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Rok 1967
Prácu Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1967 možno charakterizovať
ako sústavnú starostlivosť o ďalší rozvoj mesta, o jeho výstavbu, rozvoj cestovného ruchu,
zlepšenie zásobovania, obyvateľstva, zväčšenie pracovných príležitostí a o kultúrny život
v našom meste.
Pri rozvoj mesta naliehavou úlohou je bytová výstavba a vôbec riešenie bytového problému.
Koncom roku 1967 bolo na Mestskom národnom výbore 1.879 žiadostí o pridelenie
bytu. Potreba bytov sa sústavne zvyšuje i vzhľadom na prestavbu nášho mesta, ku ktorej
postupne dochádza, ako i vzhľadom na zchátralosť bytového fondu mesta. V roku 1967
bolo v Piešťanoch 413 bytov starších ako sto rokov, najmä na ulici Nitrianskej, Rázusovej
a Československej armády. I keď od roku 1964 do konca roku 1967 bolo v Piešťanoch
vybudovaných celkom 1.070 bytov, bytový problém v našom meste je stále aktuálny.
V roku 1967 plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch malo 6 zasadnutí, Rada
Mestského národného výboru 27 a prijala 199 uznesení. Mestský národný výbor sa opieral
o prácu komisií, ktorá v roku 1967 bola intenzívna. 9 komisií sa schádzalo pravidelne raz za
mesiac a na svojich zasadnutiach sa zaoberali zabezpečovaním úloh na jednotlivých úsekoch
života v meste.
Záslužnú prácu vykonali v roku 1967 aj občianske výbory v počte 10, v ktorých pracovalo
109 členov. Občianske výbory zabezpečovali hlavne úlohy súvisiace so zveľadením mesta
v rámci akcie „Z“, zabezpečovali rôzne súpisy, venovali pozornosť prestárlym osobám,
výchove detí a mládeže a pod.
Práca Mestského národného výboru v Piešťanoch ako orgánu štátnej moci, práca jeho
poslancov, aktívov a aparátu bola v roku 1967 mnohotvárna a úspešná, o čom svedčia zápisy
do kroniky za rok 1967.
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
Oficiálne otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch v roku 1967 bolo dňa 9. mája 1967.
V prírodnom amfiteátri o 15.00 hod. bolo vystúpenie Súboru piesní a tancov Lúčnice.
V hudobnom pavilóne v parku bol usporiadaný koncert krojovanej skupiny. K prítomným
občanom z príležitosti otvorenia letnej kúpeľnej sezóny predniesol slávnostný prejav MUDr.
Ján Baláž CSc., riaditeľ kúpeľov v Piešťanoch.
Slávnostné otvorenie lodenice
Dostavba lodenice pri jazere Sĺňava sa ukončila 3. mája 1967. Slávnostné otvorenie bolo 13.
mája 1967 za účasti ministra Gašparíka, predsedu Slovenského výboru pre telesnú výchovu
a šport Šedivého, predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch Štefana Kubu,
poslanca Františka Zupku a delegácií Okresného národného výboru v Trnave, športových
sekcií a hostí z podnikov mesta. Stavba má hlavný objekt: lodenicu pre 250 členov, dielňu,
telocvičňu, cvičné bazény, šatne a byt správcu.
Na poschodí je ubytovacia časť s 54 posteľami, spoločenská miestnosť so 140 stoličkami,
bufet a klubovňa. Stavba si vyžiadala náklad 2,731.516 Kčs.

XII. Piešťanský festival
XII. Piešťanský festival bol otvorený v sobotu 17. júna 1967. Jeho slávnostnému otvoreniu
predchádzal 16. júna Vežový koncert fanfárového súboru Štátneho konzervatória
z Bratislavy a to zo Zelenej veže Slovanu, večer o 9. hod. za umelého osvetlenia.
V liečebnom dome Thermia v ten istý deň sa zišiel na slávnostné zasadnutie Festivalový
výbor na čele s predsedom, národným umelcom Eugenom Suchoňom. Vo svojom prívete
okrem iného povedal, že Piešťany idú dobrým príkladom ostatným slovenským mestám
a sú najhorlivejším propagátorom slovenského hudobného umenia. Po ňom sa ujal slova
predseda Zväzu slovenských výtvarných umelcov akademický maliar Róbert Dúbravec.
Pripomenul, že v Piešťanoch v r. 1967 sa uskutočnila v doterajšej histórii slovenského
sochárstva najväčšia výstava plastík. Táto výstava v zákutí starého piešťanského kúpeľného
parku prispela nielen ku skrášleniu Piešťan, ale stala sa aj významným príspevkom k vývinu
slovenskej výtvarnej kultúry.
XII. Piešťanský festival prebiehal v jubilejnom roku osláv 50. výročia Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie a z jeho 16 festivalových podujatí boli k tomuto výročiu zamerané
3 podujatia. Významnou udalosťou počas Piešťanského festivalu 1967 boli beethovenovské
týždne, ktoré prebiehali v Piešťanoch a v neďalekom Hlohovci na zámku.
Program XII. Piešťanského festivalu bol tento:
Sobota 17. júna: Slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu povereníkom kultúry
a informácií docentom Štefanom Brenčičom o 20. hod. v amfiteátri. Nasledovala Dvořákova
opera Rusalka v prevedení Slovenského národného divadla Bratislava.
18. júna: symfonický koncert Slovenskej filharmónie v koncertnej sieni Slovana o 20. hod.
Dirigent: Ladislav Slovák. Sólistka: Meico Myazawa z Japonska. Na programe boli skladby
Suchoňa, Chopina a Schuberta.
Štvrtok 22. júna: Piešťanský festival deťom. Na programe bola Smetanova opera Predaná
nevesta v prevedení Slovenského národného divadla Bratislava. Amfiteáter o 10.30 hod.
a 15.00 hod. V koncertnej sieni Slovana bol o 20.00 hod. komorný koncert La Piccola
Camerata z Talianska s dielami Mozarta, Haydna a Beethovena.
Sobota 24. júna: Szokolayho opera Krvavá svadba. Previedlo Štátne divadlo Košice.
Amfiteáter o 20. hod.
Nedeľa 25. júna: Symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Jorma Panulla
z Fínska. Ako sólistka účinkovala Anita Välkki z Fínska. Na koncerte odzneli Sibeliusove
diela a Beethovenova VII. symfónia. Koncertná sieň Slovana o 20.00 hod.
Štvrtok 29. júna: Zámocký koncert pri svietnikoch v empírovom divadle „Na zámku“
v Hlohovci o 20.00 hod. Účinkoval slovenský komorný orchester. Na programe: W. A.
Mozart: Malá nočná hudba.
Nedeľa 2. júla: Symfonický koncert Moravskej filharmónie. Dirigent: Zdeněk Mácal.
Program: Dvořákov Karneval, Suchoňova Rapsodická suita. Ako klaviristka účinkovala
Klára Havlíková.
Štvrtok 6. júla: Večer operných árií. Spievali: Komlósy Erzsébet, mezosoprán, Maďarsko;
Maria Goya, soprán, Rumunsko; pri klavíri Ervín Lukács, Maďarsko. Koncertná sieň Slovan
o 20.00 hod.
Sobota 8. júla: Giacomo Puccini – Tosca, opera. Účinkovalo Slovenské národné divadlo
v Bratislave. Amfiteáter o 20.00 hod.
Štvrtok 13. júla: Vokálny koncert Caro bel canta. Spievali: Marta Valeria Zazo, soprán,

Taliansko, Gábor Carelli, tenor, sólista Metropolitnej opery v New Yorku. Pri klavíri Rudolf
Macudzinski, Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Sobota 15. júla: Gioacchino Rossini: Barbier zo Sevilly. Účinkovalo Divadlo J.G. Tajovského
Banská Bystrica. Amfiteáter o 20.00 hod.
Štvrtok 20. júla: Symfonický koncert Gottwaldovskej filharmónie. Dirigent: Leopold
Grossmann – Rakúsko. Sólisti: Maria Goutas, soprán, Rakúsko; Kurt Schuh, tenor, Rakúsko.
Na programe: Strauss, Lehár, Kálmán. Koncertná sieň Slovana o 20.00 hod.
Nedeľa 23. júla: Baletný večer – balet Kráľovskej opery Štokholm. Na programe: Bartók,
Adam, Haydn, Čajkovskij. Dirigent: Emil Lask. Sólisti: Verner Kalusen, Ulf Gadd, Tommy
Widerberg, Viveka Ljung, Maria Lang, Harver Sjostrand. Amfiteáter o 20.00 hod.
Sobota 29. júla: Orgánový koncert. Účinkoval Dr. Ferdinand Klinda, sólista Slovenskej
filharmónie. Na programe: Bach, Brahms, Bruckner. Rímsko-katolícky kostol o 20.00 hod.
30. júla, nedeľa: Symfonický koncert Gottwaldovskej filharmónie. Dirigent: Eduard Fischer.
Sólistka: Nina Bejlina, husle, Sovietsky zväz. Na programe: Martinů, Janáček, Čajkovskij.
Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
XII. Piešťanský festival sa ukončil 30. júla 1967 koncertom Gottwaldovskej filharmónie.
Na festivalových podujatiach vystúpili významní umelci z deviatich štátov Európy, Ázie
a Ameriky. Vysoké umelecké zážitky zanechali japonská klaviristka Meiko Myiazawa,
fínska sopranistka Anita Välkki, dirigent Jarma Panulla, sovietska huslistka Nina Bejlina.
Z príležitosti XII. Piešťanského festivalu bolo vydaných 3.000 kusov festivalových pohľadníc,
3 milióny nálepiek na zápalkové krabičky, 6.000 kusov plagátov Piešťanského festivalu
a vkusný informačný bulletin v jazyku slovenskom, anglickom a nemeckom. Aj denná
tlač venovala festivalu značnú pozornosť, o čom svedčí 86 článkov a recenzií. Festivalové
podujatia boli komentované aj v zprávach československého rozhlasu a televízie.
Návštevnosť na festivalových podujatiach bola 18.600 osôb. Najväčšia návštevnosť bola
na inscenáciách Rusalky a Barbiera zo Sevilly. Náklady na XII. Piešťanský festival boli
415.854 Kčs, tržby 80.008 Kčs.
„Socha piešťanských parkov“
Podnet vystavovať plastiku v prírode vznikol v Piešťanoch roku 1961. Výstavy plastík
v jednotlivých rokoch v Piešťanoch nemali však svoj „štatút“, a preto boli často improvizované.
Až v roku 1966 schválila rada Západoslovenského krajského národného výboru potrebný
štatút, podľa ktorého sa v našom meste každoročne uskutoční výstava plastík v prírode
na medzinárodnej úrovni pod názvom „Socha piešťanských parkov“. Výstava bude
prebiehať opakovaním trojročných cyklov (triennale) a to: a/ výstava slovenskej plastiky,
b/ výstava zahraničná, alebo s medzinárodnou účasťou, c/ výstava českého sochárstva,
prípadne individuálne a iná výstava. Z pravidelnej výstavy plastík v piešťanských parkoch
vytvorí sa postupne trvalá galéria výstav v prírode. Výstava „Socha piešťanských parkov“
sa uskutočnila v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove počas letnej sezóny. Na výstave boli
exponáty 27 autorov. Najväčšiu pozornosť návštevníkov upútali tieto diela: Jozef Kostka
– Balada, Alexander Ilečko – Eva, Paľo Tóth – Úsvit, Rudolf Uher – Pohyb veľkej rieky,
Vladimír Moťovský – Pozitív a negatív, Štefan Belohradský – Premeny II., Ľudovít Snopek
– Dvaja, Ľudovít Korkoš – plastika II., Teodor Lugs – Priehľad cez plastiku, Alexander
Trizuljak – Variácie na nekonečnom, Valerián Vavro – Jar, Sĺňava, Erna Masarovičová –

Páv, Ladislav Pollák – Hra detí, Úrodná zem, Tibor Kavecký – Morena.
Komisárkou výstavy bola promovaná historička Ľuba Belohradská. Výstavu videlo až 14.000
návštevníkov. Tým sa stala táto akcia popri Piešťanskom festivale najväčšou kultúrnou
udalosťou v Piešťanoch. Porota výstavy, ktorá zasadala 16. júna 1967 predpoludním na
Mestskom národnom výbore v Piešťanoch pod vedením profesora Želibského, udelila tieto
ceny: prvú cenu priznala národnému umelcovi, akademickému sochárovi Jozefovi Kostkovi
za plastiku Balada; druhú cenu akad. sochárovi Alexandrovi Ilečkovi za plastiku Eva. Tretiu
cenu udelila akademickému sochárovi Pavlovi Tóthovi za plastiku Úsvit.
Porota doporučila, aby usporiadatelia zakúpili niektoré diela z výstavy. Na základe
rozhodnutia Západoslovenského krajského národného výboru zo dňa 22. novembra 1967
sekretariát výstavy zakúpil tieto diela: Vladimír Moťovský – Dualita – drevo; Pavol Chrťan
– symbol života – dural; Klára Pataki – Modla.
Zrušenie vojenskej posádky v Piešťanoch
Dňa 1. júla 1967 bol v Piešťanoch zrušený bojový letecký útvar. Tým zanikla tradícia
vojenskej posádky v Piešťanoch, ktorá tu bola od roku 1929. Letecký pluk bol z Piešťan
premiestnený na základe Štatútu kúpeľného mesta Piešťany.
IX. Cena Slovenska
IX. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov o Cenu Slovenska
sa konal v Piešťanoch 30. júla 1967 o 10.00 hod. na obvyklej trati. Trať je bez výškových
rozdielov a jedno kolo okruhu meria 7.200 m. Motocykle do 125 ccm a automobily,
ako obvykle, absolvovali 15 kôl, ostatné motocykle 20 kôl. Pretekov sa zúčastnili naši
a zahraniční pretekári. V triede do 125 ccm štartovalo 20 pretekárov. Zvíťazil Villa Valter
z Talianska na stroji Benneli časom 54-09-5. Druhé miesto získal Henschkel Tomas časom
54-56-0, tretie Spath Tibor z Maďarska časom 55-23-1. Najvyššia priemerná rýchlosť bola
108,7 km/hod. V triede do 250 ccm štartovalo 27 pretekárov. Na prvom mieste bol Milani
Giuseppe z Talianska na stroji Aermachi časom 1-08-00-44. Dosiahol priemernú rýchlosť
127,3 km/hod. Na druhé miesto sa dostal Pagani Alberto, tiež z Talianska, časom 1-08-01-2.
Tretie miesto získal Hellwia z Nemeckej demokratickej republiky časom 1-10-05-3.
V triede do 350 ccm štartovalo 23 pretekárov. Prvé miesto získal Staša Bohumil
z Československa časom 1-04-07-6; druhé miesto Havel Gustáv na stroji Jawa časom 1-0425-8; tretie miesto Bojer Karol z Československa časom 1-04-48-5. Najväčšia rýchlosť bola
134,75 km/hod.
V triede do 500 ccm závodilo 18 pretekárov. Prvé miesto vydobyl Mandolini Giuseppe
z Talianska na stroji Benneli časom 1-05-09. Dosiahol priemernú rýchlosť 132,4 km/hod.
V súťaži automobilov Formule 3 závodilo 22 pretekárov. Prvé miesto obsadil Vladimír
Hubáček z Československa časom 49-18-9. Absolvovalo sa 15 kôl. Dosiahol priemernú
rýchlosť 132 km/hod, Druhé miesto obsadil Ing. Melkus z Nemeckej demokratickej
republiky časom 49-57-5; tretie miesto Jaroslav Bobek z Československa časom 50-28-3.
Preteky sa skončili bez vážnejšieho úrazu.
Riaditeľom pretekov bol Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Na pretekoch bolo okolo 40.000 divákov.

Farebný deň z Piešťan
Československá televízia, štúdio Bratislava, vysielala z Piešťan v auguste 1967 reláciu
o slovenských kúpeľoch v seriáli Farebný deň. O poslaní kúpeľnej liečby diskutovali
s redaktormi P. Karvašovou a Z.D. Kločkovou prof. MUDr. V. Haviar, MUDr. Š. Manca,
šéflekár kúpeľov v Piešťanoch a MUDr. J. Radač, riaditeľ Bardejovských kúpeľov.
V rámci relácie zahrala klavírna umelkyňa Klára Havlíková Sonátu mesačného svitu
v záhrade Palace Thermia.
Sochárske sympózium v technikách dreva
Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva prebiehalo v mesiacoch júl – august
1967. Táto akcia, ktorej cieľom je podporiť ďalší záujem o sochársku tvorbu v dreve, sa
uskutočnila na základe štatútu schváleného Západoslovenským krajským národným výborom
s rozpočtom 143.000 Kčs. Za členov organizačného komitétu boli menovaní: akademickí
sochári Vladimír Kompánek, Vladimír Moťovský a Jaroslav Kočiš, promovaný historik
Ján Lulka za Západoslovenský krajský národný výbor, inž. Juraj Nosko a Rudolf Beták
za Mestský národný výbor v Piešťanoch, Pavol Biednik za Zväz slovenských výtvarných
umelcov a Anton Pastírik, tajomník sympózia.
Pri usporiadaní I. ročníka sa prejavili značné organizačné ťažkosti, z tej príčiny rozhodol
Komitét pre medzinárodné sympózia výtvarného umenia pri Zväze slovenských výtvarných
umelcov spolu s organizačným komitétom, že prvý ročník 1967 bude prebiehať ako
predsympózium za účasti našich výtvarných umelcov. Ročníka 1967 sa zúčastnili akademickí
sochári Vladimír Kompánek, Vladimír Moťovský, Jaroslav Kočiš, Tibor Kavecký, Alexander
Ilečko, Ján Koblasa z Prahy. Účastníci sympózia boli ubytovaní v Dome slovenských
výtvarných umelcov v Moravanoch. Každému účastníkovi sympózia bolo riadne vyplatené
štipendium a poskytli sa mu podľa možnosti všetky podmienky k tvorbe.
Slovensko má starú tradíciu v umeleckom a užitom spracovaní dreva. V sochárskej
oblasti venuje sa tvorbe drevených skulptúr celý rad popredných výtvarníkov strednej
a mladej generácie. Usporiadanie sympózií v Moravanoch pri Piešťanoch iste značne
podporí sochársku tvorbu v dreve, zvýši jej umeleckú úroveň a náročnosť medzinárodnou
konfrontáciou.
Dňa 31. augusta 1967 bolo slávnostné zakončenie sympózia za účasti zástupcov ústredných
orgánov a zástupcov Mestského národného výboru v Piešťanoch, ako aj za účasti držiteľov
cien z výstavy plastík v Piešťanoch.
Hotelová škola v novej budove
15. septembra 1967 sa začalo vyučovať v novej Hotelovej škole v Piešťanoch. Po dlhých
rokoch v zastrčenej budove oproti hotelu Lipa má piešťanská Stredná hotelová škola konečne
novú budovu, dokonca celý areál na kraji parku na miestach, kde bol kedysi starý futbalový
štadión. Školu navštevuje okolo 500 žiakov v dennom štúdiu a takmer 500 žiakov v štúdiu
popri zamestnaní. V modernom 6-podlažnom internáte býva 290 študentov.
11. septembra 1967 sa začalo vyučovanie vo dvoch vyčlenených triedach bratislavskej
Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Triedy boli umiestnené v bývalej budove
hotelovej školy na Kmeťovej ulici. Z vyčlenených tried, ktoré tu zriadili hlavne pre potrebu
Tesly a niektorých ďalších elektrotechnických podnikov v okolitých okresoch, má v roku
1969 v Piešťanoch vzniknúť samostatná priemyslovka.

Delegácia mesta Piešťany v Heinole
V dňoch 8. až 15. septembra 1967 navštívila delegácia mesta Piešťany mesto Heinolu vo
Fínsku. Delegácia, v ktorej boli predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Štefan
Kubo, podpredseda Karol Amcha, tajomník Jozef Radošinský, predseda komisie výstavby
Jozef Košinár a riaditeľ Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Ján Baláž, podpísala
družobnú zmluvu medzi mestami Heinola a Piešťany. 8. septembra o 17. hod. prijal našu
delegáciu riaditeľ mesta pán Salmi s tajomníkom Karttunenom. Privítanie a prijatie bolo
veľmi srdečné. Fínski hostitelia urobili všetko, aby členovia delegácie mohli veľa vidieť
a získať čo najväčšie skúsenosti.
Na úseku školstva delegácia navštívila dve základné školy, obchodnú školu a športový
inštitút v Heinole. V školách prekvapila veľká čistota a poriadok, ako aj disciplinovanosť
žiakov. Aj návšteva v starobinci urobila na našu delegáciu veľký dojem. 9. septembra o 18.30
hod. konala sa v hoteli Serauhone krátka tlačová porada so zástupcami miestnej a oblastnej
tlače ohľadne podpísania a náplne družby Piešťan a Heinoly. O 19. hod. v tom istom
hoteli bola podpísaná družobná zmluva. Z našej strany podpísal protokol predseda Štefan
Kubo a tajomník Jozef Radošinský, zo strany Heinoly riaditeľ mesta pán Salmi a tajomník
Karttunen. 11. septembra navštívila naša delegácia najväčší ústav na liečenie reumy vo
Fínsku. Ústav je v Heinole. Delegáciu prijal riaditeľ ústavu prof. Leine, ktorý už dvakrát
bol v Piešťanoch a to na reumatologických kongresoch. Profesor Leine oboznámil našu
delegáciu s históriou ústavu, s jeho liečebnými metódami a odovzdal MUDr. Jánovi Balážovi
všetky najnovšie vedecké práce z oblasti liečenia reumy, ktoré vydal ústav. Profesor Leine
prejavil záujem o piešťanské liečivé bahno a taktiež o rehabilitačné sestry, ktorých majú
veľký nedostatok. Počas svojho pobytu naša delegácia navštívila tri veľké závody: závod
na výrobu kartonového baliaceho papiera, závod na výrobu radiátorov ústredného kúrenia
a závod na výrobu lepených dosák. Závody sú mechanizované, prekvapila veľká čistota
a starostlivosť o zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Sociálna starostlivosť o robotníkov je
približne na tej úrovni ako u nás.
Na úseku obchodu a služieb naša delegácia získala tiež obšírne poznatky. Obchodná sieť
14 tisícovej Heinoly je takmer trikrát väčšia ako obchodná sieť v Piešťanoch. Sortiment je
veľmi široký a obsluha vzorná. V celom meste je však iba jeden obchod s liehovinami.
Dňa 14. septembra odišla naša delegácia z Heinoly do Helsínk. Delegáciu sprevádzal tajomník
mesta Karttunen. Delegácia navštívila československého vyslanca vo Fínsku Urbana, ktorý
ju pozval. Veľvyslanec zotrval s našou delegáciou v dlhšom srdečnom rozhovore a vyzdvihol
kladný význam nadviazania družby. Na posedení u veľvyslanca bol prítomný aj predseda
československo-fínskeho priateľstva maliar Tapio Tapiovaare. Delegácia si prezrela hlavné
mesto a 15. septembra o 13.00 hod. odišla na letisko. Tu pred odchodom rozlúčili sa
s delegáciou zástupcovia mesta Heinoly pán Salmi, Karttunen a ďalší členovia rady.
15. septembra o 20. hod. delegácia sa vrátila do Piešťan.
Antropologická konferencia
V októbri 1967 sa v Piešťanoch konala v hoteli Eden medzinárodná konferencia
o štandardizácii metód vo fyziologickej antropológii. Egypt zastupovala MUDr. Fawzia
Helmy Hussienová, za Rumunsko tu bola prof. Dr. Olga Nekrasová, Maďarsko zastupoval
univerzitný profesor MUDr. Mihály Malán, delegáciu Poľska viedol docent MUDr. Napoleon
Wolaňski, za Nemeckú demokratickú republiku prof. MUDr. Hans Grimm a československú
delegáciu viedol MUDr. Jindřich Valšík.

Organizačný výbor Piešťanského festivalu na rok 1968
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch schválila na zasadnutí dňa 23. októbra
1967 zloženie členov Organizačného výboru Piešťanského festivalu na rok 1968. Jeho
členmi sú: Emil Záhoranský, predseda výboru, Jozef Radošinský, podpredseda, Anton
Pastírik, tajomník, Rudolf Beták, MUDr. Ján Baláž, Juraj Borodáč, Ing. Juraj Nosko, Mária
Nováková, Ján Židek, Ing. Jozef Kočár, Viliam Haring, Dr. Jozef Šubrt, Alexander Psota,
Walter Schwartz, Ing. Lotta Tatrmužová, Emília Stančeková, mjr. Jozef Veverka, Róbert
Stipanitz, Ján Horňák, Ján Benka, zapisovateľ.
Oslavy v roku 1967
V roku 1967 sa konali v Piešťanoch tieto oslavy:
Oslavy 19. výročia Februárového víťazstva. Oslavy sa konali dňa 24. februára o 19.00 hod.
v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav predniesol Jozef Košinár, predseda miestneho
výboru Komunistickej strany Slovenska. Po prednáške nasledoval slávnostný koncert.
Účinkovali sólisti opery Slovenského národného divadla Bratislava. Prítomných bolo 350
občanov.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
7. marca 1967, z príležitosti Medzinárodného dňa žien, konali sa v podnikoch, závodoch
a úradoch zhromaždenia, na ktorých sa hodnotila významná účasť žien na všetkých úsekoch
nášho hospodárskeho, politického a kultúrneho života.
7. marca 1967 v rámci osláv konala sa o 9.00 hod. v zasedačke Mestského národného výboru
v Piešťanoch spoločná beseda najlepších pracovníčiek v našom meste s funkcionármi
nášho mesta. Predseda mestského národného výboru v Piešťanoch Štefan Kubo privítal
prítomné vzorné pracovníčky a poďakoval im za vzornú prácu na svojich pracoviskách.
Potom nasledovala beseda. Besedy s funkcionármi nášho mesta zúčastnili sa tieto vzorné
pracovníčky: Zuzana Lošáková zo závodu Čedok, Mária Bartovicová z predajne Domáce
potreby, Helena Planková z ČSAD, Mária Mahdalová z Domovej správy, Florentína Brezinová
z Drevovýroby, Alžbeta Mináriková z predajne drobný tovar, Mária Chlapíková z Chirany,
Mária Hlístová z Komunálnych služieb, Mária Schellongová z Mlynov a cestovinární, Marta
Ábelová z Monty, Klotilda Nižňanská z Mestského národného výboru Piešťany, Mária
Valachová z predajne Odevy, Magdaléna Žáčková z OÚNZ, Leontína Hasiková z Piešťanky,
Mária Behranová z Poštového úradu, Mária Danišíková z Reštaurácií a jedální, Mária
Fodranová zo Správy miestnych služieb, Zuzana Hroncová zo IV. ZDŠ, Helena Holičková
zo VII. materskej školy, Mária Póková zo štátnej sporitelne, Marcela Valová z Tesly, Anna
Demková z predajne Textil, Anna Kollárová z Ústavu pre rozvoj spotrebného strojárenstva,
Mária Hanšútová zo Vkusu, Mária Zaťková zo Zlatokovu, Irena Povrazníková zo Zornice,
Emília Stančeková zo Západoslovenských mliekární.
Oslavy 22. výročia oslobodenia Piešťan
Oslavy sa konali 3. apríla 1967 v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav predniesol
Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch. V kultúrnej časti
programu vystúpili žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch.

Výročie narodenia V.I. Lenina
Spomienkový večer z príležitosti 97. výročia narodenia Vladimíra Iljiča Lenina sa konal 21.
apríla 1967 o 20.00 hod. v liečebnom dome Slovan. Po slávnostnej reči Jozefa Košinára,
predsedu Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, odznel slávnostný koncert.
Účinkovali sólisti Slovenského národného divadla Bratislava. Prítomných bolo 150 občanov.
Oslavy 1. mája 1967
Oslavy 1. mája 1967 sa konali v jubilejnom roku 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie a mali tento program: o 6.00 hod. zavzneli ulicami mesta zvuky slávnostného
budíčka. Od 8.00 hod. do 8.45 bol zraz účastníkov manifestácie na uliciach Malinovského,
Bratislavskej a Žilinskej. O 9.00 hod. zazneli fanfáry pionierov, po nich hymny, nasledovalo
otvorenie manifestácie Jozefom Košinárom, predsedom Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska a po ňom slávnostný prejav Gubrického Rudolfa, tajomníka Okresného
výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave. Nasledovala Internacionála a po nej
manifestačný sprievod k liečebnému domu Slovan.
Prvomájového sprievodu sa zúčastnilo okolo 12.000 ľudí. O 15. hod. bola ľudová veselica
v reštaurácii na Sĺňave, pri ktorej účinkovali súbory ČSM. O 16.00 hod. bol koncert
krojovanej hudby z Nivnice v hudobnom pavilóne v parku.
Oslavy 9. mája 1967
Oslavy 9. mája sa začali už 7. mája a to o 11. hod. Pri pamätníku na námestí Slovenského
národného povstania, tiež pri pamätníku rumunských vojakov a pri pamätníku Slovenského
národného povstania v parku delegácie položili vence. 9. mája o 10.00 hod. bol koncert
krojovanej hudby v hudobnom pavilóne v parku. O 15.00 hod. bolo v amfiteátri z príležitosti
22. výročia oslobodenia našej vlasti a zahájenia letnej kúpeľnej sezóny 1967 vystúpenie
súboru piesní a tancov Lúčnica. Prítomných bolo do 1.500 občanov.
Oslavy 23. výročia SNP
Oslavy 23. výročia Slovenského národného povstania sa konali 28. augusta 1967. O 10.
hod. boli položené vence k pamätníku na námestí Slovenského národného povstania
a k pamätníku SNP v parku. O 20.00 hod. v liečebnom dome Slovan konal sa z príležitosti
23. výročia Slovenského národného povstania slávnostný koncert, ktorý dirigoval Vojtech
Gabriel. Prítomných bolo asi 200 občanov.
Oslavy 50. výročia VOSR
Oslavy 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie prebiehali v Piešťanoch od
7. novembra do 12. decembra 1967. V tomto období sa uskutočnil bohatý cyklus podujatí,
zorganizovaný kultúrnymi inštitúciami, závodmi a zložkami Národného frontu v našom
meste.
6. novembra 1967 na zahájenie osláv konala sa v liečebnom dome Slovan slávnostná
akadémia. Účinkoval spevácky súbor Lúčnice. 7. novembra 1967 o 14.00 hod. konala sa na
námestí Slovenského národného povstania manifestácia občanov nášho mesta. Slávnostný
prejav predniesol Mokreň, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
v Trnave. Potom delegácie z jednotlivých úradov a závodov položili vence k pomníku
oslobodenia. Nasledoval lampiónový sprievod mestom a o 19.00 hod. bol ohňostroj na

Nábreží Ivana Krasku.
13. novembra bol Večer hudby a poézie v Slovane. Účinkovali sólisti Slovenského národného
divadla, Slovenskej filharmónie a Divadla P.O. Hviezdoslava. 20. novembra 1967 v Slovane
bol koncert Anatolija Beljajeva , sovietskeho umelca, na elektrofonickom akordeone. 27.
novembra vystúpil v Slovane s recitálom sovietsky umelec Michail Chomicer. Dňa 4. decembra
bol v Slovane koncert robotníckeho spevokolu Bradlan. 12. decembra 1967 na záver osláv
50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva a 24. výročia podpísania zmluvy medzi Československom a Sovietskym zväzom
bolo v Slovane pásmo hudby a poézie pod názvom „Kvety priateľstva“. Účinkovali sólisti
bratislavských divadiel.
V mesiaci československo-sovietskeho priateľstva bola v kine Moskva inštalovaná
tematická výstava k 50. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Z príležitosti 50.
výročia VOSR prijala Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch záväzok týkajúci sa
zveľadenia životného prostredia mesta. Záväzok sa realizoval hlavne cestou občianskych
brigád a predstavuje hodnotu 742.000 Kčs.
Záväzok Správy miestnych služieb pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch sa
realizoval v hodnote 351.600 Kčs, záväzok zamestnancov Domovej správy v hodnote
7.450 Kčs, Komunálne služby mesta Piešťany prijali záväzok v hodnote 89.000 Kčs.
Záväzok učiteľov a žiakov škôl mesta Piešťany predstavoval hodnotu 229.090 Kčs. Len pri
dobudovaní školských ihrísk na IV. a V. Základnej deväťročnej škole odpracovali učitelia,
žiaci a ich rodičia 15.650 brigádnických hodín, čo predstavuje hodnotu 78.250 Kčs.
Všetky záväzky prijaté k 50. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie činili 52.578
brigádnických hodín a hodnota vytvoreného diela 1,419.140 Kčs.
Telovýchova a šport
V Piešťanoch v roku 1967 vyvíjali športovú činnosť tri telocvičné jednoty: Spartak, Tesla
a Slovan kúpele.
Spartak mal 452 členov a v desiatich oddieloch. Najaktívnejšie oddiely boli lyžiarsky,
futbalový, kolkárenský a oddiel vodného lyžovania.
Telocvičná jednota Tesla mala 191 členov a 5 oddielov: hádzanársky, volejbalový, oddiel
ľadového hokeja, základnej telesnej výchovy a moderný päťboj. V roku 1967 bol najúspešnejší
oddiel hádzanej, ktorý mal okrem mužov v súťaži aj ženy, dorastenky a dorast. Hralo sa
v krajských preboroch a muži D skupinu II. ligy. V majstrovskej súťaži II. ligy skončilo
mužské družstvo na treťom mieste. Predsedom telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany je
Jozef Stríženec, tajomníkom Pavol Ferkodič.
Aj v roku 1967 najaktívnejšou telovýchovnou jednotou bol Slovan kúpele. Má 5 oddielov:
plavecký, tenisový, kanoistický, jachtový a gymnastický. 22. januára 1967 bol zvolený výbor
Slovana kúpele v tomto zložení: MUDr. Gabriel Horváth, predseda, Ing. Ladislav Škrovánek,
podpredseda, Karol Urban, tajomník a hospodár, Emil Somora, pokladník, Daniel Kunic,
metodik športov, MUDr. Ferdinand Valach, zdravotník, Gustáv Polocík, predseda revíznej
komisie, Juraj Medvec a Ladislav Berlanský, členovia výboru.
Telocvičná jednota Slovan dosiahla v roku 1967 tieto športové výsledky:
Plavecký oddiel s počtom 195 členov viedol Ján Boháč. Z oddielu odišiel do Bojníc
Lohnický, Hanuliak, Kočvara, Danas, zo žien Táňa Fričová a Horvátová, pretekať prestala

Dana Kunicová. Muži boli v I. lige ČSSR, skončili na poslednom mieste, ženy zase
víťazstvom v II. lige postúpili do I. ligy. Plavci sa zúčastnili na všetkých okresných, krajských
a celoštátnych súťažiach a tiež na viacerých medzinárodných. V zimnom prebore ČSSR
dorastu získali II. miesto Prištic, III. miesto Gürsching, Vestenický a Soldátová. Na prebore
dospelých Fričová získala III. miesto a v letných majstrovstvách II. miesto a v plaveckej lige
utvorila československý rekord na 400 m polohový pretek žien časom 5:37,6. V celoštátnej
súťaži žiactva o Letný pohár mládeže umiestnil sa plavecký oddiel Slovana na 5. mieste.
V medzinárodných podujatiach plavecký oddiel bol úspešnejší a dosiahol pekné výkony.
V Piešťanoch boli reprezentanti z Rakúska a z univerzity v Cambridge, tiež plavecký klub
Primorje Rjeka. Náš plavecký oddiel bol zase v Rjeke a Šibeniku v Juhoslávii. Vo vodnom
póle je družstvo mužov v I. lige ČSSR a obsadilo II. miesto. Ladislav Bačík a Juraj Berlanský
boli stálymi reprezentantmi ČSSR vo vodnom póle.
Tenisový oddiel s počtom 132 členov viedol Ing. Imrich Gürsching. Dorastenecké družstvo
v krajskej súťaži obsadilo II. miesto. Kanoistický oddiel s počtom 45 členov viedol Róbert
Žák. 100 jarných kilometrov Piešťany - Komárno absolvovalo 40 členov. Oddiel usporiadal
VI. ročník Pohára Slovenského národného povstania s medzinárodnou účasťou vodákov
z Maďarska a Rakúska. Jachetný oddiel s počtom 51 členov viedol Ing. Juraj Nosko. Oddiel
usporiadal dva väčšie preteky a to „Veľkú cenu mlokov“ a pretek „Cena mesta Piešťany“.
Na pretekoch „Veľká cena mlokov“ sa zúčastnilo 8 pretekárov z Francúzska, 5 z Belgicka,
4 zo Švajčiarska, 1 z Maďarska a 17 pretekárov z Československa.
Oddiel gymnastický s počtom 103 členov viedla Podhradská.
Vodné lyžovanie
Medzi zaujímavé vodné športy patrí aj vodné lyžovanie. V roku 1967 na jazere Sĺňava
sa uskutočnili tieto športové podujatia vo vodnom lyžovaní: v dňoch 12. – 18. júna bola
piešťanská Sĺňava miestom celoslovenského školenia trénerov vodného lyžovania. Školenie
poriadala Telovýchovná škola pri Slovenskom výbore Československej telesnej výchovy
v Bratislave. Inštruktormi boli Zdeněk Hovorka a Slavo Sedlák z Prahy a dr. Pavol Kováč
z Piešťan. V dňoch 29. a 30. júla bola na Sĺňave súťaž v troch disciplínach: v slalome, figurálnej
jazde a skokoch. Záverečné exhibície sa konali medzi mostami. Kúpeľní pacienti, obyvatelia
a návštevníci Piešťan videli výkony najlepších československých vodných lyžiarov a lety na
šarkanoch. V dňoch 26. a 27. augusta bol v Piešťanoch III. ročník Medzinárodných pretekov
vo vodnom lyžovaní. Pretekov sa zúčastnili športovci z Rakúska, Švajčiarska, Francúzska,
Belgicka, Holandska, Nemeckej demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej republiky,
Maďarska a Poľska. Zvíťazil francúzsky pretekár a majster sveta vo vodnom lyžovaní Jean
Marie Müller.
Medzi piešťanskými vodnými lyžiarmi je aj 15 žien pretekárok.
VI. ročník pretekov v rybolove
VI. ročník pretekov v praktickom rybolove o „Cenu Sĺňavy“ sa konal 28. mája 1967 za účasti
211 pretekárov a pozvaných hostí. Preteky sa konali pod patronátom Mestského národného
výboru v Piešťanoch.
Pri pretekoch sa súťažilo, ako obvykle, v dvoch disciplínach jednotlivcov a v súťaži družstiev.
V súťaži družstiev prvé miesto získala Miestna organizácia rybárov v Piešťanoch, v zložení

Kaffel, Ábel, Kuník. Získala 220 bodov a tým aj putovnú cenu Sĺňavy. Aj druhé miesto
získala Miestna organizácia Piešťany v zložení Hulvan, Sabo, Horňák s počtom bodov 160.
Tretie miesto obsadili rybári zo Žarnovice počtom bodov 160.
V súťaži jednotlivcov o najťažšiu ulovenú rybu prvé miesto získal Kuník z Miestnej
organizácie Piešťany. Ulovil kapra vo váhe 4,30 kg. Najväčší počet rýb a to 6 kusov ulovil
Hunčík zo Žarnovice.
Finančné hospodárenie za rok 1967
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch činili v roku 1967 sumu 24,999.218
Kčs, výdavky boli Kčs 24,159.184. Prebytok hospodárenia v roku 1967 bol 840.033 Kčs.
Rozpočet príjmov bol splnený takto: odvody hospodárskych organizácií 1,346.000 Kčs,
dane a poplatky 1,042.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 2,396.000
Kčs, príjmy z fondu rozvoja a rezerv 72.000 Kčs, plánované dotácie z vyššieho rozpočtu
9,319.000 Kčs, mimoriadne dotácie 700.000 Kčs, subvencie z vyššieho rozpočtu 3,229.000
Kčs, výsledky finančného vysporiadania 88.000 Kčs, prevod prostriedkov do fondu rozvoja
a rezerv počas roka 2,333.000 Kčs, nerozpočtované príjmy 1,256.000 Kčs, úvery od štátnej
sporitelne 432.000 Kčs, zdroje z pobádacích fondov 37.000 Kčs.
Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 1967 bolo nasledovné: stavebníctvo 453.000 Kčs,
doprava 5,499.000 Kčs, miestne hospodárstvo 9,747.000 Kčs, školstvo 3,752.000 Kčs,
kultúra 2,689.000 Kčs, sociálne zabezpečenie 338.000 Kčs, vnútorná správa 1,142.000 Kčs,
všeobecná pokladničná správa 145.000 Kčs.
Akcia „Z“ v roku 1967
V akcii zveľaďovania mesta občania nášho mesta v rámci prijatého socialistického záväzku
z príležitosti 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie odpracovali v roku 1967
celkove 528.450 brigádnických hodín. Tým vytvorili hodnotu diela vo výške 14,062.233 Kčs.
V rámci týchto prác sa previedla úprava Leninovej ulice, Kúpeľného námestia, dokončilo
sa vybudovanie športového areálu pri IV. Základnej deväťročnej škole na Holubyho ulici.
V akcii zveľaďovania dosiahli sa v našom meste v roku 1967 pekné výsledky. Za prvý
polrok 1967 boli Piešťany v rámci súťaže kúpeľných miest na Slovensku na I. mieste, taktiež
v rámci okresu Trnava.
Obchod a cestovný ruch v roku 1967
V roku 1967 nastalo zvýšenie návštevnosti nášho mesta o 3.699 osôb v porovnaní s rokom
1966. Vzrast návštevnosti a rozvoj cestovného ruchu mali kladný vplyv na plnenie úloh
v maloobchodnom obrate.
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1967 činil 290,945.000 Kčs. Z tejto sumy na
reštaurácie a jedálne pripadlo 35,837.000 Kčs, na Zdroj 91,313.000 Kčs, na odevný obchod
17,304.000 Kčs, na drobný tovar 9,487.000 Kčs, na obchod obuvou 17,954.000 Kčs, na obchod
textilom 37,770.000 Kčs, na domáce potreby 17,883.000 Kčs, na nábytok 8,925.000 Kčs, na
drogerie 7,497.000 Kčs, na Klenoty 3,776.000 Kčs, na predajne zeleniny 8,512.000 Kčs, na
uhoľný sklad 7,535.000 Kčs, na Interhotel Eden 5,223.000 Kčs, na Jednotu 10,496.000 Kčs,

na Mototechnu 4,017.000 Kčs, na Slovenskú knihu 1,126.000 Kčs, na Očnú optiku 411.000
Kčs, na Suprafón 406.000 Kčs, na Kožušníctvo 3,266.000 Kčs, na Slovakiu 1,113.000 Kčs,
na hudobné nástroje 976.000 Kčs.
V roku 1967 bolo v Piešťanoch ubytovaných 84.142 osôb, z toho na Československé štátne
kúpele pripadlo 15.440 osôb, na reštaurácie a jedálne 29.577, na Čedok v súkromnom
ubytovaní 4.029 osôb, na Charitný domov 849, na Interhotel Eden 10.920, na Športhotel 1.926 osôb a na Lodenicu 1.211 osôb. Z počtu ubytovaných bolo 10.019 cudzincov.
V predajni Tuzex bola v roku 1967 tržba za 4,135.000 tuzexových korún. Československé
aerolínie prepravili z Piešťan 15.665 osôb.
Poľnohospodárska výroba v r.1967
Poľnohospodárske výsledky v roku 1967 i pri dlhotrvajúcom suchu a nedostatku zrážok
boli vcelku priemerné, až na cukrovú repu, kde boli hektárové výnosy pod obvyklý priemer.
Pôdny fond a členská základňa v roku 1967 sa nezmenili.
Štátnemu výkupu odovzdalo Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch v roku 1967 1200 q
mäsa, 1156 q obilia, 644 q cukrovej repy, 22.000 l mlieka a 28.999 kusov vajec.
Súkromne hospodáriaci roľníci v počte 8 a drobní chovatelia a držitelia v počte 185
obhospodarovali v roku 1967 311 ha pôdy. Štátnemu výkupu odovzdali 295 q jačmeňa,
96 q mäsa, 47.000 kusov vajíčok, 13.000 litrov mlieka, 950 q repy. Pozoruhodné
drobnochovateľské úspechy v roku 1967 dosiahla miestna organizácia chovateľov drobných
zvierat. V roku 1967 odpredali na verejné zásobovanie 25.472 kusov vajíčok, 1.300 kusov
králičích kožiek, 8 kusov kožiek z noriek, 22 kg angorskej vlny a 115 kg hydinového mäsa.
Najviac vajíčok a to 2374 odovzdala Mária Dovžická, najviac králičích kožiek a to 180
odovzdal Jozef Kramárik a 10 kg angorskej vlny odovzdal Rudolf Benedik.
Domová správa
Ku dňu 31. decembra 1967 spravovala Domová správa v Piešťanoch 158 obytných domov
s 1.633 bytovými jednotkami. Tržby v roku 1967 činili celkove 4,607.000 Kčs. Opravy
bytového majetku dodávateľským spôsobom si vyžiadali náklad 2,461.000 Kčs a opravy
vlastnou údržbárskou čatou 982.000 Kčs.
Komunálne služby mesta Piešťany
Mestský národný výbor priamo riadi podnik Komunálne služby mesta Piešťany.
Podnik svoje úlohy za rok 1967 splnil takto: príjmy za výkony činili 7,262.000 Kčs, tržby od
obyvateľstva 5,792.000 Kčs, v práčovni Komunálnych služieb bolo v roku 1967 vyprané 344
ton prádla a vyčistené 114 ton šatstva. V Komunálnych službách mesta Piešťany pracovalo
v roku 1967 218 pracovníkov.
Zamestnanosť v Piešťanoch v roku 1967
V roku 1967 v Piešťanoch došlo k zvýšeniu zamestnanosti len v závode Tesla a to o 374
osôb. V niektorých podnikoch a organizáciách došlo aj k zníženiu počtu zamestnancov.
V obchodnom systéme a v kúpeľníctve stav ostal takmer nezmenený.
V závode Chirana na Vrbovskej ceste pracovalo v roku 1967 spolu 978 zamestnancov, v Tesle

1.830. V priemysle pracovalo 5.724 zamestnancov, v stavebníctve 1.309, v poľnohospodárstve
a lesníctve 1.020, v doprave a spojoch 904 a na ostatných pracoviskách 3.376. V roku 1967
odchádzalo za zamestnaním do iných miest celkove 2.060 osôb. Z priľahlých obcí obvodu
Piešťany odchádzalo za zamestnaním 10.935 obyvateľov, včítane obyvateľov Piešťan.
Rybársky spolok v Piešťanoch
Miestna organizácia Československého spolku rybárskeho v Piešťanoch mala v roku 1967
469 členov, z toho 2 ženy. Pionierov – rybárov bolo 206, teda všetkých rybárov bolo 675.
Organizácia mala 7 odborov: hospodársky odbor, technický odbor, kultúrno-propagačný,
odbor čistoty vôd, disciplinárny odbor, odbor rybolovnej techniky a odbor pre prácu
s mládežou. V roku 1967 bolo ulovených 38.122 kusov rýb v celkovej váhe 23.116 kg.
Z ulovených rýb bolo 1.360 kaprov vo váhe 4.295 kg, 811 lieňov vo váhe 706 kg, 2.242
pleskáčov vysokých vo váhe 2.461 kg, 116 piestov zelenkavých vo váhe 52 kg, 1.868 mrén
vo váhe 1.426 kg, 4.117 jalcov vo váhe 3.077 kg, 14.918 podustiev vo váhe 6.201 kg, 3.851
kusov bielych rýb vo váhe 666 kg, 886 šťúk vo váhe 1.500 kg, 811 zubáčov vo váhe 1.269
kg, 5.506 ostriežov vo váhe 428 kg a 313 uhorov vo váhe 195 kg, 38 sumcov vo váhe 238
kg, 256 nosáľov vo váhe 132 kg, 484 mreňov vo váhe 211 kg, 166 boleňov vo váhe 237 kg,
73 karasov vo váhe 47 kg, 167 pstruhov potočných vo váhe 55 kg, 39 pstruhov duhových
vo váhe 13 kg.
Najväčšie množstvo rýb v roku 1967 ulovil Pavol Zaťko a to 2.267 kusov vo váhe 460 kg.
Najväčší úlovok mal Ambróz Hubáček, ktorý ulovil sumca o váhe 22 kg.
21. augusta 1967 bol usporiadaný V. ročník Pionierskych pretekov v praktickom rybolove.
Pretekov sa zúčastnilo 52 pionierov a ulovili 72 kusov rýb vo váhe 6,25 kg. Preteky sa
konali na Váhu. Predsedom rybárskeho spolku v Piešťanoch v roku 1967 bol Viliam Heger,
tajomníkom Emil Tlstovič, hospodárom Jaroslav Tlstovič.
Stavby v roku 1967
Decentralizovaná investičná výstavba v Piešťanoch v roku 1967 sa uskutočnila v sume
41,391.000 Kčs. Pokračovalo sa vo výstavbe závodu Tesla, reumatologického ústavu
Balnea Palace, hotela Magnólia, hotelovej školy, poľnohospodársko-technickej školy a V.
Základnej deväťročnej školy v sídlisku Prednádražie. Na sídlisku Prednádražie sa pristúpilo
k výstavbe 15 triednej učňovskej školy. V oblasti Červená veža a jazera Sĺňava zahájila
sa výstavba podnikových rekreačných objektov a to pre podnik Západoslovenský mäsový
priemysel o kapacite 60 lôžok a pre Priemstav tiež o kapacite 60 lôžok. Pokračovalo sa
tiež vo výstavbe nového závodu ČSAD, vo výstavbe plynovej priemyselnej pekárne. Ďalej
sa pracovalo na výstavbe sídliska Prednádražie II., na sídlisku Floreát sa pokračovalo pri
ukončení výstavby vodnej nádrže pred obchodnou jednotkou, tiež na výstavbe osvetového
strediska.
Reštaurácie a jedálne Trnava pokračovali v generálnej oprave Victórie Regie. Investičná
výstavba podnikov riadených MsNV v Piešťanoch si vyžiadala v roku 1967 náklad 6,475.300
Kčs. Vystavil sa prístavný mostík, previedla sa plynofikácia záhrady, plynofikácia centrálnej
zberne, zriadila sa čistiarňa šiat. Bola vybudovaná fontána v centrálnom parku, prikročilo sa
ku stavbe hudobného pavilónu, vybudovala sa lávka pre peších cez vážsky kanál, príjazdná
cesta na Sĺňavu a výstavba mosta, parkovisko na ulici kpt. Nálepku a vonkajšie úpravy pri
Lodenici.

Zaviedlo sa osvetlenie Sĺňave, Červenej veži, Holubyho ulici, chodník na Vrbovskej ceste
a cesta na Ružovej a Dlhej ulici. V roku 1967 prevádzala sa výstavba vodovodu v uliciach
Detvianska, Leninova, Domkársky rad, Bajzova, Bottova, Holubyho, Díčova a prepoj na
Pioniersku, Čuleňovu a Sibírsku.
V roku 1967 sa vybudovalo 106 vodovodných prípojek. Na ulici Bodona sa budovala
kanalizácia. Kanalizačných prípojek sa vybudovalo 56. V roku 1967 sa dokončilo 195 bytov,
z toho bolo 51 štátnych, 102 družstevných, 12 družstevných svojpomocných, 30 súkromných.
Rozostavaných bytov bolo 218, z toho 40 družstevných, 44 svojpomocných podnikových
a 134 súkromných. V roku 1967 bolo na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch 495
žiadostí o pridelenie bytu.
Esperantisti na Bezovci
Z podnetu esperantského krúžku pri Závodnom výbore ROH Chirana bolo v dňoch 4. a 5.
marca na Bezovci stretnutie slovenských esperantských krúžkov. Zišlo sa vyše 40 účastníkov,
ktorí diskutovali o problémoch rozšírenia esperantského hnutia na Slovensku a o spolupráci
medzi esperantskými krúžkami v našej republike.
Stretnutie
Dňa 17. marca 1967 o 19. hod. zišli sa v bratislavskej kaviarni Olympia rodáci z Piešťan,
ktorí žijú a pracujú v Bratislave. Stretnutie, na ktorom sa zišlo do 200 Piešťancov, bolo
veľmi srdečné. Na stretnutí boli prítomní viacerí funkcionári Mestského národného výboru
v Piešťanoch na čele s predsedom Štefanom Kubom. Prítomní boli aj niektorí vedúci
piešťanských závodov.
Il 18 s odznakom Piešťan
Na linkách našej leteckej spoločnosti pre medzinárodnú dopravu lieta Il 18,
deväťdesiatpäťmiestne štvormotorové turbovrtulové lietadlo, ktoré na svojom trupe má
i znak Piešťan – zlatého barlolamača na okrúhlom modrom poli. 10. mája 1967 na
bratislavskom letisku sa konal krst lietadla so znakom Piešťan. Prítomní boli generálny
riaditeľ Československých aerolínií Jozef Karlík, riaditeľ Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Ján Baláž, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
Štefan Kubo, predseda Mestského výboru KSS Jozef Košinár a osemčlenná posádka lietadla
s kapitánom Ferdinandom Hoffmannom. 10. mája popoludní bol výhliadkový let nad
Piešťanmi a v ďalších dňoch už lietadlo lietalo na medzinárodných linkách.
Nakrúcanie filmu v Piešťanoch
V máji 1967 nakrúcali filmári v Piešťanoch a to po celý týždeň celovečerný film „Vreckári“.
Film nakrúcal režisér Ľudovít Filan s kameramanom Tiborom Biathom. Vo filme vystupuje
vreckár Arpád vo fiktívnej krajine Santere. Sú to tragikomické podobenstvá o postavení
človeka v modernom svete. V hlavných úlohách filmu účinkujú Ctibor Filčík, poľská herečka
Terézia Tušinská, Rudolf Deyl, Jiří Hollý a Július Vašek. Zábery z Piešťan sú z priestranstva
pred Thermia Palace, z amfiteátru a z nábrežia okolo oboch mostov.

Pošta „4“ v Piešťanoch
Najnovšiu poštovú prevádzku „Poštu 4“ otvorili 1. júna 1967 na Floreáte. Poskytuje všetky
bežné druhy poštových služieb.
Fínska redaktorka na liečení v Piešťanoch
V júni 1967 liečila sa v piešťanských kúpeľoch fínska redaktorka druhého najväčšieho
fínskeho denníka UUsi Suomi pani Eva Haapakoski z mesta Turku. V Piešťanoch sa jej
najviac páčila príroda a pomerné ticho.
Atraktívna lodná kaviareň
Piešťany kúpili starú riečnu loď z Vltavy a po oprave a premaľovaní ju zakotvili vo Váhu.
Na tomto „piešťanskom delfínovi“ zriadili trnavské Reštaurácie atraktívnu reštauráciu
a bar, ktoré majú spolu okolo 90 stoličiek. V reštaurácii, zaradenej do II. cenovej skupiny, sa
podávajú chutné rybie jedlá a niektoré námornícke nápoje.
Návštevy
V júli 1967 navštívil Piešťany námestník generálneho riaditeľa Unesco pán Adisešin;
v Piešťanoch ho privítal riaditeľ kúpeľov MUDr. Ján Baláž. V Piešťanoch sa zastavili členovia
Urbanistickej sekcie Medzinárodnej organizácie architektov, ktorí sa zúčastnili na pražskom
svetovom kongrese architektov. Pri tejto príležitosti v herni Thermie inštalovali i malú
výstavku o rozvoji Piešťan i niektorých ďalších slovenských kúpeľov. Hostia so záujmom si
prezreli výstavku. Liečebné zariadenia kúpeľov a budúce nové centrum Kúpeľného ostrova
si prezrela delegácia oblastnej vlády a parlamentu Sardínie. Menom zamestnancov kúpeľov
delegáciu pozdravil riaditeľ kúpeľov MUDr. Ján Baláž.
Heinola – Piešťany
V dňoch 19. až 22. júla 1967 navštívil Piešťany starosta fínskeho kúpeľného mesta Heinola
pán Salmi s manželkou a tajomník mesta pán Karttunen s manželkou. S predsedom Mestského
národného výboru v Piešťanoch Štefanom Kubom, riaditeľom Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Jánom Balážom a ďalšími predstaviteľmi mesta prerokovali
možnosti nadviazania družobného styku oboch miest podľa zásad, vytýčených Svetovou
federáciou družobných miest, ktorá jestvuje v Paríži pod priamou záštitou Organizácie
spojených národov a Unesco.
Popri prehliadke mesta, kúpeľov a zaujímavostí na okolí Piešťan, návšteve Piešťanského
festivalu a ďalšom programe sa zástupcovia oboch miest dohodli na spoločných bodoch, podľa
ktorých by sa mala družba oboch miest v budúcnosti rozvíjať. Predovšetkým Heinolčania
i Piešťanci mali záujem o pravidelný a úzky styk lekárov a ostatného zdravotníckeho
personálu i pracovníkov z ostatných odborov, ďalej o výstavy umeleckých diel, kultúrne
podujatia, vzájomné športové stretnutia a výmennú rekreáciu detí. Heinola je 14 tisícové
mesto, a ako o ňom fínski hostia povedali, mestom nemocníc a škôl i známym fínskym
klimatickým strediskom pre liečenie reumy. Na záver štvordňovej návštevy predstaviteľov
Heinoly v Piešťanoch sa obe strany dohodli, že družobnú zmluvu podpíšu vo Fínsku
v septembri 1967.

Návšteva z Indie
V auguste 1967 navštívila Piešťany pani Yamini Krishnamurti, jedna z najlepších súčasných
predstaviteliek klasického indického tanca. Vzácnemu hosťovi sa dostalo srdečného prijatia
tak od zamestnancov kúpeľov ako aj od kúpeľných hostí.
V októbri 1967 fínsky minister vnútra pán Matti Vütana, ktorý navštívil Československo,
prišiel spolu s ministrom zdravotníctva dr. Josefom Plojharom na návštevu do Piešťan.
Stretnutie dvojčiat
V dňoch 9. a 10. septembra 1967 uskutočnilo sa v Piešťanoch celoštátne stretnutie dvojčiat. Na
stretnutie prišlo 75 dvojíc. Hlasovaním divákov boli uznané za najkrajšie a najpríjemnejšie
dvojčatá 24 ročné sestry, chemické inžinierky a piešťanské rodáčky, Viera a Viola Gavorová.
Životné jubileum
Dňa 9. októbra 1967 oslávil v dobrom zdraví a plnej pracovnej sile svojich 70 rokov MUDr.
Ľudovít Torma, najstarší kúpeľný lekár v Piešťanoch. MUDr. Torma začal pracovať ako
kúpeľný lekár v Piešťanoch od r. 1926. Jeho prvým pôsobiskom bola robotnícka liečebňa
Pro labore. R. 1934 založil Dr. Torma spolu s Dr. Hálom, Dr. Poničanom a Dr. Vámošom
v Piešťanoch Zväz priateľov ZSSR a bol jeho prvým predsedom. Od r. 1939 pracoval
v ilegalite, bol členom výzvedného centra v Piešťanoch, ktoré viedol pplk. Famferra. R.
1942 Dr. Tormu zatkli a bez súdu bol vo väzení až do roku 1944. S pomocou priateľov
sa dostal z väzenia, ale i potom sa musel ukrývať až do oslobodenia. Dr. Torma bol prvý
lekár v Československu, ktorý dostal zlatú medailu „Za zásluhy“ v Slovenskom národnom
povstaní.
Zemetrasenie v Piešťanoch
3. decembra 1967 bolo v Piešťanoch zemetrasenie slabšej intenzity. Materiálne škody
neboli žiadne. Piešťany ležia na území zemetrasnej oblasti, ktorá má epicentrum na rozhraní
Trnavského a Senického okresu. Zemetrasenie sa tu vyskytuje dosť pravidelne, každých asi
30 rokov.
Doc. Dr. Ivan Stodola – národný umelec
Dňa 11. decembra 1967 na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch sa udiala slávnostná
udalosť: povereník SNR pre kultúru a informácie doc. Štefan Brenčič odovzdal zaslúžilému
umelcovi MUDr. Ivanovi Stodolovi titul Národný umelec. Toto vysoké štátne vyznamenanie
mu udelil prezident republiky za celoživotné literárno-dramatické dielo. Ivana Stodolu
pri príležitosti jeho vyznamenania prišli pozdraviť predstavitelia politického a kultúrneho
života. Za Zväz slovenských spisovateľov mu blahoželal Peter Karvaš a v mene divadelných
umelcov ho pozdravil Ivan Thurzo, riaditeľ Slovenského národného divadla. MUDr. Ivan
Stodola písal satiru, v ktorej sa vysmieval slovenskej malomeštiackej spoločnosti, ňou smelo
kritizoval aj ľudáctvo a fašizmus. Jeho hry aj dnes sa tešia veľkej obľube.
Vyznamenanie docenta MUDr. Siťaja
V decembri 1967 udelil prezident republiky na návrh vlády štrnástim významným lekárom
medaily Jána Evangelistu Purkyně. Medzi vyznamenanými lekármi bol i riaditeľ Výskumného
ústavu reumatických chorôb v našom meste docent MUDr. Štefan Siťaj, Dr.Sc.

Barle do múzea
Štátne kúpele Piešťany postúpili roku 1967 Balneologickému múzeu v Piešťanoch obsah
niekoľkých starých vitrín, nachádzajúcich sa na chodbe kúpeľov Irma. Vitríny obsahujú
zaujímavú zbierku rozmanitých starých barlí, ktoré po vyliečení zanechali v kúpeľoch vďační
pacienti z celého sveta. V zbierke je aj barla slávnej filmovej hviezdy Henny Portenovej,
ktorá sa v roku 1928 liečila v Piešťanoch.
Okrem barlí obsahujú vitríny aj staré fľaše s nálepkami minerálnych vôd a rozmanité výrobky
z liečby prácou.
Občania cigánskeho pôvodu
V meste Piešťany žilo v roku 1967 23 rodín občanov cigánskeho pôvodu, v ktorých žilo 118
občanov, z toho 68 detí do 18 rokov. Títo občania z väčšej časti sa už prispôsobili podmienkam
socialistického spolunažívania. 9 rodín má vlastné a vyhovujúce byty. Vo väčšine rodín
dosahuje bytová hygiena úroveň ostatných občanov, sú však aj prípady nevyhovujúcich
bytových pomerov a najmä bytovej hygieny. 8 rodín ešte vždy porušovalo zásady občianskeho
spolunažívania a dopustilo sa trestnej činnosti, najmä krádeží a výtržníctva.
Oddelením verejnej bezpečnosti bolo v roku 1967 stíhaných pre previnenia a trestné
činy 21 osôb cigánskeho pôvodu. V školskom roku 1966/67 navštevovalo základnú
deväťročnú školu v meste celkove 48 detí občanov cigánskeho pôvodu. Z nich prospelo
30 žiakov a neprospelo 18. V roku 1967 sa vytvorila pri rade Mestského národného výboru
v Piešťanoch Komisia pre riešenie otázok občanov cigánskeho pôvodu. Predsedom komisie
je major Michálek, tajomníkom Michal Šugra a členmi komisie Rudolf Kvasnica, Rudolf
Beták, Walter Schwartz, Emil Pavlík, Mária Barančíková, dr. Bertoli, Mária Zaťková a Anna
Sumerová.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch činil v roku 1967 celkove
1.304 postelí.
Počet odliečených pacientov.
V liečebných domoch Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1967
ústavne bolo odliečených 14.162 pacientov. Z toho bolo 2.592 cudzincov.
Zahraniční pacienti.
Rozdelenie zahraničných pacientov podľa národnosti.
V roku 1967 prišli do Piešťan pacienti z 37 kapitalistických a 7 socialistických štátov. Zo
socialistických štátov sa liečilo v Piešťanoch 602 pacientov a to z Bulharska 3, z Juhoslávie
4, z Maďarska 27, z Nemeckej demokratickej republiky 483, z Poľska 60, z Rumunska 12
a zo Sovietskeho zväzu 14.
Z kapitalistických štátov bolo 1.990 pacientov a to z Anglicka 59, z Belgicka 37, z Dánska
204, z Fínska 158, z Francúzska 14, z Grécka 1, z Holandska 11, z Luxemburska 4, z Nórska
3, z Nemeckej spolkovej republiky 276, z Rakúska 650, zo Švajčiarska 28, zo Švédska 128,
z Talianska 9, z Argentíny 3, z Brazílie 4, z Chile 1, Equadoru 1, z Kanady 38, z Peru 1,

z Uruguay 2, zo Spojených štátov severoamerických 238, z Venezuely 2, zo Zjednotenej
arabskej republiky 2, z Južnej Afriky 6, z Líbye 3, z Cypru 1, z Iraku 5, z Iranu 1, z Izraela
32, z Indie 1, z Kuwaitu 46, z Libanonu 3, z Turecka 7, z Austrálie 9, z Nového Zélandu 1.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch poskytli v roku 1967 pacientom okolo 605.000
procedúr a 200.000 výkonov liečebného telocviku. Hojne bolo navštívené aj kúpalisko Eva,
navštívilo ho celkove 310.000 ľudí.
Významní pacienti zo zahraničia
Roku 1967 v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch liečili sa títo významní
pacienti: Gyulai Kállay, predseda vlády Maďarskej ľudovej republiky, Dahl Ejnar, poslanec
švédskeho parlamentu, sovietsky redaktor Nikolaj Kačurovský, veliteľ štábu brigády
Čapajeva počas Slovenského národného povstania, Johann Schnetze, minister spojov
z Nemeckej demokratickej republiky, sovietsky spisovateľ litovskej národnosti Mykolas
Sluckis, švédska redaktorka Eva Hapaakoski z Turku, maršal Sovietskeho zväzu Jeremenko,
prvý námestník generálneho riaditeľa Unesco pán M.S. Adisheshia, slovenský spisovateľ
Dominik Tatarka.
6. októbra 1967 piešťanské kúpele navštívila fínska zdravotnícka delegácia, vedená fínskym
ministrom vnútra Matti Viitanom. Naše kúpele navštívil aj československý minister
zdravotníctva dr. Josef Plojhar.
Investície a generálne opravy
Na investície a generálne opravy v roku 1967 vynaložili Československé štátne kúpele
v Piešťanoch okolo 12,500.000 Kčs. Z tejto sumy 9,100.000 Kčs sa vynaložilo na výstavbu
reumatologického ústavu a balneoterapie v Piešťanoch, ostatok na generálne opravy a na
zakúpenie nových prístrojov a zariadení.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
V roku 1967 dosiahlo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch dobré výsledky vo
svojej bohatej a mnohotvárnej činnosti. Dobré výsledky dosiahlo najmä na úseku politickovýchovnom a a kultúrno-spoločenskom. Boli to hlavne cyklické formy prednášok – Ľudové
akadémie, besedy, oslavy významných výročí. Veľký podiel malo aj na dôstojných oslavách
50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a to hlavne bohatým cyklom koncertov
a podujatí, zvaných „Kvety priateľstva“, v rámci ktorých vystúpili aj umelci zo Sovietskeho
zväzu. Ďalej to bol úspešný priebeh XII. Piešťanského festivalu a Letných hier.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch získalo pochvalné uznanie od Slovenskej
národnej rady a to za úspešné uvádzanie výchovných koncertov pre mládež, ktorých
v roku 1967 bolo 26. Kladne treba hodnotiť aj estrádne a zábavné programy, ktorých
kvalita sa v roku 1967 podstatne zvýšila a to tým, že sa Kultúrne a spoločenské stredisko
v Piešťanoch stalo členom Pragocentra, ktoré združuje všetky kultúrne a spoločenské
strediská v Československu. Aj mesačník Kultúra v Piešťanoch v roku 1967 dosiahol dobrú
úroveň a zvýšil sa oň záujem odberateľov. Relácie rozhlasu po drôte našli obľubu u občanov
Piešťan, o čom svedčí to, že koncom roka 1967 sieť poslucháčov po drôte sa zvýšila až na
3.500.
V roku 1967 sa značne zvýšila činnosť kurzov. U dospelých poslucháčov vzrástol hlavne
záujem o jazykové kurzy. Vyučoval sa v nich jazyk nemecký, francúzsky, anglický

a esperanto. Ďalej boli to kurzy hudobnej výchovy. Úspešnú činnosť vyvíjali aj krúžky,
najmä Kruh priateľov umenia, ktorý v roku 1967 mal vyše 300 členov. Za účelom rozvíjania
estetickej úrovne obyvateľov nášho mesta Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
usporiadalo 10 výstav.
Z iniciatívy Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch sa v roku 1967 založilo
viac menších súborov Ľudovej umeleckej tvorivosti, hlavne pri Mestskom výbore
československého zväzu mládeže a pri Závodnom výbore ROH pri Československých
štátnych kúpeľoch v Piešťanoch. Kultúrne a spoločenské stredisko aj v roku 1967 úspešne
spolupracovalo aj s ostatnými kultúrnymi zariadeniami a podnikmi v meste.
Osobitnú pozornosť venovalo Kultúrne a spoločenské stredisko výstave plastík – I. trienále
slovenského sochárstva v Piešťanoch, jednej z najväčších výstav slovenského výtvarného
umenia, na ktorom sa zúčastnilo vyše 30 autorov s vyše 60 dielami. Kultúrne a spoločenské
stredisko spolupracovalo aj pri uskutočnení medzinárodného sochárskeho sympózia
v technikách dreva, ktoré sa konalo po prvýkrát v roku 1967 v Moravanoch nad Váhom.
Okrem sekretariátu Piešťanského festivalu boli pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku
v Piešťanoch vytvorené aj pre tieto dve významné akcie ďalšie dva sekretariáty.
Celkove v roku 1967 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uskutočnilo 82 podujatí,
na ktorých sa zúčastnilo 48.000 návštevníkov; tržby činili 711.000 Kčs.
Činnosť kultúrneho oddelenia Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku
1967
Kúpeľný orchester odohral v roku 1967 spolu 84 koncertov, ktoré si vypočulo okolo 50.000
pacientov a občanov nášho mesta.
Veľmi veľkej obľube sa tešili estrádne a operné programy a operné koncerty popredných
bratislavských umelcov. Tieto akcie v počte 25 sa poriadali v Slovane, v Thermii a v Pro Patrii.
Predstavenia videlo okolo 4.000 pacientov. Ďalej sa pravidelne konali lekárske a populárnovedecké prednášky, premietanie filmov, divadlo, vychádzky a zájazdy, návštevy múzea.
Knižnica v roku 1967 bola viac navštevovaná ako po minulé roky. Knižný fond kúpeľnej
knižnice obsahuje okolo 10.000 kníh. V roku 1967 kúpeľná knižnica mala 10.126 čitateľov.
Letné hry v roku 1967
V rámci Letných hier v roku 1967, ktoré prebiehali od mája do septembra, boli predstavenia
činohier a operiet ako i vystúpenia tanečných a speváckych súborov. Najprv bol tradičný
týždeň operiet z Prešova, Nová scéna uviedla operetu F. Frimmla Rosie Marie. Významné
bolo vystúpenie orchestra Acker Bilka z Veľkej Británie a to 16. júla 1967, na ktorom sa
zúčastnilo 1750 ľudí. Dňa 20. augusta uviedlo Slovácke divadlo z Uherského Hradišťa
drámu Maryša.
26. augusta vystúpil poľský súbor piesní a tancov pod názvom Červené gitary. V súbore
ako sólistka účinkovala Eva Pilarová. V rámci Letných hier 1967 vystúpil aj populárny
džezový orchester Dutch Swing College Band z Holandska a anglický dievčenský orchester
Ivy Penson so sólistkou Manuelou. 3. septembra 1967 bol na programe Karel Vlach so
svojím orchestrom. Ako sólisti účinkovali Yvetta Simonová, Milan Chladil, Jana Petrů
a Lilka Ročáková.

