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Rok 1959
Československé štátne kúpele
V roku 1959 balneologický a hydrologický prieskum v čsl. štátnych kúpeľoch v Piešťanoch
sa nekonal. Pozorovala sa činnosť sond, založených v minulých rokoch.
Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje vybudovanie tzv. prírodného laboratória pre tvorbu
liečivého bahna a obtokovom ramene Váhu. Postavili sa tu dve hate pre reguláciu napúšťania
obtokového ramena. Tým je zabezpečená tvorba známeho piešťanského liečivého bahna
prakticky na neobmedzenú dobu, pretože jeho doterajšie zásoby sa odhadujú priblížne len
na 40 rokov.
Lôžkový fond v roku 1959.
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1959 bol 1.330
postelí. Lôžkový fond bol plánovaný na 1.404 postelí a nebol splnený preto, lebo v objekte
Zelený strom neboli načas ukončené generálne opravy, ktoré boli plánované k 1. júlu 1959.
Počet lôžkodní v roku 1959 činil 466.913, ošetrovacích dní 455.776. Na jedného lekára
pripadlo 55 postelí.
V roku 1959 počet podaných liečebných výkonov bol tento: 275.844 prírodných liečivých
kúpeľov, 121.505 bahenných zábalov, 202.219 masáži a vodoliečby, 2.956 inhalácií, 71.688
výkonov elektroliečby, 131.833 výkonov liečebného telocviku, 11.889 liečba prácou, metóda
Kenny 1.513, očistné kúpele 15.041 výkonov. Celkový počet podaných liečebných procedúr
v roku 1959 bol 834.609. Plán liečebných výkonov bol splnený celkove na 105,6 %.
Počet odliečených osôb
Počet odliečených osôb v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a Vojenského kúpeľného
ústavu v Piešťanoch v roku 1959 bol 19.839. Sociálne rozvrstvenie odliečených pacientov
bolo takéto: 6.174 robotníkov, 1.549 rodinných príslušníkov robotníkov, 408 družstevníkov,
53 ich rodinných príslušníkov, 4.014 ostatných zamestnancov, 1.080 ich rodinných
príslušníkov, 915 dôchodcov, 119 ich rodinných príslušníkov, 1.397 samoplatiacich, 543
cudzincov, 2.257 ambulantne liečených z pridelenia okresných ústavov národného zdravia,
357 ambulantne liečených a platiacich, 973 ambulantne liečených vojakov a dôstojníkov.
Naše kúpele v prvom rade sa starajú o ochranu zdravia našich pracujúcich. Blahodárne
účinky piešťanských liečivých prameňov a príkladnú lekársku starostlivosť pociťujú
v Piešťanoch aj zahraniční kúpeľní hostia, počet ktorých každým rokom sa zväčšuje. R.
1959 počet kúpeľných hostí z cudziny bol 343, v roku 1959 už 543.
Rozdelenie cudzincov bolo nasledovné:
Z Nemeckej demokratickej republiky 166, z Poľska 141, z Maďarska 27, z Bulharska 3, zo
Sovietskeho sväzu 2, z Rumunska 5, zo Spojených štátov severoamerických 53, z Kanady
13, z Fínska 35, z Rakúska 25, z Maroka 1, z Ukrajiny 2, z Nemeckej spolkovej republiky
4, z Belgicka 3, z Anglicka 22, z Indie 8, zo Švédska 10, z Juhoslávie 2, z Juhoafrickej únie
3, zo Švajčiarska 3, z Francúzska 5, z Grécka 1, z Dánska 2, z Luxemburska 1, z Talianska
1, z Indonézie 1, z Nórska 4.

Významné osobnosti z cudziny v roku 1959
Na liečení v Piešťanoch v roku 1959 boli títo významní pacienti z cudziny: Kállay Gyula
s manželkou, maďarský minister, Morelli Fioro z Itálie, významný pracovník odborov, dr.
Rosenkrainer s manželkou, továrnik z Nemeckej spolkovej republiky; profesorka Grudig
Lea z Berlína; Bojcker Gecel s manželkou, továrnik z Brusselu, Wende Žófia, manželka
diplomata z Varšavy; ing. Raucher s manželkou, rakúsky diplomat; Theuerkauf Herbert,
umelec z Berlína, Konwitschny Anna, speváčka z Nemeckej demokratickej republiky;
Weber Erna, univerzitná profesorka z Berlína; Höckerstedt Elsi, klavíristka z Fínska;
Worowski Tadeus, pracovník strany z Varšavy; dr. Por Frieda, lekárka zo Spojených štátov
severoamerických; dr. Schmidt Waldemar, lekár z Oranienburgu; Madarasz Emil s manželkou,
maďarský spisovateľ; Hjalmarson Karl s manželkou, švédsky továrnik; dr. Schrader Karl
s manželkou, univerzitný profesor z Jeny; Sockanto s rodinou, vojenský atašé Indonézie
v Prahe; dr. Baltin Fridrich, univerzitný profesor z Jeny; Loft Henri s manželkou, náčelník
dopravy v Kobenhavn v Dánsku; Onni Olavi Talasa, riaditeľ fínskej banky; Petterson Ebba,
profesor zo Stockholmu, Laszló Aladár s manželkou, maďarský minister; Drucker Moris
s manželkou, riaditeľ obchodnej spoločnosti v Londýne; Richard Niesporek, poľský minister;
dr. Nazskowská Kristina, manželka námestníka poľského ministra zahraničných vecí; Kies
Kurt, pracovník strany v Nemeckej demokratickej republike; Kita Adolf s manželkou, poľský
konzul v Bratislave; Dahl Lew Cywinn, lekárnik z Nórska; Szeuwald Halina, redaktor
z Varšavy; Köppen Willi, tajomník strany z Nemeckej demokratickej republiky; Žarnecki
Stanislav, univerzitný profesor z Krakova; Streit Hermann, štátny sekretár z Nemeckej
demokratickej republiky; Hager Kurt, poslanec z Nemeckej demokratickej republiky;
Süsswein Jonas, veľkoobchodník z Brazílie; Kim Deh Kema, pracovník veľvyslanectva
Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v Prahe; Parourek John s manželkou, diplomat
vo Viedni; Fells Aubrex s manželkou, diplomat z Líbye.
Zahraniční hostia, tak ako naši pracujúci, všetci sa cítia v Piešťanoch veľmi dobre
a s poskytovaním služieb v našich kúpeľoch sú veľmi spokojní. Veľkú popularitu si získali
naše kúpele vo Fínsku.
Pán Onni Olavi Talasa, riaditeľ fínskej banky, už po viac rokov navštevuje naše kúpele. Bol
tu aj v apríli roku 1959. V tom čase prišli do Piešťan predstavitelia fínskej tlače a fínskeho
štátneho rozhlasu, redaktori Mauki Heini, Wider Per Erik a fínsky rozhlasový pracovník
Tomola Esko Armas. Už predtým navštívili Prahu, Plzeň a Gottwaldov. V našich kúpeľoch
s veľkým záujmom si prezreli moderne vybavené kúpele Irma, Thermia Palace, kúpalisko
Eva, prírodný amfiteáter, mestský a kúpeľný park, ako aj väčšiu časť liečebných domov.
Boli milo prekvapení a štedrí na úprimné slová vyznania.
Stretli sa tu aj so svojim krajanom pánom Talasom z Helsiniek. Požiadali ho o interview
a jeho dojmy i poznatky zachytili aj na magnetofonový pás, určený pre fínsky rozhlas. Pán
Olavi Talasa s obdivom sa vyslovil o našom vyspelom zdravotníctve a nadšene hovoril aj
o prírodných krásach našej vlasti a svojim krajanom vrele odporúčal návštevu piešťanských
kúpeľov. Fínski novinári nakrútili aj informatívny pohovor o spôsobe a výsledkoch
piešťanského liečenia a o vývoze chýrneho a piešťanského bahna do mnohých krajín.
Informovali sa aj o kultúrnych podujatiach, najmä o programe piešťanského hudobného
a divadelného festivalu. Reportáže o Piešťanoch vo fínskej tlači boli uverejnené viac krát
a tiež polhodinová relácia vo fínskom rozhlase.

V jednej reportáži sa hovorí: „Ak sa človek cíti byť telesne alebo duševne unavený, nech
navštívi československé kúpele a obzvlášť kúpele v Piešťanoch. V Piešťanoch privítajú
človeka veľmi pekne a prívetivo. Ošetrenie je rôzne a keď kúpeľný lekár zistí, že reumatické
ochorenie má tiež čo robiť s vašimi nervami, predpíše ošetrenie, ktoré zvlášť poskytuje
pokoj. O účinkoch liečby hovoria barly, ktoré tu zanechali vďační pacienti z celého sveta
a ktoré sú vystavené v kúpeľnom múzeu“.
Zahraniční priatelia Piešťan pochádzajú z rôznych krajín. Začiatkom mája 1959 prišli
do Piešťan anglickí futbalisti, ktorí v Československu zohrali niekoľko zápasov. Títo mladí
športovci veľmi chválili našu vodoliečbu a tiež zručnosť našich masérov, bratov Brezovanov.
Pani Turnerová z Anglicka napísala do Piešťan: “Liečba vo vašich kúpeľoch je jednou
z najlepších, aké som kedy poznala a rozhodne by som rada prišla opäť“.
Jak domáci, tak aj zahraniční hostia sú veľmi spokojní s pobytom i s liečením a obsluhou
v našich kúpeľoch a to je najlepšia propagácia pre naše kúpele.
Investície a generálne opravy
V roku 1959 Československé štátne kúpele v Piešťanoch nemali žiadnych stavebných
investícií. V rámci nestavebných investícií a to na zadováženie strojov a elektroliečebných
prístrojov, kuchynského zariadenia, nábytku a rôznych predmetov, slúžiacich ku skvalitneniu
služieb, bola vyčerpaná suma 595.000 Kčs. Účelové financovanie si vyžiadalo sumu
1,098.500 Kčs.
Boli prevedené tieto akcie:
V liečebnom dome Slovan sa previedla opravy terasy, v Lívií adaptácia, v Park vile oprava
ústredného kúrenia, v liečebnom dome Anna zdvojenie okien, v Napoleonských kúpeľoch
generálna oprava bazénu a oprava hromozvodov.
Generálne opravy si vyžiadali sumu 1,071.700 Kčs. Bola zhotovená projekcia generálnych
opráv, ďalej generálna oprava Zeleného stromu a Erny.
Kultúrno-osvetová činnosť
Okrem kvalitnej liečby poskytujú piešťanské kúpele pracujúcim z celej republiky
a zahraničným návštevníkom aj hodnotnú kultúru. Kúpeľné prostredie je aj veľmi vhodné
pre rozvinutie významnej kultúrno-osvetovej činnosti. V prvom rade kúpeľní hostia majú
k dispozícií bohatý hudobný program. Od mája do septembra v kúpeľnom parku účinkuje
promenádny orchester Československého rozhlasu z Bratislavy.
Každoročne v júli je v Piešťanoch tradičný Piešťanský festival. Toto veľké kultúrne podujatie
má medzinárodný charakter, lebo okrem popredných slovenských a českých hudobných
a tanečných súborov a vynikajúcich sólistov sú aj vystúpenia významných zahraničných
umelcov.
Okrem hudby významné kultúrne poslanie má aj divadlo, kino, prednášky a knižnice.
V letných mesiacoch obzvlášť významným miestom je prírodné divadlo, ktoré vyniká
moderným vybavením a veľmi vhodným umiestnením. Má kapacitu pre 4.000 divákov.
Divadlo domu osvety je malé, má len 450 sedadiel, moderným požiadavkám už nevyhovuje,
i keď v zimných mesiacoch sa ešte používa.
Divadelná činnosť je intenzívna aj v zimnom období. Kúpeľní hostia a miestni obyvatelia
majú možnosť sledovať výkony najlepších krajských slovenských miestnych divadelných

ochotníckych krúžkov.
Bohatá je aj prednášková činnosť. Kultúrne oddelenie čsl. štátnych kúpeľov organizuje
pre kúpeľných pacientov každoročne cykly vedecko-populárnych prednášok. V roku 1959
prednášková činnosť bola prevádzaná cestou Okresného a Krajského sboru spoločnosti pre
šírenie politických a vedeckých poznatkov. Prednášky boli zamerané na aktuálne politické
problémy, na otázky rodinného práva, prírodovedecké a historické. Celkove odznelo 63
prednášok a priemerná návštevnosť bola 150 osôb.
Zdravotnícku osvetu prevádzali kúpeľní lekári a každý týždeň v niektorom liečebnom dome
bola prednáška, zameraná zväčša na choroby, liečené v piešťanských kúpeľoch. Pri oslavách
štátnych sviatkov a významných dní bolo usporiadané 5 slávnostných akadémií. Priemerná
účasť bola 200 osôb.
Pre kúpeľných hostí sa organizovali zájazdy a exkurzie. Exkurzií a zájazdov mimo Piešťan
bolo 47. Boli to návštevy pamätných historických miest, výstav alebo iných kúpeľov.
V Piešťanoch to boli prehliadky múzea a kúpeľov v počte 103, s patričným odborným
výkladom.
Ústredná kúpeľná knižnica poskytovala kúpeľným pacientom knihy podľa ich záujmu;
knižnica obsahuje 3.590 beletristických kníh, 315 kníh politickej literatúry, 114 kníh klasikov
marxizmu-leninizmu a 1425 lekárskych kníh. Knihy sú v jazyku slovenskom, českom,
ruskom, nemeckom, anglickom, maďarskom, francúzskom a poľskom.
V roku 1959 bolo vypožičaných z knižnice 15.647 kníh. Do kúpeľov dochádza 274
exemplárov domácich a 37 zahraničných novín a časopisov.
Všetky telovýchovné zariadenia v našom meste slúžia aj kúpeľným pacientom. Kúpeľní
pacienti radi navštevujú počas svojho pobytu futbalové zápasy, plavecké preteky, navštevujú
modernú športovú strelnicu.
V liečebnom dome Pro Patria týždenne dvakrát sa premietali celovečerné filmy a jeden
krátky film bezplatne pre pacientov. Priemerná účasť bola 110 pacientov. V 4 liečebných
domoch je televízny prijímač a a pacienti sú upozorňovaní na významné programy.
Liečba v piešťanských kúpeľoch je zariadená tak, aby pacienti skončili liečebné procedúry
v predpoludňajších hodinách a zvyšok dňa mohli venovať kultúre a spoločenskému životu.
Propagácia kúpeľov
Náklady na propagáciu kúpeľov v roku 1959 prevýšili sumu 1,000.000 Kčs. Národný
podnik Čedok vydal menší farebný prospekt v reči anglickej, francúzskej a nemeckej.
Z príležitosti návštevy ministrov zdravotníctva z ľudovodemokratických štátov Povereníctvo
zdravotníctva vydalo 16 stránkovú brožúru „Piešťany“ v reči slovenskej, ruskej a francúzskej.
Vydávateľstvo „Šport vydalo 70 stránkovú brožúru „Piešťany“ a Kultúrno-spoločenské
stredisko v Piešťanoch začalo vydávať kúpeľný časopis „Piešťany“.
V roku 1959 o piešťanských kúpeľoch a o samotnom meste bolo uverejnené v našej dennej
tlači 287 článkov. Pred otvorením kúpeľnej sezóny v liečebnom dome Thermia sa konala
tlačová konferencia o kúpeľoch. Zúčastnili sa jej zástupcovia deviatich redakcií.
Pri propagovaní našich kúpeľov sa zúčastňovali i zástupcovia zahraničnej tlače, hlavne
z Fínska. V roku 1959 Československý rozhlas pravidelne vysielal prenosy koncertov
kúpeľného orchestra, spojené s krátkymi propagačnými komentármi o kúpeľoch. Niekoľko
relácií bolo vysielaných na krátkych vlnách pre našich krajanov v USA, Kanade, Francúzsku
a tiež pre nemeckých poslucháčov.

Povereníctvo zdravotníctva v spolupráci s Československým štátnym filmom zabezpečilo
nakrútenie farebného propagačného filmu o piešťanských kúpeľoch nákladom Kčs 224.000.
Film je určený hlavne pre cudzinu. V letných mesiacoch bol nakrútený aj celovečerný film
„Dom na rázcestí“.
V roku 1959 piešťanské kúpele navštívil väčší počet lekárov z rôznych štátov a zase naši
kúpeľní lekári podnikli viac ciest do zahraničia za účelom propagácie našich kúpeľov.
Poštový úrad v Piešťanoch zaviedol razítkovanie všetkých poštových zásielok „lámačom
barly“. Tiež bolo zhotovených 20 kusov rôznych propagačných sôch, ktoré boli zaslané
do najväčších miest v republike. Do obehu boli dané prvé farebné fotografie piešťanských
kúpeľov a pre Správu železníc v Prahe a v Bratislave bolo zhotovených vyše 100 fotografií
z nášho mesta a kúpeľov. Tieto fotografie vo zväčšených rozmeroch budú vyvesené na
dôležitejších železničných staniciach a vo vlakových súpravách.
Všetky tieto akcie sledujú jeden cieľ a to, aby návštevnosť piešťanských kúpeľov ustavične
vzrástala.
Pri propagácii našich kúpeľov rozhodujúcim činiteľom je a zostane spokojný návštevník.
Hlavne pre zahraničného návštevníka kúpele musia byť vizitkou nielen nášho socialistického
zdravotníctva, ale aj celého nášho zriadenia.
Riaditeľstvo piešťanských kúpeľov aj po tejto stránke prevádza účinnú a najlepšiu propagáciu.
Stavby v roku 1959
Na štátnu investičnú výstavbu a na družstevnú bytovú výstavbu bolo v roku 1959
vynaložené 9,914.000 Kčs. Vo výstavbe mesta na sídlisku Piešťany-stred bolo dokončených
139 bytov. Z toho 24 bytov pripadlo na družstevnú výstavbu.
Dňa 11. augusta 1959 bola zvolaná zakladajúca členská schôdza pre vytvorenie prvého
občianskeho bytového a družstva v Piešťanoch. Prítomných bolo 22 členov.
V individuálnej bytovej výstavbe bolo dokončených 37 rodinných domkov. V bytovom
hospodárstve bolo pridelených 155 bytov. Do nových bytov boli presťahovaní obyvatelia
z Pavlovovej ulice, kde sa začala výstavba nového sídliska. V roku 1959 bolo 314
rozostavaných bytov, z toho na štátnu bytovú výstavbu pripadá 122, bytov, na družstevnú
30 a na individuálnu 162 bytov. V meste bolo položené 1750 m plynového potrubia a 320
bytov bolo napojených na plyn. V meste a na Kúpeľnom ostrove bolo položené do 4.000
m kanálového potrubia. V uliciach Pavlovova, Kukučínova, Československej armády,
Kollárova a na Stalinovom námestí bolo zavedené neónové osvetlenie.
Bola prevedená generálna oprava kina Moskva, dokončená stavba prírodného kina
a prírodného divadla, tiež bola zahájená výstavba Regeny, opravovne áut.
V rámci stavebných investícií prevádzali sa ešte tieto práce:
Výstavba Roosweltovej ulice, družina mládeže pri Deväťročnej strednej škole na Sihoti,
výstavba Fándlyho ulice, v strojových investíciách bol zakúpený kropiaci voz.
Previedla sa generálna oprava ulice Československej armády, verejného osvetlenia
v Kláštorskej ulici, generálna oprava budovy Domovej správy a škôl.
Na stavebné investície, strojové investície a na generálne opravy bolo v roku 1959 vynaložené
3,363.200 Kčs.

Okresný dom pionierov
Okresný dom pionierov a mládeže v Piešťanoch v roku 1959 usmerňoval svoju činnosť
hlavne na záujmovú činnosť a na pomoc skupinovým vedúcim.
Pre skupinových vedúcich vydával metodický mesačník „Poradca“. Práca Okresného domu
pionierov spočívala aj v prehĺbovaní polytechnického vzdelania a v rozvoji umeleckej
tvorivosti mládeže. Polytechnické vzdelávanie sa uskutočňovalo v rámci záujmových
krúžkov.
Záujmových krúžkov bolo 31. Z toho náukových krúžkov bolo 3, technických 22, jeden
telovýchovný a 5 kultúrnych. Krúžky navštevovalo 272 pionierov. Okresný dom pionierov
mal 5 stálych pracovníkov a pre vedenie 11 záujmových krúžkov 6 externých učiteľov.
Od 4. júla do 1. augusta Okresný dom pionierov zorganizoval pre vzorných pionierov
stály štvorturnusový tábor v príjemnom prostredí „Na výtokoch“. Celková účasť bola
160 pionierov. V mesiaci júni Okresný pioniersky dom uskutočnil hodnotnú výstavu prác
pionierov a konferenciu mladých technikov.
Práca Okresného domu pionierov dobre pomáha škole pri prehĺbovaní polytechnickej
výchovy a vôbec pri výchove socialistického človeka.
Okresné múzeum
Okresné múzeum v Piešťanoch sa teší veľkému záujmu kúpeľných hostí a návštevníkov
Piešťan. V roku 1959 ho navštívilo 17.882 osôb. Múzeum sa zväčšilo o nové oddelenie
a to o oddelenie výstavby socializmu. Oddelenie sa začína dokladmi a fotografiami
z robotníckeho hnutia a za predmníchovskej buržoáznej republiky. Tu je vyzdvihnutý najmä
boj proti nezamestnanosti a organizačná i kultúrno-osvetová činnosť KSČ medzi robotníkmi.
Potom nasledujú dokumenty z ilegálnej činnosti a odboja, ktorý vyvrcholil v Slovenskom
národnom povstaní. Osobitné miesto je venované februárovým udalostiam r. 1948. Potom
nasledujú ukážky z rozvoja priemyslu a poľnohospodárstva v našom okrese.
Z príležitosti 15. výročia Slovenského národného povstania v múzeu bola inštalovaná výstava
okolo 150 fotodokumentov a fotografií z ilegálne činnosti KSS za tzv. slovenského štátu,
z počiatkov partizánskeho hnutia, z prípravy partizánskeho hnutia, z prípravy povstania
a z jeho priebehu.
Výstavu navštívilo 3500 ľudí.
Muzeálni pracovníci v roku 1959 pre informáciu verejnosti vydali dve čísla Zpráv
vlastivedného krúžku pri Okresnom múzeu v Piešťanoch. Okrem svojej odbornej práce mali
ešte pre verejnosť 21 prednášok. V roku 1959 múzeum nadviazalo družbu a spoluprácu
s Městským muzeom lázní Poděbrady. Obe múzeá sa zaviazali vymieňať si všetky
informácie o svojej činnosti, konať vzájomné pracovné porady a pomáhať si aj v odbornej
práci. Archeologické oddelenie múzea v roku 1959 sa obohatilo o nové nálezy v Pobedíme,
Veľkých Kostolian, Bašoviec a Ducového.
Z Pobedíma sú zlomky keramiky, pochodiacej z doby rímskej a z doby železnej. Z Veľkých
Kostolian vzácnym nálezom je perla z jantáru, ktorá pochádza z mladšej doby kamennej.
Vo Veľkých Kostoľanoch sa našla i kosterná motyka, ktorej vek sa odhaduje na 3500 rokov.
Tiež sa našli zlomky keramiky volutovej a maďarovskej.

Pohyb obyvateľstva
Roku 1959 v meste Piešťany sa narodilo 281 deti. Z toho počtu 138 chlapcov a 143
dievčat.
Zomrelo 138 ľudí a to 77 mužov a 61 žien. Uzavretých sobášov bolo 108, rozvedených
manželstiev 21.
V roku 1959 z Piešťan sa vysťahovalo 546 občanov. Z toho bolo 254 mužov a 292 žien.
Prisťahovalo sa 744 občanov a to 355 mužov a 389 žien.
K 1. januáru 1960 Piešťany mali 20.183 obyvateľov. Z toho bolo 9.827 mužov a 10.356
žien. Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch za rok 1959 bol 61 mužov a 82 žien.
Počasie v roku 1959
Zima v roku 1959 bola veľmi mierna a bez snehu. Mesiac január bol zvlášť teplý. Zato
málo priaznivé počasie bolo v lete. V mesiaci júl boli veľké dážde a búrky. Pekné a teplé
počasie bolo v jeseni. Zriedkavým prírodným zjavom bola veľká búrka večer 30. decembra
1959.

Rok 1960
Plán akcie „Z“ na rok 1960
Akcia zveľaďovania miest a obcí je významnou a trvalou celoštátnou akciou v našej
vlasti, pri ktorej sa uplatňuje v najširšej miere budovateľské úsilie a prejavuje vlastenecké
cítenie nášho pracujúceho ľudu. V tejto forme sa uplatňuje táto významná akcia aj v našom
meste.
Dňa 20. januára 1960 Rada MsNV prejednala a schválila rozpis plánu akcie zveľaďovania
na rok 1960. Plánovaná hodnota zveľaďovacej akcie činila 739.000 Kčs pri plánovanom
náklade 500.000 Kčs. Pri rozpise plánu akcie zveľaďovania na rok 1960 prvoradý zreteľ
sa bral na dostavbu všešportového štadióna a to tak, aby mohol byť daný do užívania 9.
mája 1960 z príležitosti 15. výročia oslobodenia našej vlasti. Plán pamätá aj na úpravu
parkov, chodníkov, zelených priestranstiev a verejných budov a jeho realizácia prispeje ku
zkrášleniu vzhľadu nášho mesta.
Štáb CO pri MsNV
Vláda a všetok pracujúci ľud našej republiky svojou prácou a všetkým svojím úsilím
podporujú uchovanie mieru na celom svete a mierové spolunažívanie. Pre dosiaľ ešte
nevyjasnenú celosvetovú otázku mieru a vojny opatrnosť vyžaduje pamätať na ochranu
životov a majetku našich občanov v prípade nepriateľskej agresie. Preto prebieha
organizovaná všenárodná príprava obyvateľstva, aby v prípadnom nebezpečí vedelo uhájiť
životy i hmotné hodnoty.
Pre riadne vedenie civilnej obrany bol dňa 26. januára 1960 pri MsNV v Piešťanoch
zriadený štáb civilnej obrany. Štáb má 8 členov v tomto zložení: Štefan Kubo, predseda
MsNV, veliteľ civilnej obrany mesta. Členmi štábu sú: Michal Šugra, Vojtech Barančík,
Jozef Hajšo, dr. Pavol Škodáček, Štefan Ocvirk, Rudolf Bartoš a Karol Belas.
Štáb bude usmerňovať, zaisťovať a kontrolovať prevádzanie všetkých opatrení na úseku
budovania civilnej obrany v našom meste.
Plán rozvoja mesta Piešťany na rok 1960
MsNV v Piešťanoch dňa 23. februára 1960 prejednal a schválil plán hospodárskeho
a kultúrneho rozvoja mesta Piešťany na rok 1960.
Rok 1960 je posledným rokom druhého päťročného plánu a rokom 15. výročia oslobodenia
našej vlasti. V tomto roku sa uskutočnia viaceré významné akcie na území celého nášho
štátu, ktoré budú dokumentovať dovŕšenie socialistickej výstavby v našej republike.
Ak v priebehu prvého polroka sa prevedie nová územná organizácia štátu,
12. júna naši
pracujúci budú voliť svojich poslancov do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej
rady, krajských, okresných, mestských a miestnych národných výborov. Zvýšené úlohy
pripadajú aj na MsNV v Piešťanoch. Rozpočet v roku 1960 oproti rozpočtu v roku 1959
je vyšší až o 22,1 %. Väčší je aj objem investičnej výstavby v našom meste a to o 19,5
miliónov Kčs, t.j. o 47,4 %. Osobitne sa zvyšujú úlohy na úseku bytovej a priemyselnej
výstavby. Rovnako dôležité sú úlohy na úseku školstva, zdravotníctva a kultúry. Plánované

náklady na Kultúrno-spoločenské stredisko na rok 1960 činia 641.143 Kčs, čo je zárukou
podstatného zlepšenia kultúrno-osvetovej práce v našom meste.
Vážne úlohy očakávajú Mestský národný výbor v roku 1960 na úseku zveľaďovania
mesta z príležitosti 15. výročia oslobodenia našej vlasti. Mestský národný výbor v tejto akcii
plánuje vytvoriť materiálne hodnoty vo výške 4,5 miliónov Kčs. Vytvorenie tejto hodnoty si
vyžiada od našich občanov odpracovanosť asi 180.000 brigádnických hodín, čo je priemerne
9 hodín na jedného obyvateľa.
V priebehu roka sa plánuje odovzdať do užívania celkom 194 bytových jednotiek a 21
nových obchodných miestností. Rozpočet Mestského národného výboru v Piešťanoch na rok
1960 je 7,075.000 Kčs. Táto suma sa použije hlavne na dokončenie výstavby Roosweltovej
ulice, na úpravu priestranstva pred nádražím a na generálne opravy Rázusovej a Nitrianskej
ulice. Na údržbu a opravu komunikácií sa pamätá sumou 3,356.000 Kčs, na čistenie mesta
1,140.000 Kčs. Pamätá sa aj s úpravou Červenej veže.
Mestský národný výbor v Piešťanoch tieto zvýšené úlohy splní za širokej podpory
a aktivity uvedomelých občanov nášho mesta, ktorí radi spoja um s telesnou prácou, aby
z príležitosti 15. výročia nášho oslobodenia svoje mesto ešte viac skrášlili a vytvorili trvalé
pamiatky vďaky za slobodný a radostný život našej vlasti.
Rozvoj mesta Piešťany III. 5RP
Veľký rozmach zaznamenali Piešťany v období druhej päťročnice, ale omnoho viac ešte
prinesie nášmu mestu tretí päťročný plán v rokoch 1961 až 1965. Všetko to čo nám prinesie
podstatne spríjemní, zľahčí a skrášli život obyvateľov i návštevníkov Piešťan.
Dňa 23. februára 1960 Mestský národný výbor v Piešťanoch podrobne prerokoval
a schválil návrh III. päťročného plánu hospodárskeho a kultúrneho rozvoja nášho mesta.
V pláne Mestského národného výboru sa počíta, že počet obyvateľov nášho mesta z terajších
20.000 do roku 1965 sa zvýši na 25.000. Podstatne sa zvýši lôžková kapacita kúpeľných
zariadení a závodov verejného stravovania. V pláne Mestského národného výboru sa
počíta s rozsiahlou investičnou výstavbou, ktorá v období II. päťročnice v našom meste
predstavuje sumu 290 miliónov Kčs, t.j. priemerne ročne asi 58 miliónov Kčs. Domovej
správe v III. päťročnici odovzdá sa do správy 586 nových bytových jednotiek, čím počet
bytov spravovaných Domovou správou bude činiť 1.525 bytových jednotiek.
Plynofikácia budov Domovej správy III. päťročnici sa prevedie v uliciach Kukučínovej,
Vajanského, Pavlovovej, kpt. Nálepku, Roosweltovej, Pribinovej, Sasinkovej, Rázusovej,
Námestie Dukelských hrdinov, Kuzmányho a na Veľkom Floreáte.
Naše mesto bude bohatšie o 2 nové všeobecnovzdelávacie školy, o novú hotelovú, učňovskú
a poľnohospodársku školu, o nové kino, hudobný pavilón, dom umenia, požiarnu zbrojnicu,
dom služieb a detské jasle. Dokončí sa výstavba nových závodov Presná mechanika a Tesla
a vybudujú sa dva ďalšie závody: Kovovýroba a Drevovýroba. ČSAD postaví novú vozovňu
a opravovňu, Výkupný podnik zase ďalší obilný sklad. Pre zabezpečenie rastu kúpeľného
ruchu postaví sa v tretej päťročnici moderný hotel, vybuduje sa lodenica a na Floreáte sa
zriadi nová reštaurácia.
V meste vybudujú ďalšie kilometre bezprašných ciest a chodníkov. Dĺžka bezprašných
ciest z doterajších 14 km v roku 1965 sa zväčší na 30 km. Celková rozloha parkov a zelených
priestranstiev z doterajšej rozlohy 36 ha sa zväčší na 51 ha, čo v značnej miere prispeje ku

skrášleniu vzhľadu nášho mesta.
Hodnota prevedených prác v parkoch a priestranstvách, okrem hodnôt dosiahnutých
v akcii zveľaďovania v III. päťročnici bude činiť okolo 10 miliónov Kčs.
Skutočne bude veľa toho, čo nášmu mestu prinesie tretí päťročný plán. Naše mesto a celá
naša vlasť dostanú nový krásny a skutočne socialistický vzhľad, ktorý pred celým svetom
bude dôkazom, že najlepšou štátnou formou je socialistické štátne zriadenie a najlepšou
vládou vláda ľudu.
Komisie starostlivosti o mládež na školách
Pri budovaní socialistickej hospodárskej základne v našej vlasti venuje sa veľká
a sústavná pozornosť aj ideologickej nadstavbe a v jej rámci predovšetkým výchove
mládeže. Výchova nového socialistického pokolenia je v popredí záujmu celej spoločnosti.
Mládež je vychovávaná tak, aby sa vyvarovala chýb minulosti, spôsobených kapitalistickým
zriadením. Všestrannú pozornosť našej mládeži na školách venuje aj Mestský národný výbor
v Piešťanoch.
Dňa 23. februára 1960 Rada MsNV v Piešťanoch na svojom zasadnutí schválila komisie
starostlivosti o mládež na školách v našom meste. Komisie riešia prípady drobnej trestnej
činnosti, vyskytnuvšie sa na školách, ďalej riešia prípady a poklesky žiakov, spáchané
i mimo školy. Len v závažných prípadoch komisie postupujú vec na riešenie Okresnému
národnému výboru. Úlohou komisií je aj viesť boj proti škodlivým vplyvom na výchovu
žiakov. Komisie sa skladajú z riaditeľa školy, zástupcu ZRPŠ, členky výboru žien, zástupcu
ZO KSS, zástupcu PO a ČSM a zástupcu verejnej bezpečnosti.
12. výročie Februárového víťazstva
Oslavy 12. výročia Februárového víťazstva v Piešťanoch vyvrcholili dňa 25. februára
1960 telovýchovnou akadémiou, ktorú usporiadal Okresný výbor československého sväzu
telesnej výchovy v divadle Domu osvety. Dopoludnia a odpoludnia bola akadémia prevedená
pre školskú mládež. Večer pred plným hľadiskom slávnostným prívetom otvoril akadémiu
predseda ONV v Piešťanoch Emil Hanšut. Poukázal na ďalekosiahly význam Februárového
víťazstva a historických dní, keď ľud prevzal všetkú moc do svojich rúk. Porovnal dnešné
výsledky nášho snaženia s minulosťou, z ktorého porovnania najlepšie vidieť logický postup
vývoja k lepšiemu a krajšiemu zajtrajšku.
Po príležitostnej básni nasledoval slávnostný program, zložený z ukážok telovýchovy.
Najprv vystúpili najmenší, 4 až 6 roční cvičenci, potom dievčatá previedli hry na lavičke,
nasledovali dorastenky s peknými ukážkami gymnastiky na kladine. Starší cvičenci vystúpili
s cvikmi na bradlách. Slávnostná akadémia sa ukončila hudobným programom.
Rozpočet MsNV v Piešťanoch na rok 1960
Rozpočet Mestského národného výboru v Piešťanoch každým rokom rastie a tým
vyjadruje zvýšenú starostlivosť o výstavbu a zveľadenie nášho kúpeľného mesta. Celé úsilie
Národného výboru sa zameriava na zabezpečenie krajšieho vzhľadu a na výstavbu mesta
ako aj zpríjemnenie pobytu pacientov a života obyvateľov v Piešťanoch. Mestský národný
výbor zabezpečuje zvyšovanie životnej úrovne i po stránke kultúrnej. V porovnaní s rokom

1958 výška rozpočtu na rok 1960 je vyššia o 83 %. Celkové výdavky sa kryjú vlastnými
príjmami na 29 %, zverenými príjmami na 32 % a prídelom zo štátneho rozpočtu na 39 %.
Dňa 9. marca 1960 Rada MsNV v Piešťanoch schválila návrh rozpočtu na rok 1960
v príjmoch i vo výdavkoch v sume 11,616.000 Kčs. Jednotlivé kapitoly rozpočtu sú dotované
takto:
Financie – 70.000 Kčs, miestne hospodárstvo Kčs 7,075.000, školstvo a kultúra 2,075.00
Kčs, zdravotníctvo 387.000 Kčs, vnútorná správa 1,170.000 Kčs, bytová a občianska
výstavba 824.000 Kčs, poľnohospodárstvo 11.000 Kčs a vnútorný obchod 10.000 Kčs.
Volebné okrsky a volebné obvody. Zostavenie
Dňa 12. júna 1960 na celom území nášho štátu budú občania voliť svojich zástupcov
do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a do národných výborov všetkých
stupňov.
Prípravami a organizáciou volieb v našom meste sa zaoberala Rada MsNV. Prejednala
a schválila zostavenie volebných okrskov a volebných obvodov pre voľby orgánov
štátnej moci na obdobie rokov 1960-1964. V našom meste bolo vytvorené 12 volebných
okrskov pre voľby do Okresného národného výboru a 75 volebných obvodov pre voľby do
Mestského národného výboru. Súčasne bola vytvorená volebná komisia pre riadenie volieb
do Národného výboru v tomto zložení:
Predseda – Štefan Kubo, podpredseda – Vlastimil Kostelný, tajomník – Vladimír Beer;
členovia komisie: Mária Mináriková, Emil Záhoranský, Mária Nováková, Jozef Hajšo,
Zlatica Sordylová, Rudolf Habán a Jozef Radošinský.
Oslavy 1. a 9. mája
Oslavy 1. mája – medzinárodného sviatku pracujúcich stali sa už tradičnými a radostnými
prehliadkami všetkých pracovných úspechov na každom úseku nášho hospodárstva, tiež
vedeckého a kultúrneho života. Roku 1890 usporiadali európski robotníci po prvý raz
demonštrácie na 1. mája. Oslavy boli prejavom odhodlanosti proletariátu bojovať proti
kapitalistickému útlaku.
Oslavy 1. mája i v našej vlasti majú stálu tradíciu. V českých zemiach už v roku 1890
v priemyselných strediskách oslavovala robotnícka trieda 1. máj ako sviatok práce.
Po víťazstve Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie oslavy 1. mája sa stali bojovými
prehliadkami sily robotníckej triedy na celom svete.
V Piešťanoch verejná oslava 1. mája sa konala už v roku 1919. Oslavy organizovala
všeodborová rada a organizácia sociálno-demokratickej strany v Piešťanoch. Oslava 1. mája
úradmi bola povolená, ale za určitých podmienok: vyžadovalo sa bezpodmienečne zachovať
pokoj a poriadok v meste. Zato bol zodpovedný výkonný výbor, ktorý o povolenie oslavy
žiadal. Za buržoáznej Československej republiky oslavy 1. mája boli všemožne hatené, za
okupácie a za tzv. Slovenského štátu boli zakázané.
Po druhej svetovej vojne pracujúci celého sveta, pod vedením komunistických strán, oslavujú
1. máj ako deň zomknutia demokratických síl v boji za nezávislosť národov proti útočným
úmyslom imperialistov a podpaľačov novej svetovej vojny.
Od roku 1945, ale najmä od roku 1948 oslavy 1. mája v našej vlasti a aj v našom meste

ustavične mohutneli a stali sa najväčšou a radostnou manifestáciou pracujúcich.
V radostnej nálade a mohutnou manifestáciou pracujúcich oslavoval sa Sviatok práce
v našom meste aj v roku 1960. Dňa 1. mája od 7. hodiny ráno ulicami nášho mesta rozliehali
sa radostné melódie viacerých dychoviek. Od 8. hodiny prichádzali na Pavlovovu ulicu
pracujúci z našich závodov, úradov, pracujúci z dedín okresu a žiaci z piešťanských škôl.
Tu bol zraz manifestantov. Zahájenie manifestácie bolo o 9,30 hod. Slávnostný prejav
o význame 1. mája predniesol tajomník OVKSS v Trnave s. Maťašej. Po prejave nasledoval
pochod manifestantov okolo prehliadkovej tribúny. V sprievode bolo do 11.000 ľudí,
vyhrávalo 10 hudieb, išlo 30 krojovaných skupín a niesli 360 zástav, 82 obrazov štátnikov
a 130 transparentov. Popoludní na terase liečebného domu Slovan bolo vystúpenie rôznych
hudobných a speváckych súborov a o 17. hod. ľudová veselica v Kursalóne a v parku.
Oslavy 9. mája, Dňa víťazstva, sa začali už 8. mája o 18. hod. Pri pamätníku oslobodenia
na Stalinovom námestí boli položené vence a o 20.hod. vojaci miestnej posádky previedli
slávnostné čepobitie, po ňom bol fakľový a lampiónový sprievod.
Oslavy 1. a 9. mája boli ukončené mohutným ohňostrojom pri Váhu. 9. mája sa konali
veľké brannošportové preteky. V roku 1960 oslavy 1. a 9. mája sa konali v znamení osláv
15. výročia oslobodenia našej vlasti.
Zdravotné zariadenia v našom meste
Náš socialistický štát venuje veľkú pozornosť a starostlivosť ochrane zdravia občanov.
V našom zriadení na tento cieľ vydávajú sa také finančné prostriedky, aké žiadne iné
zariadenia neposkytovalo a máloktorý štát poskytuje dnes.
Len na Slovensku v štátnom rozpočte na liečenie jedného obyvateľa ráta sa s obnosom 350
Kčs ročne a na lieky 100 Kčs. Na jedného lekára na Slovensku pripadá 720 obyvateľov, kým
v roku 1936 až 1.726 osôb.
Výsledky starostlivosti o zdravie občanov prejavujú sa aj v tom, že počet uzdravených ľudí
sa zväčšuje, ľudský vek sa predĺžuje a že každým rokom stúpa čistý prírastok obyvateľstva.
Terajší stav zdravotníckych služieb v našom meste vyhovuje kvalitou i kvantitou.
O zdravie našich občanov sa stará Okresný ústav národného zdravia, Okresná transfúzna
stanica, školská zdravotná služba a poradne Okresného ústavu národného zdravia.
K Okresnému ústavu národného zdravia v Piešťanoch patrí nemocnica, poliklinika
a Okresná transfúzna stanica. Nemocnica má oddelenie interné, infekčné, tuberkulózne,
detské, ženské a pôrodnícke, chirurgické, ortopedické, ušnonosné a kožné. Celkový počet
lôžok je 422. V roku 1959 bolo prijatých 9.627 pacientov. Priemerná ošetrovacia doba je 15
dní. Ambulantná časť Okresného ústavu národného zdravia má 13 odborných liečebných
oddelení, ktoré sú umiestnené v Clara vile, vo vilách Floreát a Hron a čiastočne v nemocnici.
V roku 159 bolo prevedených 283.486 vyšetrení a ošetrení. V Piešťanoch je 6 územných
lekárskych obvodov. Zriadením polikliniky a to od 1. júla 1959 v budove liečebného ústavu
Hron, situácia v našom meste sa značne zlepšila. Zkrátila sa čakacia doba pacientov, ktorí
sú predvolávaní na určitý čas, na prehliadku sa môžu prihlasovať aj telefonicky a to od 7.
hodiny ráno do 18. hod.
V roku 1959 transfúzna stanica previedla 2.053 odberov krvi.
O zdravie žiakov sa stará školsko-zdravotná služba. Zdravotná osveta na školách sa
zameriava hlavne na nedostatky zdravotného stavu žiakov v spolupráci so školským lekárom

a odbornými lekármi. Každý žiak piešťanských škôl má založený zdravotný záznam, na
ktorom po pravidelných prehliadkach sa zaznačuje jeho zdravotný stav. Ošetrovaním chrupu
školskej mládeže sú poverení dvaja lekári. Najväčšia pozornosť sa venuje žiakom, ktorí končia
povinnú školskú dochádzku. Títo žiaci okrem normálneho vyšetrovania sú prehliadnutí ešte
röntgenologicky. Školskú zdravotnú službu prevádza jeden lekár a zdravotná sestra. Úroveň
školskej zdravotnej služby bude sa ešte zvyšovať. Lekári Okresného ústavu národného
zdravia prevádzajú aj rozsiahlu zdravotnícku osvetu v našom meste. Prednášky sa týkali
v prvom rade boja proti tuberkulóze, úrazovosti a boja proti alkoholizmu. Zdravotnícka
osveta spolu s protialkoholickým sborom zvlášť potierali pálenie liehovín v domácnostiach
a úzko spolupracovala aj na prevýchove obyvateľstva cigánskeho pôvodu. Veľmi účinným
pomocníkom v boji proti chorobám a vôbec účinným prostriedkom v zdravotníckej osvete
bol film. V roku 1960 bolo premietnutých nad 500 zdravotno-osvetových filmov.
Okresný ústav národného zdravia má 11 poradní. Počet zamestnancov Okresného ústavu
národného zdravia je 396, z toho 63 lekárov, 7 dentistov, 178 členov stredného zdravotného
personálu, 27 nižších zdravotných pracovníkov, 20 administratívnych zamestnancov a 90
pomocných a technických zamestnancov.
V Piešťanoch je aj Detský rehabilitačný ústav. V roku 1959 bolo v ňom odliečených 472
detí z celej republiky. Priemerná dĺžka ošetrovacej doby je 56 dní. Dôležitým zdravotníckym
opatrením v našom meste sú Československé štátne kúpele.
Výskyt infekčných chorôb v našom meste sa ustavične znižuje. Najčastejšie sa vyskytuje
šarlach – v roku 1959 bolo 57 prípadov onemocnenia, čierny kašeľ, ovčie kiahne – 54
prípadov, mums, čiže zápal príušných žliaz – 55 prípadov, osýpky – 138 prípadov; v roku
1959 vo väčšom rozsahu v mesiaci marci sa prejavila chrípka vo forme epidémie. Chrípkou
bolo postihnutých 9.367 ľudí. Menej sa vyskytujú infekčný zápal pečene – v roku 1959 bolo
29 prípadov, trachom 4 prípady a vôbec sa nevyskytli brušný týfus, svrab a detská obrna.
V roku 1959 sa vyskytol jeden prípad smrti, spôsobený tetanom.
Rapídne sa zmenšuje počet tuberkulóznych ochorení. V našom meste toho času je 165
aktívne chorých na tuberkulózu a 267 inaktívnych ochorení. Najčastejšou príčinou smrti
v našom meste sú vedľa úrazov onemocnenia srdca a ciev a na druhom mieste onemocnenia
dýchacieho ústrojenstva.
Aktív pre občianske záležitosti
Aktív pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch je významným
činiteľom pri praktickom uskutočňovaní vedeckého svetonázoru v živote našich občanov.
Jeho činnosť každým rokom rastie. Aktív pre občianske záležitosti pod vedením predsedkyne
s. Kataríny Slobodovej presviedčal občanov a hlavne stránky uzatvárajúce manželstvo, že
záležitosť uzavretia manželstva a tiež uvítanie detí do života je občianskou záležitosťou
vyspelých ľudí v duchu vedeckého svetonázoru.
V prvom polroku 1960 bolo 28 prípadov, v ktorých bolo manželstvo uzavreté bez cirkevných
foriem. Akt uzatvárania manželstva sa koná dôstojným spôsobom, v slávnostnej nálade a je
spestrovaný pioniermi, ktorí tvoria čestnú stráž, ďalej recitáciami, spevom, odovzdaním
kytice kvetov a inými kultúrnymi vložkami. Milým zjavom je, že pri uzatváraní manželstiev
učiteľov, najmä z dedín, prichádzajú z ich pôsobiska pionieri, ktorí svojou prítomnosťou
a príležitostnou recitáciou tomuto aktu dodávajú prijemný a srdečný ráz.

Aktív pre občianske záležitosti v prvom polroku privítal do života 63 detí. Aj tie
rodiny, ktoré sa pridržiavali cirkevných obradov, dávajú prednosť dôstojnosti občianskym
formám. Činnosť aktívu po prvý raz v roku 1960 sa prejavila organizovaným prevedením
odovzdania prvých občianskych preukazov 15 ročným žiakom tunajších škôl. Akt sa konal
verejne v divadle Domu osvety. Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch kladne
hodnotila činnosť aktívu a vyslovila mu svoje uznanie. Záslužnú prácu vykonáva aj s. Mária
Mattošová, učiteľka Jedenásťročnej strednej školy v Piešťanoch, ktorá nacvičuje recitácie
a spev pre dôstojný priebeh pri uzatváraní manželstiev a uvítaní detí do občianskeho života.
Predsedkyňou aktívu pre občianske záležitosti je s. Katarína Slobodová. Členmi aktívu
sú: Ľudmila Blašková, Júlia Majerčíková, Vincent Puterka, Ján Valapka, Juraj Borodáč,
Anton Archel, Štefánia Matuláková, Mária Štefková, Lýdia Nosková, Romualda Šulcerová,
Vlasta Michaliková, Ladislav Sucháč, Ondrej Hrubý, Anton Zachar a Jana Slezáková.
Voľby do NZ, SNR a NV
Dňa 12. júna 1960 na celom území našej republiky boli voľby do Národného zhromaždenia,
Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov. Pre voľby do Mestského
národného výboru v Piešťanoch bolo zriadených 75 volebných obvodov a 12 volebných
okrskov pre voľby do Okresného národného výboru. Do voličských zoznamov bolo
zapísaných 12.689 voličov, z nich volilo 12.455 voličov, z ktorých odovzdalo platne svoje
hlasy 12.375 voličov. Z počtu platne odovzdaných hlasov za kandidátov Národného frontu
bolo 12.371 hlasov, čo je 99,97 %.
V deň volieb mesto Piešťany bolo slávnostne vyzdobené. Priebeh volieb bol dôstojný.
Občania nášho mesta pri voľbách prejavili svoju uvedomelosť a oddanosť nášmu zriadeniu.
Výsledky volieb v Piešťanoch
Voliči volebných obvodov v Piešťanoch za poslancov ľudu zvolili týchto súdruhov
a súdružky: za poslanca do Národného zhromaždenia s. Štefana Kuropku, riaditeľa Mlynov
a pekární n.p. Piešťany.
Do Slovenskej národnej rady zvolili s. Petra Porubena, vedúceho II. oddelenia ÚV KSS.
Za poslancov do Krajského národného výboru zvolili: s. Antóniu Antalíkovú, zdravotnú
pracovníčku Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch a s. Stanislava Sedláčka,
štátneho zamestnanca.
Do Okresného národného výboru zvolili: s. Karola Amchu, úradníka, s. Jozefa Antala,
robotníka, s. Máriu Čuridlovú, pracovníčku Štátnych majetkov, inž. Jána Guspána, riaditeľa
Výskumného ústavu Slovenskej akadémie vied v Piešťanoch, inž. s. Jozefa Kočára, riaditeľa
Hotelovej školy v Piešťanoch, s. dr. Štefana Mancu, šéflekára Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch, s. Karola Nikodema, pracovníka Mlynov a pekární n.p. Piešťany,
s. Jána Ondrášika, pracovníka Okresného národného výboru, s. Jozefínu Schottertovú,
úradníčku, s. Janu Vaškovú, pracovníčku Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Do Mestského národného výboru v Piešťanoch boli zvolení títo súdruhovia:
Jirina Ábelová, robotníčka, Mária Bagáčová, učiteľka, Ján Belan, štátny zamestnanec,
Vladimír Beer, učiteľ, dr. Ladislav Bertoli, lekár, Vilma Cvirková, úradníčka, Milan Čambor,
robotník, Jozef Dvorák, robotník, dr. Ladislav Hansko, riaditeľ Československých kúpeľov

v Piešťanoch, Jozef Hanšut, robotník, Mária Halečková, úradníčka, Katarína Horská, vedúca
kina, Zuzana Hroncová, učiteľka, Jozef Janiska, robotník, Jozef Kabát, úradník, Mikuláš
Kičin, člen JRD, Ján Kiňo, štátny zamestnanec, inž. Jozef Kočár, riaditeľ Hotelovej školy,
dr. Július Košinár, vedúci závodu, Štefan Kubo, verejný pracovník, Daniel Kunic, učiteľ,
Štefan Kuropka, riaditeľ závodu, Viera Lapárová, zdravotná sestra, Gašpar Madlo, vedúci
závodu, Mária Mattošová, učiteľka, Matilda Melicherová, úradníčka, Mariana Mičková,
robotníčka, Štefan Nedorost, robotník, Mária Nešťuková, vedúca závodu, Mária Nižňanská,
robotníčka, Juraj Nosko, riaditeľ závodu, Michal Ondrášik, člen JRD, Mária Nováková,
úradníčka, Jozef Ondris, robotník, Rudolf Ondris, kameňosochár, Michal Orviský, člen
JRD, Pavla Oslanská, robotníčka, Ján Palec, člen JRD, Michal Pavlovič, člen JRD, Štefan
Pinček, vedúci odboru Mestského národného výboru, Jozef Radošinský, verejný pracovník,
Michal Roták, verejný pracovník, Katarína Rubaninská, robotníčka, Zlatica Slezáková,
domáca, Leopold Sordyl, sochár, Alojz Soukup, technický úradník, Elemír Svítek, robotník,
Margita Ščevková, robotníčka, Viliam Šimo, robotník, Magda Šnajdárová, robotníčka,
Vlasta Šuteková, úradníčka, Július Švarc, vedúci závodu, Jaroslav Švec, robotník, Anna
Švecová, robotníčka, Michal Vavro, člen JRD, Mária Vavrová, robotníčka, Ružena Vavrová,
robotníčka, dr. František Vlček, lekár, Viktor Voderadský, úradník, Jaroslav Vrábeľ, robotník,
Emil Záhoranský, učiteľ, Pavol Zelka, technický úradník.
Z počtu novozvolených poslancov je 23 žien a 52 mužov. Podľa sociálneho zloženia bolo
zvolených 36 robotníkov, 7 členov JRD, 25 členov pracujúcej inteligencie a 7 verejných
pracovníkov.
Podľa politického zloženia 50 poslancov je členmi KSČ, 25 bezpartajných a 12 členov
Československého sväzu mládeže.
Voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka MsNV
Na prvom plenárnom zasadnutí novozvoleného Mestského národného výboru, konanom
dňa 25. júna 1960 v liečebnom dome Slovan, zložili novozvolení poslanci MsNV sľub do
rúk tajomníka OV KSS s. Skaličana.
Po zložení sľubu Mestský národný výbor pristúpil k voľbe predsedu.
Za predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch bol zvolený s. Rudolf Habán.
Nový predseda je 41 ročný, pochádza z robotníckej rodiny a od mladosti bol vychovávaný
v duchu proletárskeho internacionalizmu. Vyučil sa za krajčíra a pracoval ako krajčírsky
pomocník. Za tzv. Slovenského štátu od r. 1939 bol členom KSS. Aktívne sa zapojil do
Slovenského národného povstania v partizánskej brigáde Jána Žižku. Od roku 1945 je
členom komunistickej strany a zastával dôležité stranícke, odborárske a hospodárske
funkcie, v ktorých preukázal politickú vyspelosť, triednu uvedomelosť a schopnosť riešiť
dôležité hospodárske a politické úlohy.
Za podpredsedu Mestského národného výboru bol zvolený s. Vlastimil Kostelný, 29 ročný,
pôvodným povolaním stavebný technik, člen KSS od roku 1953. Pochádza z robotníckej
rodiny. R. 1954 bol zvolený za člena MNV v Piešťanoch, s úspechom vykonával funkciu
predsedu plánovacej komisie. V práci je veľmi agilný, vytrvalý, problémy rozvoja mesta sú
mu veľmi dobre známe a vie ich správne riešiť. Je i naďalej predsedom Mestskej plánovacej
komisie.

Voľba tajomníka MsNV.
Za tajomníka Mestského národného výboru bol navrhnutý a zvolený s. Jozef Radošinský,
34 ročný, pôvodným povolaním technický úradník, člen KSS od roku 1945. Pochádza
z robotníckej rodiny. V roku 1952 začal pracovať na OV KSS v Piešťanoch, v roku 1955
bol zvolený za vedúceho tajomníka OV KSS v Piešťanoch. V roku 1958 bol zvolený za
podpredsedu Okresného národného výboru v Piešťanoch. Politicky je vyspelý, má dobré
organizačné schopnosti a svoje úlohy plní svedomite.
Voľba členov Rady MsNV
Podľa doplňujúceho zákona o národných výboroch Rada MsNV v Piešťanoch má 15
členov a skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších 12 členov Rady.
Za ďalších členov Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch na prvom plenárnom
zasadnutí novozvoleného MsNV boli zvolení títo súdruhovia:
Ján Belan, 45 ročný, pôvodným povolaním kováč, člen KSS. Bol členom Rady Okresného
výboru v Piešťanoch a má dobré organizačné schopnosti.
Ondrej Daniš, 59 ročný, pôvodným povolaním murár, člen KSS, t.č. vedúci tehelne
v Piešťanoch. V orgánoch štátnej moci pracuje od r. 1945. V predchádzajúcom MsNV
iniciatívne a zodpovedne pracoval ako predseda komisie pre výstavbu.
Dr. Ladislav Hansko, 41 ročný, člen KSS, riaditeľ Československých štátnych kúpeľov. Je
veľmi agilným pracovníkom, od r. 1957 bol členom Krajského národného výboru. Úspešne
pracuje ako riaditeľ kúpeľov.
Jozef Kabát, 27 ročný, povolaním technický úradník, od r. 1952 člen KSS. Pochádza
z robotníckej rodiny, od r. 1958 je vedúcim miestneho hospodárstva Rady MsNV. V tejto
práci sa osvedčil a celý odbor viedol k úspešnému zvládnutiu úloh. Za jeho vedenia boli na
úseku miestneho hospodárstva uskutočnené veľké úlohy.
Ing. Jozef Kočár, 43 ročný, riaditeľ Hotelovej školy v Piešťanoch, člen KSS. Pochádza
z robotníckej rodiny, úspešne pracuje ako učiteľ, od r. 1949 bol finančným referentom Rady
ONV v Piešťanoch. Vo funkciách sa veľmi dobre osvedčil.
Štefan Kubo, 41 ročný, pôvodným povolaním tokár, člen KSS. Je známy ako veľmi
osvedčený pracovník zo svojich predošlých funkcií, hlavne ako predseda MsNV. Otázky
a potreby kúpeľného mesta sú mu známe, v práci je iniciatívny a vytrvalý.
Gašpar Madlo, 59 ročný, povolaním vodoinštalatér, člen KSS. Už dlhšiu dobu pracuje ako
člen MsNV a ako člen rady. Pracoval veľmi aktívne, najmä v nábore do JDR. Je otvorený
a priamym jednaním vie zabezpečiť dôkladnosť práce ním riadenej. Úspešne zastával
funkciu predsedu poľnohospodárskej komisie.
Juraj Nosko, 42 ročný, riaditeľ Okresného stavebného podniku, člen KSS od roku 1945.
Pochádza z maloroľníckej rodiny, v práci je svedomitý, aktívne sa zúčastnil Februárových
udalostí a odvtedy pracuje v ľudovej správe. Zvlášť dobre sa osvedčil ako predseda komisie
pre kúpeľníctvo a cestovný ruch.
Mária Nováková, pôvodným povolaním úradníčka, členka KSS. Pochádza z robotníckej
rodiny. Je členkou KV KSS, od roku 1958 úspešne zastávala funkciu II. námestníka predsedu
MsNV a od januára 1960 funkciu tajomníka MsNV v Piešťanoch. Jej pracovná morálka je
príkladná, otázky riešila správne a je dobre oboznámená so školskou otázkou.
Ján Palec, 42 ročný, predseda Jednotného roľníckeho družstva v Piešťanoch, kandidát
KSS. Pochádza z maloroľníckej rodiny, pracoval ako agronóm na Strojno-traktorovej

stanici v Piešťanoch, neskoršie na JRD v Piešťanoch. V tejto funkcii pracuje iniciatívne
a zodpovedne.
Leopold Sordyl, 39 ročný sochár, bezpartajný. Už predtým sa uplatnil ako člen Rady
MsNV. Je rozvážny, obetavý, v práci dôsledný. V Rade Mestského národného výboru
úspešne zastával funkciu predsedu sociálneho zabezpečenia.
Emil Záhoranský, 53 ročný, učiteľ, člen KSS od roku 1945. Pochádza z robotníckej
rodiny, úspešne pracuje ako učiteľ; ako člen Mestského národného výboru a člen Rady
v minulom volebnom období sa osvedčil ako veľmi rozvážny a iniciatívny funkcionár, ktorý
dobre pozná problémy nášho mesta.
Stále komisie MsNV v Piešťanoch
Na zasadnutí MsNV v Piešťanoch dňa 25. júna 1960 boli vytvorené stále komisie
Mestského národného výboru a súčasne boli zvolení ich predsedovia a členovia.
Je desať stálych komisií Mestského národného výboru v Piešťanoch. Sú to:
Plánovacia komisia. Predseda: Vlastimil Kostelný. Tajomník: Milan Vereš. Členovia
komisie: Daniel Kunic, Štefan Kuropka, Štefan Pinček, dr. Július Koska, Jozef Kabát,
Ladislav Safko, Jozef Kubo.
Komisia pre miestne hospodárstvo a priemysel. Predseda: Jozef Kabát, Tajomník: Štefan
Hanic, Členovia komisie: Ružena Vavrová, Viktor Voderadský, Elemír Svitek, Magda
Šnajdárová, Milan Čambor, Oskár Suchý, Michal Urban, Ján Daňo, Ján Vršanský.
Komisia pre školstvo a kultúru. Predseda: Mária Nováková. Tajomník: Jana Vašková;
členovia komisie: Mária Vavrová, Ján Ďuriš, Mária Holečková, Mária Bagáčová, Ján Kiňo,
Ján Mišura, Mária Štefková, Ján Židek, Michal Sebedínsky.
Komisia finančno-rozpočtová. Predseda: ing. Jozef Kočár. Tajomník: Štefan Pinček.
Členovia komisie: Michal Orviský, Vilma Cviková, Mariana Mičková, Viliam Šimo,
Vladimír Beer, Margita Ščevková, Bohuš Hrnčír, František Cesnek.
Komisie pre obchod a cestovný ruch. Predseda komisie: Juraj Nosko. Tajomník: Bohuslav
Jánsky. Členovia komisie: Matilda Melicherová, Emil Záhoranský, Katarína Rubaninská,
Jozef Michálek, Viera Lapárová, Marta Nešťuková, Mária Nižňanská, Zlata Slezáková,
Oldřich Fencl, Jozef Vaverčák, Karol Čapka.
Komisia pre výstavbu. Predseda: Ondrej Daniš. Tajomník: Štefan Nedorost. Členovia
komisie: Jozef Ondris, Julius Švarc, Ján Mišák, Jozef Košinár, Ľudovít Nagy, Pavla Oslanská,
ing. Ján Gaži, ing. Pavol Summer, ing. Štefan Stanek.
Komisia poľnohospodárska: Predseda: Gašpar Madlo. Tajomník: Rudolf Bartoš. Členovia
komisie: Michal Vavro, Jozef Dvorák, Ján Palec, Mikuláš Kičin, Pavol Zelka, Michal
Pavlovič, Jaroslav Vrábel, Štefan Mišík, Ondrej Filöp, Jaroslav Balšan, Ján Guspán.
Komisia zdravotno-kúpeľná: Predseda: Štefan Kubo; tajomník: Jana Vašková. Členovia
komisie: Mária Nováková, Mária Nižňanská, dr. František Vlček, Jiřina Ábelová; dr. Ladislav
Bertoli, Jaroslav Švec, dr. Ladislav Hansko, dr. Pavol Škodáček, dr. Mária Poláková.
Komisia sociálneho zabezpečenia. Predseda: Leopold Sordyl. Členovia komisie: Mária
Nováková, Michal Ondrášik, Zuzana Hroncová, Vlasta Šuteková, Štefan Kubo st.
Komisia pre ochranu verejného poriadku. Predseda: Ján Belan. Tajomník: Michal Šugra.
Členovia komisie: Mária Nedorostová, Jozef Hanšut, Katarína Horská, Ján Mĺkvy, Jaroslav
Michálik.

Podľa zákona o zvýšení právomoci národných výborov značne sa zväčšila aj právomoc
komisií, ktoré sú výdatnými pomocníkmi národných výborov na každom úseku práce.
Zriadenie odborov Rady MsNV
Odbory Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch boli vytvorené dňa 25. júna
1960 na zasadnutí MsNV. Súčasne boli zvolení aj vedúci jednotlivých odborov Rady.
Finančný odbor. Má 7 pracovníkov a vedúcim odboru je Štefan Pinček.
Odbor miestneho hospodárstva a obchodu. Má 4 pracovníkov a vedúcim odboru je Štefan
Hanic.
Odbor školstva, kultúry, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia. Má 3 pracovníkov
a vedúcim odboru je Jana Vašková.
Odbor poľnohospodársky. Má 2 pracovníkov. Vedúcim odboru je Rudolf Bartoš.
Odbor pre vnútorné veci. Má 9 pracovníkov a vedúcom odboru je Michal Šugra.
Odbor pre výstavbu. Má 3 pracovníkov. Vedúcim odboru je ing. Ján Gaži.
Mestská plánovacia komisia. Má 2 pracovníkov. Vedúcim odboru je Milan Vereš.
Podniky a zariadenia vo správe MsNV
Vo správe Mestského národného výboru v Piešťanoch budú aj naďalej tieto podniky
a zariadenia:
I. na úseku miestneho hospodárstva:
1) Podnik komunálnych služieb mesta Piešťany. Ročný plán výkonov podniku činí
8,008.000 Kčs, ročný plán tržieb obyvateľstva 4,160.000 Kčs. Riaditeľom podniku je Pavol
Kľúčovský.
2) Domová správa v Piešťanoch. Zabezpečuje úlohy na úseku správy bytového majetku.
K 25. júnu 1960 spravovala 799 bytových jednotiek. Správcom je Ján Feranec.
3) Správa miestnych služieb pri Mestskom národnom výbore. Zabezpečuje úsek
neplatených služieb. Je to rozpočtová organizácia Mestského národného výboru a celkový
rozpočet činí 7,200.000 Kčs ročne. Do úloha tejto organizácie je zahrnutá údržba a opravy
komunikácií, starostlivosť o zeleň a parky mesta. Vedúcim je Štefan Ocvirk.
4) Prevádzkáreň pre ťažbu štrkov a pieskov, zriadená pri Mestskom národnom výbore.
Vedúcim je Ján Daňo.
II. Na úseku školstva a kultúry.
Na tomto úseku pôjde hlavne o zabezpečovanie uznesení Ústredného výboru KSČ o dovŕšenie
kultúrnej revolúcie a o ďalší rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov i obyvateľstva so zreteľom
na zkvalitnenie výchovy k vedeckému svetonázoru.
Úsek zahrňuje tieto školy a zariadenia:
1) Materská škola č. 1. Vedúcou je Cecília Bolerázska.
2) Materská škola č. 2. Vedúcou je Anna Ferancová.
3) Materská škola č. 3. Vedúcou je Emília Andrášiková.
4) Materská škola č. 4. Vedúcou je Helena Holičková.
5) Osemročná škola. Riaditeľom je Ján Židek.
6) Deväťročná škola. Riaditeľom školy je Michal Sebedínsky.

7) II. Deväťročná škola. Riaditeľom je Peter Poprac.
8) Jedenásťročná stredná škola. Riaditeľom je Ladislav Kumprecht.
9) Osobitná škola. Riaditeľkou školy je Božena Šimovičová.
10) Škola pri Detskom rehabilitačnom ústave. Riaditeľom školy je Pavol
Riška.
11) Družina mládeže II. Vedúcou je Otília Kubínyvá.
12) Družina mládeže III. Vedúcou je Helena Archelová.
13) Hudobná škola. Riaditeľom je Juraj Borodáč.
14) Kino Moskva. Vedúcou je Katarína Horská.
15) Kultúrne a spoločenské stredisko. Riaditeľom je Tomáš Turčan.
16) Mestské múzeum. Riaditeľom je Ján Mulík.
17) Dom pionierov a mládeže. Riaditeľom je Ján Minárik.
18) Mestská ľudová knižnica. Vedúcou je Maša Miezgová.
III. Na úseku zdravotníctva.
1. Detské jasle č. 1. Vedúcou je Alžbeta Turanová.
2. Detské jasle č. 2. Vedúcou je Jolana Šišková.
3. Miestna hygienická stanica. Vedúcim je dr. Ladislav Bertoli.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch riadi a usmerňuje tieto podniky
a zariadenia a súčasne menuje a odvoláva ich riaditeľov a vedúcich.
Nová územná reorganizácia
Dovŕšenie výstavby socializmu v našej vlasti si vyžiadalo novú územnú reorganizáciu.
Kraje, ktoré boli zriadené dňom 1. januára 1949, už nevyhovovali. Podobne aj okresy
už nezodpovedali rozloženosti a riadeniu výroby. Preto dňom 1. júla 1960 začali svoju
pôsobnosť novozriadené kraje a okresy. Prv na území našej republiky bolo 19 krajov, po
novej územnej reorganizácii máme 10 krajov. Na Slovensku bolo 6 krajov, teraz sú tri a to:
Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský. Zmenšil sa aj počet okresov a boli
vytvorené okresy väčšie. Piešťany prestali byť sídlom okresu a boli začlenené do okresu
Trnava, ktorý patrí do Západoslovenského kraja.
Piešťany boli sídlom okresu od roku 1854. Patrilo k nemu 23 obcí. V roku 1900 piešťanský
okres mal 8 notariátov a 25 obcí s 21.000 obyvateľmi. V roku 1920 bola prevedená
reorganizácia okresov na Slovensku. Okres Piešťany bol zväčšený, mal 34 obcí a 38.729
obyvateľov.
V priebehu rokov 1945 až 1955 v rámci okresu došlo k niekoľkým zmenám. K okresu
Piešťany boli pričlenené tieto obce z okresu Nové Mesto nad Váhom: Modrová, Modrovka,
Stará Lehota, Nová Lehota a Pobedím. Niektoré obce sa zlúčili do jednej obce ako Stráže
s Krakovanmi a Ťapkové s Veselým. Vylúčením z Vrbového sa vytvorila nová obec Prašník.
V roku 1960 okres Piešťany mal 36 obcí a 54.300 obyvateľov.
Súpis hospodárskych zvierat
K 1. júlu 1960 v našom meste sa previedol súpis hospodárskych zvierat. Zistený stav sa
týkal 1350 držiteľov hospodárskych zvierat a bol tento:
Hovädzí dobytok 1.332 kusov. Z toho kravy 560 kusov. Ošípané spolu 2.857 kusov. Z toho
prasníc 279 kusov. Hydiny spolu 19.827 kusov. Z toho sliepok 8.109, husy 2.697, kačíc

4.605, moriek 352 kusov. Ovce 463, kozy 43, kone 205 kusov. Z toho na JRD pripadalo:
hovädzí dobytok 500; z toho kravy 181, ošípané 970, kone 26, hydiny 4.584, z toho sliepok
1.535.
Komisie Rady MsNV v Piešťanoch
Dňa 5. júla 1960 Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch schválila návrh na
zloženie komisií Rady MsNV.
Komisie Rady sú tieto:
1) Trestná komisia. Má 9 členov a jej predsedom je Michal Šugra.
2) Bytová komisia. Má 7 členov a jej predsedom je Jozef Janiska.
3) Dislokačná komisia. Má 6 členov. Predsedom komisie je Štefan Hanic.
4) Komisia pre riešenie cigánskej otázky. Pôsobí výchovne na občanov
cigánskeho
pôvodu, poučuje ich o zdravotno-hygienických zásadách, o zachovávaní zásad socialistického
spolunažívania. Predsedom je Vladimír Dugát. Členmi komisie sú: Juraj Toráč, Anna
Švecová, Mária Mattošová a Edita Belhová.
5) Kádrová komisia. Má 8 členov a jej predsedom je Mária Nováková.
Komisie sú výdatnými pomocníkmi Rady mestského národného výboru.
Plavci z NDR v Piešťanoch
Dňa 16. júla 1960 privítala telocvičná jednota Slovan kúpele Piešťany v našom meste
plavcov a pólistov z Nemeckej demokratickej republiky a to Sportclub Wissenschalt Leipzig.
Hosťami tohto športového plaveckého oddielu boli v dňoch 2.-7.októbra 1959 plavci
a pólisti T.J. Slovan kúpele Piešťany. Zájazd sa po všetkých stránkach vydaril. V ňom neišlo
ani tak o získanie bodov a víťazstiev, ale viac išlo o nadviazanie družby plavcov z Piešťan
so športovcami z Nemeckej demokratickej republiky.
Dňa 16. júla 1960 hosťami plaveckého oddielu Piešťany boli zase priatelia a plavci
z Lipska. O 16. hod. na kúpalisku Eva v Piešťanoch bolo plavecké a vodnopólové stretnutie
a dňa 17. júla bolo stretnutie na kúpalisku Čajka v Bojniciach. V oboch stretnutiach zvíťazili
piešťanskí plavci.
Ligové družstvo vodného póla T J Slovan Piešťany patrí medzi najlepšie v republike.
Jeho členmi sú: Ladislav Bačík, majster športu, 26 ročný, stály reprezentant ČSSR, najlepší
strelec vodnopólového družstva. Je mnohonásobným majstrom ČSSR v plávaní na 100 m
znak. Ako plavec zúčastnil sa olympijských hier v Melbourne.
Štefan Reisenbüchler, 21 ročný, reprezentant ČSSR vo vodnom póle. Je útočníkom
družstva a hrá tiež v obrane. Viackrát už reprezentoval našu republiku v dorasteneckom
družstve. Je menovaný do olympijského družstva.
Štefan Frič, 22 ročný, je viacnásobným reprezentantom ČSSR v plávaní crawl na stredné
trate. Hrá záložníka a je tiež dobrým strelcom.
Anton Kajlich, 17 ročný, brankár. V poslednom ročníku zaradil sa v lige medzi najlepších
brankárov súťaže. Je menovaný do olympijského družstva.
Juraj Majerčák, 20 ročný, ma funkciu obráncu. Je menovaný do širšieho vodnopólového
družstva ČSSR.
Milan Čambor, 24 ročný, obránca. Osvedčil sa v družstvách Slávie Bratislava, Dukla

Praha a teraz hrá záložníka.
Peter Kováč, 19 ročný. Hrá záložníka aj útočníka. Je stálym reprezentantom ČSSR
v plaveckých súťažiach, majster ČSSR v dorasteneckom družstve.
Peter Pollák, 20 ročný. Vyrástol z dorasteneckého družstva a hrá útočníka; má rozhodnú
hru a vytrvalosť.
Pavol Benko, 19 ročný. Je nováčikom v ligovom družstve, tiež je zaradený do juniorskeho
družstva ČSSR.
Miroslav Frič, 18 ročný, dorastenecký preborník na 100 m a 200 m motýlik. Od roku
1959 je v reprezentačnom družstve ČSSR.
Trenérom vodnopólového družstva je dr. Milan Škarka, bývalý hráč vodnopólového
družstva Slovan Piešťany.
Cena Slovenska
Dňa 17. júla 1960 konal sa v Piešťanoch II. ročník rýchlostných motocyklových pretekov
o Cenu Slovenska pod záštitou Slovenského výboru Sväzarmu. Na pekne upravenej trati
Ceny Slovenska o dĺžke 7.250 m prebiehali tuhé boje našich a zahraničných pretekárov.
V II. ročníku pretekov o Cenu Slovenska po prvý raz bola súťaž sidecarov.
V kategórii do 125 ccm štartovalo 32 pretekárov. Prvú cenu získal Malina, druhú Bartoš
a tretiu Zipek, všetci naši závodníci.
V kategórii do 250 ccm prvý bol Lukšík, druhý Srkal, obaja československí pretekári.
Tretie miesto obsadil Weber z Nemeckej demokratickej republiky.
V triede do 350ccm preteky boli najzaujímavejšie. Tu dominovali naše jawy. Majstri
športu František Šťastný a Gustáv Havel získali veľký náskok aj pred najlepším zahraničným
pretekárom Dickom Daleom, takže už od začiatku nebolo pochyby o ich víťazstve. Naši
pretekári obsadili prvé a druhé miesto, Angličan Dale tretie. Šťastný dosiahol priemernú
rýchlosť 129,6 km/hod.
S veľkým záujmom očakávané preteky do 500 ccm priniesli boj hodný obdivu. Zaslúžil sa
o to československý pretekár Šťastný, ktorý na svojej Jawe 350 doslovne „naháňal“ Daleho,
ktorý jazdil na stroji Norton-Max o kubatúre 500 ccm. Na štarte bolo 23 strojov, z toho 6
z ČSSR.
Prvé miesto obsadil Angličan Dale, ktorý dosiahol rýchlosť 132,1 km/hod. Druhé miesto
získal Šťastný a tretie maďarský pretekár Kurucz.
V preteku sidecarov štartovalo 17 strojov. Zvíťazil československý pretekár Steiner so
spolujazdcom Wernerom.
Druhý ročník Ceny Slovenska možno považovať za veľký úspech našich pretekárov
i strojov. Zo 44 zahraničných pretekárov iba Daleovi sa podarilo zvíťaziť. Najúspešnejším
pretekárom bol Šťastný. Kladom pretekov bola dobrá organizácia, disciplinovanosť
divákov a tiež skutočnosť, že nedošlo k nijakej vážnejšej nehode. Do 100.000 divákov sa
zišlo na II. ročník „Ceny Slovenska“ v motorizme. A neľutovali. Odniesli si pekný športový
zážitok z dobrej úrovne pretekov. Nová trať „Ceny Slovenska“ nepriniesla síce prekonanie
rýchlostných rekordov, tak v triede do 500 ccm Hockingov traťový rekord z I. Ceny
Slovenska a to 155,6 km/hod. prekonaný nebol, za to bola dramatickejšia. Trať má 5 ľavých
a 3 pravé zákruty a tým sa stala náročnejšia voči jazdcom i strojom. A čo je najradostnejšie,
československí pretekári triumfovali i pri účasti 44 zahraničných pretekárov z 11 štátov
Európy.

Na výročnej členskej schôdzi Automotoklubu Sväzarmu v Piešťanoch bol prítomný
generálmajor Novek, ktorý vyznamenal zaslúžilých členov Automotoklubu a to Štefana
Kubu, dr. Bertoliho, Plintoviča, plukovníka Grznára a ďalších zlatými a striebornými
odznakmi „Za obetavú prácu“.
V. Piešťanský festival
V. Piešťanský festival v roku 1960 bol zameraný k oslavám 15. výročia oslobodenia
našej vlasti. Vo svojom dramatickom pláne zahrňoval tvorivé výsledky v oblasti umenia
a kultúry, ktoré sa dosiahli za 15 rokov slobodného života. Návštevníkom na koncertných
pódiách sa interpretovalo hodnotné umenie v nových formách umeleckého úsilia popredných
profesionálnych súborov a symfonických telies.
Finančné zabezpečenie Piešťanského festivalu bolo dotované príspevkom Mestského
národného výboru v Piešťanoch v sume 400.000 Kčs.
Otvorenie festivalu bolo 19. júna 1960 o 20. hod. v prírodnom divadle prejavom Štefana
Kubu, predsedu MsNV v Piešťanoch. Festivalové vystúpenia sa začínali o 20. hod., konali sa
v prírodnom divadle a koncertné predstavenia v liečebnom dome Slovan. Na V. piešťanskom
festivale, ktorý obsahoval 12 podujatí, odzneli 4 symfonické koncerty v podaní Štátnej
filharmónie v Brne, Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy a Slovenskej filharmónie.
Koncerty dirigovali: Jaroslav Vogel, Václav Neumann a Zděnek Bílek. Na symfonických
koncertoch spolu s vokálnymi a inštrumentálnymi sólistami účinkovalo 394 umelcov.
Na javisku v prírodnom divadle bolo uvedených 5 inscenácií. Z toho bolo jedno operné
predstavenie v podaní divadla J.G.Tajovského v Banskej Bystrici, dve vystúpenia baletného
súboru Štátneho divadla v Košiciach a Slovenského národného divadla v Bratislave.
Taktiež v rámci V. piešťanského festivalu vystúpila činohra P.O. Hviezdoslava s komédiou
W.Shakespeara „Veselé panie z Windsoru“. Iba toto predstavenie videlo 3.200 divákov.
Koncertné pódiá patrili klavírnemu vystúpeniu Františka Raucha, baletnému večeru
sólistov Štátnej opery v Bukurešti a Večeru piesní a tancov v podaní Lúčnice. Po úspešnom
vystúpení sólistov Štátnej opery v Bukurešti, ktoré sa uskutočnilo 28. júla 1960, vyvrcholili
festivalové podujatia vystúpením Lúčnice, ktorá na záver V. piešťanského festivalu uviedla
dňa 31. júla bohatý program. Zhodnotenie festivalu a jeho zakľúčenie previedol nový
predseda MsNV v Piešťanoch s. Rudolf Habán.
Celkový počet všetkých účinkujúcich umelcov na festivale bol 961. I napriek nepriaznivému
počasiu zúčastnilo sa ho takmer do 14.000 návštevníkov. Celkový príjem za vstupenky
a odpredané programy bol 73.155 Kčs.
V rámci festivalových podujatí bola otvorená výstava „Život a dielo Frederyka Chopina“.
Výstava u návštevníkov festivalu vzbudila živý záujem.
Obecenstvo festivalových podujatí pozostávalo z domácich a početných zahraničných
hosťov. V Piešťanoch liečiaci sa pacienti mali možnosť vidieť bohatý umelecký program.
Umelecká úroveň V. piešťanského festivalu bola vyššia a náročnejšia ako v predošlých
rokoch. Prípravu festivalu robil Sekretariát Piešťanského festivalu. Výdatnú pomoc mu
poskytol festivalový výbor, v ktorom horlive a nezištne pracovali Vlastimil Kostelný, Ján
Židek, Mária Halečková, Juraj Borodáč a ešte ďalší.
Veľká pozornosť sa venovala aj propagácií festivalu. V tlači o piešťanskom festivale
sa objavilo 82 článkov a zpráv, 29 fotografií a Československý rozhlas vysielal 19
zpráv. Rozhlasom priamym prenosom sa vysielali dva koncerty. Propagácia sa konala aj

prostredníctvom televízie. Priamym prenosom sa vysielal záverečný program a to vystúpenie
Lúčnice. Propagácia sa robila aj plagátmi.
Rada mestského národného výboru schválila zloženie pracovného festivalového výboru
na rok 1961. Predsedom výboru je Vlastimil Kostelný. Členmi výboru sú: Mária Nováková,
Mária Halečková, Juraj Borodáč, Ján Židek, Jana Vašková, dr. Hansko, Tomáš Turčan,
Emil Záhoranský, za Okresný národný výbor Mateička, za povereníctvo školstva a kultúry
Kovářová a za Sväz slovenských skladateľov ing. Ďuriš.
Do čestného predsedníctva Piešťanského festivalu boli zvolení: Vasiľ Biľak minister,
Jozef Vrabec, riaditeľ rozhlasu, Ivan Thurzo, riaditeľ Slovenského národného divadla, dr.
Zdena Bokesová, pracovníčka Povereníctva školstva a kultúry, Dezider Kardoš, hudobný
skladateľ, Peter Porubeň, poslanec Slovenskej národnej rady, Štefan Brenčič, predseda
Krajského národného výboru, Štefan Kuropka, poslanec Národného zhromaždenia, predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch a predseda Okresného národného výrobu
v Trnave.
Výstava piešťanských výtvarníkov
V študovni marxizmu-leninizmu v Piešťanoch otvorili v mesiaci auguste 1961 výstavu
štyroch piešťanských výtvarných umelcov: maliara Aurela Kajlicha, Ctibora Krčmára
a sochára Ladislava Ľudovíta Polláka a Valeriána Vavru. Výstavu usporiadali pod patronátom
Sväzu slovenských výtvarných umelcov a Kultúrneho strediska mesta Piešťany z príležitosti
15. výročia oslobodenia našej vlasti.
Aurel Kajlich, známy grafik, už na výstave v Bratislave upozornil na svoje umenie jemnou
olejovou technikou a na idylických krajinkách. Na výstave v Piešťanoch návštevníci najviac
obdivovali jeho obraz Stavba kolonádného mostu a tiež kompozíciu „Pravda chudoby“.
Ctibor Krčmár má cit pre portrét a drobnú figurálnu maľbu. Na výstave upútali pozornosť
dva portréty dedinských dievčat a drobné obrázky s výjavmi z kúpeľného mesta niektoré
krajinky.
Akademickí sochári Pollák a Vavro už dlhší čas tvoria v našom meste. Vynikli
v monumentálnom umení. Vavrovým dielom je pamätník oslobodenia na Stalinovom námestí
v Piešťanoch. Pollákovým známym dielom je Pamätník Slovenského národného povstania
v Španej doline. Vavro a Pollák po tri roky úspešne pracovali na reštaurácii barokového
stĺpa na námestí v Kremnici. Na výstave vynikal Pollákov portrét dievčaťa z lipového dreva
a viaceré reliéfy, napr. Radostná mladosť a ukážky z už realizovaných reliéfov na rozličných
budovách.
Z Vavrových diel upútali portréty a figurálne kompozície, napr. Matka s dieťaťom
a Spomienka na matku. Výstava splnila svoj účel, jej návštevníci, najmä kúpeľní hostia,
obdivovali formu i obsah umeleckých diel, ktoré konkretizujú blízkosť k pracujúcemu ľudu
a tak stoja na platforme socialistického umenia.
Výstavba závodu Tesla v Piešťanoch
Podľa uznesenia vlády č.273/60 v sídlach bývalých okresov sa majú vytvárať podmienky
pre rozširovanie pracovných príležitosti.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vyvíjala veľké úsilie umiestniť do
niektorých objektov, uvoľnených reorganizáciou, vhodnú výrobu, ktorá by poskytla
zamestnanie hlavne ženám.

Po viacerých komisionálnych jednaniach a prevedených prieskumoch pracovníkmi
Slovenskej plánovacej komisie dospelo sa k uzáveru, že umiestnenie výroby a neskoršie
výstavba nového závodu je pre Piešťany nevyhnutná. Preto už v III. päťročnici v našom
meste sa začne s výstavbou závodu Tesla. Na dobu dvoch až štyroch rokov, teda do
ukončenia výstavby nového závodu bude výroba umiestnená v budove bývalého Okresného
národného výboru v Piešťanoch, kde sa počíta sa zamestnanosťou až 400 ľudí, z toho vyše
50 % žien. Národný podnik Tesla v Rožňove do uvedenia nového závodu do prevádzky
si zaškolí v tomto podniku základný káder pracovníkov a po uvoľnení tohto objektu bude
v ňom zriadená priemyselná školy elektrotechnická.
V závode sa budú vyrábať špeciálne elektrónky plnené plynom, priemyslové polovodiče
a jednoúčelové stroje. Závod v roku 1964 má mať 650 pracovníkov a hrubá hodnota výroby
má byť 58 miliónov Kčs. V roku 1968 počet pracovníkov je plánovaný na 1800 a hrubá
hodnota výroby predstavuje sumu 230 miliónov Kčs ročne. Celková úžitková plocha závodu
bude 18.000 m² a plánovaný náklad na výstavbu je 60 miliónov Kčs, zabezpečených v III.
päťročnici.
Prvá časť závodu bude uvedená do prevádzky v treťom štvrťroku 1965. Podnik má
byť umiestnený v priestore „Červené vŕby“ za nádražím a Piešťany v ňom získajú vítanú
pracovnú príležitosť pre svojich obyvateľov.
Reumatologický kongres v Piešťanoch
V dňoch 21. až 26, septembra 1960 konal sa v Piešťanoch v liečebnom dome Slovan
významný reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou. K zabezpečeniu prípravných
prác bol utvorený organizačný výbor v tomto zložení: doc. Dr. Siťaj, dr. Manca, dr. Hansko,
dr. Škodáček, ing. Nižňanský, ing. Huska a Fencl, všetci z Piešťan, ďalej prof. Hensel,
dr. Fruska z Bratislavy, dr. Vojtíšek z Prahy, zástupcovia ministerstva zdravotníctva, OV
KSS a zástupca Československej lekárskej spoločnosti. Sjazdový znak a odznak vypracoval
Aurel Kajlich. Oficiálnymi jazykmi kongresu boli ruština, angličtina, francúzština, nemčina,
slovenčina a čeština.
Referáty o aktuálnych problémoch reumatológie predniesli vedeckí pracovníci z Bulharska,
Dánska, Fínska, Francúzska, Itálie, Maďarska, Nórska, Sovietskeho zväzu, Švédska, USA,
Veľkej Británie a Československa.
Sekretárom kongresu bol dr. ing. Chorvát. Zpráva o konaní toho sjazdu bola publikovaná
v 95. odborových vedeckých časopisoch začiatkom r. 1960 a bolo zaslaných do 3.000
pozvánok.
Zo socialistických krajín na kongres prišlo 83 účastníkov a z 15 kapitalistických štátov
42. Československých účastníkov bolo 253. Celkový počet účastníkov kongresu bol 378.
Na vedeckých zasadnutiach bolo 78 referátov, 37 českých a slovenských a 41 zahraničných,
z toho na Sovietsky zväz pripadlo 8 referátov, na Itáliu 4, Maďarsko 4, Veľká Británia 2,
Švédsko 2, Dánsko 2, Bulharsko 2, Fínsko 2, Austrália 2, Nemecká spolková republika 1,
USA 1.
Dňa 21. septembra 1960 o 9. hodine bolo oficiálne otvorenie kongresu, ktoré previedol
predseda reumatologickej komisie Československej lekárskej spoločnosti prof. dr. Lenoch
a to latinským prívetom. Pozdravné prívety predniesli povereník zdravotníctva Török,
predseda MsNV v Piešťanoch Rudolf Habán a riaditeľ Československých štátnych kúpeľov

v Piešťanoch dr. Hansko.
Program kongresu bol nasledovný:
20. septembra 1960: príchod hostí.
21. septembra: celý deň prednášky a diskusie, večer v Thermii Palace soznamovací večierok.
22. septembra: dopoludnia prednášky, odpoludnia o 16. hod. odchod autokarom do Bratislavy
na prehliadku mesta a na návštevu slovenskej opery „Krútňava“, prevedenej na počesť
sjazdu v Piešťanoch.
23. septembra: dopoludnia prednášky, večer spoločný banket v Thermia Palace.
24. septembra: dopoludnia prednášky a zakončenie sjazdu.
25. septembra: letecký zájazd do Vysokých Tatier s prehliadkou Starého Smokovca. Večer
prílet do Piešťan. Zahraniční hostia boli ubytovaní v Thermii Palace, ostatní v hoteloch
Victoria Regia, Eden a Lipa. Kongres mal vysokú úroveň. Referáty predniesli významní
svetoví reumatologovia, napr. akademik Nesterov, dr. Cohen, prof. Herbert. Zvlášť
významná bola prítomnosť dvoch najväčších chirurgov a to prof. Herberta z Francúzska
a dr. Vainio z Fínska. Dňa 24. septembra o 16. hod. bolo slávnostné odhalenie pamätnej
dosky na liečebnom dome Slovan, kde v roku 1926 bol daný základ pre založenie Svetovej
ligy proti reumatizmu. Pamätnú dosku v prítomnosti účastníkov kongresu odhalil predseda
európskej ligy proti reumatizmu dr. Robercci.
Zahraniční účastníci kongresu sa mohli presvedčiť o vysokej úrovni poskytovaných
zdravotníckych služieb u nás. Z prednášky doc. Dr. Siťaja a dra Hansku sa mohli presvedčiť
o vysokej vedeckej úrovni nášho zdravotníctva. Podľa návrhu dra Lenocha reumatologické
kongresy v Piešťanoch by sa mali konať každých päť rokov pod názvom „Piešťanské
reumatologické dni“. Tým by sa hodne prispelo aj k účinnej propagácii našich kúpeľov.
Rozpočet MsNV na rok 1961
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zasadnutí dňa 6. októbra 1960
prediskutovala a schválila návrh rozpočtu MsNV v Piešťanoch na rok 1961.
Príjmy na rok 1961 tvoria sumu 11,889.000 Kčs, výdavky 11,889.000 Kčs. Jednotlivé
kapitoly sú dotované takto: stavebníctvo – 920.000 Kčs, pôdohospodárstvo 20.000 Kčs,
školstvo a kultúra 3,543.000 Kčs, doprava 2,848.000 Kčs, vnútorný obchod 30.000 Kčs,
zdravotníctvo 923.000 Kčs, miestne hospodárstvo 3,350.000 Kčs.
Oslavy 43. výročia VOSR
Oslavy 43. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie konali sa v dňoch 6. a 7.
novembra 1960. Dňa 6. novembra o 13. hod. na Stalinovom námestí sa zhromaždili vo veľkom
počte pracujúci zo závodov, úradov a žiaci z piešťanských škôl. Po príchode hviezdicovej
štafety mieru bol slávnostný prejav o historickom význame Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie. Prejav predniesol predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Rudolf
Habán.
Z príležitosti osláv 43. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie prebehla naším
mestom južná štafeta priateľstva a mieru, nesúca pozdravy našich pracujúcich sovietskemu
ľudu. Oslavami 43. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie bol súčasne otvorený
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva. V jeho rámci konali sa v našom meste
prednášky a rôzne kultúrne akcie, oboznamujúce našich občanov o živote a práci sovietskeho
ľudu.

