, rozpočet.
23. máj 1953.
Rada MNV v Piešťanoch na riadnej schôdzi dňa 23. mája 1953 schválila súvahu a výsledovku
Hospodárskeho, Dopravného a Hostiteľského kombinátu mesta Piešťany, komunálne
podniky za I. štvrťrok 1953 a to následovne:
Hospodársky kombinát:
v súvahe na strane „aktíva“ sumou Kčs 35,903.748,90 a na strane „passíva“ Kčs
35,903.748,90, včítane čistého zisku Kčs 1,804.119; vo výsledovke na strane „výnosy“
sumou Kčs 16,465.882,80 a na strane „náklady“ sumou Kčs 16,465.882,80, včítane zisku
1,804.119 Kčs za bežný štvrťrok.
Dopravný kombinát:
v súvahe na strane „aktíva“ sumou Kčs 18,119.176.- a na strane „passíva“ Kčs 18,119.176., včetne 704.395.- Kčs zisku. Vo výsledovke na strane „výnosy“ sumou Kčs 5,230.357,70
a na strane „náklady“ sumou Kčs 5,230.357,70, včítane zisku Kčs 704.395.- za bežný
štvrťrok.
Hostiteľský kombinát:
V súvahe na strane „aktíva“ sumou Kčs 17,004.968,30 a na strane „passíva“ Kčs
17,004.968,30, v ktorej sume je započítaný zisk 1,594.087,65 Kčs. Vo výsledovke na strane
„výnosy“ sumou Kčs 17,461.922,70 a na strane „náklady“ Kčs 17,461.922,70, včítane
zisku Kčs 1,594.087,65. Súvaha a výsledovka bola schválená na I. štvrťrok 1953.
Rozpočet MNV Piešťany.
30. máj 1953.
Rada MNV Piešťany na svojom zasadnutí dňa 30. mája 1953 zostavila v rámci smerných
čísiel, pridelených ONV Piešťany rozpočet MNV Piešťany na rok 1953 a to nasledovne:
Kapitola:
Príjmy Kčs:
Výdavky Kčs:
Financie
6,559.000.––
Vnútorná správa
21,558.000.9,042.800.Staveb. priemysel
––
1,300.000.Poľnohospodárstvo
156.000.218.000.Školstvo
810.000.2,458.200.Zdravotníctvo
226.000.1,203.600.Spolu:
29.309.000.14,222.600.-

Peňažná reforma.
1. jún 1953.
Na základe zákona zo dňa 30. mája 1953 č. 41 Sb. na území našej republiky v dňoch 1. až
4. júna 1953 bola prevedená peňažná reforma.
Zákonnými peniazmi na území Československej republiky začínajúc dňom
1. júna 1953
sú bankovky Štátnej banky československej po 100, 50, 25 a 10 korunách československých,
štátovky po 5 a 3 korunách československých a po 1 korune československej. Mince po 25,
10, 5 a 3 halieroch a po 1 halieri.
Všeobecná zásada pri výmene peňazí bola takáto:
po 300 Kčs starých peňazí na osobu sa vymenilo v pomere 5 Kčs starých peňazí na 1 Kčs
nových peňazí. Hotovosti nad tieto sumy sa vymieňali v pomere 50 Kčs starých peňazí
za 1 Kčs nových peňazí bez obmedzenia sumy. Mzdy, ceny, tarify, sadzby daní a dávok
a záväzkov z poskytnutých pôžičiek ku dňu 1. júna 1953 sa prepočítavajú v pomere 5 Kčs
starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí. Vklady na vkladné knižky a vklady na bežné účty
obyvateľov v štátnych sporiteľniach a Štátnej banke československej s výnimkou viazaných
vkladov sa ku dňu 1. júna 1953 prepočítali podľa týchto smerníc:
vklady do 5.000 Kčs v pomere 5 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí. Vklady od
5.000 Kčs do 10.000 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí v pomere 6,25 Kčs starých
peňazí za 1 Kčs nových peňazí. Vklady nad 10.000.- Kčs do 20.000.- Kčs v pomere 10 Kčs
starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí. Vklady nad 20.000 Kčs do 50.000 Kčs v pomere
25 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí. Vklady nad 50.000 Kčs v pomere 30 Kčs
starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí. Vklady obyvateľov, počínajúc dňom 16. mája 1953
sa prepočitávajú v pomere 50 Kčs starých peňazí za 1 Kčs nových peňazí. V našom meste
výmena peňazí mala pokojný priebeh; výmenou boli postihnutí šmelinári a špekulanti,
pracujúci prijali s uspokojením zpevnenie a zhodnotenie našej meny, ktorá bude mocnou
vzpruhou pri budovaní socializmu.
Oslavy MDD.
7.jún 1953.
Oslavy Medzinárodného dňa detí konali sa v Piešťanoch dňa 7. júna 1953 na Stalinovom
námestí. Tu sa zhromaždili žiaci našich škôl i dospelí. Slávnosť sa začala o 9.30 predpoludním.
Prejav o význame MDD povedal predseda OAV SNF s. Michal Príbus. Potom bola
manifestácia detí, ktorá sa uberala do parku, kde sa pokračovalo kultúrnymi vystúpeniami.
Priebeh osláv prebiehal v radostnej nálade, počet účastníkov bol asi 1.500.
Komunálne podniky. Zrušenie.
30. jún 1953.
Podľa smerníc Povereníctva vnútra a podľa obežníka KNV Bratislava zo dňa 27. júna
1953 o reorganizácii doterajších komunálnych podnikov zrušuje sa dňom 30. júna 1953
Hospodársky kombinát mesta Piešťany, komunálny podnik. Uvedený podnik bol zriadený
uznesením MSK v Piešťanoch dňa 23. apríla 1949. Súčasne sa ruší Dopravný kombinát
mesta Piešťany, komunálny podnik, zriadený uznesením Rady MNV v Piešťanoch dňa 18.
júla 1950 a Hostiteľský kombinát mesta Piešťany, komunálny podnik, zriadený uznesením

Rady MNV dňa 18. júla 1950.
Po reorganizácii komunálnych podnikov vo správe MNV Piešťany ostal Dopravný podnik
mesta Piešťany a Oblastné komunálne služby. Oblastné komunálne služby vznikli z odborov
bývalého Hospodárskeho a Hostiteľského kombinátu a bývalých Komunálnych služieb vo
Vrbovom.
Podpísanie prímeria na Kórei.
9. august 1953.
OV OM v Piešťanoch usporiadal dňa 9. augusta 1953 o 15. hod. mierovú manifestáciu
v Hudobnom pavilone pod heslom: Mierové sily zvíťazili na Kórei. Manifestáciu zahájil
podpredseda OV OM s. Jozef Švec. Po svojom preslove odovzdal slovo poslancovi s. Kútikovi,
ktorý vo svojom prejave hovoril o rozpútaní vojny v Kórei západnými imperialistami,
o hrdinskom obrannom boji ľudu v Severnej Kórei, o mohutnom mierovom hnutí celého
pokrokového ľudstva, vedeného SSSR a o veľkom mierovom hnutí a víťazstve mierových
síl na svete, ktoré sa zračí v podpísaní prímeria na Kórei. Prejav poslanca s. Kútika vypočulo
asi 2.000 občanov.
Oslavy SNP.
28. – 29. august 1953.
Prvý deň osláv 9. výročia Slovenského národného povstania sa započal dňa 28. augusta
1953 o 19. hod. Boli položené vence k pomníku padlých hrdinov. Po kladení vencov
k prítomným občanom prehovoril plukovník s. Kunic. Vo svojom prejave poukázal na
bratskú pomoc SSSR povstaniu a na hrdinský boj nášho ľudu vedeného Komunistickou
stranou proti fašistickým okupantom a ich prisluhovačom. V oslavách sa pokračovalo 29.
augusta 1953. K zhromaždeným občanom na Stalinovom námestí o 10.hod. prehovoril
o význame 9. výročia SNP predseda ONV Piešťany s. Ján Čúzy. Odpoludnia o 14. hod.
pokračovalo sa v oslavách a to športovým programom. Boli detské kolobežkové preteky.
Športové odpoludnie trvalo do 16. hodiny. Nasledovala ľudová veselica. Po celý čas osláv
účasť občanov bola asi 4.000 ľudí.
Jedenásťročná stredná škola v Piešťanoch.
1. september 1953.
Zákonom zo dňa 24. apríla 1953 č.31 Sb. na území našej Republiky bola zavedená nová
školská sústava. Týmto zákonom sa rozšírila sieť materských škôl, ktoré sú pre deti od
3. do 6. roku a to hlavne deti zamestnaných rodičov. Školou všeobecne vzdelávacou sa
stala 8 ročná škola, ktorej návšteva je povinná. Typom všeobecne vzdelávacej školy je
Jedenásťročná škola. Tri ročníky tejto školy a to triedy IX. až XI. sú výberové. Na základe
tohto zákona v meste Piešťany vznikli dve osemročné školy a jedna Jedenásťročná škola,
zriadená dňom 1. septembra 1953 miesto bývalého gymnázia. Týmto zaniklo gymnázium,
založené v Piešťanoch r.1936. Jedenásťročná stredná škola v Piešťanoch je umiestnená
v budove bývalej chlapčenskej a dievčenskej strednej školy na Stalinovom námestí. Nová
všeobecne vzdelávacia škola je úzko spätá s veľkými úlohami socialistického budovania

a s politickým, technickým a kultúrnym rozvojom našej vlasti. Svojou štruktúrou omnoho
lepšie vyhovuje výchove mladého socialistického pokolenia ako stará škola.
Spomienkový večer na Júliusa Fučíka.
11. september 1953.
Dňa 11. septembra 1953 OAV SNF za spolupráce IV. referátu ONV v Piešťanoch usporiadal
spomienkový večer z príležitosti 10. výročia hrdinskej smrti Júlia Fučíka. Spomienkový
večer sa konal o 16. hodine v bývalom kine Hviezda. Krátky preslov povedal podpredseda
OV OM s. Jozef Švec ml. Potom bol viac razy premietaný film o živote Júlia Fučíka. Na
predstaveniach sa zúčastnilo 1.804 občanov.
Výsledky JRD v Piešťanoch
V hospodárskom roku 1952/53 v JRD Piešťany boli dosiahnuté dobré výsledky. Doplatky
na pracovné výsledky boli vyplatené na 100 % a popri tom sa dotovali riadne všetky fondy.
Vplyvom rôznych okolností 16 členov podalo si z družstva odhlášky. Ich žiadostiam bolo
vyhovené, nakoľko sa jednalo o osoby, ktoré svojou pracovnou morálkou i osobným
zameraním družstvo vlastne rozbíjali. JRD v Piešťanoch v tomto roku mohlo dosiahnuť
omnoho lepšie výsledky, na ktoré malo všetky predpoklady, nebyť týchto 16 členov.
Odovzdaním pôdy vystúpeným členom orná pôda družstva sa znížila na 185 ha. Družstvo
však mnoho získalo tým, že po vystúpení týchto členov podstatne sa zlepšila pracovná
morálka a výsledky na všetkých úsekoch práce boli omnoho lepšie.
Deň čsl. armády.
3. október 1953.
Rada MNV sa zaoberala prípravami na oslavy 36. výročia VOSR.
Dňa 3. októbra 1953 konali sa v našom meste oslavy Dňa československej armády, ktorá
chráni pokojne budovanie našej vlasti. V bývalom kine Hviezda o 19. hod. sa začala
slávnostná akadémia. Program skladal sa z recitácií, hudobných a speváckych vystúpení.
Slávnostný prejav o vzniku a význame Dňa čsl. armády mal zástupca armády. 4. októbra
1953 popoludní bolo brannošportové vystúpenie na footbalovom ihrisku.
Výzkumný ústav – pridelenie pôdy.
17. október 1953.
Rada MNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 17. októbra 1953 vyhovela žiadosti Slovenskej
akadémie vied, žiadajúcej pridelenie pôdy na vystavenie Výzkumného ústavu pre rastlinnú
výrobu v Piešťanoch, ktorý bude mať celoštátny význam. Rada MNV Piešťany dala súhlas
k vyvlastneniu pozemkov, potrebných pre stavbu tohto ústavu. Ide o pozemky, ktoré sú na
tzv. „Kňazovci“. Ich výmer je 26 ha, 80 a a 31 m2.
Oslavy 36. výročia VOSR.

7. november 1953.
Oslavy 36. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa začali v našom meste už
6. novembra 1953 večer o 18. hodine veľkou manifestáciou pracujúcich a lampionovým
sprievodom. 7. novembra o 15. hod. zhromaždilo sa na Stalinovom námestí do 4.000
občanov. Predseda MNV s. Kľúčovský privítal prítomných a odovzdal slovo zástupcovi
KV KSS, ktorý mal slávnostný prejav o historickom a medzinárodnom význame VOSR,
ktorou v dejinách ľudstva začína sa nová éra, éra socializmu. Nasledovali recitácie, spevy
a nakoniec boli prečítané početné záväzky, ktoré na počesť 36. výročia VOSR prijali
jednotlivci i pracovné kolektívy.
Zmena tajomníka MNV Piešťany.
5. december 1953.
Podľa prípisu ONV v Piešťanoch došlo dňa 5. decembra 1953 k zmene tajomníka MNV
Piešťany. Doterajší tajomník MNV Piešťany s. František Kollár bol preložený za tajomníka
MNV Hubina. Za nového tajomníka MNV Piešťany bol menovaný s. Viktor Letko, ktorý
doteraz zastával funkciu tajomníka pri MNV v Drahovciach.
Stavby v roku 1953
Roku 1953 v Piešťanoch bolo postavené 58 rodinných domkov. V Javorinskej ulici bol
položený vodovod v dĺžke 250 bm.
Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch
23. februára 1953 začali sa rozsiahle hydrogeologické výzkumné práce, ktoré do konca
roku vyžiadali si náklad 500.000.- Kčs v novej mene. Na základe starostlivosti našej
strany a vlády o využitie prírodných zdrojov v prospech zdravia pracujúcich bolo započaté
s výzkumnými vrtmi. Účel vrtov je zlepšiť kvantitu a kvalitu termálnej vody, odstrániť jej
infiltráciu spodnej vody. Za tým účelom bolo založené 7 vrtov. Počet odliečených osôb
v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch
bol roku 1953 7.870 osôb. V liečebných domoch ROH v Piešťanoch v roku 1953 bolo 5,487
pacientov. Spolu v Piešťanoch na liečení bolo 13,357 pacientov. O pacientov bolo postarané
i po stránke osvetovej, kultúrnej a zábavnej. Pre pacientov bolo usporiadané 36 prednášok
kultúrnopolitického rázu.
Okresná ľudová knižnica
Stav Okresnej ľudovej knižnice koncom roku 1953 je okolo 6.000 kníh. Ročných výpožičiek
bolo 20.000, čo svedčí o čitateľskom záujme občanov nášho mesta.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1953 narodilo sa 376 detí. Z toho bolo 181 chlapcov a 195 dievčat. Z novonarodených
zomrelo 18, z toho 7 chlapcov a 11 dievčat. Dospelých zomrelo 99, z toho 50 mužov a 49
žien.
Uzavretých sobášov bolo 172.

Rok 1954
Výročie Februárového víťazstva.
25. február 1954.
6. výročie Februárového víťazstva sa oslavovalo dňa 25. februára 1954. Oslavy usporiadal
OAV SNF. O 19. hodine v divadle Domu osvety sa konala slávnostná akadémia s bohatým
kultúrnym programom. V rámci osláv historického Februárového víťazstva nášho ľudu nad
reakciou sa spomínalo i 36. výročie vzniku Sovietskej armády, osloboditeľky mnohých
národov zpod fašistického jarma. Slávnostnú reč na oslavách mal zástupca čsl. armády.
Oslavy vyzneli radostne, prítomných bolo do 600 občanov.
Oslavy 6. výročia Februárového víťazstva prebiehali i v školách a závodoch nášho mesta.
Oslava MDŽ.
8. marec 1954.
Oslava Medzinárodného dňa žien konala sa 8. marca 1954 o 19. hodine v divadle Domu
osvety. V rámci kultúrneho programu bol prejav o význame MDŽ, o úspešnom boji
pokrokových žien na celom svete za uchovanie mieru. Prejav povedala zástupkyňa Krajského
výboru žien, ktorá poukázala na postavenie žien v našom ľudovodemokratickom štáte a na
ich významnú účasť pri budovaní socializmu. Je však potrebné ešte viac zaktivizovať naše
ženy a zapojiť ich do všetkých zložiek nášho verejného života, aby ich pomoc pri budovaní
socializmu bola ešte výdatnejšia.
Výročie narodenia V. I. Lenina.
21. apríl 1954.
21. apríla 1954 v našom meste boli oslavy 84. výročia narodenia V. I. Lenina, zakladateľa
víťaznej strany proletariátu a zakladateľa prvého socialistického štátu. Osadenstvo závodov,
v úradoch a žiactvo v školách pred nástupom do práce boli oboznámení so životom s dielom
Lenina z príležitosti výročia jeho narodenín. Večer o 19. hod. v Divadle domu osvety bola
usporiadaná slávnostná akadémia. Obsiahlu prednášku o Leninovi, jeho živote a práci,
venovanej proletariátu na celom svete, mal s. Jozef Radošinský.
Oslavy 1. mája 1954
Oslavy Sviatku práce i tohto roku vyzneli mohutne a boli prehliadkou budovateľského
a mierového úsilia našich pracujúcich. Už v skorých ranných hodinách, ako obvykle,
radostnú náladu vzbudzovala hudba, rozliehajúca sa ulicami nášho mesta. Z dedín do nášho
okresného mesta neustále prichádzali krojované skupiny a ostatní pracujúci s alegorickými
vozmi, transparentmi, zástavami a doprovodom hudby. O 9,30 bol mohutný sprievod ulicami
nášho mesta, ktorého sa zúčastnilo do 14.000 ľudí.
Slávnostný prejav mal zástupca KV KSS na Stalinovom námestí. Popoludní oslavy Sviatku
práce pokračovali ľudovou veselicou v parku.
Lekársky obvodný systém
Dňom 1. mája 1954 bol zavedený lekársky obvodný systém. V meste Piešťany bolo
zriadených 5 zdravotných obvodov. Každému zdravotnému obvodu bol pridelený zdravotný
personál. Týmto zriadením je lepšie postarané o zdravie obyvateľstva nášho mesta.

Voľby do NV.
16. máj 1954.
Dňa 16. mája 1954 konali sa na území našej Republiky voľby do národných výborov
všetkých stupňov. V deň volieb naše mesto bolo slávnostne vyzdobené. Sám priebeh volieb
bol dôstojný, občania nášho mesta pri voľbách ukázali svoju vyspelosť a lásku k nášmu
ľudovodemokratickému zriadeniu. Z celkového počtu voličov zúčastnilo sa v našom meste
11.118 voličov, t.j. 99,6 % voličov zapísaných vo voličských zoznamoch. Z tohto počtu
10.357 voličov odovzdalo svoje hlasy pre kandidátov NF, čo je 93,15 %. Proti kandidátom
NF hlasovalo celkom 761 voličov, čo je 6,85 % voličov.
Do pléna MNV Piešťany bolo zvolených 100 členov. Sociálne zloženie pléna je takéto: 25
robotníkov, 5 členov JRD, 12 malých a stredných roľníkov, 38 ostatných pracujúcich, 19
žien a 1 príslušník ČSM.
Voľba predsedu, tajomníka a členov Rady MNV.
26. máj 1954.
Dňa 26. mája 1954 konalo sa I. riadne zasadnutie novozvoleného pléna MNV v Piešťanoch.
Zo 100 novozvolených členov pléna prítomných bolo 91; 8 neprítomných členov pléna
bolo ospravedlnené. Po zložení sľubu nových členov NV pristúpilo sa k voľbe predsedu,
tajomníka, podpredsedu a ostatných členov Rady MNV. Za predsedu bol zvolený s. Štefan
Kubo, za podpredsedu s. Vladimír Dugát, za tajomníka s. Rudolf Habán. Za ďalších členov
Rady boli zvolení: s. dr. Ladislav Bertoli, s. Gašpar Madlo, s. Anna Zajíčková, s. Ignác
Bábsky, s. Vojtech Majerčák a s. Michal Vavro.
Odbory pri MNV Piešťany. Utvorenie.
29. máj 1954.
Na základe § 10, vlád. nar. čís. 23/24 Sb. Rada MNV Piešťany na svojej schôdzi dňa
29. mája 1954 navrhla zriadiť pri MNV Piešťany nasledovné odbory:
1.) odbor
poľnohospodársky; 2.) odbor finančný; 3.) odbor miestneho hospodárstva; 4.) odbor školstva,
osvety a zdravotníctva; 5.) odbor pre vnútorný obchod; 6.) odbor pre vnútorné veci; 7.)
odbor pre výstavbu; 8.) odbor bytový; 9.) odbor organizačnokontrólny. Ďalej Rada MNV
uzniesla sa na zriadení plánovacej komisie a miestneho výboru pre telesnú výchovu a šport.
Oslavy MDD.
5. – 6. jún 1954.
V dňoch 5. a 6. júna 1954 prebiehali v našom meste oslavy Medzinárodného dňa detí. 5.
júna konali sa oslavy v školách nášho mesta, popoludní boli spoločné oslavy v parku pri
Hudobnom pavilone, 6. júna bol v našom meste slet pionierov z celého okresu. V parku pri
Hudobnom pavilone od 10. hod. začal sa bohatý kultúrny program súborov. O význame
Medzinárodného dňa detí mala prejav s. Mária Štefková. Popoludní v kine Moskva bola
prehliadka prác mladých technikov. Oslavy Medzinárodného dňa detí konali sa v znamení
hesla: Bojujeme za svetový mier a tým aj za šťastie detí na celom svete.
Rozpočet MNV Piešťany.
12. jún 1954.
Rada MNV Piešťany na schôdzi dňa 12. júna 1954 prerokovala, ustálila a na schválenie

ONV v Piešťanoch predložila rozpočet MNV Piešťany na rok 1954. Úhrn všetkých príjmov,
okrem regulačných daní, je 2,513.400.- Kčs, úhrn výdavkov je 6.093.500.- Kčs. Schodok
medzi príjmami a výdavkami bude hradený MNV z regulačných príjmov.
Provizórny most cez Váh. Odovzdanie do prevádzky
12. jún 1954.
Dňa 12. júna 1954 bol slávnostne daný do prevádzky provizórny most cez Váh, spojujúci
mesto s kúpeľným ostrovom. Krytý kolonádny most železobetónovej konštrukcie cez Váh
v Piešťanoch, postavený v rokoch 1931 až 1933, bol ustupujúcimi nemeckými fašistickými
vojskami začiatkom apríla 1945 zničený. Mesto Piešťany tým utrpelo veľkú škodu, lebo
bola zničená krásna a nákladná stavba. Po prechode frontu na obnovenie premávky bolo
postavené cez Váh úzke drevené provizórium. Rozvodnený Váh, hlavne na jar, neustále
ohrožoval tento provizórny drevený most, už i tak značne poruchaný. Z príležitosti X. zjazdu
KSS posádková správa v Piešťanoch dala si ako záväzok rozobrať nevyhovujúci drevený
most a a na jeho miesto vybudovať montovanú lávku na drevených pilotách. Tento záväzok
k X. zjazdu KSS, ktorý bol aj veľkým darom pre naše mesto, naša ľudovodemokratická
armáda splnila o 110 dní skôr, ako bol daný záväzok. O stavbu provizórneho mostu cez Váh
sa obzvlášť zaslúžil člen pléna MNV Piešťany, plukovník s. Kunic. MNV v Piešťanoch do
3. júla 1954 zaslal vďakovné prípisy do rodných miest a obcí trvalého bydliska príslušníkov
armády, ktorí pracovali na výstavbe provizórneho mostu cez Váh.
Plán žatvy a mlatby.
26. jún 1954.
Na zasadnutí Rady MNV dňa 26. júna 1954, tajomník MNV s. Rudolf Hában oboznámil
členov Rady s plánom žatvy a mlatby v našom meste. Podľa tohto plánu žatevné a mlatebné
práce v našom meste budú prevedené takto: za 16 dní na JRD, u súkromného sektoru za
20 dní. Na JRD v Piešťanoch bude zožaté 107,3 ha obilnín a u súkromného sektoru 693
ha. Výmlat bol odhadnutý na 18.758,71 q. Podmietka bude prevedená na 620 ha a zmesiek
bude zasiatych na 6 ha. Na prevedenie týchto prác je k dispozícií u JRD 27 ľudí, 5 párov
poťahov, 4 samoviazače, 1 kosačka, 6 hrabačiek, 2 mláťačky, 1 kombajn, 2 traktory a 3
podmietacie pluhy. U súkromného sektoru bude pracovať 175 ľudí, 130 párov poťahov, 25
samoviazačov, 25 hrabačiek, 8 mláťačiek, 5 traktorov a 3 stabilné motory. Rada MNV bude
priebehu žatvy a mlatby venovať mimoriadnu pozornosť, aby úroda z našich polí bola načas
zobratá a tiež, aby výkup prebiehal hladko a načas.
Zmena podpredsedu MNV Piešťany.
26. jún 1954.
Dňa 26. júna 1954 Rada MNV Piešťany na svojej schôdzi vyhovela žiadosti podpredsedu
MNV s. Vladimíra Dugáta a uvoľnilo ho z tejto funkcie, nakoľko menovaný, ktorý je
učiteľom, nechcel prerušiť na 3 roky školskú službu, čo by mu značne nevyhovovalo ani
po stránke učiteľskej praxe. Na funkciu podpredsedu MNV Rada MNV navrhla s. Vojtecha
Majerčáka.
Oprava Domu osvety
Roku 1954 bývalé kino Hviezda bolo pridelené Domu osvety v Piešťanoch, ktorému slúži

ako divadelná miestnosť. Koncom júna 1954 na tomto divadle DO boli dokončené generálne
opravy. Po ich prevedení divadlo na čas a núdzove vyhovuje, lebo dnešným požiadavkám
po stránke kultúrnej už nevyhovuje. Je zastaralé, malé, má 364 sedadiel, nemá šatní. Stavba
je drevená, zložená z dielcov. R. 1900 slúžila ako objekt na výstavišti v Budapešti. Majitelia
kúpeľov ju zakúpili a premiestnili do Piešťan. Úplná prestavba a dokonalá úprava by si
vyžiadala veľkých nákladov a nakoniec by pre Piešťany toto divadlo nezodpovedalo, lebo
je malé. Piešťany ako svetové kúpelné miesto, potrebujú väčšie divadlo, moderne vybavené.
Terajšie divadlo DO by mohlo slúžiť ako bábková scéna pre výchovu našej mládeže.
IV. Piešťanský trojuholník.
11. júl 1954.
11. júla 1954 o 14.30 bol v Piešťanoch usporiadaný rýchlostný motocyklový okruh ako
miestny pretek pod názvom: IV. Piešťanský trojuholník. Preteku sa zúčastnilo 70 pretekárov
všetkých tried. V triede do 250 ccm zvíťazil známy piešťanský pretekár s. Eduard Bertoli na
stroji Walter 250. Preteku sa prizeralo do 18.000 divákov.
10. výročie SNP.
28. – 29. august 1954.
Oslavy 10. výročia Slovenského národného povstania konali sa v našom meste 28. a 29.
augusta 1954. Predpoludním sa konalo zasadnutie pléna MNV Piešťany. Na zasadnutí
predseda MNV s. Štefan Kubo mal slávnostný prejav o historickom význame SNP
a o význame jeho 10. výročia. Popoludní k pomníku padlých hrdinov boli položené vence.
29. augusta bola na Stalinovom námestí manifestácia za veľkej účasti obecenstva. Počas
osláv mesto bolo slávnostne vyzdobené.
Basketbalové stretnutie.
16. august 1954.
Dňa 16. augusta 1954 z príležitosti Spartakiády ROH zahrala DŠO Slavoj basketbalové
stretnutie žien s družstvom žien z Číny. Basketbalové stretnutie bolo na boxovom štadione
v Piešťanoch pred 1.500 divákmi. Vyhralo družstvo žien z Číny a to v pomere 58 : 46.
V reprezentačnom družstve Slavoj boli aj dve ženy z piešťanského Slavoja a to Edita
Schottertová a Marta Mišurová.
Okresný pioniersky dom.
V školskom roku 1953/54 a to v I. polroku, Okresný pioniersky dom mal 37 záujmových
krúžkov, ktoré navštevovalo 387 detí. V II. polroku bolo 27 krúžkov. Priemerná týždenná
návšteva krúžkov je 223 detí. Koncom druhého polroka počet záujmových krúžkov opäť
vzrástol na 37. Počet zapísaných detí bol 502. Boli to žiaci 4. a 8. triedy všetkých piešťanských
škôl. Záujmové krúžky viedli externí učitelia, počtom 20. Z toho počtu z radov učiteľov
boli piati, 2 výtvarníci, ostatní boli zo závodov a z ČSM Piešťany. Počet miestností bol pre
krúžkovú činnosť 8 a pre masovú činnosť je jedna miestnosť.
Škola pri detskom rehabilitačnom ústave. Založenie.
1. september 1954.
Dňom 1. septembra 1954 bola zriadená škola pri detskom rehabilitačnom ústave v Piešťanoch.

Škola je umiestnená v liečebnom ústave „Pro Patria“. Má 4 triedy a 1 triedu materskej
školy. Riaditeľom školy je s. Pavol Riška. Škola bola zriadená pre deti reumatické, ďalej
pre deti po kĺbových operáciách a po obrne. Školu navštevuje asi 80 detí, ktoré sú na liečení
v Piešťanoch z celej republiky. I tu sa ukazuje starostlivosť našej strany a vlády o zdravie
a kultúrne blaho našich detí.
Výsledky JRD v Piešťanoch.
V hospodárskom roku 1953/54, i keď náš okres bol postihnutý katastrofálnym suchom,
prietržou mračien a krupobitím, predsa JRD v Piešťanoch dosiahlo dobré výsledky.
Hospodárenie družstva dovolilo, aby družstvo svojim členom riadne vyplatilo doplatky
na pracovné jednotky. Na pracovnú jednotku sa plánovalo vyplatiť Kčs 10.-, v skutočnosti
bolo vyplatené Kčs 11.-. JRD dosiahlo v tomto hospodárskom roku značné úspechy a tak
ako v minulom roku i teraz riadne splnilo svoje dodávky. Hospodárske výsledky JRD
v Piešťanoch dokazujú, že družstvo je na dobrej ceste a jeho výsledky budú dobrým
príkladom pre rozšírenie členskej základne.
Piešťany – kúpeľné miesto medzinárodného významu.
9. september 1954.
Uznesením vlády z 9. septembra 1954 Piešťany boli prehlásené za kúpeľné miesto
medzinárodného významu jediné na Slovensku. Týmto naše mesto opäť sa stáva strediskom
návštevníkov z cudziny. Z tej príčiny je potrebné venovať zvýšenú pozornosť piešťanským
pomerom a požiadavkám, kladených na naše mesto z hľadiska cudzineckého ruchu. Ide
predovšetkým o riešenie dôležitých úloh na úseku kultúry a osvety, na úseku mestskej
hygieny a zásobovania a iných zložiek kúpeľného života.
Deň čsl. armády.
2. - 3. október 1954.
Oslavy Dňa československej armády sa konali v našom meste v dňoch 3. a 4. októbra 1954,
spoločne s oslavami 10. výročia bojov o Duklu. Oslavy sa začali v sobotu 2. októbra 1954
a to popoludní kolobežkovými pretekmi detí. Po nich bolo kladenie vencov k pomníku
padlých. Po kladení vencov bolo slávnostné čepobitie miestnej posádky, zakončené veľkým
ohňostrojom. 3. októbra dopoludnia bola otvorená výstava Sväzarmu v Kursalone. V kine
Moskva boli zase premietané krátke filmy s tématikou zo Slovenského národného povstania.
Odpoludnia bolo brannošportové vystúpenie na footbalovom ihrisku. Večer v hoteli
Lipa a v hostinci Na Vršku bola ľudová veselica pod heslom „večer družby s armádou“.
Obyvateľstvo nášho mesta hojnou účasťou na všetkých podnikoch usporiadaných v rámci
osláv Dňa československej armády prejavilo lásku k našej ľudovodemokratickej armáde,
ktorá stráži pokojné budovanie našej vlasti.
Kúpeľná komisia pri MNV. Zostavenie.
9. október 1954.
Predseda MNV v Piešťanoch s. Štefan Kubo na zasadnutí Rady MNV dňa
9. októbra
1954 oboznámil členov Rady s návrhom na ustálenie Kúpeľnej komisie pri MNV Piešťany.
Kúpeľná komisia pri MNV bude sa starať o riešenie otázok, týkajúcich sa rozvoja kúpeľníctva
a takto bude poradným orgánom Rady MNV vo veciach výstavby a zveľadenia našich

kúpeľov. Rada MNV v Piešťanoch návrh predsedu prijala a prikročila k zostaveniu kúpeľnej
komisie. Za predsedu Kúpeľnej komisie Rada MNV menovala s. Vladimíra Beláčika, za
podpredsedu s. Gašpara Madlu, za tajomníka s. Ing.Husku ako aj 13 členov tejto komisie,
ktorí zastupujú všetky odvetvia, zainteresované v kúpeľníctve. Rada MNV očakáva že
kúpeľná komisia konštruktívnymi návrhmi a opatreniami pomôže pri zabezpečovaní úloh,
kladených na Piešťany ako kúpeľné miesto.
Kúpeľný štatút – schválenie.
15. október 1954.
Kúpeľná komisia MNV v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 1954 vypracovala
návrh kúpeľného štatútu. Tento návrh bol dôkladne premyslený a pečlivo zostavený. Rada
MNV Piešťany dňa 19. októbra 1954 predložený návrh kúpeľného štatútu schválila a uložila
Kúpeľnej komisii pri MNV, aby v subkomisiách návrh kúpeľného štatútu podľa jednotlivých
kapitol bol prejednaný a aby bol vypracovaný návrh podrobných opatrení, týkajúcich sa
rozvoja kúpeľného mesta Piešťany.
Zmena podpredsedu MNV Piešťany.
28. október 1954.
Podpredseda MNV Piešťany a člen Rady s. Vojtech Majerčák vzdal sa svojej funkcie.
Túto funkciu zastával už dlhší čas a zo zdravotných príčin nemôže ďalej ju zastávať. Rada
MNV Piešťany na zasadnutí dňa 28. októbra 1954 vzdanie sa funkcie prijala. Za nového
podpredsedu MNV navrhla zvoliť s. Michala Poláčka. Plénum MNV v Piešťanoch to aj
schválilo.
Zahájenie Mesiaca ČSP.
5. november 1954.
Dňa 5. novembra 1954, v podvečer 37. výročia VOSR, vo večerných hodinách v strede
mesta Piešťany konal sa veľký pochodňový sprievod našej armády, mládeže a obyvateľstva
z príležitosti otvorenia Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Sprievodu sa
zúčastnilo okolo 2.500 občanov.
Štafeta posolstva a mieru.
6. november 1954.
Jednou z dôležitých akcií Mesiaca ČSP bola štafeta posolstva a mieru. Hviezdicová štafeta
konala sa v 37. výročie VOSR, 6. novembra 1954. Prebiehala všetkými obcami nášho okresu.
V popoludňajších hodinách dobehla zo všetkých smerov okresu na Stalinove námestie
v Piešťanoch, kde bola usporiadaná okresná manifestácia pracujúcich z príležitosti 37.
výročia VOSR. Štafety sa zúčastnilo 1.290 občanov, z toho bolo 171 cyklistov. 14. novembra
1954 cez naše mesto prebehla hlavná štafeta južnej vetvy. Táto štafeta bola v našom meste
srdečne a za hojnej účasti obyvateľstva privítaná.
Výhľadový plán výstavby Piešťan.
22. november 1954.
Rada MNV na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22. novembra 1954 prerokovala návrh
plánu na výstavbu komunikácií v našom meste, ktorý sa má realizovať až do roku 1960.

Do plánu je pojatá výstavba štátnych ciest, mostov, miestnych komunikácii, vodovodu
a kanalizácie, regulácie a meliorácie. Súčasne Rada MNV zostavila komisiu pri MNV,
ktorá bude mať na starosti úpravu a vzhľad mesta. Do komisie pre úpravu a estetický
vzhľad mesta boli zvolení nasledovní: S. Michal Poláček za MNV ako predseda komisie.
S. Štefan Vavrovič za MH; dr. Ladislav Bertoli ako hygienik; s. Pavol Valo za bezpečnosť;
s. Ján Feranec za bytové hospodárstvo; s. Štefan Duran za stavebníctvo; s. Jozef Kollár
za maliarstvo; s. Jozef Hmiro za Oblastné služby; s. Margita Švecová za VŽ; s. Štefan
Pobjecký ako zapisovateľ komisie. Štátne kúpele v Piešťanoch boli upovedomené, aby do
komisie určili svojho zástupcu.
Voľby do NZ a SNR.
28. november 1954.
Voľby do NZ a SNR konali sa na území našej Republiky dňa 28. novembra 1954. V meste
Piešťany bolo zostavené 10 volebných stredísk. V zozname voličov bolo zapísaných 11.374
voličov. Z tohto počtu voličov hlasovacie lístky boli vydané 11.108 osobám pre voľbu
do SNR. Hlasovania sa zúčastnilo 10.996 osôb, teda 96,67 %. Odovzdaných bolo 10.990
platných lístkov, z ktorých pre kandidáta SNR s. Gejzu Hanzela bolo 10.967 hlasov, teda
99,79 %. Proti kandidátovi bolo odovzdaných 23 hlasov.
Z rovnakého počtu zapísaných voličov tiež 11.108 osobám boli vydané hlasovacie lístky pre
voľbu NZ. Hlasovania zúčastnili sa 11.015 osôb, teda 96,84 %. Odovzdaných bolo 11.010
platných hlasovacích lístkov, z toho pre kandidáta s. Pavla Dávida bolo odovzdaných 10.987
hlasov, t.j. 99,79 %. Proti kandidátovi bolo odovzdaných 23 hlasov. Z rovnakých výsledkov,
ako pri voľbách do NV, zračí sa uvedomelosť našich občanov, ktorí svojou účasťou pri
urnách i samým volebným aktom prejavili svoju oddanosť k nášmu ľudovodemokratickému
zriadeniu. V deň volieb do NZ a SNR naše mesto bolo dôstojne vyzdobené.
Zakončenie Mesiaca ČSP.
11. december 1954.
Slávnostné zakončenie Mesiaca ČSP bolo 11. decembra 1954. Z príležitosti ukončenia
Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva v divadle Domu osvety vystúpil 120 členný
kolektív SĽUK-u s dvoma predstaveniami. V liečebnom dome Slovan bol usporiadaný
„Večer československo-sovietskej družby.“ Prítomných bolo 500 občanov i hosť z SSSR.
Akcia úpravy a zveľaďovania miest a obcí.
9. december 1954.
Dňa 9. decembra 1954 na zasadnutí NV tajomník MNV Piešťany s. Rudolf Habán oboznámil
členov NV s cieľom vládneho uznesenia zo dňa 30. septembra 1954, ktoré ukladá NV,
aby v rámci akcie úpravy a zveľaďovania miest a obcí k 10. výročiu oslobodenia ČSR
slávnou Sovietskou armádou v rámci brigád, zložených z občanov boli upravené naše mestá
a dediny. V našom meste bude sa prevádzať úprava ulíc, námestí, sadov tak, aby tieto boli
skutočne vkusne upravené. Z tej príčiny už 12. decembra koná sa národná smena, v rámci
ktorej sa započnú práce s úpravou priestranstiev a ulíc. Úlohou MNV je získavať občanov,
aby v rámci dobrovoľných brigád prispeli ku okrášleniu nášho mesta do mája 1955, aby
Piešťany krajším vzhľadom oslávili 10. výročie oslobodenia našej vlasti.

Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch
Počet odliečených osôb v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov, Vojenského kúpeľného
ústavu v Piešťanoch a v liečebných domoch ROH v Piešťanoch bol v roku 1954 12.953.
Z tohto počtu v liečebných domoch ROH bolo 6.018 osôb. V porovnaní s minulými rokmi
javí sa klesajúca tendencia počtu odliečených osôb v liečebných domoch Čsl. štátnych
kúpeľov Piešťany. Je to spôsobené a odôvodnené tým, že od roku 1953 stúpol počet pacientov
ťažko mobilných, liečených doteraz väčšinou ambulantne v domácom ošetrení. Liečenie
týchto pacientov prevádza sa teraz v kúpeľných domoch a vyžaduje dlhú liečebnú dobu. Tak
napríklad v liečebnom dome „Pro Patria“ po celé posledné dva roky je veľký počet imobilných
pacientov. Komplexnou dlhšie trvajúcou liečbou i u nich je možno dosiahnuť také zlepšenie,
že stavajú sa schopnými samoobsluhy. V roku 1954 z celkového počtu kúpeľných hostí bolo
32 cudzincov. Z nich významnejšie osobnosti boli: Georg Georgescu s manželkou, riaditeľ
filharmónie v Bukurešti. Oľga Grosfeldura, manželka ministra z Varšavy.
Pre pacientov bolo prednesené 125 prednášok kultúrneho a ideovopolitického charakteru,
aby pacienti boli informovaní o našom hospodárskom, politickom a kultúrnom napredovaní.
Ďalej boli usporiadané početné slávnostné akadémie, spomienkové večery, výstavy kníh
a pod.
Čsl. štátne kúpele majú pre pacientov zriadené 4 knižnice a to: Liečebný ústav Thermia
má knižnicu, obsahujúcu 813 kníh a brožúr, jak slovenských, tak i českých, maďarských
a inojazyčných. Knihy sa požičiavajú dvakrát týždenne a to v utorok a piatok. Liečebný ústav
Slovan má knižnicu s 824 knihami. Požičiavajú sa dvakrát týždenne a to v stredu a v sobotu.
Liečebný ústav Pro Patria má knižnicu so 711 knihami. Knihy sa vypožičiavajú v pondelok
a vo štvrtok. Detský rehabilitačný ústav má knižnicu, v ktorej je 143 kníh pre mládež.
Knižnica bola zriadená roku 1954. Pre zpríjemnenie pobytu pacientov v liečebných domoch
učinkuje šesť razy týždenne hudobný súbor bratov Kováčovcov, ktorý je v kúpeľoch od roku
1949. Denne učinkuje dvakrát a to poobede, kedy sú koncerty a večer, kedy je pobavenie
pri hudbe s tancom. Cez letné mesiace miesto popoludňajších koncertov vyhrávajú cez
obed a večeru v jedálni pre pacientov. Cez letné mesiace učinkuje pre pacientov Hudobnom
pavilone v parku kúpeľný orchester, ktorý máva obyčajne 30 členov. Odznievajú tu rôzne
skladby svetových i našich popredných skladateľov. Do roku 1953 orchester viedol dirigent
Henšl a v roku 1954 Miloš Zelenka zo Štátnej opery v Brne. Orchester hrá šesť dní v týždni,
denne dvakrát, okrem nedele, kedy učinkuje tri razy. Táto hudobná sezóna začína sa 1. júna
a končí 31. augusta. Je veľmi navštevovaná.
Hydrogeologické výzkumné práce
Československé štátne kúpele v Piešťanoch prevádzali i v roku 1954 rozsiahle hydrogeologické
výzkumné práce, ktoré si vyžiadali nákladu Kčs 696.000.-. Bolo prevedených 7 vrtov. Vrt
č. 1, ktorého sonda je situovaná v trojuholníku prameň Trajan-Crato-Pro Patria. Sonda bola
navŕtaná do hĺbky 53 m a má kladný výsledok. Teplota termálnej vody, na ktorú sa prišlo,
je 67° C, obsah sírovodíka 9-11 mg/1, výdatnosť 25-30 lit/sec. Sonda bude v roku 1955
definitívne adjustovaná ako hlavný prameň.
Vrt č. 2, konaný medzi budovami Napoleonských kúpeľov a ž do hĺbky 235 m, mal negatívny
výsledok, po ňom sonda bola zablombovaná.
Vrt č. 3 konal sa na ľavom brehu obtokového ramena Váhu. Vo vrte sa pokračuje do hĺbky
150 m.

Vrt č. 4 konal sa vo vzdialenosti 8 metrov od vrtu č. 1, smerom na studňu Pro Patria. Dosiahli
sa rovnaké výsledky ako u sondy V1, preto i tento vrt bude zapojený do termálnej siete.
Vrt č. 5 konal sa na ľavom brehu obtokového ramena Váhu u bývalého židovského cintorína
do hĺbky 130 m. Prišlo sa na termálnu vodu s teplotou 69,8 ° C, s výdatnosťou 10-13 lit/sec.
Vrt č. 6 bol urobený neďaleko vrtu č. 5, za účelom zistenia smeru poklesnutia geologického
zlomu.
Vrt č. 7 konal sa priamo do studne Trajan dvoma pomocnými sondami do hĺbky 11,20 m.
Cieľom toho vrtu je lepšie využitie termálnej studne Trajan i pri vyšších stavoch vodnej
hladiny Váhu. Tým sa zvýšila výdatnosť a kvalita prameňa Trajan.
Stavby v roku 1954
Roku 1954 bolo v Piešťanoch vystavených 10 rodinných domkov. Tiež bola vystavená budova
T13 s 18 bytovými jednotkami nákladom Kčs 1.400.000.-. V roku 1954 bolo položené na
Sasinkovej ulici vodovodu a kanalizácie v dĺžke 380 bm, na Roosweltovej v dĺžke 750 bm
a kanalizácie v dĺžke 350 bm. Okrem uvedeného rozšírenia siete vodovodu a kanalizácie bol
daný dňa 2. novembra 1954 do prevádzky doplňujúci zdroj vody a to studňa v parku. Taktiež
boli zabudované dva nové vrty vodného zdroja v časti chotára Červené vŕby v Piešťanoch
a na týchto bol prevedený čerpací pokus. Jeho výsledok je vyhovujúci a dostačujúci zdroj
vody, získaný v uvedených miestach bude po investičnej výstavbe zásobovať v žiaducej
miere obyvateľstvo mesta pitnou vodou.
Dom osvety. Činnosť
Hlavným programom činnosti Domu osvety v Piešťanoch v roku 1954 boli prípravy volieb.
Dom osvety v tom smere viedol rozsiahlu agitačno-propagačnú činnosť v príprave volieb
do NV a potom volieb do SNR a NZ. V tejto akcii bolo zapojené všetky súbory ĽUT, ktoré
v predvolebnej kampani vystupovali so svojím programom na rôznych verejných pohovoroch,
pri predstavovaní kandidátov voličom a pod. V predvolebnej kampani v máji 1954 zavítal
do Piešťan VUS z Bratislavy, ďalej 180 členný vojenský súbor z Prahy. Vystúpenie súborov
bolo na footbalovom štadione za veľkej účasti obyvateľstva.
V roku 1954 vystúpilo v našom meste niekoľko razy Krajské divadlo z Nitry s hodnotnými
hrami. Po stránke hospodárskej DO previedol generálnu opravu divadla Domu osvety
nákladom 120.000.- Kčs a opravu Domu osvety nákladom 20.000.- Kčs, ktoré boli DO
poskytnuté v rámci generálnych opráv. Celkový príjem Domu osvety v roku 1954 bol vyše
400.000.- Kčs, z čoho 200.000.- Kčs získal DO z vlastnej činnosti. Koncom roku 1954 Dom
osvety mal 3 pracovné sily.
Okresná ľudová knižnica
V júni 1954 Okresná ľudová knižnica sa presťahovala na Pavlovovu ulicu do budovy Domu
osvety. Je umiestnená v bývalej reštaurácii. Stav knižnice ku koncu r. 1954 je 7.200 kníh.
Ročných výpožičiek bolo 16.532.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1954 narodilo sa 403 detí. Z toho 185 chlapcov a 218 dievčat. Novonarodených
zomreli 4 chlapci a 6 dievčat, spolu 10.
Dospelých zomrelo 140; z toho bolo 73 mužov a 67 žien.
Uzavretých sobášov bolo 143.