Festivalové filmy v roku 1967
Prehliadka festivalových filmov v Piešťanoch v roku 1967 bola od 29. júla do 8. augusta.
Premietli sa tieto filmy: Viva Maria, taliansky film, Dievča s troma ťavami, československý
film, Dákovia, rumunský, Svadba ako remeň, československý, Pozor na auto, sovietsky,
Tá naša písnička česká, československý, Včera, dnes a zajtra, taliansky, Uhorský nábob,
maďarský, Pahorok, francúzsky, Vojna a mier, sovietsky. Návštevnosť na festivalových
filmoch bola 10.893 osôb a tržby 76.269 Kčs.
Výstavy v roku 1967
V roku 1967 sa uskutočnili v Piešťanoch tieto výstavy: v januári 1967 – výstava výtvarníkov
– amatérov z Piešťan. Vo výstavnej sieni kina Moskva vystavovali svoje diela G. Gašparová,
M. Hrabina, J. Košinár, O. Nenutil, R, Orviský, J. Radošinský, J. Vančo, J. Vavro a J.
Kálnický.
Od 20. januára do konca mesiaca bola výstava z prác nevidiacich. Vo februári bola Komorná
výstava malieb amatérskeho výtvarníka Adolfa Kubrického. V marci 1967: výber portrétov
z XIX. storočia zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave. Júl, august 1967: sochárska výstava
Socha piešťanských parkov na Kúpeľnom ostrove.
September 1967: výstava z tvorby akademickej maliarky Anny Piksiades v sieni
Napoleonských kúpeľov. Október 1967: výstava obrazov Remiky Biskupskej a súčasne
keramiky Aleny Burianovej z Bratislavy.
November 1967: výstava k 50. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Ďalej bola
výstava žiackych prác výtvarného odboru Ľudovej školy umenia v Piešťanoch a výstava
„Moderné poľské umenie“.
Výstavy navštívilo okolo 14.000 občanov a kúpeľných hostí nášho mesta.
Zdravotný stav obyvateľstva
Zdravotnícke služby pre mesto Piešťany sa poskytujú v štátnych zariadeniach nemocnice,
polikliniky, územných a závodných obvodoch. Celkový počet lekárov, ktorí v roku 1967
poskytovali zdravotné služby, bol 86. V roku 1967 bol zriadený nový územný obvod
polikliniky, takže všetkých obvodov bolo 7. Od januára do konca augusta 1967 vyskytli
sa tieto infekčné choroby: osýpky – 113 prípadov, plané neštovice – 75 prípadov, šarlach
– 24 prípadov, infekčná žltačka – 11 prípadov, zápal príušnice – 7 prípadov. U dospelého
obyvateľstva prevládali v jarných mesiacoch chrípkové onemocnenia a horúčkové stavy.
V letných mesiacoch sa dostali na prvé miesto úrazy, pri ktorých prevládajúcu úlohu mali
dopravné úrazy na cestách. Od januára do konca augusta bolo 2.275 prípadov chrípky, 1.339
prípadov prudkých zápalov mandlí a 1.493 úrazov. Počet neodpracovaných dní zapríčinených
ochorením bol 216.000.
Miestny ľudový súd
Miestny ľudový súd v Piešťanoch prejednal v roku 1967 167 prípadov. Najviac priestupkov
sa dotýkalo nedodržiavania zásad socialistického spolunažívania medzi majiteľmi domov
a ich nájomníkmi. Miestny ľudový súd v roku 1967 riešil 88 prípadov tohto rázu.
Na druhom mieste boli previnenia proti osobnému vlastníctvu a to 35 prípadov. 21 prípadov
sa dotýkalo poškodenia majetku v socialistickom vlastníctve. Miestny ľudový súd pri riešení

jednotlivých prípadov vyslovil v 64 prípadoch verejné pokarhanie, v 40 prípadoch uložil
peňažitú pokutu v celkovej sume 4.000 Kčs.
Komisia pre ochranu verejného poriadku prejednala 105 prípadov. Aj tu najviac prípadov sa
dotýkalo porušovania zásad socialistického spolunažívania, celkove sa vyskytlo 93 prípadov.
Školstvo v Piešťanoch
V školskom roku 1966/67 bol na školách v Piešťanoch tento stav:
Stredná hotelová škola v Piešťanoch: profesorov a učiteľov bolo 38, z toho 22 žien. Tried
bolo 35, študentov denného štúdia 542, študujúcich popri zamestnaní 483. Na Strednej
hotelovej škole maturovalo v školskom roku 1966/67 celkove 68 žiakov. Riaditeľom školy
je Ing. Jozef Kočár, zástupcovia riaditeľa sú Ľudovít Vitko a Ing. Juraj Halmay.
Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Piešťanoch. V školskom roku 1966/67 na škole
vyučovalo 31 profesorov, z toho bolo 9 žien. V 17 triedach bolo 536 žiakov, večerné štúdium
navštevovalo 32 žiakov. Koncom školského roku maturovalo 153 žiakov. Riaditeľom školy
je Ján Chlapík, zástupcom riaditeľa Róbert Benda.
Priemyselná škola elektrotechnická. V školskom roku 1966/67 na škole vyučovalo 6
profesorov, z toho boli 2 ženy. Na dennom štúdium boli 3 triedy. Žiakov denného štúdia
bolo 100 a večerného 67. Maturovalo 13 žiakov večerného štúdia. Riaditeľom školy je Ing.
Tibor Vadrna.
Učňovská škola v Piešťanoch. Riaditeľom školy je Emil Seč, zástupcom riaditeľa Jozef
Rehuš a Štefan Kupka. Na škole vyučuje 22 učiteľov, okrem nich 39 externých učiteľov.
V školskom roku 1966/67 navštevovalo školu 900 žiakov, z toho 283 dievčat. Učebných
odborov je 17. V učebnom odbore strojný zámočník bolo 125 žiakov, z toho 9 dievčat,
v učebnom odbore nástrojár 54 žiakov, z toho 8 dievčat, v odbore sústružník kovov 61 žiakov,
z toho 21 dievčat, frezár 71 žiakov, mechanik 20 žiakov, z toho 6 dievčat, elektromechanik
135 žiakov, z toho 19 dievčat, inštalatér 29 žiakov, maliar a natierač 48 žiakov, lakovník
27 žiakov, stolár 45 žiakov, pletiarka 35 žiačok, nastavovač pletiarskych strojov 6 žiakov,
krajčírka 75 žiačok, predavač potravinárskeho tovaru 45 žiakov, z toho 42 dievčat, čašník servírka 47 žiakov, z toho 25 žiačok, kuchár 22 žiakov, z toho 11 dievčat. Všetkých učiteľov
bolo 61, z toho 19 žien.
V školskom roku 1966/67 bolo v Piešťanoch 5 základných deväťročných škôl, ktoré spolu
mali 119 tried a 3.886 žiakov.
I. Základná deväťročná škola v Piešťanoch. Na škole vyučovalo 32 učiteľov, z toho 24
žien. V 25 triedach bolo 872 žiakov. Riaditeľom školy je Peter Poprac, zástupcovia Oľga
Makarová a Mária Barančíková.
II. Základná deväťročná škola v Piešťanoch. Na škole v školskom roku 1966/67 vyučovalo
38 učiteľov, z toho 30 žien. V 26 triedach bolo 783 žiakov. Riaditeľom školy je Michal
Sebedínsky, zástupcom riaditeľa Vladimír Beňačka.
III. Základná deväťročná škola v Piešťanoch. Na škole vyučovalo 25 učiteľov, z toho bolo 18
žien. V 18 triedach bolo 475 žiakov. Riaditeľom školy je Jozef Čermák, zástupcom riaditeľa
je Ľudovít Jahoda.
IV. Základná deväťročná škola v Piešťanoch. V školskom roku 1966/67 na škole vyučovalo
42 učiteľov, z toho bolo 33 žien. V 27 triedach bolo 866 žiakov. Riaditeľom školy je Emil
Záhoranský, zástupcom riaditeľa Anton Archel a Emil Pavlík.
V. Základná deväťročná škola v Piešťanoch. Na škole vyučovalo 33 učiteľov, z toho 26 žien.

V 26 triedach bolo 890 žiakov. Riaditeľom školy je Ján Valapka, zástupcami riaditeľa sú
Silvester Glos a Margita Šebová.
Ľudová škola umenia v Piešťanoch.
Ľudová škola umenia v Piešťanoch je úplnou ľudovou školou umenia so všetkými štyrmi
odbormi. V školskom roku 1966/67 mala škola v priemere 908 žiakov. Hudobný odbor mal
505 žiakov, výtvarný 189, literárno-dramatický 119 a tanečný 95 žiakov. Škola má vysunutú
triedu vo Vrbovom s oddelením klavírnym a sláčikovým.
Pri výtvarnom odbore bola zriadená experimentálna trieda výšivkárska. V tejto triede
okrem akademickej maliarky vyučovala i jedna pracovníčka Piešťanky ako externá sila.
Vyučujúcich bolo 34, z toho traja externí učitelia a z iných škôl 19 učiteľov.
V priebehu školského roka bolo 45 verejných vystúpení. Boli to samostatné koncerty žiakov
hudobného odboru, tanečného odboru a výstavy žiackych prác výtvarného odboru. Viaceré
výtvarné práce žiakov boli vybrané Výskumným ústavom pedagogickým v Prahe pre
zahraničnú reprezentáciu.
Riaditeľom školy je Juraj Borodáč, zástupcom riaditeľa Vojtech Fajta.
V školskom roku 1966/67 boli v Piešťanoch tieto materské školy:
Materská škola na ulici Československej armády. V dvoch triedach bolo 78 detí a štyri
učiteľky. Riaditeľkou je Anna Švecová.
Materská škola na Floreáte, Hlavná ulica. Počet detí 72, 2 triedy a 3 učiteľky. Riaditeľkou
je Cecília Bolerázska.
Materská škola Gottwaldove sady. Počet detí 107, 3 triedy, 5 učiteliek.
Materská škola na Pavlovovej ulici. Počet detí 34, jedna trieda, 2 učiteľky.
Materská škola na Žilinskej ulici. Počet detí 98, triedy 3, učiteliek 5. Riaditeľkou je
Petrovičová.
Materská škola Prednádražie. Počet detí 140, 4 triedy, 8 učiteliek. Riaditeľkou školy je
Helena Holičková.
Materská škola pri Chirane. Počet detí 59, 2 triedy, 3 učiteľky. Riaditeľkou je Margita
Pitoňáková.
V Piešťanoch sú ešte tieto školy:
Osobitná škola v Piešťanoch. Škola mala 2 triedy, 30 žiakov a troch učiteľov. Riaditeľkou
školy je Božena Šimovičová.
Škola pri Detskom rehabilitačnom ústave Pro Patria. Škola mala 6 tried, 80 žiakov a 5
učiteľov. Riaditeľom školy je Pavol Riška.
Základná deväťročná škola pri Detskom neurologickom ústave v Piešťanoch, Zelený strom.
Škola mala 4 triedy, 60 žiakov a troch učiteľov. Riaditeľkou školy je Matilda Plešková.
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch uskutočnil v roku 1967 celkove 181 podujatí
metodického a masovo-politického charakteru. Podujatí sa zúčastnilo asi 19.091 detí.
V priebehu celého roku pracovalo 24 záujmových krúžkov, ktoré navštevovalo 474 detí.
V krúžkoch nadobudli množstvo zručností a návykov z rôznych odborov umeleckého,
športového, technického a prírodovedného smeru.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
V roku 1967 Balneologické múzeum v Piešťanoch si prezrelo okolo 17.000 návštevníkov.

Hromadných výprav bolo 165. Na vstupnom sa vybralo 8.100 Kčs. Aj v roku 1967 venovali
pracovníci múzea hlavnú pozornosť prieskumu, zberu a odbornému zdokumentovaniu
muzeálneho materiálu. V roku 1966 pribudlo v múzeu 445 muzeálnych prírastkov. V roku
1967 pracovníci múzea sa sústredili hlavne na vypracovanie libreta nových expozícií.
V januári 1967 v múzeu bola inštalovaná výstavka o liečebnom telocviku v slovenských
kúpeľoch. V apríli 1967 bola inštalovaná výstava obrazov pod názvom: Portréty mestskej
galérie v Bratislave z 18. a 19. storočia. Koncom roka v múzeu bola ešte výstava Bratislava
- hlavné a korunovačné mesto. V novej lekárni inštalovali pracovníci múzea propagačný
výklad ukážok z fondov múzea a tiež vo vitríne na chodbe kúpeľov Irma sa inštalovali
ukážky z muzeálnych zbierok.
V publikačnej činnosti uverejnili pracovníci múzea dva odborné články, tri zprávy o činnosti
múzea a dali do tlače almanach, ktorý vyšiel koncom roku 1967. Okrem zprávy o činnosti
múzea za rok 1967 boli v ňom uverejnené 4 odborné články.
Balneologické múzeum v Piešťanoch úzko spolupracovalo v roku 1967 s tými múzeami,
v obvode ktorých sú významnejšie kúpele. Boli to múzeum Tatranského národného parku,
Šarišské múzeum v Bardejove, Liptovské múzeum v Ružomberku, Vlastivedné múzeum
v Bojniciach, Mestské múzeum v Trenčíne a múzeum v Karlových Varoch.
Kino Moskva
Počet predstavení v kine Moskva bol v roku 1967 celkove 891. Návštevníkov predstavení
bolo 185.595. Ročná tržba kina činila 798.200 Kčs.
Dňom 16. augusta 1967 sa začala rekonštrukcia kina Moskva, jeho prestavba na
panoramatické, preto v kine sa nepremietalo, ale v prírodnom kine až do začiatku decembra.
Mestská ľudová knižnica
Ku dňu 31. decembra 1967 obsahoval knižný fond Mestskej ľudovej knižnice 35.937 kníh.
V roku 1967 knižnica vyradila zastaralé a neaktuálne knihy v počte 5.357 zväzkov a kúpila
3.2789 kníh.
Z celkového knižného fondu je 20.020 zväzkov krásnej literatúry, 8.291 zväzkov náučnej
a 7.626 zväzkov mládežníckej literatúry. Výpožičiek v roku 1967 bolo 106.997. Veľkú časť
výpožičiek tvorí mládežnícka literatúra a to 44.027 a 46.265 výpožičiek krásnej literatúry.
Z celkového počtu 4.150 čitateľov bolo r. 1967 2.267 dospelých a 1.820 čitateľov z radov
mládeže do 15 rokov. Značné percento čitateľov tvorili kúpeľní hostia, rekreanti a zahraniční
hostia. Mestská ľudová knižnica mala na rok 1967 schválený rozpočet vo výške 190.000
Kčs, z ktorého bola úspora 22.300 Kčs.
V roku 1967 usporiadala knižnica 6 čitateľských besied, z toho 5 pre mládež a 23 výstaviek.
Činnosť Obvodného oddelenia verejnej bezpečnosti
Činnosť Obvodného oddelenia verejnej bezpečnosti v Piešťanoch pri udržovaní verejného
poriadku sa zameriavala na správne uplatňovanie právnych noriem a iných predpisov
občanmi nášho mesta.
Kým v roku 1965 bolo v Piešťanoch spáchaných 660 prípadov rôznej trestnej činnosti,
v roku 1966 to bolo už 862 prípadov a v roku 1967 celkom už 924 prípadov rôznej trestnej
činnosti. Vážnym problémom sú trestné činy páchané v doprave. Sú to najmä dopravné

nehody, ktoré spôsobujú značné škody na životoch a zdraví občanov a materiálne škody na
súkromnom a socialistickom vlastníctve. Trestnou činnosťou vznikli v roku 1967 pre naše
národné hospodárstvo a osobné vlastníctvo škody v sume 656.300 Kčs. Hodnoty zachránené
orgánmi obvodného oddelenia verejnej bezpečnosti predstavujú v roku 1967
sumu 289.200 Kčs.
Pre porušovanie zásad verejného poriadku bolo v roku 1967 blokove pokutovaných 3.759
osôb v celkovej sume 96.650 Kčs.
V roku 1967 bolo v Piešťanoch spáchaných 66 násilnických trestných činov, 86 mravných
trestných činov, 531 majetkových, 197 ostatných trestných činov, 89 hospodárskych
trestných činov.
V roku 1967 bolo v Piešťanoch 18 požiarov, 117 dopravných nehôd, 112 trestných činov
mladistvých, 3.112 priestupkov. Trestnej činnosti sa v roku 1967 dopustilo 113 maloletých,
96 mladistvých, 392 robotníkov, 9 členov jednotného roľníckeho družstva, 36 príslušníkov
z radov inteligencie, 104 ostatných pracujúcich, 16 recidivistov. Z celkového počtu
páchateľov bolo 21 členov KSČ. V 107 prípadoch bol trestný čin spáchaný pod vplyvom
alkoholu.
Činnosť zboru pre občianske záležitosti
V poslednom období činnosť zboru sa zameriavala na tieto úseky: privítanie detí do života,
občianske sobáše, občianske pohreby, významné životné a pracovné jubileá občanov.
Za rok 1967 bolo slávnostne uvítaných do života 199 detí, t.j. 50,5 % z celkového počtu
narodených. Uzavretých bolo 134 občianskych sobášov. V roku 1967 zomrelo 172 občanov
nášho mesta, z nich ani jeden nemal občiansky pohreb.
Počasie v roku 1967
Teplotne bol rok 1967 značne teplejší, zrážkove však chudobnejší ako sú dlhoročné priemery
príslušných klimatických prvkov.
Zima bola pravidelná, bez veľkých teplotných výkyvov. Január bol najchladnejším mesiacom,
mrazy dosahovali až -15°C. Február bol teplejší, hlavne od polovice. Marec bol pomerne
teplý. Jar v roku 1967 prišla o dva týždne skôr, ako obvykle. Aj apríl bol počasím priaznivý,
teplota iba niekoľkokrát klesla pod -2°C. Mimoriadne teplé a slnečné bolo leto a to počnúc
od polovice júna až do prvej polovice septembra.
Zrážok a búrok bolo pomerne menej ako v predošlých rokoch. Najteplejším mesiacom bol
júl, teplota bola pravidelne nad 30°C.
Aj v jeseni bolo počasie priaznivé, suché, väčšie zrážky nastali až v novembri. V decembri
pred Vianocami napadol sneh, ktorý trval i v januári 1968.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1967 sa v Piešťanoch narodilo 356 detí, z toho bolo 191 chlapcov a 165 dievčat.
Zomrelo 193 ľudí, z toho 95 mužov a 98 žien.
V roku 1967 bolo v Piešťanoch 364 sobášov a 28 rozvodov.
Z Piešťan v roku 1967 sa vysťahovalo 212 mužov a 217 žien, spolu 429 ľudí.
Prisťahovalo sa 354 mužov a 326 žien, spolu 680 ľudí.
Migračný prírastok v Piešťanoch v roku 1967 bol 142 mužov a 109 žien, spolu 251 ľudí.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v roku 19687 bol 96 mužov a 67 žien, spolu 163 ľudí.
K 31. decembru 1967 mali Piešťany 21.813 obyvateľov, z toho 10.506 mužov a 11.307 žien.

Rok 1968
Rok 1968 bol veľmi rušný a bohatý na významné udalosti v celej našej republike.
Nastali veľké politické a hospodárske zmeny v živote našich národov. Bol prijatý zákon
o federácii našej republiky, ktorý bol vyhlásený 28. októbra 1968. Zákon položil pevný
právny základ pre spravodlivé usporiadanie vzťahov bratských národov Čechov a Slovákov.
Významnou udalosťou bolo aj januárové plénum Ústredného výboru Komunistickej strany
Československa a zmena vo funkcii prezidenta. Významné celoštátne udalosti spôsobili,
že na rok 1968 plánované voľby do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady
a národných výborov sa nekonali.
Významné celoštátne udalosti a ich rýchly a dynamický spád odrážal sa aj v živote nášho
mesta. Najmä udalosti po 21. auguste 1968 prežívali obyvatelia nášho mesta vzrušene,
ale nedošlo k žiadnym neuváženým a davovou psychózou vyvolaným činom. O priebehu
augustových udalostí v našom meste bude v kronike osobitný zápis.
Práca Mestského národného výboru v Piešťanoch bola i v zložitej situácii a dynamickom
vývoji celoštátnych udalostí agilná a činorodá. Nenarušili ju ani rušné augustové dni
a Mestský národný výbor v Piešťanoch rýchle dosiahol konsolidáciu v meste na všetkých
úsekoch. Počas celého roku sa venovala veľká pozornosť ďalšiemu rozvoju mesta, zlepšeniu
zásobovania obyvateľstva, výstavbe a cestovnému ruchu. V roku 1968 malo plénum
Mestského národného výboru v Piešťanoch 6 zasadnutí, Rada 28 a prijala 170 uznesení.
Aktívne pracovali aj občianske výbory a to hlavne pri zabezpečovaní úloh, súvisiacich so
zveľaďovaním mesta.
Významní funkcionári
Pri príležitosti 20. výročia Februárových udalostí boli na pléne Okresnej odborovej rady
v Trnave dňa 28. februára 1968 vyznamenaní dlhoroční funkcionári, ktorí v období
Februárových udalostí stáli na čele Revolučného odborového hnutia v bývalom piešťanskom
okrese. Čestným uznaním boli vyznamenaní Václav Šubrt, Štefan Kubo, Ján Zelka a Ján
Vereš. Za dvadsaťročnú funkčnú prácu v odboroch bol strieborným odznakom Ústrednej
rady odborov vyznamenaný Karol Nikodem. Vyznamenaní sú obyvateľmi Piešťan.
Ivan Stodola 80 ročný
10. marca 1968 dožil sa osemdesiatky v dobrom zdraví a sviežosti národný umelec dr. Ivan
Stodola, obyvateľ nášho mesta. Narodil sa 10. marca 1888 v Liptovskom Mikuláši. Ako
lekár pôsobil vo svojom rodisku a v Bratislave. Od roku 1955 býva v Piešťanoch, námestie
Slovenského národného povstania.
Ivan Stodola patrí medzi najpoprednejších predstaviteľov slovenskej dramatickej tvorby.
Z príležitosti jeho vzácneho životného jubilea mu srdečne blahoželali poprední predstavitelia
nášho politického a kultúrneho života. Už v stredu 6. marca prijal národného umelca
povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo docent dr. Vladimír Zvara, ktorý mu
z poverenia prezidenta republiky odovzdal najvyššie vyznamenanie v zdravotníctve a to
medailu Jana Evangelistu Purkyněho za zásluhy o rozvoja socialistického zdravotníctva.
10. marca na javisku Novej scény v Bratislave za prítomnosti jubilanta a popredných
predstaviteľom slovenského kultúrneho života uviedli slávnostné predstavenie Stodolovej
veselohry Keď jubilant plače.

Návšteva z Fínska
Dňa 4. júna 1968 privítali Piešťany fínsku delegáciu z družobného mesta Heinola. Delegáciu
viedol starosta mesta Heinola, pán Salmi. Spolu s delegáciou prišiel do nášho mesta i 50
členný spevácky súbor, ktorý v Piešťanoch a v niektorých mestách vystúpil s ukážkami
národných spevov Fínska.
Delegácia zotrvala v našom meste do 10. júna. Mestský národný výbor v Piešťanoch ako
hostiteľ pripravil delegácii bohatý program. Delegácia navštívila závod Tesla, Trikotu vo
Vrbovom, Beckov, hlavné mesto Slovenska Bratislavu, Tatry, Demänovské jaskyne.
Spevácky zbor mal prvé vystúpenie 5. júna v koncertnej sále liečebného domu Slovan.
V celovečernom programe zbor zaspieval do 15 typických fínskych piesní od významných
fínskych autorov. Dojímavo zapôsobila pieseň „Piešťany sú krásne“ od R. Hrebenára, ktorú
zbor zaspieval v slovenskom jazyku. Vystúpenia sa zúčastnilo nad 250 občanov nášho mesta.
Druhé vystúpenie sa uskutočnilo 9. júna predpoludním na voľnom priestranstve pred
Napoleonskými kúpeľmi. Spevy zboru si vypočulo viac ako 400 našich občanov a hostí.
Podstatou stretnutia fínskej delegácie s predstaviteľmi nášho mesta boli oficiálne rokovania
o ďalšom rozvoji družby medzi školami a medzi reumatologickou klinikou v Heinole
a našimi kúpeľmi.
August 1968
Leto 1968 sa vyznačovalo neobyčajnou politickou aktivitou v celej našej republike. Počnúc
tlačou až po televíziu intenzívne sa hovorilo o federatívnom prebudovaní nášho štátu,
o odstránení nezdravých javov v našej spoločnosti, o reorganizácii nášho hospodárstva
a o socializme s ľudskou tvárou. V júli 1968 vyvolalo veľkú pozornosť všetkých občanov
rokovanie našej straníckej a vládnej delegácie s najvyššími predstaviteľmi Sovietskeho
zväzu v Čiernej nad Tisou. Občania nášho mesta s veľkou pozornosťou sledovali z dennej
tlače a rozhlasu beh rokovania, noviny v stánkoch už v raných hodinách boli vypredané. Ak
ostali v mysliach ľudí nejaké pocity nedorozumenia medzi sovietskymi a našimi najvyššími
predstaviteľmi, tak ich odstránili zprávy z rokovania v Bratislave medzi predstaviteľmi
štátov Varšavskej zmluvy a predstaviteľmi našej republiky.
Prišiel 20. august 1968. V noci 20. augusta o 23. hod. vojská piatich štátov Varšavskej
zmluvy a to vojská Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska
a Sovietskeho zväzu prekročili hranice nášho štátu. Rozhlasová zpráva o tejto udalosti
zapôsobila ohromujúco i na občanov nášho mesta. Mnoho občanov vyšlo do ulíc a živo
debatovali o udalosti.
21. augusta v ranných hodinách prechádzali už po Žilinskej ceste silné sovietske a maďarské
motorizované vojenské jednotky, obrnené vozy a tanky. Obyvateľstvo s úžasom pozeralo na
prechádzajúce kolóny, nechápuc ich poslanie. V ranných hodinách obsadil mechanizovaný
prápor maďarských vojakov letisko v našom meste. Veliteľom práporu bol major Molnár.
Už v týchto chvíľach zvládol Mestský národný výbor v Piešťanoch situáciu v meste, k panike
a nepremysleným činom nedošlo. Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
Štefan Kubo a ostatní funkcionári boli v stálom styku s občanmi, nabádali ich k zachovaniu
kľudu a rozvahy a v žiadnom prípade neprovokovať prechádzajúce vojsko. Predstavitelia
nášho mesta vyjednávali aj s veliteľstvom maďarskej posádky a kategoricky sa postavili
proti obsadeniu verejných budov a hotelov vojskom. A to sa im aj podarilo. Maďarské
veliteľstvo postavilo stráže pri pošte, na Kolonádovom a Krajinskom moste. Ináč vojsko

bývalo v stanoch na letisku, tam stáli aj ich tanky a iná technika. Viackrát denne prešla po
uliciach mesta motorizovaná hliadka, neskoršie sa robili pravidelné lety helikoptérou ponad
mesto. K incidentom a zrážkam medzi občanmi a naším vojskom s príslušníkmi maďarskej
armády nedošlo. V našom meste nebol nikto zabitý, ani vážnejšie zranený.
Medzi občanmi nášho mesta už 21. augusta, t.j. v utorok, sa objavila nákupná horúčka. Vo
veľkom kupovali sa hlavne potraviny, najmä soľ, múka, cukor a masť. Zásobovanie však
neuviazlo, bolo plynulé, a tak po niekoľkých dňoch nákupná horúčka prestala.
Noviny a časopisy prestali dochádzať. Nepravidelne sa objavili len mimoriadne vydania
Pravdy. Mimoriadne vychádzal aj Trnavský hlas, ktorý informoval o situácii v okrese
a vyzýval občanov k zachovaniu pokoja a rozvahy. Ohlasy k obyvateľstvu mesta vydával
aj Mestský národný výbor, vyzýval ho k pokoju a poriadku a k zachovaniu disciplíny
v zásobovaní. Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch vydával
mimoriadny Piešťanský spravodaj. Vychádzal denne a prinášal informácie o živote v meste
a najmä sa snažil orientovať mládež, aby nedošlo k zbytočným nepríjemnostiam.
Občania sústavne počúvali rozhlas, ktorý bol v nepretržitej činnosti, vysielalo mnoho staníc,
ktoré informovali verejnosť o situácii v jednotlivých krajoch a vyzývali občanov k jednote,
rozvážnosti a disciplinovanosti. Rozladenosť a nervozitu zvyšovala aj tá skutočnosť, že až
do 26. augusta sa nevedelo o osude našich najvyšších predstaviteľov.
Už ráno 21. augusta sa objavili takmer vo všetkých oblokoch obrazy Dubčeka, Svobodu a na
mnohých boli aj obrazy Černíka a Smrkovského. Štátne zástavy boli na všetkých závodoch
a úradoch spustené smútočne, na pol žrde. Súčasne sa objavilo na múroch, uliciach a cestách
množstvo nápisov, napísaných vápnom alebo farbou. Boli to rôzne heslá a nápisy, napr.
Dubček a Svoboda – to je naša sloboda! Sme za Dubčeka, Svobodu, Černíka a Smrkovského!
Nech žije Dubček, Svoboda! Na múroch boli aj veľké nápisy: Chceme neutralitu ! Mnohé
nápisy boli aj nemiestne a urážlivé na vojská Varšavskej zmluvy. Aj po cestách boli veľké
nápisy v reči slovenskej, ruskej a maďarskej, ktoré vyzývali vojakov Varšavskej zmluvy,
aby odišli domov. Z ciest zmizli smerovky a orientačné tabule.
23. augusta 1968 v celej republike, teda aj v našom meste, bol vo všetkých závodoch
hodinový štrajk a súčasne vyzváňali zvony, 24.augusta bol 5 minútový štrajk. Neistota
a ťažká atmosféra pominuli, keď 26. augusta vrátila sa z Moskvy naša stranícka a vládna
delegácia na čele s prezidentom Svobodom. V rozhlase k občanom republiky prehovorili
Dubček, Svoboda, Smrkovský a Černík. Vyzývali k pokoju a k dôvere vo svoju vládu. Na
príkaz maďarského veliteľa a našich úradov odstraňovali sa z múrov a ciest heslá a nápisy
a nastali pokojnejšie dni.
Už ráno 21. augusta 1968 nastala veľká panika medzi zahraničnými pacientmi v našich
kúpeľoch, ktorí húfne opúšťali naše mesto. Viacerí naši občania, najmä mladí lekári, inžinieri
a kvalifikovaní robotníci v týchto dňoch odišli do Rakúska a väčšinou sa nevrátili.
Augustové dni nespôsobili v našom meste vážnejšie poruchy a škody. Najviac utrpeli cesty
ťažkou vojenskou technikou, utrpel cestovný ruch a naše hotely, ktoré dlhšiu dobu zívali
prázdnotou. Na pracoviskách, v závodoch a úradoch sa však v našom meste prevažne
pracovalo a aj školský rok sa začal v riadnom termíne.
Koncom októbra maďarská posádka z Piešťan odišla a život v našom meste sa vrátil do
normálnych koľají.

Oslavy v roku 1968
V roku 1968 sa v Piešťanoch konali tieto oslavy:
Oslavy 20. výročia Februárového víťazstva
Oslavy Dňa víťazstva československého pracujúceho ľudu sa konali 23. februára 1968.
V tento deň o 20.00 hod. v liečebnom dome Slovan sa konala slávnostná akadémia. V jej
programe účinkovali sólisti bratislavských divadiel.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Dňa 7. marca 1968 konali sa v úradoch, podnikoch a a závodoch zhromaždenia pracujúcich,
na ktorých sa hodnotila účasť žien na všetkých úsekoch nášho života. V ten istý deň prijal
predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Štefan Kubo vzorné pracovníčky
v našom meste a poďakoval im za vzornú prácu. Potom nasledovala beseda funkcionárov
Mestského národného výboru so vzornými pracovníčkami.
Oslavy 23. výročia oslobodenia Piešťan
Konali sa 3. apríla 1968 v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav predniesol predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch Štefan Kubo. V kultúrnej časti programu
účinkovali žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch.
Oslavy 98. výročia narodenia V.I. Lenina
Oslavy sa konali 22. apríla 1968 v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. Slávnostný prejav
vo živote veľkého revolucionára, marxistu a štátnika predniesol súdruh Javorka, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Potom nasledovala
slávnostná akadémia.
Oslavy 1. mája 1968
Oslavy 1. mája v roku 1968 sa konali odlišne od tradičných osláv Sviatku práce v našom
meste. 1. mája 1968 o 10.00 hod. sa občania nášho mesta spontánne a s veľkým nadšením
zhromaždili na priestranstve pred hotelom Eden a Magnólia a v priľahlých uliciach.
Zhromaždenie bolo disciplinované, manifestanti niesli obrazy predstaviteľov nášho
štátu, tiež obrazy prvého prezidenta T.G. Masaryka a generála M.R. Štefánika. Medzi
množstvom zástav viali aj slovenské zástavy a mládež niesla veľké štátne znaky Slovenska
a Československej republiky. Na tribúne pred hotelom Magnólia sa zhromaždili čelní
predstavitelia nášho mesta a zástupcovia okresu. Po zahraní hymny bol slávnostný prejav,
ktorý predniesol Gajdošík, povereník financií.
Po prejave sa manifestanti s veselou náladou a disciplinovane rozchádzali.
Na manifestácii bolo prítomných okolo 12.000 obyvateľov mesta a z okolitých obcí.
Oslavy 9. mája 1968
8. mája 1968 položili delegácie vence pri pomníku Oslobodenia na námestí Slovenského
národného povstania, pri Pamätníku Slovenského národného povstania v parku a pri
Pamätníku rumunských vojakov. 9. mája 1968 bola oficiálne otvorená letná kúpeľná
sezóna 1968. Z tej príležitosti, ako aj z príležitosti 23. výročia oslobodenia našej vlasti bol
v amfiteátri slávnostný koncert.

24. výročie SNP
Verejné oslavy 24. výročia Slovenského národného povstania sa v roku 1968 pre augustové
udalosti nekonali.
51. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
51. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa v našom meste v roku 1968 oslávili
slávnostnou akadémiou v Slovane. Slávnostný prejav predniesol súdruh Javorka, predseda
MV KSS v Piešťanoch.
Oslavy 50. výročia vzniku ČSR
Z príležitosti 50. výročia vzniku Československa bolo v liečebnom dome Slovan 21. októbra
1968 o 19.00 hod. pásmo poézie „Aj, hľa moja Slováč“. Na programe účinkovali členovia
bratislavských divadiel.
Dňa 28. októbra 1968 bolo slávnostné zasadnutie Mestského národného výboru, Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska a zložiek Národného frontu.
Na oslavy päťdesiateho výročia vzniku republiky pozval Mestský národný výbor v Piešťanoch
i Dr. Cyrila Bařinku z Luhačovíc. Dr. Bařinka, v tej dobe nadporučík, liečil sa po zranení
na fronte v Piešťanoch a tu ho zastihli prevratové dni. Bol v styku so slovenskými členmi
obecnej rady v Piešťanoch, ktorých informoval o situácii, najmä o vzniku samostatnej
československej republiky. Na podnet dra Bařinku utvorila sa v Piešťanoch miestna
Slovenská národná rada, ktorá prevzala správu obce a zodpovednosť za poriadok.
Z príležitosti osláv odovzdal Dr. Bařinkovi predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch Štefan Kubo pamätnú medailu.
Pred kruhovou predajňou v Piešťanoch na Floreáte členovia Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska a pléna Mestského národného výboru slávnostne zasadili „Lipu 50. výročia
vzniku Československej republiky“. Večer o 20.00 hod. konala sa v liečebnom dome Slovan
slávnostná akadémia, na ktorej účinkovali členovia Intergenerácie.
Socha piešťanských parkov
Druhá výstava skulptúr a plastík, známa pod menom „Socha piešťanských parkov“,
obsahovala 59 exponátov od 35 autorov. Medzi exponátmi boli diela 25 významných
českých sochárov, ktoré reprezentovali v Piešťanoch modernú českú plastiku. Väčšinou to
boli exponáty z Národnej galérie v Prahe.
Boli tu diela Jána Štursu (Sulamit Rahu), Karla Pokorného (Návrh pomníka pre Lazy
u Orlové), Bohumila Kafku (Orfeus), Jana Laudu (Lachtan), Karla Dvořáka (Torzo),
Břetislava Bendu (Ženské torzo), Karla Lidického (Stojací akt), Olbrama Zoubka (Matka,
otec, syn), Jana Koblasa (Dávid a Goliáš).
Z ďalších plastík upútali pozornosť diela Proti vojne – autor Rudolf Chorý, Vtáčia matka
– autor Libor Dávid, Fenolit – autor Zdeněk Šimek, Hlavica – autor M. Chlupáč, Prašivka
a jej sestry – autorka Dagmar Janoušková.
Dňa 21. júna sa zišla v Piešťanoch porota na čele s predsedom akademickým sochárom Ľ.
Snopekom, aby posúdila diela a udelila ceny na výstave „Socha piešťanských parkov“ –
„Moderná česká plastika“. Hlavnú cenu výstavy udelila akademickému sochárovi Jánovi
Koblasovi za dielo „Dávid a Goliáš“. Druhú cenu udelila akademickej sochárke Janouškovej

za dielo „Pýchavka a jej sestry“. Tretiu cenu dostal akademický sochár Olbram Zoubek za
dielo „Matka, otec a syn“.
XIII. Piešťanský festival
V predvečer slávnostného otvorenia XIII. Piešťanského festivalu zazneli
21. júna 1968
večer o 21.00 hod. zo zelenej veže Liečebného domu Slovan slávnostné fanfáry v podaní
Štátneho konzervatória z Bratislavy.
V sobotu 22. júna otvoril z poverenia povereníka Slovenskej národnej rady pre kultúru
a informácie XIII. Piešťanský festival predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
Štefan Kubo.
Po slávnostnom otvorení festivalu uviedlo Slovenské národné divadlo z Bratislavy
v prírodnom amfiteátri novú slovenskú operu Alexandra Moyzesa Udatný kráľ.
Program XIII. Piešťanského festivalu bol tento:
Nedeľa 23. júna: symfonický koncert Slovenskej filharmónie v koncertnej sieni Slovana
o 20.00 hod. Dirigent: Ladislav Slovák. Sólista: Darko Lukič z Juhoslávie. Na programe
bolo skladby Suchoňa, Dvořáka a Griega.
Utorok 25. júna: Piešťanský festival deťom. Na programe bola Jílkova hudobná rozprávka
O Slnečníkovi, Mesačníkovi a Veterníkovi. Účinkovala Nová scéna z Bratislavy. Amfiteáter
o 10.00 a 15.00 hod.
Štvrtok 27. júna: Klavírny recitál z príležitosti 60. výročia narodenia národného umelca
Eugena Suchoňa. Účinkovala Klára Havlíková, ktorá interpretovala Suchoňove diela
a medzi iným uviedla aj premiéru z cyklu Kaleidoskop „Dumka a tanec“. Koncertná sieň
Slovana o 20.00 hod.
Sobota 29. júna: Wagnerova opera Lohengrin. Účinkovalo Štátne divadlo Ostrava. Amfiteáter
o 20.00 hod.
Nedeľa 30. júna: Symfonický orchester Slovenskej filharmónie. Dirigoval Gunnar Stern
zo Švédska. Sólistka: Clarissa Mellville z Anglicka. Na programe boli skladby Schuberta,
Mozarta, Musorgského. Koncertná sieň Slovana o 20.00 hod.
Sobota 6. júla: Symfonický orchester Slovenskej filharmónie. Dirigent: Aldo Cecceto
z Talianska. Sólista: Maris Villeruš zo Sovietskeho zväzu. Na programe boli skladby
Schuberta, Mozarta, M. Schneidera-Trnavského. Koncertná sieň Slovana o 20.00 hod.
Nedeľa 7. júla: Verdiho opera Don Carlos. Účinkovalo Divadlo J.G. Tajovského Banská
Bystrica, ako sólisti Štefánia Moldováni a Jozef Šimandi, sólisti Štátnej opery Budapešť.
Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 10. júla: Symfonický koncert Štátneho symfonického orchestra Gottwaldov. Dirigent:
Eduard Fischer. Sólista: Milan Bauer, Bratislava. Koncertná sieň Slovana o 20.00 hod.
Štvrtok 11. júla: Husľový recitál v empírovom divadle „Na zámku“ v Hlohovci. Účinkoval
Lukas David z Nemeckej spolkovej republiky. Pri klavíri: Hilde Findeisen. Na programe
sonáty Es dur, C mol a A dur od L. v. Beethovena.
Sobota 13. júla: Symfonický koncert Moravskej filharmónie Olomouc. Dirigent: Jaromír
Nohejl. Sólista: Dieter Zechlin Nemecká demokratická republika. Na programe boli
Beethovenove skladby. Koncertná sieň Slovana o 20.00 hod.
Nedeľa 14. júla: Pucciniho opera Tosca. Účinkovalo Slovenské národné divadlo Bratislava.
Sólistka: Liliana Zanková, Bulharsko. Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 17. júla: Orgánový koncert v rímsko-katolíckom kostole o 20.00 hod. Účinkovali:

Ivan Sokol a Gita Abrahámová z Košíc.
Nedeľa 21. júla: Romantický baletný večer v záhrade Thermie Palace o 20.00 hod. Účinkovali
sólisti baletu Štátnej opery Budapešť.
Nedeľa 28. júla: Vokálny koncert Abela Brucea z USA. Klavírista: Waltraud Poser z Nemeckej
spolkovej republiky. Koncertná sieň Slovana o 20.00 hod.
Streda 31. júla: Komorný koncert. Účinkoval Orchester Gasparo de Salo z Talianska.
Nádvorie Napoleonských kúpeľov o 20.00 hod.
Nedeľa 4. augusta: Koncert Gottwaldovskej filharmónie. Sólistka: Laura Bathilenová.
Letné hry 1968
Paralelne s Piešťanským festivalom prebiehali v Piešťanoch tradičné Letné hry. V ich
programe boli činohry, operety, estrády a vystúpenia súborov piesní a tancov. Letné hry
sa začali 9. mája vystúpením Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. 2. júna upútal
pozornosť svetoznámy spevák Udo Jürgens, ktorý prišiel do Piešťan so svojím orchestrom.
8. júna vystúpil v amfiteátri v hudobnej revue Peter Novák spolu s hudobnou skupinou
Georg a Beathovens z Prahy.
5. júna v rámci družby Piešťany – Heinola bol v koncertnej sieni Slovanu koncert speváckeho
zboru z Fínska.
V júli boli tieto vystúpenia: 20. júla v amfiteátri o 20. hod. bola veľká viedenská estráda. 27.
júla vystúpil zase Karel Gott so svojím súborom. V estrádnych programoch vystúpili aj naši
poprední speváci, a to Václav Neckář, Marta Kubišová a Helena Vondráčková.
Z činoherných predstavení to bola Chalupkova veselohra Všetko naopak, ďalej Rostandova
hra Cyrano a Kopeckého hra O umučení a slávnom vzkriesení Ježiša Krista.
V rámci operetných predstavení návštevníci videli predstavenia divadla Jonáša Záborského
z Prešova a to operety Igo Hofstetera „Ruleta sŕdc“ a Alberta Szirmayho „Magnáš Miško“.
Nová scéna z Bratislavy uviedla Frimlovu operetu „Rose Maria“.
Najväčšej pozornosti sa tešilo vystúpenie mužského speváckeho zboru z fínskeho mesta
Heinola, s ktorým Piešťany majú družbu a vystúpenie Lužického súboru piesní a tancov.
I. medzinárodné sympózium sochárov
Od 1. júla do konca augusta 1968 v Domove slovenských výtvarníkov a architektov
v Moravanoch pri Piešťanoch sa konalo I. medzinárodné sympózium sochárov, pracujúcich
v technikách dreva. V atelieroch moravanského kaštieľa po dva mesiace tvorili nové plastiky
Yuichi Yonebaiashi z Tokia, Giuseppe Spagnula z Milána, Pierre Merlier z Francúzska,
Stanislav Kulona z Varšavy, z našich umelcov tu boli Vladimír Kompánek a Vladimír
Môťovský. Ich novovytvorené plastiky doplnili našu galériu plastík v prírode v parku
moravanského kaštieľa.
Konferencia muzikológov
V dňoch 10. – 13. júla 1968 sa zišlo do Piešťan vyše 30 zahraničných a našich muzikológov
na Medzinárodnom sympóziu hudobných vedcov Beethovenovej spoločnosti, ktorí vo vile
Erna rokovali na témy Beethovenovho „listu nesmrteľnej milenke“ a o prvom predvedení
Missy solemnis.
Účastníci na čele s predsedom Beethovenovej spoločnosti v Československu dr.
Vladimírom Karbusickým položili prvý deň pred pomník Ludwiga van Beethovena v parku

kyticu. Po slávnostnom zahájení sympózia sa začali referáty a diskusie, ktoré dokazovali
neodškriepiteľný vzťah veľkého umelca k našim zemiam.
Festivalové filmy
Prehliadka festivalových filmov r. 1968 mala časť letnú a jesennú. Letná časť prebiehala od
3. do 14. augusta v prírodnom kine Moskva.
Premietali sa tieto filmy: Volanie divočiny, americký film, Ach tie ženy, maďarský film,
Maratón, český film, Zálesák, anglický film, Ako ukradnúť Venušu, americký, Kalimagdory
sladký čas, slovenský, Nakupovači peria, juhoslovanský, Pomoc, anglický, Horúce leto,
nemecký, Jarné vody, český, Pepe a Claude, francúzsky, Dámy a páni, taliansky film.
Od 18. do 24. novembra prebiehala jesenná časť filmového festivalu. Premietli sa tieto
filmy: Zväčšenina, anglický film, Údolie večných karaván, slovenský film, Piesočná žena,
japonský film, Anjel skazy, mexický film, Oidipus kráľ, taliansky film, Muška, francúzsky
film,, Až budem mŕtvy, juhoslovanský film.
Festivalové filmy videlo 16.000 divákov.
Maliarske sympózium
V októbri 1968 prebiehalo v moravanskom kaštieli medzinárodné maliarske sympózium.
Zo zahraničných umelcov na sympóziu boli prítomní: Michel Paudel z Francúzska, André
Verlon z Francúzska. Z našich umelcov boli prítomní Julián Filo, Milan Laluha, Bohdan
Kopecký, Milan Paštéka.
Výstavy v roku 1968
V roku 1968 boli v Piešťanoch tieto výstavy:
V apríli od 19. do 30. bola v Malej scéne Ivana Krasku na Floreáte inštalovaná výstava
„Fínska grafika“. Od 15. do konca júna bola výstava práce žiakov výtvarného odboru
Ľudovej školy umenia v Piešťanoch. V júli bola v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
inštalovaná výstava „Pamiatky na M.R. Štefánika“. Od 13. do 27. októbra 1968 bola 13.
krajská výstava amatérskej fotografie o medailu J.M. Petzvala.
Od 4. do 12. novembra bola výstava „50 rokov športu v Piešťanoch“. Od 15. do 30. novembra
bola výstava samorastov. Všetky výstavy boli inštalované v Malej scéne Ivana Krasku na
Floreáte.
Výstavy navštívilo okolo 11.000 občanov a kúpeľných hostí nášho mesta.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
V roku 1968 navštívilo múzeum 17.063 osôb. Hromadných výprav bolo 220, z toho 178
školských. Vstupné od obyvateľstva činilo 10.982 Kčs.
V roku 1968 pribudlo 187 múzeálnych predmetov a 186 nových negatívov, väčšinou
z fotodokumentácie kúpeľov. Okrem toho múzeum získalo 50 kusov cennej staršej odbornej
literatúry.
V roku 1968 inštalovalo múzeum 4 výstavy a to: Bratislava – hlavné a korunovačné mesto,
Vznik a vývoj vodoliečby na Slovensku, Pamiatky na generála M.R. Štefánika a Liečivé
bahná a slatiny a ich využitie v kúpeľnej liečbe.
Koncom roku 1968 vydalo múzeum Almanach múzea 1968 s 5 odbornými článkami
pracovníkov o činnosti múzea.

Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch usporiadalo v roku 1968 celkove 60
kultúrnych podujatí s účasťou 33.000 návštevníkov. Tržby za rok 1968 činili 723.000 Kčs.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch spolupracovalo pri významných kultúrnych
akciách v r. 1968, ako boli XIII. Piešťanský festival, Letné hry 1968, výstava „Socha
piešťanských parkov“, Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva a maliarske
sympózium. Pri plnení svojich úloh kládlo hlavný dôraz na mimoškolskú vzdelávaciu
činnosť. V jazykových a hudobných kurzoch sa v roku 1968 vzdelávalo okolo tisíc žiakov.
Veľmi úspešné boli výchovné koncerty pre žiakov.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch úzko spolupracovalo s Kultúrnym oddelením
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch, ktoré v r. 1968 uskutočnilo pre
pacientov 141 vedecko-osvetových akcií, 31 zdravotno-výchovných akcií a 1.131 kultúrnospoločenských akcií.
V roku 1968 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch oslávilo 10 ročné jubileum
svojej existencie.
Mestská ľudová knižnica
Ku dňu 31. decembra 1968 bol knižný fond Mestskej ľudovej knižnice v Piešťanoch 37.609
zväzkov.
V roku 1968 bolo 103.579 výpožičiek, celkový počet čitateľov bol 4.273. Tržby od čitateľov
boli 14.700 Kčs.
Kino Moskva
V roku 1968 bolo v kine Moskva 645 predstavení. Nižší počet bol spôsobený tým, že od
17. augusta 1967 do 17. augusta 1968 kino sa prerábalo na panoramatické, preto sa v ňom
nepremietalo, ale v prírodnom kine. Návštevníkov na predstaveniach bolo 146.109 a tržby
činili 1,179.000 Kčs.
Telovýchova a šport
V roku 1968 prebiehala športová činnosť v našom meste v telocvičných jednotách Slovan
kúpele, Spartak a Tesla Piešťany.
Telocvičná jednota Slovan kúpele mala v roku 1968 päť oddielov a 604 členov. Plavecký
oddiel mal 301 členov a viedol ho Ján Boháč, v tenisovom oddiele bolo 148 členov,
vedúcim bol Ing. Imrich Gürsching, kanoistický oddiel viedol Róbert Žák a mal 50 členov,
v jachtingovom oddiele, ktorý viedol Ing. Juraj Nosko, bolo 43 členov. Oddiel gymnastický
mal 62 členov a viedla ho Podhradská.
V roku 1968 dosiahli oddiely tieto športové výsledky: Družstvo mužov a družstvo dorastencov
vo vodnom póle v I. lige ČSSR umiestnili sa na IV. a III. mieste. V zimnom turnaji žiactva
ČSSR vo vodnom póle žiaci získali I. miesto, na slovenských majstrovstvách v Banskej
Štiavnici tiež I. miesto. Imrich Gürsching je v zozname reprezentantov Československa.
Tenisový oddiel usporiadal v dňoch 29. – 30. júna 1968 tradičný už VII. ročník celoštátneho
turnaja žiakov v Piešťanoch. Družstvo dospelých v oblastnej súťaži získalo II. miesto,
podobne aj dorastenecké družstvo. V dňoch 10. – 14. júla 1968 oddiel usporiadal významné

podujatie a to turnaj o Stredoeurópsky pohár, známy pod menom Centropa-cup. Bola to
medzinárodná súťaž juniorov do 23 rokov. Súťaže sa zúčastnili 5 členné družstvá z Rakúska,
Nemeckej spolkovej republiky, Švajčiarska, Holandska, Poľska a Československa. Spolu
bolo 46 hráčov. Vyhralo družstvo Československa v zložení Kodeš, Zedník, Neumanová.
Za dobré usporiadanie a spoločenské prostredie bol plavecký oddiel verejne pochválený
ústrednou sekciou i zahraničnými delegáciami. Na záver sezóny usporiadal oddiel III. ročník
turnaja „Old boys“. Víťazom bol Derhaki nad Ing. Jaceniakom z Bratislavy.
Kanoistický oddiel usporiadal v roku 1968 ako prvú akciu 100 jarných km po Váhu
z Piešťan do Komárna. V Piešťanoch bol 17. augusta usporiadaný VII. ročník Pohára
Slovenského národného povstania za účasti 32 oddielov a 372 pretekárov. Najúspešnejší
boli Číž – Dubovský, Žák – Brož, Biskupič – Arbet. Členovia oddielu zúčastnili sa ešte
pretekov v Komárne na Veľkej cene lodeníc, na majstrovstvách Československa v Trenčíne
a Komárne a v Kojetíne na memoriáli K. Fojtácha.
Už v máji bola usporiadaná v jachtingu Veľká cena Slovenska v triede Fín a Lietajúci
Holanďan za účasti pretekárov z Poľska, Nemeckej spolkovej republiky, Rakúska
a Maďarska. Najúspešnejší pretekári boli Roupová, Vajsábel, Vítko a Eckhardt. Koncom
mája a začiatkom júna prebiehali preteky Veľká cena mlokov s medzinárodnou účasťou.
17. a 18. augusta sa konali medzinárodné preteky vodných lyžiarov. Preteky prebiehali
medzi mostami a usporiadal ich oddiel vodného lyžovania piešťanského Spartaka. Prítomní
boli pretekári z Francúzska, Poľska a Rakúska. Zvíťazil francúzsky pretekár Baudry, majster
Európy v skokoch na lyžiach. Z našich vodných lyžiarov bol najúspešnejší pražský pretekár
Nálepa. 4. a 5. augusta na Sĺňave prebiehali majstrovstvá Československa o Modrú stuhu
Piešťan motorových člnov a klzákov.
Telovýchovná jednota Spartak Piešťany.
Spartak Piešťany mal v roku 1968 452 členov a 10 oddielov. Sú to: oddiel pästiarsky,
futbalový, kolkársky, vodné lyžovanie, stolný tenis, oddiel základnej telesnej výchovy,
basketbalový, zimní lyžiari, vodný motorizmus, ľahká atletika. A mužstvo futbalového
oddielu v Oblastnom prebore obsadilo II. miesto. Kolkársky oddiel mal v súťažiach 4
družstvá a to 2 družstvá mužov a 2 družstvá dorastu v Oblastnom prebore.
Oddiel vodného lyžovania vyvíjal úspešnú činnosť, usporiadal III. Medzinárodné vodnolyžiarske preteky na Sĺňave. Pretekári tohto oddielu sa zúčastnili na pretekoch v Prahe,
Senci, Ostrave a Berlíne. Na II. majstrovstvách Slovenska obsadili prvé miesta vo všetkých
kategóriách a disciplínach.
Lyžiarsky oddiel usporiadal Oblastné preteky staršieho dorastu v Piešťanoch. Najlepšie a to
na 2. mieste sa umiestnil Havrila, Kizúr, Janíček a Zeman na 3. mieste.
Oddiel vodných motoristov zúčastnil sa na šiestich pretekoch na Slovensku a Morave.
V ľahkoatletickom oddiele dobré výsledky dosiahli pretekári vytrvalci Javorka, Kevan
a Dzurák. Zúčastnili sa na Zemplínskom maratóne v Hencovciach, tu Javorka získal III.
miesto. Javorka sa zúčastnil Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Oddiel usporiadal
v Piešťanoch Silvestrovský beh.
Stolnotenisový oddiel mal jedno družstvo v Oblastnej súťaži. Urbanová získala titul
majsterky okresu na rok 1968.
Predsedom telovýchovnej jednoty Spartak v Piešťanoch je Ing. Ladislav Nemeš, tajomníkom
Dominik Margetín.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany.

Má 5 oddielov a to oddiel základnej telesnej výchovy, oddiel ľadového hokeja, oddiel
volejbalový, oddiel hádzanej a oddiel moderného päťboja.
V hádzanej družstvo mužov v roku 1968 sa umiestnilo v II. lige na 3. mieste. Kapitánom
družstva bol Jozef Gregorička. Družstvo žien v hádzanej skončilo v majstrovskej súťaži II.
triedy kraja na I. mieste.
Veľmi pekný úspech dosiahol v roku 1968 oddiel moderného päťboja. Na majstrovstvách
Slovenska v modernom trojboji skončilo družstvo dorastencov z Piešťan na 3. mieste. Peter
Pontes sa stal majstrom Slovenska v modernom trojboji. Majstrom Slovenska v modernom
trojboji v družstve sa stalo družstvo telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany v zložení: Peter
Pontes, Vladimír Cibik, Štefan Kučkovský. Volejbalové družstvo žien skončilo v majstrovskej
súťaži kraja na 4. mieste, družstvo mužov v ľadovom hokeji bolo v oblastnej súťaži na 5.
mieste, družstvo dorastencov v oblastnej súťaži na I. mieste.
X. Cena Slovenska
X. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov o Cenu Slovenska sa
konal 28. júla 1968 na obvyklej trati v Piešťanoch.
Po prvýkrát v histórii Ceny Slovenska sa závodilo na motocykloch do 50 ccm. V tejto triede
prvé miesto získal Moojen z Holandska časom 21:42,2, druhé Janko z Juhoslávie časom
22:19,2, tretie Kročka z Československa časom 22:24,2.
V triede do 125 ccm zvíťazili: Villa z Talianska časom 45:22,5, Mahler z Nemeckej
demokratickej republiky časom 46:45, Dermethy z Austrálie časom 46:46.
V triede do 250 ccm prvé miesto obsadil Villa z Talianska časom 42:47,7, druhé Staša
z Československa časom 44:28,1, tretie Novotný časom 46:00,5.
V triede do 350 ccm na prvom mieste bol Staša z Československa časom 52:11,6, na druhom
Milani z Talianska časom 52:21,3, na treťom Bojer z Československa časom 55:14,3.
V triede do 500 ccm si prvé miesto vydobyl Pagani z Talianska časom 33:25,7, druhé Ellis
z Anglicka časom 35:34,8, tretie Maurice časom 35:38,1.
V súťaži automobilov Formule 3 boli tieto výsledky: prvé miesto obsadil Ondrejík
z Československa, druhé Malkus z Nemeckej demokratickej republiky časom 38:50,9, tretie
Gbelec z Československa časom 39:10,2.
V histórii Ceny Slovenska v Piešťanoch ešte nebolo také zlé, daždivé a chladné počasie, ako
práve v jubilejnom desiatom ročníku.
Na pretekoch bolo prítomných takmer 20.000 divákov. Nedošlo k žiadnemu vážnejšiemu
úrazu. Riaditeľom pretekov bol Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Finančné hospodárenie v roku 1968
Príjmy v rozpočte Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1968 dosiahli sumu
30,475.638 Kčs, výdavky činili 28,767.000 Kčs. Prebytok hospodárenia bol 1,708.638
Kčs. Rozpočet príjmov bol splnený takto: odvody hospodárskych organizácií 2,633.000
Kčs, dane a poplatky 1,078.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 3,093.000
Kčs, plánované dotácie z vyššieho rozpočtu 4,865.000 Kčs, plánované subvencie 4,475.000
Kčs, prevody prostriedkov do fondu rozvoja a rezerv 4,809.000 Kčs, nerozpočtové príjmy,
určené pre fond rozvoja a rezerv 3,182.000 Kčs, úvery zo štátnej sporitelne 964.000 Kčs,
zdroje z pobádacieho fondu 258.000 Kčs, ostatné príjmy boli 5,118.000 Kčs.

Výdavky za rok 1968 boli tieto: na rôzne akcie (kúpalisko, hudobný pavilón, verejné
osvetlenie, rekonštrukcia kina, parkovisko na ulici Kpt. Nálepku) 7,707.215 Kčs, na
stavebníctvo 799.000 Kčs, na dopravu 4,979.000 Kčs, vnútorný obchod 1.000 Kčs, miestne
hospodárstvo 11,801.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 507.000 Kčs, na školstvo
4,488.000 Kčs, na kultúru 4,123.000 Kčs, na sociálne zabezpečenie 380.000 Kčs, na
vnútornú správu 142.900 Kčs.
Akcia „Z“ v roku 1968
V akcii zveľaďovania mesta odpracovali občania v rámci socialistického záväzku k 50.
výročiu vzniku našej republiky 700.350 brigádnických hodín. V rámci tejto akcie sa
previedla úprava verejných priestranstiev a ulíc, výstavba chodníkov a ďalšie akcie. Hodnota
vytvoreného diela predstavuje sumu 6,861.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch v roku 1968
V roku 1968 došlo k vysokému prekročeniu maloobchodného obratu. Augustové udalosti
viedli k zvýšenému nákupu potravinárskych výrobkov a niektorých priemyselných výrobkov.
Maloobchodný obrat bol v Piešťanoch v roku 1968 celkove 346,938.000 Kčs. Z tejto sumy
na reštaurácie a jedálne pripadlo 38,831.000 Kčs, na Zdroj 102,849.000 Kčs, na odevný
obchod 21,336.000 Kčs, na drobný tovar 10,795.000 Kčs, na obchod obuvou 21,182.000
Kčs, na obchod textilom 49,036.000 Kčs, na domáce potreby Kčs 20,249.000 Kčs, na
nábytok 9,607.000 Kčs, na drogérie 8,687.000 Kčs, na Klenoty 4,796.000 Kčs, na predajne
zeleniny 11,573.000 Kčs, na uhoľný sklad 8,565.000 Kčs, na Interhotel Magnólia 4,431.000
Kčs, na Eden 5,867.000 Kčs, na Jednotu 12,858.000 Kčs, na Mototechnu 5,682.000 Kčs,
na Slovenskú knihu 1,386.000 Kčs, na očnú optiku 391.000 Kčs, na Suprafón 432.000 Kčs,
na kožušníctvo 5,527.000 Kčs, na Slovakiu 1,270.000 Kčs, na hudobné nástroje 1,205.000
Kčs, na Šport-hotel 251.000 Kčs. V predajni Tuzex bola roku 1968 tržba za 4,224.000
tuzexových korún.
V rozvoji cestovného ruchu došlo k poklesu návštevnosti mesta Piešťany, nenastal však
pokles návštevnosti z cudziny, najmä z kapitalistických krajín. V ubytovacích zariadeniach
voľného a viazaného cestovného ruchu bolo celkove v roku 1968 ubytovaných 83.824
návštevníkov, z toho 11.664 cudzincov.
Domová správa
V roku 1968 bolo v Domovej správe mesta Piešťany 158 domov s 1633 bytovými jednotkami.
Z celkového počtu je 1.072 bytov I. kategórie, 285 bytov II. kategórie, 41 bytov III. kategórie
a 235 bytov IV. kategórie.
Komunálne služby mesta Piešťany
Komunálne služby mesta Piešťany dosiahli v roku 1968 hrubý dôchodok 4,739.000 Kčs,
z toho hrubý zisk bol 1,522.000 Kčs. Plánované výkony predstavujú sumu 7,965.000 Kčs,
tržby od obyvateľov 6,066.000 Kčs. V práčovni Komunálnych služieb sa v roku 1968
vypralo 397 ton prádla a vyčistilo 98 ton šatstva. V správe Mestského národného výboru
v Piešťanoch sa zriadili v obce Banka nové prevádzkárne na výrovu škridle, kvádrov a tehál.
Vyrobilo sa 27.000 kusov škridle, 178.000 kvádrov a 430.000 tehál.