Mesiac československo-sovietskeho priateľstva sa ukončil 12. decembra v liečebnom
dome Slovan. Tu bola večer slávnostná akadémia, na ktorej bol najprv prejav z príležitosti
17. výročia podpísania Spojeneckej zmluvy so Sovietskym sväzom a po ňom nasledoval
bohatý kultúrny program žiakov Hudobnej školy.
Akcia zveľaďovania v roku 1960
Zveľaďovacia akcia je významným a trvalým budovateľským podujatím v našej republike.
Od jej vzniku v roku 1954 podstatne sa zlepšil vzhľad ulíc, verejných priestranstiev, parkov,
chodníkov a celkove boli vytvorené trvalé hodnoty veľkej ceny. Mestský národný výbor
v Piešťanoch venoval a venuje akcii zveľaďovania veľkú pozornosť a naše mesto každým
rokom je krajšie a bohatšie o nové diela, vybudované dobrovoľnou prácou našich občanov.
V akcii zveľaďovania v roku 1960 v našom meste bolo odpracovaných 123.946
brigádnických hodín. Za pomoci obyvateľov nášho mesta na území Piešťan v roku 1960 boli
prevedené práce v hodnote 2,039.000 Kčs pri finančnom náklade 1,166.000 Kčs. V rámci
tejto akcie bola dokončená prvá etapa všešportového štadiónu. Ďalej boli vybudované
parkové komunikácie v hodnote 314.000 Kčs.
Obyvatelia nášho mesta pochopili význam akcie zveľaďovania a svojou obetavou
a dobrovoľnou prácou prispievajú pri budovaní a skrášľovaní svojho mesta.
Činnosť výboru žien v roku 1960
Výbor žien pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch od svojho založenia r. 1952 je
dôležitou verejnou zložkou a plní významné úlohy. Aj v roku 1960 jeho činnosť v našom
meste bola významná a bohatá. Výbor žien má 17 členiek a 173 aktivistiek. Predsedníčkou
výboru žien od roku 1954 je Mária Mattošová, zaslúžilá učiteľka na Jedenásťročnej strednej
škole v Piešťanoch. Zo 17 členiek je 8 robotníčiek, 1 členka JRD a 8 žien z radov pracujúcej
inteligencie. V roku 1960 bolo 18 schôdzí výboru a 10 schôdzí s aktivistkami. Na schôdzkach
boli prednášky politické, zdravotnícke, poľnohospodárske a iné. Výbor žien intenzívne
sa zaoberal výchovou socialistického človeka, ateistickou výchovou, výchovou občanov
cigánskeho pôvodu, úlohami výkupu poľnohospodárskych výrobkov, starostlivosťou o detí
v materských školách, jasliach a v družinách mládeže.
Výbor žien organizoval besedy so ženami z pracovísk a domácností. Diskutovalo sa
o napredovaní nášho JRD, o význame MsNV, o živote a práci žien v Sovietskom zväze,
o mierovej politike socialistického tábora a pod. V roku 1960 Výbor žien dňa 1. augusta
zorganizoval brigádu na pomoc JRD v žatve a mlatbe. Brigády sa zúčastnilo 103 žien
z nášho mesta a odpracovali 515 hodín. 2. augusta zase bola brigádnická pomoc žien Štátnym
majetkom v počte 35 žien.
Zásluhou dobrej agitačnej práce členiek Výboru žien v závodoch nášho mesta 15. výročie
oslobodenia našej vlasti a 50. výročie Medzinárodného dňa žien bolo privítanie i ženami
v domácnostiach, ktoré prijali a uskutočnili množstvo hodnotných záväzkov. Ich hodnota
bola 707.024 Kčs, v čom je zahrnuté aj 17.800 brigádnických hodín na skrášlenie mesta
a okolia závodov.
Z príležitosti Medzinárodného dňa žien najlepšie členky výboru žien boli prijaté predsedom
Mestského národného výboru a vedúcim tajomníkom Okresného výboru KSS. Za obetavú
prácu boli vyznamenané tieto členky Výboru žien: Vrbová, Švecová, Augustinová, Lošáková,
Stračárová, Ábelová, Lešnická a Slobodová. Predsedníčka výboru žien s. Mária Mattošová

bola v roku 1959 ako vzorná pracovníčka prijatá z príležitosti Medzinárodného dňa žien
prezidentom republiky s. Antonínom Novotným na pražskom hrade.
V roku 1960 členky Výboru žien účinne pomáhali pri voľbách vo Národného zhromaždenia,
Slovenskej národnej rady a Mestského národného výboru. Pracovali ako členky volebných
komisií, usmerňovali ženy v meste a presvedčovali ich o správnosti politiky našej strany.
Zásluhou práce Výboru žien vyrástli nám ženy politicky vyspelé a nadšené budovateľky
našej socialistickej vlasti.
JRD v Piešťanoch
V roku 1960 Mestský národný výbor v Piešťanoch venoval sústavne veľkú pozornosť
hospodáreniu Jednotného roľníckeho družstva a rozšíreniu jeho členskej základne.
V intenzívnej náborovej akcii už na 4 súkromne hospodáriacich stredných roľníkov bolo
vytvorené celoobecné družstvo. V roku 1960 JRD v Piešťanoch opäť dosiahlo celý rad
dobrých hospodárskych výsledkov. Na mimoriadnej členskej schôdzi v decembri 1960
prijali do družstva 73 nových členov, ktorí doposiaľ individuálne obrábali posledných 450
ha pôdy v piešťanskom chotári. Na túto mimoriadnu členskú schôdzu zavítala delegácia
OV KSS, vedená tajomníkom s. Jánom Bórym a delegácia Okresného národného výboru na
čele s predsedom s. Ľudovítom Gabrielom. Predseda MsNV v Piešťanoch s. Rudolf Habán
odovzdal družstevníkom pozdrav Rady Mestského národného výboru a ubezpečil ich, že
družstevníci majú zabezpečenú všestrannú pomoc od štátu, robotníckej triedy a komunistickej
strany. S tou podporou a svojou vytrvalou prácou si vybudujú šťastný a radostný život.
Počet členov družstva i s rodinnými príslušníkmi v roku 1960 bol 182. V rastlinnej výrobe
pracovalo 129 členov, v živočíšnej výrobe 42, v údržbe 2, v administratíve 9. Hektárové
výnosy družstva v roku 1960 boli tieto: u pšenice 35 q, u jačmeňa 40 q, u kukurice 36
q, u cukrovky 480 q, u zemiakov 268 q, a u kukurice na siláž 510 q. I pri nepriaznivom
počasí v roku 1960, hlavne v čase žatvy a mlatby, dosiahnuté výsledky družstva svedčia
o svedomitej i odbornej práci členov družstva.
V živočišnej výrobe družstvo i naďalej venovalo pozornosť hlavne chovu hospodárskych
zvierat. Hovädzieho dobytka družstvo malo 834 kusov a hydiny 2.400 kusov. V roku 1960
družstvo vyprodukovalo 393.000 litrov mlieka, 175.000 vajec, 582.000 hovädzieho mäsa
a 722.000 kg bravčového mäsa.
Vo februári 1960 konala sa výročná schôdza JRD v Piešťanoch, na ktorej piešťanskí
družstevníci hodnotili dosiahnuté hospodárske výsledky. Už v ranných hodinách 25. februára
schádzali sa v spoločenskej miestnosti „Na vŕšku“, aby si kriticky pohovorili o svojich
úspechoch i nezdaroch a urobili závery pre budúce roky. Po skončení funkčného obdobia
mali si zvoliť novú správu a prediskutovať plán na rok 1960, aby dorobili viac potravín pre
pracujúcich a tým pre družstvo a pre seba zabezpečili vyššie príjmy. Za predsedníckym
stolom sedeli predseda a podpredseda JRD, zástupcovia MsNV, ONV a OVKSS. Predseda
JRD s. Ján Ondrášik podal vo svojom referáte detailný rozbor hospodárenia družstva
a dosiahnuté výsledky v roku 1959 porovnával s výsledkami v roku 1958. V roku 1958 čistá
hodnota majetku družstva bola 2,472.726 Kčs, v roku 1959 už 5,360.261 Kčs, čiže vzrástla
o 2,887.535 Kčs. Prírastok trvalej hodnoty družstva ako aj ostatné výsledky poukazujú na
dobrú prosperitu JRD.
Po spoločnom obede členovia družstva pristúpili k voľbe novej správy družstva a revíznej
komisie. Za predsedu družstva bol zvolený s. Ján Palec, za podpredsedu s. Ján Ondrášik. Za

členov správy boli zvolení: Ján Mišura ml., Ján Adamec, Michal Radovský, Michal Ondrášik
ml., Mikuláš Kičin, Zuzana Čamborová a Emília Drličková.
Za členov revíznej komisie boli zvolení súdruhovia Vavro, Marek, Emília Moravčíková,
Halás a Michal Drlička ml.
Za desať rokov spoločného hospodárenia JRD v Piešťanoch dosiahlo pekné výsledky.
Svojím dobrým hospodárením sa dostalo medzi prvé družstvá v našom kraji. V podstate
má ukončenú výstavbu, dosiahnuté stavy a dobre zúrodnenú pôdu. Tak sú zaistené všetky
predpoklady pre jeho ďalší rozvoj a zveľaďovanie.
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch
V roku 1960 Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch presťahoval sa z Pionierskej ulice
č. 3 na ulicu Československej armády č. 43 do budovy, uvoľnenej Štátnymi majetkami. Toto
premiestnenie je pre Dom pionierov a mládeže veľmi vyhovujúce, lebo budova je v centre
mesta.
V roku 1960 Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch zameriaval svoju činnosť hlavne
na záujmovú činnosť pionierov. Vo forme inštruktáži poskytoval po celý rok pomoc
skupinovým vedúcim na školách v našom meste. Dom pionierov a mládeže v roku 1960 mal
24 záujmových krúžkov. Z nich bolo 8 náukových krúžkov, 2 telovýchovné, 10 technických
a 4 kultúrne. Krúžky navštevovalo 280 pionierov. V roku 1960 Dom pionierov a mládeže mal
5 stálych pracovníkov a pre vedenie záujmových krúžkov 4 externých vedúcich. V druhej
polovici roku 1960 pre sťahovanie a dlhšie trvanie adaptačných prác vyvíjali činnosť len 4
záujmové krúžky. V Dome pionierov a mládeže navštevujú skupinových vedúcich aj na ich
pracoviskách a poskytujú im metodickú pomoc.
Práca Domu pionierov a mládeže v Piešťanoch výdatne pomáha našim školám pri
prehlbovaní polytechnickej výchovy a vôbec pri výchove socialistického človeka.
Stavby v roku 1960
Aj v roku 1960 pokračoval v našom meste čulý stavebný ruch. Na decentralizovanú
investičnú výstavbu bolo vynaložené 2,072.500 Kčs, na miestne komunikácie 812.000
Kčs. V decentralizovanej investičnej výstavbe medzi najväčšie akcie patrila výstavba
Roosweltovej ulice. V rámci generálnych opráv sa začala úprava prednádražia. Ďalej sa
začalo s výmenou svietidiel v parku za žiarivkové. Tiež sa previedla rozsiahla oprava budov
a plynofikácie. Na neplánovaných akciách bola vytvorená práca v hodnote 1,939.000 Kčs.
V týchto akciách sa previedlo vyšetrovanie ciest o rozsahu 2.160 m², opravilo sa 7.425 m²
ciest a 2.400 m² chodníkov. V tejto akcii bolo vysadené 3.200 stromkov v parku a v meste.
Celková hodnota diela v plánovaných i neplánovaných akciách v roku 1960 je 3,798.000
Kčs.
Najdôležitejšie investície plánované rezortne boli tieto:
Rekonštrukcia kanalizačnej siete v meste v hodnote 5,528.000 Kčs; výstavba závodu Presná
mechanika nákladom 9,615.000 Kčs v roku 1960, stavba obilného sila nákladom 3,419.000
Kčs, výstavba výrobnej haly pre Rozvoj v hodnote 1,306.000 Kčs, hospodárska časť kúpeľov
v hodnote 104.000 Kčs, rekonštrukcia hotela Thermia nákladom 156.000 Kčs, rekonštrukcia
závodov reštaurácie a jedálne 501.000 Kčs, Benzina - výstavba servisnej stanice 1,582.000
Kčs, dokončenie výstavby haly pre ČSAD 341.000 Kčs, OÚNZ -výstavba kotolne 436.000

Kčs, Mlyny a pekárne - prístavba a rekonštrukcia keksárne 853.000 Kčs. Na najdôležitejšie
investície plánované rezortne v našom meste celkove bola vynaložená suma 24,597.000
Kčs.
V roku 1960 bolo dokončených 190 bytových jednotiek. Z toho na štátne byty pripadlo
122 a na súkromné 68 bytových jednotiek. Ešte rozostavených bytových jednotiek koncom
roku 1960 bolo 176. Z toho na štátne byty pripadá 73, na družstevné 103. Počet prihlásených
občanov nášho mesta do stavebného bytového družstva v roku 1960 bol 213. O družstevnú
bytovú výstavbu je veľký záujem.
Čsl. štátne kúpele
Balneologický a hydrologický prieskum v Československých štátnych kúpeľoch
v Piešťanoch v roku 1960 vo väčších rozmeroch sa nekonal. I naďalej sa pozorovali sondy,
založené v minulých rokoch.
Lôžkový fond Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1960 bol 1.404 postelí. Počet
lôžkodní bol 487.559. Na jedného lekára pripadalo 55 lôžok. V roku 1960 bol podaný tento
počet liečebných výkonov: 253.667 prírodných liečivých kúpeľov, 118.794 bahenných
zábalov, 234.394 masáží a vodoliečby, 5.004 inhalácií, 64.021 výkonov elektroliečby,
160.888 výkonov liečebného telocviku, 11.889 výkonov liečby prácou, 3.176 výkonov
podľa metódy Kenny, 34.772 očistných kúpeľov.
Plán liečebných výkonov v roku 1960 bol splnený na 109,3 %.
Počet odliečených pacientov
Počet odliečených pacientov v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a Vojenského
kúpeľného ústavu v Piešťanoch v roku 1960 bol 19.275 osôb.
Sociálne rozdelenie odliečených pacientov bolo nasledovné: 5.746 robotníkov, 1.531
rodinných príslušníkov robotníkov, 3.890 ostatných zamestnancov, 1.032 ich rodinných
príslušníkov, 496 družstevníkov, 51 ich rodinných príslušníkov, 1.880 samoplatiacich, 909
cudzincov, 2.243 ambulantne liečených z pridelenia okresného ústavu národného zdravia,
301 ambulantne liečených a platiacich, 452 vojakov a dôstojníkov.
Počet kúpeľných hostí zo zahraničia v porovnaní s minulými rokmi sa značne zväčšil.
Rozdelenie pacientov zo zahraničia podľa národnosti bolo: z Bulharska 7, z Maďarska 64,
z Nemeckej demokratickej republiky 341, z Poľska 66, z Rumunska 9, zo Sovietskeho zväzu
21, z Nórska 4, z Rakúska 44, z Kanady 33, z Indie 8, z Austrálie 8, z Veľkej Británie 21,
z Francúzska 24, z Luxemburska 3, zo Švajčiarska 4, zo Spojených štátov severoamerických
87, z Belgicka 23, z Fínska 65, z Holandska 5, z Nemeckej spolkovej republiky 13, z Itálie
18, z Dánska 10, zo Švédska 10, z Maroka 2, z Južnej Afriky 5, z Uruguay 4, zo Zjednotenej
arabskej republiky 1, z Mexika 2, z Kuby 3, z Monaka 1, z Iraku 2, z Japonska 1. Celkove
je to 32 štátov, z ktorých na liečenie do Piešťan prišli zahraniční pacienti.
Významné osobnosti zo zahraničia v Piešťanoch.
V októbri 1960 pracovníci ústavu Rozvoj v Piešťanoch dostali vzácnu návštevu.
Zavítali k nim priemyselno-obchodní zástupcovia Kuby a to ing. Marello a pán Placenzia.
Prišli, aby spresnili a dojednali väčšiu objednávku vybavenia nového závodu na výrobu
potrebného tovaru na Kube. Popri obchodných rokovaniach kubánski hostia si prezreli aj
naše kúpele a informovali sa o liečebnej starostlivosti o reumatikov u nás. V prvých dňoch

pobytu navštívili aj predsedu MsNV s. Rudolfa Habána a odovzdali mu fotografiu vodcu
kubánskeho ľudu Fidela Castru s vlastnoručným podpisom.
Ďalej piešťanské kúpele navštívili: delegácia Červeného kríža z Albánskej ľudovej
republiky. Cieľom návštevy bolo získať skúsenosti o zdravotníckej organizácii a starostlivosti
o zdravie pracujúcich v našej vlasti. Delegácia žien z Indonézie, Tunisu a Alžírska, ktorá
bola hosťom Slovenského výboru žien, navštívila aj naše kúpele.
Na dlhšom liečení v Piešťanoch boli títo významní zahraniční hostia: podplukovník Imail
Farid, vojenský atašé Zjednotenej arabskej republiky v Prahe. Adolf Kitta, generálny konzul
Poľskej ľudovej republiky v Bratislave. Manželia Schultz-Petersen, členovia Drážďanskej
opery. Pán Chuan Ziman s manželkou, známy slavianofil a vydavateľ časopisu „Slavianske
noviny“ v Uruguay. Mária Grigorievna Gaguová z Tbilisi, ktorej manžel gardový plukovník
Vasilij Grigorievič Gagua padol pri oslobodení Bratislavy. Edgar Wog s manželkou, sekretár
Ústredného výboru strany práce vo Švajčiarsku. Pani Lotte Wolf z Johanesburgu v Južnej
Afrike.
Mária Dmitrijevna Kudinová z Voroneže. V Slovenskom národnom povstaní bojovala
po boku svojho manžela ako partizánka v oblasti Tisovca. S ňou bola jej dcéra, ktorá sa jej
narodila v slovenských horách.
Čen-Ju-Čua, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Berlíne. Pri svojom odchode
z piešťanských kúpeľov povedal: “Vaše liečebné metódy sú prevádzané na vedeckom
podklade. Efektívnosť liečby je výborná. Počas pobytu u nás sa mi poľavilo, cítim sa lepšie.
Zdravotný personál je k pacientom srdečný, starostlivosti a pozorný. Prijmite moju srdečnú
vďaku za vaše dobré liečenie“.
Ďalší významní zahraniční pacienti boli:
Ervín Plachý, univ. prof. z Berlína, Waldemar Schmidt, starosta Veľkého Berlína, Ejnar
Christiansen s manželkou, riaditeľ leteckej spoločnosti v Kopenhagen, Talas Olavi
s manželkou, riaditeľ štátnej banky v Helsinkách, generál Wagner s manželkou z Nemeckej
demokratickej republiky, Edgar Woog, švajčiarsky novinár z Zűrichu, Elig Granström,
továrnik so Štockholmu, dr. Rafael Rinne, predseda dôchodkového zabezpečenia z Fínska,
Rudolf Fleischer, veľkoobchodník z Casablanky, Mieczyslav Moscar s manželkou, poľský
diplomat, Blažena Gold so synom, manželka vojenského veliteľa Veľkého Berlína, Jeanne
Berlioz, spisovateľka z Francúzska, Fiorina Tallini, predsedkyňa výboru žien v Janove,
dr. Fridrich Baltin, univ. prof. z Jeny, dr. Albert Bereczki, biskup evanjelickej cirkvi
v Budapešti, Jozef Nika, pracovník poľského veľvyslanectva v Prahe, Dimitrios Strastis,
predseda odborov v Athénach, Jelena Pilina, pracovníčka sovietskeho veľvyslanectva
v Belgicku, Boleslav Ruminski, poľský diplomat, Hillka Heikkila, manželka fínskeho
diplomata v Budapešti, Hana Zambrovská, poľská diplomatka, Jesus Armado a Cesar Maria,
zástupcovia ministerstva obchodu z Kuby, Jacques Colas, francúzsky novinár, generál
Asmolov, hrdina SSSR a známy partizánsky veliteľ na Slovensku, dr. Zahavi Shawkat, univ.
Prof. z Bagdadu, František Zupka, predseda Ústrednej rady odborov, dr. Andrej Sirácky,
predseda Slovenskej akadémie vied.
Tak ako aj naši pracujúci podobne zahraniční hostia cítia sa v Piešťanoch dobre a sú plne
spokojní s poskytovanou liečbou. Keď z našich kúpeľov odchádzajú, nešetria so slovami
uznania. Tak napr. Edgar Woog zo Švajčiarska povedal: „Videl som, ako príkladne sa staráte
o zdravie človeka. Nielen o zahraničného, ale o každého pracujúceho človeka, ktorému
poskytujete všetko, aby sa mu vrátilo zdravie.“

A pani Lotte Wolf z Johannesburgu: „Už dávnejšie som túžila prísť do Piešťan. Pochodila
so v Európe veľa svetoznámych kúpeľov a môžem povedať, že v Piešťanoch som našla
ideálne miesto pre liečbu. Bola som veľmi príjemne prekvapená spôsobom lekárskeho
ošetrovania a veľký dojem urobila na mňa starostlivosť, ktorú venujete liečeniu chorých
detí.“
Investície a generálne opravy
Stavebné investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1960
činili 104.000 Kčs. Čsl. štátne kúpele začali s výstavbou hospodárskej časti za obtokovým
ramenom Váhu. V rámci nestavebných investícií a to na zakúpenie strojov a prístrojov
elektroliečebných, laboratórnych, kuchyňského zariadenia, nábytku a rôznych predmetov,
slúžiacich ku skvalitneniu služieb, bola vyčerpaná suma 1,213.000 Kčs.
Generálne opravy si vyžiadali sumu 1,221.000 Kčs. Účelové financovanie v roku 1960
činilo sumu 886.000 Kčs. Boli prevedené tieto akcie: oprava fasád na vile Cmunt, oprava
vaňových kúpeľov v Irme, zavedenie ústredného kúrenia v Park hoteli, výmena potrubia na
kúpalisku Eva, oprava ciest na Kúpeľnom ostrove a doplnenie nábytku v liečebnom dome
Slovan.
Kultúrno-osvetová činnosť
Jednou z hlavných úloh kultúrnej revolúcie je priblíženie socialistickej kultúry najširším
vrstvám pracujúceho ľudu, boj pomocou umenia proti revolučným prvkom buržoáznej
kultúry a šírenie socialistických myšlienok pomocou umenia. V tom smere sa uberala aj
bohatá kultúrno-osvetová činnosť Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku
1960. V kúpeľnej sezóne vo väčšej miere sa používali formy výchovné, ako prednášky
a besedy zdravotné, spoločenské, prírodovedné, historické a politické. V tom smere sa
usporiadali literárne večery a besedy, premietali sa vedecko-osvetové a umelecké filmy.
Nevynechala sa ani zábavnejšia forma ako sú estrády a spoločenské večery.
Vedecko-osvetových besied a prednášok pre kúpeľných hostí bolo 106 a zúčastnili sa ich
16.950 pacientov. Zdravotno-osvetových prednášok bolo 144 s účasťou 18.734 návštevníkov.
V kultúrno-spoločenskej akcií bolo 21 vystúpení súborov Ľudovej umeleckej tvorivosti,
84 koncertov, 5 divadelných predstavení, 28 estrád, 400 výletov a exkurzií, 538 veselíc
a tanečných zábav, 127 filmových vystúpení, filmových predstavení umeleckých filmov a í
recitácií.
Pre kultúrnu činnosť Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch v roku 1960 mali toto vybavenie: 2
premietacie prístroje, 1 diapozitív, 5 klavírov, 4 televízory, 2 gramorádiá, 220 gramoplatní
a 6.218 kníh.
Počas celého roku kúpeľní hostia mali k dispozícií bohatý hudobný program. Kaviarenské
hudby, ktoré sú v liečebných domoch Thermia a Slovan, okrem tanečnej hudby prevádzajú
i odpoludňajšie koncerty. Letná kúpeľná sezóna bola zahájená 9. mája tlačovou konferenciou
a zahájením štátnych koncertov. Od polovice mája do konca júna koncertovali štyri razy
v týždni vojenské kapely. Od 1. júla do konca septembra účinkoval štátny kúpeľný orchester
pod vedením dirigenta Miloša Zelenku. Orchester bol zložený z vynikajúcich členov
a sólistov symfonických orchestrov Prahy, Brna a Bratislavy. V. piešťanský festival, ktorý
trval od 19. júna do 31. júla, tešil sa mimoriadnej pozornosti kúpeľných pacientov, Kúpeľní
pacienti radi navštevovali počas svojho pobytu futbalové zápasy, plavecké preteky, modernú

športovú strelnicu a rôzne telovýchovné podujatia v našom meste. Kúpeľní pacienti v našom
meste po kultúrnej stránke sa cítili veľmi dobre.
Pacient s. Pšenák z Jalty pri odchode z našich kúpeľoch povedal: „Ďakujem strane a vláde,
že mi bola poskytnutá možnosť liečenia v Piešťanoch. Som po každej stránke spokojný.
Prial by som si len, aby takýchto Piešťan bolo v našej republike viac“. S podobnými pocitmi
odchádzajú z piešťanských kúpeľov mnohí pacienti.
Knižnica Čsl. štátnych kúpeľov
Pre piešťanských kúpeľných pacientov je k dispozícií novozriadená Ústredná knižnica
v liečebnom ústave Lívia. Pacienti si môžu vypožičiavať knihy denne a bezplatne na
predloženie kúpeľnej knižky. V knižnici je vyše 400 diel klasikov marxizmu-leninizmu
a inej politickej literatúry. Beletriu zastupuje vyše 2.000 kníh slovenských, 800 kníh českých,
mnoho kníh ruských, poľských, nemeckých, maďarských, francúzskych a anglických.
Knižnica má spolu 6.218 kníh. Okrem kníh prichádzajú do Ústrednej knižnice domáce
i zahraničné časopisy, najmä lekárske, ktoré sú k dispozícii lekárom a všetkým pracovníkom
v zdravotníctve v Piešťanoch.
Mestská ľudová knižnica
Na konci roku 1960 Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch mala 21.166 kníh. V roku
1960 z knižnice si vypožičalo knihy 3.023 ľudí. Z radov mládeže bolo 1.290 čitateľov.
Výpožičiek v roku 1960 bolo 69.189. V roku 1960 v Mestskej ľudovej knižnici bolo 18
čitateľských besied, 20 výstaviek kníh a jedna čitateľská konferencia o Kopťajevovej knihe:
Chirurg Aržanov.
Počasie v roku 1960
Aj v roku 1960 bola mierna zima. Mesiace január a február boli takmer bez snehu
a mrazov. Mierne mrazy sa vyskytli v marci a apríli.
Leto bolo dáždivé a veľmi nepriaznivé pre žatvu a mlatbu. Po celý júl trvali dažde.
Koncom júla Váh sa veľmi rozvodnil a Piešťanom hrozila záplava. Jeseň bola pekná, slnečná.
V novembri a decembri bolo zväčša dáždivé počasie.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1960 v meste Piešťany sa narodilo 299 detí. Z počtu narodených detí bolo 155
chlapcov a 144 dievčat.
Zomrelo 128 ľudí a to 73 mužov a 55 žien. V roku 1960 z Piešťan sa vysťahovalo 401
občanov. Z toho bolo 184 mužov a 217 žien. Prisťahovalo sa 689 občanov a to 335 mužov
a 354 žien.
K 1. januáru 1961 Piešťany mali 20,701 obyvateľov.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch za rok 1960 bol 171 osôb, z toho 82
mužov a 89 žien.

Rok 1961
Významnými udalosťami v našej socialistickej republike v roku 1961 boli oslavy 40.
výročia založenia KSČ a nástup do plnenia úloh III. päťročného plánu.
Celá práca MsNV v Piešťanoch uberala sa v znamení týchto dvoch veľkých
celoštátnych udalostí. Plénum zasadalo raz mesačne a riešilo iba zásadné problémy,
súvisiace s potrebami nášho mesta. Rada MsNV zasadala pravidelne dvakrát do mesiaca
a v naliehavých prípadoch i mimoriadne. Za rok 1961 mala 35 zasadnutí a prijala 205
uznesení. Najviac uznesení bolo zaznamenané na úseku miestneho hospodárstva a na
úseku finančnom. Rada MsNV rokovala o zásadných otázkach a presne dodržiavala
plán práce, schválený zasadaním MsNV. V práci Rady MsNV sa uplatňovali nové formy
riadenia, vychádzajúce zo správnej deľby práce medzi Radou, komisiami a plénom
MsNV. Mestský národný výbor má 10 komisií. Zasadajú zpravidla dvakrát mesačne
a aktívne sa zúčastňujú na výkone štátnej moci. Na verejných schôdzach v roku 1960
bolo zvolených 8 jedenásťčlenných výborov. Náplň ich činnosti bola stanovená Radou
MsNV.
Prvý rok III. päťročnice obohatila naše mesto i život obyvateľov o nové významné
hospodárske a kultúrne úspechy, ktoré sú vpísané do kroniky nášho mesta za rok 1961.
Zo svetových udalostí mohutným a radostným dojmom zapôsobili na obyvateľov nášho mesta
triumfálne lety sovietskych kozmonautov Jurija Gagarina a Germana Titova a historický
XXII. Sjazd KSSS, sjazd budovateľov komunizmu.
Sčítanie ľudu a bytov
Podľa uznesenia vlády zo dňa 20. mája 1960 konalo sa dňa 1. marca 1961 na celom území
našej republiky sčítanie ľudu, domov a bytov. Výsledky sčítania, ktoré budú uverejnené
v júli 1962, poskytnú podklady pre hlbšie skúmanie životnej úrovne obyvateľstva, hlavne
úrovne bývania. Poskytnú aj podklady pre perspektívne plánovanie rozvoja národného
hospodárstva a ďalšieho zvyšovania životnej úrovne.
V našom meste od 1. do 15. februára prebiehalo školenie sčítacích komisárov, revízorov
a členov sčítacej komisie pri MsNV. Z predbežných zpráv zo sčítania mali Piešťany ku dňu 1.
marca 1961 18.527 obyvateľov. Rodinných domov bolo 2458, poľnohospodárskych usadlostí
70, činžovných domov 36, neobývaných domov 103 a provizorných stavieb 9. V rodinných
domoch, v poľnohospodárskych usadlostiach a činžových domoch boli nasledujúce byty:
jednoizbové v počte 2056, dvojizbových 404, trojizbových 111, štvorizbových 49, päť až
deväťizbových 91, desať až devätnásťizbových 46, dvadsať až dvadsaťdeväťizbových 3.
Ubytovacích a lôžkových liečebných zariadení bolo 44 a v nich bolo ubytovaných 1992
osôb. Celkove bolo 5006 trvale obývaných bytov, 2 byty občas obývané a 8 neobývaných.
Deň učiteľov
Naša socialistická spoločnosť vysoko oceňuje prácu učiteľov, vychovávateľov budúcich
generácií, od ktorých v prevažnej miere závisí, akými dedičmi našej práce a celého nášho
snaženia budú. 28. marca ku Dňu učiteľov dostávajú naši učitelia vysoké uznania za svoju
prácu.
Aj MsNV v Piešťanoch pozorne sleduje prácu učiteľov a školských pracovníkov v našom

meste a ju hodnotí. Dňa 28. marca 1961 ku Dňu učiteľov udelil čestné uznania desiatim
učiteľom z piešťanských škôl. Sú to: Jozef Eliáš, Michal Eliáš, Jozefína Hudcovičová,
Valéria Láfová, Alžbeta Majerovská, Rudolf Pleško, Margita Šebová, Mária Štefková a Emil
Záhoranský.
K čestnému uznaniu vyznamenaní učitelia dostali aj hodnotné knihy.
Zasadnutie obrancov mieru
V mesiaci marci 1961 v liečebnom dome Slovan konalo sa plenárne zasadnutie Slovenského
výboru obrancov mieru Západoslovenského kraja. Za predsednícky stôl zasadli poprední
pracovníci v mierovom hnutí ako dr. Ľudmila Pojdušáková a dr. h. c. Alexander Horák,
členovia Svetovej rady mieru, ďalej Krista Bendová, Dalibor Krno, Jozef Lukačovič, dr.
Štefan Rais, Ladislav Zajac, Mária Sedláková a ďalší.
Na rokovaní bolo asi 150 účastníkov. V diskusných príspevkoch rozoberali mnohé závažné
otázky imperialistickej a kolonizátorskej politiky, ktorá je nebezpečným ohniskom vojnového
požiaru. Zaujímavou a pre mierové hnutie cennou bola prednáška dr. Pajdušákovej, ktorá
nedávno sa zúčastnila na zasadnutí Svetovej rady mieru v Dillí.
Plenárne zasadnutie obrancov mieru prinieslo mnoho podnetov na zlepšenie mierovej práce
a v srdciach prítomných rozplamenilo mocné odhodlanie všetkými silami bojovať za vec
svetového mieru až do úplného víťazstva tejto najväčšej túžby ľudstva.
Krajský aktív federátov
Začiatkom apríla 1961 konal sa v Piešťanoch Krajský aktív bývalých federátov. Aktív sa
konal z príležitosti 40. výročia založenia Federácie proletárskej telovýchovy. Vo veľkej
sále liečebného domu Slovan zišlo sa okolo 200 federátov zo Západoslovenského kraja,
priekopníkov obrodenej Federácie proletárskej telovýchovy. Diskusné príspevky ukázali,
aké hlboké korene zapustila proletárska telovýchova práce v Piešťanoch. Hlavný rečník s.
František Pižl, predseda KV ČSTV v Bratislave, podrobne uviedol históriu vzniku a boja
Federácie proletárskej telovýchovy. Z piešťanských federátov na aktíve boli prítomní: Jozef
Arbet, Jozef Antal, Jozef Behál, Ľudmila Dvoráková, Anna Janisková, Jozef Dvorák, Ján
Daňo, Jozef Hanšut, Teodor Hodul, Ernest Janu, Mária Januová, Štefánia Kubová, Jozef
Košinár, Jozef Kubo, Štefan Kováčik, Mária Nováková, Jozef Ocelka, Jozef Ondris, Emília
Ondrisová, Matej Polóny, Viliam Polóny, Rudolf Sedlák, Ján Sekáč, Michal Šugra, Rudolf
Janiska, Mária Janisková, Katarína Horská, Štefan Mišík, Rudolf Habán, Alexander Faltus,
Anna Faltusová, Viliam Akaj, Filip Suchý, Helena Zetlíková, Štefan Kováček, Zlatica
Driemalová, Dušan Hadviga a Ján Duriš.
Súdruhovia z Piešťan spomínali, ako prichádzali na schôdze, telocvičné a divadelné
predstavenia z veľkej vzdialenosti, celé desiatky kilometrov pešo a v najlepšom prípade
na bicykloch. Spomínali, aké úskoky museli vymýšľať, aby oklamali četníkov, ktorí neradi
videli pochodovať mestom proletariát, zomknutý v pevných radoch. Na záver aktívu vyše
sto bývalých federátov prevzalo z rúk podpredsedu KNV s. Štefana Rašku vyznamenania
a diplomy za zásluhy v boji o rozkvet proletárskej telovýchovy, z ktorej pevných základov
vyrástla naša masová socialistická telovýchova.
Olympijskí víťazi v Piešťanoch
Za liečivou silou piešťanských kúpeľov prišiel v mesiaci apríli na liečenie do Piešťan

bývalý slávny fínsky olympijský bežec Volmari-Iso-Hollo, štvornásobný víťaz a držiteľ
olympijských zlatých medailí. Ako 24 ročný získal prvú zlatú medailu v Los Angeles
v behu na 3000 m a striebornú v behu na 10.000 m. Roku 1934 sa začala u neho prejavovať
terajšia choroba, deformujúci zápal zhybov. Len jeho pevná vôľa dokázala, že v roku 1936
bežal na olympiáde v Berlíne, kde zasa získal zlatú medailu na 3000 m prekážok. Od roku
1938 prestal aktívne športovať a venoval sa trénerskému povolaniu. Keď Iso Hollo prišiel
do Piešťan, chodil len s námahou, no už po krátkom pobyte v našich kúpeľoch, ako sám
vyhlásil, chôdza sa mu zlepšila a bolesti zmiernili. Je nádej, že v budúcom roku opakovaná
liečba ešte viac zlepší jeho zdravotný stav. Slávneho fínskeho bežca počas jeho pobytu
v Piešťanoch navštívili mnohí športovci, medzi nimi aj slávny československý olympijský
víťaz bežec Emil Zátopek.
Návšteva v KaSS
V mesiaci apríli 1961 navštívil Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch vedúci
pracovník Ministerstva kultúry Rumunskej ľudovej republiky s. Banc Florian. Hosťa
privítal riaditeľ strediska s. Tomáš Turčan, ktorý ho informoval o činnosti tohto osvetového
zariadenia. Súdruh Banc prejavil záujem o organizáciu Piešťanských festivalov, ktorých
program ho svojou obsahovou a umeleckou náplňou prekvapil. Vysoko ocenil aj čísla II.
ročníka časopisu Piešťany, ktoré si hosť vzal do svojej vlasti, ako dobrý vzor Kúpeľného
časopisu.
Pracovníci Kultúrneho a spoločenského strediska s osvetovým pracovníkom zo zahraničia
si vymenili skúsenosti a zároveň porovnali výsledky vlastnej práce s prácou osvetárov
v ľudovom Rumunsku. V závere rozhovorov navrhli dohodu na výmenu osvetových
pracovníkov.
Oslavy 40. výročia založenia KSČ
V máji 1961 všetok pracujúci ľud našej vlasti oslavoval 40. výročie založenia Komunistickej
strany Československa. Toto významné výročie sa pripomínalo v čase veľkých historických
víťazstiev, dosiahnutých pri budovaní našej vlasti. 40. výročie KSČ, to je cesta štyridsiatich
rokov húževnatých bojov i slávnych víťazstiev, je to cesta tvorivej práce nášho ľudu, ktorej
plodnou je už dnes socialistická republika a v nej šťastný a spokojný život nás všetkých.
Oslavy 40. výročia založenia KSČ prebiehali pod heslom: „V čele s Komunistickou stranou
Československa za nové víťazstva socializmu a komunizmu“.
Z príležitosti osláv uskutočnili sa v našom meste rozličné besedy, prednášky, konferencie,
aktívy, výstavy a iné podujatia, ktoré dokumentovali štyridsať rokov neohrozeného boja
našej strany za pokrok, spravodlivosť a lepší život pracujúcich.
Vo februáru a v marci 1961 konali sa v našom meste prednášky na témy: Založenie KSČ
až po obdobie nástupu fašizmu v Nemecku; KSČ v období Mníchova a Veľkej vlasteneckej
vojny; Boj KSČ za socialistický charakter štátu; KSČ pri budovaní socializmu v našej vlasti.
V druhej polovici apríla bola v Piešťanoch inštalovaná výstava zo života a bojov KSČ,
s prihliadnutím na naše mesto. Dňa 11. mája starí komunisti besedovali s našou mládežou
a 13. mája, v predvečer 40. výročia, bol v Mestskom divadle slávnostný koncert. V rámci
osláv bol v našom meste Krajský aktív starých federátov Západoslovenského kraja.

Federácia proletárskej telovýchovy.
V Piešťanoch utvorili jednotu Federácie v roku 1922. Sústreďovala okolo seba robotnícku
mládež. V rámci Federácie bol založený aj futbalový oddiel pod menom Rudá Hviezda.
Oddiel mal dobré vedenie a dosiahol pekné úspechy. Na širokom okolí Piešťan nebolo
súpera, ktorého by nebol porazil. Tajomníkom futbalového oddielu bol Henrich Wágner,
trénerom Karol Seidl, pokladníkom Ernest Janu, hospodárom Jozef Arbet, propagačným
pracovníkom Michal Hrabina, kapitánom mužstva Rudolf Janiska. Členmi výboru boli
Matej Polónyi a Rafael Šimanský. Súdruh Šimanský bol jedným zo zakladateľov Federácie
proletárskej telovýchovnej jednoty v Piešťanoch.
Nedožil sa víťazstva nad fašizmom ani rozkvetu našej telovýchovy, nemeckí fašisti ho
umučili v roku 1944 v koncentračnom tábore v Mauthausene.
Jednota si svojpomocne zriadila futbalové ihrisko na „Sihoti“. V rámci osláv 40. výročia
KSČ spomínali sme záslužnú činnosť Federácie proletárskej telovýchovy v Piešťanoch, na
jej obetavých členov, ktorí patria medzi priekopníkov našej dnešnej socialistickej a skutočne
ľudovej telovýchovy, ktorej naše zriadenie zabezpečilo tie najlepšie podmienky.
Pri oslavách 40. výročia založenia KSČ naša mládež sa oboznamovala aj so slávnou kronikou
KSČ v Piešťanoch a s pamätnými miestami a budovami, ktoré sa viažu na jej činnosť.
Kronika KSČ v Piešťanoch.
Začiatkom roku 1919 vznikla v Piešťanoch prvá organizácia sociálno-demokratickej
strany. V tom istom roku vznikajú odborové organizácie drevo a kovorobotníkov
a poľnohospodárskych robotníkov. V apríli 1921 vznikla v Piešťanoch organizácia
komunistickej strany. Medzi zakladateľmi strany boli súdruhovia Timotej Čimo, Ernest Janu,
Jozef Podolský, Rafael Šimanský. Súčasne z Robotníckej telovýchovnej jednoty vzniká
ľavicová skupina a to Sekcia komunistickej mládeže v roku 1922 prvá jednota Federovanej
proletárskej telovýchovy. Medzi vedúcimi cvičiteľmi účinkovali súdruhovia Juraj Haas ako
starosta Jednoty, potom Dekel, Arbet, Dvorák a Cifra.
Aj v Piešťanoch Komunisti stáli v čele bojov za práva pracujúcich. Prejavilo sa to už
v marxistickej ľavici roku 1920, keď celoštátny decembrový štrajk našiel výraznú ozvenu
i v piešťanskej oblasti, najmä vo Veľkých Kostoľanoch a v Chtelnici.
Obdobie do roku 1925 je charakterizované politickými demonštráciami, mzdovými bojmi,
ktoré na mnohých veľkostatkoch v blízkosti Piešťan prešli v rozsiahle štrajky. Vo voľbách roku
1925 Komunistická strana získala 18,17 % hlasov. Boli to hlasy najmä poľnohospodárskeho
proletariátu. Do Piešťan prichádzali vedúci funkcionári strany a odborov ako súdruhovia
Široký, Bacílek, Ďuriš, Zupka a Valo. Významnú úlohu zohrala strana v Piešťanoch v rokoch
1933 až 1936. I napriek prenasledovaniu viedla boj proti nezamestnanosti, nízkym mzdám
a proti ľudáctvu. V našom meste r, 1936 ľudáci mali sjazd, na ktorom sa otvorene prihlásili
ku spolupráci s Hitlerom a otvorene prešli na stranu nepriateľov československého ľudu.
Komunisti v našom meste marili akcie ľudákov, vysvetľovali pracujúcim ich zradcovskú
činnosť a hlásali nutnosť vytvorenia ľudového frontu na obranu republiky pred fašizmom. Hoci
toto úsilie často marili vedúci funkcionári sociálno-demokratickej a národnodemokratickej
strany, komunisti v našom meste vedeli zjednotiť mnoho pokrokovo zmýšľajúcich občanov,
čo sa prejavilo najmä v období ilegality. Aj za tzv. Slovenského štátu Komunistická
organizácia v našom meste vždy prejavila svoj odpor proti fašizmu a to ilegálnymi letákmi
a plagátmi. Po oslobodení nášho mesta Komunisti boli prví, ktorí sa pričinili o organizáciu

verejnej správy, o obnovu hospodárskeho a kultúrneho života.
Aj v Piešťanoch za 40. rokov organizácia KSČ bojom za sociálnu spravodlivosť a proti
nepriateľom ľudu vytvorila slávnu kroniku, ktorá je obsiahnutá vo veľkej knihe dejín
ťažkých bojov i historických víťazstiev Komunistickej strany Československa.
Pamätné budovy a miesta činnosti KSČ.
S robotníckym hnutím a činnosťou Komunistickej strany Československa a robotníckych
spolkov je v našom meste spojených viac pamätných budov, miest, pomníkov a pamätných
tabúľ, ktoré nastupujúcim generáciám budú pripomínať činnosť Komunistickej strany
Československa v Piešťanoch.
Tak v bývalom hostinci „Nový svet“, kde je dnes umiestnená Učňovská škola, došlo koncom
roku 1920 k vytvoreniu boľševickej ľavice sociálnodemokratickej strany.
V hostinci u Čertíka na Radlinského ulici, kde sa dnes nachádza administratívna budova
závodu Monta, bola založená v roku 1921 prvá miestna organizácia KSČ. Tu sa konali
schôdzky členov a funkcionárov strany, tu sa schádzali aj príslušníci Rudých odborov
a robotnícka mládež.
Pamätný je aj hostinec „Vinohrad“ na Bratislavskej ulici, kde v miestnostiach na dvore
hostinca od roku 1932 až do roku 1935 konali sa schôdze KSČ, Rudých odborov a Jednoty
proletárskej telovýchovy. Od roku 1936 strediskom straníckej činnosti bol dom pekára
Bartovica na Bernolákovej ulici. Tu KSČ mala prenajaté miestnosti až do konca roku 1938,
keď po mníchovskej zrade činnosť KSČ bola zakázaná a strana prešla do ilegality. Strediskom
ilegálnej činnosti bol dom u Habánov. Tu sa schádzali členovia strany na porady a tu sa
prvý raz zišiel aj ilegálny národný výbor, ktorého predsedom bol súdruh Rafael Šimanský.
Pamiatke Šimanského, ktorého zatkla fašistická tajná služba a gestapo deportovalo do
koncentračného tábora v Mauthausene, kde roku 1944 zahynul, je venovaná pamätná tabuľa
pri vchode do budovy bývalého ONV, v ktorej je dnes umiestnený závod Tesla.
Na Novom cintoríne na Bratislavskej ceste na hrobe Jozefa Podolského občania nášho
mesta po oslobodení dali postaviť pomník. Jozef Podolský, ktorý tragický zomrel v období
ťažkej hospodárskej krízy v ČSR, bol dlhoročným funkcionárom KSČ a Rudých odborov.
Na pomníku je červená hviezda a sloha z Internacionály.
V Scheibnerovej vile na ulici Československej armády bolo od 4. apríla 1945 veliteľstvo
Červenej armády, po jej odchode z Piešťan bol tu až do roku 1949 sekretariát miestnej
organizácie KSČ.
Za predmníchovskej republiky prvomájové sprievody robotníkov sa končili obyčajne
na dnešnom Námestí 1. mája. Demonštrácie robotníkov, sprievody a demonštrácie
nezamestnaných za prácu a chlieb a proti hroziacej vojne sa konali aj na dnešnom Námestí
Dukelských hrdinov.
Závod Tesla – zahájenie výroby
Z príležitosti osláv 40. výročia KSČ n.p. Tesla Rožňov závod Piešťany zahájil prvú časť
pokusnej prevádzky. Závod Tesla v Piešťanoch je umiestnený v adaptovanej budove
bývalého ONV v Piešťanoch. Tu dňa 14. mája 1961 sa vyrobili prvé elektrónky na Slovensku,
z ktorých jednu zaslali predsedovi MsNV v Piešťanoch s. Rudolfovi Habánovi.
Súčasne kolektív pracujúcich oznámil svoje záväzky, ktoré prijal z príležitosti 40. výročia
založenia KSČ. Kolektív pracujúcich v závode sa zaviazal, že skráti termín nábehu výbojek

a stabilizátorov oproti pôvodne plánovanému termínu ku dňu 1. júna 1961 nasledovne:
U typu 11TA31 o desať dní u typu TF25 o osem dní, u typu 14TA31 o šesť dní a typu 21TE31
o desať dní. Skrátením výrobných termínov vyrobia 12.700 elektróniek nad stanovený plán,
čo vo finančnom vyjadrení predstavuje zvýšenie o 180.000 Kčs. Ďalej sa zaviazali vytvoriť
v novom závode také predpoklady, aby od 1. januára 1962 celková výroba elektronike
predstavovala sumu 20 miliónov Kčs ročne. Záväzok splnia tak, že upravia sa potrebné
strojové zariadenia a do konca roku 1961 sa zapracujú robotnícke a technické kádre v počte
250 osôb. Termín nábehu výroby elektróniek skrátia aj tým, že pre výrobu potrebnú sklársku
pec nainštalujú o 10 dní skôr.
Týmito hodnotnými záväzkami pracujúci v závode Tesla vo forme činorodej práce vyjadrili
lásku a vďaku KSČ v jubilejných dňoch založenia.
Výstavka výrobkov Premy
V budove kina Moskva vystavili pracujúci nášho závodu Presná mechanika v Piešťanoch
svoje prvé výrobky, ktoré vznikli v halách nového závodu. Hoci závod Presná mechanika je
ešte nedokončený, už dnes vyrába 16 druhov výrobkov pre lekárov a zdravotnícke zariadenia,
z ktorých niektoré svojim dokonalým vybavením predstihujú zahraničné výrobky.
Na výstavke v kine Moskva bolo vidieť poľný operačný stôl, vyšetrovací urologický stôl,
univerzalný a operačný stôl, operačný stôl pre ortopedické zákroky, aeroskop na zisťovanie
mikróbov vo vzduchu, digestor na odstránenie jedovatých splodín v miestnosti, malé
kufríkové horské slnko, vodoliečebné zariadenie a ďalšie druhy modernej zdravotníckej
techniky.
Niektoré druhy výrobkov Premy už zakúpilo aj zahraničie. Menšiu výstavku svojich
výrobkov odoslala Prema i do Tbilisi v SSSR.
Výstavka zdravotníckej techniky Premy je radostnou ukážkou veľkosti a významnosti nášho
nového závodu a bola tiež darom pracujúcich závodu k oslavám 40. výročia založenia strany.
Výstava diel Janka Alexyho
Vo výstavných miestnostiach Mestského múzea v Piešťanoch bola dňa 25. júna 1961
otvorená výstava obrazov akademického maliara a zaslúžilého umelca Janka Alexyho,
ktorý tu vystavil svoj cyklus Stará a nová Bratislava. Výstavu úvodným prejavom otvoril
riaditeľ múzea s. Ján Mulík. O živote a diele Janka Alexyho prehovorila riaditeľka galérie
v Bratislave Františka Hurajová.
O výstavu prejavili občania nášho mesta živý záujem.
List s. N. S. Chruščova
V dňoch 31. mája – 2. júna 1961, keď našim územím prechádzal prvý tajomník ÚV KSSS
a predseda rady ministrov Sovietskeho sväzu súdruh Nikita Sergejevič Chruščov do Viedne
na schôdzku s americkým prezidentom Johnom Kennedym, zaslali mu pracovníci Čsl.
štátnych kúpeľov v Piešťanoch krásnu vázu. Za svoj dar dostali písomné poďakovanie
veľvyslanca SSSR v našej republike s. Zemjanina, ktoré napísal z poverenia Nikitu
Sergejeviča Chruščova.
List znie : Vážení súdruhovia!
Na žiadosť N. S. Chruščova dovoľte mi srdečne podakovať vám i celému kolektívu za
pamätný dar, odovzdaný súdruhovi Chruščovovi počas jeho pobytu v ČSSR od 31. mája

do 2. júna 1961. Dovoľte popriať vám i celému kolektívu robotníkov a zamestnancov nové
pracovné úspechy pre blaho ČSSR. Nech večne prekvitá nerozborná bratská družba medzi
národmi SSSR a ČSSR!
S hlbokou úctou
Zemjanin, veľvyslanec SSSR.
Na slávnostnej celozávodnej schôdzke v liečebnom dome Slovan vzácny odkaz súdruha
Chruščova odovzdal zamestnancom kúpeľov generálny konzul SSSR v Bratislave súdruh
Ivan Fiodorovič Šulgin. Riaditeľ kúpeľov s. dr. Hansko a po ňom vedúci prvej Brigády
socialistickej práce, kúpeľný ošetrovateľ s. Michal Brezovan, vyslovili poďakovanie
súdruhovi Šulginovi za odovzdanie milého odkazu a menom celého osadenstva Čsl.
štátnych kúpeľov vyslovili pozdrav s. Chruščovovi a úprimné blahoželanie sovietskemu
ľudu k veľkolepému programu Komunistickej strany Sovietskeho sväzu.
Cena Slovenska
V nedeľu 16. júla 1961 v Piešťanoch bolo veľmi rušno. Zo všetkých strán republiky prúdili
do nášho mesta motocykle, autá a autobusy, prišlo aj viac mimoriadnych vlakov, ktoré
privážali takmer 80.000 návštevníkov na veľké motoristické preteky, známe pod menom
Cena Slovenska. Medzinárodné motocyklové preteky, ktoré otvoril riaditeľ Ceny Slovenska
s. Štefan Kubo, sústredili na štarte svetovú elitu motoristov i strojov.
Na trati 7.250 m dlhej už v prvej triede do 125 ccm sa rozpútal zaujímavý boj medzi
najlepšími svetovými značkami Honda a MZ. Austrálčan Phillis už v prvých kolách získal
náskok pred silnou konkurenciou reprezentantov z NDR Bischoffom a Brehmeom. Národné
preteky triedy do 125 ccm vyhral Kročka pred Parusom a Bočekom.
V triede do 350 ccm sa dostavil na štart rekordný počet pretekárov a od prvého kola viedli
naši zaslúžili majstri športu Šťastný a Havel na javách. Do cieľa ako prvý prišiel Šťastný
v novom traťovom rekorde 139,5 km za hod.
V pretekoch sidecarov zvíťazila dvojica Maďarov pred Špakom a Ptákom a bratmi
Novotnými.
Hondy i MZ dokazovali svoju svetovú triedu i v pretekoch 250 ccm, kde Rodézan Redman
si udržal náskok pred Weberom z NDR.
V poslednej triede do 500 ccm mali hlavné slovo zahraniční pretekári a stroje Norton.
Traťový rekord postavil Paddy Driver priemerom 140,2 km za hod. v pretekoch triedy 500
ccm na 15 kol. Najrýchlejšie kolo a to v priemere 144 km za hod. dosiahol Havel v teťom
kole, ktoré prešiel za 3,01.5 min., čo bol najlepší čas pretekov na jedno kolo.
Výsledky jednotlivých tried:
V kategórii do 125 ccm zvíťazil Phillis Tom z Austrálie na stroji Honda 52:15,1. V kategórii
do 250ccm zvíťazil Redman Jun z Rodézie na stroji Honda. V kategórii do 350 ccm zvíťazil
František Šťastný na stroji Jawa 42:49,2. V kategógii do 500 ccm zvíťazil Driver Paddy
z Juhoafrickej únie na stroji Norton 46:10,2.
V pretekoch sidecarov zvíťazil Domsa Tivadar z Maďarska.
Miestny ľudový súd v Piešťanoch
V zmysle uznesenia ONV v Trnave bol v Piešťanoch zriadený Miestny ľudový súd a dňa 20.
júna 1961 na verejnom zhromaždení v Piešťanoch sa previedli voľby sudcov do Miestneho
ľudového súdu v počte 9 členov.

Boli zvolení títo súdruhovia: Jozef Arbet, Mária Holečková, Tibor Kuna, Anna Faltusová,
Mikuláš Kičin, Július Peťko, Pavol Podhradský, Jozef Švec a Emil Tanáč. Podľa smerníc
ONV v Trnave bolo navrhnuté ustanoviť predsedu Miestneho ľudového súdu a dvoch
zástupcov, ktorí by riadili prácu senátorov v jednotlivých obvodov.
Za zástupcu Miestneho ľudového súdu bol zvolený súdruh Július Peťko, právny zástupca
Premy, n.p. v Piešťanoch. Za prvého podpredsedu bol zvolený s. Jozef Švec, robotník
družstva Monta v Piešťanoch. Za druhého zástupcu s. Mária Halečková, kultúrna pracovníčka
Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch. Pre činnosť senátov Miestneho ľudového súdu mesto
Piešťany sa rozdelilo na 3 obvody a pre každý obvod bol určený jeden senát.
Senáty Miestneho ľudového súdu zasadajú v budove MsNV.
Víťazstvo vo dvoch súťažiach
Osadenstvo Železničnej stanice v Piešťanoch v mesiaci júl 1961 prežívalo radostné chvíle.
Zástupca Ministerstva dopravy a spojov z Prahy súdruh Janulík mu odovzdal Čestné uznanie
a peňažitú odmenu za získanie prvého miesta v súťaži o najkrajšiu výzdobu železničných
staníc v kúpeľných mestách republiky.
Druhým víťazstvom bolo získanie Čestného uznania a peňažnej odmeny od Správy
Bratislavskej dráhy a Krajského výboru odborového sväzu zamestnancov v doprave za
obsadenie prvého miesta v súťaži Kvetinová trať Bratislava – Púchov, ktorej iniciátormi
boli zamestnanci Železničnej stanice v Piešťanoch. Na víťazstve vo dvoch súťažiach sa
podieľa celý kolektív zamestnancov, najväčším podielom však prispel mladý skladník s.
Jozef Lednický.
Pri preberaní vyznamenania na slávnostnej celozávodnej schôdzi piešťanskí železničiari sa
zaviazli, že dosiahnutú úroveň vzhľadu stanice budú i naďalej svedomite udržovať. Našim
železničiarom patrí uznanie za iniciatívu ohľadne súťaže i za snahu udržovať estetický
vzhľad stanice, čím prispievajú k šíreniu dobrého mena o našom meste.
VI. Piešťanský festival
Dňa 3. júna 1961 opäť zazneli fanfáry Piešťanského festivalu. Už po šiesty raz obyvatelia
Piešťan a kúpeľní hostia privítali našich a zahraničných umelcov, aby v krásnom prostredí
kúpeľného mesta rozdávali na koncertných pódiách plody svojho interpretačného umenia.
Symfonické koncerty, operné predstavenia, balet i činohra naozaj naplnili obsah hesla
Piešťanského festivalu: Umením za radosť, za šťastie nového človeka. VI. Piešťanský festival
v roku 1961 nadviazal na tradíciu predchádzajúcich ročníkov a jeho ústredná dramaturgická
línia bola zameraná na udalosť veľkého významu, na oslavy 40. výročia založenia KSČ.
Dňa 3. júna 1961 bolo slávnostné predstavenie opery národného umelca Eugena Suchoňa
„Svätopluk“, ktorú uviedlo Slovenské národné divadlo v prírodnom amfiteátri. Uvítaciu reč
predniesol predseda MsNV v Piešťanoch s. Rudolf Habán. Poukázal na veľký kultúrny prínos
Piešťanského festivalu, ktorý sa stáva hrdou prehliadkou socialistického umenia. Po prejave
predsedu MsNV ujal sa slova námestník povereníka SNR pre školstvo a kultúru s. Augustín
Michalička. Zhodnotil doterajšiu umeleckú úroveň a úspešný výsledok Piešťanského
festivalu a jeho význam pre široké masy pracujúcich a vyhlásil VI. Piešťanský festival za
otvorený.
Hudobné slávnosti v Piešťanoch v roku 1961 navštívilo vyše 22.000 divákov. Cez celý
jún a júl sa na koncertných pódiách VI. Piešťanského festivalu striedali naši a zahraniční

umelci. Zástavy siedmich štátov, SSSR, NDR, Poľska, Maďarska, Talianska, Francúzska,
Kanady a zástava našej republiky viali nad naším kúpeľným mestom.
Z 18 festivalových podujatí odznelo na VI. Piešťanskom festivale 5 symfonických koncertov,
7 divadelných inscenácií, 1 klavírny a 1 husľový recitál, 2 komorné koncerty, 1 vokálny
koncert a záverečné predstavenie patrilo vystúpeniu Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu.
Na symfonických koncertoch sme privítali Štátny symfonický orchester SSR na čele
s dirigentom Gennadijom Roždestvenským a sólistom Viktorom Pikajzenom. Slovenská
filharmónia vystúpila s dvoma symfonickými koncertmi. Pod taktovkou dra Ľudovíta Rajtera
predviedla IX. symfóniu Ludwiga van Beethovena za spoluúčinkovania svojho speváckeho
zboru a sóla spievali Ingeborg Wenglor, Gertrud Brenzlov, Wilfried Krug a Hans H. Schultz,
členovia Štátnej opery v Berlíne a Drážďanoch. Beethovenovu IX. symfóniu vysielala
Československá televízia.
Na svojom druhom koncerte Slovenská filharmónia predviedla pod taktovkou Kanadského
dirigenta Jacquesa Beandryho skladbu G.F. Händla „Slávnosti na vode“, Lisztov klavírny
koncert A-dur so sólovým partom v interpretácii francúzskej klaviristky France Clidat
a napokon aj VII. symfóniu Ludwiga van Beethovena. Česká filharmónia, ktorá na VI.
Piešťanskom festivale bola po prvý raz, predviedla pod taktovkou dirigenta Ladislava
Slováka dielo J. Pauera, Suchoňove Metamorfózy, Dvořákov čelový koncert H-mol a jeho
Slovanské tance. Posledný symfonický koncert patril Symfonickému orchestru hlavného
mesta Prahy s dirigentom dr. Václavom Smetáčkom a klaviristom Diterom Zechlinom
z NDR.
Zo siedmich divadelných inscenácií najprv bola opera Eugena Suchoňa „Svätopluk“, ktorou
sa slávnostne otváral Piešťanský festival v roku 1961. Operu Svätopluk uviedlo Slovenské
národné divadlo, ktoré v Piešťanoch inscenovalo aj rozprávkovú operu G. Kompanejeca
Vlk a sedem kozliatok a Kořínkovu operu Ako šlo vajce na vandrovku. V cykle „Piešťanský
festival deťom“ toto predstavenie v prírodnom divadle videlo vyše 4.000 našich detí.
Baletný súbor Slovenského národného divadla predviedol aj Jurovského balet Rytierska
balada v choreografii Jozefa Zajka. Operný súbor Slovenského národného divadla s veľkým
úspechom predviedol svetoznámu operu Giuseppe Verdiho Aida. Posledným predstavením
SND bola Pucciniho opera Madame Butterfly. Balet Bohuslava Martinů Špalíček v inscenácii
Štátneho divadla v Ostrave sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnil.
Ďalšie festivalové podujatia patrili klavírnemu recitálu poľského klaviristu Zbigniewa
Szymonowicza a husľovému recitálu maďarského huslistu, venovaného 70. výročiu
narodenia Sergeja Prokofiev.
Na komorných koncertoch sa podieľalo Bratislavské kvarteto za spoluúčinkovania dr. Tatiany
Masarikovej, ktorá spievala skladu pre spev a sláčikové kvarteto od Ottorina Respiguiho
„Il tramonte“. Koncertné pódium v Slovane patrilo aj dychovému kvintetu z NDR.
Nezabudnuteľným večerom zostane jediný vokálny koncert mladých talianskych operných
spevákov z Milána a to Lucie Vallon, Ortensie Beggiatto a Pier Francesca Poliho, ktorí
spievali árie zo svetových opier Verdiho, Pucciniho, Rossiniho, Mascaguiho, Donizettiho
a iných.
Tohoročné hudobné slávnosti v Piešťanoch zavŕšil svojím premiérovým programom
Slovenský umelecký kolektív. Piešťanské hudobné slávnosti získavajú z roka na rok čoraz
väčšiu príťažlivosť, stávajú sa pevnou súčasťou nášho hudobného života. Účasť popredných

symfonických telies, divadiel, vynikajúcich umelcov našich i zahraničných dosvedčujú, aký
veľký ohlas a vysokú umeleckú úroveň dosahuje Piešťanský festival. To zároveň vyzdvihuje
jeho význam a poslanie rozdávať krásu najširším vrstvám našich pracujúcich.
Waleské speváčky v Piešťanoch
Na svojej ceste na umelecký zájazd do Rumunska prišiel do Piešťan v auguste 1961 waleský
dievčenský spevácky súbor – The Hywel girls choir. V koncertnej sieni Slovana spevácky
súbor mal úspešný koncert anglických, škótskych, írskych a waleských ľudových piesní.
Mladé speváčky, ktoré predniesli prevažne piesne svojej vlasti, známej vyspelým
sborovým spevom a tradičnými speváckymi festivalmi, si odniesli z piešťanského vystúpenia
bohaté úspechy. Na záver koncertu pracovníčky patronátnych závodov Zornica a Piešťanka
odmenili waleské speváčky kvetinovými darmi.
Výstava Trizuljakových plastík
Významnou kultúrnou udalosťou v Piešťanoch v roku 1961 bola aj výstava Trizuljakových
plastík v piešťanskom mestskom parku a to počas hudobného leta. Príroda s hudbou a k tomu
pohľad na krásne sochárske diela zanechávali v ľuďoch tie najkrajšie dojmy.
Akademický sochár Alexander Trizuljak, ktorý väčšinu svojich diel po samostatnej výstave
v Bratislave dal k dispozícii na výstavu v Piešťanoch, dokázal tým snahu našich umelcov
sprístupniť svoju tvorbu ľudu. A ako táto výstava je významným kultúrnym prínosom pre
Piešťany, tak je aj cťou pre samého umelca, že jeho diela v krásnom prostredí piešťanských
parkov mohli prispieť k estetickej výchove nášho ľudu.
Pri slávnostnom otvorení výstavy Trizuljakových plastík mal prívet predseda MsNV s. Rudolf
Habán a prejav riaditeľ Slovenského pamiatkového úradu inž. Ján Hraško. Predseda MsNV
v Piešťanoch vo svojom prívete zdôraznil skutočnosť, že náš ľud umenie má rád, k tomu
cieľom nášho snaženia je formovanie nového človeka a pri tom snažení podstatnou mierou
pomáha aj socialistické umenie. Preto otvorenie výstavy sochárskych prác akademického
sochára Alexandra Trizuljaka je vďačným rozšírením kultúrnych snáh MsNV. Piešťany
sa tak stávajú známymi nielen pre svoje liečebné účinky, ale aj svojimi spoločenskými
a kultúrnymi podujatiami, ktoré kúpeľným hosťom poskytujú nielen oddych a zdravie, ale
aj hodnotné kultúrne zážitky. MsNV v Piešťanoch hodlá v tomto pokračovať a je aj nádej, že
v prostredí nášho svetoznámeho kúpeľného mesta v budúcich rokoch budeme vidieť diela
Fullu, Bazovského, Kostku, Pribiša a ďalších.
Z tvorby Alexandra Trizuljaka okrem iných v našom meste boli vystavené tieto diela: Akt,
Detvan, Nový vek, Zvárač Horváth, Pozdrav zeme, Banícky učeň, Rozprávka Janko a tátoš,
Čierna matka, Myšlienka a Milenci.
Stavba novej ZDŠ
Dňa 2. októbra 1961 boli položené základy modernej 24 triednej základnej deväťročnej
školy na Sasinkovej ulici. Na slávnosti položenia základov novej školy boli prítomní
členovia Mestského a Okresného výboru KSS, členovia Rady MsNV v Piešťanoch, zástupca
odboru školstva a kultúrny KNV a ONV, zástupcovia Pozemných stavieb, Združení rodičov
a priateľov školy, početní občania nášho mesta a žiaci.
Program pri slávnostnom výkope bol tento:
O 10. hod. po zahraní štátnej hymny bol preslov predsedu MsNV s. Rudolfa Habána.

Pozdravný príhovor za pionierov povedala žiačka Gogová.
Príhovory hostí.
Čestný výkop, ktorí previedli predseda MsNV, členovia Rady a hostia.
Kultúrny program, skladajúci sa zo sborového spevu a budovateľských piesní.
Na záver bola zaspievaná Pieseň práce.
Predseda MsNV v Piešťanoch s. Rudolf Habán vo svojom prejave zdôraznil starostlivosť
našej strany a vlády o výchovu a výučbu mládeže, v ktorej všetci vidíme svoju budúcnosť.
Náš štát venuje veľké finančné prostriedky na výstavbu nových škôl s najmodernejším
zariadením, aby boli zaistené všetky predpoklady pre všestranný rozumový a telesný vývoj
našich detí. Po slávnostnom výkope za radostného potlesku žiakov a melódií dychovej
hudby vložil predseda MsNV zakladajúcu listinu do pamätného kameňa.
Po programe bol slávnostný spoločný obed s pozvanými hosťami v reštaurácii Eden.
Popoludní v liečebnom dome Slovan bolo verejné zasadnutie pléna MsNV. Za prítomnosti
občanov nášho mesta, učiteľov a žiakov sa jednalo o súčasnom stave na úseku školstva
a kultúrny v našom meste.
Občania nášho mesta vyjadrili radosť zo stavby novej školy, ktorej dokončenie bude
čiastočne riešiť otázku dvojsmennosti a zlepší sa aj priemer žiakov na triedu. Z iniciatívy
rodičov na ZRPŠ bola rozvinutá akcia brigádnickej pomoci rodičov pri stavbe školy. Akciu
vedie komisia pre školstvo a kultúru MsNV.
Jazero Sĺňava
Mestský národný výbor v Piešťanoch v spolupráci s redakciou časopisu Piešťany vypísal
súťaž na pomenovanie Piešťanského jazera. Účelom súťaže bolo získať najvhodnejšie
a najvýstižnejšie pomenovanie jazera, dať mu názov, ktorý bude najlepšie označovať
toto budúce športové a rekreačné stredisko v blízkosti svetoznámych kúpeľov Piešťany.
Termín pre zaslanie súťažných návrhov bol stanovený na 1. októbra 1961. Zaslané súťažné
návrhy posúdila porota, zložená zo zástupcov MsNV, riaditeľstva Čsl. štátnych kúpeľov
v Piešťanoch, Okresného národného výboru v Trnave, Jazykovedného ústavu Slovenskej
akadémie vied a redakčnej rady časopisu Piešťany.
Na svojom zasadnutí dňa 24. októbra 1961 porota udelila I. cenu a to 1.000 Kčs návrhu
„Sĺňava“. Jeho autorom je Elena Šípošová, pracovníčka Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Návrh bol prijatý 8 hlasmi, proti bol jeden hlas a traja členovia poroty sa zdržali hlasovania.
K podanému návrhu autorka pripojila toto odôvodnenie:
„Piešťany sú najteplejším kúpeľným mestom na Slovensku. Priemerná ročná doba slnečného
svitu je 1.362 hodín. Práve slnko bude okrem vody a vzduchu tým charakteristickým
a príťažlivým faktorom celej budúcej rekreačnej oblasti“.
Porota odmenila cenami ešte 25 zaslaných návrhov.
Zasadnutie Medzinárodného sväzu kúpeľov
V októbri 1961 konalo sa v Piešťanoch zasadnutie Medzinárodného sväzu kúpeľov. Na
kongrese sa zúčastnili vynikajúci balneologickí predstavitelia z rôznych štátov ako univ.
prof. dr. Pierre Merclen z Nancy, prvý podpredseda Medzinárodného sväzu kúpeľov;
George Ronmilhac, riaditeľ kúpeľov z Vichy, Francúzsko, Pavol Kuklinský, riaditeľ
kúpeľov v Szerwnici, Poľsko, inž. Ignác Potocki z Varšavy; Karol Hain, riaditeľ kúpeľov
Hall, Rakúsko, dr. J. Lion Banzin, riaditeľ kúpeľov Spa, Belgicko, dr. Marko Ciglar, riaditeľ

kúpeľov Sarajevo, Juhoslávia, dr. Heinrich Pfeidrer, univ.profesor z Nemeckej spolkovej
republiky; Claire Meiri, riaditeľ kúpeľov Tiberias, Izrael.
Delegáciu zahraničných účastníkov viedol dr. Truska, riaditeľ Čedoku. V Piešťanoch delegáti
sa oboznámili s modernou zdravotníckou liečbou. V pamätnej knihe Thermie je tento zápis:
„Sme nadšení dokonalou technikou zariadenia Piešťan a srdečným prijatím, ktoré sa nám
dostáva“. Na dôkaz obdivu, vďačnosti a trvalého priateľstva
Pierre Charles Louis Merclen
Výstavba sídliska „Prednádražie“
Rada MsNV v Piešťanoch na zasadnutí dňa 21. novembra 1961 rokovala o prípravách
k zaisteniu výstavby nového sídliska „Prednádražie“.
Projektantom nového sídliska je krajský projektový ústav mesta Bratislava. Návrh projektanta
sleduje reprezentačné riešenie nového sídliska a to z hľadiska bytovej výstavby, príslušnej
vybavenosti, i z hľadiska čulého cestovného ruchu, vyplývajúceho z liečebných a rekreačných
daností nášho mesta. Podľa plánu nové sídlisko „Prednádražie“ bude obsahovať až 1.424
bytových jednotiek a túto vybavenosť: hospodársky pavilón, stravovací pavilón, pavilón
komunálnych služieb, obchodný dom, kino, materskú školu pre 120 detí, detské jasle pre
55 detí, nákupné stredisko, garáže, hotel, 18 triednu pavilónovú všeobecnovzdelávaciu
školu, 18 triednu pavilónovú učňovskú školu. Výstavbu budú prevádzať Pozemné stavby
n.p. Trnava. S prácami na stavenisku I. etapy sa začne už v roku 1962. Výstavbou sídliska
„Prednádražie“ podstatne sa zvýši estetický vzhľad nášho mesta.
Voľby sudcov okresného súdu
Dňa 3. decembra 1961 konali sa na území našej republiky po prvý raz voľby sudcov
okresného ľudového súdu. MsNV v Piešťanoch zriadil volebné komisie obvodné a okrskové,
ktoré v podstate sa zhodovali s volebnými komisiami, vytvorenými v súvise s voľbami do
národných výborov. Výber kandidátov za sudcov Okresného ľudového súdu v Trnave.
Z občanov nášho mesta za sudcov boli zvolení títo súdruhovia a súdružky: Anton Beles,
dôchodca, Mária Baranovičová, úradníčka, Michal Beňo, vedúci liečebného ústavu, Anna
Brezinová, krajčírka, Viliam Beták, úradník, Paula Čuridlová, úradníčka, František Gucman,
úradník. Emil Habán, strojný zámočník, Alexander Hodul, dôchodca, Dušan Hadviga,
strojník, Lýdia Janíková, zdravotná sestra, Michal Klčo, robotník, Ľudovít Koči, murár,
Štefan Lehuta, zámočník, Elena Murtošová, výčapníčka, Anna Nedorostová, kontrolórka,
Pavol Nosáček, krajčír, Ema Nagyová, robotníčka, Anna Nešťuková, vedúca prevádzkárne,
Ondrej Ontko, sprievodca ČSAD, Peter Poprac, riaditeľ školy, Štefan Prištic, údržbár,
Helena Sedláková, robotníčka, Františka Skákalová, robotníčka, Vojtech Summer, tajomník
OV ČSM, Oľga Sidorenková, domáca, Marta Šafránková, učiteľka, Mária Štefková,
robotníčka, Mária Štefková, učiteľka, Osvald Šopík, robotník, Alojz Šutek, laborant, Mária
Škodová, robotníčka, Margita Šebová, učiteľka, Anton Špačil, dôchodca, Anna Švecová,
riaditeľka materskej školy, Alica Tlstovičová, robotníčka, Karol Uherčík, výčapník, Ján
Valapka, učiteľ, Anna Vašková, skupinová vedúca, Františka Vráblová, robotníčka, Katarína
Vojteková, robotníčka a Štefan Zelenay, údržbár.
Široký aktív sudcov z ľudu, ich rovnoprávnosť so sudcami z povolania sú dôkazom, že
v socialistickom zriadení pracujúci ľud je vykonávateľom aj moci sudcovskej a tým aj
ochrancom socialistického zriadenia a rešpektovania jeho zákonov.

Finančné hospodárenie MsNV
Príjmy MsNV v Piešťanoch v roku 1961 činili 18,873.801,99 Kčs. Z tejto sumy na jednotlivé
kapitoly pripadlo: na stavebníctvo 443.100 Kčs, 4,862.400 Kčs, na školstvo a kultúru Kčs
7,954.100 Kčs, na zdravotníctvo 337.800 Kčs, na vnútornú správu 949.000 Kčs, na sociálne
zabezpečenie 194.000 Kčs, na miestne hospodárstvo 3,704.800 Kčs, na doplnkový rozpočet
19.900 Kčs. Celkový súhrn výdavkov za rok 1961 bol 18,465.206,99 Kčs. Prebytok
hospodárenia za rok 1961 bol 408.594,20 Kčs.
Starostlivosť o dôchodcov
Podľa vládneho nariadenia číslo 71/1960 Zb. zo dňa 10. júna 1960 starajú sa národné
výbory i o riešenie otázok sociálneho zabezpečenia. Z toho dôvodu pri MsNV v Piešťanoch
bola zriadená komisia sociálneho zabezpečenia. Predsedom komisie je s. Július Švarc,
tajomníkom s. Štefan Grúň. Členmi komisie sú: Zuzana Hroncová, Nataša Mĺkva, Mária
Nováková, Michal Ondrášik, Vlasta Šuteková. Komisia sústavne sleduje sociálne pomery
v meste, občanom odkázaným na sociálnu výpomoc poskytuje doplnkovú starostlivosť,
overuje okolnosti pre priznanie dávok sociálneho zabezpečenia, eviduje a vystavuje
doklady pre bezplatnú lekársku starostlivosť a dôchodcov v meste. Komisia sa usiluje aj
o vyššie uplatnenie dôchodcov v meste vo verejnom živote, organizuje ich spoločenský
a kultúrny život, spoločné stravovanie a opatrovateľskú službu. Z celkovej práce komisie sa
zračí všestranná starostlivosť našej socialistickej spoločnosti o dôchodcov a o ich príjemné
prežitie staroby.
Len v roku 1961 za šesť mesiacov komisia sociálneho zabezpečenia vydala 1034 poukážok
k lekárovi, Odboru sociálneho zabezpečenia ONV v Trnave podala 192 návrhov na zvýšenie
niektorých nízkych zamestnaneckých dôchodkov, z ktorých 142 bolo realizovaných. Suma,
o ktorú boli dôchodky zvýšené, činí ročne 83.700 Kčs. Pre výplatu podpôr vo forme sociálnej
výpomoci doplnkovej starostlivosti obdržala komisia od ONV Trnava 200.000 Kčs na rok
1961. Z tejto sumy v roku 1961 komisia poskytla jednorázovú podporu vo vecných dávkach
254 dôchodcom v celkovom obnose 132.100 Kčs. Maximálna výška výpomoci jednej
osobe je 1.200 Kčs ročne. Poskytla sa osobám – dôchodcom, ktorí majú nízke sociálne
a iné dôchodky. Ide o ľudí starých, chronicky chorých, o ľudí s duševnými chorobami
a s vrodenými chybami.
Príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov bol v roku 1961 poskytnutý 71 dôchodcom.
Ich stravovanie sa uskutočňovalo v 3 jedálňach a to v jedálni RAJu v Park pasáži, v závodnej
jedálni Mlynov a cestovinární na Vrbovskej ceste a v závodnej jedálni MsNV v Piešťanoch.
Na spoločné stravovanie v roku 1961 bola poskytnutá suma 67.198,50 Kčs.
Komisia sociálneho zabezpečenia pri svojej obsiahlej činnosti sa opiera o aktív pre prácu
medzi dôchodcami, o Výbor žien, o miestne skupiny ČSČK a o obvodných lekárov.
Na návrh komisie plánuje MsNV v Piešťanoch zriadiť v našom meste Klub dôchodcov, aby
mali svoju vlastnú miestnosť pre zpríjemnenie večera svojho života.
Cestovný ruch v roku 1961
Cestovný ruch v našom meste je živý hlavne v období letnej sezóny a počas Piešťanského
festivalu. MsNV v Piešťanoch cestovnému ruchu venuje pozornosť a stará sa o splnenie
všetkých potrebných opatrení, ktoré s ním súvisia. Menovite tu ide o udržanie vzornej čistoty
mesta, o plynulé zásobovanie, o rozšírenie možnosti ubytovania a stravovania v podnikoch.

V rámci cestovného ruchu podnik Turista v letnej sezóne ubytoval v ubytovacích podnikoch
celkom 34.557 návštevníkov, počet ubytovaných mimo Piešťany bol 12.825 osôb,
odrieknutých ubytovaní bolo 7.936 osôb.
Skrz cestovnú kanceláriu Turista v roku 1961 bolo uskutočnených 586 zájazdov, z toho
školských 167, tuzemských zájazdov bolo 314, zahraničných 105. Celkove bolo prepravených
22.613 osôb. Rozmach cestovného ruchu podporuje aj letecká doprava.
Konferencia o leteckej doprave v Piešťanoch.
V mesiaci marci 1961 konala sa v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch konferencia
o leteckej doprave v našom meste. Na konferencii boli prítomní zástupcovia podnikov,
úradov, cestovných kancelárií a organizácií z Piešťan i širokého okolia, aby k novému
letovému poriadku vyslovili svoje pripomienky a a návrhy. Prítomní vyslovili uspokojenie
nad tým, že od 4. apríla 1961 spája nová letová trasa Piešťany so strojárenským centrom
Brnom. Ďalšou výhodou je, že lietadlo z Piešťan cez Brno do Prahy štartuje denne dva razy:
ráno o 6.40 hod. a popoludní o 13.20 hod. A dvakrát denne letí i späť z Prahy cez Brno do
Piešťan.
Od 1. januára 1961 do 1. októbra 1961 počet letecky cestujúcich z Piešťan do Prahy bol
7.134 osôb, do Bratislavy 70, do Brna 1.305, z Prahy do Piešťan 6.023, z Bratislavy 84,
z Brna 794. Sezóna v stredisku stanový tábor a lodná preprava bola zahájená dňa 7. mája
1961. Tržby počas letnej sezóny v podniku stanoveného tábora boli 235.306 Kčs, z toho za
ubytovanie 98.974 Kčs, za bufet 12.800 Kčs, za autocamping 7.819 Kčs. Celková lôžková
kapacita v stanovom tábore bola 270 lôžok. V lodnej preprave dosiahol podnik v letnej sezóne
celkom 79.559 Kčs. Na jazere Sĺňava premávali 3 lode a to Piešťany, Čachtice a Wartburg.
Stavby v roku 1961
V roku 1961 a v prvom roku III. päťročnice výstavba nášho mesta pokračovala úspešne.
Na decentralizovanú investičnú výstavbu bolo vynaložené 2,858.000 Kčs, na miestne
komunikácie 1,845.100 Kčs.
Komunikácie.
Na úseku miestnych komunikácií prevádzali sa práce na rozšírení Bratislavskej a Žilinskej
cesty a previedla sa generálna oprava Prednádražia. Výstavba Roosweltovej ulice bola
dokončená.
Bytová výstavba.
Bytová a školská výstavba sa splnila na 69,84 %. V roku 1961 bolo dokončených 596 bytov.
Z toho na štátnu bytovú výstavbu pripadá 105 bytov, na družstevnú 103 a na súkromnú
88. Rozostavených bytových jednotiek bolo 284, z toho v štátnej bytovej výstavbe 36,
v družstevnej 144 a v súkromnej 104.
Počet členov stavebného družstva je 463. Na bytovej komisii je 823 žiadostí o pridelenie
bytu. V bytovej výstavbe MsNV je vedený úsilím o zabezpečenie uznesenia ÚV KSČ, aby
do roku 1970 každá rodina mala primeraný a hygienický byt.

Plynovod.
Na výstavbu plynovodu bolo položené potrubie v uliciach Roosweltova, Pionierska a na
Floreáte. Na plyn v roku 1961 bolo pripojených 395 odberateľov.
Vodovod.
V roku 1961 bolo vybudované 4.640 bm vodovodnej siete a to v častiach Malý a Veľký
Floreát, v uliciach Cintorínskej, Hurbanovej, Urbánkovej, Družstevné domy a na Vrbovskej
ceste. Bolo vybudovaných 97 vodovodných prípojek v dĺžke 1.131 bm a 37 kanalizačných
v dĺžke 280 bm.
Kanalizácia.
Veľká pozornosť sa venovala výstavbe kanalizácie v našom meste. Stavia sa nová kanalizačná
sieť, nakoľko stará už nezodpovedala potrebám nášho mesta. Projekt kanalizácie v Piešťanoch
bol vypracovaný v roku 1925, s jeho realizáciou sa začalo roku 1926 a trvala až do roku
1936. Bola vybudovaná kanalizácia s gravitačným odpadom do Váhu, čo znečisťovalo jeho
tok a priľahlé okolie. Výstavba vodného diela na Váhu s hydrocentrálou v Maduniciach
a s haťou v Drahovciach vyvolala nutnosť prebudovania kanalizačnej siete v Piešťanoch.
S riešením kanalizácie mesta sa vyriešilo aj odkanalizovanie Kúpeľného ostrova. Na celom
území Piešťan, počítajúc v to aj Kúpeľný ostrov, bolo vyprojektované 46.294 bm nových
stok, rátajúc v to i rekonštrukciu niektorých starých stok. Realizácia tohto veľkého projektu
bola rozdelená na 4 stavebné etapy.
Prvá etapa s rozsahom 7.027 bm stok, ktorá zahrňovala preloženie vyústenia stávajúcej
kanalizácie z koryta Váhu do potoka Dubové, bola už dokončená. Podobne aj druhá etapa
o dĺžke 13.013 bm a odvodňujúca juhozápadnú časť mesta bola dokončená. Tretia etapa
má rozsah 11.906 bm stok. Časť tejto etapy v oblasti Malý a Veľký Floreát bola v roku 1961
dokončená. V tretej etape sa rieši hlavne odkanalizovanie severnej časti mesta. Na tretej
a štvrtej etape sa ešte pracuje.
S prácami na III. etape začalo sa s budovaním kanalizačnej čistiarne umiestnenej južne od
mesta v blízkosti jazera. Jej dokončenie je plánované do konca roku 1962.
Obilné silo.
V roku 1961 bolo odovzdané do užívania nové obilné silo na Vrbovskej ceste v Piešťanoch.
Stavba je vysoká 30 metrov a pojme nad desaťtisíc ton obilia. Do prevádzky bolo dané
v novembri 1961. Pri jeho výstavbe sa použila nová metóda v našom stavebníctve a to
betón, liaty do debnenia s hydraulickým posunom.
Akcia zveľaďovania v roku 1961
Akcia zveľaďovania každým rokom aj v našom meste vytvára diela významnej hodnoty.
Občania, vedenie MsNV, obetavou dobrovoľnou prácou vytvárajú hodnoty najmä pri
skrášľovaní mesta. V roku 1961 v akcii zveľaďovania občania najviac pomohli pri výstavbe
všešportového štadióna a to na stavbe tribúny. Brigádnici pomohli pri výkope a úprave
terénu. Tu bolo odpracovaných 8.400 brigádnických hodín v hodnote 25.200 Kčs.
Na investičných akciách občania pracovali pri úprave ulíc, parkov a verejných priestranstiev.
Úhrnne v akcii zveľaďovania v roku 1961 bolo odpracovaných 127.189 brigádnických
hodín počtom 8.400 brigádnikov, ktorí svojou prácou vytvorili hodnoty v sume 742.100

Kčs. V roku 1961 bohatá bola verejnoprospešná činnosť žiakov našich škôl, ktorí len za
prvý polrok nazbierali 54.900 kg železného šrotu, 4.287 kg papiera, 1.863 kg textilu a 3.270
fliaš. Na brigádach odpracovali 10.840 hodín.
Činnosť Výboru žien v roku 1961
Aj v roku 1961 Výbor žien pri MsNV vyvíjal vzornú činnosť. Iniciatívne pracoval so širokým
aktívom pracovníčiek a to na základe plánu práce, vychádzajúceho z úloh, stanovených
plénom MsNV. Výbor žien v náplni svojej práce má starostlivosť o detské jasle a detské
domovy. Dôsledne dozerá, či starostlivosť o deti v týchto zariadeniach je taká, aká má byť,
preto robí v nich previerky a odstraňuje nedostatky.
Výbor žien sa staral aj o udržiavanie čistoty v meste, na tom úseku pracovalo 75 aktivistiek,
z ktorých každá na svojom úseku dbala o čistotu. Výbor žien venoval pozornosť aj JRD
v Piešťanoch a z jeho iniciatívy na družstve boli založené dve brigády socialistickej práce,
jedna v hydinárni a druhá pri pestovaní cukrovej repy. Významná bola aj masovopolitická
práca. Z príležitosti osláv MDŽ Výbor žien na závodoch previedol vyše 30 besied, ktorých sa
zúčastnilo 2965 žien. Vo spojení s besedami Výbor žien organizoval i socialistické záväzky
za plnenie plánu v závodoch a z príležitosti osláv 40. výročia založenia KSČ. Celková
suma záväzkov mala hodnotu nad 500.000 Kčs. Rada MsNV v Piešťanoch ocenila záslužnú
prácu Výboru žien v roku 1961 a predsedníčke s. Márii Mattošovej za jej svedomitú prácu
vyslovila poďakovanie.
Aktív pre občianske záležitosti
Aktív pre občianske záležitosti pri MsNV v Piešťanoch v roku 1961 zameral svoju činnosť
na tri hlavné udalosti: na privítanie detí do života, na vstup do manželstva a na dôstojné
usporiadanie občianskych pohrebov. Ako pomocný orgán rady MsNV podával návrhy
na zlepšenie občianskych úkonov. Pomáhal uskutočňovať prednášky o význame rodiny,
o výchove detí v socialistickom štáte, o rodinnom práve a pod. Pomáhal organizovať
strieborné, zlaté a diamantové svadby a získaval rečníkov na pohreby pokrokových občanov.
Zúčastnil sa aj pri slávnostnom odovzdaní občianskych preukazov mladým občanom
a čestných odznakov materstva.
Pozornosť venoval aj úprave sobášnej siene. V roku 1961 bolo 111 občianskych sobášov,
bez cirkevných obradov do života bolo uvítaných 43 detí a bolo usporiadané 9 občianskych
pohrebov.
Predsedníčkou Aktívu je súdružka Slobodová, členmi aktívu sú: Archel, Borodáč, Lelovská,
Puterka, Siblíková, Slezáková, Štefková a Valapka. Aktív pre občianske záležitosti vykonáva
rozsiahlu a významnú činnosť medzi občanmi v našom meste. Rada MsNV činnosti Aktívu
venuje pozornosť, na rok 1962 ho rozšírila o nových členov z radov uvedomelých občanov.
Na návrh Aktívu pre občianske záležitosti Rada MsNV prikročila k adaptácii sobášnej siene,
ktorá má byť skutočne dôstojným stánkom pre uzatváranie manželstiev v našom meste.
Mestské múzeum v Piešťanoch
Po prevedení zmien územnej organizácie prešlo múzeum v Piešťanoch do správy MsNV
v Piešťanoch. Zberná oblasť múzea v podstate sa nezmenila, ale na základe schválenej novej
siete múzeí v Západoslovenskom kraji bolo múzeum poverené zberom dokladov, ktoré
dokumentujú dejiny kúpeľníctva na Slovensku a rozvoj i poslanie kúpeľov za socializmu.