Rok 1955
Zriadenie odborov pri MNV.
31. január 1955.
Dňa 31. januára 1955 plénum Národného výboru v Piešťanoch bolo schválilo rozhodnutie
Rady Miestneho národného výboru, podľa ktorého na MNV Piešťany boli zriadené
odbory. Súčasne boli schválení vedúci jednotlivých odborov a to: s. Jozef Sklenár pre
odbor poľnohospodársky, s. Štefan Vavrovič pre odbor miestneho hospodárstva, obchodu
a priemyslu, s. Mikuláš Brunovský pre odbor finančný, s. Žanka Beerová pre odbor
školský a kultúru, spojený s odborom zdravotníctva a odborom sociálneho zabezpečenia, s.
Margita Drahovská pre odbor vnútorných vecí, spojený s odborom všeobecným a odborom
pracovných síl, s. Mikuláš Vojtko pre odbor výstavby.
Súčasne Národný výbor sa jednohlasne uzniesol, že za predsedu zreorganizovanej Trestnej
komisie menuje s. Gašpara Madlu, člena Rady MNV. Súčasne boli schválení členovia
Trestnej komisie a to: s. Martin Baranovič, s. Michal Šebo, s. Vojtech Majerčák a s. Juraj
Orviský a s. Anna Faltusová ako náhradníci.
Plán rozvoja Piešťan.
25. február 1955.
Dňa 25. februára 1955 MNV v Piešťanoch na svojom zasadnutí vytýčil a prerokoval plán
rozvoja nášho mesta na rok 1955 z príležitosti blížiaceho sa X. výročia oslobodenia našej
vlasti Sovietskou armádou. Bolo poukázané na veľmi pekné a hodnotné záväzky, ktoré si
dali členovia JRD v Piešťanoch. Naši družstevníci sa zaviazali zvýšiť výrobu mlieka z 1690
litrov na 1800 litrov na kus a rok, čo znamená, že v roku 1955 dodajú nad povinnú dodávku
štátu 20.000 litrov mlieka. V roku 1955 dodajú nad povinnú dodávku i dvadsať tisíc vajec,
100 q bravčového mäsa a 30 q hovädzieho mäsa. Súkromne hospodáriaci malí a strední
roľníci sa zaviazali, že v roku 1955 nad plánované dodávky odovzdajú štátu o 6455 kg viac
bravčového mäsa, 5.095 kg hovädzieho mäsa, o 7100 litrov viac mlieka a o 4650 kg viac
obilia. Pracujúci našich závodov, úradov a škôl na svojich celozávodných schôdzach sa
zaviazali, že v rámci úpravy a zveľadenia nášho mesta vo forme brigád odpracujú 30.686
hodín.
Na zasadnutí NV bol schválený i návrh na zriadenie uličných výborov v počte 29. Úlohou
uličných výborov je byť pomocníkom NV a ich rád pri ich styku s občanmi.
Oslavy MDŽ.
7. marec 1955.
Oslavy Medzinárodného dňa žien boli dňa 7. marca 1955. Pre ich prípravu bola zriadená
komisia a bolo zostavených 120 agitačných dvojíc, ktoré chodili po domácnostiach v našom
meste, vysvetľovali občanom význam Dňa žien a pozývali ich na oslavu. Oslava bola
v divadle Domu osvety. Zúčastnilo sa jej asi 760 občanov. O význame Medzinárodného dňa
žien prehovorila zástupkyňa Výboru žien pri MNV v Piešťanoch s. Ľudmila Dvoráková.
Odmenenie vzorných pracovníčiek previedol tajomník ONV v Piešťanoch, s. Ján Číž.
Odmenených bolo 29 vzorných pracovníčiek. Potom nasledoval hodnotný kultúrny program,
spestrený vystúpením súboru Záhorák.

Záverečný účet MNV.
18. marca 1955.
Rada MNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 18. marca a Národný výbor na zasadnutí dňa 28.
marca 1955 schválili záverečný účet MNV v Piešťanoch za rok 1954.
Vedúci finančného odboru s. Brunovský uviedol, že úhrn príjmov činí 5,951.335.- Kčs
a celkový úhrn výdavkov 5,806.690.40 Kčs. Vedúci finančného odboru uviedol, že
hospodárenie MNV v porovnaní s rokom 1953 sa zlepšilo a finančné prostriedky boli využité
hospodárne.
Oslavy oslobodenia Piešťan.
2. apríla 1955.
Oslavy oslobodenia Piešťan sa konali dňa 2. apríla 1955 o 13.30 na Stalinovom námestí
s týmto programom:
1.) Zahájenie a prejav predsedu MNV s. Štefana Kubu.
2.) Príležitostná báseň – predniesla žiačka Jedenásťročnej strednej školy v Piešťanoch.
3.) Prejav plukovníka s. Kunica.
4.) Kladenie vencov k pomníku padlých hrdinov.
5.) Internacionála.
Plukovník s. Kunic vo svojom prejave hovoril o dosiahnutých úspechoch a o zveľaďovaní
nášho mesta, ktoré sa dosiahlo za desať rokov v našom meste od jeho oslobodenia Sovietskou
armádou. Uviedol, čo všetko sa bude robiť v rámci úpravy miest a dedín v našom meste
a poukázal na najhodnotnejšie záväzky občanov, maloroľníkov, členov JRD, závodov a škôl
ohľadne tejto akcie. K pomníku padlých bolo položených sedem vencov. Na oslavách bolo
prítomných asi 3.500 občanov. Po oslavách prebiehala Krajská súťaž Ľudového umenia
tvorivosti v divadle domu osvety.
Rozpočet MNV na rok 1955.
21. apríla 1955.
Na zasadnutí Rady MNV v Piešťanoch dňa 21. apríla 1955 vedúci finančného odboru MNV
v Piešťanoch s. Mikuláš Brunovský oboznámil Radu s podrobným rozpočtom MNV na rok
1955. Rozpočet bol zostavený podľa daných smerných čísiel, určených ONV v Piešťanoch
a podľa návrhu finančného odboru Rady MNV v Piešťanoch. Podľa toho vlastné príjmy
činia Kčs 2,355.800.-. Podiely na štátnych daniach činia 3,338.000 Kčs. Spolu príjmy činia
5,693.800.- Kčs. Výdavky boli určené sumou Kčs 5,383.400.-. K navrhovanému rozpočtu
boli dané pripomienky a to, aby položky na niektoré kapitoly sa dodatočne zvýšili.
I. Okresná spartakiáda.
30. apríla – 1. mája 1955.
V dňoch 30. apríla a 1. mája 1955 konala sa v Piešťanoch I. Okresná spartakiáda.
30. apríla 1955 o 14. hodine na footbalovom ihrisku bolo spartakiádne vystúpenie mládeže.
Za školy I. stupňa nastúpilo 740 žiakov, za II. stupeň 2.030 žiakov a za III. stupeň 240
žiakov. Po nástupe cvičencov a po vztýčení štátnych zástav bol prejav o význame Okresnej
spartakiády. Potom žiaci 1. a 2. ročníka národných škôl previedli krásne cvičenie „Zlatá
brána“. Žiaci III. až IV. ročníka národných škôl previedli tiež malebné cvičenie s kockami.
Mohutným dojmom zapôsobilo cvičenie žiakov 6. až 8. tried. Žiaci III. stupňa tunajších

škôl previedli cvičenie s kockami a prostné cvičenie. Prostné cvičenie previedol aj dorast
telovýchovných úsekov Revolučného odborového hnutia a DŠO Sokol. Posledným
vystúpením bolo cvičenie dorasteniek škôl III. stupňa. Počasie počas spartakiády bolo
krásne, cvičenie prebiehalo hladko a zapôsobilo mohutným dojmom na množstvo divákov.
V nedeľu 1. mája o 14.hodine bolo vystúpenie dospelých. Prvým vystúpením bolo cvičenie
so stuhami, ktoré predviedli dorastenky škôl III. stupňa, ktoré svojím počtom a hlavne
harmonicky prevedením cvičenia opäť vzbudilo radostné nadšenie celého množstva
prítomných. Nasledovalo prostné cvičenie mužov a žien DŠO Sokol a telovýchovných
úsekov ROH. Nasledovalo ešte vystúpenie príslušníkov Sväzarmu, ktorí predviedli pozemnú
rozcvičku výsadkárov a šerm bodákom; nakoniec vystúpili príslušníci armády a krojované
skupiny ĽUT.
I. Okresná spartakiáda v našom meste sa plne vydarila, bola výrazom masového rozšírenia
telesnej výchovy. Prizeralo sa im množstvo divákov z celého okresu; všetci priebehom I.
Okresnej spartakiády boli nadšení.
Oslavy 1. mája.
1. máj 1955.
Oslavy 1. mája, sviatku práce a medzinárodnej spolupatričnosti robotníckej triedy na celom
svete, i v tomto roku vyzneli mohutne a v znamení boja za svetový mier. Oslavy Sviatku
práce, ako obvykle, sa začali ráno o 6. hod. slávnostným budíčkom. Po uliciach nášho mesta
vyhrávali dychové kapely a zo všetkých strán prichádzali manifestanti, aby spolu v radostnej
a pevnej družbe robotníka a roľníka oslávili Sviatok práce.
Vlastný priebeh osláv sa začal o 9. hod. pochodom prítomných občanov. Na oslavách
sa zúčastnilo vyše 17.000 ľudí. V mohutnom sprievode bolo nesených 315 zástav, 77
transparentov a 156 obrazov. V sprievode bolo 8 dychových hudieb.
Slávnostný prejav k manifestantom povedal tajomník ÚV KSS s. Dávid. Po manifestácii
pokračoval program osláv vystúpením I. Okresnej spartakiády.
Vo večerných hodinách bola ľudová veselica. Oslavy sa skončili mohutným ohňostrojom
v parku pri Váhu.
Oslavy 9. mája.
9. mája 1955.
Dňa 9. mája, v Deň víťazstva, bola v našom meste usporiadaná veľká manifestácia na
Stalinovom námestí. Na manifestácií sa zúčastnili pracujúci zo závodov, osadenstvo úradov
a žiactvo našich škôl. V sprievode bolo nesených 140 zástav, 60 obrazov štátnikov a 43
transparentov. Referát predniesol vedúci tajomník OV KSS s. Jozef Radošinský. Po referáte
bol kultúrny program na námestí, kde vystúpili súbory ĽUT s piesňami a tancami. Po skončení
manifestácie boli športové podujatia na footbalovom ihrisku a večer ľudová veselica.
Plavecké preteky.
7. – 8. júna 1955.
V dňoch 7. a 8. júna 1955 konali sa v Piešťanoch na kúpalisku Eva medzinárodné plavecké
preteky. Zúčastnili sa ich plavci z NDR, Rakúska, Maďarska, Rumunska a naši plavci, medzi
nimi aj Bačík z Piešťan. Záštitu nad pretekmi mal MNV Piešťany. Piešťanskí plavci, najmä
Bačík na pretekoch dosiahli krásne výsledky.

Týždeň priateľstva.
10. – 16. júna 1955.
Od 10. do 16. júna 1955 bol „Týždeň československo-nemeckého priateľstva“. V priebehu
Týždňa priateľstva občania nášho mesta boli oboznamovaní na besedách a v reláciách,
vysielaných miestnym rozhlasom o budovateľských úspechoch a o spoločnom mierovom
úsilí ľudu v NDR a pracujúceho ľudu našej vlasti. Zahájenie Týždňa priateľstva bolo 10.
júna o 11. hodine pred Hudobným pavilonom v parku. Tu vystúpil s hudobným programom
kúpeľný orchester a prejav k zhromaždeným občanom povedal s. Scher. V priebehu Týždňa
priateľstva konali sa v závodoch, úradoch a na školách besedy o priateľských vzťahoch
a o spolupráci pracujúceho ľudu našej vlasti s pracujúcim ľudom NDR. Ukončenie Týždňa
priateľstva bolo 16. júna 1955. O 19.30 pred Hudobným pavilonom sa opäť zhromaždili
občania nášho mesta. Kúpeľný orchester pod vedením s. Zelenku zahral niekoľko nemeckých
a slovenských skladieb. S. Scher vo svojom referáte poukázal na význam Týždňa priateľstva.
Nasledovali prednesy básní od Schillera. Prítomných bolo asi 500 občanov.
Oslavy MDD.
11. – 12. júna 1955.
V dňoch 11. a 12. júna konali sa v našom meste oslavy Medzinárodného dňa detí. 11. júna
popoludní v Okresnom pionierskom dome v Piešťanoch bolo veľké estrádne vystúpenie
pionierov a žiakov. Bolo spomenuté 30. výročie založenia známeho sovietskeho pionierskeho
tábora Artek. Potom boli odovzdané diplomy a ceny mladým technikom. Nakoniec bola
veľká pionierska veselica, ktorej sa zúčastnilo 370 žiakov.
12. júna o 9. hod. bol manifestačný odchod žiakov všetkých škôl pred Hudobný pavilon
v parku. Tu sa zhromaždilo aj veľa občanov. Oslavy zahájil predseda MNV s. Štefan
Kubo. O 10. hod. začal sa program osláv. Prejav o význame Medzinárodného dňa detí
a o starostlivosti o deti u nás povedala s. dr. Rakovská. Nasledoval bohatý kultúrny program,
v rámci ktorého vystúpil detský hudobný súbor z Gottwaldova.
Oslavy vyzneli manifestačne a radostne.
Akčný programový plán
Plnenie akčného programového plánu MNV v Piešťanoch ukazuje za prvý polrok 1955 tieto
výsledky:
V prvom polroku 1955 pri budovaní a politicko-hospodárskom rozvoji nášho mesta celkove
boli dosiahnuté radostné a hodnotné výsledky. V okrašľovacej akcii hlavne boli zaznamenané
pozoruhodné úspechy. Na jednotlivých úsekoch bol akčný programový plán splnený takto:
Na úseku poľnohospodárstva:
Rada MNV v Piešťanoch venovala otázke rozvoja poľnohospodárskej výroby zvýšenú
pozornosť. Jarné práce boli prevedené dľa plánu. MNV zabezpečil obrobenie všetkej pôdy
v katastri obce. Osev plôch jednotlivých kultúr bol u JRD splnený na 100 %, u súkromného
sektoru u niektorých kultúr dodržaný nebol, u niektorých, napr. u zemiakov, kukurice
a pšenice, bol prekročený. Dodržiavanie plánovaných stavov hospodárskych zvierat
k prvému polroku 1955 javí sa takto:
U JRD: hovädzí dobytok

105 %

ošípané
198 %
kone
108 %
hydina
208 %
U súkromného sektoru:
hovädzí dobytok
86 %
ošípané
99 %
kone
85 %
hydina
108 %
Výsledky plnenia dodávok voči štátu v našom meste za prvý polrok 1955 boli nasledovné:
U JRD: hovädzí dobytok
252 %
ošípané
148 %
mlieko
100 %
vajcia
100 %
U súkromného sektoru:
hovädzí dobytok
94 %
ošípané
71 %
mlieko
52 %
vajcia
52 %
Nedostatočné plnenie dodávok súkromným sektorom sa odôvodňuje vlaňajším neúrodným
rokom, ale tiež zastaralým hospodárením mnohých roľníkov.
Na úseku výstavby:
Úprava miestnych komunikácií sa prevádzala v rámci generálnych opráv na druhej časti
Malinovského ulice a začalo sa s úpravou prvej časti ulice Pavlovovej, dokončuje sa úprava
prvej časti Roosweltovej ulice. Previedla sa úprava celej Sasinkovej ulice, ulice Hoštáky,
Partizánskej a Poľnej cesty. Na úseku bytovej výstavby bola dokončená stavba 18 bytových
jednotiek pre národný podnik Kovotechna na Floreáte. Ďalej pokračuje sa vo stavbe 24
bytových jednotiek pre Hydrostav a 8 bytových jednotiek pre ONV na Stalinovom námestí.
Začiatkom roku sa začalo s výstavbou 18 bytových jednotiek pre MNV na Vajanského ulici
a s výstavbou 12 bytových jednotiek pre STS tiež na Vajanského ulici. V rámci drobnej
bytovej výstavby bolo v meste od r. 1953 rozostavených celkom 215 rodinných domkov,
z ktorých je ukončených 25.
Akcia „M“ a okrášľovacia akcia.
V rámci komunikačných prác sa začalo s novostavbou Sasinkovej ulice, ktorá bude
v krátkom čase dokončená. Tiež podstatne bola upravená prvá časť priestranstva za kostolom
v starých Piešťanoch. V rámci okrášľovacej akcie v prvom polroku 1955 bolo upravené
Námestie 1. mája a priestranstvo pred Stavebným podnikom okresu Piešťany. Začala sa
úprava priestranstva na Vŕšku, potom pri evanjelickom kostole, pred kinom Moskva, na
Malinovského, Radlinského, Vajanského a Sládkovičovej ulici, pred Ľudovým súdom a pred
Národnou školou. Prebieha úprava cintorínov a pamätných miest. Ďalej bolo zhotovených
1200 bm betonových obrubníkov a 3300 kamenných obrubníkov, 300 odpadkových košov,
200 kusov parkových lavičiek a upravili sa tisíce m2 parku brigádnickým spôsobom. Za túto
prácu mestu Piešťany Okrášľovacou komisiou pri Sbore povereníkov bolo udelené čestné
uznanie a vecná odmena 200 kníh. V prvej etape okrášľovacej akcie naše mesto sa zaradilo

medzi najlepšie mestá v bratislavskom kraji.
Na úseku miestneho hospodárstva:
v podnikoch, riadenými MNV boli za prvý polrok 1955 dosiahnuté tieto výsledky: Dopravný
podnik mesta Piešťany splnil plán tržieb na 106,3 %, z toho u nákladnej dopravy na 107,6
%, u autotaxi na 100 % a u ostatnej dopravy na 108,7 %. Oblastné komunálne služby splnili
plán tržieb na 100,7 %.
Medzinárodný deň družstevníkov.
10. júla 1955.
Dňa 10. júla 1955 bola v Piešťanoch oslava Medzinárodného dňa družstevníkov pod heslom
„Za rozvoj družstevného hnutia, za šťastný život našich rodín, za mier a bezpečnosť na
celom svete“. V sále hostinca Vŕšok v Piešťanoch bola usporiadaná akadémia za účasti
asi 400 ľudí. Boli tu družstevníci, malí a strední roľníci, zástupcovia úradov a zložiek NF.
Na akadémii bol hodnotný kultúrny program. Nakoniec boli odmenení vzorní pracovníci
družstevníci.
Návšteva zo zahraničia.
11. júla 1955.
Z príležitosti I. celoštátnej spartakiády, na ktorú sa prišli pozrieť i zahraniční hostia a medzi
nimi i naši krajania, navštívilo naše mesto Piešťany 11. júla 42 krajanov z rôznych štátov.
Medzi nimi boli: Margita Kollárová, František Bláha, Karol Švec, Ján Pakosta, Jozef Miláček
a Adolf Hassmann z Viedne. Jozef Repiský, František Beneš a Ján Uhlík z Belgicka. Ondrej
Vida, Anna Sluková, Jozef Repiský a Ján Grepl z Francúzka. Benedikt Kocián z Chile, Júlia
Mistríková z Toronta v Kanade, Jozef Zurjančík z Kanady. Karol Horák zo Švajčiarska,
Anton Hodina z Hamburgu a Anna Reckerová z Düsseldorfu.
Naši krajania si prezreli mesto a kúpele a priali nám mnoho úspechov pri budovaní našej
vlasti.
Odovzdanie putovnej vlajky.
21. júla 1955.
Dňa 21. júla 1955 na riadnom zasadnutí NV v Piešťanoch bol zhodnotený priebeh
okrášľovacej akcie ku dňu 15. júla 1955. Bolo zistené, že najlepším pracovným kolektívom
do tejto doby je Kovotechna, národný podnik. Jeho zamestnanci odpracovali do 9. mája
1955 1328 brigádnických hodín, z toho 532 hodín na výstave športového štadionu. Na
jedného zamestnanca Kovotechny pripadá priemerne 7 odpracovaných hodín. Na znak
uznania národnému podniku Kovotechna bola odovzdaná červená putovná zástava.
Letné pôdohospodárske práce.
25. augusta 1955.
Na zasadnutí NV v Piešťanoch dňa 25. augusta 1955 bol zhodnotený priebeh žatevných
a mlatebných prác v našom meste.
Na JRD v Piešťanoch žatva sa začala 28. júla 1955. S mlatbou sa započalo už 28. júla a bola
ukončená 21. augusta 1955. Obilie bolo zožaté na 89,72 h; z toho bolo vymlátené ozimného
jačmeňa 192,75 q, 60 q ozimnej pšenice a 183 q ovsa. Spolu bolo vymlátené 3059,45 q.

Predpísaná dodávka bola 698,42 q a dodané bolo 1213,70 q obilnín. U súkromného sektoru
žatva sa začala 15. júla a skončila sa 4. augusta. Obilie bolo zožaté zo 676,17 ha. Ku dňu 24.
augusta 1955 bolo vymlátené 12.410,71 q obilia. Dodávky boli splnené na 100 %.
Oslavy SNP.
29. augusta 1955.
Oslavy 11. výročia Slovenského národného povstania začali sa už dňa
27. augusta
1955. O 15,30 občania nášho mesta pozdravovali cyklistov -pretekárov, prechodiacich cez
naše mesto v cyklistických pretekoch okolo Slovenska. O 16,30 boli kolobežkové preteky,
ktoré sledovalo početné obecenstvo.
Dňa 28. augusta 1955 v divadle Domu osvety v Piešťanoch bolo divadelné predstavenie
„Hájnikova žena“, na ktorom sa zúčastnilo do 800 občanov. O
11. hod dopoludnia na
boxovom štadione prebiehal „Pästiarsky trojboj Slovenského národného povstania“. 29.
augusta o 19. hodine boli položené vence k pomníku na Stalinovom námestí. O 19,30
začalo sa v kine Moskva slávnostné zasadnutie Národného frontu. Zasadnutie bolo otvorené
predsedom OV SNF s. Rotákom. Referát o význame Slovenského národného povstania
predniesol zástupca KV SNF s. Kubáč. Zasadnutia sa zúčastnilo na premietaní prvého dielu
filmu „Pád Berlína.“
Okresná dožinková slávnosť.
11. september 1955.
Okresná dožinková slávnosť sa konala dňa 11. septembra 1955 v parku v Piešťanoch.
Oslavy sa konali v duchu ďalšieho rozvoja Jednotného roľníckeho družstva v našom okrese.
Dňa 11. septembra od 8. až do 10. hodiny bola konferencia družstevníkov z celého okresu
v divadle Domu osvety. Konferenciu otvoril pracovník ONV v Piešťanoch, s. Čambor.
Potom nasledoval referát o dosiahnutých výsledkoch v JRD v našom okrese.
O 10. hodine bolo zahájenie Okresnej dožinkovej slávnosti predsedom ONV v Piešťanoch s.
V. Fricom. Potom nasledovalo otvorenie poľnohospodárskej výstavy jednotlivých JRD. Po
spoločnom obede nasledovalo brannošportové popoludnie a vystúpenie ľudových súborov.
Okresná dožinková slávnosť, ktorej sa zúčastnilo veľa občanov, ukončila sa ľudovou
veselicou.
Týždeň priateľstva.
22. september 1955.
V dňoch 22. až 29. septembra 1955 bol v Piešťanoch všetkými zložkami NF a kultúrnymi
inštitúciami usporiadaný „Týždeň priateľstva československého a poľského ľudu.“
V priebehu Týždňa priateľstva v kinách boli filmové predstavenia, oboznamujúce
s budovateľskou prácou poľského ľudu. Pred začatím predstavenia boli krátke prejavy
o priateľských stykoch a spolupráci medzi ľudom Československa a Poľska. V ďalšom
priebehu Týždňa bol usporiadaný estrádny večer v divadle Domu osvety. Referát o týždni
československo-poľského priateľstva mala členka predsedníctva OVOM s. Ďurčanová.
Do osláv bola zahrnutá spomienka na sté výročie smrti veľkého poľského básnika, Adama
Mickiewicza.

Rozpočet MNV na rok 1955.
23. september 1955.
Na zasadnutí Rady MNV v Piešťanoch dňa 23. septembra 1955 vedúci finančného odboru
MNV v Piešťanoch s. Brunovský predložil členom Rady návrh rozpočtu na rok 1956. Rada
MNV predložený návrh podrobne prejednala a navrhla ho v niektorých kapitolách pozmeniť
v tom zmysle, aby položky sa zvýšili. Príjmy robia Kčs 16,327.000, výdavky 16,327.800
Kčs.
Teplický cintorín uzavretie.
15. október 1955.
Dňom 15. októbra 1955 bol uzavretý Teplický cintorín v Piešťanoch. Od toho dňa na
spomenutom cintoríne sa viac nepochováva.
Deň čsl. armády.
9. október 1955.
Oslavy Dňa čsl. armády v Piešťanoch začali sa dňa 8. októbra 1955 o 19. hod. v Slovane
„večerom družby“ armády s ľudom. Prítomných bolo asi 600 občanov. Večer družby mal
hodnotný kultúrny program. Vlastné oslavy Dňa armády boli 9. októbra. O 7. hodine
miestnym rozhlasom zavznel budíček. O 9. hodine bolo kladenie vencov pri pomníku na
Stalinovom námestí. O 9,30 boli kolobežkové preteky. O 14. hodine začalo sa brannošportové
popoludnie. Prejav pri jeho zahájení mal s. Matulányi. Nasledoval program, skladajúci
sa z ľahkoatletických vystúpení, v pretekoch v streľbe a nakoniec bol footbalový zápas.
Prítomných bolo do 2000 občanov.
Mesiac ČSP.
6. november 1955.
Zahájenie Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bolo 6. novembra 1955
v predvečer 38. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. O 18. hodine bolo
slávnostné čepobitie armády, spojené so sprievodom mládeže a ostatného obyvateľstva nášho
mesta. Čepobitie bolo ukončené pred Liečebným domom Slovan kultúrnym programom
armády. O 19,30 v Slovane bol usporiadaný „večer československo-sovietskeho priateľstva.“
7. novembra o 14,30 boli položené vence k pomníku na Stalinovom námestí. O 15. hodine
na námestí bola veľká manifestácia pracujúcich zo závodov, úradov, škôl a občanov nášho
mesta. Zo všetkých obcí nášho okresu na Stalinove námestie dobehla hviezdicová štafeta
posolstva mieru. Slávnostný prejav o význame Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
mal dr. Štefan Manca, poslanec Národného zhromaždenia. Cez mesiaca československosovietskeho priateľstva v našom meste boli usporiadané početné kultúrne akcie.
Návšteva sov. delegácie.
11. november 1955.
Dňa 11. novembra 1955 v rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva navštívila
mesto Piešťany sovietska delegácia, vedená riaditeľkou Moskovského kombinátu na výrobu
cukroviniek, s. Makarovovou. Delegácia si prezrela pracoviská Západoslovenských mlynov
a Piešťanských pekárni. S tamojšími pracovníkmi na pripravenej besede sovietska delegácia
zotrvala v srdečnom rozhovore. Delegácia si prezrela aj zdravotnícke zariadenie našich
kúpeľov.

Mestský národný výbor – návrh.
28. november 1955.
Miestny národný výbor v Piešťanoch za svojom XVI. riadnom zasadnutí dňa 28. novembra
1955 sa jednohlasne uzniesol na petícii, adresovanej vláde Československej republiky.
V petícii sa žiada zriadenie Mestského národného výboru v kúpeľnom meste Piešťany.
Dôvodom pre zriadenie Mestského národného výboru v Piešťanoch, riadeného priamo
vládou, je potreba zabezpečiť a plniť tie zložité úlohy, ktoré si vyžaduje poslanie kúpeľného
mesta svetového významu.
Zveľaďovacia akcia.
Zveľaďovacia akcia. Vyhodnotenie.
Na podnet vlády Československej republiky a to hlavne na základe jej uznesenia zo dňa
30. septembra 1954 č. 1907 prebiehala v celej našej vlasti akcia „úpravy a zveľaďovania
našich miest a dedín“ z príležitosti 10. výročia oslobodenia Československej republiky.
Organizátorom celej akcie boli národné výbory všetkých stupňov so zložkami Národného
frontu. I v našom meste bola začiatkom roku 1955 vytvorená komisia pri MNV pre riadenie
celej akcie. Prevádzané práce boli zamerané hlavne na podstatné zlepšenie vzhľadu našich
miest, našich ulíc, na úpravu verených priestranstiev, parkov a na úpravu chodníkov a ciest,
na výsadbu okrasných stromkov a kríkov, nátery okien, dvier, plotov, umiestnenie košov na
odpadky, lavičiek, nátery vozov mestskej dopravy, úpravy verejného osvetlenia, na vonkajšie
a vnútorné opravy domov, verejných budov a pod.
V našom meste boli menovite v prvej etape priebehu akcie, t.j. k 9. máju 1955 dosiahnuté
hodnotné výsledky. Miestna komisia odmenila väčší počet najlepších brigádnikov
a organizátorov ako i mládež mesta vecnými odmenami a čestnými odznakmi „Budovateľ
Piešťan“. Najlepší pracovný kolektív v prvej etape, pracujúci Stavebného podniku okresu
Piešťany, boli odmenení putovnou červenou zástavou mesta Piešťany, ktorú od nich
v mesiaci auguste 1955 prevzali pracujúci národného podniku Kovotechna a sú je držiteľmi
až dosiaľ. V druhej etape priebeh akcie trocha ochabol a to z toho dôvodu, že naši pracujúci
poskytovali nášmu poľnohospodárstvu pomoc v priebehu žatvy a mlatby v celom okrese.
Na všetkých prácach pri úprave nášho mesta pracovali prevažne pracujúci zo závodov, ďalej
občania, príslušníci armády, verejnej bezpečnosti a mládež mesta, ktorí odpracovali celkom
371.869 brigádnických hodín. Všetkých prác sa celkom zúčastnilo: 457 nákladných aut,
40 traktorov, 5 skreperov, 2 buldozery, 3 bágre, 2 cestné válce, 1 rýhovač, 1 autožeriav,
1 kompresor, 33 párov konských poťahov, ktoré spolu odpracovali 4.960 brigádnických
hodín v hodnote 129.960 Kčs. Na základe výpočtov hodnota všetkých prevedených prác
v rámci akcie činí na konci roka 1955 6,378.492 Kčs. Medzi najlepšie pracovné kolektívy
zásluhou dobrej práce zložiek Národného frontu sa zaradili pracujúci Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch, ktorí odpracovali 10.812 brigádnických hodín. Komisia pre
zveľaďovanie ich odmenila putovnou červenou zástavou mesta. Ako druhý najlepší kolektív
boli vyhodnotení pracujúci národného podniku Kovotechna, ktorí odpracovali celkom 1.759
brigádnických hodín a 1724 hodín na poľnohospodárskych prácach.
Zo škôl odpracovali žiaci z Jedenásťročnej strednej školy na zveľaďovaní mesta 7.911 hodín
a 22.750 brigádnických hodín na poľnohospodárskych prácach. Občania Karol Tapfer, Jozef
Ocelka, Viktor Samuhel, Rudolf Korvín, Ondrej Daniš, Jozef Mitošinka, Rudolf Cisár, Pavol
Dolaj, Jozef Skalík, boli odmenení odznakmi „Za krásu vlasti“.

Okrem týchto okolo 800 občanov dostali čestný odznak „Budovateľ mesta“. 6 najlepších
brigádnikov bolo odmenených vecnými cenami.
Doplnenie členov Rady MNV.
28. november 1955.
Národný výbor v Piešťanoch na zasadnutí dňa 28. novembra 1955 odvolal troch
doterajších členov Rady MNV a to: Ignáca Bábského, Michala Vavru a Annu Zajíčkovú,
ktorí pre zaneprázdnenosť vo svojom povolaní často sa nezúčastnili zasadnutia Rady. Za
novozvolených členov Rady boli menovaní Leopold Sordyl, Ján Ondrášik a Jozef Pokorný.
Výstava plánov výstavby Piešťan.
8. – 15. december 1955.
V dňoch od 8. do 15. decembra 1955 v Liečebnom dome Slovan konala sa výstava plánov
výstavby kúpeľného mesta Piešťan. Súťaže sa zúčastnilo 6 vedúcich slovenských architektov
a ich kolektívov. Ich návrhy, spracované aj v modeloch, boli zaujímavým pohľadom do
vývoja nášho mesta a kúpeľov. Výstava sa tešila veľkej pozornosti obyvateľov.
JRD v Piešťanoch.
13. december 1955.
Na zasadnutí Rady MNV v Piešťanoch dňa 13. decembra 1955 bola podaná zpráva
o hospodárení JRD v Piešťanoch. JRD v Piešťanoch obhospodaruje celkom 190,04 ha pôdy
a 4,04 ha ovocné sady a domáce záhrady. Z celkovej výmery pôdy pripadá na členskú pôdu
75 ha a zbytok pôdy 115,04 ha je pôda nečlenská, konfiškáty a nútený najom. JRD po dobu
celého roku malo 39 členov, z toho 7 žien. Na jedného člena pripadá priemerne 5,1 ha pôdy.
Z celkového počtu členov vstúpilo do JRD s pôdou 32 roľníkov. 25 členov družstva vlastnia
záhumienky, ktorých celková výmera je 26,5 ha. Okrem pôdy sústredili všetci členovia
JRD živý a mŕtvy inventár na 100 %. V rastlinnej výrobe pracuje celkom 29 členov. Na
jedného pracovníka v rastlinnej výrobe pripadá celkom 6,55 ha pôdy. V priebehu roku 1955
vystúpila z JRD jedna členka s výmerou pôdy 0,90 ha a to zo zdravotných dôvodov. Do
JRD v roku 1955 neboli prijatí žiadni členovia, i keď za tým cieľom bola rozvinutá široká
náborová akcia medzi malými a strednými roľníkmi.
V roku 1955 JRD v Piešťanoch jak v rastlinnej tak i v živočíšnej výrobe dosiahlo pozoruhodné
výsledky. Menovite v rastlinnej výrobe dosiahlo také výsledky, na aké sa v Piešťanoch
jednotlivo hospodariaci roľníci neopovážili ani pomyslieť.
Hektárové výnosy boli tieto:
u pšenice:
35,5 q
u raži:
42,58 q
u jačmeňa:
39,40 q
u ovsa:
36,64 q
u kukurice:
38,60 q
u strukovín jedlých:
12,50 q
u slnečnice:
11,70 q
u cukrovky:
495 q
u zemiakov:
211 q
V hospodárskom roku 1954/55 takmer u všetkých kultúr boli prekročené plánované výnosy,

až na slnečnicu a jedlé strukoviny, kde boli menšie výnosy pre dáždivé počasie.
Piešťanskí družstevníci svojou svedomitou prácou, najmä však včasným ukončením jarných
prác, správnym hnojením a uplatňovaním pokrokových metód vysoko prekročili plán výroby
i dodávok a tým aj plán príjmov za obilie. Pri prevádzaní všetkých prác bola družstevníkom
poskytnutá iba minimálna pomoc brigád a to iba v jesennom období pri zbere zemiakov,
cukrovej repy a kukurice. Všetci zúčastnení brigádnici boli družstvom odmenení za prácu
normálnymi hodinovými mzdami.
Predpísané dodávky v rastlinnej výrobe splnilo družstvo na 100 % a dodalo na štátny nákup
200 q pšenice, 241,65 q jačmeňa, 62 q zemiakov, 34 q repky ozimnej, 871 q slnečnice, 20,61
q sena, 31,80 q slamy.
Živočíšna výroba má celkom 10 osôb. Plánované stavy hospodárskych zvierat k 1. XII.
1955 sú plnené nasledovne:
kone 160 %, hovädzí dobytok 121 %, ošípané 201 %, hydina 239 %, Povinné dodávky k 1.
XII. 1955 v živočíšnej výrobe JRD splnilo takto:
u bravčového mäsa na
79 %
u hovädzieho mäsa na
142 %
dodávky vajec na
100 %
dodávky mlieka na
100 %
Na štátny nákup dodalo JRD doposiaľ 22.620 kg bravčového mäsa, 9.087 kg hovädzieho
mäsa, 58.651 vajec a 59.316 litrov mlieka.
V rámci investičnej výstavby bola prevedená stavba stodoly a dvoch silážnych jám v celkovej
hodnote Kčs 102.000. Plán nákladov na rok 1955 je celkom 459.000 Kčs. Plán výnosov
činil 1,247.800 Kčs.
Plánovaná hodnota pracovnej jednotky je na rok 1955 mimo naturálnych a doplnkových
odmien, 20 Kčs. K 1. decembru 1955 predstavuje hodnotu
30 Kčs.
JRD v Piešťanoch patrí medzi najlepšie družstvá v našom okrese. Rada MNV sa uzniesla
v „Týždni vzornej agitácie“ získať tých malých a stredných roľníkov do JRD, u ktorých je
predpoklad vstupu do JRD a tým rozšíriť jeho základňu.
Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch
Na základe starostlivosti našej strany a vlády o využitie prírodných liečivých zdrojov
v prospech zdravia pracujúcich bol balneologický prieskum v Piešťanoch v roku 1955
podstatne rozšírený. Jeho cieľom bolo kvalitatívne zaistenie kúpeľnej prevádzky dostatkom
termálnej vody. Vrty zapadajúce do tohto prieskumu, siahali do druhohorného podložia.
Očakáva sa, že v týchto polohách sa získajú zdroje termálnej vody, neinfiltrované
podpovrchovou vodou, ktorá znečisťuje doterajšie využívané zdroje.
Geologický výzkum.
Vrt č. V-1.
Vrt sa nachádza na dvorci medzi Napoleonskými kúpeľmi a dielňami. Vrt bol vrtaný do
hĺbky 55,2 m a minulého roku bola na ňom prevedená úprava, ktorá sa však neosvedčila
a preto toho roku boli na ňom prevedené adjustačné práce podľa nového návrhu odborníkov.
Do konca roku 1955 bolo z vrtu odstránené iba staré zabudovanie. Nová výstroj bude
zabudovaná už v prvých mesiacoch roku 1956.
Vrt č. V-3.

Za cieľom zistenia režimu termálnej vody za Obtočným ramenom bola navrtaná sonda
V-3 širokým priemerom do hĺbky 93,60 m, až po druhohorné dolomity a úzkym profilom
v druhohorných dolomitoch do hĺbky 125 m. Navrtané vodné horizonty nedosahujú kvality
termálnych zdrojov na Kúpeľnom ostrove. Z medziokružia samočinne vyteká termálna voda
55° C teplá, výdatnosťou 0,50 l/sec.
Vrt č. G-1.
Ďalší priezkumný vrt za Obtočným ramenom, situovaný pri Židovskom cintoríne, je šikmý
a smeruje pod Červenú vežu. Výsledky čerpacích skúšok ukázali, že v navrtanej hĺbke
117,30 m vodný horizont obsahuje teplotu doposiaľ najvyššiu v Piešťanoch a to 69,5° C.
Výdatnosť bola dosiahnutá až 13 l/sec. Vrt bol vrtaný pod 60 ° uhlom.
Vrt č. V-4.
Vrt sa nachádza asi 8 m od sondy V-1 smerom ku Pro Patrii. Je úzkoprofilový, kolmý
a je vrtaný do hĺbky 49,80m. Jeho cieľom bolo zistiť situáciu na okolí V-1, aby sa dalo
presnejšie určiť miesto novej širokopriemerovej sondy, ktorá má byť zapojená do prevádzky
spolu s V-1 ako spojená nádoba s obdobnou kvalitou a skoro vyrovnanou kvantitou.
Vrt č. G-2.
Šikmý vrt, umiestnený asi 15 m od G-1, smerom ku ceste, bol navrtaný do hĺbky 162,80 m
a nepriniesol pozitívnejšie výsledky pri hľadaní nového výdatného a kvalitného termálneho
zdroja.
Vrt č. G-3 a G-4.
Za Obtočným ramenom, naproti zámočníckym dielňam boli situované dve sondy, v ktorých
G-3 je vŕtaná šikmo pod Červenú vežu a G-4 v tom istom smere pod Obtočné rameno. Sondy
do konca roku 1955 neboli dovrtané a neboli ešte zistené ani ich pozitívnejšie výsledky.
Vrt č. V-5 a V-5a.
Za cieľom skvalitnenia termálneho zdroja Trajan boli v ňom navrtané 2 širokopriemerové
sondy do hĺbky 11 m. Sondy skvalitňujú zdroj čo do teploty.
Počet odliečených osôb.
Počet odliečených osôb v liečebných domoch československých štátnych kúpeľoch
a Vojenského kúpeľného ústavu v roku 1955 bol 10.586 osôb. Z toho bolo 5.046 robotníkov,
1.173 úradníkov, 1.487 dôchodcov, 405 dôstojníkov, 387 vojakov, 1.297 rodinných
príslušníkov robotníkov, 495 rodinných príslušníkov úradníkov, 155 rodinných príslušníkov
dôchodcov a 14 cudzincov.
Rozdelenie cudzincov podľa národnosti bolo nasledovné: z NDR 53, z Poľska 67, z SSSR 4,
z Bulharska 4, z Rakúska 5, z Maďarska 1, z Rumunska 2, z Nórska 1, z Indie 1, z Kanady
2, z Austrálie 1.
Významné návštevy.
V roku 1955 na návšteve alebo na liečení v Piešťanoch boli tieto významné osobnosti z iných
štátov; dňa 13. januára 1955 bolívijská delegácia, ktorá prišla na návštevu. Dňa 22. februára
1955 navštívil piešťanské kúpele veľvyslanec albánskej ľudovodemokratickej republiky
Prifti s manželkou. V dňoch 23.-24. marca bola na návšteve nemecká delegácia. Od 18.
marca do 5. mája bola na liečení Nikolina Sakova, manželka bulharského ministra financií.
17. apríla 1955 navštívil piešťanské kúpele taliansky maliar Mucchi. Dňa 9. mája 1955

boli na návšteve piešťanských kúpeľov predstavitelia rumunskej diplomatickej misie, šef
protokolu ministra zahraničia Ionescu a atašé Gheorghico. Od 29. júna do 11. augusta 1955
bola na liečení v Piešťanoch Galina Garjakina, manželka sovietskeho konzula. Dňa 17. júla
1955 piešťanské kúpele navštívila delegácia indických žien. Od 6. augusta do 3. septembra
1955 bol na liečení v Piešťanoch poľský minister Stanislav Srzeszewski s manželkou.
V dňoch 20. októbra až do 17. novembra 1955 bol na liečení Robert Menzel, námestník
ministra dopravy v NDR. 6. decembra 1955 navštívila piešťanské kúpele Elisabeth Linback,
nórska spisovateľka z Oslo.
Investície a generálne opravy.
V stavebnej investícii bola dokončená stavba Transformácie v Liečebnom dome Slovan
v hodnote 112.000 Kčs. U nestavebných investícii bol vyčerpaný odnos 258.000 Kčs. V rámci
generálnych opráv boli prevedené tieto akcie: V liečebnom dome Slovan bola prevedená
rekonštrukcia výťahu v celkovej hodnote 379.000 Kčs. Na kúpalisku Eva bolo prevedené
ventilačné zariadenie krytého bazénu v hodnote Kčs 91.000.
Kultúrne podujatia.
Pre spríjemnenie pobytu pacientov boli usporiadané hodnotné prednášky zdravotnícke,
politické, prednášky o medzinárodnej situácii, o morálke, o histórii Piešťan, o ovocinárstve
a pod. Prednášky sa tešili veľkému záujmu pacientov. Pre pacientov boli usporiadané
kultúrno-zábavné večierky, estrády a divadlá, boli premietané hodnotné filmy. Pre kúpeľných
hostí boli usporiadané exkurzie do Bratislavy, na Ostravskú priehradu, do Gottwaldova,
Trenčianskych Teplíc, Luhačovíc, do Brna atď. 13. augusta bola benátska noc na kúpalisku
Eva za účinkovania kúpeľného orchestru a umelcov z Bratislavy.
Stav knižníc.
Čsl. kúpele v Piešťanoch majú tieto knižnice: vedecko-odborná lekárska knižnica. Je
umiestnená na Riaditeľstve kúpeľov a obsahuje 857 kníh a 168 časopisov v reči slovenskej,
českej, ruskej, nemeckej, anglickej, francúzskej a švédskej. Knižnice pre pacientov sú
umiestnené: v Liečebnom dome Slovan, kde je knižnica so 735 sväzkami; liečebnom ústave
Thermia knižnica má 599 sväzkov. Pro Patria má knižnicu s 590 sväzkami. Knižnica ZKROH má 820 sväzkov. Z tohto počtu kolektív zamestnancov kúpeľov dostal ako odmenu
500 kníh pri vyhodnotení zveľaďovacej akcie za rok 1955. Do uvedených knižníc bolo r.
1955 zakúpené 569 kníh za 3.211 Kčs.
Stavby v roku 1955
V investičnej výstavbe MNV v Piešťanoch dokončil stavbu T13 s 18 bytovými jednotkami
na Vajanského ulici. V rámci generálnych opráv boli prevedené asfaltové koberce na druhej
polovici ulice Malinovského, Čsl. armády a Pavlovovej nákladom 680.000 Kčs. V rámci
údržby boli upravené Gotwaldove sady, Kuzmányho ulica, Hoštáky, Partizánska, Vajanského,
Hviezdoslavova a Kláštorská. Celý rad ulíc bol navezený vápencovou drťou. Na úseku

vodohospodárstva boli prevedené ryhovačom zemné práce na Díčovej a Bottovej ulici na
uloženie kanalizačného vedenia. Taktiež boli prevedené kanalizačné práce na námestí za
kostolom. V roku 1955 v našom meste bola prevedená kanalizácia v dĺžke 1600 bm a to
Roosweltovej, Díčovej a Bottovej ulici. Hodnota prevedených prác je 350.000 Kčs. Vodovod
bol urobený v dĺžke 250 bm v hodnote 80.000 Kčs. Vodovodných a kanalizačných prípojek
bolo urobených 24. V roku 1955 svojpomocou bolo vystavené 15 rodinných domkov.
Okresný pioniersky dom
V školskom roku 1954/55 Okresný pioniersky dom v Piešťanoch zaznamenal túto činnosť:
v prvom školskom polroku OPD mal 34 záujmových krúžkov. Tieto krúžky navštevovalo
379 pionierov. Priemerná týždenná dochádzka do krúžkov bola 275 detí. V druhom polroku
bolo 36 krúžkov. Pričinením vedenia OPD zvýšil sa počet návštevníkov krúžkov na 410;
boli to žiaci 3. až 8. triedy všetkých piešťanských škôl. V OPD sú tieto krúžky: 8 náukových
krúžkov, 12 technických, 4 telovýchovne a 10 kultúrnych krúžkov. Počet miestností pre
krúžkovú činnosť je 9.
Záujmové krúžky viedli externí a interní učitelia. Externých učiteľov bolo 8, interných 5.
Krúžky, menovite technické, sú dobre zariadené potrebným náradím a strojmi. OPD má
aj herňu pre pionierov, peknú mičurinskú záhradu s pokusnými políčkami pre mladých
mičurincov.
Okrem práce v jednotlivých krúžkoch OPD organizoval mnohé iné akcie, napr. exkurzie
do závodov, usporiadal okresnú výstavu mladých technikov, ktorú navštívilo 1060 pionierov.
Bola usporiadaná aj konferencia mladých mičurincov. Bohatá bola aj letná činnosť. Cez leto
v záhrade OPD bol usporiadaný týždenný mestský tábor. Pionieri sa učili stavať a skladať
stany. Potom bol usporiadaný týždenný stanový tábor v Inoveckých horách. Celkove letnej
činnosti sa zúčastnilo 1118 detí.
Investície v OPD v roku 1955 činili 12.600 Kčs. Pre vybavenie technických krúžkov boli
zakúpené stroje v hodnote 12.000 Kčs.
Okresná ľudová knižnica
Okresná ľudová knižnica v Piešťanoch je i naďalej umiestnená v bývalej reštaurácii. Stav
knižnice na konci roka 1955 bol 8.777 kníh. Výpožičiek bolo 28.350. V Okresnej ľudovej
knižnici boli usporiadaných 5 čitateľských besied o dielach pokrokovej literatúry.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1955 narodilo sa v Piešťanoch 401 detí. Z toho bolo 185 chlapcov a 216 dievčat.
Zomrelo 108 ľudí. Z toho 49 mužov a 59 žien. Uzavretých sobášov bolo 81.
Nástup do II. päťročnice
V dňoch 31. decembra do 2. januára 1956 na území celej našej vlasti bol radostný nástup do
druhej päťročnice.
Domy v našom meste boli vyzdobené zástavami. K obyvateľstvu nášho mesta prostredníctvom
mestského rozhlasu o úlohách a význame druhej päťročnice pri budovaní socializmu
prehovoril predseda MNV s. Štefan Kubo.