JRD v roku 1968
Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch dosiahlo v roku 1968 tieto hektárové výnosy:
jačmeň 43,2 q, pšenica 44 q, kukurica 44,1 q, raž 43 q, krmná repa 775,4 q, cukrová repa
470,1 q, zemiaky 257 q.
V roku 1968 družstvo malo 513 kusov hovädzieho dobytka, z toho bolo 184 kráv, 1290
kusov ošípaných. Družstvo dorobilo 844 q hovädzieho mäsa, 1.495 q bravčového mäsa,
235.251 kusov vajec a 430.188 litrov mlieka. Hodnota pracovnej normy bola v roku 1968
celkove 36,50 Kčs a 2 kg obilia. Celkove bolo odpracovaných 100.404 pracovných noriem.
Predsedom družstva je od roku 1960 Ján Palec, podpredsedom Ján Ondrášik. Členmi správy
sú: Ján Adamec, Štefan Hanic, Ján Halas, Milan Mička, Štefan Nedelka, Anna Šimová
a Jozef Šimo st.
Súkromne hospodáriaci roľníci a drobní držitelia obhospodarujú v Piešťanoch 235 ha pôdy,
z toho je 192 ha ornej pôdy. Dodávkovej povinnosti podlieha 193 drobných držiteľov pôdy.
V roku 1968 odovzdali na výkup 181 q mäsa, 13.072 litrov mlieka, 111 q obilia a 15.359
vajec.
Stavby v roku 1968
V roku 1968 boli v Piešťanoch dokončené tieto veľké stavby: 13. mája bola otvorená
prevádzka v hoteli Magnólia, 15. septembra sa otvorila Stredná poľnohospodárska technická
škola s internátom, 4. októbra bol otvorený nový reprezentačný liečebný dom Balnea Palace,
2. decembra V. základná deväťročná škola na Mojmírovej ulici. V roku 1968 sa dala do
prevádzky priemyselná pekáreň. Ukončila sa plynofikácia sídliska Stred a Prednádražie,
rekonštrukcia kina Moskva.
Na úseku investičnej výstavby bola ukončená výstavba japanov v záhrade Bodona, tiež
verejné osvetlenie na Červenej veži, Vrbovskej ceste, Nálepkovej ulici, ukončila sa výstavba
parkoviska na Nálepkovej ulici, most cez potok Dubové, výstavba Ružovej, Dlhej a Kúpeľnej
ulice. Rozostavané boli tieto akcie: výstavba hudobného pavilónu, most na príjazdnej ceste
k podnikovým chatám a výstavba termálneho kúpaliska s priľahlými objektami pri jazere
Sĺňava.
V bytovej výstavbe dokončilo sa v roku 1968 celkove 186 bytov, z toho bolo 48 štátnych,
12 družstevných, 40 stabilizačných podnikových, 52 družstevných svojpomocných a 34
súkromných. Rozostavaných bolo 432 bytov, z toho 32 štátnych, 112 družstevných, 96
stabilizačných podnikových, 18 družstevných svojpomocných a 174 individuálnych. V roku
1968 bolo na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch 547 žiadostí o pridelenie bytu.
V roku 1968 bolo v Piešťanoch 22.169 obyvateľov a 6.740 bytov.
Návšteva
V januári 1968 prišiel do Piešťan Nikolaj Kačurovský, redaktor „Majáka sovietskeho
rozhlasu“. Ako partizán bojoval na výchovnom Slovensku v brigáde Čapajev. Z Moskvy do
Piešťan prišiel autom.
Konferencia
V apríli 1968 vyše osemdesiat delegátov z členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej
pomoci rokovalo deväť dní v elektronickej sekcii v koncertnej sieni liečebného domu Slovan.
Účastníci rokovania boli zároveň aj prvými ubytovanými v Interhoteli Magnólia.

Výstava o živote a diele
V apríli 1968 otvoril poľský vicekonzul Jozef Z. Ozewczuk v Piešťanoch výstavu o živote
a diele nositeľky Nobelovej ceny Márie Curie-Sklodowskej, ktorej sté výročie narodenia
si tento rok spomíname. Výstavu pripravila Československá komisia pre spoluprácu
s UNESCOM.
Hotel Magnólia
13. mája 1968 bol slávnostne otvorený hotel Magnólia v Piešťanoch za prítomnosti
povereníčky Slovenskej národnej rady pre obchod Ing. Petronely Višňovcovej.
Súťaž „Dievča roka 1968“ v Piešťanoch
Dňa 26. mája 1968 sa v Piešťanoch konalo krajské kolo súťaže „Dievča 1968“. Súťaž sa
konala v liečebnom dome Slovan a zúčastnilo sa jej 9 dievčat, z Piešťan Terézia Žitňanová.
9 členná porota posudzovala oblečenie dievčat, kládla im otázky z oblasti módy, posúdila
ich schopnosti z oblasti osobných záľub. Za najkrajšie dievča Západoslovenského kraja
porota vyhlásila Hanu Leinwatherovú z Bratislavy. Mala 26 rokov, jej výška bola 172 cm
a váha 63 kg.
Čestné občianstvo
Dňa 30. júna 1968 v rámci symfonického koncertu Slovenskej filharmónie na Piešťanskom
festivale odovzdal Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch, dekrét
o čestnom občianstve Eugenovi Suchoňovi za jeho zásluhy pri organizovaní Piešťanského
festivalu.
Odbor Matice v Piešťanoch
Dňa 18. júla 1968 bol založený v Piešťanoch Miestny odbor Matice slovenskej. V sále
kúpeľnej dvorany zišlo sa 93 občanov na zakladajúcej schôdzi. Prítomný bol aj zástupca
Matice slovenskej dr. Michal Kováč. Za čestného predsedu Miestneho odboru Matice
slovenskej bol zvolený národný umelec MUDr. Ivan Stodola. Vo výbore je predsedom Ján
Samek, podpredsedom Ján Chalupka a tajomníkom Maximilián Horánsky. Miestny odbor
má 3 sekcie: sekciu záujmovej činnosti, sekciu styku so zahraničnými Slovákmi a sekciu
organizačnú.
Storočná Piešťanka
Najstarším občanom Piešťan je pani Zuzana Grácová, bývajúca na Čuleňovej ulici číslo
1849. Narodila sa 14. augusta 1868 v Melčiciach neďaleko Nového Mesta nad Váhom.
V Piešťanoch býva od roku 1917. Má dvoch synov, jeden má 72 rokov a druhý 71. Obaja
bývajú v Piešťanoch.
Úmrtie
Dňa 15. septembra 1968 popoludní skonal v piešťanskej nemocnici Ľudovít Winter,
posledný nájomca piešťanských kúpeľov. Zomrel vo veku 98 rokov. S jeho menom je
spojené budovanie piešťanských kúpeľov od konca 19. stor. až do ich znárodnenia.

50 rokov športu v Piešťanoch
V prvej polovici novembra 1968 bola na Malej scéne Ivana Krasku na Floreáte inštalovaná
výstava, ktorá dokumentovala športový život v Piešťanoch v uplynulých päťdesiatich
rokoch. Fotografický materiál, výstrižky z novín a rôzne časopisy umožňovali nazrieť do
bohatej športovej činnosti v našom meste.
Slovenský zväz žien v Piešťanoch
Dňa 14. novembra 1968 sa konala vo veľkej sále Kursalónu v Piešťanoch ustanovujúca
členská schôdza Slovenského zväzu žien – mestskej organizácie, ktorá hodnotila svoju
činnosť za predchádzajúce obdobie a volila nový výbor. Za predsedníčku bola zvolená Mária
Barančíková, za podpredsedníčku Mária Nováková a za tajomníčku Ružena Alejníková.
Otvorenie školy
Dňa 2. decembra 1968 bola otvorená nová V. Základná deväťročná škola v Piešťanoch na
Mojmírovej ulici. Nová škola má dva pavilóny pre učebne, celkove 20 tried. Jeden pavilón
je venovaný mimoškolskej starostlivosti a v ďalšom je telocvičňa. Výstavba novej školy si
vyžiadala náklad vyše
4 milióny Kčs. Riaditeľom školy je Ján Valapka.
15. výročie úmrtia profesora Domina
V roku 1968 uplynulo 15 rokov od smrti profesora dra Karla Domina.
Profesor dr. Domin bol významným českým botanikom. V rokoch 1909 – 1910 podnikol cestu
na Jávu a do Austrálie. Tu zostavil vzácny herbár, ktorý je uložený v zbierkach Národného
múzea v Prahe. Po roku 1918 profesor Domin venoval veľké úsilie floristickému výskumu
Slovenska. V tom období prišiel aj do Piešťan a sústavne preskúmal flóru ich okolia. Výsledky
svojej práce systematicky spracoval v monografii Piešťanská květena, ktorá vyšla r. 1931.
Tu zhromaždil okolo 1.104 druhov flóry. Pozoruhodný je jeho nález nového rastlinného
druhu; pochádza z Tematínskych kopcov a nazval ho nevädzou tematínskou.
Podľa jeho mena je pomenovaná známa Dominova promenáda v Piešťanoch.
Nedožité deväťdesiatiny Dra. Cmunta.
V roku 1968 by sa bol dožil deväťdesiateho životného jubilea bývalý piešťanský kúpeľný
lekár a univerzitný profesor MUDr. Eduard Cmunt. Do Piešťan prišiel v roku 1922 a pôsobil
tu ako kúpeľný lekár do roku 1939.
V roku 1925 postavil v Piešťanoch známe sanatórium, kde sa liečili domáci i zahraniční
pacienti. MUDr. Cmunt bol autorom 72 vedeckých prác, z ktorých viaceré súvisia
s Piešťanmi, napr. Piešťanské Teplice, jejich účinek a indikace, Balnoterapické zkušenosti
z Piešťan, Léčení nemoci v Piešťanoch. Dr. Eduard Cmunt bol sociálnym typom lekára
a popri svojich pacientoch liečil tiež bezplatne pacientov v ústavoch Pro Patria a Pro Labore.
Zomrel 89 ročný v Prahe v roku 1967.
Vzácne dreviny v piešťanských parkoch
V piešťanských parkoch sa nachádzajú viaceré exotické dreviny. Jednou z najkrajších
a v Piešťanoch najpopulárnejších je Magnólia. Magnólia má asi 35 druhov. Pochádzajú
zo Severnej Ameriky a východnej Ázie. V Piešťanoch sa nachádza Magnólia soulangeana.

Na Kúpeľnom ostrove pri studni Adama Trajana sa nachádza Liriodendrón tulipifera –
Ľaliovník tulipánokvetý, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky. Pri ľaliovníku sa nachádza
Paulownia tomentosa – Paulownia plsnatá. Pochádza z Číny a je veľmi chúlostivá na mrazy.
Na Kúpeľnom ostrove v okolí termálneho jazierka rastie Catalpa bignonioides-Katalpa
bignoniovitá. Pochádza z juhozápadnej Číny. Pri hoteli Victoria Regia zo strany mestského
parku sa nachádza štátom chránený strom Ginko biloba.
Stĺporadie Napoleonských kúpeľov je obrastené bignoniou zakoreňujúcou – Bignonia
radicans. Sú to kry s kruhovými dlhými prútmi. Vchod do bývalých Františkových kúpeľov
zdôrazňovali dva exempláre kalykantu floridského – Calycanthus floridus. Kry kalykantu sú
známe silne aromatickou kôrou, ktorá sa v minulosti pridávala do kozmetických kúpeľov.
Veľmi pekná je zmarilka Judášova – Cercis siliquastrum. Je to strom alebo väčší ker,
pochádzajúci z južnej Európy a západnej Ázie. V Piešťanoch sa nachádza na Kúpeľnom
ostrove naproti termálneho jazierka. V Piešťanoch rastú aj platany. Sú to krásne mohutné
stromy. Pekný exemplár platanu javorolistého – Platanus acerifolia sa nachádza na Kúpeľnom
ostrove za termálnym jazierkom. Väčšie množstvo platanov tvorí krásnu alej na ľavom brehu
Váhu medzi Kolonádovým a Krajinským mostom.
V piešťanských parkoch je ešte veľa pozoruhodných drevín ako napr. pravé jasmíny, stĺpovité
agáty, kryptomérie, rôzne druhy jalovcov, cypriškov a pod.
Chodníky námestia Slovenského národného povstania lemujú v jarných mesiacoch veľmi
obdivované stromy – čerešne pilkaté, sakury – Prunus serrulata. Pochádzajú z Japonska
a Číny.
Miestny ľudový súd v Piešťanoch
V roku 1968 došlo na Miestny ľudový súd v Piešťanoch 140 oznámení so 159 previnilcami.
Všetky prípady boli prejednané načas. Najviac previnení a to 78 sa týkalo zásad občianskeho
spolunažívania, ich porušovania, 30 prípadov boli previnenia proti majetku v osobnom
vlastníctve. Peňažitou pokutou v celkovej sume 7.500 Kčs bolo potrestaných 48 občanov.
Komisia pre ochranu verejného poriadku v Piešťanoch riešila priestupky 119 previnilcov.
Najviac priestupkov a to 110 sa dotýkalo porušovania zásad občianskeho spolunažívania.
V 26 prípadoch bola uložená pokuta v celkovej sume 2.450 Kčs.
Miestna organizácia rybárskeho spolku
V roku 1968 mala Miestna organizácia rybárskeho spolku v Piešťanoch 766 členov, z toho
471 dospelých, 73 mladistvých a 222 žiakov.
Úlovky v roku 1968 boli tieto: na udicu bolo chytených 48.014 kusov rýb vo váhe 23.985
kg. Z toho bolo 2.477 kusov ušľachtilých rýb vo váhe 5.020 kg a 45.557 kusov bielych rýb
vo váhe 18.964 kg.
Preteky v praktickom rybolove sa v roku 1968 pre augustové udalosti nekonali.
Miestna jednota požiarnej ochrany
Miestna jednota požiarnej ochrany v Piešťanoch mala v roku 1968 celkove 100
organizovaných členov. V roku 1968 bolo na území Piešťan 11 požiarov so škodu 57.000
Kčs. Vďaka úspešným zásahom požiarnikov škody neboli väčšie a zachránili sa miliónové

hodnoty.
Miestna jednota požiarnej ochrany uskutočňovala školenie v závodoch, školenie v rámci
civilnej obrany, ako aj protipožiarne prehliadky na jednotnom roľníckom družstve, štátnych
majetkoch, v malých závodoch a obchodoch a u ostatných občanov.
Činnosť Obvodného oddelenia VB v Piešťanoch
V Piešťanoch sa v roku 1968 vyskytlo 1047 prípadov trestnej činnosti. Z uvedeného počtu
bolo 210 prípadov trestných činov a 277 prípadov previnení. Násilných trestných činov
bolo 75, majetkových trestných činov 684, ostatných trestných činov 241, hospodárskych
trestných činov 63, trestných činov mladistvých 115, trestných činov opilosti 61,požiarov
11, dopravných nehôd 124. Škoda spôsobená národnému hospodárstvu predstavovala
sumu 538.450 Kčs. Okrem spáchanej trestnej činnosti bolo za rok 1968 spáchaných
2102 priestupkov, ktoré boli verejnou bezpečnosťou riešené priamo na mieste a blokove
pokutované v celkovej sume 50.740 Kčs.
Činnosť Komisie pre sociálne zabezpečenie
Činnosť Komisie pre sociálne zabezpečenie pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
vypĺňala starostlivosť o priznanie opatrovateľskej služby chorým a na lôžko trvale pripútaným
občanom mesta, ako aj poskytovanie sociálnej výpomoci dôchodcom, slepým a chorým na
tuberkulózu. V opatrovateľskej službe bolo v roku 1968 celkove 26 trvale chorých občanov.
Na opatrovateľskú službu bolo v roku 1968 plánované 161.000 Kčs, na všeobecnú doplnkovú
starostlivosť 218.000 Kčs, spolu pre sociálne zabezpečenie 370.000 Kčs.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1968 činil 1.554
postelí. Lôžkový fond sa značne zväčšil, lebo pribudol nový ústav a to Balnea Palace.
Počet odliečených pacientov
V liečebných domoch Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1968 ústavne
bolo odliečených 16.179 pacientov, z toho bolo 2.416 cudzincov. Priebeh kúpeľnorekreačnej
sezóny v roku 1968 bol veľmi priaznivý, javil sa predpoklad splnenia plánu na 130 %. Tak to
vyzeralo do augustových dní, po ktorých odišlo z Piešťan vyše 400 zahraničných pacientov
a tak ostali Magnólia a Thermia takmer prázdne.
Rozdelenie pacientov podľa národnosti
V roku 1968 liečili sa v Piešťanoch pacienti zo siedmich socialistických a 37 kapitalistických
štátov.
Zo socialistických štátov bolo celkove 497 pacientov a to z Bulharska 2, z Juhoslávie 7,
z Maďarska 20, z Nemeckej demokratickej republiky 418, z Poľska 38, z Rumunska 10
a zo Sovietskeho zväzu 2.
Z kapitalistických štátov bolo 1919 pacientov a to z Anglicka 46, z Belgicka 42, z Dánska 91,
z Fínska 47, z Francúzska 25, z Holandska 21, z Nórska 2, z Nemeckej spolkovej republiky
377, z Portugalska 1, z Rakúska 751, zo Švajčiarska 33, zo Švédska 86, z Talianska 6,

z Lichtenšteinska 2, z Argentíny 4, z Brazílie 4, z Chile 2, z Equadoru 1, z Kanady 37,
z Mexika 2, z Uruguay 9, zo Spojených štátov severoamerických 231, z Venezuely 12,
z Bolívie 1, zo Zjednotenej arabskej republiky 3, z Južnej Afriky 2, z Kenie 1, z Rodézie 1,
z Afganistanu 1, z Cypru 2, z Iraku 3, z Izraelu 18, z Kuwaitu 32, z Libanonu 15, zo Sýrie
2, z Turecka 1, z Austrálie 5.
Významní pacienti a návštevníci
R. 1968 liečili sa v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch títo významnejší
pacienti:
Dr. Pierre Recht z Belgicka, expert Euratómu a tajomník európskej ligy proti reume. John
Duda z USA, rodák zo Slovenska, známy ako „celerový kráľ“. Prof. Ján Papin z USA,
známy americký archeológ a rektor univerzity vo Philadelphii. RNDr. Vladimír Vlček,
československý minister zdravotníctva. Vo februári 1968 bol v piešťanských kúpeľoch
doc. MUDr. Vladimír Zvara, povereník Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.
Na liečení v tomto mesiaci bola aj známa západonemecká divadelná a filmová herečka
Hilde Krahl. 12. apríla 1968 sa na svojej ceste po československých kúpeľoch zastavil
predseda Medzinárodnej asociácie pracovníkov v cestovnom ruchu a kúpeľníctve dr. Walter
Hunziger, univerzitný profesor v Berne. V apríli do Piešťan na krátku návštevu prišiel prof.
Eger, predseda medzinárodnej organizácie UNESCO. Dňa 9. mája 1968 navštívil Piešťany
švédsky minister dopravy Lundquist so svojou manželkou. V máji navštívil Piešťany riaditeľ
európskeho úradu svetovej zdravotníckej organizácie D. Leo A. Karpio s manželkou. V júni
navštívili Piešťany pracovníci západonemeckej televízie. Nakrúcali tu časť filmu zo života
slávnej nemeckej herečky Hildy Krahlovej. Začiatkom júna prišiel do Piešťan na vlastnom
dvojmotorovom prúdovom lietadle pán Štefan Roman z Kanady. Roman je pôvodom Slovák,
pochádza z východoslovenskej dediny Veľký Ruskov, odkiaľ ako šesťnásťročný odišiel do
Kanady. Dnes je Štefan Roman prezidentom spoločnosti majiteľov uranových baní v Toronte.
21. júla 1968 navštívil Piešťany prezident republiky, armádny generál Ludvik Svoboda. Na
letisku spolu so zástupcami mesta ho privítal riaditeľ Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch MUDr. Ján Baláž. Po prehliadke nastúpenej vojenskej jednotky odišiel
prezident republiky na Javorinu, kde sa konali slávnosti bratstva Čechov a Slovákov.
V septembri 1968 navštívil Piešťany predseda Demokratického zväzu fínskeho ľudu
a minister financií Fínskej republiky dr. Elé Alenius s manželkou.
Investície a generálne opravy
Na investície a generálne opravy vynaložili Československé štátne kúpele v Piešťanoch
v roku 1968 okolo 28,000.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo na Balnea Palace 17,912.000 Kčs,
na Balneoterapiu 5,154.000 Kčs, na rekonštrukciu liečebného domu Irma 2,115.000 Kčs,
na skladovaciu halu 224.000 Kčs, na podnikové chaty na Bezovci 47.000 Kčs, na stroje
a zariadenia 1,012.000 Kčs, na projekty 2,609.000 Kčs.
Počasie v roku 1968
Zima v roku 1968 bola príjemná, tepelne vyrovnaná, veľké výkyvy v teplote sa nevyskytli.
V mesiacoch január a február bol sústavne sneh. Mrazy neboli veľké, pravidelne dosahovali
-10°C, len niekoľkokrát dosiahli -14°C. V marci nastalo oteplenie, po dažďoch prišla jar

normálne, bez oneskorenia.
Mesiace máj a jún boli teplé, bez zrážok až do polovice júla. Potom sa počasie zhoršilo, značne
schladilo. V auguste bolo tiež málo tepla, menovite druhá polovica mesiaca bola chladná.
Chladné mesiace boli aj september, október a november, zvlášť bolo málo slnečného svitu.
Od 7. decembra nastali mrazy, ktoré dosahovali až -12°C. Koncom decembra napadol sneh.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1968 sa v Piešťanoch narodilo 289 detí, z toho 146 chlapcov a 143 dievčat. Zomrelo
156 ľudí, z toho 81 mužov a 75 žien. V roku 1968 bolo uzavretých 125 sobášov. Rozvodov
bolo 22.
V roku 1968 sa z Piešťan vysťahovalo 477 občanov, z toho 243 mužov a 234 žien. Prisťahovalo
sa 637 občanov, z toho 302 mužov a 335 žien. Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch
v roku 1968 bol 133 ľudí, z toho 65 mužov a 68 žien.
Migračný prírastok bol 160 ľudí, z toho 101 mužov a 59 žien;
celkový prírastok obyvateľstva v Piešťanoch za rok 1968 bol 293 ľudí, z toho 124 mužov
a 169 žien.
K 31. decembru 1968 mali Piešťany 22.170 obyvateľov, z toho 10.630 mužov a 11.540 žien.

Rok 1969
Rok 1969 bol rokom začínajúcej konsolidácie po búrlivom roku 1968. Pod vedením
Komunistickej strany Československa sa pristúpilo k upevňovaniu štátnych orgánov
a výchovného, organizátorského a mocenského charakteru štátu.
Mestský národný výbor v Piešťanoch zabezpečoval plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesenia
aprílového pléna Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. V apríli 1969
bol v Piešťanoch ustanovený Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej
republiky. Národný front, v ktorom má komunistická strana vedúce postavenie, úspešne
rozvíjal iniciatívnu účasť občanov na tvorbe, kontrole a realizácii štátnej politiky.
Práca Mestského národného výboru v Piešťanoch zabezpečovala v r. 1969 ďalšiu výstavbu
a rozvoj mesta, jeho plynulé zásobovanie a plnenie úloh, vyplývajúcich z cestovného ruchu.
V roku 1969 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 6 zasadnutí a Rada
28.
Slovenská reumatologická spoločnosť
V rámci federalizácie bola v Piešťanoch utvorená Slovenská reumatologická spoločnosť Jana
Evangelistu Purkyňu. Svoju prvú pracovnú schôdzu mala 13. marca 1969 v liečebnom dome
Slovan. Za predsedu spoločnosti bol zvolený riaditeľ Výskumného ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch MUDr. Štefan Siťaj, Dr.Sc.
Vedeckým sekretárom spoločnosti sa stal MUDr. Žitňan z Výskumného ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch.
Babička roku 1969
Pod týmto titulom zorganizovala redakcia Slovenky voľbu najideálnejšej slovenskej babičky
v Piešťanoch v Magnólii 26. marca 1969.
Do súťaže sa prihlásilo vyše 600 babičiek z celého Slovenska, z ktorých do finále postúpilo
30. Kritériami pri voľbe boli najkrajšie ľudské vlastnosti babičky, jej mnohostranné
schopnosti, záľuby, jej postoj k ľuďom a k životu vôbec. Za „babičku roku 1969“ zvolili
Emíliu Prekopovú z Varína, ktorá v ťažkých podmienkach vychovala 6 sirôt. Piešťanské
kúpele darovali „Babičke roku 1969“ dvojtýždenný pobyt v kúpeľoch.
Natáčanie filmu v Piešťanoch
V marci 1969 začala natáčať Československá televízia nový trojdielny film, ktorý má názov
„Hanussen“. Natáčanie sa začalo v liečebnom dome Slovan. Časove film zapadá do obdobia
druhej svetovej vojny. Vystupujú v ňom známi slovenskí divadelní a filmoví umelci. Hlavným
predstaviteľom nového filmu je Ctibor Filčík.
Režisérom filmu je Karol Lettrich.
Seminár ekonómov
Od 6. do 12. apríla 1969 bol v Piešťanoch medzinárodný seminár mladých ekonómov.
Seminára sa zúčastnilo 60 mladých ekonómov zo štrnástich európskych štátov. Cieľom
seminára bolo vysvetliť ciele našej politiky v otázkach chápania marxistického učenia,

otázky ďalšej výstavby socializmu u nás a mnohé ďalšie ideologické otázky.
Na seminári prednášali odborníci z Vysokej školy ekonomickej a z Karlovej univerzity
z Prahy.
Sympózium stomatológov
Československá stomatologická spoločnosť usporiadala v Piešťanoch v dňoch 25. a 26.
apríla 1969 celoštátne sympózium so zahraničnou účasťou na tému: Sympózium o fokálnej
infekcii. Sympózium malo vysokú odbornú úroveň, k tomu prispeli prednášky popredných
československých a zahraničných stomatológov, ktorí oboznámili prítomných o najnovších
vedeckých a praktických poznatkov na tomto úseku medicíny.
Mestský výbor Národného frontu
V apríli 1969 bol v Piešťanoch ustanovený Mestský výbor Národného frontu Slovenskej
socialistickej republiky. Mestský výbor má 33 členov, z toho 11 členov predsedníctva.
Predsedom je s. Jozef Bezák.
Súťaž
Na celoštátnej súťaži sláčikových nástrojov v Ústí nad Orlici v máji 1969 bola najúspešnejšia
Eva Hrabovská z Ľudovej školy umenia v Piešťanoch. Ako violončelistka obsadila vo svojej
kategórii prvé miesto.
Miestny ľudový súd zrušený
V súvislosti s niektorými opatreniami v našom súdnictve dňom 1. júla 1969 skončilo volebné
obdobie miestnych ľudových súdov a tieto sa už neobnovujú. Tým skončil svoju činnosť aj
Miestny ľudový súd v Piešťanoch, ktorý počas svojej osemročnej činnosti prejednal 1.080
prípadov previnení. Predsedom Miestneho ľudového súdu v Piešťanoch bol Dr. Peťko.
Životné jubileum
Dňa 19. augusta 1969 oslávil predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan
Kubo svoje päťdesiate narodeniny.
S. Štefan Kubo zasvätil celý svoj život veci budovania socializmu, výstavbe a rozvoju
Piešťan. Pod jeho dlhoročným vedením dosiahol Mestský národný výbor v Piešťanoch
veľké úspechy pri výstavbe nových sídlisk, podnikov, škôl a pri celkovom rozvoji mesta
Piešťany.
Dvadsaťročná Zornica
V auguste roku 1969 oslávil piešťanský závod Zornica dvadsiate výročie svojho vzniku.
Závod vyrába košele pánske, detské, chlapčenské a rozhalenky. V posledných rokoch sa
výrobky aj exportujú, hlavne do Sovietskeho zväzu a Nemeckej demokratickej republiky.
V závode pracuje 290 ľudí, z toho asi 95 percent žien.
Tragické úmrtie
Dňa 6. októbra 1969 pri autohavárii zahynuli medzi Bratislavou a Jurom štyria pracovnici
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch. Haváriu zavinil vodič protiidúceho auta.
V horiacom aute zahynula 37 ročná Emília Mrvová, propagačná referentka Československých

štátnych kúpeľov v Piešťanoch, ďalej Ing. Alexander Húska, 48 ročný riaditeľ Thermia
Palace, Ing. Milan Kristian, 46 ročný, vedúci odboru práce a mzdy na riaditeľstve kúpeľov
a 38 ročný kúpeľný šofér Stanislav Verchola. V horiacom aute zahynul aj profesor
Ing.
Ondrej Červený, 47 ročný profesor na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Bol
pacientom piešťanských kúpeľov a bol v Bratislave riešiť svoje rodinné záležitosti.
Pohreb tragicky zahynuvších pracovníkov kúpeľov bol 9. októbra 1969 za veľkej účasti
obyvateľstva, lebo táto tragédia vzrušila nielen Piešťany, lež všetky kúpeľné organizácie na
Slovensku, nakoľko išlo o dlhoročných a známych pracovníkov slovenských kúpeľov.
Čestné občianstvo
V dňoch 13. a 14. októbra 1969 zasadalo v Piešťanoch Medzinárodné sympózium lekárov
- reumatológov. Sympózia sa zúčastnili tiež profesorka Dr. Nanna Svartz zo Švédska,
Dr. Jacques Forestier z Paríža a profesor Dr. František Lenoch z Prahy. Títo vynikajúci
odborníci v oblasti reumatológie sa zaslúžili aj o vznik medzinárodnej organizácie lekárov
– reumatológov a boli účastníkmi zakladajúcej schôdze Medzinárodného výboru pre
reumatizmus, ktorá sa konala v Piešťanoch 20. apríla 1926. Diplomy o čestnom občianstve
trom vedcom odovzdal predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo.
Konferencia o protipovodňovej ochrane
V októbri 1969 sa v Piešťanoch konala konferencia o protipovodňovej ochrane, ktorej sa
zúčastnili aj početní zahraniční hostia. Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo lesného
a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.
V Drahovciach pri Piešťanoch usporiadali prehliadku protipovodňovej vybavenosti, kde
vystavovali zaujímavé exponáty, slúžiace protipovodňovej ochrane.
Na konferencii bolo prítomných 250 účastníkov.
Predajňa Orient
Na ulici Československej armády v Piešťanoch otvorili v októbri 1969, ako štvrtú tohto
druhu na Slovensku, predajňu Orient. Možno tu kúpiť tepané mosadzné výrobky, umelecky
vyrezávané výrobky z dreva, zo slonoviny, kože, tašky, perzské koberce a iné výrobky
umeleckých hodnôt zo Zjednotenej arabskej republiky, Indie, Sovietskeho zväzu a Rumunska.
Beh na počesť VOSR
Dom detí a mládeže v Piešťanoch usporiadal 11. novembra 1969 na Červenej veži
v Piešťanoch „Lesný beh na počesť Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie“, ktorého sa
zúčastnilo 109 pretekárov z okresu Trnava.
Nový riaditeľ
Piešťanský podnik Tesla má od 1. decembra 1969 nového riaditeľa. Je ním
Pfliegel, ktorý prišiel do Piešťan z Tesly Orava.

Ing. Peter

Mestská inšpekcia
Dňom 11. decembra 1969 Mestský národný výbor v Piešťanoch ustanovil Mestskú inšpekciu
verejného poriadku v meste Piešťany v počte 6 členov.

20 rokov piešťanského JRD
Roku 1969 oslavovalo Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch dvadsiate výročie svojho
založenia.
Prvým predsedom družstva bol Ján Ondrášik, terajším predsedom je Ján Palec. Majetok
družstva je 13,102.000 Kčs.
Oslavy v roku 1969
V roku 1969 sa v Piešťanoch konali tieto oslavy:
Oslavy 21. výročia Februárového víťazstva.
Oslavy sa konali 25. februára o 20.00 hod. v liečebnom dome Slovan, kde sa konala
slávnostná akadémia. Účinkovali sólisti bratislavských divadiel. Slávnostný prejav mal s.
Javorka, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Oslavy sa konali 7. marca 1969. V závodoch a úradoch sa konali zhromaždenia pracujúcich,
na nich sa zhodnotila významná účasť žien na všetkých úsekoch nášho života.
Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo prijal v dopoludňajších
hodinách vzorné pracovníčky, pohovoril s nimi o ich práci a poprial im veľa ďalších úspechov.
Oslavy 24. výročia oslobodenia Piešťan
Oslavy sa konali 3. apríla 1969 v liečebnom dome Slovan o 20.00 hod. Slávnostný prejav
predniesol s. Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch. Potom
nasledoval kultúrny program, v ktorom účinkovali žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch.
Oslavy 99. výročia narodenia V.I. Lenina
Konali sa dňa 22. apríla 1969 v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. Slávnostný prejav
o veľkom učiteľovi robotníckej triedy predniesol s. Javorka, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Nasledoval slávnostný koncert, na ktorom
účinkovali členovia slovenského národného divadla a Slovenskej filharmónie z Bratislavy.
Oslavy 1. mája 1969
Oslavy Sviatku práce sa konali tradičným spôsobom. Ráno 1. mája ulicami mesta sa ozývala
hudba dychovej kapely. O 9.00 hod. bol zraz manifestujúcich na priestranstve pred hotelom
Eden a Magnólia a v priľahlých uliciach. Slávnostný prejav o medzinárodnej význame Sviatku
práce mal s. Jozef Gajdošík, podpredseda Slovenskej národnej rady a poslanec Slovenskej
národnej rady pre obvod Piešťany. Nasledoval pochod pred tribúnou a ulicou Pavlovovou
po kino Moskva. V sprievode bolo okolo 8.000 obyvateľov Piešťan a priľahlých dedín.
Oslavy 9. mája
Oslavy Dňa víťazstva a 24. výročia oslobodenia Československa sa konali pri pamätníku
Oslobodenia položením vencov. O 15.00 hod. účinkoval v amfiteátri Súbor piesní a tancov
Lúčnica. Súčasne bola slávnostne otvorená kúpeľná sezóna 1969.

Oslavy 25. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy sa konali 28. augusta 1969. O 18.30 hod. bola manifestácia pracujúcich na námestí
Slovenského národného povstania. Po slávnostnom prejave bol lampiónový a fakľový
sprievod ulicami Kollárova, Československej armády na nábrežie Ivana Krasku. O 20.15
hod. bol veľký ohňostroj medzi mostami.
29. augusta 1969 o 9.30 hod. sa položili vence k pamätníku na námestí Slovenského národného
povstania, rumunských vojakov a k pamätnej tabuli piešťanskej posádky v parku. O 10.30 hod.
bolo slávnostné zasadnutie Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského
výboru národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, Mestského národného výboru
v Piešťanoch a zložiek československej armády v liečebnom dome Slovan za účasti členov
revolučných národných výborov.
O 16.30 hod. bolo mládežnícke popoludnie – Hovoríme s účastníkmi Slovenského národného
povstania. Beseda s účastníkmi prvého a druhého odboja sa konala za kúpaliskom Eva.
O 21.00 hod. bolo posedenie pri „partizánskej vatre“ na Červenej veži.
Oslavy 52. výročia VOSR
Oslavy 52. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa konali
7. novembra
1969. O 14.00 hod. bola na námestí Slovenského národného povstania veľká manifestácia
pracujúcich. O význame Veľkého októbra predniesol referát s. Emil Hanšut, predseda
okresnej revíznej a kontrolnej komisie v Trnave. Potom delegácie zo závodov a úradov
položili vence k pamätníku Oslobodenia.
7. novembra 1969 bola o 20.00 hod. slávnostná akadémia z príležitosti
52. výročia Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie. Ňou sa otvoril aj Mesiac československo-sovietskeho
priateľstva, ktorý trval do 12. decembra 1969. V ten deň o 20.00 hod. bol usporiadaný
v liečebnom dome Slovan slávnostný večer s kultúrnym programom. Účinkoval spevácky
súbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Prehliadka slovenského krátkeho filmu
V dňoch 3. – 4. marca 1969 sa konala v kine Moskva prehliadka slovenského krátkeho
filmu z tvorby roku 1968. Do Piešťan prišli tvorcovia krátkeho filmu, novinári a hostia, aby
urobili rekapituláciu tvorivých výsledkov. V krátkom filme „Beethoven a Slovensko“ bola
venovaná pozornosť aj Piešťanom.
XIV. Piešťanský festival
XIV. Piešťanský festival prebiehal pod záštitou národného umelca profesora Eugena
Suchoňa, ktorý ho aj slávnostne otvoril v piatok 20. júna 1969 o 20.00 hod.
Program XIV. Piešťanského festivalu bol tento:
Piatok 20. júna: slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu 1969. O 20.00 hod. v Slovane
koncert Madrigalistov pri Slovenskej filharmónii. Dirigent: Ladislav Holásek.
O 21.00 hod. vežový koncert. Účinkoval Fanfárový súbor Konzervatória Bratislava.
Dirigent: J. Beneš.
Sobota 21. júna: Verdiho opera Nabucco. Účinkovali herci Slovenského národného divadla.
Nedeľa 22. júna: symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: John Hopkins zo
Spojených štátov severoamerických. Sólista: Bernard Kundell z Austrálie. Na programe
boli skladby Rossiniho, Mozarta, Beethovena.

Utorok 24. júna: Piešťanský festival deťom – spevohra Júliusa Kowalského Rozprávka pri
praslici. Účinkovali herci Divadla Jozefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice.
Sobota 28. júna: Massenetova opera Manon v podaní Štátneho divadla z Ostravy.
Nedeľa 29. júna: symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Carlo Zecchi
z Talianska. Sólista: Fausto Zadra, Taliansko.
Štvrtok 3. júla: Komorný koncert Slovenského kvarteta.
Sobota 5. júla: symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Djura Jakšič,
Juhoslávia. Sólista: Detlev Grevesmühl, Nemecká spolková republika. Na programe boli
skladby Suchoňa, Bacha a Dvořáka.
Streda 9. júla: komorný koncert Slovenskej filharmónie. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal.
Sólistka: Klára Havlíková. Dirigent: George Sebastian z Paríža.
Štvrtok 10. júla: Kusserova dráma Erindo. Účinkovali herci Divadla Jozefa Gregora
Tajovského z Banskej Bystrice.
Nedeľa 13. júla: komorný koncert. Účinkovali: Penelope Howard a Alan Feu-Taylor
z Anglicka.
Streda 16. júla: Večer operných árií. Účinkovali: Mária Rigal, Valeriano Lucchetti, Taliansko.
Nedeľa 20.júla: Husľový recitál. Účinkoval: Mihal Constantinescu z Rumunska.
Štvrtok 24. júla: komorný koncert Komorného združenia v Bratislave. Dirigent: Vlastimil
Horák. Účinkovali: Silvia a Rudolf Macudzinski, klavír.
Nedeľa 27. júla: Romantický baletný večer. Účinkovali: sólisti z českých a slovenských
baletných scén.
Sobota 2. augusta: Symfonický koncert Štátneho symfonického orchestra Gottwaldov.
Dirigent: Zdeněk Bílek. Slávnostné zakončenie Piešťanského festivalu 1969.
Medzinárodná výstava plastík
V rámci výstavy „Socha piešťanských parkov“ bolo dňa 20. júna 1969 slávnostné otvorenie
výstavy „Medzinárodná výstava plastík, skulptúr a objektov“ v prírodnom výstavnom areáli
na Kúpeľnom ostrove.
Na výstavu sa prihlásilo 34 zahraničných autorov so 60 dielami. Boli to sochári z 9
európskych krajín, z Talianska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Juhoslávie, Holandska,
Švajčiarska, Anglicka a Belgicka. Vystavovali tu svoje diela umelci ako Getulio Alviani
a Agostino Bonalumi z Talianska, Mark Brusse, Holandsko, Peter Brüning, Nemecká
spolková republika, Paul Bury z Belgicka, Alexander Calder, Spojené štáty severoamerické,
Roland Goeschl z Rakúska, Olga Janič a Branko Ružič z Juhoslávie, Utz Kapmann zo
Švajčiarska, Philipp King z Anglicka, Thomas Lenk a Heinz Mack z Nemeckej spolkovej
republiky, Marta Pan, J. Sanejonand, Francisco Sobrino, Nicolas Schöfter, Jean Tinguely,
Jean Pierre Yvaral z Francúzska a ďalší.
Porota udelila prvú cenu sochárovi Philippovi Kingovi za dielo „Brzda“. Slovenská národná
galéria v Bratislave a Národná galéria v Prahe prejavili záujem o zakúpenie plastík z tejto
výstavy, ktorá trvala do 15. septembra 1969.
Sochárske sympózium
Od 1. júla do 31. augusta 1969 prebiehalo v Dome slovenských umelcov v Moravanoch pri
Piešťanoch Medzinárodné sympózium v technikách dreva, ktorého sa každoročne zúčastňujú
naši i zahraniční sochári. Boli tu Juraj Bartuzs z Košíc, Jozef Vachálek z Bratislavy, pražský

sochár Slavoj Nejdl a taliansky sochár Vittorio die Muzio.
S účastníkmi Medzinárodného sochárskeho sympózia v technikách dreva usporiadali na
záver Mestský národný výbor a Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch srdečné
posedenie a rozlúčku.
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe
V Dome slovenských výtvarných umelcov a architektov v Moravanoch pri Piešťanoch
prebiehalo od 1. septembra do 31. októbra 1969 Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe.
Sympózia sa zúčastnili Květa Válová, Oľga Bartošíková, Alexander Eckerdt a Hugo Buch
z Dánska.
Vedecké sympóziá
V dňoch 13. a 14. októbra 1969 konali sa v Piešťanoch dve vedecké sympóziá. Zúčastnilo
sa ich 150 zahraničných a 30 československých reumatológov.
Vedecká časť oboch sympózií mala vysokú úroveň a priniesla mnoho nových poznatkov.
Na sympóziu o metabolických arthropatiach, ktoré sa konalo v Slovane, predsedal profesor
Mc Carty z Chicaga a profesor MUDr. Štefan Siťaj, Dr.Sc., riaditeľ Výskumného ústavu
reumatických chorôb v Piešťanoch.
Druhé sympózium o biochemickej farmakológii rokovalo v Thermii Palace a jeho predsedom
bol profesor R. Domenjoz z Nemeckej spolkovej republiky.
Na sympóziách významné referáty predniesli profesor Mc Carty, profesor Bywaters zAnglicka,
profesor Venenzuela z Chile, profesor Denka zo Spojených štátov severoamerických,
profesor Greiling z Nemeckej spolkovej republiky a Dr. Görög z Maďarska. Pozornosť
účastníkov vzbudili aj prednášky pracovníkov Výskumného ústavu reumatických chorôb,
ktorí sa zaoberajú štúdiom farmakológie reumatických liekov.
Výstavy v roku 1969
V roku 1969 sa konali tieto menšie výstavy: od 30. januára do 20. februára výstava karikatúr
Dušana Juneka a Mariána Vaneka. Mala scéna Ivana Krasku na Floreáte.
V apríli v priestoroch kina Moskva bola inštalovaná výstava „Výstavba mesta Piešťany“.
Od 13. do 25. júna bola na Malej scéne Ivana Krasku inštalovaná výstava žiakov Základnej
deväťročnej školy v Moravanoch „Detská výtvarná tvorba“.
Od 25. augusta do 10. septembra 1969 bola na Malej scéne výstava „Prvá československá
armáda v Slovenskom národnom povstaní“.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch zabezpečovalo akcie, ako Piešťanský festival,
Medzinárodná výstava plastík, Medzinárodné sympózium v technikách dreva a vo voľnej
maľbe.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1969 pripravovalo programy
k výročným oslavám, organizovalo prednášky, výstavy, ľudové akadémie a jazykové kurzy,
o ktoré roku 1969 sa záujem veľmi zvýšil. Významnú činnosť vyvinulo v krúžkovej činnosti,
v názornej agitácii, v nej vo forme bleskoviek a letákov účinne propagovalo Piešťany ako

stredisko domáceho a zahraničného cestovného ruchu.
V roku 1969 Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uskutočnilo 78 kultúrnych akcií,
na nich sa zúčastnilo 36.000 návštevníkov. Tržby činili 926.000 Kčs a náklady 1,840.000
Kčs.
Veľká cena Slovenska
V dňoch 7. – 10. mája 1969 bola usporiadaná na Sĺňave v Piešťanoch Veľká cena Slovenska
– jachtársky pretek v triede „Lietajúci Holanďan“, „Fín“ a „Mlok“. Na preteku sa zúčastnili
poprední pretekári z Československa, bolo zastúpené aj Rakúsko a ako pozorovatelia boli
prítomní zástupcovia Francúzska a Maďarska.
XI. Cena Slovenska
XI. ročník medzinárodných motocyklových pretekov sa konal 27. júla 1969 na obvyklej
trati. Výsledky pretekov boli tieto: v triede do 50 ccm získal prvé miesto Eugen Lazarini
časom 32:14,2 min., druhé Franco Ringhini časom 32:29,3 min., obaja z Talianska a tretie
Janko Šteffe z Juhoslávie časom 33:19,3 min. Celkove v tejto triede štartovalo 26 pretekárov.
Priemerná rýchlosť víťaza bola 103,32 km/hod.
V triede do 125 ccm štartovalo 31 pretekárov. Prvé miesto získal Ing. Heinz Křivanek
z Rakúska časom 42:02,5, druhé Walter Villa z Talianska časom 42:25,4 min., tretie Charles
Mortimer z Anglicka časom 42:33,2 min. Priemerná rýchlosť bola 123,12 km/hod.
V triede do 250 ccm štartovalo 28 pretekárov. Prvé miesto obsadil Gilberto Milani z Talianska
časom 47:21,4 min., druhé Silvio Grassetti z Talianska časom 47:56,7 min., tretie Marty
Lunde zo Spojených štátov severoamerických časom 48:47,4 min. Priemerná rýchlosť bola
136,8 km/hod.
Záverečnou súťažou XI. Ceny Slovenska boli preteky automobilov Formule 3. Štartovalo 24
pretekárov a priemerná rýchlosť víťaza bola 143,28 km/hod. Prvé miesto získal Ulf Svensson
zo Švédska časom 30:09,4 min., druhé Vladimír Hubáček z Československa časom 30:10,2
min., tretie Hans Unold z Nemeckej spolkovej republiky časom 31:09,4 min.
Preteky sledovalo vyše 20.000 divákov a nedošlo k žiadnemu vážnejšiemu úrazu. Riaditeľom
pretekov bol Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Finančné hospodárenie za rok 1969
Príjmy v rozpočte Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1969 činili sumu
26,619.185 Kčs, výdavky 24,503.519 Kčs. Prebytok hospodárenia bol v roku 1969
2,115.665 Kčs.
Rozpočet príjmov bol splnený takto: odvody hospodárskych organizácií 1,655.000 Kčs,
dane a poplatky 1,877.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 4,079.000 Kčs,
plánované dotácie z vyššieho rozpočtu 7,175.000 Kčs, plánované subvencie 2,662.000
Kčs, mimoriadne dotácie 2,554.000 Kčs, prevody finančných prostriedkov z fondu rozvoja
a rezerv činili 2,028.000 Kčs, nerozpočtové príjmy pre fond rozvoja a rezerv 2,966.000 Kčs,
ostatné príjmy 974.000 Kčs.
Výdavky za rok 1969 boli tieto: stavebníctvo 279.000 Kčs, doprava 3,765.000 Kčs,
vnútorný obchod 1.000 Kčs, vnútorná správa 10.000 Kčs, miestna inšpekcia 11.000 Kčs,
miestne hospodárstvo 8,277.000 Kčs, domová správa 2,251.000 Kčs, komunálne služby

33.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 959.000 Kčs, školstvo 3,687.000 Kčs, kultúra –
kino 1,905.000 Kčs, kultúrne a spoločenské stredisko 944.000 Kčs, múzeum 219.000 Kčs,
knižnica 177.000 Kčs, sociálne zabezpečenie 409.000 Kčs, vnútorná správa 1,373.000 Kčs.
Rozpočet príjmov na rok 1969 bol plánovaný na 17,931.000 Kčs.
Akcia „Z“ v roku 1969
V akcii zveľaďovania mesta odpracovali občania v rámci socialistickej súťaže a celomestského
socialistického záväzku na počesť 25. výročia Slovenského národného povstania celkom
413.000 brigádnických hodín. Previedla sa úprava miestnych komunikácií, úprava verejných
priestranstiev, chodníkov a dokončovacie práce na všešportovom štadióne. Hodnota
vytvoreného diela predstavuje sumu 4,857.164 Kčs.
Obchod a cestovný ruch v roku 1969
Rozvoj cestovného ruchu sa v roku 1969 vyvíjal priaznivo. Návštevnosť mesta Piešťany
oproti roku 1968 sa zvýšila o 24.533 návštevníkov. Do prevádzky sa odovzdali nové
kapacity a to rekreačné objekty pri jazere Sĺňava podniku Duslo Šaľa a Poľnohospodársky
nákupný podnik. Prikročilo sa k výstavbe rekreačných podnikov pre podnik Československá
autobusová doprava a Odevné závody Trenčín. Pre zvýšenie cestovného ruchu sa založila
cestovná kancelária Tatratour.
Československé aerolínie prepravili na cestovnej linke do Piešťan 43.830 osôb.
V zariadeniach Československých štátnych kúpeľov Piešťany bolo ubytovaných 20.464
osôb, v hoteloch 19.410, vo Vojenskom kúpeľnom ústave 1.370, v Charitnom domove
1.660, v Autocampingu 12.457, na Lodenici 4.185, v Športhoteli 1.537, v rekreačných
strediskách Priemstav 700, Mäsopriemysel 2.156, v rekreačnom stredisku Duslo Šaľa
1.200, Výskumný ústav reumatických chorôb 536, v ubytovni Atóm 280, v školách 817
osôb. Celkove bolo v Piešťanoch r. 1969 ubytovaných 108.929 osôb. Z toho bolo 11.775
cudzincov, z kapitalistických štátov 7.477 a zo socialistických štátov 4.298.
V roku 1969 sa prekročil maloobchodný obrat takmer u všetkých obchodných podnikov
v Piešťanoch, okrem podniku Reštaurácie a jedálne (98,3 %) a Mototechny (85,5 %). Nastal
pokles maloobchodného obratu v podniku Tuzex v porovnaní s rokom 1968.
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1969 bol 417,212.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo
na Interhotel 15,758.000 Kčs, na Reštaurácie a jedálne 45,240.000 Kčs, na Potraviny
114,654.000 Kčs, na odevný obchod 22,714.000 Kčs, na drobný tovar 13,650 Kčs, na
obchod s obuvou 24,812.000 Kčs, na textil 60,484.000 Kčs, na domáce potreby 23,462.000
Kčs, na nábytok 11,719.000 Kčs, na drogérie 10,285.000 Kčs, na klenoty 5,995.000 Kčs,
na Jednotu 14,704.000 Kčs, na Slovenskú knihu 1,687.000 Kčs, na Suprafón Kčs 488.000,
na kožušníctvo 8,586.000 Kčs, na Slovakiu 1,474.000 Kčs, na hudobné nástroje 1,337.000
Kčs, na Avanu 1,680.000 Kčs, na Piešťanku 1,163.000 Kčs, na predajne zeleniny 12,321.000
Kčs, na Mototechnu 6,326.000 Kčs, na Uholné sklady 7,875.000 Kčs, na očnú optiku
498.000 Kčs.
V predajni Tuzex bola roku 1969 tržba za 3,339.000 tuzexových korún.

Jednotné roľnícke družstvo roku 1969
Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch malo v roku 1969 236 členov a obhospodarovalo
726 hektárov pôdy. V roku 1969 dosiahlo tieto hektárové výnosy: jačmeň 40,2 q, pšenica
33,6 q, kukurica na zrno 55,7 q, cukrová repa 487,5 q, zemiaky 226,6 q.
V roku 1969 družstvo malo 513 kusov hovädzieho dobytka, z toho 180 kráv a 1.285 kusov
ošípaných. Nákupné úlohy v rastlinnej výrobe družstvo splnilo takto: dodalo 4.275 q pšenice,
581 q sladového jačmeňa, 334 q zemiakov, 141 q maku, 156 q zeleniny, 39.484 q cukrovej
repy. V živočíšnej výrobe družstvo dodalo 804 q hovädzieho mäsa a 1.449 q bravčového
mäsa.
Hodnota pracovnej jednotky bola 25 Kčs, k tomu naturálna odmena 2 kg obilia na jednu
smenovú jednotku.
Predsedom družstva bol Ján Palec, podpredsedom Ján Halás, členovia správy Anton Drlička,
Helena Lajchová, Milan Mička, Jozef Nedelka, Peter Radoský, Jozef Vanko a Mikuláš
Vrábel.
Zväz drobnochovateľov
Členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu drobnochovateľov v Piešťanoch splnili
svoje dodávkové povinnosti v roku 1969 takto: odovzdali 29.427 kusov vajíčok, 10 kg ovčej
vlny, 12 kg angorskej vlny a 980 kusov králičích kožiek.
Záujmové organizácie
V Piešťanoch v roku 1969 vyvíjali činnosť tieto záujmové organizácie: Základná
organizácia ovocinársko-záhradkárskeho zväzu, Záhradková osada Sĺňava, Slovenský zväz
drobnochovateľov, Slovenský zväz včelárov, Poľovnícke združenie hlucháň.
Jednotlivé organizácie v roku 1969 dosiahli tieto výsledky:
Základná organizácia ovocinársko-záhradkárskeho zväzu usporiadala osem odborných
prednášok, na verejné zásobovanie odovzdali 9.067 kg ovocia a v lisovni sa spracovalo
49.700 kg ovocia.
Slovenský zväz včelárov – miestna organizácia odovzdala na verejné zásobovanie 8.370 kg
medu a jej niektorí členovia odovzdávali včelí jed pre Slovakofarmu v Hlohovci.
Poľovnícke združenie „Hlucháň“ v Piešťanoch malo v roku 1969 27 členov a revír o rozlohe
2.100 hektárov. Združenie v roku 1969 ulovilo vyše 1.000 zajacov, 400 zajacov chytili živých
a 50 bažantov. V piešťanskom revíri sú rozšírené aj jarabice, ich odstrel je však na 10 rokov
zakázaný, podobne je tomu aj u srnčej zveri, ktorej sa vyskytuje asi 40 kusov.
Združenie „Hlucháň“ sa stará o udržanie stavov zveriny a odstraňuje škodnú zver. V roku
1969 zneškodnilo 11 líšok, 21 túlavých psov, 35 mačiek, 8 tchorov, 5 lasíc, 31 jastrabov
a 331 vrán.
Komunálne služby
Tržby Komunálnych služieb mesta Piešťany boli v roku 1969 6,844.000 Kčs, celkové
výkony predstavujú sumu 9,183.000 Kčs, zisk bol 1,243.400 Kčs.

Domová správa
V roku 1969 bolo v Domovej správe mesta Piešťany 1.696 nájomných jednotiek, z toho
bolo 1.609 bytových jednotiek. Domová správa mala roku 1969 89 zamestnancov. Tržby
činili 7,121.000 Kčs, náklady 9,655.000 Kčs.
K 31. decembru 1969 bolo v Piešťanoch 7.003 bytov.
Stavby v roku 1969
Komunálne služby mesta Piešťany ukončili v roku 1969 výstavbu skleníka „Japan“, ďalej
sa postavil Hudobný pavilón v parku, pokračovalo sa na výstavbe termálneho bazéna
na Sĺňave, vybudoval sa most na príjazdnej ceste k podnikovým chatám a previedla sa
rekonštrukcia Veternej ulice, Skalnej a Dlhej. V roku 1969 sa postavilo 389 bytov, z toho
bolo 47 rodinných domkov.
Stavba nového závodu
V decembri 1969 položili základný kameň nového závodu Drevovýroby. S výstavbou sa
začalo v priemyselnom areáli za železničnou stanicou.
Československé štátne kúpele
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1969 bol 1.649
postelí.
Počet odliečených pacientov.
V liečebných domoch bolo v roku 1969 ústavne odliečených 19.216 pacientov. Z tohto počtu
bolo 2.605 cudzincov.
Rozvrstvenie cudzích pacientov podľa štátov:
zo socialistických štátov bolo 214 pacientov a to z Bulharska 1, z Juhoslávie 10, z Maďarska
7, z Nemeckej demokratickej republiky 128, z Poľska 60, z Rumunska 6 a zo Sovietskeho
zväzu 2.
Z kapitalistických štátov bolo odliečených 2.391 pacientov a to: z Anglicka 42, z Belgicka
22, z Dánska 113, z Fínska 14, z Francúzska 17, z Holandska 51, z Nórska 2, z Nemeckej
spolkovej republiky568, z Rakúska 906, zo Švajčiarska 43, zo Švédska 62, z Talianska 7,
z Argentíny 4, z Bolívie 1, z Chile 1, z Kanady 28, z Peru 1, z Uruguay 2, zo Spojených štátov
severoamerických 363, z Venezuely 6, zo Zjednotenej arabskej republiky 3, z Južnej Afriky
1, zo Sudanu 1, z Afganistanu 2, z Cypru 5, z Iraku 8, z Izraela 11, z Indie 3, z Jordánska 2,
z Kuwaitu 60, z Libanonu 33, zo Sýrie 1, z Turecka 4 a z Austrálie 4.
Investície v roku 1969
Investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch činili v roku 1969 celkove
22,431.000 Kčs. Výstavba balneoterapie na Kúpeľnom ostrove si vyžiadala sumu 13,862.000
Kčs, akumulačná stanica termálnych vôd 2,767.000 Kčs, rozšírenie kotolne hospodárskej
časti kúpeľov 1,120.000 Kčs, nákup strojov 2,048.000 Kčs, projektové práce 1,370.000
Kčs, firme Neimar z Belehradu za počiatočné práce pri výstavbe sanatórií II. a III. 855.000
Kčs a záloha 17,127.000 Kčs.

Knižnica Československých štátnych kúpeľov
Knižnica obsahuje vyše 10.000 zväzkov kníh v reči slovenskej, českej, ruskej, poľskej,
maďarskej, anglickej, francúzskej a švédskej. Okrem toho knižnica má vyše 3.000 lekárskych
kníh a 80 rôznych časopisov domácich a zahraničných. Mesačná návštevnosť knižnice je asi
1.200 čitateľov.
Významní pacienti a návštevy
V marci 1969 sa v Piešťanoch liečil Ejnar Dahl, poslanec švédskeho parlamentu. V máji 1969
bol na liečení v Piešťanoch vedúci rozpočtovej správy ministerstva financií Sovietskeho
zväzu s. Dundukov.
V júni 1969 navštívila Piešťany 30 členná skupina severských lekárov – urológov, ktorí sa
zúčastnili na I. československom - fínskom a švédskom urologickom sympóziu v Bratislave.
Severskí odborní lekári, medzi ktorými bolo i niekoľko belgických a západonemeckých
urológov, si prezreli kúpele a novopostavený liečebný dom Balnea Palace.
V júli 1969 bol v Piešťanoch na liečení George Sebastian, šéfdirigent Veľkej opery v Paríži.
V decembri 1969 sa v Piešťanoch liečila známa viedenská speváčka Elfy Meyerhoferová.
Mestská ľudová knižnica
Ku dňu 31. decembra 1969 mala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch 40.223 zväzkov.
V roku 1969 bolo 119.262 výpožičiek a 5.179 čitateľov. Tržby od čitateľov boli 15.900 Kčs
a náklady na knižnicu činili 192.300 Kčs.
Kino Moskva
V roku 1969 bolo v kine Moskva 1.452 predstavení, ktoré navštívilo 260.451 osôb. Tržby
za rok 1969 činili 1,943.000 Kčs.
Balneologické múzeum
V roku 1969 navštívilo expozície a výstavy Balneologického múzea v Piešťanoch 12.257
osôb. Hromadných výprav bolo 126, z toho 82 školských. V roku 1969 inštalovali pracovníci
múzea tri výstavy: v čase od 20. mája do 30 júna 1969 výstavu Vilko Šulek a Karol Holuby,
v mesiaci júl a august výstavu Rehabilitačná liečba v slovenských kúpeľoch a začiatkom
decembra 1969 výstavu Plniarne liečivých a stolných minerálnych vôd na Slovensku. V roku
1969 mali odborní pracovníci múzea 21 verejných prednášok a 96 odborných výkladov pre
hromadné návštevy.
Počasie v roku 1969
Zima v roku 1969 nepriniesla žiadne pozoruhodnejšie výkyvy od dlhoročných priemerov.
V mesiacoch január až marec hodne snežilo, v polovici februára boli najväčšie mrazy,
dosahovali až -14°C. Jar v roku 1969 prišla oneskorene, v apríli bolo chladnejšie počasie.
Leto bolo teplotne vyrovnané a v jeseni bolo viac zrážok.

Pohyb obyvateľstva
V roku 1969 sa v Piešťanoch narodilo 344 detí, z toho 188 chlapcov a 156 dievčat. Zomrelo
207 ľudí, z toho 117 mužov a 90 žien.
V roku 1969 bolo uzavretých 150 sobášov, rozvodov bolo 6.
V roku 1969 sa z Piešťan vysťahovalo 406 občanov, z toho 204 mužov a 202 žien.
Prisťahovalo sa 700 občanov, z toho 337 mužov a 66 žien. Migračný prírastok bol 292 ľudí,
z toho 131 mužov a 161 žien; celkový prírastok obyvateľstva v roku 1969 bol 431 ľudí,
z toho 204 mužov a 227 žien.
Ku 31. decembru 1969 Piešťany mali 22.601 obyvateľov, z toho 10.834 mužov a 11.767
žien.

Rok 1970
Aj rok 1970 prebiehal v našom štáte v znamení úspešnej konsolidácie politického,
hospodárskeho a kultúrneho života. Konsolidačný proces vytvoril aj v Piešťanoch zdravé
predpoklady pre pokojný život a úspešnú prácu v závodoch, úradoch, školách a ostatných
pracoviskách.
Pravicovo-oportunistické sily zasiahli aj naše mesto, objavili sa v jednotlivých organizáciách,
nevynímajúc ani stranu, v odborovom hnutí, v Zväze mládeže a neobišli ani Mestský národný
výbor.
Dňa 17. novembra 1970 plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch uvoľnilo
nezodpovedných poslancov a zvolilo 13 nových poslancov. Aby občania boli viac
informovaní o práci národného výboru, previedla sa reorganizácia a doplnenie občianskych
výborov z 10 na 20.
Práca Mestského národného výboru v Piešťanoch aj v roku 1970 bola úspešná. Zabezpečovali
sa plánované úlohy, pozornosť sa venovala bytovej výstavbe a občianskej vybavenosti. Rok
1970 bol v našom meste úspešný aj po hospodárskej stránke. Všetky väčšie pracoviská
v našom meste, ako Tesla, Chirana, Československé štátne kúpele a hlavné obchodné
organizácie úlohy za rok 1970 splnili, ba aj prekročili. Vo všetkých závodoch prijali pracujúci
hodnotné záväzky k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa. Úhrnný
záväzok nášho mesta bol schválený v pléne Mestského národného výboru v Piešťanoch
a dňa 18. novembra 1970 delegácia Mestského národného výboru osobne odovzdaný do rúk
prezidenta Československej socialistickej republiky armádneho generála Ludvika Svobodu.
Mestský národný výbor v Piešťanoch v roku 1970 zabezpečil dôstojné oslavy 100. výročia
narodenia Vladimíra Iljiča Lenina, 25. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou, 25.
výročia inštalácie Piešťan na mesto a 53. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
V roku 1970 plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch zasadalo 6 razy, Rada
Mestského národného výboru v Piešťanoch 27 razy a prijala 196 uznesení.
Malá scéna Ivana Krasku
Dňom 8. januára 1970 dali do prevádzky Malú scénu Ivana Krasku na Floreáte. Nové
divadlo má 150 kresiel a budú tu prebiehať koncerty našich i zahraničných umelcov, džezové
predstavenia, estrády, filmové predstavenia pre deti a dospelých, prednášky a besedy.
Súťaž
Mestský národný výbor v Piešťanoch a redakcia časopisu Kultúra v Piešťanoch vypísali
k storočnici Vladimíra Iljiča Lenina, k 25. výročiu oslobodenia Piešťan a k 25. výročiu
oslobodenia Československa Sovietskou armádou Veľkú súťaž pre čitateľov časopisu
Kultúra v Piešťanoch.
Vylosovanie súťaže bolo dňa 21. apríla 1970 v Malej scéne Ivana Krasku na slávnostnom
večere „Mladí Leninovi“. Prvá cena, a to zájazd do Sovietskeho zväzu, pripadla Jane
Sýkorovej z Piešťan, druhá cena, trojdňový zájazd do Prahy, Jánovi Glasnákovi z Piešťan,
tretia cena, grafika za 500,- Kčs, Oľge Trgalovej z Piešťan. Vecné ceny získalo ešte 23
výhercov.

Otvorenie kúpeľnej sezóny 1970
Slávnostné otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch roku 1970 sa začalo už v sobotu 6.
júna 1970 a to prehliadkou tanečných a speváckych súborov v prírodnom amfiteátri o 15.00
hod. Zhromaždenému obecenstvu sa predstavili 3 súbory a to súbor Magura z Kežmarku,
súbor Jánošík zo Svitu a Partizánskeho a juhoslovanský súbor Vlada Tasevského. Vystúpenia
súborov mali veľký úspech.
Vlastné otvorenie kúpeľnej sezóny bolo dňa 7. júna. O 8.30 hod. v uliciach mesta zaznela
dychová hudba z Červeníka, ktorá vyhrávala celú hodinu. O 9.30 hod. zazneli z balkóna Irmy
na Kúpeľnom ostrove slávnostné fanfáry a za prítomnosti kúpeľných zamestnancov, hosťov
a obyvateľov Piešťan otvoril letnú kúpeľnú sezónu a symbolicky otvoril brány kúpeľov
generálny riaditeľ Dr. Rudolf Hladký spolu s predsedom Mestského národného výboru
v Piešťanoch s. Štefanom Kubom. Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 1970 sa zúčastnil aj
prvý tajomník Komunistickej strany Slovenska s manželkou. Potom zaspieval spevokol
Bradlan z Trnavy.
Vrcholným programom osláv bolo matiné Ludviga van Beethovena o 10.30 hod. v hudobnom
pavilóne v parku, na ktorom predviedli Beethovenove skladby Slovenské klavírne trio
a sólisti zaslúžilý umelec M. Karin, P. Michalica, F. Livora, E. Kittnarová, J. Hrubant a M.
Synková. Recitáciu „Chválospev na piešťanské kúpele“ od Adama Trajana predniesol Ivan
Krivosudský a recitáciu „Detvan“ od A. Sládkoviča predniesol zaslúžilý umelec V. Záborský.
Popoludní o 15.00 hod. predviedlo v prírodnom amfiteátri divadlo Jozefa Gregora Tajovského
z Banskej Bystrice operu Johanna Straussa „Cigánsky barón“. Večer o 20.00 hod. bol
v liečebnom dome Slovan veľký reprezentačný ples.
Film
Československá televízia natočila v Piešťanoch zaujímavý seriál pre školy pod titulom
„Lovci mamutov“. Interiérne zábery sa uskutočnili v Balneologickom múzeu v Piešťanoch,
kde sa nachádzajú svetové unikáty z tohto obdobia.
Piešťany 25 rokov mestom
Dňa 21. októbra 1945 uznesením bývalého Zboru povereníkov boli Piešťany slávnostne
inštalované na mesto. Dňa 21. októbra 1970 z príležitosti 25. výročia tejto významnej
udalosti bolo slávnostné zasadnutie pléna Mestského národného výboru v Piešťanoch,
rozšírené o predsedníctvo Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, predsedov
zložiek Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, oficiálnych hostí, zástupcov
Slovenskej národnej rady a okresných orgánov strany a ľudovej správy. Slávnostné
zasadnutie sa konalo v liečebnom dome Slovan. O vývoji mesta za 25 rokov hovoril predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo. Vláda Slovenskej socialistickej
republiky udelila Mestskému národnému výboru v Piešťanoch pamätnú medailu/plaketu,
ktorú predsedovi Mestského národného výboru odovzdal s. Gabriel, predseda Okresného
národného výboru v Trnave. Na zasadnutí bol prítomný aj podpredseda Slovenskej národnej
rady s. Gajdošík.
Z príležitosti 25. výročia povýšenia Piešťan na mesto odovzdal predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo viacerým funkcionárom a občanom medaily
„Za zásluhy o rozvoj mesta“. Boli to: Ľudovít Gabriel, predseda Okresného národného
výboru Trnava, Ing. Osvald Bernard, podpredseda Okresného národného výboru Trnava, Ing.