Tento zber materiálu má vytvoriť predpoklady na vytvorenie balneologického múzea.
Zároveň naše múzeum ostalo vlastivedným strediskom pre Piešťany a najbližšie okolie a jeho
cieľom je zhromažďovať, odborne spravovať, vedecky spracovávať a osvetove využívať
hmotné doklady o vývoji prírody a spoločnosti svojej zbernej oblasti. Múzeum organizuje
vlastivednú prácu a výskum a publikuje výsledky svojej práce v odborných a miestnych
časopisoch i samostatných publikáciách. Múzeum má troch pracovníkov a to dve odborné
sily a jednu silu pomocnú.
Hlavné úlohy múzea v roku 1961 boli tieto: Zber materiálu a vyinštalovanie výstavy k 40.
výročiu založenia KSČ. Výstava bola otvorená 1. mája a trvala do 20. júna 1961. Navštívilo
ju 5.273 osôb a 135 hromadných výprav. Ďalšou úlohou bolo organizovanie spolupráce
so školami, ako to vyplýva z plánu celoštátnych akcií za rok 1961. V rámci vyučovania
vlastivedných predmetov múzeum svojím materiálom prispelo k ilustrácii a doplneniu
učiva konkrétnymi dokumentami. Okrem výstavy k 40. výročiu založenia KSČ inštalovalo
múzeum od 25. júna do 14. júla v spolupráci s Mestskou galériou v Bratislave výstavu
pastelov zaslúžilého umelca Janka Alexyho pod názvom „Stará a nová Bratislava“. Výstavu
navštívilo vyše 2500 osôb. Po skončení tejto výstavy pracovníci múzea vyinštalovali
dokumenty z robotníckeho hnutia a z výstavby Piešťan za socializmu. Pracovníci múzea
uskutočnili nad 300 odborných výkladov pre hromadné návštevy i menšie skupiny, napr. pre
cudzincov. Muzeálni pracovníci sústavne prispievajú do kúpeľného časopisu Piešťany a do
odbornej tlače.
Riaditeľom múzea je s. Ján Mulík. Z rozpočtu MsNV v Piešťanoch na múzeum v Piešťanoch
v roku 1961 bola vynaložená suma 89.300 Kčs. Mestské múzeum v Piešťanoch má uzavretú
družbu s Městským múzeom lázní Poděbrady.
Životné jubileá
Piešťanský rodák akad. sochár Valerián Vavro dožil sa dňa 30. januára 1961 päťdesiatky.
Prešiel tvrdou školou života. Kamenárskemu remeslu sa vyučil v kamenosochárskej škole
v Piešťanoch. Potom sa zapísal na štátnu priemyselnú školu v Hořiciach. Po jej absolvovaní
roku 1935 prešiel na Akadémiu výtvarných umení v Prahe, kde bol žiakom prof. B. Kafku.
Tu roku 1939 štúdiá dokončil. Potom pôsobil ako zmluvný profesor na gymnáziu v Trenčíne,
v Kremnici a v Piešťanoch až do roku 1948. Od toho roku sa venoval iba výtvarnej práci.
Akad. sochár V. Vavro od r.1939 je riadnym členom JSVV a dnes ako člen SSVV pracuje
v komisii sekcie reštaurátorov. Okrem portrétov, ktoré tvoril počas celej svojej umeleckej
činnosti, sú najviac známe jeho figurálne kompozície a reliéfy. Pracoval v rôznom materiáli,
okrem kameňa používal mramor, pálenú hlinu, drevo a bronz. Kameň mu bol však najbližší,
v ňom konkretizoval svoje umelecké inšpirácie a stvárňoval svoje umelecké predstavy.
Jednou z prvým Vavrových prác bola „Tragédia v Šuranoch“. V tomto diele sa postavil
jednoznačne na stranu bojujúceho proletariátu a stvárnil v ňom tragédiu ubiedeného
poľnohospodárskeho robotníka za kapitalistického zriadenia. Z jeho prvých prác pozornosť
si zasluhujú ešte viaceré diela ako Lyžiar, Akt, Pri prameni, Ranený a Barlolámač. Prajné
podmienky pre umelecký rozbeh nastali u Vavru až po oslobodení. Najmä v rokoch 1950 – 61
bol mimoriadne činný. Okrem mnohých pamätníkov, medzi nimi aj Pamätník oslobodenia
v Piešťanoch, vytvoril rad reliéfov, ktoré zdobia fasády mnohých významných budov. Okrem
sochárskej činnosti sa venoval i reštaurovaniu našich umelecko-historických pamiatok.
Okrem sôch na Hrade v Nitre reštauroval Kremnické a Štiavnické súsošie a ranobarokový

kostol v Trnave spolu s akad. sochárom
L. Ľ. Pollákom. Aj týmito prácami prispel
k obohateniu nášho kultúrneho života a to tým, že predĺžil životnosť našich významných
pamiatok. V septembri 1961 Valerián Vavro mal úspešnú výstavu svojich diel vo výstavnej
sieni Sväzu slovenských umelcov v Bratislave.
Päťdesiatiny docenta dra Štefana Siťaja.
Dňa 29. mája 1961 dožil sa svojich päťdesiatín náš popredný vedecký pracovník na poli
reumatológie a vedúci Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch docent
MUDr. Štefan Siťaj. Docent dr. Štefan Siťaj pochádza zo Starej Turej, študoval na gymnáziu
v Novom Meste nad Váhom. Lekárske štúdiá skončil na Lekárskej fakulte v Bratislave,
kde bol roku 1935 aj promovaný. Najprv pracoval ako asistent na biologickom ústave a na
internej klinike v Bratislave. Keď získal špecializáciu, odišiel pracovať ako balneológ
do Trenčianskych Teplíc. Tu v liečebnom ústave Robotníckej sociálnej poisťovne sa
venoval hlavne klinickej reumatológii. Od roku 1953 vedie Výskumný ústav reumatických
chorôb v Piešťanoch. Vedeckovýskumná a organizačná práca urobili z docenta dra
Siťaja popredného pracovníka na poli československej reumatológie. V riešení viacerých
výskumných problémov dosiahol uznanie v celosvetovom meradle. Úspešné boli aj jeho
vedecké prednášky na medzinárodných kongresoch v Moskve, Paríži, Lipsku, Haagu, AixLes-Bains, v Lyone, Budapešti, Stockholme, Helsinkách a Istambule, kde reprezentoval
československú reumatológiu.
Docent dr. Štefan Siťaj položil základy organizačnej liečebno-preventívnej starostlivosti
o reumatikov na Slovensku.
Záslužná je aj jeho pedagogická činnosť. Všetci slovenskí reumatológovia a aj niektorí českí
vyšli zo školy docenta dra Siťaja. Docent dr. Štefan Siťaj je usilovným a osobne skromným
vedeckým pracovníkom. Má vrelý vzťah k pacientom, z ktorých mnohí mu vďačia za
prinavrátené zdravie.
Šesťdesiatka Aurela Kajlicha.
Dňa 28. novembra 1961 dožil sa v plnej tvorivej sile šesťdesiatich rokov akad. maliar a grafik
Aurel Kajlich.
Aurel Kajlich je piešťanským rodákom a v našom meste aj pôsobí. Je žiakom M. Švabinského
a Rambouska. Ako maliar Aurel Kajlich prejavil vo svojich dielach lyrický vzťah k prírode
a ku krásnym typom ľudí. Ako maliar je figuralista a krajinár. Kajlich sa veľmi dobre uplatnil
v úžitkovej grafike. Niektoré jeho práce z tejto oblasti nadobudli masové rozšírenie, napr.
jeho vynikajúce návrhy na bankovky, jeho poštové známky a „poslovenčené“ hracie karty.
Je tiež významný ako knižný grafik a ilustrátor. Jeho známe obrazy sú: Dom pod topoľmi,
Pozdrav z poľa, Detvan. V grafike Aurel Kajlich sa radí k vedúcim československým
predstaviteľom tohto umeleckého oboru.
Oslavy v roku 1961
V Piešťanoch v roku 1961 konali sa tieto významnejšie oslavy:
Oslavy 13. výročia Februárového víťazstva
Oslavy sa konali dňa 25. februára o 19. hod. v divadle Domu osvety. Bola usporiadaná
slávnostná akadémia s hodnotným programom. O historickom význame Februárového

víťazstva prehovoril s. Vladimír Mosný, predseda MO KSS. Februárové víťazstvo je
rozhodujúcou udalosťou na našej ceste k socializmu, je triumfom KSČ v boji proti reakcii
a v úsilí za vybudovanie šťastného života pre všetkých pracujúcich v našom štáte.
Po prejave nasledoval kultúrny program, zložený z čísiel spevu, telovýchovy a hudby.
O význame Februárového víťazstva hovorili pracujúci v závodoch a úradoch počas
desaťminútoviek a žiaci v školách na besedách so staršími súdruhmi zo závodov sa oboznámili
s cestou tvrdého boja i slávneho víťazstva KSČ, ktorému ďakujeme za všetky významné
úspechy pri budovaní našej vlasti a to na poli hospodárskom, vedeckom a kultúrnom, i za
významnú úlohu v medzinárodnom meradle v boji za svetový mier, spravodlivosť a šťastie
všetkých národov.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Konali sa dňa 7. marca 1961 o 19. hod. v liečebnom dome Thermia. Tu zhromaždili sa
vynikajúce pracovníčky zo závodov a mnohodetné matky. Slávnosť zahájila predsedníčka
Výboru žien s. Mária Mattošová. Nasledoval prednes príležitostnej básne žiakom SVŠ
a po ňom k zhromaždeným ženám prehovoril predseda MsNV s. Rudolf Habán. Vo svojom
slávnostnom prejave vyzdvihol postavenie a význam ženy v socialistickom zriadení,
jej významnú účasť na všetkých pracoviskách a všetkých úsekoch nášho politického,
hospodárskeho, kultúrneho a vedeckého života. Ženy – budovateľky socializmu a komunizmu
predstavujú už dnes veľkú silu aj v boji za svetový mier, v úsilí za šťastný život detí na
celom svete.
Odznak „Materstvo“.
Po prejave nasledovalo vyznamenanie zaslúžilých pracovníčiek a mnohodetných matiek.
Odznak „Materstvo“ I. stupňa z rúk predsedu prevzali: Mária Babská, matka 12 detí, Mária
Drabantová, matka 10 detí a Mária Mišurová, matka 9 detí. Odznak II. stupňa dostalo 7
matiek a odznak III. stupňa 37 matiek.
Po akte vyznamenania bola spoločná beseda, po nej občerstvenie s kultúrnym programom,
v ktorom vystúpili žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch a pionieri.
Naše socialistické zriadenie vysoko oceňuje účasť žien pri riešení všetkých úloh nášho
života, oceňuje ich záslužnú prácu pri výchove socialistického pokolenia a venuje ženám –
matkám zaslúženú pozornosť, ktorá každým rokom sa bude stupňovať.
16. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 16. výročia oslobodenia Piešťan konali sa dňa 3. apríla 1961 o 19. hod. v divadle
Domu osvety. Tu na slávnostnú akadémiu zhromaždili sa početní obyvatelia nášho mesta,
aby si oživili pamätnú jar 1945, kedy Sovietska armáda vyhnala fašistov z nášho mesta
a doniesla nám slobodu a všetky podmienky pre nový a radostný život.
O význame oslobodenia nášho mesta, o jeho raste a rozvoji za minulých 16 rokov, i o budúcich
perspektívach ďalšieho rastu predniesol slávnostný prejav predseda MsNV s. Rudolf
Habán. Po referáte nasledoval hodnotný kultúrny program, v ktorom sa odzrkadľovala naša
vďaka osloboditeľom, radosť z dosiahnutých úspechov a odhodlanie smelo kráčať po ceste
socializmu.
91. výročie narodenia V.I. Lenina
Dňa 21. apríla 1961 z príležitosti 91. výročia narodenia V.I. Lenina, zakladateľa prvého

socialistického štátu na svete a veľkého učiteľa robotníckej triedy na celom svete, myšlienky
ktorého aj dnes hýbu svetom a drvia kapitalistické zriadenie, konala sa slávnostná akadémia.
V liečebnom dome Slovan o 19. hod. zhromaždili sa početní občania nášho mesta a so
záujmom si vypočuli slávnostný prejav o živote a veľkom diele Lenina. Prejav predniesol
predseda MO KSS s. Vladimír Mosný. Po prejave bol bohatý kultúrny program.
Oslavy 1. mája
Tradičné oslavy 1. mája v roku 1961 vyzneli obzvlášť slávnostne a manifestačne. Usporiadal
ich Miestny výbor Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch a to v rámci osláv 40.
výročia založenia Komunistickej strany Československa. Oslavy sa začali už v sobotu 29.
apríla o 18. hod. stavaním májov. V nedeľu 30. apríla o 15. hod. v amfiteátri bolo vystúpenie
Vojenského umeleckého súboru z Bratislavy za veľkej účasti občanov.
Dňa 1. mája vo Sviatok práce o 6. hod. ráno bol slávnostný budíček. Slávnostná nálada
spojená s kúzlom rána slnečného dňa zavládla v uliciach nášho mesta, bohato vyzdobeného
zástavami, obrazmi a veľkými transparentami. O 8. hod. zo všetkých strán prichádzali
pracujúci zo závodov, z okolitých dedín, žiaci a zástupy občanov na ulice Žilinskú,
Bratislavskú a Malinovského, kde bolo zoradenie manifestantov. O 9. hodine bolo slávnostné
otvorenie manifestácie. Po zahraní československej a sovietskej hymny bol slávnostný
prejav, prednesený tajomníkom OV KSS s. Šepelom. Rečník v ňom vyzdvihol veľký
a medzinárodný význam Sviatku práce, poukázal na naše veľké budovateľské úspechy,
na hodnotné záväzky našich pracujúcich, prijaté z príležitosti osláv 1. mája a na mierové
snaženie Sovietskeho sväzu a krajín socialistického tábora.
Po prejave bol pochod manifestantov okolo prehliadkovej tribúny na ulici Československej
armády. Manifestanti vrelo pozdravovali funkcionárov strany, nášho mesta a okresu, ako
aj najlepších pracujúcich z našich závodov, ktorí stáli na tribúne. Prevolávali budovateľské
heslá, volali na slávu Sovietskemu sväzu a jubilujúcej KSČ. V sprievode bolo 17.180 občanov,
22 áut, 2 alegorické vozy, 43 bicyklov, 10 hudieb, 10 krojovaných skupín, 8 tanečných
skupín, 67 zástav ČSSR, 136 červených zástav, 33 ostatných zástav, 7 víťazných práporov,
110 transparentov a množstvo obrazov štátnikov. V sprievode bolo aj 14 uniformovaných
skupín.
O 11. hod. v hudobnom pavilóne parku bol koncert dychovej hudby ČSPO. O 14. hod.
konali sa ľudové veselice na terase liečebného domu Slovan a Kursalónu.
Oslavy 9. mája
Oslavy Dňa víťazstva sa začali už 7. mája o 17.30 hod., kedy bol zraz delegácií s vencami na
MsNV. O 18. hod. bolo kladenie vencov pri Pamätníku oslobodenia na Stalinovom námestí.
O 19. hod. bol lampiónový sprievod ulicami mesta a o 20. hod. bol veľký ohňostroj na
Vajanského nábreží pri Váhu. 8. a 9. mája bol v našom meste obvodový festival mládeže
a pionierov s kultúrnym a športovým programom.
Deň víťazstva je symbolom porážky nemeckého fašizmu, ktorý zapríčinil smrť mnoho
miliónom ľudí. Je symbolom víťazstva nad tyranmi a podpaľačmi vojny, ktorí aj v našom
meste spôsobovali strach, hrôzu a smrť.
Oslavy 40. výročia vzniku KSČ
Aj v našom meste občania a všetci pracujúci oslavovali významné 40. výročie vzniku KSČ

s pocitmi hrdosti a pevnej zomknutosti pri vytýčených cieľoch víťaznej vodkyne nášho
pracujúceho ľudu a budovateľky radostného života nás všetkých. Z príležitosti 40. výročia
založenia KSČ bolo dňa 13. mája o 19. hod. slávnostné zasadnutie MV KSS a MsNV. Tu
boli prednesené hodnotné záväzky našich pracujúcich i žiakov zo škôl, prijaté na počesť
veľkého jubilea našej strany. O 19.30 hod. v divadle Domu osvety konala sa slávnostná
akadémia. Slávnostný prejav o vzniku KSČ, o jej bojoch a o veľkom víťazstve predniesol
predseda MsNV v Piešťanoch s. Rudolf Habán. Nasledoval hodnotný kultúrny program,
v ňom vystúpil orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave s dirigentom Jozefom Slobodom.
V dňoch osláv v školách sa konali besedy žiakov so starými členmi strany. Na besedách
žiaci sa oboznamovali s obetavou prácou komunistov v našom meste a blízkom okolí za
vlády buržoázie a za tzv. slovenského štátu, kedy strana bola v ilegalite a i napriek teroru
neprestala bojovať proti fašizmu.
Oslavy 100. výročia narodenia Rabindranátha Thakura.
Z príležitosti 100. výročia narodenia veľkého indického mysliteľa a básnika Rabindranátha
Thakura v našom meste bol dňa 4. mája 1961 usporiadaný spomienkový večer. Usporiadala ho
Čsl. orientalistická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied spolu so Slovenským výborom
obrancov mieru a Čsl. štátnymi kúpeľmi v Piešťanoch. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj
kultúrny pridelenec indického veľvyslanectva v Prahe pán R.K. Joardar, ktorý vo svojom
prejave vyslovil potešenie, že i svetoznáme Piešťany spomínajú veľkého indického básnika.
O živote a diele Rabindranátha Thakura mal obšírny referát tajomník Čsl. orientalistickej
spoločnosti H. Klačko. Poukázal, že životné dielo veľkého mysliteľa a básnika obsahuje 12
románov, vyše 50 dramatických diel, rozsiahle zbierky poviedok, niekoľko tisíc piesní a rad
básnických zbierok. Rabindranáth Thakur šíril myšlienky bratstva a mierovej spolupráce
medzi národmi, preto výročie jeho narodenia spomína celé pokrokové ľudstvo.
Oslavy 44. výročia VOSR
V dňoch 6. a 7. novembra 1961 oslavovali obyvatelia nášho mesta 44. výročie Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie. Dňa 6. novembra o 13. hod. na Stalinovom námestí bola
veľká manifestácia pracujúcich za prítomnosti žiakov a učiteľov našich škôl. Slávnostný
prejav o historickom a medzinárodnom význame VOSR, ktorá v dejinách ľudstva otvorila
socialistickú epochu, predniesol tajomník OV KSS s. Skaličan. Oslavami 44. výročia VOSR
bol súčasne otvorený Mesiac čsl. sovietskeho priateľstva, ktorý sa konal pod heslom: Po
boku Sovietskeho sväzu za mier a nové víťazstvá socializmu a komunizmu. Všetky podujatia
v Mesiaci priateľstva sa zamerali na vysvetľovanie výsledkov XXII. sjazdu KSSS a spájali
sa s konkrétnymi úlohami rozvoja našej socialistickej vlasti. V rámci osláv 44. výročia VOSR
prešla naším mestom Štafeta priateľstva a mieru na hranice Sovietskeho sväzu s posolstvom
československého pracujúceho ľudu. K mnohým záväzkom pracujúcich a pracovných
kolektívov, ktoré niesla Štafeta posolstva, boli pripojené aj záväzky pracujúcich nášho mesta
a ich pozdravy sovietskemu ľudu.
V mesiaci čsl. sovietskeho priateľstva v našom meste prebehla bohatá prednášková kampaň
v závodoch, úradoch a na školách. Prednášky boli zamerané na sústavné vysvetľovanie
medzinárodnej situácie, bojov robotníckej triedy celého sveta a na upevňovanie medzinárodnej
solidarity v súvislosti s prípravami na zasadanie V. svetového odborového sjazdu v Moskve.
V Mesiaci priateľstva Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch previedla viac besied o knihách

sovietskych autorov a výstavky sovietskej literatúry a tlače. Na školách okrem prednášok
a besied sa uskutočňoval nábor odberu sovietskych časopisov a dennej tlače. Mesiac
čsl. sovietskeho priateľstva sa ukončil dňa 11. decembra 1961 slávnostnou akadémiou
v liečebnom dome Slovan z príležitosti podpísania československo-sovietskej zmluvy
o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci.
Telovýchova a šport
Uznesenie ÚV KSČ z 15. novembra 1961 ukladá realizovať v najširšom meradle prijatú
zásadu, aby každý mladý človek aspoň hodinu denne cvičil a športoval. Šport v socialistickej
spoločnosti už nie je výsadou jednotlivcov, ale praktizuje sa na masovej základni. Aj v tom
sa prejavuje starostlivosť strany a vlády o zdravie pracujúcich, o plné rozvitie ich telesných
síl a o zabezpečenie radostného života. Práca, kniha, šport, to je významné heslo, ktoré
výstižne charakterizuje náplň práce v školách i na ostatných pracoviskách.
V Piešťanoch sú všetky predpoklady, aby toto dôležité uznesenie ÚV KSČ sa čím skôr
realizovalo. Nový všešportový štadión, kúpalisko Eva, jazero Sĺňava, športová strelnica
a krásne okolie mesta poskytujú bohaté možnosti pre všetky druhy športu. Telovýchova
a šport majú v Piešťanoch svoju tradíciu, položenú členmi Federácie proletárskej telovýchovy,
ktorí za ťažkých podmienok uskutočňovali a upevňovali ľudovú telovýchovu a šport a tým
dali krásny príklad dnešnej mládeži, ktorá má k dispozícii už všetky predpoklady pre plné
rozvinutie telovýchovy a športu.
Najväčšou telovýchovnou organizáciou v našom meste je Telovýchovná jednota Slovan
kúpele Piešťany.
Má 8 telovýchovných a športových oddielov a 677 aktívnych členov. Z toho je 240 dospelých
členov, 158 dorastencov a 279 žiakov. V tom sú započítané ženy a to 86 dospelých, 81
dorasteniek a 142 žiačok. Trénerskú prácu prevádzajú jeden tréner z povolania a 32 trénerov
dobrovoľných.
Oddiely sú tieto:
Plavecký a pólový oddiel. Má 268 členov, 11 trénerov a cvičiteľov a 25 rozhodcov.
Vedúcim oddielu je s. Pavol Riška. V celkovom hodnotení oddielov v ČSSR umiestnil sa
náš plavecký oddiel na V. mieste. V letnom prebore ČSSR v Litomyšli mladší dorastenci
ako celok získali I. miesto. Z našich plavcov reprezentáciou ČSSR bol poverený Peter
Kováč. Na univerziáde v Sofii z plaveckého oddielu nás reprezentovala Dana Kunicová. Na
medzinárodných pretekoch mladých plavcov vo Viedni nás reprezentovali Nemčič a Boháč.
Naši vodní pólisti v celoštátnom merítku sa umiestnili na III. mieste. V reprezentačnom
družstve ČSSR sú: majster športu Bačík, Štefan Frič, Štefan Reisenbüchler a Pollák,
z juniorov Kajlich, Majerčák a Benko.
Plavci Slovana podnikli propagačný zájazd po Slovensku. Navštívili Topoľčany, Bojnice,
Vyhne, Sklené Teplice, Banskú Štiavnicu a Trenčianske Teplice. V každom týchto miest
uskutočnili priateľské stretnutie v plávaní a vodnom póle. Týmto spôsobom naši plavci
propagovali plavectvo medzi mládežou a dobre reprezentovali naše mesto.
V novembri 1961 hostil plavecký oddiel Slovan vzácnych hostí a to vodnopólové družstvo
vysokých škôl z Indonézie. Indonézski študenti po skončení univerziády v Sofii navštívili
socialistické krajiny a medzi nimi aj našu republiku. Počas svojej návštevy v Piešťanoch
zohrali priateľský vodnopólový zápas s vybraným mužstvom nášho oddielu. Zápas vyhrali

naši plavci.
Oddiel hádzanársky. Má 56 členov a peknú činnosť vyvíjalo družstvo dorastencov,
ktoré v krajskej súťaži sa umiestnilo na I. mieste.
Oddiel tenisový. Má 69 členov. Družstvo dospelých dosiahlo slabšie výkony, lepšie sa
umiestnilo družstvo dorastencov. V júli 1961 na piešťanských tenisových dvorcoch boli
majstrovstvá západoslovenského kraja v tenise. Tituly preborníkov kraja získali: Šafárik
v dvojhre mužov a Hantuchová v dvojhre žien.
Oddiel volejbalový. Má 32 členov. Tu je potrebné rozšíriť členskú základňu tohto
oddielu a zintenzívniť jeho činnosť.
Oddiel kanoistiky. Začal po prvý raz pracovať v roku 1961. Má 50 členov. Prvé preteky,
ktorých sa zúčastnili aj naši pretekári, boli v Komárne a Bratislave.
Oddiel jachtingový. Má 30 členov, z toho 7 žien. Je to nový oddiel, jeho vznik umožnilo
vytvorenie jazera Sĺňava. V dňoch 8. a 9. júla 1961 boli na jazere Sĺňava usporiadané
krajské preteky a pretek o Veľkú cenu Piešťan. Krajského preteku sa zúčastnili 4
plachetnice triedy Lietajúci Holanďan. Víťazmi sa stali inž. Slanina a inž. Neupauer
z Bratislavy. Pretekov o Veľkú cenu Piešťan sa zúčastnilo 14 plachetníc z Bratislavy, Senca,
Nitry a Piešťan. Víťazom sa stal Wegeler zo Slávie Senec.
Oddiel základnej telesnej výchovy. Má 148 členov, z toho 83 žiakov. Cvičí sa denne
v telocvični školy na Rázusovej ulici. Vedúcou oddielu je s. Podhradská. Je potrebné
aj tento oddiel rozšíriť a zaktivizovať. Precvičujú sa všetky pohybové cviky a cviky
obratnosti a vytrvalosti.
Odbor turistiky. Má 49 členov. Odbor vyvíjal slabšiu činnosť. Je potrebné aj tu rozšíriť
členskú základňu a nových členov získať predovšetkým z radov mládeže. Piešťany
majú krásne okolie s historicky pamätnými objektami a miestami, ktoré sú vhodnými
cieľmi turistov a všetkých tých, ktorí týmto príjemným športom chcú upevniť svoje
zdravie.
Športu s obľubou sa venuje naša školská mládež. Na našich školách sú zriadené rôzne
športové krúžky, z ktorých najaktívnejší je krúžok ľahkej atletiky. Je potrebné na školách
ešte viac rozšíriť telovýchovné krúžky, do telovýchovnej práce medzi mládežou zapojiť
mladých učiteľov a za vedúcich krúžkov získať dobrovoľných športovcov z radov rodičov
a priateľov školy a tým zaistiť našej mládeži všetky predpoklady zdravého telesného rozvoja.
Významným strediskom telovýchovy je kúpalisko Eva. Nielen žiaci našich škôl ale aj zo
vzdialenejších dedín trnavského okresu sem pravidelne dochádzajú a pod vedením učiteľa s.
Daniela Kunica, ktorý našej mládeži sa plne venuje, učia sa plávať. Na školách v Piešťanoch
je zásada, že každý žiak sa musí naučiť plávať a to sa aj plní.
Slavoj.
Dôležitú činnosť vyvíja aj Telovýchovná jednota Slavoj v Piešťanoch.
Má 580 členov. Z toho je 295 mužov, 70 žien, 120 dorastencov 95 žiakov.
Jednota Slavoj má tieto oddiely:
Cyklistický oddiel. Má 12 aktívnych pretekárov. Vedúcim oddielu je Alexander Hladič.
Oddiel sa zúčastnil početných pretekov. V roku 1961 cyklistický oddiel bol uznaný za
najúspešnejší oddiel Jednoty. Z mladších dorastencov sa najlepšie umiestnil žiak Alexander

Murín, ktorý na cestnom okruhu v Dúbravke získal I. miesto.
Oddiel futbalový. V minulých rokoch vyvíjal úspešnú činnosť, v roku 1961 jeho činnosť
ochabla a oddiel získal iba slabšie úspechy.
Oddiel pästiarsky. Má 36 členov a v roku 1961 vyvíjal slabšiu činnosť. Vedúcim oddielu
je s. Rudolf Janiska.
Lyžiarsky a turistický oddiel. Má 20 členov. Vedúcim oddielu sú inž. Demčuk a Michal
Sebedínsky. Oddiel pracuje úspešne. Najväčšie úspechy dosiahli lyžiari na krajskom
prebore Západoslovenského kraja, kde dorastenec Jozef Pomajbo vyhral špeciálny
i obrovský slalom a tým aj dvojkombináciu, čím dosiahol trojnásobné prvenstvo, čo je
v zjazdových disciplínach ojedinelým zjavom.
Oddiel stolnotenisový. Vedúcim oddielu je s. Vladimír Dlabáč. Úroveň tohto športu je
potrebné zvýšiť, propagovať na školách a tým aj rozšíriť jeho členskú základňu.
I keď telovýchova šport v našom meste majú svoju úroveň, predsa ešte nie sú využité všetky
možnosť. Zvýšenou starostlivosťou o rozšírenie členskej základe jednotlivých oddielov ako
aj dobrou organizačnou prácou je možno v krátkom čase dosiahnuť omnoho lepšie výsledky
a tým aj splniť v našom meste dôležité uznesenie ÚV KSČ o poslaní telovýchovy a športu.
Reorganizácia školstva
Zákonom zo dňa 15. decembra 1961 o sústave výchovy a vzdelania sa uskutočnila v našej
republike významná reorganizácia nášho školstva, ktorá prišla v platnosť v druhom polroku
školského roku 1960/61. Reorganizácia je nutnou výslednicou rozvoja našej socialistickej
spoločnosti a perspektívnych úloh, ktoré vyžadujú jak po stránke výchovnej tak i vzdelávacej
dokonalejšieho človeka. Základné vzdelanie je povinné pre všetku mládež a poskytuje ho
základná deväťročná škola. Povinná školská dochádzka sa predĺžila o jeden rok. Stredné
vzdelanie poskytujú odborné učilištia, učňovské školy, stredné školy pre pracujúcich, stredné
všeobecné vzdelávacie školy, podnikové technické školy a konzervatóriá. Z bývalých
osemročných škôl vznikli základné deväťročné školy a z jedenásť a dvanásťročných
stredných škôl stredné všeobecnovzdelávacie školy s trojročnou dochádzkou a s prípravou
pre nadstavbové a vysokoškolské štúdium.
V roku 1961 v našom meste bol tento stav školstva:
Materské školy. Boli štyri a začiatkom roku 1961 bola zriadená V. materská škola v budove
bývalého sekretariátu OV KSS. Materské školy majú spolu 8 tried a 283 žiakov. Základné
deväťročné školy sú štyri, počet tried 97. Stredná všeobecnovzdelávacia škola mala 9
tried. Všeobecne vzdelávacie školy v našom meste majú 3.941 žiakov. Školy so zvláštnou
starostlivosťou majú 10 tried s počtom žiakov 168.
Hudobná škola v Piešťanoch sa premenovala na Ľudovú školu umenia. Má 16 oddelení
a 465 žiakov. V školských jedálňach v roku 1961 sa stravovalo 735 žiakov a v družinách
mládeže 151. V roku 1961 zväčšil sa počet žiakov o 597, pritom pribudlo len 6 tried. Priemer
na jednu triedu bol 39 žiakov. V materských školách bolo 16 pracovníkov, na základných
deväťročných školách a na Strednej všeobecnovzdelávacej škole 134 pracovníkov, na
školách so zvláštnou starostlivosťou 9, na škole ľudového umenia 17 a v školských jedálňach
13. Z rozpočtu MsNV v roku 1961 na školstvo v našom meste bolo vynaložené 6,209.500
Kčs.

Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch svojou činnosťou prispieva k výchove školskej
mládeže v duchu vedeckého svetonázoru, stará sa o prehĺbenie polytechnického vzdelania
pionierov a o rozvoj umeleckej tvorivosti. V roku 1961 v Dome pionierov a mládeže boli
tieto krúžky: 10 krúžkov šikovných rúk pre dievčatá s návštevou 100 žiačok, 7 krúžkov
šikovných rúk pre chlapcov s návštevou 49 chlapcov, 2 spevácke krúžky s 31 chlapcami, 4
krúžky mladého technika s 28 žiakmi, 2 krúžky letecko-modelárske so 14 žiakmi, 1 krúžok
turistický s 21 žiakmi, 2 krúžky výtvarné s 18 žiakmi, 1 krúžok fanfáristov s 10 žiakmi, 3
fotokrúžky s 18 žiakmi. Spolu bolo 36 krúžkov a pracovalo v nich 313 pionierov. Priemerná
dochádzka bola 89 pionierov týždenne.
Pioniersky dom usporiadal pionierske zhromaždenia, besedy, estrádu, televízne predstavenia,
výstavy žiackych prác, športové hry a pod. Usporiadal aj konferencie mladých technikov,
zrazy mladých turistov, sviatky piesní a tancov, školenie skupinových vedúcich, pionierskym
skupinám a mimoškolským zariadeniam poskytoval počas celého roku metodickú pomoc.
Na prevádzanie krúžkovej činnosti Dom pionierov a mládeže mal 9 externých vedúcich,
z nich sú 3 sväzáci, 4 učitelia, 1 remeselník a 1 žena z domácnosti a to súdružka Soldátová,
ktorá vzorne viedla krúžky šikovných rúk pre dievčatá. Z masových akcií bola uskutočnená
akcia Deda Mráza, tradičné kolobežkové a bicyklové preteky za účasti 52 pretekárov,
okresný zraz mladých turistov za účasti 230 pionierov, výstava prác pionierov v záujmových
krúžkoch, ktorú navštívilo 1.907 žiakov a 110 dospelých. V spolupráci so školami konal sa
raz mesačne seminár skupinových vedúcich z národných škôl. Významnou činnosťou bola
príprava na okresný festival pionierov a mládeže z príležitosti 40. výročia založenia KSČ.
V čase školských prázdnin Dom pionierov a mládeže organizoval letnú činnosť pionierov.
V dňoch 5. až 12. augusta bol usporiadaný pioniersky stanový tábor na Výtokoch, najmä pre
deti piešťanských družstevníkov. Vedúcim Domu pionierov a mládeže je s. Štefan Minárik.
Práca Domu pionierov a mládeže v Piešťanoch je mnohostranná a významne sa podieľa na
výchove našej mládeže v duchu socialistických zásad.
JRD v Piešťanoch
JRD v Piešťanoch v roku 1961 hospodárilo na 728 ha pôdy. Počet členov družstve je 217,
z toho je 212 stálych pracovníkov. Vekové zloženie stálych pracovníkov v roku 1961 bolo
následovné: do 25 rokov 8 členov, z toho 2 ženy, od 26 do 45 rokov 74 rokov, z toho 33 žien,
od 46 do 60 rokov 101 členov, z toho 26 žien, nad 60 rokov 34 členov a z toho 12 žien. Na
jedného pracovníka v družstve pripadá 3,80 ha pôdy.
Hektárové výnosy družstva v roku 1961 boli tieto: u pšenice 24,9 q, u jačmeňa 30,3 q,
u ovsa 30,1 q, u kukurice na zrno 42,2 q, u cukrovej repy 345 q, u zemiakov 212 q. Výsledky
v rastlinnej výrobe v roku 1961 vcelku boli dobré, i keď pre nepriaznivé poveternostné
podmienky nedosiahli sa plánované hektárové výnosy. JRD v Piešťanoch má zavedené dva
osevné postupy, jeden poľný a druhý krmovinový. Na 18,7 % pôda je hnojená maštaľným
hnojom,
1,4 % pripadá na hnojenie kompostami a zbytok je hnojený priemyselnými hnojivami.
V živočíšnej výrobe sa dosiahli tieto výsledky:
Družstvo má 541 kusov hovädzieho dobytka, z toho je 220 kráv. Ošípaných v roku 1961
družstvo malo 990 kusov, z toho 128 prasníc, hydiny 2327 kusov a 41 koní. Plánované

stavy hospodárskych zvierat družstvo splnilo, ba i prekročilo. Veľké stavy hospodárskych
zvierat sa nachádzajú na záhumienkach. Celková výmera záhumienkov v roku 1961 činila
98 hektárov. Na tejto výmere pôdy družstevníci chovali 118 kusov hovädzieho dobytka, 266
kusov ošípaných a 1.440 kusov hydiny.
V roku 1961 majetok JRD v Piešťanoch bol 11,772.800 Kčs. V roku 1960 bol 10,289.000
Kčs. Ročný prírastok majetku družstva je teda 1,483.800 Kčs. Tržba z jedného hektára
poľnohospodárskej pôdy bola 6.656 Kčs a náklady na jeden hektár 1.935 Kčs. Na jedného
pracovníka v roku 1961 pripadlo priemerne 520 pracovných jednotiek. Hodnota pracovnej
jednotky bola 19 Kčs a k tomu naturálie na jednu pracovnú jednotku v cene 3,65 Kčs.
Výkupné úlohy družstvo splnilo, u niektorých plodín ako u jačmeňa, kukurice, cukrovej
repy a zemiakov boli aj značne prekročené. Len u pšenice výkupné úlohy neboli splnené,
pretože táto bola pre zlé prezimovanie zo značnej časti vyoraná. JRD splnilo aj dodávky
predpísaného množstva mäsa a to 647 q.
JRD v Piešťanoch patrí medzi najlepšie družstvá v okrese. Ujímajú sa v ňom aj nové
formy práce. Snaží sa zaradiť medzi tie závody, ktorých pracovníci súťažením v brigádach
socialistickej práce dokazujú politickú vyspelosť a skutočne socialistický vzťah k práci.
Pred nástupom do jarných prác vznikli na družstve 3 kolektívy, ktoré súťažili o titul Brigáda
socialistickej práce. Ako prvé prihlásili sa do súťaže pracovníčky v hydinárni pod vedením
súdružky Drličkovej. Druhým kolektívom je pracovná skupina Berty Šimovej, ktorej hlavnou
úlohou bola dobrá úroda cukrovej repy. Tretím súťažiacim kolektívom sú zeleninárky,
ktorých vedúcou je Helena Moravčíková. Patronát nad kolektívmi prevzal Výbor žien pri
MsNV v Piešťanoch.
Výdatnú podporu nachádza JRD v Piešťanoch v MsNV, ktorý mu venuje sústavnú pomoc
a pomáha mu zaistiť všetky predpoklady pre ďalší rast.
Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch
Ani v roku 1961 sa nekonal v Čsl. štátnych kúpeľoch v Piešťanoch pozoruhodnejší
balneologický a hydrologický prieskum, pozorovala sa len činnosť založených sond.
Lôžkový fond Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1961 bol 1.404 postelí, v porovnaní
s minulým rokom sa nezväčšil. Počet lôžkodní bol 461.003. Na jedného lekára pripadlo 60
lôžok.
V roku 1961 bol podaný tento počet liečebných výkonov:
267.398 prírodných liečivých kúpeľov, 112.901 bahenných zábalov, 230.982 masáže
a vodoliečby, 2.911 inhalácií, 66.274 výkonov elektroliečby, 171.149 výkonov liečebného
telocviku, výkonov liečby prácou bolo 19.394, výkonov liečby podľa metódy Kenny 1.699,
očistných kúpeľov bolo 45.172.
Plán liečebných výkonov v roku 1961 bol splnený na 109 % a to pri vlastných pacientoch
na 110,6 % a pri ambulantných na 92,8 %.
Počet odliečených pacientov
Počet odliečených pacientov v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a Vojenského
kúpeľného ústavu v Piešťanoch bol v roku 1961 18.664 osôb. Prechodných pacientov bolo
1.581, z toho 174 cudzincov.

Sociálne rozdelenie odliečených pacientov bolo nasledovné: 5.594 robotníkov, 1.325 ich
rodinných príslušníkov, 3.315 ostatných zamestnancov, 795 ich rodinných príslušníkov, 490
družstevníkov, 85 ich rodinných príslušníkov, 901 dôchodcov, 67 ich rodinných príslušníkov,
2.057 samoplatiacich, 477 zahraničných pacientov, 2.274 ambulantne liečených z pridelenia
Okresného ústavu národného zdravia a z Výskumného ústavu reumatických chorôb, 374
ambulantne liečených a platiacich a 1.110 vojakov a dôstojníkov.
Počet kúpeľných hostí zo zahraničia v porovnaní s rokom 1960 v roku 1961 bol menší.
Návštevníkov kúpaliska Eva bolo 219.688.
Rozdelenie pacientov zo zahraničia podľa národností bolo nasledovné: z Bulharska
2, z Maďarska 33, z NDR 175, z Poľska 64, z Rumunska 6, zo SSSR 6, z Rakúska 52,
z Kanady 22, z Indie 3, z Austrálie 2, z Veľkej Británie 9, z Francúzska 21, z Luxemburska
1, zo Švajčiarska 6, z USA 81, zo štátu Izrael 4, z Belgicka 32, z Holandska 2, z Nemeckej
spolkovej republiky 25, z Talianska 12, z Fínska 50, z Dánska 8, zo Švédska 5, z Juhoslávie
1, z Maroka 2, z Juhoafrickej únie 3, z Uruguay 3, z Indonézie 1, zo Zjednotenej arabskej
republiky 3, z Kuby 2, z Iraku 2, z Konga 2, z Tunisu 1, z Cypru 1, z Nového Zélandu 1, zo
Sýrie 1, z Etiópie 2, z Guiney 1.
Z toho počtu na kapitalistické štáty pripadá 365 pacientov a na ľudovodemokratické štáty
286 pacientov. Najviac návštevníkov bolo z Nemeckej demokratickej republiky a to 175,
ďalej z Poľska 64. Z kapitalistických zemí najviac bolo z USA – 84, z Fínska 50, z Rakúska
52. Celkový počet zahraničných pacientov je 651, z toho počtu však 174 bolo prechodných
návštevníkov.
Významné osobnosti zo zahraničia
Z význačnejších zahraničných osobností na liečení v Piešťanoch boli: Talas Olavi, riaditeľ
banky v Helsinkách, Levay Jenő, novinár z Budapešti, Kron Alfred, technický obchodník
z Baden Argau Švajčiarsko, Naszkowska Kristina, manželka námestníka ministra
zdravotníctva vo Varšave, Chajn Mirn, manželka diplomata vo Varšave, Rehan Rosemarie,
žurnalistka v Berlíne, Iso Hollo Valmari, pretekár z Helsiniek, Wolf Charlotte, riaditeľka
podniku v Johannesburgu, Južná Afrika, Kaden Walter, politický pracovník v Berlíne,
Grudzinská Elzbeta, manželka riaditeľa protokolu ministerstva zahraničia vo Varšave,
dr. Brandstätter Roman, spisovateľ v Poznani, Kangas Helene, klaviristka, Joyväshylor,
Fínsko, Scholz Paul, námestník predsedu vlády, Berlín, NDR, Douglas Brown, žurnalista
z USA, Blaskey Charles, politický pracovník, Skipton, Veľká Británia, Pawsson Peter,
pretekár Nový Zéland, dr. Zahawi Shawkat, univ. profesor v Bagdade, dr. Bereczky Aladár,
ev. biskup v Budapešti, dr. Kozlowski Štefan, námestník ministra zdravotníctva, Varšava,
dr. Markiewicz Henryk, redaktor z Krakova, dr. Santmarina Victor, profesor v Havane, dr.
Al Azmet Bachin, lekár v Damašku, Sýria, Farid, vojenský ataché z Káhiry, Due Badran
Ali, diplomat v Káhire, dr. Ciglar Marko, univ. profesor v Sarajeve, Meiri Claire, riaditeľ
kúpeľov, Tiberias, Izrael, Hani Karl, riaditeľ kúpeľov v Bad Hall, Rakúsko, Kuklinski
Pavel, riaditeľ kúpeľov, Szervina, Poľsko, dr. Pfeiderer Henrich, univ.prof. vo Westerland,
Nemecká spolková republika, Diakite Mahammadan, riaditeľ továrne v Konakry, Guinea,
Jaoanny Berlioz, redaktor denníka L’Humanité v Pariži.
Piešťanské kúpele v máji 1961 navštívila delegácia z Mali, Ghany a z ostrova Guadeloupe.
Hostia sa oboznámili so spôsobom liečby reumatických chorôb, so zariadením kúpeľov

a udivila ich starostlivosť o pracujúceho človeka po stránke liečenia v našom socialistickom
štáte.
Kúpeľné zariadenia v Piešťanoch si prezrela bulharská klavírna umelkyňa, prof. Tamara
Janková, laureátka ceny J. Dimitrova. Bulharská umelkyňa vystupovala v rámci cyklu
koncertov, poriadaných Kultúrnym a spoločenským strediskom v Piešťanoch z príležitosti
osláv 40. výročia založenia KSČ. Tiež veľmi pochválne sa zmienila o našich kúpeľoch
a o liečebných metódach.
V októbri 1961 sa liečil v Piešťanoch Joanny Berlioz z Paríža, známy francúzsky publicista,
šéfredaktor mesačníka „Démocratie nouvelle“ a redaktor denníka KSF L’Humanité;
v Piešťanoch na liečení bol už po tretí raz a s úrovňou liečby bol veľmi spokojný.
Počas svojho desaťdenného pobytu na Slovensku navštívila talianska delegácia komory
práce i piešťanské kúpele. Delegácia sa oboznámila s modernou liečbou a sociálnym
zabezpečením pracujúcich.
Propagácia kúpeľov.
Ako naši pracujúci tak i zahraniční hostia cítia sa v našich kúpeľoch príjemne, sú plne
spokojní s poskytnutou liečbou a pri svojom odchode sa lúčia so slovami uznania a vďaky.
Naše svetoznáme kúpele v mnohých štátoch majú veľmi dobré meno. Tak napr. sú veľmi
známe a majú dobrý chýr v Dánsku, Nórsku, Poľsku, Rakúsku a Nemeckej demokratickej
republike. I keď je pravdou, že najlepšou propagáciou našich kúpeľov bude vždy spokojnosť
zahraničných pacientov, predsa riaditeľstvo kúpeľov sa snaží o všestrannú propagáciu našich
kúpeľov v zahraničí. Sú to jednak cesty do cudziny a potom tlač, rozhlas a televízia. V roku
1961 podnikli cestu do škandinávskych štátov a do Talianska riaditeľ čsl. štátnych kúpeľov
v Piešťanoch dr. Hansko a šéflekár dr. Štefan Manca. Ich cesta bola úspešná a presvedčili sa,
že naše kúpele majú v cudzine skutočne dobré meno.
Veľmi dobre poslúži propagácii našich kúpeľov reprezentačná publikácia o Piešťanoch pod
názvom „Piešťany, svetoznáme kúpele“. Publikáciu vydalo Vydavateľstvo Osveta v Martine
a na knižný trh sa dostala v apríli 1961. Vyšla v modernom štvorcovom formáte. Publikáciu
uvádza Štefan Kubo náčrtom histórie kúpeľov a mesta Piešťany, súčasne poukazuje na
súčasný rozvoj Piešťan. MUDr. Štefan Manca vo svojej štúdii objasňuje liečebné prostriedky,
metódy a indikácie, používané v našich kúpeľoch. Po ruskom, anglickom a nemeckom
rezumé nasleduje ťažisko knihy, jej obrázková stať, ktorá prináša 126 záberov z prostredia
kúpeľov a mesta. Knihu dopĺňa ruský, anglický a nemecký zoznam reprodukcií.
Obsahove i formálne publikácia dobre reprezentuje naše svetoznáme kúpele a tým plne
vyhovuje svojmu poslaniu.
Je pre nás potešením, keď v pamätných knihách našich liečebných ústavov čítame zápisy
pacientov, podobné zápisu v pamätnej knihe Thermie: „Sme nadšení dokonalou technikou
zariadenia Piešťan a srdečným prijatím, ktoré sa nám dostáva. Na dôkaz obdivu a vďačnosti
a trvalého priateľstva. Podpísaný:
Dr. Pierre Charles Louis Merclen z Nancy, prvý podpredseda Medzinárodného sväzu
kúpeľov.
Tieto a im podobné slová sú aj chválou nášho socialistického zriadenia, v ktorom hlavným
cieľom celého nášho snaženia je starosť o materiálne a kultúrne blaho pracujúcich.

Investície a generálne opravy
Stavebné investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1961 boli
plánované sumou 1,038.000 Kčs, bol splnený na 572.000 Kčs. V roku 1961 sa pokračovalo
s výstavbou hospodárskej časti za Obtokovým ramenom Váhu. Neplnenie plánu sa prejavilo
tým, že prevádzajúci podnik Pozemné stavby nár. podnik Trnava nebol schopný nasadiť
potrebný počet pracovníkov v dôsledku dokončovacích prác na miestnej bytovej výstavbe.
Plán nestavebných investícií bol určený sumou 754.000 Kč a to na zadováženie strojov
a prístrojov elektroliečebných, laboratórnych, na zakúpenie kuchyňského zariadenia,
nábytku, nákladného auta a rôznych predmetov slúžiacich ku skvalitneniu služieb a do
konca roku 1961 bol splnený na 108,2 %,
Plán generálnych opráv bol určený sumou 3,815.000 Kčs a bol splnený v sume 3,062.000
Kčs, t.j. na 80,3 %. Boli prevedené tieto práce: generálna oprava Thermie v sume 2,952.000
Kčs , generálna oprava Riviery v sume 26.000 Kčs, generálna oprava vily Ilček v sume
18.000 Kčs. Na Kúpeľnom ostrove sa začal zakladať park v rozlohe 8 hektárov. Náklady sa
čerpali z účelových prostriedkov vo výške 503.000 Kčs.
Tu je potrebné poznamenať, že zamestnanci Čsl. štátnych kúpeľov v roku 1961 odpracovali
na skrášľovacích prácach 4.756 brigádnických hodín a na JRD 4.216 hodín.
Kultúrno-osvetová činnosť
Kúpele Piešťany sú známe svojimi liečivými prameňmi a stávajú sa známe svojimi kultúrnospoločenskými podujatiami, ktoré kúpeľným hosťom poskytujú nielen oddych a zdravie, ale
aj hodnotné kultúrne zážitky.
V kúpeľnej sezóne v liečebných domoch pre pacientov sa konali početné prednášky a besedy,
literárne večery, premietali sa vedecko-osvetové a umelecké filmy. Vedecko-osvetových
besied a prednášok pre kúpeľných hostí 135 a zúčastnilo sa na nich 19.110 návštevníkov.
Zdravotnoosvetových prednášok bolo 173 s účasťou 21.265 návštevníkov. Bolo premietnuté
5 vedeckoosvetových filmov s účasťou 460 návštevníkov. V kultúrnospoločenskej akcii
bolo 20 vystúpení súborov Ľudovej umeleckej tvorivosti s účasťou 5.280 návštevníkov,
286 koncertov s účasťou 68.900 návštevníkov, 3 divadelné predstavenia s účasťou 660
návštevníkov, 35 estrád s účasťou 11.270 návštevníkov, 214 výletov a exkurzií s účasťou
10.290, 379 veselíc a tanečných zábav s účasťou 43.400, 162 filmových predstavení
umeleckých filmov s účasťou 17.440 návštevníkov. Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch pre
svoju kultúrnu činnosť mali k dispozícii toto vybavenie: 2 premietacie prístroje, 1 diapozitív,
7 klavírov, 7 televízorov, 12 rádií a gramorádií, 250 gramoplatní a 6.166 kníh.
Počas celého roku kúpeľní pacienti mali k dispozícii bohatý kultúrny program. Kaviarenská
hudba účinkovala v liečebných domoch Thermia a Slovan, v kúpeľnej sezóne účinkoval
kúpeľný orchester. Mimoriadnej pozornosti pacientov sa tešil bohatý kultúrny program VI.
Piešťanského festivalu, ktorý v nich zanechal mocné dojmy. Kúpeľní hostia mali k dispozícii aj
všetky kultúrne podujatia, organizované Kultúrno-spoločenským strediskom v Piešťanoch.
Išlo o 136 kultúrnych podujatí s počtom návštevníkov 20.307. Počet návštevníkov, medzi
ktorými bolo mnoho kúpeľných pacientov, je 378.669.
Pacienti počas svojho pobytu v Piešťanoch nevynechali ani plavecké preteky, futbalové
zápasy, športovú strelnicu a iné telovýchovné podujatia v našom meste. Kúpeľní pacienti
domáci i zo zahraničia majú všestrannú možnosť kultúrneho života a tiež možnosť presvedčiť
sa o hodnote socialistickej kultúry a umenia. Odchádzajú s bohatými umeleckými zážitkami
a s príjemnými spomienkami na pobyt v Piešťanoch.

Mestská ľudová knižnica
Ku 31. decembru 1961 Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch mala 24.580 kníh. V roku
1961 z knižnice si vypožičalo knihy 3.327 čitateľov. Výpožičiek v roku 1961 bolo 73.086.
Významné jubileum nášho pracujúceho ľudu a to 40. výročie vzniku KSČ, dôstojne oslávila
aj Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch a to viacerými akciami. V prvom rade pracovníci
knižnice propagovali vo zvýšenej miere medzi čitateľmi diela vysvetľujúce dejiny
komunistických strán a najmä dejiny KSČ. Pre tento cieľ inštalovali aj inštruktívnu výstavu.
Knižnica vyhotovila pre čitateľov aj bibliografické letáky pod heslom: Komunistická strana
Československa – vedúca sila našej spoločnosti.
V rámci kultúrnych podujatí Mestská ľudová knižnica previedla 29 besied o knihách.
Zvlášť úspešná bola beseda o knihe Ivana Olbrachta Anna Proletárka. Vedenie knižnice
zorganizovalo autorské večierky s viacerými spisovateľmi. Veľkému záujmu sa tešila beseda
so spisovateľom Ladislavom Mňačkom, autorom románu „Smrť sa volá Engelchen“ a so
spisovateľkou Zuzkou Zguriškou. Spisovateľka vtipným a živým spôsobom pred mnohými
poslucháčmi vi veľkej sále Slovanu rozprávala o svojich literárnych začiatkoch, o svojom
živote a o tom, ako vyberala postavy pre svoje romány. Mladí čitatelia, prítomní na besede,
sa potešili zprávou spisovateľky, že už snáď koncom roku 1961 vyjde jej najnovšia kniha
pre mládež „Husitská nevesta“.
Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch úspešne plní svoje úlohy. V dlhodobej súťaži
„Budujeme vzornú ľudovú knižnicu“, ktorú vyhodnocuje Školský odbor Slovenskej národnej
rady v Bratislave, Mestská ľudová knižnica získala diplom „Vzorná ľudová knižnica“.
O získavanie toho vyznamenania sa zaslúžili pracovníčky v Mestskej ľudovej knižnici a to
svojou skutočne vzornou a cieľavedomou prácou.
Pohyb obyvateľstva
V Piešťanoch v roku 1961 sa narodilo 284 detí. Z toho počtu bolo 151 chlapcov a 133
dievčat. Zomrelo 163 ľudí a to 80 mužov a 83 žien.
V roku 1961 z Piešťan sa vysťahovalo 377 občanov. Z toho bolo 174 mužov a 203 žien.
Prisťahovalo sa 643 občanov a to 289 mužov a 354 žien. Celkový prírastok obyvateľstva
v Piešťanoch v roku 1961 je 397 ľudí, z toho 186 mužov a 211 žien.
V roku 1961 v našom meste bolo 144 sobášov. Rozvedených manželstiev bolo 23.
K 1. januáru 1962 Piešťany mali 18.988 obyvateľov. Z toho je 9.021 mužov a 9.967 žien.
Klimatická charakteristika Piešťan
Piešťany ležia v údolí Váhu, na severnom výbežku Podunajskej nížiny, vo výške 162
m nadmorskej výšky na úpätí Inoveckých vrchov. Údolie je dostatočne široké a dobre
ventilované. Má často silné vetry, ktoré rýchlo rozplývajú hmlu. Podunajská nížina patrí
k najteplejším miestam Slovenska. Podľa priemerných teplôt najmä za zimné mesiace vidíme,
že Piešťany ležia v pásme s miernou zimou. Je to kraj, ktorý dovoľuje pestovanie vinnej révy.
Teda aj vegetácia dosvedčuje, že kraj má mierne zimy. Svedčí o tom aj priemer absolútnych
miním. Leto je teplé a celkový ráz podnebia veľmi premenlivý. Zima s celodennými mrazmi
sa priemerne začína 11. decembra a končí 20. februára. V tomto období samozrejme nie
sú všetky dni s celodenným mrazom. I za tuhej zimy prenikne na južné Slovensko teplejší

vzduch od juhu až od juhozápadu a spôsobuje zmiernenie alebo prerušenie mrazov.
Piešťany mali by mať v priemere 644 mm zrážok ročne. V rokoch 1901 – 1940 činí ročný
priemer 608 mm. Majú teda len 94 % zrážok, ktoré sú po celý rok takmer rovnomerne
rozdelené. Najmenej zrážok pripadá na mesiac február a najviac júl. Piešťany neležia
v májovom maxime. Zato vedľajšie októbrové maximum je spôsobené vplyvom južných
frontálnych porúch. Pozoruhodné lejáky sa vyskytujú len pri letných búrkach. Oblačnosť
v lete neprekročí 65 %. Zato v zime je oblasť veľká a zväčšuje sa za vlhkých zimných
mesiacov. V jasných letných mesiacoch klesá oblačnosť pod 40 %. Z vetrov prevláda sever,
potom juhovýchod a severozápad. Najveternejšia je jar, najtichšia je zima. Počet dní so
silným vetrom je pod 10 % všetkých dní v roku. Hmly vyskytujú sa najčastejšie v januári,
najmenej v apríli. Od apríla do konca septembra sa vyskytujú krátkodobé hmly, ktoré sa
krátko po východe slnka rozplývajú.
Klimatická charakteristika Piešťan za rok 1961
Priemerná ročná teplota za rok 1961 bola 10,5°C, čo je o 1,5°C viac ako dlhodobý priemer.
Vyšší ročný priemer bol spôsobený vyššou jarnou a jesennou teplotou. Najteplejším
mesiacom bol august s priemernou teplotu 19,54°C. Najchladnejší bol január s priemernou
teplotou - 2,1°C.
Najteplejším dňom v roku 1961 bol 10. august, kedy maximálna teplota vystúpila na 35,7°C.
Minimálna teplota bola - 16,2°C a to dňa 25. decembra, kedy minimálna teplota prízemná
poklesla na - 18,7°C. Ročný priemer zrážok za rok 1961 činí 528,2 mm, čo je o 79,8 mm menej
ako dlhodobý priemer. Teda na m2 padlo o 79,8 litrov menej vody než v predchádzajúcich
rokoch. Najmenej zrážok mal január a to 21 mm a február 72 mm.
Slnečný svit za rok 1961 činí 2.135 hodín, to je len 65 hodín pod normál. Najdlhšie svietilo
slnko v auguste a to 298 hodín, najmenej svitu bolo v decembri a to 58 hodín.
Najväčší počet búrok mali mesiace júl a to 19, jún 19, a máj 17.
Ostatné poveternostné prvky ako smer a sila vetra, relatívna vlhkosť a oblačnosť sa len málo
líšia od dlhodobého priemeru, vypracovaného za roky 1901 – 1950.

Rok 1962
Najvýznamnejšou celoštátnou udalosťou v roku 1962 bol XII. sjazd KSČ, ktorý
sa konal začiatkom decembra. Všetok pracujúci ľud našej socialistickej republiky žil
v znamení príprav na XII. sjazd KSČ, ktorý sa stal rozhodujúcim medzníkom ďalšieho
hospodárskeho a kultúrneho života v našom štáte. XII. sjazd KSČ vytýčil významné
smernice, spočívajúce na reálnych predpokladoch. Ich realizáciou budú položené
pevné základy na postupný prechod od socializmu ku komunizmu.
V znamení príprav na XII. sjazd KSČ žili aj pracujúci nášho mesta. XII. sjazd svojimi
uzneseniami vytvoril predpoklady aj pre rozvoj Piešťan a to po každej stránke.
Už v predsjazdovom období pracujúci nášho mesta v svojich závodoch sa schádzali, aby
po preštudovaní dokumentu ÚV KSČ „O výhľadoch ďalšieho rozvoja našej socialistickej
spoločnosti“ sa zapojili do celonárodnej diskusie. Súčasne zvážili svoje doterajšie úspechy
i nedostatky a zvlášť venovali pozornosť úlohám, ktoré dala strana pre ďalší rozvoj našej
spoločnosti.
Z diskusných príspevkov pracujúcich piešťanských závodov bolo vidieť, že to neboli
len formálne pripomienky, ale že naši pracujúci prispeli k jednotlivým otázkam a návrhom
Dokumentu podnetné a hodnotné návrhy, ktorých plnením chcú prispieť k ďalším víťazstvám
socializmu v našej republike. Svojou snahou za česť robotníkov, za česť poľnohospodárov,
zdravotníkov a pracujúcej inteligencie piešťanskí pracujúci dokumentovali svoj socialistický
vzťah k práci a tým aj pevné rozhodnutie prispieť svojimi silami k šťastnej mierovej
budúcnosti českého a slovenského ľudu.
Na počesť XII. sjazdu KSČ pracujúci v našom meste prijali početné individuálne
i kolektívne záväzky. Závod Chirana úspešne súťažil o hrdý titul Závod XII. sjazdu KSČ,
ktorý titul aj za vzorné plnenie úloh aj dosiahol. Trom kolektívom pracujúcich v Chirane
bol udelený aj titul Brigáda socialistickej práce. Cenné myšlienky na záväzky a potom na
skutky premenili aj riadiči ČSAD v Piešťanoch. Zaviazali sa, že na vlastných nákladoch
ušetria 150.000 Kčs. Pracujúci piešťanského závodu Vkus súťažili na počesť XII. sjazdu
o titul Brigáda socialistickej práce a Brigáda XII. sjazdu KSČ a zaviazali sa plniť mesačné
plány pravidelne na 101 %. Hodnotné záväzky ako dary k sjazdu prijali aj pracujúci
Československých štátnych kúpeľov, pracovníci Výskumného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch, pracujúci z Drevovýroby a z ďalších závodov.
Podnetné návrhy na zlepšenie práce Mestského národného výboru podala aj Rada MsNV
v Piešťanoch a pracujúci zo závodov. Rada MsNV v Piešťanoch si uvedomila, že v ďaleko
väčšej miere ako doteraz musí viesť komisie a organizácie riadené MsNV k iniciatívnemu
riešeniu otázok, súvisiacich s rozvojom hospodárstva v našom meste, najmä technického
rozvoja, zaraďovania novej technológie, dôslednejšej organizácie práce a pod.
Celkove práca MsNV v Piešťanoch bola v roku 1962 intenzívna. Mestský národný výbor
mal 8 zasadnutí, Rada MsNV 34 razy a prijala 206 uznesení, ktoré sa vzťahovali hlavne
na zabezpečovanie úloh na úseku poľnohospodárstva, miestneho hospodárstva, výstavby
nášho mesta, jeho kultúrneho rozvoja a pod.
V roku 1962 mesto Piešťany sa opäť obohatilo po stránke výstavby, hospodársky
a kultúrne. Piešťany boli javiskom významných kultúrnych podujatí, dokončením závodu
Presná mechanika sa zväčšili pracovné príležitosti pre obyvateľov nášho mesta.

Zápisy do kroniky mesta Piešťany za rok 1962 podajú ucelenejší obraz o živote, budovaní
a napredovaní nášho mesta v uplynulom roku 1962.
Návšteva v Mestskom múzeu
Vo februári 1962 navštívil Mestské múzeum v Piešťanoch doc.dr. Jozef Grabowski, poľský
historik umenia a vedecký pracovník vydavateľstva Arkady vo Varšave. Dr. Grabowski sa
venuje štúdiu malieb na skle a to v meradle celoeurópskom. Zaujíma sa aj o výskum ľudovej
maľby na skle na Slovensku. Navštívil múzeá v Trnave, Piešťanoch, Národné múzeum
v Martine, múzeum v Novej Bani a v Banskej Štiavnici a tým sa oboznámil so sbierkami
slovenských ľudových malieb na skle. V zbierkach Mestského múzea v Piešťanoch našiel
tri obrazy, ktoré vyzdvihol ako vzácne diela neznámeho západoslovenského umelca. Svoje
výsledky bádania o slovenskej maľbe na skle vydá v osobitnej publikácii, ktorá vyjde vo
vydavateľstve Arkady vo Varšave.
Zmena vo funkcii vedúceho odboru školstva
S. Jana Vašková, vedúca odboru školstva, kultúry, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia
pri MsNV v Piešťanoch požiadala o uvoľnenie zo svojej funkcie a zo služieb MsNV
v Piešťanoch.
MsNV s jej uvoľnením na vlastnú žiadosť súhlasil a to dňom 1. apríla 1962.
Do funkcie vedúceho odboru školstva a kultúry MsNV schválil s. Rudolfa Betáka a to dňom
1. mája 1962.
Sjazd diétnych pracovníkov
V apríli 1962 usporiadala Slovenská spoločnosť pre racionálnu výživu v Bratislave
celoslovenský sjazd pracovníkov v dietetike v Piešťanoch. Sjazd sa konal v liečebnom
dome Slovan a zúčastnilo sa ho okolo 150 účastníkov z radov pracovníkov v zdravotníctve.
Účastníci si vypočuli viac hodnotných prednášok. O nových poznatkoch v liečebnej výžive
hovoril v hlavnom referáte MUDr. Z. Blažek z Ústavu pre výskum výživy ľudu v Bratislave.
Dr. M. Rázus mal hodnotnú prednášku na tému: Diétne stravovanie v nemocniciach.
Sociálne zabezpečenie družstevníkov
Na základe uznesenia ÚV KSČ odhlasovalo Národné zhromaždenie ČSSR dňa 29. marca
1962 nový zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov. Tento zákon je súčasťou
opatrení smerujúcich k sociálnemu vyrovnaniu mesta a dediny a významným opatrením pre
ďalšie zvyšovanie životnej úrovne družstevníkov.
V zmysle nového zákona a vyhlášky čís. 33/1962 Zb. zorganizovala správa JRD
v Piešťanoch viac schôdzí, na ktorých sa družstevníci oboznamovali, ako sa nový zákon
prejaví a aké zlepšenie bude znamenať v ich živote. V tomto smere významnou bola verejná
schôdza družstevníkov dňa 27. apríla 1962. Na nej okresný prokurátor našim družstevníkom
podrobne vysvetlil význam a realizáciu nového zákona. Strana dala významnú úlohu a to
pozdvihnúť do roku 1970 úroveň poľnohospodárskej výroby na úroveň výroby priemyselnej.
V súlade s tým je potrebné zjednocovať i životné podmienky zamestnancov a družstevných
roľníkov i v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Na členskej schôdzi družstevníkov dňa 27. apríla 1962 bola zvolená sociálna komisia
družstva. Jej členmi sa stali: R. Vrábel, J. Oravec, J. Marek, Peter Radovský a Berta Šimová.

Ján Hudec, ekonóm družstva, bol zvolený za tajomníka komisie. V zmysle nového zákona
sociálna komisia družstva, vychádzajúc pritom aj z vlastných stanov, vypracovala nový
sociálny poriadok Jednotného roľníckeho družstva v Piešťanoch, ktorý bol schválený dňa
12. júna 1962 na členskej schôdzi družstva.
Vyznamenanie doc.dr. Štefana Siťaja
Medzi pracovníkmi československého zdravotníctva, ktorým prezident republiky s.
Antonín Novotný udelil 1. mája 1962 na návrh vlády vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“
bol i doc. dr. Štefan Siťaj, vedúci Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.
Vysoké vyznamenanie udelené doc.dr. Štefanovi Siťajovi je prejavom uznania našej
socialistickej spoločnosti za jeho záslužnú prácu na poli reumatológie.
Neúnavná a významná bádateľská, organizátorská a výchovná práca docenta Siťaja, jeho
ľudský vzťah ku pacientom a súdružský vzťah ku spolupracovníkom boli našimi najvyššími
predstaviteľmi po zásluhe ocenené.
Pamätná tabuľa Ivanovi Kraskovi
Dňa 19. mája 1962 o 11. hod. v Piešťanoch na Vajanského nábreží sa konala milá
slávnosť. Okolo domu, v ktorom žil na odpočinku náš významný básnik a národný umelec
Ivan Krasko, zišlo sa početné obecenstvo nášho mesta, funkcionári MsNV, delegácie zo
závodov, úradov a žiaci zo škôl. Na dom, v ktorom žil Ivan Krasko, bola položená pamätná
tabuľa s týmto nápisom:
V tomto dome žil národný umelec – básnik Ivan Krasko, vlastným menom
dr. inž. Ján Botto, 1876 – 1958, tvorca modernej slovenskej lyriky.
Slávnostnú reč o živote a diele Ivana Krasku predniesol básnik Andrej Plávka.
Nábrežie Váhu medzi Kolonádovým a Krajinským mostom bolo pomenované na Nábrežie
Ivana Krasku.
Rybárske preteky na jazere Sĺňava
V dňoch 9. a 10. júna 1962 sa konali na piešťanskom jazere Sĺňava prvé športové rybárske
preteky o putovnú cenu Sĺňavy. Piešťanskí organizátori sa vynasnažili z tohto podujatia
urobiť dobrú tradíciu a pre tento podnik získali podporu širokej verejnosti i oficiálnych
orgánov. Patronát nad pretekmi prevzal predseda MsNV v Piešťanoch s. Rudolf Habán,
ktorý prijal aj funkciu riaditeľa pretekov.
V krásnom prostredí jazera Sĺňava sa zišlo asi 300 rybárov, ktorých sledovalo okolo 3.000
divákov. Milým prekvapením na pretekoch bola návšteva s. Šulgina, vicekonzula SSSR,
ktorý navštívil Piešťany so svojou manželkou a spolupracovníkmi. Ceny pre úspešných
pretekárov venovali piešťanské výrobné závody. Hlavnú putovnú cenu Sĺňavy, a to brúsený
a pozlátený pohár so znakom mesta Piešťany a so znakom celoštátnej rybárskej organizácie
zhotovili umeleckí sklári v Květnej. Ceny prevedené v keramike navrhol predseda výrobného
družstva Tvorba s. Jozef Košinár. Pre najlepšiu pretekárku – rybárku venoval akademický
maliar Aurel Kajlich olejomaľbu „Portrét starého rybára“.
Putovnú cenu Sĺňavy, ktorú venoval MsNV v Piešťanoch, získalo družstvo miestnej
organizácie rybárov v Piešťanoch, hoci mali silnú konkurenciu v družstve zo Žiaru nad
Hronom.
Prvú cenu jednotlivcov za najťažšiu ulovenú rybu získal Ján Jokel zo Žiaru nad Hronom

a to za šťuku o váhe 3,15 kg. Druhú cenu za družstvá získalo tiež družstvo zo Žiaru nad
Hronom a to Ján Jokel, Ondrej Párička a Ignác Viktori.
Rybárskymi pretekmi na jazere Sĺňava sa obohacuje športový život v našom meste
o nový obľúbený druh športu.
Ľudo Zúbek medzi žiakmi
V júni 1962 žiaci I. ZDŠ v Piešťanoch privítali medzi sebou obľúbeného spisovateľa
Ľuda Zúbeka. Spisovateľ Ľudo Zúbek porozprával žiakom o sebe i o svojej práci. Hovoril
o svojom ťažkom živote v mladosti, keď ako malý chlapec pracoval s robotníkmi na stavbe.
Žiaci v besede so spisovateľom boli zvedaví aj na to, odkiaľ čerpal látku pre svoje romány.
Chlapcov zaujímala najviac postava doktora Jesenia, dievčatá zase boli zvedavé na život
Adely Ostrolúckej.
Ľudo Zúbek prezradil svojim mladým poslucháčom aj to, na čom teraz pracuje. Verejnosti
a najmä turistom chce sprístupniť materiál o Bratislave.
VII. Piešťanský festival
VII. Piešťanský festival v roku 1962 bol zameraný na počesť XII. sjazdu KSČ. Jeho
program, ktorý trval od 3. júna do 26. júla 1962, tvorilo 16 celovečerných festivalových
podujatí. Ich dejiskom bola koncertná sieň v Slovane a prírodný amfiteáter.
Dňa 3. júna 1962 bol v prírodnom amfiteátri slávnostne otvorený VII. Piešťanský festival.
Po prívete predsedu MsNV s. Rudolfa Habána festival slávnostne otvoril národný umelec
Andrej Bagar, poslanec SNR a rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Poukázal
na doterajšie úspechy piešťanských hudobných slávností a zdôraznil aj význam mierového
poslania festivalu.
Prvým vystúpením bola Smetanova Libuša. Vyše 1.700 divákov sledovalo s uznaním
umelecké výkony súboru opery Slovenského národného divadla v Bratislave s národnou
umelkyňou Máriou Podvalovou.
Druhým festivalovým podujatím bolo vystúpenie Československého štátneho súboru
piesní a tancov. Umelci súboru, vracajúci sa zo svojho úspešného zájazdu po Sovietskom
sväze, predstavili sa na VII. Piešťanskom festivale dňa 7. júna svojím premiérovým
programom. Súbor si odniesol z Piešťanského festivalu zaslúžený úspech najmä za tanečné
obrázky Šorový tanec, Koňare, Slovácke dožinky, Tanec z Veľkej Kubry a za choreograficky
dôvtipne spracovanú tanečnú scénu z pražského prostredia z konca minulého storočia. Dňa
10. júna bol symfonický koncert Slovenskej filharmónie na čele s rumunským dirigentom
Josifom Contom a sovietskou huslistkou Ninou Bejlinou. Na programe boli diela J.
Dumitresca, J. Sibelia a L. van Beethovena, ku ktorého 135. výročiu úmrtia bol koncert
zameraný. Symfonický koncert, vysielaný Čs. televíziou priamym prenosom z Piešťan, bol
najhodnotnejším vystúpením prvej časti umeleckého programu VII. Piešťanského festivalu.
V cykle „Piešťanský festival deťom“ dňa 14. júna sa predstavila našim najmenším
festivalovým divákom spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice
inscenáciou rozprávkovej opery Jiřího Pauera „Slimák – táradlo“ a Prokofievovým baletom
„Petrík a vlk“. Na dvoch predstaveniach bolo prítomných nad 8.000 mladých divákov, a to
nielen z Piešťan, ale aj z Trenčína, N. Mesta nad Váhom, Hlohovca, Vrbového a z blízkych
i vzdialených obcí. Dňa 17. júna bol na programe vokálny koncert. Árie zo svetovej klasickej
opernej tvorby spieval vynikajúci taliansky spevák Tommaso Frascati.

Dňa 21. júna vystúpil symfonický orchester bratislavského rozhlasu s dirigentom Václavom
Jiráčkom a s huslistom Mikulášom Jelínkom. Na programe boli skladby Webera, Šostakoviča
a Stravinského. 24. júna 1962 sa predstavil baletný súbor slovenského národného divadla
baletom Daphnis a Chloe od Maurice Ravela a svetochýrnym realistickým dielom Bélu
Bartoka „Zázračný mandarín“.
28. júna bol klavírny koncert. Účinkoval poľský umelec Andrej Jasinski. Na programe boli
skladby Debussiho, Chopina a Beethovena.
Aj mesiac júl bol bohatý na umelecké zážitky. 1. júla bola Čajkovského opera „Eugen
Onegin“ v inscenácii spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice.
Titulné úlohy Taťany, Oľgy, Onegina a Lenského spievali sólisti Slovenského národného
divadla v Bratislave Mária Hubová, Nina Hazuchová, Bohuš Hanák a dr. Gustáv Papp.
5. júla vystúpila s programom Slovenská filharmónia s dirigentom Ladislavom Slovákom.
Ako sólisti účinkovali dr. Taťana Masariková a klavirista Michal Karin. Na programe boli
skladby Haydna, Suchoňa, Prokofieva a Straussa.
7. júla bola Pucciniho opera „Bohéma“ v opernej inscenácii Slovenského národného
divadla. Ako sólista účinkoval Imrich Jakúbek, sólista štátneho divadla v Brne.
12. júl bol štvrtý symfonický koncert, obohatený účasťou sovietskeho huslistu Eduarda
Grača. Koncert dirigoval Ladislav Slovák.
15. júla v prírodnom amfiteátri bola Bizetova opera „Carmen“ v prevedení Slovenského
národného divadla v Bratislave.
19. júla vystúpil Slovenský komorný orchester. Umeleckým vedúcim bol Bohdan Warchal.
Na programe boli skladby Micu, Corelliho, Bacha a Mozarta. Mladé bulharské baletné
umenie reprezentovali dňa 22. júla sofijskí baletní umelci interpretovaním diel klasickej
sovietskej a bulharskej baletnej tvorby.
Záverečným vystúpením VII. Piešťanského festivalu bol program Gottwaldovskej
filharmónie pracujúcich dňa 27. júla. Symfonický orchester dirigoval Paul Popescu
z Rumunska. Zahraničným hosťujúcim umelcom bola na tomto záverečnom koncerte
sovietska violončelistka Natália Gutmanová. Na programe boli skladby Šostakoviča,
Rogalského, Čajkovského a Mozarta.
Organizátormi Piešťanského festivalu v roku 1962 boli Mestský národný výbor
v Piešťanoch a sekretariát Piešťanského festivalu. Vyše 40 závodov a to z Piešťan, Trnavy,
Hlohovca, Vrbového a z okolitých JRD prebralo patronát nad 16 divadelnými inscenáciami
a koncertami. Na festivalových podujatiach bolo prítomných okolo 20.000 divákov. Náklady
na Piešťanský festival v roku 1962 činili sumu 322.385 Kč, príjmy 82.298 Kčs.
Festivalový výbor a sekretariát Piešťanského festivalu vynaložili všetko úsilie, aby
propagácia v prospech tejto veľkej kultúrnej akcie bola čo najúčinnejšia. Okrem obvyklých
prostriedkov propagácie v roku 1962 sa využila aj možnosť propagovať Piešťanský festival
na zápalkových krabičkách, autonálepkách a pohľadniciach. Pre tieto účely bolo vyrobených
1.000 kusov autonálepiek, pol milióna zápalkových krabičiek s emblémom a dátumom
Festivalu a 2.000 pohľadníc s festivalovou tematikou.
Cena Slovenska
Dňa 29. júla 1962 sa konali v Piešťanoch najväčšie medzinárodné motocyklové preteky na
Slovensku, známe pod menom Cena Slovenska.
Už po štvrtý raz sa odohral v Piešťanoch veľký boj nielen medzi pretekármi ale aj medzi

strojmi. Na preteky sa dostavilo 103 pretekárov na 149 strojoch. Zahraniční pretekári v počte
35 sa dostavili z 12 štátov a to z Anglicka, Austrálie, Fínska, Holandska, Juhoafrickej únie,
Kanady, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska
a Rodézie. Dostavili sa aj všetci naši poprední pretekári, štartujúci v majstrovstve republiky
a to Havel, Šťastný, Slavíček, Srna, Malina, Žípek, Bojer, Kročka, Mrázek, Parus a celý rad
ďalších reprezentantov.
Na IV. Cene Slovenska po prvý raz v ČSSR štartovali aj svetoznáme japonské stroje –
Suzuki. Na pretekoch sa dosiahli tieto výsledky:
v triede do 125 ccm prvé miesto obsadil Žípek ČZ 55:20,8 min; druhé miesto Kohler
MZ 55:30,3 min; 3. miesto Moses MZ 55:43,6 min. Štartovalo 21 pretekárov a priemerná
rýchlosť víťaza bola 117,5 km/hod.
V triede do 350 ccm dosiahli naši pretekári skvelé umiestnenie, keď spomedzi 35 jazdcov
obsadili všetky 3 prvé miesta. Na prvom mieste bol Šťastný Jawa 46:55,3 min; na druhom
mieste Havel Jawa 46:58 min; na treťom Helikar Jawa 48:58,4 min. Štvrtým bol Cotte
z Anglicka na AJS, priatym Gunnarson zo Švédska na Nortone. Priemerná rýchlosť víťaza
bola 139,04 km/hod. V triede do 250 ccm prvé mieste obsadil Enderle z NDR na stroji MZ,
druhé miesto Šťastný na stroji Jawa a tretie miesto Jakšík ČZ.
Priemerná rýchlosť víťaza bola 133,22 km/hod.
V kubatúre do 500 ccm štartovalo 21 pretekárov. Z našich spočiatku úspešne sa držali
Šťastný a Havel, no neskoršie pre slabšie stroje museli preteky predčasne skončiť. Prvé
miesto obsadil Schneider z Rakúska, Norton 46:58,8 min; druhé miesto Gunnarson zo
Švédska, Norton 47:12,6 min; tretie miesto Gabittes z Nového Zélandu, Norton 48:10,2
min. Priemerná rýchlosť víťaza bola 138,99 km/hod.
Tuhé boje našich a zahraničných pretekárov sledovalo vyše 50.000 návštevníkov IV.
Ceny Slovenska.
Návšteva v Mestskom múzeu
V júli 1962 navštívili Mestskú múzeum v Piešťanoch francúzski muzikológovia Monika
a Jean Aubain, pracovníci Conservatoire National de Musique v Paríži. Manželia Aubainovci
sa oboznamujú s ľudovým umením slovanských národov strednej a južnej Európy. Svoju
študijnú cestu začali v Československu. Na Slovensku navštívili múzeá a vedecké ústavy
zaoberajúce sa problematikou ľudovej kultúry. Pri návšteve v našom múzeu si prezreli
národopisné zbierky a okrem vystavených exponátov sa oboznámili aj s cenným materiálom
v depozitných zbierkach. S obdivom sa vyjadrovali o veľkom umeleckom nadaní nášho ľudu.
Múzeum im darovalo niektoré fotografické dokumenty národopisnej inštalácie a fotografie
dokumentujúce súčasný stav ľudovej kultúry na Slovensku a na dedinách v okolí Piešťan.
Prema – odovzdanie do prevádzky
Dňa 28. augusta 1962, v predvečer výročia slovenského národného povstania, bola
v Piešťanoch významná udalosť: slávnostne odovzdávali do prevádzky nový závod Presná
mechanika. Závod bol vystavaný s viac ako polročným predstihom, začo patrí vďaka najmä
pracovníkom Priemstavu ako generálnemu dodávateľovi, ale i Projekte a Chirane v Prahe
a ďalším zložkám, ktoré sa pričinili o urýchlenie odovzdania závodu do prevádzky.
Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil minister všeobecného strojárenstva súdruh Karel
Poláček, podpredseda Slovenskej národnej rady a predseda Slovenskej plánovacej komisie

súdruh Michal Sabolčík, delegácia Západoslovenského ÚV KSS a ďalší hostia.
Za zvukov závodnej hudby prestrihol minister všeobecného strojárenstva pred vstupom do
závodných hál stuhu. Dievčatá – sväzáčky privítali prítomných kyticami ruží. Pri vstupe do
hál minister s. Poláček pozdravil pracovníkov Premy slovami: „Nech váš nový, prekrásny
závod šíri dobré meno nášho priemyslu, nech vaše výrobky získajú taký dobrý chýr vo
svete, aký majú piešťanské kúpele“.
Návštevníci sa presvedčili, že závod je skutočne prekrásny nielen zvonka, ale i vo
vnútri. A čo je hlavné, je zariadený na vysokej technickej úrovni. Vo vzorkovni hostia si
prezreli už vystavené výrobky, ktoré sa tu vyrábajú a už aj vyvážajú do ďalekých krajín
ako do Egypta a Kuby. Pracujúci závodu boli zvlášť pyšní na svoj najkrajší výrobok, na
univerzálny operačný stôl. V Bruseli zaň dostala Chirana zlatú medailu. Námestník riaditeľa
zase vysvetľoval prednosti klinického inkubátora KII., ktorý tu už zdokonalili. Zaručuje
bezchybnú klimatizáciu, reguláciu teploty a úplnú bezpečnosť.
Nový piešťanský závod Presná mechanika už dosiaľ zaviedol do výroby 69 výrobkov, ktoré
skutočne šíria dobré meno nášho strojárenstva v cudzine.
Prejednanie materiálov k XII. sjazdu KSČ
Dňa 21. septembra 1962 Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch prerokovala
Dokument ÚV KSČ „O výhľadoch ďalšieho rozvoja našej socialistickej spoločnosti.
V Dokumente je celý rad námetov, ako zlepšiť prácu na všetkých úsekoch nášho
hospodárskeho a a kultúrneho života. Členovia rady súčasne zhodnotili doterajšie plnenie
úloh v našom meste a súčasne podali návrhy a pripomienky pre zlepšenie práce na všetkých
úsekoch v našom meste. Mesto Piešťany svojím charakterom ako svetoznáme kúpeľné
mesto plní celoštátne úlohy i úlohy vyplývajúce z miestnych pomerov.
Z Dokumentu ÚV KSČ Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vyzdvihla viaceré
úlohy, ktorých plnenie je obzvlášť významné pre naše mesto. Na jednotlivých úsekoch pôjde
najmä o tieto opatrenia:
Na poľnohospodárskom úseku:
tu Dokument strany dáva vážnu úlohu a to pozdvihnúť do roku 1970 poľnohospodársku
výrobu na úroveň priemyselnej výroby. Vychodiac z tejto úlohy Rada Mestského národného
výboru pokladá pre Jednotné roľnícke družstvo a Štátne majetky v Piešťanoch za prvoradé
úlohy: rozšíriť krmovinovú základňu, zvyšovať hektárové výnosy a zvyšovať produktivitu
práce. Bude sa musieť ísť rýchlejšie cestou špecializácie a z Jednotného roľníckeho družstva
v Piešťanoch je potrebné vytvoriť prímestské družstvo s vývojovým hospodárstvom.
Na úseku rozvoja služieb je potrebné tiež riešiť dôležité úlohy. Rozvoj poskytovaných služieb
a hlavne ich kvalita zaostáva za potrebami a náročnosťou obyvateľov a návštevníkov Piešťan.
Perspektívny rozvoj služieb v našom meste musí sa preto uberať rýchlejšie a cestou realizácie
starostlivosti o dobro človeka a musí vychádzať v prvom rade z jeho potrieb. Je potrebné
zlepšiť zásobovanie našich predajní a obchodov tovarom, zlepšiť vzťahy predávajúcich voči
zákazníkom, dôsledne plniť hygienické požiadavky v reštauráciách a jedálňach. Ustavične
rastúca návštevnosť nášho mesta a rozvíjajúci sa cestovný ruch vyžadujú už teraz plniť
náročné úlohy na úseku pohostinstva a obchodu. Predpokladom pre ich úspešné plnenie
je rozšírenie ubytovacích a stravovacích možností v našom meste, ako aj zabezpečenie
dostatočného počtu odborného personálu v predajniach a stravovacích zariadeniach.
Pre zlepšenie služieb na úseku opráv a menších investičných akcií, ktoré sú potrebné

pre zabezpečenie kúpeľníctva, cestovného ruchu, ďalej pre starostlivosť o bytový fond
a o vzhľad mesta je potrebné zriadiť samostatný mestský stavebný podnik, ktorý by bol
riadený priamo MsNV.
Na úseku školstva, kultúry, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia Rada Mestského
národného výboru zdôraznila tieto konkrétny úlohy: zvýšiť počet škôl výstavbou ďalších
dvoch 24 triednych škôl, ďalej nutne počítať s výstavbou 3 - 4 nových materských škôl,
vybudovať nové školské stravovne, dvoje mestských jasiel a tri závodné. Do roku 1970
by mali vybudovať jasle v našom meste Československé štátne kúpele, Rozvoj, Presná
mechanika, Mlyny a cestovinárne a Tesla.
Z Dokumentu vyplývajú aj úlohy zlepšiť výchovno-vyučovaciu prácu na školách,
zabezpečiť ďalší rozvoj telovýchovy a športu hlavne pre mládež, budovať nové ihriská za
pomoci Mestského národného výboru, združenia rodičov a priateľov školy ako aj závodov.
Na úseku výstavby je vážnou úlohou riešenie bytového problému v našom meste. Mestský
národný výbor v roku 1962 mal v evidencii okolo 900 žiadostí o pridelenie bytu, pričom do
družstevnej bytovej výstavby bolo prihlásených 650 žiadateľov. Je potrebné riešiť výstavbu
Nitrianskej ulice. Pri zaraďovaní jednotlivých akcií do plánu výstavby je potrebné brať do
úvahy, že Piešťany sú kúpeľným mestom, ktoré plní úlohy celoštátneho významu. Z toho
dôvodu Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch žiada, aby pre Piešťany boli
vyčleňované osobitné kapacity
pri stavebnej výrobe a aby potrebné finančné prostriedky zaisťovali vyššie orgány.
Na úseku masovo-politickej a riadiacej práce Mestského národného výboru je potrebné na
zreteli mať plnenie týchto úloh: zlepšiť organizátorskú prácu Mestského národného výboru,
zabezpečovať za širokej účasti občanov plnenie plánu rozvoja miestneho hospodárstva,
zaktivizovať prácu komisií, zlepšiť prácu občianskych výborov a občianskych kontrolórov.
Už teraz treba začať vytvárať občianske aktívy, najmä z radov dôchodcov a tým zmenšovať
úradnícky aparát.
Tieto veľké úlohy, ktorých riešenie bude spadať do obdobia 7 ročného plánu, je potrebné
zabezpečovať novými pracovnými metódami a nielen administratívne.
Celý rad významných úloh vyplýva z tej skutočnosti, že Piešťany pri liečení reumatických
chorôb zaujímajú vo svete popredné miest. V posledných rokoch opäť stúpa návštevnosť
kúpeľov zo zahraničia, najmä z kapitalistických štátov. Vychádzajúc z tejto skutočnosti,
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch navrhla, aby Piešťany v budúcich rokoch
v súvislosti s deľbou práce na úseku zdravotníctva v rámci Rady vzájomnej hospodárskej
pomoci sa stali strediskom liečenia a výzkumu reumatických chorôb z celého socialistického
tábora, pričom časť lôžok by bola uvoľnená pre liečenie pacientov z devízovej oblasti. To
však znamená, že v najbližších rokoch 7 ročného plánu by bolo treba zväčšiť lôžkovú kapacitu
kúpeľov o ďalších 6 -8.000 lôžok, čo by bolo nutné riešiť ďalšou investičnou výstavbou.
Dokument ÚV KSČ a uznesenia XII. sjazdu KSČ budú mocným impulzom pre ďalší rozvoj
nášho mesta.
Druhá piešťanská výstava plastiky
Čarovnú krásu piešťanských parkov v čase, keď naše kúpeľné mesto žije v znamení
Piešťanského festivalu, stupňujú sochárske umelecké diela, vystavované v prírode.
V roku 1962 už po druhýkrát sa konala výstava plastiky v piešťanských parkoch. Aj druhú
výstavu otvoril inž. Ján Hraško, riaditeľ Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti

a ochrany prírody. Vo svojom prejave poukázal na skutočnosť, že výstava sochárskych diel
v piešťanských parkoch prerastá na kultúrnu tradíciu, na vzácny umelecký počin, ktorého
výsledky sa budú každoročne znásobovať. Čaro piešťanského kúpeľného prostredia v roku
1962 zväčšovalo 18 plastík popredných slovenských sochárov. Obyvatelia Piešťan, pacienti
z mnohých miest a dedín našej republiky, ako aj návštevníci zo zahraničia, mali možnosť
vidieť rozmach našej výtvarnej kultúry a urobiť si predstavu o výsledkoch tvorby slovenských
sochárov.
Na výstave upútali pozornosť najmä tieto diela:
Mladosť od Jozefa Kostku, Janko Kráľ, Jar od Fraňa Gibalu, Prebudenie od Juraja Hovorku,
Marína a Poézia od Rudolfa Bártfaya, Na kúpalisku od Jána Kulicha, Mladá matka, Vápenka
žaluje – diela Snopkove, Studienka od Uhera, Páv – dielo Erny Masarovičovej. Na výstave
boli aj známe diela Alexandra Trizuljaka.
Výstavou plastiky naši výtvarníci prispievajú svojou tvorbou ku okrášleniu nášho mesta
a k výchove širokej verejnosti k umeniu a estetickým hodnotám.
Akcia zveľaďovania v roku 1962
V akcii zveľaďovania počas jej 12 ročného trvania sa dosiahli veľké úspechy. Zanechala za
sebou významné a hodnotné diela. Aj Piešťany, vďaka akcii zveľaďovania, z roka na rok sú
krajšie a bohatšie o hodnotné diela, vytvorené dobrovoľnou prácou našich občanov.
V akcii zveľaďovania odpracovali občania nášho mesta v roku 1962 81.138 hodín a hodnota
vykonaných prác je 1,342.738 Kčs. Z tej sumy na jedného obyvateľa nášho mesta pripadla
čiastka 70,60 Kčs.
Práce zveľaďovacej akcie sa delia na práce plánované a neplánované. V plánovanej časti
akcie zveľaďovania v roku 1962 sa pracovalo hlavne na dostavbe všešportového štadióna.
V neplánovanej časti akcie „Z“ bolo odpracovaných už uvedených 81.138 brigádnických
hodín. Na týchto prácach sa zúčastňovali naši občania, školská mládež a pracovníci
zo závodov a úradov. Pri skrášľovaní nášho mesta najlepšie výkony dosiahli pracovníci
Presnej mechaniky, ktorí vo svojom závode previedli terénne úpravy. Odpracovali 8.000
brigádnických hodín a svojou prácou vytvorili dielo v hodnote 194.136 Kčs. Vzorne
pracovali aj pracovníci Československých štátnych kúpeľov. Pri úprave parkov a sadov na
Kúpeľnom ostrove odpracovali 4.646 hodín. Veľmi dobre pomáhali občania Stavebného
bytového družstva, ktorí odpracovali 1.393 hodín, potom zamestnanci Drevovýroby s 1.916
brigádnických hodín.
Správa miestnych služieb vytvorila hodnotné dielo tým, že získala okolo 2.000 m3 humusu
a ním naviezla priestory medzi amfiteátrom a štadiónom. Dobre si počínali aj združenia
rodičov a priateľov školy, ktoré svojimi brigádnickými hodinami zase pomáhali pri výstavbe
V. Základnej deväťročnej školy, kde odpracovali 6.022 hodín. Školská mládež sa tiež
aktívne zapojila do akcie zveľaďovania. Pracovala pri úprave parkov a sadov a zelených
priestranstiev ako námestie Slovenského národného povstania, Námestie 1. mája, námestie
Za Kostolom, ktoré priestory mali v roku 1962 v socialistickej opatere.
Zveľaďovacia komisia pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch je zapojená do
celoštátnej súťaže kúpeľno-rekreačných miest, ktorú súťaž vedie Ústredný úrad pre riadenie
národných výborov v Prahe. Mestský národný výbor v Piešťanoch za dobré výsledky
dosiahnuté k rozvoji kúpeľného mesta a na úseku miestnych služieb dostal odmenu 5.000
Kčs. Rada Mestského národného výboru rozhodla z tejto sumy dať odmenu 1.000 Kčs s.