Rok 1956
Plán rozvoja mesta Piešťany
Dňa 30. januára 1956 na 3. riadnom zasadnutí Národného výboru v Piešťanoch bol schválený
plán rozvoja mesta Piešťany na rok 1956.
Rokom 1956 začíname plniť úlohy druhého päťročného plánu. Ich splnenie zaručuje ďalšie
podstatné zvýšenie rastu hmotnej a kultúrnej úrovne pracujúcich v celej našej vlasti.
Na plnení tohto plánu v plnej miere budú sa podieľať i pracujúci nášho mesta a v dôsledku
toho i úlohy Miestneho národného výboru ako orgánu štátnej moci a správy sa podstatne
zvyšujú. Úlohy stojace pred MNV v Piešťanoch sú veľké a na jednotlivých úsekoch sú
nasledovné:
Na úseku poľnohospodárskej výroby
Tu hlavnou úlohou MNV bude vynaložiť všetko úsilie na podstatne rozšírenie členskej
základne a pôdnej základne JRD v Piešťanoch. Ďalej v rastlinnej výrobe je úlohou zabezpečiť
v roku 1956 z celkovej plochy poľnohospodárskej pôdy obsiatie 92 % ornej pôdy. Z toho
má byť 59 % obilnín, 11 % technických plodín, 22 % krmovín. Je potrebné zabezpečiť aj
zvýšenie hektárových výnosov u všetkých plodín v súkromnom sektore a to v porovnaní
s rokom 1955 o 7 %. Na JRD má sa dosiahnuť zvýšenie hektárových výnosov o 10 %
v porovnaní so súkromným sektorom. Hektárový výnos pšenice u súkromného sektoru je
25,4 q a u JRD 27 q. U raži v súkromnom sektore hektárový výnos je 22,5 q, na JRD 24,7 q:
u jačmeňa v súkromnom sektore je 29,8 q, na JRD 30 q: u cukrovky v súkromnom sektore
385 q a u JRD 410q.
Aj v živočišnej výrobe, ktorá je hlavným zdrojom príjmov nášho roľníka, úlohy v porovnaní
s predchádzajúcim rokom sa podstatne zvyšujú. MNV v Piešťanoch zabezpečí pre JRD
zakúpenie a dodanie strojov a zariadení v hodnote 80.000 Kčs. Bude i naďalej úzko
spolupracovať so správou JRD a vynaloží všetko úsilie, aby JRD v Piešťanoch v roku 1956
dosiahlo omnoho väčších úspechov v hospodárení ako v roku 1955.
Na úseku výstavby a zveľaďovania mesta
Tu pred MNV stoja tieto úlohy: v bytovej výstavbe ukončiť do konca prvého štvrťroku
1956 stavbu 32 bytových jednotiek na Stalinovom námestí. Z toho 8 bytových jednotiek
bude vlastníkom ONV a zbytok n.p. Hydrostav. Na Vajanského ulici sa dokončí stavba
12 bytových jednotiek pre zamestnancov STS. Súčasne na ulici kpt. Nálepku sa začne so
stavbou 12 bytových jednotiek pre zamestnancov liečebných domov ROH.
V rámci drobnej bytovej výstavby sa plánuje v roku 1956 ukončiť okolo 20 bytových
jednotiek, hlavne na Floreáte.
Na šiestich uliciach sa prevedie povrchová úprava, rad ďalších ulíc sa vyštrkuje, alebo
vyasfaltuje. Od rím. kat. kostola sa prevedie novostavba štetovej ulice až po Domkársky
rad. V roku 1956 bude MNV venovať zvýšenú pozornosť úprave celého parku, jeho
chodníkov, osvetleniu, ciest, doplňovaniu a rozšírovaniu výstavby okrasných stromkov atď.
Pri všetkých prácach na úseku výstavby a zveľaďovania mesta MNV bude sa stále opierať
o pomoc pracujúcich zo závodov, inžinierov, technikov a rôznych odborníkov, o pomoc
odborných organizácii, organizácií ČSM, príslušníkov našej armády a verejnej bezpečnosti,
pomoc všetkých občanov, aktivistov a uličných výborov. MNV bude dbať i na to, aby si

každý občan podstatne upravil svoj dom, a svoju záhradu a tak sa bude starať, aby sa naše
mesto stalo krásnym a príjemným príbytkom nás všetkých.
Školstvo.
Na tomto úseku bude MNV venovať pozornosť predovšetkým otázke disciplíny žiakov
na všetkých školách v meste. Cestou komisie i odboru bude sledovať a kontrolovať
hospodárenie na všetkých školách, vyhodnocovať dosahované prospechy žiakov, školskú
dochádzku a výchovno-vyučovacie výsledky. Bude dbať na prísne dodržiavanie všetkých
hygienických a zdravotných opatrení na školách a ich zariadeniach. MNV zabezpečí
i zriadenie IV. materskej školy v kúpeľnej časti mesta. V snahe sústavného zlepšovania stavu
na úseku školstva bude ONV v úzkom styku s rodičovskými združeniami, pionierskymi
organizáciami ako i s rodičmi neprospievajúcich žiakov. MNV ako predstaviteľ štátnej moci
v kúpeľnom meste Piešťany s plnou zodpovednosťou bude plniť i ďalšie významné úlohy,
týkajúce sa zvyšovania kultúrnej úrovne pracujúcich mesta, bude sa starať o rozvoj našich
kúpeľov, bude plniť zvýšené úlohy v zdravotníctve, v sociálnom zabezpečení a finančnom
hospodárení. Plnenie plánu rozvoja bude MNV kontrolovať pravideľne každý štvrťrok
a bude sa snažiť, aby mesto Piešťany sa stalo krásnym a radostným príbytkom nielen pre
miestnych občanov, ale a i pre každého návštevníka.
Oslavy Februárového víťazstva
Oslavy Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu boli v meste Piešťany
dňa 25. februára 1956. V divadle Domu osvety bola v tento deň o 19. hodine slávnostná
akadémia s bohatým hudobným a telovýchovným programom. O význame historických
Februárových udalostí prehovoril zástupca OV KSS. Po prednese básní a po hudobných
číslach nasledoval hodnotný telovýchovný program, ktorý pripravila náčelnícka rada
OVTVŠ. Na akadémii bolo prítomných do 500 občanov.
Okresná konferencia invalidov
Dňa 26. februára 1956 v zasadacej sieni ONV v Piešťanoch konala sa IV. okresná konferencia
Sväzu československých invalidov v Piešťanoch. Po prediskutovaní celoročnej činnosti SČSJ
bol zvolený nový okresný výbor Sväzu. V zpráve bolo uvedené, ako invalidi v našom okrese
sa zapojili do budovateľskej práce. V roku 1955 v rámci pomoci poľnohospodárstvu invalidi
v našom okrese odpracovali 15.255 brigádnických hodín, pre náš priemysel zozbierali 5.522
kg železa, 915 kg papieru, 843 kg textilného odpadu, 2.577 kg kostí, 45 kg liečivých rastlín
a 320 kg fliaš.
Na okresnej konferencii invalidov prítomní členovia Sväzu prehlásili, že i naďalej podľa
svojich možnosti a schopnosti budú pracovať pre hospodársky rozkvet našej vlasti a tým aj
pre upevnenie mieru. Prehlásili, že vo Sväze je mnoho obetí dvoch svetových vojen, ktorých
okyptené údy a zmrzačené telá volajú po svetom mieri, po radostnom pokojnom budovaní
a zaviazali sa, že v roku 1956 odpracujú v poľnohospodárstve 27.000 brigádnických hodín,
zozbierajú 17 q handár, 10 q kostí a 114 q železa.
Záverečný účet MNV na rok 1956
Na 4. riadnom zasadnutí Národného výboru v Piešťanoch bol dňa 27. februára 1956 schválený
záverečný účet MNV v Piešťanoch za rok 1955.

Celkový úhrn príjmov činil 5,746.311,58 Kčs a celkový úhrn výdavkov 5,147.469,83 Kčs.
Národný výbor konštatoval, že hospodárenie v roku 1955 v porovnaní s rokom 1954 sa
zlepšilo a že finančné prostriedky boli použité hospodárne.
Rozpočet MNV na rok 1956
Národný výbor v Piešťanoch na zasadnutí dňa 27. februára 1956 prerokoval rozpočet
MNV na rok 1956. Rozpočet bol zostavený podľa smerných čísiel ONV. Dané smerné čísla
však pre niektoré kapitoly neboli reálne. Z tej príčiny NV až po patričných pripomienkach
schválil rozpočet na rok 1956. Vo výdavkovej časti rozpočtu boli nedostatočne dotované
tieto kapitoly: Miestne hospodárstvo, Kultúra, Vnútorná správa. Školstvo a zdravotníctvo
boli rozpočtované veľmi priaznivo. Miestne hospodárstvo bolo dotované sumou 1,210.600
Kčs, na školstvo bola určená suma 866.500 Kčs. Z toho rozpočtu na materské školy pripadlo
74.900 Kčs, na národné školy 96.500 Kčs, na osemročné školy 143.500 Kčs, pre školské
jedálne 510.600 Kčs a pre družiny 29.500 Kčs. Rozpočet na Kultúru bol určený sumou Kčs
44.000 Kčs. Z nej 39.000 Kčs pripadlo na Hudobnú školu a 5.000 Kčs pre miestny rozhlas.
Zdravotníctvo bolo dotované sumou 176.000 Kčs.
Rada MNV ako aj NV vzali do úvahy reálne potreby a uzniesli sa na tomto rozpočte: pre
Miestne hospodárstvo bola navrhnutá suma 1,939.700 Kčs, pre Školstvo 866.500 Kčs, pre
Kultúru 44.000 Kčs, pre Zdravotníctvo suma 176.000 Kčs a pre Vnútornú správu suma
600.980 Kčs. Celkový súhrn rozpočtových výdavkov pre tieto kapitoly na rok 1956 takto
činil sumu 3,627.180 Kčs a príjmy 2,541.700 Kčs. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
bude krytý podielmi na štátnych daniach.
Zima v roku 1956
Zima v roku 1956 bola veľmi mierna. V mesiaci januári nebolo snehu a bolo mimoriadne
teplé počasie. Na podobný zjav sa nepamätali ani starí ľudia. Avšak začiatkom februára
nastala zmena a prišli neobyčajne tuhé a dlhotrvajúce mrazy, ktoré narobili veľa škody na
vodovodoch a na ovocných stromoch. V polovici februára napadol aj veľký sneh. Tuhé
mrazy, ktoré dosahovali až -30° C, trvali do konca februára. Potok Dubové zamrzol až do
dna a v marci, keď nastal odmäk, veľmi sa rozvodnil a hrozila záplava. Pri bezpečnostných
opatreniach, hlavne pri uvoľňovaní ľadových prekážok veľmi výdatne pomohli vojaci
miestnej posádky.
Medzinárodný deň žien.
8. marec 1956.
8. marca 1956 o 15. hod. bola v divadle Domu osvety oslava Medzinárodného dňa
žien. Prítomných bolo do 400 občanov, ktorí vypočuli prejav poslankyne s. Chudadovej
o význame MDŽ. Po jej referáte bolo odmenených 44 vzorných pracovníčiek z nášho
okresu. Vyznamenaným pracovníčkam odmeny udeľoval predseda ONV v Piešťanoch
s. Fric. Nasledoval kultúrny program, v ktorom so spevom a básničkami vystúpili deti
z druhej materskej školy v Piešťanoch a s hudobnými číslami vojenský súbor Záhorák. Po
ukončení oslavy v divadle Domu osvety odišli vzorné pracovníčky spolu s funkcionármi
MNV a zložiek NF do hotela Eden, kde vyznamenaným pracovníčkam z príležitosti MDŽ
predseda ONV dával slávnostnú večeru.
Dňa 8. marca vo všetkých závodoch v našom meste boli slávnostné desaťminútovky, na

ktorých boli odmenené najlepšie pracovníčky zo závodov. Na školách už od 26. februára
až do 4. marca žiaci písali pozdravné listy matkám, verejným pracovníčkam a vzorným
budovateľkám v našich závodoch a na JRD.
Oslavy W. A. Mozarta.
18. marec 1956.
Dňa 18. marca 1956 Okresný výbor obrancov mieru v Piešťanoch usporiadal slávnostnú
akadémiu na počesť 200. výročia narodenia W. A. Mozarta, veľkého génia hudby. Akadémia
sa konala v divadle Domu osvety o 19,30 hod. Program bol tento: Zahájenie, ktoré previedla
krátkym prívetom predsedkyňa OVOM s. Vašková. Referát o živote a diele W. A. Mozarta.
Referát mala s. Slezáčková, učiteľka Hudobnej školy.
Hudobné vystúpenia žiakov Hudobnej školy.
Zakončenie previedol riaditeľ Hudobnej školy s. Bartovic. Účasť na akadémii bola dobrá,
prítomných bolo 420 občanov, ktorí s programom a najmä s vystúpením žiakov Hudobnej
školy boli veľmi spokojní.
Svetový Týždeň mládeže
V dňoch 21. až 28. marca mládež v našom meste slávila Svetový týždeň mládeže. Oslavy sa
konali pod heslom: Mládež vpred za nové víťazstva v budovaní socializmu a v boji za mier!
Zahájenie Svetového týždňa mládeže sa previedlo v divadle Domu osvety 21. marca 1956
o 15. hod. Referát o boji mládeže za svetový mier predniesol tajomník OVKSS s. Radošinský.
V ten istý deň riaditelia v závodoch v desaťminútovkách prehovorili tiež o význame mládeže
v boji za uchovanie mieru. V dňoch Týždňa mládeže základné organizácie ČSM v našom
meste usporiadali prednášky na témy: Mládež sveta v boji za mier: Pokrokové hnutie mládeže
v ČSR; Svetová federácia demokratickej mládeže; Úloha majstra pri výchove mládeže. Na
školách koncom marca boli rodičovské združenia, na ktorých boli prednášky o pionierskych
organizáciách a o ČSM. V dňoch 21. až 28. marca uskutočnilo sa päť besied s účastníkmi
V. Svetového festivalu mládeže. Za spolupráce s Okresnou ľudovou knižnicou sa previedla
beseda o knihe „Jar na Odre“.
Dňa 25. marca bolo športovobranné vystúpenie s pretekmi pionierov na kolobežkách.
Jednotlivé akcie poriadané vo Svetovom týždni mládeže v našom meste boli propagované
miestnym rozhlasom, pozvánkami a plagátmi Okresného domu osvety.
Okresná konferencia žien.
15. apríl 1956.
Dňa 15. apríla 1956 konala sa v Piešťanoch prvá okresná konferencia žien. Na konferencii
bolo prítomných 210 delegátiek.
Okresnú konferenciu žien v Piešťanoch zahájila s. Magda Vanková, ktorá privítala zástupcov
KNV, zložiek NF a všetkých prítomných. Vo svojom referáte oboznámila prítomných
s významom okresnej konferencie žien, ktorá sa koná v rámci príprav na celoštátnu
konferenciu žien v Prahe.
Hlavný prejav predniesol predseda ONV s. Fric. Poukázal na skutočnosť, že ženy v našej
vlasti plnia významnú úlohu v priemyselnej výrobe i v poľnohospodárstve. V našom okrese
sú to napr. závody Trikota vo Vrbovom, Piešťanské pekárne, Figaro a ďalšie, v ktorých ženy

podstatne prispievajú k plneniu a prekročovaniu plánov. Významnú prácu vykazujú ženy aj
v poľnohospodárstve. Na tomto úseku čaká naše ženy i v našom okrese ešte veľa úloh a je
potrebné mobilizovať ženy k aktívnejšej účasti pri socializácii dediny. V tom smere vzorne
pracujú výroby žien v Modrovke, Moravanoch n/V, Borovciach, Chtelnici i v Piešťanoch.
Po prejave predsedu ONV prvú okresnú konferenciu žien prišli pozdraviť deti III. materskej
školy v Piešťanoch. V diskusii prehovoril tajomník KNV s. Kočáni. Zdôraznil nutnosť
zaktivizovania žien pri plnení úloh päťročnice a tiež nutnosť odstrániť všetky nedostatky
v pomere k ženám na pracoviskách. Po diskusii bola voľba delegatiek na celoštátnu
konferenciu žien do Prahy. Za delegátky boli zvolené: Štefánia Megová, Magda Vanková,
Františka Lukačovičová, Pavla Praženková, Štefánia Chalasová, Mária Stančeková a Emília
Hechtová.
List primátora Prahy
Dňa 24. apríla 1956 Rada MNV v Piešťanoch prerokovala obsah listu primátora hlavného
mesta Prahy, v ktorom oboznamuje Radu MNV v Piešťanoch s rezolúciou prijatou na
zasadnutí primátorov hlavných miest 37 zemí. Zasadnutie sa konalo v dňoch 2. až 6. októbra
1955 vo Florencii. V rezolúcii sa hovorilo, aby národy sa starali o zachovanie všetkého
bohatstva a pamiatok, aby toto bolo odovzdané v nepoškodenom stave budúcim generáciám,
Rezolúcia vyzýva, aby sa zintenzívnil boj za uchovanie svetového mieru. Dobrou cestou
k zachovaniu mieru je aj prehĺbenie kultúrnych vzťahov medzi jednotlivými krajinami.
Rada MNV v Piešťanoch plne schválila rezolúciu a v liste zaslanom primátorovi hlavného
mesta Prahy prehlásila, že svojou prácou pri výstavbe a zveľaďovaní nášho kúpeľného mesta
bude sa snažiť o väčšie rozšírenie kúpeľného ruchu, ktorý povedie k prehĺbeniu vzťahov
medzi inými krajinami a tým aj prispeje k upevneniu mieru.
Oslavy 1. mája
Oslavy 1. mája, sviatku práce, i v tomto roku boli mohutnou manifestáciou občanov nášho
mesta za dovŕšenie vybudovania socializmu v našej vlasti a za uchovanie svetového mieru.
V predvečer osláv prvého mája v divadle Domu osvety bol usporiadaný radostný estrádny
večer a po ňom na terase liečebného domu Slovan bola ľudová veselica. Dňa 1. mája 1956
o 6. hod. bol prevedený budíček dychovou hudbou, pochodujúcou hlavnými ulicami mesta.
Na námestiach vyhrávali miestne hudby. Vlastný priebeh osláv sa začal o 9.20 hod. Po
zahraní hymien nasledoval slávnostný prejav, prednesený tajomníkom ÚV KSS s. Dávidom.
Po prejave o 10. hod. bol manifestačný sprievod ulicami kpt. Nálepku, Nitrianskou, Čsl.
armády, Radlinského, Bernolákovou, Kukučínovou, potom ulicou Pavlovovou na námestie
Dukelských hrdinov. Popoludní v oslavách sa pokračovalo vystúpeniami súborov ĽUT
v parku a prvomájovými veselicami v Kursalone, v Slovane a vo všetkých zábavných
podnikoch mesta Piešťany. Vo večerných hodinách v parku pri Váhu bol veľký ohňostroj.
V manifestačnom sprievode bolo 11.770 účastníkov, 172 hesiel a transparentov, 236 zástav,
3 krojované skupiny. V sprievode učinkovalo 10 hudieb. Najpestrejší sprievod mala Trikota
Vrbové a Štátne kúpele Piešťany.
Oslavy 9. mája
Úvodom k oslavám 9.mája, Dňa víťazstva, bol Beh víťazstva, usporiadaný
5. mája 1956.
Dopoludnia na behu víťazstva sa zúčastnilo 600 žiakov. Popoludní 5. mája bol prevedený

Beh víťazstva dospelými bežcami v počte 900. Dňa 8. mája popoludní bolo kladenie vencov
pri pomníku na Stalinovom námestí. Po kladení vencov o 20. hod. bolo slávnostné čepobitie
a po ňom ohňostroj. Účasť pri kladení vencov a pri čepobití bolo okolo 1.200 občanov.
9. mája o 9. hod. boli kolobežkové preteky v parku. Popoludní v parku na footbalovom
ihrisku bolo koncertné vystúpenie súboru Pedagóg. Večer v Kursalone bola ľudová veselica.
Účasť na oslavách Dňa víťazstva bola okolo 2.000 občanov.
Propagácia JRD v Piešťanoch
Národný výbor a Rada MNV v Piešťanoch v roku 1956 venovali sústavnú a zvýšenú
pozornosť rozšíreniu a upevneniu JRD v Piešťanoch. 21. mája 1956 Národný výbor
v Piešťanoch prejednal s schválil plán organizačných opatrení, výsledkom má byť rozšírenie
členskej základne jestvujúceho JRD IV. typu v našom meste. Porovnanie hospodárenia
socialistického sektoru so sektorom súkromným i v našom meste ukazuje, že socialistický
sektor dosahuje omnoho vyššie hektárové výnosy a i v živočíšnej výrobe lepšie výsledky ako
súkromný sektor. Hospodárenie súkromného sektoru je zrejme nerentabilné. Teda zvýšenie
životnej úrovne všetkých pracujúcich v našej vlasti závisí od rozvoja JRD.
Národný výbor pre rozšírenie JRD v Piešťanoch prijal tieto opatrenia: Bude sa prevádzať
osobná agitácia malých a stredných roľníkov cestou agitačných dvojíc.
Do agitačnej práce sa intenzívne zapoja títo členovia Národného výboru: Karol Tapfer,
Ladislav Kumprecht, Vojtech Majerčák, Rudolf Cisár, Jozef Hanšut, Mikuláš Borovan,
Štefan Čuridlo, Michal Tomko, Štefan Oravec, Gašpar Madlo, Ján Ondrášik, Ján Kusý,
Štefan Kubo, Michal Pavlovič, Štefan Komadel, Jozef Drlička, Vlastimil Kostelný, Pavol
Dolaj, Rudolf Bábsky, Michal Prištic, Mária Nováková, Jozef Pokorný, Juraj Štefún, Jozef
Kollár, Matej Polonyi, Michal Nedorost, Martin Baranovič, Rudolf Habán, Michal Vavro,
Ondrej Sitár, Rudolf Pecka, Štefan Kubo st., Ľudmila Dvoráková, Jozef Kubán, Michal
Urban, Štefan Duran, Anton Ďurka, Ján Mišák, Vlasta Ondrejková, Jozef Ondris, Rudolf
Králik, Michal Poláček, Leopold Sordyl, Jozef Janiska.
Vzhľadom na letné obdobie návštevy u roľníkov budú sa prevádzať v sobotu a v nedeľu.
O výsledku návštev bude sa podávať zpráva vedúcemu pôdohospodárskeho odboru Rady
MNV a to každý pondelok do 12. hod. Prvá schôdzka agitačných dvojíc bude zvolaná na
31. mája 1956. Na schôdzke sa prevedie inštruktáž o postupe pri nábore malých a stredných
roľníkov do nášho JRD. Pri agitácii bude nápomocný aj mestský rozhlas, v ktorom bude
pravidelné vysielanie pre miestnych roľníkov a v ňom budú popularizované dosiahnuté
výsledky v JRD.
Národný výbor je presvedčený, že tieto opatrenia pri presnom dodržiavaní a patričnej kontrole
pomôžu v našom meste rozšíriť členskú základňu JRD a spôsobiť významný prelom pri
budovaní socialistického poľnohospodárstva.
Medzinárodný deň detí
Oslavy Medzinárodného dňa detí sa začali v našom meste už 1. júna 1956. Na všetkých
školách boli usporiadané besedy, na ktorých sa hovorilo o živote detí v kapitalistických
a koloniálnych krajinách a o živote detí u nás a v iných ľudovo-demokratických krajinách.
Tieto besedy sa konali i za účasti rodičov a niektorí rodičia hovorili o svojej mladosti,
o ťažkostiach, ktoré pociťovali ako deti a za kapitalistického zriadenia a najmä vtedy, keď
vo svojej mladosti, o ťažkostiach, ktoré pociťovali ako deti za kapitalistického zriadenia

a najmä vtedy, keď vo svojej mladosti chceli dosiahnuť vyššie vzdelanie. Dnes v našej
socializmus budujúcej vlasti deti majú pred sebou otvorené všetky možnosti.
Vlastné oslavy Medzinárodného dňa detí boli 2. júna 1956. Boli spojené s Krajským
sviatkom piesni a tancov. O 14. hod. za doprovodu dychovej hudby z Hudobnej školy išiel
sprievod detí s kvetmi do parku pred liečebný dom Slovan. Tu bolo vystúpenie školských
súborov, ktorého sa zúčastnilo 974 detí. Oslavy Medzinárodného dňa detí vyzneli v našom
meste manifestačne a radostné.
Poradný sbor Kúpeľnej komisie
Dňa 5. júna 1956 bol vytvorený Poradný sbor stálej Kúpeľnej komisii pri MNV v Piešťanoch.
Kúpeľná komisia, aby mohla dôkladne plniť svoje úlohy, obsiahnuté v Kúpeľnom štatúte
mesta Piešťany, bude sa opierať o pomoc svojho poradného sboru, ktorého členmi sú:
Dr. Štefan Manca, zdravotný riaditeľ Štátnych kúpeľov v Piešťanoch, Vladimír Beláček,
správca Štátnych kúpeľov, ing. Ján Húska, pracovník Štátnych kúpeľov; dr. Pavol Škodáček,
riaditeľ Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch; Eugen Kollár, správca Liečebného
ústavu ROH v Piešťanoch; Oldřich Fencl, zamestnanec n.p. Turista v Piešťanoch; Štefan
Vestenický, vedúci vnútorného obchodu pri Rade ONV; Ján Židek, vedúci odboru kultúry
Rady ONV; Ján Bzdušek, okresné oddelenie verejnej bezpečnosti a Rudolf Fábry, predseda
OV TVŠ v Piešťanoch.
Na návrh Rady MNV dr. Ladislav Bertoli sa stal členom Kúpeľnej komisie.
Riešenie lôžkovej časti čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch
Dňa 7. júna 1956 Rada MNV v Piešťanoch na svojom mimoriadnom zasadnutí prejednala
návrh na vrátenie lôžkovej časti pre kúpeľníctvo v Piešťanoch. Návrh bol vypracovaný
Miestnou plánovacou komisiou za spolupráce Okresnej plánovacej komisie. Bolo uvedené,
že tejto otázke nebola venovaná dostačujúca pozornosť a tak sa stalo, že objekty, ktoré
v minulosti slúžili kúpeľníctvu, sú toho času zabraté na súkromné byty, pre rôzne hospodárske
organizácie a pod.
Rada MNV podrobne prejednala predložený návrh, týkajúci sa objektov, ktoré by mali
byť priamo prinavrátené opäť svojmu účelu. Ide o 49 budov, ktoré slúžia inému účelu ako
kúpeľníctvu a ktoré zaberajú 2.182 lôžok. Pre prinavrátenie plného počtu lôžok bolo by
potrebné vystavať 190 bytových jednotiek, v prvom rade nemocnicu, OÚNZ, OSŠ, kultúrny
dom, žiacky domov a Hudobnú školu. Ďalej je potrebné, aby spojovacie učilište a podniky
MNO sa buď presťahovali do iných miest, alebo si vystavali nové objekty. Postupným
riešením týchto úloh bola poverená Kúpeľná komisia.
Zabezpečenie letných poľnohospodárskych prác
Dňa 19. júna 1956 Rada MNV rokovala o zabezpečení letných poľnohospodárskych prác
v našom meste. Zabezpečiť hladký priebeh letných poľnohospodárskych prác je dôležitá
a zodpovedná úloha nielen Rady MNV, Národného výboru ale aj všetkých občanov nášho
mesta. Ide o rýchly a bezstarostný zber úrody z našich polí. Prípravu žatvy ako aj samotnú
žatvu je potrebné zaistiť tak, aby znamenala ďalšie organizačné a hospodárske upevnenie
JRD ako aj rozšírenie jeho členskej a pôdnej základne. To vyžaduje zaistiť dôkladnú prípravu
všetkých žatevných a mlatebných strojov, zabezpečiť u súkromne hospodáriacich roľníkov
spoločné prevádzanie žatvy svojpomocou, na JRD pripraviť žatvu kombajnom. Je potrebné

zožať obilie na 723 ha. Z toho pripadá na JRD 79 ha a na súkromný sektor 644 ha. Plánuje
sa vymlátiť 17.360 q obilia; z toho na JRD 1870 q a v súkromnom sektore 15.490 q.
Vykúpiť sa má 6.287 q pšenice a jačmeňa spolu. Z toho JRD dodá 665,70 q a súkromný
sektor 5.621,30 q.
Na zabezpečenie žatvy a mlatby v našom meste je k dispozícii 475 ľudí, 2 kombajny, 6
mláťačiek, 5 samoviazačov, 120 párov poťahov, 8 traktorov, 27 hrsťovačiek a kosačiek, 4
podmietacie pluhy a 26 sejačiek. Z toho na JRD pripadá 45 ľudí, 2 kombajny, 1 mláťačka,
3 samoviazače, 5 párov poťahov, 2 traktory, 2 hrsťovačky a kosačky, 1 podmietací pluh a 1
sejačka.
Na súkromný sektor pripadá 430 ľudí, 5 mláťačiek, 2 samoviazače, 115 párov poťahov, 6
traktorov, 25 hrsťovačiek a kosačiek, 3 podmietacie pluhy a 25 sejačiek.
Žatva na JRD sa plánuje previesť od 20. júla do 31. júla, teda za 12 dní, u súkromného
sektoru za 16 dní, t.j. od 20. júla do 4. augusta 1956.
Zvážanie obilia a mlatba u JRD sa plánuje na 14. dní, od 28. júla do 10. augusta, u súkromného
sektoru na 22 dní, t.j. od 28. júla do 18. augusta.
Pre zabezpečenie včasného a kvalitného prevedenia letných prác a pre ďalšie upevnenie
a rozvoj JRD plne sa využije propagácia a agitácia. Za tým cieľom na MNV sa zriaďuje
trojčlenná skupina pracovníkov, ktorá pomocou miestneho rozhlasu, bleskoviek a okresnej
tlače bude denne zoznamovať občanov mesta s výsledkami, dosiahnutými v letných prácach.
Pomocou miestneho rozhlasu ako aj bleskovkami budú roľníci a miestne obyvateľstvo
každodenne informovaní a poučovaní o požiarnobezpečnostných opatreniach a nariadeniach.
Nielen všetci členovia Národného výboru, ale aj všetci občania nášho mesta sú si vedomí, že
boj o chlieb je prvoradou úlohou a že rýchle a dokonalé zvládnutie žatevných a mlatebných
prác a včasné splnenie dodávok je najcennejším prínosom v boji za mier a za vybudovanie
socializmu v našej vlasti.
Deň novej techniky
Podľa nariadenia KNV Oblastné komunálne služby v Piešťanoch usporiadali dňa 24. júna
1956 „Deň novej techniky“. Pod týmto názvom bola usporiadaná súťaž v krasočesaní.
Súťažilo sa o najkrajší denný i večerný účes. Súťaže sa zúčastnili najlepší kaderníci
bratislavského kraja a tiež viacerí hostia z iných krajov.
Piešťanskí kaderníci v súťaži sa dobre umiestnili. Získali 6. prvých cien.
Krajská výstava Tvaru
Dňa 1. júla 1956 v Kursalone v Piešťanoch bola otvorená krajská výstava Tvaru. Výstava
bola otvorená cez tri týždne. Na výstave svojimi dielami boli zastúpení poprední slovenskí
sochári, maliari a grafikovia, tiež tu boli vystavené viaceré diela piešťanských umelcov.
Výstava sa tešila značnej pozornosti občanov nášho mesta, ktorí so záujmom prezerali
obrazy a sochy, vyjadrujúce umeleckou formou väčšinou budovateľské úsilie a pracovné
nadšenie nášho ľudu.
Štatút kúpeľného mesta Piešťany
Dňa 28. júna 1956 zasedalo kolégium Pevereníctva zdravotníctva v liečebnom dome Thermia.
Zasadnutia sa zúčastnil aj zástupca Ministerstva zdravotníctva dr. Štih, ktorý odovzdal do
rúk s. Štefana Kubu, predsedu MNV v Piešťanoch štatút kúpeľného mesta Piešťany. Štatút

bol vydaný vládou Československej republiky vládnym uznesením číslo 135, zo dňa 18.
januára 1956.
Štatút má tento úvod: Kúpele Piešťany sú známe od roku 1551. V 20. storočí stali sa svetovými
kúpeľami, v ktorých sa liečili chorí z celého sveta. Ich sádrová sírna therma o teplote 55°C
až 67°C a veľmi hodnotné liečivé bahno boli podkladom k založeniu početných kúpeľných
ústavov, v ktorých sa úspešne liečia choroby reumatické, stavy poúrazové a po operáciách
a nervové poruchy, predovšetkým pohybového ústrojenstva.
Pre svetový význam a významné liečebné výsledky poskytuje sa týmto kúpeľom osobitná
ochrana a upravuje sa v nich hospodársky a kultúrny život tak, aby boli vytvorené
najpriaznivejšie podmienky pre vykonávanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti i pre ďalší
rozvoj kúpeľov. Štatút má 12 kapitol.
V I. kapitole sú všeobecné ustanovenia.
V II. kapitole sa vymedzuje rozsah vnútorného a vonkajšieho územia.
V III. kapitole s nadpisom „Opatrenia súvisiace s výstavbou kúpeľného miesta“, dávajú sa
presné smernice pre vypracovanie územného plánu a o výstavbe kúpeľov. Tu sa zdôrazňuje
požiadavka, aby všetky tie vhodné objekty, ktoré v minulosti slúžili k ubytovaniu chorých,
boli postupne vrátené svojmu pôvodnému účelu.
IV. kapitola pojednáva o hygienických a protiepidemických opatreniach v kúpeľnom mieste.
V. kapitola hovorí o udržovaní kúpeľného miesta.
VI. kapitola obsahuje predpisy o doprave, VII. o zabezpečení kľudu na kúpeľnom mieste.
V VIII. kapitole sú smernice pre zásobovanie kúpeľného miesta; o kultúrnej a výchovnej
činnosti pojednáva IX. kapitola. Tejto kapitole venuje kúpeľný štatút mimoriadnu pozornosť
a zdôrazňuje, že v kúpeľnom mieste treba vybudovať kultúrne zariadenia vysokej úrovne
a rozsahu. Vo vnútornom kúpeľnom území musia byť cez celý rok zabezpečené poriadania
symfonických koncertov, divadelných predstavení, hodnotných estrád atď. X. kapitola je
venovaná informačnej službe, XI. športovej a telovýchovnej činnosti. Také športové podniky,
ktoré by narušovali kľud a poriadok, nesmú byť v kúpeľnom mieste usporiadané.
XII. kapitola obsahuje záverečné ustanovenia.
Medzinárodný deň družstevníkov.
1. júl 1956.
Dňa 1. júla 1956 konali sa v Piešťanoch oslavy Medzinárodného dňa družstevníkov. Oslavy
sa konali pod heslom: Za mier a priateľstvo medzi národmi, za šťastnú budúcnosť nášho
ľudu, za rozvoj družstevného hnutia.
V sále hostinca Vršok v Piešťanoch zhromaždili sa družstevníci z celého okresu na slávnostnú
akadémiu. O význame Medzinárodného družstevného dňa a o poslaní a úlohách družstevného
hnutia prehovoril predseda ONV s. Fric. Po kultúrnom programe boli odmenení vzorní
družstevníci v našom okrese.
MNV Vrbové, MNV Piešťany – súťaž
V zmysle uznesenia Rady MNV v Piešťanoch bola začiatkom roku 1956 uzatvorená
socialistická súťaž medzi MNV Vrbové a MNV Piešťany. Súťažilo sa na finančnom úseku
a to v inkase dane poľnohospodárskej, domovej, v inkase poplatkov z hospodárskych
zvierat a na úseku poľnohospodárskom. Tu sa hodnotilo obrábanie pôdy, dodržiavanie
stanov hospodárskych stavov zvierat, plnenie dodávok a to zvlášť v súkromnom sektore

a zvlášť u JRD. U JRD okrem toho sa vyhodnocovalo aj čerpanie pracovných jednotiek,
príjmy a náklady. Vyhodnotenie socialistickej súťaže za prvý polrok 1956 bolo na MNV vo
Vrbovom dňa 20. júla 1956.
Na finančnom úseku MNV Vrbové dosiahol 31,36 bodov a MNV Piešťany 23,05. Na
poľnohospodárskom úseku MNV Piešťany dosiahol 230,94 bodov a MNV Vrbové 213,46
bodov. Celkový výsledok socialistickej súťaže na obidvoch úsekoch je tento: MNV Piešťany
získal celkový počet bodov 253,99 a MNV Vrbové 244,82.
Zlepšovací návrh – odmena
Pridelením „Kuka“ vozu, špeciálneho vozu na vývoz smetí, vyskytli sa ťažkosti s využitím
starých odpadových nádob, takže pridelením vozidla bolo potrebné zadovážiť špeciálne
nádoby. Značné ťažkosti sa ukázali i so zadovážením týchto nádob, ktorých výroba
v celoštátnom merítku je úzkoprofilová. V snahe riešiť túto otázku a urýchliť vývoz smetí so
100 % využitím Kuka vozu podal zamestnanec SMS Dezider Hano tento zlepšovací návrh:
zostrojil svieraciu obruč, ktorá svojím povrchom prispôsobuje staré nádoby k vyprázdneniu
do špeciálneho otvoru vozidla. Tento zlepšovací návrh mal pre naše mesto veľký význam,
lebo týmto spôsobom mohlo sa upotrebiť okolo 800 starých nádob, ktoré by sa ináč museli
bezpodmienečne nahradiť novými. Týmto zlepšovacím návrhom s. Hano usporil SMS cez
60.000 Kčs, ktorá suma predstavuje hodnotu 800 nových nádob. Rada MNV v Piešťanoch
dňa 24. júla 1956 pri prejednávaní zlepšovacieho návrhu uzniesla sa s. Dezidera Hanu,
zamestnanca SMS pri MNV v Piešťanoch odmeniť peňažnou odmenou 2.000 Kčs. Výhodu
zlepšovacieho návrhu ocenilo i mesto Trenčín, ktoré tým istým spôsobom využilo staré
nádoby.
Hudobné leto 1956 v Piešťanoch
Roku 1956 prebiehalo druhé hudobné leto v Piešťanoch v znamení hesla: Umením za radosť,
za šťastie, za nového človeka!
Toto veľké kultúrne podujatie svetovej úrovne, usporiadané za pomoci Povereníctva
kultúry, trvalo o 23. júna do 29. júna 1956. Na jeho programe bolo 12 koncertov, 2 operné
predstavenia, 1 baletné vystúpenie a 2 vystúpenia SĽUK-u v prírodnom divadle.
Program hudobného leta v roku 1956 bol tento: 23. júna 1956. Koncert Slovenskej
filharmónie, ktorý predviedol Kardošovu Východoslovenskú predohru, Čajkovského II.
koncert pre klavír a orchester a Beethovenovu VII. symfóniu. Koncert dirigoval Walter
Stoschek z NDR; ako sólista účinkoval Bernhard Böttner z NSR.
24. júla 1956: predstavenie opery ND v Bratislave s programom Predaná nevesta.
27. júna 1956: klavírny koncert pod vedením Bernharda Böttnera. Na programe: Mozart,
Beethoven, Chopin.
30. júna 1956: Labutie jazero, balet od P.J. Čajkovského v prevedení ND Bratislava.
1. júla 1956: koncert Slovenskej filharmónie, dirigent Georges Sébastian z Francúzska. Na
programe bol Wagner – Majstri speváci norimberskí, a Čajkovskij – IV. symfónia. Ako
sólista vystúpil Albín Berky.
4. júla 1956: koncert Slovenskej filharmónie, ktorý opäť dirigoval Georges Sébastian.
Program: Mozart – Čarovná flauta a Čajkovskij – V. symfónia. Ako sólista vystúpil Tibor
Gašparek.

8. júla 1956: opäť koncert Slovenskej filharmónie s dirigentom Ladislavom Slovákom. Na
programe: Mozart – Requiem, Bach – Suita pre flautu a sláčikový orchester. Ako sólisti
učinkovali: Vladimír Brunner, Ľ. Domaninská a N. Hazuchová.
11. júla 1956: klavírny koncert pod vedením Geoges Bernanda zo Švajčiarska. Na programe:
Bach, Mozart, Schubert, Schumann.
14. júla 1956: koncert Slovenskej filharmónie. Dirigoval Ľudovít Rajter. Program: Beethoven
– Egmont, Mozart – Symfónia D-dur. Ako sólista vystúpil Dieter Zechlin z NDR.
15. júla 1956: predstavenie opery ND Bratislava. Program: Opera Juro Jánošík.
18. júla 1956: klavírny koncert, dirigent Dieter Zechlin. Program: Beethoven, Mozart,
Debussy, Liszt.
21. júla 1956: koncert Slovenskej filharmónie, dirigent: Ľudovít Rajter. Program: Weber –
Oberon, Čajkovskij – I. koncert pre klavír a orchester b-mol, Dvořák – Symfónia G-dur.
22. júla 1956: vystúpenie Sľuk-u.
25. júla 1956: klavírny koncert chýrnej francúzskej umelkyne Jeane Marie Darré. Na
programe: Chopin, Liszt, Debussy.
28. júla 1956: koncert rakúskeho orchestra Niederösterreichische Tonkünstlerorchester.
Dirigent Leo Lehner. Program: Skladby Johana Straussa.
29. júla 1956: koncert Slovenskej filharmónie. Spoluučinkovala Jeanne Marie Darré.
Dirigent: Ľudovít Rajter. Program: Dvořák – Karneval, A. Moyzes – Gemerské tance, Liszt
– Koncert pre klavír a orchester, Es-dur.
Hudobné leto bolo na svetovej úrovni, svoje umenie na ňom previedli viacerí znamenití
európski umelci – hudobníci. Hudobné leto sa tešilo veľkej pozornosti kúpeľných hostí,
občanov nášho mesta a prilákalo aj mnoho návštevníkov z iných miest. Príprava Hudobného
leta a menovite úprava prírodného divadla bola stredom pozornosti Rady MNV v Piešťanoch.
Popri všetkých kladoch pri organizovaní Hudobného leta vyskytli sa aj určité nedostatky,
hlavne pri ubytovaní veľkého počtu návštevníkov mimo Piešťan, ktorým n.p. Turista
nemohol zaistiť nocľah.
Okrem Hudobného leta cez letné mesiace v roku 1956 v našom meste bolo ešte 7 divadelných
predstavení, 5 estrád a Krajské dni spevu a tancov.
Zveľaďovacia akcia
Dňa 7. augusta 1956 Rada MNV v Piešťanoch zhodnotila priebeh zveľaďovacej akcie
v našom meste ako aj priebeh a výsledky v rámci akcie „M“, dosiahnuté za prvý polrok 1956.
V rámci vládnej akcie zveľaďovania kúpeľných miest poskytlo Ministerstvo miestneho
hospodárstva MNV v Piešťanoch sumu 1,710.000 Kčs. Z tejto sumy bolo vyčerpané za prvý
polrok 1956 783.750 Kčs a previedli sa tieto práce:
Prvá etapa prírodného divadla nákladom 315.964 Kčs.
Zavedenie elektrického osvetlenia v parku v hodnote 79.200 Kčs. Zakúpenie kropiaceho
auta v hodnote 166.000 Kčs. Generálna oprava práčovne Oblastných komunálnych služieb
nákladom 200.000 Kčs. Rôzna údržba v meste v hodnote 22.586 Kčs.
Z pridelenej kvoty ešte ostáva suma 936.250 Kčs. Z nej sa prevedie generálna oprava
parkového osvetlenia nákladom 370.000 Kčs, úprava a rozšírenie parku v sume 50.000 Kčs
a dokončenie prác na prírodnom divadle nákladom 500.000 Kčs.
Po dohode so zástupcom ministerstva financií, Ministerstva miestneho hospodárstva

a Povereníctva miestneho hospodárstva MNV v Piešťanoch má ešte zaistenú sumu 1,874.550
Kčs, ktorá suma je potrebná na prevedenie týchto akcií: zakúpenie kanalizačného potrubia
v hodnote 160.000 Kčs. Vypracovanie technickej dokumentácie na generálnu opravu
verejného osvetlenia v celkovej sume 70.000 Kčs.
Vyasfaltovanie druhej časti ulice Čsl. armády a ulice Roosweltovej od evanjelického kostola
po ulicu Kuzmányho nákladom 500.000 Kčs. Vybudovanie kanalizácie v Partizánskej
ulici a v druhej časti ulice Roosweltovej nákladom 500.000 Kčs. Zriadenie reprezentačnej
kvetinárskej siene v hodnote 100.000 Kčs. Vyhotovenie fontány do parku nákladom 100.000
Kčs; nákup lavíc do prírodného divadla a parkových lavíc v hodnote 400.000 Kčs.
V rámci akcie „M“ z pridelených 410.000 Kčs sa prevádzajú tieto práce: úprava priestranstva
za rím.kat. kostolom nákladom 200.000 Kčs; novostavba Bottovej a prvej časti Díčovej
ulice nákladom 200.000 Kčs; nákup a výsadba stromkov v hodnote 10.000 Kčs.
Výstavba športového štadiona patrí medzi najväčšie akcie, ktoré v našom meste sa prevádzajú
svojpomocou. Do konca júla 1956 tu boli prevedené tieto práce: osadenie obrubníkov
z vnútornej strany pozdĺž celej plochy, osadenie 6 hydrantov na vodu a vodovodná prípojka.
Telovýchovná jednota Slavoj na prevádzanie všetkých prác na štadione obdržala na celý rok
60.000 Kčs. Na všetkých prácach, počítajúc v to národné, krajské a iné smeny, zúčastnilo sa
v prvom polroku v našom meste 9.243 brigádnikov, ktorí spolu odpracovali 63.501 hodín
a vytvorili diela v hodnote 548.400 Kčs.
Oslavy Slovenského národného povstania
Oslavy Slovenského národného povstania sa konali v našom meste spoločne s oslavou Dňa
čsl. letectva a s okresnými dožinkami.
24. augusta 1956 o 19. hodine v prírodnom divadle bolo vystúpenie ÚDA za hojnej účasti
občanov nášho mesta. 25. augusta o 10. hod. v klube na letišti bola priateľská beseda
zástupcov armády s funkcionármi ľudovej správy. Beseda sa konala v znamení hesla:
Splníme uznesenie celoštátnej konferencie KSČ o zlepšení spolupráce armády s ľudom.
O 18. hod. bola zase beseda vybraných pilotov, vojakov a sväzarmovcov z Piešťan a Nitry.
Oslavám 12. výročia Slovenského národného povstania bola venovaná nedeľa 26. augusta
1956. Ráno o 7. hod. mestský rozhlas vysielal slávnostný budíček. O 8,30 hod. v parku sa
konali kolobežkové závody detí. O 10. hod. v prírodnom divadle sa zhromaždili početní
občania a vypočuli prejav o význame Slovenského národného povstania a o význame
zvýšenia právomoci slovenských národných orgánov. Odpoludnie bolo venované športovým
podnikom, v Hudobnom pavilone bol koncert dychovej hudby a v prírodnom divadle
zábavný program súborov a jednotlivcov. Od 18. hod. v Slovane a v Kursalone sa začala
ľudová veselica.
26. augusta po celý deň bola v parku výstava lietadiel a modelov, v kinách sa premietali
filmy pre deti; v parku bol aj veľký predaj roľníckych prebytkov a priemyselného tovaru.
Týždeň boja proti fašizmu
V dňoch od 9. do 16. septembra bol usporiadaný v našom meste Týždeň boja proti fašizmu.
V tomto týždni Okresný výbor Obrancov mieru a okresný výbor Sväzu protifašistických
bojovníkov v Piešťanoch usporiadali prednášky a besedy v závodoch, na školách a viac

verejných prejavov k občanom nášho mesta. Ich náplňou boli myšlienky o medzinárodnej
spolupatričnosti protifašistických bojovníkov a o úsilí celého pokrokového ľudstva odvrátiť
hroziace nebezpečie vojny.
V rámci Týždňa boja proti fašizmu a vojne dňa 13. septembra 1956 bol usporiadaný o 19. hod.
v divadle Domu osvety večer pod názvom: Manželia Curie – bojovníci za mier. Prednášku
na túto tému predniesol s. Hmiro. Bola to spomienka na 50. výročie smrti francúzskeho
vedca Pierra Curie, ktorý so svojou manželkou Máriou Curie-Sklodowskou objavil rádium
a použili ho hneď v prospech ľudstva. Ich príbuzný prof. Fréderik Joliot Curie, predseda
Svetovej rady mieru, pracuje zase v prospech mierového využitia atomovej energie.
Týždeň čsl. - nemeckého priateľstva
V dňoch 20. až 27. septembra 1956 prebiehal v našom meste „Týždeň československonemeckého priateľstva“. Program „Týždňa priateľstva zostavil Okresný výbor obrancov
mieru spolu s Okresným výborom Slovenského národného frontu v Piešťanoch pod heslom:
Priateľstvo s nemeckým ľudom upevňuje mier a bezpečnosť v Európe.
Týždeň priateľstva bol otvorený dňa 20. septembra 1956 v kine Moskva premietaním filmu
z NDR „Diabolský kruh“. Pred začiatkom predstavenia s. Židek mal prejav o práci a živote
ľudu v NDR.
24. septembra 1956 v divadle Domu osvety vystúpilo Krajské divadlo z Nitry s predstavením
„Svadobná cesta“. Pred začatím predstavenia s. Hmiro prehovoril o význame Týždňa
priateľstva. 26. septembra z príležitosti príchodu delegácie z NDR bola v Thermii usporiadaná
beseda a slávnostná akadémia. Prejav na besede predniesol zástupca Slovenského výboru
obrancov mieru, dr. Čunderlík.
Týždeň priateľstva československo-nemeckého ľudu bol spojený s oslavami nemeckého
revolučného básnika Heinricha Heineho, ktorého 100. výročie smrti zaradila Svetová rada
mieru medzi svetové kultúrne výročia v roku 1956. V našom meste na viacerých besedách
v závodoch a na školách sa prednášalo o živote a diele Heinricha Heineho a predniesli sa
jeho revolučné básne.
Deň čsl. armády
Dňa 27. októbra 1956 pracujúci ľud na území našej vlasti oslavoval tradičný Deň
československej armády. Oslavy v našom meste sa konali pod heslom: Vpred za nové
úspechy pri budovaní socializmu a upevňovaní obranyschopnosti našej vlasti.
Oslavy sa začali 6. októbra 1956 o 15. hod. a to motocyklovým tréningom, ktorému prizeralo
do 2.500 občanov. Vlastné oslavy boli 7. októbra. O 8. hod. bola relácia miestneho rozhlasu
s prednáškou o Dni československej armády a s kultúrnym programom. O 10. hod. bol
strelecký trojboj na golfe za účasti asi 400 občanov. O 13,30 sa začali motocyklové preteky,
ktorým sa prizeralo asi 12.000 občanov. Pred pretekmi o význame Dňa čsl. armády mal
prejav tajomník OV KSS s. Kaláč. O 18. hod. v Kursalone bola ľudová veselica, na ktorej
sa zúčastnilo asi 800 občanov.
Oslavy Dňa čsl. armády boli dobre pripravené a vyzneli manifestačne. Už v mesiaci septembri
na školách, v úradoch a v závodoch z príležitosti blížiacich sa osláv Dňa československej
armády konali sa schôdze a besedy na tému: Československá armáda je spoľahlivý strážca
mierovej práce nášho ľudu. Na schôdzach a besedách sa prevádzala aj získavacia kampaň
pracujúcich do práce v Sväzarme a v civilnej obrane.

Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Otvorenie Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bolo v predvečer oslavy 39.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Dňa 6. novembra 1956 o 16. hod. boli
položené vence k pomníku na Stalinovom námestí. Nasledovalo slávnostné čepobitie
armády, spojené so sprievodom mládeže a ostatného obyvateľstva.
7. novembra 1956 o 15. hod. z príležitosti osláv 39. výročia VOSR bola veľká manifestácia
pracujúcich. Na Stalinovom námestí zhromaždil sa veľký počet občanov nášho mesta. Po
príchode okresnej hviezdicovej štafety slávnostný prejav o význame VOSR predniesol
vedúci tajomník OV KSS s. Radošinský. Potom sa pobral lampiónový sprievod mestom
k liečebnému domu Slovan, v ktorom za doprovodu vojenskej hudby bola ľudová veselica.
V mesiaci ČSP boli usporiadané estrády a mnohé prednášky, napr. prednáška „Sibír, zem
budúcnosti“, ktorá bola prednesená vo všetkých organizáciach ČSP. Boli usporiadané
divadelné predstavenia, besedy o sovietskych knihách a v kinách sa premietali sovietske
filmy. Z estrád najúspešnejším vystúpením bola estráda 130 členného armádneho súboru
Víta Nejedlého v divadle Domu osvety dňa
9. novembra. 21. novembra 1956 bol
v liečebnom dome Slovan veľmi úspešný klavírny koncert, ktorý previedli Nina Dorliaková,
Svjatoslav Richter, zaslúžili sovietski umelci.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva ukončil sa dňa 12. decembra 1956 v divadle
Domu osvety koncertom žiakov Hudobnej školy v Piešťanoch.
JRD v Piešťanoch
Začiatkom roku 1956 JRD v Piešťanoch prijalo hospodárenie IV. typu a tým sa podstatne
upevnilo. Prejavilo sa to na dobrých hospodárskych výsledkoch, ktoré sú najlepšie v celom
okrese. Pripojením úpadkových hospodárstiev a technickou úpravou pôdy rozšírila sa pôdna
základňa JRD o 53 ha. V roku 1956 vstúpili do JRD traja súkromne hospodáriaci roľníci.
MNV v Piešťanoch poriadaním rôznych besied, prednášok, družstevnou školou práce
a pod. sústavne viedol družstevníkov k osvojovaniu a zavádzaniu nových pokrokových
metód v poľnohospodárskej výrobe. I v roku 1956 JRD v Piešťanoch ako v rastlinnej tak
i v živočíšnej výrobe dosiahlo pozoruhodné výsledky.
Hektárové výnosy na JRD v roku 1956 boli tieto: u pšenice 31,36 q, u raži 36 q, u jačmeňa 27,7
q, u ovsa 45,7 q, u kukurice 38 q, u cukrovky 412 q, u zemiakov 237,2 q. V hospodárskom
roku 1955/56 na JRD u všetkých kultúr boli prekročené plánované výnosy. Hektárové
výnosy dosiahnuté v súkromnom sektore boli neuspokojivé a svedčili o slabom hospodárení
roľníkov. JRD splnilo všetky predpísané dodávky na 100 % a dodalo nad plán 447,32 q
obilia, 108 q zemiakov, 5.464 q cukrovky atď. Zásluhou dobrého hospodárenia, hlavne
racionálneho obrábania pôdy a použivaním nových pokrokových metód, družstevníci
dosiahli z hektára 2.230 Kčs tržby, namiesto plánovaných 1.280 Kčs.
V živočišnej výrobe, v ktorej základným predpokladom dobrého hospodárenia je dodržiavanie
plánovaných stavov hospodárskych zvierat a sústavné zvyšovanie ich úžitkovosti, boli úlohy
splnené dobre. V živočišnej výrobe plánované tržby JRD prekročilo z plánovaných 4.442
Kčs z hektára na 5.552 Kčs.
JRD splnilo aj všetky predpísané dodávky v živočišnej výrobe včas a na 100 %. Okrem
toho dodalo na štátny nákup 424 q bravčového mäsa, 117 q hovädzieho mäsa, 12 q hydiny,
88.260 litrov mlieka a 56.830 vajec. Hodnota pracovnej jednotky z plánovaných 24 Kčs sa

zvýšila na 34,68 Kčs a k tomu naturálne odmeny v hodnote 9,97 Kčs, pričom priemerne
pracujúci člen družstva odpracoval za rok 600 pracovných jednotiek.
Bilancia hospodárenia JRD v Piešťanoch je ďalším konkrétnym dôkazom o výhodách
a prednostiach kolektívneho hospodárenia pred hospodárením individuálnym.
Plán investičnej výstavby na JRD bol splnený. Boli postavené búdy pre prasnice a kôlne na
stroje, nákladom 60.000 Kčs a tiež sa zakúpili poľnohospodárske stroje v hodnote 80.000
Kčs.
Propagáciou dosiahnutých výsledkov na JRD v Piešťanoch, ako aj sústavným presvedčovaním
malých a stredných roľníkov o prednostiach kolektívneho hospodárenia dúfa MNV
v Piešťanoch získať väčší počet našich roľníkov do družstevnej rodiny. Okrem predsedu
a účtovníka JRD o dobré výsledky sa zaslúžili s. Štefan Kubo, predseda MNV v Piešťanoch
a s. Rudolf Habán, tajomník MNV.
Čsl. štátne kúpele
a) Balneologický prieskum
Balneologický prieskum v roku 1956 pokračoval navŕtaním ďalších sond systému „G“
a navŕtaním nového úžitkového hĺbinného zdroja termálnej vody V-4a. Pokračovalo sa i vo
vŕtaní hydrologických pozorovacích objektov, označených značkou „A“. Okrem toho pre
stále pozorovanie hladiny spodnej vody bolo navŕtaných 11 širokopriemerových sond, do
ktorých boli vsadené limnigrafické prístroje.
Keďže výstavba vodného diela Piešťany - Madunice bude zasahovať i do okolia Piešťanských
prameňov, n.p. Hydroprojekt, ktorý sa zameral v tunajšom prieskume na ochranu týchto
prameňov, prebral počas roku celé investičné dotovanie balneologického priezkumu v okolí
kúpeľného ostrova. Na príkaz nového investora bola navŕtaná séria širokopriemerových
sond systému RH, pozdĺž ľavej vážskej hrádze od golfového ihriska za kúpaliskom Eva až
po Františkové kúpele. Tieto sondy, siahajúce do terciérnych pieskovcov, boli vybudované
ako pozorovacie objekty pre stanovenie priepustnosti kvarterných naplavenín. Takto získané
údaje majú slúžiť projekcii záchytného drénu, ktorý bude chrániť režim termálnych vôd
na kúpeľnom ostrove pred prípadnými nepriaznivými vplyvmi zvýšenej hladiny Váhu po
ukončení výstavby vodného diela Madunice.
Balneologické úzkopriemerové prieskumné sondy systému „G“ boli navŕtané tieto:
G-3: táto sonda, započatá roku 1955, bola ukončená v hĺbke 201 m. Umiestnená je na ľavej
strane Obtokového ramena pod Rádiovým vrchom oproti chladičovej veži. Vŕtaná bola pod
50° uhlom a smeruje pod Rádiový vrch. Ukončená bola vŕtnym profilom 79 mm. Bola
dosiahnutá maximálna teplota 64,3°C. Maximálna výdatnosť pri čerpaní vzduchom je 2,14
l/sec. Sonda ostala ako stály pozorovací objekt.
G-4: Je ukončená v hĺbke 102,85 m. Vŕtaná bola tiež pod 50° uhlom smerom pod Obtokové
rameno. Situovaná je vedľa sondy G-3 smerom nahor. Ukončená bola vŕtnym profilom 67
mm. Maximálna teplota je 68,5° C a maximálna výdatnosť pri čerpani vzduchom 8,3 l/sec.
I táto sonda ostala ako stály pozorovací objekt.
G-5: Táto sonda bola umiestnená v parku Thermie, naďaleko kotolne a vŕtaná bola šikmo
pod stred bazénu kúpeľov Irma. Ukončená bola v hĺbke 86,80 m. Maximálna teplota bola
63,5° C a výdatnosť 11,5 l/sec. Sonda po ukončení bola zainjektovaná.
G-6. Je umiestnená za obcou Banka, juhovýchodne od štátnej cesty. Vŕtaná bola pod 50°

uhlom a ukončená bola vŕtnym profilom 137 mm v hĺbke 80,10m. Maximálna teplota bola
11,8° C a výdatnosť 1,5 l/sec. Sonda ostala ako pozorovací objekt.
G-7. Sonda je umiestnená medzi chladiacou vežou a Obtokovým ramenom na kúpeľnom
ostrove. Vŕtaná bola zvisle do hĺbky 46 m. Na tejto sonde bol dosiahnutý voľný prieliv 6,25
l/sec. Pri maximálnej teplote vody 67,7 ° C. Sonda po ukončení bola zainjektovaná.
V-6. Je to úzkopriemerová priezkumná sonda umiestnená v blízkosti nových zdrojov V-1
a V-4a, medzi Napoleonskými kúpeľmi a exportným oddelením. Bola vŕtaná do hĺbky
57,80 m vŕtacím profilom 112 mm. Na sonde bol dosiahnutý voľný preliv 3,9 l/sec. a teplota
vytekajúcej vody je 67,5° C. I táto sonda po ukončení bola zainjektovaná.
V-4a. Je to nová širokopriemerová studňa, navŕtaná v blízkosti studne V-1. Bola ukončená
vŕtovým profilom 458 mm v hĺbke 53 m. Voľný preliv vo výške + 25 cm nad terénom bol 24
l/sec pri teplote vody 68° C. Zvláštnosťou tejto studne je, že do nej boli zabudované po prvý
raz v histórii nášho balneologického priezkumu preglejkové výpažnice profilu 222 mm.
Studňa je využitá ako nový zdroj vysokokvalitnej originálnej termálnej vody so štandartnou
teplotou 67 – 68° C a vysokým obsahom H2S. Vŕtanie a zabudovanie sondy prevádzala
firma ZPAS z Prahy. Tá istá firma prevádzala i adjustačné práce na sonde V-1, v ktorej
vymenila nedostatočne bezpečné sklenené potrubie výpražnicami dužinovými z bórového
dreva.
Hydrologický prieskum
V roku 1956 na Kúpeľnom ostrove bolo navŕtaných 35 hydrologických sond systému
„A“. Sondy boli vŕtané do pieskovcového podložia a boli v nich zabudované nortonové
trúbky s profilom 76 mm. Sondy boli navŕtané za cieľom presného zachytenia termálnej
klenby a pohybu hladiny spodnej vody na Kúpeľnom ostrove. Okrem týchto sond bolo
navŕtaných 11 širokopriemerových sond, v ktorých boli vsadené limnigrafické prístroje na
stále zaznamenávanie pohybu hladiny vôd v charakteristických miestach.
Séria sond RH – 51, 52, 53 a 57 vŕtaná širokopriemerovou ručnou súpravou o vŕtacom
profile 356 mm až do pieskovcového podložia bola zabudovaná výpažnicami o profile 229
mm. Na týchto sondách boli prevedené dlhodobé čerpacie pokusy a z ich výsledkov sa určil
na jednotlivých miestach koeficient priepustnosti.
Sondážne práce na lokalite Piešťany, okrem studne V-4a a adjustačných prác na studni V-1,
prevádzala firma Slovenské zemevŕtne závody, n.p. Žilina.
Celkový prieskum uvedenými prácami sa ešte neukončil a bude pokračovať i v nasledujúcom
roku. Z mimoriadneho rozsahu priezkumu a z výšky investícií, ktorá činí 1.000.000 Kčs,
možno usúdiť, aká veľká je starostlivosť našej vlády o zabezpečenie prírodných liečivých
zdrojov a liečebných stredísk pre zdravie pracujúceho ľudu. Celý prieskum vedie prof. Dr.
Oto Hynie z Karlovej univerzity v Prahe s úzkym kruhom svojich spolupracovníkov.
c) Počet odliečených osôb
Počet odliečených osôb v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov, Vojenského ústavu
a v liečebných domoch ROH bol v roku 1956 15.385 osôb. Sociálne rozvrstvenie odliečených
osôb bolo takéto:
1.226 robotníkov, 614 roľníkov, 905 žien v domácnosti, 1263 duševne pracujúcich, 1.073
dôchodcov, 968 osôb iného povolania, 596 dôstojníkov, 267 vojakov, 2.069 ambulantných
pacientov, 489 detí, 212 cudzincov. V liečebných domoch štátnych kúpeľov a Vojenského

kúpeľného ústavu z celkového počtu 15.385 osôb bolo odliečených 9.992 osôb a 5.393 osôb
v liečebných domoch ROH.
Rozdelenie cudzincov podľa národností bolo takéto: z Poľska 103, z Rumunska 10,
z Belgicka 1, z Rakúska 10, z NDR 56, z Bulharska 11, z Kanady 3, z SSSR 1, z USA 8,
z Anglicka 3, z Francúzska 1, z Grécka 1, zo Švajčiarska 1, zo štátu Izrael 1, z Brazílie 1,
z Luxemburska 1, spolu 212.
d) Významné návštevy
V roku 1956 na návšteve alebo na liečení v Piešťanoch boli títo významní príslušníci iných
štátov:
Oľga Podoleanu, pracovníčka strany Rumunska; bola na liečení v Piešťanoch od 7. apríla
do 3. mája 1956. Eleonóra Steiner, manželka ministra z NDR a dcéra prezidenta Wilhelma
Piecka, bola na liečení od 21. apríla do 6. mája. Od
28. apríla do 26. mája bol na liečení
v kúpeľoch Rudolf Fabisch, štátny tajomník z NDR. Od 1. do 28. augusta bol na liečení
Roman Fidelski, poľský minister strojárstva, s manželkou Máriou Fidelskou. Od 9. augusta
do 31. augusta bola na liečení Janina Kowalská, pracovníčka strany vo Varšave. V tom čase
bol na liečení aj poľský minister chemického priemyslu, Boleslav Ruminski, s manželkou
Antóniu Ruminskou. Od 19. augusta do 12. septembra švajčiarsky novinár Charles Kaiser
a od 12. septembra do 9. októbra poľský minister Boleslav Krupinski s manželkou Halinou
Krupinskou.
e) Investície a generálne opravy.
V rámci stavebných investícií sa previedla stavba budovy T15 s 32 bytmi v hodnote Kčs
662.550, ktorá bude úplne dokončená v roku 1957. Byty sú určené pre zamestnancov Štátnych
kúpeľov, ktorí doteraz zaberajú lôžkovú kapacitu pre pacientov v jednotlivých liečebných
domoch, V nestavebných investíciách bolo vyčerpané 269.750 Kčs a to na zakúpenie rôznych
elektrických strojov a prístrojov, potrebných ku zkvalitneniu podávaných služieb.
V rámci generálnych opráv prikročilo sa k rozsiahlym prácam v Irme, kde sa pracovalo na
kanalizácii, termálnom kúrení, vodoinštalácii a elektroinštalácii. Tieto práce si vyžiadali
náklad 1.042.155 Kčs a budú ukončené až v roku 1957.
V rámci zveľaďovacej akcie bol zakúpený nový nábytok pre liečebný dom Thermia, tiež
lustre a koberce. Tiež na liečebnom dome Thermia sa previedla oprava fasády a strechy
a prestavba novej vodoliečby. Oprava strechy a fasády sa previedla i na liečebnom dome
Slovan. Tieto práce si vyžiadali obnos 3,500.000 Kčs.
f) Kultúrne podujatia
Pre zpríjemnenie pobytu pacientov boli usporiadané hodnotné prednášky zdravotnícke,
politické, o histórii Piešťan, o hygiene spoločného stravovania a pod. Počet zdravotníckovzdelávacích prednášok bol 144. Pre pacientov v liečebných domoch sa usporiadávali estrády
a kultúrnozábavné večierky a to pravidelne týždenne. Ich počet bol 110. Pre pacientov boli
podnikané exkursie a autobusové zájazdy na pamätné miesta, v liečebných domoch sa
premietali filmy.
V minulom roku v našom meste pre občanov i kúpeľných hostí boli usporiadané rôzne

prednášky v počte 74. Účasť na nich bola 14.961 ľudí. Divadelných predstavení bolo 60,
estrád 58. Z bezpečnostných dôvodov bolo z prevádzky vyradené Kúpeľné kino, čím bol
stratený kultúrny objekt a dosiaľ nenahradený. Zato v kine Moskva začali sa premietať filmy
tri krát denne. Počet návštevníkov na kinových predstaveniach v roku 1956 bol 352.564.
g) Stav knižníc
Československé štátne kúpele v Piešťanoch majú tieto knižnice: vedecko-odborná lekárska
knižnica, ktorá je umiestnená na Riaditeľstve kúpeľov. Má 959 kníh v reči slovenskej,
českej, nemeckej, ruskej, anglickej, francúzskej a maďarskej.
Knižnice pre pacientov sú v liečebných domoch Thermia, Slovan a Pro Patria. Obsahujú
2.227 kníh. Knižnica ZK ROH je umiestnená v liečebnom dome Slovan a má 785 kníh. Do
uvedených knižníc v roku 1956 bolo zakúpených kníh v hodnote 9.735 Kčs.
Stavby v roku 1956
Bytová výstavba v roku 1956 pokračovala takto: pre ONV bola prevedená stavba 8 bytových
jednotiek na Stalinovom námestí. Ústredne plánovanými podnikmi bola prevedená výstavba
24 bytových jednotiek na Stalinovom námestí pre n.p. Hydrostav, ďalej 12 bytových jednotiek
na Vajanského ulici pre STS a 2 bytové jednotky na Floreáte pre Piešťanské pekárne. V roku
1956 sa začala stavba 2. bytových jednotiek na Cintorínskej ulici pre Slovenské plynárne,
ďalej sa začalo so stavbou 48 bytových jednotiek na Stalinovom námestí a 12 bytových
jednotiek na ulici kpt. Nálepku pre Štátne kúpele. V roku 1956 sa začal stavať Obilný sklad
na Partizánskej ulici a Západoslovenské mlyny vystavili sklad pre múku. Na Šafárikovej
ulici sa začalo stavať 6 bytových jednotiek pre Slovenskú akadémiu vied.
V rámci drobnej bytovej výstavby bolo v roku 1956 rozostavaných celkom 46 rodinných
domkov a ukončených 36. V rámci akcie „5.000 a 10.000“ bolo ukončených 11 stavieb
rodinných domkov.
V druhom štvrťroku bola ukončená stavba mostu cez odpadový kanál od hydrocentrály
v Hornej Strede. V treťom štvrťroku boli prevedené generálne opravy mostov cez potok
Dubové, v časti Floreát a pri hospodárstve Štátnych majetkov. Koncom roku 1956 bola
ukončená rekonštrukcia Kolonádneho mostu, ktorá si vyžiadala finančný náklad 3.500.000
Kčs.
Vodovod a kanalizácia
V roku 1956 bola rozšírená vodovodná sieť o 350 bm a to vybudovaním prípojky ku stavbe
športového štadióna. Vodovodných prípojek bolo vybudovaných 51. Kanalizačná sieť bola
rozšírená celkom o 2.540 bm a to vybudovaním kanalizácie vo Fürstovom dvore a v uliciach
Partizánskej, Mlynskej a na Vrbovskej ceste. Na kanalizačnú sieť bolo pripojených 45
domov.
Komunikácie
V roku 1956 bola prevedená novostavba Roosweltovej nemocnice a to od Pionierskej ulice
po Domkársky rad a novostavba Bottovej ulice. Tiež bola dokončená prvá časť novostavby

ulice Díčovej. Na opravy komunikácií bolo vynaložené 600.000 Kčs, na ich údržbu 249.000
Kčs. Československé štátne cesty previedli v obvode mesta výstavbu preložky štátnej
cesty Piešťany - Horná Streda, ďalej penetráciu Vrbovskej cesty a úpravu príjazdnej cesty
k nádražiu, to všetko finančným nákladom 6.000.000 Kčs. Veľká pozornosť bola venovaná
otázke zlepšenia verejného osvetlenia ulíc a parku. Začalo sa s generálnou opravou verejného
osvetlenia v uliciach Pionierskej, Roosweltovej, Vrbovskej.

Okresná ľudová knižnica
Okresná ľudová knižnica v Piešťanoch mala na konci roku 1956 12.354 kníh. Knihy v roku
1956 si vypožičalo 2.803 ľudí. Z toho bolo 828 mužov, 766 žien a 1209 čitateľov z radov
mládeže. Vypožičiek v roku 1956 bolo 37.322.
V okresnej ľudovej knižnici bolo usporiadaných 21 čitateľských besied, 1 čitateľská
konferencia o knihe „Prechádzka po okrese“ od Ovečkina. Čitateľskú konferenciu viedol
člen ÚV KSS s. Žolnay. Okresná ľudová knižnica usporiadala aj 5 výstaviek kníh.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1956 narodilo sa v Piešťanoch 379 detí. Z toho počtu bolo 169 chlapcov a 180
dievčat.
Zomrelo 133 ľudí. Z toho bolo 74 mužov a 59 žien.
Uzavretých bolo 122 sobášov.
V roku 1956 odsťahovalo sa z Piešťan 474 ľudí a to 216 mužov a 258 žien.
Prisťahovalo sa 659 ľudí; z toho bolo 336 mužov a 323 žien.

Rok 1957
List Predsedníctva Sboru povereníkov
Dňa 28. januára 1957 na druhom riadnom zasadnutí v Národnom výbore v Piešťanoch
prečítal predseda MNV s. Štefan Kubo list Predsedníctva Sboru povereníkov zo dňa 2.
januára 1957.
V liste Sbor povereníkov vyslovil všetkým robotníkom, družstevníkom, malým a stredným
roľníkom, príslušníkom pracujúcej inteligencie a súčasne funkcionárom a pracovníkom
národných výborov plné uznanie a vďaku za obetavú a úspešnú prácu v minulom roku.
Pri nástupe do ďalšieho roku našej druhej päťročnice očakáva všetkých veľa práce. Veľká
a mnohotvárna práca stojí i pred národnými výbormi. Z pomedzi všetkých úloh Sbor
povereníkov poukázal na hlavnú úlohu, ktorú treba zvládnuť a to je orientácia práce národných
výborov na ďalšie a rýchlejšie zakladanie nových jednotných družstiev, na rozširovanie
členskej a pôdnej základne a hospodárske upevňovanie existujúcich družstiev. Dobrou
masovo-organizačnou prácou medzi roľníkmi, využívaním a popularizovaním dobrých
výsledkov práce v spoločnom hospodárení treba získavať malých a stredných roľníkov do
jednotlivých roľníckych družstiev.
Národný výbor v Piešťanoch konštatoval, že pomoc nášmu jednotnému roľníckemu družstvu
je potrebné ešte zintenzívniť. Menovite na úseku agitácie a propagácie treba využiť všetky
formy práce.
Bolo zistené, že z členov Národného výboru v nábore do JRD svedomite a sústavne pracovali
iba títo súdruhovia: Rudolf Cisár, Rudolf Habán, Jozef Pokorný, Vlastimil Kostelný, Štefan
Kubo ml., Rudolf Králik, Gašpar Madlo, Ján Ondrášik, Michal Pavlovič, Michal Poláček
a Leopold Sordyl.
V tomto smere do aktívnej práce sa musia zapojiť všetci členovia Národného výboru.
Rada MNV bude ich prácu kontrolovať, mesačne oboznamovať Národný výbor na jeho
zasadnutiach s dosiahnutými výsledkami. Súčasne sa vyzvú vedenia závodov i v našom
meste, aby na svojom pracovisku presviedčali tých zamestnancov, ktorí vlastnia pôdu pre
vstup do JRD. Rovnako i na školách budú učitelia viesť žiakov k tomu, aby vplyvali na
svojich rodičov - roľníkov pre vstup do JRD.
Vytrvalá a dobre organizovaná práca všetkých pri stálej kontrole vedie k postupnému
rozširovaniu a zveľaďovaniu v našom meste.
Fond solidarity – pomoc Maďarsku
Na základe uznesenia strany a vlády na území našej Republiky sa prevádzala a organizovala
zbierka na „Fond solidarity“. Zbierka bola venovaná v prospech pracujúcich Maďarskej
ľudovej republiky, postihnutých výčinmi kontrarevolúcie. Boli vytvorené okresné komisie
pre riadenie zbierky a to od 15. novembra 1956. Konečné vyhodnotenie zbierky bolo
prevedené dňa
15. februára 1957. Naše mesto prispelo na pomoc maďarskému
pracujúcemu ľudu sumou 86.300 Kčs. Naši pracujúci s plným pochopením prispeli na pomoc
pracujúcemu ľudu v Maďarsku, ktorý kontrarevolúcia uvrhla do nesmiernej biedy. Závod
Zornica v Piešťanoch napr. v prospech maďarského pracujúceho ľudu daroval celodennú
mzdu, ktorá činila 4.000 Kčs. Podobne prispeli aj iné závody.

Záverečný účet MNV
Dňa 25. februára 1957 Národný výbor na svojom zasadnutí prerokoval a schválil záverečný
účet Miestneho národného výboru v Piešťanoch na rok 1956. Rozpočet na rok 1956 bol
stanovený sumou 5,176.080 Kčs a to u príjmov i výdavkov. Avšak príjmy i výdavky boli
vysoko prekročené. Príjmy na rok 1956 činili 5,734.590 Kčs a výdavky 5,697.236 Kčs.
U príjmov sa zvýšil hlavne rozpočet zo štátnych daní a vlastných poplatkov. Zvýšenie
výdavkov bolo spôsobené tým, že sa zvýšili hlavne investície akcie „M“ a investície pre
miestne hospodárstvo, hlavne pre Dopravný podnik na nákup nových autobusov a taxikov.
Tiež bol zvýšený rozpočet kapitoly 18 - školstvo a to o 70.000 Kčs. Národný výbor zistil, že
finančné hospodárenie v roku 1956 bolo správne vedené a že finančné prostriedky sa využili
hospodárne.
Medzinárodný deň žien
Oslavy Medzinárodného dňa žien v Piešťanoch boli dňa 8. marca 1957. Konali sa v Divadle
domu osvety za účasti delegátiek a delegátov z obcí, závodov, z výborov žien a národných
výborov v našom okrese. Oslavy sa konali pod heslom: Spoločne so ženami celého sveta za
mier a šťastie národov, za radostný život nášho ľudu v socialistickej vlasti.
V týždni príprav Medzinárodného dňa žien konali sa v závodoch besedy so ženami, v ktorých
sa poukazovalo na medzinárodnú spolupatričnosť žien, na ich nezlomnú silu v boji za šťastie
detí a rodín a za mier na celom svete.
V školách zase žiaci písali pozdravné listy matkám, verejným pracovníčkam a vzorným
budovateľkám v závodoch a v JRD.
Program oslavy v divadle Domu osvety bol tento:
Zahájenie.
Slávnostný prejav, prednesený s. Kaláčovou.
Báseň.
Odmeňovanie vzorných pracovníčiek predsedom ONV v Piešťanoch s. Fricom. Celkove
bolo odmenených 13 vzorných pracovníc z okresu, z toho 7 pracovníc z Piešťan. Sú to:
Anna Miškechová zo závodu Zornica, Mária Fričová zo Štátnych kúpeľov Piešťany, Anna
Švecová z výboru žien Piešťany, Rozália Faltusová zo závodu Monta, Mária Mattošová,
učiteľka JSŠ v Piešťanoch, Helena Moravčíková, robotníčka z JRD Piešťany a Alžbeta
Pospíšilová zo závodu Figaro.
Po odmenení vzorných pracovníčiek nasledoval hodnotný kultúrny program.
Volebný program MNV na roky 1957-60
Rada MNV v Piešťanoch vypracovala a dňa 29. marca 1957 predložila Národnému výboru
na prediskutovanie návrh volebného programu Miestneho národného výboru v Piešťanoch
na roky 1957-1960.
Návrh volebného programu sa skladá z troch častí:
Prvá časť obsahuje pripomienky občanov nášho mesta, podané na verejných schôdzach
počas skladania účtov členmi MNV za roky 1954-1957. Občania nášho mesta pochváľne
sa zmieňovali o práci MNV za uplynulé volebné obdobie, menovite vyzdvihli zlepšenie
starostlivosti o výstavbu a úpravu ulíc, najmä v časti starých Piešťan a čistotu ulíc v hlavných
častiach mesta, tiež zlepšenie služieb mestskej dopravy. Poukazovali aj na jestvujúce
nedostatky v našom meste a to: nedostatok školských priestorov, veľký nedostatok

priestorov pre kultúrne ciele, závažná je i bytová otázka. V Piešťanoch je do 90 % bytov
preľudnených, z toho okolo 15 % obytných bytov je prestarlých a hygienicky chybných.
Poukázali aj na kritický stav mestských parkov a priestranstiev, ktorých úroveň v minulosti
bola na vysokom stupni. Obzvlášť bolo poukazované na výletne miesto Červená veža, ktoré
v minulosti bolo pýchou Piešťan, no v predošlých rokoch veľmi upadlo.
Mnoho občanov sa zaujímalo o rozšírenie pracovných možností v meste a tiež o vytvorenie
mestského národného výboru, ktorý by bol riadený priamo Sborom povereníkov.
V druhej časti návrhu je vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré vyplývajú z kúpeľného štatútu pre
mesto Piešťany. Konštatovalo sa, že tieto úlohy boli doposiaľ plnené veľmi slabo. Národný
výbor a rada sa všemožne snažili o rozvoj nášho kúpeľníctva a vôbec kúpeľného mesta,
no pre nepochopenie zo strany nadriadených orgánov prevážna časť úsilia a hodnotných
návrhov Národného výboru nemohla sa realizovať.
V tretej časti návrhu je rozsiahly volebný program MNV Piešťany na roky 1957-1960.
Volebný program pre toto obdobie berie do úvahy pripomienky našich občanov, vyslovené na
verejných pohovoroch, no hlavne určovaný úlohami, ktoré položila naša vláda v kúpeľnom
štatúte.
V kúpeľníctve hlavným cieľom bude podstatne rozšíriť lôžkovú kapacitu pre pacientov
i návštevníkov mesta v takej miere, aby kapacita liečivých prameňov bola čo najviac využitá.
V zdravotníctve bude sa dbať na odstraňovanie všetkých hygienických závad v meste. Tak
napr. do roku 1958 zruší sa výkrmňa ošípaných v ulici Bodona. Po stránke vnútorného
obchodu MNV v Piešťanoch bude sa snažiť vytvoriť riaditeľstvo reštaurácií a jedální
v Piešťanoch, tiež bude sa usilovať, aby zásobovanie mesta bolo postavené na úroveň
krajského mesta. Zvýšenú pozornosť bude MNV venovať zásobovaniu ovocím a palivom,
lebo tu sa vyskytli najväčšie nedostatky.
Na úseku kultúry Národný vybor bude sa usilovať, aby stavba divadla a nového kina bola
v najbližších rokoch zaradená do plánu. Tiež do roku 1960 zabezpečí dokončenie prírodného
amfiteátru v parku a zriadenie záhradného kina pri kine Moskva. MNV bude sa všemožne
starať, aby výstavba športového štadiona bola ukončená do roku 1960.
Rozvoju poľnohospodárskej výroby i naďalej bude venovaná všestranná pozornosť v tom
smere, aby socializácia poľnohospodárstva v našom meste bola čo najviac urýchlená. Na
úseku školstva MNV vynaloží veľké úsilie, aby v priebehu budúcich rokoch bola v meste
vybudovaná jedna jedenásťročná stredná škola.
V rámci investičnej bytovej výstavby, riadenej MNV, sa zabezpečí vybudovanie 221
bytových jednotiek do roku 1960. Úlohy Národného výboru sú početné a veľké. Bude
potrebné získavať občanov nášho mesta. Dosiahne sa to dobre vedenou masovo-organizačnou
činnosťou Národného výboru.
Na zasadnutí Národného výboru v Piešťanoch bola očakávaná návšteva predsedu Sboru
povereníkov s. Rudolfa Strechaja. Avšak zo závažných dôvodov predseda Sboru povereníkov
nemohol prísť na zasadnutie, jeho neprítomnosť ospravedlnil s. Štefina, tajomník komisie
pre riadenie činnosti národných pri Sbore povereníkov. S. Štefina prečítal členom Národného
výboru list predsedu vlády s. Viliama Širokého, zaslaný predsedovi Sboru povereníkov
ohľadne rozvoja kúpeľného mesta Piešťan. List je dôkazom, že našej vláde záleží na
zveľaďovaní nášho mesta a že sa s tým aj počíta v pláne štátneho rozvoja.

Oslavy 1. mája
Tradičné oslavy 1. mája, ktorými pracujúci manifestujú za jednotu a medzinárodnú solidaritu
všetkých pracujúcich, konali sa v roku 1957 v znamení hesla: v bratskej jednote pracujúcich
celého sveta vpred, za nové úspechy v boji za mier a socializmus! V predvečer 1. mája v divadle
Domu osvety o 19,30 hod. bolo hodnotné estrádne vystúpenie. S bohatým programom
vystúpila umelecká estrádna skupina a veľký miešaný spevácky súbor ZK Odevné závody
V. Širokého z Trenčína. Na estráde bolo prítomných do 500 občanov. Vlastné oslavy 1.
mája 1957 prebiehali takto: o 6.hod. ráno bol prevedený budíček dychovou hudbou. O 8,30
hod. bolo zoradenie pracujúcich v uliciach Pavlovovej, Pribinovej a na Námestí Dukelských
hrdinov. O
9,20 hod. po zahraní hymien bol slávnostný prejav k 1. máju. Prejav predniesol
povereník školstva a kultúry s. Ernest Sýkora. Po prejave nasledoval manifestačný pochod
ulicami kpt. Nálepku, Bernolákovou, Stalinovým námestím, Kukučínovou, Pavlovovou
okolo kina Moskva cez park k divadlu Domu osvety.
V manifestačnom sprievode bolo z nášho mesta a okresu asi 16.000 občanov. V sprievode
išlo 9 krojovaných skupín, 10 hudieb. Niesli 128 obrazov štátnikov, 66 transparentov, 194
zástav a 51 hesiel. V celom sprievode najmalebnejšiu skupinu tvorili pracujúci Štátnych
kúpeľov Piešťany, Trikoty Vrbové a Piešťanské pekárne.
V oslavách 1. mája sa pokračovalo popoludní. O 14. hod. bolo vystúpenie súborov ĽUT
a amfiteátri a od 17. hod. bola veľká ľudová veselica v Kursalone a v Slovane. Mohutnou
účasťou a radostnou náladou prejavili občania nášho mesta na oslavách 1. mája lásku ku
svojej socialistickej vlasti, radosť nad úspechmi našej budovateľskej práce a odhodlanie
smele pokračovať po ceste výstavby a mieru, po ktorej nás vedie naša strana a vláda.
Rozpočet MNV na rok 1957
Dňa 6. mája 1957 Národný výbor na svojom zasadnutí prejednal a schválil rozpočet MNV
v Piešťanoch na rok 1957. Návrh rozpočtu zostavila rada MNV dňa 19. apríla 1957.
Rozvrh príjmov na rok 1957 je tento: odvody zo ziskov Miestneho hospodárstva 419.900
Kčs; ostatné odvody zo ziskov podnikov Miestneho hospodárstva 449.300 Kčs. Daň
domová, miestne dane a rôzne poplatky Kčs 1,336.600 Kčs. Úhrn vlastných príjmov na rok
1957 činí 2,674.960 Kčs. K príjmom MNV patria podiely na štátnych daniach, ktoré spolu
činia 1,053.800 Kčs. Ďalej prídely na výdavky investičné v sume 1,034.000 Kčs a prídely
na výdavky investičné v sume 1,034.000 Kčs a prídely na výdavky neinvestičné v sume Kčs
1,394.000. Úhrn rozpočtových príjmov na rok 1957 činí spolu 6,157.260 Kčs.
Výdavky na rok 1957 boli rozčlenené takto: Miestne hospodárstvo 4,418.700 Kčs, školstvo
a kultúra 1.072.500 Kčs, zdravotníctvo bolo dotované sumou 150.700 Kčs, vnútorná správa
sumou 515.300 Kčs.
Spolu úhrn rozpočtových výdavkov na rok 1957 je 6,157.260 Kčs.
Oslavy 9. mája
V týždni pred oslavami 9. mája, Dňa víťazstva, bolo usporiadaných viac kultúrnych
a telovýchovných podujatí. Dňa 5. mája 1957 bol usporiadaný beh víťazstva. Behu víťazstva
sa zúčastnili žiaci našich škôl i dospelí. Ukončenie behu víťazstva bolo na Stalinovom
námestí za prítomnosti asi 700 občanov.
Dňa 7. mája 1957 v divadle Domu osvety bola krajská súťaž vojenských súborov AST.
Dňa 8. mája 1957 o 19,30 hod. bolo zhromaždenie pracujúcich na Stalinovom námestí.

Prítomných bolo asi 2,500 občanov. Po uložení vencov pri pomníku nasledovalo slávnostné
čepobitie na Stalinovom námestí a pochod ulicami Kollárovou, Čsl. armády, Rázusovou,
Pavlovovou, okolo kina Moskva pred Divadlo Domu osvety bolo vystúpenie vojenských
súborov. O 21. hod. pri Váhu bol ohňostroj.
9. mája 1957 bol tento program: 07. hodine ráno budíček: o 8,30 hod. bola agitačná jazda
motocyklistov mestom, usporiadaná OV Sväzarmu. O 9,30 boli kolobežkové preteky
v parku za účasti asi 1.200 občanov. Popoludní boli viaceré brannošportové vystúpenia.
O 15,30 v amfiteátri bola slávnosť československo-sovietskej družby a o 19. hod. v Slovane
bol usporiadaný „Večer družby armády s ľudom.
Voľby do Národného výboru
Dňa 19. mája 1957 na celom území našej Republiky boli voľby do národných výborov
všetkých stupňov. Pre voľby do Miestneho národného výboru v našom meste bolo zriadených
100 volebných obvodov, do okresného národného výboru 20 a do krajského národného
výboru 3.
Celkový počet voličov zapísaných do zoznamu voličov bol 11.971. Hlasovacie lístky
boli vydané 11.835 voličom. Hlasovania sa zúčastnilo 11.835 voličov. Pre kandidátov do
Miestneho národného výboru v Piešťanoch bolo odovzdané 11.520 hlasov, t.j. 99,4 %. Do
Národného výboru v Piešťanoch bolo zvolených všetkých 100 kandidátov Národného frontu.
Sociálne zloženie členov NV je také: 40 robotníkov, 8 roľníkov súkromne hospodariacich,
5 členov JRD, 11 úradníkov a 36 iných pracujúcich. Z celkového počtu je 19 žien a to 7
robotníčiek, 1 roľníčka, 4 úradníčky a 7 iných pracovničiek. 64 členov NV sú členovia
KSS, 3 sú členovia ČSM a 6 členiek Výboru žien. V deň volieb naše mesto bolo slávnostne
vyzdobené. Priebeh volieb bol dôstojný a hladký. Občania nášho mesta pri voľbách ukázali
politickú uvedomelosť a oddanosť k nášmu ľudovodemokratickému zriadeniu.
Voľba predsedu, tajomníka a rady MNV
Na ustanovujúcom zasadnutí Národného výboru v Piešťanoch, konanom dňa 28. mája 1957
novozvolení členovia Národného výboru zložili najprv predpísaný sľub do rúk predsedu
ONV v Piešťanoch s. Emila Hanšuta. Po tomto akte Národný výbor pristúpil k voľbe
predsedu MNV. Za nového predsedu bol navrhnutý doterajší predseda s. Štefan Kubo ml.,
ktorý v tejto funkcii sa veľmi dobre osvedčil, v práci je svedomitý a má dobrý prehľad
o potrebách nášho kúpeľného mesta. Tento návrh všetci členovia Národného výboru prijali
potleskom a s. Štefana Kubu zvolili jednohlasne za predsedu MNV.
Za podpredsedu bol zvolený tiež jednohlasne s. Michal Roták, ktorý je známy ako svedomitý
pracovník a má skúsenosti v práci Národného výboru.
Voľba tajomníka MNV.
Za tajomníka bol navrhnutý a jednohlasne zvolený doterajší tajomník MNV s. Rudolf Habán,
ktorý vo svojej funkcii pracoval svedomite a iniciatívne.
Voľba členov Rady MNV.
Potom pristúpili k voľbe členov rady MNV. Podľa doplňujúceho zákona o národných výboroch
rada MNV v Piešťanoch má mať 13 členov a skladá sa z predsedu MNV, podpredsedu
tajomníka a ostatných členov rady. Za členov rady MNV boli zvolení: s. Rudolf Janiska, s.

Jozef Mišura, s. Emil Záhoranský, s. Leopold Sordyl, s. Štefan Zlatovský, s. Ján Ondrášik,
s. Mária Nováková, s. Vlastimil Kostelný, s. dr. Július Koska, s. Ján Slaninka.
Odbory rady MNV
Na zasadnutí Národného výboru 28. mája 1957 boli vytvorené odbory rady MNV v Piešťanoch
a súčasne boli potvrdení vedúci odborov takto:
1. Odbor poľnohospodársky; jeho vedúci s. Bohuslav Janský.
2. Odbor finančný; jeho vedúci s. Mikuláš Brunovský.
3. Odbor pre miestne hospodárstvo, spojený s odborom pre priemysel a obchod; jeho vedúci
s. Ladislav Haspel.
4. Odbor školstva a kultúry, spojený s odborom zdravotným a odborom sociálneho
zabezpečenia; vedúca s. Žanka Beerová.
5. Odbor pre výstavbu; vedúci s. Mikuláš Vojtko.
6. Odbor pre veci vnútorné, spojené s odborom všeobecným; vedúca s. Margita Drahovská.
Národný výbor v znení zákona o národných výborov zriadil miestnu plánovaciu komisiu
a vo funkcii jej predsedu potvrdil s. Vlastimila Kostelného.
Stále komisie NV
Dňa 28. mája 1957 Národný výbor previedol voľbu stálych komisií, ich predsedov a členov
komisií. Úlohou stálych komisií je pomáhať Národnému výboru pri plnení hospodárskych
a kultúrnych potrieb nášho mesta. Na základe doporučenia rady MNV boli zvolené tieto
komisie:
1. Stála komisia poľnohospodárska. Za predsedu bol zvolený s. Ján Ondrášik. Členovia
komisie sú: Emil Mička, Mikuláš Kičin, Vincent Bábsky, Jozef Drlička, Štefan Drahovský,
Ján Mišura, Michal Pavlovič, Štefan Mišík a Rudolf Bábsky st.
2. Stála komisia pre miestne hospodárstvo: predseda: s. Jozef Hanšut. Členovia komisie
sú títo súdruhovia: Štefan Hanic, Jozef Kollár, Jozef Kubán. Ján Kočiško, Alojz Soukup,
Michal Poláček, Štefan Nedorost, Štefan Oravec.
3. Stála komisia finančno-rozpočtová. Za jej predsedu bol zvolený s. Rudolf Králik. Členovia
komisie: s. Eugen Fekete, s. Jozef Varga, s. Ing. Tibor Vadrna, s. Marta Šafránková, s. Štefan
Kubo st., s. Zuzana Hroncová a s. Ján Hanšut.
4. Stála komisia pre vnútorný obchod. Predseda: s. Matej Polony; členovia komisie: s. Zlata
Slezáková, s. Rozália Faltusová, s. Jozef Ondris, s. Vojtech Nerpas, s. Judita Danišeková, s.
Michal Nedelka, s. Irena Nováková, s. Milan Jurčo.
5. Stála komisia školstva a kultúry. Predseda: s. Pavol Riška. Členovia: s. Karol Ričany, s.
Vladimír Dugát, s. Anna Švecová, s. Helena Holičková, s. Rudolf Bábsky ml., s. Katarína
Horská, s. Julius Švarc, s. Gašpar Madlo.
6. Stála komisia pre výstavbu. Predseda s. Ondrej Daniš. Členovia: s. Ján Mišák, s. Pavol
Dolaj, s. Štefan Duran, s. Ladislav Pollák, s. Leopold Sordyl, s. Štefan Moravčík.
7. Stála komisia pre zdravotníctvo. Predseda: s. dr. Mária Poláková. Členovia: s. Pavla
Oslanská, s. dr. Ladislav Okapec, s. Anna Gogolová, s. Mária Bačková, s. Mária Stračárová,
s. Rudolf Hulman, s. Anna Švecová.
8. Stála kúpeľná komisia: predseda: s. Juraj Nosko; členovia tejto komisie: Daniel Kunic,
s. Jozef Janiska, s. Rudolf Ondris, s. dr. Ladislav Bertoli, s. Mária Nováková, s. dr. Július
Koska.