Emil Hanák, tajomník Okresného národného výboru Trnava, Dr. Rudolf Hladký, generálny
riaditeľ Československých štátnych kúpeľov, Ing. Štefan Máčai, vedúci Stavoprojektu
Bratislava, staviteľ Vojtech Malík, Montážna správa pozemných stavieb Trnava, Ing. Imrich
Gürsching Hydrostav, Juraj Borodáč, riaditeľ Ľudovej školy umenia v Piešťanoch, MUDr.
Štefan Oravetz, lekár v Piešťanoch.
Pamätná medaila s. Zupkovi
V októbri 1970 odovzdal generálny konzul Maďarskej ľudovej republiky v Bratislave Pavel
Stanko pamätnú medailu Maďarskej republiky rád s. Františkovi Zupkovi, bývajúcemu
v Piešťanoch, ktorú mu udelilo Predsedníctvo prezídia Maďarskej ľudovej republiky.
Sovietski spisovatelia v Piešťanoch
V rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva usporiadal Mestský národný
výbor v Piešťanoch dňa 19. novembra 1970 besedu so šiestimi sovietskymi spisovateľmi na
Malej scéne Ivana Krasku. Na čele delegácie sovietskych spisovateľov bol známy sovietsky
básnik Sergej V. Michalkov. Členmi delegácie boli akademik Leonid N. Novičenko, básnik
Viktor S. Bokov, Genrich B. Gofman, hrdina Sovietskeho zväzu – spisovateľ Nikolaj G.
Tkačov a prozaik Grigorij I. Konovalov.
Hostia porozprávali o svojom živote a práci a predviedli ukážky zo svojej tvorby. Všetkých
prítomných prekvapila báseň „Slovensko“ prednesená samotným autorom Viktorom S.
Bokovom.
Delegácia u prezidenta
Dňa 19. novembra 1970 o 10.00 hod. prijal delegáciu mesta Piešťany prezident republiky,
armádny generál Ludvik Svoboda. Delegáciu tvorili predseda Mestského národného výboru
s. Štefan Kubo, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska s. Vojtech
Javorka a šéflekár Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Štefan
Manca. Delegácia odovzdala prezidentovi republiky socialistický záväzok k 50. výročiu
založenia Komunistickej strany Československa, upomienkové dary, album s fotografickou
dokumentáciou o rozvoji Piešťan a piešťanskú výšivku. Prezident venoval delegácii vyše
hodiny času, podrobne sa nechal informovať o výstavbe mesta, závodov i o bytovej výstavbe
a keďže sám dobre pozná Piešťany, s pochvalou sa zmienil o piešťanských parkoch. Všetkým
obyvateľom Piešťan odovzdal srdečný pozdrav a želanie úspechov v budovaní a rozvoji
kúpeľného mesta Piešťany.
Sčítanie ľudu, domov a bytov
K 1. decembru sa previedlo na celom území Československa sčítanie ľudu, domov a bytov.
Mesto Piešťany bolo rozdelené na 63 sčítacích obvodov.
Podľa výsledku sčítania bolo v Piešťanoch 10.832 mužov a 11.992 žien, celkom 22.824
ľudí, z toho bolo 1.397 dočasne neprítomných a 3.966 dočasne prítomných osôb. Spoločne
hospodáriacich domácností bolo 7.234, obytných domov 3.056, z toho rodinných 2.665.
Počet bytov bol 6.895.
Seminár o verejnej zeleni
V dňoch 15. a 16. decembra 1970 usporiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej

republiky – správa miestneho hospodárstva v spolupráci so Správou miestnych služieb
Piešťany celoslovenský seminár o verejnej zeleni. Seminára sa zúčastnilo 72 účastníkov
z celého Slovenska.
V prednáškach sa účastníci seminára oboznámili so súčasným stavom verejnej zelene na
Slovensku, o správnom pestovaní a ošetrovaní ruží vo verejnej zeleni, o stave školkárskej
výroby a s návrhom koncepcie rozvoja verejnej zelene na roky 1971 – 75.
Architektonická súťaž
Do 16. decembra 1970, kedy bola uzávierka celoštátnej anonymnej súťaže na ideové –
urbanisticko-architektonické riešenie Kúpeľného ostrova a centrálnej časti mesta Piešťany,
poslalo svoje návrhy 28 architektov a architektonických kolektívov.
Porota, ktorej predsedal akademik a národný umelec Emil Belluš, vyniesla svoje rozhodnutie
5. decembra 1970. Prvú cenu udelila súťažnému návrhu Ing. architekta Rudolfa Krajíčka
z Piešťan, druhú cenu bratislavskému architektovi Virgilovi Droppovi a Jurajovi Hlavicovi
a tretiu cenu Ing. architektovi Viktorovi Uhliarikovi a Ing. architektovi Christovi Trusonovovi
z Bratislavy.
Oslavy 22. výročia Februárového víťazstva
Oslavy 22. výročia Februárového víťazstva sa konali 25. februára 1970 v liečebnom dome
Slovan. O 20.00 hod. sa konala slávnostná akadémia, na ktorej účinkovali žiaci Ľudovej
školy umenia v Piešťanoch. O význame Dňa víťazstva prehovoril s. Vojtech Javorka,
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Oslavy 25. výročia oslobodenia Piešťan
Oslavy 25. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa začali 3. apríla 1970. O 14.00
hod. bol zraz delegácií z podnikov a občanov Piešťan na námestí Slovenského národného
povstania. Po hymnách a po slávnostnom prejave nasledovalo odhalenie pamätnej tabule
na budove Mestského národného výboru v Piešťanoch. Potom delegácie položili vence pri
pamätníkoch na námestí Slovenského národného povstania a rumunských vojakov. O 20.00
hod. bola slávnostná akadémia na Malej scéne Ivana Krasku pod názvom Kvety slobody.
Účinkovali žiaci I. Základnej deväťročnej školy v Piešťanoch.
Dňa 4. apríla 1970 bol tento program: o 9.00 hod. bola otvorená výstava „25 rokov oslobodenia
mesta Piešťany“. Výstava bola v kine Moskva. O 10,00 hod. bolo slávnostné zasadnutie
pléna Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného
frontu Slovenskej socialistickej republiky a Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Zasadnutie sa konalo v Hotelovej škole v Piešťanoch. Slávnostný prejav povedal predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Štefan Kubo.
V deň 25. výročia oslobodenia Piešťan udelil Mestský národný výbor v Piešťanoch
zaslúžilým jednotlivcom, závodom a podnikom v Piešťanoch medaily „Za zásluhy o rozvoj
mesta Piešťany“. Medaily dostali:
Závody Chirana, Tesla, závod Mlyny a cestovinárne, Československé štátne kúpele, Pozemné
stavby, Drevovýroba, Správa povodia Váhu, Západoslovenské vodovody a kanalizácie,
Správa miestnych služieb, Jednotné roľnícke družstvo Piešťany, Kultúrne a spoločenské
stredisko Piešťany, I. a IV. Základná deväťročná škola v Piešťanoch, telovýchovná jednota
Kúpele Piešťany, telovýchovná jednota Spartak Piešťany, Zväz slovenských žien, Miestna

organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov, Miestna organizácia Československého
červeného kríža, Vojenská posádka Piešťany, Nemocnica s poliklinikou v Piešťanoch.
Jednotlivci: Jozef Gajdošík, podpredseda Slovenskej národnej rady, Jaroslav Hora, Ing.
Viktor Jabovník, Ing. Rudolf Krajíček, Filip Suchý, Karol Vancl, Ing. Petronela Višňovcová,
Karol Amcha, Ladislav Bačík, Ján Belan, Viliam Beták, Ján Boženec, Štefan Bulík, Rudolf
Cisár, Ondrej Daniš, Ján Daňo, Eugen Fekete, Rudolf Habán, Ján Halás, Emil Hanšut,
Katarína Horská, Dr. Gabriel Horvát, Jozef Janiska, Vojtech Javorka, Pavol Kľúčovský, Ing.
Jozef Kočár, Dr. Ľudovít Komadel, Vlastimil Kostelný, Vilma Košinárová, Jozef Košinár,
Jozef Kubo, Štefan Kubo, Mária Kupková, Štefan Kuropka, Gašpar Madlo, Michal Mamrák,
Dr. Štefan Manca, Mária Mattošová, Ing. Jozef Miezga, Štefan Mišík, Ing. Juraj Nosko, Ján
Ondrášik, Jozef Ondris, Dr. Štefan Oravetz, Jozef Paserín, Anton Pastírik, Jozef Radošinský,
Michal Roták, Rudolf Sedlák, Dr. Štefan Siťaj, Dr.Sc., Alojz Soukup, Ing. Ľudovít Šlahor,
Jozef Švec st., Dr. Ferdinand Valach, Jana Vašková, Emil Záhoranský, Rudolf Zálešák,
Pavol Zelka.
Oslavy 100. výročia narodenia V.I. Lenina
Oslavy 100. výročia narodenia Vladimíra Iljiča Lenina sa stali centrom kultúrnej činnosti
a to od januára až do konca apríla 1970.
Všetky inštitúcie a organizácie v Piešťanoch dôstojne oslávili toto významné jubileum
zakladateľa prvého socialistického štátu na svete. Náplňou osláv boli prednášky s výstavami,
programy, filmové predstavenia a iné podujatia. Prednášky sa konali na témy: Lenin a dnešok,
Leninova teória o štáte, Lenin o kultúre. Na Malej scéne Ivana Krasku sa inštalovali dve
výstavy a to výstava Leninových diel a literatúry o ňom a výstava o živote a diele Vladimíra
Iljiča Lenina. Oslavy vo forme programov prebehli v cykle koncertov a podujatí a to od
januára a vyvrcholili 22. apríla 1970.
K 100. výročiu narodenia Vladimíra Iljiča Lenina premietlo kino Moskva „Týždeň sovietskeho
filmu“, vrátane nového panoramatického filmu Metelica. K 100. výročiu narodenia Lenina
časopis Kultúra v Piešťanoch vypísal súťaž s troma hlavnými cenami. 9. apríla 1970 sa
konala na Malej scéne Ivana Krasku prednáška „Vzťah Lenina k otázkam vedy“, 17. apríla
tu bola otvorená výstava Život a dielo Lenina. Výstavu navštívilo okolo 1.500 ľudí, najmä
z radov školskej mládeže.
21. apríla 1970 na Malej scéne Ivana Krasku bol súťažný večer žiakov škôl II. cyklu
a nakoniec aj zlosovanie Veľkej súťaže z časopisu Kultúra v Piešťanoch. Dňa 22. apríla 1970
bola v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia z príležitosti 100. výročia narodenia
Vladimíra Iljiča Lenina. Slávnostný prejav predniesol s. Vojtech Javorka, predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska. V kultúrnej časti programu pod názvom Pieseň
o veľkom človeku účinkoval Učiteľský spevácky zbor z Trenčína.
Prítomných bolo do 450 občanov.
Prehliadka krátkych filmov
Od 25. do 28. apríla 1970 prebiehala v kine Moskva pod záštitou Mestského národného
výboru v Piešťanoch a za spolupráce so Štúdiom krátkych filmov v Bratislave, Krátkym
filmom v Prahe a Štúdiom československého armádneho filmu celoštátna prehliadka
krátkych filmov.
Prvých desať ročníkov prebehlo v Karlových Varoch a XI. Dni krátkeho filmu, ako sa

oficiálne táto celoštátna prehliadka nazýva, v Piešťanoch. Prehliadka krátkych filmov mala
veľkú návštevnosť.
Porota videla 55 krátkych filmov. Pri hodnotení sa Veľká cena neudelila, v kategórii
dokumentárnych filmov udelila Hlavnú cenu filmu režisérov Rudolfa Urca a Dušana
Kulíška „Generáli II“. V kategórii populárno-vedeckých filmov udelila Hlavnú cenu filmu
režiséra Vladimíra Horáka „Patenty prírody“. Viacerým filmom porota udelila čestné
uznania, osobitnú cenu poroty. Na návrh poroty udelil Mestský národný výbor v Piešťanoch
Cenu mesta Piešťany filmu režiséra Jana Špátu „Země a lidé“. Ďalej Mestský národný
výbor v Piešťanoch udelil Zlaté pero mesta Piešťan K. Hatalovej za pravidelné sledovanie
problematiky krátkeho filmu.
Oslavy 1. mája 1970
Tradičné oslavy 1. mája, Sviatku práce, v roku 1970 sa začali už 30. apríla v popoludňajších
hodinách a to stavaním májov, pričom účinkovali viaceré hudobné kapely. 1. mája 1970 od
6.00 hod. ráno bol slávnostný budíček. O 9.00 hod. bol zraz manifestujúcich na priestranstve
ulice kpt. Nálepku a v priľahlých uliciach.
Slávnostný prejav o význame 1. mája predniesol s. J. Gajdošík, podpredseda Slovenskej
národnej rady. Po prejave bol slávnostný pochod manifestantov okolo tribúny na ulici
Pavlovovej po kino Moskva.
V sprievode bolo okolo 9.000 obyvateľov mesta a z okolitých dedín.
Oslavy 9. mája 1970
Oslavy sa konali 8. mája 1970. Delegácie zo závodov, úradov a zo škôl položili vence
pri pomníku Oslobodenia na námestí Slovenského národného povstania a pri pamätníku
rumunských vojakov. 9. mája 1970 sa oslavovalo 25. výročie oslobodenia Československa.
Z tej príležitosti už 3. mája bol v amfiteátri o 15.00 hod. slávnostný program. Účinkovala
tanečná skupina súboru piesní a tancov Urpín – Banská Bystrica a tanečný orchester
Armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého z Prahy.
9. mája 1970 bol v amfiteátri o 15.00 hod. slávnostný program, na ktorom účinkoval Súbor
piesní a tancov Fakulty telesnej výchovy a športu Komenského univerzity v Bratislave.
XV. Piešťanský festival
XV. jubilejný Piešťanský festival prebiehal od 18. júna do 1. augusta 1970.
Jeho program bol tento: štvrtok 18. júna: V liečebnom dome Slovan bolo slávnostné
zasadnutie Festivalového výboru a vyhlásenie cien z výstavy „Socha – objekt – svetlo –
hudba“. Prejavy mali profesor Eugen Suchoň a profesor Jozef Kostka. O 21. hod. zo Zelenej
veže liečebného domu Slovan zazneli slávnostné fanfáry. Nimi sa začal vežový koncert.
Účinkoval fanfárový súbor Konzervatória v Bratislave. Na programe boli skladby zo 17.
a 18. storočia.
Sobota 20. júna. Slávnostné otvorenie jubilejného XV. Piešťanského festivalu v amfiteátri
o 20. hod. Nasledovala Suchoňova opera Krútňava. Účinkovali herci Slovenského národného
divadla Bratislava.
Nedeľa 21. júna. Symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Dr. Václav Smetáček,
Praha. Na programe: Bedřich Smetana: Moja vlasť.
Utorok 23. júna 1970. Piešťanský festival deťom: Čajkovskij – Spiaca krásavica. Účinkovalo

Slovenské národné divadlo Bratislava.
Nedeľa 28. júna 1970. Otvorenie II. Medzinárodného muzikologického sympózia. O 10.00
hod. v liečebnom dome Slovan Matiné. Účinkovali Aladár Móži a Michal Karin. Na programe
boli Beethovenove skladby.
O 20.00 hod. bol v empírovom divadle „Na zámku“ v Hlohovci komorný koncert Slovenského
kvarteta. Na programe boli Beethovenove skladby.
Pondelok 29. júna 1970. Symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Dr. Ľudovít
Rajter. Sólistka Tatiana Fraňová. Na programe boli Beethovenove skladby.
Utorok 30. júna 1970. Klavírny recitál. Účinkoval Eckardt z Nemeckej spolkovej republiky.
Sobota 4. júla 1970. Symfonický koncert Slovenskej filharmónie v rímsko-katolíckom
kostole o 20.00 hod. Dirigent: Ladislav Slovák. Sólisti: Elena Kittnarová, Oľga Hanáková,
Miroslav Frydlevič, Ondrej Malachovský. Program: Missa solemnis od Beethovena.
Štvrtok 9. júla 1970. Slávnostné zakončenie osláv Ludviga van Beethovena. Symfonický
koncert Štátnej filharmónie z Košíc. Dirigent: Fritz Celis, Belgicko. Sólista: Hymann Bress,
Kanada.
Sobota 11. júla 1970. Offenbachova opera Hoffmanove poviedky. Účinkovalo Divadlo
Jozefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice.
Štvrtok 16. júla 1970. Organový koncert v rímsko-katolíckom kostole o 20.00 hod. Účinkoval
Alf Linder, Švédsko.
Štvrtok 23. júla 1970. Violoncellový recitál. Účinkoval Valentín Fejgin zo Sovietskeho
zväzu.
Sobota 25. júla 1970. Baletný večer. Účinkovali sólisti baletu z Juhoslávie.
Štvrtok 30. júla 1970. Komorný koncert Trio di Roma.
Sobota 1. augusta 1970. Slávnostné zakončenie XV. Piešťanského festivalu. Symfonický
koncert Štátneho symfonického orchestru Gottwaldov. Dirigent: Zdeněk Bílek. Sólistka:
Nevin Afronz, Irán. Na programe boli skladby Cikkera, Liszta, Beethovena.
XV. Piešťanský festival prebiehal v rámci 25. výročia oslobodenia Československa
pod záštitou národného umelca Eugena Suchoňa. Po jeho skončení odovzdal predseda
Festivalového výboru Emil Záhoranský vyznamenanie „Za zásluhy o rozvoj Piešťanského
festivalu“ národnému umelcovi profesorovi Eugenovi Suchoňovi a predsedovi Mestského
národného výboru v Piešťanoch s. Štefanovi Kubovi. Vyznamenania udelila Rada Mestského
národného výboru v Piešťanoch aj ďalším osobám a organizáciám, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj hudobných slávností v Piešťanoch. Sú to: Slovenské národné divadlo v Bratislave,
Slovenská filharmónia v Bratislave, Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, Ľudová
škola umenia v Piešťanoch, Československé štátne kúpele v Piešťanoch, Beethovenovská
spoločnosť v Československu, Slovkoncert v Bratislave, Západoslovenské tlačiarne
v Piešťanoch;
Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch, Emil Záhoranský,
predseda Festivalového výboru, Ján Židek, Ing. Juraj Nosko, profesor Jozef Radošinský, Juraj
Borodáč, Mária Nováková, Ing. Jozef Kočár, Alexander Psota, Rudolf Beták, Ján Benko,
Anton Pastírik, MUDr. Ján Baláž, Dr. Jozef Šubrt, Želmíra Gaburová, Emília Stančeková,
Ing. Lotta Tatrmužová-Hanicová, promovaný historik Anton Klodner, Dr. Ľuba Ballová, Dr.
Zoltán Hrabussay, promovaná historička Anna Kovářová, podplukovník Ladislav Skutecký.

Socha piešťanských parkov
Dňa 27. júna 1970 bola v parkovom areáli Kúpeľného ostrova otvorená výstava Socha
piešťanských parkov. Rok 1970 bol v tejto akcii začiatkom novej etapy a to Polymúzického
priestoru I. – III., ktorý má novú koncepciu. Výstava, známa aj pod menom Socha, objekt,
svetlo, hudba, priniesla veľa zaujímavých poznatkov a prilákala mnoho návštevníkov, ktorí
obdivovali diela a objekty Belohradského (Plastika), Ilečku (Na poctu), Goliáša (Obydlie),
Filku (Prečerpávanie vody do bazénu), Môťovského (Mlyn), Čihánkovej-Shejbalovej,
Kompánka, Kočiša, Rudavského (Kaplnka), Uhra, Bartošíkovej, Snopeka, ako i ďalších zo
strednej a mladšej generácie slovenského výtvarného umenia. Niektoré exponáty, nakoľko
nevyjadrovali žiadne umenie, začiatkom výstavy sa odstránili.
O výstave sa pochválne vyjadrili sochári z Holandska a z Kalifornie, ktorí začiatkom
septembra navštívili Piešťany. Výstava trvala do 15. septembra 1970.
Sympózium hudobných vedcov
V dňoch 28. júna – 1. júla 1970 sa konalo v Piešťanoch II. medzinárodné muzikologické
sympózium hudobných vedcov. Sympózium, ktorého sa zúčastnili hudobní vedci zo
siedmich krajín, sa konalo vo významnom jubilejnom roku 200. výročia narodenia Ludviga
van Beethovena a pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
Sympózium prinieslo mnoho zaujímavého v domácom i zahraničnom beethovenovskom
bádaní. Na prednáškach a diskusiách sa striedavo zúčastnili tak zahraniční hostia, ako aj
účastníci z Československa. Balneologické múzeum v Piešťanoch usporiadalo vo svojich
miestnostiach výstavu o Ludvigovi van Beethovenovi, ktorá trvala do 15. septembra 1970.
Medzinárodné sympózium
Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva prebiehalo cez letné mesiace
v Moravanoch pri Piešťanoch. Vedúcim sympózia bol v roku 1970 akademický sochár
Jaroslav Kočiš. Sympózium bolo otvorené 1. júla 1970 a trvalo do 31. augusta 1970.
Každý účastník sympózia vytvoril a zanechal na mieste jedno dielo. Domáci sochár Jaroslav
Kočiš vytvoril drevený mobil tvaru starého veterného mlyna, taliansky sochár Vittorio di
Muzio realizoval na sympóziu plastiku „Socha – obydlie“, maďarský sochár István Benesik
zanechal v moravanskom parku svoju prácu nazvanú „Splývajúce tvary“ a japonský sochár
Issei Ameniya vytvoril dielo „Veža východu“. Poľský sochár Stanislav Slonina vytvoril
dielo „Stela“.
Všetky diela vytvorené na sympóziu od roku 1967 až do roku 1970, ktorých je už 22 plastík,
sú inštalované v parku moravanského kaštieľa.
Výtvarným teoretikom na tomto sympóziu bol docent Dr. Tomáš Štraus z Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe
V mesiacoch júl a august 1970 prebiehalo v Dome slovenských výtvarných umelcov
v Moravanoch pri Piešťanoch III. Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe. Vedúcou
sympózia bola akademická maliarka Jarmila Čihánková, teoretikom sympózia bol docent
Dr. Tomáš Štraus z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

„Optipolyton“ v Piešťanoch
Po skončení výstavy Polymúzický priestor I. – socha – objekt – svetlo – hudba inštalovali
na Kúpeľnom ostrove pri liečebnom dome Balnea Palace „Optipolyton“. Autorom tohto
zaujímavého zariadenia je výtvarník Ivan Štepán. Ide o krytý kruhový priestor, v ktorom
je namontovaných viac rôznofarebných svietidiel. V strede sa nachádza zvuková kabína
s elektrofonickým organom, ktorého intenzita sa viaže na intenzitu a farbu zapaľujúcich sa
svetiel. Na organe koncertuje Ladislav Gerhard. Produkuje klasickú hudbu, folklór i džez.
Efekt, ktorý sa takto dosiahne, je skutočne nevšedný a zanecháva v poslucháčoch neobyčajný
dojem.
Festivalové filmy v Piešťanoch
V dňoch 25. júla až 5. augusta 1970 v kine Moskva sa premietlo 12 festivalových filmov.
Boli to: slovenský film Medená veža, anglický farebný film Grófka z Hongkongu, anglický
film Vtáci, anglická komédia Mnoho opatrnosti pre nič, americké filmy Planéta opíc
a Most v Remagene, maďarský film Nezabudnuteľné leto, dobrodružný film z Nemeckej
demokratickej republiky Bieli vlci a poľský film Pán Wolodyjovski. Prehliadky festivalových
filmov sa zúčastnilo 21.377 ľudí.
Oslavy 26. výročia Slovenského národného povstania
Dňa 28. augusta 1970 z príležitosti 26. výročia Slovenského národného povstania položili
delegácie zo závodov a úradov vence k pamätníku Oslobodenia, pri pamätníku Slovenského
národného povstania v parku a pri pamätníku rumunských vojakov.
Večer v liečebnom dome Slovan bol o 20.00 hod. slávnostný koncert.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
K 53. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a k Mesiacu československosovietskeho priateľstva prebiehali v Piešťanoch významné kultúrne podujatia v duchu hesla
„Za upevnenie bratstva medzi národmi Československa a Sovietskeho zväzu“.
Dňa 5. novembra 1970 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava „Sovietsky sväz
rok 1970“. 6. novembra 1970 o 14.00 hod. bol na námestí Slovenského národného povstania
pietny akt kladenia vencov a večer o 19.30 hod. sa uskutočnila slávnostná akadémia na počesť
53. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Akadémia sa konala v liečebnom
dome Slovan. Sólisti Slovenského národného divadla v Bratislave vystúpili s literárnohudobným programom „Kvety októbra“.
Dňa 24. novembra 1970 prišiel do Piešťan svetochýrny sovietsky súbor Beethovenovo
kvarteto z Moskvy, ktorý mal koncert na Malej scéne Ivana Krasku.
V priebehu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva boli aj rôzne športové podujatia,
besedy so sovietskymi vojakmi, výstavky a iné akcie.
Od 1. do 7. novembra 1970 uviedlo kino Moskva v Piešťanoch Dni sovietskeho filmu.
Premietali sa filmy Celkom malá poviedka, Tvoj súčasník, Nočný prepad, Anna Karenina,
Othello, Metelica, Trojnásobná previerka a Oslobodenie.
Na záver osláv bola dňa 11. decembra 1970 usporiadaná slávnostná akadémia v liečebnom
dome Slovan, na ktorej odznel koncert speváckeho zboru Lúčnica.
Z príležitosti 53. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a z príležitosti

Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva sa v Piešťanoch uskutočnil V. ročník
Lesného behu, ktorého sa zúčastnilo 136 pretekárov z celého Trnavského okresu.
Výstavy v roku 1970
Menšie výstavy, inštalované na Malej scéne Ivana Krasku a v kine Moskva boli v roku 1970
tieto: Výstava samorastov, v druhej polovici januára. Výstava Leninových diel v marci
na Malej scéne Ivana Krasku a výstava 25. rokov oslobodeného mesta Piešťany od 20.
marca do 19. apríla 1970 v kine Moskva. Výstava Ludvig van Beethoven – v auguste
v Balneologickom múzeu Výstava „Sovietsky zväz rok 1970“. Malá scéna Ivana Krasku,
november. Výstava „Sovietska grafika“. Malá scéna Ivana Krasku – december.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch sa vo svojej práci v roku 1970 zameralo na
rozvíjanie politicko-výchovnej a kultúrno-osvetovej práce a na zabezpečenie dôstojných osláv
100. výročia narodenia Vladimíra Iljiča Lenina a 25. výročia oslobodenia Československa
Sovietskou armádou. Svoju prácu zameralo aj na jubilejný XV. Piešťanský festival, ktorý
prebiehal v roku významných jubileí, tiež v jubileu 200. výročia narodenia Ludviga van
Beethovena. Kultúrne a spoločenské stredisko spolupracovalo na zabezpečení výstavy
Socha, objekt, svetlo, hudba, Polymúzický priestor I. – 1970, Medzinárodné sochárske
sympózium v technike dreva a Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe.
Celkove Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uskutočnilo v roku 1970 138
podujatí, ktorých sa zúčastnilo 54.300 návštevníkov. Tržby činili 913.400 Kčs, náklady
2,432.000 Kčs.
Telovýchova a šport
V roku 1970 mala telovýchovná jednota Spartak Piešťany 430 členov a 12 oddielov.
Oddiel ľahkej atletiky mal v roku 1970 iba 12 členov. V tomto oddiele dosiahol Anton
Javorka majstrovský titul. Futbalový oddiel mal 163 členov a v roku 1970 nedosiahol žiadne
pozoruhodnejšie výsledky.
Kolkársky oddiel mal 61 členov. Na turnaji o cenu mesta Karlove Vary obsadil štvrté miesto.
Pästiarsky oddiel mal 27 členov a dvaja pretekári – dorastenci získali na oblastných
majstrovstvách v Galante 3. miesto.
Oddiel vodných lyžiarov mal 48 členov. V roku 1970 zorganizoval tieto podujatia: sústredenie
žiackeho družstva Slovenska, Preteky slovenských žiakov, sústredenie reprezentantov
Československa, VI. medzinárodné preteky a Majstrovstvá Slovenska. Pretekári oddielu sa
zúčastnili na 8 domácich a zahraničných pretekoch. Majstrami Slovenska pre rok 1970 sa
stali: Dr. Peter Kováč, Kizek v kategórii mužov. Dr. Oľga Kováčová v kategórii žien, Juraj
Androvič a Renáta Nemešová v kategórii žiakov.
Na III. majstrovstvách Československa získala Miroslava Vodová zlatú medailu a titul
majstra Československa.
Oddiel vodných motoristov mal 24 členov a v roku 1970 nedosiahol žiadne pozoruhodnejšie
výsledky, rovnako aj oddiel basketbalový, stolnotenisový a oddiel základnej telesnej
výchovy, ktorý sa dokonca rozpadol.

Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany
Jednota Kúpele Piešťany mala v roku 1970 okolo 600 členov a 5 oddielov: plavecký
a vodnopólový, tenisový, nohejbalový a gymnastický.
Plavecký a vodnopólový oddiel dosiahol aj v roku 1970 a to jak doma tak i v zahraničí
významné úspechy. Tenisový oddiel viedol Ing. Imrich Gürsching. Družstvo žiakov bolo
druhé v kraji a dospelí vyhrali v oblastnej súťaži. Z dorasteniek sa najlepšie umiestnili
Gürschingová, Kunertová a Valachová. Tenisový oddiel usporiadal v dňoch 11. – 13.
septembra 1970 V. ročník tenisového turnaja Old Boys.
Nohejbalový oddiel Kúpele Piešťany mal 20 hráčov. Piešťanskí nohejbalisti sa na
Majstrovstvách Československa v dňoch 26. a 27. septembra 1970, ktoré boli v Piešťanoch,
umiestnili na štvrtom mieste. Oddiel gymnastický má 31 členov a vedie ho Podhradská.
Oddiel telovýchovná jednota Sĺňava v Piešťanoch usporiadal na Sĺňave veľké medzinárodné
preteky, ktoré mali názov „Tretí medzinárodný jachtársky týždeň mládeže – 1970“. Na
pretekoch bojovalo 35 zahraničných a 50 pretekárov z Československa. Zvíťazil Pospíšil
z družstva Československa I.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany.
Jednota mala 5 oddielov a to oddiel základnej telesnej výchovy, volejbalový, oddiel
hádzanársky, oddiel ľadového hokeja a oddiel moderného päťboja.
Dobré výsledky dosiahli v roku 1970 hádzanári Tesly. Dorastenci obsadili v divízii 5. miesto.
V divízii hrali aj ženy a v súťaži skončili na štvrtom mieste.
Piešťanskí maratónci
Pozoruhodné výsledky dosiahli dvaja piešťanskí maratónci na V. ročníku „Behu k srdcu
Slovenského národného povstania“ v Martine r. 1970. Na 25 km trati za účasti 106 pretekárov
zvíťazil Anton Javorka z Piešťan časom 1:22:15,4. Víťazstvom v jubilejnom ročníku získal
aj titul majstra Slovenska.
Jubilejného V. ročníka sa zúčastnil aj Piešťanec Ján Dzurák, ktorý bežal v kategórii nad 40
rokov. Časom 1:39:19,2 sa vo svojej kategórii umiestnil na druhom mieste.
Veľmi pekný úspech dosiahol Anton Javorka na ôsmom ročníku behu oslobodenia Topoľčian.
V kategórii mužov, ktorí bežali 5 km, obsadil prvé miesto a získal pohár Mestského národného
výboru v Topoľčanoch. V roku 1969 Anton Javorka absolvoval úspešne štyri maratónske
preteky.
Rybárske preteky
Dňa 7. júna 1970 usporiadala Miestna organizácia rybárskeho spolku v Piešťanoch rybárske
preteky na vodnej nádrži Čerenec pri Vrbovom.
Prvú cenu vyhral pretekár za uloveného 50 cm dlhého zubáča, druhú cenu pretekár za kapra
o dĺžke 71 cm. 307 pretekárov ulovilo 23 kaprov, 45 zubáčov, 16 lieňov a 39 karasov.
Dňa 14. júna 1970 konali sa Oblastné preteky kraja na tečúcej vode starého Váhu za
kúpaliskom Eva. Z 9 družstiev po 5 členov sa pretekári miestnej organizácie v Piešťanoch
umiestnili na štvrtom mieste.
VI. ročník Silvestrovského behu
Dňa 30. decembra 1970 o 17.00 hod. bol štart VI. ročníka Silvestrovského behu.
Štartu sa zúčastnili majstri Slovenska, Sucháň, Javorka a Červenka a najlepší bežci – míliari,

Chamula, Mereš, Noskovič, Šišovský, Koštial a Földvári. VI. ročník Silvestrovského behu
usporiadal Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch.
Najlepší športovci Piešťan v roku 1970
Dňa 30. decembra 1970 vyhlásili v Piešťanoch 10 najlepších športovcov mesta Piešťany za
rok 1970.
Na prvom mieste je Anton Javorka, reprezentant Československa v maratóne. V desiatke
najlepších sú Štefan Kučkovský, ľahký atlét, Viliam Vrba, trojbojár, MUDr. Oľga Kováčová,
vodné lyžovanie, Miroslava Vodová, vodné lyžovanie, Miloš Fabian, nohejbalista, Laura
Kunertová, tenistka, Pavol Šugra, futbalista, Ladislav Štepánek, hádzanár, Imrich Gürsching,
plavec.
Finančné hospodárenie za rok 1970
Príjmy v rozpočte Mestského národného výboru v Piešťanoch boli v roku 1970 úhrnne
30,535.000 Kčs, výdavky 29,075.000 Kčs. Prebytok hospodárenia bol 1,459.000 Kčs.
Rozpočet príjmov sa splnil takto: dane a poplatky Kčs 1,894.000 Kčs, príjmy z rozpočtových
organizácií 4,136.000 Kčs, plánované dotácie 11,664.000 Kčs, plánované subvencie
5,077.000 Kčs, celkove rozpočtové príjmy činili 24,929.000 Kčs, nerozpočtované príjmy
1,835.000 Kčs, prevody z fondu rozvoja a rezerv 3,256.000 Kčs.
Výdavky za rok 1970 sa čerpali takto:
Stavebníctvo 14.000 Kčs, doprava 2,608.000 Kčs, vnútorná správa 15.000 Kčs, miestna
inšpekcia verejného poriadku 181.000 Kčs, školstvo 3,768.000 Kčs, kultúra – kino 1,462.000
Kčs, sociálne zabezpečenie 421.000 Kčs, vnútorná správa 1,603.000 Kčs, všeobecná
pokladničná správa 589.000 Kčs, miestne hospodárstvo 5,737.000 Kčs.
Úhrn neinvestičných výdavkov celkove činil 16,568.000 Kčs. Domová správa – prídel na
stratu 3,221.000 Kčs, Komunálne služby 246.000 Kčs, Kultúrne a spoločenské stredisko
1,220.000 Kčs, múzeum 351.000 Kčs, Mestská ľudová knižnica 199.000 Kčs. Celkový úhrn
príspevkov a prídel činil 5,276.000 Kčs.
Výdavky na investičnú výstavbu boli 7,231.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch roku 1970
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1970 bol 444,242.000 Kčs.
Z tejto sumy pripadlo na Interhotel 16,559.000 Kčs, na Reštaurácie a jedálne 47,587.000
Kčs, na Potraviny 122,372.000 Kčs, na Odevy 22,409.000 Kčs, na Drobný tovar 14,400.000
Kčs, na obchod s obuvou 27,404.000 Kčs, na Textil 65,264.000 Kčs, na Domáce potreby
22,775.000 Kčs, na Nábytok 13,546.000 Kčs, na Drogérie 12,921.000 Kčs, na Klenoty
6,079.000 Kčs, na Jednotu 17,833.000 Kčs, na Slovenskú knihu 2,038.000 Kčs, na Slovenské
hudobné vydavateľstvo 650.000 Kčs, na Kožušníctvo 9,209.000 Kčs, na Slovakiu 1,586.000
Kčs, na Hudobné nástroje 1,294.000 Kčs, na Avanu 1,018.000 Kčs, na Mototechnu 7,093.000
Kčs, na obvodnú správu pôšt 10,600.000 Kčs, na Piešťanku 1,360.000 Kčs, na predajne
zeleniny 10,589.000 Kčs, na Čedok 8,621.000 Kčs; v predajni Tuzex bola roku 1970 tržba
za 5,610.000 tuzexových korún.
V cestovnom ruchu v roku 1970 sa zvýšila návštevnosť mesta Piešťan.
V Piešťanoch bolo v roku 1970 ubytovaných 119.328 osôb. Z toho v zariadeniach

Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch bolo ubytovaných 21.037 osôb,
v reštauráciách a jedálňach 28.504 osôb, v interhoteloch 23.155, vo Vojenskom kúpeľnom
ústave 1.770, v Charitnom domove 835, v autocampingu bolo 24.320, na Lodenici 3.254,
v Športhoteli 3.067, v rekreačnom stredisku Duslo Šaľa 3.500, vo Výskumnom ústave
reumatických chorôb 528, v školách 976 osôb, v Bielom dome 457, v rekreačných strediskách
Priemstav 1.508, Mäsopriemysel 1.613.
Z celkového počtu ubytovaných osôb bolo 15.323 cudzincov, z toho 8.220 z kapitalistických
štátov a 7.103 zo socialistických štátov.
Československé aerolínie v Piešťanoch prepravili v roku 1970 21.869 osôb.
Jednotné roľnícke družstvo v roku 1970
V roku 1970 malo Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch 225 členov, z toho 162 stálych.
Výmer poľnohospodárskej pôdy bol 814 hektárov, z toho 726 hektárov ornej pôdy. Vekové
zloženie členov a stálych pracovníkov družstva bolo v roku 1970 takéto: do 25 rokov 8
členov a 7 stálych pracovníkov, od 26 do 45 rokov 39 členov a 37 stálych pracovníkov, od
46 do 60 rokov 85 členov a 72 stálych pracovníkov, nad 60 rokov 93 členov a 46 stálych
pracovníkov.
Hektárové výnosy v roku 1970 boli tieto: pšenica 36,4 q, jačmeň 37 q, kukurica na zrno 55,5
q, zemiaky 289,3 q. Dodávky boli splnené nasledovne: pšenica 2.315 q, zemiaky 1.248 q,
mak 160 q, zelenina 343 q, cukrovka 42.710 q.
V roku 1970 malo družstvo 471 kusov hovädzieho dobytka, z toho bolo 180 kráv a 1.035
kusov ošípaných. Nákupné úlohy u hovädzieho dobytka sa splnili na 100,5 %, odovzdalo
sa 800 q mäsa, u bravčového mäsa na 96,6 %, čo je 1.440 q. Odmeňovanie na Jednotnom
roľníckom družstve v Piešťanoch bolo v roku 1970 podobné ako v roku 1969. Správa
družstva bola tiež tá istá, ako v roku 1969.
Akcia „Z“ v roku 1970
V akcii zveľaďovania mesta a to v jej investičnej časti sa plnil záväzok k 25. výročiu
oslobodenia Československa Sovietskou armádou a úlohy v súťažnej akcii „Etapa 25“.
V prvej časti sa dosiahla hodnota diela vo výške 1,859.000 Kčs pri vynaložení nákladov vo
výške 707.548 Kčs. Odpracovalo sa 25.418 brigádnických hodín za účasti 3.058 brigádnikov.
V súťaži „Etapa 25“ sa dosiahla hodnota diela vo výške 1,551.871 Kčs a náklady boli
538.703 Kčs.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ občania odpracovali spolu 308.220 brigádnických hodín
a vytvorili hodnotu diela vo výške 9,558.323 Kčs a náklady činili sumu 2,015.183 Kčs.
Upravili sa parky, sady, verejné priestranstvá, chodníky a podobne.
Komunálne služby mesta Piešťany
Výkony Komunálnych služieb mesta Piešťany v roku 1970 predstavujú sumu 9,812.000
Kčs. Tržby od obyvateľstva boli 7,324.400 Kčs a náklady
8,385.000 Kčs.
Stavby v roku 1970
V roku 1970 Komunálne služby mesta Piešťany pokračovali vo výstavbe montovanej

haly čistiarne, previedla sa plynofikácia ulice Bodona a rekonštrukcia centrálnej kotolne.
Tieto práce si vyžiadali náklad v sume 905.700 Kčs. Pri železničnej stanici sa vybudoval
provizórny nadjazd nákladom 1,380.000 Kčs. Previedla sa rekonštrukcia Veternej a Dlhej
ulice, úprava chodníkov, rekonštrukcia Domu smútku v celkovom náklade 3,529.000 Kčs.
V bytovej výstavbe sa v roku 1970 dokončilo 323 bytov, z toho 41 rodinných domkov.
V roku 1970 bolo na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch 552 žiadostí o pridelenie
bytu. K 31. decembru 1970 bolo v Piešťanoch 7.302 bytov.
Stavba liečebných ústavov
Dňa 4. júla 1970 bola za účasti ministra zdravotníctva docenta MUDr. Vladimíra Zvaru,
veľvyslanca Juhoslávie Ljuba Babiča, členov juhoslovanského konzulárneho zboru
v Bratislave, generálneho riaditeľa Československých štátnych kúpeľov Dr. Rudolfa
Hladkého, zástupcov juhoslovanského stavebného podniku Neimar, ako i zástupcov
Československých štátnych kúpeľov Piešťany a mesta a ďalších oficiálnych hostí, slávnostne
uložená do základného kameňa zakladacia listina dvoch nových liečebných ústavov Balnea
Grand a Balnea Splendid.
Stavebný podnik Neimar z Belehradu sa podujal výstavbu týchto dvoch kúpeľných sanatórií
s lôžkovou kapacitou 400 postelí uskutočniť za 16 mesiacov. Celkový rozpočtový náklad
činí 165 miliónov Kčs.
Návšteva z Rumunska
Piešťany navštívila dňa 10. mája 1970 delegácia Národnej rady rumunských žien, ktorú
viedla tajomníčka Rady Ing. Cornélia Dinescu z Bukurešti. Delegáciu, ktorá pri príležitosti
25. výročia oslobodenia Československa prišla navštíviť československé ženy, prijal
predseda Mestského výboru Národného frontu s. Bezák a tajomníčka Mestského výboru
žien v Piešťanoch s. Barančíková.
Rumunské delegátky položili vence k pomníku padlých rumunských vojakov. Odpoludnia
besedovali so ženami z piešťanských závodov, škôl a úradov.
Výročie
Pod heslom „Za jednotu odborov – za socializmus“ usporiadala Okresná odborová rada
dňa 22. mája 1970 v liečebnom dome Slovan slávnostné zasadnutie a to pri príležitosti 50.
výročia konania I. Slovenského všeodborového zjazdu, konaného v roku 1920 v Piešťanoch.
Pri tejto príležitosti odhalili pamätnú tabuľu v Gottwaldových sadoch na dome č. 22, na
mieste, kde stála budova, v ktorej sa I. Slovenský všeodborový zjazd vtedy konal.
Životné jubileum
Dňa 13. júna 1970 oslávil svoje päťdesiatiny MUDr. Ján Baláž, riaditeľ Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Pri tejto príležitosti MUDr. Jánovi Balážovi za jeho doterajšie zásluhy o slovenskú medicínu
a za dlhoročnú organizátorskú a riadiacu prácu udelila Československá lekárska spoločnosť
Jana Ev. Purkyně striebornú medailu.
MUDr. Ján Baláž pôsobí dlhé roky v slovenskom kúpeľníctve. Najprv pôsobil ako riaditeľ

tuberkulóznych liečební vo Vyšných Hágoch, neskôr ako riaditeľ všetkých tatranských
liečební.
Za jeho vedenia kúpeľov v Piešťanoch bol dokončený 250-lôžkový ústav Balnea Palace
a začali sa stavať ďalšie dva ústavy.
Súťaž „Etapa 25“
Dňa 26. júna 1970 uskutočnila Slovenská televízia priamy prenos súťaže „Etapa 25“ medzi
Prievidzou, Bojnicami a Piešťanmi. Cieľom súťaže bolo podnietiť iniciatívu občanov pri
zveľaďovaní a skrášľovaní svojho mesta a tvorčou dobrovoľnou prácou osláviť 25. výročie
oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
V súťaži, a to hlavne úspešnou akciou zveľaďovania, vyhrali Piešťany a tým získali aj hlavnú
odmenu od vlády a to 50.000 Kčs.
Životné jubileum
Koncom júna 1970 sa dožil šesťdesiatich rokov MUDr. Pavol Škodáček, primár
rehabilitačného oddelenia a vedúci kúpeľnej polikliniky v Piešťanoch.
MUDr. Pavol Škodáček prišiel do Piešťan v apríli 1939 a pôsobil ako náčelník Vojenského
kúpeľného ústavu ž do roku 1958. S jeho menom sa spája začiatok modernej rehabilitácie
nielen v Piešťanoch, ale i na Slovensku. Dnes má rehabilitačné oddelenie piešťanských
kúpeľov 24 odborných pracovníkov. Je to vysoko odborne a politicky vyspelý kolektív, ktorý
ako prvý kolektív piešťanských kúpeľov získal titul Brigáda socialistickej práce. Za pomoc
partizánom dostal MUDr. Škodáček Pamätnú medailu Slovenského národného povstania a je
tiež držiteľom vyznamenania Za obranu vlasti. Je členom výboru rehabilitačnej spoločnosti,
členom Mestského výboru národného frontu v Piešťanoch. Publikoval 45 odborných prác
s rehabilitačnou tematikou a v rámci osvety vydal i knihu O reumatizme a jeho liečení.
Úmrtie
Dňa 3. júla 1970 zomrela v Piešťanoch Oľga Sýkorová, priama účastníčka Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie, ktorá v radoch Červenej armády bojovala proti bielogvardejcom.
Bola nositeľkou Radu červenej hviezdy a ďalších vysokých vyznamenaní. So svojím
manželom žila dlhé roky v Piešťanoch a pre svoju družnosť, láskavú a veselú povahu bola
veľmi obľúbená.
Jej pohreb bol 5. júla 1970 za veľkej účasti obyvateľstva.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1970 bol 1.558
postelí.
Počet odliečených pacientov.
V roku 1970 bolo odliečených 19.074 pacientov, z toho bolo 3.948 cudzincov.
Rozvrstvenie cudzích pacientov podľa štátov: zo socialistických štátov bolo 709 odliečených
pacientov a to z Bulharska 2, z Juhoslávie 11, z Rumunska 3, z Maďarska 15, z Nemeckej
demokratickej republiky 569, z Poľska 106, zo Sovietskeho zväzu 3.
Z kapitalistických štátov bolo 3.241 pacientov a to z Anglicka 32, z Belgicka 38, z Dánska

117, z Fínska 55, z Francúzska 15, z Grécka 1, z Holandska 18, z Lichtensteinska 1,
z Luxemburska 2, z Monaca 5, z Nórska 1, z Nemeckej spolkovej republiky 818, z Rakúska
1075, zo Švajčiarska 51, zo Švédska 105, z Talianska 6, z Argentíny 3, z Brazílie 1, z Chile
5, z Equadoru 2, z Kanady 62, z Kolumbie 2, z Peru 2, z Uruguay 8, zo Spojených štátov
severoamerických 639, z Venezuely 7, z Južnej Afriky 2, z Konga 2, z Maroka 2, zo Sudanu
3, z Afganistanu 4, z Cypru 2, z Iraku 7, z Izraela 16, z Iranu 4, z Indie 2, z Jordánska 2,
z Kuwaitu 43, z Libanonu 64, zo Sýrie 2, z Pakistanu 2, z Austrálie 10.
Investície v roku 1970
Investície Československých štátnych kúpeľov v roku 1970 boli tieto: výstavba balneoterapie
na Kúpeľnom ostrove 5,521.000 Kčs, akumulačná stanica termálnych vôd 3,444.000 Kčs,
výstavba sanatórií II. a III. 118,941.000 Kčs, stroje Kčs 5,001.000 Kčs, projektové práce
1,057.000 Kčs a ďalšie menšie investície v celkovej sume 2,052.000 Kčs.
Významné návštevy v roku 1970
V januári 1970 sa v Piešťanoch liečil Mohamed Azibsia, generál afgánskej armády. V júni
1970 bol na niekoľkotýždennom liečebnom pobyte v Piešťanoch predseda parlamentu
Maďarskej ľudovej republiky Gyula Kállai s manželkou. V Piešťanoch oslávil aj svoje 60.
narodeniny a pri tejto príležitosti mu prišiel popriať mnoho zdravia a ďalších úspechov
v tvorivej práci prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska s. Jozef
Lenárt.
V júni navštívil piešťanské kúpele minister zdravotníctva zo Sudánu pán Sadri s manželkou.
Činnosť komisie pre ochranu verejného poriadku
V roku 1970 komisia pre ochranu verejného poriadku prejednala 132 priestupkov a výška
pokút činila 6.500 Kčs. Komisia udelila 35 napomenutí a 10 verejných pokarhaní.
Predsedom komisie bol major s. Michálek.
Činnosť Mestskej inšpekcie
Uznesením pléna Mestského národného výboru v Piešťanoch zo dňa 11. decembra 1969 bola
v Piešťanoch zriadená Mestská inšpekcia verejného poriadku. Má 6 členov a jej náčelníkom
je s. Michal Zahurančík.
Mestská inšpekcia udelila v roku 1970 celkove 428 blokových pokút, z toho bolo 51 prípadov
za znečistenie verejných priestranstiev občanmi, 32 prípadov za obchod na zakázanom
mieste bez povolenia, 320 prípadov porušenia vyhlášky č 80/66, 21 prípadov poškodenia
a znečistenia zelene a 4 prípady porušenia zákona č. 135/61. Mestská inšpekcia udelila 3.394
napomenutí, z toho bolo 2.720 napomenutí bicyklistov a vodičov motorových vozidiel.
Dom pionierov a mládeže
Výchovná činnosť Domu pionierov a mládeže v Piešťanoch sa v roku 1970 zamerala na
výchovu rozumovú, politickú, pracovnú, telesnú, polytechnickú, mravnú a estetickú.

Výchovné úlohy sa realizovali v troch oddeleniach a to v oddelení programovom, oddelení
telesnej výchovy a turistiky a v oddelení vedy a techniky.
V roku 1970 sa uskutočnilo 52 podujatí s účasťou 3.363 pionierov; aktívnu účasť vyvíjalo
aj 8 záujmových krúžkov. Navštevovalo ich 594 pionierov. V rámci letnej činnosti sa
uskutočnilo 6 podujatí a zúčastnilo sa ich 1.300 pionierov.
Mestská ľudová knižnica
Knižný fond Mestskej ľudovej knižnice v Piešťanoch bol ku dňu 31. decembra 1970 celkove
43.000 zväzkov. Výpožičiek bolo 154.147 a počet čitateľov 5.729. Tržby od čitateľov boli
24.500 Kčs. Náklady na knižnicu v roku 1970 boli 243.300 Kčs.
Mestská ľudová knižnica usporiadala v roku 1970 tieto väčšie akcie: Výstava Leninových
diel v dňoch 5. – 8. marca 1970, besedu o literárnom diele Boženy Němcovej, 19. novembra
1970 besedu s delegáciou sovietskych spisovateľov. Z príležitosti 53. výročia Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bola
usporiadaná výstava sovietskej literatúry v origináloch.
16. novembra 1970 bola v spolupráci s I. Základnou deväťročnou školou v Piešťanoch
usporiadaná literárna súťaž o Sovietskom zväze pod názvom „Krajina priateľov“. Okrem
toho bolo v Mestskej ľudovej knižnici v Piešťanoch usporiadaných v roku 1970 23 knižných
výstaviek.
Balneologické múzeum
V roku 1970 navštívilo expozície a výstavy Balneologického múzea v
Piešťanoch 16.760 návštevníkov a tržby činili 9.700 Kčs, náklady 342.300 Kčs.
V kine Moskva sa uskutočnili tieto výstavy: 25 rokov oslobodenia mesta a jeho vývoj,
celoštátna výstava Prenikanie hudby Ludviga van Beethovena na Slovensko, výstava o živote
a diele J.J. Torkoša, zakladateľa modernej piešťanskej balneoterapie, výstava orientálnych
zbraní a rituálnych predmetov, výstava minerálnych vôd, ich praktické využitie a plniarne
na Slovensku, výstava ľudovej plastiky a výšiviek, akcia „Pomoc školám“, hydrogeologická
výstava podľa školských osnov v obore prírodných vied.
R. 1970 riaditeľom Balneologického múzea v Piešťanoch sa stal Dr. Elemír Čelko.
Kino Moskva
V kine Moskva bolo v roku 1970 celkove 1.390 kinopredstavení, ktoré navštívilo 268.378
osôb. Tržby činili 1,796.700 Kčs.
Počasie v roku 1970
Zima v roku 1970 bola pravidelná, bez väčších teplotných výkyvov. V mesiacoch január
a február hodne snežilo. Najchladnejším mesiacom bol január, menovite jeho začiatok.
Mrazy vtedy dosahovali až -12°C.
Jar 1970 prišla trochu neskoršie. V apríli sa schladilo počasie. Leto malo normálny priebeh.
Ani zrážky a búrky sa nelíšili od dlhoročných priemerov. Najteplejšie bolo koncom júla,
vtedy teplota dosahovala 31°C. Koncom júla nastali väčšie dažde.
Počasie v jeseni bolo teplejšie ako obvykle, zrážok bolo málo. V decembri pred Vianocami
napadol sneh, ktorý trval i v januári 1971.

Pohyb obyvateľstva
V roku 1970 sa v Piešťanoch narodilo 340 detí, z toho 182 chlapcov a 158 dievčat. Zomrelo
204 ľudí, z toho 112 mužov a 92 žien.
V roku 1970 bolo uzavretých 147 sobášov.
Rozvedených manželstiev bolo 28.
V roku 1970 sa z Piešťan vysťahovalo 454 občanov, z toho 232 mužov a 222 žien. Do
Piešťan sa prisťahovalo 1033 občanov, z toho 479 mužov a 554 žien. Prirodzený prírastok
obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1970 bol 136 ľudí, z toho 70 mužov a 66 žien. Migračný
prírastok bol 579 ľudí, z toho 247 mužov a 332 žien. Celkový prírastok bol v roku 1970 715
ľudí, z toho 317 mužov a 398 žien.
K 31. decembru 1970 mali Piešťany 23.316 obyvateľov, z toho 11.151 mužov a 12.165 žien.

Rok 1971
Rok 1971 bol bohatý na významné udalosti v našom štáte a tiež v meste Piešťany.
Rokom 1971 sme vstúpili do jubilejného roku Komunistickej strany Československa, do
50. výročia jej založenia. Oslavy tohto výročia sa stali významnou udalosťou nielen pre
komunistov, ale aj pre všetkých pracujúcich, čo bolo presvedčivým dôkazom správnej
politiky, ktorú strana nastúpila po roku 1968-69, kedy sa pravicovooportunistické živly
pokúsili o kontrarevolučný prevrat v našej vlasti.
Aj v meste Piešťany už od začiatku roku 1971 žili komunisti a všetci pracujúci
v znamení dôstojných príprav na oslavy tohto významného výročia. Pre rok 1971
prijalo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch celomestský záväzok, ktorý
činil 320.000 brigádnických hodín a ich realizácia vytvorila na počesť jubilea strany
v našom meste hodnotu diela v sume 4,589.700 Kčs.
V závodoch a na všetkých pracoviskách v našom meste sa spontánne rozvinula mohutná
pracovná iniciatíva, pracujúci prijali hodnotné záväzky a ich realizáciou sa rozhodli osláviť
významné jubileum strany.
Druhou významnou celoštátnou udalosťou v roku 1971 bol XIV. zjazd Komunistickej
strany Československa, ktorý upevnil naše socialistické základy a svojimi uzávermi dal
záväzné smernice pre náš politický, hospodársky a kultúrny život. Z uzáverov XIV. zjazdu
Komunistickej strany Československa a ním schváleného piateho päťročného plánu
vyplývajúce úlohy tvorili hlavnú náplň činnosti Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Tieto úlohy Mestský národný výbor v Piešťanoch dôsledne plnil na každom úseku života
v našom meste.
Významnou celoštátnou udalosťou v roku 1971 boli aj voľby do zastupiteľských zborov
všetkých stupňov. I v našom meste voľby sa stali veľkým prejavom dôvery k politike
Komunistickej strany Československa a k nášmu socialistickému zriadeniu. Už v rámci
predvolebnej prípravy sa prejavila vysoká aktivita občanov nášho mesta, ktorí na svojich
pracoviskách prijali socialistické záväzky na splnenie a prekročenie štátneho plánu na rok
1971. Pri voľbách 99,9 percenta voličov odovzdalo svoje hlasy kandidátom Národného
frontu.
Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch bola v roku 1971 intenzívna
a úspešná. Mestský národný výbor zabezpečoval plánované úlohy, venoval pozornosť
bytovej výstavbe a občianskej vybavenosti. Opierajúc sa o tesné spojenie s občanmi
prostredníctvom občianskych výborov a pohovorov s občanmi dosiahol zvýšenú aktivizáciu
pri plnení významných úloh a prijatých záväzkov, ktoré prispeli k ďalšiemu obohateniu
a skrášleniu nášho mesta.
V roku 1971 zasadalo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 7 razy, rada
Mestského národného výboru 26 razy.
Mestská konferencia Socialistického zväzu mládeže
V liečebnom dome Slovan sa dňa 19. februára 1971 konala mestská konferencia
Socialistického zväzu mládeže. Na konferencii sa zúčastnilo 123 delegátov. Ako hostia sa
zúčastnili predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Štefan Kubo, za
Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska súdruh Mosný, za Národný front súdružka

Vašková.
Hlavný referát predniesla predsedníčka Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže
v Trnave súdružka Darina Jankolová.
Na záver konferencie si delegáti zvolili Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže.
Za predsedu Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže zvolili Antona Javorku.
Mestská konferencia Komunistickej strany Slovenska
Dňa 13. marca 1971 sa konala v liečebnom dome Slovan mestská konferencia Komunistickej
strany Slovenska. Konferencie sa zúčastnilo 140 delegátov a 44 hostí, ktorí zastupovali 75
základných organizácií na území Piešťan. Konferencie sa zúčastnila i delegácia Okresného
výboru Komunistickej strany Slovenska, ktorú viedol predseda Okresnej odborovej rady
v Trnave súdruh Blahút. V správe Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska sa
podrobne a kriticky poukázalo na obdobie rokoch 1968 a 1969, ktoré aj v Piešťanoch sa
prejavilo rôznymi protisocialistickými javmi a negatívnymi vplyvmi, ktoré sa prejavili
v celom politickom a hospodárskom živote mesta. Mestská konferencia jednoznačne odsúdila
toto obdobie politických chýb a omylov a ukázala, že komunisti celej mestskej organizácie
sa hrdo hlásia k vytýčenému cieľu budovania socializmu na princípoch marxizmu-leninizmu
a proletárskeho internacionalizmu.
Na konferencii bol zvolený nový mestský výbor KSS a jeho predsedom sa stal súdruh Emil
Frič.
Farmakoterapeutické dni v Piešťanoch
V dňoch 16. a 17. marca 1971 boli v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch Farmakoterapeutické
dni. Usporiadal ich Oblastný ústav národného zdravia v Bratislave v spolupráci s krajskými
komisiami pre účelnú farmakoterapiu Juhomoravského a Severomoravského kraja.
Na zasadnutiach odznelo 18 odborných prednášok s diskusiou na tému „Súčasný stav
medikamentóznej liečby pri niektorých reumatických chorobách“, „Súčasný stav liečby
detskej tuberkulózy“.
Vedecká konferencia
V dňoch 3. – 7. mája 1971 prebiehala v liečebnom dome Slovan a na Kúpeľnom ostrove
v Balnea Palace I. vedecká konferencia so zahraničnou účasťou o pokrokoch v technológii,
technike a ekonomike stravovania v nemocniciach a kúpeľoch. Súčasne prebiehala aj výstava
veľkokuchynského zariadenia pre nemocnice a kúpele, ako aj výstavka Československých
štátnych kúpeľov v Piešťancoch. Organizátormi podujatia boli Slovenská spoločnosť
pre racionálnu výživu a Agentúra pre propagáciu zahraničných výrobkov a služieb
v Československu.
Konferencia mala 403 účastníkov, z toho 36 zahraničných z desiatich štátov a to zo
Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky,
Juhoslávie, Švajčiarska, Švédska, Rakúska a Nemeckej spolkovej republiky. Denne bolo na
programe 10 až 12 prednášok, ktoré prednášali domáci i zahraniční odborníci.

Významná návšteva
Dňa 24. októbra 1971 navštívil Piešťany generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej
strany Československa súdruh Dr. Gustáv Husák v sprievode prvého tajomníka Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruha Jozefa Lenárta. Hostí na letisku privítal
vedúci Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruh Jozef Šepela,
predseda Okresného národného výboru v Trnave súdruh Gabriel, predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch súdruh Frič, predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch súdruh Štefan Kubo a mnohí iní funkcionári z kúpeľov, zo
závodov a organizácií.
Hostia sa odobrali do nového závodu Tesla, kde ich privítalo vedenie závodu. Vo výrobných
halách si prezreli výrobu a boli informovaní o výrobkoch, ktoré dosiahli svetovú úroveň.
Z Tesly sa sprievod odobral do závodu Trikota vo Vrbovom. V odpoludňajších hodinách
sa hostia vrátili do Piešťan, kde si prezreli nové liečebné ústavy Balnea Splendid a Balnea
Grand a balneoterapiu.
Voľby
V dňoch 26. a 27. novembra 1971 sa konali na celom území našej republiky voľby poslancov
do zastupiteľských zborov všetkých stupňov, poslancov do Snemovne ľudu, Snemovne
národov, Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov.
Do Mestského národného výboru v Piešťanoch bolo zvolených 87 poslancov. Sú to: Karol
Amcha, Gabriela Arbetová, MUDr. Ján Baláž, Oto Brezula, Jozef Bábsky, mjr. Ján Belan,
Anton Bača, Pavla Baranovičová, mjr. Pavel Bajzík, Eva Balážiová, Mária Barančíková,
Ladislav Bačík, npr. Ján Bachár, Ján Bojňanský, Jozef Čuridlo, Katarína Čuridlová, Božena
Dzielavová, Ing. Andrej Dobiáš CSc., Jozef Ďurka, Eva Dobrucká, Sidónia Drobná, Margita
Ferancová, Mária Figurová, Emil Goga, Peter Gotthardt, Ján Halás, Jozef Hajšo, Pavol
Hudec, Viliam Herman, Jozef Hašan, Ing. Imrich Hlobík, Marián Hudcovič, Jozef Hanšut,
Jozef Chromý, Marta Chorvátová, Amália Janotová, Ing. Vojtech Jezerský, Ing. Jozef
Kabát, Ing. Rudolf Kvasnica, Štefan Kubo, Ing. Jozef Kočár, Štefan Kuropka, Marta Kusá,
Ivan Klúčovský, Ľudovít Komlóši, Vojtech Komadel, Igor Kováčik, Štefan Kupka, Michal
Kamačaj, mjr. Imrich Kováč, Jozef Lacko, Ivan Masár, Rudolf Matúš, Michal Masaryk,
Mária Mináriková, mjr. Jozef Michalek, Dagmar Mitáčová, Jozef Mikloš, Rudolf Moravčík,
Vojtech Nerpas, Mária Nižňanská, Alexandra Némethová, Zlatica Orviská, Jozef Ondris,
Rudolf Ondris, Emil Okrucký, Michal Paulík, Katarína Prišticová, Božena Papánková,
Etela Samuhelová, Ing. Ľudovít Šlahor, Anna Ševečková, Anna Šardická, Eva Táborská,
pplk. Jozef Turčan, Eva Tarabová, Jana Trnovská, Milan Vereš, Mária Valková, Ernest Valo,
František Valo, Mária Vavrovičová, mjr. Jozef Veverka, MUDr. František Vlček, MUDr.
Ferdinand Valach, Milan Zahurančík, Pavol Zelka.
Dňa 17. decembra 1971 sa konalo ustanovujúce plenárne zasadnutie Mestského národného
výboru v Piešťanoch. Do funkcií na roky 1971 – 1975 boli zvolení:
za predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch bol zvolený súdruh Štefan Kubo.
Novozvolená rada Mestského národného výboru v Piešťanoch má toto zloženie: Štefan
Kubo, predseda Mestského národného výboru, Ing. Rudolf Kvasnica, tajomník Mestského
národného výboru, Ing. Jozef Kabát, podpredseda mestského národného výboru, Karol
Amcha, podpredseda Mestského národného výboru. Členovia rady: Mária Mináriková,
MUDr. Ján Baláž, mjr. Jozef Michalek, Michal Paulík, Ing. Ľudovít Šlahor, Milan Vereš,

Pavol Hudec, Mária Figurová, Ing. Vojtech Jezerský.
Ďalej plénum zvolilo aj nové komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch, ktoré
sa skladajú z poslancov mestského národného výboru a z menovaných členov z radov
odborníkov. Zloženie komisií je nasledovné:
Plánovacia komisia Mestského národného výboru:
Viliam Herman, predseda komisie, Jozef Lacko, tajomník komisie, Marta Kusá, Oto Brezula,
Milan Zahurančík, Margita Ferancová.
Z radov odborníkov: JUDr. Imrich Ondrejka, Ing. Ladislav Škrovánek, Ing. Jozef Taraba,
Ing. Zoltán Vandák, Ján Kopec.
Finančná komisia Mestského národného výboru:
Členovia z radov poslancov: Ing. Jozef Kočár – predseda komisie, Jozef Bábsky, tajomník
komisie. Členovia komisie: Anna Ševečková, Jozef Hašan, Dagmar Mitáčová, Božena
Dzielavová, Mária Valková, Michal Kamačaj, Katarína Prišticová. Menovaní členovia
z radov odborníkov: Ján Peráček.
Komisia miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu.
Členovia z radov poslancov: Štefan Kuropka – predseda komisie, Anna Šardická, tajomník
komisie. Členovia komisie: Ivan Kľúčovský, Eva Táborská, Jozef Chromý, Ľudovít Komlóši,
Gabriela Arbetová, František Valo.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Severín Kuruc, Izidor Zuzic, Eduard Baracka, Jozef
Ševčík, Emil Havrlent, MUDr. Ladislav Bertoli, Ing. Jozef Duchovič.
Komisia dopravy Mestského národného výboru:
Členovia z poslancov: mjr. Ján Belán – predseda komisie, Anton Bača, tajomník komisie.
Členovia: Zlatica Orviská, Jozef Ondris, Ivan Masár, Pavla Baranovičová, podplukovník
Jozef Turčan. Menovaní členovia z radov odborníkov: kapitán Štefan Hodoško, major Jozef
Zelenčík.
Komisia výstavby a územného plánovania Mestského národného výboru:
Poslanci: Ing. Imrich Hlobík, predseda komisie, major Pavol Bajzík, tajomník komisie.
Členovia komisie: Jozef Hajšo, Rudolf Ondris, Jozef Mikloš, Rudolf Matúš, Božena
Papánková. Menovaní členovia z radov odborníkov: Ing. Juraj Sláma, Ing. Rudolf Madlo,
Ing. architekt Ján Gáži, staviteľ Rudolf Horoško, staviteľ Karol Horňák, Ing. architekt Pavol
Summer.
Komisia pre poľnohospodárstvo:
Poslanci: Ing. Andrej Dobiáš, CSc., predseda komisie, Eva Balažiová, taj. komisie. Členovia
komisie: Jozef Ďurka, Mária Vavrovičová, Ján Halás, Jozef Čuridlo. Menovaní členovia
z radov odborníkov: Jozef Vojtko.
Komisia školstva a kultúry Mestského národného výboru:
Poslanci: Mária Barančíková, predsedníčka komisie, Štefan Kupka, tajomník komisie.
Členovia komisie: Igor Kováčik, Ladislav Bačík, Marián Hudcovič, Amália Janotová, Eva
Tarabová, major Jozef Veverka. Menovaní členovia z radov odborníkov: Anton Javorka,
Jozef Gregorička, Ľudovít Vítko, Milan Janek, Dušan Domorák.
Komisia kúpeľno-zdravotná a sociálneho zabezpečenia Mestského národného výboru:
Poslanci: MUDr. František Vlček CSc., predseda komisie, Eva Dobrucká, MUDr. Ferdinand
Valach, Sidónia Drobná, Marta Chorvátová, Michal Masaryk, Emil Goga, Katarína
Čuridlová. Menovaní členovia z radov odborníkov: Zuzana Šestáková, Irena Semíková,
Magda Paulikovičová, Štefan Kubo starší, Helena Hrdinová, MUDr. Anna Vršanská, Helena

Némethová.
Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského národného výboru:
Poslanci: nadporučík Ján Bachár, predseda komisie, Jozef Hanšut, tajomník komisie. Členovia
komisie: Rudolf Moravčík, Ernest Valo, Vojtech Nerpas, Pavol Zelka, Etela Samuhelová,
major Jozef Michalek. Menovaní členovia z radov odborníkov: Rozália Faltusová, Štefan
Hinner, Karol Belas, Juraj Hodul, Ján Žlnay, Michal Šugra.
Výbor ľudovej kontroly Mestského národného výboru:
Poslanci: Emil Okrucký, predseda komisie, major Imrich Kováč, Mária Nižňanská,
Alexandra Némethová, Ján Bojňanský, Peter Gotthardt, Jana Trnavská. Menovaní členovia
z radov odborníkov: Viktória Michalcová, Emil Chudý, Ladislav Safko, Viliam Drlička.
Mestský národný výbor ustanovil aj užšie komisie Mestského národného výboru v tomto
zložení:
Užšia komisia výstavby a územného plánovania Mestského národného výboru: Rudolf
Ondris, predseda. Členovia: major Karol Bajzík, Emil Ruttkay.
Užšie komisie na ochranu verejného poriadku.
Boli ustanovené tri v tomto zložení:
I. komisia: Jozef Michálek, predseda. Členovia: Michal Zahurančík, Štefan Hiner.
II. komisia: Dr. Július Peťko, predseda. Členovia: Helena Múdra, Vojtech Komadel.
III. komisia: Ľudovít Pontes, predseda. Členovia: Anna Maťašková, Michal Ščasný.
Užšia komisia odboru školstva a kultúry pre riešenie záškoláctva. Štefan Kupka, predseda.
Členovia: Anton Javorka, Marián Hudcovič.
Mestský národný výbor ustanovil aktív pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom
výbore v Piešťanoch v tomto zložení: Jozef Veverka, predseda, Vilma Košinárová,
tajomníčka. Členovia: Róbert Benda, Juraj Borodáč, Alojz Belička, Eva Tarabová, Amália
Janotová, Ľudovít Vitko, Igor Kováčik, Ladislav Bačík, Milan Janek, Dušan Domorák.
Jednotlivé odbory Mestského národného výboru v Piešťanoch sa obsadili takto: plánovací
odbor – vedúci Ján Kopec, finančný odbor – vedúci Izidor Zuzic, odbor výstavby a územného
plánovania – vedúci Rudolf Horoško, odbor miestneho hospodárstva, dopravy a obchodu –
vedúci Izidor Zuzic, odbor školstva, kultúry a sociálneho zabezpečenia – vedúci Dušan
Domorák, odbor pre veci vnútorné – vedúci Michal Šugra, útvar územného plánovania
a architektúry – vedúci Ing. architekt Ján Gáži.
Na území nášho mesta za poslancov do Okresného národného výboru v Trnave sa zvolili:
Mária Zaťková, Karol Nikodem, Ján Straka, Jozefa Hudcovičová, Anna Švecová, Karol
Amcha, Anton Klčo, Anna Horúcková, Ladislav Valach, major Ján Stolár.
Za poslancov do Západoslovenského krajského národného výboru boli zvolení Ladislav
Janák, Matúš Kapec.
Do Slovenskej národnej rady profesor Eugen Suchoň, do Snemovne národov Viliam
Šalgovič, do Snemovne ľudu MUDr. Štefan Manca.
Mestská konferencia Zväzu protifašistických bojovníkov
Dňa 12. decembra 1971 sa v Piešťanoch konala mestská konferencia Zväzu protifašistických
bojovníkov. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Okresného výboru Komunistickej strany
Slovenska Trnava, Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Piešťany, Mestského
národného výboru v Piešťanoch a Okresného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov
Trnava. V diskusii sa preberali klady a nedostatky, ktoré sa vyskytli v priebehu volebného

obdobia. S obsiahlym diskusným príspevkom vystúpil aj predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch súdruh Frič. Medzi diskutujúcimi bol aj súdruh
Berinský, bývalý červenoarmejec, ktorý vo svojom diskusnom príspevku hovoril o návšteve
v Sovietskom zväze, kde ho pozval Ústredný výbor komitétu sovietskych veteránov vojny.
Pri tejto návšteve udelilo Prezídium Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu súdruhovi
Berinskému medailu Lenina.
Na záver konferencie bol zvolený nový Mestský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov
v Piešťanoch, ktorého predsedom sa stal súdruh Ján Urda.
Oslavy 23. výročia Februárového víťazstva
Oslavy 23. výročia Dňa víťazstva československého pracujúceho ľudu sa konali dňa 25.
februára 1971 o 19.30 hod. v liečebnom dome Slovan.
O historickom význame Februárového víťazstva prehovoril súdruh Frič, predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Nasledovala slávnostná akadémia pod heslom „Ty si mi život darovala“. Program sa skladal
z hudobných a recitačných vystúpení. Účinkovali žiaci Strednej všeobecnovzdelávacej
školy v Piešťanoch.
Oslavy 26. výročia oslobodenia Piešťan
Z príležitosti osláv 26. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou konala sa dňa 2.
apríla 1971 o 19.00 hod. na Malej scéne Ivana Krasku slávnostná akadémia. Slávnostný
prejav z príležitosti 26. výročia predniesol súdruh Štefan Kubo, predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch. Po prejave bolo folklórne pásmo Piešťanské zvyky
a obyčaje. Účinkovali žiaci I. Základnej deväťročnej školy v Piešťanoch.
Dňa 3. apríla 1971 o 19.00 hod. sa konala manifestácia pracujúcich na námestí Slovenského
národného povstania. Po prejave predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruha Štefana Kubu nasledovalo Kladenie vencov k pomníku Oslobodenie. Vo večerných
hodinách bol veľký ohňostroj pri Váhu.
Oslavy 101. výročia narodenia V.I. Lenina
Dňa 21. apríla 1971 o 19.30 hod. sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia
z príležitosti 101. výročia narodenia Vladimíra Iljiča Lenina. Slávnostný prejav predniesol
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Frič. V kultúrnom
programe, ktorý nasledoval, účinkoval Miešaný zbor bratislavských učiteľov.
Oslavy 1. mája
Tradičné oslavy 1. mája v roku 1971 mali slávnostný priebeh, lebo sa konali v predvečer 50.
výročia založenia Komunistickej strany Československa. Už 30. apríla 1971 v popoludňajších
hodinách v uliciach mesta účinkovali viaceré hudobné kapely a za ich doprovodu sa stavali
máje.
Dňa 1. mája 1971 zavčas rána bol slávnostný budíček. Od 8.00 hod. bol zraz pracujúcich
na ulici Kapitána Nálepku a v priľahlých uliciach. O 9.00 hod. zahraním našej a sovietskej
hymny sa začali vlastné oslavy. Slávnostný prejav predniesol súdruh Gajdošík, podpredseda
Slovenskej národnej rady.