Jánovi Seitlerovi, tajomníkovi zveľaďovacej komisie a 4.000 Kčs ako odmenu Komunálnym
službám mesta Piešťany pre ďalší rozvoj služieb.
Okrem finančnej odmeny obdržal Mestský národný výbor v Piešťanoch aj umelecký obraz.
Oslavy v roku 1962
V roku 1962 sa konali v našom meste tieto oslavy:
Oslavy 14. výročia Februárového víťazstva
Oslavy ako obvykle sa konali dňa 25. februára o 19. hod. v divadle Domu osvety. Program
oslavy tvorila slávnostná akadémia, skladajúca sa z hudobných, speváckych a telovýchovných
čísiel.
O historickom význame Víťazného februára prehovoril predseda Mestského národného
výboru s. Rudolf Habán.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Konali sa dňa 7. marca. Z príležitosti Medzinárodného dňa žien prijal predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch s. Rudolf Habán 17 vzorných pracovníčiek z piešťanských
závodov, úradov, škôl a prevádzkární. Medzi nimi bola aj zaslúžilá učiteľka Mária Štefková,
ktorá sa s veľkou láskou venuje práci medzi dospievajúcou mládežou, ďalej Irma Nováková,
dlhoročná pracovníčka a členka Brigády socialistickej práce vo Figare, Elena Vatranová
z baliarne zeleniny a ovocia a Anna Vašková, skupinová vedúca z I. Základnej deväťročnej
školy v Piešťanoch. Funkcionárov a členov Rady Mestského národného výboru prišli
navštíviť aj mnohodetné matky. O ťažkom položení žien v minulosti hovorila Apolónia
Hrabinová, ktorá zo 7 detí vychovala 5 za najťažších podmienok.
Vlastné oslavy Medzinárodného dňa žien sa konali 7. marca 1962 o 19. hod. v Kursalóne
s pestrým kultúrnym programom.
17. výročie oslobodenia Piešťan
Dňa 3. apríla 1962 obyvatelia nášho mesta oslavovali 17. výročie oslobodenia nášho mesta
Sovietskou armádou. O 19.30 hod. sa konala v divadle Domu osvety slávnostná akadémia.
Slávnostný prejav mal predseda Mestského národného výboru s. Rudolf Habán. V ňom
oživil spomienky na pamätnú jar 1945, kedy k nám zavítala sloboda a poukázal na rozvoj
Piešťan za minulých 17 rokov i na ďalšie perspektívy rastu nášho kúpeľného mesta. Po
referáte bol pestrý a hodnotný kultúrny program.
92. výročie narodenia V.I. Lenina
Dňa 20. apríla pracujúci Piešťan si pripomínali 92. výročie narodenia Vladimíra Iljiča
Lenina, veľkého učiteľa robotníckej triedy. V závodoch, úradoch a na školách v ten deň
odzneli referáty o živote a nesmrteľnom diele Lenina. V liečebnom dome Slovan bola večer
slávnostná akadémia. Prejav o historickom diele V.I. Lenina predniesol s. Jozef Košinár,
predseda MV KSS. Po prejave nasledoval kultúrny program.
Oslavy 1. mája
Oslavy 1. mája, Sviatku práce, v roku 1962 sa konali takto: v nedeľu 29. apríla o 18. hod.
za účasti občanov bolo postavených viac tradičných májov. V pondelok 30. apríla v divadle

Domu osvety pred početným obecenstvom vystúpil s hodnotným programom 95-členný
súbor vojenskej akadémie A. Zápotockého z Brna.
1. mája v utorok sa konali vlastné oslavy Sviatku práce s týmto programom:
o 6. hod. ráno bol tradičný budíček. V uliciach nášho mesta zavládla radostná nálada.
O 8.45 hod. zo všetkých strán sa schádzali občania nášho mesta i z okolitých dedín na
zoradištia a v uliciach Malinovského, Bratislavská, Žilinská. O 9. hod. bolo slávnostné
otvorenie manifestácie. Zazneli fanfáry, hymny, nasledovalo otvorenie manifestácie a potom
slávnostný prejav. Prejav predniesol s. Ján Bzdušek, člen byra OV KSS. Vo svojom referáte
poukázal na významné pracovné úspechy dosiahnuté v našom meste a okrese a v celej našej
socialistickej republike. Vyzdvihol naše úsilie za zachovanie svetového mieru.
Za búrlivého privítania prehovoril na manifestácii prítomný hosť z Kuby. Hovoril
o hrdinskom kubánskom ľude, ktorý pod vedením predsedu vlády Fidela Castru zhodil
vládu vykorisťovateľov, odrazil útok imperialistov a dal sa na cestu k socializmu. Kuba je
ostrovom slobody pri brehoch Ameriky, kde nevládnu kapitalisti, ale pracujúci ľud, ktorý
svojou prácou a budovateľským úsilím buduje krajší život vo svojej domovine.
V prvomájovom sprievode bolo 17.344 občanov, 86 transparentov, 2 alegorické vozy, 11
krojovaných skupín, 4 tanečné skupiny, 12 uniformovaných skupín, 65 zástav ČSSR, 118
červených zástav a 47 iných. Ďalej v sprievode bolo 21 áut, 36 bicyklov a 5 motocyklov.
O 11. hod. v hudobnom pavilóne bol slávnostný koncert žiakov Ľudovej školy umenia
v Piešťanoch. O 14. hod. boli tradičné ľudové veselice na terase liečebného domu Slovan
a v Kursalóne za hojnej účasti obecenstva.
Oslavy 9. mája
Oslavy 9. mája, Dňa víťazstva, sa začali už 7. mája. O 18.30 hod. bol zraz delegácií
s vencami na Mestskom národnom výbore, o 19. hod. sa zhromaždilo početné obecenstvo
pri pamätníku osloboditeľov. Po zahraní hymien bol prejav zástupcu čsl. armády a po ňom
delegácie zo závodov a úradov položili vence k Pomníku osloboditeľov. O 19.30 hod. bol
lampiónový sprievod ulicami mesta a po ňom veľký ohňostroj pri Váhu.
Dňa 9. mája o 9. hod. bol štart tradičného kolobežkového a cyklistického okruhu, o 13. hod.
na športovom štadióne sa konalo športové popoludnie a o 19. hod. sa začali májové veselice
vo všetkých zábavných podnikoch mesta.
Prvomájové oslavy a oslavy Dňa víťazstva sa konali pod heslom: Leninskou cestou za nové
víťazstvá socializmu a mieru vo svete!.
Oslavy 45. výročia VOSR
Oslavy 45. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a oslavy Mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva sa konali pod heslom: Všetky sily pre ďalší rozvoj
našej socialistickej spoločnosti a pre prípravu ku komunizmu.
Mesiac čsl.-sovietskeho priateľstva bol otvorený dňa 7. novembra 1962 z príležitosti 45.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie na všetkých závodoch, v úradoch a školách
v našom meste. Dňa 7. novembra na námestí Slovenského národného povstania sa konala
ľudová manifestácia s týmto programom: 13.30 hod.: zoradenie pracujúcich na námestí;
13.45 hod.: príchod hviezdicovej štafety; 14. hod.: otvorenie manifestácie – slávnostný
prejav s. Gubriského, taj. OV-KSS; 15. hod.: prečítanie zdravice predsedom MsNV; 15.10
hod.: kladenie vencov k pomníku; 18. hod.: lampiónový sprievod; 19.30 hod.: slávnostný

koncert k 45. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, spojený s akadémiou.
V Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva boli v našom meste rôzne kultúrne
podujatia, divadelné predstavenia zo života sovietskeho ľudu a bohatá prednášková činnosť,
ako aj 7 besied o knihách sovietskych autorov. V kine prebehol festival sovietskych filmov,
boli zorganizované výstavy a výstavky sovietskych kníh a pokrokovej literatúry, tiež sa
začal 14. ročník Ľudového kurzu ruštiny.
Dňa 21. novembra 1962 prešla naším mestom ústredná Štafeta priateľstva a mieru.
Ukončenie Mesiaca čsl.-sovietskeho priateľstva bolo 12. decembra 1962 v Slovane
slávnostnou akadémiou.
Činnosť Výboru žien pri MsNV
Výbor žien pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch mal v roku 1962 15 členiek.
Predsedníčkou Výboru žien v roku 1962 vyvíjal mnohostrannú činnosť, z ktorej zvlášť treba
uviesť tieto akcie: začiatkom roku 1962 zabezpečoval spolu s poslancami MsNV výkup vajec,
v spolupráci s poľnohospodárskou komisiou previedol spoločné posedenie s družstevníčkami,
ktoré bolo spojené s prebraním prvej témy Zimnej školy roľníckej ženy. Ďalšou významnou
akciou bol kurz pečenia cukrárenských výrobkov žien v spolupráci so Sväzom slovenských
včelárov. Kurzu sa zúčastnilo 17 žien. Po jeho skončení bola usporiadaná v kine Moskva
výstavka hotových výrobkov, ktorá mala veľký úspech. Výbor žien úzko spolupracoval aj
pri prevádzaní viacerých osláv v našom meste, hlavne pri oslavách Medzinárodného dňa
žien a Medzinárodného dňa detí.
Koncom mája 1962 Výbor žien zorganizoval a previedol besedu s manželkou zomrelého
básnika a národného umelca Ivana Krasku. Na besede prítomné ženy sa oboznámili so
životom a dielom tohto významného básnika.
Výbor žien mal značnú účasť aj pri plnení hospodárskych úloh v našom meste. V rámci
zveľaďovania mesta členky a aktivistky Výboru žien si počínali iniciatívne pri úprave parkov
a priestranstiev v našom meste. Zásluhou výboru žien vytvoril sa na JRD v Piešťanoch
súťažiaci kolektív o titul Brigáda socialistickej práce a to v hydinárni. Výbor žien vykonal
mnoho drobnej ale záslužnej práce prostredníctvom svojich komisií.
Školská komisia uskutočnila viaceré previerky v družinách mládeže a v ostatných
zariadeniach školstva a kultúry. Komisia pre občianske záležitosti navštevovala prestarlých
občanov z príležitosti ich narodenín, výročia sobáša a pod. Peknú činnosť vyvíjala Komisia
pre riešenie cigánskej otázky. Komisia si všímala ženy cigánskeho pôvodu v našom meste
a viedla ich k správnemu vedeniu domácnosti, k dodržiavaniu hygieny a k správnemu
obliekaniu.
Výbor žien svoju činnosť prevádzal podľa vypracovaného plánu a snažil sa do svojej práce
získať čo najviac aktivistiek z radov žien, aby ešte aktívnejšie mohol plniť svoje úlohy
a hlavne prevádzať výchovno-politickú prácu medzi ženami v našom meste.
Činnosť občianskych výborov pri MsNV
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zasadnutí dňa 10. októbra 1962 zhodnotila
činnosť občianskych výborov a dala im smernice pre ich ďalšiu prácu. V Piešťanoch pracuje
8 občianskych výborov. Pomáhajú MsNV zabezpečovať dôležité úlohy, najmä riešiť bytové
problémy a úlohy sociálneho zabezpečenia. Hlavnou úlohou občianskych výborov je
oboznamovať všetkých občanov vo svojom okruhu s úlohami v našom meste a získavať ich

pomoc pre ich úspešné zvládnutie. Občianske výbory poriadajú pohovory s občanmi, ktoré
uskutočňujú v spolupráci s MsNV. Pohovory sa konajú raz za štvrťrok.
Dôležitú prácu konajú pri zabezpečovaní čistoty mesta, pri akcii zveľaďovania, tiež sledujú
stav budov, zásobovania obyvateľstva a rozvoj platených a neplatených služieb obyvateľstvu.
Občiansky výbor č. 6, ktorého predsedom je s. Hajšo, z vlastnej iniciatívy vybudoval detské
ihrisko a občania z okolia previedli všetky práce okrem odborných.
Občianske výbory majú po 11 členov. Predsedom občianskeho výboru č.1 je s. Soukup, č.2
s. Kunic, č.3 s. Švarc, č.4 s. Ondriš, č.5 s. Mišák, č.6 s. Hajšo, č.7 s. Ďuriš a č.8 s. Nedorost.
Medzi najaktívnejšie občianske výbory patrí obč. výbor č. 3, ktorého predsedom je s. Švarc
a č. 7 s predsedom s. Ďurišom.
Aktív pre občianske záležitosti
Aj v roku 1962 činnosť Aktívu pre občianske záležitosti sa zameriavala na tri hlavné udalosti
v živote občanov a to: privítanie detí do života, vstup do manželstva a usporiadávanie
občianskych pohrebov.
Okrem týchto troch hlavných úloh aktív pomáhal zabezpečovať oslavy významných jubileí,
ako aj slávnostné odovzdávanie občianskych preukazov žiakom dovršujúcim 15. rok. Aktív
pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore je 14 členný. Jeho predsedníčkou
v roku 1962 bola Katarína Horská. Svoje povinnosti najlepšie vykonávali títo členovia
aktívu: Majerčíková, Stančeková, Štefková, Benediková, Faltusová a Puterka.
V roku 1962 bolo 84 občianskych sobášov, bez cirkevných obradov do života bolo uvítaných
12 detí a boli usporiadané 4 občianske pohreby.
Aktív pre občianske záležitosti sa usiluje, aby tieto občianske akty sa konali dôstojne a tým
si získali dôveru našich občanov.
Občianska kontrola
Mestský národný výbor má významnú pomoc v práci občianskych kontrolórov. Ich činnosť
priamo riadi Komisia pre obchod a cestovný ruch pri Rade MsNV. Ich prácu hodnotí
komisia raz štvrťročne na spoločných zasadnutiach. Občianski kontrolóri sledujú osobnú
a prevádzkovú hygienu v predajniach, úpravu výkladov, statočnosť pri predaji, kvalitu tovaru
a pod. Za občianskych kontrolórov v roku 1962 boli zvolení títo občania nášho mesta:
Jozef Weizer, Jozef Gregorička, Jozef Bábsky, Valéria Mizeráková, Lýdia Klčová, Mária
Mattošová, Mária Štefková, Rudolf Hulman, Vojtech Noskovič, Mária Nižňanská, Ján
Češek, Rudolf Mišura, Oľga Sýkorová, Mária Ďurčanová, Ján Šlejmár, Oľga Lukášová,
Mária Gažová, Anton Klčo, Vlasta Gollwitzerová, Anna Říhová, Anna Jankechová, Irena
Petláková, Mária Neubauerová, Mária Poláková, Alfonz Nikolény, Anton Perlák, Dezider
Furda, Anna Kantnerová, Júlia Mazáková, Mária Krajanová, Emília Mateičková.
Činnosť Komisie pre sociálne zabezpečenie
Komisia pre sociálne zabezpečenie pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch v tesnej
spolupráci s Výborom žien, miestnymi skupinami Červeného kríža, obvodnými lekármi,
aktívom pre občianske záležitosti, občianskymi výbormi a Posudkovou komisiou sociálneho
zabezpečenia pri ONV v Trnave vykonáva túto činnosť: sleduje v meste sociálne pomery
a poskytuje občanom – dôchodcom odkázaným na sociálnu výpomoc doplnkovú starostlivosť.
Komisia sociálneho zabezpečenia v roku 1962 vykonala túto prácu: mala 14 zasadnutí, na

ktorých prijala 25 uznesení. Prejednala 289 žiadostí dôchodcov o poskytnutie jednorázovej
sociálnej výpomoci. Prerokovala 156 posudkov dôchodcov žiadajúcich o poskytnutie
kúpeľnej liečby. Zvýšenú starostlivosť venuje Komisia bezmocným osobám v meste v počte
10 a 5 osobám pozbaveným svojprávnosti. V roku 1962 Komisia zabezpečila, že 7 dôchodcov
sa umiestnilo v ústavoch sociálnej starostlivosti. Pozornosť venovala aj prestárlym osobám.
Najstaršími občanmi v našom meste v roku 1962 boli: Jozef Pospíšil, 98 ročný, Zuzana
Kusá, 95 ročná a Katarína Štetková, 94 ročná.
Na poskytnutie podpôr z doplnkovej starostlivosti mala Komisia v roku 1962 k dispozícii
160.000 Kčs. Z tejto sumy obdržalo jednorazovú sociálnu výpomoc a to vo vecných dávkach
203 dôchodcov v celkovej sume 98.177,70 Kčs. Komisia v roku 1962 poskytla príspevok na
spoločné stravovanie 56 dôchodcom v úhrnnom obnose 51.351 Kčs.
Stavby v roku 1962
Plán decentralizovanej investičnej výstavby v roku 1962 bol splnený na 88,9 % a jeho
plnenie si vyžiadalo náklad v sume 19,171.000 Kčs. Z toho na bytovú výstavbu pripadlo
12,959.000 Kčs. Podnik Priemstav ukončil stavbu závodu Presná mechanika, ktorý bol daný
do prevádzky dňa 28. augusta 1962.
Moderný autoservis.
V roku 1962 bol daný do prevádzky moderný autoservis na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.
Svojím architektonickým riešením a moderným strojovým zariadením dôstojne reprezentuje
naše svetoznáme kúpeľné mesto. Autoservis je vybavený 4 modernými zdvihákmi na
umývanie a premazávanie vozidiel. Sú tu aj hygienické zariadenia s teplou a studenou vodou
atď. Z osobitnej zasklenej chodby majiteľ auta môže sledovať celý priebeh ošetrenia svojho
vozidla. Aj čerpacia stanica pre pohonné látky je vybavená najmodernejšími stojanmi na
výdaj pohonných hmôt. Prevádzka autoservisu je dvojsmenná. Dobré služby piešťanského
autoservisu budú tiež šíriť dobré meno Piešťan u nás i za hranicami.
Komunikácie.
Na úseku miestnych komunikácií v roku 1962 sa prevádzali väčšie práce na úseku Žilinskej
cesty od Pažického mosta po Jánošíkovu ulicu.
Bytová výstavba.
Bytová a školská výstavba sa splnila na 103 %. V roku 1962 bolo daných do užívania
220 bytových jednotiek. Z toho počtu na štátnu bytovú výstavbu pripadlo 36 bytov,
na družstevnú 120 a na súkromnú 64. V roku 1962 ostal značný počet rozostavených
bytov a to 233, z toho v štátnej bytovej výstavbe 124 a v súkromnej 109.
Stavebné bytové družstvo.
Stavebné bytové družstvo v Piešťanoch v roku 1962 malo 656 členov. Z toho bolo 385
čakateľov na byt a 271 bývajúcich. Na bytovej komisii MsNV v Piešťanoch v roku
1962 bolo 673 žiadostí o pridelenie bytu.
Plynofikácia.
V roku 1962 na plyn bolo zapojených 116 nových odberateľov. Na konci roku 1962
v našom meste bolo už 1757 odberateľov plynu.
Vodovod a kanalizácia.
Pri výstavbe vodovodnej siete plán bol prekročený. Okresná vodohospodárska správa
vybudovala vodovodnú sieť v celom rade ulíc a to na ulici Panenskej, Kupeckej,
Skalnej, Rybnej, Južnej, Dlhej, Bratislavskej, Kúpeľnej, Jarnej, Sadovej a Školskej.

Bolo vybudovaných 215 vodovodných prípojov a 129 kanalizačných. V roku 1962 bolo
v Piešťanoch zapojených na mestský vodovod 16.096 obyvateľov a na kanalizáciu
14.938. Podnik Doprastav pokračoval v rekonštrukcii kanalizačnej siete a na výstavbe
čistiacej stanice. Plán prác bol splnený na 103,2 %. V roku 1962 sa robili prípravy na
výstavbu nového sídliska „Prednádražie“.
Sídlisko Prednádražie.
Jeho výstavbou, ktorá má byť dokončená v roku 1967, Piešťany budú obohatené
a okrášlené o nové moderné sídlisko, ktoré bude mať 1450 bytov pre 5.800 obyvateľov.
Projekt výstavby nového sídliska vypracoval inž. architekt Milan Bodický.
Nové sídlisko je ohraničené západne železničnou traťou Bratislava-Žilina, južne
Malinovského ulicou, severne Mojmírovou ulicou a východne potokom Dubové. Sídlisko
bude mať moderný dom služieb, v ktorom budú sústredené holičstvo a kaderníctvo, zberne
na opravu, čistenie a farbenie šatstva, zberne na opravu pančúch a obuvi. Ďalej tam bude
samoobsluha s potravinami, predajne tabaku a novín, predajne textilných výrobkov, papieru,
drogéria a lekáreň. Na sídlisku sa postaví halová garáž pre 120 osobných vozidiel. Stravovací
pavilón bude mať reštauráciu, kaviareň a samoobslužný bufet.
V pláne sú aj priestory pre spoločenské hry dorastajúcej mládeže. O výchovu predškolskej
mládeže sa budú starať dve materské školy s kapacitou pre 120 a 60 detí. V sídlisku sa
vybuduje 18 triedna deväťročná škola a taktiež 18 triedna učňovská škola, kino a ľudová
knižnica.
Posledným objektom výstavby nového sídliska je výstavba novej železničnej stanice.
Celá výstavba sídliska Prednádražie je rozdelená na 4 etapy a má byť ukončená do roku
1967. Rozloha sídliska je 33 hektárov a pri začatí výstavby bude demolovaných 39 rodinných
domkov. Náklady na realizáciu sídliska sú plánované na 151 miliónov Kčs.
Výrobná bilancia piešťanských podnikov.
V Piešťanoch sú závody, riadené ústrednými orgánmi a podniky miestneho priemyslu
a výrobných družstiev K ústredne riadeným podnikom v našom meste patria závody: Presná
mechanika, Tesla, Mlyny a cestovinárne, Západoslovenské pekárne a mlyny, Cukrárenský
závod, Sodárenský závod, Chirana a Západoslovenské tehelne. Ich výrobná bilancia za rok
1962 je úspešná. Závod Presná mechanika, v ktorom zamestnanosť oproti roku 1961 sa
zvýšila o 55,2 %, splnil svoje výrobné úlohy na 103,6 % a exportné úlohy na 534,6 %.
Závod Tesla splnil svoje úlohy už 20. decembra 1962. Tento závod trpel nedostatkom
uskladňovacích priestorov, preto po dohode s nadriadenými orgánmi závod Tesla prevzal
koncom roku 1962 objekty podniku Figaro, ktorý podnik sa presťahoval do Trnavy.
Svoje úlohy v roku 1962 splnili aj podniky potravinárskeho priemyslu. Podnik Mlyny
a cestovinárne splnil svoje úlohy na 100,6 %, Západoslovenské pekárne a mlyny na 102,9
%, Cukrárenský závod splnil úlohy a Západoslovenské pivovary – sodárenský závod splnil
výrobný plán na 100,9 %.
Závod Chirana v roku 1962 súťažil o titul Závod XII. sjazdu KSČ a za úspešné splnenie
úloh tento hrdý titul aj dostal. Trom kolektívom v Chirane bol udelený aj titul Brigáda
socialistickej práce. Podnik Západoslovenské tehelne splnil svoj plán na 102 %.
Podniky miestneho priemyslu a výrobných družstiev splnili svoje úlohy v roku 1962 takto:
Vkus na 101,4 %, Kovoopra 97,9 %, Technické služby 99,9 %, Drevovýroba 99,6 %,
Zlatokov 102,9 %, Tvorba 100,9 %, Piešťanka 91,9 %, Monta 96,8 % a Vzorobuv na 84,9 %.

Obchod a cestovný ruch
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1962 činil 204,082.700 Kčs. Z tejto sumy pripadli
na jednotlivé podniky a predajne tieto čiastky: Reštaurácie a jedálne 36 miliónov Kčs, Zdroj
79,422.000 Kčs, odevný obchod 12 miliónov Kčs, drobný tovar 5,123.700 Kčs, obchod
s obuvou 12,003.000 Kčs, obchod s textilom 28,650.000 Kčs, domáce potreby 9,811.000
Kčs, drogérie 5,667.900 Kčs, klenoty 2,620.600 Kčs, uhoľné sklady 5,019.500 Kčs.
Cestovný ruch.
Cestovný ruch v Piešťanoch vykazuje ročne vysoké číslo návštevníkov, súčasne však
vyžaduje riešiť problém ubytovania. Pre nedostatok ubytovania n.p. Čedok bol nútený
v roku 1962 odmietnuť objednávky na pobyt v Piešťanoch viac ako 5.000 osôb.
Počet ubytovacích lôžok v Piešťanoch v roku 1962 bol 2.052. Z toho počtu na Štátne kúpele
pripadlo 1.386 lôžok, na Reštaurácie a jedálne 316, na Komunálne služby v Piešťanoch
200 a Turista u súkromníkov mal zaistené 150 miest. Počet ubytovaných osôb v Piešťanoch
v roku 1962 bol 116.561 osôb; z toho na Štátne kúpele pripadlo 17.561 osôb, na Reštaurácie
a jedálne 41.511, na Komunálne služby 13.496 a na Turistu 44.119 osôb.
V počte návštevníkov nie sú započítaní návštevníci, ktorí boli ubytovaní pod vlastnými
stanmi na Kúpeľnom ostrove alebo na iných miestach u súkromníkov. Mnohí návštevníci
pre nedostatok ubytovania, sa ubytovali v okolitých obciach. Keď k týmto návštevníkom sa
pripočítajú tí návštevníci, ktorí naše mesto navštívili, ale v Piešťanoch nebývali a ich počet
činil denne okolo 1.000 osôb i viac, tak v čase od 15. apríla do 15. októbra 1962 naše mesto
navštívilo okolo 500.000 návštevníkov.
Telovýchova a šport
Aj v roku 1962 úspešne sa rozvíjala v Piešťanoch telovýchovná a športová činnosť. Najväčšou
telovýchovnou organizáciou i naďalej bola Telovýchovná jednota Slovan kúpele. Výbor
jednoty vynakladal veľké úsilie, aby činnosť bola čo najúspešnejšia. Členmi výboru boli:
dr. Gabriel Horváth, predseda, Karol Urban, tajomník, Emil Somora, pokladník, Škrovánek,
dr. Dinka, Samaš, Damborák, Boháč, dr. Vadrna, Čahojová, inž. Voda, Hanic, Žák, Koštial
a Podhradská.
Jednota Slovan mala 487 členov, z toho 167 žiakov, 15 trénerov, 15 cvičiteľov a 19 rozhodcov.
Telovýchovná a športová činnosť jednoty Slovan prebiehala v 8 oddieloch.
Plavecký oddiel. Jeho vedúcim bol s. Boháč. Oddiel dosiahol značné úspechy,
najúspešnejší boli dorastenci. Vo vodnom póle získali titul preborníkov ČSSR. Žiaci
zvíťazili v pretekoch o letný pohár mládeže a v Prahe o zimný pohár a tým sa stali
najlepšími v plávaní v ČSSR. Reprezentáciou ČSSR vo Švédsku boli poverení pólisti
Bačík, inž. Markovič, Frič a Kováč. Rekordy ČSSR dosiahli: Nemčič, Boháč, Vršanský
a Berlanský. Oddiel venoval pozornosť aj neplavcom, previedol 4 školenia výcviku
neplavcov, na ktorých sa naučilo plávať 588 osôb. Veľké úspechy a to v základnom
výcviku plávania dosiahol s. Daniel Kunic. Pod jeho vedením v roku 1962 sa naučilo
plávať 1.240 detí.
Hádzanársky oddiel. Mal 43 členov a jeho vedúcim bol s. Gregorička. V jarnej krajskej
súťaži oddielu sa umiestnilo na 6. mieste a v jesennej na 8. mieste.
Tenisový oddiel. Tenisový oddiel mal 92 členov. Vedúcim oddielu bol inž. Voda.
Družstvo dorastencov získalo druhé miesto v kraji a vo štvorhre prví boli bratia

Mackovci. Dorastenci sa zúčastnili na turnajoch v Gottwaldove, Pelhřimove a na 4
preboroch ČSSR v Pardubiciach. V Piešťanoch sa konali krajské prebory dorastencov
i dospelých a celoštátny žiacky turnaj.
Volejbalový oddiel. Mal 25 členov. V krajskej súťaži družstvo mužov skončilo na 8.
mieste a družstvo žien na 7. mieste. V programe vedenia oddielu je rozšíriť členskú
základňu a zintenzívniť jeho činnosť.
Základná telesná výchova. Oddiel základnej telesnej výchovy.
Oddiel mal 55 členov a viedla ho s. Podhradská. Ženy a dorastenky cvičia pravidelne 3
razy týždenne; mladšie dorastenky sa zúčastnili okresného preboru športovej gymnastiky
v Trnave a postúpili do krajského preboru. Oddiel potrebuje získať ďalších cvičiteľov,
nakoľko uznesením XII. sjazdu KSČ a sjazdu ČSTV pripadli na rozvoj základnej telesnej
výchovy veľké úlohy, najmä v prípravách na celoštátnu spartakiádu.
Oddiel kanoistiky. Má 42 členov. Vedúcim oddielu je s. Róbert Žák. Športová činnosť
spočívala najviac v intenzívnych tréningoch. Začiatkom mája podnikol oddiel plavbu
100 km po Váhu z Piešťan do Komárna za účasti 30 členov. 6 členov oddielu sa zúčastnilo
14 dennej medzinárodnej plavby po Dunaji na trase Bratislava – Moháč.
Jachtový oddiel. Jachtový oddiel má 19 členov. 4 členovia absolvovali týždenný kurz
trénerov jachtingu. Oddiel má 11 lodí. V roku 1962 sa konali len cvičné preteky. Oddiel
má všetky predpoklady ďalšieho rozvoja a tým i dosiahnutia dobrých výsledkov.
Oddiel turistický. Zo všetkých oddielov je najslabší ako jak počtom členov, tak aj
činnosťou, hoci okolie Piešťan poskytuje veľa príležitostí pre tento druh športu.
Najlepší športovci v Telovýchovnej jednote Slovan v roku 1962 boli: Ladislav Bačík,
zaslúžilý majster športu, Viliam Haberern, zaslúžilý cvičiteľ. Ako plavci vynikli: Daniela
Kunicová, Nemčič, Vitálošová, Boháč a Vršanský.
Príjmy Telovýchovnej jednoty Slovan v roku 1962 boli 141.000 Kčs, výdavky 140.187
Kčs. V príjmoch je započítaná úhrada od OV ČSTV a to 42.500 Kčs na plaveckú základňu
a dotácia Čsl. štátnych kúpeľov Piešťany 6.000 Kčs.
Telovýchovná jednota Slavoj.
Telovýchovná jednota Slavoj v Piešťanoch je druhou významnou športovou
organizáciou v našom meste.
Má 10 futbalových družstiev so 130 športovcami, 2 družstvá boxu s 30 športovcami, 1
cyklistické družstvo s 22 športovcami, l lyžiarsky oddiel so 40 športovcami. Základná
telesná výchova má 1 družstvo s počtom 80 cvičiteľov, 1 družstvo ľahkej atletiky so 60 a 1
družstvo šermu s 22 športovcami.
Celkove Telovýchovná jednota Slavoj v roku 1962 mala 384 členov.
O Štít mesta Piešťany.
Významným športovým podujatím Telovýchovnej jednoty Slovan bývajú plavecké preteky
výkonných plavcov v Piešťanoch pod názvom „Plavecká súťaž o štít mesta Piešťany“.
V roku 1962 sa konal IV. ročník tejto obľúbenej súťaže za účasti 19 plavcov – reprezentantov.
V súťaži sa prekonali dva čsl. rekordy. 200 m motýlik vyhral piešťanský dorastenec Vladimír
Nemčič v novom čsl. rekorde dorastu časom 2:35,1 min. 200 m voľný spôsob si vybojoval
Lohnický z Dukly Praha časom 2:09,3 min., ktorým prekonal čsl. rekord na túto trať. Vo

vodnom póle Štít mesta Piešťany získalo 1. družstvo domáceho Slovana. V krajských
pretekoch dorastu a žiactva v plávaní za účasti 120 najlepších plavcov západoslovenského
kraja titul preborníka kraja získal Michal Boháč na 400 m voľný spôsob časom 5:10,6 min.
Zpomedzi žiakov pekné výsledky dosiahli Táňa Fričová, Ján Vršanský, Jozef Hanuliak,
Karol Moravec a Igor Vestenický.
Pohár Slovenského národného povstania.
Kanoistický oddiel Telovýchovnej jednoty Slovan zorganizoval v roku 1962 preteky po
názvom I. ročník Pohára Slovenského národného povstania za účasti popredných pretekárov
zo všetkých oddielov z ČSSR. Preteky sa konali v septembri 1962 na jazere Sĺňava. Záštitu
nad pretekmi prevzala Miestna odbočka SPB, ktorá výdatne pomohla aj pri organizačných
prácach. Na pretekoch sa zúčastnilo 248 pretekárov, medzi ktorými boli i reprezentanti
ČSSR na čele s olympionikom Špačkom z Trenčína. Víťazom a držiteľom Pohára SNP pre
rok 1962 sa stal Tatran Bratislava. V rámcových pretekoch na 500 m najlepší výkon dosiahla
Šinková z Trenčína, majsterka ČSSR pre rok 1962.
Školstvo a kultúra
V škol. roku 1961/62 navštevovalo školy v Piešťanoch 3.806 žiakov. Z toho 647 žiakov
ukončilo školský rok s vyznamenaním, 3.088 žiakov prospelo a 71 žiakov neprospelo. Podľa
predmetov najviac žiakov prepadlo z matematiky, jazyka slovenského a ruského.
V júni 1962 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Piešťanoch maturovalo 131
absolventov, na Strednej škole pre pracujúcich 32, na Strednej hotelovej škole 32 absolventov
IV. ročníka a 31 z druhého ročníka nadstavbovej školy. V priebehu školského roka práca
na školách sa zameriavala hlavne na prehĺbovanie komunistickej výchovy, na zvyšovanie
odborných a teoretických vedomostí žiakov a prehlbovala sa polytechnická výchova.
V 1. až 5. ročníku pracovná výchova sa prevádzala formou ručných prác a prácou na
pokusnom políčku. V 6. až 9. ročníku pracovná výchova sa uskutočňovala v dielňach a na
školskom pozemku. Úlohou pracovnej výchovy v týchto ročníkoch je získavať konkrétnu
zručnosť a pracovné návyky pre určité povolanie. Na školách v Piešťanoch sú 4 stolárskozámočnícke dielne, ktoré sú vybavené potrebnými nástrojmi a náradím.
Žiaci Strednej všeobecnovzdelávacej školy prevádzali výrobnú prax na Štátnych majetkoch
a v závodoch Prema, Rozvoj, Kovotechna a Trikota Vrbové. Na základy výroby pripadol
jeden deň v týždni.
Práca pionierskych organizácií a ČSM na školách smerovala na kultúrnu, politicko-výchovnú
a športovú činnosť. Hlavná pozornosť sa však venovala upevňovaniu disciplíny na školách
a zvyšovaniu pracovného úsilia a výchove triedneho kolektívu.
Dom pionierov a mládeže.
Pionierskym a sväzáckym organizáciám na školách v našom meste poskytoval pomoc Dom
pionierov a mládeže v Piešťanoch.
Dom pionierov a mládeže mal troch stálych pedagogických pracovníkov – riaditeľa,
vedúceho masovo-politického úseku a vedúceho záujmovej činnosti. Od 8, januára 1962
bolo zriadených 35 záujmových krúžkov. Priemerná účasť v krúžkoch bola okolo 1.200
pionierov. Najintenzívnejšiu činnosť vyvíjalo 8 fotokrúžkov. Zásluhu na ich kvalitnej práci
mal učiteľ s. Babulic. Pokusne sa zaviedli aj krúžky pre iskry, ktoré sa osvedčili. Veľkému

záujmu sa tešili aj krúžky šikovných rúk pre dievčatá, ktoré viedla s. Môciková. Na všetkých
akciách usporiadaných Domom pionierov a mládeže v Piešťanoch a to premietanie filmov,
rozprávkové dopoludnia, rôzne kultúrne podujatia, obvodové kolá súťaže technickej
tvorivosti mládeže, besedy, televízia, oslavy Medzinárodného dňa detí a turistické výlety,
zúčastnilo sa v škol. roku 1961/62 14.212 pionierov a 162 dospelých.
V prázdninách 1962 Dom pionierov a mládeže zorganizoval dvojdenný výlet na Výtoky
a 10-dňový pioniersky tábor s účasťou 75 pionierov.
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch pomáhal aj po metodickej stránke na školách a celou
svojou činnosťou sa zúčastňuje na zložitom procese výchovy.
V škol. roku 1961/62 sa venovala sústavná pozornosť rozvoju telesnej výchovy a športu na
školách. Na školách v Piešťanoch sa vytvorili turistické, volejbalové, futbalové, cyklistické
a iné oddiely a tým sa zabezpečovala celoštátna smernica, aby každý žiak denne cvičil aspoň
jednu hodinu.
Pomoc žiakov nášmu hospodárstvu.
Žiaci v našom meste v škol. roku 1961/62 dosiahli pekné výsledky pri zbere surovín. Spolu
zozbierali 729 q železného šrotu, 116 q papiera, 59 q textilu, 3529 kusov fliaš a odpracovali
17.875 brigádnických hodín.
V roku 1962 materské školy v Piešťanoch mali 9 tried a 329 detí. Stredná všeobecnovzdelávacia
škola mala 14 tried, z toho 9 tried denného štúdia malo 313 žiakov a 5 tried večerného štúdia
pre pracujúcich 73 frekventantov. Základné deväťročné školy mali 100 tried a 3.716 žiakov,
Ľudová škola umenia v Piešťanoch 51 tried a 612 žiakov. Družiny mládeže mali 6 oddelení
a 275 žiakov, školské jedálne 6 oddelení a 840 stravujúcich sa žiakov.
V škol. roku 1961/62 na školách v Piešťanoch vyučovalo 149 učiteľov. V 1. až 5. ročníku
57, v 6. až 9. ročníku 67 a v 10. až 12. ročníku 25. Z celkového počtu učiteľov bolo 88 žien
a 61 mužov.
Kultúrno-spoločenské stredisko.
Kultúrno-spoločenské stredisko v Piešťanoch aj v roku 1962 organizovalo a riadilo úspešne
bohatý a obsahom náročný kultúrny život v našom meste. Jeho činnosť v roku 1962 možno
hodnotiť ako správnu orientáciu v politickom, osvetovom a kultúrnom živote nášho mesta.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1962 usporiadalo 152 akcií s celkovým
počtom 40.281 návštevníkov. V roku 1962 usporiadalo tieto akcie: 20 divadiel, 11 estrád,
8 koncertov, 15 osláv, 10 kurzov cudzích rečí a hudobnej výchovy. Okrem toho vydávalo
Kúpeľný časopis a Kultúrny kalendár.
Mestské múzeum.
Aj Mestské múzeum v Piešťanoch v roku 1962 si plnilo dobre svoje úlohy. Počet oddelení
sa zväčšil na 4, keď bolo zriadené balneologické oddelenie. Múzeum má vytvorený
vlastivedný krúžok. Usporiadalo 4 výstavy umeleckých diel. Z nich najúspešnejšia bola
výstava obrazov akad. maliarky Evy Trizuljakovej v kine Moskva. Na výstave prevládali
námety z okolia Dunaja. Boli to väčšinou oleje a tempery zachycujúce typickosť podunajskej
krajiny s rôznymi zátokami, skupinami vŕb a rákosia. Pozornosť návštevníkov upútali tieto
obrazy: Vyschnutá zátoka, Červené rákosie, Vŕby na plytčine a Dunajské zátišie.
Celkový počet návštevníkov múzea v roku 1962 bol 20.301. Múzeum usporiadalo 17

vlastivedných a historických prednášok a jednu vlastivednú exkurziu. Na týchto akciách sa
zúčastnilo okolo 1.500 osôb.
Kultúrny život nášho mesta sa odráža aj v návštevnosti kina, Mestskej ľudovej knižnice,
v počte televízorov v našom meste a v množstve zakúpených kníh.
Počet filmových predstavení v roku 1962 bol 1.313, počet návštevníkov 375.000 a tržba
1.204.900 Kčs.
Mestská ľudová knižnica.
Mestská ľudová knižnica v roku 1952 sa tešila zvýšenej pozornosti čitateľov. Knižnica mala
27.385 kníh, v roku 1962 bolo 4.000 čitateľov a 87.949 výpožičiek. V júni 1962 bola
zriadená pobočka Mestskej ľudovej knižnice na Pionierskej ulici.
V Piešťanoch v roku 1962 bolo 1.453 televíznych koncesionárov, 3.896 rozhlasových
a 689 koncesionárov rozhlasu po drôte. Predajňa Slovenskej knihy v Piešťanoch v roku
1962 predala knihy v celkovej hodnote 1,168.000 Kčs. Najväčší záujem bol o mládežnícku,
technickú, strojárenskú a elektrotechnickú literatúru, z beletrie o román Chirurg Aržanov.
V roku 1962 odobralo obyvateľstvo nášho mesta 1,995.480 kusov novín a 1,299.360 kusov
časopisov.
Finančné hospodárenie MsNV v roku 1962
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1962 boli 15,977.466 Kčs,
výdavky 15,953.298 Kčs. Jednotlivé druhy príjmov za rok 1962 boli splnené takto:
Prídely z vyššieho rozpočtu: 11,899.100 Kčs, odvody hospodárskych organizácií 508.400
Kčs, daň z príjmov obyvateľstva 93.100 Kčs, pôdohospodárska daň 291.600 Kčs, domová
daň 747.500 Kčs, miestny poplatok z bytov 67.500 Kčs, ostatné poplatky 21.600 Kčs, správne
poplatky 14.800 Kčs, ošetrovné a stravné poplatky v školských organizáciách 422.200
Kčs, príjmy kina 1,204.900 Kčs, ostatné príjmy 156.200 Kčs, príjmy v zdravotníctve na
ošetrovnom a stravnom 47.700 Kčs, ostatné príjmy vnútornej správy 18.000 Kčs, platené
služby miestneho hospodárstva 302.900 Kčs, neplatené služby 37.000 Kčs.
Plnenie rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých kapitol v roku 1962: stavebníctvo –
87.100 Kčs, doprava – 2,847.400 Kčs, školstvo a kultúra – 8,349.600 Kčs, zdravotníctvo –
386.900 Kčs, vnútorná správa – 949.100 Kčs, sociálne zabezpečenie – 160.000 Kčs, miestne
hospodárstvo – 3,146.200 Kčs.
V porovnaní s rokom 1961 zvýšili sa v roku 1962 výdavky na kultúru a sociálne opatrenia
o 4,8 %, Celkový objem rozpočtu na rok 1962 bol však nižší o 13,7 % v porovnaní s rokom
1961.
Návrh rozpočtu na rok 1963
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zasadnutí dňa 28. septembra 1962
prerokovala návrh rozpočtového plánu na rok 1963.
Návrh príjmov rozpočtu na rok 1963, vypracovaný podľa smerníc Okresného národného
výboru v Trnave je tento: odvody zisku hospodárskych organizácií 414.000 Kčs, dane
a poplatky 1,235.000 Kčs, príjmy z funkčnej a správnej činnosti 2,165.000 Kčs, prídely

z vyššieho rozpočtu 11,054.000 Kčs. Celkový úhrn ONV plánovaných príjmov na rok 1963
činí 14,868.000 Kčs.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zabezpečenie výstavby mesta podala
návrh na zvýšenie prídelu z vyššieho rozpočtu na rok 1963 a to na sumu 24,948.000 Kčs,
čím celkový objem rozpočtu na rok 1963 predstavuje sumu 28,762.000 Kčs.
Domová správa v Piešťanoch
V roku 1962 spravovala domová správa v Piešťanoch 1.229 bytových a 130 prevádzkových
jednotiek. Okrem toho Domová správa obhospodarovala 191 družstevných bytových
jednotiek dodávkou tepla a teplej vody. Spolu teda obhospodarovala 1.492 bytových
jednotiek.
Do 1.224 bytových jednotiek bol zavedený vodovod a kanalizácia a do 713 bytov plyn.
Ústredné kúrenie má 706 bytov. V rámci bytového majetku Domová správa udržovala
a opravovala 42 práčiek, 40 odstrediviek, 28 žehliacich strojov, 3 osobné a 12 nákladných
výťahov. Ďalej sa stará o 16 kotolní so 41 kotlami a o 2 centrálne kotolne.
Celková spotreba paliva za vykurovacie obdobie 1961/62 bola 56.200 q, t.j. 562 vagónov.
Domová správa v Piešťanoch má 43 zamestnancov.
JRD v Piešťanoch
V roku 1962 Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch hospodárilo na 745 ha pôdy. Súkromný
sektor v Piešťanoch mal 42 ha pôdy, Štátne majetky 820 ha. Na záhumienky pripadlo 84 ha
pôdy.
Družstvo v Piešťanoch malo 11 stálych zamestnancov a to: 1 inžinier zootechnik, 2
účtovníci, 5 murárov, 1 vedúci dielne, 1 skladník a 1 dozorca – dôchodca na štrkovisku.
Vekové zloženie stálych pracovníkov JRD, ktorých v roku 1962 bolo 217, je nasledovné: do
25 rokov 7 pracovníkov, od 25 do 45 rokov 71, od 45 do 60 rokov 102 a nad 60 rokov 37
pracovníkov.
Vekové zloženie družstva je nevyhovujúce a preto vedenie JRD sa snaží získať do družstva
mládež. V roku 1962 JRD malo 10 žiakov v poľnohospodárskych školách a učilištiach,
ktorý počet je nutné zvyšovať.
V roku 1962 JRD malo tieto hektárové výnosy: pri pšenici 36,7 q, pri raži 15 q, pri
jačmeni 38 q, pri ovse 37,4 q, pri kukurici na zrno 27,7 q, pri cukrovej repe 270,8 q, pri
zemiakoch 131,2 q. I pri nepriaznivých klimatických podmienkach v roku 1962 družstvo
v rastlinnej výrobe dosiahlo uspokojivé hektárové výnosy.
Žatevné a mlatebné práce v roku 1962 na JRD prebiehali podľa plánu. Pri letných prácach
vo väčšej miere ako v minulom roku sa uplatnila mechanizácia. Pracovalo 6 kombajnov, 2
riadkovače, 1 lis na slamu a 5 samoväzov. Vypomáhali aj cudzie kombajny.
Celková úroda družstva bola: 3,965,60 q pšenice ozimnej, 208,50 q ozimného jačmeňa,
5.882 q jarného jačmeňa a 1.208 q žltého ovsa.
Družstvo v roku 1962 vypestovalo 78 q jedlého hrachu, 208 q šošovice, 27 q maku a 52 q
bôbu.
V roku 1962 JRD dodalo štátu: 1.534 pšenice ozimnej, 1.975 q jarného jačmeňa, 192 q
jedlého hrachu, 17,5 q šošovice, 16 q maku. Družstevníci v naturáliách dostali 811 q ozimnej

pšenice a 401 q jarného jačmeňa.
V roku 1962 družstvo dodalo 1.565 q zeleniny, z toho: 350 q karotky, 70 q petrželu, 80
q šalátu, 150 q kalerábu, 20 q karfiolu, 60 q kapusty, 200 q uhoriek, 15 q tekvice a 120 q
papriky.
Tržba z rastlinnej výroby v roku 1962 bola 2,151.400 Kčs, zo živočíšnej výroby 2,849.600
Kčs. Tržba z 1 hektára poľnohospodárskej pôdy bola 7.459 Kčs a náklady na 1 hektár 2.170
Kčs.
Na jedného pracovníka v družstve pripadlo v roku 1962 priemerne 381 pracovných jednotiek,
pričom hodnota pracovnej jednotky bola 27 Kčs a k tomu naturálie v cene 2,50 Kčs na
jednotku.
V živočíšnej výrobe JRD v roku 1962 malo tieto výsledky: družstvo malo 658 kusov
hovädzieho dobytka, z toho 307 kráv. V roku 1962 malo 1.209 ošípaných, z toho 109 prasníc,
4.768 kusov hydiny a 43 koní.
Štátne majetky roku 1962 mali 274 kusov hovädzieho dobytka, 86 kráv, 609 ošípaných,
869 kusov hydiny. Súkromný sektor mal 32 kusov hovädzieho dobytka, z toho 16 kráv, 41
ošípaných, 195 kusov hydiny a 10 koní.
Majetok JRD v roku 1962 mal hodnotu 12,526.000 Kčs. Ročný prírastok majetku bol
753.800 Kčs.
Dodávkovú povinnosť družstvo nesplnilo pri mlieku, ostalo dlžné 14.000 litrov mlieka.
Štátne majetky a súkromný sektor 8.000 l mlieka. V dodávke vajec JRD prekročilo svoju
úlohu, dodalo o 40.000 vajec viac.
Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch už od svojho vzniku patrilo medzi najlepšie
družstvá v našom okrese a túto úroveň má aj dnes.
Mestský národný výbor v Piešťanoch venuje družstvu všestrannú povinnosť a pomoc
a družstvo má všetky predpoklady ďalšieho úspešného rozvoja.
Československé štátne kúpele
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1962 bol 1.386
postelí. Počet lôžkodní bol 480.000. Na jedného lekára pripadlo 60,5 lôžok. Počet ošetrovacích
dní bol 476.649.
V roku 1962 bol podaný tento počet liečebných výkonov: 283.321 prírodných liečivých
kúpeľov, 112.120 bahenných zábalov, 240.817 úkonov vodoliečby a masáže, 2.743 inhalácií,
59.861 výkonov elektroliečby, 163.846 výkonov liečebného telocviku, 18.543 výkonov
liečby prácou, 4.063 výkonov liečby podľa metódy Kenny a 62.068 očistných kúpeľov.
Plán liečebných výkonov bol splnený na 103,3 %.
Počet odliečených pacientov
Počet odliečených pacientov v liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov a Vojenského
kúpeľného ústavu v Piešťanoch bol v roku 1962 20.458 osôb, z toho 160 cudzincov.
Sociálne rozvrstvenie odliečených pacientov bolo takéto: 5.989 robotníkov, 1.315 ich
rodinných príslušníkov, 3.030 ostatných zamestnancov, 724 ich rodinných príslušníkov,
777 družstevníkov, 93 ich rodinných príslušníkov, 1.722 dôchodcov, 119 ich rodinných
príslušníkov, 2.221 samoplatiacich, 641 zahraničných pacientov, 2.161 ambulantne liečených

z pridelenia Okresného ústavu národného zdravia a Výzkumného ústavu reumatických
chorôb, 566 ambulantne liečených a platiacich a 1.100 vojakov a dôstojníkov.
Rozdelenie pacientov zo zahraničia podľa národností bolo nasledovné : z Bulharska 9,
z Maďarska 30, z Mongolskej ľudovej republiky 1, z Nemeckej demokratickej republiky
231, z Poľska 100, z Rumunska 9, z SSSR 6, z Nórska 5, z Rakúska 65, z Kanady 17,
z Indie 3, z Austrálie 4, z Veľkej Británie 23, z Francúzska 17, zo Švajčiarska 2, z USA 57,
z Brazílie 2, zo štátu Izrael 2, z Belgicka 28, z Nemeckej spolkovej republiky 35, z Itálie 15,
z Dánska 30, z Fínska 55, zo Švédska 21, z Juhoafrickej únie 6, z Uruguay 1, z Indonézie 13,
zo Zjednotenej arabskej republiky 3, z Kuby 3, z Argentíny 1, z Rodézie 2.
Z celkového počtu zahraničných pacientov na ľudovodemokratické štáty pripadlo 312
pacientov a 74 prechodných návštevníkov, na kapitalistické štáty 329 pacientov a 86
prechodných návštevníkov.
Významné osobnosti zo zahraničia
Z významnejších zahraničných osobností na kúpeľnom liečení v Piešťanoch v roku 1962
boli: Vladimír Iljič Ljubcev, novinár z Moskvy, Anjaten Eugen, minister zdravotníctva
z Paríža, Pölzl Ferdinand, priemyselník z Viedne, Ismail Farid, guvernér z Káhiry, Kranz
Ingrid, redaktorka z Berlína, Pirvulescu Ion, riaditeľ banky v Bukurešti, Pols Ludevijk,
spisovateľ z Belgicka, Karczynski Grzegorz, generál z Varšavy, Klimke Heinz, redaktor
z NDR, Moczar Mieczyslaw, poľský minister, Kundermann Erik, diplomat z NDR, dr.
Sichting Wilhelm, šéflekár z Brandenburgu v NDR, Hirsch Rosemaria, spisovateľka z Jeny,
Eberling Hans, maliar z NDR, Hubert Henryk, spisovateľ z Varšavy, Larssen Egil, riaditeľ
z Trondheimu v Nórsku, dr. Frőschel Paul, profesor z Holandska, dr. Bosnyák Jenő, lekár
v Budapešti, Grudzinski Jerzi, poľský diplomat z Varšavy, Grűger Dannegger, herečka
z NDR, Wolf Scharlotte, riaditeľka z Johannesburgu, Parlons Alfréd, lekár z Londýna, Olsen
Carl, veľkoobchodník z Dánska, Sperling Lýdia, rektor z NDR, Kűster Ingeborg, redaktorka
z Nemeckej spolkovej republiky, Recht Piere, riaditeľ z Belgicka, Werner Jacob, riaditeľ
obchodnej spoločnosti z Belgicka, El Chaalini Abdel, vojenský pridelenec zo Zjednotenej
arabskej republiky, dr. Simon Michael, hlavný lekár z Berlína, Mattila Irene, rektor z Fínska,
Frascati Tomaso, spevák z Ríma, Zeidovu Hans, obchodný riaditeľ, Fínsko, Taivanen Mario,
rektor, Fínsko, Hayes Lewis, riaditeľ, Austrália, dr. Bereczky Albert, ev. biskup, Budapešť,
Salgo Emil, obchodník, Rodézia, Sykes Albert, dirigent, Belgicko, Abbé Boulien Jean,
profesor, Paríž, dr. Ballin Fridrich, univ. profesor, Jena, Lévay Jenő, spisovateľ, Budapešť,
Banraragč, mongolský diplomat z Prahy, Munschke Ewald, generál, Berlín, Berlioz Joanny,
novinár, Francúzsko, Talas Olavi, riaditeľ banky, Helsinki.
V septembri 1962 naše kúpele navštívila zdravotnícka delegácia z Nemeckej demokratickej
republiky na čele s podpredsedom vlády NDR a ministrom zdravotníctva Maxom Sefrinom.
Delegáciu sprevádzal čsl. minister zdravotníctva dr.h.c. Jozef Plojhar. Delegácia si prezrela
kúpeľné zariadenie, oboznámila sa s liečebnými metódami ako aj s plánmi na výstavbu
kúpeľného areálu na Kúpeľnom ostrove. Pri prehliadke hostia s uznaním sa vyslovili
o našich kúpeľoch.
V októbri 1962 zavítal do Piešťan známy organizátor a veliteľ partizánskych oddielov na

Ukrajine vo Veľkej vlasteneckej vojne, hrdina SSSR, generálmajor Alexander Nikolajevič
Saburov. Do pamätnej knihy Thermia Palace napísal tieto slová: Drahí československí
priatelia ! S hlbokým uspokojením som sa zoznámil s prácou vo Vašich kúpeľoch. Som Vám
srdečne zaviazaný za úprimné prijatie a želám všetkým vašim spolupracovníkom dobré
zdravie, osobné šťastie a ďalšie úspechy v blahodarnej činnosti pre zdravie pracujúceho
ľudu.
S bratským pozdravom generál
A. Saburov s manželkou.

Investície a generálne opravy
Stavebné investície Čsl. štátnych kúpeľov v roku 1962 boli plánované sumou 2,435.000 Kčs,
v skutočnosti sa vyčerpalo 1,482.000 Kčs. Na výstavbu hospodárskej časti za Obtokovým
ramenom Váhu sa vynaložilo 1,415.000 Kčs, na sociálne zariadenia 64.000 Kčs a na
prístavbu objektu Ilček 3.000 Kčs, nakoľko pre nepriaznivé počasie nebolo možno plánované
práce previesť v plánovanom termíne. Plán nestavebných investícií v predpokladanej sume
1,062.000 Kčs a to na zadováženie strojov a prístrojov elektroliečebných, laboratórnych,
kuchynského zariadenia, nábytku a rôznych predmetov slúžiacich ku skvalitneniu služieb
bol splnený na 79,6 %.
Generálne opravy v roku 1962 si vyžiadali náklad 7,195.000 Kčs. Previedli sa tieto práce:
generálna oprava Thermie v sume 6,130.000 Kčs, generálna oprava vily Ilček 285.000 Kčs,
generálna oprava osvetlenia Kúpeľného ostrova 354.000 Kčs, generálna oprava kotolne
v Jalte 72.000 Kčs, generálna oprava plynofikácie v Panónii 39.000 Kčs.
Na Kúpeľnom ostrove sa pokračovalo v zakladaní parku v rozlohe 8 hektárov. V roku 1962
bolo vysadených 1.200 stromkov. Na tieto akcie sa vynaložilo 503.000 Kčs z prostriedkov
na zveľadenie kúpeľov.
Pracovníci Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1962 odpracovali 5.791 brigádnických
hodín v hodnote 28.955 Kč, z toho na zveľadení mesta 3.063 hodín, v poľnohospodárstve
1.024 hodín a na iných prácach 1.704 hodín.
Kultúrno-osvetová činnosť
Okrem hodnotnej liečby Československé štátne kúpele v Piešťanoch poskytujú svojim
pacientom aj bohatý kultúrno-výchovný program počas celého roku. Kultúrno-osvetová
starostlivosť obsahuje výchovnú a kultúrno-osvetovú činnosť a organizovaný spoločenský
život.
Vo výchovnej činnosti hlavný zreteľ sa kládol na ideologické pôsobenie. Prednášky a besedy
sa zaisťovali kvalitnými lektormi zo Spoločnosti pre šírenie vedeckých a politických
poznatkov. Správny výber témy a správny výber lektora zabezpečovali vysokú návštevnosť.
Pacienti mali veľký záujem o prednášky politické, vedecko-populárne a spoločenské,
dôkazom toho bola vysoká návštevnosť a živé diskusie s lektormi.
V roku 1962 odznelo 152 prednášok za účasti 13.428 pacientov. Z väčších akcií v roku 1962
boli tieto: beseda so slovenskou herečkou, laureátkou štátnej ceny Máriou Kráľovičovou,
ďalej besedy s hudobnými skladateľmi Jánom Cikkerom a Šimonom Jurovským, beseda

s pracovníkmi čsl. televízie, beseda so Štefániou Hulmanovou, sólistkou Slovenského
národného divadla, Ďalej so sochárkou A. Fernandi o problémoch umeleckej tvorby.
Okrem toho kultúrni referenti pripravovali besedy s pacientami o knihách a besedy
k význačným štátnym sviatkom. Z príležitosti význačných štátnych sviatkov sa previedli
slávnostné akadémie a to k 14. výročiu Víťazného februára, k výročiu narodenia V.I. Lenina,
k 17. výročiu oslobodenia Piešťan a akadémiu k výročiu Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie.
V letnom období bola v kúpeľnom parku inštalovaná výstava súčasnej slovenskej plastiky.
Kultúrne referentky raz týždenne prevádzali pacientov po tejto výstave, ku ktorej si pripravili
sprievodné slovo.
Veľmi obľúbeným podujatím medzi pacientami sa stali exkurzie, zájazdy a výlety. Zájazdy sa
podnikali do sesterských podnikov, na historické miesta, v rámci exkurzií pacienti navštívili
závody Presná mechanika, Mlyny a cestovinárne, letisko, Ľudovú hvezdáreň v Hlohovci.
Pravidelne raz za dva týždne konali sa prechádzky po kúpeľoch, spojené s históriou Piešťan.
V letnom období časté boli vychádzky na Červenú vežu a plavby loďou po jazere Sĺňava.
Kultúrno-osvetová činnosť v roku 1962 sa zameriavala na výchovnú činnosť ako na činnosť
zábavnú. Tým sa dosiahlo, že koncerty, ktoré v minulosti boli pomerne málo navštevované,
sú stále viac a viac obľúbené. Všetky koncerty dostali výchovný ráz. Ku každému z nich
je pripravený prístupný sprievodný predslov, ktorým sa koncert stane zrozumiteľným pre
každého poslucháča. V kultúrno-osvetovej práci dobre pomáha aj Ľudová škola umenia
v Piešťanoch, ktorej žiaci pravidelne raz mesačne chodia koncertovať pre pacientov. Ústavná
hudba koncertuje pravidelne trikrát do týždňa. Letná sezóna v roku 1962 bola otvorená
dňa 20. mája 1962 slávnostným koncertom orchestru bratislavského rozhlasu a odhalením
pamätnej dosky na dome, v ktorom žil básnik Ivan Krasko, tiež súčasne bola otvorená
výstava plastiky v prírode.
Od otvorenia kúpeľnej sezóny do konca júna prebiehala prehliadka slováckych krojovaných
dychových súborov a to pravidelne každú nedeľu dopoludnia. Aj ochotnícke súbory mali
dobrú ozvenu medzi pacientami. Koncerty vojenskej hudby z Trenčína, ktoré sa konali raz
týždenne, boli na dobrej umeleckej úrovni. Tak ako každý rok aj v roku 1962 letná kúpeľná
sezóna okrem tradičného piešťanského festivalu bola obohatená od 1. júla koncertami, ktoré
zahájil orchester pod vedením koncertného majstra Vojtecha Gabriela. Kúpeľný orchester,
vytvorený z kvalitných umelcov, podával po celú dobu svojho účinkovania u nás veľmi
kvalitný a hodnotný program. Túto skutočnosť potvrdila popularita, ktorú si kúpeľný
orchester získal u našich pacientov a tiež u pacientov zo zahraničia, čo možno hodnotiť ako
kladný prínos z hľadiska reprezentácie našich kúpeľov.
Piešťanský festival, poriadaný Kultúrnym a spoločenským strediskom v Piešťanoch,
uviedol 9 divadelných predstavení. Väčšinou to boli klasické balety a opery. Pacienti mali
možnosť vidieť najlepšie diela našich i zahraničných umelcov. Celkove za rok 1962 bolo
222 koncertov za účasti 52.100 pacientov.
Estrádne a zábavné programy sa konali v menšej miere. V roku 1962 bolo 34 estrád za
účasti 9.210 pacientov. Dvakrát do týždňa pacientom sa premietali celovečerné filmy.
Jednou z najdôležitejších činností v osvetovej práci medzi pacientami je zdravotnícka
osveta. Jej hlavné ťažisko v roku 1962 spočívalo v prednáškach, ktoré mali ústavní lekári.
Prednášky boli zamerané na choroby liečené v Piešťanoch, ďalej poukazovali na škodlivosť
alkoholu, nikotínu a zdôrazňovali význam správnej výživy. Zdravotnícke prednášky sa tešili

veľkému záujmu našich pacientov.
V roku 1962 bolo odprednášaných 155 prednášok pri účasti 17.416 pacientov.
Mimoriadna pozornosť sa venuje ležiacim pacientom. Kultúrne referentky ich navštevujú
pri lôžku, donášajú im knihy, dennú tlač a časopisy. Pomáhajú im vybavovať a zaobstarávať
veci, ktoré sami pre svoju viazanosť na posteľ si nemôžu zariadiť.
Pre zahraničných pacientov sa poriadajú zvláštne informatívne pohovory, zdravotnícke
prednášky, prechádzky po kúpeľoch a umožňuje sa im návšteva všetkých kultúrnych
podujatí. Umožňuje sa im požičiavanie kníh, čítanie dennej tlače a časopisov vo všetkých
svetových jazykoch.
Z príležitosti štátnych sviatkov spriatelených krajín odovzdávajú pionieri zahraničným
pacientom kvety s blahoželaním k ich národnému sviatku. Ak je väčší počet pacientov,
vtedy sa usporiada na ich počesť koncert.
Bohatý je aj spoločenský život. Trikrát týždenne a v zimnom období štyrikrát hrá pacientom
ústavná hudba do tanca. Pravidelne dvakrát mesačne sa konajú zoznamovacie večierky.
Pacienti radi navštevujú aj ústavnú knižnicu, ktorá je pravidelne doplňovaná novými
knihami a časopismi a udržovaná vo vzornom poriadku a čistote. Knižnica je umiestnená
v liečebnom dome Lívia a k dispozícii pre pacientov má 7.462 kníh. Aj zahraniční pacienti
radi chodia do ústavnej knižnice, aby si prečítali knihu vo svojej materinskej reči. Pacienti
mesačne prečítajú až 1.500 kníh.
Činnosť Miestneho ľudového súdu
Dňom 1. júla 1960 na území našej republiky začali svoju činnosť miestne ľudové súdy.
Zákon č. 38/1961 Zb. určil hlavné zásady ich činnosti.
Miestne ľudové súdy sa stali dôležitým článkom jednotnej sústavy nášho súdnictva
a významnou inštitúciou pri upevňovaní socialistickej zákonitosti. Prejednávajú menej
závažné prípady porušovania našej zákonitosti.
Dňa 20. júla 1960 bol Miestny ľudový súd zriadený aj v našom meste. Pri MĽS
v Piešťanoch boli zriadené 3 trojčlenné senáty. Celkový počet sudcov, zvolených na 2 roky,
je teda 9. Z nich je 5 robotníkov, 1 člen JRD, 3 príslušníci pracujúcej inteligencie. Pomocou
školenia a inštruktáží, prevádzaných justičnými pracovníkmi, práca Miestneho ľudového
súdu v Piešťanoch sa stále zlepšovala a dosiahla žiaducu úroveň. Pravidelne raz za štvrťrok
MĽS predkladal Rade MsNV v Piešťanoch zprávu o svojej činnosti.
Celú činnosť Miestneho ľudového súdu v Piešťanoch riadil jeho predseda s.dr. Jozef Peťko
a podpredseda Jozef Švec.
V roku 1961 a 1962 Miestny ľudový súd v Piešťanoch prejednal 194 prípadov. Pojednávania
boli verejné, ale zúčastňovalo sa ich pomerne málo občanov. Väčšina prípadov bola MĽS
postúpená štátnymi orgánmi – okresným prokurátorom a orgánmi bezpečnosti. Z podnetu
samotných občanov a spoločenských organizácií na prejednávanie pred MĽS došlo iba málo
vecí.
Predmetom konania pred MĽS v Piešťanoch boli najviac previnenia z porušenia zásad
občianskeho spolunažívania podľa § 19 zák.čís. 38/1961 Zb.
Za tieto previnenia bolo v roku 1961 súdené 9 občanov a v roku 1962 48.
Časté boli aj previnenia proti socialistickému vlastníctvu a rôzne prípady drobného
rozkrádania, za ktoré v roku 1961 bolo odsúdených 7 a v roku 1962 už 22 občanov.

Pri výmere trestu Miestny ľudový súd ukladal previnilcom hlavne výchovné tresty a to
v 44. prípadoch napomenutie a v 23 prípadoch verejné pokarhanie. Verejné pokarhania sa
publikovali cestou miestneho rozhlasu. Za neoprávnené vykonávanie súkromnej živnosti
a iných zárobkových činností a za poškodzovanie spotrebiteľov bolo odsúdených 46 osôb.
40 osôb bolo odsúdených na peňažnú pokutu.
Pred Miestnym ľudovým súdom v Piešťanoch stáli aj previnilci z radov mládeže, ktorí boli
potrestaní. Išlo o mladistvých s chuligánskymi sklonmi, ktorí nemali dobrý vzťah k práci
a ktorí sa dopustili rôznych výtržností, hrubých urážok voči starším osobám, alebo aj voči
svojim predstaveným, prepadávanie chodcov, krádeže peňazí a rôznych vecí.
Po dôkladnom rozbore osobného a mravného profilu previnilcov z radov mládeže Miestny
ľudový súd si overil všeobecný poznatok, že obvinení mladiství nemali riadnu rodinnú
výchovu, žili bez dozoru a kontroly rodičov, tým sa dostali na cestu vedúcu k rôznym
poblúdeniam.
Je potrebné, aby občania nášho mesta prejavili väčší záujem o prácu Miestneho ľudového
súdu, zúčastňovali sa na jeho pojednávaniach a tým sa viedli k dodržiavaniu a upevňovaniu
socialistickej zákonitosti a tiež si uvedomili alebo pomáhali uvedomovať veľkú zodpovednosť
rodičov pri výchove detí a najmä dorástajúcej mládeže.
Premenovanie ulíc
Niektoré piešťanské ulice v roku 1962 dostali nové pomenovanie. Ulica Roosweltova
bola premenovaná na ulicu V.I. Lenina, Stalinovo námestie na námestie Slovenského
národného povstania, Kláštorská ulica na ulicu Petra Jilemnického, Orolská na Čkalovovu
a Stalingradská na Mierovú ulicu.
Na Floreáte celý rad ulíc dostal pomenovanie.
Počasie v roku 1962
Počasie v roku 1962 bolo celkove nepriaznivé, najmä čo sa týkalo zimy. Zima zpočiatku
bola mierna, neskoršie sa stupňovala a mala dlhé trvanie; ešte v máji a začiatkom júna bol
značný pokles teploty. Najteplejším dňom leta bol 7. august 1962, kedy medzi 13. – 14.
hod. bolo zaznamenané meteorologickou stanicou Čsl. štátnych kúpeľov Piešťanoch teplota
33,6°C. Najchladnejším dňom roka bol 23. december 1962 s teplotou -14,6°C. V decembri
vpadol zo Škandinávie do Európy chladný arktický vzduch, ktorý spôsobil takmer cez celé
zimné obdobie 1962/63 značné ochladenie a snehové kalamity i v južnej Európe a v severnej
Afrike. Preto mesiac december v roku 1962 bol u nás najchladnejším mesiacom.
Priemerná mesačná teplota za tento mesiac bola nižšia ako dlhodobý priemer o 3°C.
Ročný priemer zrážok pre Piešťany činí 600 - 650 mm; sneženie v zimnom období a dážď
v letnom období v roku 1962 prebiehali pomerne rovnomerne. Výnimkou bol mesiac jún,
kedy napadlo najmenej zrážok v roku a to 12 mm, t.j. 12 litrov na 1 m2.
Najviac zrážok bolo v mesiaci novembri a to 128 mm.
Dlhodobý priemer slnečného svetu pre Piešťany je 2.200 hodín ročne. Za rok 1962 slnko
v Piešťanoch svietilo 2.159 hodín. Najväčšiu dĺžku slnečného svitu mal 22. jún 1962, kedy
nad Piešťanmi svietilo slnko plných 14,8 hodín.

Pohyb obyvateľstva
V Piešťanoch v roku 1962 sa narodilo 239 detí. Z toho bolo 126 chlapcov a 113 dievčat.
Zomrelo 133 ľudí, z toho 73 mužov a 60 žien.
V roku 1962 z Piešťan sa vysťahovalo 332 občanov a prisťahovalo sa 593.
V roku 1962 bolo uzavreté 108 sobášov.
K 1. januáru 1963 Piešťany mali 19.355 obyvateľov.

Rok 1963
Mestský národný výbor v Piešťanoch v roku 1963 zabezpečoval v plnom rozsahu
plnenie straníckych a vládnych uznesení a uznesení vyšších národných výborov. Okrem
poľnohospodárstva venoval zvýšenú pozornosť rozvoju cestovného ruchu a jeho
zabezpečeniu príslušnými službami.
Mestský národný výbor mal 8 zasadnutí, Rada Mestského národného výboru 37 a prijala 264
uznesení, ktoré sa vzťahovali na zabezpečenie úloh na úseku poľnohospodárstva, výstavby
nášho mesta, rozvoja miestneho hospodárstva a kultúrneho života v Piešťanoch.
Aj zápisy za rok 1963 do kroniky mesta Piešťany sú svedectvom o ďalšom hospodárskom
a kultúrnom raste nášho mesta, o intenzívnej práci Mestského národného výboru v Piešťanoch
v roku 1963.
100 rokov Vojenského kúpeľného ústavu
V júni 1963 uplynulo 100 rokov od založenia Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch,
jedného z najstarších vojenských liečebných zariadení na Slovensku.
Ústav postavili r. 1863 z iniciatívy kúpeľného lekára dra Františka Scherera. Finančné
prostriedky na jeho výstavbu sa získali z dobročinnej lotérie, povolenej cisárom Františkom
Jozefom I. Pôvodný názov ústavu bol K. und k. Militärbadeheilanstalt. Ústav bol od svojho
založenia až do roku 1914 po stránke personálnej a materiálnej organizovaný ako vojenský
zdravotnícky ústav, podľa príslušných vtedy platných predpisov. Na čele ústavu stál vyšší
dôstojník radovej služby vo výslužbe, ktorý bol aj veliteľom posádky v Piešťanoch.
Podľa záznamom prvým veliteľom ústavu bol rotmajster Fridrich Plauer, prvým náčelným
lekárom plukovník dr. Artur Knopp. Ústav bol veľmi vyhľadávaný, ale miest bolo málo.
Preto r. 1909 bol v ústavnom parku vybudovaný pavilón s názvom „Isabella pavilon“.
Po vypuknutí prvej svetovej vojny kapacita ústavu – 20 miest pre dôstojníkov a 80 pre
mužstvo už nestačila, a preto bol vybudovaný liečebný dom Pro Patria, ktorý podliehal
Vojenskému ústavu. Po roku 1918 Pro Patriu prevzalo riaditeľstvo kúpeľov a budova aj dnes
slúži svojmu účelu.
Vojenský kúpeľný ústav v Piešťanoch má v dnešnej dobe celoročnú prevádzku a do roka sa
tu vystrieda vyše tisíc pacientov, v prevažnej väčšine vojakov a dôstojníkov v činnej službe.
II. ročník pretekov o Cenu Sĺňavy
Druhý ročník pretekov v praktickom rybolove o putovnú Cenu Sĺňavy sa konal dňa 14. júla
1963 za účasti 247 pretekárov, pozvaných hostí z Mestského národného výboru v Piešťanoch,
Mestského výboru KSČ, Krajského a Slovenského sväzu rybárov. Pretekov sa zúčastnilo
247 jednotlivcov, ktorí súťažili v troch disciplínach. V súťaži družstiev súťažilo 30 družstiev.
Najťažšiu rybu ulovili: Pavol Vaník z Dubnice – kapor 3,80 kg, František Jedlička z Považskej
Bystrice – kapor 2,70 kg a Ján Kocúr z Bratislavy – sumec 2,30 kg. Najväčší počet rýb ulovili:
Július Péči zo Sládkovičova – 4 kusy, Ján Ježík z Nových Zámkov – 2 kusy, Samuel Čepík
z Tisovca – 2 kusy. V súťaži družstiev za najväčšiu váhu ulovených rýb prvú cenu dostalo
družstvo z Považskej Bystrice (František Jedlička, František Filip, Jozef Kvasnička), druhú
družstvo z Bratislavy (Arpád Kysucký, Imrich Czoka, Ján Kocúr), tretiu družstvo z Piešťan
(Eduard Balážik, Gejza Antal, Jozef Benko).

Požiar divadla Domu osvety
Začiatkom júla 1963 požiar značne poškodil budovu divadla Domu osvety v Piešťanoch.
Budova bola stará a keďže obnova by sa už nevyplatila, Rada Mestského národného výboru
sa uzniesla poškodenú budovu dať zbúrať a podniknúť všetky opatrenia, aby do plánu bola
prijatá urýchlená výstavba nového divadla – Domu umenia.
Cena Slovenska
26. júla 1963 sa v Piešťanoch konali známe medzinárodné motocyklové preteky. Bol to už
piaty ročník Ceny Slovenska. Opäť desaťtisíce divákov sa zišlo na štarte jubilejného ročníka
Ceny Slovenska.
V triede do 125 ccm obsadil prvé miesto zaslúžilý majster športu Stanislav Malina časom
52:02,2 min., druhé Helmuth Weber z Nemeckej demokratickej republiky časom 52:25
min. a tretie miesto Walter Scheimann z Nemeckej spolkovej republiky časom 52:45,5 min.
V triede do 250 ccm prvé miesto opäť získal náš pretekár Stanislav Malina (49:03 min.),
druhé Pavel Slavíček (49:46,2 min.), tretie miesto Martin Sichender z Nemeckej spolkovej
republiky (50:38,2).
V triede do 350 ccm získal prvú cenu W.G. Molloy z Nového Zélandu (47:48,4), druhé
Löwe z Nového Zélandu (48:39), tretie Ronald Robinson z Austrálie (48:40,1).
V kubatúre do 500 ccm získal prvé miesto Vernon Cottle z Anglicka (45:36,5), druhé W.G.
Molloy (45:41,2), tretie Walter Scheimann z Nemeckej demokratickej republiky (46:02,2).
V národných pretekoch v triede do 175 ccm najlepší čas (54:27) dosiahol František Kročka.
V triede do 700 ccm zvíťazili Werner Bergold (48:21), Johann Karner (48:22), Peter Holper
(48:23,2), všetci z Rakúska. Preteky boli na svetovej úrovni a prizeralo sa im okolo 60.000
divákov.
Konferencia Beethovenovej spoločnosti.
Beethovenova spoločnosť v Československu usporiadala v Piešťanoch svoju štvrtú celoštátnu
konferenciu v dňoch 12. – 14. júla 1963.
Ludviga van Beethovena spájalo so Slovenskom viac významných vzťahov, na ktoré
treba upozorniť nielen hudobných vedcov domácich a zahraničných, ale predovšetkým
obyvateľstvo Slovenska, aby okrem úcty a obdivu k jeho veľkému umeniu cítilo k nemu
ešte bližší vzťah spoznávaním jeho stykov s našou krajinou.
Konferencia bola slávnostne otvorená v prítomnosti zástupcov Odboru kultúry a umenia
Slovenskej národnej rady a okolo 15 hudobných vedcov – členov Spoločnosti. Účastníci
položili kytice k Beethovenovmu pomníku v Mestskom parku. Po tom pietnom akte a po
privítacom prejave Tomáša Turčana, riaditeľa Kultúrneho a spoločenského strediska
v Piešťanoch, rozviedol bývalý tajomník Beethovenovej spoločnosti promovaný historik
Miroslav Malura činnosť Spoločnosti za minulé obdobie. Po jeho zpráve priniesla prof.
Sylvia Macudzinská hold veľkému hudobnému skladateľovi a to štýlovým podaním
Beethovenovej klavírnej sonáty op. 27 č.2 (tzv. Mondschein), ktorá podľa tradície vznikla
v blízkosti Piešťan. Promovaný historik Anton Klodner rozobral vo svojom referáte
„Beethoven a Slovensko“ vzťahy Beethovena k našej krajine. Dr. Zoltán Hrabussay
v štúdii „Beethoven a Hummel“ osvetlil ľudské a hudobné vzťahy bratislavského rodáka
a významného skladateľa a klavíristu Jána Hummela k Beethovenovi. Mária Taranbová
v príspevku „Ludvik van Beethoven a Heinrich Klein“ poukázala zase na Beethovenove

vzťahy k významnému bratislavskému hudobníkovi Heinrichovi Kleinovi.
Pri návšteve Beethovenových pamiatok v okolí Piešťan účastníci konferencie zistili, že
hlohovecký kaštieľ a kaštieľ v Dolnej Krupej, kde žil a určitý čas tvoril veľký umelec,
sú nehodne využité a bolo by potrebné uvažovať o ich účelnejšom využití pre kultúrne
a umelecké ciele. Na záver účastníci konferencie prijali toto uznesenie:
Podľa návrh na premenovanie Kúpeľných sadov v Piešťanoch okolo Beethovenovho
pomníka a amfiteátru na „Beethovenove sady“.
Zabezpečiť u príslušných orgánov urýchlenú adaptáciu kaštieľa v Dolnej Krupej pre účely
Beethovenovho pamätníka a Hudobného múzea.
Po ukončení rokovania účastníci konferencie navštívili putovnú výstavku „Beethoven a naše
krajiny“, inštalovanú v kine Moskva. Na pamiatku Beethovenovho pobytu roku 1801 bola
na vile Bacchus odhalená pamätná tabuľa, ktorú venovalo riaditeľstvo štátnych kúpeľov
v Piešťanoch.
Večer sa konal koncert Slovenskej filharmónie pod taktovkou fínskeho dirigenta Paava
Berghunda. Z Beethovenových skladieb odznela VII. symfónia – Pastorálna.
Holandskí reumatológovia v Piešťanoch
Na pozvanie Ministerstva zdravotníctva navštívila skupina holandských reumatológov
v lete 1963 Piešťany. Predseda holandskej národnej Ligy proti reumatizmu prof.dr. P.
van der Meer z Rotterdamu, dr. J.P. Kugel a dr. W. de Haas z Rotterdamu sa počas svojho
pobytu v Piešťanoch oboznámili s prírodnými liečivými zdrojmi, liečebnými zariadeniami
a metódami piešťanskej komplexnej kúpeľnej liečby. Veľký záujem prejavili o bádateľskú
prácu Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch.
VIII. Piešťanský festival
VIII. Piešťanský festival v roku 1963 otvoril 8. júna 1963 dr. Matej Lúčan, povereník
Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru. Poukázal na významnú tradíciu Piešťanského
festivalu, tohto veľkého a krásneho podujatia, ktoré dokumentuje vysokú umeleckú
a ideovú úroveň nášho tvorivého a interpretačného hudobného umenia i vrúcny vzťah našej
socialistickej spoločnosti ku kultúrnym hodnotám. Piešťanský festival je známy nielen
u nás doma, ale i v zahraničí. Jeho obľuba z roka na rok stúpa. V priebehu 7 rokov videli
tu tisícky našich občanov a zahraničných hostí skutočné poklady našej kultúry. Klenoty
ľudského ducha interpretovali na Piešťanských festivaloch najlepšie súbory a sólisti našej
vlasti i zo zahraničia. Aj na tohoročnom Piešťanskom festivale popri našich vynikajúcich
súboroch a sólistoch zúčastnia sa Piešťanského festivalu poprední umelci zo Sovietskeho
sväzu, Poľska, Maďarska, Juhoslávie, Rumunska, Dánska, Belgicka a Švédska.
„Slúži ku cti Mestskému národnému výboru v Piešťanoch a jeho funkcionárom“, povedal
povereník dr. Lúčan, „že s veľkou láskou a starostlivosťou pripravujú piešťanské festivaly,
a tak významne prispievajú k obohateniu kultúrneho života pracujúcich mesta i širokého
okolia a súčasne pomáhajú zoznamovať s naším vynikajúcim a hodnotným umením
i zahraničných hostí.
Piešťanský festival 1963 obsahoval 16 festivalových podujatí. Zo zahraničných umelcov
najvyššieho uznania sa dostalo sovietskej huslistke Róze Fajn.
Náklady na Piešťanský festival v roku 1963 činili 380.000 Kčs, na vstupnom sa vybralo
75.553 Kčs. Program VIII. Piešťanského festivalu bol tento:

Nedeľa 7. júla: Slovenská filharmónia. Dirigoval Edgar Doneux, Belgicko. Ako sólista
účinkoval Tibor Gašparek, husle. Na programe: Kardoš, Prokofiev, Ravel, Korsakov.
Koncertná sieň Slovan o 20. hod.
Štvrtok 11. júla: Koncert z diel Ludviga van Beethovena. Účinkovali sólisti a sbor opery
Slovenského národného divadla v Bratislave a Bratislavské kvarteto. Koncertná sieň Slovan
o 20. hod.
Nedeľa 14. júla: Slovenská filharmónia. Dirigoval Paavo Berglund, Švédsko. Ako sólistka
účinkovala Vibeke Warlev, klavír, Dánsko. Na programe: Wagner, Grieg, Beethoven;
koncertná sieň Slovan o 20. hod.
Piatok 19. júla: Vokálny koncert. Účinkovali: Irena Torbus-Mierzwiak, Poľsko, soprán,
Ryszard Lisiecki, bas, Poľsko. Na programe: Moniuszko, Paderewski, Karlovicz, Čajkovskij,
Dvořák. Koncertná sieň Slovan o 20. hod.
Nedeľa 21. júla: Charles Gounod – Faust a Margaréta. Účinkovali sólisti a sbor Slovenského
národného divadla v Bratislave. Amfiteáter o 20. hod.
Štvrtok 25.júla: Večer operných árií Richarda Wagnera. Účinkovali: Nina Hazuchová
a Bohuš Hanák, sólisti opery Slovenského národného divadla a Nadežda Kniplová, sólistka
Janáčkovej opery v Brne. Koncertná sieň Slovan o 20. hod.
Nedeľa 28. júla: Baletný večer. Účinkovali sólisti Maďarskej štátnej opery, Budapešť.
Divadlo o 20. hod.
Piatok 2. augusta: Gottwaldovská filharmónia pracujúcich. Dirigoval Eduard Fischer, ako
sólistka vystúpila Roza Fajn, husle, Sovietsky sväz. Na programe: Musorgskij, Čajkovskij,
Prokofiev. Koncertná sieň Slovan o 20. hod.
Po tomto vystúpení bolo slávnostné ukončenie VIII. Piešťanského festivalu.
III. výstava plastiky v Piešťanoch
Kultúrna história Piešťan sa od roku 1961 každoročne obohacuje letnými výstavami plastík
v malebnom prostredí kúpeľov. Na III. výstave plastiky roku 1963 defiloval v piešťanskej
prírode pred návštevníkmi výber z diel piešťanských sochárov Valéra Vavru, Ladislava
Ľudovíta Polláka a Františka Gibalu z Bratislavy. Po úspešných výstavách vystavili tu
niektoré svoje diela z posledných rokov, ktoré dokumentujú vývinovú etapu ich sochárskej
tvorby, významne zapísanej do dejín novovekej slovenskej sochárskej tvorby.
Návštevníci videli tieto sochy: Dievča so švihadlom, Jar na jednotnom roľníckom družstve,
Rozprávka, Tanečnica, Matkina radosť – diela akad. sochára Valéra Vavru. Ďalej J.V.
Mičurin, Pionierka, diela akad. sochára Ladislava Ľudovíta Polláka, Ležiaci akt, Sediaci
akt – diela akad. sochára Františka Gibalu.
Po trojročných skúsenostiach s výstavami plastík v prírode Mestský národný výbor
v Piešťanoch sa rozhodol zvolať užší aktív umeleckých a organizačných pracovníkov
a požiadať ich, aby vypracovali štatút na poriadanie pravidelných výstav v prírode so
zabezpečených rozpočtom a možnosťami širšej perspektívy.
Poradný architektonický sbor
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zasadnutí dňa 10. októbra 1963 schválila
predložený návrh na utvorenie poradného architektonického sboru pri Komisii výstavby
a vodného hospodárstva Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Riadenie a usmerňovanie celej výstavby Piešťan nevyhnutne vyžaduje účasť širšieho aktívu

odborníkov, ktorí svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami môžu výdatne pomôcť pri
riešení urbanistických a architektonických otázok v našom meste. Odbor výstavby a vodného
hospodárstva v spolupráci so Sväzom slovenských architektov v Bratislave a Záhradníckou
fakultou Vysokej školy poľnohospodárskej v Ledniciach zostavil tento návrh na zloženie
poradného a architektonického sboru v Piešťanoch:
Rudolf Horoško, vedúci odboru výstavby a vodného hospodárstva Mestského národného
výboru v Piešťanoch, Karol Amcha, podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch,
Leopold Sordyl, predseda komisie výstavby pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch,
inž. Architekt Ján Gáži, člen komisie výstavby, Jozef Košinár, člen komisie výstavby,
akademický architekt Miloš Chorváth, Sväz slovenských architektov, Bratislava, inž.
architekt Alexander Valentovič, Bratislava, doc.inž.architekt Štefan Lukačovič, Slovenská
vysoká škola technická, Bratislava, inž.architekt Milan Kodoň, Slovenská vysoká škola
technická, Bratislava, inž. Rudolf Surový, Krajský plánovací úrad, Bratislava, inž. Krahulec,
Ministerstvo zdravotníctva, Praha, inž. Štefan Stanek, riaditeľ Okresnej vodohospodárskej
služby, Piešťany, inž. Krempašský, Bratislava, inž. Ján Steller, Bratislava, inž.architekt
Milan Bodický, Krajský plánovací úrad, Bratislava, architekt Klaus, Krajský plánovací úrad,
Bratislava, inž. architekt Rudolf Krajíček, Bratislava, doc. inž. Bohdan Wágner, Lednice na
Morave, inž. architekt Uhliarik, Krajský plánovací úrad, Bratislava.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch schválila predložený návrh na utvorenie
poradného architektonického sboru.
Zmena vo vydávaní Kúpeľného časopisu
Uznesením politického byra Ústredného výboru KSČ časopis Piešťany sa má zamerať na
zdravotnícku osvetu, kúpeľníctvo a kultúrne dianie všetkých slovenských kúpeľov a tak sa
stať časopisom celoslovenským.
Na základe porád dňa 23. októbra 1963, ktorých sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej
národnej rady, Mestského národného výboru v Piešťanoch a Osvety sa dohodlo, že časopis
Piešťany od 1. januára 1964 sa premenuje na časopis „Slovenské kúpele“. V jeho redakčnej
rade, ktorá sa bude schádzať raz za štvrťrok, budú zástupcovia Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Do redakčnej rady boli zvolení: Jozef Radošinský a Tomáš Turčan za Mestský národný
výbor v Piešťanoch, za Štátne kúpele Piešťany MUDr. Ladislav Hansko, za Štátne kúpele
Trenčianske Teplice dr. Lazar Spiška, za Štátne kúpele Sliač Viktor Vyskočil, za Nový
Smokovec Víťazoslav Hrabovský, za Štátne kúpele Lúčky Štefánia Vinohradníková, za
Štátne kúpele Bardejov Milan Poprac a za Štátne kúpele Rajecké Teplice Jozef Brestoviansky.
Tajomníkom redakčnej rady sa stal Ivan Kovačevič, šéfredaktor časopisu.
Redakčný kruh so sídlom v Piešťanoch má toto zloženie: inž. architekt Ján Gáži, Rudolf
Habán, dr. Ladislav Hansko, dr. Štefan Manca, Jozef Radošinský, inž. Ján Šípoš, Jozef
Šubrt, Tomáš Turčan a Ivan Kovačevič.
Ivan Stodola 75 ročný
V Piešťanoch na odpočinku už dlhší čas žije dr. Ivan Stodola, popredný slovenský
dramatický spisovateľ. Narodil sa 10. marca 1888 v Liptovskom Mikuláši. Ako lekár pôsobil
v Liptovskom Mikuláši a potom ako organizátor zdravotníctva v Prahe a v Bratislave.
Ivan Stodola dal nášmu divadlu obsiahle dramatické dielo, bohaté postavami, plné ľudovej

múdrosti a bystrého pozorovania života. Vo svojich hrách sa posmieva malomeštiakovi, jeho
zmýšľaniu a morálke. Nech je to v komédii Náš pán minister, či v hre Čaj u pána senátora,
Kariéra Jožka Púčika a pod., všade sa autor posmieva pechoriacemu sa malomeštiakovi. Na
ochotníckych javiskách sa často hráva Stodolova hra Bačova žena.
Ivan Stodola spracoval medzi prvými dramatickými spisovateľmi udalosti Slovenského
národného povstania v hre Básnik a smrť.
10. marca 1963 v tichom prostredí piešťanských kúpeľov dožil sa Ivan Stodola 75 rokov
svojho života, z ktorého plných tridsať rokov venoval úspešnej dramatickej tvorbe
a budovaniu slovenského divadla.
Odmena za výzdobu Kúpeľného parku
Na návrh Sväzu slovenských výtvarných umelcov, sekcia úpravy parkov, výbor Slovenského
fondu výtvarných umení udelil niekoľko odmien za hotové diela. Medzi odmenenými je
aj Ľubomír Jakubčík, ktorý dostal odmenu za výzdobu Kúpeľného parku v Piešťanoch
záhradnými vázami.
Vzorné rehabilitantky v Piešťanoch
Osemnásťčlenný kolektív rehabilitačných pracovníčiek Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch, ktorý vedie Mária Filipová, je držiteľom titulu Brigáda XII. sjazdu
KSČ a titulu Brigáda socialistickej práce. Pod vedením MUDr. Škodáčka rehabilitantky
sa odborne zdokonaľujú v seminároch so špeciálnymi témami, ako napr. náuka o náprave
porúch reči, metodika cvičenia, liečebná telesná výchova pri centrálnej detskej obrne a pod.
Aby rehabilitantky obstáli aj v styku so zahraničnými pacientmi, navštevujú kurzy cudzích
jazykov, ktoré pre svojich zamestnancov poriada riaditeľstvo kúpeľov. Učia sa nemčinu,
angličtinu a francúzštinu. Kolektív si zriadil aj krúžok ruštiny. Okrem zvyšovania svojej
odbornej úrovne, okrem stoviek brigádnických hodín vzorný kolektív cez letné prázdniny
zaúčal do praxe aj 20 žiačok zdravotníckej školy.
Medzinárodné ocenenie docentovi Siťajovi
Riaditeľovi Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch docentovi dr. Štefanovi
Siťajovi sa dostalo významného medzinárodného ocenenia jeho vedeckej a priekopníckej
práce na poli balneológie a reumatológie.
Rada Medzinárodnej balneologickej spoločnosti menovala ho ako prvého lekára zo Slovenska
za svojho čestného člena. Medzinárodné ocenenie vedeckej práce docenta Štefana Siťaja je
súčasne i ocenením československej pokrokovej balneológie a reumatológie.
Univerzita mladých v Piešťanoch
Jednou z foriem mimoškolského vzdelania našich pracujúcich a mládeže sú aj ľudové
akadémie a univerzity mladých. Tieto účinne pomáhajú osvojovať si najnovšie poznatky
vedy, techniky a umenia. Ich poslaním je teda prehlbovať vedomosti našich občanov vo
všetkých odboroch. Uvedomujúc si spoločenský dosah týchto foriem štúdia, Kultúrne
a spoločenské stredisko v Piešťanoch v spolupráci s Okresným výborom ČSM v Trnave
usporiadalo I. ročník univerzity mladých o súčasnej českej a slovenskej literatúre.
I. ročník Univerzity mladých mal v roku 1963 11 prednášok o vývoji našej literatúry od
oslobodenia až podnes.