Predsedovia stálych komisií MNV vypracovali plány práce, do nich pojali jednotlivé úlohy,
ktoré vyplývajú z volebného programu. Pre plnenie svojich úloh komisie získali aktivistov
z radov odborníkov, technikov a rôznych pracovníkov.
Medzinárodný deň detí
Oslavy Medzinárodného dňa detí konali sa v tomto roku pod heslom: Pre deti mier bráňme,
pre mier pracujeme, pre mier vychovávajme!
V týždni pred 1. júnom v našom meste boli usporiadané na školách, v detských zariadeniach
a v závodných kluboch ROH rozhovory rodičov a širokej verejnosti s výchovnými
a zdravotníckymi pracovníkmi o problémoch, súvisiacich s výchovou mládeže. Na školách
sa viedli besedy so žiakmi o živote detí a o sociálnych výmoženostiach pre deti u nás
a v ľudovodemokratických krajinách, tiež o význame medzinárodného hnutia na obranu
detí.
Hlavné oslavy Medzinárodného dňa detí boli 2. júna 1957. O 14. hod. za doprovodu
dychovej hudby z Hudobnej školy kráčal sprievod detí do parku pred liečebný dom Slovan.
Tu za účasti širokej verejnosti konali sa vystúpenia školských súborov. V parku prebiehali aj
športové zábavy a rôzne hry. Oslavy Medzinárodného dňa detí, na ktorých sa zúčastnilo do
tisíc detí, i tohto roku vyzneli v našom meste radostne a so záujmom verejnosti.
Výbor žien
Rada MNV na zasadnutí dňa 25. júna 1957 schválila návrh kandidátky na nový výbor žien.
Do nového výboru žien boli schválené: Mária Mattošová, Mária Stračárová, Anna Habánová,
Helena Augustínová, Anna Švecová, Viera Leschnitzká, dr. Mária Poláková, Mária Vrbová,
Vlasta Šuteková, Katarína Slobodová, Valéria Mamráková, Irena Ábelová, Iréna Kučerová,
Margita Bouchalová, Margita Zaťková, Mária Oravcová, Anna Hasembergová.
Za náhradníčky boli schválené: Mária Jurčová, Libuša Beranská, Zuzana Lošáková, Anna
Ondrová, Elena Krčová, Emília Vančová, Anna Fodtová a Edita Samuhelová.
Trestná komisia Rady MNV
Dňa 28. júna 1957 bola zriadená Trestná komisia rady MNV v Piešťanoch. Trestná komisia
rozhoduje v prvej inštancii o priestupkoch, ktorých stíhanie prislúcha do právomoci orgánov
miestnych národných výborov. Tieto priestupky sú uvedené v trestnom zákone správnom
číslo 88/50. Trestná komisia sa skladá z predsedu a členov komisie. Za predsedu Trestnej
komisie Národný výbor vymenoval s. Rudolfa Habána, za členov komisie s. Vojtecha
Majerčáka, s. Rudolfa Cisára, s. Michala Šebu a s. Rudolfa Vrábla.
Zveľaďovacia akcia
V rámci zveľaďovacej akcie a výstavby mesta boli dosiahnuté v prvom polroku 1957 tieto
výsledky:
V prvom polroku zúčastňovali sa občania nášho mesta, menovite pracujúci zo závodov,
školská mládež a príslušníci miestnej posádky na prácach, súvisiacich so všeobecnou úpravou
mesta. Najväčší počet hodín bol odpracovaný na výstavbe športového štadiona, potom pri
úprave parku a na Červenej veži. Celkom bolo odpracovaných 165.722 brigádnických hodín,
čo predstavuje hodnotu asi 560.000 Kčs. Ďalej boli prevedené tieto práce: z pridelenej sumy
100.000 Kčs pracovalo sa na dokončení stavby Díčovej ulice. Previedla sa oprava ulíc

Nitrianskej, Čsl. armády a Vodárenskej. Z finančných prostriedkov vo výške 300.000 Kčs,
mimoriadne pridelených radou KNV, prevádzala sa stavba kanalizácie na Roosweltovej
ulici. Bola dokončená a do užívania daná betónová cesta Piešťany - Horná Streda. V prvom
polroku sa prikročilo ku stavbe plynového vedenia. Bol skolaudovaný kolonádny most, tiež
bol schválený úvodný projekt na rekonštrukciu kanalizačného potrubia v meste. Celkový
náklad bude činiť 35 mil. Kčs. S konečnou platnosťou bol schválený radou KNV územný
plán mesta. Z doplňkového rozpočtu bola určená suma 430.000 Kčs na rozšírenie prírodného
amfiteátru.
I keď prvý polrok 1957 bol zameraný na prípravu volieb do Národného výboru a vyžiadalo
to veľa práce, činnosť NV a rady i na úseku zveľaďovacej akcie bola úspešná.
IX. Piešťanský okruh
Okresný automotoklub v Piešťanoch usporiadal dňa 21. júla 1957 v Piešťanoch oblastný
rýchlostný pretek motocyklistov ako IX. Piešťanský okruh. Preteky sa začali o 14. hod.
Zúčastnili sa ich zaslúžilí majstri športu, majstri športu a iní pretekári z celej Republiky.
V I. triede do 175 ccm štartovalo 15 pretekárov. Na prvom mieste bol Ján Kapusta z Nitry.
V triede do 250 ccm štartovalo 18 pretekárov. Ako prvý sa umiestnil Eduard Bertoli
z Piešťan. V III. triede do 350 ccm s počtom štartujúcich 16 prvé miesto získal František
Helikar z Prahy. V IV. triede do 500 ccm závodilo 18 pretekárov, z nich prvé miesto získal
Pavel Sláviček z Prahy.
Preteky boli na vysokej úrovni a prizeralo sa im vyše 10.000 divákov.
Hudobné leto 1957
Hudobné leto 1957 v Piešťanoch, toto veľké a na svetovej úrovni stojace kultúrne podujatie
v našom meste, trvalo od 22. júna do 28. júla 1957. Na programe bolo 12 koncertov, 2
operné predstavenia, 2 baletné vystúpenia a 1 vystúpenie súboru „Lúčnica“. Koncerty sa
konali vo veľkej dvorane liečebného domu Slovan, ostatné vystúpenia v prírodnom divadle.
V roku 1957 program Hudobného leta bol tento:
22. júna 1957: slávnostné otvorenie Hudobného leta a po ňom nasledoval koncert Slovenskej
filharmónie. Koncert dirigoval Ľudovít Rajter. Ako sólista vystúpil Michal Karin.
23. júna 1957: vystúpenie súboru „Lúčnica“.
26. júna 1957: klavírny koncert Alexandra Jennera z Rakúska.
29. júna 1957: predstavenie opery Národného divadla z Bratislavy. Na programe bola opera
Eugena Suchoňa „Krútňava“.
30. júna 1957: Slovenská filharmónia; koncert dirigoval Ľudovít Rajter. Ako sólistka v hre
na husle vystúpila Janine Andrade z Francúzska.
3. júla 1957: klavírny koncert Valentína Gheorgiu z Rumunska.
6. júla 1957: predstavenie baletu Národného divadla z Bratislavy. Na programe bola
„Gajané“, dielo Arama Chačaturjana.
7. júla 1957: vystúpenie Slovenskej filharmónie. Koncert dirigoval Witold Rowicki z Poľska.
Ako sólisti učinkovali Albín Bérky a Miloš Váňa.
10. júla 1957: husľový koncert mladého sovietskeho umelca Borisa Gutnikova.
13. júla 1957: koncert Slovenskej filharmónie s dirigentom Zdeňkom Bílekom.
14. júla 1957: predstavenie baletného súboru Štátneho divadla z Brna. Súbor umelecky
predviedol operu Romeo a Julia, dielo sovietskeho skladateľa Prokofieva.

17. júla 1957: koncert klavírneho tria sólistov Slovenskej filharmónie. Vystupovali: Michal
Karin, Tibor Gašpárek a Albín Berky.
20. júla 1957: predstavenie opery Národného divadla z Bratislavy. Na programe bol „Beg
Bajazid“, opera Jána Cikkera.
21. júla 1957: koncert Slovenskej filharmónie. Koncert dirigoval Djura Jakšič z Juhoslávie.
Ako sólista učinkoval Jozef Suk.
24. júla 1957: koncert miešaného sboru Slovenskej filharmónie; dirigent Jozef Mária
Dobrodinský.
27. júla 1957: vystúpenie SĽUKu.
28. júla 1957: koncert Slovenskej filharmónie. Tento záverečný koncert Hudobného leta
dirigoval Edgard Doneux z Belgicka. Ako sólista učinkoval Tibor Gašparek.
Hudobné leto v roku 1957 bolo hodnotnejšie málo náročnejší program ako minulom roku.
Jeho význam zvýšila aj dobrá úroveň koncertov domácich i zahraničných umelcov. Koncerty
navštívilo 5.852 navštevníkov, čo je priemerne 487 na jeden koncert. Všetky podujatia
Hudobného leta v Piešťanoch navštívilo 17.717 ľudí.
Po hudobnom lete bola usporiadaná v Piešťanoch „Prehliadka festivalových filmov“. Bolo
premietnuté 11 filmov domácej a cudzej produkcie, ktoré v Karlových Varoch boli odmenené
cenami. účasť na týchto filmoch bola okolo 22.000 účastníkov. Hlavným nedostatkom pri
tejto akcii bolo, že miestnosť kina Moskva nestačila pojať ten počet návštevníkov, ktorý
mal záujem o prehliadku festivalových filmov. Tu je potrebné postarať sa o skorú výstavbu
prírodného kina s väčším počtom sedadiel.
Ďalej v našom meste bola usporiadaná veľká estráda sovietskych umelcov, ktorí vystúpili
s veľmi hodnotným programom.
Od 15 augusta 1957 bol v našom meste „Týždeň operiet“. Tento Týždeň operiet usporiadal
Okresný dom osvety v Piešťanoch a Štátne kúpele.
Deň boja proti atómovému nebezpečiu
Svetový deň boja proti atómovému nebezpečiu bol organizovaný podľa uznesenia
Medzinárodnej demokratickej federácie žien a to po prvý raz od
6. augusta 1957,
z príležitosti 12. výročia zhodenia atómovej bomby na mesto Hirošimu v Japonsku. Dňa
6. augusta 1957 konali sa vo všetkých krajinách ako aj v celej našej Republike protestné
zhromaždenia obyvateľov proti pokusom a použitiu nukleárnych zbraní.
V tento deň i v našom meste konali sa v závodoch a úradoch besedy, na ktorých sa poukázalo
na veľké nebezpečie, ktoré hrozí z pokusov a hrozieb so zbraniami hromadného ničenia.
V rezolúcii, ktorú prijal Okresný výbor obrancov mieru v Piešťanoch sa zdôrazňuje,
že v prvých radoch boja na obranu mieru stoja aj ženy. Preto aj Rada Medzinárodnej
demokratickej federácie žien sa obracia na ženy celého sveta a na všetkých mierumilovných
ľudí s výzvou, aby vypovedali boj tým, ktorí presadzujú zbrojenie a výrobu najhroznejšej
zbrane, akú ľudstvo ešte nikdy nepoznalo.
Počnúc od 6. augusta 1957 všetci pokrokoví ľudia a najmä ženy budú každý rok manifestovať
v mene života, pokroku a mieru na zákaz atómových zbraní a za zastavenie skúšok s nimi
a za zničenie terajších ich zásob.
Protestná rezolúcia bola zaslaná na Slovenský výbor obrancov mieru.

Oslavy SNP
Oslavy 13. výročia Slovenského národného povstania boli v našom meste dňa 28. augusta
1957. V tento deň o 19. hod. v divadle Domu osvety bola slávnostná akadémia. Prejav
o význame Slovenského národného povstania predniesol člen OV SPB s. Vladimír Beláčik.
Potom nasledoval hodnotný kultúrny program, pripravený Štátnymi kúpeľmi a miestnou
posádkou. Účasť na oslavách bola do 400 občanov.
Oslavy SNP boli spojené so širokou masovopolitickou činnosťou a to od
25. augusta do
15. septembra 1957. V tomto čase v úradoch, v závodoch a na školách v našom meste boli
usporiadané besedy s účastníkmi SNP a pre miestne obyvateľstvo prednášky s tématikou
zo SNP a vysielané miestnym rozhlasom. Tiež premietali sa filmy, ktoré znázorňovali boj
nášho ľudu proti fašizmu a boj SSSR za oslobodenie národov zpod fašistického jarma.
Letné poľnohospodárske práce
Priebeh letných poľnohospodárskych prác, žatvy a mlatby, bol starostlivo pripravený. Rada
MNV venovala tejto významnej akcii veľkú pozornosť. Išlo o rýchly zber úrody z našich
rolí a to bez strát a za pomoci mechanizačných prostriedkov.
Agitáciou, miestnym rozhlasom, socialistickou súťažou medzi mestom Piešťany, ako
aj medzi JRD Piešťany a JRD Horná Streda, snažila sa Rada MNV zmobilizovať širokú
verejnosť na pomoc rýchleho a dobrého priebehu žatvy a mlatby a tiež načas zaistiť dodávky
štátu výkupom priamo od mláťačky.
V roku 1957 bolo potrebné v našom meste zožať obilie z plochy 734 ha. Z toho na súkromný
sektor pripadalo 617 ha obilia a na JRD 117 ha. K tejto práci súkromnému sektoru bolo
k dispozícii 420 ľudí, 115 párov poťahu, 2 samoviazače, 25 kosačiek, 30 hrabačiek, 5
mláťačiek, 2 traktory pre zvážanie obilia a 25 sejačiek.
JRD malo k dispozícii: 55 ľudí, 5 párov poťahu, 3 samoviazače, 2 kosačky, 6 hrabačiek, 2
mláťačky, 3 traktory, 1 kombajn a 1 sejačku. Súkromný sektor prevádzal kosbu samoviazačmi
a čiastočne ručne. JRD pomocou samoviazačov a na 18 ha kombajnom. Priemerný hektárový
výnos u pšenice, kosenej kombajnom, bol 39,50 q.
Žatva v našom meste sa skončila 2. augusta. Mlatba sa začala od 25. júla a trvala do 15.
augusta 1957. Priebeh letných poľnohospodárskych prác bol zpočiatku hatený nepriaznivým
počasím. Súkromný sektor vymlátil 124,68 vagonov obilia, čo je priemerne 20,20 q z ha.
JRD vymlátilo 39,82 vagónov obilia; priemerne na 1 ha pripadá 33,87 q.
Deň čsl. armády
Oslavy Dňa československej armády boli v dňoch 5. a 6. októbra 1957. Konali sa v znamení
hesla: V pevnej jednote s ľudom za ďalšie úspechy v budovaní a obrane vlasti! Oslavy sa
začali už večer 4. októbra 1957. O 19,30 hod. v divadle Domu osvety vystúpil 110 členný
maďarský hudobno-spevácky súbor z Vesprima. Dňa 5. októbra bol príchod hviezdicovej
štafety z okresu na Stalinove námestie. O 15,30 hod. boli položené vence k pomníku padlých
hrdinov. O 19. hod. bola beseda pracujúcich s vojakmi v miestnej posádke.
Vlastné oslavy sa konali dňa 6. októbra 1957. O 7. hod. ráno miestnym rozhlasom bol
vysielaný slávnostný budíček. O 9. hod. bol nástup jednotiek miestnej posádky na Pavlovovej
ulici. Po vyhlásení rozkazu MNV nasledoval prejav zástupcu posádky a pozdravný prejav
predsedu MNV s. Štefana Kubu. Potom boli vyznamenaní vojaci, slobodníci, poddôstojníci
a dôstojníci odznakmi vzorného vojaka. Nasledoval slávnostný pochod na Pavlovovej ulici.

O 13. hod. sa začalo brannošportové popoludnie na námestí Dukelských hrdinov a na
priestranstve za kúpaliskom Eva. O 19. hod. v Kursalone a v Slovane boli ľudové veselice,
na ktorých sväzáci odovzdali kytice zástupcom armády.
V týždni Dňa čs. armády konali sa besedy v závodoch a na školách. Besedy s pracujúcimi
a so žiakmi viedli dôstojníci tunajšej posádky.
V rámci osláv Dňa československej armády zorganizovala tunajšia posádka brigádnickú
prácu. Zapojilo sa do nej 204 vojakov, 43 aut, 1 kompresor a svojou prácou na zveľadení
mesta vytvorili hodnotu 35.780 Kčs.
Ústredná inventarizačná komisia
Dňa 15. októbra 1957 rada MNV zriadila Ústrednú inventarizačnú komisiu. Úlohou
komisie je riadiť prevádzanie inventúry národného majetku, ktorý je v správe MNV a jeho
podriadených zložiek.
Komisia, ustanovená na obdobie od 15. októbra 1957 do 15. októbra 1958 má toto zloženie:
predseda komisie – s. Štefan Kubo, zástupca predsedu – s. Margita Drahovská, členovia
komisie: s. Mikuláš Brunovský, s. Ladislav Haspel a s. Žanka Beerová.
Dni medzinárodnej spoločnej akcie k VZ-OSN
Z iniciatívy Japonského výboru proti atómovým a vodíkovým zbraniam organizovali sa
na celom svete v čase od 20. októbra do 15. novembra 1957 „Dni medzinárodnej akcie
k valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov“.
V meste Piešťany dňa 25. októbra 1957 konalo sa zasadnutie Okresného národného výboru
a zasadnutie Okresného výboru obrancov mieru. Na zasadnutí bol prejednaný návrh
japonského výboru proti atómovým a vodíkovým zbraniam a bola schválená rezolúcia,
ktorá obsahovala, požiadavku nášho ľudu, aby valné zhromaždenie Organizácie spojených
národov sa usilovalo o uskutočnenie týchto požiadaviek:
1. okamžitý zákaz pokusov s jadrovými zbraniami,
2. pokračovanie v jednaní o odzbrojení,
3. priznanie členstva v Organizácii spojených národov Ľudovej Číne a Ľudového Mongolska.
V závere rezolúcie sa zdôraznilo, že náš ľud jednomyselne podporuje návrh japonského
výboru proti jadrovým zbraniam a je presvedčený, že Organizácia spojených národov kladne
vyrieši aj nebezpečnú situáciu v oblasti Blízkeho a Stredného východu.
Štafeta posolstva a mieru
Dňa 20. októbra 1957 z Prahy vybehla celoštátna štafeta posolstva mieru. Štafeta niesla
pozdravy československého ľudu, venované sovietskemu ľudu z príležitosti blížiaceho sa
40. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Štafeta prebehla cez všetky kraje našej Republiky. Cez naše mesto prešla
28. októbra
1957. V Piešťanoch štafete bola odovzdaná krásne vyšitá zástava, dar pracujúcich nášho
mesta sovietskemu ľudu. Túto zástavu, ako aj zástavy z iných okresov, niesli naši študenti
študujúci v Moskve na manifestácii pracujúcich dňa 7. novembra 1957.
Oslavy 40. výročia VOSR
Dňa 6. novembra 1957, v predvečer 40. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie,
v liečebnom dome Slovan o 18. hod. konalo sa slávnostné zasadnutie pléna OV KSS

a predsedníctiev zložiek Národného frontu. Po zaspievaní Piesne práce predniesol slávnostný
prejav člen byra OV KSS a predseda ONV v Piešťanoch s. Emil Hanšut. Nasledoval prednes
básne a po ňom predniesol pozdrav k 40. výročiu VOSR, k jej účastníkom, s. Jozef Sýkora.
Potom pionieri odovzdali kvety zaslúžilým členom strany. Dňa 7. novembra 1957, v 40.
výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, oslavy prebiehali takto:
O 14,30 hod. na Stalinovom námestí bola veľká manifestácia pracujúcich. O 15. hod.
boli položené vence k pomníku padlých. Po zahraní hymien nasledoval slávnostný prejav
o medzinárodnom význame VOSR. Prejav predniesol predseda ONV s. Emil Hanšut. Po
prečítaní rezolúcie a po zaspievaní Internacionály manifestácia sa skončila. Z príležitosti 40.
výročia VOSR naše mesto, závody, verejné i súkromné budovy boli slávnostne vyzdobené
svetelnými heslami a transparentami. Pracujúci v závodoch, zamestnanci v úradoch a žiaci
v školách vyhlásili na počesť 40. výročia VOSR hodnotné finančné záväzky. Ich splnenie
znamenalo značné finančné hodnoty pre naše národné hospodárstvo. Tak napr. pracujúci
v Západoslovenských mlynoch v Piešťanoch splnili záväzky v hodnote 624.000 Kčs
a Lesprojekta v Piešťanoch záväzok v hodnote 10.000 Kčs.
S oslavami 40. výročia VOSR bol zároveň otvorený Mesiac československo-sovietskeho
priateľstva, ktorý trval do 12. decembra 1957. V priebehu Mesiaca boli usporiadané
v našom meste mnohé prednášky o SSSR, premietali sa sovietske filmy, propagoval sa
odber sovietskej tlače v závodoch, na školách a v Ľudových kurzoch ruštiny. Tiež konali sa
čitateľské besedy o sovietskych knihách. Na čitateľskej besede v Okresnej ľudovej knižnici
o knihe „Ľady sa lámu“, od sovietskeho spisovateľa Gorbunova, zúčastnilo sa 114 ľudí.
V mesiaci ČSP sa predávali členom ČSP aj zájazdové známky po 1. Kčs. Výhercom v našom
okrese bol Jozef Božík, lesník z Prašníka, ktorý bol na 14 dennom zájazde v SSR. Mesiac
československo-sovietskeho priateľstva ukončil sa dňa 12. decembra 1957. V Slovane bola
slávnostná akadémia, na ktorej učinkovali žiaci Hudobnej školy v Piešťanoch.
Úmrtie prezidenta A. Zápotockého
Dňa 13. novembra 1957, v stredu ráno, rozniesla sa po našej Republike zpráva o smrti
nášho prezidenta s. Antonína Zápotockého. Túto zprávu s hlbokým zármutkom prijali všetci
občania našej vlasti, i obyvatelia nášho mesta.
Súdruh Antonín Zápotocký svojím životom nám zanechal vzor veľkého štátnika a tiež
človeka s hlbokým porozumením pre každodenné potreby ľudu. Bol uznávanou postavou
medzinárodného revolučného robotníckeho hnutia. Jeho život sám o sebe bol živou históriou
bojov robotníckej triedy, revolučného marxistického hnutia u nás, od jeho začiatkov cez
dočasné porážky až k slávnym víťazstvám. V dňoch štátneho smútku i naše mesto sa zahalilo
do smútku. Úrady, verejné budovy i súkromné domy boli vyzdobené vlajkami a smútočnými
zástavami.
V oblokoch boli vyložené obrazy súdruha Antonína Zápotockého. Na Stalinovom námestí
bol postavený katafalk. Po stranách boli vlajky ČSR a SSSR. Nad katafalkom horeli grécke
ohne, svietili žiarovky po celé noci až do dňa pohrebu. Pri katafalku stala čestná stráž.
Vymieňali sa v nej pionieri a sväzáci, robotníci, roľníci, pracujúca inteligencia, príslušníci
armády, národnej bezpečnosti a ľudovej milície. Závody, úrady, školy, príslušníci ozbrojených
síl, zložky Národného frontu a iné korporácie, prinášali vence do budovy ONV. Tu bola
smútočná miestnosť, do ktorej chodili občania podpisovať kondolenčné listy a zapisovali
i záväzky, ktorými sľubovali pokračovať v diele Antonína Zápotockého.

V pondelok, 18. novembra 1957, popoludňajších hodinách smútočným obradom v Španielskej
sále Pražského hradu začal sa štátny pohreb, posledná to rozlúčka so zosnulým prezidentom
republiky. V tento čas na celom území našej republiky, i v našom meste, zastavila sa práca
v závodoch, úradoch a na školách, všetci povstali a trojminútovým tichom vzdali poslednú
poctu milovanému prezidentovi. Potom všetci piešťanskí pracujúci a školská mládež
odobrali sa na Stalinove námestie, kde pri katafalku bolo smútočné zhromaždenie. O 14,30
hod. zhromaždení občania si vypočuli smútočný prejav tajomníka OV KSS s. Turčeka.
Po prejave prostredníctvom mestského rozhlasu zhromaždení vypočuli smútočný prejav
predsedu vlády s. Viliama Širokého, ktorým v mene strany a vlády na Pražskom hrade sa
rozlúčil s prezidentom Zápotockým. Tiež vypočuli prejav vedúceho sovietskej delegácie,
predsedu Prezídia Najvyššieho sovietu SSSR, s. K. J. Vorošilova.
Zhromaždení občania zo smútočného zhromaždenia sa rozišli s vedomím, že odišiel od nás
prvý robotník republiky, jeho práca však žije a povinnosťou nás všetkých je v nej dôsledne
pokračovať.
Voľba prezidenta ČSR
Dňa 19. novembra 1957 zišlo sa v staroslávnej Vladislavskej sále na Pražskom hrade Národné
zhromaždenie k voľbe nového, v poradí tretieho robotníckeho prezidenta ČSR. Predstavitelia
nášho ľudu jednomyselne a s nadšením zvolili za prezidenta republiky verného syna našej
robotníckej triedy, obetavého bojovníka Komunistickej strany Československa, skúseného
politického pracovníka a prvého tajomníka ÚV KSČ, s. Antonína Novotného.
S. Antonín Novotný vyšiel z ľudu, aby pre ľud verne pracoval. Nový prezident po svojom
zvolení povedal: „Buďte presvedčení, súdruhovia a súdružky, že pôjdeme v šľapajách s.
Gottwalda i s. Zápotockého, aby sme dobudovali lepší spoločenský poriadok“. Obyvateľstvo
nášho mesta s veľkým záujmom prostredníctvom mestského rozhlasu sledovalo priebeh
volieb. Zprávu o zvolení s. Antonína Novotného naši pracujúci prijali s radosťou a nadšením.
Svoju radosť vyjadrili i skutkami a to tým, že na počesť novozvoleného prezidenta prijali
mnohé záväzky.
Odbory MsNV
Rada MsNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 10. decembra 1957, v smysle zákona Slovenskej
národnej rady o zriadení a pôsobnosti Mestského národného výboru v Piešťanoch vypracovala
podrobný návrh na organizáciu a pôsobnosť odborov MsNV v Piešťanoch. Vypracovaný
návrh bol predložený úradu predsedníctva Sboru povereníkov a navrhuje zriadiť tieto odbory:
1. odbor zdravotno-kúpeľný,
2. odbor pre výstavbu,
3. odbor pre miestne hospodárstvo,
4. odbor obchodu a priemyslu,
5. odbor finančný,
6. odbor pre vnútorné veci,
7. odbor organizačno-kontrólny,
8. mestská plánovacia komisia.
Na úrovni miestneho národného výboru sa navrhuje zriadiť odbor poľnohospodársky a odbor
bytový.
Rada MNV v Piešťanoch navrhla, aby odbor školstva a kultúry rady MsNV bol na úrovní
s pôsobnosťou okresného národného výboru.

Zákon SNR o zriadení MsNV
Medzi najvýznamnejšie udalosti v roku 1957 patrí vydanie zákona Slovenskej národnej
rady o zriadení, organizácii a pôsobnosti Mestského národného výboru v Piešťanoch. Zákon
v SNR bol schválený dňa 14. decembra 1957 bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej
národnej rady.
Znenie zákona je nasledovné:
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1 V Piešťanoch sa zriaďuje mestský národný výbor, ktorý plní úlohy národných výborov
všetkých stupňov a riadi ho bezprostredne Sbor povereníkov.
Postavenie a organizácia Mestského národného výboru v Piešťanoch má mu umožniť
predovšetkým plnenie úloh súvisiacich s výstavbou kúpeľného mesta a so starostlivosťou
o jeho návštevníkov.
§ 2 Odbor Mestského národného výboru v Piešťanoch tvorí územie doterajšieho Miestneho
národného výboru v Piešťanoch.
Obvod Mestského národného výboru v Piešťanoch môže meniť Sbor povereníkov nariadením.
§ 3 Mestský národný výbor v Piešťanoch si zriadi so súhlasom Sboru povereníkov pre
jednotlivé úseky štátnej správy odbory v takom počte a s takým určením, ako to zodpovedá
jeho úlohám súvisiacim s výstavbou Piešťan ako významného kúpeľného mesta a so
starostlivosťou o jeho návštevníkov.
Sbor povereníkov môže nariadením ustanoviť, že niektoré úlohy, ktoré nesúvisia s výstavbou
Piešťan ako významného kúpeľného mesta a so starostlivosťou o jeho návštevníkov, bude
obstarávať Mestský národný výbor v Piešťanoch ako miestny národný výbor podliehajúci
okresnému a krajskému národnému výboru.
Sbor povereníkov môže nariadením podľa potreby tiež zmeniť pôsobnosť a podriadenosť
Mestského národného výboru v Piešťanoch, uvedenú v § 1 odst. 1 tak, že mu určí takú
pôsobnosť, akú majú mestské národné výbory v sídlach krajov.
Na úlohy vyplývajúce z nariadenia Mestského národného výboru v Piešťanoch môže Sbor
povereníkov ustanoviť osobitné svoje orgány a vymedziť ich pôsobnosť.
§ 4 Ustanovenie zákona č. 13/1954 Zb. o národných výboroch v znení predpisov, ktoré
ho menia a dopĺňajú, platia i pre organizáciu a pôsobnosť Mestského národného výboru
v Piešťanoch, pokiaľ tento neustanovuje inak.
Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch má dvoch podpredsedov (námestníkov),
z ktorých jeden je uvoľnený pre výkon svojej funkcie.
§ 5 Pokiaľ Sbor povereníkov nevysloví podľa § 3 odst. 1 súhlas s novou organizáciou
odborov rady Mestského národného výboru v Piešťanoch, budú príslušné úlohy v obvode
Mestského národného výboru v Piešťanoch vykonávať orgány miestneho, okresného
a krajského národného výboru v doterajšom rozsahu.
§ 6 Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1958; vykonajú ho všetci členovia Sboru
povereníkov.
Podpísaní: Kubač v.r., Strechaj v.r., Majling v.r., Šebesta v.r., Inž. Marko v.r., Benada v.r.,
Jeleň v.r., Chudík v.r., Bortel v.r., Fajnor v.r., Gajdošík v.r., Dr.h.c.
Horák v.r., Hrušovský v.r., Inž. Krčmárik v.r., Dr.h.c. Lukačovič v.r., Marcelly v.r., Sýkora
v.r., Inž. Takáč v.r., Török v.r., Dr. Kapušňák v.r.,

Nábor do JRD
V roku 1957 Národný výbor a menovite rada MNV v Piešťanoch vyvinuli veľké úsilie
o rozšírenie družstevnej myšlienky v našom meste. Propagácia JRD bola jednou s hlavných
úloh v práci rady MNV. Rada MNV vypracovala plán organizačných opatrení pre nábor
malých a stredných roľníkov do JRD. Na úseku agitácie a propagácie bolo vysielaných cestou
miestneho rozhlasu mnoho relácií o poľnohospodárstve v našom meste, o prednostiach
kolektívneho obrábania pôdy. Rovnako cestou rozhlasu, besied s roľníkmi a návštevami
malých a stredných roľníkov propagovali sa významné úspechy nášho JRD, poukazovalo
sa najvyššiu produktívnosť socialistického poľnohospodárstva a na slabé výsledky
a zaostávanie súkromného sektoru.
Rada MNV vytvorila agitačné kolektívy. Ich členovia navštevovali malých a stredných
roľníkov a snažili sa ich získať do JRD. Agitačné kolektívy sa schádzali každých 14 dní na
poľnohospodárskom odbore, kde vyhodnocovali svoju činnosť a vymieňali si skúsenosti.
Z agitatorov sverené úlohy najlepšie plnili títo súdruhovia: Jozef Kubo, Alexander Bernát,
Rudolf Cisár a Jozef Boženec. Vedúcimi agitačných skupín boli členovia rady, ktorí obetavo
pracovali i na tomto úseku. Rada MNV dva razy do týždňa konala pohovory s roľníkmi.
Koncom roku do agitácie sa zapojili aj členovia JRD.
Kým v prvom polroku 1957 do JRD vstúpili len dvaja súkromne hospodariaci roľníci, tak
koncom druhého polroka do JRD vstúpilo už 50 roľníkov.
V našom meste okolo 30 % občanov sa zaoberá poľnohospodárstvom. Otázka rozvoja
a úplného víťazstva socialistickej poľnohospodárskej výroby je teda i v našom meste dôležitá
a MNV jej aj venuje patričnú pozornosť.
JRD v Piešťanoch
V roku 1957 Národný výbor a hlavne rada Miestneho národného výboru v Piešťanoch
všemožne sa usilovali o ďalšie rozšírenie a upevnenie nášho ešte vždy menšinového
Jednotného roľníckeho družstva IV. typu. Dosiahnuť celoobecné JRD v Piešťanoch v roku
1957 sa ešte nepodarilo. V porovnaní s rokom 1956 dosiahli sa i tu pekné výsledky: v roku
1957 vstúpilo do JRD 52 členov. Z toho bolo 48 výkonných roľníkov, ktorí vstupom do JRD
zväčšili výmeru jeho pôdy o 223,8 ha.
MNV v Piešťanoch i v tomto roku usporiadal sústavne rôzne besedy, prednášky a pohovory
s družstevníkmi a tou cestou ich usmerňoval politicky a odborne a viedol ich k zavádzaniu
pokrokových metód v družstevnej výrobe.
V roku 1957 JRD v Piešťanoch dosiahlo tieto hektárové výnosy: u pšenice 37,64 q, u raži
34 q, u jačmeňa 32,59 q, u ovsa 28 q, u kukurice 46,7 q, u zemiakov 263,49 q a u cukrovky
503,70 q. Pri porovnaní s plánovaným hektárovým výnosom vidno, že JRD v Piešťanoch
u všetkých kultúr dosiahlo omnoho väčšie výnosy, najmä u kukurice, kde plán bol 34 q,
v skutočnosti sa dosiahlo až 503,7 q na hektár.
Hektárové výnosy v súkromnom sektore boli omnoho nižšie. Kým priemerný výnos
obilnín v JRD bol 33,87 q na hektár, zatiaľ u súkromného sektoru priemer robil iba 20,20 q.
Hektárový výnos u cukrovky bol iba 180 q a pritom v súkromnom sektore povinnú dodávku
cukrovej repy z 227 dodávateľov iba 116 splnilo na 100 %.
I v živočišnej výrobe dosiahlo JRD pekné výsledky. Plánované stavy hospodárskych zvierat
JRD malo splnené na 100 %, s výnimkou kráv, pretože JRD sa zameralo na tzv. čistý chov
a preto nevyhovujúce kusy museli byť vyradené.

Povinné dodávky splnilo JRD takto: u obilia na 100 %, u zemiakov na 120 %, u kukurice
na 116 %, u cukrovej repy na 201,5 %, u bravčového mäsa na 115 %, u hovädzieho mäsa
na 126 %, u mlieka na 100 %, u vajec na 104 %. Štátny nákup obilnín splnilo JRD na 140
%. I keď plánované stavy hospodárskych zvierat boli v roku 1957 dodržané i u súkromného
sektoru, predsa i tu súkromný sektor zaostáva za JRD a to v úžitkovosti dobytka.
Povinné dodávky súkromný sektor splnil takto: u obilia na 100 %, u zemiakov na 108 %,
u kukurice na 100 %, u cukrovej repy na 72 %, u bravčového mäsa na 97 %, u hovädzieho
mäsa na 106 %, u mlieka na 88 % a u vajec na 89 %.
Štátny nákup obilia súkromný sektor splnil iba na 34 %.
Plánovaná hodnota pracovnej jednotky na rok 1957 bola 24 Kčs, k tomu naturálie v hodnote
11 Kčs. Dobrým hospodárením a vedením družstva hodnota pracovnej jednotky aj
s doplňkovými odmenami sa zvýšila na 37,77 Kčs a k tomu naturálne odmeny vo výške
11,96 Kčs. Celkove bolo odpracovaných a vyplatených 26.154. pracovných jednotiek.
Hodnotenie hospodárenia JRD v Piešťanoch za rok 1957 je ďalším dôkazom, ktorý svedčí
o prednostiach socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby a poslúži ako mocný argument
pri získavaní malého a stredného roľníka do družstevnej rodiny v našom meste.
Čsl. štátne kúpele
a) Balneologický prieskum.
Čsl. štátne kúpele. Balneologický prieskum.
Balneologický prieskum na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch sa v roku 1957 opäť rozšíril.
Zahrňuje v sebe plytkú širokopriemerovú sondáž s povahou prevážne stavebno-geologickou
(sondy MH, MRH a čiastka sond D a KH) i balneologicko-priezkumnou (sondy D) a hĺbkovú
balneologicko-priezkumnú sondáž (sondy G a KH).
Sondy s poslaním stavebno-geologickým slúžia ako doklady geologických a hydrologických
pomerov na miestach plánovanej hornej a dolnej hate na Obtokovom ramene a výstavby
ochranného drénu na Kúpeľnom ostrove pozdĺž ľavého brehu Váhu. Plytké a hĺbkové
balneologické sondy konali sa za účelom zistenia, ako ďaleko siaha rozptyl termálnej vody
na dolnom toku Obtokového ramena a aký je ich stav vo smere od kúpeľného stredu ku
kolonádovému mostu a ku Červenej veži. Balneologický priezkum i v roku 1957 mal za
hlavný cieľ odkryť nové termálne zdroje.
Výsledky balneologického priezkumu v roku 1957 dosvedčili, že s rozšírením termálnych
zdrojov smerom od kúpeľného stredu ku kolonádovému mostu nemožno počítať. Zato
však objavila sa nová termálna oblasť po ľavom brehu Obtokového ramena nad výletnou
reštauráciou „Benátky“. Hĺbkový priezkum v týchto miestach sa ešte neuskutočnil, ale
výsledky, dosiahnuté v roku 1957, sú sľubné. Ide o výsledky zo sond D10, D13, G9 a G10.
Balneologický priezkum v roku 1957 viedol i naďalej univ. prof. dr. inž. Oto Hynie so svojimi
spolupracovníkmi. Stavebno-hydrologickým vyhodnocovateľom bol Ústav stavebnej
geológie v Žiline. Ako investori podieľali sa tu Hydroprojekt n.p. Trenčín a Povereníctvo
zdravotníctva. Celá prevádzka priezkumu v roku 1957 bola zverená n.p. Slovenské zemevrtné
závody v Žiline.
b) Hydrologický prieskum
Hydrologický priezkum
Na miestach Moravany - horná hať, na hornom spoji Váhu a Októbrového ramena v r.

1957 bolo navŕtaných 6 sond systému MH. Sondy boli vŕtané ručnou nárazovou súpravou
o profile 267 mm. Na Kúpeľnom ostrove, v Obtokovom ramene a na jeho ľavom brehu
bolo odvŕtaných 18 sond systému „D“. Sú to kontrolné sondy, boli zabudované oceľovými
rúrami o profile 216 až 217 mm. Niektoré z nich majú aj balneologicko priezkumný ráz.
Z nich sondy D10 a D13 sa nachádzajú v novoobjavenej termálnej oblasti. Ich teplota
dosahuje 49 – 53° C.
Na mieste programovanej dolnej hate pod Krajinským mostom boli vŕtané hĺbkové
úzkoprofilové sondy KH7 a KH8. Sonda KH7 bola umiestnená na ľavom brehu Obtokového
ramena pod Krajinským mostom. Bola vyvŕtaná do hĺbky 86 m. Termálna voda v tejto sonde
dosahuje teplotu 43,8° C. Sonda po skončení vŕtnych prác ostala zabudovaná ako pozorovací
objekt až do započatia stavebných prác na dolnej hati. Susedná sondy KH8 je umiestnená
v riečišti Obtokového ramena. Vŕtaná je do hĺbky 87 m. I na tejto sonde sa dosiahol voľný
výtok termálnej vody s teplotou 31° C. I táto sonda bola zabudovaná ako pozorovací objekt
do započatia stavebných prác na dolnej hati. Sonda KH7 a KH8 sú priamo závislé jedna
na druhej. Každý zásah na ktorejkoľvek z nich sa odzrkadli vo zmene stavu druhej z nich.
Dosiaľ nebol spozorovaný ich vplyv na stav termálnych zdrojov na Kúpeľnom ostrove.
Po skončení sond systému KH bolo odvŕtané sondy úzkopriemerové priezkumné systému
G. Tieto sondy sú pokračovaním už započatej série balneologických sond tohto systému.
Sonda G 8 je umiestnená na ľavom brehu Váhu nad kolonádovým mostom. Vŕtaná je do
hĺbky 139,10 m. Sonda potvrdila predpoklad, že v tomto smere treba počítať s veľkým
poklesom treťohôr i druhohôr a pritom aj s poklesom tepelnej výšky termálnej vody. Na
sonde sa previedlo 5 čerpacích pokusov. Maximálna teplota pri poslednom čerpacom pokuse
sa dosiahla 49,6° C. Sonda zostala zabudovaná ako pozorovací objekt.
Ďalšia sonda systému G a to sonda G 9 bola umiestnená do Obtokového ramena nad
Krajinským mostom. Bola vŕtaná do hĺbky 72 m. V hĺbke 42 m nastal už voľný preliv
termálnej vody, v hĺbke 62 m preliv sa ešte zvýšil a dosiahol výdatnosť 1,5 l/s. Obsah
sírovodíka na tejto sonde je až 8,55 mg/l. Do konca roku na sonde boli prevedené dva
čerpacie pokusy. Pri druhom bola dosiahnutá výdatnosť už 3 l/s a teplota 63,7° C. Na sonde
treba previesť ešte posledný čerpací pokus.
Niekoľko desiatok metrov od sondy G 9 na ľavom brehu Obtokového ramena pod cestným
násypom je umiestnená sonda G 10. Do konca roku 1957 bola v nej dosiahnutá hĺbka 12 m.
Už v tejto hĺbke teplota vody dosahuje 54,5° C. Vo vŕtaní sa bude pokračovať.
Okrem týchto vŕtnych prác v kúpeľnom prostredí bolo prevádzané na 120 hĺbkových
i plytkých sondách pozorovanie. Toto pozorovanie malo za úlohu presne zistiť vplyvy
vážskych a klimatických stavov na piešťanské termy. V prieskumných prácach vŕtnych
a pozorovacích bude sa pokračovať i v nasledujúcom roku. Ich rozsah už bude menší, ako
v posledných rokoch. R. 1958 sa pristúpi už k stavbe dolnej a hornej hate i záchytného
drénu, ktoré majú slúžiť na ochranu termálnych zdrojov. Z celkového rozsahu priezkumu
piešťanskej termálnej oblasti je vidieť, aký veľký je záujem našej vlády o tieto miesta, ako
ich zabezpečuje, stará sa o ich ochranu a snaží sa ešte rozšíriť kapacitu termálnych zdrojov,
aby tým lepšie mohla byť zabezpečená starostlivosť o zdravie nášho pracujúceho ľudu.
c) Počet odliečených osôb
Počet odliečených osôb
Počet odliečených pacientov v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a vojenského

ústavu bol v roku 1957 17.781. Sociálne rozvrstvenie odliečených pacientov bolo takéto:
5.149 robotníkov, 1.260 ich rodinných príslušníkov, 3.075 ostatných zamestnancov,
864 ich rodinných príslušníkov, 438 družstevníkov, 38 ich rodinných príslušníkov, 611
samoplatiacich, 400 ich rodinných príslušníkov, 1.052 dôchodcov, 129 ich rodinných
príslušníkov, 3.093 ambulantne liečených z pridelenia Okresného ústavu národného zdravia,
404 ambulantne liečených a platiacich, 707 dôstojníkov, 231 vojakov, 330 cudzincov.
Rozdelenie cudzincov podľa národnosti bolo takéto: z Poľska 84, z Rumunska 8, Z NDR
47, z NSR 8, z Albánska 1, z Rakúska 23, z Kanady 34, z Maďarska 4, z Číny 1, z Fínska
2, z USA 68, Z Francúzka 26, z Talianska 1, z Kolumbie 1, z Anglicka 8, z Izraela 2,
z Holandska 2, z Belgicka 6, z Bulharska 2.
d) Významnejšie návštevy
Významnejšie návštevy
V roku 1957 na liečení v Piešťanoch boli títo významnejší pacienti z cudziny: univ. prof.
dr. Ervín Plachý z Berlína, Pisha Louis, maliar u New Yorku, Heyman Elise, manželka
anglického veľvyslanca v Poľsku, Rónay Šándorné, manželka ministerského predsedu
z Maďarska, Seydewitz Ruth, novinárka z NDR, dr. Por Frieda, lekárka z Brooklinu z USA,
dr. Minne Theodor a dr. Lob Henri, lekári z Paríža, Ján Nennig s rodinou, tajomník strany
z Paríža, Filajek Zbigniew, plukovník z Varšavy, Orosz Nándór, novinár z Budapešte,
Meller Konrad Adam, švajčiarsky konzul, Ruminski Boleslav, poľský minister, Niesporek
Richard, minister dopravy z NDR, Gáspar Sándor, maďarský diplomat, Deutsch Július,
riaditeľ vydavateľstva z Viedne, dr, Tirodkar Raghunath, lekár z Bombay, Podoleanu Olga,
pracovníčka strany v Bukurešti, Weclowská Regina, vedecká pracovníčka z Varšavy.
e) Investície a generálne opravy
Investície a generálne opravy
V rámci stavebných investícii Štátne kúpele v Piešťanoch dokončili stavbu bytovky T15 s 32
bytovými jednotkami na Stalinovom námestí a T13 s 15 bytovými jednotkami na Floreáte
v celkovej hodnote 3.061.000 Kčs. Do bytoviek boli premiestnení zamestnanci kúpeľov,
ktorí zaberali lôžkovú kapacitu v liečebných domoch. V nestavebných investíciach Štátne
kúpele v Piešťanoch vyčerpali obnos 445.000 Kčs na zadováženie prístrojov vodoliečebných,
elektrizačných, kuchyňských, chladiaceho zariadenia a nábytku, všetko predmetov slúžiacich
ku skvalitneniu služieb pre liečenie pacientov.
V roku 1957 Štátne kúpele previedli tieto generálne opravy: v Irme bola zhotovená projekcia
generálnej opravy vodoinštalácie a vzduchotechny, ktorá bola aj prevedená nákladom
1.044.625 Kčs. V Irme bola prevedená aj rekonštrukcia elektrického vedenia nákladom
640.788 Kčs.
Okrem toho v Irme a v Thermii boli prevedené ešte tieto práce: dokončenie kotolne nákladom
7.947 Kčs, zriadenie zdravotného strediska nákladom 131.933 Kčs a výťahy nákladom
52.864 Kčs. Spolu na generálnych opravách bolo vyčerpané 1,878.157 Kčs.
Z finančných prostriedkov Sboru povereníkov bol vyčerpaný obnos 2,508.211 Kčs a to
na dokončenie vodoliečby, inštalačných opráv v Irme a na pokračovanie stavebnej časti
spoločenských miestností pre zamestnancov.

f) Stav knižníc
Stav knižníc
Doterajšie knižnice jednotlivých liečebných domov boli sústredené do novozriadenej
ústrednej knižnice v Dunaji, ktorá bola vybavená novým knižničným nábytkom. Týmto
sústredením sa docielilo zkvalitnenie výdaju kníh pre pacientov a zlepšila sa registrácia kníh
ako i čitateľských záujemcov.
Knihy sú rozdelené a registrované na vedecko-odborné lekárske knihy v reči slovenskej,
českej, ruskej, nemeckej, maďarskej, anglickej a švédskej s počtom 1.099 kníh; ďalej na
politicko-literárne a beletristické v počte 3.794. Okrem toho má Závodný klub ROH svoju
vlastnú knižnicu s počtom 656 kníh pre zamestnancov. Táto knižnica bude inštalovaná
v novovybudovaných spoločenských miestnostiach pre zamestnancov.
Do ústrednej knižnice bolo v roku 1957 zakúpených 489 kníh v hodnote 8.466 Kčs.
Stavby v roku 1957
V roku 1957 bytová výstavba v našom meste pokračovala takto:
v rámci investičnej bytovej výstavby bolo dané do užívania 16 bytových jednotiek pre
národný podnik Hydrostav, 6 bytových jednotiek pre Slovenskú akadémiu vied, 2 bytové
jednotky pre národný podnik Lesostav a 2 bytové jednotky pre Slovenské plynárne.
Okrem toho bolo rozostavených 32 bytových jednotiek pre MNV na Krajinskej ceste, 16
bytových jednotiek pre národný podnik Hydrostav na Sasinkovej ulici a 4 bytové jednotky
pre Západoslovenské mlyny na Stalingradskej.
Z väčších stavieb v roku 1957 pracovalo sa na stavbe Obilného skladu na Vrbovskej ceste
a na stavbe administratívnej budovy pre krajský podnik Tehla na Kukučínovej ulici.
Drobná bytová výstavba v roku 1957 pokračovala takto: dokončených a do užívania bolo
odovzdaných 67 bytových jednotiek. 123 bytových jednotiek zostalo rozostavených. V roku
1957 sa začalo pracovať na projekčnej dokumentácii pre výstavbu sídliska.
Vodovod a kanalizácia
V roku 1957 bola dokončená stavba kanalizácie v ulici Roosweltovej a bolo vybudovaných
29 kanalizačných prípojek v dĺžke 246 bm. Začalo sa so stavbou čerpacích staníc v parku
a v priestore Červených vŕb. Stavby budú ukončené v roku 1958 a tým sa v našom meste
definitívne vyrieši otázka zásobovania mesta dostatočným množstvom pitnej vody.
Ďalej bolo vybudovaných 36 vodovodných prípojek v dĺžke 522 bm.
V rámci plynofikácie mesta bolo v roku 1957 prevedené plynovodné vedenie z regulačnej
stanice po ulici Cintorínskej, Mlynskej, časti Vrbovskej, Bratislavskej, Čsl. armády,
Radlinského, Kukučínovej a Partizánskej.
Komunikácie a generálne opravy
V roku 1957 bola prevedená úprava týchto ulíc: Vodárenskej, Zavretého kúta, Orviského
kúta a začala sa úprava ulíc Hviezdoslavovej, Moyzesovej, Furdekovej a druhej časti ulice
Vajanského.
V ramci generálnych opráv boli urobené tieto práce: asfaltovanie ulice Stalingradskej,
Potočnej, Palárikovej a časti ulice Vajanského. Tieto práce si vyžiadali náklad 371.000
Kčs. Finančným nákladom 279.000 Kčs bola prevedená oprava a rozšírenie osvetlenia
v parku. V roku 1957 sa začalo so stavbou rozšírenia prírodného amfiteátru. Pre tento cieľ sa

poskytlo z doplňkového rozpočtu sumu 430.000 Kčs. Telovýchovná jednota Slavoj previedla
generálnu opravu telocvične, bývalej Sokolovne, nákladom 80.000 Kčs a opravu objektov
na footbalovom ihrisku nákladom 20.000 Kčs.
Z rozpočtových priestorov pre školy a školské zariadenia previedli sa generálne opravy
II. osemročnej školy a Jedenásťročnej strednej školy. Domová správa previedla generálne
opravy na 9. domoch a 35 bytoch, v rámci údržby dala opraviť 51 domov a 211 bytov.
V akcii zveľaďovania mesta občania na rôznych pracoviskách odpracovali 302.586 hodín.
Vykonaná práca predstavuje hodnotu 3,324.000 Kčs.
Okresná ľudová knižnica
Okresná ľudová knižnica v Piešťanoch mala na konci roku 1957 spolu 14.143 kníh. V roku
1957 v knižnici si vypožičalo knihy 2.870 ľudí. Z toho počtu čitateľov bolo 840 mužov
a 690 žien. 1340 čitateľov bolo z radov mládeže. Výpožičiek bolo 42.156. V Okresnej
ľudovej knižnici v roku 1957 bolo usporiadaných 24 čitateľských besied, 13 výstaviek kníh,
20 relácií, 1 čitateľská konferencia, ktorú viedol dr. Slimák a 1 literárny večierok v Slovane,
kde o svojej tvorbe a o súčasných úlohách v našej literatúre hovorili básnici Kostra, Mihálik
a Štítnicky.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1957 narodilo sa v našom meste 336 detí. Z toho bolo 169 chlapcov a 167 dievčat.
Uzavretých sobášov bolo 78. Z počtu narodených do jedného roku zomrelo 13 detí. Celkove
zomrelo 154 ľudí, z toho 78 mužov a 76 žien.
V roku 1957 vysťahovalo sa z Piešťan 402 občanov, z toho 188 mužov a 214 žien. Prisťahovalo
sa 643 ľudí a to 318 mužov a 325 žien.
K 1. januáru 1958 Piešťany mali 19.650 obyvateľov. Z toho bolo 9.575 mužov a 10.075
žien.