Po prejave nasledoval pochod manifestantov po ulici Pavlovovej okolo tribúny až po kino
Moskva. Osláv 1. mája 1971 sa zúčastnilo vyše 10.000 pracujúcich.
Oslavy 9. mája 1971
Oslavy 9. mája, Dňa víťazstva, sa konali dňa 8. mája 1971. O 10.30 hod. delegácie zo
závodov, úradov a škôl položili vence pri pomníku Oslobodenie na námestí Slovenského
národného povstania a pri pamätníku rumunských vojakov.
Dňa 9. mája 1971 o 15.00 hod. bol v prírodnom amfiteátri slávnostný program, na ktorom
účinkoval vysokoškolský súbor piesní a tancov Technik Bratislava.
Oslavy 50. výročia Komunistickej strany Československa
Oslavy 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa boli veľkou a radostnou
udalosťou aj v našom meste. Už od začiatku roku 1971 žili naši pracujúci v znamení dôstojných
príprav na túto významnú udalosť. Rozvojom pracovnej aktivity, prijatím hodnotných
záväzkov a ich realizáciou pozdravili toto významné jubileum našej strany. Vo všetkých
závodoch nášho mesta, na každom pracovisku a v školách sa žilo a pracovalo v zameraní
na toto významné výročie našej strany. Mnoho bolo krásnych ruží vo forme hodnotných
záväzkov, ktoré naši pracujúci spojili v jednu veľkú kyticu na počesť 50. výročia založenia
strany. Tak napr. vznikla mohutná pracovná iniciatíva aj v najväčšom piešťanskom závode
Tesla. Všetci pracujúci sa s nadšením zapojili do súťažného hnutia o získanie titulu „Závod
50. výročia Komunistickej strany Československa“. Prijatý záväzok v hodnote 5,735.722
Kčs sa rozhodli splniť do 10. výročia vzniku závodu, t.j. do 15. mája 1971.
Mestská organizácia Slovenského zväzu žien si vzala za svoj záväzok vybudovať kvetinové
námestie v časti Floreátu. Odpracovali 1.500 brigádnických hodín a vytvorili dielo v hodnote
35.000 Kčs.
Pekné záväzky k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa prijala
aj mládež. Tak napr. členky Socialistického zväzu mládeže pri závodnej organizácii
v učňovskom stredisku Piešťanka v Piešťanoch sa rozhodli zvýšiť produktivitu práce o 5
percent, čo predstavuje hodnotu 30.000 Kčs. Tým, že sa dva mesiace raz odpracovali voľné
soboty, vytvorili do konca roka hodnotu 100.000 Kčs. I školy žili v znamení osláv 50. výročia
založenia Komunistickej strany Československa. Žiaci svojimi záväzkami prispeli k darom
na počesť veľkého jubilea našej strany.
Aj kultúrne inštitúcie v našom meste zamerali svoju činnosť k oslavám 50. výročia strany.
Mimoriadna pozornosť sa venovala prednáškam, koncertom, výstavám a slávnostným
akadémiám, ich obsah sa zameriaval na jubilejné výročie našej strany. Prednášky a besedy
na školách a v závodoch sa zamerali hlavne na besedy so starými zaslúžilými členmi
Komunistickej strany Československa.
V máji 1971 inštalovalo Balneologické múzeum v Piešťanoch významnú výstavu, ktorá
názorne dokumentovala boje i víťazstvá Komunistickej strany Československa v Piešťanoch.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch vypísalo pre základné deväťročné školy
v Piešťanoch veľkú tematickú súťaž, redakcia časopisu Kultúra v Piešťanoch vypísala súťaž
50 rokov Komunistickej strany Československa.
Vlastný priebeh osláv 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa sa začal
14. mája 1971. V ten deň bolo slávnostné zasadnutie pléna Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska, Mestského výboru Slovenského národného frontu a Mestského národného

výboru v Piešťanoch v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav predniesol súdruh Emil
Hanšut, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave.
V tento deň bola odhalená i pamätná tabuľa na bývalej Učňovskej škole v Piešťanoch, kde
v roku 1921 bola založená Miestna organizácia Komunistickej strany Československa.
Vo večerných hodinách bol veľký lampiónový sprievod spojený s ohňostrojom.
V sobotu 15. mája 1971 sa uskutočnil slávnostný akt pomenovania a odovzdania námestia
na Floreáte a to na Námestie Júliusa Fučíka. Na slávnostnom akte sa zúčastnila okrem našich
delegátov a hostí aj delegácia sovietskych žien a to Ljutova Taisa Ivanovna, podpredsedníčka
leningradského oblastného výboru, Poljaková Ludmila Dmitrijevna, tajomníčka výkonného
výboru Dzeržinského okresného sovietu v Moskve, Svetlova Christoforovna, vedúca
oddelenia ľahkého a potravinárskeho priemyslu na Ústrednom výbore Komunistickej
strany Arménskej socialistickej zväzovej republiky, ako i vzácny hosť v Piešťanoch Magag
Unanovič Petrosjan s manželkou. Všetci pracujúci nášho mesta sa dôstojne zapojili do osláv
50. výročia založenia Komunistickej strany Československa a takto potvrdili svoju oddanosť
a zomknutosť s Komunistickou stranou Československa.
Z príležitosti osláv 50. výročia založenia strany boli odovzdané starým a zaslúžilým
členom strany v Piešťanoch pamätné medaily Ústredného výboru Komunistickej strany
Československa.
Oslavy 27. výročia Slovenského národného povstania
Dňa 27. augusta 1971 z príležitosti osláv 27. výročia Slovenského národného povstania
uviedol súbor piesní a tancov Lúčnica v amfiteátri o 19.30 hod. hodnotný premiérový
program.
Dňa 28. augusta 1971 položili delegácie zo závodov, škôl a úradov vence k pomníku
Oslobodenie a k pomníku rumunských vojakov.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Dňa 5. novembra 1971 o 19.30 hod. bola v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia
z príležitosti 54. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a otvorenie Mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva.
Slávnostný prejav predniesol súdruh Frič, predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska v Piešťanoch. V kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor Lúčnica.
Dňa 6. novembra 1971 o 10.00 hod. položili vence k pomníku Oslobodenie delegácie zo
závodov, úradov a škôl.
Na prípravách a priebehu Mesiaca priateľstva v Piešťanoch významná úloha pripadla práve
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, ktorý oslávil svoje 40. výročie založenia.
V novembri 1971 v Piešťanoch už bolo 50 odbočiek Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva s vyše 4.000 členov.
V priebehu Mesiaca odbočky organizovali prednášky o Sovietskom zväze, besedy s básnikmi
a spisovateľmi, ako aj besedy s účastníkmi zájazdov do Sovietskeho zväzu a sovietskymi
občanmi, ktorí navštívili naše mesto.
V priebehu Mesiaca priateľstva Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva v Piešťanoch cestou svojich odbočiek značne zvýšil svoju členskú základňu
náborom nových členov a založením nových odbočiek. Na Malej scéne Ivana Krasku

sa v rámci Mesiaca priateľstva uskutočnili hodnotné podujatia, ako prednášky, besedy
a výstavy, ktoré usporiadalo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch.
Dňa 10. decembra 1971 bola o 19.30 hod. v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia
z príležitosti zakončenia Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. V programe
Pozdrav priateľom účinkovali sólisti Slovenského národného divadla v Bratislave.
Z príležitosti osláv 54. výročia Veľkej socialistickej revolúcie sa uskutočnil v Piešťanoch
lesný beh na Červenej veži, ktorého sa zúčastnilo 277 pretekárov z celého Trnavského
okresu.
V družstve dievčat zvíťazila Viera Vyviralová z II. Základnej deväťročnej školy v Hlohovci.
V kategórii chlapcov zvíťazil Jozef Krist zo VI. Základnej deväťročnej školy v Trnave.
V kategórii dorasteniek zvíťazila Alexandra Petrovičová z Gymnázia v Piešťanoch.
V kategórii dorastencov zvíťazil Ján Vasilík z Gymnázia Piešťany. Víťazom VI. ročníka v
behu k výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa stal v kategórii mužov Anton
Javorka, ŠK Piešťany.
Výstava piešťanských amatérov
Od 15. januára 1971 do 7. februára 1971 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava
obrazov piešťanských amatérov.
Pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch bol založený výtvarný krúžok
amatérov, z ktorých štrnásti vystavovali svoje diela. Výstava obrazov sa tešila veľkej
pozornosti občanov a po ukončení v Piešťanoch bola inštalovaná v Dome odborov na Starej
Turej a v Mestskom dome v Novom meste n/Váhom. Najstarším výtvarníkom – amatérom
bol 80-ročný Ján Vančo.
Výstava detskej kresby
Od 1. do 14. marca 1971 bola z príležitosti osláv 50. výročia Komunistickej strany
Československa inštalovaná na Malej scéne Ivana Krasku výstava detskej kresby žiakov
Základnej deväťročnej školy v Moravanoch. Od 27. apríla do 5. mája 1971 bola zase výstava
detskej kresby zo súťaže k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa,
vypísanej Kultúrnym a spoločenským strediskom v Piešťanoch pre žiakov Základnej
deväťročnej školy v Piešťanoch.
Výstava Krakov, moje mesto
Od 6. do 26. septembra 1971 bola na Malej scéne Ivana Krasku inštalovaná výstava Krakov
– moje mesto.
Výstava amatérskej fotografie
Od 11. do 26. septembra 1971 bola na Malej scéne Ivana Krasku a v zimnej záhrade Balnea
Palace Krajská výstava amatérskej fotografie o cenu J.M. Petzvala.
Výstava Bilancia úspechov
Od 1. októbra do 20. októbra 1971 bola na Malej scéne Ivana Krasku inštalovaná výstava
o výsledkoch rozvoja nášho mesta pod názvom Bilancia úspechov.
Výstava Moje mesto

Dňa 19. novembra 1971 bola v agitačnom stredisku na Malej scéne Ivana Krasku otvorená
fotografická výstava piešťanských fotoamatérov Moje mesto.
Výstava 50 rokov KSČ
Najvýznamnejšou výstavou v Piešťanoch v roku 1971 bola výstava 50 rokov Komunistickej
strany Československa v Piešťanoch. Táto dokumentárna výstava bola inštalovaná
v Balneologickom múzeu v Piešťanoch a otvorená dňa 18. mája 1971. Trvala do 28. februára
1972.
Tematika výstavy sa pridržiavala výlučne pomerov pri zrode Miestnej organizácie
Komunistickej strany Československa v Piešťanoch, ktorá vznikla v júni 1921 zo sociálnej
ľavice vedenej Timotejom Čimom. Výstava bolo rozdelená do štyroch tematických období,
každé obdobie malo jednu miestnosť. Všetky dôležité historické momenty boli podložené
originálnymi spismi, faksimiliami, fotografiami väčších rozmerov, plagátmi a iným
dokumentárnym materiálom.
Výstava upútala pozornosť občanov a návštevníkov nášho mesta, najmä však školskú mládež,
pre ktorú bola názornou učebnicou poznania dlhých bojov a veľkých víťazstiev pracujúcich
pod vedením Komunistickej strany Československa. Výstavu do konca decembra 1971
navštívilo 11.500 osôb.
Medzinárodné sochárske sympózium
V mesiacoch júl a august 1971 prebiehalo v Dome slovenských výtvarných umelcov
v Moravanoch pri Piešťanoch Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva.
Sympózia sa zúčastnili okrem našich aj významní zahraniční výtvarní umelci. Z našich
umelcov sa sympózia v roku 1971 zúčastnili akademický sochár Alexander Ilečko,
akademický sochár Juraj Meliš, akademický sochár Andrej Goliáš a poľská akademická
sochárka Antónia Wysocká-Jonczak.
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe sa konalo od 1. septembra do
31. októbra
1971 v Dome výtvarných umelcov v Moravanoch pri Piešťanoch.
Na sympóziu v roku 1971 sa zúčastnili traja slovenskí a dvaja poľskí maliari a to: Vladimír
Popovič, Jozef Šturdík, Záboj Kuľhavý, Andrzej Skoczylas a Tadeusz Ciesiwlewicz.
Vedúcim sympózia bol akademický maliar Záboj Kuľhavý. Účastníci sympózia zanechali 9
diel. Akademický maliar Vladimír Popovič vytvoril na sympóziu trojdielny obraz Stopárka
a obraz Sviatok. Akademický maliar Záboj Kuľhavý trojdielny obraz Dievča a krajina,
akademický maliar Jozef Šturdík štvordielny obraz Pocta Jánovi Hollému.
Zahraniční účastníci z Poľska a to Andrzej Skoczylas vytvoril dva obrazy, znázorňujúce
Zuzanu a starcov, Tadeusz Ciesiwlewicz zanechal tri diela a to obraz Slobodná mamička, List
Justíne a obraz Zadrzenie. Diela sú umiestnené v Dome slovenských výtvarných umelcov
v Moravanoch.
XVI. Piešťanský festival
XVI. Piešťanský festival v roku 1971 prebiehal v znamení jubilea založenia Komunistickej
strany Československa. K tejto príležitosti bolo zamerané aj slávnostné otvorenie festivalu
koncertom „Spev lásky k životu“. V roku osláv 50. výročia vzniku Komunistickej strany

Československa prispela v značnej miere aj bohatá účasť umelcov zo zahraničia, zo
socialistických krajín, zo Sovietskeho zväzu, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky
a Juhoslávie. Na XVI. Piešťanskom festivale vystúpili aj umelci z Belgicka, Rakúska
a Japonska. Veľmi významnou akciou bolo vypísanie súťaže na pôvodné klavírne dielo „O
cenu mesta Piešťany“, čo uznala aj naša tlač.
Program XVI. Piešťanského festivalu bol tento:
Piatok 18. júna: V koncertnej sieni Slovan bolo slávnostné otvorenie festivalu o 20.00 hod.
Nasledoval koncert na počesť 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa
pod názvom „Spev lásky k životu“. Účinkovali sólisti, zbor a orchester Slovenského
národného divadla.
Otvorenie XVI. Piešťanského festivalu previedol predseda Zväzu slovenských skladateľov
profesor Dr. Oto Ferenczy. Po slávnostnom otvorení potom odznel na Zelenej veži Slovanu
tradičný vežový koncert.
Sobota 19. júna: na programe bolo prvé operné predstavenie a to opera Giuseppe Verdiho
Rigoletto v prírodnom amfiteátri, o ktorú bol u obecenstva veľký záujem. Avšak pre
nepriaznivé počasie sa predstavenie neuskutočnilo. Festivalový výbor sa rozhodol, že
Rigoletto uvedie namiesto Gluckovej opery Ifigénia v Tauride dňa 26. júna 1971, čo sa aj
uskutočnilo.
Nedeľa 20. júna: Symfonický koncert Štátnej filharmónie z Brna. Dirigent: Viktor Dubrovskij
zo Sovietskeho zväzu. Ako sólista účinkoval Vladimír Malinin zo Sovietskeho zväzu. Na
programe boli skladby Suchoňa, Čajkovského a Prokofjeva.
Utorok 22. júna: Slovenské národné divadlo Bratislava uviedlo v prírodnom amfiteátri o 10.
hod. a 15. hod. v rámci cyklu Piešťanský festival deťom Nedbalov balet „Z rozprávky do
rozprávky“.
Štvrtok 24. júna: Komorný koncert Slovenského komorného orchestra v koncertnej sieni
Slovana o 20.00 hod. Ako sólisti účinkovali: Mayumi Fujikawa z Japonska a Bohdan
Warchal. Na programe boli skladby Händla, Bacha a Respighiho.
Sobota 26. júna: Verdiho opera Rigoletto v amfiteátri o 20.00 hod. Účinkovali herci
Slovenského národného divadla Bratislava.
Streda 30. júna: Symfonický koncert Štátnej filharmónie Košice. Dirigent: Bystrík Režucha.
Sólista: Pavol Kováč. Na programe boli skladby Wagnera, Čajkovského a Dvořáka.
Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Sobota 3. júla: Symfonický koncert Slovenskej filharmónie v koncertnej sieni Slovan o 20.00
hod. Dirigent: Pierre Colombo zo Švajčiarska.
Sobota 10. júla: Symfonický koncert Slovenskej filharmónie v koncertnej sieni Slovan o 20.00
hod. Dirigent: Dr. Ľudovít Rajter. Ako sólista účinkoval Dušan Trbojevič z Juhoslávie. Na
programe boli skladby Cikkera, Šostakoviča, Brahmsa.
Štvrtok 15. júla: Vyhlásenie „Ceny mesta Piešťan“ za klavírne dielo. Na návrh poroty, ktorej
predsedom bol zaslúžilý umelec profesor Andrej Očenáš, rada Mestského národného výboru
v Piešťanoch udelila „Cenu mesta Piešťan“ hudobnému skladateľovi Jurajovi Hatrikovi a to
za pôvodné klavírne dielo „Sonáta di Giacona“. Nasledoval koncert slovenských umelcov.
Ako sólisti účinkovali Peter Michalica a Ivan Palovič. Na programe bolo víťazné dielo
a skladby Bacha, Mozarta, Francka a Pohronca.
Piatok 16. júla: Zámocký koncert pri svietnikoch Na zámku v Hlohovci o 20.00 hod. Ars
cameralis. Umelecký vedúci: Lukáš Matoušek.

Sobota 17. júla: W. Amadeus Mozart – Don Juan, amfiteáter o 20.00 hod. Predviedlo Divadlo
Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica.
Štvrtok 22. júla: Husľový recitál. Róbert Szreder, Poľsko. Pri klavíri účinkoval Rudolf
Macudzinski z Bratislavy. Na programe boli skladby Bacha, Brahmsa, Wienawskeho,
Paganiniho.
Sobota 24. júla: Komorný koncert Camerata academica Salzburg. Umelecký vedúci:
Bernhard Paumgartner, Rakúsko. Dirigent: Kurt Redel. Na programe boli skladby Händla,
Haydna, Mozarta. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 29. júla 1971: Komorný koncert pri svietnikoch. Consortium Antiquum, Belgicko.
Účinkovali Phalese, Coperario, Hassler, Taverner, Waebrant. Koncertná sieň Slovan o 20.00
hod.
Sobota 31. júla 1971: Slávnostné zakončenie Piešťanského festivalu 1971. Symfonický
koncert Štátnej filharmónie Gottwaldov. Dirigent: Fritz Müller – Nemecká demokratická
republika. Ako sólisti účinkovali Viktória Jagling zo Sovietskeho zväzu a Stanislav
Zamborský z Bratislavy. Na programe boli skladby Beethovena, Schumanna, Martinů,
Dukasa.
XVI. Piešťanský festival prebiehal od 18. júna do 31. júla 1971 a jeho program mal 16
podujatí. O úspechu koncertov nasvedčoval záujem obecenstva. Výkony všetkých
účinkujúcich prijímalo obecenstvo so srdečným potleskom.
Návštevnosť na koncertoch bola vyššia ako v predošlých rokoch. Náklady
na XVI. Piešťanský festival činili 377.035 Kčs, tržby 72.175 Kčs, dotácia 320.000 Kčs.
Festivalové filmy
Od 1. augusta do 18. augusta 1971 prebiehala v prírodnom kine prehliadka festivalových
filmov. Celkove sa premietlo 18 filmov a to: 1. augusta 1971 český farebný širokouhlý film
Klúč, 2. augusta 1971 rumunský farebný historický film zo XVI. storočia Posledná krížová
výprava, 3. augusta 1971 japonský fantastický film Útok z neznáma, 4. augusta 1971 český
farebný film Partie krásneho dragúna, 5. augusta 1971 maďarsko-sovietsky farebný veľkofilm
o živote Franza Liszta Sen lásky, 6. augusta 1971 nemecký farebný film Smrteľný omyl, 7.
augusta 1971 francúzsky farebný film Skvelá Angelika, 8. augusta 1971 sovietsky farebný
film Posledné relikvie, 9. augusta 1971 taliansky farebný film Chvíle hrôzy, 10. augusta 1971
francúzsky farebný film Tetovaný, 11. augusta 1971 poľský farebný film Romantici, 12.
augusta 1971 americká farebná filmová veselohra Sladká Irma, 13. augusta 1971 americký
farebný muzikál Mary Poppins, 14. augusta 1971 sovietsko-taliansky farebný veľkofilm
Červený stan, 15. augusta 1971 česká farebná komédia Štyri vraždy stačia, miláčik, 16.
augusta 1971 slovenský film Hladači svetla, 17.augusta 1971 maďarská filmová satira Na to
je Jerome, 18. augusta 1971 západonemecký farebný film Spomienky na budúcnosť.
Návštevnosť na festivalových filmoch bola vyše 15.000 ľudí.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch zameralo svoju činnosť v roku 1971
k významnému výročiu osláv 50. výročia založenia Komunistickej strany Československa
a k volebnej agitácii pre voľby do všetkých stupňov národných výborov.
Významnou mierou sa Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch podieľalo na
organizovaní a priebehu XVI. Piešťanského festivalu, Medzinárodného sochárskeho

a maliarskeho sympózia, organizovalo koncerty, prednášky, výstavy, besedy a súťaže,
ktoré akcie boli späté s revolučným hnutím, vznikom a celým dianím Komunistickej strany
Československa.
Činnosť Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch bola v roku 1971 veľmi bohatá
a kultúrne akcie ním organizované boli aktuálne a hodnotné. Celkove Kultúrne a spoločenské
stredisko v Piešťanoch v r.1971 uskutočnilo 222 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 49.000
návštevníkov. Tržby činili 929.000 Kčs, náklady 2,020.000 Kčs.
Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trnave udelil Čestné uznanie Kultúrnemu
a spoločenskému stredisku v Piešťanoch za záslužnú a obetavú prácu v príprave a priebehu
všeobecných volieb do zastupiteľských zborov.
Prezídium Zväzu slovenských výtvarných umelcov udelilo riaditeľovi Kultúrneho
a spoločenského strediska súdruhovi Antonovi Pastírikovi Pamätnú plaketu Zväzu
slovenských výtvarných umení ako výraz vďaky a uznania za zásluhy o rozvoj slovenského
výtvarného umenia.
Telovýchova a šport
Roku 1971 mala telovýchovná jednota Kúpele Piešťany 422 členov a 4 oddiely.
Plavecký a vodnopólový oddiel mal 226 členov. Čestným predsedom oddielu bol súdruh
Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch, úradujúcim predsedom
Ing. Ivan Šabo. Plavecký výcvik viedli tréneri z povolania a to Bačík a Čamborová. Športové
výsledky boli tieto: žiaci dosiahli v Slovenskej lige prvé miesto, dospelí sa umiestnili v druhej
lige. Žiaci zvíťazili aj v Letnom pohári. Dorastenci získali na majstrovstvách Československa
v Piešťanoch prvé miesto. V základnom plávaní naučili plavci plávať 223 neplavcov.
Vo vodnom póle žiaci získali na Slovenských zimných majstrovstvách prvé miesto,
dorastenci v slovenskej dorasteneckej lige tiež prvé miesto. Juniori získali prvé miesto
v zápase o Československý pohár oslobodenia na počesť 50. výročia Komunistickej
strany Československa. Dospelí hrali desať priateľských zápasov, v ktorých zvíťazili.
V medzinárodnom styku naši vodnopólisti sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji majstrov
z Nemeckej demokratickej republiky, Rakúska a Poľska. V dňoch 9. októbra až 6. novembra
1971 naši vodnopólisti a to Bačík, J. Berlanský, Tomko, Hašek, Učeň, Kubo, Kollárik, B.
Berlanský, Vestenický a Cifra, uskutočnili veľký zájazd do Anglicka, ktorý bol úspešný.
Z 23 zápasov vyhrali 21.
Tenisový oddiel mal 141 členov a viedol do Dr. Macko. Družstvo žiakov bolo prvé v oblasti
a druhé v kraji. Dospelí hrali v oblastnej súťaži, kde zvíťazili a postúpili do druhej ligy.
Z dorasteniek sa v celoštátnom meradle najlepšie umiestnili Kunertová, Gürschingová,
Valachová a Babič.
Oddiel základnej telesnej výchovy mal 39 členov a viedli ho súdružky Podhradská, Zacharová
a Tekulová ako cvičiteľky.
Oddiel nohejbalový bol novozaložený a v roku 1971 mal 16 členov. Keďže na Slovensku
sú len 3 nohejbalové oddiely a preto nie je zväz, oddiel na rok 1971 bol prijatý do
moravskoslovenskej ligy. Na majstrovstvách Československa v Českých Budejoviciach
z dvanástich družstiev získal piešťanský oddiel štvrté miesto.
Dňa 22. februára 1971 bol zvolený nový výbor telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany
v tomto zložení:
Čestný predseda – MUDr. Ján Baláž, tajomník a úradujúci predseda Ing. Ivan Šabo, politicko-

výchovný pracovník Antónia Podhradská, pokladník Karol Urban.
Členovia výboru: Ing. Oláh, Babič, Soukup, L. Bačík, J. Berlanský.
Telovýchovná jednota ŠK Piešťany
K 31. decembru 1971 telovýchovná jednota ŠK Piešťany mala 544 členov, z toho 379
dospelých, 87 dorastencov a 72 žiakov, ktorí boli organizovaní v desiatich oddieloch.
Oddiel ľahkej atletiky mal 22 členov. Viacerí jeho pretekári ako Javorka a Kevan, sa zúčastnili
na rôznych pretekoch.
Futbalový oddiel mal 215 členov, z toho bolo 45 členiek.
Kolkársky oddiel mal 90 členov a 3 družstvá. A mužstvo sa v roku 1971 prebojovalo do
druhej ligy.
Oddiel vodných lyžiarov mal 70 členov. Tento oddiel zorganizoval usporiadanie Európskeho
pohára vo vodnom lyžovaní, ktoré prebiehalo v Piešťanoch. Oddiel uskutočnil i tradičné
medzinárodné preteky vo vodnom lyžovaní a jeho pretekári sa zúčastnili pretekov aj
v zahraničí. Pretekári tohto oddielu získali celkom 18 medailí, z toho 8 zlatých a to na
Majstrovstvách Československa a Slovenska.
Oddiel vodných motoristov mal 30 členov. Pästiarsky oddiel mal 30 členov. Oddiel
kulturistiky mal 19 členov, oddiel basketbalový 15 a oddiel ping-pongový 10 členov.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany má deväť oddielov a to: futbalový, basketbalový,
ľahkej atletiky, box, vodné lyžovanie, kolkársky, vodný motorizmus. Najväčšia pozornosť
sa venovala futbalovému oddielu. Oddiel dostal nového trénera a to Tibora Krajčoviča.
Futbalisti Tesly boli úspešní v medzipodnikovej súťaži v okrese Trnava. Prihlásených 15
mužstiev bolo rozdelených do dvoch skupín. V skupine B víťazom bola Tesla Piešťany.
Hádzanárske družstvo Tesly Piešťany sa v druhej lige umiestnilo na piatom, družstvo žien
v jesennej časti divízie na druhom mieste.
Telovýchovná jednota Bezovec Piešťany
Telovýchovná Jednota Bezovec Piešťany vznikla dňa 5. novembra 1970 osamostatnením
lyžiarskeho oddielu od bývalej telovýchovnej jednoty Spartak Piešťany. Nová telovýchovná
jednota má dva oddiely a to lyžiarsky a turistický. Vlastní lyžiarske stredisko Bezovec,
kde má v prevádzke tri lyžiarske vleky. Telovýchovná jednota Bezovec usporiaduva zimné
lyžiarske súťaže v rámci Západoslovenského kraja. V lyžiarskej lige roku 1971 bolo družstvo
žiakov a dorastencov. Žiak Štefan Hauser sa umiestnil v celoslovenskom rebríčku.
Predsedom telovýchovnej jednoty je súdruh Michal Sebedínsky, tajomníkom súdruh Jozef
Müller, hospodárom súdružka Irena Antošíková. Predsedom lyžiarskeho oddielu je Štefan
Hauser, predsedom turistického oddielu Jozef Čajko.
Telovýchovná jednota Sĺňava
Telovýchovná jednota Sĺňava má dva oddiely a to kanoistický a jachtársky oddiel. V roku
1971 bolo do oddielov prijatých po 25 nových členov z radov mládeže. Pre výcvik mladých
členov boli svojpomocne postavené štyri lode typu Kadet, na ktorých sa prevádzal výcvik
pod vedením súdruha Držíka.
Roku 1971 oddiel jachtársky usporiadal Medzinárodný tábor mládeže za účasti družstiev zo

siedmich štátov.
Kanoistický oddiel usporiadal roku 1971 majstrovstvá Slovenska.
Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu
Majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu sa konali v Piešťanoch dňa 18. apríla 1971.
Otvoril ich tajomník Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Jozef Radošinský.
Viac ako 150 pretekárov závodilo o 87 titulov.
Majstrami Slovenska v cezpoľnom behu na rok 1971 sa stali: v pretekoch mladších
dorastencov Chrobák z Bardejova a Krušpánová zo Slávie Slovenskej vysokej školy
technickej. V kategórii starších dorastencov Rák z Liptovského Mikuláša a Ondrejčáková
zo Spišskej Novej Vsi. V kategórii žien Lovečkovová zo Slávie Trnava. V kategórii mužov
– miliarov Kováč a Sucháň z Dukly Banská Bystrica.
Okresný prebor v mototuristike
Z príležitosti založenia Zväzu pre spoluprácu s armádou a na počesť 50. výročia založenia
Komunistickej strany Československa usporiadal Automotoklub v Piešťanoch dňa 9. mája
1971 prvý ročník Okresného preboru v mototuristike. Zúčastnilo sa ho 28 pretekárov. Súťaž
sledovala poznávanie prírodných krás a historických pamiatok, ako aj výchovu k dopravnej
disciplíne.
V kategórii malých motocyklov do 50 ccm zvíťazil Ján Tiso z Leopoldova, v kategórii
motocykle a skútre Vladimír Roupa z Banky a v kategórii automobilov Ján Hašák z Nového
Mesta nad Váhom.
XII. Cena Slovenska
XII. ročník medzinárodných motocyklových pretekov sa konal dňa 19. septembra 1971
na obvyklej trati. Na štart nastúpilo 123 pretekárov z Nemeckej demokratickej republiky,
Talianska, Rakúska, Švédska, Írska, Švajčiarska, Fínska, Dánska a Československa.
Po slávnostnom otvorení, ktoré previedol riaditeľ pretekov súdruh Štefan Kubo, vydali sa
na trať ako prvé motocykle triedy do 50 ccm. V dvanástich kolách zvíťazil Luigi Rinando
z Talianska na stroji Tomas časom 32:02,6. Jeho priemerná rýchlosť bola 98 km/hod. Druhé
miesto obsadil Fendrich z Československa časom 33:05,1 a tretie Johannson zo Švédska.
V triede do 250 ccm zvíťazil po veľmi dramatickom boji Bob Coulter z Írska na stroji
Yamaha, priemerná rýchlosť bola 115,4 km/hod. časom 41:09,3. Druhé miesto obsadil
Renato Tarlazzi z Talianska, tretie Bernd Thüengetahl z Nemeckej demokratickej republiky.
V triede do 350 ccm štartovalo 23 pretekárov. Zvíťazil Švajčiar Werner Pfirter na stroji Yamaha
časom 43:25,4. Priemerná rýchlosť bola 133,5 km/hod. Na druhom mieste sa umiestnil
Bohumil Staša z Československa, tretie miesto obsadil Švéd Olov-Sven Gunnarsson.
Preteky automobilov, ktoré boli súčasne majstrovstvom Československa, začali automobily
Formule A-2. Zvíťazil Václav Bobek mladší na aute Škoda 1150, druhý bol Jaroslav Bobek,
tretí Václav Chlustina. V automobiloch formule Škoda-metalex zvíťazil Jaroslav Bobek,
druhý bol Karol Jílek, tretí Ing. Petr Bold. Vo Formule F-3 zvíťazil Vladimír Hubáček na
stroji Ford Lotus, ako druhý skončil Stanislav Votava, tretie miesto získal Jaroslav Koval.
V deviatom kole tejto súťaže havaroval a pri prevoze do nemocnice zomrel Miloš Poláček.
V poslednej súťaži automobilov Formule B-6 zvíťazil Jaroslav Bobek na stroji Škoda 1500,
druhý bol Václav Bobek mladší.

Počasie pretekom neprialo, bol dážď, ktorý síce onedlho prestal, no jeho stopy sa prejavili
nielen na dráhe, ale aj na odvahe a rýchlosti motoristov.
Riaditeľom pretekov bol súdruh Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Finančné hospodárenie Mestského národného výboru
Príjmy v rozpočte Mestského národného výboru v Piešťanoch činili v roku 1971 úhrnne
28,261.000 Kčs. Rozpočet príjmov sa splnil takto: dane a poplatky 2,061.000 Kčs, odvody
hospodárskych organizácií 1,850.000 Kčs, príjmy z činnosti hospodárskych organizácií
4,302.000 Kčs, príjmy z fondu rozvoja a rezerv zaradené do rozpočtu 1,512.000 Kčs, výsledky
z finančného usporiadania hospodárskych organizácií 685.000 Kčs, nerozpočtované príjmy
1,742.000 Kčs, združené prostriedky 509.000 Kčs, dotácie zo štátneho rozpočtu 11,399.000
Kčs, subvencie na investičné výdavky 4,186.000 Kčs.
Výdavky za rok 1971 sa čerpali takto: stavebníctvo 8.000 Kčs, doprava 3,253.000 Kčs,
školstvo 3,533.000 Kčs, kultúra 1,507.000 Kčs, miestne hospodárstvo 5,783.000 Kčs, útvar
územného plánovania a architektúry 153.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 93.000
Kčs.
Úhrn neinvestičných výdavkov činil 16,638.000 Kčs. Prídely a príspevky organizáciám –
Domová správa, Komunálne služby, drobné prevádzky, Kultúrne a spoločenské stredisko,
Balneologické múzeum, Mestská ľudová knižnica, ostatné organizácie, činili 5,948.000 Kčs.
Výdavky na investičnú výstavbu boli 4,902.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1971 dosiahol sumu 515,085.000 Kčs.
Z toho pripadlo na Avanu 1,357.000 Kčs, na obchod s hudobnými nástrojmi 1,288.000
Kčs, na Domáce potreby 28,579.000 Kčs, na Drobný tovar 15,730.000 Kčs, na Drogérie
14,603.000 Kčs, na Chiranu národný podnik Vrbovská 1,051.000 Kčs, na Jednotu 20,897.000
Kčs, na Klenoty 7,107.000 Kčs, na Kara-kožušníctvo 8,492.000 Kčs, na Československé
štátne kúpele 7,735.000 Kčs, na nábytok 16,253.000 Kčs, na Obuvu 29,153.000 Kčs, na
Očnú optiku 406.000 Kčs, na Odevy 23,470.000 Kčs, na Obvodnú správu pôšt 12,000.000
Kčs, na Okresný ústav národného zdravia 311.000 Kčs, na Šport-hotel 811.000 Kčs, na
Piešťanku 1,458.000 Kčs, na Potraviny 133,516.000 Kčs, na Slovakiu 1,057.000 Kčs, na
Slovenskú knihu 2,244.000 Kčs, na Textil 63,599.000 Kčs, na Západoslovenský mäsový
priemysel 32,269.000 Kčs, na Čedok 9,050.000 Kčs, na Charitný domov 404.000 Kčs, na
Interhotel 15,816.000 Kčs, na Reštaurácie a jedálne 50,949.000 Kčs, na predajne zeleniny
14,740.000 Kčs, na Priemstav – rekreačné stredisko 281.000 Kčs, na Vodohospodárske
stavby – rekreačné stredisko 364.000 Kčs.
V predajni Tuzex bola roku 1971 tržba za 9,227.000 tuzexových korún.
V cestovnom ruchu sa v roku 1971 zvýšila návštevnosť mesta Piešťany v porovnaní s rokom
1970 o 22,2 percent. V Piešťanoch bolo v roku 1971 ubytovaných 144.786 osôb. Z toho
počtu v zariadeniach Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch bolo ubytovaných
22.485 osôb, v Reštauráciách a jedálňach 36.053, v Interhoteli 27.688, vo Vojenskom
kúpeľnom ústave 1.892, v Charitnom domove 820, prostredníctvom Čedoku súkromne
1.034, v Autocampingu 29.139, na Lodenici 1.154, v Športhoteli 2.300, v rekreačnom
stredisku Priemstav 6.250, v rekreačnom stredisku Mäsopriemysel 1.266, v rekreačnom

stredisku Duslo Šaľa 4.085, v rekreačnom stredisku Pozemné stavby 2.650, vo Výskumnom
ústave reumatických chorôb 554, v školách 1.290, v Bielom dome 2.174, v Dome stavbárov
296 osôb.
Z celkového počtu ubytovaných osôb bolo 19.546 cudzincov, z toho 9.554 z kapitalistických
štátov a zo socialistických štátov 9.992 osôb.
Československé aerolínie v Piešťanoch prepravili v roku 1971 celkom 20.527 cestujúcich.
Dňom 19. mája 1971 dala sa do prevádzky nová cestovná kancelária Československých
aerolínií na ulici Kapitána Nálepku.
Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch
V roku 1971 malo Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch 239 členov, z nich 162 boli stáli
pracovníci. Výmer poľnohospodárskej pôdy bol 814 hektárov, z toho 720 hektárov ornej
pôdy. Priemerný vek členov bol v roku 1971 56,5 roka.
Hektárové výnosy v roku 1971 boli tieto: pšenica 39,4 metrických centov, jačmeň 37,1,
kukurica na zrno 56,1 metrických centov, zemiaky 170,9 metrických centov.
Dodávky boli splnené takto: pšenica 1.489 metrických centov, jačmeň 1.365, zemiaky 285,
mak 249, zelenina 320, cukrovka 37.083 metrických centov.
V roku 1971 malo Jednotné roľnícke družstvo 480 kusov hovädzieho dobytka, z toho
186 kráv a 1.349 ošípaných. Družstvo na štátny nákup odovzdalo 804 metrických centov
hovädzieho mäsa a 1.449 metrických centov bravčového mäsa.
V roku 1971 vyplácalo družstvo peňažnú odmenu 25 Kčs za jednu odpracovanú smenovú
normu a dva kilogramy obilia na jednu smenovú normu. Priemerný mesačný zárobok v roku
1971 bol 1.878 Kčs na jedného pracovníka.
Predstavenstvo družstva v roku 1971: predseda Ján Palec, podpredseda – Ján Halás; členovia
výboru: Anton Drlička, Helena Lajchová, Michal Mička, Jozef Nedelka, Peter Radoský,
Jozef Vanko, Mikuláš Vrábel.
Stavby v roku 1971
V roku 1971 sa odovzdali do užívania nové liečebné domy a to Balnea Grand, Balnea
Splendid a balneoterapia. Na Prednádraží odovzdali do užívania tri bloky, ktoré majú spolu
120 bytových jednotiek.
V roku 1971 sa pristúpilo k výstavbe sídliska Juh. V investičnej výstavbe sa pokračovalo
s výstavbou plaveckého bazénu v oblasti jazera Sĺňava a v rekonštrukcii Veternej, Dlhej
a Sadovej ulice. V akcii zveľaďovania sa previedla výstavba športových ihrísk pri Učňovskej
škole a V. Základnej deväťročnej škole, ako aj výstavba sauny.
V roku 1971 sa v Piešťanoch postavilo 272 bytových jednotiek a v individuálnej bytovej
výstavbe 40 bytov. Stavebné bytové družstvo v Piešťanoch malo v roku 1971 celkove 3.126
členov, z toho bolo 1.294 členov bývajúcich a 1.832 členov čakajúcich na byty. Na Mestskom
národnom výbore v Piešťanoch bolo roku 1971 podaných 478 žiadostí o pridelenie bytu zo
štátnej bytovej výstavby.
Výskumný ústav rastlinnej výroby 20 ročný
Dňa 12. januára 1971 zavŕšil Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch dvadsať
rokov svojho trvania. Základný výskum sa najprv zameriaval na päť oddelení: kukuricu,
genetické šľachtenie, základy agrotechniky, pôdoznalectvo a ovocinárstvo. V roku 1960

prevzal Výskumný ústav rastlinnej výroby ďalšie dve oddelenia zo zrušeného Výskumného
ústavu krmovinárskeho v Trnave.
Dnes má ústav 21 vedeckých pracovníkov a za uplynulých dvadsať rokov vyriešil ústav
130 vedecko-výskumných úloh. Na ich podklade sa zaviedli osevné postupy na Jednotnom
roľníckom družstve a Štátnych majetkoch, ktoré podstatne prispeli k zvýšeniu úrod.
Riaditeľom ústavu je Ing. Juraj Uhliar CSc.
Úmrtie
Dňa 27. januára 1971 zomrel v Piešťanoch vo veku 81 rokov starý člen Komunistickej
strany a dlhoročný pracovník v odboroch Václav Šubrt.
Súdruh Šubrt sa v roku 1948 zúčastnil historického zjazdu závodných rád v Prahe, potom
v Piešťanoch pracoval pri vytváraní akčných výborov Národného frontu a budovania
závodných stráží. Spomedzi mnohých vyznamenaní obdržal za obetavú prácu i vyznamenanie
„Rad víťazného februára“.
Životné jubileum
Dňa 30. januára 1971 oslávil svoje šesťdesiatiny akademický sochár Valér Vavro. Je
piešťanským rodákom a už ako študent Akadémie výtvarných umení v Prahe vytvoril pre
Piešťany prvé dve sochy, sochu Úrody pred múzeom a pamätník padlým v prvej svetovej
vojne.
Akademický sochár Valér Vavro vytvoril veľa sôch, ktoré sa nachádzajú na Slovensku pred
školami, na sídliskách, v nemocniciach. V Piešťanoch je ich deväť, z nich najvýznamnejšie
dielo je pamätník Oslobodenie.
Životné jubileum
Dňa 14. februára 1971 oslávil svoje šesťdesiatiny primár MUDr. František Horvát, prednosta
ušného oddelenia nemocnice v Piešťanoch. Pred príchodom do Piešťan bol primárom
v Ružomberku, zúčastnil sa Slovenského národného povstania ako náčelník poľnej
nemocnice.
Po oslobodení MUDr. Horvát prišiel do Piešťan, kde vybudoval a viedol ušné oddelenie.
Jubilant je autorom viacerých vedeckých prác a nositeľom čestných vojenských vyznamenaní
za svoju činnosť v Slovenskom národnom povstaní.
Socialistická súťaž
V rámci socialistickej súťaže o najlepšiu kúpeľnú organizáciu na Slovensku s umiestnili
Československé štátne kúpele v Piešťanoch na treťom mieste.
Čestné uznanie odovzdal zdravotný riaditeľ Slovakotermy MUDr. Lacko riaditeľovi
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Jánovi Balážovi.
Pomenovanie námestia
Uznesením rady Mestského národného výboru v Piešťanoch dňa 22. apríla 1971 pomenovalo
sa námestie v mestskej časti Floreátu, ohraničené ulicami Hlavná, Kúpeľná a Okružná na
Námestie Júliusa Fučíka.

Nový závod
V apríli 1971 bol odovzdaný do prevádzky novovystavený závod Československej
autobusovej dopravy v Piešťanoch.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil podnikový riaditeľ Československej autobusovej
dopravy súdruh J. Vaculík, ktorý nové objekty odovzdal k užívaniu riaditeľovi dopravného
závodu Piešťany, Ing. súdruhovi Alojzovi Kovárovi. Nový závod postavila Stavoindustria
z Dubnice nad Váhom nákladom
16 miliónov Kčs.
Udelenie čestného občianstva
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch udelila dňa 6. mája 1971 Čestné občianstvo
a Pamätnú medailu mesta Piešťany súdruhovi Magagovi Unanovičovi Petrosjanovi,
riaditeľovi Polytechnického inštitútu a občanovi mesta Leninikan v Arménskej zväzovej
republike.
Pri oslobodení nášho mesta Petrosjan medzi prvými sovietskymi vojakmi ako rozviedčik
vstúpil do nášho mesta dňa 4. apríla 1945.
Petrosjan sa stal šiestym čestným občanom nášho mesta.
Životné jubileum
Dňa 29. mája 1971 sa dožil šesťdesiatich rokov riaditeľ Výskumného ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch, profesor MUDr. Štefan Siťaj, doktor vied. S jeho menom sa spája
založenie Výskumného ústavu reumatických chorôb, ktorého sa stal riaditeľom. Vybudoval
modernú reumatológiu ako vedný odbor na Slovensku.
Jeho tvorivá výskumná a objavná práca je v mnohých publikáciách, ktorý dovedna vyšlo asi
200.
Pri jeho životnom jubileu sa mu dostalo ďalšieho vysokého ocenenia jeho vedeckej práce:
vláda Československej socialistickej republiky mu udelila Rad práce. Vyznamenanie
odovzdal jubilantovi predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky profesor Dr. Peter
Colotka, doktor vied. Druhé vyznamenanie, ktoré profesor Siťaj dostal pri príležitosti svojich
šesťdesiatin bola Zlatá plaketa Československej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňu, ktorú
mu odovzdal riaditeľ Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave,
docent MUDr. Dionýz Dieška, kandidát vied.
Medzimestská súťaž
Dňa 3. júna 1971 sa konala v sále Družba v Gottwaldove medzimestská súťaž Poznaj
svoju vlasť, zameraná k 50. výročiu založenia Komunistickej strany Československa. Do
súťaže sa prihlásili tieto mestá: Gottwaldov, Ostrava, Náchod, Spišská Nová Ves a Piešťany.
Piešťany zastupovalo družstvo žiakov V. Základnej deväťročnej školy v tomto zložení:
Anna Matuliková, Ľuba Andrišinová, Marta Ištvanovičová a Ľubor Labaj.
V súťaži obsadilo družstvo z Piešťan prvé miesto, družstvo z Ostravy druhé a družstvo zo
Spišskej Novej Vsi tretie miesto.
Desať rokov piešťanskej Tesly
V júni 1971 oslávil druhý najväčší závod v Trnavskom okrese – piešťanská Tesla, desiate
výročie svojho založenia.
Dňa 4. januára 1961 zakladá národný podnik Tesla Rožňov nový závod s tým, že výroba

sa začne v bývalej budove Okresného národného výboru v Piešťanoch v mesiaci júni 1961.
Stanovený termín sa dodržal a ku koncu roka 1961 pracovalo v závode 113 pracovníkov.
V roku 1964 sa začal stavať nový závod a už roku 1967 sa časť nového závodu dáva do
prevádzky.
Oslavy desaťročného jubilea závodu Tesla v Piešťanoch vyzneli o to radostnejšie, že závod
v rámci odborového podniku Tesla patrí medzi najlepšie, je tu mocne rozvinuté socialistické
súťaženie a že závod plní svoj plán na 101,4 percent. Z poverenia ministra ťažkého priemyslu
odovzdal generálny riaditeľ VHJ súdruh Karol Vencel riaditeľovi závodu Ing. Petrovi
Pflieglovi čestný titul „Závod 25. výročia oslobodenia Československa. Desať najlepších
pracovníkov závodu dostalo vyznamenanie „Najlepší pracovník VHJ“.
Návšteva mesta Heinola
Na základe družby mesta Piešťany s fínskym mestom Heinola.
Delegáciu viedol predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Štefan Kubo
a jej členmi boli: Ing. Kabát, podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch, Ing.
Gáži, Ing. Osvald, podpredseda Okresného národného výboru v Trnave a MUDr. Kusenda,
vedúci oddelenia Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
Súbor „Lietuva“ v Piešťanoch
Dňa 4. júla 1971 vystúpil so svojím programom v prírodnom amfiteátri v Piešťanoch štátny
zaslúžilý ľudový súbor piesní a tancov Lietuva z Litovskej socialistickej zväzovej republiky.
Súbor bol v roku 1940 vytvorený v sovietskej Litve, má 80 členov a jeho umeleckým vedúcim
je laureát štátnej ceny Sovietskeho zväzu Vladas Bartuševičius.
Súbor Lietuva sa predstavil s bohatým programom, ktorého základ tvorí litovský folklór
a diela sovietskych litovských básnikov, skladateľov a choreografov.
Majstri oráči v Piešťanoch
Začiatkom septembra 1971 zišli sa v Piešťanoch najlepší oráči z celej republiky a zo
zahraničia. V Piešťanoch sa konali VII. majstrovstvá Československa v orbe, ktoré prebiehali
na pozemkoch Štátnych majetkov v Piešťanoch.
Majstrom v orbe na lucernu a na strnisku sa stal Václav Malík z Jednotného družstva Bernardov
v Stredočeskom kraji. Medzinárodným majstrom v orbe sa stal Jaroslav Pospíšil z Jednotného
roľníckeho družstva Bernardov pred reprezentantom z Nemeckej demokratickej republiky
Wernerom Gürtlerom a Dobromilom Dvorákom z Juhomoravského kraja. V národnej súťaži
zväzákov v orbe si najlepšie počínal Bohumil Chladil z Východočeského kraja. V súťaži
zručnosti zvíťazil Vlastimil Kout z okresu České Budejovice.
Nové sanatóriá v prevádzke
Dňa 25. septembra 1971 uviedli slávnostne do prevádzky dve nové kúpeľné sanatóriá
v Piešťanoch a to Balnea Grand a Balnea Splendid.
Otvorenie prevádzky sa konalo v prítomnosti ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej
republiky profesora MUDr. Vladimíra Zvaru, doktora vied, zástupcov politických orgánov,
predstaviteľov Československých štátnych kúpeľov a žriediel na Slovensku a ďalších
organizácií. Na slávnosti sa vo veľkom počte zúčastnili aj zástupcovia juhoslovanskej strany
na čele s juhoslovanským veľvyslancom Lubomírom Babičom a generálnym riaditeľom
firmy Neimar, Ing. Božidarom Andjetkovičom.

Beseda
Začiatkom októbra 1971 stretli sa na Malej scéne Ivana Krasku v Piešťanoch ženy Piešťan
na besede s predsedníčkou Ústredného výboru Zväzu slovenských žien súdružkou Elenou
Litvajovou. Besedu zorganizoval Mestský výbor Zväzu slovenských žien v Piešťanoch.
Životné jubileum
Dňa 28. novembra 1971 sa dožil sedemdesiatich rokov známy slovenský maliar a grafik
Aurel Kajlich. Akad. maliar Kajlich je piešťanským rodákom a dlhé roky býva vo svojom
rodisku.
Od 12. júna do 18. júla 1971 bola vo výstavnej sieni Zväzu slovenských výtvarných umelcov
na Dostojevského rade v Bratislave inštalovaná súborná výstava jubilanta, ktorú obecenstvo
a výtvarná kritika prijali pochvalne. Súčasne s výstavou vyšla vo vydavateľstve Pallas malá
monografia o Aurelovi Kajlichovi s ukážkami jeho celoživotnej tvorby.
Lokalita „Kostolec“
Na kopci Kostolec medzi obcami Ducové a Hubina pri Piešťanoch prevádza Archeologický
ústav Slovenskej akadémie vied od roku 1968 výskum lokality, ktorý sa má ukončiť roku
1972. V priebehu výskumu boli odkryté základy rotundy, pri ktorej sa našiel aj rozsiahly
cintorín so 480 odkrytými hrobami, v ktorých boli uložené cenné šperky a mince z XI.
storočia.
Dňa 6. októbra 1971 sa na tvári miesta konala porada nadriadených orgánov, na ktorej sa
dohodlo, že po skončení výskumu prevezme Balneologické múzeum v Piešťanoch tento
historický objekt do svojej opatery a správy a mnohé cenné nálezy z vykopávok sa dostanú
do expozície múzea.
Piešťany sa tak obohatili o novú historickú pamiatku, ktorá je unikátom sakrálnej architektúry
z X. storočia.
Vtáctvo piešťanskej Sĺňavy
Vznik Sĺňavy, novej veľkej plochy na Váhu, priťahuje sťahovavé vtáctvo, najmä vodné
a bahenné. Už koncom leta sa zhromažďujú na Sĺňave tisícové kŕdle kačíc. Prevládajúcim
druhom sú kačice divé, na Sĺňave sa ich zistilo osemnásť druhov a nechýbajú medzi nimi
ani vzácne kačice zo severu, ako turpan tmavý, turpan čierny, ľadovka dlhochvostá. Na
Sĺňave sa každoročne zdržujú aj husi, najmä siatinné a vyskytli sa i veľmi vzácne bernikly
veľké a húsky pestré. Nechýbajú tu ani veľké labute. Vo veľkom počte sú na Sĺňave aj čajky,
zistilo sa ich dvanásť druhov, medzi nimi i zriedkavé čajky tmavé, čajky trojprsté, čegrava
veľkozubá a čorík bahenný. Počas ťahu na Sĺňave sa zastavujú aj rôzne druhy bahniakov,
ako kulíky, breháre, pobrežníky, kalužiaky. Boli tu zistené i niektoré veľmi vzácne druhy,
ako brehár hrdzavý, kalužiak štíhly, pieskarík, lyskonoh úzkozubý a pod.
Okrem vodnej plochy vyhľadáva vtáctvo aj brehy hrádzí. Sú to najmä kŕdle stehlíkov,
konopiek, strnádok a niektoré severské druhy, ako snehárky vrchovské, snehuľky severské
a stehlíky horské.
V súčasnosti najväčšiu zásluhu na poznaní vtáctva na Sĺňave a okolí Piešťan majú Viliam
Kubán a Dr. Pavel Kanuščák, členovia Československej ornitologickej spoločnosti, ktorí už
niekoľko rokov systematicky sledujú vtáctvo okolia Piešťan a za posledných desať rokov

obrúčkovali okolo tridsaťpäťtisíc rôznych druhov vtákov.
Piešťanská Sĺňava bude čoskoro vyhlásená za chránenú oblasť.
Československé štátne kúpele
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch bol v roku 1971 celkove
1.952 postelí.
Počet odliečených pacientov.
V liečebných domoch bolo roku 1971 ústavne odliečených 21.641 pacientov, ambulantne
odliečených bolo 7.882 pacientov. Zo socialistických štátov bolo 843 pacientov, a to
z Bulharska 1, z Juhoslávie 4, z Maďarska 22, z Nemeckej demokratickej republiky 728,
z Poľska 71, z Rumunska 5, zo Sovietskeho zväzu 12.
Z kapitalistických štátov bolo 4.798 pacientov a to: z Anglicka 33, z Belgicka 59, z Dánska
292, z Fínska 12, z Francúzska 14, z Grécka 1, z Holandska 21, z Luxemburska 1, z Monaca
1, z Nórska 2, z Nemeckej spolkovej republiky 1.217, z Rakúska 1.685, zo Španielska 3,
zo Švajčiarska 60, zo Švédska 170, z Talianska 8, z Argentíny 6, z Brazílie 2, z Chile 7,
z Kanady 101, z Kolumbie 4, z Peru 7, zo Spojených štátov severoamerických 827, z Mexika
6, z Venezuely 5, z Egypta 1, z Alžírska 1, z Maroka 1, z Afganistanu 3, z Cypru 7, z Iraku
18, z Iránu 2, z Izraela 16, z Indie 4, z Japonska 1, z Jordánska 1, z Kuwajtu 28, z Libanonu
148, zo Sýrie 11, z Turecka 3, z Pakistanu 1, z Palestíny 1, z Austrálie 7.
Investície v roku 1971
Investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch činili v roku 1971 celkove
154,187.000 Kčs. Boli rozdelené nasledovne: akumulačná stanica termálnych vôd 3,443.000
Kčs, sanatóriá II. a III. 26,438.000 Kčs, 66 bytových jednotiek 2,634.000 Kčs, balneoterapia
15,415.000 Kčs, stroje a zariadenia 4,409.000 Kčs, projektová dokumentácia 987.000 Kčs,
iné investície
723.000 Kčs.
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Knižnica obsahuje 8.724 kníh a 202 viazaných časopisov, z toho je 2.411 lekárskych kníh.
Vypožičaných bolo 15.572 kníh 8.306 čitateľom. Zakúpilo sa 270 nových kníh v hodnote
6.208 Kčs a 120 lekárskych kníh.
Významné návštevy
Dňa 21. marca 1971 navštívila Piešťany delegácia Rumunskej akadémie vied. Delegácia si
prezrela liečebné zariadenie kúpeľov.
Dňa 30. apríla 1971 zavítala do Piešťan delegácia poľských profesorov. Hostia si prezreli
naše kúpele.
Dňa 8. júna 1971 navštívili kúpele pracovníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
socialistickej republiky a hostia zo Sovietskeho zväzu.
Dňa 12. júna 1971 si prezrela piešťanské kúpele delegácia zo Zambie, vedená ministrom
zdravotníctva a čílska parlamentná delegácia v počte 12 osôb.
Dňa 26. júna 1971 navštívil piešťanské kúpele generál Ing. Kutuzov, náčelník Hlavnej
správy geodézie a kartografie pri Rade ministrov Sovietskeho zväzu.
Dňa 18. októbra 1971 navštívili Piešťany a prezreli si kúpele štyria lekári z Mongolskej
ľudovej republiky.
Dňa 27. októbra 1971 navštívila piešťanské kúpele juhoslovanská vládna delegácia na čele
s ministrom Jakovlevským. Delegácia si prezrela nové liečebné domy Balnea Grand, Balnea

Splendid a ostatné kúpeľné zariadenia.
Dňa 10. novembra 1971 navštívila piešťanské kúpele skupina šestnástich kanadských
lekárov, ktorí podnikli študijnú cestu po našich kúpeľoch. Kanadskí lekári sa v Piešťanoch
zoznámili s liečebnými zariadeniami a metódami komplexnej kúpeľnej liečby.
Dňa 28. novembra 1971 si prezreli piešťanské kúpele predstavitelia Akadémie vied
Sovietskeho zväzu a to akademici Koptjuga a Kalmyš, ktorí boli v Československu v rámci
Dní sovietskej vedy a techniky.
Dňa 8. decembra 1971 navštívila piešťanské kúpele maďarská vládna delegácia.
Balneologické múzeum
Od 1. januára do 18. mája 1971 bolo múzeum pre adaptačné práce uzavreté. Avšak rok
1971 bol v živote múzea bohatý na vnútornú premenu a na rôzne podujatia. Napriek tomu,
že múzeum bolo takmer päť mesiacov uzavreté, navštívilo ho 10.686 osôb. Hromadných
výprav bolo 175.
Výstavy, usporiadané mimo budovy múzea, navštívilo osemnásťtisíc návštevníkov a boli
mimoriadne úspešné. Najvýznamnejšou akciou bola výstava 50 rokov Komunistickej strany
Československa v Piešťanoch. Výstava upútala pozornosť mnohých návštevníkov mesta
a kúpeľov a do konca decembra 1971 ju navštívilo 11.500 ľudí.
S kúpeľnou tematikou bola vyinštalovaná malá výstava „Ján Justus Torkoš“, ktorý napísal
roku 1745 publikáciu o Piešťanoch „Schediasma de Thermis Pöstheniensibus. Mimoriadnu
pozornosť vzbudila výstava vo výkladnej skrini lekárne pod kolonádou, ktorej mottom bolo:
Piešťany v 19. storočí a dnes.
Kultúrno-osvetová práca činnosť múzea sa zamerala na prednášky, ktorých bolo 28 a ktoré
sa konali v rôznych liečebných domoch, a tiež na odborné výklady v múzeu, ktorých
bolo 125. V akcii „pomoc školám“ s geologickou tematikou pre gymnáziá a stredné
všeobecnovzdelávacie školy odznelo 15 odborných prednášok.
V roku 1971 získalo Balneologické múzeum v Piešťanoch 269 nových predmetov z odboru
histórie, balneológie, národopisu a neživej prírody.
Mestská ľudová knižnica
Ku dňu 31. decembra 1971 mala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch 46.532 kníh. V roku
1971 navštívilo knižnicu 8.479 čitateľov, ktorí si vypožičali 159.774 kníh.
Tržby od čitateľov činili 27.200 Kčs, náklady na knižnicu 248.500 Kčs.
Kino Moskva
Roku 1971 bolo v kine Moskva 1.418 predstavení, ktoré navštívilo 267.281 návštevníkov.
Tržby za rok 1971 činili 1,706.400 Kčs.
Počasie v roku 1971
Zima v roku 1971 bola takmer bez snehu a veľmi mierna. V januári a februári sa vyskytli
len slabšie mrazy. V marci a apríli bolo chladnejšie počasie. Leto bolo suché, málo pršalo.
Najteplejším dňom v roku 1971 v Piešťanoch bol 7. august. V tento deň v popoludňajších
hodinách bola teplota 34,2 ° Celsia.
Dňa 1. augusta 1971 bola nad územím Piešťan silná letná búrka. Prudká víchrica s krupobitím

narobila značné škody v parkoch a záhradách; za 70 minút spadlo na Piešťany 31,8 mm
zrážok.
Počasie v jeseni bolo bez väčších teplotných výkyvov.
Pohyb obyvateľstva v roku 1971
V roku 1971 sa v Piešťanoch narodilo 385 detí, z toho 196 chlapcov a 189 dievčat. Zomrelo
215 ľudí, z toho 109 mužov a 106 žien.
V roku 1971 bolo uzavretých 184 sobášov, rozvodov bolo 39.
V roku 1971 sa z Piešťan vysťahovalo 398 obyvateľov, z toho 194 mužov a 204 žien.
Prisťahovalo sa 1034 občanov, z toho 485 mužov a 549 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1971 bol 170 ľudí, z toho 87 mužov
a 83 žien. Migračný prírastok bol 636 ľudí, z toho 291 mužov a 345 žien. Celkový prírastok
obyvateľstva v roku 1971 bol 806 ľudí, z toho 378 mužov a 428 žien.
K 31. decembru 1971 mali Piešťany 23.811 obyvateľov, z toho 11.314 mužov a 12.497 žien.