Akcia zveľaďovania v roku 1963
Komisia pre zveľaďovanie a skrášlenie mesta v roku 1963 dosiahla tieto výsledky:
V neplánovanej časti sa rozšíril centrálny park, upravili sa priestory pred Edenom, v rekreačnej
oblasti jazera Sĺňava a v meste sa vysadilo 2.458 okrasných stromkov, 1.200 ovocných
stromkov a 9.400 okrasných kríkov. Vybudovali sa dve detské ihriská a to na ulici Kpt.
Nálepku a na Vajanského ulici. V spolupráci s pracovníkmi Tesla sa vybudovalo klzisko pre
ľadový hokej a v spolupráci s jednotlivými školami sa prevádzala údržba a čistenie centrálneho
parku. Obyvatelia sídliska „Stred“ previedli brigádnicky úpravu vnútroblokového priestoru,
naviezli humus a priestranstvo zatrávnili. Za brigádnickej pomoci členov Československého
sväzu mládeže a miestnej posádky sa vyčistili priestory lesoparku Červená veža.
V roku 1963 nastúpilo celkom 22.753 brigádnikov, ktorí odpracovali 168.781 brigádnických
hodín a tak vytvorili hodnotu diela 4,301.515 Kčs.
Občania Piešťan ako i školská mládež sa zúčastnili zberu odpadových materiálov a pre
naše národné hospodárstvo získali 315 q textilu, 16 q kostí, 5.125 q železa, 625 q papiera
a 81 q farebných kovov. V plánovanej časti akcie zveľaďovania v roku 1963 sa prevádzala
dostavba tribúny všešportového štadióna. Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch
podporila stavbu finančne sumou 350.000 Kčs a to z doplnkového rozpočtu. V plánovanej
časti akcie zveľaďovania celkove bola k dispozícii suma 466.000 Kčs a vytvorila sa hodnota
diela v sume 586.000 Kčs.
Aktív pre občianske záležitosti
Činnosť Aktívu pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch sa aj
v roku 1963 zameriavala na uvítanie detí do života, na vstup do manželstva a na občianske
pohreby. V roku 1963 bolo 30 občianskych uvítaní do života, 129 občianskych sobášov a 6
občianskych pohrebov.
V roku 1963 Aktív pre občianske záležitosti rozšíril svoju činnosť na gratulácie prestárlym
osobám, na usporiadanie „zlatých svadieb“ a pripravil slávnostné odovzdanie občianskych
preukazov 15 ročným žiakom. Organizoval aj posedenia a pohovory so starými členmi
KSS a poskytoval pomoc prestárlym osobám. Celkove boli tri zlaté svadby, dve gratulácie
prestárlym osobám, 64 pohovorov s mladomanželmi a slávnostne bolo odovzdaných
270 občianskych preukazov. Aktív pre občianske záležitosti vykonával svoju činnosť za
spolupráce Československého sväzu mládeže, škôl, recitačných krúžkov, spevokolov atď.
Spoluprácou sa zvýšila kvalita občianskych úkonov, ako aj popularita medzi občanmi.
Komisia pre riešenie cigánskej otázky
Komisia pre riešenie cigánskej otázky pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch vyvíjala
svoju činnosť v roku 1963 podľa smerníc daných rezolúciou okresného aktívu pre prácu
s občanmi cigánskeho pôvodu.
Činnosť komisie obsahovala organizovanie kultúrnovýchovných prednášok a besied,
prevádzanie previerok ubytovania občanov cigánskeho pôvodu, starostlivosť o školopovinnú
mládež, viedla občanov cigánskeho pôvodu k dodržiavaniu hygieny a k slušnému správaniu
sa vo verejnosti, odstraňovala negramotnosť a pomáhala aj pri umiestňovaní občanov
cigánskeho pôvodu do pracovného pomeru.
V Piešťanoch žije niekoľko rodín občanov cigánskeho pôvodu, ktoré sú ubytované na
Vodárenskej ulici, početná rodina Jána Kudríka býva na Floreáte. Pred otvorením školského

roku členovia komisie navštívili rodiny cigánskeho pôvodu a zistili počet školopovinných
detí a či sú zapísané do škôl. Komisia sledovala aj prospech detí cigánskeho pôvodu a zistila,
že je dosť uspokojivý až na niekoľko prípadov. Pre 11 dospelých občanov, ktorí nevedeli
čítať a písať zriadila komisia kurz pri I. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch. Väčšina
týchto občanov sa čiastočne čítať a písať naučila.
Najviac nedostatkov sa prejavilo v chovaní občanov cigánskeho pôvodu a to na ulici
a vo verejnosti. I keď komisia v tomto smere vyvíjala značné úsilie, podstatné zlepšenie
nedosiahla.
Predsedom komisie pre riešenie cigánskej otázky je Vladimír Dugát.
Starostlivosť o dôchodcov
Komisia pre sociálne zabezpečenie pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch v roku 1963
poskytla doplnkovú podporu v sume 170.000 Kčs. Podpory, a to buď vo forme príspevku
na spoločné stravovanie dôchodcov, alebo v mimoriadnych jednorazových podporách,
dostávali osoby, ktorých mesačný dôchodok bol nižší ako 500 Kčs.
V spoločnom stravovaní bolo 65 dôchodcov a za 12.638 obedov bolo zaplatené 48.371 Kčs,
mimoriadny jednorazový príspevok dostalo 223 osôb v sume 119.428,90 Kčs. Existenčný
príspevok nevidomým dostávala jedna osoba v celkovej sume 2.200 Kčs.
Oslavy v roku 1963
V roku 1963 konali sa v Piešťanoch tieto oslavy:
Oslavy 15. výročia Februárového víťazstva. Oslavy sa konali dňa 25. februára o 19. hod.
v divadle Domu osvety. Program tvorila slávnostná akadémia. O historickom význame
Víťazného februára prehovoril s. Jozef Košinár, predseda Miestnej organizácie KSS
v Piešťanoch.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Oslavy sa konali dňa 7. marca 1963 v Kursalóne o 16. hod. V ten deň predpoludním prijal
predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Rudolf Habán vzorné pracovníčky
z piešťanských závodov, škôl a prevádzkární. Vzorné pracovníčky rozprávali o svojej práci
i o svojich problémoch. Funkcionárov Mestského národného výboru prišli navštíviť aj
mnohodetné matky a pohovorili si o postavení žien – matiek v minulosti a dnes.
18. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 18. výročia oslobodenia Piešťan sa konali 3. apríla 1963. V divadle Domu osvety
o 19.30 hod. bola slávnostná akadémia s bohatým kultúrnym programom. Predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Rudolf Habán v slávnostnom prejave poukázal
na historický význam oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, na rozvoj Piešťan po
oslobodení, ako aj na ďalšie perspektívy rozvoja nášho mesta.
93. výročie narodenia V.I. Lenina
93. výročie narodenia veľkého učiteľa a vodcu robotníckej triedy na celom svete, ako aj
zakladateľa prvého socialistického štátu na svete, oslávilo sa v našom meste dňa 20. apríla
1963.
V tento deň na všetkých pracoviskách v našom meste odzneli prejavy o živote a veľkom

diele Vladimíra Iljiča Lenina. 20. apríla večer o 19. hod. v liečebnom dome Slovan sa konala
slávnostná akadémia. O historickom význame V.I. Lenina a o jeho svet hýbajúcom učení
mal prejav s. Jozef Košinár, predseda Mestskej organizácie KSS v Piešťanoch.
Oslavy 1. mája
Oslavy 1. mája sa konali pod heslom: Všetky sily pre ďalší rozvoj našej socialistickej
spoločnosti! Priebeh osláv v Piešťanoch bol tento: v pondelok 29. apríla 1963 na viacerých
miestach bolo postavené viac tradičných májov. V utorok 30. apríla v predvečer 1. mája
v divadle Domu osvety o 19.30 hod. sa konala slávnostná akadémia.
V stredu 1. mája oslavy Sviatku práce mali tento program:
o 6.00 hod. bol slávnostný budíček, ulicami nášho mesta zaznievali radostné melódie
dychoviek. Od 8. hodiny bol zraz účastníkov manifestácie v uliciach Malinovského,
Bratislavskej a Žilinskej. O 9.05 hod. fanfárami pionierov bola manifestácia slávnostne
otvorená. Zazneli hymny, odznel otvárací prejav a potom slávnostný referát, ktorý predniesol
s. Rudolf Filus, vedúci tajomník Okresného výboru KSS. Vyzdvihol medzinárodný význam
Sviatku práce a poukázal na pracovné úspechy dosiahnuté v našej socialistickej republike,
v trnavskom okrese a v Piešťanoch.
Zaspievaním Internacionály manifestácia sa skončila. Potom nasledoval manifestačný
sprievod ulicami Československej armády, Rázusovou a Pavlovovou ku kinu Moskva.
V prvomájovom sprievode bolo okolo 13.000 občanov, 80 transparentov, 2 alegorické vozy,
12 krojovaných skupín, 4 tanečné skupiny, 72 československých zástav, 115 červených
zástav.
Popoludní o 13. hod. boli na kúpalisku Eva plavecké kontrolné preteky a vodnopólový
zápas Slovan Piešťany A – Slovan Piešťany B. O 14. hod. na terase liečebného domu
Slovan a Kursalónu sa začali ľudové veselice a pri Kolonádnom moste v tom čase prebiehali
výberové kanoistické preteky. O 16.30 hod. na štadióne Spartak Prema sa začal priateľský
futbalový zápas Tesla Rožňov – Spartak Prema Piešťany.
Oslavy 9. mája
Oslavy Dňa víťazstva sa začali 8. mája. O 17.30 hod. bol zraz delegácií s vencami a kyticami
na Mestskom národnom výbore, o 18.05 pri Pamätníku osloboditeľov sa zhromaždilo
početné obecenstvo. Po zahraní hymny a prejave zástupcu Mestského výboru KSS delegácie
zo závodov a úradov položili vence k pomníku. O 19.30 bol lampiónový sprievod a po ňom
tradičný ohňostroj pri Váhu. Dňa 9. mája o 16.30 hod. na štadióne Spartak Prema sa začal
futbalový zápas bývalých reprezentantov Bratislava – Piešťany. V piatok 10. mája oslavy sa
ukončili športovými podujatiami a to majstrovským pästiarskym zápasom krajskej súťaže
medzi Lokomotívou Trnava a Spartak Prema Piešťany. Popoludní na štadióne prebiehalo
medzimestské ľahkoatletické stretnutie dorastu v súťaži „Beh o putovný pohár Mestského
národného výboru v Piešťanoch na 1000 m“.
Oslavy 46. výročia VOSR
Oslavy 46. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa konali dňa 6. novembra
1963. V tento deň o 13.30 hod. zhromaždili sa pracujúci zo závodov, úradov, školská mládež
a občania nášho mesta na námestí Slovenského národného povstania. Po zahraní našej
a sovietskej štátnej hymny manifestáciu otvoril predseda Mestskej organizácie KSS s. Jozef

Košinár.
Slávnostný referát o historickom a medzinárodnom význame Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie predniesol tajomník Okresného výboru KSS s. Gubrický. Po prečítaní zdravice
sovietskemu ľudu nasledovalo kladenie vencov k pomníku.
Oslavami 46. výročia bol zároveň otvorený Mesiac československo-sovietskeho priateľstva.
V Mesiaci sa konali v našom meste rôzne kultúrne podujatia a bohatá prednášková činnosť
s cieľom oboznámiť našich pracujúcich so životom sovietskeho ľudu.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva sa ukončil dňa 11. decembra 1963.
V liečebnom dome Slovan sa konala slávnostná akadémia, na ktorej sa spomenulo 20.
výročie podpísania československo-sovietskej zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci
a spolupráci.
Telovýchova a šport
Aj v roku 1963 najväčšou telovýchovnou organizáciou v Piešťanoch bola Telovýchovná
jednota Slovan kúpele. V roku 1963 mala 569 členov, z toho bolo 172 dospelých, 162
dorastencov, 235 žiakov, 22 trénerov, 20 cvičiteľov a 39 rozhodcov.
Športová činnosť sa prevádzala v týchto oddieloch:
Oddiel plavecký, hádzanársky, tenisový, volejbalový, kanoistika, jachting, športová
gymnastika a turistika.
Plavecký oddiel viedol s. Boháč. Činnosť oddielu v roku 1963 bola úspešná. Základné
plávanie viedol Daniel Kunic. V roku 1963 sa naučilo plávať 1.300 detí a 426 dospelých.
Okrem toho v piatich turnusoch sa naučili plávať branci pred nástupom do vojenskej
služby. Novinkou bol I. ročník experimentálnej plaveckej triedy pod vedením Ladislava
Berlanského. V I. ročníku v VI. triede bolo 16 chlapcov a 14 dievčat.
V plaveckej súťaži bolo 22 vybraných pretekárov pod vedením trénerov Jozefa Wagnera
a Ladislava Bačíka. V plaveckej lige sa mužovia umiestnili na treťom mieste, v dorasteneckom
prebore Československej republiky chlapci získali druhé miesto a v Letnom pohári mládež
získala štvrté miesto.
Najhodnotnejšie výkony dosiahli Moravec, Vršanský, Hanuliak, Nemčič, Boháč, Kunicová,
Polláková a Fričová.
Plavecký oddiel usporiadal preteky o Štít mesta Piešťany, o Letný pohár mládeže a zúčastnil
sa na medzinárodných pretekoch v Prahe, Bulharsku a Juhoslávii. Najúspešnejšiu činnosť
dosiahlo vodnopólové družstvo, ktoré so 410 bodmi sa umiestnilo na prvom mieste
v republike. Prvým pretekom na kúpalisku Eva v roku 1963 bol krajský zimný prebor
v plávaní dorastencov. Preteky sa konali v marci 1963.
Najlepší výkon dosiahla Tobišová zo Slávie Bratislava, ktorá utvorila štyri nové československé
rekordy, a to v preteku na 100 m voľný spôsob časom 1:06,2 min a v polohovom preteku na
200 m časom 2:41,9. Ďalšie prvé miesto získala v preteku na 100 m znak. Michal Boháč zo
Slovana Piešťany zvíťazil v pretekoch na 100 m časom 1:01,5 a v preteku na 200 m voľný
spôsob časom 2:21,8 min.
I ďalší plavci Slovana v plaveckom maratóne, a to Nemčič, Vršanský, Brežný, Hanuliak,
Moravec a Kantek sa pričinili, aby dorastenci Slovana získali 273 bodov.
Z dievčat piešťanského Slovana sa najlepšie umiestnili Fričová, Horváthová, Vitálošová,
Schmidtmayerová, Hudcovičová, Polláková a Komadelová. V celkovom hodnotení zvíťazil
Slovan Piešťany so 433 bodmi pred Sláviou Bratislava s 355 bodmi.

Tenisový oddiel má 92 aktívnych členov. Športové výsledky, hlavne u dorastu boli veľmi
dobré. Najlepšie výsledky dosiahli Ladislav Macko, Zaťko, Niepel a Šlahor.
Volejbalový oddiel mal 23 členov. V krajskej súťaži mužovia získali 9. miesto, ženy sa
umiestnili na 6. mieste.
Kanoistický oddiel mal 13 kajakov. V roku 1963 zorganizoval plavbu 100 jarných km po
Váhu z Piešťan do Komárna. Na krajských pretekoch v Piešťanoch oddiel získal štyri druhé
miesta a jedno tretie. Najväčšími pretekmi bol II. ročník Pohára Slovenského národného
povstania v Piešťanoch. Pretekov sa zúčastnilo 270 pretekárov z 20 oddielov zo Slovenska
a Moravy. Dorastenky z Piešťan získali prvé tri miesta.
Oddiel jachtingový prevádzal výcvik i preteky na jazere Sĺňava, zúčastnil sa na krajských
preboroch v Senci.
Oddiel športovej gymnastiky usmernil svoju činnosť hlavne na III. celoštátnu spartakiádu.
Oddiel turistický zameral svoju činnosť na mototuristiku. Odznak 100 jarných kilometrov
a Turista ČSSR získalo 8 členov. Oddiel usporiadal aj okresné kolo orientačných pretekov
dvojčlenných hliadok a mototuristické preteky v Piešťanoch, ktoré mali veľmi dobrý priebeh.
Výbor Telovýchovnej jednoty Slovan Piešťany pracoval v roku 1963 v tomto zložení:
predseda MUDr. Gabriel Horváth, tajomník Karol Urban, pokladník Emil Somora a členovia
výboru: Škrovánek, Žlnayová, inž. Thoma, Damborák, Medvec a Prištic.
Telovýchovná jednota Slavoj Piešťany.
Telovýchovná jednota Slavoj Piešťany sa v roku 1963 premenovala na telovýchovnú jednotu
Spartak Piešťany. Jednota má 562 členov, z toho 300 mužov, 202 žien a 60 dorastencov.
Jednota má 10 oddielov. Futbalový oddiel sa ešte len formoval. Má A a B mužstvo. A mužstvo
v priebehu sezóny neobstálo, vypadlo z divízie a prešlo do 1.A triedy južnej skupiny.
Podobne aj B mužstvo. V jarnej súťaži bojovalo v II.A triede. Trénerom futbalového oddielu
bol Michal Ondrejka, ktorého vystriedal Štefan Urban. Futbalový oddiel venoval veľkú
pozornosť úprave ihrísk pomocou brigádnickej práce. Tu treba vyzdvihnúť starostlivosť
správcu ihrísk Juráka a pomoc súdruhov Vašku a Pomajbu. Dorastenecké družstvo skončilo
v jarnom období na 6. mieste. Snažilo sa podchytiť mládež pre šport a vychovať budúcich
úspešných piešťanských pretekárov.
Pästiarsky oddiel v roku 1963 vyvíjal úspešnú činnosť. V krajskej súťaži mužov
Západoslovenského kraja sa oddiel umiestnil na 2. mieste. Usporiadal viac priateľských
stretnutí a kultúrnych podujatí. Oddiel si vychoval trénera II. triedy Babského.
Lyžiarsky oddiel mal pre svoju činnosť dobré podmienky, jej strediskom je Bezovec
s lyžiarskym vlekom. Oddiel zorganizoval viaceré lyžiarske podujatia ako okresné a krajské
kolo, okresné preteky pre dorast a dospelých. Oddiel nadviazal družbu s lyžiarskym oddielom
z Ostravy.
Hokejový oddiel sa zaradil do krajskej súťaže a na úspešnom rozvíjaní jeho činnosti mali
zásluhu podniky Tesla a Drevovýroba.
Školstvo v roku 1963
V roku 1963 došlo k novej organizácii školstva. Podľa vládneho uznesenia č. 229 a 230
sa previedla centralizácia na okresné a krajské národné výbory. Podľa toho na Mestskom
národnom výbore v Piešťanoch zostala len organizátorská práca a vypracovanie návrhov
na riešenie školských a kultúrnych zariadení. V roku 1963 materské školy mali 9 oddelení

s 257 žiakmi. V školských jedálňach sa stravovalo 796 žiakov. Družina mládeže mala 9
oddelení s 257 žiakmi.
Základné deväťročné školy v Piešťanoch mali 109 tried a 3.754 žiakov, Ľudová škola umenia
50 oddelení s 826 žiakmi. V roku 1963 na Ľudovej škole umenia v Piešťanoch sa vytvoril
nový odbor a to literárno-dramatický, o ktorý bol značný záujem. Najpočetnejší bol odbor
hudobný so 448 žiakmi, potom výtvarný so 185 žiakmi, literárno-dramatický odbor mal 148
žiakov a tanečný 101 žiakov.
Pionierskym a sväzáckym organizáciám na školách v Piešťanoch pomáhal Dom pionierov
a mládeže v Piešťanoch.
Dom pionierov a mládeže
V školskom roku 1962/63 mal Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch dvoch stálych
pedagogických pracovníkov. Výchovná činnosť sa zameriavala hlavne na komunistickú
výchovu detí. Tento výchovný proces sa uskutočňoval v troch smeroch: v záujmovej činnosti,
metodickej činnosti a v činnosti masovopolitickej.
V záujmovej činnosti sa pracovalo hlavne v krúžkoch a kluboch, ktoré viedli štyria externí
vedúci. Celkove bolo 8 krúžkov šitia pre dievčatá, 2 krúžky šikovných rúk, 3 fotokrúžky,
jeden leteckomodelársky krúžok a jeden turistický krúžok. V krúžkoch a kluboch bolo 148
pionierov.
Metodická činnosť spočívala v metodickej pomoci pionierskym skupinám na základných
deväťročných školách v Piešťanoch. Metodická pomoc sa poskytovala aj oddielovým
a skupinovým vedúcim a to cestou večernej školy.
Masovopolitická činnosť sa skladala z rôznych besied, akadémií, súťaží, filmov a športových
podujatí. Dom pionierov a mládeže uskutočnil dva kurzy spoločenských tancov, ktoré
navštevovali sväzáci zo závodov, ďalej zorganizoval obvodové kolo súťaže tvorivosti
mládeže v poézii, próze a sólovom speve, ktorého sa zúčastnilo 13 škôl so 130 pioniermi.
K ďalším podujatiam v roku 1963 patrí akadémia k Medzinárodnému dňu žien, ktorej sa
zúčastnilo do 400 dospelých občanov nášho mesta.
Obvodovú výstavu súťaže technickej tvorivosti mládeže navštívilo 3.015 pionierov, 254
sväzákov a 182 dospelých. Na výstave bolo okolo 600 exponátov zo škôl I. a II. cyklu.
Dobre vyzneli aj zimné hry mládeže, hokej, lyžovanie, stolný tenis a šach, ktorých sa
zúčastnilo 11 škôl so 132 závodníkmi. Týmto hrám sa prizeralo okolo 1.000 pionierov.
Činnosť Domu pionierov a mládeže v letných prázdninách 1963 pozostávala z turistických
akcií, rôznych športových súťaží, z 10-dňového stanového tábora na Výtokoch a zo
4-dňového sústredenia pionierov – inštruktorov.
Dom pionierov a mládeže vyškolil pre putujúce oddiely na trase Piešťany a okolie 11
pionierskych sprievodcov mestom, ktorých úlohou bolo doviesť putujúce oddiely do
turistickej nocľahárne, oboznámiť ich s históriou Piešťan a kúpeľov a poskytnúť im ďalšie
informácie pri putovaní.
V letných prázdninách v roku 1963 trasou Piešťany a okolie putovalo 11 oddielov z Čiech,
Moravy a Slovenska.
Dom pionierov a mládeže venoval pozornosť aj sväzákom, hlavne čo sa týkalo záujmovej
činnosti vo sväzáckych kluboch. Sväzáci pracovali hlavne v klube praktickej zručnosti,
turistickom a automodelárskom klube.
V roku 1963 Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch pripravil činnosť pre 17.249 pionierov,

sväzákov a dospelých, ktorí navštívili podujatia ním organizované. V škol. roku 1962/63
pionieri a sväzáci piešťanských škôl nazbierali 86.702 kg železného šrotu, 11.955 kg papieru
a 2.117 kg starého textilu.
Cestovný ruch
Záujem návštevníkov o mesto Piešťany sa v roku 1963 zvýšil, hlavne z cudziny, pričom sa
znížila návštevnosť z miest našej republiky.
V kúpeľoch sa liečili pacienti z 38 krajín. V roku 1963 v Piešťanoch bolo ubytovaných
68.410 osôb, z toho na Štátne kúpele Piešťany pripadlo 16.368 osôb, na Reštaurácie a jedálne
39.591, na Charitný domov 1.021 a u súkromníkov cez Turistu bolo ubytovaných celkom
11.430 osôb. Z celkového počtu ubytovaných osôb bolo 3.402 cudzincov. Z toho na Štátne
kúpele Piešťany pripadlo 1.029, na Reštaurácie a jedálne 2.353, na Charitný domov 11 a na
Vojenský kúpeľný ústav 9 osôb.
Finančné hospodárenie MsNV v roku 1963
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1963 boli 13,116.005 Kčs,
výdavky 12,666.686,50 Kčs. Rozpočet príjmov bol splnený takto: odvody hospodárskych
organizácií 296.000 Kčs, dane a poplatky Kčs 1,475.100 Kčs, príjmy z funkčnej a správnej
činnosti 2,331.400 Kčs, prídely z vyššieho rozpočtu 8,307.100 Kčs, ostatné príjmy 700.400
Kčs.
Vlastné príjmy Mestského národného výboru boli splnené na 103,3 %. Plnenie rozpočtu
výdavkov podľa jednotlivých kapitol za rok 1963 bolo následovné:
Stavebníctvo 404.200 Kčs, doprava 2,723.800 Kčs, školstvo a kultúra 3,144.600 Kčs,
zdravotníctvo 328.900 Kčs, vnútorná správa 989.500 Kčs, sociálne zabezpečenie 168.700
Kčs, miestne hospodárstvo 4,837.100 Kčs, všeobecná pokladničná správa 69.900 Kčs.
JRD v Piešťanoch
V roku 1963 jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch obhospodarovalo 755,23 ha
poľnohospodárskej pôdy. Družstvu bola dodatočne pridelená nová poľnohospodárska pôda
v tzv. Bažantnici, s ktorou bude družstvo hospodáriť v roku 1964.
V roku 1963 družstvo malo 217 členov, z toho 200 stálych pracovníkov. Z nich je 139 mužov
a 61 žien. Priemerný vek stálych pracovníkov je 44 rokov. V rastlinnej výrobe pracovalo 55
mužov a 49 žien, v živočíšnej 48 mužov a 10 žien, v stavebnej 4 mužovia, v správe a riadení
družstva 11 mužov a 2 ženy, na ostatných úsekoch 21 mužov. V roku 1963 malo družstvo
5 učňov v Poľnohospodárskom odbornom učilišti v Piešťanoch, 4 žiakov a jednu žiačku
pre odbor poľnohospodárskej mechanizácie. Na Poľnohospodárskej majstrovskej škole vo
Voderadoch bola jedna žiačka pre smer hydinársky.
Správa družstva má 9 členov: Ján Palec, predseda, Ján Ondrášik, podpredseda, Michal
Vavro, Jozef Petruška, Juraj Petro, Berta Šimová, Jozef Stanek, Rudolf Vrábel a Mikuláš
Vrábel ako členovia správy. Správa družstva mala 34 zasadnutí a 9 členských schôdzí.
Hektárové výnosy v roku 1963 boli tieto: pri pšenici 27,6 q, pri jačmeni 32,7 q, pri ovse
27 q, pri kukurici na zrno 31,5 q, pri cukrovej repe 363,5 q, u zemiakov 176 q. Celkove
družstvo dorobilo 2.902 q pšenice, 5.223 q jarného jačmeňa, 540 q ovsa, 4.710 q kukurice
na zrno, spolu 12.719 q obilnín.
Ďalej družstvo dorobilo 665 q strukovín, 29.447 q cukrovej repy, 10.868 kŕmnych okopanín,

543 q zeleniny, 3.168 q ozimnej miešanky a 726 q lucerny. Pôdny fond v roku 1963 bol 100
% využitý. Družstvo sa snažilo zvýšiť rastlinnú výrobu intenzívnym hnojením a používaním
mechanizačných prostriedkov. V roku 1963 malo družstvo pre rastlinnú výrobu tieto
mechanizačné prostriedky:
3 pásové traktory, 13 kolových traktorov, 2 obilné kombajny, 2 silážne kombajny, 11
traktorových vlečiek, jedno nákladné auto, štyri mláťačky, 19 poťahových vlečiek, dva
riadkovače pre dvojfázový zber, jeden vysokotlakový lis na slamu, jeden paprskový
zhrňovač, jeden nakladač maštaľnej mrvy, jeden drtič umelého hnojiva, pluhy, sejačky a iné
závesné náradie ako i zariadenie vlastných dielní.
V živočíšnej výrobe v roku 1963 boli tieto výsledky:
družstvo malo 603 kusov hovädzieho dobytka, z toho 235 kráv, 1.184 ošípaných, z toho
111 prasníc, 30 koní a 2.606 kusov hydiny. Celkove družstvo vyprodukovalo 2.044 q mäsa,
395.800 l mlieka a 436.300 kusov vajec.
Všetky plánované dodávky rastlinnej výroby boli splnené nad 100 %, v živočíšnej výrobe
dodávky hovädzieho mäsa boli splnené na 100,8 %, bravčového mäsa na 103 % a u hydiny
na 111,9 %.
Celková družstevná produkcia v roku 1963 činila 7,606.000 Kčs, náklady na produkciu Kčs
3,992.000. Hodnota pracovnej jednotky v roku 1963 bola 26 Kčs a 1,90 Kčs v naturáliách,
teda spolu 27,90 Kčs.
Hospodárenie Jednotného roľníckeho družstva v Piešťanoch v roku 1963 bolo dobré
a družstvo sa zaradilo medzi najlepšie v okrese.
Súkromne hospodáriaci roľníci v roku 1963 vlastnili 15 kráv a 4 prasnice. Nákupné úlohy
splnili takto: odovzdali 143 q obilia, 118 q mäsa, 12.618 l mlieka a 29.706 kusov vajec.
Stavby v roku 1963
Plán decentralizovanej investičnej výstavby v roku 1963 bol splnený na 80 % a jeho plnenie
si vyžiadalo sumu 16,233.000 Kčs. Z toho na bytovú výstavbu pripadlo 14,455.000 Kčs.
V roku 1963 bolo dokončených 201 bytov. Z toho počtu na štátnu bytovú výstavbu pripadlo
147 bytov a na súkromnú 54.
Rozostavaných bytových jednotiek bolo 296, z toho v štátnej bytovej výstavbe 70,
v družstevnej 226 a v súkromnej 20.
Stavebné bytové družstvo v Piešťanoch v roku 1963 malo 781 členov. Na bytovej komisii
Mestského národného výboru v Piešťanoch bolo v roku 1963 celkove 834 žiadostí
o pridelenie bytu. V roku 1963 bola dokončená i výstavba mestskej kanalizačnej siete, na
sídlisku Floreát sa prevádzalo asfaltovanie ciest, chodníkov a výstavba verejného osvetlenia.
Tiež sa prikročilo k výstavbe sídliska Prednádražie. V roku 1963 bola na sídlisku Floreát
vybudovaná nová materská škôlka so 60 miestami.
Činnosť Miestneho ľudového súdu v Piešťanoch
Miestny ľudový súd v Piešťanoch v roku 1963 prejednal 88 previnení. Na 24 súdnych
konaniach bolo odsúdených ako vinných:
19 občanov podľa § 16 (previnenia proti socialistickému vlastníctvu), 6 podľa §-u 17
(predražovanie tovaru a prevádzanie súkromnej živnosti), 17 podľa §-u 18 (previnenia
proti majetku v osobnom vlastníctve), 2 podľa §-u 19 (porušovanie zásad socialistického
spolunažívania), 1 podľa §-u 20 (previnenia proti záujmom zdravého vývoja mládeže), a 1

podľa §-u 21 (previnenia proti pracovnej disciplíne).
Na úseku preventívnych opatrení Miestny ľudový súd vážnu starostlivosť venoval
výchovným opatreniam mladistvých. V priebehu roku 1963 značný počet mladistvých
sa dopustil krádeže a to z nerozvážnosti. Konania sa viedli i proti skupine mladistvých
vyvolávajúcich bitky a urážky. Boli to mladí ľudia, ktorí žili bez dozoru, v rodine sa im
nedostávalo riadnej výchovy a vyhýbali sa práci.
V troch prípadoch verejné konanie sa konalo v závodoch za účasti zamestnancov. Išlo
o rozkrádanie národného majetku a o porušovanie zásad spolužitia.
Proti rozsudkom Miestneho ľudového súdu bolo podané 8 odvolaní. Z nich Okresný súd
v Trnave 2 odvolania vrátil na nové prejednanie a 6 rozhodnutí schválil.
Dôležitým orgánom národného výboru sú komisie, ktoré vybavujú priestupky a rôzne sťažnosti.
Je to najmä komisia pre ochranu verejného poriadku, ďalej komisia poľnohospodárska
a komisia pre výstavbu. Komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch prejednali
roku 1963 220 priestupkových oznámení. Z toho komisia pre ochranu verejného poriadku
prejednala 201 prípadov, komisia poľnohospodárska 15 a komisia pre výstavbu 14 prípadov.
Najviac previnení sa týkalo porušovania zásad socialistického spolunažívania. Verejná
bezpečnosť v Piešťanoch pokutovala za porušenie verejného poriadku blokovou pokutou 156
osôb celkovou sumou 4.325 Kčs. Z toho počtu za rušenie nočného kľudu bolo pokutovaných
58 priestupkov, za znečisťovanie verejných priestranstiev a chodníkov 17 priestupkov a za
drobné krádeže v samoobsluhách 26 priestupkov a za drobné krádeže a opilosť 10 osôb.
Popri priestupkoch sa vyskytli drobné krádeže domácich zvierat, krádeže bicyklov, osobných
vecí na kúpalisku Eva, drobné krádeže stavebného a inštalačného materiálu ako i krádeže
detských kočíkov. Celkove bolo 97 krádeží bicyklov; v 12 prípadoch boli páchatelia zistení,
32 bicyklov bolo nájdených a vrátených poškodeným.
Na úseku dopravy v roku 1963 v Piešťanoch sa vyskytlo 85 dopravných nehôd. Za dopravné
priestupky v roku 1963 bolo pokutovaných 1709 vodičov, 696 bicyklistov a peších chodcov.
Pri Miestnom oddelení verejnej bezpečnosti v Piešťanoch je 66 členov poriadkovej služby
verejnej bezpečnosti, ktorí sú rozdelení do 5 skupín, z toho jedna skupina je z radov sväzákov.
Táto jednotka má 19 členov a svoju pozornosť venuje mládeži, najmä v kine Moskva a na
iných kultúrnych a športových podujatiach. Členovia tejto jednotky majú pod patronátom 8
školopovinných detí, ktorých chovanie vo verejnosti nie je riadne.
Celkove v roku 1963 v našom meste bol menší počet previnení ako v roku predchádzajúcom.
Rybársky spolok v Piešťanoch
Československý rybársky spolok je dobrovoľnou a početne veľkou organizáciou, ktorá
bola začlenená medzi zložky Národného frontu. Náplňou jej činnosti je nielen samotný
rybolov, ale dôležitým poslaním rybárov – športovcov je okrem praktického rybolovu starať
sa o zveľadenie rybárstva v tečúcich vodách, hospodáriť podľa plánu a socialistických
zásad, viesť boj proti znečisťovaniu vôd a podieľať sa na ideologickej výchove členov
hlavne nových z radov mládeže. V roku 1963 mala Miestna organizácia rybárskeho spolku
v Piešťanoch 458 členov a 305 pionierov, teda spolu 763 členov.
V organizácii pracovalo sedem odborov a to: odbor hospodársky, odbor rybárskej patológie,
odbor čistoty vôd, odbor kultúrno-propagačný a masovopolitický, odbor rybolovnej techniky,
odbor disciplinárny a odbor pre prácu s mládežou.
Hospodársky odbor, ktorého vedúcim bol Leopold Sordyl, viedol evidenčný list rybárskych

revírov, zaisťoval plánované množstvo násadových rýb a robil hospodársky odlov rýb sieťami
a čistením pstruhových potokov od plevelných rýb elektrickým agregátom. V oblastiach
mimopstruhových vôd (Sĺňava, horný tok Váhu, sútok Váhu a kanála) bolo v roku 1963
osadené vyše milióna kusov násady, v oblastiach pstruhových vôd (Holeška, Striebornica)
80.000 kusov násady.
V roku 1963 bolo v revíri Miestnej odbočky rybárskeho spolku v Piešťanoch ulovené: 158
pstruhov obecných (celková váha 63 kg), 13 pstruhov dúhovitých (celková váha 5 kg).
Pstruhov bolo ulovené v celkovej váhe 68 kg.
Z nížinných rýb sa ulovilo: 833 kaprov v celkovej váhe 2.641,8 kg, 794 lieňov vo váhe 330
kg, 700 šťúk (celková váha 1.203 kg), 383 zubáčov (váha 555 kg), 93 boleňov (157 kg), 29
sumcov (159 kg), 2.165 plieskačov vysokých (1.316 kg), 4.474 jalcov (3.050 kg), 693 mrén
(626 kg), 9.369 podustiev (4.734 kg), 12 mieňov (8 kg), 6.068 ostriežov o celkovej váhe 559
kg, 328 úhorov (168 kg) a 2.628 bielych rýb (762 kg).
Spolu bolo ulovené 28.740 rýb v celkovej váhe 16.729 kg. V roku 1963 pripadlo na jedného
člena 36,5 kg úlovku.
Na verejné zásobovanie bolo odovzdané 3028 kg. Na pstruhové vody v roku 1963 sa vydalo
73 povoleniek. Hosťovacích povoleniek na vody mimopstruhové bolo: 36 mesačných, 116
týždenných a 45 denných.
Odbor rybárskej patológie vyšetroval zdravotný stav násadových rýb pri ich nakupovaní,
sledoval príčiny hynutia rýb a doporučoval asanačné opatrenia. Vedúcim odboru bol Ján
Bielik.
Odbor čistoty vôd zisťoval rozsah a stupeň znečistenia vody a dával návrhy na zlepšenie
pomerov v otázkach čistoty vody. Vedúcim odboru bol Jozef Rusnák.
Odbor kultúrno-propagačný zabezpečil školenie nových členov, na ktorom sa prebral zákon
o rybárstve, stanovy a premietli sa odborné rybárske filmy. Vedúci bol Ján Tapfer.
Odbor rybolovnej techniky viedol Emil Tlstovič. Zabezpečoval rozhodcovskú skúšku pri
pretekoch o Cenu Sĺňavy, organizoval preteky pionierov-rybárov, ma ktorých sa zúčastnilo
117 mladých rybárov.
Odbor disciplinárny viedol Ladislav Kelečeny. Zároveň bol vedúcim 10-člennej prísažnej
stráže. Jej členovia vykonávali kontrolu na svojom úseku. Disciplinárna komisia riešila 13
priestupkov a jeden priestupok pytlačenia.
Odbor pre prácu s mládežou viedol mládež k správnemu prístupu k rybárskemu športu.
Vedúcim odboru bol Róbert Stipanitz.
Najúspešnejším rybárom Miestnej organizácie v roku 1963 bol Ivan Pazúr, ktorý ulovil 292
kg rýb. Najväčšieho sumca o váhe 13,30 kg ulovil Jozef Drlička.
Predsedom Miestnej organizácie rybárskeho spolku v Piešťanoch v roku 1963 bol inž.
Ladislav Racík, podpredsedom Jozef Hladký, hospodárom Leopold Sordyl, jednateľom Ján
Zábojník, pokladníkom Ján Žlnay. Predsedovia jednotlivých odborov boli členmi výboru.
Miestna jednota požiarneho sboru
Miestna jednota československého požiarneho sboru v Piešťanoch v roku 1963 úspešne
plnila všetky úlohy na ňu kladené. V prvom rade to bola úloha zamedziť požiare v našom
meste. Miestna jednota vychovávala ďalšie kádre pre požiarnu ochranu a to tak, že prevádzala
školenia požiarnych sborov v závodoch, školách a tiež cestou školenia civilnej obrany
obyvateľstva mimo zamestnania.

Miestna jednota v Piešťanoch v roku 1963 mala 102 členov. Jej predsedom bol František
Jahoda. Výborové schôdzky sa konali dvakrát za mesiac, členské dvakrát do roka.
Miestna jednota z radov mladých požiarnikov mala zriadený divadelný krúžok, ktorý vyvíjal
dobrú činnosť. Miestna jednota si vytvorila vlastný dychový súbor, ktorý po niekoľko rokov
vystupoval na rôznych verejných podujatiach v našom meste. Dychový súbor pod vedením
Vojtecha Bartovica sa zúčastnil na celoštátnej súťaži v rámci kola súťaže tvorivosti mládeže
a v kategórii mladších vyhral celoštátnu súťaž v Prahe. Za svoju činnosť členovia súboru
boli odmenení zahraničným zájazdom do Nemeckej demokratickej republiky. Dychový
súbor prevzal podnik Prema v Piešťanoch.
Zdravotníctvo v našom meste
V Piešťanoch je 6 obvodov, v ktorých na jedného lekára pripadlo asi 4.600 obyvateľov.
V závode Presná mechanika bola zriadená závodná ambulancia s polovičným úväzkom
a zubná ambulancia na jednu štvrtinu úväzku. Za prvý polrok 1963 obvodnými lekármi bolo
prevedených 51.685 ordinácií, pričom bolo ošetrených 2.281 osôb. Ďalej bolo prevedených
3.044 preventívnych prehliadok. V roku 1963 v Piešťanoch sa nevyskytli prípady ochorenia
na obrnu ani chrípková epidémia.
V roku 1963 v Piešťanoch bolo 111 lekárov, z toho 75 lekárov je v Ústave národného zdravia,
23 v Štátnych kúpeľoch Piešťany, 11 vo Výskumnom ústave reumatických chorôb a 2 lekári
pracujú vo Vojenskom liečebnom ústave Piešťany.
Jazykové kurzy v Piešťanoch
Prudký rozvoj vedy a techniky v Piešťanoch aj každým rokom stúpajúci počet návštevníkov
z cudzích krajín vyžadujú znalosti cudzích rečí. Túto potrebu pociťujú najmä zamestnanci
v doprave a spojoch, v kúpeľoch, lekárskych ambulanciách, hoteloch a obchodoch.
Viaceré závody v snahe čím skôr vyplniť u svojich zamestnancov medzeru vo vedomostiach
cudzích rečí poriadajú kurzy cudzích rečí priamo na pracoviskách. Tak napr. zamestnanci
Štátnych kúpeľov v Piešťanoch sa učia ruštinu, nemčinu a angličtinu, Rozvoj mal vlastné
kurzy španielčiny, Presná mechanika poriada kurzy ruštiny a nemčiny. Žiaci Strednej
všeobecnovzdelávacej školy sa okrem ruštiny učia aj nemčinu, francúzštinu a latinčinu. Na
Hotelovej škole sa vyučuje piatim cudzím jazykom: ruštine, nemčine, angličtine, francúzštine
a španielčine.
Veľa mladých i starších občanov sa učí cudzím rečiach v kurzoch Kultúrneho a spoločenského
strediska v Piešťanoch. V roku 1963 sa tu učilo jazyk anglický 57 občanov, jazyk nemecký
398 a jazyk francúzsky 9 ľudí.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch má aj hudobné kurzy. Hre na husliach, klavíri,
harmonike, gitare a na dychových nástrojoch 290 žiakov vyučuje 11 učiteľov.
Výrobná bilancia piešťanských podnikov
Podniky riadené ústrednými orgánmi a národnými výbormi vyšších stupňov splnili svoje
úlohy v roku 1963 takto: Mlyny a cestovinárne na 101,5 %, Tesla na 107,6 %, Presná
mechanika na 103,6 %, Chirana na 101,8 %, Československé automobilové opravovne na
104 %, Československá štátna automobilová doprava na 102,5 %,
Podniky miestneho priemyslu a výrobných družstiev splnili svoje úlohy takto:
Vkus na 107,2 %, Technické služby na 92,1 %, Kovovýroba na 100 %, Tvorba na 187 %,

Piešťanka na 117 %, Vzorobuv na 96,5 %.
Komunálne služby mesta Piešťany.
Komunálne služby mesta Piešťany poskytujú všestranné platené služby obyvateľstvu mesta.
Zložkami komunálnych služieb sú: osobná a dodávková taxislužba, mestské dopravné
služby, práčovňa, chemická čistiareň, holičstvo, kaderníctvo a kozmetika, požičovňa –
svadobka, pohrebníctvo, fotoslužba, kominárstvo, kvetinárstvo a záhrada, oprava a šitie
prádla, maliarstvo a pílenie dreva. V práčovni Komunálnych služieb mesta Piešťany v roku
1963 sa vypralo 278 ton prádla a vyčistilo sa 14,2 ton šatstva.
Taxislužba prepravila 9.428 osôb, lodná doprava 8.429 osôb, v holičstve sa obslúžilo 117.000
zákazníkov, v kaderníctve a kozmetike 64.500. Celková tržba Komunálnych služieb mesta
Piešťany v roku 1963 bola 3,590.500 Kčs.
Domová správa v Piešťanoch
V roku 1963 spravovala Domová správa v Piešťanoch 158 budov, ktoré majú 1.425 bytových
jednotiek. Okrem toho v riadení Domovej správy bolo 152 prevádzkových jednotiek. Príjmy
Domovej správy v roku 1963 činili 955.000 Kčs, výdavky 2,418.000 Kčs. Z tejto sumy
pripadlo na údržbu 732.000 Kčs.
V roku 1963 mala Domová správa 47 zamestnancov.
Úspech piešťanského Automotoklubu
Automotoklub pri Západoslovenských tehelniach v Piešťanoch, usporiadateľ známych
motocyklových pretekov Cena Slovenska, vyškolil niekoľko sto vodičov malých motocyklov
a člen klubu Vojtech Anderle získal do súťaže „Jazdím bez nehody“ vyše 800 motoristov.
Za dlhoročnú obetavú prácu udelil Sväzarm piešťanskému Automotoklubu najvyššie
sväzarmovské vyznamenanie „Zlatý odznak za obetavú prácu“.
Dánski reumatológovia v Piešťanoch
V októbri 1963 Štátne kúpele v Piešťanoch navštívili dánski reumatológovia a to: dr. Ole
Sylvest, dr. Gunnar-Krogh Lund, dr. Ole Remvig, dr. Sven Brimberg, dr. Flemming Bro
a tajomník Sväzu dánskych reumatikov v Kodani Aage Reimer.
Menovaných pozvalo Ministerstvo zdravotníctva, aby sa oboznámili s naším socialistickým
kúpeľníctvom a s jeho výsledkami.
Dánski lekári sa pri svojej návšteve podrobne informovali o Piešťanoch. Prezreli si všetky
liečebné zariadenia, prírodné liečivé zdroje, oboznámili sa s komplexnou kúpeľnou liečbou.
Zoznámili sa i s detským oddelením a veľmi priaznivo posudzovali prácu Výskumného ústavu
reumatických chorôb. Pri rozlúčke dr. Sylvest povedal: „Sme všetci milo prekvapení, lebo
v Piešťanoch sme našli viac, ako sme podľa vašich informácií z minulého roka očakávali“.
Významný zlepšovací návrh
Bratia Brezovanovci, Michal a Anton, známi piešťanskí maséri v Československých štátnych
kúpeľoch, podali zlepšovací návrh na konštrukciu nového typu masírovacieho stola, ktorý
by odstránil námahu maséra a súčasne uľahčil aj boľavým údom pacienta. Návrh schválila
súťažná komisia pri Štátnych kúpeľoch a odovzdala na realizovanie Chirane v Piešťanoch.
Tu zlepšovací návrh bratov Brezovanovcov realizovali Rudolf Komadel a Milan Stríženec.
A tak miesto starého dreveného stola sa zjavil v oddelení vodoliečby Československých

štátnych kúpeľov Piešťany nový masírovací stôl, moderne skonštruovaný, na ktorom je
regulovateľná nielen výška pre maséra, ale aj všetky polohy pacienta. Masírovacie nádoby
sú tiež umiestnené na stole. Nový masírovací stôl si prezrel aj minister zdravotníctva dr.
Plojhar a vyslovil bratom Brezovancom svoje uznanie.
10. výročie Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch
Roku 1963 bol v Piešťanoch založený Výskumný ústav reumatických chorôb. Starostlivosť
o reumatikov bola zdôraznená v Dokumente strany a vlády z roku 1952, ktorý poukázal
na potrebu zintenzívniť boj proti reumatickým chorobám. Vlastným popudom pre
umiestnenie Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch bola okrem iného
i snaha nadriadených orgánov sústrediť problematiku reumatických ochorení do kúpeľného
protireumatického strediska svetovej povesti. Poslaním Výskumného ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch je:
zisťovať výskyt najzávažnejších foriem reumatických chorôb, hľadať príčiny ich vzniku,
postupne objasňovať podstatu chorobných prejavov, preverovať už používané a zavádzať
nové účinné metódy prevencie a liečby reumatických chorôb.
Výskumný ústav reumatických chorôb má 60-posteľové lôžkové oddelenie, klinické
a experimentálne laboratóriá s primeraným prístrojovým zariadením a oddelenie pre
pohybovú liečbu.
Počas 10-ročného jestvovania ústavu riešili pracovníci 81 výskumných úloh. Výsledky
výskumných prác boli kladne hodnotené nielen u nás, ale aj v zahraničí. V rámci spolupráce
krajín socialistického tábora na poli vedeckého výskumu zúčastňuje sa Výskumný ústav
na riešení spoločných výskumných úloh. Má úzky vedecký styk s Institutom revmatizma
v Moskve a s Výskumným ústavu reumatických chorôb vo Varšave. Výskumný ústav
v Piešťanoch úzko spolupracuje s mnohými pracoviskami našich univerzít, najmä
v Bratislave, Olomouci a v Brne, aj s pracoviskami Československej akadémie vied.
V posledných rokoch sa ústav začleňuje i do širšie zameraného boja proti reumatizmu, ktorý
organizuje Svetová zdravotnícka organizácia.
Jedným zo základných poslaní Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch je
prenášanie výsledkov vedeckého bádania do praxe. Tieto úlohy ústav úspešne plní viacerými
spôsobmi. Je to predovšetkým bohatá publikačná a prednášková činnosť. Pracovníci ústavu
uverejnili v posledných 10 rokoch viac ako 120 odborných vedeckých prác v domácej
i zahraničnej odbornej tlači.
Výskumný ústav účinne odovzdáva výsledky výskumu do lekárskej praxe s výučbou v rámci
Slovenského ústavu pre doškolovanie lekárov. Od roku 1961 bola ustanovená pri ústave
subkatedra reumatológie. Každoročne sa poriadajú dva dlhodobé kurzy pre internistov
I. stupňa a ďalší lekári získavajú praktické vedomosti v ústave na školiacich miestach.
Temer všetci lekári na Slovensku, ktorí sa v územných zdravotníckych zariadeniach starajú
o reumatikov, sa odborne školili vo Výskumnom ústave a udržujú s ním stály kontakt.
Pracovníci ústavu sústavne sledujú vývoj celosvetovej reumatológie, overujú si nové
poznatky a zavádzajú ich do lekárskej praxe.
Výskumný ústav reumatických chorôb má 11 lekárov. Riaditeľom ústavu je docent MUDr.
Štefan Siťaj.

Chatová osada pri Sĺňave
V blízkosti jazera Sĺňava sa buduje moderná chatová osada. V roku 1963 tu bolo už 35
drobných, útulných chatiek. Na chatovej osade pri Sĺňave už vyrástla hodnota asi 1,5 milióna
Kčs.
Chatová osada je pred dokončením, ktoré si vyžiada náklad asi 400.000 Kčs. Jej dokončenie
umožní mnohým návštevníkom Piešťan stráviť zaslúžený oddych v peknom prostredí.
Ani jeden balkón bez kvetov
Výbor žien v spolupráci s Komisiou pre okrášlenie a zveľadenie mesta usúdil, že najkrajšou
ozdobou kúpeľného mesta je čistota, zeleň a kvety. V akcii jarného upratovania obrátili sa na
občanov s výzvou, aby sa v priebehu kúpeľnej sezóny odelo naše kúpeľné mesto do zelene
a kvetov. Akcia okrášlenia mesta si vytýčila heslo: Ani jeden balkón bez kvetov!
Členky a aktivistky Výboru žien si dobrovoľne vzali na starosť výzdobu balkónov a oblokov
v nových sídliskách, činžiakoch i v rodinných domkoch. Po meste rozniesli stovky letáčikov
s výzvou, aby nezostal ani jeden balkón bez zelene a kvetov.
Akcia „Ani jeden balkón bez kvetov“ sa stretla s pochopením u občanov Piešťan a prispela
ku skrášleniu nášho mesta.
Televízia, rádio, telefón
V roku 1963 v Piešťanoch bolo 2.102 majiteľov televízorov, 3.877 majiteľov rádioprijímača,
v 855 domácnostiach mali rozhlas po drôte, telefónnych koncesionárov bolo 1.321.
V roku 1963 do Piešťan prichádzalo 3.786 kusov dennej tlače.
Československé štátne kúpele.Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v roku
1963 bol 1.414 postelí. V porovnaní s minulým rokom sa zväčšil lôžkový fond o 18 postelí.
Počet lôžkodní bol 497.605. Na jedného lekára pripadlo 55,7 lôžok. Ošetrovacích dní bolo
492.277.
V roku 1963 sa podali tieto liečebné výkony:
304.603 prírodných liečebných kúpeľov, 120.222 bahenných zábalov, 224.722 masáží
a vodoliečby, 4.524 inhalácií, 64.561 elektroliečby, 185.224 výkonov liečebného telocviku,
18.076 výkonov liečby prácou, 4.163 výkonov liečby podľa metódy Kenny, 90.665 očistných
kúpeľov.
Spolu sa podalo 1,016.760 liečebných výkonov.
Plán liečebných výkonov v roku 1963 sa splnil na 119,3 % a to pri vlastných pacientoch
a pri ambulantných pacientoch bol splnený na 121,2 %.
Počet odliečených pacientov
V liečebných domoch Československých štátnych kúpeľov a Vojenského kúpeľného
ústavu v Piešťanoch v roku 1963 sa odliečilo 20.252 pacientov. Prechodných pacientov –
návštevníkov bolo 1.044, z toho 228 cudzincov.
Sociálne rozdelenie odliečených pacientov bolo takéto:
5.518 robotníkov, 1.200 ich rodinných príslušníkov, 3.950 ostatných zamestnancov, 812 ich
rodinných príslušníkov, 1.165 dôchodcov, 95 ich rodinných príslušníkov, 2.204 domácich
samoplatiacich, 801 cudzincov, 2.130 ambulantne liečených z pridelenia okresných ústavov
národného zdravia, 629 ambulantne liečených a platiacich a 1.125 vojakov a dôstojníkov.

Rozdelenie pacientov zo zahraničia podľa národností bolo nasledovné:
z Albánie 1, z Bulharska 8, z Juhoslávie 2, z Maďarska 39, z Mongolska 1, z Nemeckej
demokratickej republiky 273, z Poľska 82, z Rumunska 6, zo Sovietskeho sväzu 5.
Celkove z ľudovodemokratických štátov na liečení bolo 336 pacientov a 78 prechodných
návštevníkov.
Z kapitalistických štátov bolo 465 pacientov a tomu 150 prechodných návštevníkov:
z Anglicka 20, z Belgicka 33, z Dánska 40, z Fínska 73, z Francúzska 12, z Holandska
15, z Nórska 7, z Nemeckej spolkovej republiky 40, z Rakúska 165, zo Švajčiarska 2, zo
Švédska 16, z Talianska 16, z Argentíny 1, z Brazílie 1, z Chile 2, z Ekuadoru 2, z Kanady
36, z Mexika 2, z Uruguay 2, zo Spojených štátov severoamerických 97, zo Zjednotenej
arabskej republiky 1, z Ghany 1, z Južnej Afriky 3, zo Sierra Leone 1, zo Sudanu 1, z Indie
1, z Indonézie 2, z Izraelu 15, z Japonska 1, z Austrálie 4.
Celkový počet zahraničných návštevníkov v roku 1963 bol 1.029, z toho 801 pacientov
a 228 prechodných návštevníkov.
Významné osobnosti zo zahraničia
Z význačnejších zahraničných osobností na liečení v Piešťanoch v roku 1963 boli:
Van der Lenk Kurt, lekár z Amsterdamu, dr. Langhaus Georg, univerzitný profesor, Rostock,
Nemecká demokratická republika, dr. Gehring Michael, námestník ministra zdravotníctva,
Nemecká demokratická republika, Rónay Sándor, diplomat, Budapešť, Fleischer Jack,
veľvyslanecký radca v Prahe, Spojené štáty severoamerické, Edgar Walter, riaditeľ obchodnej
spoločnosti v Londýne, dr. Kallay Gyula, minister, Budapešť, Langlet Karl, novinár, Dánsko,
Scholz Paul, viceprezident, Berlín, Nemecká demokratická republika, Schlauger Iser,
riaditeľ Sydney, Austrália, Daszewska-Bonacka Eva, herečka z Varšavy, Delannoy Jean,
riaditeľ, Molenbeck, Belgicko, dr. Berezky Albert, evanjelický biskup, Budapešť, Tierse
Hildegard, operná speváčka, Magdeburg, Nemecká demokratická republika, Forchhammer
Sverre, redaktor, Kopenhagen, Dánsko, Vibeke Warlew, operná speváčka, Dánsko, Ioneda
Yoskihiro, diplomat v Prahe, Japonsko, Farid Izmail, diplomat, Egypt, Lang Otto, riaditeľ
divadla, Berlín, Nemecká demokratická republika, Schmutz Johannes, riaditeľ, Haag,
Holandsko, Seral Gerald, redaktor, Londýn, Hietalahti Viktor, zástupca ministra vnútra,
Helsinky, Fínsko, Lűnpea Holger, riaditeľ banky, Helsinky, Lewinski Anton, diplomat
Viedeň, Reiner Aage, riaditeľ, Kopenhagen, Dánsko, Kroch-Lund Inge, lekár, Kopenhagen,
Xhindolli Quanije, vyslanec, Berat, Albánsko, Godoy Isidore Bravo, tajomník, Chile,
Pietrusiewicz Stefan, minister stavebníctva, Poľsko, Friedlander Paul, spisovateľ, Nemecká
demokratická republika, Englander Paul, konzul, Rakúsko, Van Brugger, Leendert, novinár,
Holandsko, Russel Paul, novinár, Holandsko, Talas Olavi, riaditeľ banky, Fínsko.
V roku 1963 piešťanské kúpele navštívili tieto delegácie: holandskí reumatológovia prof.dr.
Van der Meer, dr. J.P. Kugel a dr. W. de Haas. Ďalej dánski reumatológovia dr. Ole Sylvest,
dr. Gunnar-Krogh Lund, dr. Ole Remvig, dr. Sven Brimberg, dr. Bro Flemming.
Investície a generálne opravy
Plán stavebných investícií Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch predpokladal
v roku 1963 náklady 3,850.000 Kčs. Plán bol splnený na 2,757.000 Kčs, t.j. na 71,6 %.
V roku 1963 i naďalej sa pokračovalo na výstavbe hospodárskej časti za Obtokovým ramenom

Váhu. Jej výstavba v roku 1963 si vyžiadala sumu 2,400.000 Kčs. Prístavba objektu Ilček sa
previedla nákladom 357.000 Kčs.
Plán nestavebných investícií bol stanovený sumou 1,669.000 Kčs. Za tento obnos
Československé štátne kúpele v Piešťanoch zadovážili elektroliečebné a laboratórne stroje
a prístroje, kuchynské zariadenie a rôzne predmety, slúžiace len skvalitneniu služieb.
Plán generálnych opráv bol určený sumou 2,845.000 Kčs a v roku 1963 bol splnený na 95
%, t.j. sumou 2,541.000 Kčs.
Previedli sa tieto práce: generálna oprava Thermie v sume 2,211.000 Kčs, generálna oprava
Riviéry sumou 299.000 Kčs a generálna oprava verejného osvetlenia v sume 31.000 Kčs.
Na kúpeľnom ostrove sa pokračovalo na rozširovaní 8 ha parku. V roku 1963 sa vysadilo
ďalších 350 stromkov a 9.000 okrasných kríkov a ruží. Pracovníci Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch na okrášlení svojho pracoviska a okolia, ako aj na Jednotnom
roľníckom družstve v Piešťanoch a Kocuriciach odpracovali 5.146 brigádnických hodín
v hodnote 25.730 Kčs
Kultúrno-osvetová činnosť v roku 1963
V roku 1963 v Piešťanoch kultúrno-osvetovú činnosť organizovali a vyvíjali tieto zariadenia:
Kultúrne a spoločenské stredisko, Miestna ľudová knižnica, Mestské múzeum, kino
Moskva, kultúrne oddelenie Československých štátnych kúpeľov Piešťany a závodné kluby
Československých štátnych kúpeľov, Mlynov a cestovinární, Tesly a Premy.
Činnosť Kultúrneho a spoločenského strediska mesta Piešťany
Činnosť tohto najväčšieho kultúrneho a spoločenského zariadenia v našom meste spočívala
v organizovaní prednášok, v krúžkovej činnosti, v kultúrno-spoločenskej činnosti, v názornej
agitácii a propagácii a v prevádzaní výstav. Dôležitou náplňou je aj príprava a riadenie
priebehu Piešťanského festivalu.
V prednáškovej činnosti hlavnou úlohou bolo zoznamovanie pracujúcich s myšlienkami
marxizmu-leninizmu a výchova k vedeckému svetonázoru. V tom zmysle stredisko
organizovalo odborné prednášky, na ktorých prednášali lektori Okresného výboru KSS,
Krajského alebo Ústredného výboru a lektori Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých
poznatkov. S úspechom sa absolvoval druhý ročník Ľudovej akadémie z odboru astronómie
a jeden ročník Univerzity mladých o súčasnej českej a slovenskej literatúre. V týchto cykloch
odznelo v roku 1963 celkom 28 prednášok za priemernej účasti 31 poslucháčov na jednu
prednášku.
Ďalej prebiehala Ľudová akadémia na tému: Teória a dejiny výtvarného umenia a Ľudová
akadémia „Medzinárodné vzťahy“.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1963 malo tieto krúžky: fotofilm, krúžok
rozhlasový, včelársky a ovocinársky. Všetky krúžky pracovali podľa plánu, vypracovaného
na rok. O svojich úspechoch informovali širokú verejnosť odbornou prednáškovou činnosť
a poriadaním výstav zo svojich prác.
Jadrom kultúrno-spoločenskej činnosti bolo zabezpečenie Piešťanského festivalu. Okrem
toho Stredisko zabezpečovalo divadelné programy, estrádne vystúpenia. Usporiadalo cykly
výchovných koncertov pre mládež a okrem toho aj cyklus „Hudobná mládež“, určený pre
pracujúcich mladých ľudí zo závodov.
V názornej agitácii a propagácii Kultúrne a spoločenské stredisko dosiahlo tiež dobré

výsledky. Vydávali sa rôzne propagačné materiály k jednotlivým politickým a kultúrnym
akciám. Ako formy názornej agitácie sa používali panely, pútače, transparenty, letáky, fotonoviny, vývesné skrinky, miestny a drôtový rozhlas a Kúpeľný časopis Piešťany, ktorý
verejnosť vysoko hodnotila. Jeho 5 výtlačkov bolo pravidelne expedované do knižnice
Organizácie spojených národov v New Yorku.
Kultúrne a spoločenské stredisko v novom roku 1963 usporiadalo tieto výstavy: Poľská detská
kresba, Rusko-turecká vojna 1877-78 v obrazoch, Bulharsko v obrazoch akademického
maliara O. Holasa, Súčasné české maliarstvo, Výber zo slovenského maliarstva, Súčasná
tvorba akademického maliara Matejku, Beethoven a naše krajiny.
V roku 1963 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch usporiadalo úhrnne 63
kultúrnych podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 18.611 návštevníkov. Tržby z týchto podujatí
činili 744.500 Kčs. Kultúrne a spoločenské stredisko poriadalo aj jazykové kurzy. V roku
1963 kurzy nemčiny navštevovalo 378 detí, kurz angličtiny 120 dospelých. Prebiehal aj
kurz španielčiny. Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch malo 24 pracovníkov.
Miestna ľudová knižnica
Ku dňu 31. decembra 1963 Miestna ľudová knižnica v Piešťanoch mala 31.026 kníh. Bolo
91.625 výpožičiek, 3.913 čitateľov a tržby od obyvateľov činili 10.800 Kčs.
Mestské múzeum v Piešťanoch – 30. výročie
Mestské múzeum v Piešťanoch aj v roku 1963 pravidelne navštevovali pacienti jednotlivých
liečebných domov a žiaci miestnych škôl. Návštevnosť bola 23.960 osôb. Múzeum
v spolupráci s Mestskou galériou v Bratislave uskutočnilo vo výstavnej miestnosti kina
Moskva viac výstav obrazov.
V roku 1963 uplynulo 30 rokov od založenia múzea v Piešťanoch. K jeho otvoreniu došlo
29. júna 1933 za veľkej účasti domácich i zahraničných kúpeľných hostí. I keď múzeum
až do roku 1951 bolo otvorené len v letných mesiacoch, v priebehu 30 rokov ho navštívilo
okolo 200 tisíc návštevníkov. Priekopnícku prácu pri založení múzea urobila Piešťanská
múzeálna spoločnosť, založená v októbri 1930, ktorá jestvovala do roku 1950. Za dvadsať
rokov svojej existencie spoločnosť vykonala kus záslužnej práce. Pri budovaní piešťanského
múzea riaditeľstvo kúpeľov získalo spoluprácu viacerých známych odborníkov ako boli dr.
Antonín Václavík, dr. J. Neustupný, univerzitný profesor Karel Domin, profesor J. Eisner,
profesor Jaroslav Holečka a ďalší.
Od r. 1951 piešťanské múzeum patrilo do správy Okresného národného výboru v Piešťanoch.
V rokoch 1957 a 1958 sa uskutočnila preinštalácia múzea, ktorá trvá dodnes. Po územnej
organizácii múzeum stratilo charakter okresného múzea a začalo sa špecializovať. Mestské
múzeum v Piešťanoch má sa sústrediť na dokumentáciu slovenského kúpeľníctva. V múzeu
sa vytvorilo balneologické oddelenie, ktoré postupne sa bude rozširovať tak, aby podalo
ucelený obraz o prírodných liečivých zdrojoch Slovenska a o ich liečebnom využití od
najstarších čias až podnes.
Kino Moskva. Počet predstavení v kine Moskva v roku 1963 bol 1.267, celkový počet
návštevníkov 322.891 a tržby činili 1,135.900 Kčs.

Kultúrne oddelenie Československých štátnych kúpeľov
Okrem hodnotnej liečby pacienti v kúpeľnom prostredí nášho mesta majú k dispozícii aj
hodnotnú kultúru. Kultúrna činnosť v našich kúpeľoch v roku 1963 pozostávala z vedeckoosvetovej propagácie a z kultúrno-spoločenských akcií. Československé štátne kúpele majú
aj vlastnú hodnotnú knižnicu, v ktorej v roku 1963 bolo 7.319 kníh. V roku 1963 odznelo pre
kúpeľných pacientov 141 prednášok a besied, ktorých sa zúčastnilo 11.500 návštevníkov.
Premietlo sa 134 vedecko-osvetových filmov za účasti 6.360 návštevníkov. Osvetových
a zdravotníckych prednášok bolo 145 s účasťou 13.300 osôb. Z kultúrno-spoločenských akcií
bolo 6 vystúpení súborov Ľudovej umeleckej tvorivosti s účasťou 1.780 návštevníkov, 182
koncertov s účasťou 35.800 osôb, 6 divadelných predstavení s účasťou 510 návštevníkov,
16 estrád s účasťou 4.760 osôb.
Ďalej bolo 451 exkurzií a výletov s celkovou účasťou 17.300 osôb, 572 tanečných zábav
a veselíc s účasťou 43.680, 92 filmových predstavení umeleckých filmov s účasťou 11.200
návštevníkov.
Ostatných kultúrno-spoločenských akcií bolo 218, účasť na nich bola 17.480 návštevníkov.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch mali 5 kultúrno-osvetových pracovníkov: 4
kultúrni referenti a 1 knihovník.
V roku 1963 v kúpeľnej sezóne účinkoval kúpeľný orchester.
Pohyb obyvateľstva
Roku 1963 v Piešťanoch sa narodilo 310 detí, z toho bolo 163 chlapcov a 147 dievčat.
Zomrelo 164 ľudí, 82 mužov a 82 žien. V roku 1963 z Piešťan sa vysťahovalo 384 občanov,
184 mužov a 200 žien. Celkový prírastok obyvateľstva za rok 1963 v Piešťanoch bol 346
ľudí. Prisťahovalo sa 696 občanov, 352 mužov a 344 žien. V roku 1963 v Piešťanoch sa
uzavrelo 131 sobášov, rozviedlo sa 12 manželstiev.
K 31. decembru 1963 Piešťany mali 19.947 obyvateľov, z toho bolo 9.519 mužov a 10.428
žien.
Počasie v roku 1963
V prvých mesiacoch roka klesla teplota značne pod priemer. Počnúc januárom mrazy trvali
až do začiatku apríla. Značné ochladenie spôsobil vpád studeného arktického vzduchu od
severu, ktorý prenikol až do stredného Talianska.
Najchladnejším dňom v Piešťanoch v roku 1963 bol 2. február, kedy o 7. hod. ráno teplota
poklesla na mínus 27,5°C prízemného mrazu, pričom teplota vzduchu bola mínus 21,6°C.
Studenú zimu vystriedalo teplejšie leto. Dňa 7. augusta 1963 teplota dosiahla maximum a to
33,9°C. Teplota 25° a viac bola v 75 dňoch.
Po celý rok pršalo pomerne rovnomerne, až na apríl, ktorý bol najsuchším mesiacom roka.
Najviac zrážok bolo zaznamenané v júni a to 129 litrov/m2. Búrkových dní bolo 36; slnko
svietilo 2033 hodín. Po stránke poľnohospodárskej rok 1963 možno hodnotiť kladne, zvlášť
dobre sa darilo obilninám, cukrovej repe a vinnej réve.

Rok 1964
V roku 1964 Mestský národný výbor v Piešťanoch, jeho funkcionári a pracovníci
zabezpečovali v prvom rade plnenie všetkých úloh, vyplývajúcich zo straníckych a vládnych
uznesení a z uznesení vyšších národných výborov. Sústavnú pozornosť a pomoc venoval
miestnemu Jednotnému roľníckemu družstvu, uskutočňoval kontrolnú činnosť v podnikoch
nášho mesta, zabezpečoval rozvoj služieb obyvateľstvu, výstavbu a plynulé zásobovanie.
V roku 1964 Mestský národný výbor intenzívne sa zaoberal rozvojom kúpeľníctva
a cestovného ruchu a to s perspektívnym zameraním na roky 1965 – 1970. Plénum Mestského
národného výboru zasadalo v roku 1964 6 razy a Rada 27 razy a prijala 213 uznesení.
Zápisy do kroniky mesta Piešťany za rok 1964 svedčia tak o činorodej práci Mestského
národného výboru ako i o ďalšom raste a zveľaďovaní nášho mesta.
Voľby do MsNV v Piešťanoch
Dňa 14. júna 1964 na celom území našej republiky konali sa voľby do Národného
zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, národných výborov všetkých stupňov a voľby
sudcov.
Do zoznamu voličov v Piešťanoch bolo zapísaných 13.948 občanov, z nich sa volieb
zúčastnilo 13.763, t.j. 98,7 %. Voliči odovzdali 13.717 platných hlasov, z nich bolo 13.682
pre kandidátov Národného frontu, t.j. 99,7 %.
V Piešťanoch bolo zvolených 60 poslancov Mestského národného výboru a to:
Zelka Pavol, Ján Palec, Michal Záhurančík, Tomáš Káčerek, Štefan Kubo, Teodor Malík,
Mária Vavrovičová, Mikuláš Kičin, Jozefína Čúzyová, Karol Amcha, Pavol Melicher,
Zuzana Hroncová, Leopold Sordyl, Ján Halás, Emil Záhoranský, Štefan Kuropka, Ján Belan,
Jozef Hašan, Jaroslav Demčuk, Irena Semíková, Jozef Radošinský, dr. Anna Vršanská,
Daniel Kunic, inž. Jozef Kočár, Alexander Šnajdár, Alojz Soukup, Rudolf Nedorost, inž.
Ľudovít Šlahor, Eva Kusá, Július Švarc, Mária Zaťková, Jozef Košinár, Milan Čambor,
Rudolf Ondris, Edita Bartovicová, Magda Juráková, Daniela Rusnáková, Ľudmila Gežová,
promovaný ekonóm Juraj Nosko, Helena Némethová, inž. Jozef Miezga, inž. Soňa Švecová,
Ľudovít Bango, Ľudmila Moravčíková, Ondrej Daniš, Mária Radoská, Michal Roták, Jozef
Hajšo, Jozef Kalnický, Jozef Ondris, Rudolf Habán, Jozef Bábsky, Mária Nižňanská, Jozef
Janiska, Alojz Varžák, dr. Ferdinand Valach, Michal Kamačaj, Ján Kiňo, Jozef Michálek,
Pavol Bajzík.
Z počtu novozvolených poslancov je 16 žien a 44 mužov. Podľa zamestnania je 25 robotníkov,
4 družstevníci a 31 príslušníkov pracujúcej inteligencie.
Dňa 4. júla 1964 bolo v liečebnom dome Slovan ustanovujúce plenárne zasadnutie Mestského
národného výboru v Piešťanoch, ktoré viedol Emil Záhoranský.
Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka.
Za predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch bol zvolený Štefan Kubo, za
podpredsedu Karol Amcha, za tajomníka Jozef Radošinský, za predsedu Miestneho
hospodárstva promovaný ekonóm Juraj Nosko.
Voľba členov Rady
Za členov Rady Mestského národného výboru boli zvolení: Karol Amcha, Rudolf Habán,
inž. Jozef Kočár, Jozef Košinár, Štefan Kubo, prom. ekonóm Juraj Nosko, inž. Teodor

Malík, major Jozef Michálek, Jozef Radošinský, Július Švarc, dr. Ferdinand Valach, dr.
Anna Vršanská, Emil Záhoranský.
Komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch a ich zloženie
Na prvom plenárnom zasadnutí Mestského národného výboru dňa 4. júla 1964 boli vytvorené
stále komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Plánovacia komisia: Karol Amcha, predseda, Štefan Kuropka, podpredseda, Dominik
Margetín, tajomník. Členovia komisie: inž. Jaroslav Demčuk, Magda Juráková, Mária
Radoská, Alojz Varžák, Ján Číž, Imrich Ondrejko, Ladislav Škrovánek, inž. Jozef Taraba.
Finančná komisia: inž. Jozef Kočár, predseda, Jozef Bábsky, podpredseda, Ján Číž, tajomník.
Členovia komisie: Daniela Rusnáková, Mária Vavrovičová, Jozef Hašan, Michal Kamačaj,
Jozef Peráček, Viliam Baďura, Štefan Gogoľ, Ivan Prištic.
Poľnohospodárska komisia: inž. Teodor Malík, predseda, inž. Jozef Miezga, podpredseda,
Bohuslav Janský, tajomník. Členovia komisie: Jaroslav Balšan, inž. Miloš Benko, Ján Halás,
Mikuláš Kičin, Ján Palec, dr. Milan Škarka, Jozef Vojtko, Pavol Zelka.
Komisia pre ochranu verejného poriadku: major Jozef Michálek, predseda, Alojz Soukup,
podpredseda, Michal Šugra, tajomník. Členovia komisie: Michal Ábel, Ján Belan, Jozefína
Čúzyová, Jaroslav Michálek, Ľudmila Moravčíková, Michal Roták, Ján Straka, Michal
Záhurančík.
Komisia miestneho hospodárstva a obchodu: Juraj Nosko, predseda, Milan Čambor,
podpredseda, Rudolf Kvasnica, tajomník. Členovia komisie: Karol Čapka, Michal Gajdošík,
Jozef Hajšo, Jozef Janiska, Tomáš Káčerek, Jozef Ševčík, inž. Soňa Švecová.
Kúpeľno-zdravotná komisia: dr. Ferdinand Valach, predseda, dr. Anna Vršanská,
podpredseda, Štefan Grúň, tajomník. Členovia komisie: dr. Ladislav Bertoli, Lýdia Gežová,
dr. Ján Kováč, Helena Némethová, Mária Nižňanská, dr. Pavol Škodáček.
Komisia školstva a kultúry: Emil Záhoranský, predseda, Daniel Kunic, podpredseda,
Rudolf Beták, tajomník. Členovia komisie: Mária Halečková, Ján Kiňo, Eva Kusá, Mária
Nováková, Valér Vavro, Ján Valapka, Mária Zaťková.
Komisia výstavby: Jozef Košinár, predseda, Leopold Sordyl, podpredseda, Rudolf Horoško,
tajomník. Členovia komisie: František Čirka, Pavol Bajzík, Ondrej Daniš, Karol Hornák,
inž. Ján Gáži, Rudolf Ondris, inž. Štefan Stanek, inž. Pavol Sumer, inž. Ľudovít Šlahor,
Alexander Šnajdár.
Komisia sociálneho zabezpečenia: Július Švarc, predseda, Zuzana Hroncová, podpredseda,
Štefan Grúň, tajomník. Členovia komisie: Štefan Kubo st., Jozef Ondris, Irena Semíková,
Zuzana Šestáková.
Komisia cestovného ruchu: Rudolf Habán, predseda, Juraj Nosko, podpredseda, Vilma
Flosníková, tajomníčka. Členovia komisie: dr. Ladislav Bertoli, Ján Číž, dr. Ladislav Hansko,
Jozef Kalnický, Rudolf Kvasnica, Emil Macko, Dominik Margetín, Pavol Melicher, Michal
Mihálik, Rudolf Nedorost, Júlia Nižňanská, Anton Pastírik, Ivan Ševčík, Jana Vašková.
Na ustanovujúcej schôdzi boli zriadené tieto odbory Mestského národného výboru: Finančný
odbor – vedúci Ján Číž, plánovací odbor – vedúci Dominik Margetín, Odbor miestneho
hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu – vedúci Rudolf Kvasnica, odbor školstva
a kultúry – vedúci Rudolf Beták, odbor pre veci vnútorné – vedúci Michal Šugra, odbor
výstavby – vedúci Rudolf Horoško.