Rok 1958
Organizácia MsNV v Piešťanoch
Dňom 1. januára 1958 v Piešťanoch začal pôsobiť Mestský národný výbor.
Mestský národný výbor má 100 členov. Rada MsNV má 13 členov. Ako vlastný aparát rady
bol zriadený odbor všeobecný a mestská plánovacia komisia. Mestská plánovacia komisia
skladá sa z predsedu a 6 členov. Odbor všeobecný má dvoch pracovníkov.
Pri zabezpečovaní výkonu svojej pôsobnosti MsNV sa opiera o činnosť týchto odborov:
1) odbor zdravotnícky a pre kúpeľníctvo. Má dvoch členov.
2) Odbor pre výstavbu. Má troch pracovníkov.
3) Odbor obchodu. Má dvoch pracovníkov.
4) Odbor miestneho hospodárstva. Má 5 pracovníkov.
5) Odbor finančný. Tvorí ho 8 pracovníkov.
Týchto 5 odborov MsNV v Piešťanoch je na úrovni národných výborov všetkých stupňov
a to preto, lebo tieto úseky tvoria základné podmienky pre výstavbu Piešťan ako významného
kúpeľného mesta a pre starostlivosť o jeho návštevníkov.
Ďalej boli zriadené 4 odbory a to :
1) odbor poľnohospodársky s 3 pracovníkmi.
2) Odbor školstva a kultúry s 2 pracovníkmi.
3) Odbor bytový s 2 pracovníkmi a
4) odbor pre veci vnútorné s 11 pracovníkmi.
Tieto odbory majú pôsobnosť odborov rady miestneho národného výboru.
Organizácia odborov rady MsNV, ich pracovná náplň a početný stav pracovníkov môžu byť
poznamenané ďalšou decentralizáciou. Stav pracovníkov Mestského národného výboru
z predošlého počtu 23 sa zvýšil na 42.
10. výročie Februára 1948
10. výročie Februára 1948 oslávil všetok náš pracujúci ľud v znamení rozhodného boja za
uskutočnenie ideí a cieľov, za ktoré naša robotnícka trieda, vedená Komunistickou stranou
a náš ľud odhodlane bojovali od mája 1945 a za ktoré sa postavili v pamätných februárových
dňoch 1948.
V našom meste oslavy 10. výročia víťazného Februára konali sa 24. februára 1958. Večer
v divadle Domu osvety konala sa slávnostná akadémia, na ktorej bolo prítomných okolo 600
občanov. Slávnostný prejav predniesol tajomník OV KSS. Potom nasledoval bohatý kultúrny
program s telovýchovnými, hudobnými a recitačnými číslami. Na akadémii učinkoval 20
členný harmonikársky súbor žiakov Hudobnej školy v Piešťanoch. Dňa 24. februára konali
sa v závodoch, úradoch a na školách verejné stranícke schôdze, na ktorých bol spomenutý
význam Februára 1948 a boli vyhlásené záväzky pracujúcich k XI. sjazdu KSČ.
Záverečný účet MNV na rok 1957
Mestský národný výbor v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa 24. februára 1958 prerokoval
a schválil záverečný účet MNV v Piešťanoch za rok 1957. Plánované príjmy na rok 1957
v sume 6,188,460 Kčs boli prekročené a dosiahli sumu 7,574.503,18 Kčs. Plánovaný
rozpočet výdavkov na rok 1957 bol ustálený sumou 6,157.266 Kčs, v skutočnosti výdavky
na rok 1957 dosiahli sumu Kčs 7,597.803.65.

Pôsobnosť MsNV – nariadenie Sboru povereníkov
V Zbierke zákonov Slovenskej národnej rady zo dňa 26. februára 1958 bolo uverejnené
nariadenie Sboru povereníkov o pôsobnosti Mestského národného výboru v Piešťanoch
a o organizácii jeho rady. Nariadenie Sboru povereníkov zneje takto: Sbor povereníkov na
základe § 3 odst. 2 zákona č. 6/1957 Zb. SNR nariaďuje
§ 1 Mestský národný výbor v Piešťanoch obstaráva úlohy vo veciach poľnohospodárstva,
školstva a kultúry, sociálneho zabezpečenia, pracovných síl, výkupu poľnohospodárskych
výrobkov, vodného hospodárstva, dopravy a priemyslu, civilnej obrany, v bytových,
cirkevných a vnútorných veciach ako miestny národný výbor podliehajúci okresnému
a krajskému národnému výboru.
Vo veciach zdravotníctva a kúpeľníctva, výstavby, obchodu, miestneho hospodárstva
a finančných plní úlohy národných výborov všetkých stupňov a riadi ho Sbor povereníkov.
§ 2 Rada Mestského národného výboru má 13 členov a skladá sa z predsedu, jeho dvoch
námestníkov, z ktorých jeden je uvoľnený pre výkon funkcie, tajomníka a ďalších členov.
Rada Mestského národného výboru poverí predsedu, námestníkov predsedu a tajomníka
dohľadom nad jednotlivými úsekmi činnosti rady a jej odborov. Ďalších svojich členov rada
poverí rôznymi konkrétnymi úlohami.
§ 3 Vzťah Mestského národného výboru k Sboru povereníkov, jednotlivým povereníctvam,
národným výborom vyšších stupňov a iným orgánom štátnej správy je daný jeho pôsobnosťou.
Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 1958 a vykonajú ho všetci členovia Sboru
povereníkov.
Strechaj v.r., Majling, v.r., Štencl, v.r., Inž. Marko, v.r., Benada, v.r., Jeleň, v.r., Chudík, v.r.,
Bortel, v.r., Fajnor, v.r., Gajdošík, v.r., Dr. h.c. Horák, v.r., Hrušovský, v.r., Inž. Krčmárik,
v.r., Dr. h.c. Lukačovič, v.r., Marcelly, v.r., Sýkora, v.r., Inž. Takáč, v.r., Török, v.r., Dr.
Kapušňák, v.r.

Kroměřížska súťaž. Prijatie
Dňa 4. marca 1958 rada MsNV v Piešťanoch prejednala výzvu rady ONV v Kroměříži na
zapojenie sa do súťaže.
Súťaž rady ONV v Kroměříži dotýka sa hlavne poľnohospodárstva, miestneho hospodárstva,
finančného hospodárstva a sociálneho zabezpečenia.
Výzva na súťaž radou MsNV v Piešťanoch bola prijatá.
Na úseku poľnohospodárstva súťažou je stanovený cieľ za 4 roky značne zvýšiť hektárové
výnosy, živočišnú výrobu a urýchliť výstavbu spoločného zariadenia JRD.
Tieto úlohy môžu byť splnené iba tak, ak v našom meste sa prevedie stopercentná socializácia
poľnohospodárstva.
Na úseku miestneho hospodárstva súťaž sleduje cieľ vytvoriť značné hodnoty pri skrášľovaní
miest a obcí svojpomocou občanov
Súťaž je mobilizujúcou silou, svojím programom hodnotná aj ekonomicky, preto rada
MsNV jej priebehu bude venovať patričnú pozornosť a štvrťročne bude hodnotiť jej priebeh
a dosiahnuté výsledky.

Oslavy Medzinárodného dňa žien
Tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien konali sa 8. marca. Oslavy dňa žien zorganizoval
v našom meste Okresný výbor Slovenského národného frontu spolu s Okresnou komisiou
pre prácu medzi ženami.
V týždni príprav Medzinárodného dňa žien v závodoch boli besedy so ženami. Na besedách
sa poukázalo na veľkú a nezlomnú silu žien na celom svete v boji za mier a šťastie celého
ľudstva. Pri tejto príležitosti ženy v závodoch vyhlásili hodnotné záväzky. Tak napr.
robotníčky v Zornici v Piešťanoch prehlásili, že šetrením materiálu získajú 4.030 Kčs.
Pracujúce ženy v našom meste vo svojich záväzkoch pamätali aj na okrášlenie nášho mesta
a odpracovali pri jarnom upratovaní mnoho hodín.
8. marca predseda ONV prijal a odmenil 22 vzorných pracovníčiek a mnohodetných matiek
z celého okresu. Tiež predseda MsNV prijal 16 vzorných pracovníčiek, ktoré tiež boli
odmenené.
Večer 8. marca v liečebnom dome Slovan bola na počesť Medzinárodného dňa žien
usporiadaná slávnostná akadémia. O význame Medzinárodného dňa žien a o budovateľských
úspechoch žien pri budovaní socializmu u nás mala slávnostný prejav poslankyňa SNR s.
Chudadová.
Po prejave nasledoval hodnotný kultúrny program. Na akadémii bolo prítomných 620
občanov.
Ivan Krasko. Úmrtie
V Piešťanoch žil dlhšiu dobu na odpočinku významný slovenský básnik a národný umelec
Ivan Krasko. Začiatkom roku 1958 Ivan Krasko ochorel, bol odvezený do bratislavskej
nemocnice, kde 3. marca 1958 po ťažkej chorobe zomrel.
Básnik Ivan Krasko, vlastným menom dr inž. Ján Botto, narodil sa 12. júla 1876 v Lukovištiach.
Významné sú jeho básnické zbierky Nox et solitudo a Verše. Tieto básnické zbierky ohlásili
na začiatku XX. storočia nový vek slovenskej básnickej tvorby, hlboko koreniacej v osudoch
slovenského ľudu, v jeho bojoch a žiaľoch. Kraskove básne sú trvalou a živou súčasťou
našej národnej kultúry. Ivan Krasko bol z tých veľkých a šťastných básnikov, ktorí sa už za
svojho života dočkali uskutočnenia ideálov svojej poézie, nesmiernej lásky ľudu a uznania
socialistickej spoločnosti. Až do posledných rokov svojho života Krasko zdvíhal svoj hlas,
keď sa bolo treba ozvať na obranu mieru, ľudskosti a slobody. Básnik ešte pri dobrom zdraví
oslávil svoju osemdesiatku, no o nie celé dva roky nás i naše mesto navždy opustil. Jeho
ľudská a básnická osobnosť ostane však navždy živou a drahou v celom slovenskom národe,
i v našom meste.
Slávnostná mierová schôdza
Okresný výbor Slovenského národného frontu a Okresný výbor obrancov mieru v Piešťanoch
usporiadali dňa 25. marca 1958 o 15.hod. v liečebnom dome Slovan slávnostnú mierovú
schôdzu. Mierová schôdza sa konala v znamení hesla: Za udržanie svetového mieru
a upevnenie priateľstva medzi všetkými národmi! Na mierovej schôdzi bolo prítomných
400 občanov nášho mesta.
Program mierovej schôdze bol tento: zahájenie, ktoré predviedol predseda OV-SNF s.
Hanšút. Nasledovala príležitostná recitácia, prednesená sväzákmi.
Slávnostný prejav povedal podpredseda SNR s. Žakovič. Rečník poukázal na veľké úsilie

našej republiky za uchovanie svetového mieru, zdôraznil úsilie SSSR za mierové rokovanie
so západnými štátmi a snahu za zvolanie konferencie na najvyššej úrovni.
Socialistický tábor na čele s SSSR odsudzuje pokusy s atómovými zbraniami, odsudzuje
kolonializmus a praje národnú a hospodársku slobodu všetkým národom. Socialistický
tábor odsudzuje vojnu v Alžírsku, rozpútanú francúzskymi kolonizátormi a namierenú proti
alžírskemu ľudu.
Po prejave bol a prečítaná a schválená rezolúcia. Nakoniec bol kultúrny program. Z mierovej
schôdze bol zaslaný telegram Ministerstvu vnútra v Prahe a Slovenskému výboru obrancov
mieru v Bratislave.
Zima v roku 1958
Zima v roku 1958 bola opäť mierna. V januári a februári boli len občas slabšie mrazy.
Snehu bolo málo. V polovici marca napadlo viac snehu a nastali aj silnejšie mrazy. Chladné
a časom aj mrazivé počasie bolo aj v apríli a začiatkom mája. Z tej príčiny jarné práce sa
oneskorili asi o 3 týždne.
Plán rozvoja Piešťan na rok 1958
Dňa 9. apríla 1958 Mestský národný výbor v Piešťanoch schválil plán rozvoja kúpeľného mesta
Piešťany na rok 1958. Plán predstavuje významný krok k celkovému pozdvihnutiu mesta
Piešťan. Sleduje ďalšie zlepšenie existujúceho stavu na úseku kúpeľníctva a poskytovania
služieb všeobecne.
Na úseku poľnohospodárstva sa plánuje stopercentné prevedenie socializácie
poľnohospodárstva v našom meste a súčasne sa sleduje podstatné upevnenie už existujúceho
JRD IV. typu. V roku 1958 sa zvlášť zvyšujú náklady na investičnú výstavbu, najmä bytovú,
na výstavbu verejných zariadení a na generálne opravy. V pláne veľký dôraz sa kladie
na ďalšie zveľaďovanie mesta. Investície a generálne opravy na rok 1958 pre jednotlivé
rezorty boli rozplánované takto: kúpeľníctvo: 506.000 Kčs ako investície a 1,073.000 Kčs
na generálne opravy.
Zdravotníctvo: 127.000 Kčs ako investície a 23.000 Kčs na generálne opravy.
Vnútorný obchod: 46.000 Kčs na investície a 482.000 Kčs na generálne opravy.
Miestne hospodárstvo a výstavba: 10,117.500 Kčs ako investície a 530.000 Kčs na generálne
opravy.
Kultúra a školstvo: 1,200.000 Kčs ako investície a 400.000 Kčs na generálne opravy.
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo: investície 936.000 Kčs a 28.000 Kčs na generálne
opravy.
Telovýchova: 150.000 Kčs ako investície.
Ústredne plánované úrady – závody: ako investície 4,712.000 Kčs a 1,090.300 Kčs na
generálne opravy.
Mestský národný výbor bude pôsobiť na občanov nášho mesta, aby sa aktívne zapájali
do brigádnických prác, súvisiacich so zveľaďovaním nášho mesta. Už doteraz občania
a pracujúci nášho mesta sa zaviazali odpracovať 46.730 brigádnických hodín.
V roku 1958 podstatne sa rozšíri aj bytová výstavba. Dokončí sa 32 bytových jednotiek pre
MsNV a 32 bytových jednotiek pre štátne kúpele na Krajinskej ceste, 16 bytových jednotiek
per národný podnik Hydrostav na Sasinkovej ulici a vybudujú sa 4 bytové jednotky pre
Správu vodných tokov a meliorácii na Floreáte.

Ďalej sa prikročí k výstavbe sídliska na Royovej a Kalinčiakovej ulici. Rozostaví sa tu
6 nových blokov s počtom 129 bytov a 9 obchodných miestností, s patričnou výstavbou
kanalizácie, vodovodu, elektrického vedenia a plynofikácie.
Na úseku kultúry bude v našom meste zriadené kultúrno-spoločenské stredisko. Jeho účelom
bude zaisťovať celkovú organizáciu a priebeh kultúrneho života v meste.
Plánované úlohy na rok 1958 sú veľké a sú ďalším dôkazom veľkej starostlivosti našej strany
a vlády o blaho pracujúceho človeka a ďalšie zvyšovanie životnej úrovne nás všetkých.
Návšteva rumunského veľvyslanca
Dňa 11. apríla 1958 v rámci oficiálnej návštevy Slovenska navštívil mesto Piešťany
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rumunskej ľudovej republiky v Prahe, Gheorghe
Vidrascu so svojím sprievodom.
Vzácneho hosťa v hoteli Thermia privítali predseda MsNV s. Štefan Kubo a vedúci tajomník
OV KSS v Piešťanoch s. Karola Kollára. Veľvyslanec so svojím sprievodom si prezrel naše
kúpele, zdravotné zariadenia a pochválne sa vyjadril o úrovni nášho zdravotníctva.
Voľba II. námestníka a vedúcich odborov
Mestský národný výbor v Piešťanoch na zasadnutí dňa 14. apríla 1958 prerokoval a prijal
návrh rady MsNV na zvolenie druhého námestníka predsedu MsNV.
Rada MsNV na túto funkciu navrhla s. Máriu Novákovú, členku MsNV. Mestský národný
výbor s týmto súhlasil a Máriu Novákovú zvolil za II. námestníka predsedu MsNV.
Súčasne Mestský národný výbor ustanovil za predsedu Mestskej plánovacej komisie s.
Vlastimila Kostelného a schválil návrh rady MsNV na ustanovenie vedúcich odborov takto:
s. Daniela Kunica poveril vedením všeobecného odboru, s. Štefana Pinčeka vedením odboru
finančného a s. Štefana Valu vedením bytového odboru.
Brigáda na počesť kraj. konferencie KSS
Na počesť Krajskej konferencie KSS konala sa dňa 19. apríla 1958 v Piešťanoch smena
jarného upratovania mesta. Bolo odpracovaných 6.496 pracovných hodín. Brigádnici
premiestnili 580 m3 štrku a 380 m3 zeminy, vyčistili 14 ha parkov a priestranstiev. Celková
hodnota vykonaných prác bola 41.600 Kčs.
Občania nášho mesta, vedomí si dôležitosti medzinárodného významu piešťanských
kúpeľov, zapojili sa do práce vo veľkom počte a dosiahnuté hodnoty venovali s pozdravom
Krajskej konferencii KSS.
Komisia pre miestnu bezpečnosť
Rada MsNV v Piešťanoch dňa 29. apríla 1958 zvolila stálu bezpečnostnú komisiu. Podľa
vládneho nariadenia č. 64/1957 Zb. pri národných výboroch majú byť zriadené komisie
pre miestnu bezpečnosť. Ich úlohou je zvýšiť účasť pracujúcich na riešení bezpečnostných
otázok a posilniť spojenie ľudu s bezpečnostnými orgánmi.
Komisia pre miestnu bezpečnosť bola zvolená v tomto zložení: predseda komisie – s. Rudolf
Habán, tajomník MsNV. Členovia komisie: Ľudovít Komlóši, Jozef Michálek, Štefan Mišík,
Rudolf Ondris, Pavla Oslanská, Pavol Zelka a za OO-VB Ladislav Slovák.

Oslavy 1. a 9. mája
Oslavy 1. mája, medzinárodného sviatku pracujúcich aj v roku 1958 boli najväčšou
manifestáciou a radostnou prehliadkou dosiahnutých budovateľských úspechov v našom
meste a v celom okrese.
V predvečer 1. mája usporiadal orchester Hudobnej školy v Piešťanoch koncert v parku.
O 18,15 bolo stavanie mája na námestí Dukelských hrdinov príslušníkmi ČSM. O 19,30
v divadle Domu osvety bola estráda pod názvom: Smejte sa s nami. Estrádu previedol ZKROH Odevných závodov V. Širokého z Trenčína. Dňa 1. mája 1958 bol tento program:
7. hod. slávnostný budíček. 8,30 hod. zoradenie pracujúcich na Pavlovovej ulici. O 9. hod.
bola zahájená manifestácia. O 9,15 hod. bol slávnostný prejav k 1. máju a po ňom sa začal
manifestačný sprievod ulicami mesta. V sprievode bolo okolo 12.000 občanov mesta z celého
okresu. V sprievode išlo 12 hudieb, 31 krojovaných skupín, 3 krojované tanečné skupiny,
5 skupín so živými kvetmi, 42 vyzdobených motocyklov a 14 osobných aut. V sprievode
niesli 355 zástav, 75 obrazov štátnikov a 81 transparentov.
Na prehliadkovej tribúne boli aj dvaja zahraniční hostia, ktorí veľmi kladne hodnotili priebeh
oslavy 1. mája v našom meste.
Popoludní o 15. hod. na terase liečebného domu Slovan bolo vystúpenie súborov Ľudovej
umeleckej tvorivosti a o 17. hod. ľudová veselica v Kursalóne.
Oslavy 9. mája, Dňa víťazstva, začali sa už 8. mája 1958. O 17.hod. bola rozhlasová relácia
ku Dňu víťazstva. O 18. hod. v liečebnom dome Slovan bola slávnostná akadémia. O 19,30
hod. bolo kladenie vencov na Stalinovom námestí a tiež pri pomníku padlých rumunských
hrdinov.
O 20. hod. miestna posádka previedla slávnostné čepobitie na Stalinovom námestí a potom
bol fakľový a lampionový pochod ulicami mesta. O 21. hod pri Váhu bol veľký ohňostroj.
9. mája 1958 bol tento program: o 8. hod. boli okresné prebory v tenise, o 10. hod. tradičný
štart kolobežkového okruhu v parku. O 10,30 bolo priateľské stretnutie v hádzanej a volejbal
na ihriskách v parku. Večer o 19. hod. bola v liečebnom dome Slovan a Kursalóne ľudová
veselica.
Oslavy 1. a 9. mája aj v roku 1958 vyzneli v našom meste radostne a za účasti veľkého
množstva pracujúcich.
Zveľaďovacia komisia
Rada MsNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 27. mája 1958 uzniesla sa na vytvorení komisie
pre zveľaďovanie mesta Piešťany. Zveľaďovanie mesta je akcia trvalá a pritom dôležitá,
preto je potrebné túto komisiu vytvoriť pri odbore miestneho hospodárstva rady MsNV.
Zloženie komisie je následovné:
Predseda komisie: s. Michal Roták, I. námestník predsedu MsNV. Členovia komisie: s.
Ladislav Haspel, vedúci odboru miestneho hospodárstva, s. Štefan Királ, vedúci prevádzky
Štátnych kúpeľov v Piešťanoch, s. Vlastimil Kostelný, predseda mestskej plánovacej
komisie, s. Milan Vereš, pracovník odboru miestneho hospodárstva a s. Mikuláš Vojtko,
vedúci odboru výstavby.
Zveľaďovacia komisia bude organizovať a riadiť všetky akcie pri okrášľovaní a zveľaďovaní
nášho mesta a tým sa stane účinným pomocníkom rady MsNV.

Okresné telovýchovné slávnosti
V dňoch 31. mája a 1. júna 1958 konali sa v Piešťanoch okresné telovýchovné slávnosti
. Slávnosti sa zúčastnilo 481 cvičencov a športovcov z Gottwaldova a 2.140 cvičencov
z Piešťan.
Telovýchovné slávnosti sa začali 31. mája 1958 o 16. hod. bohatým športovým a kultúrnym
programom. Najzaujímavejším bol trojboj krajských družstiev Gottwaldov, Brno, Bratislava
na kúpalisku Eva.
Dňa 1. júna 1958 telovýchovné slávnosti sa začali o 8,30 hod.
O 14. hod. bol pochod cvičencov ulicami mesta a o 15. hod. na futbalovom ihrisku Slavoj
Piešťany bolo masové vystúpenie 2.500 cvičencov.
Telovýchovné slávnosti sa plne vydarili a boli skutočným sviatkom telovýchovy a športu
v našom meste.
Oslavy Medzinárodného dňa detí
Oslavy Medzinárodného dňa detí konajú sa pod heslom: Pre deti mier bráňme, pre mier
pracujme, pre mier deti vychovávajme!
Od 25. do 31. mája na školách boli usporiadané schôdze rodičov a priateľov školy. Na
schôdzach odzneli prednášky o problémoch súvisiacich s výchovou mládeže. Podobné
prednášky boli aj v závodných kluboch ROH a v detských zariadeniach. V Medzinárodný
deň detí najlepší pionieri z celej republiky boli vyslaní do Prahy k prezidentovi republiky
a prvému tajomníkovi strany s. Antonínovi Novotnému. Z nášho okresu bolo v Prahe 5
pionierov, ktorí s. prezidentovi odovzdali svoje dary a to piešťanské výšivky a vlastnoručne
v malom merítku zhotovenú loď Aurora. Zhotovili ju pionieri II. osemročnej školy
v Piešťanoch.
1. júna 1958 v Piešťanoch konal sa kvetinový sprievod detí zo Stalinového námestia do
parku, kde nasledoval kultúrny program.
Na oslavách Medzinárodného dňa detí v Piešťanoch zúčastnilo sa vyše 1.000 detí a mnoho
dospelých. Oslavy vyzneli radostne.
Rozpočet MsNV na rok 1958
Dňa 28. júna 1958 Mestský národný výbor v Piešťanoch podrobne prejednal a schválil
rozpočet MsNV v Piešťanoch na rok 1958. Návrh rozpočtu zostavila rada Mestského
národného výboru dňa 29. apríla 1958.
Rozpis príjmov na rok 1958 je tento:
Odvody hospodárskych organizácií 904.000 Kčs, miestne dane a poplatky Kčs 1,641.700
Kčs, príjmy z funkčnej a správnej činnosti 1,772.200 Kčs.
Vlastné príjmy na rok 1958 spolu činia 4,317.90 Kčs. Podiely na štátnych príjmoch vykazujú
sumu 3,231.000 Kčs a prídely z ústredného rozpočtu 362.000 Kčs. Všetky príjmy na rok
1958 vykazujú sumu 7,911.300 Kčs. Z tejto sumy sa odvádza so rozpočtu Slovenska suma
1,586.300 Kčs, teda ostáva príjem v sume 6,325.000 Kčs. Výdavky na rok 1958 vykazujú
sumu 6,325.000 Kčs. Táto suma bola rozdelená takto: na investície 140.000 Kčs, na generálne
opravy 635.000 Kčs, na mzdový fond 1,375.000 Kčs, na neosobný fond 15.300 Kčs, na
osobné výdavky mimo fondov 115.400 Kčs, výdavky na materiálne zásoby 1,494.100 Kčs,
práce a služby 1,812.000 Kčs, cestovné výdavky 19.800 Kčs, finančné náklady 156.000
Kčs, prídely hospodárskym organizáciam 562.000 Kčs.

Rozpočet na rok 1958 jak v časti príjmovej, tak aj v časti výdavkovej má vzrástajúcu tendenciu.
Keďže príjmy prevyšujú výdavky, nastáva povinnosť odviesť rozpočtový prebytok v sume
1,586.300 Kčs do ústredného rozpočtu.
Cena Slovenska
Dňa 13. júla 1958 boli v Piešťanoch rýchlostné motocyklové preteky o Cenu Slovenska.
Preteky usporiadal Krajský automotoklub v Bratislave a Okresný automotoklub v Piešťanoch.
Preteky sa konali na cestnom okruhu pri Piešťanoch. Jedno kolo okruhu meralo 7.800 m.
12. júla 1958 o 13,30 hod. bol tréning všetkých kategórií. Do Piešťan pricestovali zahraniční
i domáci pretekári. Boli tu pretekári z Rakúska, Maďarska, Švajčiarska, Nemeckej spolkovej
republiky, z Nemeckej demokratickej republiky, z Anglicka a Rodézie. Všetkých pretekárov
bolo 137, z toho 21 zo zahraničia.
Z popredných čsl. pretekárov dostavili sa na preteky Havel, Kostíř, Helikar, Parus, Šťastný,
Bartoš, Slavíček, Srna a Bertoli z Piešťan.
Na tréningu najrýchlejším pretekárom bol čsl. reprezentant Helikar na stroji Java 500 ccm,
na ktorom dosiahol rýchlosť 155 km/hod.
13. júla 1958 o 13,30 hod. začali sa vlastné preteky o Cenu Slovenska. Už od rána sa valil
do Piešťan mocný prúd divákov na rôznych dopravných prostriedkoch, aby boli svedkami
jedných z najväčších medzinárodných motocyklových pretekov u nás. Celú dĺžku 7.800
metrovej trate zaplnilo desaťtisíce divákov. Pretekári všetkých kategórií museli absolvovať
15 kôl. V kategórií do 125 ccm obsadil prvé miesto Luttenberger z Nemeckej spolkovej
republiky. Dosiahol rýchlosť 124,5 km/hod. Druhé miesto obsadil čsl. pretekár Parus.
V kategórií do 175 ccm bol národný pretek a v ňom prvé miesto získal Karel Bojer zo
Strakoníc.
V kategórií do 250 ccm zvíťazili čsl. reprezentanti: prvé miesto obsadil Kostíř a druhé Bartoš.
V kategórií do 350 ccm zvíťazil Hocking z Rodézie na stroji Norton. Druhé miesto v tejto
kategórií obsadil rakúsky pretekár Schneider. V kategórií do 500 ccm presvedčivo zvíťazil
Hocking, ktorý dosiahol priemernú rýchlosť 149,7 km/hod.
Takto 21 ročný Garri Hocking z Rodézie vyhral dve najťažšie kategórie a stal sa aj absolútnym
víťazom.
Pri pretekoch v kategórií do 350ccm došlo ku zrážke dvoch strojov a k hromadnému pádu,
pri ktorom utrpel smrteľné zranenie Štefan Uhlík z Nového Mesta n/V. Maďarský pretekár
Szántó utrpel ťažký otras mozgu. Ostatné zranenia bolo ľahšieho rázu.
Pretekom sa prizerali viacerí významní politickí činitelia, napr. sovietsky generálny konzul
v Bratislave Michal Kaprau, tajomník ÚV KSS Pavol Dávid, podpredseda Sboru povereníkov
Majling. Riaditeľom pretekov bol predseda MsNV v Piešťanoch s. Štefan Kubo.
Medzinárodné motocyklové preteky o Cenu Slovenska v Piešťanoch už pri I. ročníku boli
významným podujatím, ktoré obohatilo náš medzinárodný styk.
Piešťany odteraz nebudú známe vo svete iba svojimi liečebnými kúpeľmi, ale aj vzájomnými
motocyklovými pretekmi.
Gruzínsky súbor v Piešťanoch
16. júla 1958 prišiel do Piešťan Gruzínsky súbor piesni a tancov. Tento známy umelecký
kolektív Gruzínskej sovietskej socialistickej republiky vystúpil so svojim bohatým
programom v amfiteátri. Riaditeľom súboru bol Apollon Kipiani, umeleckými vedúcimi

Nina Ramišvili a Iliko Suchušvili.
Na programe bol tradičný gruzínsky tanec „Kartuli“, bojový tanec „Chorumi“, tanec
jazdcov „Mchedruli“, hra s balónkom „Lelon“ a ďalšie tance i gruzínske piesne. Gruzínsky
umelecký kolektív si získal dobrú povesť v Československu už pred viacerými rokmi,
keď prišiel k nám po prvý raz. Temperamentné tance, zobrazujúce zdatnosť gruzínskych
bojovníkov, strhávali obecenstvo k prejavom nadšenia i v našom meste. Veľmi sa páčil
bojový tanec „Chorumi“, pochádzajúci ešte z XIII. storočia. Veľmi vynikla aj jemnosť
a lyričnosť tanečného prejavu žien. Umeleckí vedúci a to Nina Ramišvili, národná umelkyňa
Gruzínskej SSR a Iliko Suchušvili, národný umelec SSSR, v jednotlivých číslach predstavili
sa aj ako sólisti. Pod ich vedením dosiahol súbor vynikajúce úspechy na mnohých miestach
a tiež u nás v Československu.
II. etapa sídliska Piešťany – stred
Dňa 16. júla 1958 rada Mestského národného výboru v Piešťanoch prerokovala a schválila
úvodný projekt II. etapy sídliska Piešťany - stred.
Úvodný projekt bol vypracovaný štátnym projektovým ústavom v Bratislave. II. etapa
sídliska predstavuje výstavbu obytných blokov o 3 až 8 podlažiach a s celkovým počtom
189 bytových jednotiek, k tomu počítajúc výstavbu vodovodu, kanalizácie, plynovodu,
verejné osvetlenie, cesty a úpravu terénu.
Celkový náklad na II. etapu sídliska je 26,109.000 Kčs.
Návšteva sovietskych učiteľov.
V dňoch 26. a 27. júla 1958 prišla do Piešťan skupina 43. sovietskych učiteľov, ktorí boli
na zájazde v ČSR. Sovietski učitelia si prezreli naše mesto a kúpele, pohovorili si s našimi
učiteľmi o výchovno-vyučovacej práci, o našom a o sovietskom školstve.
Hudobné leto 1958
Hudobné leto 1958 v Piešťanoch, toto významné kultúrne podujatie v našom meste, trvalo
od 28. júna do 27. júla 1958.
Program Hudobného leta v roku 1958 bol tento:
28. júna 1958: slávnostné otvorenie Hudobného leta koncertom Slovenskej filharmónie.
Koncert dirigoval Ľudovít Rajter. Ako sólista vystúpil Rafail Sobolevskij zo SSSR, laureát
medzinárodnej súťaže o cenu J. Thibauda v Paríži. Program: Dvořák - Karneval, Brahms Koncert pre husle a orchester, Kardoš - Koncert pre orchester.
29. júna 1958: vystúpenie Varšavskej operety s programom „Život Paríža“ od Jacques
Offenbacha.
2. júla 1958: na programe bol husľový koncert a večer sonát. Vystúpil opäť sovietsky umelec
Rafail Sobolevskij.
5. júla 1958: vystúpenie Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Djura Jakšiča
z Juhoslávie. Program: Ján Cikker - Selánka, Ludvig van Beethoven -trojkoncert C-dur,
Ottorino Respighi-Rímske fontány, Benjamin Britten - Variácie na tému Purcellovu. Ako
sólisti učinkovali: Tibor Gašparek, Albín Berky a Michal Karin.
6. júla 1958: vystúpenie Maďarského štátneho ľudového súboru, vyznamenaného Radou
červenej zástavy práce.
9. júla 1958: symfonický orchester bratislavského rozhlasu pod vedením dirigenta Aloisa

Klímu. Program: Claude Debussy - Faunovo popoludnie, Johann Sebastian Bach - Koncert
pre husle a orchester a-mol, Alexander Moyzes - IV. symfónia. Na predstavení ako sólistka
vystúpila Janine Andrade z Francúzska.
12. júla 1958: Národné divadlo Bratislava. Program: Antonín Dvořák - opera Rusalka.
13. júla 1958: Slovenská filharmónia a spevácky sbor Slovenskej filharmónie. Koncert
dirigoval Ľudovít Rajter. Ako sólisti učinkovali Mária Kišonová-Hubová a Bohuš Hanák.
Sbormajstrom bol Ján Mária Dobrovodský. Program: Johann Brahms - Requiem.
16. júla 1958: Komorný orchester Slovenskej filharmónie. Dirigentom bol Zdeněk Bílek.
Program: Henry Purcell - Suita, Mozart - Koncert pre husle a orchester G-dur, Eugen Suchoň
- Serenáda, Mozart - Divertimento D-dur.
19. júla 1958: Spevácky sbor Slovenskej filharmónie. Dirigent: Ján Mária Dobrovodský.
Program: Andrej Očenáš - Marína, Madrigaly, Piesne.
20. júla 1958: koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Karel Šejna. Program: Ludwig van
Beethoven - Koncert pre klavír a orchester G-dur, Dmitrij Šostakovič - XI. symfónia.
23. júla 1958: Vlachovo kvarteto - laureát medzinárodnej súťaže v Liége, Belgicko. Program:
Beethoven - Sláčikový kvartet G-dur op. 18. Maurice Ravel - Sláčikový kvartet F-dur. Leoš
Janáček - II. sláčikový kvartet „Listy dôverné“.
26. júla 1958: Baletná skupina Maďarskej štátnej opery. Vystúpila primabalerína Gabriela
Lakatos.
27. júla 1958: koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Ľudovít Rajter. Spevácky sbor
slovenskej filharmónie dirigoval sbormajster Ján Mária Dobrovodský. Program: Beethoven
- IX. symfónia.
Hudobné leto 1958 trvalo v Piešťanoch 4 týždne a obsahovalo 15 umeleckých podujatí. Ich
dejiskom bola koncertná sieň a terasa liečebného domu Slovan a amfiteáter v kúpeľnom
parku. Na festivale, ktorý prebiehal pod heslom: Umením za radosť, za šťastie nového
človeka“, sa zúčastnili umelci zo 6 štátov, z SSSR, Maďarska, Poľska, Juhoslávie, Francúzska
a Československa. Všetky podujatia hudobného leta v roku 1958 navštívilo okolo 16.000
ľudí. Okrem našich a zahraničných dirigentov a sólistov zúčastnili sa na Hudobnom lete
viaceré umelecké kolektívy ako Štátny gruzínsky súbor ľudových piesni a tancov, Maďarský
štátny ľudový súbor, baletná skupina moskovskej opery a operný súbor bratislavského
národného divadla.
Po Hudobnom lete bola usporiadaná „Prehliadka festivalových filmov“. Boli premietané
filmy domácej i zahraničnej produkcie, ktoré v Karlových Varoch boli odmenené cenami.
Návštevnosť festivalových filmov bola veľká.
Sýrsky bojovník za mier v Piešťanoch
Dňa 29. júla 1958 navštívil Piešťany popredný sýrsky činiteľ a bojovník za svetový mier
Varoujan Salatien. Hosť si prezrel piešťanské kúpele, ich zdravotné zariadenia a vyslovil sa
pochválne o starostlivosti o zdravie pracujúcich u nás. Varoujan Salatien navštívil aj stavbu
hydrocentrály v Maduniciach.
Leto 1958
V mesiaci máji a prevážne aj v júni bolo veľmi pekné a teplé počasie. Teplota dosahovala až
30 ºC. Málo pršalo a veľké suchá značne poškodili úrodu. Koncom júna nastala zmena, prišli
dážde. Silné dážde boli v dňoch 31. júna a 1. i 2. júla. Váh sa prudko rozvodnil a Piešťanom

hrozila záplava. Veľmi bol ohrozený aj sklený most. Vojsko a brigády z občanov nášho
mesta boli v pohotovosti a upevňovali hrádze. Hrádze odolali, za to nebezpečnou sa ukázala
spodná voda, ktorá čiastočne zaplavila Kúpeľný ostrov a Gottwaldove sady.
Po niekoľkých dňoch nebezpečie pominulo, ale dážď trval až do 6. júla. Časte dažde sťažovali
aj žatvu a hlavne mlatbu.
Módna prehliadka v Piešťanoch
Dňa 3. augusta 1958 v prírodnom divadle v Piešťanoch bola veľká módna prehliadka. Módnu
prehliadku usporiadal Módny dom Ostravica z Ostravy. Vystavované modely dámskeho
a pánskeho oblečenia si prezrelo mnoho občanov nášho mesta. Počas prehliadky koncertovala
tanečná hudba. Módna prehliadka bola nakrúcaná pre čsl. televíziu a dokumentárny film pre
40 krajín.
Komisia pre otázky cestovného ruchu
Dňa 19. augusta 1958 rada MsNV v Piešťanoch zriadila komisiu pre otázky cestovného
ruchu. Úlohou komisie je pomáhať rade MsNV pri rozvoji a zabezpečovaní cestovného
ruchu, bude dbať o sprístupnenie a hospodárske využitie prírodných krás, kultúrnych
pamiatok a o informačnú službu cestovného ruchu.
Za predsedu Komisie pre otázky cestovného ruchu bol zvolený s. Emil Záhoranský, člen
rady MsNV. Za členov komisie boli zvolení: Vojtech Barančík, Gašpar Blaško, Oldřich
Fencl, Anton Hnilica, Jozef Kabát, Alexander Káša, Vlastimil Kostelný, Rudolf Medelský,
Pavol Šarkaň, Anton Šiška, Jana Vašková a Jozef Vaverčák.
Plnenie plánu rozvoja za I. polrok
Mestský národný výbor v Piešťanoch na zasadnutí dňa 25. augusta 1958 zhodnotil plnenie
plánu rozvoja za I. polrok 1958. Bolo zistené, že čerpanie finančných prostriedkov na
generálne opravy a údržbu miestnych komunikácií bolo uspokojivé a určené práce boli
prevedené .
Koncom prvého polroka sa už započalo s prípravnými prácami pre výstavbu sídliska
Piešťany - stred.
Ďalej bolo zistené, že na zveľaďovaní mesta a na poľnohospodárskych prácach značné
hodnoty boli vytvorené pomocou brigád. Tak napr. žiaci našich škôl odpracovali 18.000
brigádnických hodín, nazbierali 88 q papieru, 150 q kovošrotu a 30 kg liečivých rastlín.
V priebehu prvého polroka bola venovaná zvýšená starostlivosť prípravám na Hudobné leto.
Bolo konštatované, že v prvom polroku, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, zväčšila sa
návštevnosť Piešťan približne o 40 %, pričom značne sa zvýšil počet pacientov zo zahraničia,
ktorý do polroka 1958 činil celkom 130 osôb. K zvýšeniu návštevnosti Piešťan hodne
prispelo otvorenie linky Piešťany – Bratislava - Praha a späť, ako aj prevedenie viacerých
nápravných opatrení v železničnej doprave.
Uznesením Sboru povereníkov č.118/58 o rozvoji cestovného ruchu bolo naše mesto
zaradené medzi významné strediská cestovného ruchu na Slovensku.
Celkové plnenie plánu bolo úspešné i na úseku finančného hospodárenia, kúpeľníctva,
zdravotníctva a ostatných úsekoch, len na úseku poľnohospodárstva vynaložené úsilie MsNV
pri rozširovaní členskej základne JRD o nových malých a stredných roľníkov nedosiahlo

primerané úspechy. I keď propagácia JRD patrila medzi prvoradé úlohy MSNV a rady
MsNV, ešte sa nepodarilo vytvoriť celoobecné družstvo. Tu je potrebná sústava a trpezlivá
práca a v tejto bude MsNV pokračovať i naďalej.
Oslavy 14. výročia SNP
Oslavy 14. výročia Slovenského národného povstania konali sa pod heslom: Verní odkazu
SNP za dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti.
Oslavy Slovenského národného povstania v našom meste sa začali už
27. augusta.
O 19,30 hod. v divadle Domu osvety bola slávnostná akadémia. Preslov k zahájeniu akadémie
mal predseda OV-SNF s. Hanšút.
Slávnostný prejav k 14. výročiu SNP predniesol zástupca KV-SPB kpt. Čaplovič. Kultúrnu
časť programu vyplnil kúpeľný orchester a člen Národného divadla v Bratislave Boris
Šimanovský. Na akadémii bolo prítomných asi 500 občanov.
28. augusta 1958 v oslavách sa pokračovalo s týmto programom: o 17. hod. boli položené
vence k pamätníku rumunských hrdinov pri letisku.
31. augusta boli usporiadané zájazdy pod názvom „Po stopách Slovenského národného
povstania“. Jednodňový zájazd bol podniknutý na Jankov Vŕšok a dvojdňový do Banskej
Bystrice a jej okolia.
Týždeň čsl. – nemeckého priateľstva
Od 1. až do 7. septembra 1958 prebiehal v našom meste Týždeň československo-nemeckého
priateľstva. V tomto týždni prebiehali v závodoch, úradoch a na školách prednášky a besedy
o budovateľskej činnosti v Nemeckej spolkovej republike, ktorá sa stala vážnym nebezpečím
pre svetový mier. V tomto smysle konali sa relácie aj v mestskom rozhlase. Dňa 4.
septembra 1958 bol usporiadaný koncert dychovej hudby v parku za účasti asi 350 občanov.
K zhromaždeným občanom o význame československo-nemeckého priateľstva prehovoril
prof. s. Svítek. V ten deň v kine Moskva bol premietaný film z Nemeckej demokratickej
republiky „Rozdelené mesto“. Pred predstavením mal prejav predseda Mestského národného
výboru s. Štefan Kubo. Vo svojom prejave poukázal na nútnosť riešenia berlínskej otázky
v záujme zlepšenia medzinárodnej situácie.
IV. sjazd čsl. obrancov mieru
V prvej polovici septembra 1958 konali sa v závodoch, školách a úradoch nášho mesta
schôdze a besedy z príležitosti príprav na sjazd obrancov mieru v Prahe.
IV. sjazd obrancov mieru konal sa v dňoch 20. a 21. septembra 1958. Z Piešťan do Prahy ako
delegátka na sjazd bola vyslaná Helena Némethová, vzorná pracovníčka v hoteli Litovel. Na
sjazde bola vyjadrená rozhodná vôľa našich národov zabezpečiť v spolupráci s ostatnými
mierumilovnými národmi mier na celom svete.
Beseda s generálom L. Svobodom
V rámci príprav ku oslavám Dňa československej armády, uskutočnil armádny generál
Ludvík Svoboda v našom meste dve besedy: prvá bola dňa
26. septembra v kine
Moskva a druhá o niekoľko dní neskoršie v Povážskych mlynoch a pekárňach. Armádny
generál Ludvík Svoboda bol v Piešťanoch na liečení a vďačne vyhovel požiadaniu, aby
ako veliteľ I. československého armádneho sboru v SSSR previedol besedu o bojoch nášho

armádneho sboru po boku slávnej sovietskej armády a o pamätných dukelských bojoch.
Na besede v kine Moskva bolo prítomných 750 sväzákov a žiakov našich škôl. S besedou
bol armádny generál Svoboda veľmi spokojný, prítomným dával aj otázky a žiakov, ktorí
dali najlepšie odpovede na otázky, odmenil peknou knihou so svojím venovaním.
Na besede v Povážskych mlynoch a pekárňach bolo prítomných 160 pracujúcich. I tu beseda
vyznela veľmi dobre.
Oslavy dňa čsl. armády
Tradičné oslavy dňa čsl. armády boli v našom meste v dňoch 4. a 5. októbra 1958.
Dňa 4. októbra, v predvečer osláv, o 19. hod. bolo slávnostné čepobitie vojakov miestnej
posádky. Dňa 5. októbra bol branno-športový deň, ktorý vyvrcholil o 14. hod. na štadióne
Slavoja. Tu boli prevedené rôzne branno-športové cvičenia Sväzarmu a športové vystúpenia
čsl. telesnej výchovy.
Ku Dňu československej armády zaslali žiaci JSS a II. OSŠ v Piešťanoch vzorným vojakom
miestnej posádky pozdravné listy. O 19. hod. v Slovane bola ľudová veselica, kde sväzáci
odovzdali kytice zástupcom armády.
Oslavy 40. výročia vzniku ČSR
V mesiaci októbri 1958 všetok pracujúci ľud našej vlasti spomínal a oslavoval 40. výročie
vzniku ČSR.
Z príležitosti oslavy 40. výročia vzniku ČSR v našom meste sa prevádzali desaťminútovky
i prednášky, v ktorých sa poukazalo na historickú pravdu o vzniku Československej
republiky a to pod vplyvom Veľkej októbrovej socialistickej republiky a zásluhou más nášho
pracujúceho ľudu.
Dňa 9. októbra 1958 o 14. hod. konala sa v kine Moskva veľká mierová manifestácia
pracujúcich nášho mesta. Prítomných bolo do 900 občanov. Slávnostný prejav k 40. výročiu
vzniku ČSR predniesol tajomník KNV s. Kačáni. Po jeho prejave bol kultúrny program
a potom premietanie filmu „Malá, neznáma zem“. Z mierovej manifestácie v mene občanov
nášho mesta bola zaslaná rezolúcia na ÚV KSČ. Rezolúcia prehlasovala, že pracujúci nášho
mesta oslavujú 40. výročie vzniku ČSR zvýšením pracovného úsilia a tak chcú sa podielať
svojou prácou o splnenie uznesení XI. sjazdu KSČ pri dovŕšení výstavby socializmu
v našej vlasti. Koncom septembra a začiatkom októbra 1958 premietal sa v Piešťanoch
film „Teutónsky meč“. Pred premietaním tohoto filmu bol vždy kratší prejav, v ktorom
sa spomenulo 40. výročie vzniku ČSR, 20. výročie mníchovskej zrady a nebezpečie pre
svetový mier zo strany nemeckých revanšistov. O film bol veľký záujem a videlo ho 5.413
občanov nášho mesta.
Mesiac čsl.– sovietskeho priateľstva
Všetky akcie v Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva konali sa v znamení hesla:
V bratskej jednote s ľudom Sovietskeho sväzu vpred za dovŕšenie socialistickej výstavby
v našej vlasti!
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva v našom meste bol zahájený oslavou
41. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Z príležitosti jej výročia bola dňa
7. novembra 1958 o 15. hod. na Stalinovom námestí veľká manifestácia pracujúcich.
Na námestí sa zhromaždilo vyše 5.000 občanov. Po príchode okresnej hviezdicovej