Rok 1972
Rok 1972 bol druhým rokom piatej päťročnice a Mestský národný výbor
v Piešťanoch dôsledne plnil úlohy, vyplývajúce pre celkový život v meste a jeho ďalší
rozvoj z uzáverov XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa, z úloh piateho
päťročného plánu a z volebného programu. Volebný program obsahuje dôležité úlohy
pre rozvoj hospodárskeho a kultúrneho života v našom meste. Tento program schválilo
ustanovujúce plenárne zasadnutie Mestského národného výboru a vzalo si ho za hlavnú
náplň a smernicu svojej činnosti pre rok 1972 a celé volebné obdobie. V zmysle volebného
programu činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch sledovala ďalšie zlepšenie
životného prostredia v meste, účinnejšie uspokojovanie hmotných a kultúrnych potrieb
občanov. Mimoriadna pozornosť sa venovala otázkam bývania, životného a pracovného
prostredia. Od roku 1972 sa pripravilo spracovanie projektovej úlohy na výstavbu 306
bytových jednotiek pri Váhu.
V roku 1972 uskutočňoval Mestský národný výbor v Piešťanoch ďalší rozvoj a zlepšenie
platených a neplatených služieb obyvateľstvu. Významné úlohy plnil aj na úseku školstva,
kultúry a vzdelávania, podporoval ďalší rozvoj cestovného ruchu.
Práca Mestského národného výboru v Piešťanoch bola v roku 1972 činorodá, viedla
k ďalšiemu skrášleniu mesta a zlepšeniu života jeho obyvateľstva. V roku 1972 plénum
Mestského národného výboru v Piešťanoch zasadalo sedem razy a rada Mestského národného
výboru mala 25 zasadnutí.
Festivalový výbor
Festivalový výbor Piešťanského festivalu na rok 1972 bol zvolený dňa
3. januára 1972
v tomto zložení: profesor Eugen Suchoň, čestný predseda. Mária Barančíková predsedníčka,
Emil Záhoranský, podpredseda, Anton Pastírik, tajomník. Členovia výboru: Alojz Stuška,
Dušan Domorák, Juraj Borodáč, Jozef Radošinský, Ján Židek, Ing. Jozef Kočár, Emília
Stančeková, Ing. Irena Urbanová, Ján Horňák, Alexander Psota, major Milan Viliš, Irena
Julínyová, Oľga Chalupková, Ján Benka.
Občianske výbory
Koncom mája 1972 sa uskutočnili v Piešťanoch verejné pohovory s občanmi, na ktorých
sa zvolili nové občianske výbory. Do občianskych výborov bolo zvolených 226 občanov.
V Piešťanoch je 24 občianskych výborov, ich predsedami sú: občiansky výbor č. 1 –
predseda Anna Kováčová, obč. výbor č. 2 – predseda Ján Židek, občiansky výbor č. 3 –
predseda Štefan Kičin, občiansky výbor č. 4 – predseda Michal Tomko, občiansky výbor č.
5 – predseda Štefan Vavrovič, občiansky výbor č. 6 – predseda Imrich Sloboda, občiansky
výbor č. 7 – predseda Jozef Žlnay, obč. výbor č. 8 – predseda Michal Obuch, občiansky výbor
č. 9 – predseda Zdeno Kamaryt, občiansky výbor č. 10 – predseda Ing. František Hromada,
občiansky výbor č. 11 – predseda Ján Kovalčík, občiansky výbor č. 12 – predseda Vincent
Kaučiak, občiansky výbor č. 13 – predseda Osvald Šopík, občiansky výbor č. 14 – predseda
Rudolf Žlnay, občiansky výbor č. 15 – predseda Miroslav Jančok, občiansky výbor č. 16
– predseda Eduard Baracka, občiansky výbor č. 17 – predseda Ján Ábel, občiansky výbor
č. 18 – predseda Juraj Nôta, občiansky výbor č. 19 – predseda Ján Ondrejička, občiansky

výbor č. 20 – predseda Jaroslav Pobjecký, občiansky výbor č. 21 – predseda Jozef Voržák,
občiansky výbor č. 22 – predseda Jozef Prištic, občiansky výbor č. 23 – predseda Rudolf
Orviský, občiansky výbor č. 24 – predseda Mária Nedelková.
Občianske výbory sú významným pomocníkom národných výborov a dôležitým nástrojom
pri upevňovaní spojenia národných výborov s občanmi. Od nich sa očakáva pomoc pri
realizácii volebného programu Národného frontu na roky 1971 – 1975, pomoc pri realizácii
záverov XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa a pri plnení celomestského
socialistického záväzku.
III. Československý reumatologický kongres
V dňoch 2. – 5. októbra 1972 sa konal v Piešťanoch III. Československý reumatologický
kongres s medzinárodnou účasťou.
Organizátorom kongresu bola Slovenská lekárska spoločnosť a Československá
reumatologická spoločnosť, jeho prípravu zabezpečili pracovníci Výskumného ústavu
reumatických chorôb v Piešťanoch na čele s profesorom MUDr. Štefanom Siťajom, doktorom
vied, ktorý bol prezidentom kongresu a MUDr. D. Žitňanom, kandidátom vied, ktorý bol
generálnym sekretárom.
Na kongrese sa zúčastnilo do 500 delegátov, z nich bolo 240 zo zahraničia. Veľká účasť
bola zo socialistických štátov a to zo Sovietskeho zväzu 21 účastníkov, z Poľskej ľudovej
republiky 80, z Nemeckej demokratickej republiky 60 účastníkov, z Maďarskej ľudovej
republiky 20, z Bulharskej ľudovej republiky 5. Na kongrese boli aj reumatológovia
z kapitalistických štátov a to z Veľkej Británie, z Nemeckej spolkovej republiky, Francúzska,
Talianska, Belgicka, Švajčiarska, Dánska, Nórska, Fínska, Turecka, Spojených štátov
severoamerických, Ugandy a Japonska.
Čestné predsedníctvo kongresu tvorili: profesor MUDr. E. Matejíček, doktor vied, docent
MUDr. J. Prokopec, kandidát vied, profesor MUDr. T. Niederland, doktor vied, profesor
MUDr. E. Huraj, doktor vied, profesor MUDr. G. Čatár, doktor vied, JUDr. R. Hladký,
MUDr. J. Baláž a Š. Kubo, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Vedecký program kongresu sa členil na štyri plenárne sekcie, ktoré sa uskutočnili v kine
Moskva a v ktorých sa rokovalo o týchto témach: Difúzne choroby spojiva, Poruchy chrbtice,
Progresívna polyartritída. Na tieto témy prihlásili lekári a vedeckí pracovníci takmer
z celého sveta 23 prednášok, z ktorých sa dostalo do programu 219. Samostatne prebiehalo
šesť sympózií v priestoroch liečebného ústavu Balnea Grand. Zpomedzi zahraničných
účastníkov kongresu prednášali poprední odborníci v oblasti reumatológie ako: akademik
Nesterov, profesorka Nasonova a profesor Kaznačejev zo Sovietskeho zväzu, profesor Seidel
a profesor Otto z Nemeckej demokratickej republiky, docent Brühl, profesorka Pagowska
a Dr. Dworakowska z Poľska, profesor Bozsóki z Maďarska, profesor Cončec z Bulharska,
profesor Otaka z Japonska, profesor Bywaters a profesor Duthie z Veľkej Británie, profesor
Larsen z Dánska, profesor Lagier zo Švajčiarska, profesor Schiavetti, profesor Marcolongo
a profesor Bossa z Talianska, Dr. Bilka a Dr. Good zo Spojených štátov severoamerických
a ďalší.
Prednášky mali aj naši uznávaní odborníci – reumatológovia, medzi nimi bol aj profesor
MUDr. Štefan Siťaj, doktor vied.
Významnou zložkou kongresu boli aj spoločenské podujatia. Účastníci kongresu si vypočuli
koncert komornej hudby na zámku v Hlohovci, ktorý predviedol Bratislavský komorný

orchester pod vedením dirigenta Varchala, navštívili Trenčianske Teplice, Bratislavu,
Topoľčianky a Mlyňany, Červený Kameň. Svojou vedeckou úrovňou prispel kongres
k ďalšiemu obohateniu poznatkov z odboru reumatológie.
VI. Sympózium reumatológov zo socialistických krajín
V dňoch 6. a 7. októbra 1972 sa uskutočnilo v Piešťanoch VI. sympózium reumatológov
zo socialistických krajín. Sympózia sa zúčastnili delegácie zo Sovietskeho zväzu, ďalej
delegácia z Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Mongolskej ľudovej republiky,
Bulharska, Rumunska, Juhoslávie a Československa. Na čele Sovietskej delegácie bol
akademik A.N. Nesterov, prezident hlavného koordinačného centra. Správa tohto centra
konštatovala, že za dva roky, od V. sympózia v Berlíne, sa vykonal veľký kus práce a úspešne
sa rozvíjali spoločné výskumy v oblasti reumatológie. Všetci reumatológovia zúčastnených
štátov prejavili veľký záujem na rozšírení a prehĺbení spolupráce v tejto oblasti.
Mierový výbor v Piešťanoch
Dňa 6. decembra 1972 zvolilo plénum Mestského výboru Národného frontu v Piešťanoch
nový osemčlenný Mierový výbor pre Piešťany. Jeho predsedom sa stal MUDr. Alojz Lulovič,
lekár Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch, podpredsedom akademický
sochár Valér Vavro, za tajomníka bol zvolený Ľubomír Valo, vedúci odboru miestneho
hospodárstva Mestského národného výboru v Piešťanoch. Členmi výboru sú: J. Ševčík,
náčelník železničnej stanice v Piešťanoch, I. Guliš, riaditeľ IV. Základnej deväťročnej školy
v Piešťanoch, MUDr. J. Kusenda, lekár Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch,
M. Ferancová, zdravotná sestra Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch a V.
Caňo, profesor na Gymnáziu v Piešťanoch.
Oslavy Víťazného februára
Dňa 25. februára 1972 bola v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia na počesť 24.
výročia Víťazného februára za veľkej účasti obecenstva. Slávnostný prejav predniesol
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Frič. V ďalšom
programe vystúpil spevácky súbor Piešťanka a žiaci Strednej všeobecnovzdelávacej školy
v Piešťanoch.
27. výročie oslobodenia Piešťan
Z príležitosti 27. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou bolo dňa
4. apríla
1972 o 14.00 hod. zhromaždenie pracujúcich a občanov na námestí Slovenského národného
povstania. Slávnostný prejav povedal súdruh Štefan Kubo, predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch. Potom nasledovalo kladenie vencov k pomníku Oslobodenie. Večer
bol pri Váhu ohňostroj.
Oslavy 102. výročia narodenia V.I. Lenina
Oslavy 102. výročia narodenia V.I. Lenina sa konali 21. apríla 1972 v liečebnom dome
Slovan.
Slávnostný prejav mal predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh
Frič, po ňom nasledoval kultúrny program. Na oslavách sa zúčastnilo do 450 občanov nášho
mesta.

Oslavy 1. a 9. mája
Oslavy 1. mája, Sviatku práce, mali v roku 1972 tento priebeh:
dňa 30. apríla 1972 v popoludňajších hodinách sa stavali máje, pričom účinkovali viaceré
dychové kapely.
Dňa 1. mája o 6.00 hod. ráno bol slávnostný budíček. O 9.00 hod. bol zraz pracujúcich
na ulici Kapitána Nálepku a v priľahlých uliciach. Slávnostný prejav o medzinárodnom
Sviatku práce predniesol súdruh Viliam Šalgovič, predseda kontrolnej a revíznej komisie
Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Po jeho prejave nasledoval slávnostný
pochod manifestantov okolo tribúny pred Riaditeľstvom Československých štátnych
kúpeľov v Piešťanoch po ulici Pavlovovej po kino Moskva. Osláv 1. mája sa zúčastnilo
okolo 10.000 pracujúcich nášho mesta a okolitých dedín.
Oslavy 9. mája 1972
Dňa 8. mája 1972 z príležitosti osláv Dňa víťazstva a 27. výročia oslobodenia Československa
Sovietskou armádou vystúpil s bohatým programom o 15.00 hod. v amfiteátri Slovenský
ľudový umelecký kolektív. Dňa 9. mája 1972 o 10.30 hod. položili delegácie zo závodov,
úradov a škôl vence k pomníku Oslobodenie a k pomníku padlých rumunských vojakov.
Popoludní sa konali na všešportovom štadióne rôzne telovýchovné podujatia.
Oslavy 28. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 28. výročia Slovenského národného povstania sa konali tradičným spôsobom. Dňa
28. augusta dopoludnia bolo kladenie vencov k pomníku Oslobodenie a k pomníku padlých
rumunských vojakov. Dňa 29. augusta 1972 z príležitosti osláv 28. výročia Slovenského
národného povstania bolo v amfiteátri o 15.00 hod. vystúpenie Slovenského ľudového
umeleckého kolektívu s bohatým kultúrnym programom.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
V Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva v roku 1972 prebiehali v Piešťanoch
významné kultúrne podujatia, zamerané k oslavám 55. výročia Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie a k päťdesiatemu výročiu vzniku Sovietskeho zväzu.
Na prípravách a priebehu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva sa podieľali
všetky spoločenské organizácie, najmä však pobočky Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva.
Dňa 6. novembra 1972 o 14.00 hod. sa konala na námestí Slovenského národného povstania
manifestácia pracujúcich. Delegácie zo závodov, úradov a škôl položili vence k pomníku
Oslobodenie. Dňa 7. novembra 1972 o 19.30 hod. sa konala v liečebnom dome Slovan
slávnostná akadémia. O historickom význame Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
predniesol slávnostný prejav predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
súdruh Frič. V kultúrnej časti vystúpil spevácky zbor Lúčnica.
V Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva prebiehali v závodoch a na školách
prednášky o národoch, kultúre a hospodárstve Sovietskeho zväzu, konali sa besedy so starými
členmi strany a inštalovali sa výstavky sovietskych kníh. Na mnohých besedách, ktoré boli
usporiadané z príležitosti významných jubileí, hovoril i súdruh Vlastimil Kostelný, pracovník
Západoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska. Významné kultúrne
podujatia v rámci Mesiaca priateľstva uskutočnilo Kultúrne a spoločenské stredisko

v Piešťanoch na Malej scéne Ivana Krasku. Boli to hodnotné prednášky na tému „Poznávame
krajinu priateľov“, besedy so starými členmi strany a rôzne kultúrne podujatia.
Dňa 15. novembra 1972 bol na Malej scéne Ivana Krasku kvízový večer „l00 minút
o Sovietskom zväze“. Významným kultúrnym podujatím bol komorný koncert Tanjevovho
kvarteta z Leningradu 27. novembra 1972 o 19.30 hod. na Malej scéne Ivana Krasku. Na Malej
scéne Ivana Krasku boli inštalované výstavy „50 rokov Sovietskeho zväzu“ a „Poznávame
Sovietsky zväz“. Dňa 12. decembra 1972 o 17.30 hod. bol zraz pionierov a mládeže na
námestí Slovenského národného povstania a potom lampiónový sprievod ulicami mesta.
O 18.30 hod. bol ohňostroj na nábreží Váhu.
V dňoch sovietskeho filmu od 2. decembra do 16. decembra 1972 premietali sa v kine Floreát
sovietske filmy. Dňa 15. decembra 1972 zorganizovalo Kultúrne a spoločenské stredisko
v Piešťanoch návštevu Múzea V.I. Lenina v Bratislave. V dňoch 7. novembra 1972 až 7.
januára 1973 mnohí pracujúci a najmä školská mládež navštívili v Bratislave alebo v Prahe
výstavy k 50. výročiu založenia Sovietskeho zväzu.
Naši občania svojou účasťou na všetkých kultúrno-masových podujatiach, usporiadaných
v rámci Mesiaca priateľstva, prejavili svoj vrelý vzťah k Sovietskemu zväzu.
Výstava piešťanských amatérov
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch založilo amatérsky výtvarný krúžok, ktorý
v roku 1972 mal 25 členov. Dňa 2. februára 1972 na Malej scéne Ivana Krasku bola otvorená
výstava piešťanských amatérov. 20 amatérov tu vystavovalo svoje obrazy a kresby. Výstava
trvala do 29. februára 1972 a upútala pozornosť mnohých návštevníkov, ktorí so záujmom
si prezreli do 50 vystavovaných obrazov.
Výstava
Dňa 10. marca 1972 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava obrazov
z Medzinárodného sympózia vo voľnej maľbe za rok 1971. Vystavovali sa obrazy Jozefa
Šturdíka, Záboja Kuľhavého, Vladimíra Popoviča, Tadeusza Ciesikowskeho-Ciesiwlewicza
a Andrzeja Skoczylasa.
Letné mierové slávnosti
Od 23. do 25. júna 1972 prebiehali v Piešťanoch Letné mierové slávnosti pod heslom
„So Sovietskym zväzom na večné časy“. Usporiadateľom slávnosti bol Mestský výbor
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch. Letné mierové slávnosti mali
bohatý kultúrny a športový program, ktorý vyvrcholil v nedeľu 25. júna 1972 v prírodnom
amfiteátri mierovou manifestáciou, na nej prehovoril predseda Okresného výboru Zväzu
československo-sovietskeho priateľstva v Trnave súdruh Legény a predseda Mestského
výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch súdruh Belan.
Na záver mierovej manifestácie vystúpil Vojenský umelecký súbor hrdinu Sovietskeho
zväzu kapitána Jána Nálepku s programom Sedem farieb dúhy.
XVII. Piešťanský festival
XVII. Piešťanský festival prebiehal od 16. júna do 29. júla 1972. Slávnostné otvorenie
festivalu bolo 17. júna 1972 v amfiteátri o 20.00 hod. Smetanovou operou Hubička v podaní
Divadla Oldřicha Stibora z Olomouca. Otvorenie previedli predsedníčka Festivalového

výboru Mária Barančíková a národný umelec Eugen Suchoň.
Program XVII. Piešťanského festivalu bol tento: piatok 16. júna 1972: fanfárový koncert na
veži. Účinkovala Komorná harmónia z Prahy. Zelená veža liečebného domu Slovan o 21.00
hod.
Sobota 17. júna 1972: Slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu 1972. Smetanova opera
Hubička. Amfiteáter o 20.00 hod.
Nedeľa 18. júna 1972: Symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Tibor Frešo.
Sólista: Igor Gavriš zo Sovietskeho zväzu. Na programe boli skladby Suchoňa, Šostakoviča
a Dvořáka. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Utorok 20. júna 1972: Piešťanský festival deťom. Jevgenij Švarc: Obyčajný zázrak –
rozprávka v prevedení Novej scény Bratislava. Amfiteáter o 10.00 hod. a o 14.00 hod.
Streda 21. júna 1972: Komorný koncert Tátrai kvarteto z Maďarska. Na programe boli
skladby Haydna, Kodályho a Dvořáka. Koncertná sieň Slovan.
Piatok 23. júna 1972: Alexander Porfirievič Borodin – Knieža Igor. Predstavenie sa
neuskutočnilo.
Sobota 24. júna 1972: Symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Ivan Marinov
z Bulharska. Ako sólistka vystúpila Eva Martvoňová-Fischerová. Na programe boli skladby
Beethovena, Debussyho a Mozarta. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Streda 28. júna 1972: Mládežnícky koncert Štátnej filharmónie z Košíc. Dirigent: Bystrík
Režucha. Na programe boli skladby Dvořáka. Hudobný pavilón o 10.00 hod. O 20.00 hod.
v koncertnej sieni Slovan bol symfonický koncert Štátnej filharmónie z Košíc. Dirigent:
Bystrík Režucha. Ako sólistka vystúpila Wanda Wilkomirska z Poľska. Na programe boli
skladby Mozarta, Brahmsa a Čajkovského.
Piatok 30. júna 1972: Komorný koncert pri svietnikoch – Fistulatores et tubicinatores
Warsowienses – Poľsko. Na programe boli skladby d`Amiensa, el Sabia, Gomólku,
Jarzebského a Praetoriusa. Empírové divadlo „Na zámku“ v Hlohovci.
Sobota 1. júla 1972: Gioacchino Rossini: Talianka v Alžíri. Štátne divadlo Ostrava. Amfiteáter
o 20.00 hod.
Sobota 8. júla 1972: Symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Antonio
Pedrotti z Talianska. Sólistka: Klára Havlíková, klavír. Na programe boli skladby Webera,
Stravinského a Brahmsa. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Utorok 11. júla 1972: Komorný koncert – Českí komorní sólisti z Brna. Sólisti: Leo
Witoszynskij, gitara, Rakúsko, Anna a Quido Hölblingovci, husle. Na programe boli skladby
Bacha, Händela, Janáčka a Martinů. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 13. júla 1972: Giacomo Puccini: Bohéma. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Banská Bystrica. Predstavenie sa neuskutočnilo.
Sobota 15. júla 1972: Symfonický koncert Slovenskej filharmónie. Dirigent: Ewald Körner,
Švajčiarsko. Sólista: Oleg Krysa husle, Sovietsky zväz. Na programe boli skladby Očenáša,
Moniuszka a Čajkovského. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Streda 19. júla 1972: Vyhlásenie Ceny mesta Piešťan za pôvodné hudobné dielo. Pražskí
komorní sólisti. Na programe boli skladby Bacha, Mendelsohna, Řezáča. Koncertná sieň
Slovan o 20.00 hod.
Piatok 21. júla 1972: Baletný večer. Účinkovali sólisti baletu Štátnej opery v Bukurešti.
Amfiteáter o 20.00 hod.
Sobota 29. júla 1972: Slávnostné zakončenie XVII. Piešťanského festivalu 1972. Štátny

symfonický orchester z Gottwaldova. Dirigent: Eri Klas zo Sovietskeho zväzu. Sólista: Dag
Achatta, Švédsko. Na programe boli skladby Cikkera, Griega, Prokofieva. Koncertná sieň
Slovan o 20.00 hod.
„Cena mesta Piešťan“ za pôvodné hudobné dielo pre rok 1972 sa neudelila. Do súťaže
došlo 6 diel, ale umelecká porota na čele s profesorom Očenášom, vychádzajúc zo štatútu
a z umeleckého obsahu zaslaných diel neudelila pre rok 1972 ani jednému dielu Cenu mesta
Piešťan, nakoľko nezodpovedali požadovaným umeleckým a štatutárnym požiadavkám.
V rámci Piešťanského festivalu bola otvorená aj výstava „Hudobná kultúra v Nemeckej
demokratickej republike“ a to od 16. júla do 15. augusta 1972.
Náklady na Piešťanský festival 1972 boli 406.577 Kčs, príjmy a to dotácie a tržby 400.720
Kčs.
Výstava „Socha piešťanských parkov“
Výstava „Socha piešťanských parkov“ sa konala v roku 1972 pod názvom výstava
„Generácia 1909“. Výstava sa konala z iniciatívy Mestského národného výboru v Piešťanoch,
spoluusporiadateľom výstavy bola Slovenská národná galéria v Bratislave, z ktorej zbierok
väčšina exponátov bola vypožičaná. Realizátorom výstavy bolo Kultúrne a spoločenské
stredisko v Piešťanoch.
Návštevníci Piešťan mali možnosť zoznámiť sa na výstave s dielami Otakara Čičátku,
Františka Draškoviča, Františka Gibalu, Rudolfa Hornáka, Jána Hučku, Jozefa Kostku,
Ladislava Ľudovíta Polláka, Rudolfa Pribiša, Valéra Vavru, s medailami Andreja Petera
a keramikou Dagmar Rosůlkovej a Júlie Horovej-Kováčikovej.
Výstava bola slávnostne otvorená dňa 4. augusta 1972 ako jedna z najväčších výtvarných
akcií v letných mesiacoch na Slovensku. Hodnota dovezených diel na výstavu činila 2,5
milióna Kčs. Výstava mala dve časti, exteriérovú a interiérovú. Interiérová časť bola
nainštalovaná v zimnej záhrade Balnea Palace a trvala do 15. septembra 192. Exteriérová
časť bola nainštalovaná v parkovej časti Kúpeľného ostrova a trvala do 15. októbra 1972.
Výstava „Generácia 1909“ vyvolala značnú pozornosť nielen návštevníkov, ale aj odborných
kruhov. Navštívilo ju okolo 18.000 osôb.
Mestský národný výbor v Piešťanoch zakúpil z majetku autorov tieto diela: Rudolf Hornák
– Dievča s husou – bronz; Otakar Čičátka: Hlava Múzy – tepaná meď.
Medzinárodné sochárske sympózium
Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva sa konalo v Dome slovenských
výtvarných umelcov v Moravanoch od 1. júla do 31. augusta 1972. Zúčastnili sa ho títo
sochári: Panayot Dimitrov z Bulharska, Tiron Napoleon z Rumunska, Nikolaj Ľvovič Štamm
zo Sovietskeho zväzu, Margareta Michajlovna Voskresenskaja zo Sovietskeho zväzu, Volker
Beier z Nemeckej demokratickej republiky, Bohumír Prihel z Československa.
Prehliadka festivalových filmov
Prehliadka festivalových filmov v roku 1972 prebiehala od 1. do 9. augusta. Premietali
sa tieto filmy: Willie Boy, americký farebný film, Dívka na koštěti, český farebný film,
Magobei sa vracia, japonský farebný film, Dôstojníci, sovietsky širokouhlý film, Bullitov
prípad, americký film, Zachar Berkut, sovietsky film, Modrý pondelok, poľský farebný film,
Angel a sedem koní, rumunský farebný film, Statočný Osceola, nemecký farebný film.
Návštevnosť na festivalových filmoch bola okolo 9.000 ľudí.

Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe sa konalo od 1. septembra do 31. októbra 1972
v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch pri Piešťanoch. Na sympóziu sa
zúčastnilo 8 maliarov zo socialistických krajín. Boli to: zaslúžilý umelec František Studený,
akademický maliar Fedor Petrovič Glebov zo Sovietskeho zväzu, akademický maliar
Georgij Andrejevič Sysoljatin zo Sovietskeho zväzu, Dimitrie Gavrileau z Rumunska,
Wilhelm Schestak z Nemeckej demokratickej republiky, Zbigniew Kurkowski z Poľska,
Lech Okolów z Poľska a Ilona Keserü z Maďarska.
Účastníci sympózia roku 1972 zanechali celkom 20 obrazov, ktoré sú umiestnené v Dome
slovenských výtvarných umelcov. František Studený namaľoval dva obrazy, G. Sysoljatin
dva obrazy, D. Gavrileau tri obrazy, W. Schestak 2 obrazy, Z. Kurkowski štyri obrazy, I.
Keserü 2 obrazy a L. Okolów dva obrazy.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch úspešne spolupracovalo pri organizácii
a priebehu významných kultúrnych podujatí, aké boli XVII. Piešťanský festival, výstava
„Generácia 1909“, medzinárodné sympóziá v technike dreva a vo voľnej maľbe. Kultúrne
a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1972 zabezpečilo aj bohatý kultúrno-spoločenský
život v meste rôznymi akciami – estrádami a vystúpeniami súborov zo Sovietskeho zväzu,
Poľska a našich súborov.
Veľmi úspešné boli svetonázorové, vedecko-ateistické a všeobecno-vzdelávacie prednášky
a besedy, prebiehajúce v cyklických formách Ľudových akadémií. Kultúrne a spoločenské
stredisko v Piešťanoch sa snažilo podchytiť a rozvíjať záujmovú činnosť občanov v umeleckej
tvorivosti. Pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v roku 1972 úspešne pracoval Kruh
priateľov umenia, Výtvarný krúžok a Hudobný krúžok Panoráma.
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch v roku 1972 uskutočnilo 277 podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo 69.300 osôb. Tržby v roku 1972 činili 909.900 Kčs, náklady 2,598.000
Kčs.
XIII. Cena Slovenska
XIII. ročník Ceny Slovenska sa konal 17. septembra 1972 na obvyklej trati a pod patronátom
Považských strojární, národný podnik Považská Bystrica. Výsledky pretekov boli tieto:
v kategórii do 50 ccm prvé miesto obsadil Buscherini z Talianska časom 17:57,8, druhé
miesto Rinando z Talianska časom 18:22,9, tretie miesto Fendrich z Československa časom
18:26,1. Priemerná rýchlosť bola 121 km/hod.
V kategórii do 250 ccm zvíťazil Dodds z Austrálie časom 32:33,2, druhé miesto získal Srna
z Československa časom 33:02,4, tretie Staša z Československa časom 33:23,2. Priemerná
rýchlosť bola 147 km/hod.
V kategórii do 350 ccm zvíťazil Srna z Československa časom 38:41, druhé miesto získal
Švéd Gunarsson časom 39:05,2, tretie obsadil Dodds z Austrálie časom 39:06,5. Priemerná
rýchlosť bola 151,1 km/hod.
S veľkým záujmom sa očakávali súboje automobilových pretekárov. Pri pretekoch
automobilov Formule 3 prvé miesto získal Mlček z Brna časom 19:36,0, na stroji Škoda
Metalex zvíťazil J. Bobek z Mníchovho Hradišťa časom 23:55,2, na Škode B-2 zvíťazil tiež
J. Bobek časom 26:45,6.

Riaditeľom pretekov bol súdruh Štefan Kubo, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany.
V celoštátnych zimných majstrovstvách dorastu vo vodnom póle v Žiline 17. – 19. marca
1972 sa piešťanskí dorastenci umiestnili na 4. mieste. V druhej lige obsadili piešťanskí
plavci v ligovom kole v dňoch 24. a 25. júna 1972 druhé miesto, ženy siedme miesto. Na
letných majstrovstvách Slovenskej socialistickej republiky seniorov v plávaní v Martine
v dňoch 1. a 2. júla 1972 bol najúspešnejší Fojtík, ktorý získal jednu zlatú a päť bronzových
medailí. V dňoch 12. a 13. augusta 1972 v Bojniciach sa konali plavecké preteky dorastencov
o „Pohár Slovenského národného povstania“. Z piešťanských plavcov bol najúspešnejší
Marián Fojtík, ktorý obsadil druhé miesto. Letné majstrovstvá Československa dorastencov
vo vodnom póle sa konali v Piešťanoch v dňoch 1. – 3. septembra 1972. Naši dorastenci sa
umiestnili na druhom mieste.
Dňa 27. októbra 1972 zúčastnili sa plavci telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany na
medzinárodných pretekoch v Bytomi, Poľsko. V celkovej klasifikácii obsadili plavci Piešťan
druhé miesto.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany mala v roku 1972 400 členov a sedem oddielov;
volejbalový oddiel mal v súťaži tri mužstvá a to družstvo žien, družstvo mužov a družstvo
dorasteniek. Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo mužov.
Oddiel ľadového hokeja vyvíjal slabšiu činnosť. V oddiele telovýchovy cvičia iba ženy.
Jazdecký oddiel je najmladším oddielom telovýchovnej jednoty. Zorganizoval druhý ročník
Ceny Piešťan, ktorý sa úspešne konal v júni 1972.
Šachový oddiel mal 25 členov a hral v krajskej súťaži. Oddiel hádzanej mal v roku 1972
tri družstvá a to družstvo mužov, družstvo žien a družstvo dorastencov. Družstvo mužov sa
umiestnilo v druhej lige na štvrtom mieste. Oddiel moderného päťboja sa na majstrovstvách
Slovenska umiestnil na druhom mieste. Pretekár oddielu Vilém Vrba sa stal juniorským
majstrom Československa na rok 1972.
Predsedom telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany je od jej založenia Jozef Stríženec,
podpredsedom Viktor Hrabovský, hospodárom Rudolf Nedorost. Členmi výboru sú: MUDr.
Ján Bašnák, Ing. Ivan Osvald, Ing. Jozef Valo a Lýdia Mayerová.
Telovýchovná jednota Bezovec Piešťany
V roku 1972 bola úspešná pretekárska činnosť lyžiarskeho oddielu pod vedením Štefana
Hausera, Kuchařa, Masára a Hrdličku. Turistický oddiel uskutočnil dvanásť akcií. Z väčších
akcií to bol hlavne prechod hrebeňom Veľkej Fatry a účasť členov v počte 67 na zraze
Slovenského národného povstania v Dierovej na Orave.
Telovýchovná jednota Sĺňava
Jachtársky oddiel dosiahol viac pekných výsledkov. Boli získané dve prvé výkonnostné
triedy mládeže a osem druhých tried. Oddiel usporiadal aj Majstrovstvá republiky v triede
Kadet.

Kanoistický oddiel dosiahol v roku 1972 niekoľko titulov majstrov Slovenska v kategórii
dorastu.
Finančné hospodárenie Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1972
Príjmy v rozpočte mestského národného výboru v Piešťanoch boli v roku 1972 celkove
35,778.000 Kčs. Rozpočet príjmov bol splnený takto: dane a poplatky 1,921.000 Kčs, príjmy
z činnosti rozpočtových organizácií 4,821.000 Kčs, prevody prostriedkov z fondu rozvoja
a rezerv, zaradené do rozpočtu 841.000 Kčs, doplnkové príjmy 1,573.000 Kčs, prevod
združených prostriedkov do príjmov 1,888.000 Kčs, dotácie z cestného fondu 3,500.000
Kčs, plánované dotácie zo štátneho rozpočtu 11,933.000 Kčs, subvencie 7,000.000 Kčs.
Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 1972: neinvestičné výdavky (stavebníctvo, doprava,
školstvo, kultúra, vnútorná správa, práca a sociálne veci, miestne hospodárstvo, všeobecná
pokladničná správa) 22,178.000 Kčs, prídely a príspevky organizáciám 7,258.000 Kčs,
investície 5,676.000 Kčs.
Úhrn výdavkov v roku 1972 bol 35,112.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch
Na úseku obchodu sa v plnení plánu maloobchodného obratu dosiahli dobré výsledky.
Maloobchodný obrat v roku 1972 dosiahol sumu 547,778.000 Kčs. V predajni Tuzex bola
v roku 1972 tržba za 11,547.000 tuzexových korún.
Na úseku cestovného ruchu sa udržala vysoká úroveň najmä v letných mesiacoch. Formou
stanovania sa podstatne zvýšila návštevnosť. Československé aerolínie v čase od 1. januára
do 30. septembra 1972 prepravili z Piešťan do Prahy 17.193 cestujúcich a z Prahy do Piešťan
16.596 cestujúcich.
Akcia „Z“
V akcii zveľaďovania mesta sa v roku 1972 plnil celomestský záväzok, ktorý bol prijatý na
počesť 27. výročia oslobodenia Československa a mesta Piešťany Sovietskou armádou a na
počesť 55. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
V rámci investičnej časti akcie „Z“ bola vytvorená hodnota diela 1,695.000 Kčs pri finančných
nákladoch 1,095.000 Kčs. Boli ukončené školské ihriská na V. Základnej deväťročnej a na
Učňovskej škole a tiež bola dokončená výstavba sauny. Novou akciou, ktorá sa začala
i ukončila v druhom polroku 1972 bol prívod vody do Lodenice. Na uvedených akciách
bolo za rok 1972 odpracované 24.100 brigádnických hodín.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ bolo brigádnicky odpracované 1,015.217 hodín a pri
nákladoch 813.000 Kčs bola vytvorená hodnota diela 11,096.000 Kčs.
Ako v investičnej tak i neinvestičnej časti akcie „Z“ sa vytvorila veľká hodnota, ktorá
v značnej miere prispela k spríjemneniu životného prostredia občanov Piešťan.
Komunálne služby mesta Piešťany
Činnosť Komunálnych služieb mesta Piešťany bola v roku 1972 priaznivá. Výkony splnili
na 101,9 percenta. Výkony v roku 1972 vykazujú hodnotu 12,848.700 Kčs, tržby od
obyvateľstva 8,291.700 Kčs, náklady 10,900.600 Kčs. Čistý zisk v roku 1972 bol 1,948.000
Kčs. V roku 1972 Komunálne služby mesta Piešťany mali 252 pracovníkov.
Rada Okresného národného výboru v Trnave po dohode s Okresnou odborovou radou

v Trnave udelila Komunálnym službám mesta Piešťany Červenú štandardu za dosiahnuté
úspechy v hnutí „Každý po socialisticky“.
Domová správa
V roku 1972 mala Domová správa mesta Piešťany 1.950 bytových jednotiek a a 93
prevádzkových miestností. V roku 1972 mala Domová správa 105 zamestnancov. Tržby
činili 8,993.000 Kčs, náklady 12,955.000 Kčs.
Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch
Roku 1972 obhospodarovalo Jednotné roľnícke družstvo v Piešťanoch 814 hektárov pôdy
a malo 155 pracovníkov. Hektárové výnosy boli vyššie ako v roku 1971.
Nákupné úlohy Jednotné roľnícke družstvo splnilo, odovzdalo na štátny nákup 2.525
metrických centov mäsa, 515.282 litrov mlieka, 2.708 metrických centov obilia a 592
metrických centov kukurice.
Stavby v roku 1972
V roku 1972 na rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií sa vynaložilo 3,270.000
Kčs. Upravili sa parkoviská na Rázusovej ulici a na Sĺňave. Z väčších opráv a údržby
to bola rekonštrukcia ulice Cintorínskej, Južnej, Jarnej, ulice Cyrila a Metoda, Skalnej,
Vodárenskej, Malinovského a Pavlovovej. V bytovej výstavbe sa v roku 1972 dokončilo
270 bytových jednotiek a pristúpilo sa k výstavbe 453 nových bytových jednotiek. Stavebné
bytové družstvo malo v roku 1972 celkom 3.235 členov, z toho 1.461 už bývajúcich a 1.793
členov čakajúcich na byty.
Udelenie medaily a diplomu
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa
20. januára
1972 schválila návrh, predložený a zdôvodnený predsedom Mestského národného výboru
v Piešťanoch Štefanom Kubom a udelila MUDr. Igorovi Brežnému, primárovi chirurgického
oddelenia v Piešťanoch medailu „Za zásluhy o rozvoj Piešťan“ a diplom. Toto vyznamenanie
sa mu dostalo z príležitosti životného jubilea 65 rokov a ocenila sa aj jeho práca na úseku
zdravotníctva v našom meste.
Súťaž učiteľov
Ústredný výbor Slovenskej odborovej rady školstva a vedy v Bratislave usporiadal
v Piešťanoch na Malej scéne Ivana Krasku v dňoch 4. – 8. apríla 1972 prvú celoslovenskú
súťaž záujmovej umeleckej činnosti učiteľov. Súťažilo sa v próze, poézii, v hre na hudobný
nástroj, speve, vo výtvarníctve a vo fotografii. Pri tejto príležitosti bola otvorená dňa 6. apríla
výstava obrazov a fotografií. Na koncerte víťazov súťaže, ktorý bol 7. apríla v liečebnom
dome Slovan bola vylosovaná Maturita odborára.
Geriatrické dni v Piešťanoch
V dňoch 31. mája a 1. júna 1972 usporiadala Slovenská lekárska spoločnosť – Spoločnosť
gerontologická v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch III. geriatrické dni pod záštitou
ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky MUDr. E. Matejíčka.
Prítomných bolo 250 účastníkov.

Medzimestská súťaž
Kultúrne a spoločenské stredisko a Dom pionierov v Piešťanoch usporiadali dňa 2. júna
1972 o 10.00 hod. v amfiteátri medzimestskú súťaž „Poznaj svoju vlasť“. Súťažili družstvá
zo základných deväťročných škôl z Gottwaldova, Náchoda, Spišskej Novej Vsi a Piešťan.
Víťazné družstvo, a to žiaci z I. Základnej deväťročnej školy v Piešťanoch, obdržalo putovný
pohár súťaže.
Desať rokov závodu Chirana
Dňa 28. augusta 1972 oslávil závod Chirana v Piešťanoch desaťročné jubileum. Piešťanská
Chirana je závodom na výrobu zdravotníckej techniky a za desať rokov svojej existencie
sa stala známou aj za hranicami. Jej výrobky kupuje aj Anglicko, Turecko, Grécko a ďalšie
štáty. Závod má okolo tisíc zamestnancov a jeho riaditeľom je Ing. Ján Končír.
Delegácia z mesta Heinola
Dňa 29. augusta 1972 pricestovala do Piešťan päťčlenná delegácia z družobného mesta
Heinola vo Fínsku. Delegáciu viedol riaditeľ mesta pán Reimo Salmi. Návšteva sa
uskutočnila na základe družby mesta Piešťany s mestom Heinola, ktorá vznikla v septembri
1967. Hostia sa oboznámili s kultúrno-spoločenským životom v našom meste, navštívili
blízke okolie Piešťan, Bratislavu a Vysoké Tatry.
Nové pomenovanie
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom riadnom zasadnutí dňa 14.
septembra 1972 schválila pomenovanie častí mesta nasledovne: dosiaľ nesprávne používaný
názov Prednádražie na triedu Obrancov mieru, novovybudované sídlisko v južnej časti mesta
na Sídlisko Sihoť a sídlisko za Bodonou severným smerom na Sídlisko „Pod orechami“.
Súťaž
V rámci osláv 55. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, 50. výročia vzniku
Sovietskeho zväzu a Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva usporiadali Mestský
výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, Mestský výbor socialistického zväzu
mládeže a Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch kvízový program pre stredné
školy v Piešťanoch pod názvom „Čo vieš o Sovietskom zväze“. Cieľom podujatia bolo
prehĺbenie vedomostí o krajine priateľov. Víťazom súťaže sa stala Stredná priemyselná
škola elektrotechnická v Piešťanoch.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1972 bol 1.944
postelí.
Počet odliečených pacientov
V liečebných domoch Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch bolo roku 1972
ústavne odliečených 25.068 pacientov a 9.703 ambulantne. Zo socialistických štátov bolo
1.481 pacientov a to z Bulharska 2, z Juhoslávie 8, z Maďarska 25, z Nemeckej demokratickej
republiky 1.305, z Poľska 122, z Rumunska 3, zo Sovietskeho zväzu 16.

Z kapitalistických štátov bolo 4.394 pacientov a to: z Anglicka 46, z Belgicka 68, z Dánska
97, z Fínska 6, z Francúzska 11, z Holandska 26, z Nórska 3, z Nemeckej spolkovej republiky
1.172, z Rakúska 1.253, zo Španielska 1, zo Švajčiarska 63, zo Švédska 169, z Talianska
9, z Argentíny 4, z Brazílie 5, z Čile 6, z Kanady 121, z Peru 2, z Uruguay 5, zo Spojených
štátov severoamerických 976, z Venezuely 16, z Egypta 3, z Lýbie 2, z Maroka 2, z Rodézie
2, z Arábie 1, z Afganistanu 1, z Cypru 12, z Iraku 9, z Iránu 6, z Izraela 38, z Jordánska 4,
z Kuvajtu 52, z Libanonu 173, zo Sýrie 4, z Turecka 2, z Austrálie 22, z Etiópie 1, zo Zambie
1.
Investície v roku 1972 činili 14,370.000 Kčs a boli rozdelené takto: akumulačná stanica
termálnych vôd 3,526.000 Kčs, bazén pri Balnea Grand a Balnea Splendid 797.000 Kčs,
polievací vodovod na Kúpeľnom ostrove 548.000 Kčs, verejné osvetlenie Kúpeľného ostrova
402.000 Kčs, sadové úpravy Kúpeľného ostrova 366.000 Kčs, presmerovanie telefónnej
siete 103.000 Kčs, kanalizačný samospád 126.000 Kčs, 66 bytových jednotiek
8,508.000 Kčs.
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch
Knižnica kúpeľov v roku 1972 obsahovala 8.917 kníh, z toho lekárskych 2.568. Knihy
v počte 22.529 si vypožičalo 10.351 čitateľov. Kúpilo sa 194 kníh v hodnote 4.963 Kčs
a 163 lekárskych kníh.
Socialistická súťaž
Vedenie Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch zorganizovalo v roku 1972
súťaž o najlepšiu kúpeľnú liečebňu a najlepšie hospodárske stredisko. Na prvom mieste sa
umiestnila kúpeľná liečebňa Jalta, na druhom Thermia Palace a na treťom mieste Balnea
Palace.
V roku 1972 súťažilo v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch 37 kolektívov
s 597 pracovníkmi. Prijalo sa 1.586 individuálnych a 42 kolektívnych záväzkov. Ich celková
hodnota bola 1,632.000 Kčs. Prevažná časť záväzkov sa v roku 1972 už splnila a desať
kolektívov dostalo titul Brigáda socialistickej práce.
Vo Vojenskom kúpeľnom ústave získalo v roku 1972 päť kolektívov titul Brigáda socialistickej
práce. Náčelník ústavu plukovník MUDr. Zbojan a major Klimčík získali diplom a odznak
Priekopník socialistickej práce.
Významné návštevy
Dňa 30. januára 1972 navštívila piešťanské kúpele delegácia z Nemeckej demokratickej
republiky na čele s ministrom školstva Hansom J. Böhme a rumunská delegácia na čele
s námestníkom ministra školstva. Delegácie sprevádzal minister školstva Slovenskej
socialistickej republiky Ing. Štefan Chochol.
Dňa 5. februára 1972 navštívili piešťanské kúpele sovietsky veľvyslanec a československý
vyslanec vo Viedni. Dňa 29. februára 1972 si prezreli piešťanské kúpele poľskí novinári.
Dňa 2. marca 1972 naše kúpele navštívila delegácia fínskych žien. Dňa 1. apríla 1972 si
prehliadli piešťanské kúpele 40 účastníci zasadnutia bezpečnostnej sekcie techniky Rady
vzájomnej hospodárskej pomoci.
Dňa 13. apríla 1972 navštívil kúpele sovietsky kozmonaut Viktor Vasilievič Gorbatko
a Nina Petrovna Balabanová, prvá tajomníčka Ivanovského oblastného výboru komsomolu.

V sprievode riaditeľa kúpeľov MUDr. J. Baláža si prezreli liečebné zariadenia a absolvovali
vodoliečebné procedúry. Dňa 15. apríla 1972 navštívil kúpele námestník ministra
zdravotníctva Poľskej ľudovej republiky, ktorého sprevádzali poľskí lekári. Dňa 16. apríla
1972 prišli si pozrieť kúpele odborári zo Sovietskeho zväzu ako hostia Slovenskej rady
odborových zväzov. V mesiaci apríli sa liečil v Thermia Palace litovský spisovateľ Mykolas
Slouckis, známy u nás realistickým románom zo súčasnej doby „Adamovo jablko“, ktorý
bol preložený do slovenčiny. Dňa 18. mája 1972 navštívili Piešťany a prezreli si kúpele
účastníci porady „Hydrológia Karpát“ zo Sovietskeho zväzu, Maďarska, Rumunska
a Poľska. V júni 1972 navštívil Piešťany významný anglický ornitológ Dr. Bery a prezrel
si Sĺňavu. Sprevádzal ho vedúci ochrany živočíchov na slovenskom ústave pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave Ing. A. Raudík. Dňa 18. júna 1972 prezreli
si kúpele delegáti VIII. Všeodborového zjazdu z Afriky a Ázie. Medzi popredných hostí
patrili delegáti z Vietnamskej ľudovodemokratickej republiky, Južného Vietnamu, Dahonie,
Alžírska a Angoly. Dňa 8. augusta 1972 navštívila Piešťany vojenská delegácia na čele
s generálplukovníkom A.M. Majorovom, veliteľom Strednej skupiny vojsk, ministrom
národnej obrany Československej socialistickej republiky armádnym generálom Ing.
Martinom Dzúrom a veliteľom Východného vojenského okruhu generálporučíkom
Samuelom Kodajom. Hostia si prezreli nové liečebné zariadenia kúpeľov a absolvovali
vodoliečebné procedúry.
V auguste 1972 bol v Piešťanoch na liečení Magag Unanovič Petrosjan s manželkou.
Dňa 14. októbra 1972 zavítala do nášho mesta delegácia z družobného okresu Balakovo zo
Sovietskeho zväzu. Delegáciu viedol vedúci tajomník Okresného výboru Komunistickej
strany Sovietskeho zväzu z Balakova súdruh Vasilij Fedorovič Uvarov. Delegácia navštívila
Poľnohospodársku technickú školu, liečebné zariadenia v kúpeľoch a zaujímavosti nášho
mesta. Dňa 11. novembra 1972 prišla do Piešťan kórejská delegácia lekárov na čele
s rektorom univerzity vo Fenjane. Hostia sa oboznámili s liečebnými zariadeniami kúpeľov.
Dňa 26. novembra 1972 zavítal do Piešťan riaditeľ agentúry Novosti v Moskve Bogomolov.
Hosťa doprevádzal riaditeľ Československej televízie v Bratislave Dr. Pecho a vedúci
oddelenia pre medzinárodné vzťahy Dr. Počiatek. Po prehliadke kúpeľov absolvovali
vodoliečebné procedúry. Dňa 10. decembra 1972 navštívila kúpele delegácia sovietskych
komsomolcov z Balakova.
Mestská ľudová knižnica
Ku 31. decembru 1972 mala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch 49.665 kníh. Knižnica
mala 6.386 čitateľov, ktorí si vypožičali 174.207 kníh. Náklady na knižnicu v roku 1972 boli
257.400 Kčs, tržby od čitateľov 32.100 Kčs.
Kino Moskva
Roku 1972 bolo v kine Moskva 1.456 predstavení, ktoré navštívilo 303.000 osôb. Tržby za
rok 1972 činili 1,727.000 Kčs.
Balneologické múzeum
V roku 1972 sa dokončila preinštalácia národopisného oddelenia, vyinštalovala sa nová
expozícia L. van Beethovena, vylepšila sa expozícia robotníckeho hnutia a balneológie.
Národopisné oddelenie obdržalo nové zariadenie a cenné exponáty ľudovej kultúry Piešťan

a okolia dostali dôstojné miesto. Bola vytvorená nová expozícia histórie mesta Piešťan
s mnohými unikátnymi exponátmi. Múzeum získalo kúpou, zberom a darmi 210 nových
predmetov z odboru národopisu, histórie a balneológie.
Knižnica múzea má 2.638 zväzkov, pribudlo 466 nových čísiel. Múzeum v roku 1972
navštívilo 14.404 platiacich návštevníkov, v tom bolo 155 hromadných návštev. Počet osôb
rôznych delegácií a študijných návštev bol 372. Múzeum poskytlo 15 krát metodickú pomoc
rôznym organizáciám. V múzeu sa nakrútili zábery pre propagačný film „Piešťany, mesto
uzdravujúce“ a pre akciu „Sami sebe“.
Múzeum usporiadalo 15 výstav s politicko-odbornou tematikou. Navštívilo ich 25 tisíc
návštevníkov. Múzeum venuje veľkú pozornosť i propagácii, ktorú odborne i tematicky
prevádzalo vo výkladných priestoroch lekárne pod Kolonádou a v Thermii Palace.
Balneologické múzeum sa zúčastnilo so svojimi 46 exponátmi zo stražanských hrobov na
výstave usporiadanej z Československa v Moskve, Leningrade a v Kyjeve.
Balneologické múzeum za úspešné organizovanie akcie „Sami sebe“ v Piešťanoch obdržalo
okresné čestné uznanie.
Počasie v roku 1972
Zima v roku 1972 bola veľmi mierna, bez teplotných výkyvov. Zrážok bolo málo, lebo ani
nesnežilo, ani nepršalo. Snehu takmer nebolo. Mrazy sa vyskytli len niekoľkokrát v januári
a nepresahovali -8°C. Jar prišla pravidelne. V mesiaci máj a jún bolo teplo a slnečne.
V letných mesiacoch hodne pršalo. Koncom septembra a v prvej polovici októbra bolo
chladné počasie. Jeseň trvala dlho a bola pekná.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1972 sa v Piešťanoch narodilo 374 detí, z toho 206 chlapcov a 168 dievčat.
Zomrelo 201 ľudí, z toho 102 mužov a 99 žien.
V roku 1972 bolo uzavretých 196 sobášov; rozvodov bolo 40.
V roku 1972 sa z Piešťan vysťahovalo 392 obyvateľov, z toho 176 mužov a 216 žien.
Prisťahovalo sa 514 ľudí, z toho 230 mužov a 284 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1972 bol 173 ľudí, z toho 104 mužov
a 69 žien. Migračný prírastok bol 122 ľudí, z toho 54 mužov a 68 žien. Celkový prírastok
obyvateľstva bol 295 ľudí, z toho 158 mužov a 137 žien.
K 31. decembru 1972 mali Piešťany 24.106 obyvateľov, z toho bolo 11.472 mužov a 12.634
žien.

Rok 1973
Rok 1973 bol tretím rokom piateho päťročného plánu a druhým rokom plnenia
volebného programu Národného frontu.
Činnosť celého Mestského národného výboru v Piešťanoch sa zameriavala hlavne
na plnenie týchto úloh: na realizáciu uznesení XIV. zjazdu Komunistickej strany
Československa a zjazdu Komunistickej strany Slovenska, na plnenie volebného
programu Národného frontu, na plnenie úloh 3. roku päťročného plánu a na plnenie
celomestského socialistického záväzku prijatého na počesť 25. výročia Februárových
udalostí a 30. výročia Slovenského národného povstania.
Okrem týchto úloh venoval Mestský národný výbor v Piešťanoch veľkú pozornosť
aj bytovej výstavbe, rozvoju cestovného ruchu a občianskej vybavenosti. Celkove rok
1973 bol úspešný v živote nášho mesta. Za rok 1973 sa odovzdalo celkove 452 bytov,
rozšírenie obchodnej siete prispelo k zlepšeniu služieb obchodu v mimoriadnej priaznivej
kúpeľno-rekreačnej sezóne 1973. Dobré výsledky sa dosiahli aj v hospodárstve
riadenom Mestským národným výborom, svoje úlohy splnili a prekročili Komunálne
služby, Domová správa a Správa miestnych služieb. Dobré výsledky dosiahla aj väčšina
podnikov a závodov na území Piešťan, ktoré sú centrálne riadené.
V rámci plnenia socialistického záväzku občanov nášho mesta, ktorý sa zameral
na zlepšenie životného prostredia, sa vytvorilo dielo za 13,276.194 Kčs, pričom naši
občania, závody, podniky a školy odpracovali 1,253.409 brigádnických hodín.
Dňom 1. januára 1973 vstúpilo v platnosť zlúčenie Piešťan s obcou Banka, čím Piešťany sa
stali vyše dvadsaťšesťtisícovým mestom. Zlúčením sa zvýšil aj počet poslancov Mestského
národného výboru v Piešťanoch z 87 na 116.
V roku 1973 bolo 8 zasadnutí pléna Mestského národného výboru. Rada Mestského
národného výboru v Piešťanoch mala 15 členov a v roku 1973 sa zišla 23 razy a prijala 238
uznesení.
Mestský národný výbor v Piešťanoch má desať komisií. Okrem toho bol zriadený aktív bytový
a komisia pre riešenie otázok občanov cigánskeho pôvodu. V komisiách a aktívoch pracovalo
141 členov. Komisie uskutočnili 91 zasadnutí a 63 prieskumov a kontrol. Významným
pomocníkom Mestského národného výboru boli občianske výbory v počte 26, v ktorých
pracovalo 261 členov. Občianske výbory uskutočnili v roku 1973 53 zasadnutí. V roku 1973
sa uskutočnilo 10 pohovorov s občanmi a bolo na nich 178 návrhov a pripomienok.
Celkove v roku 1973 sa uskutočnilo v rámci masovopolitickej práce Mestského národného
výboru 52 aktívov, besied a podobne, ktorých sa zúčastnilo 2.927 občanov.
Zlúčenie obce Banka s mestom Piešťany
Dňom 1. januára 1973 vstúpilo v platnosť už v minulom roku pripravované zlúčenie obce
Banka a mesta Piešťany. Rozloha Piešťan sa zväčšila o chotár obce Banka, ktorá sa stala
mestskou štvrťou Piešťan.
V dejinách Piešťan a Banky nachádzame úzku spojitosť a mnohé udalosti v dobrom i zlom
sa často vzájomne prelínali. Najstaršie stopy osídlenia Banky siahajú až do staršej doby
kamennej. Doba bronzová je zastúpená už bohatou kultúrou hromadných bronzových
nálezov. Prvé historické údaje o Banke uvádza uhorský kronikár Anoným začiatkom 13.

storočia v spojitosti s hradom Bana. Kde sa však nachádzal tento hrad, dosiaľ sa presne
nevie.
Prvé písomné správy o samotnej obci máme z r. 1349, z nich sa dozvedáme, že obec bola
príslušenstvom hradu Tematín a ten patril kráľovi Ľudovítovi I. O starobylosti obce svedčí
aj starý kostolík sv. Martina, postavený v ranogotickom slohu, ale jeho pôdorys nasvedčuje,
že ho postavili už v dobe románskej, len neskôr ho prestavali. Matej Bel, významný
učenec slovenského pôvodu, odvodzuje názov Banky od slova baňa, pretože v obci bolo
viac menších kameňolomov. Banka ako i Piešťany prežili mnohé prírodné katastrofy, ale
obyvatelia najviac vytrpeli počas tureckých vpádov na Považie. V minulosti sa Banka často
dostala do súvislosti s piešťanskými termálnymi prameňmi. Boli časy, keď Váh tiekol tak,
že pramene sa ocitli na strane Banky, ako napríklad v druhej polovici 17. storočia. Túto
skutočnosť opísal vo svojej cestopisnej knihe anglický cestovateľ Eduard Brown.
Banka v súvislosti s piešťanskými prameňmi mala dôležitú úlohu, o čom svedčí vydanie
ochranného listu cisárom Leopoldom I. roku 1682. Cisár pre nevšedný kúpeľný ruch i na
ochranu termálnych prameňov vydal Piešťanom a Banke výsadu, ktorou ich oslobodil od
vojenských rekvirácií a od povinného ubytovania vojska. V 19. storočí obyvatelia Banky
pestovali na svahoch svojho chotára vinnú révu. Kameňolom poskytoval obyvateľom vápno
a kriedu, ale obyvatelia sa väčšinou zaoberali poľnohospodárstvom.
V našej dobe hospodársky, kultúrne a rozvojom výstavby sa obec Banka s mestom Piešťany
tak zblížila, že vzdialenosť sa pohybuje od 0,5 do
1 kilometra, ba v niektorých
úsekoch sa hranica už odstránila a obec sa spojila s mestom Piešťany. K 1. januáru 1973
mala Banka 1.874 obyvateľov a 457 domov, z ktorých 445 bolo jednopodlažných a 12
viacpodlažných s celkovým počtom 547 bytových jednotiek. Výmera obce je 922 hektárov,
z toho je 35 hektárov zastavovacej plochy, 40 hektárov ciest a verejných priestranstiev, 425
hektárov poľnohospodárskej pôdy, z ktorej je v držbe jednotného roľníckeho družstva 384
hektárov a 422 hektárov ostatnej pôdy. Výmera parkov a sadov je približne 2 hektáre.
Verejné osvetlenie je vybudované čiastočne a predstavovalo 91 svetelných bodov. Plynofikácia
a kanalizácia v obci nie sú, vodovod je vybudovaný čiastočne. Stav miestnych komunikácií
je tento: 1.200 bm prašných a 640 bežných metrov bezprašných ciest. Na kultúrnu činnosť je
k dispozícii „Družstevný dom“ so 150 sedadlami, kino v obci nie je, na vyvíjanie športovej
činnosti je vybudované športové ihrisko s príslušným sociálnym zariadením. V obci zatiaľ
nie sú žiadne platené a neplatené služby obyvateľstvu. Za opravami a službami dochádzajú
obyvatelia do mesta Piešťany. Pre poskytovanie reštauračných služieb je k dispozícii jeden
hostinec Jednoty s 55 stoličkami a dvoma pracovníkmi. Zdravotnícke zariadenie v obci nie
je. Všetky zdravotné služby sa obyvateľstvu zabezpečujú v meste Piešťany.
Plán a rozpočet Miestneho národného výboru Banka v roku 1972 bol: rozpočet príjmov
149.000 Kčs, vlastné príjmy 68.000 Kčs, z toho domová daň 45.000 Kčs, dotácie 81.000
Kčs. Úhrn výdavkov činil 149.000 Kčs. Po zlúčení obce Banka s mestom Piešťany bude
názov Piešťany s tým, že po zlúčení budú mať Piešťany 2 časti a to Banku a Piešťany. Pre
zlúčené územie sa vytvoril jeden Mestský národný výbor, zložený z poslancov Miestneho
národného výboru Banka v počte 29 a z poslancov Mestského národného výboru Piešťany
v počte 87. Posledným predsedom Miestneho národného výboru Banka bol Štefan Palec.
Základom ďalšieho rozvoja mestskej časti Banka bude volebný program Národného frontu
z októbra 1971, vypracovaný na roky 1971 – 1976, obohatený o nové úlohy v naväznosti na
rozvoj celého mesta (miestne komunikácie, verejné osvetlenie, parky, sady a pod.).

Poslanci bývalého Miestneho národného výboru Banka boli od 1. januára 1973 zadelení do
orgánov Mestského národného výboru Piešťany takto:
Jaroslav Janeček a Jozef Orviský do rady Mestského národného výboru v Piešťanoch,
Štefánia Uhrínová a Gabriela Zacharová do plánovacej komisie, Vladimír Siget a František
Spurný do finančnej komisie, Pavol Nedelka a Viktor Letko do komisie dopravy, Rudolf
Baďura a František Šebo do komisie výstavby, Štefan Jánoška a Ján Vetrík do komisie
poľnohospodárstva, Margita Adamcová, Juraj Rusnák, Jozefína Wneková do komisie školstva
a kultúry, Alžbeta Albertová a Ján Malinka do komisie kúpeľno-zdravotnej a sociálneho
zabezpečenia, Anna Feiglová a Ondrej Halás do komisie pre ochranu verejného poriadku,
Štefan Palec, Viliam Vetrík a Helena Moravčíková do výboru ľudovej kontroly, Milan
Gašpar, Michal Havrlent, Klaudia Váhovská a Mária Prišticová do bytovej komisie, Viliam
Toráč do komisie pre riešenie otázok občanov cigánskeho pôvodu, Katarína Vondráčková
a Rudolf Paulovič do trestnej komisie – vnútro.
Životné jubileum
Významný slovenský dramatik, národný umelec MUDr. Ivan Stodola, obyvateľ Piešťan,
dožil sa dňa 10. marca 1973 v dobrom zdraví 85 rokov svojho života. Ivan Stodola napísal
asi 26 divadelných hier. Od roku 1954 žije v Piešťanoch. Jeho najnovšou divadelnou hrou je
hra „Zahučali hory“ z partizánskeho prostredia. Za celoživotné úspešné dielo poctili Ivana
Stodolu r. 1967 titulom národného umelca.
Mestská konferencia Komunistickej strany Slovenska
Dňa 31. marca 1973 sa konala v liečebnom dome Slovan Mestská konferencia Komunistickej
strany Slovenska. Konferencie sa zúčastnilo 119 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 50
delegátov s hlasom poradným. Konferenciu otvoril podpredseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska súdruh Ing. Kabát. V úvodnom príhovore privítal hostí,
medzi ktorými bol člen Ústredného výboru Komunistickej strany Československa súdruh
František Zupka, inštruktor Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska s. Viliam
Cisár a delegácia Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, ktorú viedol člen
predsedníctva Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Ján Držík.
Účastníkov konferencie prišli pozdraviť pionieri piešťanských škôl.
Správu o činnosti a úlohách Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska predniesol
súdruh Emil Frič, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska. V ďalšej
časti správy boli vytýčené pre novozvolený Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska
hlavné úlohy, ktoré obsahujú štyri body: 1) úsek ideologický, 2) úsek uplatňovania vedúcej
úlohy strany, 3) masovopolitický a kultúrno-osvetový, 4) úsek štátnych a spoločenských
orgánov. V diskusii vystúpilo 11 diskutujúcich. Na konferencii bol zvolený nový Mestský
výbor Komunistickej strany Slovenska, ktorý má 11 členov, troch náhradníkov a 7 člennú
revíznu komisiu.
Novým predsedom Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska sa stal súdruh Dušan
Havlík.
Najlepšia organizácia SZM na Slovensku v Piešťanoch
Školská organizácia Socialistického zväzu mládeže na Gymnáziu v Piešťanoch svojou
organizovanou, vysoko uvedomelou a cieľavedomou činnosťou bola vyhodnotená ako

najlepšia organizácia na Slovensku a z toho titulu dostala vysoké vyznamenanie.
Dňa 25. júna 1973 sa v liečebnom dome Slovan konala slávnostná členská schôdza
Školskej organizácie Socialistického zväzu mládeže. Riaditeľ Gymnázia Ján Chlapík
privítal vzácnych hostí a to predsedu Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruha Viliama Šalgoviča, predsedu Slovenského
ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže súdruha Michala Zozuľáka, tajomníka
Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže súdruha Ondreja Šalinga,
podpredsedu Západoslovenského krajského národného výboru súdruha Ing. Ondreja Bocku,
vedúceho odboru školstva Západoslovenského krajského výboru súdruha Františka Morávka,
krajského školského inšpektora súdruha Ladislava Gaboviča, tajomníka Krajského výboru
Socialistického zväzu mládeže súdruha Ing. Michala Borgulu, pracovníka Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska v Trnave súdruha Ladislava Gajderusa, predsedníčku
Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže súdružku
D. Kulinovú a ďalších hostí.
Súdruh Viliam Šalgovič zhodnotil vo svojom prejave záslužnú činnosť Školskej organizácie
Socialistického zväzu mládeže na Gymnáziu v Piešťanoch a na znak jej ocenenia odovzdal
Putovnú červenú zástavu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska do rúk
Márie Matulíkovej, predsedníčky Školskej organizácie Socialistického zväzu mládeže na
Gymnáziu v Piešťanoch.
Plenárne zasadnutie Mestského národného výboru v Piešťanoch
Dňa 3. septembra 1973 sa zišlo v liečebnom dome Slovan plénum Mestského národného
výboru v Piešťanoch na svojom riadnom zasadnutí. Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil súdruh
Viliam Šalgovič, poslanec Federálneho zhromaždenia, profesor Eugen Suchoň, poslanec
Slovenskej národnej rady, tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
v Trnave súdruh Jozef Drahoš, predseda Okresného národného výboru v Trnave súdruh
Jozef Tomašovič, tajomník Okresného národného výboru v Trnave súdruh Emil Hanák,
delegácia Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, vedená jeho predsedom
súdruhom Dušanom Havlíkom a ďalší hostia.
Hlavný referát na pléne predniesol podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruh Karol Amcha. V referáte uviedol, že hospodárstvo splnilo hlavné úlohy uložené na
prvý polrok 1973, či už v rámci investičnej výstavby a v investičnej časti akcie zveľaďovania.
V neinvestičnej časti akcie zveľaďovania bola vytvorená hodnota diela 6,672.000 Kčs.
Plénum prerokovalo aj správu o činnosti rady Mestského národného výboru a kádrové
otázky. Plenárne zasadnutie Mestského národného výboru ukončil novozvolený predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman.
Voľba nového predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch
Na 5. zasadnutí pléna Mestského národného výboru v Piešťanoch, konaného dňa
3. septembra 1973 v liečebnom dome Slovan, sa previedla voľba nového predsedu Mestského
národného výboru v Piešťanoch. Voľbu nového predsedu si vyžiadala tá skutočnosť, že
predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Štefan Kubo požiadal plénum
o uvoľnenie z funkcie predsedu a člena rady Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Plénum jeho žiadosti vyhovelo. Predseda Okresného národného výboru v Trnave súdruh
Tomašovič poďakoval v mene Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
a Okresného národného výboru v Trnave súdruhovi Štefanovi Kubovi za jeho doterajšiu

činnosť v prospech mesta a celej našej socialistickej spoločnosti. Súčasne mu poprial
pevného zdravia a mnoho úspechov na novom pracovisku.
Za nového predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch bol zvolený súdruh Viliam
Herman. Narodil sa 1. februára 1931 v robotníckej rodine. V rokoch 1947 – 1951 študoval
na vyššej hospodárskej škole. Po skončení štúdia vykonával viac zodpovedných funkcií
a to v hospodárskych, štátnych a politických orgánoch. V poslednej dobe bol vedúcim
výrobno-technického útvaru Západoslovenské pivovary n.p. sódovkárne závod Piešťany.
Vzhľadom na jeho predchádzajúce výsledky, zodpovedné vykonávanie funkcie poslanca
Mestského národného výboru v Piešťanoch a aktívnu angažovanosť za politiku strany bol
navrhnutý a dňa 3. septembra 1973 zvolený do funkcie predsedu Mestského národného
výboru v Piešťanoch.
Zmeny vo funkciách Mestského národného výboru v Piešťanoch
Predchádzajúci predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Štefan Kubo
sa stal riaditeľom Správy miestnych služieb. Novozvolený predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman bol uvoľnený z funkcie predsedu plánovacej
komisie Mestského národného výboru. Za nového predsedu plánovacej komisie bol zvolený
súdruh Štefan Kuropka, ktorý súčasne bol uvoľnený z funkcie predsedu komisie miestneho
hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu. Za predsedu tejto komisie bol zvolený súdruh
Ľudovít Komlóši, doterajší člen tejto komisie.
Úmrtie
Dňa 9. októbra 1973 zomrel v Piešťanoch akademický maliar Aurel Kajlich vo veku 72
rokov. Aurel Kajlich sa narodil 28. novembra 1901 v Turej Lúke, žil a dlhé roky pôsobil
v Piešťanoch. Pôvodne študoval právo, potom v rokoch 1923 až 1927 na Akadémii výtvarných
umení v Prahe u profesora Maxa Švabinského. Sústavne sa venoval aj úžitkovej grafike.
Tvorba akademického maliar Aurela Kajlicha má výrazne slovenský prízvuk, jeho štúdie
a portréty znázorňujú roľníkov a robotníkov a slovenskú prírodu.
Asanácia Nitrianskej ulice
V posledných mesiacoch roku 1973 sa pristúpilo k asanácii Nitrianskej ulice. Ako prvá
etapa sa realizuje úprava zastaveného územia ohraničeného ľavou stranou Nitrianskej
ulice a ulicou kapitána Nálepku. Ponechali sa nové a technicky ešte vyhovujúce objekty
v okrajových častiach. Na Nitrianskej ulici ide prevažne o schátralý bytový fond. Demolačné
práce obytných priestorov sa konali vo forme dobrovoľných pracovných smien na počesť 56.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva, ako i v rámci prijatých záväzkov celomestského socialistického záväzku pre roky
1973 – 1974, prijatých na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania. Túto akciu
previedli nasledovné podniky a organizácie: Hydrostav n.p. Jaslovské Bohunice, Pozemné
stavby n.p. Piešťany, Štátny majetok Piešťany, Poľnohospodárske stavby, Československá
autobusová doprava – závod Piešťany, Okresný stavebný podnik, Okresná správa štátnych
ciest, Chirana, n.p. Vrbovská cesta, Správa miestnych služieb, Komunálne služby mesta
Piešťany, Povodie Váhu, závod Piešťany a Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany.