Poslanci Okresného národného výboru.
Z občanov mesta Piešťany za poslancov Okresného národného výboru v Trnave boli zvolení:
Karol Amcha, Mária Čuridlová, Ľubomír Čermák, Mária Hrnková, Tibor Kuna, Ján Mišák,
Karol Nikodem, dr. Štefan Manca, Anna Švecová, Jana Vašková, Anna Vrbová.
Za poslanca do Krajského národného výboru bol zvolený Štefan Kubo a za poslankyňu do
Slovenskej národnej rady Višňovcová. Štefan Kuropka, obyvateľ Piešťan, bol zvolený za
poslanca Národného zhromaždenia.
Voľby sudcov.
S voľbami do Národného zhromaždenia Slovenskej národnej rady a národných výborov
všetkých stupňov sa konali aj voľby sudcov. V Piešťanoch do okresného súdu bol zvolený
jeden sudca z povolania a 26 sudcov popri zamestnaní.
Za sudcu z povolania bol zvolený Timotej Neščák, narodený v Hlohovci a tam bývajúci.
Z obyvateľov Piešťan za sudcov popri zamestnaní boli zvolení: Alojz Šutek, Ondrej Ontko,
Anton Spáčil, Ružena Depešová, Mária Škodová, Františka Vráblová, Štefan Prištic,
Margita Šebová, Jiřina Ábelová, Helena Sedláková, Anna Brezinová, Ľudovít Kočí, Štefan
Lehuta, Jozef Petlák, Katarína Vojteková, Alojz Baláž, Mária Štefková, Alojz Beles, Anna
Nedorostová, Albína Janisková, Osvald Šopík, Ján Valapka, Edita Belhová, Emil Habán,
Marta Nešťuková, Štefan Zelenay.
Loď „Adam Trajan“
V júni 1964 začala svoju plavbu na jazere Sĺňava nová výletná loď „Adam Trajan“. Loď
vyrobili v maďarských lodeniciach vo Váci a kúpili ju Komunálne služby mesta Piešťany
za 670.000 Kčs. Loď je určená pre 150 cestujúcich, má dva motory po 85 konských silách,
je 26,5 m dlhá, 5,33 m široká a jej maximálny ponor je 1,04 m.
IX. Piešťanský festival
Piešťanský festival v roku 1964 bol zameraný k oslavám 20. výročia Slovenského národného
povstania a k Roku českej hudby.
K týmto dvom významným výročiam bolo vo festivalom programe zameraných 5
festivalových podujatí. Vyše 70 podnikov a JRD z Piešťan a ďalších miest prebrali nad 16
divadelnými inscenáciami a koncertami Piešťanského festivalu v roku 1964 patronát, čím
urobili Festival vecou všetkých pracujúcich a sprístupnili ho širokým masám.
Slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu bolo 13. júna 1964 za prítomnosti námestníka
povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru s. Augustína Michaličku
a ďalších predstaviteľov nášho politického a kultúrneho života. Prvým slávnostným
zahajovacím predstavením bola „Jej pastorkyňa“, opera Leoša Janáčka v podaní štátneho
divadla z Brna. Päť festivalových podujatí odznelo na počesť 20. výročia Slovenského
národného povstania a v rámci osláv Roku českej hudby odzneli 3 jubilejné koncerty a to:
k 110. výročiu narodenia Leoša Janáčka, k 80. výročiu smrti Bedřichu Smetanu a k 60.
výročiu smrti Antonína Dvořáka.
Piešťanský festival vo svojich festivalových podujatiach opieral sa o vystúpenia Symfonického
orchestra hlavného mesta Prahy, Slovenskej filharmónie, Gottwaldovskej filharmónie
a Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu. V rámci divadelných predstavení
zavítali na Piešťanský festival opera a balet Slovenského národného divadla z Bratislavy,

Štátneho divadla z Brna, divadla Jozefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice, Nová scéna
z Bratislavy, Štátne divadlo z Košíc a baletná skupina sólistov Národného divadla v Skopje
z Juhoslávie.
Zo zahraničných umelcov hostil festival umelcov z piatich štátov. Na škodu Piešťanského
festivalu sa neuskutočnili vystúpenia Igora Bezrodného zo Sovietskeho sväzu a koncert
Orchestra da Camera di Firenze z Talianska.
Najúspešnejším festivalovým predstavením v amfiteátri bola inscenácia Verdiho opery
„Nabucco“ v podaní Štátneho divadla z Košíc. Zo zahraničných umelcov sa dostalo najväčšieho
uznania sólistom Štátnej opery v Budapešti, ktorí svojimi výkonmi i dramaturgickou úpravou
programu strhli obecenstvo.
Cyklus „Piešťanský festival deťom“ bol na hudobných slávnostiach v roku 1964
najúspešnejším zo všetkých doteraz poriadaných cyklov. Takmer 10.000 detí zaplnilo dve
predstavenia rozprávky Márie Rázusovej Martákovej „Soľ nad zlato“.
Výdavky na Piešťanský festival v roku 1964 činili 356.112,75 Kčs. Návštevnosť bola
väčšia ako v roku 1963, i keď predstavenie opery „Čarostrelec“ bolo zmarené nepriaznivým
počasím.
V roku 1964 festival sa propagoval na autonálepkách, zápalkových krabičkách, ktorých sa
vyrobilo milión a pohľadnicami, ktoré vydalo Vydavateľstvo politickej literatúry v počte
3.000. Okrem toho festival sa propagoval tlačou, rozhlasom, letákmi. Tlač priniesla veľa
článkov o Piešťanskom festivale.
Program IX. Piešťanského festivalu bol tento:
Sobota 13. júna: Leoš Janáček – Jej pastorkyňa, Štátne divadlo z Brna.
Nedeľa 14. júna: Bedřich Smetana – Má vlast. Symfonický orchester, cyklus symfonických
básní.
Štvrtok 18. júna: Nová scéna Bratislava. Mária Rázusová-Martáková: Soľ nad zlato.
Predstavenie v rámci akcie „Piešťanský festival deťom“.
Nedeľa 21. júna: Symfonický orchester Československého rozhlasu. Dirigent Otakar Trhlík.
Sólistka: Klára Havlíková – klavír.
Štvrtok 25. júna: Večer operných árií. Vystúpili: Simandy József – tenor, Melis György
– barytón, Karikó Teréz – soprán, sólisti Štátnej opery v Budapešti. Na programe árie zo
svetového operného reprertoáru.
Sobota 27. júna: Slovenská filharmónia. Dirigent: Jakšič Djura, Juhoslávia. Sólista: Milan
Bauer – husle. A. Obradovič: Kozmonauti. Antonín Dvořák: Rímske fontány. Z. Kodály:
Tance z Galanty.
Nedeľa 28. júna: Slovenské národné divadlo. Na programe: P.I. Čajkovskij – Labutie jazero.
Balet v 4. dejstvách.
Sobota 4. júla: Slovenské národné divadlo; Karl Maria Weber: Čarostrelec. Opera v 3.
dejstvách.
Štvrtok 9. júla: Štátne divadlo v Košiciach. Giuseppe Verdi: Rigoletto. Opera v 4. dejstvách.
Sobota 18. júla: Giuseppe Verdi – Nabucco. Opera v 4. dejstvách.
Piatok 24. júla: Gottwaldovská filharmónia pracujúcich. Dirigent: Eduard Fischer.
Nedeľa 26. júla: Baletný večer sólistov baletu z Juhoslávie.
Štvrtok 30. júla: Pražský komorný orchester.
Nedeľa 2. augusta: Vokálny koncert. Lucille Graham – soprán, Anglicko; Günther Leib
– tenor, Nemecká demokratická republika. Na programe boli piesne a árie zo svetového

repertoáru.
Sobota 8. augusta: Gottwaldovská filharmónia pracujúcich. Dirigent: Eduard Fischer.
Sólista: Albín Berky – violoncello.
VI. Cena Slovenska
V nedeľu 12. júla 1964 konali sa v Piešťanoch tradičné medzinárodné motocyklové
a automobilové preteky, známe pod menom Cena Slovenska. Na VI. ročníku Ceny Slovenska
v Piešťanoch sa opäť zišli poprední naši a zahraniční pretekári. Po prvý raz sa uskutočnili aj
medzinárodné preteky automobilov formule Junior.
V triede do 125 ccm prvé miesto obsadil Ederlein Klaus časom 51:0,53 min., druhé miesto
Rosner Heinz z Nemeckej demokratickej republiky časom 51:42,2 min. a tretie miesto
Leitert Jochen, tiež z NDR, časom 52:31,5 min. Najväčšia rýchlosť bola 111,7 km/hod.
V triede do 250 ccm na prvom mieste bol Rosner Heinz priemernou rýchlosťou 136,4 km/
hod., na druhom náš pretekár František Helikar a na treťom Antonín Pražák. V triede do 350
ccm prvé miesto obsadil František Šťastný časom 1:01:37,6 hod. priemernou rýchlosťou
141,1 km/hod. Šťastný sa na pretekoch umiestnil aj ako najrýchlejší pretekár.
Druhé miesto obsadil František Srna a tretie Gustáv Havel.
Súťaž automobilov bola novinkou Ceny Slovenska. Na štart vozov Formule 3 boli diváci
zvedaví. Pri pretekoch dlho viedol Rakúšan Sklenár na voze anglickej výroby Latos. Ale
jeho stroj vydržal len do 12. okruhu, potom ho predbehol Biczkowski Max z Nemeckej
demokratickej republiky na voze Wartburg a zvíťazil časom 51:50,2. Priemerná rýchlosť
víťaza bola 125,8 km/hod. Druhé miesto obsadil Pfeiffer Christian z Nemeckej demokratickej
republiky, tretie Jozef Brázda z Československej socialistickej republiky. VI. ročník Ceny
Slovenska priniesol najväčší úspech reprezentantom Nemeckej demokratickej republiky
a ich výborným strojom MZ. V triede do 125 ccm obsadili prvých 5 miest, v triede do 250
ccm Rosner získal prvé miesto a aj súťaž automobilov stala sa ich víťazstvom.
Na pretekoch bolo prítomných okolo 70.000 divákov.
Natáčanie filmu v Piešťanoch
V mesiacoch jún a júl 1964 v Piešťanoch sa nakrúcal celovečerný film „Prípad pre obhájcu“.
Film sa nakrúcal v parku za amfiteátrom a podáva dramatický obraz zo života komediantov.
Režisérom filmu bol Hollý a kameramanom Krška. Hlavnú úlohu hral Július Pántik,
obžalovaného Ján Izák a prokurátora Karol Machata.
Pri nakrúcaní filmu pri masových vystúpeniach vypomáhali žiaci Strednej
všeobecnovzdelávacej a Strednej hotelovej školy v Piešťanoch a dobrovoľníci z radov
občanov Piešťan.
Udelenie Pamätnej medaily
Z príležitosti celoštátnych osláv 20. výročia Slovenského národného povstania mnohým
obyvateľom Piešťan bola udelená Pamätná medaila a to buď za priamu účasť v Povstaní
alebo za ilegálnu činnosť proti fašizmu. Pamätná medaila sa udeľovala v Piešťanoch vo
dvoch etapách.
V prvej etape Pamätnú medailu Slovenského národného povstania dostali:
Ján Ábel, MgPh. Edmund Ambra, Jozef Antal, Ján Antal, dr. Ján Antoš, Michal Anjel, Michal

Bališ, Ján Baloc, Vladimír Beláčik, Anna Belanová, Anton Beles, Anton Beníček, Ferdiš
Berinský, Pavol Betko, dr. Ivan Bojko, dr. Igor Brežný, Vladimír Brna, Jozef Boženec,
Štefan Crevohreza, Ľudovít Čamaj, Ján Číž, Ján Cimoradský, Ján Daňo, Vojtech Drahovský,
Ján Dúbrava, Ján Ďurský, Alexander Faltus, Ján Filo, Štefan Folajtár, Jefta Gažič, Jozef
Gallo, Imrich Gallo, Emília Gánocyová, Anna Gavorová, Ladislav Gaži, Anton Glos, Štefan
Grúň, Rudolf Habán, Štefan Hanic, Ján Hanšut, Jozef Hanšut, Jozef Haring, Viktor Haško,
Jozef Holička, dr. František Horváth, Štefan Horňák, Štefan Hricišák, Zuzana Hroncová,
Daniel Chebeň, Slavomír Chorvát, Amália Chupeková, Ernest Janu, Vojtech Javorka, dr.
Ján Juríček, Ján Jurkovič, František Kapitán, Jozef Kmeť, Pavol Kľučovský, Vojtech Kočiš,
Jozef Komadel, Jozef Košinár, Mária Košinárová, Ondrej Koštial, Anna Kováčiková, Štefan
Kovalinka, Jozef Králik, Jozef Kubo, Štefan Kubo st., Alojz Kudláč, Miroslav Kučera,
Daniel Kunic, Gašpar Kusovský, Gustáv Kusý, Michal Lehuta, Miroslav Lisý, Emil Macko,
Martin Magál, Michal Mamrák, Imrich Mandúch, Juraj Margala, Jozef Masaryk, Štefan
Matejka, Jozef Matúš, Matej Mazák, Emil Melicher, Ladislav Melicher, Ladislav Mihálik,
František Michálek, Štefan Mišík, Adam Mitana, Štefan Mlynský, Ján Mokraň, Vladimír
Mosný, Vladimír Nemčič, dr. Mikuláš Neumann, Juraj Nosko, Pavol Novák, Anna NováGottliebová, Viliam Novota, Jozef Ocelka, Jozef Paserín, Rudolf Paserín, Alojz Pinkalský,
Ján Podoba, Štefan Podolský, Anna Poláková, Šimanská, Štefan Prosnan, Ondrej Rehák,
Pavol Rubaninský, Karol Salva, Ján Slaninka, dr. Július Slezáček, Ján Sodoma ml., Ervín
Straka, Alojz Soldan, Ján Šári, inž. Ľudovít Šlahor, Mária Škarková, dr. Juraj Šmálik,
Miroslav Štefánik, Ladislav Šterbinský, dr. Viliam Švec, Jozef Švec st., Martin Šucha,
Rudolf Šulec, Karol Toman, dr. Ľudovít Torma, dr. Štefan Tovary, Alžbeta Turanová, inž.
Juraj Uhliar, Oľga Ušelová, Alexander Urban, Ján Urda, dr. Tibor Urbánek, Zoltán Urway,
Ján Valapka, Jozef Wallenfels, dr. Emil Veselý, Vladimír Vladár, dr. Emanuel Wohlstein,
Viktor Voderadský, Ján Vršanský, Jozef Vatrt, Emil Záhoranský, Michal Zatkalík, Hermína
Zatkalíková, Róbert Žák, Irena Žideková, Ján Židek, Anton Žúbor, Jolana Vavrová, posádka
v Piešťanoch, Štefan Kubo ml.
V druhej etape Pamätnú medailu dostali:
Hedviga Ambrová, Ján Baloc, Štefan Balon, Tibor Bardiovský, Jozef Bartovic, Jozef Benko,
Ján Bílený, Michal Blažo, Jozef Brlaj, Jozef Brunovský, Ján Milan Cibulka, Michal Ďurina,
Anna Faltusová-Švecová, Ján Gajdošík (in memoriam), dr. Ondrej Genčanský, Jozef Grexa,
Teodor Hodul, Ondrej Horniak, dr. Gabriel Horváth, Ján Hrdina, Ladislav Hrmo, Ján Hudec,
Mária Chlapíková, Ján Chorváth, Michal Chrenko, Jozef Nižňanský, Františka Nováková,
Štefan Ocvirk, Jozef Ondris, Ján Oprenčák, Ferdinand Oslanský, Filip Padúch, dr. Mária
Pollaková, Samuel Plintovič, Peter Poprac, Dominik Rybárik, Štefan Sekáč, inž. Gregor
Sidorenko, Dominik Slezák, Ján Sodoma, Ján Stračár (in memoriam), Mária Stračárová,
Alexander Summer (in memoriam), Ferdinand Summer, Vojtech Šebián (in memoriam),
dr. Pavol Škodáček, Irena Schneiderová (in memoriam), Bernard Štangel, Ján Tomay, Irena
Tomayová, Ján Trávniček, Ľudovít Valko, Emil Vavro, Viliam Vavro, Emil Weisz, Martin
Záhradník, inž. Ján Zaťko, Michal Zvonček.
Odhalenie pamätníka
Dňa 29. august 1964 bol v kúpeľnom parku z príležitosti 20. výročia Slovenského národného
povstania odhalený pamätník letcom piešťanskej posádky, ktorí sa zúčastnili Povstania.
Pamätník, ktorý je dielom akademického sochára Ladislava Ľudovíta Polláka, bol odhalený

v prítomnosti žijúcich letcov, účastníkov Povstania.
Odhalenie pamätníka previedol promovaný ekonóm Juraj Nosko, člen Rady MsNV
v Piešťanoch, v zastúpení predsedu Mestského národného výboru.
Za letcov piešťanskej posádky, ktorí sa zúčastnili Povstania, prehovoril inž. Ivan Haluzický,
pod ktorého vedením piešťanskí letci hneď v prvých dňoch Povstania sa zapojili do boja
proti fašizmu.
Prehliadka festivalových filmov
V dňoch 2. až 12. augusta 1964 prebiehala v prírodnom kine prehliadka festivalových filmov.
Budova kina bola vyzdobená zástavami a kvetmi, aby sa návštevníci predstavení cítili čo
najlepšie.
Premietli sa tieto filmy: Prázdniny v Ríme (USA), Sladké noci Talianska, Zámok Gripsholm
(NSR), Foto Háber (Maďarsko), Súkromný život (Francúzsko), Ženích z Austrálie (Poľsko),
Sedem statočných (USA), Svet v noci I. a II. diel (Taliansko), Spievanie v daždi (USA),
Mandrin (Francúzsko), Ten športový život (Anglicko), Limonádový Joe (ČSSR).
Na festivalových filmoch sa zúčastnilo 17.542 návštevníkov a príjmy boli 119.724 Kčs.
Výstava plastík v Piešťanoch
Tradičná výstava plastík v piešťanskom mestskom parku v roku 1964 prispela opäť
k spríjemneniu pobytu pacientov v našom meste i k zosilneniu umeleckého dojmu
návštevníkov Piešťanského festivalu.
Na výstave boli diela absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Boli to žiaci
profesora Kostku, profesora Fraňa Štefunku v odbore monumentálneho sochárstva a žiaci
profesora Rudolfa Pribiša ako špecialisti na reliéf. Z výtvarných prác absolventov vynikli
reliéf Jar a plastika Milenci. Výstava mala slušnú úroveň a tešila sa pozornosti návštevníkov
i občanov Piešťan.
II. Československý reumatologický kongres v Piešťanoch
V dňoch 29. septembra až 2. októbra 1964 konal sa v Piešťanoch II. Československý
reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou.
Na organizačnom zabezpečení kongresu sa v podstatnej miere podieľal Výskumný ústav
reumatických chorôb v Piešťanoch.
Na kongrese sa prednieslo 83 prác domácich autorov a 110 referátov zahraničných
účastníkov. Hoci išlo o národný kongres s medzinárodnou účasťou, prevažovali prednášky
pracovníkov zo zahraničia. Kongresu sa zúčastnilo 279 zahraničných účastníkov z 25 krajín
a 248 účastníkov z Československa. Predsedom kongresového výboru bol univ. profesor
dr. Lenoch a sekretárom kongresu inž. Šípoš. Medzi významnými odborníkmi bolo 45
profesorov z rôznych zahraničných univerzít. Účastníkov kongresu v kine Moskva privítali
povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo doc. MUDr. V. Zvara, predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch Štefan Kubo a Dr. Sze, zástupca Svetovej
zdravotníckej organizácie zo Ženevy.
Pri hodnotení kongresu z odborného hľadiska a jeho prínosu pre súčasnú reumatológiu treba
povedať, že v Piešťanoch odzneli prednášky vedúcich domácich a svetových autorov. V ich
prácach sa odzrkadlil súčasný stav vedomostí a potreby bádania v odbore reumatológie.
Na kongrese sa ukázalo, že úroveň našej reumatológie po stránke odbornej práce, výučby

i vedeckého výskumu úspešne obstála s úrovňou reumatológie v iných krajinách, kde sú
väčšie a lepšie vybavené pracoviská i s väčším počtom pracovníkov.
Samotné kúpele v Piešťanoch ukázali stovkám povolaných odborníkov z celého sveta
moderné metódy komplexnej kúpeľnej liečby v Piešťanoch. Ukázali vysokú úroveň
lekárskej starostlivosti o zdravie pacienta. Bezprostredne ovplyvnili možných vysielateľov
zahraničných pacientov do našich kúpeľov.
Účastníci II. kongresu zo zahraničia.
Mená účastníkov II. reumatologického kongresu zo zahraničia:
Alžírska ľudová demokratická republika: Lacour Albert. Celkove 1 návštevník.
Argentína: Chegoriansky Julio.
Belgicko: Fichefet Julianne, Foutinoy Guy, Fronville Louis, Guillaume Eugénie, Isaac Guy,
Mathy Marthe. Spolu 6 návštevníkov.
Bulharsko: Gizov Georgij, Ivanova Miroljuba Volkova, Janeva Taisia Ivanova, Marinov
Dmitrij Nenkovič, Tanev Todor Tonkov, Taneva Veselina Petkova. Spolu 6 návštevníkov.
Fínsko: Holopainen T.E., Laine Veikko, Sievers Kai Konrad. Spolu 3 návštevníci.
Francúzsko: Cukier Regina, Debeyre Jen, Desse Georg, Desproges-Gotteron Robert, Du
Lac Yves, Forestier Francois, Forestier Jacques, Jonchéres Yves, Kahn Marcel, Sichére
René-Marie, Simon Lucien. Spolu 11.
Nemecká demokratická republika: Auerswald Werner, Bergmann Elisabeth, Beutel
Anneliese, Bloss Helmut, Callies Rudolf, Eckhardt Manfred, Eisenstein Emil, Esterluss
Walter, Flechsig Werner, Gaudlitz G., Geidel Heinrich, Göhlert Friedrich, Gregori Peter,
Grune Siegried, Haase Ingelore, Hamann Horst, Hamann Anneliese, Hedelmann Gerhard,
Hoffmann Martin, Hohlfeld Adalbert, Holstein Joachim, Hunger Herald, Hupfer Christian,
Jordan Herbert, Kaulig-Beyer Johanna, Keitel Wolfgang, Kempe Günther, Kircheis Gottfried,
Knauer Heinz, Knoch-Weber Johannes, König Michael, Köhler Werner, Kraft Heinz,
Krejčík Wilfried, Kühne Werner, Lehrer Ernst, Lorenz Kurt, Menzler Günther, Metzenthin
Achim, Michalik Romuald, Neidhart Erna, Otto Werner, Paul Hans, Petzold Günther, Predel
Kurt, Riedl Doris, Riemer Gert, Rothe Ulrich, Seidel Kurt, Schmidt Georg, Schuster Erich,
Siggelkow Helmut, Sthamer Margarete, Strube Gerhard, Teuscher Gerhard, Tichý Hans,
Todt Herbert, Unger Norbert, Vogler P., Velter Gerhard, Werner Günther, Wessel Gerhard.
Spolu 62 návštevníkov.
Nemecká spolková republika: Bludan Werner, Dahmen Günther, Eigel Michael, Frevert
Gertrud, Koch Wilhelm, Langness Uwe, Lüdke, Neeswetha Alfred, Otto Victor Rudolf,
Priessnitz O., Storck Hans, Taubner Adehart, Wimmer Paul; spolu 13.
Veľká Británia: Bywaters E.G.., Lawrence John Steward, Scott James Thomas, Whitehouse
Michael. Spolu 4 návštevníci.
Maďarsko: Darvas László, Dellmartina Ferenc, Forgács Erika, Goth András, Görgenyi Géza,
De Chatel András, Kovács László, Lakatos László, Lengyel Endre, Moll Károly, Schulhof
Ödön, Strecker Ottó, Szabó Árpád, Szalay Károly, Sziráky István, Tóth Miklós, Ürmösi
András, Walko Rosa.
Spolu 19 účastníkov.
Taliansko: Bossa Quido, Carolo Giovanni, Cecchi Elvio, Fabretto Santa, Grossa Maria Pia,
Ladelli Giuseppe, Pezzini Gian Carlo, Porro Franco, Tartuffi Camilla, Vandoni Adriana.
Spolu 10.

Japonsko: Yoshio Oshima z Tokia. 1 účastník.
Juhoslávia: Stanojevič Branislav.
Nórsko: Hvatum Mette.
Poľsko: Anyszela Jean, Barwik-Schram Alicja, Biezaňski W., Brüll Wlodzimierz, Czupryniak
Eugenius, Dworakowska Hanna, Gburek Zbigniew, Henczel Edward, Kawenoki-Mine
Elžbieta, Kmentowska Maria, Kolodziejczyk Adam, Kopec Maria, Koziňski Roman,
Lewenfisz-Wojnarowska Teofila, Pastuszko Tadeusz, Polakova Irena, Rayska-Grzesiak
Hanna, Sadowska Wróblewska Maria, Sokolowski Adam, Swierczynska Zdislava, Treiman
Maria, Wawezynská-Pagowska Jadwiga. Spolu 24.
Rumunsko: Anastasesco Georges, Brauner Rudolf, Bostan Elisabeta, Ciobanu Victor, Elian
E., Galea Gheorghe, Georgescou Carmen, Ghita Nicolae, Goldis Gh., Stoia Joan, Stoica
Gheorghe, Stoichita Mihaela, Stoichita Sandu. Spolu 13 návštevníkov.
Rakúsko: Günther Robert, Puffer Eduard, Thumb Norbert, Woratschka Hans. Spolu 4.
Sovietsky sväz: Astapenko M.G., Babaeva J.K., Bisjarina V.P., Bojarinova N.E., Borisova
T.P., Dolgopolova V.A., Džavachišvilli D.V., Gorelova A.N., Gornickaja E.A., Grieman
N.N., Jevleva L.V., Konstanda E.D., Kupčinskaj J., Kuznecova, Lejtes B.G., Ljampert
I.M., Malkin Z.I., Michnev A.L., Nasonova V.A., Nesterov A.I., Orževskovskij N.V.,
Spektov A.M., Šichov M.N., Terentjeva T.A., Tustanovskij A.A., Umidova E.I., spolu 27
návštevníkov.
Španielsko: Barcelo Pedro, Sans-Solá Luis.
Švédsko: Edström Gunnar, Goobar Julio, Lövgren Olle, Svartz Nanna, Windblad Sten.
Spolu 5 návštevníkov.
Švajčiarsko: Böni Albert, Dalucas Wladislav, Sze T.S., spolu 3.
Spojené štáty severoamerické: Cohen Abraham, Correa Dalle, Gertner Joseph, Hartung
Edward, Langa Ambrose, Lurie Edward, Rice Philip, Schlueter Francis, Schwartz Ferdinand,
Talbott John. Spolu 10 návštevníkov.
Nové jasle v Preme
Začiatkom septembra 1964 v Preme v Piešťanoch otvorili nové závodné jasle pre 35 detí
vlastných zamestnancov. Jasle boli postavené nákladom 700.000 Kčs.
Výstavba Hotelovej školy v Piešťanoch
Dňa 15. septembra 1964 boli položené základy modernej Strednej hotelovej školy
v Piešťanoch. Nová budova školy bude postavená pri všešportovom štadióne. Pri slávnostnom
výkope boli prítomní predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Štefan Kubo,
predseda Miestnej organizácie KSS s. Jozef Košinár, zástupca odboru školstva a kultúry
KNV, zástupcovia Pozemných stavieb, Združenia rodičov a priateľov školy, profesorský
sbor a žiaci Hotelovej školy.
Krajský projektový ústav navrhol komplex budov, ktorý bude tvoriť trojpodlažná školská
budova, päťpodlažný domov mládeže, školská kuchyňa a jedáleň ako prízemné budovy
a telocvičňa, taktiež prízemná budova.
Škola bude mať 16 tried. Z nich 4 budú špeciálne učebne: špeciálna učebňa tovaroznalectva,
v ktorej sa bude vyučovať fyzika, chémia, náuka o potravinách a náuka o výžive. Učebňa
bude vybavená komplexným zariadením pre pokusy a laboratórne cvičenia. Špeciálna
učebňa pre vyučovanie cudzích jazykov bude vybavená moderným kabinovým zariadením

pre vyučovanie podľa projektu Tesly. Ďalej bude špeciálna učebňa laboratórneho varenia
a učebňa pre vyučovanie techniky obsluhy a technológie prípravy jedál.
Vlastná školská kuchyňa bude denne pripravovať 300 obedov a 300 večerí. V školskom
internáte bude 300 postelí. Škola bude jedinou hotelovou školou na Slovensku. Spoločne
s ňou tu bude umiestnená aj škola pre spoločné stravovanie, jediná pre západoslovenský kraj
a polovicu stredoslovenského kraja.
Škola má byť postavená do 1. septembra 1966 a jej výstavba si vyžiada náklad v sume
9,823.000 Kčs. Projekt školy vypracoval inž. arch. O. Černý, inž. Švaniga a inž. Gašparovič.
Oslavy Dňa československej armády
Tradičné oslavy Dňa československej armády vyzneli v roku 1964 obzvlášť slávnostne: boli
spojené s oslavami 20. výročia vzniku našej ľudovej armády.
Dňa 5. októbra 1964 piešťanská posádka mala veľký sviatok: na oslavách Dňa československej
armády bol prítomný minister národnej obrany generál armády Bohumír Lomský.
Oslavy sa začali o 10.00 hod. na piešťanskom letisku. Tu vo vyrovnaných radoch stáli
vojaci a dôstojníci miestnej posádky, aby z rúk ministra národnej obrany prevzali vysoké
vyznamenanie za vzorné plnenie svojich úloh. Minister Lomský dekoroval bojovú zástavu
piešťanského bojového útvaru stuhou za zásluhy. Potom z pripravenej tribúny prehovoril
k vojakom a blahoprial im k vyznamenaniu.
Na tribúne boli aj predstavitelia okresu, vedúci tajomník Okresného výboru strany Rudolf
Filus a predseda Okresného národného výboru v Trnave Ľudovít Gabriel, ako aj predstavitelia
mesta Piešťany: predseda Mestského národného výboru Štefan Kubo, predseda Miestnej
organizácie komunistickej strany Jozef Košinár, členovia Rady a ďalší hostia.
Na slávnosti sa zúčastnili žiaci piešťanských škôl a veľa občanov.
Vo večerných hodinách pri Váhu bol veľký ohňostroj.
Nový Interhotel v Piešťanoch
Okrem veľkej investičnej výstavby bytov a priemyselných závodov pristúpilo sa v Piešťanoch
i k likvidovaniu veľkého nedostatku na úseku ubytovacích zariadení.
V decembri 1964 slávnostne položili základný kameň výstavby nového hotela A
s hviezdičkou. Predpokladaný finančný náklad je 18,700.000 Kčs a zaručuje v európskom
meradle poskytovanie služieb na úseku rozvíjajúceho sa cestovného ruchu u nás. Nový
Interhotel v Piešťanoch bude jedenásťpodlažnou stavbou a bude mať 128 izieb, z nich 64
jednoposteľových a 48 dvojposteľových. K ich vybaveniu bude patriť kompletné sanitárne
vybavenie, vlastný balkón, telefón, rádio a v apartmánoch televízor. V prízemí nového hotela
bude reštaurácia, kaviareň a vináreň.
Patent č. 110.521
Československý patentový úrad v Prahe udelil cez Patentové stredisko pri Ústave pre
rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru v Piešťanoch číslom 110.521 patentné právo bratom
Brezovanovcom z Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch na kovový masírovací
stôl, skonštruovaný podľa ich návrhov.
Nový typ masírovacieho stola sa veľmi osvedčil a závod Presná mechanika v Piešťanoch
pripravuje jeho sériovú výrobu.

Výrobky z Presnej mechaniky
Závod Presná mechanika v Piešťanoch získava si svojimi kvalitnými výrobkami dobré meno
v domácich i zahraničných zdravotníckych zariadeniach. V roku 1964 pracovníci Premy
vybavili objednávku 900 kusov zubolekárskych kresiel do Veľkej Británie, Francúzska,
Nemeckej demokratickej republiky, Sovietskeho sväzu a na Kubu. Novinkou Premy je typ
nového inhalátora na liečenie horných dýchacích ciest a univerzálny veterinárny operačný
stôl.
Za vynikajúce funkčné i vzhľadové riešenie tohto výrobku získala Prema koncom roku
1964 na výstave v Budapešti zlatú medailu.
Esperantský krúžok pri Preme
Pri závode Presná mechanika v Piešťanoch bol v roku 1963 založený krúžok esperantistov.
V roku 1961 krúžok mal 10 členov a viedol ho dr. Koloman Chovan. Členovia sa schádzali
raz týždenne. V roku 1964 sa zúčastnili na týždennom stretnutí esperantistov z ôsmich štátov
v Poľsku. Krúžok esperantistov navštívili aj viacerí cudzinci – esperantisti, ktorí v roku
1964 boli v Piešťanoch na liečení.
Oslavy v roku 1964
V Piešťanoch v roku 1964 sa konali tieto oslavy:
Oslavy 16. výročia Februárového víťazstva. Dňa 24. februára 1964 v liečebnom dome
Slovan o 19. hod. bola slávnostná akadémia. Slávnostný prejav z príležitosti výročia povedal
predseda Miestnej organizácie strany s. Jozef Košinár.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Konali sa dňa 7. marca 1964 o 16. hod. v Kursalóne. Dňa 8. marca vo všetkých závodoch
a podnikoch boli zhromaždenia pracujúcich, na ktorých sa hodnotila práca žien a ich aktívna
účasť na budovaní socialistickej spoločnosti.
V ten istý deň predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Rudolf Habán prijal
najlepšie pracovníčky a funkcionárky v našom meste, ako aj mnohodetné matky a pohovoril
s nimi o ich práci. Mnohodetným matkám bol odovzdaný čestný odznak „Materstvo“.
19. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy sa konali dňa 3. apríla 1964 v liečebnom dome Slovan. Z príležitosti výročia
oslobodenia Piešťan predniesol prejav predseda Mestského národného výboru Rudolf
Habán.
Oslavy 94. výročia narodenia V.I. Lenina
Oslavy boli dňa 22. apríla 1964 v kine Moskva. Slávnostný prejav o živote a veľkom diele
V.I. Lenina predniesol predseda Mestského výboru komunistickej strany s. Jozef Košinár.
Po ňom nasledovala slávnostná akadémia. Dňa 22. apríla vo všetkých závodoch, úradoch
a školách v našom meste na slávnostných zhromaždeniach sa spomenulo veľké životné
dielo V.I. Lenina.

Oslavy 1. mája
Tradičné oslavy 1. mája sa začali popoludní 30. apríla stavaním májov na verejných
priestranstvách v meste a pri závodoch; súčasne boli vystúpenia súborov Ľudovej umeleckej
tvorivosti spojené s veselicami.
Dňa 1. mája 1964 oslavy Sviatku práce sa začali o 6.00 hod. ráno a to slávnostným
budíčkom. Od 8.00 hod. do 8.45 bol zraz účastníkov manifestácie v uliciach Malinovského,
Bratislavskej a Žilinskej. O 9.00 hod. fanfárami pionierov manifestácia sa otvorila.
Slávnostný prejav predniesol povereník Slovenskej národnej rady pre financie Jozef
Gajdošík. Zaspievaním Internacionály manifestácia sa skončila a nasledoval prvomájový
sprievod ulicami Čsl. armády, Rázusovou, Pavlovovou ku kinu Moskva. Prvomájového
sprievodu sa zúčastnilo okolo 14.000 manifestantov. V sprievode bolo 85 transparentov, 3
alegorické vozy, 8 krojovaných skupín, 71 zástav ČSSR a 114 červených zástav.
Popoludní na terase liečebného domu Slovan a Kursalónu prebiehali za hojnej účasti občanov
nášho mesta ľudové veselice.
Oslavy 9. mája
8. mája 1964 o 17. hod. bolo slávnostné zhromaždenie pracujúcich na námestí Slovenského
národného povstania, spojené s pietnym aktom kladenia vencov pri pomníku Osloboditeľov.
Po zahraní hymny položili delegácie zo závodov a úradov vence k pomníku. Nasledoval
lampiónový sprievod a vo večerných hodinách pri Váhu bol ohňostroj.
Dňa 9. mája sa konali na všešportovom štadióne a na kúpalisku Eva športové preteky a iné
športové podujatia.
Oslavy 47. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
Oslavy sa konali dňa 6. novembra 1964 o 13.30 hod. Na Námestí Slovenského národného
povstania sa zhromaždili pracujúci zo závodov, úradov a školská mládež. Manifestáciu
otvoril predseda Miestnej organizácie komunistickej strany s. Jozef Košinár. Slávnostný
prejav k výročiu veľkého Októbra predniesol tajomník Okresného výboru komunistickej
strany s. Mokreň. Po prečítaní zdravice sovietskemu ľudu položili delegácie zo závodov
a úradov k pomníku vence.
Dňa 6. novembra bol otvorený tradičný Mesiac československo-sovietskeho priateľstva,
ktorý trval do 12. decembra 1964. V Mesiaci priateľstva zahájili činnosť ľudové kurzy
ruštiny, odzneli mnohé prednášky o živote a práci sovietskeho ľudu.
Záväzky k 20. výročiu oslobodenia ČSSR
Mesto Piešťany prijalo výzvu obce Všestary, ktorá sa zameriava na prijatie záväzkov na
počesť slávnostného jubilea – 20. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
Už v plnení záväzkov na počesť 20. výročia Slovenského národného povstania vytvorili
občania nášho mesta dielo v hodnote 965.850 Kčs.
Z príležitosti 20. výročia oslobodenia Piešťan naši občania odpracujú 121.340 brigádnických
hodín, ktoré prinesú mestu hodnotu diela 1,663.100 Kčs.
V rámci akcie „Z“ vyrastú pre piešťanské deti dve nové ihriská s kompletným zariadením,
ktoré tiež zhotovia brigádnicky v závodoch nášho mesta. Na Krajinskej ceste a na Floreáte
sa upravia, zatrávnia a okrasnými kríkmi vysadia priestory na ploche 25.000 m2, pričom
občania nášho mesta odpracujú 27.000 brigádnických hodín.

V rekreačnej oblasti jazera Sĺňava pribudne 2.000 nových stromkov. Tisícky štvorcových
metrov piešťanských parkov budú upravovať a čistiť nielen žiaci, ale i pracovníci závodov,
ktorí sa k tomu zaviazali. Upravia sa aj priestory všešportového štadióna, rozšíri sa priestor
na kúpalisku Eva o nových 2.000 m2, v oblasti jazera Sĺňava vyrastie záhradkárska oblasť.
Novú tvár dostane Jánošíkova ulica, Dubová, upraví sa Sládkovičova ulica; vyše 180.000
kvetov a ruží má pribudnúť na zelených pásoch mesta.
Aj piešťanskí družstevníci prijali hodnotné záväzky, viaceré už splnili ako napr. dodávku
cukrovky a zeleniny nad stanovený plán; okrem toho dodajú 120 metrákov mäsa naviac.
Školstvo v roku 1964.
Stav školstva v Piešťanoch v roku 1964 bol tento:
Školy poskytujúce úplné stredoškolské vzdelanie zakončené maturitou boli dve:
Stredná všeobecnovzdelávacia škola a Stredná hotelová škola.
Koncom školského roku 1963/64 bol na týchto školách tento stav:
Stredná všeobecnovzdelávacia škola:
riaditeľom Strednej všeobecnovzdelávacej školy je Ján Chlapík, zástupcom riaditeľa
Róbert Benda. Profesorský sbor mal 30 členov. Žiakov bolo 530, tried 17. Na večernom
štúdiu pre pracujúcich boli 2 tried s 54 frekventantmi. V školskom roku 1963/64 na tejto
škole na dennom štúdiu maturovalo 165 žiakov a na večernom štúdiu 28.
Stredná hotelová škola: riaditeľom školy je inž. Jozef Kočár, zástupcom riaditeľa Ľudovít
Vitko. Na dennom štúdiu bolo 7 tried s 231 žiakmi, na večernom 8 tried so 169 žiakmi
a na diaľkovom štúdiu 9 tried so 154 žiakmi. Na dennom štúdiu v školskom roku 1963/64
maturovalo 33 žiakov, na večernom 20 a na diaľkovom štúdiu 17. Profesorský sbor Strednej
hotelovej školy mal 19 členov.
Okrem týchto škôl v Piešťanoch je Poľnohospodárske odborné učilište a Učňovská škola.
Poľnohospodárske odborné učilište je umiestnené v budove bývalého Okresného súdu na
Pionierskej ulici, ktorá pre tento účel bola adaptovaná a rozšírená prístavbou. Riaditeľom
školy je Róbert Slaný, zástupca riaditeľa Ernest Cvik. Na škole vyučuje 5 interných učiteľov
a 6 majstrov odborného výcviku. V roku 1964 škola mala dva prvé ročníky, dva druhé
a jeden tretí. V prvom a druhom ročníku sa školili žiaci pre odbor poľnohospodársky
mechanizátor, v treťom ročníku pre odbor opravár poľnohospodárskych strojov. Absolventi
Poľnohospodárskeho učilišťa sa uplatňujú ako kvalifikovaní mechanizátori na jednotlivých
roľníckych družstvách a štátnych majetkoch v okrese Trnava.
Škola mala 120 žiakov a internát pre 80 žiakov, ostatní dochádzali z blízkeho okolia.
O výchovu žiakov v internáte sa starajú 3 vychovávatelia.
Učňovská škola v Piešťanoch. Riaditeľom školy je Emil Seč, zástupcom riaditeľa Jozef
Rehuš. Škola má 3 ročníky. Koncom školského roku 1963/64 na škole bol tento stav: Prvý
ročník navštevovalo 245 žiakov, z toho 85 dievčat, druhý ročník 199 žiakov, z toho 69
dievčat, tretí ročník 283 žiakov, z toho 34 dievčat. Celkove škola mal 727 žiakov, z toho 189
dievčat.
Učňovská škola mala tieto učebné odbory: odbor automechanik s počtom 63 žiakov vo
všetkých ročníkoch, odbor frezár s počtom žiakov 23, odbor tokár kovov 29 žiakov, odbor
nástrojár 5 žiakov, odbor mechanik 32 žiakov, odbor klampiar 33 žiakov, odbor inštalatér
32 žiakov, odbor strojný zámočník 48 žiakov, odbor prevádzkový zámočník 14 žiakov,

odbor stavebný zámočník 32 žiakov, odbor elektromechanik 47 žiakov, odbor elektromontér
10 žiakov, odbor prevádzkový elektromontér 26 žiakov, odbor lakovník 16 žiakov, odbor
maliar natierač 12 žiakov, odbor stolár 10 žiakov, odbor podlahár 23 žiakov, odbor murár
105 žiakov, odbor krajčírka 64 žiakov, odbor kuchár 30 žiakov, odbor čašník-servírka 44
žiakov, odbor predavačka 34 žiakov.
Učňovská škola má nedostatok učebných priestorov, niekoľko tried umiestňuje v niektorej
inej škole v meste. Je potrebná výstavba novej učňovskej školy.
Základných deväťročných škôl je 5. Stav na týchto školách koncom školského roku 1963/64
bol tento:
I. Základná deväťročná škola: riaditeľom školy je Peter Poprac, zástupcovia riaditeľa sú
Katarína Gavorová a Emil Pavlík. Škola mala 1008 žiakov zadelených do 25 tried. Učiteľský
sbor školy tvorilo 29 učiteľov. Škola má dobré umiestnenie.
II. Základná deväťročná škola: riaditeľom školy je Michal Sebedínsky, zástupcom riaditeľa
Vladimír Beňačka. Škola mala 795 žiakov, 21 tried a 22 učiteľov.
III. Základná deväťročná škola: riaditeľom školy je Jozef Čermák, zástupcom riaditeľa
František Pikala. Škola mala 510 žiakov, 16 tried a 22 učiteľov.
IV. Základná deväťročná škola: riaditeľ školy je Emil Záhoranský, zástupcom riaditeľa
Anton Archel. Škola mala 615 žiakov, 18 tried a 27 učiteľov. Škola je umiestnená v budove,
kde je Stredná všeobecnovzdelávacia škola.
V. Základná deväťročná škola: riaditeľom školy je Ján Valapka, zástupcami riaditeľa sú
Silvester Glos a Margita Šebová. Škola mala 1.100 žiakov, 39 tried a 51 učiteľov.
V školskom roku 1963/64 navštevovalo základné deväťročné školy v Piešťanoch 3.794
žiakov, z toho 2.028 žiakov ročníky 1 – 5 a 1.686 žiakov ročníky 6 – 9. Všetkých tried bolo
107. Ročníky 1 – 5 mali dvojsmenné vyučovanie na všetkých školách a ročníky 6 – 9 na I.
a IV. Základnej deväťročnej škole. Na každej škole bola družina mládeže. Celkove bolo 10
oddelení družín mládeže.
Ľudová škola umenia. Riaditeľom školy je Juraj Borodáč, zástupcom riaditeľa Vojtech Fajta.
V školskom roku 1963/64 škola mala 892 žiakov, 29 oddelení a 29 učiteľov. Škola mala 4
odbory a to: odbor hudobný so 474 žiakmi, odbor tanečný 107 žiakov, odbor výtvarný 228
žiakov a odbor literárno-dramatický 83 žiakov. V školskom roku 1963/64 škola usporiadala
33 mimoškolských vystúpení žiakov; z toho bolo 15 samostatných koncertov, 3 večierky
poézie a ostatné vystúpenia boli kultúrne brigády. Škola prakticky pracuje so všetkými
piešťanskými závodmi a spoločenskými organizáciami, i s Československým rozhlasom
v Bratislave. V škol. roku 1963/64 Ľudová škola umenia v Piešťanoch bola už po druhýkrát
vyhodnotená ako najaktívnejšia a najúspešnejšia ľudová škola umenia na Slovensku.
Osobitná škola. Pre duševne zaostávajúce deti je v Piešťanoch Osobitná škola a pre deti
postihnuté reumatickými a neurologickými chorobami dve základné deväťročné školy.
Osobitná škola mala 30 žiakov, 2 triedy a 2 učiteľov. Riaditeľkou školy je Božena Šimovičová.
Pri Detskom rehabilitačnom ústave v Piešťanoch je zriadená základná deväťročná škola. Jej
riaditeľom je Pavol Riška. Škola mala 80 žiakov a 5 učiteľov.
Základná deväťročná škola pri Detskom neurologickom ústave v Piešťanoch mala 60
žiakov a 3 učiteľov. Riaditeľkou školy je Matilda Plešková.

Dňa 27. júna 1964 bolo v amfiteátri slávnostné zakončenie školského roku 1963/64.
K žiakom prehovoril Emil Záhoranský, riaditeľ IV. Základnej deväťročnej školy. Nasledoval
pestrý žiacky program. Dňa 1. septembra 1964 bolo zase v amfiteátri slávnostné otvorenie
školského roku 1964/65. K zhromaždeným žiakom prehovoril Ján Valapka, riaditeľ V.
Základnej deväťročnej školy. Preslov k žiakom mal aj predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Štefan Kubo.
Telovýchova a šport v roku 1964
Najväčšou a v roku 1964 najaktívnejšou telovýchovnou organizáciou v Piešťanoch bol
Slovan. Výbor tejto telovýchovnej jednoty v roku 1964 tvorili: MUDr. Gabriel Horvát –
predseda, Karol Urban – tajomník a hospodár, Emil Somora – pokladník. Členmi výboru
boli: Bagi, Damborák, Daniel Kunic, Juraj Medvec, dr. Ondrášik, Žlnayová.
V roku 1964 telovýchovná jednota Slovan (predtým Slavoj) mala 564 členov. Z nich bolo
159 dospelých, 200 dorastencov a 205 žiakov.
Športová a telovýchovná činnosť sa prevádzala v 8 oddieloch.
Plavecký oddiel.
Plavecký oddiel mal v roku 1964 302 členov. Jeho športová činnosť bola veľmi úspešná.
Dorastenecké družstvo plaveckého oddielu na dorasteneckých majstrovstvách republiky
v Ústí nad Labem získalo v roku 1964 titul najlepšieho dorasteneckého družstva. Získali
71 bodový náskok pred pražskou Sláviou. Na pretekoch sa najlepšie umiestnili: Michal
Boháč, Taňa Fričová, Miroslav Frič, Dana Kunicová a Eva Horváthová. Významné úspechy
dosiahli pretekári plaveckej základne i na medzištátnom stretnutí juniorov Taliansko - ČSSR
v Trente a na medzinárodných pretekoch v Athénach , kde zvíťazil Karol Kantek na 100 m
motýlik.
Štít mesta Piešťan.
Významným športovým podujatím bývajú v Piešťanoch 29. augusta plavecké preteky známe
pod názvom „O štít mesta Piešťan“. Víťazmi týchto pretekov v roku 1964 boli: Michal
Boháč, 200 m motýlik, časom 2:24,6 min., Ivan Ferák zo Slávie Bratislava, 200 m znak
časom 2:27,6 min., Jozef Hanuliak zo Slovanu Piešťany, 200 m prsia, časom 2:49,6 min.
a Peter Lohnický z Dukly Praha, 200 m krawl, časom 2:05,8 min. Ferák a Lohnický boli
účastníkmi olympiády v Tokiu.
Vo vodnopólovom zápase zvíťazil Slovan Piešťany nad Iskrou Nováky a Duklou Plzeň.
Kvalitný dorast pre plavecký oddiel sa formoval vo dvoch triedach experimentálneho
plávania, v ktorých bolo 66 žiakov.
V komisii základného plávania dosiahli sa dobré výsledky. Pod vedením Daniela Kunica,
Kajlicha, Daniely Kunicovej, Riškovej, Schmidtmayerovej a Pollákovej sa v roku 1964
naučilo plávať 1.666 žiakov a 682 sa zdokonaľovalo.
Vodné pólo.
V roku 1964 veľmi úspešné výsledky dosiahlo vodné pólo Slovana pod vedením dr. Milana
Škarku. V marci 1964 sa zúčastnili na tradičnom turnaji „O štít Februárového víťazstva“
v Prahe, porazili všetkých súperov a zvíťazili. V dňoch 8. – 9. mája zvíťazili na turnaji
o Pohár víťazstva v Bojniciach.
V medzinárodných zápasoch vodnopólový celok v domácom prostredí porazil poľský celok
Polónia Bytom, ďalej juhoslovanské družstvo Primorije Rijeka. Zvíťazili aj v Athénach na

medzinárodnom turnaji o memoriál A. Chadzikiriakea. Porazili Olimpiakos Athény 7 : 2,
Ethnikos Pireus 5 : 4 a konečne vo finále turnaja bulharský celok Sofia 4 : 3.
V širšom reprezentačnom družstve mužov vodného póla v roku 1964 boli: Ladislav Bačík,
Štefan Frič, Juraj Berlanský, Anton Kajlich.
Hádzanársky oddiel mal 63 členov. Športové výsledky dosiahli hlavne dorastenci, ktorí
sa umiestnili na druhom mieste v kraji. Z členov najúspešnejší boli Niepel, Macko, Šlahor
a Zaťko.
Volejbalový oddiel mal 36 členov. Vedúcim oddielu bol inž. Švec. V krajskej súťaži I. triedy
muži sa umiestnili na 8. mieste, ženy na 9. a dorastenky na 6. mieste.
Kanoistický oddiel mal 46 členov a po športovej stránke je jedným z najlepších oddielov.
Trénerskú prácu vykonával Domonkoš. 32 členov oddielu absolvovalo 100 jarných
kilometrov plavby z Piešťan do Komárna. Na pretekoch o Pohár slovenského národného
povstania, usporiadaných pod záštitou miestnej odbočky Sväzu protifašistických bojovníkov
získali 2. a viac tretích miest. Oddiel mal 19 lodí.
Jachtársky oddiel. Oddiel jachtársky v roku 1964 mal 26 členov. Oddiel mal 16 lodí, z toho
6 klubových, 4 podnikové a 6 súkromných. Športová činnosť pozostávala z tréningov
a z domácich kontrolných pretekov.
Oddiel umeleckej gymnastiky mal 50 členov, vedúcou bola Antónia Podhradská. Oddiel sa
venoval príprave na III. Celoštátnu spartakiádu.
Oddiel turistický nevyvíjal činnosť a koncom roka zanikol.
Príjmy telovýchovnej jednoty Slovana v roku 1964 boli Kčs 106.376,84 Kčs, výdavky
113.989 Kčs.
Telovýchovná jednota Spartak Piešťany.
V roku 1964 mala 554 členov, zadelených do 11 oddielov.
Futbalový oddiel. V jeho práci bolo veľa nedostatkov, ani organizačne nebol pevný.
A mužstvo umiestnilo sa v jesennom kole na III. mieste, B mužstvo bolo na I. mieste. Obidve
mužstvá sa starali o doplnenie svojich radov schopným dorastom.
Hokejový oddiel. Zásluhou Mestského národného výboru v Piešťanoch a závodu Tesla
hokejový šport po takmer desaťročnej prestávke znovu ožil v Piešťanoch. V roku 1964 oddiel
bojoval so striedavým šťastím v krajskej súťaži. A mužstvo viedlo tabuľku majstrovstiev kraja
a dorast bol na III. mieste. Pri budovaní hokejového ihriska členovia oddielu odpracovali
4.684 brigádnických hodín. V roku 1964 členom hokejového oddielu bolo odovzdaných 16
prvých výkonnostných tried.
Pästiarsky oddiel. I napriek mnohým ťažkostiam oddiel vyvíjal úspešnú činnosť. Z poverenia
Krajského výboru československej telovýchovy oddiel v lete 1964 usporiadal trojboj
dorasteneckých vybraných mužstiev z Čiech, Moravy a Slovenska. Za dobrú organizáciu
pracovníci oddielu dostali pochvalné uznanie priamo z Ústredného výboru československej
telovýchovy.
Oddiel vodného lyžovania. Oddiel vodného lyžovania mal 24 členov. Dňa 29. augusta
z príležitosti osláv Slovenského národného povstania zorganizoval oddiel na piešťanskej
Sĺňave majstrovské preteky motorových člnov a klzákov. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 28
našich najlepších pretekárov. V kategórii do 175 ccm titul majstra ČSSR získal J. Bezpolec
zo Sväzarmu České Budejovice. V kategórii do 250 ccm majstrom sa stal inž. Viliam Teplý

zo Slovana Bratislava. V kategórii do 350 ccm majstrovský titul získal Jírovec z Meopty
Turnov.
Lyžiarsky oddiel. Lyžiarsky oddiel je jedným z najaktívnejších oddielov. Členovia oddielu
v roku 1964 odpracovali 4.558 brigádnických hodín pri oprave a údržbe vleku na Bezovci.
Lyžiarsky oddiel bol vyhodnotený ako najlepší v Západoslovenskom kraji.
Basketbalový oddiel má dve družstvá a v krajskej súťaži sa umiestnil na 4. mieste.
Kolkársky oddiel má 2 družstvá a v krajskom prebore a jedno v okresnom. Celkove má 81
členov.
Oddiel základnej telesnej výchovy mal vyše 200 členov a pozostával zo žien, dorasteniek
a žiakov. V roku 1964 sa najviac podieľal na nácviku III. Celoštátnej spartakiády.
Finančné hospodárenie Mestského národného výboru
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1964 boli 19,137.065,83 Kčs,
výdavky 17,815.004,03 Kčs. Prebytok hospodárenia za rok 1964 bol 1,322.061,80 Kčs.
Rozpočet príjmov bol splnený takto:
odvody hospodárskych organizácií 211.000 Kčs, dane a poplatky 987.800 Kčs, príjmy
rozpočtových organizácií 2,316.500 Kčs, prídely z vyššieho rozpočtu 10,255.000 Kčs,
mimoriadne prídely 3,372.300 Kčs, ostatné príjmy Kčs 1,372.300.
Plnenie rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých kapitol bolo následovné: stavebníctvo
559.400 Kčs, doprava 5,050.700 Kčs, školstvo 3,454.500 Kčs, zdravotníctvo 523.700 Kčs,
vnútorná správa 1,045.400 Kčs, sociálne zabezpečenie 190.000 Kčs, miestne hospodárstvo
6,519.700 Kčs, všeobecná pokladničná správa 465.600 Kčs.
Záverečné účty podnikov miestneho hospodárstva a to u podniku Komunálne služby mesta
Piešťany boli 8,451.468,48 Kčs a u Domovej správy so stavom aktív a pasív 106,892.890
Kčs.
Poľnohospodárska výroba v Piešťanoch
Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch malo v roku 1964 251 a Štátne majetky 107
pracovníkov. Správa družstva mala 9 členov: Ján Palec – predseda, Ján Ondrášik –
podpredseda a členovia správy: Jozef Petruška, Juraj Petro, Jozef Stanek, Berta Šimová,
Rudolf Vrábel a Mikuláš Vrábel.
Hektárové výnosy družstva v roku 1964 boli: pri pšenici 26,5 q, pri jačmeni
27,9 q, pri kukurici na zrno 40,3 q, pri cukrovej repe 497,9 q, u zemiakov
185,7 q; v živočíšnej výrobe v roku 1964 boli tieto stavy: družstvo chovalo
606 kusov hovädzieho dobytka, z toho bolo 231 kráv; ďalej chovalo 1.204 ošípaných,
z toho 110 prasníc, 432 kusov hydiny a 24 koní. Štátne majetky mali 238 kusov hovädzieho
dobytka, z toho 147 kráv, 802 ošípaných, 808 kusov hydiny.
Pre verejné zásobovanie družstvo odovzdalo 4.175 q obilnín, Štátne majetky 467 q;
ďalej družstvo odovzdalo 503 q kukurice na zrno, 36.948 q cukrovej repy. Štátne majetky
odovzdali 1.249 q kukurice na zrno a 14.726 q cukrovej repy. Dodávky mäsa boli splnené
takto: družstvo odovzdalo 639 q hovädzieho mäsa, 887 q bravčového mäsa, 115 q hydiny;
ďalej odovzdalo 347.000 l mlieka, 167.000 kusov vajec. Štátne majetky odovzdali: 157 q
hovädzieho mäsa, 297 q bravčového mäsa, 33 q hydiny, 283.000 l mlieka a 108.000 kusov
vajec.

Tržby družstva v roku 1964 činili 6,119.000 Kčs; z toho na rastlinnú výrobu pripadlo
2,168.000 Kčs, na živočíšnu výrobu 3,494.000 Kčs, ostatné príjmy boli 457.000 Kčs.
Náklady družstva v roku 1964 činili 3,012.000 Kčs.
V družstve v roku 1964 celkove bolo odpracovaných 98.665 pracovných jednotiek. Hodnota
pracovnej jednotky bola 25 Kčs a 2,47 Kčs odmena v naturáliách. V priemere ročne na
jedného družstevníka pripadlo 392 pracovných jednotiek.
Súkromný sektor tvorilo 6 roľníkov s výmerou pôdy 40,69 ha. Súkromne hospodáriaci
roľníci odovzdali na verejné zásobovanie 112,5 q mäsa, 7.300 l mlieka a 32.000 kusov
vajec; dodávky v obilí nesplnili.
Akcia „Z“
V akcii zveľaďovania v roku 1964 sa dosiahli v našom meste tieto výsledky:
v plánovanej časti akcie sa pracovalo hlavne na dokončení stavby tribúny všešportového
štadióna v Piešťanoch. Tieto práce si vyžiadali náklad v sume 472.168,44 Kčs. Zaviedla sa
prevážna časť všetkých inštalácií a pred vchodovou časťou sa zhotovila benátska dlažba.
V neplánovanej časti hlavná pozornosť sa venovala organizovaniu jarného a jesenného
upratovania, úprave verejných priestranstiev a parkov, lesoparku Červená veža, budovaniu
detských ihrísk, výsadba okrasných stromkov a kríkov, rekreačnej oblasti jazera „Sĺňava“.
Do brigádnickej činnosti v rámci neplánovanej časti Akcie zveľaďovania sa v roku 1964
zapojilo v našom meste 52 podnikov, závodov, škôl a spoločenských organizácií. Celkove
sa zapojilo 8.704 občanov a žiakov v našom meste, ktorí odpracovali 99.720 brigádnických
hodín a vytvorili dielo v hodnote 1,386.670 Kčs. V Akcii zveľaďovania pri jazere Sĺňava
bolo vysadených 2.500 okrasných stromkov a 2.901 v intraviláne mesta.
V neplánovanej časti akcie zveľaďovania sa uskutočňoval i zber odpadových materiálov.
Do zberu sa zapojili hlavne žiaci piešťanských škôl a nazbierali 47.410 kg železného šrotu,
16.595 kg papiera, 2.225 fliaš, 560 kg gaštanov, 1.620 kg textilu a odpracovali 24.571
brigádnických hodín.
Celkový výsledok zberu odpadových materiálov v roku 1964 v našom meste bol tento: 450
t železa, 8,3 t textilu a 26,5 t papieru.
Komunálne služby mesta Piešťany
Úlohou Komunálnych služieb je poskytovať všestranné kvalitné platené služby obyvateľstvu.
Komunálne služby mesta Piešťany majú tieto zložky: miestna doprava, zdravotníckotechnické služby, ku ktorým patria práčovne, čistiareň a farbiareň, holičstvo, kaderníctvo
a kozmetika, kúpeľné a rekreačné zariadenia, požičovňa svadobka, pohrebníctvo, fotoslužba,
kominárstvo, upratovacie služby, služby zberní. K službám výrobného charakteru patria
záhradníctvo a kvetinová sieň. Tržby za platené služby obyvateľstvu, poskytované
Komunálnymi službami, v roku 1964 činili 3,894.000 Kčs. V práčovniach Komunálnych
služieb v roku 1964 sa opralo 314 ton prádla a vyčistilo sa 62 ton šatstva. V roku 1964
Komunálne služby mesta Piešťany mali 174 pracovníkov.
Hospodárenie piešťanských podnikov
V Piešťanoch sú priemyselné a potravinárske podniky riadené ústrednými orgánmi,
Západoslovenským krajským národným výborom a Okresným národným výborom.
Priemyselné podniky sú závod Tesla, Presná mechanika, Ústav pre rozvoj spotrebného

priemyslu.
Závod Tesla svoje výrobné úlohy na rok 1964 splnil na 101,3 %. Svoje výrobky dodával
hlavne do Sovietskeho sväzu a do Poľska. Plánované úlohy splnil aj závod Presná mechanika,
ktorého výrobky sa vyvážajú do mnohých krajín a nášmu závodu robia dobré meno.
Ústav pre rozvoj spotrebného priemyslu plánované úlohy splnil na 124,3 %. Podniky
potravinárskeho priemyslu svoje úlohy tiež splnili. Ide o podniky Mlyny a cestovinárne,
sódovkáren – úlohy splnila na 114,8 %, cukrárenský závod Západoslovenské pekárne
a mlyny splnil plán na 121,3 %.
Zdravotníctvo v Piešťanoch
Obyvateľstvo mesta Piešťany a niektorých priľahlých obcí – zhruba 29.000 ľudí, je rozdelené
do 6 územných zdravotných obvodov polikliniky. Na jedného lekára v roku 1964 pripadlo
okolo 4.600 obyvateľov. Okrem toho sú 3 detské zdravotné obvody.
V zubnej starostlivosti je 6 územných obvodov a na jedného zubného lekára pripadlo vyše
5.000 obyvateľov.
Nemocnosť obyvateľstva sa oproti roku 1963 o niečo zvýšila a to o 145 ochorení. Najväčší
počet ochorení bol v skupine prudkých zápalov horných ciest dýchacích, čo tvorilo 29 %.
Na druhom mieste boli úrazy, ktoré sa tiež zvýšili o 28 prípadov. Za prvý polrok 1964 bolo
844 úrazov. Najväčšia chorobnosť bola v mesiacoch január a február. Z infekčných chorôb
sa najviac vyskytol šarlach a to 24 prípadov, infekčný zápal pečene – 108, ovčie kiahne 186
prípadov a osýpky – 212 prípadov za I. polrok 1964.
Nemocnica v Piešťanoch má 445 lôžok. Poliklinika slúžila nielen občanom Piešťan
a obyvateľom ich okolia, ale i návštevníkom Piešťan v rámci viazaného a voľného cestovného
ruchu. V roku 1964 lekári polikliniky ošetrili 22.609 návštevníkov v rámci cestovného ruchu.
Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch
Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch má významnú úlohu v našom
zdravotníctve a jeho činnosť je na svetovej úrovni. Ústav má 3 úseky: klinický, laboratórny,
administratívno-hospodársky. V roku 1964 ústav mal 81 pracovníkov, z nich bolo 49
zdravotných pracovníkov, 4 odborní pracovníci, 9 administratívnych a 19 pomocných
pracovníkov. Z uvedeného počtu zdravotných pracovníkov bolo 12 lekárov, 14 laboratórnych
pracovníkov, 13 zdravotných sestier, 4 rehabilitační pracovníci. Odborná knižnica ústavu
mala koncom roku 1964 2.012 kníh a 899 zväzkov časopisov.
Okrem II. Československého reumatologického kongresu s medzinárodnou účasťou
významnou udalosťou pre Výskumný ústav bolo II. sympózium o koordinácii vedeckého
výskumu socialistických krajín v odbore reumatológie, ktoré nadväzovalo na spomínaný
kongres.
Za účasti vedúcich pracovníkov reumatologického výskumu socialistických zemí na
čele s akad. profesorom Nesterovom z Moskvy sa prejednal rad otázok, týkajúcich sa
koordinačného centra a koordinačných miest pre jednotlivé otázky reumatológie.
V rámci socialistických štátov Výskumný ústav v Piešťanoch bol poverený štúdiom
reumatickej horúčky a prevalencie najzávažnejších reumatických ochorení. Pri príležitosti II.
Československého reumatologického kongresu ústav navštívili viaceré oficiálne delegácie
zo zahraničia a viac ako sto zahraničných odborníkov. Medzi nimi bol akademik Nesterov
z Moskvy, prof. Böni z Cürichu, profesor Cohen z Philadelphie, prof. Bywaters z Londýna,

prof. Schletter z Californie, prof. Lacour, riaditeľ znárodnených kúpeľov z Alžírska.
Význam týchto návštev je hlavne v tom, že prispeli k popularizácii našej reumatologickej
vedy v zahraničí.
Pracovníci Výskumného ústavu v Piešťanoch v roku 1964 publikovali 27 vedeckých prác
v domácich časopisoch a 3 v zahraničných.
Riaditeľ ústavu doc. MUDr. Štefan Siťaj a MUDr. D. Žitňan v knihe Vnútorné choroby,
ktorá vyšla v roku 1964, napísali stať: Choroby pohybového ústrojenstva.
Popri všeobecných problémoch reumatológie Ústav rieši aj niektoré špecifické problémy
Slovenska. Ústav systematicky prevádza významnú výskumnú činnosť v otázkach prevencie
príčin vzniku, povahy, liečby a rehabilitácie reumatických chorôb. Tak napr. v roku 1964 bolo
všestranne vyšetrených 388 pacientov s podozrením na reumatickú horúčku, 490 obyvateľov
ohľadne zistenia prevalencie závažných reumatických ochorení a 627 obyvateľov ohľadne
zistenia prevalencie progresívnej artritídy. V roku 1964 pracovníci ústavu odprednášali 42
odborných prednášok.
Obchod a cestovný ruch v r. 1964
V roku 1964 bol maloobchodný obrat v Piešťanoch 221,412.000 Kčs.
Z tejto sumy pripadlo na reštaurácie a jedálne 30,533.000 Kčs, na Zdroj 74,756.000 Kčs,
na odevný obchod 13,819.000 Kčs, na drobný tovar 6,100.000 Kčs, na obchod obuvou
14,767.000 Kčs, na obchod textilom 28,874.000 Kčs, na nábytok 7,541.000 Kčs, na drogérie
5,800.000 Kčs, na klenoty 3,166.000 Kčs, na uhoľné sklady 6,214.000 Kčs, na Interhotel
4,020.000 Kčs, na Jednotu 11,401.000 Kčs a na hudobniny 947.000 Kčs.
Počet návštevníkov Piešťan má vzrastajúcu tendenciu a oproti roku 1963 v roku 1964
stúpol o 9.042 návštevníkov. Zväčšený počet návštevníkov je zvlášť viditeľný u cudzincov,
ktorých počet v roku 1964 v porovnaní s rokom 1963 bol väčší o 4.909 osôb. Okrem osôb
ubytovaných v jednotlivých ubytovacích zariadeniach navštívilo naše mesto v období
od 15. mája do 15. septembra 1964 viac ako 500.000 návštevníkov a to autobusmi alebo
vlastnými dopravnými prostriedkami. Veľká návštevnosť Piešťan sa odzrkadľuje i v plnení
maloobchodného obratu vo všetkých sektoroch, ktorý bol vysoko prekročený. Vo zvýšenej
miere bol zaznamenaný rast návštevníkov autobusmi a ostatnými dopravnými prostriedkami
z Maďarskej ľudovej republiky a z Rakúska. Od 1. mája 1964 sa zriadila autobusová linka
Viedeň-Piešťany a späť. Na linke premávajú dva autobusy.
V roku 1964 v hoteloch Piešťany bolo 165 postelí. Potreba domáceho i zahraničného
cestovného ruchu, najmä v období sezóny, je však omnoho vyššia. Tak v roku 1964 v hoteloch
nemohlo byť ubytovaných 29.000 záujemcov. Počet ubytovaných osôb v Československých
štátnych kúpeľoch Piešťany v roku 1964 bol 15.629 osôb, v Reštauráciách a jedálňach 33.343
osôb, v Interhoteli 10.857, v charitnom domove 1.192 a skrz Turistu bolo ubytovaných
5.260 osôb. Valutový príjem v Československých štátnych kúpeľoch Piešťany v roku 1964
bol 121.506 dolárov, ak počítame 7 dolárov denne.
Predajňa Tuzex.
V máji 1964 otvorili na kolonáde Pavlovovej ulice v Piešťanoch novú predajňu Tuzexu.
Vyšlo sa tak v ústrety zahraničným návštevníkom, ktorí majú možnosť za cudzie valuty
zakúpiť si náš najkvalitnejší tovar.

Hneď v prvých dňoch najväčší záujem zahraničných hostí sa prejavil najmä o plzenské pivo,
naše brúsené sklo a pamiatkové predmety.
Domáci i zahraniční návštevníci Piešťan majú veľký záujem o leteckú dopravu. Od zahájenia
letnej leteckej dopravy v Piešťanoch dosiahol sa rekordný počet prepravených osôb v sezóne
od 1. apríla do 31. októbra 1964. Celkový počet prepravených osôb v smere Praha-Piešťany
za toto obdobie bol 9.516, z toho zo zahraničia bolo 1.339 osôb.
Domová správa mesta Piešťany
V roku 1964 došlo k zlúčeniu dvoch domových správa a vytvorila sa jednotná domová
správa mesta Piešťany. Ku dňu 31. decembra 1964 mala Domová správa mesta Piešťany
161 obytných domov s 1.442 bytovými jednotkami a 88 prevádzkovými jednotkami. Okrem
uvedeného počtu bytových jednotiek Domová správa v Piešťanoch zabezpečovala dodávku
tepla a teplej vody stavebnému bytovému družstvu v počte 471 bytových jednotiek.
Priemerný náklad na jednu bytovú jednotku v roku 1964 bol 2.110 Kčs a tržba 832 Kčs.
Opravy bytového fondu Domovej správy mesta Piešťany si vyžiadali sumu 1,600.000 Kčs,
z toho generálne opravy 725.000 Kčs.
Rybársky spolok v Piešťanoch
Miestna organizácia Československého spolku rybárskeho v Piešťanoch mala v roku
1964 7 odborov a to: hospodársky odbor, odbor rybárskej patológie, odbor čistoty vôd,
odbor kultúrno-propagačný a masovo-politickej práce, odbor rybolovnej techniky, odbor
disciplinárny a odbor pre prácu s mládežou. Predpísaná dodávka rýb na verejné zásobovanie
bola v roku 1964 splnená na 110 % a činila 3.298 kg. Do pstruhovitých vôd bolo nasadené
57.000 kusov a to hlavne do Striebornice. V porovnaní s rokom 1963 bolo v roku 1964
ulovené o 84 pstruhov viac, t.j. o 22 kg.
Celkove v roku 1964 sa ulovilo 89,6 kg rýb lososovitých (pstruh obecný a pstruh dúhový),
ďalej 14.970,9 kg rýb nížinných (kapor, lieň, pleskáč vysoký, mrena, jalec, podustva, šťuka,
zubáč, ostriež, uhor, sumec, mieň, boleň).
V roku 1964 mala organizácia 441 členov a 250 pionierov, z toho 2 ženy. Členovia organizácie
odpracovali na brigádnických prácach hlavne pri zarybňovaní 2.893 hodín.
Dňa 7. júna 1964 konal sa III. ročník pretekov o putovnú Cenu Sĺňavy za účasti 201
pretekárov a pozvaných hostí. Súťažilo sa v troch disciplínach jednotlivcov, ako i v súťaži
družstiev, ktorej sa zúčastnilo 30 družstiev.
Výsledky jednotlivých disciplín boli: za najťažšiu ulovenú rybu (5 kilogramový kapor)
získal prvú cenu Ján Bedrich z Nového Mesta nad Váhom; za najväčší počet ulovených
rýb prvú cenu získal Rudolf Baslík z Piešťan; za najväčšiu váhu ulovených rýb cena nebola
udelená.
V súťaži družstiev prvú cenu získala miestna organizácia v Piešťanoch. Riaditeľstvo pretekov
udelilo pamätnú medailu s diplomom najstaršiemu pretekárovi Ondrejovi Buntovi, ktorý,
i keď mal 78 rokov, zúčastnil sa na všetkých troch ročníkoch Ceny Sĺňavy.
Samotné výsledky pretekov čo do úlovkov nesplnili očakávanie. Miestna organizácia
rybárskeho spolku v Piešťanoch mala v roku 1964 tento výbor: Ladislav Racík – predseda,
Jozef Hladký – podpredseda, Leopold Sordyl – hospodár, Ladislav Kučera – zástupca
hospodára, Ján Zábojník – tajomník, Ján Žlnay – pokladník, inž. Ján Bielik – rybársky
patológ, Jozef Rusnák – dozor nad čistotou vôd, Ján Tapfer – vedúci kultúrno-propagačného

odboru, Emil Tlstovič – poverený prácou s mládežou, Ladislav Kelečény – predseda
disciplinárnej komisie.
Členmi výboru boli: Štefan Bielik, Jozef Budka, Ján Cifra, Ernest Habán, Jozef Janota,
Štefan Lehuta, Štefan Šlosser, Heriber Udassy. Členmi revíznej komisie boli: MUDr. Jozef
Bednár, Ján Hanic, Viliam Heger.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1964 uskutočnilo 97 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 50.441 návštevníkov. Tržby z podujatí činili 494.700 Kčs, z toho tržby
z Piešťanského festivalu 93.700 Kčs.
Kultúrne a spoločenské stredisko prevádzalo sústavnú kultúrno-osvetovú prácu v našom
meste. Ako jednu z nových foriem kultúrno-osvetovej práce zaviedlo a prevádzalo v jarných
mesiacoch cyklus „Hudobná mládež“, v ktorom sa snažilo ukázať mladým divákom ušľachtilé
a zdravé formy socialistického umenia. Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch má
podstatný podiel pri organizovaní a riadení Piešťanského festivalu, pri jeho propagácii.
Letné hry.
Vhodným doplnením Piešťanského festivalu boli aj „Letné hry“, ktoré v roku 1964
Kultúrne a spoločenské stredisko poriadalo v našom meste po prvý raz, vo vlastnej réžii
a s úspechom. Letné hry sa začali 9. mája 1964 vystúpením Slovenského ľudového kolektívu,
ktorý v Piešťanoch oslavoval 15. výročie svojho založenia. Letné hry obsahovali činohry,
operety a estrády, spolu 17 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 9.708 návštevníkov. Kultúrne
a spoločenské stredisko viedlo a usmerňovalo činnosť kurzov a krúžkov. V kurzoch cudzích
rečí sa vyučoval jazyk nemecký, anglický a francúzsky. Jazyk nemecký sa učilo 88 dospelých
občanov, jazyk anglický 51 a francúzsky 20. Kurzy hudobnej a pohybovej, ako aj kurz
spoločenských tancov a správania sa navštevovali žiaci. Jazykové a hudobné kurzy v roku
1964 navštevovalo 880 žiakov. Ďalšie krúžky boli rozhlasový, ovocinársky a včelársky.
Kultúrne a spoločenské stredisko usporiadalo 8 výchovných koncertov pre školskú mládež,
ktoré svojím programom žiactvom našich škôl boli veľmi obľúbené. V cykle „Hudobná
mládež“ boli 3 koncerty určené pre mimoškolskú mládež na závodoch.
Výstavy.
Záujem obyvateľov Piešťan budili aj výstavy, ktoré tiež organizovalo Kultúrne a spoločenské
stredisko a ktorých bolo 17. Výstavy sa konali v kine Moskva a najvýznačnejšie boli
tieto: Výstava Karola Ondreičku, Výstava o rozvoji mesta Piešťany v rámci akcie „Z“,
výstava „Kvety priateľstva“, výstava Ctibora Krčmára, výstava Povstanie v dielach
našich výtvarníkov, výstava grafiky Aurela Kajlicha a výstava obrazov akad. maliara M.
Bazovského.
Po odchode Tomáša Turčana riaditeľom Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch
sa stal Anton Pastírik.
Stavby v roku 1964
Plán decentralizovanej investičnej výstavby v roku 1964 bol splnený na 93,7 % a jeho
realizovanie si vyžiadalo náklady v sume 20,685.000 Kčs.
V roku 1964 bolo dokončených 310 bytových jednotiek; z toho počtu pripadlo na štátnu
bytovú výstavbu 54, na družstevnú 226 a na súkromnú 30 bytov. Rozostavaných bytových
jednotiek bolo 398; z toho v štátnej bytovej výstavbe 103, v družstevnej 176, v podnikovej

6 a v súkromnej 113.
V roku 1964 stavebné bytové družstvo v Piešťanoch malo 1086 členov. Z toho už bývajúcich
445 a čakateľov na byty 589.
Na bytovej komisii Mestského národného výboru bolo v roku 1964 1070 žiadostí o pridelenie
bytu.
V roku 1964 v mesiaci apríli začal podnik Stavoindustria s výstavbou nového závodu Tesla.
Najväčšou stavebnou akciou na území Piešťan je výstavba sídliska „Prednádražie“, kde
v roku 1964 bola dokončená I. etapa výstavby.
V roku 1964 sa začalo s výstavbou hotela A, Hotelovej strednej školy s internátom,
Poľnohospodárskej technickej školy s internátom a s výstavbou lodenice pri jazere
Sĺňava. Celkový finančný náklad na výstavbu hotela „A“ je 18,708.700 Kčs. Hotel bude
desaťpodlažný s počtom lôžok 196, s počtom stoličiek 540 a s počtom garáží 15. Výstavba
strednej hotelovej školy si vyžiada finančný náklad 8,256.000 Kčs. Dokončenie jej výstavby
sa plánuje do 1. septembra 1966.
Poľnohospodársko-technická škola bude 9 triedna a tiež s internátom. Náklad na jej výstavbu
je určený sumou Kčs 8,782.000. Aj jej ukončenie sa plánuje k 1. septembru 1966. Výstavba
lodenice pri jazere Sĺňava si vyžiada náklad 2,235.000 Kčs a má byť ukončená v roku 1966.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch v roku 1964 pokračovali na výstavbe svojej
hospodárskej časti. Slovenské plynárne previedli v roku 1964 predĺženie siete v dĺžke 440
m. K 31. decembru 1964 Piešťany mali 4.593 m plynových rozvodov s 1.293 odberateľmi.
Okresná vodohospodárska správa v roku 1964 vybudovala 3.200 m vodovodnej siete.
Dobudoval sa vodovod na Leninovej ulici, na ulici Cyrila Metoda, v Bodone, Orviský
kút, Dubová, Čkalovova, Mudroňova a Vodárenská. V roku 1964 na vodovodnú sieť bolo
napojených 104 nových prípojok a na kanalizačnú sieť 36 prípojok. V roku 1964 sa odovzdala
do úplnej prevádzky čistiaca stanica.
Správa miestnych služieb v roku 1964 vybudovala obojstranné chodníky na Bratislavskej
ceste, Žilinskej ceste po Pažitný most, previedla opravu Nitrianskej ulice, Rázusovej,
Československej armády, Šrobárovej, Mierovej, Potočnej, čiastočne Sládkovičovej,
Záhradnej, Školskej, Hollého, Vajanského, kpt. Nálepku. V roku 1964 sa ukončila výstavba
Jánošíkovej a Hurbanovej ulice.
Sbor pre občianske záležitosti
Na schôdzi dňa 26. augusta 1964 Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch schválila
zloženie Sboru pre občianske záležitosti a komisiu pre riešenie otázok občanov cigánskeho
pôvodu.
Predsedníčkou Sboru pre občianske záležitosti je Mária Mattošová, tajomníčkou Emília
Blašková.
Sbor pre občianske záležitosti mal v roku 1964 35 členov, z toho 18 stálych aktivistov
pracujúcich v komisiách. Sbor mal 5 aktívov: kultúrny, aktív pre usporiadanie občianskych
pohrebov, aktív pre jubilejné príležitosti, pre starostlivosť o narodené deti a mládež a aktív
pre starostlivosť o snúbencov. Pri plnení úloh pomáhalo Sboru 13 pomocných aktívov,
vytvorených v závodoch.
V roku 1964 zišiel sa Sbor pre občianske záležitosti 5 razy. Činnosť Sboru za rok 1964
bola následovná: Sbor uskutočnil 222 uvítaní novonarodených detí do života, z nich bez
cirkevného obradu bolo 67 detí. Pripravil 163 vstupov do manželstva, z čoho bolo 108

sobášov, po ktorých cirkevný obrad nenasledoval. Zo 123 pohrebov v meste boli 3 občianske
pohreby. Začiatkom roku 1964 uskutočnil Sbor slávnostné odovzdanie 180 občianskych
preukazov 15 ročným žiakom.
Komisia pre riešenie otázok občanov cigánskeho pôvodu.
Zloženie komisie pre riešenie otázok občanov cigánskeho pôvodu, schválené Radou
Mestského národného výboru je:
Mária Zaťková – predsedníčka, Emil Pavlík – tajomník; členovia komisie: Katarína
Gavorová, Pavol Riška, Rudolf Paserín, Margita Šebová, MUDr. Šajmovič a Rudolf Toráč.
Komisia organizovala kultúrno-výchovné a zdravotnícke prednášky, občanov cigánskeho
pôvodu viedla k dodržiavaniu hygieny a k slušnému správaniu sa vo verejnosti.
Miestny ľudový súd v Piešťanoch
Miestny ľudový súd v Piešťanoch bol v roku 1964 rozšírený o dva senáty, t.j. o štyroch
ďalších členov. Celkove Miestny ľudový súd mal 4 senáty. Predsedom Miestneho ľudového
súdu bol dr. Július Peťko, predsedami senátov Mikuláš Kičin, J. Švec a Emil Tanáč.
Miestny ľudový súd v Piešťanoch sa skladal z 12 členov, z toho boli 4 ženy. Podľa triedneho
zloženia piati z nich boli robotníci, traja úradníci a jeden člen Jednotného roľníckeho družstva.
Miestny ľudový súd prejednal v roku 1964 97 prípadov. Najviac previnení bolo proti §-u 19
a to 49 osôb, ktoré narušovali základné pravidlá socialistického spolunažívania. Ďalej boli
3 prípady, v ktorých išlo o trestné činy a preto Miestny ľudový súd ich postúpil Okresnému
súdu v Trnave. V 74 prípadoch Miestny ľudový súd vyslovil vinu obvinených, 9 prípadov
postúpil iným orgánom a v 8 prípadoch pre nedostatok dôkazov vyriekol oslobodzujúce
uznesenie. Proti rozhodnutiu Miestneho ľudového súdu bolo podaných 10 odvolaní, z nich
jeden rozsudok Okresný súd v Trnave zrušil, jeden pozmenil a 8 rozhodnutí potvrdil.
Menšie priestupky riešila užšia Komisia pre ochranu verejného poriadku. Zasadala 18
razy a riešila 118 priestupkových oznámení. Z toho boli 2 prípady v poľnohospodárstva,
6 prípadov čiernej stavby, 2 prípady alkoholizmu, 1 prípad nedodržania protipožiarnych
predpisov, 1 prípad ochrany majetku, 2 prípady ochrany socialistického vlastníctva.
Najviac priestupkov a to 95 sa týkalo porušovania zásad socialistického spolunažívania.
Užšia Komisia pre ochranu verejného poriadku vplývala na občanov výchovným pôsobením
a viac prípadov prejednala pohovorom, pri ktorom sporné stránky sa dohodli a prisľúbili
vyhýbať sa všetkým neprístojnostiam. Pri ostatných priestupkoch v 26 prípadoch sa uložilo
napomenutie, v 11 prípadoch verejné pokarhanie a v 27 prípadoch peňažná pokuta vo výške
od 50 do 200 Kčs.
Dom pionierov a mládeže
V školskom roku 1963/64 sledoval Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch osláviť svojou
činnosťou 15. výročie založenia Pionierskej organizácie Sväzu československej mládeže.
Cestou všetkých svojich podujatí sa snažil rozvíjať a prehĺbiť zložky komunistickej výchovy.
Podstata činnosti Domu pionierov a mládeže spočívala v krúžkoch, kurzoch, kluboch. Pre
pionierov boli tieto krúžky: astronomický, lodnomodelársky, železničiarsky, fotografický,
krúžok praktickej zručnosti. Krúžky navštevovalo 45 pionierov. Okrem krúžkov boli aj
pionierske kurzy a to turistický, fanfaristický, fotografický a kurz pionierskych sprievodcov
mestom. Do kurzov bolo zapojených 33 pionierov. Pre sväzákov boli kluby a to fotografický,
klub praktickej zručnosti, turistický, železničiarsky a automodelársky. Kluby navštevovalo

32 sväzákov. Pre sväzákov bol neskoršie zriadený krúžok filmársky.
Do letnej činnosti domu pionierov a mládeže sa zapojilo 365 iskier, pionierov a sväzákov.
Letná činnosť sa zamerala na starostlivosť o putujúce turistické oddiely na trase Piešťany.
Do tejto akcie sa zapojilo 175 pionierov. V stanovom tábore na Výtokoch bolo 25 pionierov.
Na XI. zraze Slovenského národného povstania pri Geravách sa zúčastnilo 49 pionierov,
ktorí na zpiatočnej ceste putovali po stopách Slovenského národného povstania.
V školskom roku 1963/64 Dom pionierov a mládeže pripravil činnosť pre 26.231 iskier,
pionierov a sväzákov. Veľkému záujmu sa tešili dlhodobé súťaže vo futbale a v hádzanej,
ktoré s úspechom organizoval Dom pionierov a mládeže. Mládež v Piešťanoch javila veľký
záujme aj o hokej. V zime 1964 bolo v Piešťanoch po prvýkrát vybudované prírodné klzisko.
Dom pionierov a mládeže za pomoci Mestského národného výboru v Piešťanoch zakúpil
pre družstvo žiakov a dorastencov – sväzákov kompletné vybavenie a tak umožnil aspoň
časti piešťanskej mládeže venovať sa pravidelne aj tomuto športu.
V roku 1964 riaditeľom Domu pionierov a mládeže v Piešťanoch sa stal Emil Popelka.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1964 bol 1.414
lôžok. V porovnaní s rokom 1963 sa lôžkový fond zväčšil o 30 postelí.
Počet odliečených pacientov.
V liečebných domoch Čsl. štátnych kúpeľov v roku 1964 sa odliečilo 15.629 pacientov.
Sociálne rozdelenie pacientov bolo: 5.478 robotníkov, 1.172 ich rodinných príslušníkov,
3.173 ostatných zamestnancov, 652 ich rodinných príslušníkov, 601 družstevníkov, 56
ich rodinných príslušníkov, 1.926 samoplatiacich, 1.203 dôchodcov, 42 ich rodinných
príslušníkov, 1.326 cudzincov.
Rozdelenie pacientov zo zahraničia podľa národností: z Bulharska 2 pacienti a 10
návštevníkov, z Juhoslávie 1 pacient a 2 návštevníci, z Maďarska 17 pacientov a 40
návštevníkov, z Nemeckej demokratickej republiky 421 pacientov a 55 návštevníkov,
z Poľska 80 pacientov a 47 návštevníkov, z Rumunska 7 pacientov a 9 návštevníkov, zo
Sovietskeho sväzu 10 pacientov a 24 návštevníkov. Celkove zo štátov socialistického tábora
bolo na liečení 538 pacientov a 187 návštevníkov.
Z kapitalistických štátov bolo 788 pacientov a 367 prechodných návštevníkov a to: z Dánska
102 pacientov a 16 návštevníkov, z Fínska 76 pacientov a 16 návštevníkov, z Nórska 9
pacientov a 6 návštevníkov, zo Švédska 43 pacientov a 6 návštevníkov, z Anglicka 23
pacientov a 11 návštevníkov, z Belgicka 39 pacientov a 7 návštevníkov, z Francúzska 21
pacientov a 27 návštevníkov, z Holandska 8 pacientov a 3 návštevníci, z Nemeckej spolkovej
republiky 93 pacientov a 38 návštevníkov, z Rakúska 204 pacientov a 169 návštevníkov,
zo Švajčiarska 13 pacientov a 9 návštevníkov, z Talianska 2 pacienti a 10 návštevníkov,
z Portugalska 3 pacienti, z Írska 1 pacient a 2 návštevníci, zo Španielska 2 návštevníci,
z Kanady 22 pacientov a 1 návštevník, z Uruguay 4 pacienti, z USA 79 pacientov a 32
návštevníkov, z Venezuely 2 pacienti, zo Zjednotenej arabskej republiky 2 pacienti ,
z Južnej Rhodézie 2 pacienti, z Indie 4 pacienti a 1 návštevník, z Iraku 2 pacienti, z Izraela
27 pacientov a 2 návštevníkov, z Iránu 1 pacient, z Japonska 2 návštevníci, z Afganistanu 2
návštevníci, z Arábie 1 návštevník a z Austrálie 5 pacientov.

Významné osobnosti zo zahraničia
Z významných zahraničných osobností v roku 1964 boli na liečení v Piešťanoch:
Müller Karl, maliar z Berlína, prof.dr. Gropp Rugard z Berlína, Schultz Frieda, tajomníčka
z Nemeckej demokratickej republiky, Richter Elisabeth, novinárka z Viedne, Kállai Gyula,
minister z Budapešti, Kallai Gyullané, manželka ministra, Fabian Sándor, dôstojník
z Maďarska, dr. Wahidi Abdulah, lekár z Afganistanu, Ronay Ilona, manželka diplomata
z Budapešti, Brandstadter Regina, polská spisovateľka z Poznane, Ignar Stefan, minister
z Varšavy, univ.prof.dr. Kluth Käthe z Grimmen, Nemecká demokratická republika, Baesley
Charlie, novinár z Veľkej Británie, Parodi André, zamestnanec švajčiarskeho veľvyslanectva
v Prahe, Winter Ladislav, priemyselník z Portugalska, Niemi Juukola, profesor z Fínska,
Nurmi Marta, profesorka z Fínska, dr. Papin Jozef, univ. profesor z USA, Talas Olavi,
riaditeľ banky z Fínska s manželkou Talas Marja, Ramadon Arabi, diplomat zo Saudskej
Arábie, dr. Kovda Viktor, riaditeľ UNESCO z Paríža, Prange Aage, továrnik z Dánska, Jakšič
Djura, dirigent z Juhoslávie, Petrnoušek Róbert, obchodný riaditeľ z Rakúska, Ewert Willy,
senátor z Nemeckej spolkovej republiky, Pintilli Mircea, diplomat z Rumunska, Grosslicht
Otto, herec zo Švajčiarska, Fritsch Günther, redaktor z Viedne, Lepická Anna, redaktorka
z Varšavy, Rinne Vieno, diplomat z Fínska, Bersou Jean, herec z Paríža, Lewinska Helena,
manželka diplomata z Varšavy, Rinne Grete, redaktorka z Fínska, dr. Kress Wilfried, univ.
prof. z Rakúska, Mandelmann Zipora, riaditeľ banky z Izraela, Lewinski Anton, diplomat
z Varšavy, Kranz Ingrid, redaktorka z Nemeckej demokratickej republiky, Modrzowski
Franciszek, minister z Varšavy, Chossudovský Michal, pracovník Organizácie spojených
národov, Švajčiarsko, dr. Despoges Gotteron, univ. profesor z Paríža, dr. Oshima Yoshie,
univ. profesor z Tokia, dr. Fukui Kunihiko, univ. profesor z Japonska, dr. Joucherés Yves,
univ. profesor z Francúzska, dr. Winblad Gustav, univ. profesor zo Švédska, dr. Svartz
Nana, univ. prof. zo Švédska, dr. Storck Hans, univ. prof. z Nemeckej spolkovej republiky,
dr. Koch Wilhelm, univ. profesor z Mníchova, dr. Bönni Alojz, univ. profesor z Nemeckej
spolkovej republiky, dr. Glück Ernst, univ. profesor z Nórska, dr. Rehahn Arnost, novinár
z Nemeckej demokratickej republiky, Šejnin Lev, spisovateľ zo Sovietskeho sväzu,
Stawinska Zofia, manželka diplomata z Varšavy, Adamowicz Janina, manželka poľského
diplomata z Varšavy, Ochab Maria, manželka poľského diplomata, Stawinski Eugenius,
poľský minister z Varšavy, Adamowicz Anton, poľský diplomat, Titkov Walenty, námestník
ministra zdravotníctva z Varšavy, Sztachelski Jerzy, minister zdravotníctva z Poľska,
Korczynski Gregor, poľský diplomat, Kurinia Alexander, poľský diplomat, Szabó Sándor,
politický pracovník z Maďarska.
V januári 1964 navštívili Piešťany holandskí novinári Nelly Otolina van der Hoeven,
Leendert van Bruggen, Paus Russel a Herman Frederic Wehberg.
Novinári si prezreli aj zdravotnícke zariadenia v našich kúpeľoch.
V máji 1964 a to v rámci rozširovania možností cudzineckého ruchu medzi Československou
socialistickou republikou a Rakúskom navštívili Piešťany zástupcovia vedenia Sväzu
rakúskych hoteliérov a hostinských.
V mesiaci máji prišla do Piešťan britská parlamentná delegácia, vedená poslancom F.J.
Bellengerom. V sprievode poslanca Národného zhromaždenia Andreja Žiaka si hostia
prezreli naše kúpele a organizáciu kúpeľnej liečby pre pracujúcich. Súčasne navštívili
moderný závod na výrobu zdravotníckeho zriadenia, Presnú mechaniku. Hostí príjemne
prekvapilo architektonické riešenie závodu, jeho vonkajšia úprava a čistota.

V septembri navštívili Piešťany zástupcovia magistrátu mesta Perugia, ktoré má družbu
s Bratislavou. Prezreli si naše kúpele a oboznámili sa s ich liečebnými metódami.
Investície a generálne opravy
Stavebné investície Československých štátnych kúpeľov v roku 1964 sa previedli v sume
3,254.000 Kčs, z toho na prístavbu vily Ilček a to 5 bytových jednotiek a závodné jasle
pripadlo 38.000 Kčs.
Generálne opravy sa previedli nákladom 1,020.000 Kčs. Z tejto sumy sa previedla generálna
oprava Thermie, Riviery, zaviedla sa plynofikácia v
Pro patrii, upravil sa objekt Trajan a previedla sa generálna oprava strojov.
Činnosť Kultúrneho oddelenia Čsl. štátnych kúpeľov
V roku 1964 pre kúpeľných pacientov odznelo 86 zdravotníckych a osvetových prednášok
za účasti 8.050 pacientov, 89 ostatných prednášok a besied s účasťou 8.200 pacientov,
premietlo sa 93 vedecko-osvetových filmov 3.700 pacientom. Z kultúrnospoločenských
akcií bolo 159 koncertov s účasťou 21.800 návštevníkov, 4 detské divadelné predstavenia
s účasťou 420 detí, 32 hudobných programov, 5 vystúpení súborov ľudovej umeleckej
tvorivosti s účasťou 2.300 návštevníkov, 21 estrád s účasťou 4.350 návštevníkov. Ďalej
bolo 422 výletov a exkurzií s účasťou 11.200 osôb, 490 veselíc a tanečných zábav s účasťou
37.500 návštevníkov, 166 filmových predstavení s účasťou 10.474 návštevníkov a 185
ostatných kultúrnospoločenských akcií s účasťou 9.500 návštevníkov.

Vzorné pracovníčky v Čsl. štátnych kúpeľoch Piešťany
V Československých štátnych kúpeľoch Piešťany pracuje viac vzorných ženských kolektívov,
ktoré sú držiteľom titulu Brigáda socialistickej práce. Tu patrí 12-členný kolektív v Pro
Patrii, detské oddelenie, ktorý na úseku starostlivosti o zdravie detí dosahuje pekné výsledky.
Vedúcou kolektívu je Agáta Krátka. Ďalej je to 15-členný kolektív chyžných liečebného
domu Slovan, ktorého vedúcou je Polenová.
25-členný kolektív rehabilitácie je nositeľom titulu Brigáda XII. sjazdu KSČ. Vedúcou
kolektívu je Mária Filipová.
V ženských kolektívoch je veľa vzorných pracovníčok, ako sú: Irena Vörešová, rehabilitantka,
Anna Magdolenová, chyžná v Thermii, Mária Dovalová, zdravotná sestra v Pro Patrii,
Milota Dobišová,, rehabilitačná sestra v detskom oddelení Pro Patria, Helena Hulmanová
v bazénovom oddelení Thermie, Melánia Konečná, chyžná v liečebnom dome Slovan.
Vzorné a zaslúžilé pracovníčky sú: Helena Kuníková, štatistikárka, Mária Fričová,
kúpeľníčka, Pavla Dvoranová, účtovníčka, Alžbeta Mitánková, účtovníčka, Emília
Matejíčková, skladníčka potravín, Mária Vavrová, zdravotná sestra a Melánia Míčová,
servírka v Jalte.
Kúpeľný orchester
Kúpeľný orchester v roku 1964 účinkoval už po tretiu sezónu v našom meste. Jeho dirigentom
je Vojtech Gabriel, koncertný majster Slovenskej filharmónie, nositeľ vyznamenania za

zaslúžilú prácu. Orchester má 35 hudobníkov, členov Slovenskej filharmónie, Slovenského
národného divadla v Bratislave a Symfonického orchestra Československého rozhlasu
v Bratislave. Ako sólisti účinkovali Viliam Farkaš a Albín Berky. Koncerty sa konali dvakrát
denne v mesiacoch júl a august. V nedelňajších programoch účinkovali speváci Hanák,
Martvoňová, Vlach, Oniščenko, Doková a iní, sólisti z Novej scény alebo z Národného
divadla v Bratislave.
V mesiacoch máj a jún koncertovali dvakrát týždenne vojenské dychové hudby z Bratislavy
a Trenčína.
V repertoári kúpeľného orchestra v roku 1964 bola svetová klasická hudba, operetné
melódie, spestrené ľudovými piesňami a skladby našich súčasných skladateľov (Cikker,
Moyzes, Dusík, Matuška atď).
Mestská ľudová knižnica
V roku 1964 sa dokončila generálna oprava knižnice. Okrem toho knižnica sa rozšírila
o mládežnícke oddelenie. K 31. decembru 1964 knižnica mal 32.358 zväzkov. Z toho bolo
574 zväzkov klasikov marxizmu-leninizmu, 1.011 zväzkov ostatnej politickej literatúry, 541
zväzkov prírodovedeckej, 912 zväzkov hospodárskej, 930 zväzkov technickej a 4.049 zväzkov
ostatnej náučnej literatúry. Krásna literatúra obsahovala 17.068 zväzkov, mládežnícka 7.273
zväzkov. Z celkového počtu zväzkov na jedného obyvateľa Piešťan pripadá 1,6 zväzkov.
V roku 1964 bolo 70.774 výpožičiek. Mestská ľudová knižnica v roku 1964 mala 3.458
čitateľov, z toho 1.847 v oddeleniach pre dospelých, 1.241 v oddelení pre mládež a 370
v čitateľskej pobočke. Z celkového počtu čitateľov dospelí predstavujú 1.936 čitateľov a na
mládež do 15 rokov pripadá 1.522 čitateľov, čiže mládež tvorí 44 % z počtu čitateľov.
Priemerná návštevnosť v knižnici bola 107 čitateľov denne. V roku 1964 usporiadala
knižnica 6 besied. Z toho 5 besied s mládežou a jedna s dospelými.
S mládežou sa usporiadali besedy o knihách: Janczarskij: Príbehy a potulky Macka Uška;
Arťuchovová – Svetlana, Rozprávky o Leninovi; Tajc – Pionierske srdce; ďalej bola jedna
autorská beseda so spisovateľom Rudom Moricom o jeho diele. S dospelými bola v Mesiaci
československo-sovietskeho priateľstva beseda na tému: Súčasná sovietska literatúra.
V roku 1964 Mestská knižnica usporiadala 19 výstaviek kníh v oddelení pre dospelých,
v mládežníckom oddelení a v pobočke. Prírastok knižnice v roku 1964 bol 1.332 zväzkov.
Za rok 1964 mala Mestská ľudová knižnica od Mestského národného výboru v Piešťanoch
príspevok 95.000 Kčs; tržby od obyvateľstva v roku 1964 činili 10.626 Kčs (vypožičný
poplatok je 10 halierov za knihu).
Počet pracovníkov knižnice bol 7 zamestnancov, z toho 4 zamestnanci s 8 hodinovým
pracovným úväzkom, jeden s polovičným a dvaja zamestnanci s dvojhodinovým úväzkom.
Mestské múzeum v Piešťanoch
Mestské múzeum v Piešťanoch v roku 1964 navštívilo okolo 20.000 osôb, žiaci a návštevníci
Piešťan.
Podľa organizačnej úpravy siete slovenských múzeí Mestské múzeum v Piešťanoch,
spracované doposiaľ okresným a mestským národným výborom, prešlo do správy
a riadenia Povereníctva Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo. Týmto bol daný aj iný

smer ďalšieho vývoja Piešťanského múzea: stalo sa z neho špecializované Balneologické
múzeum s pôsobnosťou celoslovenskou. Pracovníci múzea v Piešťanoch majú za úlohu zber
materiálu i zpráv o kúpeľoch a sústreďovať ich v Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Tu
bude oddelenie histórie kúpeľov, ale to nebude hlavná náplň múzea. Ťažisko expozícií bude
zamerané na prítomnosť a ich cieľom bude ukázať návštevníkom, aké bohatstvo prírodných
liečivých zdrojov máme a ako ich využívame pre zdravie človeka.
Kino Moskva
V roku 1964 v kine Moskva bolo 1.297 predstavení, na ktorých sa zúčastnilo 299.600
návštevníkov. Tržby za rok 1964 činili 1,020.600 Kčs.
Televízia, telefón, rádio
V Piešťanoch v roku 1964 bolo 2.102 majiteľov televízora, 1.915 majiteľov rádioprijímača;
v 408 domácnostiach mali rozhlas po drôte. Telefonických koncesionárov bolo 1.321.
V roku 1964 do Piešťan prišlo 5,366.296 kusov dennej tlače a časopisov.
Pohyb obyvateľstva
Roku 1964 sa narodilo v Piešťanoch 284 detí, 139 chlapcov a 145 dievčat. Zomrelo 133
ľudí, z toho 69 mužov a 64 žien. V roku 1964 sa uzavrelo 185 sobášov. Ku 31. decembru
1964 mali Piešťany 20.408 obyvateľov.
Počasie v roku 1964
V januári 1964 klesla teplota pod dlhodobý priemer, a to o 4,6°C a v marci o 2,4°C.
Ochladenie v týchto mesiacoch spôsobil vpád kontinentálneho a morského vzduchu od
severu. V ostatných mesiacoch neboli väčšie odchýlky od priemeru. Najnižšia teplota v roku
bola zaznamenaná dňa 19. januára 1964 a to -17,9°C, maximálna teplota 34,1°C dňa 22.
júla 1964.
Maximálna denná teplota klesla pod -0,1°C 28 razy, čo je o 18 razy menej od priemeru.
Maximálna denná teplota dosiahla 68 razy 25°C a viac, čo je zase 24 razy viac ako je
dlhodobý priemer.
Priemerná ročná teplota je 8,8°C a od priemeru sa líši iba o 0,2°C.
Ročný úhrn zrážok činil 637,1 mm, čo je zase o 23 mm menej od priemeru.
Najsuchším mesiacom bol január s 1,1 mm a najviac zrážok bolo v októbri a to 141,8 mm.
Slnečný svit pre zväčšenú oblačnosť bol o 410 hodín menší od priemeru. V roku 1964 bolo
41 búrok, t.j. o 14 búrok viac od priemeru.