štafety, ktorá priniesla záväzky pracujúcich v našom okrese na počesť 41. výročia Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie a po položení vencov k pomníku padlých hrdinov, bol
slávnostný prejav, prednesený tajomníkom OV-KSS s. Kollárom. Večer o 19. hod. Večer
československo-sovietskej družby, spojený s ľudovou veselicou. O 19,30 hod. v divadle
Domu osvety vystúpil okresný učiteľský spevokol a 20 členný detský harmonikársky súbor
s hodnotným programom. 18. novembra 1958 prebehla cez naše mesto celoštátna štafeta
posolstva a mieru sovietskeho ľudu. V štafete bolo 1300 bežcov a 32 motocyklov.
V priebehu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva konali sa v našom meste
početné prednášky o Sovietskom zväze, o jeho letectve, zdravotníctve a astronautike. Tiež
premietali sa filmy o živote sovietskeho ľudu a usporiadali sa viaceré výstavy sovietskych
kníh a tlače.
Ukončenie Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bolo 12. decembra 1958 o 18.
hod. v liečebnom dome Slovan. Tu bolo slávnostné zasadnutie OV-SNF spolu s ONV
a MsNV. Z príležitosti 15. výročia podpísania spojeneckej zmluvy so Sovietskym sväzom
a ukončenia Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva predniesol slávnostný prejav
člen byra OV-KSS a predseda OV-SNF s. Hanšút. Po prejave bol koncert žiakov Hudobnej
školy v Piešťanoch a nakoniec zlosovanie zájazdových známok so Sovietskeho zväzu.
Výhercom bol s. Jozef Čičmanský, riaditeľ národnej školy v Krakovanoch, ktorý začiatkom
roku 1959 pôjde na 14 dňový zájazd so Sovietskeho sväzu.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Dňa 15. novembra 1958 v Piešťanoch bolo utvorené Kultúrne a spoločenské stredisko.
Úlohou strediska je umením pôsobiť na výchovu občanov, rozvíjať tvorivé schopnosti
pracujúcich v Ľudovej umeleckej tvorivosti, ktorá je dôležitou formou národnej kultúry.
Kultúrne a spoločenské stredisko má za úlohu zvyšovať všeobecné a odborné vzdelanie
pracujúcich a to pomocou krúžkov, kurzov a prednáškovej činnosti. Prednášky sa majú
konať z oboru marx-leninizmu, zdravotníckej osvety, rodinného práva, prírodných vied
a pedagogiky. Dňom 1. januára 1959 pod správu Kultúrneho a spoločenského strediska
prejde divadlo Domu osvety a amfiteátra.
Zriadenie kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch sleduje teda zvýšenie kultúrnej
úrovne obyvateľstva a súčasne aj zkvalitnenie kultúrnych podujatí v našom meste.
Rozvoj Piešťan v roku 1958
Hospodárky a kultúrny rozvoj Piešťan
Po stránke hospodárskeho a kultúrneho rozvoja nášho mesta rok 1958 znamenal veľký prínos.
Bol to prvý rok činnosti Mestského národného výboru s podriadenosťou Sboru povereníkov.
MsNV a rada Mestského národného výboru vyvinuli veľké úsilie pre zveľadenie nášho
mesta a kúpeľov.
Rok 1958 je rokom rozsiahlej a dosiaľ nevídanej výstavby v našom meste. Významnou akciou
je začiatok budovania nového sídliska Piešťany-stred. Podstatne boli rozšírené a zkvalitnené
platené i neplatené služby, poskytované pacientom, návštevníkom i bývajúcim občanom
v meste. Zvýšená starostlivosť bola venovaná zásobovaniu v obchodoch a cestovnému
ruchu. Značne sa rozšírila autobusová doprava v meste. V roku 1958 počet prepravených
osôb bol 1,789.000. Na úseku kultúry bol vypracovaný a schválený plán výstavby Domu

umenia s plánovaným nákladom 12 miliónov Kčs. Namiesto doterajšieho Domu osvety
kultúrnu činnosť na území nášho mesta začalo organizovať a zabezpečovať novozriadené
Kultúrne a spoločenské stredisko.
V roku 1958 podstatne sa zlepšila a prehĺbila spolupráca medzi Mestským národným
výborom a Čsl. štátnymi kúpeľami. Značne sa zlepšila práca na úseku propagácie kúpeľov.
Bol vydaný nový projekt o piešťanských kúpeľoch, vyhotovený v štyroch jazykoch a v počte
51.000 výtlačkov. Bola nadviazaná spolupráca s n.p. Čedok, ktorý bude účinnejšie ako
doteraz prevádzať propagáciu kúpeľov v zahraničí.
V roku 1958 bola zriadená letecká linka Piešťany – Bratislava - Praha a niekoľko dialkových
autobusových spojov. R. 1958 bol vypracovaný návrh pre výstavbu novej hospodárskej
časti kúpeľov, ďalej Sbor povereníkov schválil investičný plán na výstavbu 250 lôžkového
reumatologického ústavu a na výstavbu ďalšieho 100 lôžkového liečebného ústavu. S ich
výstavbou sa začne začiatkom III. päťročnice. Pri svojej zodpovednej a všestrannej činnosti
Mestský národný výbor a rada MsNV opierali sa o pomoc uličných výborov a veľkého
počtu pracujúcich nášho mesta.
JRD v Piešťanoch
Rok 1958 nebol priaznivý pre poľnohospodárstvo. Zlé prezimovanie kultúr a veľké sucho
od polovice mája až do druhej polovice júna spôsobili nízke hektárové výnosy. Touto
skutočnosťou boli ovplyvnené aj celkové hospodárske výnosy Jednotného roľníckeho
družstva v Piešťanoch. Keď však porovnáme hospodárske výsledky JRD s hospodárskymi
výsledkami súkromného sektoru, vidieť, že JRD v Piešťanoch aj v roku 1958 hospodárilo
dobre.
V roku 1958 hektárové výnosy Jednotného roľníckeho družstva v Piešťanoch boli tieto:
u pšenice 15,28 q, u raži 20,08 q, u jačmeňa 26,11 g, u ovsa 41,55 q, u kukurice 47,98 q,
u zemiakov 211,08 q, u cukrovej repy 445 q. Veľké sucho v roku 1958 spôsobilo, že JRD
v Piešťanoch bolo nútené zaorať 20 ha pšenice a túto plochu obsiať kukuricou na zeleno.
Hektárové výnosy v súkromnom sektore boli omnoho nižšie, až o 20 a 25 %. Povinné dodávky
a dodávky na štátny nákup si družstvo u rastlinných produktov splnilo, kým súkromný sektor
plán výkupu nesplnil ani v jednom ukazovateli. Čistý peňažný príjem z jedného hektára
poľnohospodárskej pôdy v JRD bol v roku 1958 3.509,28 Kčs. V porovnaní s rokom 1957
je tu zvýšenie o 93 %.
V živočišnej výrobe príjem z jedného hektára poľnohospodárskej pôdy na JRD bol 2.597,53
Kčs. V živočišnej výrobe plánovaná úžitkovosť bola splnená, kým plánované stavy
hovädzieho dobytka pre nedostatok maštaľných priestorov neboli dodržané a podobne z tej
istej príčiny aj plánované stavy ošípaných.
V roku 1958 JRD v Piešťanoch splnilo plán výkupu hovädzieho mäsa na 170 %, mlieka na
148 % a vajec na 115,7 %. Súkromný sektor v roku 1958 nesplnil ani v živočišnej výrobe
plánované úlohy výkupu a ostal dlžný 826 q mäsa, 101.367 l mlieka a 159.179 kusov vajec.
Svedectvom dobrého hospodárenia JRD v Piešťanoch je, že hrubé peňažné príjmy JRD
v porovnaní s rokom 1957 zvýšili sa v roku 1958 o 67,1 %, t.j. o 1,186.766 Kčs. Aj fondy
JRD v roku 1958 boli dotované vyššie ako v roku 1957 a to o 319.605 Kčs.
Na pracovné jednotky členom JRD v Piešťanoch v roku 1958 bolo vyplatené, včítane aj
hodnoty naturálií, 1,518.156 Kčs. Z tejto sumy priemerne na jedného člena JRD pripadlo

14.057 Kčs. Hodnota pracovnej jednotky v roku 1958 bola 32,20 Kčs. V porovnaní s rokom
1957 hodnota pracovnej jednotky bola nižšia a to o 17,50 Kčs. Majetok JRD v Piešťanoch
rastie každým rokom. Koncom r. 1958 celý majetok družstva mal hodnotu 7,895.000 Kčs.
Po odpočítaní dlhodobých úverov čistý majetok JRD bol v roku 1958 5,567.749 Kčs.
V rámci investičnej výstavby v roku 1958 na JRD v Piešťanoch boli vybudované ďalšie
hospodárske objekty nákladom jedného milióna Kčs.
Koncom roku 1957 v Piešťanoch malo 108 členov a 530 ha pôdy. V roku 1958 do JRD
pristúpilo 12 členov s výmerou pôdy 25 ha.
Súkromný sektor v našom meste mal v roku 1958 1.143 ha pôdy.
JRD v Piešťanoch patrí medzi najlepšie družstvá v okrese i samom kraji. I keď Mestský
národný výbor v Piešťanoch pri presvedčovaní malých a stredných roľníkov v našom meste
vyvinul veľké úsilie a propagoval pekné hospodárske výsledky nášho JRD, nepodarilo sa
ešte úplne preboriť starý konzervatizmus a vytvoriť už v roku 1958 celoobecné družstvo.
Preto ostáva i naďalej úlohou: sústavnou agitáciou a propagáciou pozoruhodných výsledkov
JRD trpezlivo rozširovať družstevnú rodinu v našom meste.
Čsl. štátne kúpele
Balneologický prieskum.
Balneologický a hydrologický prieskum v Piešťanoch pokračoval aj v roku 1958. Avšak
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi jeho rozsah bol menší. V prieskume išlo vlastne už
len o dokončenie vrtných prác na hĺbkových sondách G-9 a G-10, z ktorých sonda G-9 je
situovaná v strede Obtokového ramena a sonda G-10 na ľavom brehu Obtokového ramena.
Na sonde G-9, ktorá bola dokončená v hĺbke 72 m ešte v roku 1957, bol prevedený v roku
1958 iba čerpací pokus z najspodnejšej časti vrtu. Pri tomto pokuse sa zistilo, že vrchná časť
druhohôr je v tejto oblasti bez vodných prítokov.
Sonda G-10, ktorá bola vŕtaná do hĺbky 64,50 m, má vodonosnú vrstvu s termálnou vodou
v hĺbke 54 m do 57 m. Druhohorné podložie začína v hĺbke 62 m. Termálna voda vystupuje
z uvedenej vodonosnej vrstvy nad terén voľným výtlakom a na prelivnej výške 158,47 m
n.m. Dosahuje výdatnosť 7,85 l/sec pri teplote 69,3 ºC a obsahuje H2S 7,18 mg/1. Táto
sonda čo do teploty prevyšuje všetky termálne zdroje v Piešťanoch i na Slovensku vôbec.
Pre tieto kvality bolo rozhodnuté, že v blízkom čase sa má na týchto miestach vybudovať
záchytná studňa.
Ďalší prieskum bol zameraný viac stavebno-geologicky a a v jeho rámci boli prevedené
čerpacie pokusy na sondách systému „D“. Sem možno zaradiť aj pozorovacie práce, ktoré
sa prevádzali pri výkopových prácach na stavenisku Dolnej hate pod Krajinským mostom
a na stavenisku záchytného drénu.
Na stavenisku Dolnej hate pred započatím výkopových prác museli byť utesnené pozorovacie
sondy KH-7 a KH-8, aby termálna voda, ktorá z nich vystupovala na povrch, nemohla rušivo
pôsobiť na základové betóny. No i tak pri zemných prácach po odstránení náplavových
vrstiev objavili sa vývery až 35 ºC termálnej vody s obsahom 7,78 mg/1 H²S. Tieto vývery
boli na dne základovej jamy oddrenažované a vody počas stavby sa prečerpávala do Váhu.
V roku 1958 sa započalo aj so stavbou záchytného drénu a pod Dolnou haťou na ľavom brehu
Váhu so stavbou odvodného zberača. Na trase záchytného drenu, v priestore od Krajinského
mostu po záhradu Thermia Palace, miestami tiež vyvierala termálna voda cca 30 ºC a to vo

dvoch zónach. Tieto vody sa odčerpávali a pri čerpaní bol zistený očividný súvis s okolnými
pozorovacími objektami, na ktorých sa popri zníženej hladine objavila aj vyššia teplota.
Pri výstavbe ochranných stavieb Horná hať, Dolná hať a záchytný drén previedli sa viaceré
zásahy, ktoré pozmenili, alebo narušili struktúru aluviálnych náplavových vrstiev na
pokrajových oblastiach termálneho areálu. Tieto zásahy mali svoj dosah i v režime termálnych
vôd. Bolo zistené, že v priestoroch záhrady Thermia Palace sa v pozorovacích objektoch
zvýšila priemerná teplota. Nemožno však povedať, že by tu išlo o nejaké podstatnejšie
zmeny a predpokladá sa, že po ukončení spomínaných stavieb nastane zase vyrovnanie
s pôvodným stavom.
Prieskumné a pozorovacie práce aj tohto roku prevádzali pracovné skupiny Geologického
prieskumu n.p. Žilina.
Celkový rozsah a hĺbka prieskumných prác aj tohto roku nasvedčujú, že starostlivosť
o zabezpečenie a zveľadenie miest so sociálno-zdravotným poslaním u nás neklesá. Naopak
pristupuje sa systematicky ku realizovaniu veľkých čo najlepšie využité pre zdravie
pracujúcich.
Počet odliečených osôb
Počet odliečených osôb v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a Vojenského kúpeľného
ústavu v roku 1958 bol 21.568.
Sociálne rozvrstvenie odliečených pacientov bolo nasledovné: 6.615 robotníkov, 1.487 ich
rodinných príslušníkov, 4.251 ostatných zamestnancov, 1.064 ich rodinných príslušníkov,
569 družstevníkov, 52 ich rodinných príslušníkov, 1.235 dôchodcov, 216 ich rodinných
príslušníkov, 1.130 samoplatiacich, 343 cudzincov, 2.823 samoplatiacich ambulantne
liečených, 845 ambulantne liečených, 845 ambulantne liečených z pridelenia Okresného
ústavu národného zdravia a 938 ambulantne liečených vojakov a dôstojníkov.
V porovnaní s minulými rokmi vidno, že návštevnosť v piešťanských kúpeľoch sa rýchle
zväčšuje.
Rozdelenie cudzincov podľa národností bolo takéto: z Albánska 1, z Anglicka 13, z Belgicka
4, z Bulharska 5, z Dánska 3, z Francúzska 3, z Fínska 3, z Juhoslávie 1, z Luxemburska 4,
z Kanady 15, z Maďarska 12, z Nemeckej demokratickej republiky 70, z Nemeckej spolkovej
republiky 1, z Poľska 95, z Rakúska 21, z Rumunska 11, zo Švédska 4, z Talianska 1, z USA
72.
Významnejšie osobnosti zo zahraničia
V roku 1958 na liečení v Piešťanoch boli títo významnejší pacienti a návštevníci z cudziny:
Sylvia Kekkonen, manželka fínskeho prezidenta, Erpenbeck Zinner, spisovateľ z Nemeckej
demokratickej republiky, Stanislav Tkaczov, poľský minister, Bronislava Skrzeszewská,
manželka predsedu poľského snemu, Michel Dieschbourg, novinár z Luxemburska, Felicia
Winická, významná lekárka z Varšavy, Hans Brandt, univerzitný profesor z Halle, dr.
Hans Bauer, lekár z Halle, Kitta, poľský generálny konzul v Bratislave, Tomáš Šerevič,
poľský vicekonzul v Bratislave, Jakub Beman, poľský minister, Aurel Imer, švajčiarsky
novinár, Richard Niesporek, poľský minister, dr. Frieda Por z USA, Johannes Schmidt,
dánsky minister, Anna Konwitschny, speváčka z Nemeckej demokratickej republiky, Viktor

Jonescu, rumunský plukovník, Czotner Sándor, maďarský minister ťažkého strojárstva,
Boleslav Ruminski, poľský minister, Michal Kapran, generálny konzul SSSR v Bratislave,
Rónay Šándorné, manželka maďarského ministerského predsedu.
V roku 1958 piešťanské kúpele navštívilo kolegium ministrov zdravotníctva
ľudovodemokratických štátov a to zo Sovietskeho zväzu, Číny, Albánska, Bulharska, Kórey,
z Maďarska, Mongolska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska, Rumunska, Vietnamu
a Československa.
Piešťanské kúpele si prezrela aj juhoslovanská delegácia.
Investície a generálne opravy
V rámci stavebných investícii Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch prevzali od generálneho
investora 2 dokončené bytovky s 32 bytovými jednotkami na Floreáte. Do týchto
novopostavených bytoviek boli premiestnení zamestnanci a nájomníci, ktorí zaberali
lôžkovú kapacitu v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Nestavebné investície boli prevedené v hodnote 305.924 Kčs. Za túto sumu sa zadovážili
stroje a prístroje elektroliečebné, kuchynské chladiace zariadenie, nábytok a meteorologické
prístroje. Oprava ústredného kúrenia, výťahov, chladiaceho zariadenia, terás a fasád
jednotlivých objektov, dokončenie spoločenskej miestnosti pre zamestnancov a oprava
osvetlenia Kúpeľného osvetlenia si vyžiadali sumu 1,190.500 Kčs.
V roku 1958 Československé štátne kúpele v Piešťanoch previedli generálne opravy
v hodnote 693.300 Kčs. Generálne opravy sa previedli v Irme, Thermii, v Zelenom Strome,
v Cmuntvile, v Park hoteli a Lívii.
Bežné opravy v roku 1958 vyžiadali si sumu 578.200 Kčs.
Knižnica Čsl. štátnych kúpeľov
Knižnice jednotlivých liečebných domov boli zjednotené v jednu ústrednú knižnicu
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch. Je umiestnená v liečebnom dome Dunaj.
Obsahuje 5.158 kníh. Sú to knihy beletristické, politické, vedeckoodborné a viazané lekárske
časopisy. Beletristických kníh v reči slovenskej je 1.974, v reči českej 753, v reči ruskej 53,
v reči poľskej 34, nemeckej 105, maďarskej 468, francúzskej 36 a anglickej 36.
Politicko-literárnych kníh je 305, klasikovia marxizmu-leninizmu sú zastúpení 71 knihami,
odborná lekárska literatúra má 1.122 kníh, k tomu 201 viazaných lekárskych časopisov.
Zriadením ústrednej knižnice zlepšilo sa vypožičiavanie kníh pre pacientov, tiež sa zlepšila
registrácia kníh a evidencia čitateľov. Priemerný mesačný počet čitateľov pohyboval sa
okolo 1400.
Stavby v roku 1958
Na investičnú výstavbu a na generálne opravy v roku 1958 v Piešťanoch bolo vynaložené 45
miliónov Kčs. Z toho na bytovú výstavbu pripadá okolo 10 miliónov Kčs, na priemyslovú
výstavbu 20 miliónov Kčs a na ostatnú 15 miliónov Kčs.
V roku 1958 bolo vybudovaných 64 bytových jednotiek, z nich 32 bolo odovzdaných do
užívania Čsl. štátnym kúpeľom a 32 pre potreby Národného výboru. Okrem toho národný

podnik Hydrostav ukončil výstavbu 16 bytových jednotiek. Správa vodných tokov
a meliorácií 4 bytové jednotky a národný podnik Mlyny a pekárne ukončili výstavbu 4
bytových jednotiek.
V roku 1958 sa začala výstavba 133 bytových jednotiek a 9 obchodných miestností v sídlisku
Piešťany-stred. V rámci drobnej bytovej výstavby bolo rozostavených 46 rodinných domkov.
Z nich bolo odovzdaných do užívania 27.
Koncom roku 1958 Ministerstvo presného strojárenstva prikročilo k výstavbe nového
závodu národný podnik Chirana na území nášho mesta. Tento závod na výrobu a opravu
zdravotníckych zariadení má byť uvedený do prevádzky v roku 1962. Závod poskytne okolo
tisíc nových pracovných príležitosti.
I keď v roku 1958 výstavba v našom meste sa rozprúdila dosiaľ nevídaným tempom, predsa
najdôležitejším problémom a to po viac rokov ešte vždy bude riešenie bytovej otázky. Ešte
vždy sa pociťuje veľký nedostatok bytov a tiež mnohé byty sú už nevyhovujúce.
V Piešťanoch vek bytového fondu vyzerá takto: domy do 10 rokov staré – 513 bytov, domy
do 50 rokov staré – 1350 bytov, do 100 rokov staré – 2256 bytov, domy nad 150 rokov staré
243 bytov.
V našom meste do roku 1970 bude potrebné vystaviť nad 1300 bytov, aby každá rodina mala
primeraný byt. Aby táto úloha bola splnená, bude potrebné, aby popri štátnej investičnej
a drobnej bytovej výstavbe sa rozvinula aj výstavba podniková a družstevná.
V rámci akcie „Z“ v našom meste brigádnicky bolo odpracovaných 51.509 hodín. Celková
hodnota brigádnicky prevedených prác bola 2,037.000 Kčs, pri skutočne vynaložených
nákladoch 76.035 Kčs.
V akcii „Z“ v roku 1958 sa pokračovalo vo výstavbe Díčovej ulice o dĺžke 80 m
a vyštrkovalo sa 28.180 bm ulíc. Tiež bola prevedená úprava chodníkov v dlžke 15.600 bm
a úprava verejných priestranstiev na ploche 27.400 m². Bolo vysadené 300 ovocných 370
okrasných stromkov. Zahájila sa aj výstavba 3 detských ihrísk. Dôležitou stavebnou akciou
bolo zahájenie rekonštrukcie a rozšírenia kanalizačnej siete, výstavba čistiacej stanice
s plánovaným nákladom okolo 40 miliónov Kčs. Tu patrí aj stavba vodovodných studní,
ktorou bude vyriešený nedostatok pitnej vody v našom meste.
V roku 1958 boli prevedené ešte tieto práce:
Bola prevedená výstavba prírodného kina o kapacite 2.000 sedadiel. Výstavba bola
uskutočnená z finančných prostriedkov, pridelených Sborom povereníkov. Bola začatá
kabelizácia verejného osvetlenia v strede mesta, previedlo sa asfaltovanie ulice Sasinkovej,
bola upravená ulica Vajanského, autobusové nádražie na Nitrianskej a Cintorínska ulica.
Okresné múzeum
Okresné múzeum v Piešťanoch je múzeum vlastivedným. Jeho úlohou je podávať čo
najvernejší obraz o vývoji prírody a spoločnosti nášho okresu a to nielen v minulosti, ale
aj dnes, keď naša dedina rýchlo mení svoju tvár. Expozícia, vytvorená zo zozbieraného
materiálu, podstatne nebola zmenená od roku 1938 až do roku 1957. Táto stará expozícia
bola zameraná hlavne na propagáciu kúpeľov a kapitalistickú reklamu. Ani po formálnej
stránke a ani ideove už nevyhovovala, preto roku 1958 pracovníci múzea previedli jeho
preinštaláciu. V múzeu boli vyinštalované dve oddelenia: prírodovedné a oddelenie
spoločenských vied. Toto oddelenie má 3 samostatné expozície: expozíciu archeologickú,
historickú a národopisnú. Pripravuje sa oddelenie výstavby socializmu.

Prírodovedné oddelenie má bohatý materiál z nášho okresu a sústavne sa dopĺňa geologickým
obrazom našich kúpeľov. V expozícii histórie popri celkovom obraze vývoja spoločnosti od
feudalizmu po vznik ľudovodemokratického Československa venuje sa značná pozornosť
dejinám kúpeľov.
V roku 1958 Okresné múzeum v Piešťanoch navštívilo 170 výprav a celkove vyše 15.000
osôb. Boli uskutočnené aj 3 výstavky. Prvá k 10. výročiu Februárového víťazstva. Dve
výstavky a to: Pamiatky Bratislavského kraja a 40 rokov ČSR boli v kine Moskva.
Pracovníci múzea sa starajú o doplnenie zbierok múzea zberom, kúpou, darmi a vlastným
výskumom. Pri záchrannom výskume vo Veľkých Kostoľanoch vykopali črepy tzv.
keramiky slavónskej, starej asi 3.800 rokov, ďalej črepy tzv. keramiky moravskoslovenskej
maľovanej, ktorej vek sa odhaduje na 4.000 rokov. Pri vykopávkach sa našli aj cenné nálezy
kosterných predmetov a 11 kamenných čepeliek, slúžiacich v dobe kamennej na rezanie.
Cenné pamiatky pre naše múzeá získavajú sa na území našej vlasti pri veľkých i menších
stavbách. V Piešťanoch pri stavbe Dolnej hate vykopali robotníci v roku 1958 v hĺbke 9
metrov bronzovú sekerku. Nález patrí do neskorej doby bronzovej. Zaujímavé je, že na
tuľajke sekerky sa zachovali zbytky dreva z poriska.
Pri stavbe hospodárskych budov na JRD Stáže pri kopaní základov sa našli zuby z mamuta.
Okresné múzeum v Piešťanoch podniklo roku 1958 záchranný výskum pri obci Modrovka.
Našla sa tam kostra skrčenca, pravdepodobne z mladšej doby kamennej. Pri kopaní
v Ostrove našlo sa niekoľko črepov z pravekých nádob, ktoré predstavujú kultúru volutovú.
Nádoby volutovej keramiky sú doteraz najstaršie, ktoré boli vyrobené pravekým hrnčiarom.
Ich vek sa odhaduje na 5.000 rokov. Spomenuté nálezy sú umiestnené v Okresnom múzeu
v Piešťanoch.
Okresná ľudová knižnica
Okresná ľudová knižnica mala na konci roku 1958 kníh v počte 14.943. Roku 1958 z knižnice
si vypožičalo knihy 2.950 ľudí. Z toho bolo 921 mužov a 807 žien. Z radov mládeže bolo
1.222 čitateľov. Vypožičiek bolo 55.024.
V roku 1958 v Okresnej ľudovej knižnici bolo usporiadaných 29 čitateľských besied, 27
výstaviek kníh, 34 relácií a 1 čitateľská konferencia. Tiež bol usporiadaný jeden literárny
večierok, na ktorom hovorila spisovateľka Zuzka Zguriška o svojej literárnej tvorbe.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1958 v našom meste narodilo sa 293 detí. Z počtu narodených detí bolo 156 chlapcov
a 137 dievčat.
Uzavretých bolo 107 sobášov.
Z počtu narodených detí do jedného roku zomrelo 9 detí.
V roku 1958 v Piešťanoch zomrelo 139 ľudí. Z toho bolo 69 mužov a 70 žien. V roku
1958 z Piešťan vysťahovalo sa 443 občanov. Z toho počtu bolo 207 mužov a 236 žien.
Prisťahovalo sa 504 ľudí a to 249 mužov a 255 žien.
K 1. januáru 1959 mesto Piešťany malo 19.901 obyvateľov; z toho mužov bolo 9.724 a žien
10.177.

Rok 1959
Činnosť MsNV za rok 1958
Činnosť MsNV, rady a komisií za rok 1958
Na zasadnutí MsNV v Piešťanoch dňa 13. januára 1959 bola zhodnotená
činnosť MsNV, rady MsNV a komisií MsNV.
MsNV mal 10 riadnych zasadnutí a jedno mimoriadne. Na každom zasadnutí
bolo kontrolované plnenie uznesení a bola vyhodnotená činnosť rady MsNV.
Z členov MsNV vzorne pracovali: Ján Slaninka, Emil Záhoranský, Zlatica Slezáková,
Ondrej Daniš, Jozef Pokorný, Daniel Kunic, Gašpar Madlo, Mária Nováková, Štefan Kubo
st., Mária Mattošová, Štefan Ocvirk, Matej Polonyi, Mária Stračárová a Rudolf Ondris. Za
významné úspechy dosiahnuté v akcii zveľaďovania miest, dostal MsNV v Piešťanoch za
rok 1958 mramorovú sochu a televízor od vládnej komisie pre zveľaďovanie miest.
Rada MsNV mala v roku 1958 36 zasadnutí, z toho 5 mimoriadnych a prijala 245
uznesení. Rada MsNV sledovala a zaisťovala plnenie plánu hospodárskeho a kultúrneho
rozvoja mesta.
Dobrým pomocníkom v masovoorganizačnej práci MsNV boli jeho stále komisie. Dobre
pracovala komisia finančno-rozpočtová. Mala 10 zasadnutí; kúpeľná komisia sa zaoberala
otázkami rozvoja a úpravy a zaisťovala letnú sezónu. Mala 16 zasadnutí. Zdravotná komisia
riešila otázky hygieny v školách, obchodoch a podnikoch verejného stravovania. Komisia
pre výstavbu mala 8 zasadnutí a riešila prevody vlastníckeho práva a spolupracovala pri
vydávaní stavebných povolení. Komisia pre vnútorný obchod riešila otázky zásobovania
a úzko spolupracovala s občianskou kontrolou. Komisia pre školstvo a kultúru riešila
problémy školské a kultúrne, zaisťovala telovýchovné slávnosti a riešila otázky prospechu
a chovania žiactva. Komisia poľnohospodárska pracovala menej úspešne, nevytvorila si
široký aktív spolupracovníkov a preto jej činnosť neviedla k žiaducim výsledkom pri ďalšom
budovaní socialistického poľnohospodárstva.
Z komisií rady MsNV úspešne pracovali komisia bytová, komisia pre cestovný ruch, ktorá
bola zriadená pre zveľaďovanie mesta.
Komisia pre kúpeľníctvo a cestovný ruch
Dňa 11. februára 1959 rada MsNV schválila zlúčenie kúpeľnej komisie a komisie pre cestovný
ruch pod názvom: Komisia pre kúpeľníctvo a cestovný ruch pri MsNV. V mnohých bodoch
činnosť obidvoch komisií bola spoločná, z toho dôvodu bolo potrebné vytvoriť z nich jednu
komisiu.
Predsedom novovytvorenej komisie sa stal Juraj Nosko. Členmi komisie sú: dr. Ladislav
Bertoli, inž. Ján Gaži, Jozef Janiska, dr. Július Koska, Vlastimil Kostelný, Daniel Kunic,
Mária Nováková, Anton Ondriaš, Rudolf Ondris, Emil Záhoranský. Komisia pri svojej
činnosti je v stálom styku s Ústrednou koordinačnou komisiou pre cestovný ruch v Bratislave.
Zriadenie bažantnice
Podľa uznesenia Sboru povereníkov zo dňa 28. mája 1958 bolo rozhodnuté v blízkosti
Piešťan zriadiť okresnú bažantnicu. Jej zriadením sa zaoberala rada MsNV dňa 11. februára
a rozhodla, že bažantnica bude zriadená v katastrálnom území mesta Piešťany v hone Horná

Sihoť za Váhom. Jej rozloha bude 115,07 ha pôdy. Vypracovaním bažantnice bol poverený
závod Lesprojekta v Piešťanoch.
Kroměřížská súťaž. Vyhodnotenie
Dňa 4. marca 1958 rada MsNV v Piešťanoch prijala výzvu rady ONV v Kroměříži na
zapojenie sa do súťaže. Súťaž bola hlavne zameraná na zvýšenie hektárových výnosov
v poľnohospodárstve a na vzorné vedenie miestneho a finančného zabezpečenia.
Rada MsNV v Piešťanoch dňa 11. februára vyhodnotila plnenie súťaže za rok 1958.
V súťaži boli dosiahnuté dobré výsledky. Na úseku poľnohospodárstva v rastlinnej výrobe
v meste Piešťany boli dosiahnuté zvýšené hektárové výnosy, ktoré značne prevýšili súťažou
stanovený plán. Bolo to pri pestovaní ovsa, zemiakov, cukrovky. Pri pestovaní pšenice, raže
a ľanu súťažou stanovené výnosy dosiahnuté neboli. V živočišnej výrobe súťažou stanovené
záväzky boli značne prekročené a to jak v počte, tak aj v úžitkovosti zvierat.
Na úseku miestneho hospodárstva plánované záväzky boli tiež prekročené, podobne aj na
úseku finančnom a v akcii zveľaďovania miest. Na úseku sociálneho zabezpečenia k 31.
decembru súťažou stanovené podmienky neboli splnené.
Pri vyhodnotení súťaže sa ukázalo, že súťaž pôsobila ako významná mobilizujúca sila a že
vďaka jej podnetu na väčšine úsekov sa dosiahli významné výsledky.
Komisia pre zveľaďovanie mesta
Akcia zveľaďovania a skrášľovania mesta a dediny je významnou akciou v celej našej
republike. Vďaka tejto akcii aj mesto Piešťany z roka na rok je krajšie. Aby táto významná
akcia plnila čo najlepšie svoje poslanie v našom meste, bolo potrebné jej sústavné a odborné
riadenie. Preto rada MsNV na zasadnutí dňa 18. februára 1959 vytvorila komisiu pre
zveľaďovanie a skrášľovanie mesta. Za predsedu komisie bol zvolený s. Michal Roták,
I. námestník predsedu MsNV. Tajomníkom komisie je Ján Seitler. Za členov komisie boli
zvolení: Rudolf Bartoš, Mikuláš Brunovský, Jozef Kabát, Vlastimil Kostelný a zástupcovia
z Lesostavu, Štátnych kúpeľov, Okresného stavebného podniku a OV ČSM.
V rámci zveľaďovacej akcie v roku 1958 boli dosiahnuté tieto výsledky: bolo odpracovaných
51.509 brigádnických hodín a celková hodnota prevedených prác predstavuje sumu 2,037.000
Kčs pri skutočne vynaložených nákladoch 76.035 Kčs.
Odznak „Materstvo“
Podľa uznesenia vlády počnúc rokom 1959 začal sa v našej republike udeľovať čestný
odznak „Materstvo“. Tento čestný odznak má tri stupne, udeľuje sa matkám piatich a viac
detí a to pri oslavách Medzinárodného dňa žien 8. marca. Rada MsNV dňa 18. februára 1959
určila, ktorým matkám má byť udelený tento čestný odznak.
Čestným odznakom „Materstvo“ I. stupňa majú byť vyznamenané matky, ktoré majú 10
a viac detí. V našom meste tento odznak bol priznaný týmto matkám: Márii Gubalovej,
matke 14 detí, Emílii Ferkodičovej, matke 11 detí, Jolane Hodulovej, matke 10 detí, Anne
Jurákovej, matke 12 detí, Márii Učnovej, matke 10 detí, Márii Urbanovej, matke 10 detí,
Márii Vankovej, matke 10 detí, Emílii Vavrovej, matke 11 detí a Márii Woltmanovej, matke
11 detí.
Čestný odznak „Materstvo“ II. stupňa je určený pre matky, ktoré majú 8 až 9 detí. V meste
Piešťany bol určený pre 13 matiek; sú to: Anna Antalová, matka 9 detí, Matilda Balonová,

matka 8 detí, Mária Holíková, matka 8 detí, Matilda Hudcovičová, matka 8 detí, Katarína
Klčová, matka 8 detí, Helena Kuníková, matka 8 detí, Katarína Lipková, matka 8 detí, Anna
Lukáčová, matka 8 detí, Jozefína Mišurová, matka 8 detí, Mária Nováková, matka 8 detí,
Jozefína Rotáková, matka 8 detí, Ľudmila Šnajdárová, matka 8 detí a Petronela Žitňanská,
matka 8 detí.
Odznak „Materstvo“ III. stupňa sa udeľuje matkám, ktoré majú 5 až 7 detí. V našom meste
bol priznaný 101 matkám. Podľa nariadenia vlády čestný odznak „Materstvo“ I. stupňa
udeľuje rada KNV, II. stupňa rada ONV a III. stupňa rada MsNV. V právomoci MsNV
v Piešťanoch je udeliť všetky tri stupne čestného odznaku „Materstvo“.
Medzinárodný deň žien
Tradičné oslavy Medzinárodného dňa žien r. 1959 sa konali v znamení hesla: “Spojme svoje
sily za dovŕšenie socializácie, za dovŕšenie udržania mieru“. Z príležitosti Medzinárodného
dňa žien od 1. až do 6. marca boli usporiadané vo všetkých závodoch nášho mesta slávnostné
schôdze. Na nich boli vyzdvihnuté výsledky žien pri budovaní socializmu a boli odmenené
vzorné pracovníčky. Vlastné oslavy sa konali 7. marca o 14. hod. v liečebnom dome Slovan.
Oslavy boli spojené s udeľovaním čestného odznaku „Materstvo“ mnohodetným matkám
nášho mesta. Program osláv bol tento:
1) Zahájenie osláv s Michalom Rotákom, I. námestníkom predsedu MsNV.
2. Slávnostný prejav o význame Medzinárodného dňa žien. Prejav predniesla s. Nováková.
3. Príležitostná báseň.
4. Vyznamenanie mnohodetných matiek.
5. Rezolúcia žien.
6. Občerstvenie a kultúrny program.
Pred oslavami Medzinárodného dňa žien usporiadal v zasadacej sieni MsNV slávnostnú
schôdzu. Bola vyhodnotená činnosť Výboru žien za obdobie jedného roku. Zasadnutie prišli
pozdraviť pionieri. Najvzornejšie pracovníčky boli odmenené. Naše ženy z prevažnej časti si
uvedomujú svoje významné postavenie i úlohy v socialistickej spoločnosti a svojou obetavou
prácou na všetkých pracoviskách sa podieľajú na dosahovaní významných úspechov.
Záverečný účet MsNV na rok 1958
Mestský národný výbor v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa 9. apríla 1959 prerokoval
a s konečnou platnosťou schválil záverečný účet MsNV v Piešťanoch za rok 1958. Plánované
príjmy na rok 1958 boli 7,792.314,17 Kčs a výdavky boli 7,090.107,85 Kčs. Výsledný
rozpočtový prebytok na rok 1958 bol 702.206,62 Kčs.
Rozpočet MsNV na rok 1959
Dňa 6. apríla 1959 Mestský národný výbor v Piešťanoch prejednal a schválil rozpočet MsNV
na rok 1959. Návrh rozpočtu bol prejednaný radou a komisiami MsNV dňa 13. marca 1959.
Rozpis príjmov na rok 1959 je tento: odvody hospodárskych organizácií 193.000 Kčs,
miestne dane a poplatky 1,148.000 Kčs, príjmy z funkčnej a správnej činnosti 1,874.000
Kčs. Vlastné príjmy spolu činia 3,515.000 Kčs. Zverené príjmy a to podiely na štátnych
príjmoch vykazujú sumu 3,423.000 Kčs a prídely z rozpočtu Slovenska 2,568.000 Kčs.
Celkový úhrn príjmov na rok 1959 vykazuje sumu 9,506.000 Kčs.
Výdavková časť rozpočtu na rok 1959 bola rozdelená takto: financie 688.000 Kčs,

miestne hospodárstvo 4,891 000 Kčs, školstvo a kultúra 1,772.000 Kčs, zdravotníctvo
502.000 Kčs, vnútorná správa 1,208.000 Kčs, bytová a občianska výstavba 429.000 Kčs,
poľnohospodárstvo 10.000 Kčs a vnútorný obchod 6.000 Kčs. Úhrnom výdavková časť
rozpočtu na rok 1959 predstavuje sumu 9,506.000 Kčs.
Rozpočet MsNV v Piešťanoch na rok 1959 vyjadruje zvýšenú starostlivosť o výstavbu
a zveľadenie kúpeľného mesta, o zvýšenie úrovne kúpeľnej starostlivosti v rámci kúpeľného
štatútu a vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj mesta.
Výdavky na kultúrne a sociálne opatrenia tvoria 29,6 % výdavkov MsNV a oproti roku
1958 sú vyššie o 15,2 %. Podstatná časť týchto výdavkov pripadá na všeobecno-vzdelávacie
školy, na hudobnú školu a školy materské.
Oslavy 1. a 9. mája
Oslavy 1. mája roku 1959 boli pripravené v tradičnej mohutnosti a vyzneli manifestačne,
i keď v ich priebehu bolo nepriaznivé počasie, silne pršalo. Program Osláv Sviatku práce
bol tento:
Dňa 1. mája 1959 o 7. hod. ulicami nášho mesta zaznel slávnostný budíček. O 8,30 hod.
bolo zoradenie manifestantov na Pavlovovej ulici. I napriek nepriaznivému počasiu počet
manifestantov bol okolo 11.000 ľudí. Zahájenie manifestácie bolo o 9,30 hod. Slávnostný
prejav na počesť Sviatku práce predniesol s. Ondrej Klokoč, hlavný redaktor Pravdy.
Oslavy 9. mája, Dňa víťazstva, sa začali už 8. mája 1959. O 18. hod. odznel rozhlasom prejav
o historickom význame 9. mája. O 19,30 boli položené vence pri pamätníku oslobodenia
na Stalinovom námestí a tiež pri pomníku padlých rumunských vojakov pri letišti. O 20.
hod. vojaci miestnej posádky previedli slávnostné čepobitie na Stalinovom námestí, po ňom
nasledoval fakľový a lampiónový sprievod obyvateľstva a žiakov nášho mesta. O 21. hod.
bol pri Váhu usporiadaný veľký ohňostroj.
9. mája 1959 sa konali športové preteky mládeže a brannošportové preteky dospelých. Večer
v Kursalóne a Slovane boli ľudové veselice.
Kúpeľná sezóna – zahájenie
Letná kúpeľná sezóna v roku 1959 bola zahájená v dňoch 16. a 17. mája 1959 a to
slávnostnejším spôsobom ako obvykle.
16. mája bola na podnet Kúpeľnej komisie usporiadaná v Thermii tlačová konferencia.
Zúčastnilo sa jej 11 redaktorov ústredných denníkov. Prítomný bol aj zástupca čsl. rozhlasu.
Na tlačovej konferencii odzneli dva hlavné referáty a to referát predsedu MsNV s. Štefana
Kubu a riaditeľa čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch s. dra Hansku. Referáty boli zachytené na
magnetofónový pás a časť z nich bola ešte v ten istý deň vysielaná bratislavským rozhlasom
vo večerných hodinách.
Na konferencii objasnil problematiku cestovného ruchu oblastný riaditeľ Čedoku dr. Z.
Truska a vyhodnotenie tlačovej konferencie podal redaktor Pravdy s. Hulman.
Vlastné otvorenie kúpeľnej sezóny bolo 17. mája v kúpeľnom parku. Hlavný referát
predniesol námestník povereníka zdravotníctva dr. Maryani. Na slávnostnom zahájení bol
prítomný riaditeľ Hlavnej správy kúpeľov dr. Jezerský, poslanec Národného zhromaždenia
dr. Štefan Manca, zástupcovia OV a KV KSS, zástupca Čedoku z Prahy dr. Pracný a riaditeľ
leteckej holandskej spoločnosti Abt. Bol prijatý návrh, aby v roku 1960 kúpeľná sezóna bola
zahájená už 9. mája z príležitosti osláv Dňa víťazstva.