20 rokov Výskumného ústavu reumatických chorôb
Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch bol založený roku 1953 a v roku 1973
zavŕšil 20 rokov svojho trvania.
V súčasnosti je Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch vedúcim ústavom pre
reumatické choroby na Slovensku. Za rok sa tu odlieči vyššie 600 pacientov a ambulantne
sa vyšetrí ročne okolo 3.200 osôb. Za 20 rokov vyšlo z ústavu 560 odborných publikácií,
z toho 154 v zahraničnej tlači. Riaditeľom ústavu je profesor MUDr. Štefan Siťaj, Dr.Sc.,
ktorý vedie ústav od jeho vzniku.
Pri 20. výročí založenia ústavu udelila Federálna vlády Československej socialistickej
republiky a Ústredná rada odborov administratívnej pracovníčke Gabriele Tlstovičovej
diplom za pracovnú iniciatívu a dosiahnuté výsledky a celému kolektívu Výskumného
ústavu reumatických chorôb čestný názov Kolektív VIII. Všeodborového zjazdu. Okresná
odborová rada v Trnave dala súhlas udeliť brigáde socialistickej práce za klinický úsek
a brigáde socialistickej práce za laboratórny úsek vyznamenanie III. stupňa – bronzové
odznaky.
Celomestský socialistický záväzok – vyhodnotenie
V rámci socialistickej súťaže Národných výborov na základe výzvy Okresného národného
výboru v Martina a Mestský národný výbor v Banskej Bystrici prijal Mestský národný výbor
v Piešťanoch na svojom plenárnom zasadnutí vo februári 1973 celomestský socialistický
záväzok na počesť 25. výročia Februárového víťazstva, 30. výročia Slovenského národného
povstania a za úspešnú realizáciu volebného programu Národného frontu v rokoch 19731974.
Úlohy prijatého celomestského socialistického záväzku boli rozdelené na roky 1973 a 1974.
Úlohy prijaté na rok 1973 boli splnené k 31. decembru 1973 takto: Na úseku kultúrnovýchovnej a osvetovej práce: úlohy na tomto úseku zabezpečovali komisia a odbor školstva
a kultúry a kultúrne zariadenia Mestského národného výboru.
Na úseku zveľaďovania a skrášľovania mesta v investičnej časti sa zúčastnilo 1.537
brigádnikov a odpracovali 23.348 brigádnických hodín. Pri vynaložení finančných nákladov
v sume 2,351.000 Kčs sa dosiahla hodnota diela vo výške 3,476.000 Kčs. Celkove sa podniklo
sedem akcií, z ktorých akcie a to tréningové futbalové ihrisko, minigolf, plynofikácia ulíc
a miestna komunikácia Studená sa ukončili, ďalšie akcie a to výstavba tenisových dvorcov,
skleníkov komunálnych služieb a verejné táborisko Sĺňava prechádzajú na rok 1974.
V neinvestičnej časti zveľaďovania sa celomestský socialistický záväzok splnil na 101,30
%. Previedlo sa jarné a jesenné upratovanie, brigádnická činnosť smerovala aj k zlepšeniu
pracovného prostredia v areáloch závodov, škôl a iných pracovísk. Osobitnou a významnou
akciou na úseku neinvestičnej výstavby, neinvestičnej časti akcie zveľaďovania bola asanácia
ľavej strany Nitrianskej ulice. Asanovalo sa 10 domov s počtom bytov 44.
V neinvestičnej časti akcie zveľaďovania sa odpracovalo 1,230.061 brigádnických hodín
a dosiahla sa hodnota diela 13,989.638 Kčs. Celkove v akcii zveľaďovania a skrášľovania
mesta odpracovali občania Piešťan v roku 1973 úhrnne 1,253.409 brigádnických hodín
a vytvorili čistú hodnotu diela 13,276.194 Kčs. Z tej sumy pripadá na jedného obyvateľa
Piešťan 499,10 Kčs.

Oslavy 25. výročia Februárového víťazstva
Na oslavy 25. výročia Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu sa
zamerali viaceré významné podujatia, ktoré prebiehali po celý mesiac február 1973. Na
Malej scéne Ivana Krasku sa uskutočnili tieto podujatia:
2. februára 1973 o 18.00 hodine odznel koncert žiakov Ľudovej školy umenia v Piešťanoch.
8. februára 1973 sa uskutočnila Beseda s milicionármi. 15. februára 1973 o 17.00 hodine sa
začal kvízový program pre mládež pod názvom 25 rokov Víťazného februára. 16. februára
1973 bola beseda o knihe Klementa Gottwalda „Mládeži“. Dňa 19. februára 1973 bolo na
programe pásmo revolučnej poézie a robotníckej piesne pod názvom Pieseň v ohni kalená.
Účinkovali umelci bratislavských divadiel. Dňa 20. februára 1973 o 16.00 hodine bola
prednáška: Postavenie a úloha robotníckej triedy po víťazstve nad buržoáziou. 21. februára
1973 o 17.00 hodine bola otvorená výstava prác záujmovej činnosti učňov z piešťanských
závodov.
Dňa 22. februára 1973 o 19.30 prebehlo literárne pásmo venované Februárovému víťazstvu,
k nedožitým 70. narodeninám Júliusa Fučíka a z príležitosti Dňa sovietskej armády a sovietskych
námorných síl. Dňa 23. februára sa začala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia,
na ktorej účinkovali členovia záujmových umeleckých krúžkov na školách v Piešťanoch.
Dňa 24. februára 1973 o 9.00 hodine bolo v liečebnom dome Slovan slávnostné zasadnutie
pléna Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného
frontu Slovenskej socialistickej republiky a Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Slávnostný prejav z príležitosti 25. výročia Víťazného februára predniesol súdruh Emil
Frič, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Program
nazvaný „Pozdrav k Februáru“ tvorilo bohaté literárno-hudobné pásmo, ktoré predniesla
mládež všetkých našich škôl v meste, ako aj pracujúca mládež zo závodov. 24. februára
1973 o 11.00 hodine bolo kladenie vencov k pomníku Oslobodenie na námestí Slovenského
národného povstania z príležitosti Dňa Sovietskej armády a sovietskych námorných síl.
Potom o 11.45 bola v kine Moskva otvorená výstava „Február“. Dňa 25. februára 1973
bola v miestnostiach závodu Lipa veselica pracujúcej a študujúcej mládeže. Dňa 28.
februára 1973 prebiehalo v liečebnom dome Slovan slávnostné zhromaždenie pionierskych
pracovníkov z celého Západoslovenského kraja, ktoré sa konalo na počesť osláv 25. výročia
Víťazného februára. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia politického a spoločenského života,
predstavitelia Krajského výboru Socialistického zväzu mládeže na čele s jeho predsedom
súdruhom Janákom a krajskou tajomníčkou pre Pioniersku organizáciu Socialistického
zväzu mládeže súdružkou Kaveschanovou.
Na počesť 25. výročia Februárového víťazstva a 30. výročia Slovenského národného
povstania prijal Mestský národný výbor v Piešťanoch socialistický záväzok, ktorého cieľom
je ďalšie skrášlenie mesta a spríjemnenie životného prostredia.
28. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 28. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa konali 4. apríla 1973. V tento
deň o 19.30 hodine sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia. Slávnostný
prejav z príležitosti 28. výročia predniesol súdruh Štefan Kubo, predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch.

Oslavy 103. výročia narodenia V.I. Lenina
Z príležitosti osláv 103. výročia narodenia V.I. Lenina bola dňa 19. apríla 1973 o 14.00
hodine prednáška na Malej scéne Ivana Krasku na tému: Leninská strana je rozhodujúcou
silou spoločenského pokroku.
Dňa 20. apríla 1973 bola v liečebnom dome Slovan o 19.30 hodine slávnostná akadémia.
Slávnostný prejav predniesol súdruh Emil Frič, predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch. V kultúrnej časti vystúpil s bohatým programom spevácky
zbor Lúčnica.
Oslavy 1. a 9. mája
V roku 1973 sa oslavy 1. a 9. mája nekonali tradičným spôsobom v tom zmysle, že nebol
zraz ani pochod manifestantov ulicami mesta. V Západoslovenskom kraji a teda aj v okrese
Trnava sa objavila epidémia poľnohospodárskych zvierat, z tej príčiny zhromažďovanie
ľudí bolo nežiadúce, aby sa nákaza nešírila ďalej. Oslavy 1. mája ako Sviatku práce však
prebehli dôstojne na jednotlivých pracoviskách, v závodoch a školách.
Oslavy 29. výročia Slovenského národného povstania
Dňa 27. augusta 1973 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava Slovenské
národné povstanie. Dňa 28. augusta 1973 o 10.00 hodine delegácie zo závodov a úradov
položili vence pri pamätníku Oslobodenie, pri pamätníku padlých rumunských vojakov
a pri pamätníku Slovenského národného povstania v parku. Dňa 29. augusta 1973 o 15.00
hodine vystúpil v amfiteátri Poddukliansky ukrajinský súbor piesní a tancov.
Oslavy 56. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
Oslavy 56. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československosovietskeho priateľstva v roku 1973 sa začali v Piešťanoch 6. novembra 1973 slávnostnou
akadémiou o 19.30 hodine v liečebnom dome Slovan. Otvoril ju predseda Mestského
výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva súdruh Ján Belan. Dňa 7. novembra
1973 o 14.00 hodine bola manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského
národného povstania. Manifestáciu otvoril predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch súdruh Dušan Havlík. Slávnostný prejav predniesol predseda
Okresného národného výboru v Trnave súdruh Jozef Tomašovič. Z manifestácie zaslali
zdravicu na generálny konzulát Sovietskeho zväzu v Bratislave. Pri príležitosti 56. výročia
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie zaslal pozdrav Mestskému národnému výboru
v Piešťanoch a občanom mesta Piešťany čestný občan Piešťan Magag Unanovič Petrosjan
z Arménskej zväzovej socialistickej republiky.
Oslavami 56. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa otvoril Mesiac
československo-sovietskeho priateľstva.
Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva zapojil všetkých členov
v odbočkách Zväzu československo-sovietskeho priateľstva na organizovanie dobrovoľných
pracovných smien a na plnenie úloh vyplývajúcich z Volebného programu Národného frontu.
Dňa 10. októbra 1973 bol v Piešťanoch aktív predsedov odbočiek Zväzu československosovietskeho priateľstva. Na aktíve sa prejednali úlohy, ako najdôstojnejšie osláviť 56.
výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiac československo-sovietskeho
priateľstva.

Dňa 12. decembra 1973 bola slávnostná akadémia z príležitosti 30. výročia zmluvy
o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československom a Sovietskym
zväzom. Slávnostná akadémia bola v liečebnom dome Slovan o 19.30 hodine a účinkovali
žiaci Gymnázia v Piešťanoch.
V rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva prišlo do Piešťan na pozvanie
Kultúrneho a spoločenského strediska Moskovské kvarteto. Jeho členmi boli Rajmundas
Katiľus, Boris Kušnir, Igor Suliga a Alexander Osokin. V Piešťanoch sa Moskovské kvarteto
predstavilo dňa 19. novembra 1973 na Malej scéne Ivana Krasku, kde uviedlo Prokofievovo
Sláčikové kvarteto F dur, Haydnovo Sláčikové kvarteto D dur a Schubertovo Sláčikové
kvarteto A mol.
XVIII. Piešťanský festival
XVIII. Piešťanský festival prebiehal od 14. júna do 28. júla 1973. Na sedemnástich
podujatiach sa podieľali umelci zo Sovietskeho zväzu, Nemeckej demokratickej republiky,
Bulharska, Maďarska a Juhoslávie. Na hudobných slávnostiach vystúpili aj umelci z Nórska,
Švédska a Mexika.
Program XVIII. Piešťanského festivalu bol tento:
Štvrtok 14. júna 1973: Fanfárový koncert na veži. Účinkoval Fanfárový zbor Konzervatória
Bratislava. Zelená veža liečebného domu Slovan o 21.00 hodine.
Piatok 15. júna 1973: Slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu 1973 Suchoňovou operou
„Svätopluk“ v podaní Slovenského národného divadla v Bratislave. Otvorenie hudobných
slávností previedli predsedníčka Festivalového výboru súdružka Mária Baranovičová
a národný umelec profesor Eugen Suchoň. Amfiteáter o 20.00 hodine.
Utorok 19. júna 1973: Piešťanský festival deťom. Nová scéna v Bratislave uviedla hudobnú
rozprávku Stanislava Mičinca „Sezam, otvor sa!“ a to o 10.00 a 15.00 hodine v amfiteátri.
Streda 20. júna 1973: Slovenský komorný orchester. Sólista: Kjell Backklund, klavír,
Nórsko. Slovan o 20.00 hodine.
Piatok 22. júna 1973: Eugen d’Albert: Nížina; opera. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského.
Amfiteáter o 20.00 hodine.
Sobota 23. júna 1973: Slovenská filharmónia, Dirigent: Gabriel Patocs. Sólista: Peter
Toperczer, klavír. Slovan o 20.00 hodine.
Štvrtok 28. júna 1973: Štátna filharmónia Košice. Dirigent: Bystrík Režucha. Sólista: Dušan
Jurkovič, flauta. Slovan o 20.00 hodine.
Piatok 29. júna 1973: P.I. Čajkovskij: Labutie jazero, balet. Slovenské národné divadlo
Bratislava. Amfiteáter o 20.00 hodine.
Sobota 30. júna 1973: Slovenská filharmónia. Dirigent Tomas Sanderlig – Nemecká
demokratická republika. Sólisti: Irina Bočková, husle, Sovietsky zväz. Juraj Onisčenko,
barytón, Sovietsky zväz. Slovan o 20.00 hodine.
Sobota 7. júla 1973: Ján Cikker – Juro Jánošík, opera. Slovenské národné divadlo Bratislava.
Amfiteáter o 20.00 hodine.
Streda 11. júla 1973: Klavírny recitál. Anton Dikov, Bulharsko. Slovan o 20.00 hodine.
Štvrtok 12. júla 1973: Giacomo Puccini: Bohéma; opera. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Banská Bystrica. Amfiteáter o 20.00 hodine.
Sobota 14. júla 1973: Slovenská filharmónia. Dirigent: Anders Jansson, Švédsko. Sólista:
Laszló Mező, čelo, Maďarsko. Slovan o 20.00 hodine.

Streda 18. júla 1973: Prokofievovo kvarteto, Sovietsky zväz. Komorný koncert. Slovan
o 20.00 hodine.
Streda 25. júla 1973: Komorný koncert. Slovinské okteto, Juhoslávia. „Na zámku“ v Hlohovci
o 20.00 hodine.
Sobota 28. júla 1973: Slávnostné zakončenie XVIII. Piešťanského festivalu. Štátny
symfonický orchester, Gottwaldov. Dirigent: Zdeněk Bílek. Sólista: Hermilo Novelo, husle,
Mexiko. Slovan o 20.00 hodine.
Všetky podujatia Piešťanského festivalu v roku 1973 sa uskutočnili.
Návštevnosť bola dobrá.
Festivalový výbor pre rok 1974
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom zasadnutí v septembri 1973
schválila Festivalový výbor pre rok 1974 v tomto zložení: Mária Barančíková, predsedníčka
Festivalového výboru. Anton Pastírik, tajomník. Členovia výboru: Ján Benka, Juraj Borodáč,
Dušan Domorák, Ján Horňák, Oľga Chalupková, Irena Julínyová, Ing. Jozef Kočár, Ján
Miškovič, kpt. Ján Orviský, Alexander Psota, Emília Stančeková, Eva Tarabová, Ing. Irena
Urbanová, Emil Záhoranský, Ján Židek, Jozefína Wneková.
Letné mierové slávnosti v Piešťanoch
Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch usporiadal
v dňoch 15. až 17. júna 1973 letné mierové slávnosti. Slávnostné otvorenie Letných mierových
slávností v Piešťanoch bolo 15. júna 1973 o 20.00 hodine v amfiteátri. Slávnostný prejav
predniesol súdruh Ján Belan, predseda Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva. Potom nasledovala opera Eugena Suchoňa „Svätopluk“ za účinkovania
Slovenského národného divadla z Bratislavy. Letné mierové slávnosti pokračovali 16.
júna športovými podujatiami na športových ihriskách v Piešťanoch a Banka - Piešťany.
Dňa 17. júna 1973 pokračovali mierové slávnosti o 10.00 hodine koncertom krojovanej
hudby v hudobnom pavilóne v parku a o 15.00 hodine mierovou manifestáciou v prírodnom
amfiteátri programom, v ktorom vystúpili súbory piesní a tancov ľudovej umeleckej činnosti.
Výstava „Sochár a príroda“
Dňa 16. júna 1973 bola slávnostne otvorená veľká sochárska výstava „Sochár a príroda“,
ktorá bola už VI. ročníkom známej akcie „Socha piešťanských parkov“.
Usporiadateľmi výstavy boli Západoslovenský krajský národný výbor, Okresný národný
výbor v Trnave, Mestský národný výbor Piešťany, Zväz slovenských výtvarných umelcov
a Československé štátne kúpele v Piešťanoch v spolupráci s Národnou galériou v Prahe
a Slovenskou národnou galériou v Bratislave.
Na výstave „Sochár a príroda“ sa predstavili verejnosti doterajšie výsledky animalistického
žánru v českom a slovenskom sochárstve.
Výstava bola inštalovaná na Kúpeľnom ostrove a v zimnej záhrade Balnea Palace. Trvala
od 16. júna do 30. septembra 1973. Pozornosť návštevníkov najviac upútali diela týchto
umelcov: Alena Kroupová – Pes, Ján Kulich – Býci, Erna Masarovičová – Páv, Josef Václav
Myslbek – Žrebec Ardo, Klára Pataki – Dievčatko so psom, Jitka Petrikovičová – Roj včiel,
Marián Polonský – Let, Kohút, Siréna, Pravoslav Rada – Pes, Mačka, Milan Struhárik –
Vták I. – III, Vincent Vingler – Čierna labuť, Býk, Antilopa.

Výstavu „Sochár a príroda“ navštívilo v interiérovej časti vyše desaťtisíc návštevníkov
a v exteriérovej vyše dvadsaťtisíc.
Dňa 10. augusta 1973 zasadala v Piešťanoch porota pre udelenie cien z výstavy. Porota po
prehliadke vystavených diel sa rozhodla udeliť ceny nasledovne: prvú cenu, „Cenu mesta
Piešťan“ akademickému sochárovi Mariánovi Polonskému za súbor keramických diel: Let,
Kohút, Siréna, 1973; druhú cenu akademickému sochárovi Milanovi Struhárikovi za súbor
diel Vták I. – III., drevo, 1973; tretiu cenu udelila výtvarníčke Jitke Petrikovičovej za dielo
„Roj včiel“, keramika, 1973.
Medzinárodné sochárske sympózium
Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva prebiehalo v roku 1973 od 1.
júla do 31. augusta v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch nad Váhom.
Výtvarníkov z Československej socialistickej republiky reprezentoval akademický sochár
Teodor Baník. Z Maďarska bol prítomný výtvarník Attila Csáji, z Rumunska sochár Horia
Flamand, z Poľska Ewelína Michalská z Varšavy, zo Sovietskeho zväzu Ivan Pavlovič
Kazaňský a Genadij Georgievič Vasiljev.
Každý účastník sympózia zanechal na mieste jedno dielo tak, ako určuje štatút. Sovietsky
sochár Genadij Georgievič Vasiljev zanechal dve diela. Slovenský sochár Teodor Baník
vytvoril na sympóziu plastiku „Matka“. Rumunský sochár zanechal skulptúru „Osobnosti“
a poľská sochárka Ewelína Michalská dielo „Pocta ľudovej piesni“. Maďarský sochár
vytvoril farebný objekt „Formy“ a sovietsky sochár Ivan Pavlovič Kazaňský plastiku
„Schodište“. Genadij Georgievič Vasiljev zanechal na sympóziu dve plastiky a to „Pastierku“
a „Tancujúceho poľovníka“. Plastiky sú osadené v parku moravanského kaštieľa.
Filmový festival pracujúcich
Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska, Mestský národný výbor a Mestský výbor
Národného frontu v Piešťanoch usporiadali od 29. júla do 10. augusta 1973 prehliadku
festivalových filmov. Bolo to trinásť predstavení z najnovšej našej i zahraničnej produkcie.
Premietli sa tieto filmy:
Hriech Kataríny Padychovej, slovenský film, Ostrov v ohni, taliansky film, Pod vlajkou
vychádzajúceho slnka, japonský film, Fialový agát, maďarský film, Veľké víťazstvo,
bulharský film, Odvaha a Rozlúčka s Petrohradom, sovietske filmy, Vzali nohy na plecia,
francúzsky film, Malý a veľký muž, americký film, Akcia Bororo, český film, Joe Hill,
švédsky film, Kronika žhavého léta, český film.
Filmy sa premietali v kine Moskva a v prírodnom kine a na ich prehliadke sa zúčastnilo
20.500 návštevníkov.
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe prebiehalo v Dome slovenských výtvarných
umelcov v Moravanoch nad Váhom od 1. septembra do 15. októbra 1973. Na maliarskom
sympóziu sa stretli maliari z piatich socialistických štátov. Margita Štrbíková zastupovala
našich výtvarníkov, z Poľska prišiel maliar Jacek Sienický, z Maďarska János Lórant,
z Nemeckej demokratickej republiky Reiner Stuchlik a zo Sovietskeho zväzu Boris Fedorovič
Domašnikov. Maliari vytvorili na sympóziu a zanechali Piešťanom 14 obrazov.

Školstvo v Piešťanoch
Stredné školy
V školskom roku 1972/73 bol v Piešťanoch na školách tento stav: Stredná hotelová škola
v Piešťanoch: riaditeľom školy bol Ing. Jozef Kočár. Od
1. septembra 1973 riaditeľom
školy je Ľudovít Vitko. Zástupcovia riaditeľa: Ing. Juraj Halmay a Ľudovít Vitko do 31.
augusta 1973. Od 1. septembra druhým zástupcom riaditeľa je Pavlína Bahoreczová. Počet
profesorov: 48. Počet tried denného štúdia: 18 s počtom žiakov 656. Počet tried diaľkového
štúdia: 20 s počtom 548 frekventantov. V júni 1973 maturovalo 231 žiakov denného štúdia
a 80 žiakov – absolventov štúdia popri zamestnaní.
Gymnázium v Piešťanoch, námestie Slovenského národného povstania 3.
Riaditeľ školy: Ján Chlapík. Zástupcovia riaditeľa: Róbert Benda, Július Ferlík. Počet tried
denného štúdia 20, jedna večerná trieda. Počet žiakov 696. V školskom roku 1972/1973
maturovalo 188 žiakov.
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, námestie Slovenského národného povstania
2000. Riaditeľ školy: Ing. Tibor Vadrna. Zástupca riaditeľa: Ing. Ján Kuzevič. Počet
profesorov: 20; počet dielenských majstrov: 6. Počet tried: 14. V školskom roku 1972/73
bolo 433 žiakov a maturovalo 114 žiakov.
Stredná poľnohospodárska technická škola. Riaditeľ školy: Ing. Adam Pivoluska. Zástupca
riaditeľa: Ing. Ladislav Ivičič. Počet profesorov: 23. Počet odborných pracovníkov: 5. Počet
žiakov: 296. V školskom roku 1972/73 maturovalo 66 žiakov.
Učňovská škola v Piešťanoch, Mojmírova ulica. Riaditeľ školy: Štefan Kupka od 1.
septembra 1973. Predchodiaci riaditeľ Emil Seč bol dlhší čas chorý a v júni 1973 zomrel.
Počet vyučujúcich: 28. Počet externých učiteľov: 9. Zástupcovia riaditeľa: Jozef Rehuš,
Imrich Reichel. Počet tried: 42; počet profesií: 18. Počet žiakov: 1.150.
Ľudová škola umenia v Piešťanoch. Riaditeľ školy: Juraj Borodáč; zástupca riaditeľa:
Vojtech Fajta. Počet vyučujúcich: 33. Počet učební: 28. Počet žiakov: 911.
Základné deväťročné školy v Piešťanoch
I. Základná deväťročná škola v Piešťanoch, Vajanského ulica:
Riaditeľ školy: Peter Poprac. Zástupca riaditeľa: Elena Slovíková. Počet učiteľov: 35; počet
tried: 23. Počet žiakov: 699.
II. Základná deväťročná škola v Piešťanoch, Rázusova ulica:
Riaditeľ školy: Michal Sebedínsky; zástupca riaditeľa: Vladimír Beňačka. Počet učiteľov:
33. Počet tried: 22. Počet žiakov: 522.
III. Základná deväťročná škola v Piešťanoch, Pionierska ul. 6:
Riaditeľ školy: Anton Archel; zástupca riaditeľa: Oľga Makarová. Počet učiteľov: 29. Počet
tried: 18. Počet žiakov: 475.
IV. Základná deväťročná škola v Piešťanoch, Holubyho ulica:
Riaditeľ školy: Milan Janek, zástupcovia riaditeľa: Mária Barančíková, Georgína Koštialová.
Počet učiteľov: 51. Počet tried: 31. Počet žiakov: 859.
V. Základná deväťročná škola v Piešťanoch, Mojmírova ulica:
Riaditeľ školy: Vladimír Dugát. Zástupcovia riaditeľa: Margita Šebová, Jozef Švančara.
Počet učiteľov: 60. Počet tried: 38. Počet žiakov: 1043.

VI. Základná deväťročná škola Piešťany – Banka:
Riaditeľ školy: Karol Šiška. Zástupca riaditeľa: Ernest Bako. Počet učiteľov: 14. Počet tried:
11. Počet žiakov: 255.
Osobitná škola v Piešťanoch
Riaditeľ školy: Božena Šimovičová. Počet učiteľov: 3. Počet žiakov: 34. Počet tried: 3.
Materské školy v Piešťanoch
Materská škola I., Pionierska ulica. Riaditeľka školy: Oľga Berecká. Počet učiteliek: 5.
Počet tried: 3. Počet detí: 87.
Materská škola II., ulica Československej armády. Riaditeľka školy: Anna Švecová. Počet
učiteliek: 3. Počet tried: 2. Počet detí: 60.
Materská škola III., Pavlovova ulica. Riaditeľka školy: Terézia Hanakovičová. Počet
učiteliek: 1. Počet tried: 1. Počet detí: 30.
Materská škola IV., Rázusova ulica. Riaditeľka školy: Helena Kováčová. Počet učiteliek: 1.
Počet tried: 1. Počet detí: 32.
Materská škola V., Gottwaldove sady. Riaditeľka školy: Eva Dugovičová. Počet učiteliek: 5.
Počet tried: 3. Počet detí: 90.
Materská škola VI., Floreát. Riaditeľka školy: Cecília Bolerázska. Počet učiteliek: 3. Počet
tried: 2. Počet detí: 61.
Materská škola VII., Prednádražie. Riaditeľka školy: Helena Holičková. Počet učiteliek: 9.
Počet tried: 4. Počet detí: 130.
Závodná materská škola VIII., n.p. Chirana, Mudroňova ulica. Riaditeľka školy: Anna
Kudlíková. Počet učiteliek: 3. Počet tried: 2. Počet detí: 66
Závodná materská škola IX., n.p. Tesla Rožňov, Matúškova ulica. Riaditeľka školy: Valéria
Notová. Počet učiteliek: 3. Detí 66, tried 2.
Materská škola X., trieda Obrancov mieru. Riaditeľka školy: Emília Andrišinová. Počet
učiteliek: 7. Počet tried: 4. Počet detí: 120.
Materská škola Piešťany – Banka. Riaditeľka školy: Jozefína Wneková. Počet učiteliek: 1.
Počet tried: 1. Počet detí: 30.
Dom pionierov a mládeže
V školskom roku 1972/73 uskutočňoval Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch záujmovú
činnosť s pioniermi v oddelení telesnej výchovy, v oddelení športu a turistiky, oddelení
masovopolitickom a v oddelení vedy a techniky.
Oddelenie telesnej výchovy malo krúžok hádzanársky, atletický a jazdecký, v nich
pracovalo 651 pionierov. Oddelenie športu a turistiky malo 3 krúžky a to turistický, branný
a cykloturistický. Navštevovalo ich 442 pionierov. Oddelenie masovopolitické malo 7
krúžkov, v ktorých vyvíjalo činnosť1.361 pionierov. Oddelenie vedy a techniky malo 9
krúžkov a to astronomický I. pre pionierov, astronomický II. pre mládež, fotografický I.
a II., letecko-modelársky I. a II., železničný modelársky a ornitologický, v ktorých pracovalo
spolu 1.594 pionierov.
Oddelenie telesnej výchovy a športu uskutočnilo v školskom roku 1972/73 celkom 45
akcií, oddelenie športu a turistiky 25 akcií, oddelenie masovopolitické 53 a oddelenie vedy
a techniky 22 akcií.

Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch mal v školskom roku 1972/73 sedem zamestnancov.
Riaditeľkou Domu pionierov a mládeže v Piešťanoch je Marta Trgiňová.
Kultúrne a spoločenské stredisko
V roku 1973 sa Kultúrne a spoločenské stredisko zameralo hlavne na sústavné zvyšovanie
politickej a kultúrnej úrovne občanov nášho mesta a o ich výchovu v duchu marxizmuleninizmu, proletárskeho internacionalizmu a úcty k našej socialistickej vlasti. Svojou
činnosťou sa snažilo prehĺbiť a upevniť komunistickú a ateistickú výchovu našej mládeže.
Veľkým zdrojom pre aktivitu kultúrno-spoločenskej práce boli dôstojné oslavy 25. výročia
Februárového víťazstva, 29. výročia Slovenského národného povstania, 56. výročia Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.
Na úseku vzdelávacej činnosti dosiahlo Kultúrne a spoločenské stredisko aj v roku 1973
pozoruhodné výsledky a to poriadaním cyklov ľudových akadémií a individuálnych
prednášok. Pre výchovu mládeže sa uskutočnili cykly prednášok Ľudovej akadémie a to
„Ateistická výchova mladých“, „Slovenské národné povstanie“ a seriál prednášok „Poznaj
svoje mesto“. Úspešná bola aj práca s mládežou a to pri rôznych kvízových programoch
a súťažiacich, ako boli podujatia: Poznaj svoju vlasť, Krajina priateľov, Víťazný február
1948, Čo vieš o Sovietskom zväze, Na garmošku zahrali a ďalšie.
Na úseku kultúrno-spoločenského života sa usporiadalo veľa podujatí profesionálnych
súborov a súborov záujmovej umeleckej činnosti. Podujatia, ako Piešťanský festival, III.
festival slovenskej rozhlasovej hry, výstava Socha piešťanských parkov s výstavou Sochár
a príroda, Medzinárodné sochárske sympózium a Medzinárodné sympózium vo voľnej
maľbe, našli ohlas nielen u nás, ale aj za hranicami našej vlasti. Kladne treba hodnotiť aj
časopis Piešťany, ktorý v roku 1973 začal vychádzať vo veľkom formáte.
V priebehu roka 1973 navštevovalo jazykové, hudobné a praktické kurzy Kultúrneho
a spoločenského strediska do tisíc návštevníkov. Záujem sa prejavil najmä o kurzy strihov
a šitia a kurzy pletenia na stroji.
V roku 1973 Kultúrne a spoločenské stredisko uskutočnilo 197 podujatí, na ktorých sa
zúčastnilo 77.900 osôb. Tržby Kultúrneho a spoločenského strediska v roku 1973 činili
991.500 Kčs, náklady 2,604.000 Kčs. Na náklady prispel Mestský národný výbor v Piešťanoch
sumou 1,469.000 Kčs a Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky sumou
320.000 Kčs.
Dňa 26. októbra 1973 oslávilo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch 15. výročie
svojho vzniku a úspešnej činnosti. Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch schválila
založenie tohto osvetového zariadenia, aby svojou činnosťou prispievalo k zvýšeniu kultúrnej
úrovne obyvateľstva a k masovo-politickej výchove pracujúcich.
Výstavy v roku 1973
Začiatkom januára 1973 bola otvorená na Malej scéne Ivana Krasku výstava výšiviek
a úžitkových predmetov.
Od 25. januára do 18. februára 1973 bola výstava piešťanských výtvarníkov – amatérov na
Malej scéne Ivana Krasku.
Dňa 24. februára 1973 bola otvorená v kine Moskva výstava Víťazný február 1948.
V máji 1973 bola inštalovaná výstava obrazov z Medzinárodného sympózia 1972 na Malej
scéne Ivana Krasku.

Dňa 11. júna 1973 bola slávnostne otvorená výstava „Sochár a príroda“, ktorá bola VI.
ročníkom akcie „Socha piešťanských parkov“..
V septembri 1973 bola v zimnej záhrade Balnea Palace inštalovaná výstava fotografií
autorov zo Západoslovenského kraja. Inštalovali sa najlepšie fotografie amatérov, ktoré boli
súčasťou súťaže o medailu J.M. Petzwala.
V septembri 1973 z príležitosti svojej 40 ročnej existencie nainštalovalo Balneologické
múzeum v Piešťanoch výstavu „Ducové – Kostolec“ v kine Moskva. Archeologická lokalita
„Kostolec“ je vzdialená 7 km od Piešťan a je cennou historicko-kultúrnou pamiatkou
z predrománskeho obdobia. Na výstave mohli návštevníci vidieť zlaté a strieborné mince,
šperky, náhrdelníky a iné predmety, ktoré tam boli objavené. Od 24. septembra do 12.
októbra bola nainštalovaná na Malej scéne Ivana Krasku výstava plagátov Krakovského
-umeleckografického vydavateľstva za spolupráce Poľského kultúreho strediska v Bratislave
a Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch.
Začiatkom októbra 1973 bola na Malej scéne Ivana Krasku výstava keramiky Henricha
Lipského a kovové práce Jána Reichera.
Dňa 24. októbra 1973 bola v Balnea Grande otvorená výstava „25 rokov socialistického
kúpeľníctva“. Za posledných 25 rokov sa stali Piešťany mestom lekárskych kongresov,
sympózií, hudobného festivalu a iných významných kultúrno-spoločenských podujatí.
Dosiahnuté výsledky, podložené grafmi, farebnými fotografiami a výstižnými textami
robili výstavu zaujímavou a príťažlivou. Výstava trvala do 25. decembra 1973 a vyhotovilo
a nainštalovalo ju Balneologické múzeum v Piešťanoch. Dňa 7. decembra 1973 bola na Malej
scéne Ivana Krasku otvorená výstava obrazov pod názvom „Z tvorby Ctibora Krčmára“.
Výstava trvala do 14. januára 1974.
Balneologické múzeum v Piešťanoch
V roku 1973 navštívilo Balneologické múzeum v Piešťanoch 17.970 návštevníkov, z toho
bolo 153 školských a iných hromadných výprav. Vlastné tržby činili 17.000 Kčs, náklady
478.000 Kčs.
K zbierkam múzea pribudlo 287 nových exponátov. Vedenie múzea venovalo veľkú pozornosť
správe a ochrane zbierok. Spresnila sa evidencia a odborný reštaurátor zreštauroval všetky
drevené exponáty múzea, zbrane a obrazy.
V rámci publikačnej činnosti bol vydaný Almanach 1972 (ôsmy ročník) nákladom 800 kusov
o 108 stranách. V roku 1973 pripravilo do tlače prvú publikáciu o slovenských kúpeľoch
a žriedlach napísanú v roku 1549. Publikácia vyjde tlačou v marci 1974 nákladom 2.500
exemplárov.
Balneologické múzeum publikovalo svoju činnosť v mesačníku Piešťany, Slovenské kúpele
a Krásy Slovenska.
Aj v roku 1973 usporiadalo Balneologické múzeum v Piešťanoch a na iných miestach
viaceré úspešné výstavy, ktoré navštívilo 33.000 ľudí. Z nich najvýznamnejšie boli výstavy
„Víťazný február 1948“ v kine Moskva, „25 rokov socialistického kúpeľníctva“ v Balnea
Grande, ako i ďalšie výstavy na Okresnom národnom výbore v Trnave, Mestskom národnom
výbore v Piešťanoch, liečebnom dome Slovan a pod kolonádou.
V rámci metodickej pomoci vedenie Balneologického múzea išlo v ústrety školám a na
ich požiadanie zariadili a vyinštalovali izby revolučných tradícií na IV. a V. Základnej
deväťročnej škole a Červený kútik na I. Základnej deväťročnej škole. Pri svojej činnosti

múzeum vychádzalo zo smerníc a uznesení XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa
a v bohatej miere prispelo k výchove svojich návštevníkov k socialistickému vlastenectvu
a proletárskemu internacionalizmu.
Dňa 29. júna 1973 oslávilo Balneologické múzeum v Piešťanoch 40. výročie svojho
založenia. Pri zakladaní múzea stáli významné kultúrno-vedecké osobnosti tej doby z odboru
archeológie, histórie, prírodných vied a balneológie, ako napr. Domin, Hynie, Ondrouch,
Neústupný. Dnes má múzeum vyše 11 tisíc cenných exponátov. Svojou činnosťou prispieva
v bohatej miere k výchove svojich návštevníkov k socialistickému vlastenectvu. Z príležitosti
Dňa osvetových pracovníkov odovzdal Okresný národný výbor v Trnave Balneologickému
múzeu v Piešťanoch plaketu Za zásluhy o socialistický rozvoj okresu Trnava.
Mestská ľudová knižnica
Knižný fond Mestskej ľudovej knižnice v Piešťanoch bol ku dňu 31. decembra 1973 celkove
50.363 zväzkov. Pracovníci knižnice venovali po celý rok veľkú pozornosť doplňovaniu
knižného fondu o odbornú, politickú a cudzojazyčnú literatúru, o ktorú je značný záujem.
V roku 1973 bolo 180.377 výpožičiek, počet čitateľov bol 6.787, z toho 2.370 príslušníkov
mládeže do 15 rokov. Za rok 1973 navštívilo knižnicu 49.323 čitateľov. Boli to obyvatelia
Piešťan a blízkeho okolia, ako aj naši a zahraniční kúpeľní hostia. Tržby od čitateľov boli
39.891 Kčs, náklady na knižnicu 284.900 Kčs.
Kino Moskva
V roku 1973 sa v kine Moskva premietlo 1.452 filmov, ktoré navštívilo 242.687 osôb. Tržby
činili 1,523.377 Kčs.
Celoslovenské športové hry
Začiatkom júla 1973 vítalo mesto Piešťany transparentami športovcov z celého Slovenska
na IV. športových hrách pracovníkov Slovenskej štátnej poisťovne. Vyše 200 športovcov sa
ubytovalo v Domove mládeže pri Strednej hotelovej škole v Piešťanoch.
Športové hry trvali tri dni. V celkovom hodnotení víťazom sa stal Východoslovenský kraj
a to skupina športovcov z Košíc. Prítomní boli aj športovci z Maďarskej ľudovej republiky,
Nemeckej demokratickej republiky a Poľska, ktorí sa na hrách zúčastnili ako hostia.
XIV. ročník Ceny Slovenska
Na štarte XIV. ročníka Medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov, ktoré
sa konali dňa 16. septembra 1973, zišli sa v Piešťanoch pretekári z dvanástich krajín a to
z Austrálie, Dánska, Fínska, Nemeckej demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej
republiky, Nórska, Rakúska, Švajčiarska, Švédska, Anglicka, Talianska a Československa.
Pretekári závodili v troch kubatúrach motocyklov a v pretekoch automobilov formuly Škoda.
Preteky sledovalo takmer desaťtisíc divákov, ktorí lemovali 4.400 m dlhý betónový okruh
na piešťanskom letisku. Preteky motocyklov sa skončili vo všetkých kubatúrach víťazstvom
švajčiarskych reprezentantov.
Výsledky pretekov boli tieto: trieda do 50 ccm: 1/ Dörflinger (Kreidler – Švajčiarsko)
17:26,9. 2/ Oeró (Ringhini – Taliansko) 17:27,1. 3/ Rosel (Jamaha – Švédsko) 17:48.
Trieda do 250 ccm: 1/ Pfirter (Jamaha – Švajčiarsko) 32:19,3. 2/ Aner (Jamaha – Nemecká
spolková republika) 32:24,8. 3/ Dobson (Jamaha – Škótsko) 32:37,6.

Trieda do 350 ccm: 1/ Pfirter (Jamaha – Švajčiarsko) 37:38,2. 2/ Gunarson (Jamaha –
Švédsko) 37:40,5. 3/ Auer (Jamaha – Nemecká spolková republika ) 37:41,6.
Priemerná rýchlosť víťazov: v kubatúre do 50 ccm 136 km/hod., do 250 ccm 147 km/hod.,
do 350 ccm 152 km/hod.
Formula Škoda – Metalex: Ceřva (Metalex 1107 – Československo) 23:36,6. 2/ Šmíd
(Metalex 1107 – Praha) 23:44,6. 3/ Rosický (Metalex 1107 – Brno) 23:50,6. Priemerná
rýchlosť víťaza 133 km/hodina.
Trieda A2 do 1150 ccm: 1/ Brunclík (Š 110 R Mladá Boleslav) 29.29,2. 2/ Jaroslav Bobek (Š
115 R – Mladá Boleslav) 29:38,0. 3/ Kováč Š 100 – Bakov nad Jizerou) 30:27,9. Priemerná
rýchlosť víťaza 137 km/hod.
Trieda A2 do 1300 ccm: 1/ Jaroslav Bobek (Š 120 S – Mladá Boleslav) 27:18. 2/ Tvrdý
(Alfa-Romeo – Praha) 27:48. 3/ Brunclík (Š 120 – Mladá Boleslav) 28:08.
Priemerná rýchlosť víťaza 143 km/hod.
Trieda B5 do 2500 ccm: 1/ Jílek (Metalex 2-01 – Praha) 25:19,3. 2/ Jaroslav Bobek (Š
Spyder – Mladá Boleslav) 25:24,5. 3/ Halada (BMW 2002 – Nučice) 26:12,3. Priemerná
rýchlosť víťaza 156 km/hod.
IX. ročník Silvestrovského behu
IX. ročníka Silvestrovského behu v roku 1973 sa zúčastnilo vyše 180 bežcov z celej našej
vlasti. Usporiadateľmi pretekov boli ŠK Piešťany, Krajský dom pionierov a mládeže
v Trnave a Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch.
Víťazi v jednotlivých kategóriách: pionieri: Vladimír Homola – Základná deväťročná škola
Piešťany – Banka. Ženy: Jarmila Honková, Bruntál. Mladší dorastenci: Bohuslav Melicherčík,
Banská Štiavnica. Starší dorastenci: Pavol Kuruc, Inter Bratislava. Muži míliari: Miroslav
Jura, ŠK Piešťany. Vytrvalci: Peter Sucháň, Dukla Banská Bystrica. Vytrvalci nad 40 rokov:
Bořivoj Pojezdný, Gottwaldov. Preteky sa konali za veľmi priaznivého počasia.
Telovýchova a šport.
V roku 1973 vyvíjali športovú činnosť v Piešťanoch tieto telovýchovné organizácie:
Telovýchovná jednota Sĺňava, telovýchovná jednota Československé štátne kúpele,
telovýchovná jednota Tesla, telovýchovná jednota Bezovec, telovýchovná jednota Štart,
telovýchovná jednota ŠK Piešťany a telovýchovná jednota Piešťany – Banka.
Telovýchovná jednota Sĺňava mala v roku 1973 dva oddiely a to jachtársky a kanoistický.
Jachtársky oddiel mal 55 členov a kanoistický 45 členov. Kanoistický oddiel usporiadal
roku 1973 dve významné podujatia a to „Pohár Slovenského národného povstania“ a
„Memoriál R. Drahovského“. Na majstrovstvách Slovenska dosiahol kanoistický oddiel
6. miesto v súťaži dorastu. Dvoch pretekárov má oddiel zaradených do reprezentačného
výberu Československa.
V jachtárskom oddiele boli úspešní dorastenci, z ktorých traja získali prvú cenu a deviati
tretiu cenu.
Predsedom telovýchovnej jednoty Sĺňava je MUDr. Kusenda.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany. V roku 1973 mala sedem oddielov s celkovým počtom
451 členov. Oddiel hádzanej mal v roku 1973 štyri družstvá. Družstvo dorasteniek bolo

prihlásené do prvej triedy Západoslovenského kraja, družstvo žien do druhej ligy, družstvo
mužov bolo účastníkom divízie Západoslovenského kraja, rovnako aj družstvo dorastencov.
Odbor základnej telesnej výchovy mal 25 členiek, ktoré sa schádzali pravidelne týždenne
v telocvični gymnázia. Jazdecký oddiel je najmladším oddielom. V roku 1973 zorganizoval
tretí ročník Ceny Piešťan, ktorý mal veľmi dobrú úroveň. Oddiel moderného päťboja pod
vedením svojho predsedu a trénera Luknára vychoval dorasteneckého majstra Slovenska
a majstra Československa. Je ním V. Vrba.
Volejbalový oddiel. Družstvo mužov hrá v divízii Západoslovenského kraja, družstvo žien
v druhej lige. Šachový oddiel vyvíjal slabšiu činnosť, oddiel ľadového hokeja pre nepriaznivé
poveternostné podmienky už 2 roky nevyvíja žiadnu činnosť.
Telovýchovná jednota ŠK Piešťany. V roku 1973 mala sedem oddielov a 636 členov.
V porovnaní s rokom 1972 sa členská základňa zvýšila o 169 nových členov. Činnosť
jednotlivých oddielov: futbalový oddiel má 264 členov a je najväčším oddielom
telovýchovnej jednoty. Oddiel má sedem družstiev, dve mužské, dve dorastenecké a tri
žiacke. Dorastenecké družstvo A postúpilo do dorasteneckej ligy, dorastenecké družstvo B sa
prebojovalo do krajskej súťaže. Oddiel ľahkej atletiky mal 50 aktívnych členov. Významné
výsledky dosiahol člen tohto oddielu Anton Javorka, úspešní boli aj ďalší pretekári ako
Ziel, Ing. Alexander Murín, Buček, Dzurák, Šiška a Weiss. Veľmi úspešným oddielom bol
oddiel vodného lyžovania. V roku 1973 mal 73 členov. Pretekári tohto oddielu sa zúčastnili
na deviatich domácich i zahraničných pretekoch. Miroslava Vodová a Roman Horský
štartovali na Veľkej cene Slovenska. Na medzinárodných pretekoch v Augustove v Poľsku
Miroslava Vodová zvíťazila vo všetkých disciplínach. Pretekári tohto oddielu získali najviac
úspechov na majstrovstvách Slovenska, kde získali 15 medailí, z toho 7 zlatých, 4 strieborné
a 4 bronzové. Na 6. majstrovstvách republiky oddiel vodných lyžiarov získal 8 medailí,
z toho Miroslava Vodová 3 zlaté a 1 bronzovú, Renáta Nemešová 2 zlaté, 1 striebornú a 1
bronzovú. Obidve sa stali absolútnymi majsterkami Československa.
Kolkársky oddiel mal 122 členov a päť družstiev. Družstvo A muži úspešne bojovali v II.
lige. Oddiel v priebehu roka 1973 usporiadal turnaj na počesť Februárového víťazstva,
Letný turnaj Slovenského národného povstania a priateľské stretnutie so Spartakom
Dubnica na počesť Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Oddiel vodného motorizmu
mal roku 1973 50 členov a dosiahol pekné výsledky aj v Nemeckej demokratickej republike
a Maďarskej ľudovej republike. Pästiarsky oddiel v roku 1973 mal 56 členov. Jaroslav Ontka
získal na majstrovstvách Slovenskej socialistickej republiky staršieho dorastu bronzovú
medailu a Jozef Rakovický získal 4. miesto. Kulturistický oddiel je pomerne mladé športové
odvetvie. Aktívne súťaží iba jeden člen oddielu a to Jozef Ferkodič, ktorý na majstrovstvách
kraja dosiahol 2. miesto, na majstrovstvách Slovenska 6. miesto a na majstrovstvách
Československa skončil na 3. mieste. Predsedom telovýchovnej jednoty ŠK Piešťany je
súdruh Kirka.
Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany. V roku 1973 mala 493 členov a 3 oddiely a to
plavecký, tenisový a nohejbalový oddiel. Plavecký oddiel mal 276 členov. Plavci získali
dve majstrovské triedy a to Fojtík a Vadrna. Tituly majstrov Slovenska získalo 6 plavcov –
pretekárov. Slovenské rekordy v žiackych kategóriách získali Horváth a Čambor. Títo boli
zaradení do olympijského výberu pretekárov s výhľadom na olympijské hry.

V plaveckej prípravke bolo 119 žiakov. Vo vodnom póle sa najlepšie umiestnili seniori, ktorí
v prvej lige Československa obsadili tretie miesto. Ako reprezentanti národného družstva
boli Berlanský a Kollárik v Juhoslávii, Cifra a Vestenický na univerziáde v Moskve, Brňo
v Budapešti a Máček na Kube.
Tenisový oddiel mal 205 aktívnych členov. V Piešťanoch sa usporiadalo 9 tenisových turnajov,
mimo Piešťan sa členovia oddielu zúčastnili na siedmich turnajoch, okrem povinných
majstrovských zápasov. Športové úspechy dosiahli len žiaci a čiastočne dorastenci. Žiaci
na okresných preboroch obsadili všetky tri prvé miesta, podobne na krajských preboroch.
Na slovenských preboroch Fajnorová obsadila prvé miesto, Stankovičová druhé, Babič
a Repíková tretie miesto. Podobne športovci dorastu získali na okresných preboroch všetky
prvé miesta, v krajskom prebore Rakšany obsadil prvé miesto.
Nohejbalový oddiel mal 12 členov. V roku 1973 hrali v I. slovenskej nohejbalovej lige
a v pretekoch šiestich družstiev v dvojkolových zápasoch zvíťazili s náskokom 6 bodov
pred Duklou Martin. Získali už po šiesty raz titul Majstri Slovenska.
Predsedom Telovýchovnej jednoty kúpele Piešťany bol MUDr. Ján Baláž.
Telovýchovná jednota Štart. Telovýchovná jednota Štart Piešťany je mladá športová
organizácia pri družstve umeleckej výroby Piešťanka v Piešťanoch. Vytvorila si ju Závodná
organizácia Socialistického zväzu mládeže, ktorá má 169 členov. Sú to zväzáčky – učnice,
ktoré sú aktívne aj športovej oblasti.
Zúčastnili sa Behu Smeny a Mladej fronty v počte 13 a v kategórii C získali tretie miesto.
V zimných športových hrách v Opalisku pri Liptovskom Mikuláši v zjazde dorasteniek
získali tretie miesto. V okresnej stolnotenisovej súťaži obsadili taktiež III. miesto. V zimných
športových hrách obsadili taktiež druhé miesto a dve tretie miesta. Zúčastnili sa aj na Letných
športových hrách vo volejbale a v stolnom tenise. Na VII. celoslovenských učňovských
hrách obsadili tretie miesto. Je predpoklad, že športová činnosť telovýchovnej jednoty Štart
sa bude úspešne rozvíjať.
Telovýchovná jednota Piešťany – Banka. V roku 1973 mala iba jeden oddiel a to futbalový,
v ktorom je 106 členov. Telovýchovná jednota má svoj športový areál, ktorý vybudovali
svojpomocne a na ktorom sú vhodné podmienky pre športovú činnosť.
Finančné hospodárenie Mestského národného výboru za rok 1973
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1973 boli 44,905.000 Kčs. Úhrn
výdavkov činil 44,115.000 Kčs.
Rozpočet príjmov sa splnil takto: odvody hospodárskych organizácií 1,010.000 Kčs, dane
a poplatky 2,580.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií 5,346.000 Kčs,
prevody z fondu výstavby 1,200.000 Kčs, plánované neúčelové dotácie 23,105.000 Kčs,
subvencie a účelové dotácie 6,657.000 Kčs, prevody prostriedkov z fondu rozvoja a rezerv
2,278.000 Kčs, doplnkové príjmy 2,230.000 Kčs, dotácie z cestného fondu 2,500.000 Kčs;
celkový úhrn príjmov 44,905.000 Kčs.
Výdavky na rok 1973 sa čerpali takto: Neinvestičné výdavky a to stavebníctvo 34.000 Kčs,
doprava 8,313.000 Kčs, školstvo 5,223.000 Kčs, kultúra 2,299.000 Kčs, vnútorná správa
1,971.000 Kčs, práca a sociálne veci 532.000 Kčs, miestne hospodárstvo 8,397.000 Kčs,
útvar hlavného architekta 177.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 95.000 Kčs. Investície

a to stavebníctvo 1,467.000 Kčs, doprava 532.000 Kčs, vnútorná správa 464.000 Kčs, práca
a sociálne 136.000 Kčs, miestne hospodárstvo 1,114.000 Kčs, komplexná bytová výstavba
1,253.000 Kčs. Akcia zveľaďovania v roku 1973 1,786.000 Kčs. Prídely a príspevky a to
na Kultúrne a spoločenské stredisko 1,469.000 Kčs, Mestská ľudová knižnica 255.000 Kčs,
Balneologické múzeum 528.000 Kčs, Komunálne služby 590.000 Kčs, Domová správa
6,684.000 Kčs, spoločenské a telovýchovné organizácie v meste 796.000 Kčs. Úhrnne
výdavky v roku 1973 činili 44,115.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch v roku 1973
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1973 bol 575,537.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo
na Avanu 1,795.000 Kčs, na predajňu hudobných nástrojov 1,591.000 Kčs, na Domáce
potreby 32,989.000 Kčs, na Drobný tovar 18,945.000 Kčs, na Drogérie 17,209.000 Kčs, na
Chiranu, národný podnik Vrbovská 962.000 Kčs, na Jednotu, spotrebné družstvo 21,347.000
Kčs, na Klenoty 8,780.000 Kčs, na Kara – kožušníctvo 8,573.000 Kčs, na Československé
štátne kúpele 8,530.000 Kčs, na Nábytok 19,019.000 Kčs, na predajne obuvi 29,504.000
Kčs, na Očnú optiku 813.000 Kčs, na Odevy 24,015.000 Kčs, na Obvodnú správu spojov
13,799.000 Kčs, na Športhotel 1,050.000 Kčs, na Okresný ústav národného zdravia 243.000
Kčs, na Piešťanku 1,749.000 Kčs, na Potraviny 150,710.000 Kčs, na Slovakiu 1,538.000 Kčs,
na Slovenskú knihu 2,401.000 Kčs, na Textil 70,565.000 Kčs, na Západoslovenský mäsový
priemysel 32,317.000 Kčs, na Čedok 10,120.000 Kčs, na Charitný domov 469.000 Kčs, na
Interhotel 19,925.000 Kčs, na Reštaurácie a jedálne 57,698.000 Kčs, na Výskumný ústav
reumatických chorôb 100.000 Kčs, na predajne zeleniny 17,865.000 Kčs, na Priemstav –
rekreačné stredisko 298.000 Kčs, na Vodohospodárske stavby – rekreačné stredisko 302.000
Kčs, na Západoslovenský mäsový priemysel – zotavovňa „Lúč“ 316.000 Kčs. V predajni
Tuzex bola roku 1973 tržba za 12,066.000 tuzexových korún.
Priebeh letnej kúpeľnej sezóny roku 1973 bol úspešný. K dispozícii bolo 3.168 lôžok. Z toho
pripadlo na Československé štátne kúpele v Piešťanoch 1.966 lôžok, na Reštaurácie 494,
na Magnóliu 198, na Eden 119, na Čedok – súkromné ubytovanie 179, na Tatratour 89, na
Zväzarm 23, na Lodenicu 50, na Štadión 50 lôžok.
Počas letnej sezóny Československé štátne kúpele odliečili 20.870 pacientov. V zariadeniach
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch bolo ubytovaných 28.610 osôb,
v Reštauráciach a jedálňach 27.215, v Interhoteli 19.925, vo Vojenskom kúpeľnom ústave
1.785, v Charitnom domove 805, v Čedoku súkromne 2.070, v Autocampingu 13.600;
celkove bolo v Piešťanoch v roku 1973 ubytovaných 121.836 osôb. Na kúpalisku Eva bolo
okolo 266.181 návštevníkov, kúpalisko Sĺňava navštívili 118.296 osôb. Sauna mala 5.500
návštevníkov. Formou krátkodobej rekreácie navštívilo Piešťany okolo 35.000 návštevníkov
v priebehu týždňa. Československé aerolínie prepravili v letnej sezóne roku 1973 celkom
17.426 osôb a 132.258 kg batožín.
Komunálne služby
Výkony Komunálnych služieb mesta Piešťany dosiahli v roku 1973 sumu 13,602.000
Kčs. Tržby od obyvateľstva činili 8,683.000 Kčs, náklady 11,394.000 Kčs. Čistý zisk bol
2,208.000 Kčs. V roku 1973 mali Komunálne služby mesta Piešťany 254 pracovníkov.