Rok 1965
Náplňou práce Mestského národného výboru v Piešťanoch, jeho orgánov a všetkých
pracovníkov bolo plnenie úloh, daných straníckymi a vládnymi smernicami a tiež smernicami
okresného a krajského národného výboru.
Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1965 sledovala v prvom rade
ďalší rozvoj hospodárstva ním riadeného, rozvoj mesta po stránke jeho výstavby, kultúrneho
života a zdravotníckych potrieb obyvateľov.
Mestský národný výbor snažil sa zabezpečiť podmienky pre intenzívnejší cestovný
ruch a pre ekonomické využitie kapacity piešťanských kúpeľov. Mnoho pozornosti venoval
Mestský národný výbor skrášleniu nášho mesta v akcii zveľaďovania a skrášľovania, v ktorej
sa prejavila zvýšená účasť i aktivita občanov nášho mesta, ktorí vytvorením hodnotného diela
chceli dôstojne osláviť 20. výročie oslobodenia našej vlasti a tiež pozdraviť pripravovaný
sjazd KSČ, v poradí už XVIII.
Mestský národný výbor patričnú pozornosť venoval aj potrebám jednotlivých občanov a ich
problémy sa snažil riešiť včas.
Plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch zasadalo v roku 1965 6 razy a Rada
Mestského národného výboru 29 razy a prijala 210 uznesení.
Zápisy do kroniky za rok 1965 sú miniatúrnou dokumentáciou mnohotvárnej a úspešnej
činnosti Mestského národného výboru v Piešťanoch za ďalšieho rozvoja nášho mesta.
Mesačník „Kultúra v Piešťanoch“
Od januára 1965 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch začalo vydávať informatívny
mesačník „Kultúra v Piešťanoch“.
Mesačník obvykle na 16 stranách prináša spoľahlivé informácie o hudobnom, literárnom
a výtvarnom živote Piešťan.
Prináša aj živé reportáže, rozhovory, dobrú informáciu, fotografie a hodnotnú poéziu.
Zodpovedným redaktorom mesačníka je Anton Pastírik a rediguje ho Ján Benka.
Beseda.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch pripravilo besedu s dr. Gustávom Husákom.
Beseda s a uskutočnila v januári 1965 v liečebnom dome Slovan. Na besede, ktorej témou
bolo Slovenské národné povstanie a jeho význam, zúčastnilo sa okolo 450 občanov nášho
mesta.
Voľba nových občianskych výborov
Vo februári 1965 konali sa v Piešťanoch voľby do nových občianskych výborov.
Bolo vytvorených 10 občianskych výborov. Každý výbor má predsedu a 10 členov.
Za predsedov nových občianskych výborov boli zvolení: Michal Záhurančík, Michal Prištic,
Zuzana Hroncová, Daniel Kunic, Július Švarc, Rudolf Ondris, Ľudmila Gežová, Jozef Hajšo,
Michal Roták, Jozef Bábsky.

Životné jubileum
Dňa 4. marca 1965 dožil sa päťdesiatky hlavný lekár Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch MUDr. Štefan Manca.
MUDr. Štefan Manca, rodák z Dechtíc, po maturite na gymnáziu v Trenčíne, študoval na
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1941 štúdium dokončil.
Ako mladý lekár pracoval v nemocnici v Trnave, Podbrezovej a v Piešťanoch, v roku 1947
– 1949 na Balneologickom ústave Karlovej univerzity v Prahe, kde získal odborný titul
balneológa a reumatológa. Vrátil sa do Piešťan, tu viedol reumatologické oddelenie a v roku
1954 bol menovaný riaditeľom Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch a od roku
1958 je hlavným lekárom piešťanských kúpeľov.
Roku 1954 bol zvolený za poslanca do Národného zhromaždenia a pri posledných voľbách
za poslanca Okresného národného výboru v Trnave. Od roku 1955 je členom Slovenského
výboru obrancov mieru. MUDr. Štefan Manca presadzuje v kúpeľnej liečbe nový smer
komplexnej liečby. Na medzinárodných kongresoch a na zahraničných cestách vykonal
záslužnú prácu pre naše socialistické kúpeľníctvo a zdravotníctvo.
O ďalší rozvoj kultúrneho a spoločenského života
Ministerstvo školstva a kultúry v Prahe usporiadalo v dňoch 15. – 16. marca 1965 v Karlových
Varoch seminár o ďalšom rozvoji kultúrneho a spoločenského života v Československu.
Seminára sa zúčastnili aj zástupcovia Mestského národného výboru, Kultúrneho
a spoločenského strediska a Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Kambodžský veľvyslanec v Piešťanoch.
V marci 1965 navštívil Piešťany mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kambodžského
kráľovstva v Prahe pán Measketh Caimezom s manželkou. V Piešťanoch si prezreli Thermia
Palace a kúpeľné zariadenie.
20. výročie oslobodenia Piešťan
Dňa 3. apríla 1965 o 15.00 hod. v liečebnom dome Slovan bolo slávnostné zasadnutie
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského národného výboru
v Piešťanoch a zložiek Národného frontu. Zasadnutie konalo sa z príležitosti 20. výročia
oslobodenia Piešťan.
Slávnostný prejav predniesol predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan
Kubo. Potom bol koncert sólistov Slovenského národného divadla v Bratislave a vystúpenie
učiteľského spevokolu z Piešťan. Na koncerte účinkovali: Nina Hazuchová, Juraj Martvoň,
Sylvia Macudzinská, Mikuláš Jelínek, Karol Prochotský.
20. apríla 1965 z príležitosti 20. výročia oslobodenia Československa bol v liečebnom
dome Slovan o 19.30 slávnostný koncert. Jeho obsahom bol prierez českými a slovenskými
operami.
Účinkovali: dr. Gustáv Papp, Alexander Baránek, Ondrej Malachovský, Ľudovít Marcinger.
Sprievodné slovo mala Vlasta Chorvátová.
Slávnostný koncert bol aj 26. apríla. Na programe bola hudba ruských a sovietskych
skladateľov. Účinkovali: Ľuba Baricová, Jiří Zahradníček, Ľudovít Marcinger, Mikuláš
Jelínek a Karol Prochotský.

Odovzdanie Pamätnej medaily
Za účasť v Slovenskom národnom povstaní prevzalo dňa 5. mája, v predvečer Dňa víťazstva,
v liečebnom dome Slovan 101 občanov Piešťan a priľahlého okolia pamätné medaily
Slovenského národného povstania. Ďalším 24 občanom udelili pamätné medaily 20. výročia
oslobodenia Československa za účasť v domácom a zahraničnom odboji.
Pamätné medaily odovzdal s. Beňo, tajomník Okresného národného výboru v Trnave.
Zpomedzi piešťanských obyvateľov Pamätnú medailu dostali: Ambrová Hedviga, Baloc
Ján, Balon Štefan, Bardiovsky Tibor, Bartovic Jozef, Benko Jozef, Bílený Ján, Blažo
Michal, Brlaj Jozef, Brunovský Jozef, Cibulka Ján, Ďurina Michal, Faltusová Anna r.
Švecová, Gajdošík Ján (im memoriam), dr. Genčanský Ondrej, Grexa Jozef, Hodul Teodor,
Horniak Ondrej, dr. Horváth Gabriel, Hrdina Ján, Hrmo Ladislav, Hudec Ján, Chlapíková
Mária, Chorváth Ján, Chrenko Michal, Kapitán František, Kevan Karol, Konečný Anton,
Kováč Viliam, Krajčovič Viliam, Králik Jozef, Lipka Ján, Machay Alexander, Macko Jozef,
Májovský Juraj, Marcina Juraj, Mihalík Ladislav, Mikloška Karol, Mišura Ján, Mišura Ján
st., Morávka Ján, dr Mutiš Ján, Müller Rudolf, Námer Alojz, Natšin Ján (im memoriam),
Nedorost Rudolf, Nedorost Štefan, Nižňanský Jozef, Ocvirk Štefan, Ondris Jozef, Oprenčák
Ján, Pandúch Filip, inž. Palúch František, dr. Poláková Mária, Plintovič Samuel, Poprac
Peter, Rybárik Dominik, Sekáč Štefan, inž. Sidorenko Gregor, Slezák Dominik, Stračár Ján
(in memoriam), Stračárová Mária, Summer Alexander (in memoriam), Summer Ferdinand
(in memoriam), Šamík Peter, Šebian Vojtech (in memoriam), Šucha Martin, Štangel Bernard,
Tomay Ján, Tomayová Irena, Tomulan Ján, Úradník Štefan, Valko Ľudovít, Vavro Emil,
Vavro Jozef, Vavro Viliam, Weisz Emil, Záhradník Martin (in memoriam), inž. Zaťko Ján,
Zvonček Michal.
Dňa 19. mája 1965 Pamätnú medailu k 20. výročiu Slovenského národného povstania
a oslobodenia Československej republiky dostali dodatočne tí, ktorí sa nezúčastnili
slávnostného odovzdania v Slovane. Sú to: Bardiovsky Tibor, Kičin Jozef, Nováková
Františka, Oslanský Ferdinand, Sodoma Ján, Schneiderová Irena, dr. Škodáček Pavol,
Fodran Jozef, Trávniček Ján (in memoriam).
V prvej etape Pamätná medaila sa udeľovala z príležitosti 20. výročia Slovenského národného
povstania v roku 1964.
Zmeny členstva v komisiách MsNV
Na návrh Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch schválilo plenárne zasadnutie
Mestského národného výboru v Piešťanoch niektoré zmeny členstva v komisiách MsNV
a to nasledovne:
v komisii finančnej uvoľnilo z funkcie člena inž. Viliama Baďuru a miesto neho menovalo
nového člena komisie a to Viktora Nižňanského. V komisii školstva a kultúry uvoľnilo
z funkcie akademického sochára Valéra Vavru a miesto neho menovalo nového člena komisie
inžiniera Ľubomíra Mrňu. V komisii pre ochranu verejného poriadku uvoľnilo z funkcie
Jaroslava Michalíka a za nového člena menovalo Štefana Hinnera.
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny.
Dňa 9. mája 1965, v Deň víťazstva, bolo slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
v Piešťanoch.
O 15.00 hodine v prírodnom amfiteátri vystúpila „Lúčnica“, súbor piesní a tancov, so svojím

premierovým programom, s ktorým odchádzala na svetový festival mládeže do Alžírska.
Pred predstavením slávnostný prejav predniesol MUDr. Ladislav Hansko, riaditeľ
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Kúpeľná sezóna v Piešťanoch bude sa každoročne otvárať 9. mája vystúpeniami súborov
piesní a tancov aj zo zahraničia.
VII. Cena Slovenska
V nedeľu 30. mája 1965 za slnečného počasia sa stretli v Piešťanoch už po siedmy raz
domáci motocykloví a automobiloví pretekári s poprednými motoristami zo zahraničia.
Siedmy ročník okrem československých pretekárov sústredil na štarte jazdcov 13 krajín a to
z Anglicka, Dánska, Fínska, Holandska, Severného Írska, Juhoslávie, Maďarska, Nemeckej
demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska
a Švajčiarska.
Z československých špičkových reprezentantov chýbali Boček, Havel, Čada, Pražák,
Slavíček a Šťastný, pre zranenie a iné príčiny odvolali svoju účasť i niektorí poprední
pretekári zo zahraničia.
Ako prví súťažili pretekári triedy do 125 ccm. V tejto triede prvé miesto obsadil Roland
Rentsch časom 54:48,2 min., druhé miesto Günter Bartusch časom 55:48,4 min., obaja
z Nemeckej demokratickej republiky. Tretie miesto získal Bojer, československý pretekár,
časom 56:02,1 min.
V triede do 250 ccm na prvom mieste bol československý pretekár Srna František časom
51:33 min., druhé miesto Novozélanďan Ginger Malloy časom 52:19,2 min., tretie Günter
Beer z Nemeckej spolkovej republiky časom 52:39 min.
V triede do 350 ccm boli tieto výsledky: prvé miesto si vydobyl československý pretekár
František Srna časom 51:24 min., druhé Parus časom 52:20 min., tretie Klátil, obaja
z Československa.
Mimoriadne silná konkurencia sa zišla v súťaži automobilov Formuly 3, ktorá bola na
programe druhý raz. Popri vlaňajšom majstrovi Európy Fínovi Leo Mattilovi boli na štarte
pretekári Nemeckej demokratickej republiky Hainz Malkus a Max Byczkowski a výborný
Rakúšan Stephan Sklenar.
Prvé miesto obsadil Byczkowski časom 51:10,1 min., druhé Mattila časom 51:10 min., tretie
Lehman časom 53:20 min., všetci traja z Nemeckej demokratickej republiky.
Na pretekoch nedošlo k žiadnemu vážnejšiemu úrazu.
Riaditeľom VII- Ceny Slovenska bol Štefan Kubo.
Obvodová spartakiáda v Piešťanoch
Dňa 6. júna 1965 na športovom štadióne v Piešťanoch konala sa obvodová spartakiáda.
Program obvodovej spartakiády bol tento:
10.00 hod. – pochod cvičencov mestom
14.00 hod. – slávnostný nástup 3960 cvičencov
14.10 hod. – otvorenie.
Samotné cvičenie malo 9 skladieb. Skladbu pre najmladších žiakov „Na slniečku“ predviedlo
400 cvičencov.

Skladbu „Učiť sa hrou“ predviedlo 1100 cvičencov.
Skladbu pre starších žiakov „Jeden za všetkých“ predviedlo 800 cvičencov.
Staršie žiačky v počte 960 predviedli skladbu „Moja zem je krásna lúka“.
Skladbu „Cez prekážky“ predviedli starší dorastenci v počte 300 cvičencov.
„Jaro mojej zeme“ bola skladba pre dorastenky. Skladby „Spev mieru“ a „Pohybom ku
kráse“, ktoré v hľadisku štadióna vyvolali búrlivý potlesk, predviedli ženy v počte 200
cvičeniek.
Vojaci z Nového Mesta nad Váhom predviedli skladbu „K najvyšším métam“ za ktorú sa im
dostal zaslúžený potlesk.
Sväzarmovci mali skladbu „Silní, odhodlaní, pripravení“.
Nakoniec bol záverečný obraz. Obvodovú spartakiádu videlo takmer 5.000 divákov, ktorí
boli ňou nadšení. V rámci obvodovej spartakiády stretli sa futbalisti Spartaka Piešťany
v priateľskom medzinárodnom futbalovom zápase s účastníkom II. rakúskej ligy s mužstvom
Eisenstadt, v ktorom domáci zvíťazili v pomere 3:1.
Predsedom štábu spartakiádneho cvičenia bol inž. Juraj Nosko a náčelníkom Viliam
Haberern.
IV. ročník pretekov v praktickom rybolove
IV. ročník pretekov v praktickom rybolove o putovnú Cenu Sĺňavy konal sa dňa 6. júna
1965 za účasti 260 pretekárov a pozvaných hostí.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach jednotlivcov, ako i v súťaži družstiev, ktorej sa zúčastnilo
45 družstiev.
Výsledky jednotlivých disciplín boli tieto: putovnú cenu Miestnej organizácie
Československého rybárskeho spolku získal Frýdek-Místek.
Druhú cenu získala miestna organizácia Šamorín a tretiu miestna organizácia Bratislava.
V súťaži jednotlivcov o najťažšiu ulovenú rybu prvú cenu získal Ondrej Franko zo Šamorína,
druhú Jozef Utekal z Partizánskeho a tretiu Miroslav Stríž z Frýdku.
V súťaži o najväčší počet rýb prvú cenu získal Jindřich Volný z Frýdku, druhú Ondrej Drobný
z Bratislavy, tretiu Štefan Ondruš z Piešťan.
Najväčšia ulovená ryba bola šťuka vo váhe 5,10 kg a najväčší počet ulovených rýb boli 4
liene.
X. Piešťanský festival
Jubilejný X. Piešťanský festival bol slávnostne otvorený 12. júna 1965. Otvárací prejav
povedal námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru s. Augustín
Michalička a po ňom predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo.
Program X. Piešťanského festivalu bol tento:
Sobota 12. júna: Bohuslav Martinů – Grécke pašie, opera. Štátne divadlo v Brne.
Streda 16. júna: Česká filharmónia – symfonický koncert. Dirigoval Václav Neumann.
Štvrtok 17. júna: Jaroslav Křička – Tučný pradeduško, hudobná rozprávka. Účinkovala
Nová scéna v Bratislave.
Sobota 19. júna: Giuseppe Verdi – Maškárny bál. Inscenácia opery v podaní divadla Jozefa
Gregora Tajovského z Banskej Bystrice.
Nedeľa 20. júna: Slovenská filharmónia – symfonický koncert. Dirigoval János Ferencsik,

Maďarsko. Sólista Dieter Zechlin z Nemeckej demokratickej republiky.
Štvrtok 24. júna: Večer piesní a árií. Účinkovali Ľuba Baricová, Boris Carmeli a Jiří
Zahradníček.
Sobota 26. júna: Boris Asafjev: Bachčisarajská fontána, balet. Účinkovalo Štátne divadlo
z Košíc.
Nedeľa 27. júna: Slovenská filharmónia – koncert. Dirigoval Viktor Dubrovskij zo
Sovietskeho sväzu. Sólisti: Albín Berky, Tibor Gašparek, Michal Karin.
Sobota 3. júla: Giuseppe Verdi – Trubadúr, opera. Účinkovalo Slovenské národné divadlo
Bratislava.
Štvrtok 8. júla: Tátrai kvartet, komorný orchester, Maďarsko.
Sobota 10. júla: J.F. Halevy – Židovka, opera. Účinkovalo Divadlo Oldřicha Stibora
v Olomouci.
Štvrtok 15. júla: Vokálny koncert. Účinkovali Todor Bonev – Bulharsko a Ondrej
Malachovský.
Nedeľa 18. júla: Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu – symfonický koncert.
Dirigoval Francesco Cristofolli, Dánsko. Účinkovala arménska čelistka Medea Abramjan.
Štvrtok 22. júla: Klavírny recitál. Účinkovala klaviristka Dubravka Tomšič z Juhoslávie.
Sobota 24. júla: Večer sólistov baletu. Účinkovali sólisti Volksoper z Viedne.
Štvrtok 29. júla: Wiener Solisten – komorný koncert, Rakúsko.
Sobota 7. augusta: Gottwaldovská filharmónia - symfonický koncert. Dirigoval Eduard
Fischer. Účinkovala japonská klaviristka Kyioko Tanaka.
K najhodnotnejším koncertom festivalu patril Večer piesní a árií, na ktorom vystúpili členka
milánskej opery „La Scala“ Anna My Bruni a sólista Slovenského národného divadla Ondrej
Malachovský.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vyznamenala dňa 12. júna 1965 vyše
100 divadelných, symfonických, komorných telies, umelcov a hudobných skladateľov
čestným uznaním „Za zásluhy o rozvoj Piešťanského festivalu“. Slávnostný akt prebiehal
v koncertnej sieni Slovanu z príležitosti slávnostného zahájenia jubilejného festivalu.
V ten slávnostný deň sa stretli v Piešťanoch na festivale poprední slovenskí hudobní skladatelia
na čele s národným umelcom Eugenom Suchoňom a Jánom Cikkerom. Vyznamenanie za
národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského a Šimona Jurovského prevzali vdovy
po skladateľoch.
Zástupcovia Piešťanského festivalu osobne odovzdali do rúk juhoslovanského a francúzskeho
veľvyslanca v Prahe vyznamenanie „Za zásluhy o rozvoj Piešťanského festivalu“, ktoré
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch udelila dirigentovi Djurovi Jakšičovi
a francúzskym klavírnym umelcom France Clidat a Jannine Andrade. Súčasne odovzdali
vyznamenanie aj národnej umelkyni Márii Podvalovej, kolektívu Národného divadla v Prahe
a Symfonickému orchestru hlavného mesta Prahy.
Čestné uznanie
Z príležitosti X. jubilejného Piešťanského festivalu udelila Rada Mestského národného
výboru v Piešťanoch mnohým patronátnym závodom z Piešťan a okolia čestné uznanie za
vzornú spoluprácu pri organizovaní Piešťanského festivalu.

Vyznamenaní za zásluhy o rozvoj Piešťanského festivalu
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch z príležitosti jubilejného X. Piešťanského
festivalu udelila čestné uznanie „Za zásluhy o rozvoj Piešťanského festivalu“ týmto
umelcom, umeleckým telesám, súborom a inštitúciám:
Divadelné súbory: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica, Národné divadlo
Praha, Nová scéna – činohra Bratislava, Štátne divadlo Brno, Štátne divadlo Košice.
Symfonické telesá: Česká filharmónia, Gottwaldovská filharmónia, Spevácky sbor Slovenskej
filharmónie, Symfonický orchester bratislavského rozhlasu, Symfonický orchester hlavného
mesta Prahy, Štátna filharmónia Brno.
Komorné združenia:
Bratislavské kvarteto, die Wiener Solisten, Slovenský komorný orchester, Tátrai kvarteto.
Súbory: Lúčnica, Slovenský ľudový umelecký kolektív.
Zahraniční dirigenti a sólisti:
Abramjan Medea – Sovietsky sväz, Andrade Janine – Francúzsko, Bonev Todor – Bulharsko,
Carmeli Boris – Taliansko, Clidat France – Francúzsko, Cristofoli Francesco – Dánsko,
Doneux Edgard, Belgicko, Dubrovskij Viktor – Sovietsky sväz, Ferencsik János – Maďarsko,
Gigli Rina – Taliansko, Grač Eduard – Sovietsky sväz, Gutnikov Boris – Sovietsky sväz,
Jakšič Djura – Juhoslávia, Pascal Miriam – Belgicko, Richter Sviatoslav – Sovietsky sväz,
Tomšic Dubravka – Juhoslávia, Winiarska Irena – Poľsko, Zechlin Dieter – Nemecká
demokratická republika.
Československí dirigenti a sólisti:
Ľuba Baricová, Albín Berky, Zdeněk Bílek, Ján Mária Dobrodinský, Eduard Fischer, Tibor
Frešo, Tibor Gašparek, Michal Karin, Andrej Malachovský, Václav Neumann, Marie
Podvalová, dr. Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Jiří Zahradníček.
Skladatelia:
Ján Cikker, Šimon Jurovský – in memoriam, Dezider Kardoš, Alexander Moyzes, Mikuláš
Schneider-Trnavský – in memoriam, Eugen Suchoň.
Inštitúcie:
Kultúrne a spoločenské stredisko a sekretariát Piešťanského festivalu v Piešťanoch, Ľudová
škola umenia v Piešťanoch.
Jednotlivci:
Rudolf Beták, dr. Zdenka Bokesová – in memoriam, Juraj Borodáč, Ján Daňo, inž. Ľudovít
Ďuriš, Oldřich Fencl, Želmíra Gaburová, Rudolf Habán, dr. Ladislav Hansko, inž. Pavol
Herczka, Jozef Hmiro, Vladimír Horváth, inž. Alexander Húska, Michal Jakab, inž. Jozef
Kočár, Vlastimil Kostelný, Anna Kovářová, Daniel Kunic, Štefan Kubo, dr. Matej Lúčan,
Augustín Michalička, inž. Juraj Nosko, dr. Zdeněk Nováček, Mária Nováková, dr. Michal
Palovčík, Anton Pastírik, Jozef Pevala, Alexander Psota, František Rock, Ladislav Skutecký,
Ján Šedivý, Jozef Šimák, Tomáš Turčan, Viliam Vavro, Emil Záhoranský, Ján Židek.
Doplňovacie voľby do Západoslovenského KNV
Dňa 11. júla 1965 konali sa v Piešťanoch doplňovacie voľby do Západoslovenského
Krajského národného výboru a to vo volebnom obvode číslo 110. Inž. Petronela Višňovcová
vzdala sa funkcie poslankyne Západoslovenského Krajského národného výboru, nakoľko
ako povereníčka Slovenskej národnej rady pre obchod a predsedníčka komisie cestovného

ruchu nemala dostatok času vykonávať funkcie poslankyne.
Pri doplňovacích voľbách za poslankyňu do Západoslovenského Krajského národného
výboru bola zvolená Mária Lajčiaková, bytom v Bratislave, zamestnaná ako politická
referentka pre kultúrno-výchovný úsek vo Výbore československých žien na Slovensku.
Prehliadka festivalových filmov
Prehliadka festivalových filmov v Piešťanoch bola od 31. júla do 6. augusta 1965 v kine
Moskva.
Premietli sa tieto filmy:
Gepard – taliansky, Denník komornej – francúzsky, Atentát – československý, Kto ste, doktor
Sorge ? – francúzsko-taliansky-japonský film, Mladosť – sovietsky, Neumlčaný zločin –
film z Nemeckej demokratickej republiky a Talian vo Varšave – poľský. Návštevnosť na
festivalových filmoch bola 5.121 osôb.
Zrušenie komisie cestovného ruchu
Na základe uznesenia vlády v apríli 1965 ruší sa komisia cestovného ruchu, ako komisia
pléna Mestského národného výboru. Predsedom komisie bol s. Rudolf Habán.
Podľa uznesenia Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch a 18. augusta 1965
členovia tejto komisie boli zaradení do iných komisií a to takto: Habán a Nedorost do
komisie miestneho hospodárstva a Kalnický do komisie ochrany verejného poriadku.
Návrh na rozpočet MsNV na rok 1966.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zasadnutí dňa 18. augusta 1965 schválila
návrh rozpočtu Mestského národného výboru na rok 1966 a to takto: Príjmy na rok 1966
v sume 20,493.000 Kčs, výdavky v sume 20,493.000 Kčs.
Vyznamenanie kúpeľom v Piešťanoch
Ústredný výbor odborového sväzu zamestnancov v zdravotníctve udelil Československým
štátnym kúpeľom v Piešťanoch pamätnú plaketu a titul „Kúpeľná prevádzka 20. výročia
oslobodenia Československa“. Plaketu s titulom získal aj trojčlenný kolektív mužskej
vodoliečby pod vedením Antona Brezovana. Pri slávnostnom preberaní vyznamenania
riaditeľ Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Ladislav Hansko ocenil
dobrú prácu zamestnancov kúpeľov, z ktorých tridsiati pracujú v kúpeľoch vyše 25 rokov
a 73 zamestnancov je kúpeľom verné vyše 20 rokov.
Preteky vo vodnom lyžovaní
Koncom augusta 1965 v Piešťanoch sa uskutočnili prvé medzinárodné preteky vo vodnom
lyžovaní; pretekov sa zúčastnilo 22 pretekárov. Medzi nimi boli 3 ženy, 4 hostia z Nemeckej
demokratickej republiky a piati z Rakúska.
Súťažilo sa v slalome, figurálnej jazde a skokoch z môstika. Víťazom slalomu sa stal Nálepa
z Prahy s 51 bodmi, vo figurálnej jazde Hovorka z Prahy s 1775 bodmi a z môstika najďalej
doskočil Meindl z Rakúska a to 22,7 m.
Festivalový výbor – schválenie členov
Počnúc rokom 1966 vytvára sa pri Slovenskej národnej rade sekretariát Slovenských

festivalov, pod ktorý bude podliehať aj Piešťanský festival.
Sekretariát bude Piešťanský festival usmerňovať dramaturgicky a tiež zabezpečovať
finančne.
Sekretariát Slovenských festivalov pri Slovenskej národnej rade má svoj festivalový výbor,
ktorého predsedom je národný umelec Eugen Suchoň. Za Piešťanský festival vo výbore
budú podľa schválenia Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch zo dňa 27. augusta
1965: Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch; Anton Pastírik,
riaditeľ Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch; Juraj Borodáč, riaditeľ Ľudovej
školy umenia v Piešťanoch a MUDr. Ladislav Hansko, riaditeľ Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch.
Zmena tajomníka v poľnohospodárskej komisii
Na vlastnú žiadosť bol dňom 15. septembra 1965 uvoľnený zo služieb Mestského národného
výboru v Piešťanoch Bohuš Jánsky. Jánsky zastával funkciu tajomníka poľnohospodárskej
komisie.
Na jeho miesto bol schválený Rudolf Paserín.
Zakúpenie plastiky „Rodina“
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zasadnutí 22. septembra 1965 rozhodla
sa zakúpiť sochu „Rodina“, dielo akademického sochára Ladislava Snopeka. Socha je
z bronzu a jej cena je 185.000 Kčs.
Socha bude umiestnená na priestranstve pred kinom Moskva.
Úmrtie
Dňa 4. októbra 1965 po dlhšej ťažkej chorobe zomrel v nemocnici v Bratislave inž. Ivan
Haluzický, obyvateľ Piešťan.
Inž. Ivan Haluzický bol dôstojníkom leteckého pluku v Piešťanoch, 29. augusta 1944 prevzal
jeho velenie a hneď v prvých dňoch zapojil sa do Slovenského národného povstania. Po
čiastočnom potlačení Povstania letci pod vedením inž. Haluzického odleteli do Sovietskeho
sväzu, kde s. Haluzický bol veliteľom letky až do konca vojny.
Pohreb podplukovníka Ivana Haluzického bol v Piešťanoch 6. októbra 1965 za veľkej účasti
obyvateľstva Piešťan a jeho spolubojovníkov zo Slovenského národného povstania.
Interhotel Magnólia v Piešťanoch
27. októbra 1965 v hoteli Eden zasadla porota, zložená zo zástupcov slovenských
spisovateľov, Interhotelov Bratislava, Mestského národného výboru v Piešťanoch, Štátnych
kúpeľov, Kultúrneho a spoločenského strediska a reakcie časopisu Slovenské kúpele. Porota
vyhodnotila súťaž na pomenovanie novobudovaného Interhotela v Piešťanoch. Zo 176
návrhov vyšiel víťazne návrh Magnólia, ktorého autorkou je Emília Stančeková z Piešťan.
Súčasne vyhodnotili aj návrh na pomenovanie nového liečebného ústavu v Trenčianskych
Tepliciach. Porota sa rozhodla za pomenovanie Alfa Palace, čo bolo návrhom Viery
Hanskovej z Piešťan.

Ľudové akadémie v Piešťanoch
Ľudové akadémie, ktoré predstavujú najvyšší stupeň mimoškolského vzdelávania, majú
dobré meno a svoju tradíciu v Piešťanoch.
V roku 1965 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch usporiadalo cyklus prednášok
z dejín výtvarného umenia a z dejín hudobného umenia.
Prednášky konali sa po dvoch týždňoch vždy vo štvrtok o 17.00 hod. v prednáškovej sieni
na Pribinovej ulici č. 4. O prednášky bol veľký záujem najmä z radov mládeže.
Oslavy v roku 1965
V roku 1965 v Piešťanoch sa konali tieto oslavy:
Oslavy 17. výročia Februárového víťazstva.
Oslavy sa konali dňa 24. februára o 19.30 hod. v liečebnom dome Slovan s týmto programom:
Slávnostný prejav. Prejav k slávnostnému zhromaždeniu pracujúcich predniesol predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska s. Jozef Košinár.
Kultúrny program.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Konali sa dňa 8. marca. Vo všetkých závodoch, podnikoch a zariadeniach boli slávnostné
zhromaždenia pracujúcich, na ktorých sa zhodnotila aktívna účasť žien na budovaní
našej vlasti. 8. marca previedlo sa stretnutie žien, najlepších pracovníčiek zo závodov,
s funkcionármi Mestského národného výboru a Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska v Piešťanoch. Stretnutie bolo spojené s odovzdávaním odznaku „Materstvo“
mnohodetným matkám.
Oslavy 20. výročia oslobodenia Piešťan
Z príležitosti osláv 20. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou bolo dňa 3. apríla
1965 v liečebnom dome Slovan slávnostné zasadnutie pléna Mestského národného výboru
v Piešťanoch spolu s ostatnými zložkami Národného frontu.
Na zasadnutí privítal predseda MV KSS s. Jozef Košinár predsedu Ústrednej rady odborov
s. Františka Zupku a delegáciu Sväzu protifašistických bojovníkov zo Zvolena. Potom
predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo predniesol slávnostný
referát. Hovoril o ťažkej práci ilegálneho národného výboru v rokoch okupácie, i o veľkých
a naliehavých úlohách, pred ktorými stál revolučný národný výbor v prvých mesiacoch
oslobodenia.
Ocenil veľkú pomoc Sovietskej armády, ktorá v roku 1945 obnovila v Piešťanoch fašistami
zničený Krajinský most i železničnú trať.
Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch uviedol, že za uplynulých 20 rokov
v Piešťanoch sa postavilo 1122 rodinných domov a 2514 bytov v štátnej i družstevnej
výstavbe, podstatne sa zlepšila zamestnanosť obyvateľstva postavením dvoch nových
závodov – Presnej mechaniky a Tesly.
Na záver slávnostného zasadnutia Mestského národného výboru vystúpil spevokol
piešťanských učiteľov a po ňom sólisti Národného divadla z Bratislavy. Slávnosť pokračovala
o 17.00 hod. Na námestí Slovenského národného povstania bolo slávnostné zhromaždenie

občanov a žiakov škôl. K prítomným mal prejav predseda MV KSS v Piešťanoch s. Jozef
Košinár. Potom nasledovalo kladenie vencov pred pamätníkom obetí druhej svetovej vojny,
po ňom bola vojenská prehliadka piešťanskej posádky, lampiónový sprievod cez mesto
a večer slávnostný ohňostroj.
Oslavy 95. výročia narodenia V.I. Lenina
Na počesť 95. výročia narodenia V.I. Lenina konala sa v kine Moskva slávnostná akadémia.
K zhromaždeným občanom o životnom diele V.I. Lenina prehovoril predseda MV KSS s.
Jozef Košinár. Po jeho prejave nasledoval kultúrny program.
Oslavy 1. mája 1965
Miestne oslavy 1. mája začali sa 30. apríla 1965 a to stavaním májov na verejných
priestranstvách mesta, spojeným s vystúpením súborov umeleckej tvorivosti a veselicami.
1. mája 1965 o 6. hod. bol slávnostný budíček. Od 8.00 hod. do 8.45 bol zraz účastníkov
manifestácie na ulici Malinovského, Bratislavskej a Žilinskej ceste. Tu sa zhromaždili aj
obyvatelia z Banky, Bašoviec, Boroviec, Drahoviec, Dubovan, Kocuríc, Maduníc, Moravan,
Nižnej, Ostrova, Rakovíc, Ratnoviec, Sokoloviec, Trebatíc, Veľkých Kostolian, Veľkého
Orvištia, Veselého.
O 9.05 hod. bola slávnostne otvorená manifestácia. Slávnostný prejav k shromaždeným
predniesol s. Filus, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Trnava. Po
skončení prejavu bol prvomájový sprievod ulicami mesta.
Prvomájového sprievodu sa zúčastnilo okolo 15.000 obyvateľov Piešťan a blízkeho okolia.
Popoludní na terasách Slovanu a Kursalónu boli ľudové veselice a na športovom štadióne
športové podujatia, vystúpenia Sväzarmu a prehliadka súborov Ľudovej umeleckej tvorivosti.
Oslavy 9. mája.
Dňa 8. mája 1965 o 11.00 hod. konalo sa slávnostné zhromaždenie pracujúcich na námestí
Slovenského národného povstania spojené s pietnym aktom kladenia vencov k pomníku
Oslobodenia. Po zahraní hymien nasledoval otvárací prívet predsedu MV KSS s. Jozefa
Košinára a po ňom slávnostný prejav podplukovníka Jozefa Kastla, náčelníka posádky
v Piešťanoch.
Po zahraní internacionály nasledovalo kladenie vencov k pomníku Oslobodenia.
Oslavy 48. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
Dňa 6. novembra 1965 o 13.30 hod. zhromaždili sa občania a školská mládež na námestí
Slovenského národného povstania na slávnostnú manifestáciu. Manifestáciu otvoril s. Jozef
Košinár. Slávnostný prejav o význame veľkého Októbra predniesol tajomník OV KSS
v Trnave s. Gubrický.
Bola prečítaná zdravica sovietskemu ľudu, po nej delegácie zo závodov a úradov položili
vence k pomníku. Dňom 6. novembra 1965 bol otvorený tradičný Mesiac československosovietskeho priateľstva.
Zakončenie Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva
Dňa 11. decembra 1965 v Piešťanoch v liečebnom dome Slovan bolo slávnostné ukončenie
Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Slávnostnú akadémiu usporiadal Miestny

výbor Komunistickej strany Slovenska a zložky Národného frontu v Piešťanoch.
Slávnostný prejav predniesol s. Jozef Košinár, ktorý spomenul aj 22. výročie podpísania
zmluvy medzi Československom a Sovietskym sväzom.
Telovýchova a šport v roku 1965
Slovan Piešťany.
Najaktívnejšou telovýchovnou organizáciou v Piešťanoch v roku 1965 bol Slovan Piešťany.
Mal 613 členov, z toho na plavecký oddiel pripadlo 234 členov, na hádzanársky 52, na
tenisový 101, volejbalový 31, kanoistický 38, jachtingový 30, gymnastický 126.
Slovan v roku 1965 doma uskutočnil 12 medzinárodných stretnutí a v zahraničí 14.
Najúspešnejší bol plavecký oddiel. Ženy sa prebojovali do I. ligy, muži zastúpili do II. ligy,
vodní pólisti získali majstrovský titul Československa a to jak mužovia tak aj dorastenci.
Oddiel sa zúčastnil na všetkých väčších podujatiach v Československu a často bol aj
v zahraničí. Cvičitelia základného plávania a to Rudolf Bačík, Čamborová, Fričová, Horská,
Kunicová, Nemčičová, Hudcovičová, Prišticová, Rišková, Polláková, Schmidtmayerová
a Židek pod vedením Daniela Kunica naučili plávať 281 detí, 98 príslušníkov mládeže, 31
brancov a 3.095 detí zo škôl, spolu 3.485 osôb. V rámci osláv 1. mája bolo na kúpalisku
Eva priateľské stretnutie s plavcami z Rostocku, v letnom krajskom prebore žiaci dosiahli
3. miesto, v súťaži o Štít mesta Piešťany zvíťazil Boháč a Hanuliak.
V celoštátnom majstrovstve dorastu v Košiciach naši chlapci sa stali majstrom Československa
a dievčatá skončili na 4. mieste.
V auguste 1965 Fričová na pretekoch v Rostocku utvorila nový československý rekord
dorastu i žien na 200 m motýlik časom 2:47,6 a zvíťazili aj Brežný, Hanuliak, Moravec
a Horváthová. V reprezentačnom družstve Československa sú Fričová, Boháč a Lohnický.
Vo vodnom póle titul majstra Československa získalo družstvo mužov a to Bačík, Ladislav
Berlanský, Juraj Berlanský, inž. Benko, Boháč, Brežný, inž. Pollák a Baďura pod vedením
trénera dra Škarku. Titul majstra Československa získal aj dorast pod vedením dra Vadrnu.
Vodnopólové družstvo v júni zvíťazilo nad družstvom z Viedne, v auguste nad reprezentačným
družstvom z Kuby. Na zájazde v Holandsku družstvo vyhralo turnaj v Groningene
a Rotterdame, v Duisburgu v Nemeckej spolkovej republike remizovalo, zvíťazilo v Stuttgarte
a Würzburgu. V decembri 1965 zvíťazilo vo Viedni. 18. a 19. decembra 1965 vodnopólové
družstvo usporiadalo po prvý raz turnaj „Pohára európskych majstrov vo vodnom póle“
v Žiline. Družstvo skončilo na 4. mieste.
V hádzanárskom oddiele družstvo mužov sa prebojovalo do I. triedy. V tenisovom
oddiele úspešne si počínalo dorastenecké družstvo, ktoré skončilo na 2. mieste. Zvíťazilo
v majstrovstve Piešťan a okresu.
Kanoistický oddiel sa zúčastnil na deviatich pretekoch. V Komárne na Veľkej cene lodeníc
stal sa víťazným oddielom. Na IV. ročníku Pohára Slovenského národného povstania, ktorý
bol usporiadaný v Piešťanoch, oddiel v konkurencii 23 oddielov zvíťazil a získal pohár,
venovaný Mestským národným výborom v Piešťanoch pre najlepší dorastenecký oddiel.
Telovýchovná jednota Spartak Piešťany
Telovýchovná jednota Spartak Piešťany mala k 31.XII.1965 285 členov a 8 oddielov.
Najviac členov mal futbalový oddiel a to 96, kolkársky oddiel mal 91 členov, pästiarsky 25

a oddiel základnej telesnej výchovy 42.
Futbalový oddiel mal 6 mužstiev a to A mužstvo mužov a B mužstvo mužov, A mužstvo a B
mužstvo dorastu a 2 žiacke mužstvá. A mužstvo mužov sa prebojovalo do krajskej súťaže
a v roku 1965 dosiahlo dobré výsledky. Kolkársky oddiel má 3 družstvá a to A a B družstvo
mužov a 1 družstvo dorastu. Družstvá zvíťazili v krajských súťažiach.
Činnosť oddielu základnej telesnej výchovy spočívala v prípravách na III. celoštátnu
spartakiádu. Do nácviku sa zapojilo 50 žien, ktoré sa prihlásili aj do súťaže vzornej prípravy
na III. celoštátnu spartakiádu, organizovanej časopisom Slovenka a tiež aj do súťaže
vypísanej Československým rozhlasom. Z 20 súťažiacich kolektívov ženy Spartaka Piešťany
sa umiestnili na 6. mieste a získali čestné uznanie a diplom.
Basketbalový oddiel mal 15 členov a v krajskom prebore sa umiestnil na 5. mieste. Družstvo
sa zúčastnilo aj na turnaji o Pohár Podjavorinských partizánov a v silnej konkurencii
divíznych mužstiev obsadilo 4. miesto. Pästiarsky oddiel v roku 1965 vyvinul menšiu
činnosť. Oddiel vodného lyžovania bol vo svojej činnosti aktívny a úspešný, zvíťazil
v medzimestskom stretnutí Brno-Piešťany a uskutočnil dva zahraničné zájazdy a to do
Rakúska a Nemeckej demokratickej republiky. Hokejový oddiel v rámci okresu umiestnil
sa na I. mieste a dostal sa aj do krajskej súťaže. Oddiel ľahkej atletiky sa organizačne
upevňoval a zväčšoval svoju členskú základňu. Člen oddielu Jozef Magál zúčastnil sa na
Košickom maratóne a umiestnil sa na 31. mieste.
Hokej v Piešťanoch
Po krátkej dobe svojho existovania dosiahol piešťanský hokej veľké úspechy. V kvalifikácii
o postup do divízie piešťanskí hokejisti zvíťazili nad Slavojom Šurany a Sláviou UK
Bratislava.
Ľahká atletika v Piešťanoch
Po dlhšej prestávke začala sa opäť činnosť piešťanských ľahkých atlétov. Prvým krokom bol
štart I. ročníka cestného behu na 15 km, na ktorom štartovali najlepší pretekári z Karvinej,
Martina, Trnavy, Bratislavy a Piešťan. Presvedčivo zvíťazil jeden z najlepších slovenských
maratoncov Jozef Magál zo Spartaka Piešťany.
Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1965 boli 20,986.125,16 Kčs,
výdavky 19,906.143,02 Kčs. Prebytok hospodárenia za rok 1965 bol 1,079.982,14 Kčs.
Rozpočet príjmov bol splnený takto:
odvody hospodárskych organizácií 417.000 Kčs, dane a poplatky 971.700 Kčs, príjmy
rozpočtových organizácií 2,968.100 Kčs, zdravotníctvo 101.600 Kčs, vnútorná správa
77.000 Kčs, miestne hospodárstvo 721.900 Kčs, vlastné príjmy 4,356.800 Kčs, prídely
z vyššieho rozpočtu 10,715.300 Kčs, mimoriadny prídel 1,000.000 Kčs, ostatné prídely,
prevody a príjmy 4,914.000 Kčs.
Výdavky podľa jednotlivých kapitol boli tieto:
stavebníctvo 321.600 Kčs, doprava 4,762.200 Kčs, školstvo a kultúra 3,726.300 Kčs,
zdravotníctvo 623.200 Kčs, vnútorná správa 1,089.500 Kčs, sociálne zabezpečenie 208.800

Kčs, miesto hospodárstvo 7,951.600 Kčs, všeobecná pokladničná správa 797.700 Kčs, iné
výdavky 418.800 Kčs.
Poľnohospodárska výroba v Piešťanoch
V roku 1965 Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch malo 790 ha poľnohospodárskej
pôdy, Štátne majetky 794,5 ha a súkromne hospodáriaci roľníci 114 ha. Na Jednotnom
roľníckom družstve pracovalo 205 pracovníkov, na Štátnych majetkoch 113 a súkromne
hospodáriacich roľníkov bolo 14.
Hektárové výnosy družstva v roku 1965 boli: pri pšenici 24,1 q, pri jačmeni 23q, u ovsa 26,9
q, pri kukurici na zrno 31,9 q, pri cukrovej repe 393,9 q, pri zemiakoch 64,1 q.
Štátne majetky mali tieto hektárové výnosy: pri pšenici 25 q, u jačmeňa 26 q, pri kukurici
na zrno 27 q, pri cukrovej repe 234 q.
Stavy hospodárskych zvierat boli tieto: Štátne majetky v roku 1965 mali 461 kusov hovädzieho
dobytka, 773 ošípaných, 1.100 kusov hydiny. Jednotné roľnícke družstvo chovalo 559 kusov
hovädzieho dobytka, 1059 ošípaných a 2.836 kusov hydiny. Súkromne hospodáriaci roľníci
mali 132 kusov hovädzieho dobytka a 29 ošípaných. V roku 1965 Štátne majetky odovzdali
na výkup 5.006 q zrnín, 17.248 q cukrovej repy, 536 q mäsa, 413.000 litrov mlieka, 116.100
kusov vajec, všetko v celkovej hodnote Kčs 2,524.000 Kčs. Jednotné roľnícke družstvo
odovzdalo na výkup 1.481 q zrnín, 31.141 q cukrovej repy, 1.786 q mäsa, 379.000 l mlieka,
54.000 kusov vajec v celkovej hodnote Kčs 6,466.000 Kčs.
Na Jednotnom roľníckom družstve v Piešťanoch bolo odpracovaných 95.776 pracovných
jednotiek. Hodnota pracovnej jednotky v roku 1965 bola 26 Kčs a naturálie 1,19 kg
obilnín. Priemerný počet pracovných jednotiek na jedného pracovníka v roku 1965 bol 467
pracovných jednotiek.
Súkromne hospodáriaci roľníci odovzdali v roku 1965: 152,27 q obilia, 20.303 l mlieka,
37.496 vajec a 173 q mäsa.
V roku 1965 vznikla v Piešťanoch záhradková osada „Sĺňava“. Je v nej 100 záhradok, na
ktorých pracujúci nášho mesta pestujú ovocie a zeleninu.
Akcia zveľaďovania v roku 1965
V plánovanej časti akcie zveľaďovania pracovalo sa na dokončení stavby tribúny
všešportového štadióna v Piešťanoch, ktorá si vyžiadala náklad 257.000 Kčs. Pre akciu
„cesty a chodníky“ IV. etapa na Floreáte pripadla suma 26.000 Kčs.
V neplánovanej časti akcie zveľaďovania a skrášľovania mesta plnil sa celomestský záväzok,
prijatý na počesť 20. výročia oslobodenia našej vlasti a príprav k XIII. sjazdu Komunistickej
strany Československa. V tejto časti práce sa zamerali hlavne na úpravu verejných
priestranstiev, úpravu centrálneho parku, lesoparku Červená veža, dobudovanie detských
ihrísk, výsadbu okrasných stromkov v intraviláne mesta v rekreačnej oblasti jazera „Sĺňava“.
Do brigádnických prác v roku 1965 zapojilo sa 42 podnikov, závodov, škôl a spoločenských
organizácií a 5.000 občanov nášho mesta. Bolo odpracovaných 395.519 brigádnických hodín
a vytvorila sa hodnota diela v sume 9,152.961 Kčs. Na jedného obyvateľa Piešťan pripadlo
18,8 hodín s hodnotou diela 435,85 Kčs. Previedli sa úpravy priestoru na Hviezdoslavovej
ulici a dobudovalo sa detské ihrisko na Šafárikovej ulici podnikmi Drevovýroba, Monta

a Rozvoj. Výsadbu okrasných stromkov a krovísk previedli hlavne žiaci škôl nášho mesta.
Celkove sa vysadilo 3.500 kusov. Pomocou občanov a Správy miestnych služieb previedla sa
úprava a vyčistenie priestranstva na Krajinskej ceste, Vážskej a Hlavnej ulici a na Floreáte.
Pri zbere odpadových materiálov nazbieralo sa 45 ton železa, 10 ton textilu a 15 ton papiera.
V rámci súťaže o najlepšie výsledky vo zveľaďovaní kúpeľných a rekreačných miest, ktoré
vyhodnocuje a organizuje Vládna zveľaďovacia komisia, umiestnilo sa naše mesto na treťom
mieste.
Obchod a cestovný ruch v roku 1965
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1965 dosiahol sumu 240,924.400 Kčs. Z tejto
sumy pripadlo na reštaurácie a jedálne 32,064.000 Kčs, na Zdroj 78,620.000 Kčs, na odevný
obchod 14,971.000 Kčs, na drobný tovar 7,828.000 Kčs, na obchod obuvou 16,182.000
Kčs, na obchod textilom 33,090.000 Kčs, na domáce potreby 11,866.000 Kčs, na nábytok
9,314.000 Kčs, na drogérie 6,363.000 Kčs, na klenoty 2,414.000 Kčs, na predajne zeleniny
8,322.800 Kčs, na uhoľné sklady 6,023.000 Kčs, na Interhotel 4,257.000 Kčs, na Jednotu
8,702.000 Kčs a na hudobniny 105.600 Kčs.
Počet ubytovaných osôb v Piešťanoch v roku 1965 bol 81.021, z toho bolo 7.314 cudzincov.
K intenzívnejšiemu cestovnému ruchu značne prispel stanový tábor pri Sĺňave, ktorý v roku
1965 mal 9.466 hostí s počtom 41.528 lôžkodní a tiež otvorenie reštaurácie pri stanovom
tábore.
Cudzími návštevníkmi nášho mesta je vyhľadávaná predajňa Tuzex. V roku 1965 tržba
predstavovala sumu 2,573.944 tuzexových korún. Cudzie valuty činili 288.882 tuzexových
korún. Z toho bolo 24.052 USA dolárov, 5.364 kanadských dolárov, 5.200 západonemeckých
mariek, 50.120 rakúskych šilingov, 25.340 dánskych korún, 220 anglických libier a 28.120
francúzskych frankov.
Od 1. mája 1965 bola zriadená priama autobusová linka Piešťany - Viedeň cez sezónu.
Domová správa
K 31. decembru 1965 spravovala Domová správa v Piešťanoch 170 obytných domov
s 1560 bytovými jednotkami. Okrem bytových jednotiek Domová správa spravovala 88
prevádzkových objektov a zabezpečovala dodávku tepla a teplej vody pre 736 bytových
jednotiek Stavebného bytového družstva.
Činnosť Domovej správy zabezpečovali: 4 technickí pracovníci, 13 údržbárov, 16 kuričov,
5 domovníkov a 11 pracovníkov blokových čistiacich čiat.
Vedúcim Domovej správy v roku 1965 bol Július Švarc.
Rybársky spolok v Piešťanoch
Miestna organizácia Československého spolku rybárskeho v Piešťanoch mala v roku 1965
414 dospelých členov, z toho 4 ženy a 188 pionierov, to je spolu 592 členov.
Úlovky v roku 1965 boli tieto: 432 kusov pstruhov v celkovej váhe 128 kg, ostatných rýb
15.079 kg.
Podľa úlovku a to 2.696 kg v našich vodách sa najviac vyskytuje jalec a potom pleskáč.
Pleskáčov bolo ulovených 3.355 kusov v celkovej váhe 2.663 kg.

Miestny ľudový súd v Piešťanoch
Miestny ľudový súd v Piešťanoch v roku 1965 prejednal 116 prípadov.
Z toho bolo 16 previnení proti majetku v socialistickom vlastníctve, 5 prípadov pre
neoprávnenú zárobkovú činnosť, 28 prípadov proti majetku v súkromnom vlastníctve, 42
prípadov porušenia zásad socialistického spolunažívania, 1 prípad neplnenia povinnosti voči
rodine, 5 prípadov porušenia pracovnej disciplíny, 5 prípadov neoprávneného prevádzania
zárobkovej činnosti.
V 47 prípadoch Miestny ľudový súd udelil napomenutie, v 5 verejné pokarhanie, v 28
prípadoch pokutu, v 4 zrážky z platu, v 6 prípadoch samé prejednanie splnilo svoj výchovný
cieľ; 9 prípadov bolo postúpené Okresnému súdu v Trnave, v 9. prípadoch bol vynesený
oslobodzujúci rozsudok.
Miestny ľudový súd v Piešťanoch má 12 členov a jeho predsedom je dr. Július Peťko.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
zameriavala svoju činnosť hlavne na ochranu verejného poriadku, na dodržiavanie zásad
socialistického spolunažívania, na ochranu národného majetku, na boj proti alkoholizmu,
boj proti výtržníctvu a na výchovu mládeže. Komisia zasadala raz mesačne.
Okrem hlavnej komisie ochrany verejného poriadku má Mestský národný výbor ešte užšie,
pomocné komisie. Je to užšia komisia pri komisii ochrany verejného poriadku, komisii
poľnohospodárskej, komisii výstavby a komisii miestneho hospodárstva.
Užšie pomocné komisie prejednávali priestupky občanov a vydávali patričné rozhodnutia.
V roku 1965 prejednali 98 priestupkov. V 34 prípadoch stačil sám pohovor ako výchovný
prostriedok, v 33 prípadoch bolo dané napomenutie, v 6 prípadoch verejné pokarhanie
v mestskom a drôtovom rozhlase, v 20 prípadoch uložila sa pokuta od 50,- do 200,- Kčs,
iným organizáciám sa postúpilo 5 prípadov.
Predsedom komisie ochrany verejného poriadku v roku 1965 bol Ján Michálek.
Činnosť Sboru pre občianske záležitosti
Sbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch v roku 1965
mal 30 členov. Predsedníčkou Sboru bola Mária Mattošová.
Činnosť Sboru v roku 1965 vykazuje tieto výsledky: uvítaných do života bolo 414 detí,
z toho bez cirkevného obradu 50.
Uzavretých bolo 357 manželstiev, bez cirkevných obradov 245. Pohrebov bolo 232, z toho
bez cirkevných obradov 7. Členovia Sboru v roku 1965 prevádzali ochranný dozor nad
maloletými deťmi v 7. rodinách.
Práca občianskych výborov v roku 1965
Mestský národný výbor v Piešťanoch mal 10 občianskych výborov, ktoré boli zvolené vo
voľbách v marci 1965. Ich obvody sa podstatne zhodujú s volebnými obvodmi poslancov
okresného národného výboru.
Predsedami občianskych výborov sú zpravidla poslanci Mestského národného výboru
v Piešťanoch. Do júna 1965 občianske výbory sa vo svojej práci riadili smernicami

schválenými Radou Mestského národného výboru, od júna 1965 majú novú pracovnú náplň,
ktorá vychádza zo zásad schválených vládou.
Občianske výbory zasadali raz za mesiac. Mestský národný výbor riadi občianske výbory
cestou porád ich predsedov. V roku 1965 práca občianskych výborov smerovala hlavne
k plneniu úloh v rámci akcie zveľaďovania; riešili otázky čistoty mesta, preverovali
bytovú situáciu žiadateľov o byt, pomáhali pri prípravách plenárnych zasadnutí Mestského
národného výboru, verejných schôdzí a pod. Najaktívnejšie pracovali tieto občianske
výbory: č. 1 – predseda Záhurančík, č. 3 – predsedníčka Hroncová, č. 4 – predseda Kunic,
č. 7 – predsedníčka Gežová.
Komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch
Od volieb v roku 1964 Mestský národný výbor v Piešťanoch mal 10 komisií, v roku 1965 bola
zrušená komisia cestovného ruchu ako komisia pléna mestského národného výboru. V roku
1965 komisia pre ochranu verejného poriadku zasadala 8 razy, plánovacia komisia 7 razy,
finančná komisia 8 razy, komisia školstva 10 razy, komisia kúpeľno-zdravotná 9 razy, komisia
výstavby 10 razy, komisia miestneho hospodárstva 10 razy, komisia poľnohospodárska 9
razy, komisia sociálneho zabezpečenia 9 razy. V roku 1965 najaktívnejšie pracovali komisia
miestneho hospodárstva a komisia pre výstavbu.
Výstavy v roku 1965
V Piešťanoch v roku 1965 boli tieto výstavy:
V januári 1965 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch inštalovalo zaujímavú výstavu
prác piešťanských výtvarníkov – amatérov.
Vo výstavnej sieni kina Moskva vystavovali svoje práce J. Hrabina, Naďa Koutná-Ábelová,
Jozef Košinár, Pavel Nosálek, Jozef Radošinský, Ján Vančo, Štefan Vavrovič. Výstava sa
tešila značnej pozornosti obyvateľov Piešťan.
Od 3. do 17. apríla 1965 bola výstava „Kresby a fotografie“ členov Závodného klubu ROH
Tesla v Piešťanoch.
Výstava žiackych výtvarných prác.
Vo výstavných miestnostiach kina Moskva v júni 1965 predstavili sa našej verejnosti žiaci
výtvarného odboru Ľudovej školy umenia v Piešťanoch so svojimi prácami. Na výstave
bolo 340 prác, výkresov, maľovaných temperou, akvarelom, uhlíkom, tužom, ďalej sadrové
i cínové reliéfy, figúrky zo sadry, rezbárske práce i spracované drevené samorasty.
Výtvarné práce detí vynikali fantáziou a detskou prostotou.
Počas štvorročného trvania výtvarného odboru pri Ľudovej škole umenia boli zaznamenané
hodnotné úspechy takmer na všetkých výstavách v spojitosti s výtvarným prejavom mládeže.
Z 18 žiackych prác, vystavených na celoslovenskej výstave v Žilina získali Piešťany dve
druhé a dve tretie ceny. Na poriadanie odoslala škola 8 výtvarných prác na výstavu do
Talianska, Japonska, Indie a Tunisu. Štyri žiacke práce vynikajúcej úrovne boli vystavené
na svetovej výstave detskej kresby v Prahe.
Najlepšie práce mali žiačky Benediková, Hanšutová, Arbetová, Hrebíčková, Mareková

a žiaci Madaras a Kuropka, ktorého maľba dostala sa až do Japonska. Výstava maliara
Ctibora Krčmára.
Od 31. augusta do 22. septembra 1965 bola výstava figurálnej kresby akademického maliara
Ctibora Krčmára, obyvateľa Piešťan.
Výstava keramiky Jozefa Košinára.
Výstava bola od 4. do 21. novembra 1965. Jozef Košinár, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch, je absolventom keramickej školy a vo svojom
voľnom čase modeluje sošky a hlinené figúrky, ktoré si aj sám vypáli. Jeho práce sú plné
fantázie, vynikajú originálnosťou a na výstave sa tešili veľkej pozornosť návštevníkov jak
z radov mládeže, tak i dospelých.
Výstava Mestského výboru ČSM.
Mestský výbor Československej mládeže v Piešťanoch usporiadal vo výstavnej miestnosti
kina Moskva v októbri 1965 výstavu odznakov a pamätností, na ktorej vystavili viacerí
zberatelia vyše 5.000 exponátov. Medzi nálepkami boli pozoruhodné viaceré úplné série.
Aj medzi vystavenými odznakmi bolo viac unikátov. Bola to prvá výstava tohto druhu
v Piešťanoch.
Po skončení výstavy založili Klub zberateľov odznakov a pamätihodností v Piešťanoch.
Vo výstavnej miestnosti kina Moskva boli v roku 1965 ešte tieto výstavy: výstava grafiky
Júliusa Oravského v dňoch 16. až 27. septembra, výstava výrobkov Tesla n.p. v Piešťanoch
v dňoch 5. až 13. septembra a výstava fotografií Pavla Havrana v dňoch 4. až 23. decembra
1965.
Výstava plastiky v prírode
Na 5. výstave plastiky v piešťanských parkoch obyvatelia, kúpeľní hostia a návštevníci
Piešťan obdivovali v roku 1965 realistickú plastiku Vojtecha Baďuru „Prvé kroky“,
Ladislava Snopeka „Ružičku“, známe dielo Chrťanove „Mor ho:“, Trizuljakovo „Torzo
ženy“, Hučkovu „Ženu partizána“ a bustu Mirka Nešpora, Belohradského Kamennú stavbu
I., Stavbu II. a „Kvety“, Šipkovského „Matku s dieťaťom“, Lugsovu „Ženu“ a „Mraky“
a Tóthovu „Ženu“.
Piešťanský sochár Valerián Vavro vystavoval svoje dielo „Sĺňava“, ktoré vzbudilo osobitný
záujem.
V júli 1965 na zelenom trávniku pred Kolonádovým mostom bola opäť umiestnená bronzová
plastika Trizuljakových Milencov, najobdivovanejšia socha prvej piešťanskej výstavy
plastiky v prírode. Mestský národný výbor v Piešťanoch sochu Milencov zakúpil, v roku
1963 ju však odviezli na výstavu slovenského výtvarného umenia do Prahy a po skončení
výstavy ju osadili na nádvorí Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Pre Piešťany bol zhotovený nový bronzový odliatok, a tak Milenci sa v roku 1965 ocitli
opäť na svojom starom mieste.

František Zupka v Piešťanoch
Súdruh František Zupka po odchode z funkcie predsedu Ústrednej rady odborov stal sa
v roku 1965, spolu so svojou manželkou, obyvateľom Piešťan, ulica kpt. Nálepku.
Celý jeho život je vyplnený bojom a húževnatou prácou za práva robotníckej triedy.
Narodil sa ako tretí z dvanástich detí a vyučil sa za kovosústružníka. Už v roku 1921
stal sa členom Komunistickej strany Československa a začal pracovať aj v odboroch. Po
kratšom pobyte v Prahe prišiel do Košíc a tu vykonával prácu krajského tajomníka strany.
Po absolvovaní leninskej školy v Moskve opäť prišiel na Slovensko a zastával funkciu
zemského všeodborového tajomníka Rudých odborov. V roku 1935 bol zvolený za poslanca
do národného zhromaždenia za komunistickú stranu. V prvý deň fašistickej okupácie
súdruh Zupka bol zatknutý a vyše 6 rokov prežil v chladných celách väzníc na Pankráci,
v Drážďanoch a v koncentračných táboroch.
Po oslobodení roku 1946 bol zvolený za predsedu Slovenskej odborovej rady a v roku 1950
za predsedu Ústrednej rady odborov. Doteraz je poslancom Národného zhromaždenia.
Po príchode do Piešťan súdruha Františka Zupku privítal predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo a v mene obyvateľov i vo svojom mene mu poprial
pokojné dni zaslúženého odpočinku.
Nový riaditeľ Československých štátnych kúpeľov.
Od 1. novembra 1965 stal sa riaditeľom Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch
MUDr. Ján Baláž, doterajší riaditeľ tatranských tuberkulóznych liečební.
Dar Piešťanom
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave darovala Piešťanom bronzovú plastiku, nazvanú
„Bizon“, ktorá prišla do Piešťan s vlaňajšou výstavou tejto školy a tiež plastiku „Milenci“.
Plastiky sú umiestnené v parku, v priestore neďaleko tenisových ihrísk.
Prázdninová prax
Žiaci Strednej hotelovej školy v Piešťanoch prežili prázdninovú prax v roku 1965 väčšinou
v zahraničí. V najlepších hoteloch cestovného ruchu v Bulharsku praxovalo 40 žiakov,
v Juhoslávii 20, v Rakúsku 12 a v Nemeckej demokratickej republike 20.
V Nemeckej demokratickej republike na zahraničnej praxi bolo aj 60 maturantov, absolventov
Strednej hotelovej školy v Piešťanoch.
Piešťany Kolárovu
Pracovníci Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch odviedli na osobitný účet
pre pomoc obyvateľstvu, postihnutému povodňou Dunaja, 15.103 Kčs zo svojich miezd.
Okrem toho rozhodli sa postaviť rodinný domček dvom obyvateľom zničeného Kolárova
a to Ladislavovi Horváthovi a jeho manželke.
8. decembra 1965 odovzdal riaditeľ Československých štátnych kúpeľov Piešťany MUDr.
Ján Baláž Ladislavovi Horváthovi nový štvorizbový rodinný dom v hodnote 107.000 Kčs.
Na výstavbe rodinných domkov pre občanov postihnutého Kolárova sa zúčastnil aj podnik
Chirana Piešťany. Podnik postavil domček pre päťčlennú rodinu Pavla Bohuša, pracovníka
Jednotného roľníckeho družstva v Kolárove.

Rádioklub v Piešťanoch
Rádioklub Sväzarmu pri závodnej organizácii Štátnych majetkov v Piešťanoch vyvíjal
v roku 1965 veľmi bohatú činnosť. Radisti nadviazali do 3.000 spojení s 25 štátmi a so
všetkými svetadielmi. Od svojich zahraničných kolegov dostávajú vkusné pohľadnice ich
miest.
Vyznamenanie
MUDr. Mária Poláková, vedúca Transfúznej stanice v Piešťanoch, je nositeľkou vzácneho
vyznamenania. Za 50-krát darovanú krv jej udelili „Jánskeho plaketu“.
Nový stroj
V Ústave pre rozvoj strojárenského spotrebného tovaru v Piešťanoch v roku 1965 dokončili
pod vedením Vincenta Zoňa nový unikátny stroj VS-4, ktorý svojimi prednosťami predstihuje
i zahraničnú techniku. Stroj, chránený patentom č. 108.074, je určený pre Armatúrku na
Myjave a vzbudil záujem v strojárskych kruhoch doma i za hranicami.
Nový letecký spoj
Nový letecký spoj zaviedli Československé aerolínie od 1. marca 1965 na trati Praha –
Piešťany – Sliač.
Rokovanie zdravotníkov.
Za prítomnosti povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo MUDr. Vladimíra
Zvaru bolo v Piešťanoch v decembri 1965 v liečebnom dome Thermia Palace dvojdenné
jednanie československej-maďarskej zmiešanej zdravotníckej komisie. Komisia rokovala
o aktuálnych zdravotníckych otázkach oboch krajín. Na záver rokovania bol podpísaný plán
práce pre najbližšie dva roky.
Výročie
Rehabilitačné oddelenie piešťanských kúpeľov zavŕšilo v decembri 1965 15 rokov svojho
trvania. Je najstarším a najväčším rehabilitačným oddelením v rámci kúpeľov a ústavov
národného zdravia na Slovensku.
Najstaršia občianka Piešťan
Najstaršou občiankou Piešťan je pani Katarína Štetková. Narodila sa 10. októbra 1869; je
teda 97 ročná. So svojím mužom, poľnohospodárskym robotníkom, vychovala troje detí.
Katarína Štetková žije pri svojej dcére Magde Vrábľovej v Piešťanoch, Orviský Kút
č. 2171. Z príležitosti Medzinárodného dňa žien ju navštívili zástupcovia Sboru pre
občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch, zástupca Kultúrneho
a spoločenského strediska a odovzdali jej pozdravy a upomienkové darčeky.
Piešťanský ornitológ
Viliam Kubán, obyvateľ v Piešťanoch, Veterná 2638, je robotníkom, ale vo svojom voľnom
čase venuje sa vedeckej práci: pozorovaniu a krúžkovaniu vtáctva. Túto prácu vykonáva
systematicky od roku 1959. Je aj členom Československého spolku ornitológov v Prahe.
Veľmi dobre pozná vtáctvo v okolí Piešťan. Zpomedzi vtáctva v okolí Piešťan najvzácnejšie

druhy sú: včelárik zlatý (merops apiaster), ktorý je vzácnym zjavom v celej republike
a v okolí Piešťan sa vyskytli iba 3 páry. Vzácny je aj strákoš červenohlavý (lanius senator),
ktorý v okolí Piešťan hniezdi pravideľne, ďalej je to krakľa belasá (coracias garrulus)
a fúzatka trsťová (panurus biarmicus).
Z vodného vtáctva je veľmi vzácny turpán čierny (melanitta nigra fusca), ktorý sa vyskytuje
na jazere Sĺňava a to asi 10 kusov; ďalej sú to potáplice a to všetky tri druhy – potáplica
malá, stredná a veľká (gavia stellata, gavia arctica, gavia immer).
Na jazere Sĺňava máme okolo 3.500 kačíc. Z kačíc je to kačica divá (anas platyrhynchos),
kačica chripľavka (anas strepera), kačica hvizdárka (anas penelope), kačica lyžičiarka
(anas-spatula clypeata), kačica chrapka (anas crecca), kačica chrapačka (anas querquedula),
hlaholka obyčajná (bucephala clangula), hlaholka veľká (bucephala islandica), chochlačka
bielooká (aythya nyroca), chochlačka morská (aythya marila), chochlačka vrkočatá (aythya
fuligula), chochlačka sivá (aythya ferina), hrdzavka potápavá (netta rufina), potapač malý
(mergus albellus), potapač prostredný (mergus serrator), potapač veľký (mergus merganser),
turpán čierny (melanitta nigra).
Na jazere Sĺňava máme aj husi a to asi 250 kusov. Sú to husi siatinné (anser satalis), ktoré
sa živia zbieraním zrna na poli.
Na Sĺňave sa vyskytujú aj kormoráni (phalacrocorax carbo) a to 26 kusov. Zdržujú sa tu ešte
aj v novembri. Ďalej vyskytujú sa čajky na ťahu a to tmavé (larus fuscus), morské (larus
marinus), čajky striebristé (larus argentatus), čajky sivé (larus canus), čajky malé (larus
minutus). Sú to severské čajky.
V roku 1965 sa na jazere Sĺňava objavili veľké labute (cygnus olor) a to 8. apríla 1965. Ich
vlasťou je Švédsko a Poľsko.
Viliam Kubán sa venuje aj krúžkovaniu vtáctva. Za rok 1965 okrúžkoval 110 druhov
a celkove 3.500 vtákov. Vtákov chytá do siete, okrúžkuje ich a pustí. S krúžkovaním vtáctva
získal cenné skúsenosti, o ktorej svedčia aj písomné zprávy z ďalej cudziny. Napr. ním
chytený a 27. júla 1962 okrúžkovaný kalužiak malý (actitis hypoleucos) bol chytený 30.
novembra 1962 v Tafo – Ghane v Afrike, druhý bol chytený vo Fínsku v Helsinkách. Drozd
čierny (turdus merula), okrúžkovaný 15. januára 1964, bol chytený vo Švédsku 27. júna
1964.
Viliam Kubán koná záslužnú prácu, ku ktorej ho vedie láska ku prírode. Výsledky svojho
pozorovania a celej svojej práce zverejňuje aj v časopisoch a v tlači. Jedným z jeho pozorovaní
je poznatok, že v okolí Piešťan najskôr sa objavuje slávik, a to už začiatkom apríla a ešte je
tu aj v septembri, čo je najneskorší výskyt. V poslednom čase náš ornitológ objavil pri jazere
Sĺňava snehuľku severskú (plectrophenax nivalis), ktorá sa tu zdržuje v zimnom období až
do februára a živí sa semenami. Jej výskyt je u nás tiež vzácnym zjavom.
Stavby v roku 1965
Decentralizovaná investičná výstavba v Piešťanoch, a to výstavba závodu Tesla, výstavba
priemyselnej pekárne, robotníckeho hotela, materskej školy na sídlisku Prednádražie,
osvetového strediska na Floreáte, hotelovej školy, poľnohospodárskej technickej
školy, hospodárskej časti Štátnych kúpeľov Piešťany, reumatologického ústavu, hotela
A s hviezdičkou, ubytovne na Červenej veži, ozdravovacieho strediska, zrubovej reštaurácie
a chatiek pri Sĺňave, lodenice, vyžiadala si v roku 1965 sumu 18,453.000 Kčs. V roku
1965 sa dokončilo 319 bytov. Z toho v štátnej bytovej výstavbe 103, v družstevnej 176,

v súkromnej 40. Rozostavených bytových jednotiek bolo 322 a to v štátnej bytovej výstavbe
79, v družstevnej 104, v svojpomocnej podnikovej výstavbe 38 a v súkromnej 101.
Okresná vodohospodárska správa v roku 1965 vybudovala 96 prípojok v dĺžke 710 bm a 32
nových kanalizačných prípojok. Celkove v roku 1965 Piešťany mali 2161 vodovodných
prípojek v dĺžke 47.419 bm. V roku 1965 sa budovali cesty k lodenici, chatovej osade,
na Prednádraží, bolo prevedené asfaltovanie ulíc Jánošíkovej, Leninovej za kostolom,
Hurbanovej, Javorinskej, Mierovej, cesta k štadiónu, chodníky v parku, ako aj asfaltovanie
chodníkov popri hrádzi od liečebného domu Slovan po Bodonu.
V júli 1965 sa začala výstavba modernej priemyselnej veľkopekárne v Piešťanoch na
Hurbanovej ulici. Veľkopekáreň bude postavená nákladom 9 miliónov Kčs a bude dokončená
do roku 1967.
Výstavba reumatologického ústavu
Dňa 3. apríla 1965 na kúpeľnom ostrove položili základný kameň nového balneologického
objektu – 250 lôžkového reumatologického ústavu.
Ústav bude rozložený do dvoch vzájomne spojených budov. Izby pacientov budú v 6
podlažnej budove, uloženej na stĺpoch. Lôžková časť ústavu bude mať 132 jednoposteľových
a 60 dvojposteľových izieb s príslušenstvom.
Na výstavbu objektu, ktorého autormi sú inžinier architekt Uhliarik a inž. architekt Viktor
Plačko z Krajského projektového ústavu v Bratislave sa okrem pracovníkov Pozemných
stavieb n.p. Trnava zúčastnia aj pracovníci závodov Presnej mechaniky Praha, Drevovýroby
a Kovovýroby Piešťany, Umeleckých remesiel Bratislava a mnohí ďalší, ktorí priebehom
troch rokov vystavajú naozaj moderný liečebný ústav.
Pri slávnostnom výkope boli prítomní: námestník povereníka Slovenskej národnej rady pre
zdravotníctvo MUDr. Vladimír Pleško, ktorý predniesol slávnostný prejav, ďalej predseda
Ústrednej rady odborov s. František Zupka ako čestný hosť, predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo, predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska s. Jozef Košinár, riaditeľ kúpeľov MUDr. Ladislav Hansko a ďalší hostia.
Do základov budovy zamurovali zakladaciu listinu toho znenia:
Výstavba Reumatologického liečebného ústavu I. na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
ako prvého objektu I. etapy výstavby kúpeľov bola začatá dňa 3. apríla 1965 v rámci osláv
20. výročia oslobodenia Československa a 20. výročie oslobodenia mesta Piešťan slávnou
Sovietskou armádou. Nadriadeným investorom bolo Povereníctvo Slovenskej národnej rady
pre zdravotníctvo v Bratislave pod vedením povereníka docenta MUDr. Vladimíra Zvaru
C.sc. Hlavný investor: Správa kúpeľov a žriediel v Bratislave pod vedením riaditeľa MUDr.
Jozefa Jezerského C.sc.
Priamy investor: Československé štátne kúpele v Piešťanoch pod vedením riaditeľa MUDr.
Ladislava Hansku.
Generálny projektant: Štátny projektový ústav v Bratislave pod vedením inžiniera architekta
Vladimíra Fašanga a vedúceho IV. strediska inž. architekta V. Uhliarika. Autormi projektu
sú: inž. architekt V. Uhliarik a inž. architekt Viktor Plačko.
Generálny dodávateľ stavebných prác: Pozemné stavby, národný podnik v Trnave pod
vedením podnikového riaditeľa inž. V. Jaborníka.
V čase výstavby bol predsedom Slovenskej národnej rady minister Michal Chudík,
predsedom Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave J. Koscelanský,

predsedom Okresného národného výboru v Trnave Ľ. Gabriel a predsedom Mestského
národného výboru v Piešťanoch bol Štefan Kubo.
Čsl. štátne kúpele v Piešťanoch
V roku 1965 lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch bol 1378
lôžok.
Počet odliečených pacientov
V liečebných domoch Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1965 bolo
odliečených 15.072 pacientov.
Zápis sovietskych hostí z Minska z 23. júla 1966.
Sociálne rozvrstvenie pacientov bolo nasledovné:
4.932 robotníkov, 1.183 ich rodinných príslušníkov, 3.499 ostatných zamestnancov, 677 ich
rodinných príslušníkov, 499 družstevníkov, 33 ich rodinných príslušníkov, 942 dôchodcov,
81 ich rodinných príslušníkov, 1.455 samoplatiacich a 1.781 cudzincov.
Rozdelenie pacientov podľa národnosti:
Zo socialistických štátov bolo 457 pacientov a to: z Bulharska 4 pacienti, z Maďarska 18,
z Nemeckej demokratickej republiky 349, z Poľska 77, z Rumunska 4, zo Sovietskeho sväzu
5.
Z kapitalistických štátov bolo 1.324 pacientov a to: z Dánska 197, z Fínska 107, z Nórska 6,
zo Švédska 68, z Veľkej Británie 30, z Belgicka 58, z Francúzska 19, z Grécka 2, z Holandska
12, z Nemeckej spolkovej republiky 167, z Rakúska 317, zo Švajčiarska 24, z Itálie 2,
z Portugalska 1, z Írska 2, z Kanady 34, z Kolumbie 1, z Uruguay 3, zo Spojených štátov
severoamerických 136, z Venezuely 5, z Peru 1, z Egypta 1, z Južnej Afriky 3, z Rodézie 1,
zo Sudanu 2, z Kenie 2, z Indie 1, z Iraku 1, z Izraela 102, z Iranu 2, zo Sýrie 1, z Libanonu
1, z Kuwajtu 10, z Turecka 1, z Austrálie 2.
Významní pacienti zo zahraničia
V Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch v roku 1965 liečili sa títo význační
zahraniční pacienti:
Eklund Sigward, diplomat, Viedeň, Bendary Áziz, diplomat, Káhira, Izzal Nassar, minister
zdravotníctva, Sýria, Fischer Herbert, diplomat, Berlín, Kállai Gyula, minister, Budapešť,
Jolibois René, ataché, Francúzsko, Janiszewski Wieslav, minister, Varšava, dr. Horgos
Gyula, minister, Budapešť, Nier Kurt, diplomat, Nemecká demokratická republika, dr.
Münich Ferenc, minister, Budapešť, Adler Valeira, diplomat, Viedeň, Lemke Kurt, minister,
Nemecká demokratická republika.
Návštevy
Záujem o piešťanské kúpele v cudzine rastie každým rokom. V roku 1965 pricestoval do
Piešťan na návštevu riaditeľ holandskej cestovnej spoločnosti „Holland Travel Service“
a predseda Medzinárodného združenia cestovných kancelárií pán Aad Hibbeler. Spolu
s ním pricestoval aj bývalý riaditeľ holandskej leteckej spoločnosti dr. J. Schmitz, dlhoročný

priateľ Piešťan. Pán Hibbeler sa zaujímal o možnosti liečebného i rekreačného pobytu
v piešťanských kúpeľoch, nakoľko v Holandsku sa zvyšuje záujem o liečbu v Piešťanoch.
V októbri 1965 pricestovala do Piešťan pani M. Menzel z Izraela, majiteľka cestovnej
kancelárie Palextour v Tel-Avive, aby zabezpečila v piešťanských kúpeľoch potrebnú
kapacitu svojim krajanom na rok 1966.
V decembri 1965 sedemčlennú delegáciu švédskych zdravotníkov pod vedením dr. Stig
Lindgrena, hlavného lekára Národného zdravotníckeho ústavu v Stockholme, privítal
v Piešťanoch riaditeľ kúpeľov MUDr. Ján Baláž.
Piešťanské kúpele navštívil v roku 1965 významný pracovník v Nemeckom sväze kúpeľov
a v Nemeckej spoločnosti pre reumatológiu, vedúci výskumného ústavu balneologického
v kúpeľoch Bad Nenndorf v Nemeckej spolkovej republike, MUDr. A. Evers, autor knihy
„Handbuch der Bäder und Klima Heilkunde“.
Investície a generálne opravy
Stavebné investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1965 sa
previedli v sume 7,055.825 Kčs. Generálne opravy sa previedli nákladom 375.037 Kčs.
Činnosť kultúrneho oddelenia Čsl. štát. kúpeľov
Vo vedecko-osvetovej propagácii v roku 1965 sa konali prednášky a besedy v počte 107 pre
14.930 návštevníkov, ďalej premietli sa vedecko-osvetové filmy a diapozitívy v počte 100 pre
9.250 návštevníkov a odznelo 91 zdravotno-osvetových prednášok pre 3.630 návštevníkov.
V rámci kultúrnospoločenských akcií bolo 185 vystúpení súborov ľudovej umeleckej
tvorivosti, 16 hudobných programov, 7 divadelných predstavení s účasťou 5.950
návštevníkov, 408 výletov a exkurzií, ktorý sa zúčastnilo 10.850 pacientov, 490 veselíc
a tanečných zábav s účasťou 45.500 návštevníkov, 165 filmových predstavení umeleckých
filmov s účasťou 17.500 návštevníkov, 180 ostatných kultúrnych a spoločenských akcií
s účasťou 5.400 návštevníkov.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch majú 4 kultúrnych referentov a 1 knihovníčku.
Vybavenie pre kultúrne akcie obsahuje dva premietacie prístroje, 7 televízorov, 7 klavírov,
18 rádií a gramorádií, 1 magnetofón, 7.831 kníh, z toho 1.441 lekárskych a 202 viazaných
časopisov.
V roku 1965 kultúrne oddelenie Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch úzko
spolupracovalo s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Piešťanoch.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch vyvinulo v roku 1965 túto činnosť:
Prednáškami, názornou agitáciou a dôstojnou prípravou významných kultúrnych a politických
udalostí prispievalo k šíreniu vedeckého svetonázoru a k vysvetľovaniu a realizácii politiky
strany formou intenzívnej kultúrnej práce. Z prednášok, organizovaných kultúrnym
a spoločenským strediskom, veľmi úspešné boli tieto prednášky: prednáška profesora
Veljabinova zo Sovietskeho sväzu o Planetách a prednáška profesora Bilerbecka z Nemeckej
demokratickej republiky na tému: Kto vychováva mládež v Západnom Nemecku. Tejto
prednášky sa zúčastnili vo veľkom počte riaditelia a učitelia piešťanských škôl a rozvinuli
plodnú diskusiu. V roku 1965 Kultúrne a spoločenské stredisko zorganizovalo 26 prednášok,

na ktorých sa zúčastnilo 1.610 občanov nášho mesta.
Veľmi úspešných bolo 11 kultúrnych podujatí Kultúrneho a spoločenského strediska,
z ktorých cyklus koncertov k oslobodeniu Piešťan a Československa vzbudil pozornosť
aj v hudobnom živote v našej republike. Cyklus koncertov sa uskutočnil za spolupráce
Československých štátnych kúpeľov.
11 kultúrnych podujatí k oslobodeniu, ktoré pozostávali z Večerov poézie, koncertov
a hudobno-recitačných programov, videlo 5.450 návštevníkov.
Hodnotné boli aj výchovné koncerty pre mládež, zamerané na československé a sovietske
hudobné umenie. Na týchto koncertoch sa mládež zoznamovala s hodnotným socialistickým
umením.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1965 úspešne pracovalo za zvýšenie
všeobecného a odborného vzdelania pracujúcich. Na tomto úseku organizovalo Kultúrne
a spoločenské stredisko cyklické formy prednáškovej činnosti – Ľudové akadémie, Večer
otázok a odpovedí, ako i jazykové a hudobné kurzy. Ľudové akadémie v roku 1965 obsahovali
26 prednášok. Okrem témy: „Svetová literatúra“ a „Besedujeme s mladými“, Kultúrne
a spoločenské stredisko v spolupráci so závodným výborom Revolučného odborového hnutia
Tesla usporiadalo cyklus prednášok o elektrotechnike. Na Večeroch otázok a odpovedí sa
podieľali významní politickí a kultúrni pracovníci. Z besied najväčšieho úspechu dosiahla
beseda s Klárou Jarunkovou, Romanom Kaliským a Blažkovou.
V jazykových a hudobných kurzoch sa vzdelávalo 942 školopovinných žiakov, ako
i mimoškolskej pracujúcej mládeže a dospelých.
V roku 1965 otvoril sa kurz strojopisu a tesnopisu, v ktorom pracujúci si doplňali svoje
znalosti z týchto predmetov. Na úseku výchovy umením a starostlivosti o bohatý spoločenský
a kultúrny život v Piešťanoch Kultúrne a spoločenské stredisko v roku 1965 usporiadalo 64
podujatí spolu s Piešťanským festivalom. Koncertov bolo 11 a ich návštevnosť 3.620 osôb
a 15 estrád s návštevnosťou 11.650 osôb.
V roku 1965 Kultúrne a spoločenské stredisko usporiadalo 12 výstav vo výstavnej sieni
kina Moskva. Z nich veľkej pozornosti tešili sa výstavy výtvarníkov - amatérov a výstava
plastiky v prírode. Výstavy si prezrelo 10.300 občanov.
Pracovníci Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch v roku 1965 sa podieľali na
úspešnom priebehu X. jubilejného Piešťanského festivalu, na vydávaní časopisu „Kultúra
v Piešťanoch“ a na zintenzívnení činnosti krúžkov Ľudovej umeleckej tvorivosti. Kultúrne
a spoločenské stredisko v r.1965 vyškolilo sprievodcov v niekoľkých cudzích jazykoch za
účelom ich použitia v rámci cestovného ruchu v našom meste.
Náklady Kultúrneho a spoločenského strediska na činnosť v roku 1965, počítajúc v to
Piešťanský festival, boli 844.033 Kčs (Piešťanský festival 415.000 Kčs), príjmy 487.701
Kčs, z toho tržby Piešťanského festivalu 76.412 Kčs).
V roku 1965 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch malo 13 pracovníkov a 14
lektorov. Riaditeľom je Anton Pastírik.
Zamestnanosť v Piešťanoch v roku 1965
Z obyvateľov Piešťan v roku 1965 v Piešťanoch bolo zamestnaných 3.195 mužov a 3.221
žien, spolu 6.416. Z okolitých obcí na prácu do Piešťan dochádzalo 2.284 mužov a 1.264
žien, spolu 3.548.

Celkový počet zamestnaných osôb v Piešťanoch v roku 1965 bol 5479 mužov a 4.485 žien,
celkom 9.964.
Z Piešťan do iných oblastí v roku 1965 chodilo pracovať 1247 mužov a 415 žien, spolu
1.662.
Významné podniky a organizácie v Piešťanoch a zamestnanosť v nich v roku 1965:
Ústav pre rozvoj spotrebného priemyslu – 292 zamestnancov, z toho 62 žien.
Chirana – opravovňa zdravotníckych zariadení – 233 zamestnancov, z toho 46 žien. Chirana
– výroba – 805 zamestnancov, z toho 231 žien. Tesla, národný podnik, 1150 zamestnancov,
z toho 820 žien. Zornica – 285 zamestnancov, z toho 280 žien. Mlyny a cestovinárne –
591 zamestnancov, z toho 376 žien. Drevovýroba, oprava, údržba, 145 zamestnancov,
z toho 33 žien. Vkus – 320 zamestnancov, z toho 184 žien. Piešťanka – ľudové výšivkárske
družstvo – 156 zamestnancov, z toho 153 žien. Kovovýroba – 206 zamestnancov, z toho
15 žien. Zlatokov – 151 zamestnancov, z toho 109 žien, Monta, výrobné družstvo – 173
zamestnancov, z toho 27 žien. Výskumný ústav rastlinnej výroby – 146 zamestnancov, z toho
60 žien. Štátne majetky – 132, z toho 40 žien, Jednotné roľnícke družstvo 205 zamestnancov,
z toho 67 žien. Československé automobilové opravovne – 156 zamestnancov, z toho 14
žien, Československá automobilová doprava 432, z toho 47 žien. Pozemné stavby 241
zamestnancov, z toho 12 žien. Stavohmoty, 100 zamestnancov, z toho 36 žien; Okresný
stavebný podnik - oprava, údržba – 284 zamestnancov, z toho 10 žien; Československé
štátne kúpele 846 zamestnancov, z toho 511 žien; Okresný ústav národného zdravia nemocnica – 491 zamestnancov, z toho 343 žien. Dunaj - Váh, 107 zamestnancov, z toho
6 žien; Okresná vodohospodárska správa - 78 zamestnancov, z toho 16 žien. Zdroj – 140
zamestnancov, z toho 112 žien; Reštaurácie a jedálne – 296 zamestnancov, z toho 148 žien;
Čedok – Interhotel 77 zamestnancov, z toho 46 žien.
K 31. decembru 1965 Piešťany mali v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) 5.442
obyvateľov, z toho 2.744 mužov a 2.698 žien. V produktívnom veku (15 – 54 – 59 rokov)
bolo 12.442 obyvateľov, z toho 6.218 mužov a 6.224 žien; v poproduktívnom veku (54 – 59
rokov) 3.323, z toho bolo 1.128 mužov a 2.195 žien.
Miestna ľudová knižnica
V roku 1965 Miestnu ľudovú knižnicu navštívilo 30.048 čitateľov. Ku dňu 31. decembra
1965 knižnica mal 35.471 zväzkov. Výpožičiek bolo 81.598 a čitateľov 3.755, z toho
dospelých čitateľov bolo 2.075 a z mládeže 1.680. Čitatelia knižnice tvorili 17,8 % z počtu
obyvateľov Piešťan. Miestna ľudová knižnica usporiadala 5 čitateľských besied. Na jednej
besede sa zúčastnili spisovatelia Jarunková a Kaliský.
Kino Moskva
V kine Moskva v roku 1965 bolo 1.292 predstavení, na ktorých sa zúčastnilo 295.084
návštevníkov. Tržby kina za rok 1965 činili 1,061.900 Kčs.
Televízia, telefón, rádio
V roku 1965 bolo v Piešťanoch 3.352 majiteľov televíznych prijímačov, 4.631 majiteľov
rádioprijímača a v 832 domácnostiach mali rozhlas po drôte; telefónnych koncesionárov
bolo 1.391.
V roku 1965 prišlo do Piešťan 5,758.900 kusov dennej tlače, z toho bolo 1,259.491 časopisov.

Balneologické múzeum v Piešťanoch
V roku 1965 múzeum nesplnilo plán návštevnosti a to preto, že hlavné ťažisko práce presunulo
na zberateľskú činnosť z oblasti balneológie. Zo zozbieraného a zdokumentovaného
materiálu pracovníci múzea vytvárali 4 nové expozície. V nich sa odzrkadlí geologický
pôvod minerálnych a termálnych prameňov na Slovensku, ďalej spôsoby tzv. komplexnej
kúpeľnej liečby. Vznik a vývoj kúpeľov na Slovensku odzrkadlí sa v expozícii histórie. Jedno
oddelenie bude dokumentovať všestranný rozvoj kúpeľov a kúpeľníctva v podmienkach
socialistického zriadenia.
Z bývalých expozícií ostane len expozícia národopisná.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1965 v Piešťanoch narodilo sa 313 detí, z toho 170 chlapcov a 143 dievčat. Zomrelo
182 ľudí, z toho 105 mužov a 77 žien.
V roku 1965 uzavrelo sa 148 sobášov a bolo 24 rozvodov.
V roku 1965 z Piešťan vysťahovalo sa 171 mužov a 189 žien, spolu 360. Prisťahovalo sa
416 mužov a 459 žien, spolu 875 ľudí.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v roku 1965 bol 65 mužov a 66 žien, spolu 131 ľudí.
K 31. decembru 1965 Piešťany mali 20.707 obyvateľov, z toho bolo 9.867 mužov a 10.840
žien.
Počasie v roku 1965
Teplota cez rok 1965, až na január a jesenné mesiace, bola nižšia ako dlhodobý priemer.
Maximum dosiahla 15. júla a to 33,4°C a minimum 10 februára a to
-14,6°C. Mesiace marec, apríl, máj, jún boli mesiace výnimočných zrážok, ktoré spôsobili
prevažne lokálne povodne. Sychravé a vlhké počasie sa udržalo aj cez júl a august. Zrážky
v spomenutých mesiacoch spôsobilo severozápadné prúdenie, odkiaľ z vyšších zemepisných
šírok prenikal k nám chladnejší vlhký vzduch.
Slnečný svit, až na jesenné mesiace, bol cez rok podpriemerný.
Rok 1965 mal miernu zimu, značne daždivú jar a leto. Trvalejší zlom v počasí nastal
nástupom jesene, ktorá bolo pomerne suchá, teplá a slnečná.
Jar a leto boli pre poľnohospodárov značne nepriaznivé.