Reorganizácia trestnej komisie
Trestná komisia rady MsNV v Piešťanoch je dôležitým činiteľom pri výchove a usmerňovaní
občanov, aby dodržiavali zásady správneho občianskeho spolunažívania a chránili
socialistické i osobné vlastníctvo.
Dňa 12. mája 1959 rada MsNV za predsedu trestnej komisie ustanovila s. Michala Šugru.
Do tej doby túto funkciu zastával s. Rudolf Habán, tajomník MsNV. Súčasne počet členov
komisie zo štyroch bol zväčšený na desať. Za nových členov komisie boli zvolení: Michal
Beňo, Pavol Dolaj, Anton Hašuk, Adam Janiska, Jozef Kollár, Jozef Ondris. Reorganizáciu
trestnej komisie si vyžiadala jej významnosť a dôležitosť. V treťom štvrťroku trestná komisia
prejednala 71 prípadov podľa trestného zákona správneho a 67 prípadov ohľadne rozkrádania
národného majetku v podnikoch. Komisia sa zaoberala aj bojom proti alkoholizmu, najmä
dôrazne upozorňovala výčapníkov, aby šoférom nepodávali alkohol.
Okresná spartakiáda
V nedeľu 21. júna 1959 bola v Piešťanoch okresná spartakiáda. Na spartakiádnom programe
vystúpilo 4.680 cvičencov. Slávnostné zahájenie spartakiády bolo o 14. hodine. Najprv
vystúpili žiaci 6. a 7. ročníkov v počte 700 a predviedli malebné cvičenie „Pohádka“.
Dorastenky s kruhmi predviedli lahodnú a s hudbou v jeden rytmický celok splývajúcu hru.
Podobne ženy, sväzarmovci, turisti, žiačky s červenými loptičkami, dorastenci, všetci cvičili
pekne, s oduševnením a v množstve divákov ich vystúpenia zanechali silný dojem krásy,
lahodnosti pohybu a radosti.
Okrem vlastného masového vystúpenia cvičencov na programe bola tenisová súťaž
žiakov a dorastencov o „Spartakiádny pohár“, plavci zorganizovali II. ročník trojboja
Brno – Gottwaldov - Piešťany, volejbalisti hrali so Sereďou a Skalicou. Basketbalisti
zase z príležitosti 40. výročia trvania basketbalu v ČSR si pozvali na súťaž dorastenky
z Bratislavského kraja, ktorý veľmi dobre zapadol do okresnej spartakiády. Pri kúpalisku
Eva na lúke za Váhom rozložilo svoje stany do 400 mladých i starších turistov. Mototuristi
súťažili v propagačnej jazde, mladí turisti v orientačných pretekoch a vodáci v jazde na
kajakoch.
Okresná spartakiáda vyznela slávnostne, ukázala sa dobrou previerkou pripravenosti našich
cvičencov na celoštátnu spartakiádu v Prahe v roku 1960. Po ukončení spartakiádneho
programu bol na ihrisku Slavoj ťah športky.
Letný pohár mládeže
V dňoch 4. a 5. júla 1959 konali sa v Piešťanoch na kúpalisku Eva plavecké preteky pod
názvom „Letný pohár mládeže“. Boli to preteky mladých plavcov. Na nich sa zúčastnilo
do 380 žiakov a žiačok z celej republiky. Z oddielov najpočetnejšie bol zastúpený domáci
oddiel Slovan Piešťany, ktorý poslal na štart 60 chlapcov a dievčat vo veku od 10 do 14
rokov. Druhú najsilnejšiu výpravu mladých plavcov mala Slávia Bratislava.
Pri pretekoch najsilnejšia konkurencia sa zišla na 200 m voľný spôsob starších žiačok.
V tejto disciplíne nový československý rekord utvorila Miroslava Polláková z domáceho
Slovanu časom 2:48,1 min.
Masová účasť, veľmi dobré výkony v jednotlivých disciplínach ako aj hladký priebeh
i disciplinovanosť najmladších pretekárov, to všetko boli kladné stránky preteku, ktoré
opravňujú „Letný pohár mládeže“ k plnej životnosti aj v budúcich rokoch.

Piešťanský festival v roku 1959
Piešťanský festival, nový názov pre piešťanské hudobné leto, konal sa v roku 1959 ako prvá
veľká kultúrna akcia po celoštátnom Sjazde socialistickej kultúry v júni 1959. Z podnetu
Povereníctva školstva a kultúry Piešťanský festival v r. 1959 sa zameral na oslavy 15. výročia
Slovenského národného povstania. Táto úloha priamo určovala dramaturgickú a ideovú
náplň jednotlivých podujatí. Festival bol veľkou prehliadkou najlepšej tvorby domácej
i zahraničnej. Na prípravy a priebeh Piešťanského festivalu venovalo Povereníctvo školstva
a kultúry sumu 450.000 Kčs. Piešťanský festival trval od 20. júna 1959 do
2. augusta
1959. V jeho priebehu bolo uvedených 21 akcií, na každý týždeň pripadli tri vystúpenia a to
na dni streda, sobota a nedeľa.
Otvorenie Piešťanského festivalu bolo 20. júna uvedením Smetanovej opery Dalibor.
Festival otvoril predseda MsNV v Piešťanoch Štefan Kubo a slávnostným rečníkom bol
Štefan Brenčič, predseda Krajského národného výboru v Bratislave. Obidvaja vysoko ocenili
Piešťanský festival a zdôvodnili jeho veľký kultúrny význam nielen pre Piešťany, ale aj
pre celé široké okolie. Festivalové vystúpenia sa začínali o 20. hod, konali sa v prírodnom
divadle a koncertné predstavenia v liečebnom dome Slovan.
21. júna 1959 bol symfonický orchester Slovenskej filharmónie. Koncert dirigoval Dean
Dixon z USA a ako sólisti účinkovali Ruth Keplinger, Eva Fleischer, Martin Ritzmann
a Gerhard Niese z NDR.
24. júna 1959 bolo predstavenie hry v troch dejstvách „Optimistická tragédia“ od Vsevoloda
Višnovského. Hru predviedli herci Slovenského národného divadla v Bratislave.
27. júna 1959 vystúpili herci Slovenského národného divadla s operou „Krútňava“ od
národného umelca Eugena Suchoňa.
28. júna 1959 bol symfonický orchester Štátnej filharmónie z Brna. Koncert dirigoval dr.
Otakar Trhlík. Na programe boli skladby Víta Nejedlého, Fridricha Händla a Čajkovského.
1. júla 1959 bol večer piesní a tancov. Vystúpil uzbecký spevácky a tanečný súbor, v ktorom
bola známa národná umelkyňa SSSR, Tamara Chanum.
4. júla 1959 bol symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Na programe boli skladby Jána
Cikkera, Alexandra Moyzesa a skladby Benjamina Britten. Koncert dirigoval Edgar Doneux
z Belgicka.
5. júla 1959 o 14,30 hod. bolo baletné predstavenie. Baletný súbor Slovenského národného
divadla uviedol dielo maďarského hudobného skladateľa Jenö Kenesseyho – Šatôčka.
5. júla 1959 o 20. hod. v amfiteátri uviedlo Slovenské národné divadlo Cikkerovú operu
„Beg Bajazid“.
8. júla 1959 bol koncert českých umelcov. S umelecky hodnotným programom vystúpili
sólisti opery Národného divadla v Prahe a to zaslúžila umelkyňa Drahomíra Tikalová
a zaslúžilý umelec Eduard Haken. Z inštrumentálnych sólistov účinkovali známy klavírista
Stanislav Knor, laureát viacerých medzinárodných klavírnych súťaži, huslista Ivan Kawaciuk
a Vladimír Mencl.
11. júla 1959 bol večer piesní a tancov. Účinkovali štátny súbor Lotyšskej SSR -Sakta.
12. júla 1959 bol symfonický koncert v prevedení Slovenskej filharmónie. Na programe
boli skladby Šimona Jurovského, Václava Dobiáša a Antonína Dvořáka. Koncert dirigoval
Ľudovít Rajter.
15. júla 1959 bol koncert slovenských umelcov. Na programe boli skladby Čajkovského,
Schumanna, Jozefa Suka, Alexandra Borodina, Jána Cikkera a Eugena Suchoňa.

18. júla 1959 bol koncert sovietskych umelcov. Účinkovali sólisti Štátneho akademického
divadla, opery a baletu v Rige: národná umelkyňa Lotyšskej SSR Velta Vilcyň, zaslúžilá
umelkyňa Charald Ritenberg, Janina Pankrat, Alex Lemberg, Inara Gintar a ďalší.
19. júla 1959 bol symfonický orchester Slovenskej filharmónie so skladbami A. Dvořáka
a Šostakoviča. Koncert dirigoval Ladislav Slovák.
22. júla 1959 bol komorný koncert Janáčkovho kvarteta. Účinkovali Jiří Trávníček, Jiří
Kratochvíl, Adolf Sýkora a dr. Karel Krafka.
25. júla 1959 bol koncert sborovej tvorby. Účinkoval sbor Slovenskej filharmónie pod
vedením Jána M. Dobrodinského.
26. júla 1959 bol symfonický orchester, ktorý uviedol skladby Čajkovského, Dvořáka
a Berlioza. Dirigentom bol Roberto Benzi z Francúzska.
29. júla 1959 bol komorný koncert klavírneho tria Slovenskej filharmónie. Účinkovali Tibor
Gašparek, Albín Berky a Michal Karin.
1. augusta 1959 bol koncert Ústrednej hudby československej ľudovej armády v Prahe,
nositeľa rádu práce. Koncert dirigoval ppl. Hynek Sluka.
2. augusta 1959 bol večer piesní a tancov. Účinkovala Lúčnica. Po skončení vystúpenia
bolo oficiálne zhodnotenie a uzavretie festivalu, ktoré previedol predseda MsNV s. Štefan
Kubo. Piešťanský festival mal vysokú umeleckú hodnotu. Jeho propagácia sa konala tlačou,
rozhlasom, televíziou a plagátmi. Celkove sa ho zúčastnilo okolo 20.000 poslucháčov
a divákov. Príjmy za vstupné a za odpredané programy činili 111.396 Kčs. Prípravou
a riadením Piešťanského festivalu bol poverený Sekretariát Piešťanského festivalu,
ktorému pomáhal festivalový výbor, ktorý od 11. marca až do 21. júna pravidelne zasedal.
Predsedom výboru bol Štefan Kubo, predseda MsNV, I. podpredsedom Vlastimil Kostelný,
II. podpredsedom Ján Židek a tajomníkom Vojtech Barančík.
Nové formy bytovej výstavby
XI. sjazd KSČ ako jednu z hlavných úloh pri zvyšovaní hmotnej a kultúrnej úrovne
pracujúcich uložil vyriešiť bytový problém a to do roku 1970. V tom roku už každá rodina
má mať vlastný a všestranne vyhovujúci byt. Je to veľká úloha, ale dá sa to zvládnuť
pomocou nových foriem bytovej výstavby. Tu patrí družstevná podniková bytová výstavba
a bytová výstavba JRD. Pomocou týchto nových foriem bytovej výstavby možno zapojiť
do výstavby nových bytov občanov na celom území nášho štátu. Novými formami bytovej
výstavby a ich realizovaním v Piešťanoch zaoberala sa rada MsNV na zasadnutí dňa 11.
augusta 1959. Rada sa uzniesla všestranne propagovať tieto nové formy medzi pracujúcimi
v našom meste. O nové formy bytovej výstavby občania začali prejavovať veľký záujem.
Už 24. júla 1959 v našom meste bol založený prípravný výbor prvého občianskeho bytového
družstva v Piešťanoch. Už vtedy bolo 14 záujemcov. Dňa 11. augusta 1959 sa konala
zakladajúca členská schôdza družstva. Prítomných bolo 22 členov. Tak bolo založené bytové
družstvo v Piešťanoch, jedno z prvých na Slovensku. Rada MsNV súhlasila s vytvorením
komisie pre družstevnú a podnikovú výstavbu. Členmi komisie sú: Vlastimil Kostelný ako
predseda, inž. Ján Gaži ako technický poradca a ďalšími členmi sú: Štefan Pinček, Jozef
Kabát, Samuel Plintovič, Nemec, Kiš a Vojtech Barančík.
Úlohou komisie bude sústavne propagovať a organizovať nové formy bytovej výstavby
v našom meste. Podľa uznesenia strany a vlády prví členovia družstva budú mať pridelené
byty zo štátnej výstavby, ale iba v tom prípade, ak uvoľnia v Piešťanoch iný byt.

Dňa 11. augusta 1959 rada MsNV prejednala a schválila plán na rozmiestnenie bytovej
výstavby v meste Piešťany a to na roky 1961 až 1965. Je to obdobie III. päťročnice, v ktorej
na území nášho mesta má sa vybudovať 1100 bytov, t.j. priemerne 220 bytových jednotiek
ročne. Z toho na štátnu bytovú výstavbu pripadá 330 bytov, na družstevnú 550, na podnikovú
80, na individuálnu 120 a na JRD 20.
Zmeny v rade MsNV
MsNV na svojom zasadnutí dňa 24. augusta 1959 prejednal činnosť členov rady MsNV
a to činnosť Jozefa Mišuru a Rudolfa Janisku a zistil, že svoje povinnosti ako členovia
rady si riadne neplnia. Jozef Mišura nedochádzal na zasadnutia rady, výzvy k riadnemu
navštevovaniu si nevšímal, preto MsNV ho dovolal z členstva rady. Člen rady Rudolf Janiska
tiež riadne nedochádzal na zasadnutia rady, nie však z osobných pohnútok, ale z pracovných
dôvodov, keďže pracoval v Novom Meste n./V. a na svoje pracovisko denne dochádzal.
MsNV z tej príčiny ho uvoľnil z funkcie člena rady MsNV. MsNV schválil na ich miesto
nových členov rady a to Gašpara Madlu a Júliusa Švarca. Obidvaja boli aktívnymi členmi
MsNV a tým je daný predpoklad, že budú aj aktívnymi členmi rady MsNV.
Žatva a mlatba
Leto roku 1959 bolo málo priaznivé pre žatvu a mlatbu- Začiatkom júla nastalo dáždivé
počasie a v druhej polovici júla boli zase časté búrky. Nepriaznivé počasie značne hatilo
žatevné práce a mlatbu. Podľa plánu žatva na JRD mala trvať 8 až 10 dní za predpokladu
plného využitia kombajnov a samoviazačov. Pri častých dážďoch však skoro všetko obilie
poľahlo, jeho značná časť sa musela kosiť ručne a priemerný výkon kombajnu bol iba jeden
hektár, preto žatva sa predĺžila až na 16 dní. V súkromnom sektore žatva trvala 20 dní.
Na JRD bolo zožaté obilie 186 hektárov a u súkromne hospodáriacich roľníkov z 510
hektárov. Mlatba na JRD sa skončila 15. augusta a trvala celkom 26 dní, u súkromne
hospodáriacich roľníkov trvala značne dlhšie. Denný výmlat bol okolo 80 q. Celkový výmlat
na JRD bol 65 vagónov. Priemerný výnos z jedného hektára bol 34,8 q obilia, kým štátny
plán predpokladal priemerný hektárový výnos 30 q. Pri žatve a mlatbe v roku 1959 bola
pre nepriaznivé počasie potrebná pomoc brigádnikov. Výdatnú pomoc poskytli brigádnici
z MsNV, z Figara, Správy mestských služieb, Vojenského kúpeľného ústavu, ktorí pri žatve
a mlatbe odpracovali spolu 3.600 brigádnických hodín. Výkup obilia v našom meste bol
splnený na 104 %.
Dom umenia v Piešťanoch
Rada MsNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 11. septembra 1959 prejednala a schválila
investičnú úlohu pre výstavbu Domu umenia v Piešťanoch. Tento významný stánok kultúry
je už naliehavou potrebou, súvisiacou s rastúcim rozvojom kultúrneho života v našom
meste. Poskytne možnosť usporiadať v našom meste medzinárodné hudobné, divadelné
a filmové predstavenie, pre ktoré doteraz niet vhodného priestoru. Terajšie kultúrne podniky
Piešťanského festivalu sú odkázané len na amfiteáter a prírodné kino, ale pri nepriaznivom
počasí už niet vhodného miesta pre ich usporiadanie. Dom umenia má mať 650 sedadiel
a má byť prispôsobený najnovším požiadavkám divadelných a koncertných predstavení.
Výstavba Domu umenia si vyžiada náklad 13,000.000 Kčs. Stavba bude situovaná na

novej hlavnej ceste zo stanice do kúpeľného centra a to v trojuholníku medzi Pavlovovou
a Roosweltovou ulicou. Na vypracovanie projektu Domu umenia bola vypísaná staviteľská
súťaž, na ktorú prišlo 30 návrhov. Prvou cenou bol odmenený súťažný návrh architektov
Ďurkoviča, Milučkého a Ružeka z Projektového ústavu v Bratislave. Rozhodnutie rady
MsNV v Piešťanoch o výstavbe Domu umenia v našom kúpeľnom meste je významným
činom a obyvateľstvo Piešťan sa už teší na tento monumentálny stánok kultúry, s výstavbou
ktorého sa má začať roku 1961.
Úmrtie funkcionára MNV
Dňa 23. septembra 1959 zomrel po ťažkej a dlhotrvajúcej chorobe vo veku 57 rokov
Vojtech Majerčák, obyvateľ nášho mesta. Menovaný bol verným synom robotníckej triedy,
po viac rokov bol funkcionárom a nakoniec podpredsedom MNV v Piešťanoch. Rozlúčka
s nebohým bola 26. septembra 1959 o 16. hod. pred budovou Mestského národného výboru
v Piešťanoch. Smútočný prejav o živote a práci zosnulého povedal Emil Záhoranský, člen
rady MsNV. Za veľkej účasti obyvateľstva telesné pozostatky nebohého boli uložené do
zeme na Pažitskom cintoríne. Pohreb usporiadal aktív pre občianske záležitosti.
Súpis hospodárskych zvierat
Ku dňu 1. októbra 1959 v Piešťanoch bol prevedený súpis hospodárskych zvierat. Výsledky
súpisu boli následovné:
Stav na JRD v Piešťanoch: hovädzí dobytok 446 kusov, z toho kráv 171 kusov. Ošípané:
820 kusov, z toho 104 prasníc. Stav hospodárskych zvierat u súkromne hospodáriacich
roľníkov: hovädzí dobytok: 594 kusov, z toho kráv 376 kusov. Štátne majetky: hovädzí
dobytok: 145 kusov, z toho kráv 63 kusov, ošípané 1880 kusov a z toho prasníc 109 kusov.
Súkromne hospodariaci roľníci mali 1403 kusov ošípaných, z toho bolo 110 prasníc. Štátne
lesy v Piešťanoch mali 65 kusov hovädzieho dobytka, z toho bolo 64 kráv. Celkový stav
hospodárskych zvierat v Piešťanoch k 1. októbru 1959 bol: hovädzí dobytok 1260 kusov,
z toho 629 kráv. Ošípané: 4103 kusov, z toho 323 prasníc. Plánované stavy hospodárskych
zvierat boli dodržané, okrem prasníc, kde v súkromnom sektore do plánu chýbalo 11 kusov.
Aktív pre občianske záležitosti
Aktív pre občianske záležitosti pri MsNV v Piešťanoch plní významné poslanie. Svojou
prácou pomáha odstraňovať staré buržoázne predsudky, lámať idealistický svetonázor a staré
zvyklosti pri narodení, sobáši a pohrebe nahradzuje dôstojnými občianskymi úkonmi.
Rada MsNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 20. októbra 1959 zhodnotila činnosť aktívu pre
občianske záležitosti a rozšírila ho o nových členov.
Predsedom aktívu je Katarína Slobodová. Členmi aktívu sú: Rudolf Loduha, František
Matulányi, Rudolf Měkký, Michal Prištic, Vincent Puterka, Jána Slezáková, Mária Stračárová,
Jozef Sýkora, Štefan Vestenický a Anna Vrbová. Sobášiacim predsedom je predseda MsNV
Štefan Kubo a jeho zástupcom s. Leopold Sordyl. Rada zistila, že jeden zástupca nestačí,
preto vymenovala druhého zástupcu predsedu vo funkcii sobášiaceho a to člena rady Emila
Záhoranského.

Rozpočet MsNV na rok 1960
Dňa 27. októbra 1959 MsNV v Piešťanoch prejednal a schválil návrh rozpočtu na rok 1960.
Návrh rozpočtu na rok 1960 je opäť značne vyšší než rozpočet v roku 1959. Návrh rozpočtu
je tento: vlastné príjmy 4,911.000 Kčs, zverené príjmy 4,010.000 Kčs, prídel z vyššieho
rozpočtu 5,034.000 Kčs.
Úhrn navrhovaných príjmov na rok 1960 činí 13,955.000 Kčs. Výdavky sú taktiež určené
sumou 13,955.000 Kčs a boli rozdelené takto: na hospodárske výdavky 7,734.000 Kčs,
na kultúrne a na sociálne opatrenia 5,013.000 Kčs, na správu 1,208.000 Kčs. Na rozvoj
hospodárstva, služieb obyvateľstvu a na úpravu vzhľadu mesta sa rozpočtovalo 7,200.000
Kčs a celkove na hospodárstvo 7,734.000 Kčs, t.j. 55,4 % z celkového rozpočtu na rok 1960.
Na akciu „Z“ v rozpočte bola stanovená suma Kčs 500.000 a má sa použiť na dokončenie
rozostavanej časti športového štadióna a na úpravy komunikácií. V skupine kultúrne a sociálne
opatrenia suma Kčs 5,013.000 má zväčša pripadnúť na všeobecno-vzdelávacie a materské
školy, hudobnú školu a školské stravovne. V odvetví bytovej a občianskej výstavby rozpočet
zabezpečuje 2,369.000 Kčs, ktoré sa použijú ako príspevok v družstevnej bytovej výstavbe
a k úhrade nebytového stavaného zariadenia a tiež k úhrade vypracovania podrobného
územného plánu mesta. MsNV predložený rozpočet na rok 1960 schválil s konštatovaním,
že vyjadruje úsilie zabezpečiť krajší vzhľad a lepší život obyvateľstva nášho mesta.
Úmrtie pracovníka MsNV
Dňa 2. novembra 1959 náhle zomrel pracovník MsNV v Piešťanoch Štefan Valo, v 55. roku
svojho života. Štefan Valo bol dlhoročným pracovníkom KSS, naposledy pracoval na odbore
pôdohospodárstva a tu bol známy ako svedomitý a obetavý pracovník. Rozlúčka s nebohým
bola dňa 4. novembra 1959 o 14,45 v budove Mestského národného výboru. Za veľkej
účasti obyvateľov nášho mesta nebohý bol pochovaný na Hornom cintoríne v Piešťanoch.
Rada MsNV ocenila mimoriadne pracovné zásluhy zosnulého pri zabezpečovaní úloh na
poľnohospodárskom úseku tým, že za túto prácu udelila manželke odmenu vo výške 1.000
Kčs.
Prestavba školstva.
Dňa 3. novembra 1959 rada MsNV v Piešťanoch sa zaoberala otázkou prestavby školstva
v našom meste. XI. sjazd KSČ vytýčil pre vývoj nášho školstva novú, rozvoju vedy a techniky
zodpovedajúcu cestu. Dal popud k prenikavej obsahovej a organizačnej prestavbe školstva
v našej republike. V prvom rade musí škola byť v úzkom spojení so životom, musí ešte viac
priblížiť žiakov k výrobnej praxi, k technike a fyzickej práci. Veľkou úlohou školy musí byť
aj úsilie o dôsledné prekonávanie všetkých pozostatkov buržoáznej ideológie.
V predškolskej výchove dôležitá úloha pripadá materským školám. Tu sú vychovávané detí
zamestnaných matiek vo veku 3 až 6 rokov so zameraním na ciele socialistickej výchovy.
Poslanie materských škôl v našom zriadení je preto veľké a v krátkej budúcnosti budú
materskú školu navštevovať a to už povinne 5 ročné deti. Veľkým prínosom prestavby nášho
školstva je zavedenie deväťročnej školskej dochádzky a to počnúc rokom 1961/62. V našom
meste v roku 1959 na deväťročenky prešli I. a II. Osemročná stredná škola a v roku 1961
prejde aj III. Osemročná škola.
Hlavnou úlohou novej dvanásťročnej strednej školy je dať mládeži lepšiu prípravu pre
štúdium na vysokých školách, ale dá mládeži aj možnosť priamo sa zapojiť do práce vo

výrobných odvetviach nášho hospodárstva. V našom učebnom pláne pribudol nový predmet
a to základy výroby, ktorému sa venuje 30 % vyučovacieho času. Dvanásťročné stredné
školy budú uzatvárať zmluvy so závodmi, v ktorých žiaci budú vykonávať prax výrobného
odvetvia. Závody určia z radov svojich pracovníkov učiteľov, ktorí budú vyučovať základom
výroby priamo v závode. JSŠ v našom meste prejde na Dvanásťročnú strednú školu
v školskom roku 1961/62. Prestavba školstva sa dotýka miliónov Kčs a záväzky podnikov
a závodov 8 miliónov Kčs.
Oslavami 42. výročia VOSR bol otvorený aj Mesiac československo-sovietskeho priateľstva.
Všetky akcie v Mesiaci priateľstva sa konali pod heslom: So Sovietskym zväzom vpred
za výstavbu socializmu a za svetový mier! V Mesiaci čsl.-sovietskeho priateľstva boli
usporiadané v našom meste prednášky o sovietskej fyzkultúre, rôzne kultúrne akcie, besedy
o sovietskych knihách, premietali sa sovietske filmy, organizoval sa nábor sovietskej tlače
a svoju činnosť začali ľudové kurzy ruštiny. V meste Piešťany sa otvorilo 37 krúžkov
ľudových kurzov ruštiny a v okrese bolo predaných 15.000 zájazdových známok.
Ukončenie Mesiaca československého priateľstva so Sovietskym sväzom bolo dňa 12.
decembra 1959 v liečebnom dome Slovan z príležitosti oslavy 16. výročia podpísania
spojeneckej zmluvy so Sovietskym sväzom.
Rozpis smerníc III. 5 RP
Dňa 15. decembra 1959 rada MsNV v Piešťanoch prerokovala rozpis smerníc tretieho
päťročného plánu hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Piešťany na roky 1961-1965.
Smerné čísla pre rozpis dodala Krajská plánovacia komisia.
III. päťročný plán bude znamenať ďalší veľký rozvoj nášho štátu. Aj mesto Piešťany urobí
veľký krok dopredu. Predpokladá sa, že počet obyvateľstva nášho mesta vzrastie z doterajších
20.000 na 25.000 do roku 1965. V priebehu III. päťročnice sa očakáva podstatný rozmach
investičnej výstavby. Jej celková hodnota na území nášho mesta je plánovaná na 290
miliónov Kčs, t.j. priemerne ročne 58 miliónov Kčs. Z tejto sumy pripadne na investičnú
výstavbu plánovanú MsNV 25 miliónov Kčs a na výstavbu zabezpečovanú generálnym
investorom 116,500.000 Kčs. Z toho na bytovú výstavbu pripadne 80,100.000 Kčs a na
investičnú výstavbu plánovanú rezortami 184,400.000 Kčs. V priebehu III. päťročnice
Domová správa získa 586 nových bytových jednotiek a tým celkový počet bytov Domovej
správy bude 1.525. Rýchlym tempom bude napredovať plynofikácia, ktorá sa prevedie
v uliciach Kukučínovej, Vajanského, Pavlovovej, kpt. Nálepku, Roosweltovej, Pribinovej,
Sasinkovej, Námestí Dukelských hrdinov, Kuzmányho a na Veľkom Floreáte. S výstavbou
nášho mesta každoročne sa budú rozšírovať a zdokonaľovať aj neplatené služby. Rozpočtové
náklady na ne v III. päťročnici činia sumu 43 miliónov Kčs. Tak napr. z doterajších 14 km
bezprašných ciest budeme mať v roku 1965 už okolo 30 km. Značne sa zväčší rozloha
parkov a zelených priestranstiev a to z doterajších 36 ha na 51 ha. Hodnota prevedených
prác v parkoch a priestranstvách okrem nákladov akcie „Z“ bude na konci tretej päťročnice
predstavovať sumu okolo 10 miliónov Kčs.
Na úseku miestneho hospodárstva dôjde ku zkráteniu pracovnej doby z doterajších 46
hodín týždenne až na 40 hodín. Výkony komunálnych služieb vzrastú o 43,8 % a tržby
obyvateľstva o 64,3 %. Na úseku školstva, školských, kultúrnych a zdravotných zariadení
dosiahnu sa tiež významné úspechy.
Veľa bude toho, čo prinesie mestu Piešťany tretí päťročný plán. To všetko zpríjemní a skrášli

život obyvateľov i návštevníkov Piešťan. Rada MsNV pre koordináciu prác na prípravách
tretieho päťročného plánu vytvorila miestnu komisiu v tomto zložení: Vlastimil Kostelný,
predseda komisie. Členovia komisie: ing. Ján Gáži, Vojtech Barančík, Jozef Kabát a Štefan
Pinček.
Nábor do JRD
Mestský národný výbor a rada MsNV v Piešťanoch aj v roku 1959 vyvíjali veľké úsilie
o konečné dovŕšenie socializácie poľnohospodárskej výroby v našom meste. Priebehom
a výsledkami intenzívnej agitačnej práce za prvý polrok a ďalšími konkrétnymi úlohami
i metódami náboru do JRD pre druhý polrok sa zaoberal podrobne MsNV na svojom
zasadnutí dňa 27. októbra 1959.
Rada MsNV otázke socializácie venovala tiež veľkú a sústavnú pozornosť. Vypracovala
plán agitácie, v ktorom rozdelila úlohy členom MsNV a členom rady. Roľníci boli sústavne
navštevovaní doma, tiež boli povolávaní na pohovory na MsNV. Na agitácii sa zúčastňovali
pracujúci zo závodov, z úradov a učitelia. I napriek veľkému úsiliu súkromne hospodáriaci
roľníci nepochopili a nechceli pochopiť, že drobné súkromné obrábanie pôdy je už veľkou
brzdou pokroku a zvyšovania životnej úrovne. MsNV konštatoval, že v našom meste je ešte
45 % ornej pôdy v súkromnom hospodárení. Prakticky ide o 66 roľníkov, ktorých je potrebné
konečne získať do JRD. Získanie týchto roľníkov konečne rozhodne o dovŕšení družstevnej
myšlienky v našom meste, lebo títo ovládajú myslenie a hospodárenie ďalších drobných
držiteľov pôdy. Mestský národný výbor dôrazne vyzval 6 členov – roľníkov MsNV, ktorí
hospodária ešte súkromne, aby už konečne pochopili význam JRD, aby sa ešte v tom roku
stali jeho členmi a tak ostatným váhajúcim dali dobrý príklad, ktorý bude najúčinnejším
agitačným prostriedkom.
Ďalej MsNV vyhodnotil prácu agitačných skupín a vyzdvihol tých, ktorí svoju prácu konali
sústavne a svedomite. Z členov rady sú to: Rozália Faltusová, dr. Július Koska, Gašpar
Madlo, Ján Slaninka, Leopold Sordyl, Anna Švecová, Emil Záhoranský a Štefan Zlatovský.
Z členov MsNV na agitácii sa sústavne podieľali a vzorne pracovali: Michal Beňo, Mikuláš
Borovan, Ján Ďuriš, Ondrej Daniš, Pavel Dolaj, Zuzana Hroncová, Jozef Janiska, Štefan
Ocvirk, Matej Polonyi, Jozef Pokorný a Alojz Soukup.
Tretí päťročný plán ukladá náročné úlohy na naše poľnohospodárstvo. Úlohy môžu byť
splnené iba vtedy, keď v celom našom poľnohospodárstve sa rozbehne socialistická
veľkovýroba.
MsNV prehlásil, že sa zmobilizujú všetky sily pre konečne dovŕšenie socializácie
poľnohospodárstva v našom meste, aby už pri vstupe do III. päťročného plánu družstevná
rodina v našom meste združovala všetkých tých, ktorí ešte dodnes nechápu prednosti
a nutnosť socializácie poľnohospodárstva.
Životná úroveň
V našom ľudovodemokratickom štáte každým rokom sa zvyšuje životná úroveň obyvateľstva
po stránke hmotnej a kultúrnej. Odzrkadľuje sa to aj v živote obyvateľstva nášho mesta.
Priemerný mesačný príjem u nás je 1.200 Kčs. Maloobchodný obrat v meste Piešťany v roku
1959 bol 158,260.000 Kčs. Obyvatelia nášho mesta v roku 1959 zakúpili 241 televízorov, 334
rádioprijímačov, 285 pračiek, 239 vysávačov, 274 fotoaparátov, 44 osobných vozidiel, 61
motocyklov, 31.367 m vlnených látok, 11.226 m ľanových látok a 47.993 kusov konfekcie.

Na tržbách v roku 1959 na potraviny v našom meste pripadlo 43 % a na priemyselný tovar 57
%. Zlepšila sa obchodná sieť, lekárska starostlivosť, doprava a zväčšil sa počet návštevníkov
filmových a divadelných predstavení. Sústavná starostlivosť bola venovaná modernizácii
existujúcich prevádzkarní a kvalite poskytovaných služieb. Na úseku obchodu boli zriadené
tieto platené služby, poskytované obyvateľstvu: donáška potravín a mlieka do domu, úprava
konfekcie, strihová služba a prepožičiavanie priemyslového tovaru. V meste bola zriadená
poliklinika, jej zriadením sa dosiahlo podstatne zlepšenie starostlivosti o zdravie občanov.
Dopravný podnik zaviedol novú linku v meste a to: Námestie Dukelských hrdinov-Krajinská
cesta-Bratislavská cesta a späť. V roku 1959 mestská doprava prepravila 2,135.800 ľudí.
Počet kinopredstavení v našom meste bol 1.333 a počet návštevníkov bol 405.000. Tržby
v kine boli 1,122.800 Kčs. Piešťanský festival navštívilo okolo 20.000 ľudí. Kultúrne
stredisko v Piešťanoch usporiadalo celkom 62 kultúrnych podujatí, ktorých sa zúčastnilo
14.572 návštevníkov. Z týchto podujatí bolo 33 divadelných predstavení, 10 estrádnych
vystúpení, 7 koncertov a 12 prednášok. Budovaním socializmu v našej republike budujeme
si príjemný domov, v ktorom každý pracujúci sa cíti byť šťastným.
Liečebné metódy v piešťanských kúpeľoch
Do roku 1945 v piešťanských kúpeľoch v podstate sa používali liečebné metódy, ktoré r. 1890
zaviedli dr. Fodor a dr. Weiss. Zaviedli liečbu termálnymi bahennými zábalmi a odporúčali
liečbu termálnymi kúpeľmi vo vaniach, zrkadliskách a bahniskách. Liečenie v zrkadliskách
zaviedol dr. Scherer r. 1839. Dra Scherera považujeme za prvého moderného balneológa
v Piešťanoch.
Po roku 1945 a hlavne po roku 1948 liečba sa spresnila na základe prehĺbenej diagnostiky
a na základe učenia. I. P. Pavlova. Dnes, na základe Pavlovovho učenia o vyššej nervovej
činnosti pacienti s už neliečia izolovane, t.j. každým liečebným prostriedkom osobitne,
ale používa sa tzv. komplexná liečba, čo znamená, že popri klasickej piešťanskej liečbe
sa využívajú všetky moderné a najnovšie liečebné metódy. Komplexná liečba však nejako
nepodceňuje liečebné účinky termálnej vody a termálneho bahna, ktorých významné liečebné
výsledky sa vysoko hodnotia. Komplexnosť kúpeľného liečenia sa prejavuje v používaní
týchto liečebných metód: liečebný telocvik, liečba zamestnaním, starostlivosť o kultúrnozábavné rozptýlenie, prednášky zo zdravotníckej osvety a zavedenie viazaného výberu jedál.
Liečebným telocvikom otužuje sa organizmus, zlepšujú sa jeho telesné a duševné funkcie.
Ku komplexnej liečbe patrí liečba zamestnaním. Pacienti pracujú na tkáčskych stavoch,
v stolárskej dielni, na krajčírskych strojoch a na jar v lete na rôznych prácach v parku.
Práca má za úlohu nielen rozcvičenie postihnutej časti tela, ale chorému dodáva sebadôveru
a pocit užitočnosti, že aj pri svojom neduhu ešte vždy môže byť osožným členom ľudskej
spoločnosti.
Ku komplexnej kúpeľnej liečbe patrí aj fyzikálna terápia, masáže a diétne stravovanie,
termálne kúpele, bahenné zábaly, termálne uhličité kúpele, termálne masáže pod vodou,
vodoliečebné procedúry, sediace vaňové kúpele, irigácie, črevný kúpeľ s termálnou vodou.
V piešťanských kúpeľoch sa liečia aj nervové choroby a to balneoterapiou a pomocou
psychologických metód. S úspechom sa tu liečia poúrazové a pooperačné stavy pohybového
aparátu. Významné miesto zaujímajú však piešťanské kúpele v boji proti reumatickým
chorobám a tu základnými prostriedkami piešťanskej liečby aj dnes sú termálne kúpele
a bahenné zábaly.

Akcia zveľaďovania v r. 1959
V akcii skrášľovania miest bolo v r. 1959 odpracovaných 106.484 brigádnických hodín,
z toho počtu na jedného obyvateľa Piešťan pripadá priemerne 5,3 hod. Pri polročnom
a celoročnom vyhodnocovaní akcie zveľaďovania miest Piešťany sa umiestnili na prvom
mieste. Za bezprostrednej pomoci obyvateľstva na území nášho mesta boli prevedené
práce v hodnote 3,703.000 Kčs. Z toho hodnota materiálov získaných z vlastných zdrojov
činila 1,250.000 Kčs. Medzi najdôležitejšie práce, prevádzané v akcii zveľaďovania,
patrili: výstavba športového štadióna, ďalej vyštetovanie 5.100 m², vyštrkovanie 15.300
m² a povrchová úprava 4.540 m² rôznych ulíc a chodníkov v meste. Ďalej bola prevedená
výsadba 1.603 kusov okrasných kríkov a stromkov. Značné práce previedli občania nášho
mesta na úseku poľnohospodárstva a to na rôznych JRD, na štátnych majetkoch takmer
v celom okrese a to najmä počas žatvy a mlatby. Na JRD v Piešťanoch počas žatvy bolo
odpracovaných 3.600 brigádnických hodín.
K najlepším brigádnikom patrili: Žigmund Galbavý, František Kubán, ing. Zelenay, Libor
Gardoň a ing. Rakssanyi. V rámci zveľaďovania miest v Piešťanoch v súťaži kúpeľných
miest umiestnil sa v r. 1959 na prvom mieste v republike. Ako odmenu dostal MsNV
v Piešťanoch od vládnej komisie pre zveľaďovanie miest putovnú štandartu a 10.000 Kčs
ako odmenu.
Hospodárenie JRD v Piešťanoch
JRD v Piešťanoch v roku 1959 hospodárilo na 586 ha ornej pôdy a malo 116 členov.
Do družstva pristúpilo 8 nových členov s výmerou pôdy 36 hektárov. Celkove výmera
pôdy družstva sa zväčšila o 7,5 % a to aj prevzatím pôdy z katastrov iných obcí v rámci
prevádzanej hospodársko-technickej úpravy pôdy. Pokles vo výmere pôdy JRD nastal tým,
že na rozsiahlej ploche bola zriadená bažantnica. V našom meste je ešte okolo 300 súkromne
hospodáriacich roľníkov, ktorí vlastnia 938 ha ornej pôdy. Jednotné roľnícke družstvo
v roku 1959 zaznamenalo mnoho dobrých výsledkov a prevádzalo aj rozsiahlu investičnú
výstavbu. V rastlinnej výrobe JRD splnilo úlohy na 104 % a v živočišnej výrobe na 80 %,
okrem hovädzieho mäsa a mlieka, kde sa dosiahlo plnenie na 100 %.
Hektárové výnosy u JRD boli tieto: u pšenice 32,2 q, u raže 28 q, u jačmeňa 33 q, u kukurice
46 q, u cukrovky 410 q a u zemiakov 201 q. Dosiahnuté výnosy na družstve ťažko porovnať
s výnosmi jednotlivo hospodáriacich roľníkov. Napr. u zemiakov dosiahli hektárový výnos
len 90 q z hektára a u cukrovky 270 q. V živočišnej výrobe družstvo sa zaoberalo hlavne
chovom hospodárskych zvierat. Družstvo si stavy zvierat doplňovalo už vlastným chovom.
Hovädzieho dobytka družstvo malo 446 kusov, z toho 171 kráv. Ošípaných 820 kusov,
hydiny 2576 kusov. Plán výkupu v živočišnej výrobe družstvo splnilo dobre. Odovzdalo
420 q hovädzieho mäsa, 435 q bravčového mäsa, 245.000 litrov mlieka, vajec 173.000,
600 kg hydiny. Jednotné roľnícke družstvo v roku 1959 prevádzalo aj rozsiahlu investičnú
výstavbu. Do prevádzky boli dané 2 kravíny pre 212 kusov kráv, 1 matečník pre 26 prasníc,
jedna ošípareň pre 280 kusov, 4 ďalšie hydinárne pre 2.000 sliepok a priestory pre voľné
ustájnenie 130 kusov dobytka. Hodnota investícií JRD vzrástla z 1,247.000 Kčs v roku
1955 na 5,060.000 Kčs koncom roku 1959. Z toho hodnota stavebných investícií strojových
624.000 Kčs. Mestský národný výbor aj v roku 1959 venoval hlavnú pozornosť získavaniu
súkromne hospodáriacich roľníkov pre získanie do JRD. I keď do tejto úlohy bola zapojená

značná časť pracujúcich zo všetkých závodov a úradov na území nášho mesta, nebola ešte
dosiahnutá úplná socializácia poľnohospodárstva v našom meste.
Školy v Piešťanoch
Školy v meste Piešťany, stav žiactva, počet tried a učiteľov v roku 1959 boli nasledovné:
Jedenásťročná stredná škola. Má 28 tried, 1058 žiakov a 43 učiteľov. Riaditeľom školy je
Ladislav Kumprecht.
I. Deväťročná škola. Má 25 tried, 976 žiakov a 33 učiteľov. Riaditeľom školy je Peter Poprac.
II. Deväťročná škola. Má 28 tried, 869 žiakov a 37 učiteľov. Riaditeľom školy je Michal
Sebedínsky.
Osemročná stredná škola. Má 16 tried, 597 žiakov a 22 učiteľov. Riaditeľom je Ján Židek.
Hotelová škola. Má 5 tried, 150 žiakov a 14 učiteľov. Riaditeľom školy je ing. Jozef Kočár.
Učňovská škola. Má 20, tried, 360 žiakov a 10 učiteľov. Riaditeľom školy je Štefan Kupka.
Hudobná škola. Má 380 žiakov, 17 oddelení a 15 učiteľov. Riaditeľom školy je Juraj Borodáč.
Detský rehabilitačný ústav. Má 8 tried, 160 žiakov, 8 učiteľov. Riaditeľom je Pavol Riška.
Osobitná škola. Má 2 triedy, 24 žiakov a 2 učiteľov. Riaditeľkou školy je Božena Šimovičová.
Na všeobecne vzdelávacích školách v Piešťanoch roku 1959 bolo 3.461 žiakov. Okrem toho
boli 4 materské školy so 6 oddeleniami a 170 deťmi, 2 družiny mládeže so 4 oddeleniami
a 150 žiakmi, 5 školských stravovní s 580 žiakmi. V roku 1959 na JSŠ maturovalo 105
žiakov a vo večernej škole 18. Osmu triedu skončilo 306 žiakov.
Z piešťanských učiteľov titul zaslúžilého učiteľa dostali: Koloman Piltz, učiteľ JSŠ, ing.
Jozef Kočár, riaditeľ Hotelovej školy, Mária Štefková, učiteľka II. Deväťročnej školy.
Titul vzorného učiteľa dostali: Mária Sečová, učiteľka Učňovskej školy a Mária Mattošová,
učiteľka JSŠ.
Závažným problémom na úseku školstva v Piešťanoch sa ukázal nedostatok školských
priestorov. Počet žiakov ročne sa zvyšuje približne o 100. V roku 1959 sa prikročilo
k projekcii na výstavbu novej 24 triednej dvanásťročnej strednej školy. Budovať sa začne r.
1963.
Činnosť výboru žien pri MsNV
Výbor žien pri národných výboroch bol ustanovený r. 1952. Najdôležitejšie úlohy výborov
žien sú: zapojiť ženy do budovania našich miest a dedín, vykonávať agitačnú, výchovnú
a organizačnú činnosť medzi ženami vôbec.
Činnosť Výboru žien pri MsNV v Piešťanoch za rok 1959 bola bohatá a činorodá. Výbor žien
sa stal aktívnou budovateľskou zložkou v našom meste. R. 1959 Výbor žien mal 17 členiek
a 120 aktivistiek. Predsedníčkou Výboru žien bola Mária Mattošová, učiteľka na JSŠ. Výbor
žien mal v roku 1959 42 výborových schôdzi a 15 schôdzi s aktivistkami. Na schôdzach boli
prednášky s témou politickou, osvetovou, zdravotnou a poľnohospodárskou. V spolupráci so
školami zabezpečoval účasť v Združení rodičov a priateľov školy, poskytoval trvalú pomoc
materským školám a detskému domovu. V spolupráci so závodmi Výbor žien organizoval
anketu Tribúna pracujúcej ženy, organizoval zlepšenie práce v závodoch, propagoval
prijímanie záväzkov k 15. výročiu oslobodenia. Záväzky prijaté ženami v závodoch nášho
mesta predstavujú hodnotu 707.024 Kčs, z toho počet 18.000 hodín bol určený na okrášlenie
mesta a okolia závodov. 32 členiek a aktivistiek uskutočňovalo pravideľný nábor do JRD.

Výbor žien mal patronát nad výkupom vajec a pričinil sa, že výkup za rok 1959 bol splnený
nad 100 %. V zimných mesiacoch Výbor žien usporiadal kurz varenia za účasti 31 žien,
kurz šitia a strihov za účasti 62 žien. Členky Výboru žien v roku 1959 odpracovali v parku,
na úprave námestí a pri úpravách svojho bydliska 1.192 brigádnických hodín. Výbor žien
spolupracoval s aktívom pre občianske záležitostí a s občianskou kontrolou a na ďalších
úsekoch verejného života. Zabezpečoval ideologickú prevýchovu myslenia žien školením
svojich členiek na tému: Učíme sa o KSČ. Svojou prácou Výbor žien a aktivistky dokázali,
že sú dobrými budovateľkami našej vlasti a dobrými pomocníkmi MsNV.
Činnosť MsNV v roku 1959
V roku 1959 Mestský národný výbor v Piešťanoch zasadal 6 krát. Plán zasadnutí bol
vopred pripravený, otázky, ktoré MsNV riešil, boli vopred prejednané v komisiách a tiež
na pohovoroch s občanmi. Účasť členov MsNV na zasadnutiach bola 64 %. Pohovory
s občanmi sa konali 6 krát na štyroch miestach za priemernej účasti 90 občanov. Dotazníkovej
akcie ohľadne úpravy mesta sa zúčastnilo 260 obyvateľov. Celkove bolo rozoslaných 2.000
dotazníkov. Ťažisko práce a podrobné rozhodovanie o otázkach rozvoja mesta bolo na
schôdzkach rady MsNV. Rada MsNV mala 37 zasadnutí, z toho 7 mimoriadnych. Prerokovala
290 bodov programu a vydala k nim 280 uznesení. Úroveň práce rady bola na žiaducej výške
a pružná. Účinným pomocníkom Mestského národného výboru a rady pri plnení úloh boli
stále komisie. Komisie dávali podnetné návrhy, kontrolovali plnenie uznesení a udržiavali
styk s občianstvom. Z komisii najväčšiu aktivitu vyvíjala komisia bytová, komisia kádrová
a trestná. Dobrým pomocníkom v práci MsNV bol Výbor žien, ktorý sa zúčastňoval pri
plnení takmer všetkých dôležitých úloh počas celého roku. Aktívne pracovala aj väčšina
uličných výborov.
MsNV v Piešťanoch na svojich zasadnutiach pravideľne vyhodnocoval plnenie všetkých
úloh, stanovených plánom a rozpočtom.

Okresná ľudová knižnica
Na konci roku 1959 knižnica mala 18.318 kníh. Roku 1959 z knižnice si vypožičalo knihy
2.998 ľudí. Z radov mládeže bolo 1318 čitateľov. Vypožičiek bolo 59.732. Roku 1959
v Okresnej ľudovej knižnici bolo 36 čitateľských besied, 28 výstaviek kníh a jedna čitateľská
konferencia o knihe Šolochova: Osud človeka.
Na čitateľskej konferencii bol prítomný spisovateľ Dominik Tatarka.
Počasie v roku 1959
Zima v roku 1959 bola veľmi mierna. Snehu takmer nebolo. Obzvlášť teplý bol mesiac
január. Leto bolo málo priaznivé, mesiac júl bol dáždivý a búrlivý. Zato v jeseni dlho trvalo
slnečné a teplé počasie.
Zriedkavým prírodným zjavom bola veľká búrka večer 30. decembra 1959.

Rokom 1959 a číslom listu 299 sa končí druhá kniha kroniky mesta Piešťan;
obsahuje kronikárske zápisy z rokov 1950 až 1959.
Niektoré kronikárske zápisy z roku 1959 a to počínajúc zápismi o Čsl. štát. kúpeľoch
v Piešťanoch, sú zapísané už v novej, v poradí tretej knihe kroniky mesta

Piešťany.
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