Rok 1966.
V roku 1966 sa konal XIII. sjazd Komunistickej strany Československa. Sjazd určil
významné úlohy na všetkých úsekoch nášho verejného života. Už začiatkom roku 1966
Mestský národný výbor v Piešťanoch sa pripravoval na nový spôsob zabezpečovania
úloh, ktoré preň vyplynuli z rezolúcií a národných výboroch, schválených uznesením
XIII. sjazdu KSČ.
Na počesť XIII. sjazdu odpracovali naši občania v roku 1966 546.706 brigádnických
hodín, čím vytvorili hodnotu diela viac ako 14 miliónov Kčs.
Aj v roku 1966 činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch sledovala ďalší rozvoj
mesta po stránke jeho výstavby, výstavby miestneho hospodárstva, kultúrneho života
a zdravotníckych potrieb obyvateľstva mesta. Sústavná pozornosť sa venovala skrášleniu
mesta a zabezpečovaniu podmienok pre rozvoj cestovného ruchu.
V roku 1966 plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch malo 6 zasadnutí a Rada
26 zasadnutí, na ktorých prijala 176 uznesení.
Zápisy do kroniky za rok 1966 dokumentujú činorodú prácu Mestského národného výboru
v Piešťanoch, jeho volených orgánov a pracovníkov, ako i pracovné úspechy obyvateľov
nášho mesta v roku 1966.
Vedecké kolokvium
V dňoch 3. a 4. mája 1966 vyše 100 vedeckých pracovníkov z Československa a siedmich
európskych štátov sa zúčastnilo V. kolokvia vo Výskumnom ústave reumatických chorôb
v Piešťanoch. Vedeckí pracovníci a odborníci si vymenili svoje skúsenosti z výskumu
kolagénnych bielkovín a ďalších zložiek spojiva. Hlavným organizátorom bol Výskumný
ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, ktorý výskumu kolagénu venuje veľkú pozornosť.
Na V. kolokviu o kolagéne odznelo 45 vedeckých prednášok. Zo zahraničných účastníkov
mali prednášky: prof.dr. Klaus Kühn z Max Planckovho ústavu v Mníchove, prof.dr.
Delunay a dr.Bazinová z Pasteurovho ústavu v Paríži, prof.dr. Kulonen z univerzity v Turku
vo Fínsku a dr.Steven z Manchestru.
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
Letná kúpeľná sezóna v roku 1966 sa otvorila dňa 9. mája 1966.
V prírodnom amfiteátri o 15. hod. sa začalo vystúpenie Vojenského umeleckého súboru
z Bratislavy. Vystúpenie bolo z príležitosti Dňa víťazstva a otvorenia letnej kúpeľnej sezóny
1966.
K zhromaždeným občanom predniesol slávnostný prejav MUDr. Ján Baláž, riaditeľ
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
XI. Piešťanský festival
XI. Piešťanský festival bol otvorený v sobotu 18. júna 1966. V deň slávnostného otvorenia
v odpoludňajších hodinách začal sa vo veži liečebného domu Slovan vežový koncert. Otvoril
ho Fanfárový súbor štátneho konzervatória z Bratislavy. Večer o 20. hod. v prírodnom
amfiteátri potom previedli slávnostné otvorenie XI. Piešťanského festivalu národný

umelec Eugen Suchoň a predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Štefan
Kubo. Na javisku prírodného amfiteátru uviedlo Slovenské národné divadlo z Bratislavy
operu Krútňava, ktorú obecenstvo prijalo veľmi srdečne a umelcov odmeňovalo búrlivým
potleskom. Predstavenia sa zúčastnili generálny konzul Sovietskeho sväzu I.S. Kuznecov,
významní politickí a verejní činitelia, ako i zástupcovia tlače.
Na XI. Piešťanskom festivale účinkovali naši i zahraniční umelci z Maďarska, Nemeckej
demokratickej republiky, Juhoslávie, Rakúska, Grécka, Francúzska, Mexika, Nemeckej
spolkovej republiky a Španielska.
Program XI. Piešťanského festivalu bol tento:
Sobota 18. júna: Vežový koncert v liečebnom dome Slovan. O 17. hod. Fanfárový súbor
Štátneho konzervatória v Bratislave. O 20. hod. v amfiteátri bolo slávnostné otvorenie
a nasledovala opera Krútňava. Účinkovali: dirigent Tibor Frešo a sólisti M. Česányiová, O.
Hanáková, Ľ. Baricová, O. Malachovský, dr. G. Papp a i.
Nedeľa 19. júna o 20. hod.: Symfonický orchester čs rozhlasu, Bratislava. Dirigent: B.
Režucha. Sólistka: Luz Veruová, Mexiko.
Štvrtok 23. júna o 10. hod.: Piešťanský festival deťom. Na programe bolo rozprávka
Ladislava Luknára Pesnička pre princeznú v prevedení Novej scény Bratislava. O 20. hod.
v Slovane bol Gitarový recitál. Účinkoval Narcisso Yepes zo Španielska.
Sobota 25. júna: Na programe bola Pucciniho opera Turandot. Predstavenie sa však
neuskutočnilo pre nepriaznivé počasie.
Štvrtok 30. júna: Sonátový večer. Účinkovali Aladár Móži – husle, Michal Karin – klavír.
Piatok 1. júla: Komorný koncert Záhrebského sláčikového kvarteta z Juhoslávie.
Koncert bol o 20. hod. v empírovom divadle „Na zámku“ v Hlohovci.
Sobota 2. júla: Beethovenova opera Fidelio. Účinkovalo Štátne divadlo z Ostravy.
Nedeľa 3. júla: Symfonický orchester československého rozhlasu Bratislava. Dirigent:
Eduard Strauss – Rakúsko. Sólistka: Lotte Rysanek – soprán, Rakúsko.
Štvrtok, 7. júla: Večer piesní a árií. Spievali: Štefánia Moldoványi – Maďarsko, Alfonzu
Barhta, Maďarsko, Bohuš Hanák, člen opery Slovenského národného divadla.
Sobota 9. júla: A. Dvořák: Slovanské tance. Choreografia a réžia Jozef Zajko.
Štvrtok 14. júla: Symfonický koncert Štátnej filharmónie z Ostravy. Dirigent: Václav Jiráček.
Sólistka: France Clidat – klavír, Francúzsko.
Sobota 16. júla: Volksoper Wien – Baletný večer. Účinkovali: Hedy Richter, Melitta Ogrise,
Nives Stambuk, Christiana Klein, Janez Miklic, Eduard Djambazian, Walter Kolman,
Gerhard Senft.
Sobota 23. júla: Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal.
Sólista:Imre Hajmássy – klavír, Nemecká spolková republika.
Nedeľa 31. júla: Slávnostné ukončenie Piešťanského festivalu 1966. Štátny symfonický
orchester – Gottwaldov. Dirigent: Eduard Fischer. Sólista: Georges Hadjinikos – klavír,
Grécko.
Program XI. Piešťanského festivalu bol umelecky hodnotný, najväčšej pozornosti sa tešila
inscenácia opery Krútňava, opera Fidelio. Niektoré predstavenia a to balet Slovanské tance
a baletný večer viedenských umelcov, i keď o ne bol veľký záujem, mali malú návštevnosť
pre zlé počasie.
V programe festivalu sa pamätalo na významné jubileá našich skladateľov, a to na 60. výročie
narodenia zaslúžilého umelca Alexandra Moyzesa, 55. výročie narodenia národného umelca

Jána Cikkera, 85. výročie narodenia národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského
a 125. výročie narodenia Antonína Dvořáka. Návštevnosť na festivalových podujatiach
v amfiteátri bola oproti minulým rokom nižšia a to pre daždivé a chladné počasie.
Sympózium ortodontov v Piešťanoch
V júni 1966 bolo v Piešťanoch významné stretnutie vedeckých pracovníkov a odborníkov,
zaoberajúcich sa problémami ortodoncie, vedného odboru, ktorý sa zaoberá úpravou chybného
chrupu. Sympózium v Piešťanoch bolo prvou pracovnou schôdzou československých
ortodontov so zahraničnou účasťou.
Profesor MUDr. F. Urban privítal početnú delegáciu z Poľskej ľudovej republiky, vedenú
prof.dr. A. Orlik-Grzybowskou z Varšavy, primára dr. A. Fränkela z Zwikau a prof.dr. A.
Lundströma zo Stockholmu.
Sympózium trvalo dva dni a odzneli na ňom významné prednášky našich a zahraničných
účastníkov.
Gynekológovia v Piešťanoch
V mesiaci júni konala sa v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch celoštátna vedecká
konferencia gynekológov. Dvojdennej vedeckej konferencie sa zúčastnilo 200 gynekológov
z celej republiky.
Konferencia Beethovenovej spoločnosti
V dňoch 1. až 3. júla 1966 už po druhýkrát prebiehala v Piešťanoch konferencia Beethovenovej
spoločnosti v Československu. Celoštátna konferencia sa konala počas Piešťanského
festivalu a to opäť vo vile Erna. Zhromaždilo sa tu 25 hudobných vedcov, ktorí vo svojich
referátoch uviedli niektoré nové poznatky o Beethovenových vzťahoch k našim krajom. Ľ.
Ballová vo svojom príspevku „Beethovenove pamiatky na Slovensku“ referovala o stave
beethovenovského bádania u nás. Z. Hrabussay referoval na tému „K vystúpeniu L.v.
Beethovena v Bratislave“, K. Nejdl mal prednášku o Beethovenovom pobyte v Karlových
Varoch, J. Tvrdoň prečítal svoju štúdiu o Beethovenovi ako inšpirátorovi literárnych diel, M.
Malura hovoril o vzťahoch Romaina Rollanda k Beethovenovej osobnosti, V. Karbusický
prečítal štúdiu „Subjektivizmus v diele L.v. Beethovena“. B. Plevka prednášal o stave
Beethovenových ctiteľov v severných Čechách. Účastníkov konferencie prekvapil Anton
Pastírik, vedúci Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch, magnetofónovým
záznamom svedectva bývalých zamestnancov Erdödyovcov o beethovenovských tradíciách
v tejto rodine.
Na konferencii boli prítomní aj zástupcovia Hudobného ústavu Československej akadémie
vied a to dr. Jiránka a dr. Černý a zástupca Sväzu československých skladateľov dr.
Landmanová.
Slovenské národné múzeum v Bratislave prispelo ku konferencii zaujímavou výstavkou
„Ludwig van Beethoven a Slovensko“, ktorej autorkou je Ľ. Ballová. Výstavka bola
inštalovaná v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a tešila sa veľkému záujmu návštevníkov.
Súčasťou konferencie bolo i pomenovanie cestičky v parku za amfiteátrom na „Alej Ludwiga
van Beethovena“.
Z umeleckej náplne priebehu konferencie a v rámci XI. Piešťanského festivalu odznel
v sieni Slovana koncert z Beethovenových husľových sonát v slohovej a veľmi kultivovanej

interpretácii Aladára Móžiho. Vyvrcholením konferencie bol koncert v empírovom divadle
„Na zámku“ v Hlohovci. Televízia, rozhlas a tlač venovali konferencii značnú pozornosť.
Organizačný výbor Piešťanského festivalu na rok 1967
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na zasadnutí dňa 21. júla 1966 schválila
návrh na členov Organizačného výboru Piešťanského festivalu na rok 1967:
Emil Záhoranský, predseda, Anton Pastírik, tajomník, Jozef Radošinský, podpredseda.
Členovia: Rudolf Beták, MUDr. Ján Baláž, Juraj Borodáč, Ing. Juraj Nosko, Mária Nováková,
Ján Židek, Ing. Jozef Kočár, Viliam Haring, prom.právnik Jozef Šubrt, Alexander Psota,
Walter Schwartz, Ing. Lotta Tatrmužová, Emília Stančeková, mjr. Jozef Veverka, Róbert
Stipanitz, Ján Horňák, Ján Benka, zapisovateľ.
Čestní členovia: Anna Kovářová, Slovenská národná rada, Eugen Suchoň, predseda
Festivalového výboru pri Slovenskej národnej rade, Štefan Kubo, predseda Mestského
národného výboru a člen Festivalového výboru pri Slovenskej národnej rade, Jozef Borároš,
tajomník Festivalového výboru.
Výročie
22. augusta 1966 oslávil závod Mlyny a cestovinárne v Piešťanoch, v minulosti známy
pod menom Ružový mlyn, 50. výročie svojho založenia. Závod bol postavený počas prvej
svetovej vojny a pri jeho výstavbe pracovali vojenskí zajatci. V roku 1948 závod bol
znárodnený.
Seminár o cestovnom ruchu
V dňoch 26. a 27. októbra 1966 sa konal v Piešťanoch seminár o cestovnom ruchu. Seminár
usporiadala Vysoká škola ekonomická – Katedra ekonomiky cestovného ruchu v Bratislave
na tému: Efektívnosť investícií do zariadení cestovného ruchu. Seminár sa konal vo veľkej
sále liečebného domu Slovan. Hlavný referát predniesol docent ing. Gustáv Sládek.
Prehliadka festivalových filmov
Prehliadka festivalových filmov v Piešťanoch v roku 1966 bola, a to prvá časť, od 17. do 26.
júla, druhá časť od 19. do 27. novembra 1966.
V prvej časti premietli sa tieto filmy: Tom Jones, anglický film, Ružový panther, americký,
Deň šťastia, sovietsky, Včelia kráľovná, taliansky, Fajky, československý, Olympiáda Tokio,
japonský, Cesta do manželskej postele, film z Nemeckej demokratickej republiky, Muž
z Ria, francúzsky, Majster kat, slovenský, Posledná ruža od Casanovu, československý.
V druhej časti sa premietli tieto filmy: Ostro sledované vlaky, český film, Drahý John,
švédsky, Mám dvadsať rokov, sovietsky film, Za kráľa, za vlasť, anglický film, Noc, taliansky,
Stará dáma sa baví, francúzsky, Tri, juhoslovanský, Alphaville, francúzska filmová fantázia,
Siedma pečať, švédsky film.
Návštevnosť na festivalových filmoch bola 11.600 osôb.
Oslavy v roku 1966
V roku 1966 konali sa v Piešťanoch tieto oslavy:
Oslavy 18. výročia Februárového víťazstva. Z príležitosti osláv bola dňa 24. februára

v liečebnom dome Slovan akadémia, na ktorej účinkovali súbory ľudovej umeleckej
tvorivosti. Slávnostný prejav predniesol Jozef Košinár, predseda Miestneho výboru
Komunistickej strany Slovenska. Na oslavách sa zúčastnilo okolo 600 občanov.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Z príležitosti Medzinárodného dňa žien konali sa dňa 8. marca 1966 slávnostné zhromaždenia
pracujúcich v závodoch a podnikoch, na ktorých sa hodnotila významná účasť žien na
všetkých úsekoch nášho hospodárskeho a kultúrneho života.
8. marca o 9, hod. bolo prijatie vzorných pracovníčiek predsedom Mestského národného
výboru v Piešťanoch s. Štefanom Kubom. V zasedačke Mestského národného výboru
zhromaždili sa vzorné pracovníčky nášho mesta všetci funkcionári národného výboru.
Besedu otvoril tajomník Mestského národného výboru s. Jozef Radošinský. Nasledoval
kultúrny program, skladajúci sa z recitácií a piesní. Vystupovali žiaci z piešťanských škôl.
Potom predseda Mestského národného výboru Štefan Kubo mal príhovor k prítomným
vzorným pracovníčkam. Po jeho príhovore nasledovala beseda vzorných pracovníčiek
a mnohodetných matiek s funkcionármi Mestského národného výboru v Piešťanoch. Besedy
sa zúčastnili tieto vzorné pracovníčky:_ Marta Ábelová zo závodu Monta, Mária Benešová
z Komunálnych služieb, Florentína Brezinová z Drevovýroby, Mária Danišíková z Reštaurácií
a jedální, Vlasta Eliašová, učiteľka z V. Základnej deväťročnej školy, Mária Filipová,
pracovníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch, Mária Gubalová zo Zdroja, Magda
Hulková z Výskumného ústavu rastlinnej výroby, Ružena Chorvátová z predajne Textil,
Jolana Janská z Čedoku, Anna Kalačová z Československých štátnych kúpeľov Piešťany,
Irena Kolárová z Rozvoja, Eva Lobotková z Tesly, Kornélia Macková z Poštového úradu,
Júlia Majerčíková z Piešťanky, Mária Májovská, učiteľka z II. Základnej deväťročnej školy,
Zdena Mišurová z Obuvy, Amália Oravcová, učiteľka z II. Základnej deväťročnej školy,
Zuzana Petrikovičová, učiteľka z V. Základnej deväťročnej školy, Štefánia Samuhelová,
učiteľka IV. Základnej deväťročnej školy, Katarína Ščasná zo Západoslovenských pekární,
Berta Sochorová, Mlyny a cestoviny, Anna Šulhanová, Domová správa, Mária Valachová,
Odeva, Mária Valovičová, Tlačiarne, Helena Veselá, Domáce potreby, Mária Voržáková,
Zornica, Alžbeta Drličková, Správa miestnych služieb, Anna Kňazovičová, Správa miestnych
služieb.
Oslavy 21. výročia oslobodenia Piešťan
Oslavy sa konali 3. apríla 1966 v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav predniesol
Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch. V kultúrnej časti vystúpil
spevokol piešťanských učiteľov a žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch.
Oslavy 96. výročia narodenia V.I. Lenina
Z príležitosti 96. výročia narodenia Vladimíra Iljiča Lenina konala sa dňa 21. apríla 1966
v kine Moskva slávnostná akadémia. Slávnostný prejav predniesol Jozef Košinár, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska.
Potom nasledoval hodnotný kultúrny program, ktorý sledovalo vyše 600 občanov.

Oslavy 1. mája 1966
Tradičné oslavy 1. mája v Piešťanoch mali tento program:
6.00 hod. slávnostný budíček.
8.00 – 8.45. Zraz účastníkov manifestácie na zoradištiach v uliciach Malinovského,
Bratislavská a Žilinská.
9. hod. Fanfáry, hymny, otvorenie manifestácie, slávnostný prejav, Internacionála. Slávnostný
prejav k zhromaždeným predniesol s. Gubrický, tajomník Okresného výboru Komunistickej
strany Slovenska.
O 10. hod. nasledoval prvomájový sprievod ulicami Československej armády, Rázusovou
a Pavlovovou k liečebnému domu Slovan.
Na prvomájových oslavách sa zúčastnilo aj obyvateľstvo z okolitých obcí. Prvomájového
sprievodu sa zúčastnilo okolo 13.000 ľudí.
Ako obvykle popoludní sa konali ľudové veselice, športové podujatia na športovom štadióne,
vystúpenia Sväzarmu a prehliadka súborov Ľudovej umeleckej tvorivosti.
Oslavy 9. mája
Oslavy Dňa víťazstva sa začali 8. mája o 10.00 hod. zhromaždením pracujúcich na námestí
Slovenského národného povstania. Po zahraní hymien a po otváracom prejave Jozefa
Košinára, predsedu Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, slávnostný prejav
predniesol podplukovník Jozef Kastl, náčelník posádky v Piešťanoch.
Po zahraní Internacionály nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku Oslobodenia.
9. mája bolo slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 1966. V hudobnom pavilóne
v parku bol o 9. hod. koncert slováckej dychovej hudby a v amfiteátri o 15. hod. vystúpenie
Vojenského umeleckého súboru z Bratislavy.
Ukončenie školského roku 1965/66
Slávnostné ukončenie školského roku 1965/66 sa konalo v amfiteátri 30. júna 1966 o 10.
hod.
K zhromaždeným žiakom z piešťanských škôl prehovoril predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Štefan Kubo a po ňom Peter Poprac, riaditeľ I. Základnej deväťročnej
školy. Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci z jednotlivých škôl.
V školskom roku 1965/66 navštevovalo päť základných deväťročných škôl v Piešťanoch
3.892 žiakov, ktorí boli rozdelení do 115 tried.
Oslavy 22. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 22. výročia Slovenského národného povstania sa konali 28. augusta 1966 o 10.
hod. na námestí Slovenského národného povstania. K zhromaždeným občanom a vojakom
prehovoril zástupca armády o význame Povstania. Potom delegácie zo závodov a úradov
položili vence k pomníku Oslobodenia.
Otvorenie školského roku 1966/67
Otvorenie školského roku 1966/67 sa konalo 1. septembra 1966 o 9. hod. v amfiteátri.
K žiakom prehovoril Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Vyzval žiakov do usilovnej práce a poprial im v nej veľa úspechov. Po ňom k žiakom
prehovoril Michal Sebedínsky, riaditeľ II. Základnej deväťročnej školy.

Oslavy 49. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
49. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie oslávili občania a školská mládež
slávnostnou manifestáciou na námestí Slovenského národného povstania dňa 6. novembra
1966 o 13.30 hod.
Otvárací prejav mal Jozef Košinár, predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska. Slávnostný prejav o historickom význame Veľkého októbra predniesol s.
Mokreň, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska. Po prečítaní pozdravu
sovietskemu ľudu delegácie zo závodov a úradov položili vence k pomníku Oslobodenia.
Dňom 6. novembra 1966 sa otvoril Mesiac československo-sovietskeho priateľstva, v ktorom
sa konali prednášky a premietali filmy o Sovietskom sväze.
Na záver Mesiaca konala sa dňa 12. decembra o 20. hod. v liečebnom dome Slovan
slávnostná akadémia, na ktorej účinkovalo Divadlo poézie z Bratislavy s pásmom poézie
a šansónov. Účinkovali Hilda Michalíková, Zorka Kolínska, Ľudmila Krajíčková, Leopold
Haverl, Slavomír Záhradník a Jozef Ligda. Hrala skupina Branislava Hronca. Na akadémii
sa zúčastnilo do 300 občanov.
Letné hry 1966
V rámci Letných hier 1966 uskutočnili sa v Piešťanoch tieto podujatia:
4. júna v kine Moskva bolo revue najpopulárnejších zahraničných noviniek tanečnej hudby
pod názvom Hit Paráde. Účinkoval sextet Juraja Velčovského. Spievali: Oľga Szabová,
Dušan Grúň.
12. júna v amfiteátri bola Estráda na želanie s programom Pre 3 generácie. Spievali
a účinkovali: Viera Sporková, Karel Duda, Standa Procházka, Jarek Sedlák, Ruda Stolař,,
Karlini + Jupiter.
10. júla v amfiteátri vystúpilo Divadlo Apollo z Prahy. Účinkovali: Karel Gott, Karel Hála,
Pavlína Filipovská, Vlasta Kahovcová, členovia a orchester Divadla Apollo.
11. júla v koncertnej sieni Slovana vystúpil 120-členný hudobno-spevácky súbor Ons Dorado
z Belgicka. Účinkovala spevácka, hudobná, tanečná a mimická skupina.
17. augusta v amfiteátri Divadlo Jonáša Záborského z Prešova uviedlo operetu Ples v Savoyi
od Paul Abrahama.
20. augusta Divadlo Jonáša Záborského z Prešova uviedlo v amfiteátri hru Hájnikova žena.
17. septembra v kine Moskva bola estráda. Účinkovalo Combo Black White.
Výstavy v roku 1966
V roku 1966 boli v Piešťanoch tieto výstavy:
V januári 1966: Bulharsko vo fotografii. Vo februári: Liečivé bahná a ich využitie
v slovenských kúpeľoch. Výstava bola inštalovaná v Balneologickom múzeu. 16. februára
1966 bola prehliadka víťazov súťaže výtvarného odboru Ľudovej školy umenia v Piešťanoch.
Prehliadka sa konala v liečebnom dome Slovan. V máji 1966 bola výstava Krajinomaľba.
Vystavovali poprední slovenskí maliari. V júni bola výstava výtvarného odboru žiakov
Ľudovej školy umenia v Piešťanoch. Výstava sa konala z príležitosti 5. výročia založenia
ľudových škôl umenia. Od 15. do 31. júla bola výstava Keramika. Vystavovali sa keramické
práce Magdy Emanuelovej. 2. júla 1966 bola v parku slávnostne otvorená výstava plastík.
V auguste bola otvorená výstava Beethoven a Slovensko. V septembri boli tieto výstavy:

Výstava kovaných plastík Ladislava Jurovatého a keramika Imricha Vašku. Výstava sa konala
vo výstavnej sieni kina Moskva. V dňoch 10. – 11. septembra 1966 bola VII. propagačná
výstava drobných zvierat na II. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch. Od 21. do 25.
septembra v kine Moskva bola Okresná poľnohospodárska výstava. Vystavovalo sa víno,
ovocie, zelenina, hrozno a iné poľnohospodárske produkty.
V novembri 1966 konali sa vo výstavnej sieni kina Moskva tieto výstavy: Výstava obrazov
akademických maliarov Benku, Bazovského, Fullu a ďalších. Od 25. novembra do 18.
decembra bola výstava obrazov akademického maliara Aurela Kajlicha z príležitosti jeho
65. narodenín. V decembri bola ešte výstava „Práce výtvarníkov – amatérov z Piešťan“.
Vystavovali: O. Nenutil, J. Vavrovič, J. Radošinský, P. Nosálek, J. Vančo, P. Orviský, J.
Košinár.
Výstavy sa väčšinou konali vo výstavnej sieni kina Moskva a navštívilo ich okolo 11.000
občanov a kúpeľných hostí nášho mesta.
VI. Výstava plastiky v prírode
VI. výstava plastík v piešťanských parkoch obsahovala diela umelcov, narodených okolo r.
1909, ktorých výtvarné práce už vyše dvadsať rokov patria k najlepším dielam súčasného
slovenského výtvarného umenia. Na výstave boli diela akademických sochárov Fraňa
Gibalu, Jana Hučku, Jozefa Kostku, Rudolfa Pribiša, Dagmar Rosůlkovej-Kubíkovej
a Valeriána Vavru. Najväčšiu pozornosť pútali tieto diela: Detvianka Jána Hučku, Poézia
Jána Kostku, Lúčenie Rudolfa Pribiša, Záhradná plastika Dagmar Rosůlkovej a Spomienka
na starú mamu, dielo Valeriána Vavru.
Telovýchova a šport
Slovan Piešťany.
Najväčšou a najaktívnejšou telovýchovnou organizáciou v Piešťanoch bol aj v roku 1966
Slovan Piešťany. Z jeho oddielov bol najúspešnejší plavecký oddiel. Plavci sa zúčastnili na
všetkých okresných, krajských, oblastných i celoštátnych podujatiach. Dobré umiestnenie na
preboroch ČSSR docielil Lohnický, ktorý je reprezentantom ČSSR a utvoril československý
rekord na 400 m krawl. Táňa Fričová získala na medzinárodných pretekoch v Prahe II.
a III. miesto. Zo žiakov najúspešnejším plavcom bol Gürsching. Družstvo plavcov vyhralo
medzinárodné stretnutie vo Wroclavi.
V rámci školstva o výuku základného plávania sa starali Daniel Kunic a Babušková; naučili
plávať 1.531 žiakov a tým dosiahli pekný úspech. V štyroch experimentálnych triedach bolo
140 žiakov, z nich 88 boli členmi jednoty Slovan. Ich trénermi boli Lohnický, Wagner, Bačík
a Berlanský. Žiaci v pretekoch zvíťazili v krajskom prebore, boli najlepší na Slovensku
a v celoštátnom hodnotení chlapci boli na 4. mieste a dievčatá na 10. mieste.
Čulý medzinárodný styk mali v roku 1966 vodní pólisti. Zvíťazili vo Viedni a v Piešťanoch,
boli na zájazde v Egypte a Indii a takmer všetky preteky vyhrali.
Reprezentantmi Československa vo vodnom póle v družstve mužov v roku 1966 boli:
Ladislav Bačík, Juraj Berlanský, Michal Boháč, Milan Brežný, Anton Kajlich a Ivan Kolárik.
Z juniorov Kantek, Moravec, Podhradský, Vestenický, z dorastencov Beláčik, Jurga, Kajlich,
Učeň. Reprezentantmi Československa v plávaní boli Boháč, Fričová, Lohnický, Soldátová.
Z tenisového oddielu, ktorého vedenie mal inž. Gürsching, v družstve dospelých najúspešnejší
boli Tibor Macko, Vrábel, inž. Oláh, Malota, Rakovický, Poldaufová a Ambrová. V divíznej

súťaži mužstvo dospelých sa umiestnilo v divíznej súťaži na druhom mieste.
Dorastenecké družstvo sa umiestnilo na druhom mieste v kraji. Tiež usporiadalo IV. ročník
celoštátneho turnaja žiakov v Piešťanoch, ktorý sa stal už tradičným. Zo žiakov sa najlepšie
umiestnila Marika Gürschingová.
Kanoistický oddiel usporiadal viac domácich pretekov a v dňoch 7. a 8. augusta 1966 V.
ročník Pohára Slovenského národného povstania za účasti kanoistov z Viedne a za účasti
všetkých oddielov zo Slovenska a viacerých z Čiech a Moravy.
Ako najúspešnejší športovci okresu Trnava v roku 1966 boli vyhodnotení títo: Peter
Lohnický, plavec, Táňa Fričová, plavkyňa, Ladislav Bačík, pólista; z dorastu E. Soldátová,
plavkyňa, Igor Vestenický, plavec, Číž a Dubovský, kanoisti. Zo žiakov Imrich Gürsching,
plavec a Mária Gürschingová, tenistka.
Predsedom telovýchovnej jednoty Slovan bol MUDr. Gabriel Horváth.
Telovýchovná jednota Spartak Piešťany
Jednota v roku 1966 mala 400 členov a 10 oddielov. Združuje športovcov a priaznivcov
športu z celého mesta. V roku 1966 bol založený stolno-tenisový oddiel a do Spartaka vstúpili
i športovci vodného motorizmu zo spoločenskej organizácie Sväzarm. Dobré výsledky
dosiahli futbalisti: A mužstvo bojovalo o prvé miesto v krajskom majstrovstve. Úspešní
boli pretekári vo vodnom lyžovaní, ktorí usporiadali II. medzinárodné preteky vodného
lyžovania, ktorých sa zúčastnil majster sveta J.M. Muller. Jachtári usporiadali viac pretekov
a to: 4. – 5. júna Vyhľadávací pretek, 2. – 3. júla Cena mloka, 16. – 17. júla Pirát a mlok,
21. – 22. augusta Mlok a pirát, 4. – 5. septembra Modrá stuha.
Kanoisti usporiadali Majstrovstvá západoslovenského kraja v kanoistike 26. júna a v dňoch
6. a 7. augusta 5. ročník pretekov o Pohár Slovenského národného povstania.
Preteky na jazere Sĺňava
Jazero Sĺňava sa stalo obľúbeným miestom milovníkov vodných športov. V roku 1966 na
Sĺňave sa uskutočnili tieto ďalšie podujatia: 27. júna – 2. júla bolo na Sĺňave celoslovenské
sústredenie inštruktorov vodného lyžovania. Kurz, na ktorom sa zúčastnilo 39 vodných
lyžiarov z Bratislavy, Košíc, Žiliny, Považskej Bystrice a Prievidze, odborne viedol jeden
z najvyspelejších vodných lyžiarov v Československu – Slavo Sedlák z Prahy. Na kurze sa
zúčastnilo aj 7 žien, z nich 6 bolo domácich.
Vodní lyžiari na Sĺňave usporiadali ešte tieto podujatia: 24. júla bolo exhibičné vystúpenie
rakúskych lyžiarov medzi mostami.
V dňoch 27. – 28. augusta bol 2. ročník pretekov vo vodnom lyžovaní s medzinárodnou
účasťou.
Medzinárodné preteky vo vodnom lyžovaní
Preteky sa konali v dňoch 27. – 28. augusta, zúčastnil sa na nich aj majster sveta vo vodnom
lyžovaní Francúz Jean Maria Muller, desať zahraničných a dvadsať domácich pretekárov.
Kolonádový most a brehy Váhu zaplnili tisícky divákov, ktorí obdivovali výkony športovcov
v tomto novom zaujímavom športe.
Víťazné prvé miesta vo všetkých disciplínach obsadili zahraniční pretekári. Absolútnym
víťazom pretekov bol 26 ročný Jean Maria Muller, ktorý získal 2 800 bodov. Na závodoch bol

aj 16 ročný juniorsky majster Európy Brunner z Rakúska. V rámci exhibičného vystúpenia
na závodoch bol prvýkrát v Československu prevedený let na šarkanovi. Let previedol Pavol
Kováč, piešťanský pretekár.
V. ročník pretekov v praktickom rybolove
V. ročník pretekov v praktickom rybolove o „Cenu Sĺňavy“ sa konal dňa 29. mája 1966 za
účasti 207 pretekárov a pozvaných hostí.
Pri pretekoch sa súťažilo v dvoch disciplínach jednotlivcov, ako i v súťaži družstiev, ktorej
sa zúčastnilo 41 družstiev.
Putovnú cenu Sĺňavy získala miestna organizácia z Nitry, v zložení Silvester Balážik, Emil
Balážik a Štefan Barath, druhú cenu miestna organizácia Frýdek-Místek a tretiu miestna
organizácia Bratislava.
V súťaži jednotlivcov najťažšiu rybu ulovil M. Stříž z miestnej organizácie Frýdek-Místek.
Chytil kapra vo váhe 4,85 kg.
Najväčší počet rýb a to 3 kusy ulovil J. Čóka z miestnej organizácie Bratislava.
Medzinárodné stretnutie v tenise
V auguste 1966 bolo v Piešťanoch medzinárodné stretnutie v tenise Piešťany a Helsinky.
Za domácich hrali odchovanci Slovana Piešťany Macko, Šlahor a Niepel, z dorasteniek
Táborská z Bratislavy. Za hostí z Fínska nastúpili majstri Fínska Ojala, Tamivouri a Brigitte
Lindströmová, ktorá zvíťazila v dvojhre dievčat na turnaji o Laneov pohár v Bratislave
a v zápase juniorov vo Wimbledone. Zvíťazili hostia v pomere 3 : 2.
VIII. Cena Slovenska
VIII. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov o Cenu Slovenska
sa konal v Piešťanoch 14. augusta 1966 o 10. hod. na obvyklej trati. Pretekov sa zúčastnili
najlepší československí a zahraniční pretekári. Novinkou Ceny Slovenska boli preteky na
motocykloch do 50 ccm, ktoré sa konali po prvý raz a to s medzinárodnou účasťou.
V triede do 50 ccm zvíťazil R. Kunz z Nemeckej spolkovej republiky na stroji Kreidler časom
21:01,5. V triede do 125 ccm zvíťazil W. Scheinmann z Nemeckej spolkovej republiky na
stroji Honda časom 54:31,3. V triede do 250 ccm obsadil prvé miesto G. Visenzi z Talianska
na stroji Aermacchi časom 1,11:15,1. V triede do 350 ccm víťazom sa stal náš pretekár
František Šťastný na stroji Jawa časom 1,07:13,8. V triede do 500 ccm prvé miesto získal W.
Scheinmann z Nemeckej spolkovej republiky na stroji Norton časom 1.05:30,9. Scheinmann
sa stal absolútnym víťazom pretekov a dosiahol aj najväčšiu rýchlosť 134 km/hod.
V súťaži automobilov prvé miesto obsadil L. Mattila z Fínska na stroji Cooper časom 49:35,8.
Na pretekoch nedošlo k vážnejšiemu úrazu.
Riaditeľom VIII. Ceny Slovenska bol Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Kolkársky šport v Piešťanoch
Kolkársky šport v Piešťanoch má už svoju tradíciu. Skoro pri každom hostinci bola kolkáreň.
Od roku 1938 sa začali stavať kolkárne s betónovým alebo asfaltovým povrchom a kolky
sa stali súťažným športom.
Od r. 1950 sa v Piešťanoch začali súťažne hrať kolky v kolkárni „Na Salaši“. Zakladateľmi

a prvými hráčmi boli: Janiska, Jurák, Dengo, Martini, Nedorost, Gabovič a Komadel.
Družstvo piešťanských kolkárov malo dobrú úroveň a stalo sa nebezpečným súperom pri
závodoch. V roku 1952 sa stal Igor Dengo dorasteneckým majstrom republiky. Piešťanské
družstvo získalo na turnaji v Žiline v súťaži 40 družstiev z celej republiky prvé miesto.
Zásluhou bratov Babičovcov, I. Dengu, Kočiša a ďalších činnosť piešťanských kolkárov sa
opäť obnovila roku 1963. Piešťanskí kolkári sa prebojovali do oblastného preboru.
Trénerom kolkárov Spartaka Piešťany je Jozef Dengo. Kolkári hrajú v Oblastnej súťaži II.
triedy a dorast v oblastnom prebore.
Finančné hospodárenie Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1966
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1966 boli 18,794.146 Kčs,
výdavky 17,572.306 Kčs. Prebytok hospodárenia za rok 1966 bol 1,221.840 Kčs. Rozpočet
príjmov bol splnený takto: odvody hospodárskych organizácií 681.000 Kčs, dane a poplatky
965.600 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 3,044.000 Kčs, vnútorná správa
5.800 Kčs, miestne hospodárstvo 1,089.900 Kčs, rozpočtové priame príjmy 5,824.400 Kčs,
prostriedky poskytnuté z ústredného rozpočtu 2,388.800 Kčs, dotácie z vyššieho rozpočtu
7,734.000 Kčs, ostatné príjmy 3,011.300 Kčs. Výdavky podľa jednotlivých kapitol boli
tieto: stavebníctvo 637.600 Kčs, doprava 4,321.700 Kčs, školstvo a kultúra 3,363.700 Kčs,
vnútorná správa 1,058.200 Kčs, sociálne zabezpečenie 200.000 Kčs, miestne hospodárstvo
5,565.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 401.900 Kčs.
Poľnohospodárska výroba v Piešťanoch v roku 1966
Poľnohospodárske výsledky v roku 1966 boli silne ovplyvnené nepriaznivým, dáždivým
počasím a prejavilo sa to najmä na hektárových výnosoch pri obilninách.
Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch malo tieto hektárové výnosy: pri pšenici 30 q, pri
jačmeni 29 q, u ovsa 35 q, pri kukurici na zrno 42 q, pri cukrovej repe 549 q, pri zemiakoch
157 q. Štátne majetky v Piešťanoch dosiahli v roku 1966 tieto hektárové výnosy: pri pšenici
24,6 q, u jačmeňa 21,8 q, pri kukurici na zrno 25 q, pri cukrovej repe 375 q; štátnemu
výkupu odovzdalo Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch 1.808 q pšenice, 721 q jačmeňa,
148 q kukurice, 39.536 q cukrovej repy a 226 q zemiakov, celkove 2.677 q obilnín; štátne
majetky odovzdali celkove 4.548 obilnín, z toho 1.804 q pšenice, 2.744 q jačmeňa a 18.750
q cukrovej repy.
Stavy hospodárskych zvierat boli tieto : Jednotné roľnícke družstvo
malo v roku 1966 celkove 539 kusov hovädzieho dobytka, z toho bolo 228 dojníc. Jednotné
roľnícke družstvo malo 1.225 kusov ošípaných, z toho 111 prasníc a 5.211 kusov hydiny.
Štátne majetky vlastnili 536 kusov hovädzieho dobytka, z toho 327 dojníc, 497 kusov
ošípaných, z toho 135 prasníc a 1.853 kusov hydiny.
Štátnemu výkupu odovzdalo Jednotné roľnícke družstvo 744 q hovädzieho mäsa, 772 q
bravčového mäsa a 53 q hydiny, 387.600 litrov mlieka a 442.000 kusov vajec.
Štátne majetky v Piešťanoch odovzdali v roku 1966 241 q hovädzieho mäsa, 149 q
bravčového mäsa, 18 q hydiny, 514.000 l mlieka a 124.000 kusov vajec.
Celkové tržby Jednotného roľníckeho družstva činili v roku 1966 7,016.000 Kčs, náklady
2,248.000 Kčs. Bolo odpracovaných 104.400 pracovných jednotiek. Hodnota pracovnej
jednotky bola 25 Kčs a k tomu naturálie v hodnote 4,53 Kčs.
Tržby Štátnych majetkov v Piešťanoch činili v roku 1966 3,219.000 Kčs.
Jednotné roľnícke družstvo vlastnilo 811 ha pôdy, z toho 722 ha ornej pôdy. Štátne majetky

792 ha pôdy, z toho ornej pôdy bolo 774 ha.
Súkromný sektor svoje dodávkové úlohy splnil v nákupe mäsa, mlieka, nesplnil v nákupe
vajec a zrnín. V roku 1966 v Piešťanoch bolo 8 súkromne hospodáriacich roľníkov, ktorí
obhospodarovali 50 ha pôdy.
V Piešťanoch je miestna organizácia československého sväzu chovateľov drobných zvierat.
Chovatelia v roku 1966 odovzdali na verejné zásobovanie 21.690 kusov vajec, 1.225 kusov
králičích kožiek, 221 kg hydinového mäsa, 8 kg angorskej vlny a odpracovali 1.108
brigádnických hodín.
Obchod a cestovný ruch v roku 1966
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1966 bol 265,965.100 Kčs. Z tejto sumy na
reštaurácie a jedálne pripadlo 34,552.000 Kčs, na drobný tovar 8,513.000 Kčs, na obchod
obuvou 16,741.000 Kčs, na obchod textilom 34,922.000 Kčs, na domáce potreby 15,717.000
Kčs, na nábytok 8,994.000 Kčs, na drogérie 6,615.000 Kčs, na klenoty 3,636.000 Kčs, na
predajne zeleniny 8,094.000 Kčs, na uhoľné sklady 7,687.000 Kčs, na Mototechnu 3,643.300
Kčs.
V roku 1966 bolo ubytovaných v Piešťanoch 80.443 osôb, z toho na Československé štátne
kúpele v Piešťanoch pripadlo 15.333 osôb, na reštaurácie a jedálne 41.229, na Interhotel
10.317, na Čedok v súkromnom ubytovaní 1.696 osôb, na autocamping 10.336 osôb, na
charitný domov 899 a na Šport-hotel Spartak 633 osôb,
Z celkového počtu ubytovaných bolo 9.546 cudzincov, z nich bolo najviac z Rakúska a to
1.112 osôb, zo Švédska 187, z Dánska 347, z Nemeckej spolkovej republiky 435, z Fínska
143, zo Spojených štátov severoamerických 336, z Izraela 197, z Veľkej Británie 155,
z Maďarska 501, z Nemeckej demokratickej republiky 483, z Poľska 118.
V predajni Tuzex bola v roku 1966 tržba za 3,645.000 tuzexových korún.
Pre zlepšenie dopravy boli rozšírené letecké linky, na ktorých bolo prepravených 39.234
osôb, z toho z cudziny 1.799. V roku 1966 československé aerolínie poriadali špeciálne lety
pre zahraničných návštevníkov do Vysokých Tatier.
Domová správa
K 31. decembru 1966 spravovala Domová správa v Piešťanoch 160 obytných domov s 1.539
bytovými jednotkami. Tržby v roku 1966 činili 1,975.000 Kčs. Náklady na údržbu bytového
fondu boli 2,368.000 Kčs.
Vedúcim Domovej správy bol Július Švarc.
Akcia „Z“ v roku 1966
V plánovanej časti akcie zveľaďovania pracovalo sa v roku 1966 na definitívnom ukončení
tribúny všešportového štadióna. Previedla sa aj úprava celého priestranstva štadióna. Na
brigádnických prácach sa podieľali hlavne športovci a mládež. Pokračovalo sa aj v definitívnej
úprave ulíc na Floreáte a to Vážskej, Prístavnej, Malej, Kupeckej, Robotníckej a Lúčnej.
V neplánovanej časti akcie zveľaďovania sa previedla výsadba okrasných stromkov a krov
na ploche 5.000 m2. Dokončila sa úprava na Leninovej ulici, vysadili sa tu dreviny a založil
sa nový trávnik. Na úspešnom ukončení prác mali veľký podiel brigádnici zo závodov
Tesla a Zornica. Zvýšenú aktivitu v rámci akcie zveľaďovania vyvinuli členovia Miestneho
sväzu poľovníkov, ktorí na priestranstve severného vstupu do Piešťan vysadili okolo 300

kusov drevín. Zamestnanci Správy miestnych služieb previedli brigádnicky úpravu južného
vstupného priestoru do Piešťan. Vysadili vyše 400 kusov drevín. Úpravu starého jarmočišťa
pri Pažitskom moste previedli brigádnici zo závodu Zlatokov.
Pekný kus práce previedli žiaci Poľnohospodárskeho odborného učilišťa v Piešťanoch, ktorí
pomohli upraviť okolie parkoviska na Vŕšku.
Ku akcii zveľaďovania a skrášľovania nášho mesta výdatne prispeli aj žiaci ostatných
piešťanských škôl. Celkove odpracovali 27.490 brigádnických hodín a to na čistení parkov
a úprave okolia škôl. Značná časť brigádnických prác bola venovaná výstavbe športových
ihrísk na V. Základnej deväťročnej škole. Okrem toho žiaci v roku 1966 nazbierali 92.782
kg železného šrotu, 5.600 kg papiera, 1.970 kg textílií a 2.425 fliaš.
Rybársky spolok v Piešťanoch
Miestna organizácia Československého spolku rybárskeho v Piešťanoch mala v roku 1966
celkove 391 dospelých členov a 223 pionierov, spolu 604 rybárov.
Organizácia mala 6 odborov: hospodársky odbor, odbor čistoty vôd, odbor technický,
disciplinárny, kultúrno-propagačný a odbor pre prácu s mládežou.
V roku 1966 sa previedlo zarybňovanie niekoľkých revírov v hodnote 31.000 Kčs. Zarybnili
sa niektoré úseky Váhu, potok Holeška a Striebornica.
Úlovky v roku 1966 činili 16.647 kg rýb. Z toho na jednotlivé druhy rýb pripadlo: 480 kusov
kaprov vo váhe 1.704 kg, 317 kusov lieňov vo váhe 255 kg, 719 šťúk vo váhe 1.167 kg, 859
zubáčov vo váhe 1.331 kg, 169 boleňov vo váhe 309 kg, 2.229 pleskáčov vo váhe 1.857 kg,
4.320 jalcov v celkovej váhe 2.656 kg, 439 mrien vo váhe 343 kg, 12.618 kusov podustiev
vo váhe 2.562 kg, 3 nosále vo váhe 2 kg, 112 mieňov vo váhe 50 kg, 1.556 kg ostriežov vo
váhe 189 kg a 346 uhorov vo váhe 205 kg.
Najväčšie množstvo rýb ulovil v roku 1966 Eduard Balážik a to 665 kg, ktorý sa prihlásil
aj do celoštátnej súťaže. Najväčší úlovok v roku 1966 mal Pavol Gubala, ktorý ulovil sumca
vo váhe 21 kg.
V porovnaní s rokom 1965 bolo v roku 1966 ulovené o 1.420 kg viac rýb. V roku 1966 bolo
ulovené 576 pstruhov vo váhe 185 kg.
21. augusta 1966 bol usporiadaný IV. ročník Pionierskych pretekov v praktickom rybolove.
Pretekov sa zúčastnilo 46 pionierov a bolo ulovených 69 rýb vo váhe 6,10 kg. Najťažšiu
rybu vo váhe 0,96 kg chytil žiak Mitošinka. Preteky sa konali na Obtokovom ramene Váhu.
Predsedom rybárskeho spolu v Piešťanoch v roku 1966 bol Viliam Heger, podpredsedom
Ladislav Racík a MUDr. Alojz Androvič, tajomníkom Emil Tlstovič, hospodárom Jaroslav
Kučera, pokladníkom Štefan Bielik, zástupcom hospodára Pavol Gubala. Členmi výboru
boli: Ján Hulvan, Ľudovít Bačka, Štefan Lehuta, Heribert Utassy, dr. Otakar Kořínek, Jozef
Hladký, Silvester Glos, Ján Žlnay, Ján Hanic, Vincent Múdry.
Československý sväz chovateľov drobného hospodárskeho zvieratstva.
Miestna organizácia Československého sväzu chovateľov drobného hospodárskeho
zvieratstva v Piešťanoch mala v roku 1966 82 členov. Združuje tieto odbory: hydinársky,
králikársky, holubársky, koziarsky, vtáčarsky.
Činnosť organizácie v roku 1966 sa prejavovala v schôdzkovej práci, v usporiadaní
odborných prednášok spojených s premietaním odborných filmov. V roku 1966 usporiadala
v dňoch 10. a 11. septembra výstavu v dvorane Ľudovej školy umenia v Piešťanoch a II.
materskej školy v Piešťanoch.

Základná organizácia včelárov v Piešťanoch
Táto organizácia je zložkou Československého sväzu včelárov. Jej pôsobnosť sa vzťahuje
na územie bývalého okresu Piešťany. Základná organizácia včelárov v Piešťanoch mala
v roku 1966 410 členov, ktorí obhospodarovali 3.790 včelstiev. U občanov Piešťan je rastúci
záujem o chov včiel, o čom svedčí skutočnosť, že od roku 1965 pribudlo 1.487 včelstiev.
Záhradkárska osada „Sĺňava“
Táto organizácia združovala v roku 1966 vo svojich radoch 102 členov a bola založená roku
1965. V roku 1966 obhospodarovala 4,50 ha pôdy za Scheibnerovým majerom. Väčšina
pôdy bola devastovaná bývalou tehelňou, preto bolo potrebné pôdu rekultivovať ťažkými
strojmi. Doviezlo sa okolo 6.000 m3 zeminy na vlastný náklad jednotlivých členov.
Poľovné združenie „Hlucháň“
Organizácia v roku 1966 mala 25 členov, občanov mesta Piešťany. Prevádza ochranu revíru
a kŕmenie úžitkovej zveriny. Organizácia sa venuje aj cvičeniu poľovných psov a svojou
prácou sa prebojovala na popredné miesto na Slovensku: v Kadlecovom memoriáli obsadila
prvé a druhé miesto.
Miestna organizácia Československého ovocinárskeho a záhradkárskeho sväzu
Miestna organizácia Československého sväzu ovocinárskeho a záhradkárskeho v Piešťanoch
bola založená roku 1959. V roku 1966 organizácia mala 392 členov. Organizácia prevádza
združený predaj ovocia na trhu, uskutočňuje postrek ovocných stromkov a okrasných
drevín a lisovanie ovocia. Stará sa o zveľaďovanie a rozvoj záhradkárskeho ovocinárstva,
zeleninárstva, vinohradníctva a okrasného sadovníctva, prevádza praktické a teoretické
prehĺbovanie vedomostí členov a pôsobí na zvyšovanie ich odbornej a kultúrnej úrovne.
Záhrady členov i ostatných ovocinárov doplňuje ovocnými stromkami a neúrodné stromy
preštepuje na kvalitné sorty. Organizácia má v pláne založiť novú záhradkársku osadu pri
letisku.
Organizácia v roku 1966 vyvíjala významnú osvetovú činnosť a to prednáškami Ľudovej
akadémie pre ovocinárov a záhradkárov. Prednášky boli vždy doplnené krátkymi filmami.
V roku 1966 ovocinárom a záhradkárom prednášali docent Ing. Malík, Ing. Benko, Cifranič,
Gustáv Čejka z Botanickej záhrady v Bratislave, Ing. Juraj Molnár a docent Ing. Miroslav
Vávra z Lednice na Morave. Našim ovocinárom a záhradkárom podali cenné odborné
vedomosti a tým prispeli ku zvyšovaniu produkcie ovocia a zeleniny v našom meste a k jeho
skrášleniu.
Na prednáškach bolo vždy vyše 100 poslucháčov. Prednášky sa konali na Kúpeľnom ostrove
v Napoleonských kúpeľoch v miestnosti Závodného klubu ROH pri Československých
štátnych kúpeľoch v Piešťanoch.
Miestny ľudový súd v Piešťanoch
Miestny ľudový súd v Piešťanoch prejednal v roku 1966 163 prípadov. 12 prípadov bolo
odstúpených iným miestnym ľudovým súdom. Najviac previnení, a to 37, sa dotýkalo
porušenia zásad socialistického spolunažívania a 23 prípadov boli previnenia proti
socialistickému vlastníctvu.

Miestny ľudový súd v Piešťanoch uložil tieto nápravné opatrenia: 58 napomenutí, 14
verejných pokarhaní, 35 peňažitých pokút v celkovej sume 4.450 Kčs,v 7 prípadoch zrážky
z platu 10 % na dobu 1 - 3 mesiace, 21 prípadov bolo takých, že samé prejednanie pred
Miestnym ľudovým súdom splnilo svoj výchovný účel. V deviatich prípadoch bol vynesený
oslobodzujúci rozsudok.
Komisia pre ochranu verejného poriadku pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
prejednala v roku 1966 81 prípadov; 7 prípadov bolo odstúpených iným orgánom.
Prejednané prípady sa dotýkali priestupkov na úseku poľnohospodárskom, výstavby, boja
proti alkoholizmu, ako aj priestupkov na úseku dopravy a verejného poriadku. Peňažitá
pokuta sa uložila v celkovej sume 1.750 Kčs.
Ľudová škola umenia v Piešťanoch
V školskom roku 1965/66 navštevovalo Ľudovú školu umenia v Piešťanoch 841 žiakov.
Najväčší záujem detí bol o hudobnú výchovu, ktorú navštevovalo 489 žiakov. Odbor
výtvarnej výchovy navštevovalo 197 žiakov. Škola usporiadavala koncerty žiakov a tiež
výstavky žiackych prác a tým značne prispela k obohateniu kultúrneho života v našom
meste.
Celkove za školský rok 1965/66 škola usporiadala 22 verejných vystúpení, ktoré navštívilo
3.700 návštevníkov. Žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch získali v okresnom kole 34
prvých, 22 druhých a 5 tretích miest. V krajskom kole získali 1 prvé miesto a 6 čestných
uznaní.
Činnosť občianskej kontroly
V občianskej kontrole v Piešťanoch pracovalo v roku 1966 23 občianskych kontrolórov.
Previedli úhrnne 384 kontról v obchodnej sieti a sieti služieb. Pri kontrolách zistili 125
závad a to 42 závad statočnosti predaja, 27 závad na úseku hygieny a 56 závad v ostatnej
činnosti.
Občianski kontrolóri sú pomocným orgánom komisie miestneho hospodárstva a obchodu.
Spomedzi kontrolórov najagilnejšie pracovali Gollwitzerová, Gregorička a Trník.
Zamestnanosť v Piešťanoch v roku 1966
V roku 1966 bol v Piešťanoch zaznamenaný ďalší rast zamestnanosti. V závode Chirana
na Vrbovskej ceste pracovalo v roku 1966 943 zamestnancov, v Tesle 1.455. Celkove
v roku 1966 v priemysle v Piešťanoch pracovalo 5.724 zamestnancov, v stavebníctve 1.309,
v poľnohospodárstve a lesníctve 1.020, v doprave a spojoch 904, na ostatných pracoviskách
3.368. V roku 1966 za zamestnaním dochádzalo z Piešťan do iných miest 2.068 osôb.
V obchodnom systéme a v kúpeľníctve v roku 1966 nebol podstatnejší rast pracovníkov.
Výrobná bilancia piešťanských podnikov
V roku 1966 v piešťanských podnikoch na úseku priemyselnej výroby dosiahli sa v plnení
úloh pekné výsledky.
Národný podnik Tesla splnil svoje úlohy na 112 %, Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného
tovaru na 104,8 %, Chirana - Vrbovská cesta na 101,6 %. Mlyny a cestovinárne splnil
celoročný plán na 102,9 %, Tvorba na 115,7 %, Rozvoj na 117,9 %, Monta na 100,5 %.

Komunálne služby mesta Piešťany
Komunálne služby mesta Piešťany splnili svoje úlohy v roku 1966 na 109 %.
Ku Komunálnym službám mesta Piešťany prislúchali tieto pracoviská: záhradníctvo,
taxislužba, nákladná autodoprava, ostatné dopravné služby, práčovňa, chemické čistiarne,
holičstvá, kaderníctva, kozmetika a pedikúra, rekreačné služby, požičovne, pohrebníctvo,
fotoslužby, kominárstvo, upratovacie služby, pílenie dreva.
Tržby od obyvateľstva v roku 1966 podľa jednotlivých pracovísk činili: záhradníctvo
113.000 Kčs, taxislužba 117.400 Kčs, nákladná autodoprava 82.000 Kčs, ostatné dopravné
služby 125.800 Kčs, práčovňa 109.800 Kčs, chemické čistiarne 118.900 Kčs, holičstvá
185.800 Kčs, kaderníctva 188.900 Kčs, kozmetika a pedikúra 98.000 Kčs, rekreačné služby
92.200 Kčs, požičovne 95.800 Kčs, pohrebníctvo 112.900 Kčs, fotoslužby 101.000 Kčs,
kominárstvo 102.200 Kčs, upratovacie služby 98.200 Kčs, pílenie dreva Kčs 93.700.
Celková tržba Komunálnych služieb mesta Piešťany v roku 1966 bola 5,535.400 Kčs,
Činnosť Komisie sociálneho zabezpečenia v roku 1966
V zmysle Zbierky smerníc pre národné výbory ročník 1964 rozhoduje Komisia pre sociálne
zabezpečenie pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch, o žiadostiach dôchodcov pre
poskytnutie vecnej pomoci z doplnkovej starostlivosti, o žiadostiach dôchodcov pre zľavnené
spoločné stravovanie, o žiadostiach nevidomých na poskytnutie existenčného príspevku,
o žiadostiach na dočasne sa opakujúci príspevok v doplnkovej starostlivosti a o žiadostiach
občanov chorých na tuberkulózu o poskytnutie finančného príspevku. Komisia sociálneho
zabezpečenia spolupracovala s miestnymi skupinami Československého Červeného kríža,
s obvodnými lekármi, aktívom pre občianske záležitosti a Posudkovou komisiou sociálneho
zabezpečenia obvod Piešťany.
So svojím aktívom a s menovanými zložkami Komisia sociálneho zabezpečenia sledovala
sociálne pomery v meste a poskytovala občanom – dôchodcom odkázaným na sociálnu
výpomoc doplnkovú starostlivosť v rôznych formách. Na poskytnutie podpôr z doplnkovej
starostlivosti mala Komisia sociálneho zabezpečenia v Piešťanoch v roku 1966 k dispozícii
200.000 Kčs. Komisia sa starala aj o spoločné stravovanie 38 dôchodcov. Stravovanie sa
uskutočňovalo v troch jedálňach a v roku 1966 dôchodcom v nich bolo vydané 11.439
obedov. Príplatok za uvedené obedy činil 50.012,60 Kčs.
Stavby v roku 1966
V decentralizovanej investičnej výstavbe v Piešťanoch v roku 1966 sa pokračovalo vo
výstavbe závodu Tesla, vo výstavbe hospodárskej časti Štátnych kúpeľov v Piešťanoch,
reumatologického ústavu Balnea Palace, hotela Magnólia, chaty Priemstavu na Červenej
veži, Robotníckeho hotela, Hotelovej školy, Poľnohospodársko-technickej školy a materskej
školy na Prednádraží.
Investičná výstavba podnikov, riadených Mestským národným výborom v Piešťanoch,
v roku 1966 si vyžiadala náklad 1,127.000 Kčs, decentralizovaná výstavba 18,901.000 Kčs.
V roku 1966 sa dokončilo 225 bytov. Z toho na štátnu bytovú výstavbu pripadlo 60 bytov, na
družstevnú 131, na súkromnú 34. Rozostavených bytových jednotiek bolo 338 a to v štátnej
bytovej výstavbe 51, v družstevnej 102, v svojpomocnej podnikovej 62 a v súkromnej 123.
V roku 1966 bolo na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch 514 žiadostí o pridelenie
bytu.

Na údržbu miestnych komunikácií sa vynaložilo Kčs 3,204.000, na úpravu parkov, verejnej
zelene, údržbu verejného osvetlenia, cintorínov a pod. 4,066.000 Kčs. Na generálne opravy
sa vynaložila v roku 1966 suma 4,153.000 Kčs.
„Atómový“ hotel v Piešťanoch
V máji 1966 začali pracovníci Hydrostavu z Jaslovských Bohuníc na Krajinskej ceste
v Piešťanoch s výkopom základov pre hotel, v ktorom budú ubytovaní naši i zahraniční
odborníci, pracujúci na stavbe prvej československej elektrárne. Hotel o 360 lôžkach
postavia do konca roku 1967 nákladom 6,5 milióna korún.
Nová obchodná stavba
V roku 1966 otvorili na Floreáte novú obchodnú kruhovú stavbu. Okrem predajne so
všetkými druhmi potravín je tu ešte bufet, dve holičské prevodzovne a zberňa bielizne.
Stavba novej školy v Piešťanoch
V novembri 1966 sa pristúpilo na sídlisku Prednádražie k výstavbe V. piešťanskej základnej
deväťročnej školy. V dvoch dvojpodlažných pavilónoch bude 18 tried, v ďalších pavilónoch
bude školská jedáleň a telocvičňa. Vedľa školy bude veľké školské ihrisko s atletickou
dráhou a s niekoľkými ihriskami pre rôzne hry. Stavbu prevádzajú Pozemné stavby.
Dokončenie výstavby hospodárskej časti Kúpeľov.
Pozemné stavby Trnava odovzdali v júli 1966 Kúpeľom v Piešťanoch nové objekty
hospodárskej časti, ktoré vybudovali za Obtokovým ramenom Váhu nákladom 12 miliónov
Kčs.
Po skončení sezóny pristúpili kúpele k likvidácii niektorých starých prevádzok, čím sa na
Kúpeľnom ostrove uvoľnia cenné priestory pre ďalšiu plánovanú výstavbu.
Rekreačné zariadenie na Červenej veži.
Na južnom okraji Červenej veže Mäsopriemysel Bratislava začal stavať rekreačné zariadenie.
Budova bude mať 110 lôžok a bude zariadená na celoročnú prevádzku.
Pioniersky tábor na Bezovci
Chirana Piešťany vybudovala v roku 1966 na Bezovci pioniersky tábor pre 100 detí svojich
zamestnancov. Súčasne prebudovala bývalý horský hotel na vlastné rekreačné stredisko.
Asanácia Františkových kúpeľov
V decembri 1966 prikročili Československé štátne kúpele k asanácii Františkových kúpeľov
v Piešťanoch. Kúpele postavili roku 1898 nákladom jedného milióna rakúskych korún a boli
určené pre šľachtu. V budove bol bazén, vane a ako moderne liečebné metódy tu zaviedli
masáže a elektroliečbu. Krátko po zahájení prevádzky ukázali sa závažné projekčné chyby
a najhoršie bolo, že pri najmenšom stupnutí hladiny Váhu prenikala spodná voda do kúpeľov
a značne ochladzovala liečivú termálnu vodu. Vedenie Československých štátnych kúpeľov
sa všemožne snažilo budovu využiť, ale budova mala toľko chýb a nedostatkov, že sa nedala
účelne využiť.
Z týchto dôvodov došlo k asanácii Františkových kúpeľov a uvoľnený priestor sa upraví na
park.

Životné jubileá
Dr. Wohlstein
Dňa 14. januára 1966 oslávil 70 rokov svojho života prednosta kožného oddelenia piešťanskej
nemocnice MUDr. Emanuel Wohlstein. Pri tej príležitosti udelila mu Československá lekárska
spoločnosť J.E. Purkyňu najvyššie vyznamenanie: čestné členstvo tejto spoločnosti. Ďalšie
vysoké vyznamenanie dostal jubilant zo zahraničia. Rakúska dermatologická spoločnosť
mu udelila titul člena – korešpondenta.
František Zupka
30. júna 1966 dožil sa v dobrom zdraví svojich 65. rokov náš piešťanský spoluobčan, súdruh
František Zupka.
Súdruh Zupka zastával významné funkcie v našom verejnom živote a od roku 1950 bol
predsedom Ústrednej rady odborov. V roku 1965 prešiel do zaslúženého dôchodku a za
miesto oddychu si vybral Piešťany.
Pri príležitosti 65. narodenín mu blahopriali predstavitelia nášho mesta.
Aurel Kajlich
Dňa 28. novembra 1966 oslávil 65-ročné životné jubileum akademický maliar Aurel
Kajlich, občan nášho mesta. Aurel Kajlich bol žiakom profesora Švabinského a jeho diela
vynikajú vyjadrením krásy života a človeka.
Na veľkej umeleckej súťaži k 15. výročiu oslobodenia našej vlasti, konanej v Prahe, dosiahol
majster Kajlich veľký úspech: bolo mu udelené čestné uznanie za maliarsku kompozíciu
„Pravda chudoby“. Veľmi úspešná bola jeho samostatná výstava v Bratislave v roku 1959.
Na výstave piešťanských výtvarníkov v roku 1960 upútali pozornosť jeho obrazy Stavba
kolonádového mosta, Odpočinok pri práci a Z výstavby Piešťan.
Z príležitosti jeho 65. narodenín bola v kine Moskva v decembri 1966 inštalovaná výstava
z jeho tvorby.
Uzavretie cintorína
Dňom 1. februára 1966 bol uzavretý Pažický cintorín a Sasinkovej ulici a Hoštáky. Týmto
dňom na tomto cintoríne sa prestalo pochovávať. Úplné zrušenie cintorína sa prevedie po
uplynutí desaťročnej doby, t.j. 1.februára1976.
Doplňovacie voľby
Dňa 13. marca 1966 sa konali v Piešťanoch doplňovacie voľby do Okresného národného
výboru v Trnave. Poslankyňa Mária Hrnková nemohla vykonávať svoju funkciu a to
z rodinných dôvodov a vzdala sa funkcie. Pri doplňovacích voľbách za poslankyňu do
Okresného národného výboru v Trnave bola zvolená Jozefína Hudcovičová, učiteľka V.
Základnej deväťročnej školy v Piešťanoch.
Súčasne sa konali doplňovacie voľby okresného sudcu. Okresný sudca Nešťak sa vzdal
svojej funkcie a na jeho miesto bol zvolený Jozef Citterberg.
Odznak „Vzorný pracovník“
V apríli 1966 5 pracovníkov piešťanskej Tesly dostalo odznak „Vzorný pracovník
Ministerstva ťažkého strojárenstva“.
Sú to: riaditeľ závodu Vlastimil Kostelný, ďalej Oľga Šikurová, Jolana Poláková, Jozef
Štefanka a inžinier Dušan Ábel.

Zlatý sobáš
V apríli 1966 manželia Šubrtovci z Piešťan zavŕšili 50 rokov života v manželskom zväzku.
Z tej príležitosti v sobášnej sieni Mestského národného výboru v Piešťanoch sa konala
milá slávnosť „zlatý sobáš“. Slávnostný akt zlatého sobáša vykonal predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch súdruh Štefan Kubo. Po skončení slávnostného aktu
manželom Šubrtovcom srdečne blahoželal predseda Mestského národného výboru, potom
členovia Sboru pre občianske záležitosti a nasledoval dlhý rad gratulantov, najprv všetkých 7
detí s rodinami, potom susedia, priatelia, členovia uličnej organizácie Komunistickej strany
Slovenska, bývalí spolupracovníci z Mlynov i z ČSAD. Václav Šubrt žije v Piešťanoch od
roku 1916; najskôr pracoval v Mlynoch ako strojný zámočník, neskôr ako revízor u ČSAD.
V Piešťanoch založil roku 1919 Miestnu skupinu kovorobotníkov, ktorej bol predsedom.
Účelom skupiny bolo hájiť záujmy kovorobotníkov v Piešťanoch a poskytovať pomoc
v dobe nezamestnanosti. Jeho manželka Barbora bola za prvej republiky predsedníčkou
ženského hnutia v Piešťanoch. Spolu s manželom zúčastňovala sa politického života a ešte
stále je činná ako pokladníčka MO KSS. Všetci prítomní im priali mnoho zdravia a ešte dlhé
roky šťastného života.
Rad Červenej hviezdy
Prezident republiky v roku 1966 udelil Rad Červenej hviezdy 50 ročnému dôchodcovi Jeftovi
Gašičovi, obyvateľovi nášho mesta, pochodiacemu z Juhoslávie. Vysoké vyznamenanie
získal súdruh Gašič za bojové zásluhy v druhej svetovej vojne.
Vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“
Vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ dostal Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného
tovaru v Piešťanoch ako uznanie za dlhoročnú úspešnú prácu na úseku rozvoja techniky.
Návšteva v Sovietskom sväze
Na pozvanie starých veteránov prvej svetovej vojny v Sovietskom sväze a na pozvanie
sovietskeho dopisovateľa I.M. Karasova bola v lete 1966 na mesačnej návšteve v Sovietskom
sväze Oľga Sýkorová, občianka Piešťan, účastníčka Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie.
Oľga Sýkorová spolu s manželom Jozefom Sýkorom bojovala aj v radoch legendárnej
Čapajevovej divízie.
O návšteve Oľge Sýkorovej prinášala sovietska tlač dlhé články a organizácie, ktoré
navštívila, zahŕňali ju veľkou pozornosťou a darmi.
Vyznamenanie
V auguste 1966 odovzdal inžinier Kotlárik, náčelník oddelenia osobnej prepravy Správy
východnej dráhy náčelníkovi stanice ČSD v Piešťanoch J. Ševčíkovi červenú štandardu.
Železničná stanica v Piešťanoch toto vyznamenanie dostala za dosiahnuté výsledky
v socialistickej súťaži o zvýšenie kvality cestovania na železnici za prvý polrok 1966.
Partizánsky veliteľ v Piešťanoch
V auguste 1966 prišiel na kratší liečebný pobyt v Piešťanoch sovietsky generál Ivan
Dimitrijevič Vetrov z Minska. Cez druhú svetovú vojnu bol generál Vetrov veliteľom

bieloruských partizánov v Sovietskom sväze. V jeho oddieloch bojovalo vyše 700
slovenských partizánov.
Generál Vetrov ponavštevoval na Slovensku svojich bývalých spolubojovníkov. V Piešťanoch
sa stretol s inžinierom Vladimírom Beláčikom a plukovníkom Jánom Držíkom, tiež svojimi
bývalými spolubojovníkmi.
Kruh milovníkov umenia v Piešťanoch
Dňa 1. októbra 1966 zriadil sa v Piešťanoch Kruh milovníkov umenia. Jeho cieľom je
podporovať umeleckú činnosť a zvyšovať záujem širokých vrstiev pracujúcich a mládeže
o rozvoj hudobného života v našom meste a tiež rozvoj Piešťanského festivalu.
Kruh priateľov umenia v Piešťanoch je zriadený pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku
a pri Združení rodičov a priateľov školy Ľudovej školy umenia v Piešťanoch. Svoje poslanie
plní Kruh priateľov umenia v Piešťanoch predovšetkým cieľavedomou a sústavnou
popularizáciou umenia, vzdelávacou a výchovnou činnosťou, tiež akciami umeleckého
charakteru.
Členstvo v Kruhu priateľov umenia je bezplatné. Predsedom Kruhu je Róbert Stipanitz,
tajomníkom Kornel Duffek.
50. výročie liečebného domu Pro Patria
V decembri 1966 Štátne kúpele v Piešťanoch si pripomenuli 50. výročie zahájenia prevádzky
v liečebnom dome Pro Patria. Liečebný dom spolu s priľahlými kúpeľami postavili talianski
zajatci v roku 1916 a slúžil na liečenie ťažko chorých a ranených vojakov z prvej svetovej
vojny.
15 rokov rehabilitačného oddelenia.
Rehabilitačné oddelenie piešťanských kúpeľov oslávilo v júni 1966 15 rokov svojho trvania.
Z ťažkých začiatkov vyrástlo v Piešťanoch za 15 rokov najväčšie kúpeľné rehabilitačné
stredisko na Slovensku.
Esperanto v Piešťanoch
Medzinárodná umelá reč esperanto má aj v Piešťanoch svoj krúžok. Je to esperantský krúžok
pri Závodnom výbore Revolučného odborového hnutia Chirana Piešťany. Za krátky čas
svojej existencie krúžok vyvinul značnú činnosť. Dopisuje si aj s mnohými esperantistami,
medzi ktorých patrí aj rakúsky prezident Jonas, tiež otec sovietskeho kozmonauta Titova
a ďalší. Našich esperantistov navštívili aj viacerí zahraniční kúpeľní pacienti – esperantisti,
napr. Fuchs z Nemeckej demokratickej republiky, Witt z Kalifornie, Einar Dahl zo Švédska
a viacerí esperantisti z Poľska.
V marci 1966 krúžok usporiadal výstavku o svojej činnosti. V roku 1966 na Strednej
všeobecnovzdelávacej škole v Piešťanoch prebiehal esperantský kurz pre dospelých, do
ktorého sa prihlásilo aj 50 žiakov zo Strednej všeobecnovzdelávacej školy. Zakladajúci
člen krúžku Stanislav Bartovic zúčastnil sa v roku 1966 svetového esperantského kongresu
v Budapešti.
Krúžok má 15 členov.
Automatická úschovňa v Piešťanoch
Na železničnej stanici v Piešťanoch inštalovali v júni 1966 novú automatickú úschovňu

batožín s dvadsiatimi úložnými priehradkami. Polopancierová automatická úschovňa
nemeckej výroby znamená zlepšenie služieb cestujúcej verejnosti a je prvá tohto druhu na
Slovensku.
Export piešťanského bahna
Piešťanské bahno sa vyváža do mnohých európskych a zámorských krajov, napr. do
Nemeckej spolkovej republiky, Rakúska, Nemeckej demokratickej republiky, Belgicka,
Dánska, Holandska, Švajčiarska, Švédska a v poslednom čase aj do Fínska a do Anglicka;
zo zámorských krajín najviac do Kanady, Austrálie a Spojených štátov severoamerických.
V prvom polroku 1966 sa vyexpedovali bahenné výrobky vo váhe 99.539 kg, z toho do
kapitalistických štátov 20.620 kg. Hodnota vyvezených bahnových výrobkov činila 67.887
dolárov.
Návšteva
V lete 1966 prišiel do Piešťan na liečebný pobyt prvý tajomník Maďarskej strany práce
János Kádár.
Slávna hviezda v Piešťanoch
Medzi vzácnych hostí piešťanských kúpeľov v roku 1966 patrila nemecká filmová hviezda
Hilde Krahl, známa z filmu Poštmajster, ktorý sa premietal v tridsiatych rokoch.
Návštevy významných osobností
V júni 1966 hostili piešťanské kúpele viacero významných osobností. Na trojtýždňovej
liečbe tu bol poľský minister kultúry Wladzymir Sokolski z Varšavy. Na liečbe bol aj dánsky
spisovateľ Villy Sörensen, ktorého kniha Neškodné príbehy vyšla v preklade aj u nás.
V auguste 1966 navštívili Piešťany iránsky minister Esfandiary s manželkou a riaditeľ
Holandskej leteckej spoločnosti Schmitz.
Juhoslovania v Piešťanoch
Na pozvanie Slovenskej národnej rady navštívila Piešťany oficiálne 12 členná delegácia
zdravotníkov z Juhoslávie. V sprievode riaditeľa Správy kúpeľov na Slovensku MUDr.
Jezerského si juhoslovanskí zdravotníci prezreli kúpele.
Elfie Mayerhoferová a Hana Honthy v Piešťanoch
V auguste 1966 na kúpeľnom liečení v Piešťanoch boli dve populárne speváčky: Elfy
Mayerhoferová z Viedne a Hana Honthy z Budapešte.
Elfy Mayerhoferová si pre svoj krásny hlas vyslúžila názov „viedenský slávik“. Operná
speváčka Hana Honthy sa preslávila v úlohe „Čardášovej princeznej“.
Dr. Július Hlavatý v Piešťanoch
V prvej polovici septembra 1966 navštívil Piešťany matematik svetového mena, profesor
Harwardskej univerzity v USA, Dr. Július Hlavatý.
Profesor Hlavatý sa v auguste zúčastnil matematických kongresov v Moskve a v Londýne
a pred odletom do Spojených štátov severoamerických zavítal i do svojho rodného mesta
Piešťany, kde žijú niektorí členovia jeho rodiny.

Profesor Hlavatý prejavil mimoriadny záujem o metódy vyučovania matematiky na našich
stredných školách. Navštívil Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Piešťanoch a zúčastnil
sa vyučovacej hodiny matematiky u profesora Filu.
Dňa 14. septembra 1966 prijali vzácneho hosťa podpredseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch Amcha a tajomník J. Radošinský. V srdečnom rozhovore profesor Hlavatý si
zaspomínal na svoje mladé roky, ktoré do roku 1921 strávil v našom meste.
Významný archeológ v Piešťanoch
V septembri 1966 konal sa v Prahe svetový kongres archeológov. Po jeho skončení prišiel na
liečebný pobyt do Piešťan archeológ svetového mena profesor dr. Jozef Papin z Filadelfie.
Profesora Papina zaujímajú aj najstaršie dejiny Veľkomoravskej ríše a na tomto poli získal
aj nové cenné objavy.
Beseda o Vietname
Mestský výbor Československého sväzu mládeže v Piešťanoch usporiadal dňa 14. novembra
1966 v sále liečebného domu Slovan besedu o súčasnej situácii vo Vietname. Na besede
bola prítomná štvorčlenná delegácia zástupcov vietnamskej mládeže, z ktorých dvaja mladí
ľudia ešte pred šiestimi týždňami bojovali vo svojej vlasti.
Športovci na liečení v Piešťanoch
Na liečení v Piešťanoch v roku 1966 boli títo športovci: Čáslavská, Dzurilla, Daněk, Fuchs,
Daller, Pecka, Smolík, Doležel, Vencel, Trousil, Vojtek, Juza, Schenk, Hrdlička, Urban.
Vyznamenanie
Za dlhoročné dobré služby dostal poštový doručovateľ Peter Polák z Piešťan v roku 1966
celoštátne pracovné vyznamenanie „Najlepší pracovník spojov“.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1966 činil 1.236
lôžok.
Počet odliečených pacientov
V liečebných domoch Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1966
bolo odliečených 14.284 ústavných a 5.050 ambulantných pacientov. Každý piaty pacient
bol z cudziny. Celkove to bolo 2.596 zahraničných hostí, ktorí strávili u náš vyše 60.000
ošetrovacích dní. V porovnaní s rokom 1965 počet pacientov zo západných štátov bol
o polovicu vyšší a za ich pobyt sa získalo 330.000 dolárov.
Rozdelenie pacientov podľa národnosti:
V roku 1966 prišli do Piešťan pacienti z 38 kapitalistických štátov a zo 7 socialistických.
Zo socialistických štátov sa liečilo 469 pacientov a to z Bulharska 4, z Juhoslávie 3,
z Maďarska 25, z Nemeckej demokratickej republiky 333, z Poľska 81, z Rumunska 11, zo
Sovietskeho sväzu 12.
Z kapitalistických štátov bolo 2.127 pacientov a to z Dánska 329, z Fínska 140, z Nórska 8,
zo Švédska 157, z Veľkej Británie 45, z Francúzska 15, z Nizozemska 16, z Luxemburska 3,

z Nemeckej spolkovej republiky 258, z Írska 1, z Rakúska 534, zo Švajčiarska 26, z Talianska
5, z Portugalska 1, z Cypru 1, z Argentíny 6, z Brazílie 1, z Kanady 31, z Uruguay 6, zo
Spojených štátov severoamerických 226, z Venezuely 6, z Peru 2, zo Zjednotenej arabskej
republiky 1, z Etiópie 1, z Južnej Afriky 4, z Rodézie 1, z Lýbie 7, z Indie 2, z Iraku 6,
z Izraela 182, z Iranu 1, zo Sýrie 2, z Afganistanu 1, z Libanonu 1, z Kuvaitu 12, z Turecka
2, z Austrálie 10.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch v roku 1966 poskytli pacientom okolo 600.000
procedúr a okolo 200.000 výkonov liečebného telocviku.
Hojne bolo navštevované aj termálne kúpalisko Eva. Navštívilo ho celkove 300.000 ľudí.
Významní pacienti so zahraničia
V Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch sa v roku 1966 liečili títo význační
pacienti zo zahraničia: Jánoš Kádár, prvý tajomník maďarskej robotníckej strany, Hana
Honthy, známa speváčka z Budapešte, Elfie Mayerhofer, speváčka z Viedne, J. Schmitz,
riaditeľ holandskej leteckej spoločnosti, Nouri Esfandiary, senátor z Teheránu. W. Borgh,
námestník ministra školstva z Nemeckej demokratickej republiky, Krebs, predseda národného
výboru v Berlíne, dr. Münich Ferenc, bývalý predseda vlády Maďarskej ľudovej republiky,
Dahl Ejnar, poslanec švédskeho parlamentu.
Investície a generálne opravy
Na investície a generálne opravy venovali Československé štátne kúpele v Piešťanoch
v roku 1966 okolo 10 miliónov korún. Táto suma sa vynaložila na opravy a rekonštrukcie,
na vybavenie novými zariadeniami a prístrojmi a na výstavbu nového kúpeľného domu
Victória Regia.
Činnosť kultúrneho oddelenia Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch
V rámci kultúrno-osvetovej činnosti bolo usporiadaných 28 operných a operetných koncertov,
kúpeľný orchester predviedol 72 koncertov; v Slovane a v Thermii bolo spolu 653 tanečných
večerov. Pre pacientov sa pravidelne organizovali vychádzky do okolia Piešťan, ktorých
bolo 32, vychádziek za históriou Piešťan bolo 21. Ďalej bolo zorganizovaných 19 estrád, 14
lekárskych prednášok, 26 populárno-vedeckých prednášok a 50 informatívnych pohovorov
pacientom.
Kúpeľná knižnica v roku 1966 mala 7.454 kníh, z toho 2.795 slovenských, 2.190 českých,
565 nemeckých a 1.904 kníh v 8 cudzích rečiach. Do knižnice dochádzalo 73 časopisov,
z toho 30 domácich, 29 zo socialistických štátov a 14 z kapitalistických štátov.
V roku 1966 novým vedúcim kultúrneho oddelenia Štátnych kúpeľov v Piešťanoch sa stal
Peter Lacko. Pred nastúpením v Piešťanoch pracoval v divadle v Spišskej Novej Vsi a potom
v Bratislave v Dome pionierov.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch sa svojou činnosťou v roku 1966 zameriavalo
na kultúrno-osvetovú prácu, mimoškolskú vzdelávaciu činnosť a spoločenskú zábavu
návštevníkov a občanov mesta. Významnú činnosť vyvinulo v ideologickej práci, hlavne na
úseku vzdelávacej činnosti, estetickej výchovy mládeže a občanov, organizovalo dôstojný
priebeh osláv a významných politických a kultúrnych výročí v našom meste.

Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch je metodicky riadené Ministerstvom školstva
a kultúry a Mestským národným výborom v Piešťanoch.
Na úseku vzdelávacej činnosti Kultúrne a spoločenské stredisko v roku 1966 usporiadalo
Ľudové akadémie, večery otázok a odpovedí a prednášky o medzinárodných vzťahoch.
V rámci Ľudových akadémií odzneli v roku 1966 cykly prednášok a to: Dejiny svetovej
literatúry, O vzťahoch mladých ľudí a O využívaní elektriny vo vede a v domácnosti.
V roku 1966 usporiadalo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch 25 prednášok.
V druhom polroku boli prednášky „O sociológii práce“ a cyklus prednášok „O ovocinárstve
a záhradkárstve“.
Prehĺbila a skvalitnila sa aj činnosť kurzov a krúžkov. V jazykových kurzoch sa vyučovala
francúzština, angličtina, nemčina a esperanto. V hudobných kurzoch klavír, husle, harmonika,
gitara a dychové nástroje. Kurzy sa rozšírili o stenografiu a strojopis a taktiež o kurz strihov
a šitia. V jazykových a hudobných kurzoch sa v roku 1966 vzdelávalo 950 školopovinných
žiakov, ako i mimoškolskej pracujúcej mládeže a dospelých. Kurz šitia absolvovalo takmer
100 poslucháčov, na záver s usporiadaním módnej prehliadky odevov ušitých v kurzoch
šitia.
Kultúrne a spoločenské stredisko usporiadalo v roku 1966 10 výstav. Najväčšiemu záujmu
sa tešili tieto výstavy: Súčasná slovenská grafika, Zátišie v tvorbe slovenských výtvarníkov,
Výstava detskej kresby. Priemerná návštevnosť na týchto výstavách počas dvoch týždňov
dosiahla 1.500 osôb. Veľmi populárna bola výstava veľryby Goliath.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch používa aj rozhlas po drôte. Rozhlas vysiela
pravidelne denne a jeho relácie sú dnes už populárne medzi občanmi mesta. Rozhlas po
drôte, ktorý v roku 1966 mal už 3.500 majiteľov prijímačov, mal niekoľko okienok, ako
napr.: Výchovné okienko, Vybavme si to medzi sebou, Súčasné spravodajstvo Piešťanského
festivalu, Hráme na želanie kolektívom a pod.
V roku 1966 Kultúrne a spoločenské stredisko usporiadalo 23 výchovných koncertov
pre školskú mládež s hodnotným programom. V hodnotení výchovných koncertov bolo
vyslovené Kultúrnemu a spoločenskému stredisku v Piešťanoch pochvalné uznanie zo
strany Slovenskej národnej rady za túto činnosť.
V rámci besied bola úspešná beseda s tajomníkom ÚV KSS s. Sabolčíkom. Beseda sa
uskutočnila v Chirane 15. januára 1966 v rámci akcie „Strana hovorí s mládežou“.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch sa stalo členom programového združenia
„Pragocentrum“ a tým nadobudli programy uvádzané v našom meste na kvalite a rôznorodosti.
Celkove Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch usporiadalo v roku 1966 73 podujatí,
ktorých sa zúčastnilo 41.000 osôb. Tržby Kultúrneho a spoločenského strediska v roku 1966
činili 692.800 Kčs.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
V roku 1966 prezrelo si Balneologické múzeum v Piešťanoch 20.707 návštevníkov.
Hromadných výprav, ktorým odborní pracovníci múzea poskytovali sprievodcovský
výklad, bolo 299 s počtom 8.953 osôb. Počet návštevníkov z cudziny roku 1966 v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi klesol, keďže odpadli organizované hromadné zájazdy
z Maďarska. Celkove v roku 1966 navštívilo múzeum 650 cudzincov, najmä z Rakúska,
Nemeckej demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Maďarska, Spojených
štátov severoamerických, z Veľkej Británie a zo severských štátov.

Výsledky prieskumu a informácie o činnosti múzea publikujú pracovníci v odbornej
i dennej tlači. Riaditeľstvo Balneologického múzea vydalo roku 1966 vlastným nákladom
malý almanach, ktorý obsahoval články o vzniku a činnosti múzea, o balneologickom
a hydrologickom prieskume Slovenska, o zaniknutých kúpeľoch v západoslovenskom
kraji a o geologických a geomorfologických pomeroch širšieho okolia Piešťan. V roku
1966 v múzeu boli inštalované tieto výstavy: Zátišie v slovenskom maliarstve, Slovenská
krajinomaľba, Zakladatelia slovenského moderného maliarstva, Beethoven a Slovensko.
Múzeum v roku 1966 malo tieto oddelenia: oddelenie slovenskej balneografie, oddelenie
histórie slovenských kúpeľov, oddelenie socialistickej výstavby kúpeľov, oddelenie
vlastivedné.
Mestská ľudová knižnica
Ku dňu 31. decembra 1966 knižný fond Mestskej ľudovej knižnice obsahoval 38.017
zväzkov. Výpožičiek bolo 102.825 a čitateľov 4.079, z toho 1.817 z radov mládeže. Tržby
od čitateľov boli 12.200 Kčs. V roku 1966 sa zakúpili nové knihy v hodnote 49.571 Kčs.
Knižný fond Mestskej ľudovej knižnice má hodnotu 581.679 Kčs.
Z celkového počtu výpožičiek bolo 43.714 kníh pre mládež, 19.865 kníh náučnej literatúry
a 4.514 cudzojazyčnej literatúry. Veľké percento čitateľov tvorili kúpeľní hostia, rekreanti
a zahraniční hostia.
V roku 1966 Mestská ľudová knižnica usporiadala 9 čitateľských besied, z toho 6 pre mládež.
Kino Moskva
Počet predstavení v kine Moskva v roku 1966 bol 1.256, počet návštevníkov 275.710 a tržby
činili 1,037.100 Kčs.
Počasie v roku 1966
Teplotne bol rok 1966 ako celok o 0,6° teplejší, zrážkove o 6 % bohatší, ako sú 50 ročné
priemery príslušných klimatických prvkov. Priebeh počasia v jednotlivých mesiacoch bol
však značne rozdielny v porovnaní s ročným chodom v iných rokoch.
Január bol oproti normálu chladnejší a suchý, február bol mimoriadne teplý a vlhší. Rovnako
obdobie od apríla až do augusta bolo zrážkove nadnormálne, pričom v auguste spadlo
dokonca dvojnásobné množstvo zrážok ako je dlhodobý priemer.
Jesenné mesiace september a október boli veľmi suché, pričom október bol aj veľmi teplý,
dokonca o niečo teplejší ako september. December bol bohatý na vlahu. Zima ako celok
bola krátka, leto mierne chladnejšie, jeseň dlhá a teplá a december zase o niečo teplejší.
Najnižšia teplota vzduchu v roku sa vyskytla 22. januára 1966 a to -19,6° Celzia, najvyššia
13. augusta 1966 a to +31,6° Celzia. V Piešťanoch bolo zaznamenaných celkove 53 búrok
(blízkych i vzdialených bez počtu blýskavíc), pričom v dôsledku pomerne vysokých teplôt
vo februári sa prvá búrka vyskytla neobvykle zavčasu – už 10. februára a posledná pomerne
neskoro, až 26. októbra.
Silný vietor o sile 5° Beanforta sa vyskytol v januári niekoľkokrát. Druhá polovina februára
bola tiež bohatá na silné vetry, rovnako ako aj dni medzi 19. – 26. marcom. Aj v apríli bolo
niekoľko dní so silným vetrom, všetko s najvyššími nárazmi okolo 20 m/sec. Od mája do
konca októbra sa silný vietor vyskytol iba krátkodobe, t.j. išlo o náhle zosilnenie vetra pri
búrke alebo prechode frontu. Koniec októbra a začiatok novembra sa vyznačoval silným

vetrom. Najmä obdobie od 16. hod. 3. novembra do 6. hod. 5. novembra predstavovalo
nielen najdlhšie obdobie v roku so silným vetrom, ale bolo dosiahnuté aj maximum v sile:
priemerná rýchlosť dosahovala 57 km/hod., čo je 7° podľa Beanfortovej stupnice a najväčší
náraz bol 29,8 m/sec., čo prepočítane dáva 107 km/hod.
Priemerná ročná teplota vzduchu v roku 1966 bola 9,8 ° Celzia a ročný priemer zrážok 665
mm.
Mnoho zrážok v letných mesiacoch spôsobilo značné škody v poľnohospodárstve.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1966 v Piešťanoch sa narodilo 288 detí, z toho 159 chlapcov a 129 dievčat.
Zomrelo 169 ľudí, z toho 90 mužov a 79 žien. V roku 1966 bolo 163 sobášov a 17 rozvodov.
Z Piešťan v roku 1966 sa vysťahovalo 209 mužov a 214 žien, spolu 423 ľudí. Do Piešťan
sa prisťahovalo 350 mužov a 328 žien, spolu 678 ľudí. Prirodzený prírastok obyvateľstva
v roku 1966 bol 210 mužov a 164 žien, spolu 374 ľudí. K 31. decembru 1966 Piešťany mali
21.463 obyvateľov. Z toho bolo 10.268 mužov a 11.195 žien.
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