Domová správa pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
Domová správa pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch v roku 1973 mala 152 domov
a 2.230 bytových jednotiek. Tržby činili 9,546.000 Kčs, náklady 14,628.000 Kčs. V roku
1973 mala Domová správa 107 pracovníkov. Riaditeľom Domovej správy je súdruh Ján
Urda.
Jednotné roľnícke družstvo v roku 1973
Jednotné roľnícke družstvo „Družba“ v Piešťanoch malo v roku 1973 tieto hektárové výnosy:
ozimná pšenica 39 q, jarný jačmeň 39 q, zemiaky 150 q, cukrová repa 500 q. Dodávky
v roku 1973 boli splnené takto: pšenica 250 q, jačmeň 3.332 q, mak 71 q, zemiaky 1.103 q,
cukrová repa 37.838 q. Okrem toho družstvo dodalo 782.547 l mlieka, mäsa celkom 3.491
q, z toho hovädzieho mäsa 1.194 q, bravčového 2.281 q, baraniny 16 q. Jednotné roľnícke
družstvo v Piešťanoch má aj pridruženú výrobu a to dopravu, stavebnú činnosť, štrkopiesok
a predaj ovocia. Výnosy z pridruženej výroby v roku 1973 činili 3,324.000 Kčs.
Na zúrodnenie pôdy vynaložilo jednotné roľnícke družstvo 560.457 Kčs, na stavbu
príjazdovej cesty k budove 150.002 Kčs, na zakúpenie strojov a zariadenia 407.643 Kčs,
na prístroje a technické zariadenie 40.630 Kčs a na dopravné prostriedky 630.225,65 Kčs.
Jednotné roľnícke družstvo „Družba“ v Piešťanoch malo v roku 1973 334 členov, výmer
ornej pôdy bol 981 hektárov. Hodnota pracovnej jednotky bola 47 Kčs.
Správa družstva roku 1973: Adam Behan, predseda, Ján Halas, podpredseda, Ján Peráček,
ekonóm; členovia správy: Štefan Ambruš, Judita Betková, Rozália Galová, Jarolím Janech,
Štefan Kojnok, Milan Mička, Berta Pitoňáková, Štefan Pohok, Mikuláš Vrábel.
Stavby v roku 1973
V roku 1973 s pokračovalo na výstavbe objektov závodu Drevovýroba, ďalej na výstavbe
Základnej deväťročnej školy v sídlisku Sihoť, na výstavbe strediska distribúcie na triede
Obrancov mieru, vo výstavbe budovy Verejnej bezpečnosti a vo výstavbe garáží na Bodone
pre Správu miestnych služieb.
V roku 1973 sa dokončila výstavba administratívnej budovy Povodia Váhu, na triede
Obrancov mieru sa dokončila reštaurácia Semafor, tiež záhradná reštaurácia na dvore hotela
Lipa, previedla sa adaptácia bufetu v objekte „Centrál“ a otvorila sa nová predajňa potravín
na Leninovej ulici. Tiež sa dokončila výstavba Valovej a Detvianskej ulice a previedli sa
opravy ciest a chodníkov v meste za 8,313.000 Kčs. V roku 1973 sa pristúpilo k výstavbe
Strojárskeho skúšobného ústavu, k výstavbe objektov výrobného družstva Piešťanka
a modernej telefónnej centrály a k rozšíreniu vodovodnej siete.
V roku 1973 sa postavilo 516 bytov, z toho na sústredenú bytovú výstavbu pripadlo 233
bytov, na bytovú výstavbu v rozptyle 240 bytov a na individuálnu bytovú výstavbu 43 bytov.
Rozostavených bytových jednotiek bolo 244, t toho v individuálnej bytovej výstavbe 40.
K 31. decembru 1973 malo Stavebné bytové družstvo 3.059 členov, z toho bolo 1.509
bývajúcich a 1.550 členov čakajúcich na byty. Na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
bolo 448 žiadostí o pridelenie bytu.
Časopis Piešťany
Počnúc januárom 1973 prestal vychádzať mesačník „Kultúra v Piešťanoch“, ktorý vychádzal
8 rokov. Nahradil ho časopis „Piešťany“, ktorý má väčší formát. Vychádzať bude každý mesiac

nákladom 2.000 kusov. Vydavateľom časopisu je Mestský národný výbor v Piešťanoch
a vedie ho redakčná rada v tom zložení, ako pri mesačníku „Kultúra v Piešťanoch“. Redakcia
a administrácia je pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch.
Návšteva mesta Heinola
V júli 1973 navštívila trojčlenná delegácia nášho mesta mesto Heinola
vo Fínsku. Členmi
delegácie boli: Dušan Havlík, Ing. Rudolf Kvasnica,
MUDr. František Vlček. Delegácia
odovzdala družobnému mestu dar rady Mestského národného výboru v Piešťanoch a to film
o Piešťanoch s názvom „Mesto, ktoré uzdravuje“. Film bol vyhotovený z príležitosti 25.
výročia víťazstva pracujúceho ľudu u nás. Bol premietnutý za prítomnosti viac ako 150
občanov mesta Heinola a mal veľký úspech.
Klub dôchodcov
Dňa 1. októbra 1973 bol otvorený Klub dôchodcov pri Mestskom národnom výbore
v Piešťanoch. Výstavba celého objektu si vyžiadala náklad 525.000 Kčs a nachádza sa
na rohu ulíc Hollého a Vajanského. Dňa 1. októbra 1973 sa zišli pred novou budovou
predstavitelia okresu i mesta a občania – dôchodcovia. Podpredseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Ing. Jozef Kabát v slávnostnom otváracom prejave privítal zúčastnených
a požiadal prítomného zaslúžilého člena Komunistickej strany Československa, člena
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a poslanca súdruha Františka
Zupku o symbolické prestrihnutie pásky na hlavnom vchode budovy. Nasledovalo spoločné
posedenie, pri ktorom sa rozprúdila živá a plodná diskusia.
Vlastnú činnosť Klubu dôchodcov bude riadiť samospráva zložená z dôchodcov. Za členov
samosprávy boli zvolení: Imrich Lihosith, predseda, Božena Zupková,
podpredsedníčka, Jozef Jurák, tajomník, Helena Némethová, kultúrna pracovníčka, Róbert
Zachar, pokladník; členovia správy: Irena Semíková, Zuzana Šestáková, Štefan Zelenay
a Jozef Janiska. Hlavným poslaním klubu dôchodcov je podnecovať aktivitu dôchodcov
a začleňovať ich do života spoločnosti a tým ich zbavovať pocitu osamelosti.
Vojenskí zdravotníci v Piešťanoch
Začiatkom októbra 1973 sa konalo vo Vojenskom kúpeľnom ústave v Piešťanoch celoarmádne
dvojdňové zhromaždenie vojenských lekárov – fyziatrov a rehabilitačných pracovníkov.
Odborný program bol zameraný na oblasť reumatických chorôb a chorôb pohybového
ústrojenstva. Na zhromaždení, ktorého cieľom bolo zvýšiť znalosti v diagnostike, liečbe
a balneoterapii reumatických chorôb, prednášali odborníci z celej republiky. Z piešťanských
odborníkov reumatológov mali prednášky MUDr. Gustáv Niepel CSc., MUDr. Mária
Zbojanová, MUDr. K. Trnavský Dr.Sc., MUDr. O. Hajzok, PhDr. S. Heřmánek a plk. MUDr.
Ľ. Zbojan, náčelník Vojenského kúpeľného ústavu. Stretnutie vojenských zdravotníkov bolo
zároveň príležitosťou pripomenúť si 110. výročie založenia Vojenského kúpeľného ústavu
v Piešťanoch.
Udelenie medailí
Plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.
októbra 1973 na základe doporučenia Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch schválilo udelenie medailí za „Zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany“

pri príležitosti životných jubileí 50 rokov a to: súdruhovi Jozefovi Šepelovi, vedúcemu
tajomníkovi Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave, súdruhovi
Jozefovi Ďurkovi, poslancovi Mestského národného výboru v Piešťanoch, súdruhovi Ing.
Ondrejovi Dobiášovi, CSc., poslancovi – predsedovi poľnohospodárskej komisie Mestského
národného výboru v Piešťanoch, súdruhovi MUDr. Františkovi Vlčkovi, poslancovi –
predsedovi kúpeľno-zdravotníckej komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch,
súdruhovi Štefanovi Kupkovi, poslancovi Mestského národného výboru v Piešťanoch,
súdruhovi Pavlovi Nedelkovi, poslancovi Mestského národného výboru a súdruhovi
Vojtechovi Nerpasovi, poslancovi Mestského národného výboru v Piešťanoch, súdruhovi
Dušanovi Havlíkovi, predsedovi Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch.
Medailu „Za zásluhy o rozvoj mesta Piešťany“ udelilo aj Výskumnému ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch pri príležitosti 20. výročia založenia ústavu a aktívnom podiele na
výskumných úlohách a budovaní socialistického zdravotníctva. Ďalej Balneologickému
múzeu v Piešťanoch pri príležitosti 40. výročia jeho založenia a Dr. Elemírovi Čelkovi,
riaditeľovi Balneologického múzea v Piešťanoch za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry
a aktívnu pomoc pri názornej agitácii a propagácii a pri zabezpečovaní plnenia Volebného
programu Národného frontu a celomestského socialistického záväzku.
Z príležitosti životného jubilea 60 rokov dostali medailu „Za zásluhy o rozvoj mesta
Piešťany“ súdruhovia: Jozef Hmiro, pracovník Kultúrneho a spoločenského strediska
v Piešťanoch za dlhoročnú činnosť na úseku kultúry v meste a Jozef Stríženec za zásluhy
o rozvoj telovýchovy.
Riaditeľ družobného mesta Heinola v Piešťanoch
Na pozvanie Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch a riaditeľa Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch zavítal do nášho mesta v októbri 1973 Raimo Salmi. Riaditeľ
družobného mesta Heinola vo Fínsku na liečebný pobyt. Veľmi pochvalne sa vyslovil
o sociálnej starostlivosti našej spoločnosti o občanov a vysoko ocenil úroveň zdravotných
služieb Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Jubileum Kultúrneho a spoločenského strediska
Dňa 26. októbra 1973 z príležitosti Dňa osvetových pracovníkov oslávilo Kultúrne
a spoločenské stredisko v Piešťanoch 15. výročie svojho založenia. Oslavy 15 ročného
jubilea sa začali dňa 25. októbra 1973 a to slávnostným večerom hudby a poézie na Malej
scéne Ivana Krasku. Medzi pracovníkov strediska a ich hostí prišli bratislavskí umelci Hilda
Michalíková, Ján Rybárik a Ľudovít Marcinger a svojím kultúrnym programom prispeli
k zvýšeniu slávnostnej atmosféry významného jubilea.
Jubilujúce Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch pozdravila predsedníčka Komisie
školstva a kultúry Mestského národného výboru súdružka Mária Barančíková. Vyzdvihla
veľký význam a prínos strediska v kultúrnom živote Piešťan. Riaditeľ Kultúrneho
a spoločenského strediska súdruh Anton Pastírik podal vo svojom referáte stručný prierez
rozsiahlej a mnohotvárnej činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v Piešťanoch za 15
rokov jeho existencie. Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam
Herman povedal: „Bez Kultúrneho a spoločenského strediska si dnes nevieme predstaviť
ani jedno kultúrne podujatie“. Rovnako kladne ocenil prácu Kultúrneho a spoločenského

strediska v Piešťanoch aj súdruh H. Burian za Okresný národný výbor v Trnave.
Okresný národný výbor v Trnave udelil Kultúrnemu a spoločenskému stredisku v Piešťanoch
pri príležitosti 15. výročia založenia organizácie a Dňa osvetových pracovníkov plaketu
Okresného národného výboru v Trnave „Za zásluhy o socialistický rozvoj okresu Trnava“.
Súťaž na pôvodné hudobné dielo
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vypísala z príležitosti 30. výročia
Slovenského národného povstania súťaž na pôvodné hudobné dielo. Súťaž zahrňuje:
1.) Malé symfonické formy (malé predohry, malé suity, krátke príležitostné symfonické
skladby.)
2.) Komorné skladby všetkého druhu, nie príliš rozsiahle.
3.) Sólistické diela všetkých druhov.
Súťaž je neanonymná, diela do súťaže treba zaslať na Sekretariát Piešťanského festivalu a to
do 30. apríla 1974. Víťazné dielo obdrží „Cenu mesta Piešťan“, ktorá pozostáva z diplomu
a peňažnej odmeny. Prvá je 7.000 Kčs, druhá cena 5.000 Kčs a tretia cena je 3.000 Kčs.
Víťazné dielo zo súťaže sa premiérove uvedie v rámci Piešťanského festivalu v roku 1974
alebo 1975.
Najstaršia občianka mesta
Najstaršou občiankou mesta Piešťany bola v roku 1973 Alžbeta Pavlová. Býva v mestskej
časti Banka a roku 1973 oslávila svoje 95. narodeniny.
Nové očíslovanie domov a budov
Podľa uznesenia vyšších orgánov pristúpilo sa aj v Piešťanoch roku 1973 k prečíslovaniu
domov a budov a k novému označeniu ulíc a verejných priestranstiev. Na riadenie celej
akcie v našom meste bola utvorená 7 členná komisia. Použijú sa tieto tabuľky: súpisné číslo
pre všetky domy a budovy trvalého charakteru. Orientačné čísla pre orientáciu na uliciach
a iných verejných priestranstvách, označených názvami. Evidenčné čísla, ktorými sa označia
záhradné domčeky, chaty, kiosky, garáže a pod. Mestský národný výbor v Piešťanoch
zabezpečil dodanie súpisných čísiel v počte 6.000 kusov, ktoré sa začali vydávať občanom
mesta. V roku 1973 sa už označili ulice novými predpísanými tabuľami.
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho spolku
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v roku 1973 mala 700 členov, 87
mládežníkov a nad 300 pionierov – žiakov cez školské prázdniny. Výbor organizácie
mal 25 členov, jeho predsedom bol súdruh Leopold Sordyl. Organizácia mala 9 odborov
a to: kultúrnopropagačný odbor, odbor rybárskej turistiky, odbor pre prácu s mládežou.
Technický odbor, hospodársky odbor, odbor pre stráženie vôd a disciplinárny odbor. Miestna
organizácia zarybnila v roku 1973 34 hektárov na Čerenci vo Vrbovom, Sĺňavu a Holešku
násadami v sume 182.800 Kčs. Výbor Miestnej organizácie rybárov v Piešťanoch má
družbu s Miestnou organizáciou v Karvinej, v jej rámci sa uskutočňujú vzájomné návštevy
a vymieňajú sa skúsenosti. Organizácia prijala a uskutočnila socialistický záväzok k 25.
výročiu Víťazného februára a jej členovia odpracovali 4.831 brigádnických hodín.
V roku 1973, sa ulovilo 3.143 kusov kapra vo váhe 7.295 kg, 612 kusov liena vo váhe 488
kg, 2.162 kusov pleskáča vo váhe 1.736 kg, 2.231 kusov jalca vo váhe 1.563 kg, 1.394

kusov ostrieža vo váhe 219 kg, 203 kusov mreny vo váhe 190 kg, 511 kusov šťuky vo váhe
1.011 kg, 613 kusov zubáča vo váhe 1.095 kg, 21 sumcov vo váhe 207 kg, 2.350 úhorov vo
váhe 2.000 kg, 193 pstruhov vo váhe 80 kg, 42 mieňov vo váhe 27 kg, 4.347 podustiev vo
váhe 2.228 kg, 2.489 bielych rýb vo váhe 879 kg, 57 boleňov vo váhe 130 kg, 352 karasov
vo váhe 153 kg. Celkove sa v roku 1973 ulovilo 20.720 kusov rýb v celkovej váhe 19.305
kg. Nasadených bolo 13.725 kg rýb.
Poľovnícke združenie Hlucháň
Poľovnícke združenie Hlucháň v Piešťanoch malo v roku 1973 30 členov. Snaží sa
rozmnožovať ušľachtilú drobnú zverinu a chrániť ju pred dravcami a zlými ľuďmi. Ochranu
potrebujú zvlášť jarabice a bažanty. Odstrel jarabíc bol zakázaný osem rokov, r. 1973 bol
povolený odstrel 130 kusov, v skutočnosti sa odstrelilo 203 kusov, pričom v revíri ostalo
najmenej 3 až 4 tisíc kusov. S chovom bažantov sa začalo asi roku 1950. V roku 1973
sa povolilo odstreliť 150 kusov, čo sa aj splnilo. V novembri 1973 poľovnícke združenie
poskytlo poplatkový odstrel pre cudzincov. Prišli Taliani. Za dve hodiny odstrelili 154
zajacov a 6 bažantov.
Včelárstvo v Piešťanoch
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Piešťanoch bola založená roku 1919
s počtom 20 členov. V roku 1973 mala organizácia 378 členov a 3.984 včelstiev. V roku
1973 sa vykúpilo pre Jednotu Trnava 9.165 kg medu. Slovakofarm, n.p. Hlohovec vykúpil
cestou organizácie materskú kašičku v hodnote 52.753 Kčs. Nakoľko v obvode Závodnej
organizácie včelárskeho zväzu včelárov v Piešťanoch nie sú dobré a výdatné podmienky
pre znášku, členovia sú nútení za znáškou kočovať a to do agátových oblastí a lesov. V roku
1973 kočovalo 59 včelárov. Z prostriedkov Ministerstva poľnohospodárstva sa prispieva na
jedno včelstvo čiastkou 25,- Kčs. Predsedom Základnej organizácie včelárov v Piešťanoch
je Ing. Štefan Šiška.
Činnosť zboru pre občianske záležitosti v roku 1973
Zbory pre občianske záležitosti dosiahli počas svojej dvadsaťročnej činnosti mnoho dobrých
výsledkov. Ich ďalšiu činnosť upravujú nové smernice, schválené uznesením Predsedníctva
vlády Slovenskej socialistickej republiky dňa 28. marca 1973. Na základe nových smerníc
schválila rada Mestského národného výboru v Piešťanoch dňa 15. mája 1973 novú koncepciu
i nové zloženie Zboru pre občianske záležitosti. Náplňou jeho činnosti je zabezpečenie
dôstojného priebehu pri uzavretí manželstva, pri občianskych pohreboch, pri občianskych
úvodoch do života a pri iných slávnostných aktoch.
V roku 1973 bolo uzavretých na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch 244 sobášov
medzi občanmi Piešťan. Občanom v Piešťanoch sa v roku 1973 narodilo 426 detí. Z toho
počtu bolo 129 uvítaní na Mestskom národnom výbore. Zomrelo 246 občanov, z toho
počtu bolo 17 občianskych pohrebov. Okrem týchto úloh Zbor pre občianske záležitosti
zabezpečoval aj ďalšie slávnostné udalosti, ako je odovzdávanie občianskych preukazov,
stretnutie s dôchodcami, odovzdanie blahoželaní jubilantom – dôchodcom a pod.

Izba revolučných tradícií
Dňa 14. decembra 1973 otvorili na V. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch izbu
revolučných tradícií ako prvú v našom meste. Najcennejším dokumentom izby sú pamiatky
na piešťanského robotníka – komunistu Rafaela Šimanského, ktorý počas druhej svetovej
vojny zahynul v koncentračnom tábore. Pionieri tejto školy pomenovali svoju organizáciu
jeho menom.
Činnosť Komisie pre ochranu verejného poriadku
Komisia pre ochranu verejného poriadku je jednou a to najpočetnejšou komisiou z dvanástich
komisií Mestského národného výboru v Piešťanoch. Jej činnosť v roku 1973 sledovala
dodržiavanie predpisov vodičmi motorových vozidiel, bicyklistami i chodcami. Jej činnosť
sa zameriavala aj na prevýchovu občanov cigánskeho pôvodu, na zapájanie sa mladých ľudí
do pracovného procesu a na upevňovanie zásad občianskeho spolunažívania.
V rámci Komisie pracujú tri užšie priestupkové komisie, ktoré prejednávajú všetky priestupky.
Komisia pre ochranu verejného poriadku usmerňuje aj prácu Inšpekcie verejného poriadku,
zriadenej pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch. Má 8 členov, ktorí za rok 1973
uskutočnili nad 4.000 zásahov, najmä pri poškodzovaní národného majetku, porušovaní
zákonov a vyhlášok, ako aj opatrení pléna Mestského národného výboru.
V trestných komisiách prejednali roku 1973 celkove 302 priestupkov. Predsedom Komisie
pre ochranu verejného poriadku je kapitán Ján Bachár.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov bolo v roku 1973 1966 postelí.
Počet odliečených pacientov
V roku 1973 bolo odliečených 26.532 pacientov, z toho 6.643 cudzincov. Z Československa
bolo odliečených 19.889 pacientov, z ostatných socialistických štátov 2.093, z kapitalistických
štátov 4.550 pacientov. Rozvrstvenie pacientov zo socialistických štátov: z Bulharska
1, z Juhoslávie 8, z Kuby 1, z Maďarska 18, z Nemeckej demokratickej republiky 1950,
z Poľska 104, z Rumunska 6, zo Sovietskeho zväzu 5.
Pacienti z kapitalistických štátov: z Anglicka 49, z Belgicka 59, z Dánska 61, z Fínska
29, z Francúzska 26, z Holandska 23, z Nórska 1, z Nemeckej spolkovej republiky 1.457,
z Rakúska 1.265, zo Španielska 1, zo Švajčiarska 76, zo Švédska 160, z Talianska 13,
z Kanady 133, z Kolumbie 2, z Uruguay 6, zo Spojených štátov severoamerických 829,
z Venezuely 9, z Alžírska 1, z Egypta 5, z Etiópie 1, z Líbye 5, z Maroka 1, z Tunisu 5,
z Arábie 1, z Afganistanu 11, z Cypru 21, z Iraku 4, z Iránu 26, z Izraela 1, z Indonézie 2,
z Indie 1, z Japonska 11, z Jordánska 67, z Kuwaitu 144, z Libanonu 6, zo Sýrie 1, z Austrálie
14, z Nového Zélandu 3.
Investície v roku 1973.
Investície Československých štátnych kúpeľov v roku 1973 boli tieto: dokončenie výstavby
63 bytových jednotiek 1,569.000 Kčs, výstavba akumulačnej stanice termálnych vôd
2,309.000 Kčs, sólo stroje 1,721.000 Kčs, sadová úprava Kúpeľného ostrova 1,442.000
Kčs, projektová dokumentácia 182.800 Kčs, iné investície 534.000 Kčs.

Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
Dňa 18. januára 1973 navštívila piešťanské kúpele skupina lekárov z Inštitútu balneológie
z Bukurešti. Hostia si prezreli nové zariadenia kúpeľov a spôsob liečby.
Dňa 27. januára 1973 navštívili Piešťany minister školstva Kirgizskej sovietskej zväzovej
republiky súdruh Kanimetov. Sprevádzal ho námestník ministra školstva Slovenskej
socialistickej republiky profesor Dr. Greguš.
Dňa 3. februára 1973 navštívila kúpele delegácia pracovníkov juhoslovanských kúpeľov,
ktorá k nám prišla na pozvanie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.
Hostia si prezreli nové zariadenia kúpeľov a zaujímali sa hlavne o metódy a možnosti liečby
detí.
Dňa 24. februára 1973 prišiel do Piešťan minister školstva Ukrajinskej sovietskej zväzovej
republiky súdruh Isčenko. Minister so svojím sprievodom si prezrel nové liečebné ústavy
Balnea Grand a Balnea Splendid.
Dňa 6. marca 1973 navštívili piešťanské kúpele sovietski krasokorčuliari, ktorí sa zúčastnila
na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave. Boli to Žuk, Četveruchin, Rodnina,
Zajcev, Pachomovova, Gorškov, Uľanov, Smirnovova.
Dňa 21. marca 1973 si prezrel piešťanské kúpele akademik Pavlov v sprievode námestníka
ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky Dr. Šomogyiho.
Dňa 26. marca 1973 navštívil Piešťany a kúpele riaditeľ čílskeho rozhlasu Soarez, člen
Komunistickej strany Chile.
Dňa 7. apríla 1973 navštívila kúpele sedemčlenná skupina pracovníkov cestovnej kancelárie
Mikes z Viedne. Delegácia si prezrela nové zariadenie kúpeľov a rokovala o rozvoji ďalších
obchodných vzťahov s vedúcim pracovníkmi kúpeľov.
V dňoch 15. až 19. apríla 1973 boli hosťami Československých štátnych kúpeľov
v Piešťanoch lekári ministerstva zdravotníctva z Nemeckej demokratickej republiky, ktorí
študovali spôsob kúpeľnej liečby a jej vplyv na nervové ochorenia.
Dňa 19. apríla 1973 priletel do Piešťan viceprezident španielskej leteckej spoločnosti Iberia
a to pán Valeria a Rune Strand, tajomník mesta Stockholm. Hostia si prezreli nové sanatóriá
kúpeľov a oboznámili sa so spôsobom a výsledkami kúpeľnej liečby.
Dňa 26. mája 1973 navštívil kúpele sovietsky ortopéd profesor Dr. Sivaž v sprievode
pracovníkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ortopedickej
kliniky v Bratislave.
V dňoch 30. mája až 2. júna 1973 boli v kúpeľoch na krátkom pobyte vedúci zahraničných
reprezentácií Čedoku z európskych krajín.
Dňa 6. júna 1973 navštívila kúpele rumunská odborárska delegácia a prezrela si zariadenie
kúpeľov.
Dňa 7. júna 1973 prišla do Piešťan námestníčka ministra Tadžickej socialistickej zväzovej
republiky Dr. Chocija Maximovna Abdukušurova. Prezrela si naše kúpele a zaujímala sa
o metódy liečby v nich. Dňa 8. júna 1973 navštívil Piešťany a prezrel si kúpele Duško
Ristič, juhoslovanský štátny tajomník pre informácie.
V dňoch 8. – 11. júna 1973 bol v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch na
návšteve Dr. Dietrich, vedúci divízie Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve. Počas
návštevy sa zaujímal o organizáciu kúpeľnej liečby v Československu a prezrel si zariadenia
kúpeľov.
Dňa 11. júla 1973 navštívil piešťanské kúpele minister národnej obrany Bulharskej ľudovej

republiky v sprievode ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky
armádneho generála Ing. Martina Dzúra.
Dňa 31. júla 1973 navštívil piešťanské kúpele súdruh Graar, vicekonzul Nemeckej
demokratickej republiky.
V júli 1973 sa liečil v Piešťanoch Dr. Robert Jean Longnet, advokát a žurnalista z Paríža,
ktorý je pravnukom Karola Marxa.
Dňa 21. augusta 1973 prišiel na návštevu do Piešťan belgický veľvyslanec v Československej
socialistickej republike Josef Troweroy a v kúpeľoch si prezrel liečebné zariadenia.
Začiatkom septembra 1973 prišla na návštevu do kúpeľov skupina rumunských a poľských
novinárov. Novinári si prezreli kúpele a ich zariadenie.
Začiatkom septembra 1973 bol na návšteve v piešťanských kúpeľoch šéfredaktor novín
Midicinskaja Gazeta z Moskvy Dr. Nikolaj Osipovič Lenkov.
Dňa 16. septembra 1973 navštívil Piešťany a kúpele súdruh Remeslo s manželkou,
podpredseda vlády Ukrajinskej socialistickej zväzovej republiky.
Dňa 22. septembra 1973 prezrela si kúpele delegácia architektov zo socialistických štátov.
Dňa 12. októbra 1973 bol na návšteve v piešťanských kúpeľoch Dr. Kastein van Hinte,
starosta holandského mesta Naarden.
Dňa 12. októbra 1973 prišli na liečenie do Thermia Palace členovia panovníckej rodiny
z Kuwaitu a to manželka predchádzajúceho panovníka a matka ministerského predsedu
a korunného princa Sheikka Maryam al Sabah.
Hospodárske výsledky hlavných podnikov v Piešťanoch
K hlavným podnikom v meste Piešťany patria tieto podniky: Československé štátne kúpele
v Piešťanoch, Tesla Rožňov, závod Piešťany. Chirana, národný podnik, Vrbovská, Chirana,
národný podniky, Piešťany, Leninova, Drevovýroba, okresný podnik, Kovovýroba, okresný
podnik, Monta, kovovýrobné družstvo, Piešťanka, družstvo umeleckej výroby Piešťany,
Tvorba, výrobné družstvo Piešťany, Mlyny a cestovinárne, závod Piešťany, Západoslovenské
pekárne, Západoslovenské pekárne – cukrárenský závod. Tieto podniky splnili svoje
plánované úlohy v roku 1973 takto:
Československé štátne kúpele v Piešťanoch splnili v roku 1973 výkony na 101,9 %, počet
ubytovaných osôb, včítane pacientov na 103,1 %. Tesla Rožňov, závod Piešťany splnil v roku
1973 objem výroby tovaru na 100,2 %, Chirana, národný podnik Piešťany, splnil výrobu na
100,7 %, Chirana národný podnik Piešťany, Vrbovská na 100,2 %. Podnik Drevovýroba
splnil plán výroby na 97,5 %, Kovovýroba na 101,6 %, Monta, kovovýrobné družstvo na
100,9 %, Piešťanka, výrobné družstvo na 101,8 %m Mlyny a cestovinárne na 102,2 %. Vkus
na 100,4 %, Západoslovenské pekárne na 99,7 %, Západoslovenské pekárne – cukrárenský
závod na 115,9 %.
Počasie v roku 1973
V roku 1973 bola veľmi mierna zima a snehu nebolo. Cez zimu boli jednotvárne hmlisté dni.
Jar prišla načas. Počasie v marci a apríli bolo slnečné a teplé. V máji a júni boli nadpriemerné
teploty. Takisto v letných mesiacoch boli slnečné a horúce dni. Veľmi málo pršalo a búrky
boli zriedkavé. Veľmi teplé počasie bolo aj v auguste. Koncom septembra sa schladilo

a prišli dažde. Koncom októbra a začiatkom novembra 1973 prišli mrazy, ktoré dosahovali
až -8°C. Aj december bol chladný, začiatkom druhej polovice decembra napadol sneh, ale
trval iba týždeň.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1973 sa v Piešťanoch narodilo 426 detí, z toho bolo 230 chlapcov a 196 dievčat.
Zomrelo 246 ľudí, z toho 128 mužov a 118 žien.
V roku 1973 bolo uzavretých 244 sobášov. Rozvedených manželstiev bolo 37.
V roku 1973 sa z Piešťan vysťahovalo 463 obyvateľov, z toho 225 mužov a 238 žien. Do
Piešťan sa prisťahovalo 708 ľudí, z toho bolo 346 mužov a 362 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1973 bol 180 ľudí, z toho 102 mužov
a 78 žien. Migračný prírastok bol 245 ľudí, z toho 121 mužov a 124 žien.
Celkový prírastok obyvateľstva v roku 1973 bol 425 ľudí, z toho bolo 223 mužov a 202 žien.
K 31. decembru 1973 mali Piešťany 24.531 obyvateľov, z toho bolo 11.695 mužov a 12.836
žien.
Mestská štvrť Banka mala k 31. decembru 1973 celkove 1.874 obyvateľov. Z toho bolo 943
mužov a 931 žien.
Celkove mali Piešťany k 31. decembru 1973 26.405 obyvateľov. Z toho počtu bolo 12.638
mužov a 13.767 žien.

Rok 1974
Rok 1974 bol štvrtým rokom piateho päťročného plánu a tretím rokom plnenia volebného
programu Národného frontu.
Rok 1974 bol i rokom jubilejným. Pracujúci v celej našej vlasti si pripomenuli 30. výročie
slávneho Slovenského národného povstania a aktívnu pomoc Sovietskeho zväzu v boji
nášho národa proti fašizmu.
Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch sa v roku 1974 zamerala hlavne na
plnenie úloh štvrtého roku päťročného plánu, na plnenie úloh vyplývajúcich z volebného
programu, ďalej zabezpečovala dôstojný priebeh osláv 30. výročia Slovenského národného
povstania v našom meste. Aj v roku 1974 Mestský národný výbor v Piešťanoch venoval
veľkú pozornosť bytovej výstavbe, ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu, rozvoju služieb,
obchodnej siete a zveľaďovaniu nášho mesta.
Aj obyvatelia Piešťan privítali a oslávili 30. výročie Slovenského národného povstania
statočnou a obetavou prácou. Jubilejný rok Slovenského národného povstania sa niesol
v znamení hesla „Všetky sily za uskutočnenie záverov XIV. zjazdu Komunistickej strany
Československa.
Z iniciatívy Mestského národného výboru v Piešťanoch bol prijatý celomestský socialistický
záväzok, v jeho rámci pracujúci nášho mesta prispeli významnou mierou na svojich
pracoviskách i formou dobrovoľných brigád k ďalšiemu skrášleniu a zveľadeniu nášho
mesta. Svojou pracovnou aktivitou vytvorili v neinvestičnej časti hodnotu diela za viac ako
17 miliónov Kčs, čím rovnako prekročili prijatý socialistický záväzok na počesť 30. výročia
Slovenského národného povstania.
Aj oblasť kultúry v Piešťanoch v roku 1974 jednoznačne orientovala svoje podujatia na
dôstojné oslavy 30. výročia Slovenského národného povstania.
Dňom 1. januára 1974 vstúpilo v platnosť pričlenenie obce Kocurice k Piešťanom.
V roku 1974 pokračovala bytová výstavba na sídlisku Sihoť a začalo sa s prípravou sídliska
pri Váhu, kde sa vybuduje 320 bytov. Začalo sa aj s územnou prípravou sídliska Adam
Trajan.
Významnou udalosťou v Piešťanoch v roku 1974 bolo položenie základného kameňa na
výstavbu Domu umenia. Stavba sa začala na počesť 30. výročia Slovenského národného
povstania.
V roku 1974 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 6 zasadnutí. Rada
Mestského národného výboru mala 15 členov, zišla sa 20 razy a prijala 218 uznesení. V roku
1974 mal Mestský národný výbor v Piešťanoch 10 komisií, zbor pre občianske záležitosti,
komisiu pre riešenie otázok občanov cigánskeho pôvodu a užšie komisie pre prejednávanie
priestupkov pri odbore organizačných a vnútorných vecí. Občianskych výborov bolo 27
a mali spolu 268 členov. V roku 1974 uskutočnili 33 zasadnutí.
Pričlenenie obce Kocurice k mestu Piešťany
Dňom 1. januára 1974 v súlade so zásadami o integrácii miest a obcí uskutočnilo sa
pričlenenie obce Kocurice k mestu Piešťany.
Obec Kocurice sa nachádza pri Dudváhu, päť kilometrov juhozápadne od Piešťan
v nadmorskej výške 159 metrov. Je dôležitou archeologickou lokalitou, lebo na jej pôde sa

nachádza popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej.
Obec sa spomína už roku 1113 v Zoborskej listine ako Koswran, sused kláštorného majetku
Trebatice. V 13. storočí sa objavuje pod menom Kosuran. V stredoveku obec patrila známej
šľachtickej rodine Ocskayovcov. Počas tureckých nájazdov v 16. a 17. storočí bola obec
spolu s Piešťanmi zničená. Podľa historika Istvánffyho vzali Turci do zajatia veľa obyvateľov
obce a starých alebo nevládnych pozabíjali. Ako Piešťany tak aj Kocurice postihla roku
1813 veľká povodeň.
Ako vzniklo pomenovanie Kocurice nedá sa presne zistiť. Obec má 376 obyvateľov,
z ktorých časť pracuje v Jednotnom roľníckom družstve a väčšina obyvateľstva pracuje
v Piešťanoch. Celková výmera obce je 341,93 hektárom s 90 domami a 102 bytmi. Centrom
z hľadiska kultúrneho, obchodného a zdravotníckeho sú Piešťany.
Výzva Mestského národného výboru v Piešťanoch
Mestský národný výbor v Piešťanoch vyzval v roku 1974 všetky mestské a miestne národné
výbory v okrese Trnava k prebratiu mimoriadnych úloh na počesť 30. výročia oslobodenia
našej vlasti Sovietskou armádou.
Mestský národný výbor v Piešťanoch prevzal mimoriadne úlohy v rámci kultúrno-výchovnej
a osvetovej práce, na úseku zveľaďovania a skrášľovania Piešťan a v ostatnej oblasti.
V rámci kultúrno-výchovnej a osvetovej práce sa v Piešťanoch uskutočnia dve výstavy
o Sovietskom zväze, o jeho mierovej politike, rozvoji ekonomiky a kultúry. Na oslavy 30.
výročia oslobodenia Piešťan sa zabezpečí účasť Magaga Unanoviča Petrosjana, občana
Sovietskeho zväzu a čestného občana nášho mesta, ktorý medzi prvými príslušníkmi
Sovietskej armády vstúpil na územie Piešťan.
K významnému výročiu oslobodenia sa vydá publikácia o mierovom a socialistickom
rozvoji Piešťan.,
Na úseku zveľaďovania a skrášľovania Piešťan sa pristúpi k výstavbe ďalších športovísk
a športových zariadení pre mládež. Socialistický záväzok v porovnaní s rokom 1974 bude
v roku 1975 vyšší o 10 percent, čo umožní vytvoriť väčšiu hodnotu diela o 1,400.000 Kčs.
V marci 1975 sa zorganizujú dobrovoľné pracovné smeny a vybudujú sa dve nové detské
ihriská; za pomoci podnikov, organizácií a škôl sa vybudujú dve nové fontány. Vybuduje sa
aj nový sad z bielych briez, ktorý sa bude volať „Alej družby Československo-sovietskeho
priateľstva“.
V ostatnej oblasti sa zabezpečí pomenovanie dvoch ulíc na ulicu Balakovskú a ulicu
Sovietskej armády.
Mestská konferencia Socialistického zväzu mládeže
Dňa 12. januára 1974 sa konala v liečebnom dome Slovan IV. Mestská konferencia
Socialistického zväzu mládeže. Referát na konferencii predniesol predseda Mestského
výboru Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch súdruh Alojz Števík. V Piešťanoch
pracuje 43 základných organizácií Socialistického zväzu mládeže, ich činnosť riadi Okresný
výbor Socialistického zväzu mládeže v Trnave za úzkej spolupráce Mestského výboru
Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch, ktorý má 13 členné predsedníctvo.
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže venuje veľkú pozornosť ideovovýchovnej
činnosti mládeže. Úspešne prebiehala aj kultúrna a športová činnosť. Na Mestskej konferencii
obdržali odmeny a diplomy najlepší pionierski a zväzácki pracovníci.

Návšteva zo Saratovskej oblasti
V dňoch 23. – 29. júna 1974 navštívila Piešťany delegácia zo Saratovskej oblasti v rámci
Dní družby. Delegáciu viedol prvý tajomník oblastného výboru Komunistickej strany
Sovietskeho zväzu súdruh Rodionov.
Dni družby sa konali na počesť 15. ročného výročia družby medzi Saratovskou oblasťou
a Západoslovenským krajom.
Saratovskú delegáciu prijal predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
súdruh Dušan Havlík a predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam
Herman. Sovietski hostia si prezreli piešťanské kúpele a závod Tesla.
V kine Moskva bola nainštalovaná výstava „Život v Sovietskom zväze“ a v zimnej záhrad
Balnea Palace výstava „Sovietske odbory“.
Družba Colorno – Piešťany
V polovici júla 1974 navštívila deväťčlenná športová delegácia nášho mesta mesto Colorno
v Taliansku. Vedúcim delegácie bol predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruh Viliam Herman. Delegácia bola hosťom tamojšieho tenisového klubu. V mesto
Colorno je veľký záujem o tenis, najmä medzi mládežou. V rámci návštevy usporiadali aj
vzájomné tenisové stretnutie, v ktorom naši tenisti zvíťazili. Našu delegáciu prijal aj starosta
mesta.
V dňoch 5. – 9. augusta 1974 navštívila Piešťany deväťčlenná delegácia z Colorna. Členovia
delegácie boli hosťami tenisového oddielu Telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany. Počas
návštevy zohrali na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania i medzinárodné
stretnutie, v ktorom opäť zvíťazili naši tenisti.
Obe strany sa dohodli, že styky a družba medzi tenisovými oddielmi i mestami sa bude
i naďalej udržiavať.
Zahájenie stavby Domu umenia v Piešťanoch
Dňa 31. augusta 1974 o 11.00 hodine z príležitosti jubilejných osláv 30. výročia Slovenského
národného povstania sa uskutočnilo slávnostné zahájenie stavby Domu umenia v Piešťanoch.
Stavba je umiestnená na kraji parku v Gottwaldových sadoch neďaleko amfiteátru.
Vyše 4.500 občanov Piešťan a okolia sa zúčastnilo aktu položenia základného kameňa
na výstavbu Domu umenia. Manifestačné zhromaždenie privítal predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman. Privítal súdruha Viliama Šalgoviča,
predsedu Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska, súdruha Jozefa Šepeľu, vedúceho tajomníka Okresného výboru Komunistickej
strany Slovenska v Trnave, vedúceho delegácie sovietskych partizánov, priamych účastníkov
Slovenského národného povstania súdruha P.P. Duchovského a súdruha Jozefa Tomašoviča,
predsedu Okresného národného výboru v Trnave. Slávnostný prejav predniesol námestník
ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky Dr. Jozef Mravík.
Do základného kameňa bola uložená zakladacia listina Domu umenia tohto obsahu:
„Stavba tohoto Domu umenia v Piešťanoch je slávnostne začatá na počesť 30. výročia
Slovenského národného povstania, ktoré bolo vyvrcholením národno-oslobodzovacieho
zápasu slovenského ľudu, v boji upevnilo československo-sovietske priateľstvo a významnou
mierou prispelo k obnoveniu spoločného štátu dvoch bratských národov Čechov a Slovákov.
Základné údaje stavby: Investičný náklad stavby: 58,639.000 Kčs. Počet miest pre

návštevníkov: 705 stoličiek, z toho 630 v hlavnej sále, 75 v malej sieni.
Rok začatia výstavby – 1974.
Ústredným investorom je Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
Investorom a užívateľom Domu umenia v Piešťanoch je Slovenská filharmónia Bratislava.
Projektovú dokumentáciu vypracoval Študijný projektový a typizačný ústav Bratislava.
Priamu investorskú činnosť vykonáva Inžiniersko-projektová organizácia Stavoinvesta
Bratislava, stredisko Trnava. Stavbu budú realizovať nasledovné organizácie: Pozemné
stavby národný podnik Trnava – stavebno-montážne práce. Slovenská požičovňa filmov
Bratislava – kinotechniku. Tesla – Bratislava elektroakustiku. Divadelná služba Újezd
u Brna – javiskové zariadenie. Drevovýroba Piešťany – interiéry.
Táto zakladacia listina je slávnostne uložená do základného kameňa dňa 31. augusta
1974. Účastníci uloženia zakladacej listiny a začatia výstavby vyjadrujú želanie, aby Dom
umenia slúžil občanom i návštevníkom mesta Piešťan ako stánok hudobného, divadelného,
filmového a výtvarného umenia a poskytoval optimálne podmienky pre kultúrny rozvoj
našej socialistickej spoločnosti“.
Symbol mesta Piešťany
Barlolamač
Mesto Piešťany

Minister kultúry Slovenskej
socialistickej republiky.
Predseda Mestského národného
výboru Piešťany
Riaditeľ
Slovenskej filharmónie Bratislava
Riaditeľ
Študijného projektového a typizačného
ústavu Bratislava
Riaditeľ
Pozemných stavieb národný podnik
Trnava.

Vyznamenanie
Dňa 5. septembra 1974 bolo pri príležitosti osláv 30. výročia Slovenského národného
povstania slávnostné zasadnutie plén Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska,
Mestského výboru národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a Mestského
národného výboru v Piešťanoch. Na slávnosti v liečebnom dome Slovan boli prítomní
predstavitelia krajských, okresných a miestnych politických a spoločenských orgánov, ako
i hostia zo Sovietskeho zväzu.
Za ocenenie zásluh v Slovenskom národnom povstaní a v boji proti fašizmu dostalo
158 občanov z Piešťan a okolia „Pamätnú medailu 30. výročia Slovenského národného
povstania“. Boli to:
Ján Ábel, Jiřina Ábelová, Ján Adamec, Ján Antal, Emil Augustin, Róbert Balek, Tibor

Bardiovský, Jozef Bartovic, Ján Bašniak, Peter Bednárik, Alojz Beníček, Vojtech Benka,
Vladimír Beer, Ferdinand Berinský, Herman Bodor, Štefan Borik, Juraj Borodáč, Jozef
Brlaj, Vladimír Brna, Ján Búda, Štefan Bulík, Ján Caňo, Štefan Čerhýt, Štefan Čermák,
Milan Čistý, Ján Čop, Gustáv Čúzy, Ján Daňo, Jozef Ďurka, Ján Fano, Jaroslav Farka, Ján
Filo, Ľudovít Fodor, Viliam Fric, Milan Gollwitzer, František Gagala, Ľudovít Grznár, Jozef
Galovič, Štefan Grúň, Anton Gloss, Rudolf Habán, Ján Hanic, Štefan Hanic, Štefan Havlík,
Jozef Hladký, Jozef Holička, Vojtech Holý, Adalbert Homola, František Horváth, Menhard
Hrebík, Juraj Chorváth, Ján Chlapík, Jozef Jančo, Ján Juríček, František Kapitán, Štefan
Kaprálik, Štefan Klimčík, Pavol Kľučovský, Rudolf Kollárik, Rudolf Kovalinka, Štefan
Kovalinka, Ondrej Koštial, Anna Kováčiková, Július Kovalčík, Jozef Králik, Jozef Križák,
Viktor Krátky, Štefan Kubáň, Štefan Kubo, Alojz Kučera, Štefan Kuropka, Štefan Kubo,
Milan Lysý, Jozef Maco, Jozef Marinkovič, Emil Markech, Adam Marko, Matej Mazák,
Emil Melicher, Rudolf Melicher, Ján Mesíček, Bertold Miček, Ladislav Mihálik, Mikuláš
Mihálik, Ján Mikuš, Adam Mitana, Peter Morávka, Štefan Minárik, Alojz Námer, Pavol
Novák, Jozef Ondris, Ján Oprenčák, Filip Oríšek, Rudolf Pavelka, Filip Padúch, Juraj Palkech,
Emil Pánik, Ján Papšo, Jozef Paserín, Jozef Piačka, Alojz Pinkalský, Ján Pobiecký, Peter
Poprac, Augustín Potrok, Michal Poturnaj, Valér Pyšný, Pavol Rubaninský, Rudolf Rusnák,
Peter Rusnák, Jozef Rehuš, Ján Samaš, Jozef Samuhel, Jozef Slíž, Bartolomej Sedlák, Ján
Sloboda, Jozef Snoha, Ján Sodoma ml., Alojz Soldán, Emil Somora, Florián Sroka, Ján
Stolár, Štefan Stračár, Ervín Straka, Štefan Stanko, Imrich Svitek, Július Šafránek, Štefan
Ševčík, Eugen Šimovič, Štefan Šípka, Pavol Škodáček, Ľudovít Šlahor, Valentín Šulek,
Róbert Štuchal, Viliam Švec, Ján Tadial, Juraj Tóth, Michal Tomko, Vidor Topolčanský,
Jozef Tomkovič, Viliam Toráč, Ľudovít Torma, Ján Tomlan, Vladimír Turan, Anton Trnkus,
Ján Valapka, Ľudovít Vitko, Ján Zelka, Ján Židek, Ján Žitňanský, Irena Žideková, Ján Žlnay,
Vít Magula, Jozef Masaryk, Bertold Miček.
Návšteva z Heinoly
V dňoch 15. až 21. septembra 1974 navštívila naše mesto delegácia z družobného fínskeho
mesta Heinola. Delegáciu viedla Pirkko Anneli Torvikoski. Členmi delegácie boli Esko
Kalevi Leinonen, Jarkko Toivo Julius Paronen, Reijo Kalevi Anvinen a Urho Enald Salminen.
Delegácia z Heinoly navštívila národný podnik Trikota vo Vrbovom, Majoliku v Modre,
podnik Tesla, Mlyny a cestovinárne, Strednú technickú poľnohospodársku školu a niektoré
zariadenia Mestského národného výboru v Piešťanoch. Fínski hostia si s veľkým záujmom
prezreli aj zariadenia Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Delegácia bola prijatá aj na Okresnom národnom výbore v Trnave, kde ju za stranícke
a štátne orgány prijal predseda Okresného národného výboru súdruh Tomašovič.
Nový podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
Na plenárnom zasadnutí Mestského národného výboru v Piešťanoch dňa
30. októbra
1974 bol zvolený za podpredsedu a člena rady Mestského národného výboru v Piešťanoch
poslanec súdruh Igor Kováčik.
Menovaný doposiaľ pracoval v národnom podniku Chirana na Vrbovskej ceste v Piešťanoch
ako vedúci pracovník.

Oslavy 26. výročia Februárového víťazstva
V podnikoch, závodoch, inštitúciách a na školách sa konali v dňoch 22. a 25. februára 1974
oslavy z príležitosti 26. výročia víťazstva československého pracujúceho ľudu.
Vyvrcholením osláv Víťazného februára bola slávnostná akadémia, ktorá sa konala
v liečebnom dome Slovan 25. februára o 19.30 hodine. Zúčastnili sa jej delegácie politických
a spoločenských organizácií Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, ako
i pracujúcich zo závodov, podnikov a z rôznych inštitúcií.
Slávnostný prejav na oslavách Víťazného februára predniesol súdruh Dušan Havlík, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska. V ňom pripomenul význam historického
víťazstva nášho pracujúceho ľudu vo februári 1948. Tiež ocenil súčasné budovateľské
úspechy nášho ľudu, ktoré dosiahol pod vedením Komunistickej strany Československa.
Po slávnostnom prejave nasledoval kultúrny program, ktorý pripravila Stredná
poľnohospodárska technická škola v Piešťanoch so svojimi žiakmi.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Mestský výbor Slovenského zväzu žien v Piešťanoch usporiadal z príležitosti osláv
Medzinárodného dňa žien tradičný aktív, ktorý sa konal dňa 5. marca 1974 v odpoludňajších
hodinách na Malej scéne Ivana Krasku. Na aktíve sa zúčastnili zástupcovia politických
a spoločenských organizácií a členky Slovenského zväzu žien z piešťanských závodov.
Kultúrne a spoločenské stredisko pripravilo pre Mestský výbor Slovenského zväzu žien
5. marca 1974 o 19.30 hodine veselý estrádny program s bratislavskými umelcami pod
názvom „Dobrý večer pre vás“.
29. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 29. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa konali dňa 3. apríla 1974.
Z príležitosti osláv 29. výročia sa v tento deň konala v liečebnom dome Slovan slávnostná
akadémia.
Slávnostný prejav predniesol súdruh Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Z príležitosti 29. výročia oslobodenia Piešťan zaslal Magag Unanovič Petrosjan, čestný
občan nášho mesta, list redakcii časopisu Piešťany, v ktorom pozdravil občanov nášho mesta
a blahoželal im k 29. výročiu oslobodenia Piešťan.
104. výročie narodenia V.I. Lenina
Oslavy 104. výročia narodenia Vladimíra Iľjiča Lenina sa konali v Piešťanoch dňa 22. apríla
1974.
V ten deň sa konala o 19.30 hodine v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia. O živote
a historickom diele V.I. Lenina predniesol slávnostný referát súdruh Dušan Havlík, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
V kultúrnej časti slávnostnej akadémie účinkoval spevácky súbor Lúčnica.
Oslavy 1. a 9. mája
Oslavy 1. mája, medzinárodného Sviatku práce sa v roku 1974 začali už 30. apríla
v popoludňajších hodinách a to veselicou a stavaním májov.
Dňa 1. mája 1974 o 6.00 hodine ráno bol slávnostný budíček. O 9.00 hodine bol zraz

manifestujúcich v priestoroch parkoviska na ulici kpt. Jána Nálepku a v priľahlých uliciach.
Účastníkov prvomájových osláv privítal súdruh Dušan Havlík, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Potom nasledoval slávnostný prejav o význame 1. mája, ktorý predniesol Dr. Šnajdár, člen
predsedníctva Západoslovenského krajského výboru Komunistickej strany Slovenska.
Manifestácia pracujúcich sa ukončila slávnostným sprievodom okolo tribúny po ulici
Pavlovovej po kino Moskva.
Májový sprievod trval vyše dvoch hodín a kráčalo v ňom okolo 23.000 občanov Piešťan
a okolia.
O 11.00 hodine sa začala prvomájová veselica na námestí Duklianskych hrdinov. O 14.00
hodine bol koncert krojovanej hudby pred Pro Patriou na Kúpeľnom ostrove a o 15. hodine
vystúpil Valašský národopisný súbor piesní a tancov Zašovjan v prírodnom amfiteátri.
Oslavy 9. mája 1974
Oslavy sa konali v dňoch 8. a 9. mája. Dňa 8. mája 1974 o 14.00 hodine bol zraz delegácií zo
závodov, úradov a škôl s vencami na nádvorí Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Na námestí Slovenského národného povstania bolo zhromaždenie pracujúcich, mládeže,
príslušníkov armády a občanov. Slávnostný prejav predniesol súdruh Ján Urda, predseda
Mestského výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Piešťanoch. Zdravicu sovietskemu
ľudu prečítal súdruh Ján Belan, predseda Mestského výboru Zväzu československosovietskeho priateľstva.
Potom nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku Oslobodenie na námestí Slovenského
národného povstania. Dňa 9. mája o 11.00 hodine bol koncert krojovanej hudby v hudobnom
pavilóne a o 15.00 hodine vystúpil v amfiteátri Poddukliansky súbor piesní a tancov.
XIX. Piešťanský festival
XIX. Piešťanský festival prebiehal od 13. júna do 26. júla 1974. Jeho 19 festivalových
podujatí videlo okolo 16.000 divákov.
Program XIX. Piešťanského festivalu bol tento:
Štvrtok 13. júna 1974: Fanfárový koncert na veži. Účinkoval fanfárový súbor Konzervatória
Bratislava. Zelená veža liečebného domu Slovan o 21.00 hodine.
Piatok 14. júna 1974: Slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu 1974. Otváracím
predstavením festivalu bol balet Arama Chačaturjana Gajané v podaní Slovenského
národného divadla v Bratislave.
XIX. Piešťanský festival slávnostne otvoril súdruh Viliam Herman, predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch. Amfiteáter o 20.00 hodine.
Sobota 15. júna 1974: Moravská filharmónia, Olomouc. Dirigent: Jaromír Nohejl. Program:
B. Smetana – Má vlast. Slovan o 20.00 hodine.
Utorok 18. júna 1974: Piešťanský festival deťom. Mark Twain: Princ a žobrák, muzical.
Nová scéna Bratislava. Amfiteáter o 11.00 a 15.00 hodine.
Štvrtok 20. júna 1974: Slovenská filharmónia. Dirigent: Dr. Ľudovít Rajter. Sólista: Burkhardt
Glaetzner, hoboj, Nemecká demokratická republika. Slovan o 20.00 hodine.
Piatok 21. júna 1974: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica. Eugen Suchoň:
Krútňava, opera. Amfiteáter o 20.00 hodine.
Streda 26. júna 1974: Slovenský komorný orchester. Slovan o 20.00 hodine.

Štvrtok 27. júna 1974: Mládežnícky koncert, Štátna filharmónia Košice. Dirigent: Bystrík
Režucha. Slovan o 20. hodine. Sólista: Valentín Fejgin, čelo, Sovietsky zväz.
Sobota 29. júna 1974: Divadlo Oldřicha Stibora, Olomouc. Bedřich Smetana: Dve vdovy,
komická opera. Amfiteáter o 20. hod.
Štvrtok 4. júla 1974: Slovenská filharmónia. Dirigent: Dr. Václav Smetáček. Sólista: Carlo
Chiarappa, husle, Taliansko. Slovan o 20.00 hodine.
Piatok 5. júla 1974: Divadlo J.G. Tajovského, Banská Bystrica. Giuseppe Verdi: Othello,
opera. Amfiteáter o 20.00 hodine.
Streda 10. júla 1974: Symposium musicum, Praha. Hlohovec o 20.00 hodine.
Sobota 13. júla 1974: Štátny symfonický orchester Gottwaldov. Dirigent: Rostislav Hališka.
Sólistka: Zlata Feler, klavír, Juhoslávia. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 18. júla 1974: Klavírny recitál. Lars Roos, Švédsko. Slovan o 20.00 hod.
Sobota 20. júla 1974: Tátraiho komorný orchester, Budapešť. Sólista: Marián Lapšanský,
klavír. Slovan o 20.00 hodine.
Štvrtok 25. júla 1974: Panochovo kvarteto, Praha. Slovan o 20.00 hodine.
Piatok 26. júla 1974: Slávnostné zakončenie Piešťanského festivalu 1974. Štátny symfonický
orchester Gottwaldov. Dirigent: Zdeněk Bílek. Sólisti: Oľga Parchomenko, husle, Sovietsky
zväz; Pavol Kováč, klavír. Slovan o 20.00 hodine.
XIX. Piešťanský festival odznel na počesť osláv 30. výročia Slovenského národného povstania
a Roku českej hudby. Pri tejto príležitosti sa uviedla premiéra V. symfónie „Partizánskej“
od Júliusa Kowalského, ktorý získal aj prvú cenu v hudobnej súťaži „Cena mesta Piešťan“.
Filmový festival pracujúcich 1974
Filmový festival pracujúcich v roku 1974 v Piešťanoch prebiehal v kine Moskva od 21. do
30. júna 1974.
Premietlo sa 10 filmov z najnovšej domácej i zahraničnej produkcie.
Boli to tieto filmy:
Trofej neznámeho strelca, slovenský film, Vidieť Neapol a ..., maďarský film, Naša slečna
Fred, anglický film, Apači, film z Nemeckej demokratickej republiky, Babie leto, bulharský
film, Ivan Vasiljevič mení povolanie, sovietsky film, On a ona, taliansky film, Major Hubal,
poľský film, Čo ďalej, doktor, americký film, Noc na Karlštejne, český filmový muzikál.
Návštevnosť festivalových filmov bola okolo 20 tisíc ľudí.
Na predstaveniach sa zúčastnili zahraničné delegácie predstaviteľov filmovej tvorby zo
Sovietskeho zväzu a Nemeckej demokratickej republiky, ktoré sprevádzali zástupcovia
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného frontu
a Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Dňa 24. júna 1974 na premietaní filmu Apači z Nemeckej demokratickej republiky sa zúčastnil
Joachim Waldstein, dramaturg filmu a na sovietskom filme Ivan Vasiljevič mení povolanie,
ktorý sa premietal 26. júna 1974, sa zúčastnili herečka Nataša Seleznevova a herec Leonid
Kuravlev. Patronáty nad Filmovým festivalom pracujúcich mali závody Tesla, Pozemné
stavby, Povodie Váhu, Chirana, Mlyny a cestovinárne a ďalšie.
Súťaž o „Cenu mesta Piešťan“
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vypísala v auguste 1973 z príležitosti
30. výročia Slovenského národného povstania súťaž na pôvodné hudobné dielo v obore

komorných skladieb všetkého druhu.
Do súťaže na pôvodné hudobné dielo o „Cenu mesta Piešťan“ došlo 29 diel od 17 autorov.
Porota menovaná Radou Mestského národného výboru v Piešťanoch na doporučenie Zväzu
slovenských skladateľov na čele s predsedom poroty súťaže zaslúžilým umelcom profesorom
Deziderom Kardošom vyhodnotila dňa 27. júla 1974 hudobné diela a konštatovala, že na
ceny navrhnuté skladby spĺňajú stanovené podmienky.
Prvú cenu „Cenu mesta Piešťan“ získal hudobný skladateľ Július Kowalski z Bratislavy za
Sláčikové kvarteto č. 4 a malú predohru pre symfonický orchester „Buffonesca piccola“.
Druhú cenu udelili hudobnému skladateľovi Jiřímu Matysovi z Brna za IV. sláčikové
kvarteto.
Tretiu cenu obdržal hudobný skladateľ Evžen Zámečník z Brna za Suitu pre dychové
kvarteto.
Diela budú uvedené na jubilejnom XX. Piešťanskom festivale. Ceny menovaným odovzdal
dňa 27. júla 1974 súdruh Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
na záverečnom koncerte Piešťanského festivalu.
Oslavy 30. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 30. výročia slávneho Slovenského národného povstania mali aj v Piešťanoch
slávnostný a dôstojný priebeh. Program osláv bol tento:
18. augusta 1974 vystúpil v amfiteátri o 15.00 hodine súbor piesní a tancov Lúčnica.
20. augusta 1974 bola otvorená výstava detskej kresby žiakov zo základných deväťročných
škôl, vypísaná Kultúrnym a spoločenským strediskom a Domovom mládeže v Piešťanoch.
Výstava sa konala na Malej scéne Ivana Krasku pod heslom „Slovenské národné povstanie
očami detí“.
21. augusta 1974 bola na Malej scéne Ivana Krasku prednáška na tému: Slovenské národné
povstanie – zdroj poučenia pre súčasnosť.
22. augusta 1974 vystúpil v liečebnom dome Slovan o 19.30 hodine Piatnického súbor piesní
a tancov zo Sovietskeho zväzu.
23. augusta 1974 o 19.30 bolo vo výstavnej sieni v Balnea Palace literárno-hudobné pásmo
pod názvom „Piesne z hôr“. Účinkovali členovia bratislavských divadiel.
27. augusta 1974 bola na Malej scéne Ivana Krasku o 19.30 hodine prednáška na tému
„Ženy v Slovenskom národnom povstaní“. Prednáška bola spojená s programom „Víťazné
ohne vďaky“.
28. augusta 1974 o 19.30 hodine bolo na Malej scéne Ivana Krasku literárno-hudobné pásmo
„Chlieb každodenný partizánsky“.
30. augusta 1974 oslavy pokračovali pod heslom „Na slávu hrdinov Slovenského národného
povstania“. O 19.30 bol príchod štafety Slovenského národného povstania po Váhu. Na
brehu Váhu bola založená partizánska vatra spojená s kultúrnym programom. O 20.30 bol
veľký ohňostroj nad Váhom.
Dňa 31. augusta boli Piešťany slávnostne vyzdobené zástavami a transparentami. V ten
deň oslavy 30. výročia Slovenského národného povstania v našom meste vyvrcholili.
O 9.30 hodine bola manifestácia pracujúcich na námestí Slovenského národného povstania.
Manifestáciu otvoril súdruh Dušan Havlík, predseda Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska. Slávnostný prejav predniesol predseda Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie
Komunistickej strany Slovenska súdruh Viliam Šalgovič. O 10.00 hodine nasledoval pietny

akt kladenia vencov k pomníkom.
Vyvrcholením osláv bolo položenie základného kameňa na výstavbu Domu umenia, kde
slávnostný prejav predniesol námestník ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Dr. Jozef Mravík. V odpoludňajších hodinách potom vyše 3.200 návštevníkov sledovalo
v prírodnom amfiteátri vystúpenie Súboru piesní a tancov Slovenského ľudového umeleckého
kolektívu.
Oslavy 30. výročia Slovenského národného povstania v našom meste boli dôkazom, že
Slovenské národné povstanie je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a naši pracujúci
odkaz povstania napĺňajú činmi. Aj obyvatelia Piešťan privítali 30. výročie Slovenského
národného povstania statočnou a obetavou prácou. K tomuto významnému výročiu bol
prijatý Celomestský socialistický záväzok. V rámci tohto záväzku podniky, organizácie
a školy zvýšili aktivitu na svojich pracoviskách a organizovaním brigád prispeli významnou
mierou k ďalšiemu skrášleniu a zveľadeniu nášho mesta.
Oslavy 57. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
Program osláv 57. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Piešťanoch v roku
1974 bol tento:
5. novembra 1974: O 16.00 hodine bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava
„Sovietski maliari v Piešťanoch“.
6. novembra 1974: o 14.00 hodine bola manifestácia pracujúcich na námestí Slovenského
národného povstania. Slávnostný prejav o význame Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii
predniesol súdruh Jozef Tomašovič, predseda Okresného národného výboru v Trnave.
Večer o 19.30 hodine sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia z príležitosti
osláv 57. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Slávnostný prejav predniesol
súdruh Dušan Havlík, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch a zdravicu sovietskemu ľudu prečítal súdruh Ján Belan, predseda Mestského
výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva. Nasledoval kultúrny program,
v ktorom účinkoval spevácky súbor Lúčnica.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Oslavami 57. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie bol otvorený Mesiac
československo-sovietskeho priateľstva. Mal bohatý kultúrny program.
7. novembra 1974 bola o 14.00 hodine na Malej scéne Ivana Krasku prednáška na tému
„Význam podpísania zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci
medzi Československou socialistickou republikou a Sovietskym zväzom“. Na Malej scéne
Ivana Krasku sa v rámci Mesiaca uskutočnili ešte tieto podujatia:
13. novembra 1974 obvodné kolo „Na garmoške zahrali“. 19. novembra 1974 sa uskutočnil
vokálny koncert sovietskej sopranistky I. Saltykovovej-Melnikovovej, 21. novembra 1974
prebehlo pre stredné školy literárno-hudobné pásmo „Je taký človek sovietsky“.
26. novembra 1974 sa konala celomestská súťaž pionierov „Krajina priateľov“.
3. decembra 1974 o 14.00 hodine bol kvízový program pre žiakov stredných škôl v Piešťanoch.
Kvízový program bol spojený s výstavou sovietskej literatúry.
6. decembra 1974 o 9.00 a 11.00 hodine sa uskutočnilo literárno-hudobné pásmo „Odkazy“
pre stredné školy.
Dňa 12. decembra 1974 sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia z príležitosti

31. výročia uzavretia Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi
Československou socialistickou republikou a Sovietskym zväzom. V kultúrnom programe
účinkovali žiaci Gymnázia a Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Piešťanoch.
Slovenské národné povstanie vo výtvarnom prejave detí
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch a Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch
vypísali začiatkom roku 1974 pre základné deväťročné školy v Piešťanoch výtvarnú súťaž
a to pre všetky triedy na tému „Slovenské národné povstanie vo výtvarnom prejave detí“.
Do súťaže sa prihlásili všetky deti základných deväťročných škôl v Piešťanoch s množstvom
výtvarných prác rôznej techniky. V máji 1974 sa zišla v dome pionierov a mládeže porota
k hodnoteniu súťaže. Predsedom poroty bola akademická maliarka Margita Štrbíková
a členom poroty bol aj známy ilustrátor a grafik Drahomír Mrázek.
Súťaž bola vyhodnotená nasledovne: I. kategória 1. až 3. ročník: Prvá cena Roman Lehuta
z 2. triedy na V. ZDŠ. Ďalšie ceny získali žiaci Kováč, Ďurajová, Dedík a Sláma.
II. kategória 4. až 6. ročník: Prvá a druhá cena neboli udelené. Ďalšie ceny získali Berecká,
Uváčiková, Milan Derco. Igor Nedelka, Karol Švík, Eva Halámiková.
III. kategória 7. až 9. ročnik: Prvá cena Ján Chudy zo VII. C triedy z I. Základnej deväťročnej
školy a Jozef Podolský zo VI. Základnej deväťročnej školy. Ďalšie ceny získali žiaci Holbay,
Hrdinová, Vojaček, Demčuková. Ľudmila Antálová zo IV. Základnej deväťročnej školy
získala mimoriadnu cenu za reliéf.
Okrem týchto výtvarných práce, ktoré získali ceny, porota vybrala ešte ďalšie práce, ktoré
boli vystavené na výstave „Slovenské národné povstanie očami detí“ na Malej scéne Ivana
Krasku v rámci osláv 30. výročia Slovenského národného povstania.
Medzinárodné sympózium v technikách dreva
Medzinárodné sympózium v technikách dreva v roku 1974 prebiehalo od 1. júla do 31.
augusta 1974 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch. Na tomto výtvarnom
podujatí sa stretli výtvarníci zo Sovietskeho zväzu, Maďarska, Nemeckej demokratickej
republiky, Juhoslávie a z Československa.
Anna Goliášová-Drobná vytvorila plastiku „Kvet vďaky“, zaslúžilý umelec Litovskej
sovietskej socialistickej republiky Leonas Žuklys-Prano vytvoril plastiku „Oslobodenie“
a maďarský sochár Rajki Laszló vytvoril sochu, znázorňujúci ženu v národnom kroji
s názvom „Radosť z úrody“.
Medzinárodné maliarske sympózium
Medzinárodné maliarske sympózium v roku 1974 prebiehalo v Dome slovenských výtvarných
umelcov v Moravanoch nad Váhom od 1. septembra do 31. októbra 1974.
Sympózia sa zúčastnili títo umelci: národný umelec Nadir Abdurachmanov zo Sovietskeho
zväzu, Lajoš Áron-Nagy z Maďarska, Eberhard Busch z Nemeckej demokratickej republiky,
Vasile Varga z Rumunska, Michal Studený z Bratislavy a zaslúžilý umelec Vladimír
Vestenický z Bratislavy. Umelci – maliari zanechali v Moravanoch celkom 15 významných
diel.
Medzinárodné maliarske sympózium v roku 1974 sa zaoberalo témou protifašistického
odboja národov a jeho víťazných výdobytkom z príležitosti 30. výročia Slovenského
národného povstania.

Protifašistický odboj v sochárskom prejave
Pod týmto názvom sa konal VII. ročník tradičnej výstavy „Socha piešťanských parkov“.
Výstavu, ktorá sa konala z príležitosti osláv 30. výročia Slovenského národného povstania,
slávnostne otvorila súdružka Mária Barančíková, predsedníčka komisie školstva a kultúry
Mestského národného výboru.
Slávnostný prejav na vernisáži výstavy dňa 12. júla 1974 povedal súdruh Štefan Orlík,
člen predsedníctva Slovenského ústredného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov.
V interiéri zimnej záhrady Balnea Palace a v priestoroch parku na Kúpeľnom ostrove sa
vystavovali diela od 23 autorov. Interiérová časť výstavy obsahovala 45 plastík a 30 medailí,
exteriérová 21 plastík. Výstava trvala od 12. júla do 30. septembra 1974.
Najväčšiu pozornosť domácich i zahraničných návštevníkov výstavy upútali diela týchto
umelcov: Valerián Vavro – Roky hrôzy, Ervín Staník – To je vojna, Vojtech Löffler – Matka
s dieťaťom, Alexander Trizuljak – Víťazný bojovník a Portrét Mirka Nešpora, Klára Pataki
– Pozdrav triedy, Ladislav Snopek – Partizánske stretnutie, Anna Goliášová-Drobná – Kvet
Povstania, Rudolf Pribiš – Detail z dverí pamätníka Sovietskej armády na Slavíne, Milan
Struhárik – Plamene povstania, Ján Kulich – Podobizeň armádneho generála Ludvíka
Svobodu, Otakar Čičatka – V družbe a v boji.
Dňa 23. septembra 1974 zasadala v Piešťanoch porota pre udelenie cien z výstavy. Ceny a to
v rovnakej výške 5.000 Kčs boli udelené týmto autorom: akademickému sochárovi Andrejovi
Goliášovi za tvorbu medailí, akademickému sochárovi Jozefovi Kostkovi za dielo „Obranca
Slovenského národného povstania“, akademickému sochárovi Milanovi Struhárikovi za 3
plastiky „Plamene Povstania, Oslobodená zem, Mier“ a akademickému sochárovi Emilovi
Venkovovi za „Podobizeň národného umelca Andreja Bagara“.
Komisárkami výstavy boli Dr. Ľ. Peterajová a promovaná historička Ľ. Belohradská.
Výstava Tri generácie
Dňa 18. októbra 1974 bola v zimnej záhrade Balnea Palace otvorená celoslovenská výstava
fotografií pod názvom Tri generácie. Pod týmto názvom prebiehalo I. Celoslovenské bienále
J.M. Petzvala, ktoré bolo tematickou výstavou k Slovenskému národnému povstaniu.
Výstava mala tri časti, Človek a jeho život, Krajina a životné prostredie, Deň účastníka
Slovenského národného povstania. Úlohou výstavy Tri generácie bolo zobraziť generáciu,
ktorá so zbraňou v ruke bojovala za slobodu a obnovenie Československej republiky proti
fašistickým okupantom a domácim zradcom, ako aj zobraziť nasledujúce dve generácie,
ktorí už mierovou prácou napĺňajú odkaz slávneho Povstania.
O výstavu bol veľký záujem a trvala do 3. novembra 1974.
Výstavy v roku 1974
Okrem tradičnej výstavy „Socha piešťanských parkov“ boli aj v roku 1974 usporiadané
individuálne výstavy a to prevažne na Malej scéne Ivana Krasku.
V prvej polovici januára bola výstava z tvorby Ctibora Krčmára. Od 18. do 27. januára 1974
bola výstava „25 rokov automotoklubu“.
Od 22. februára do 28. marca 1974 trvala výstava obrazov významného českého maliara
minulého storočia Antonína Slavíčka.
Od 6. do 25. apríla 1974 bola výstava fotografií Africké umenie, jej usporiadateľom bolo
UNESCO. Od 26. apríla do 20. mája bola výstava obrazov členov výtvarného krúžku

Kultúrneho a spoločenského strediska. Výstava bola inštalovaná z príležitosti osláv 30.
výročia Slovenského národného povstania.
Od 23. mája do 5. júna 1974 prebiehala výstava „Slovenské národné povstanie vo výtvarnom
prejave detí“.
Od 7. do 14. júna 1974 bola výstava hudobných nástrojov.
Od júla do septembra 1974 bola nainštalovaná v zimnej záhrade Balnea Palace a v parku
Kúpeľného ostrova sochárska výstava „Protifašistický odboj národov v sochárskom prejave“.
Výstava bola z príležitosti osláv 30. výročia Slovenského národného povstania.
Od 18. októbra do 6. novembra 1974 bola v zimnej záhrade Balnea Palace celoslovenská
výstava fotografií Tri generácie. Od 1. do 20. októbra 1974 bola na Malej scéne Ivana Krasku
výstava obrazov poslucháčov Akadémie výtvarných umení vo Varšave.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch uskutočnilo v roku 1974 celkove 207
podujatí s návštevnosťou 133.501 osôb. V spolupráci so spoločenskými organizáciami
Národného frontu sa úspešne podieľalo na významných štátno-politických akciách ako
boli 26. výročie Februára, 29. výročie oslobodenia nášho mesta, sviatok 1. mája a 29.
výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, 30. výročie Slovenského národného
povstania, Mesiac československo-sovietskeho priateľstva. Najväčší dôraz sa kládol na
oslavy 30. výročia Slovenského národného povstania. Kultúrne a spoločenské stredisko pri
tejto príležitosti pripravilo osobitný program svojej činnosti, ktorý vychádzal z revolučného
odkazu Slovenského národného povstania a zameriaval sa hlavne na mladú generáciu, ktorej
dnešný šťastný život pripravili svojimi hrdinskými činmi aj bojovníci slávneho Slovenského
národného povstania.
K oslavám 30. výročia Slovenského národného povstania pripravilo Kultúrne a spoločenské
stredisko prednášky, výstavy, programy, súťaže, sympóziá a iné podujatia a akcie.
Uskutočnilo sa 8 cyklov Ľudových akadémií s počtom 44 prednášok a s návštevou 7.350
osôb. Úspešná činnosť sa prejavila na poli estetickej výchovy mladých ľudí poriadaním
výchovných koncertov, ktorých bolo 70 s účasťou 9.775 návštevníkov.
Bohatá kultúrna činnosť sa prejavila v letných mesiacoch roku 1974 uskutočnením 30
divadelných predstavení a 27 estrádnych podujatí na dobrej umeleckej úrovni. Na vysokej
umeleckej úrovni boli akcie celoslovenského významu ako boli Západoslovenské folklórne
slávnosti, tradičný Piešťanský festival, Mierové slávnosti, sochárska výstava „Protifašistický
odboj národov“ a medzinárodné výtvarné sympóziá.
V roku 1974 bola významná aj kurzová činnosť. Jazykové, hudobné a praktické kurzy
Kultúrneho a spoločenského strediska navštevovalo okolo tisíc poslucháčov.
Dom pionierov a mládeže
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch v roku 1974 uskutočňoval svoju činnosť v štyroch
oddeleniach a to v oddelení masovopolitickom a kultúrno-estetickom, v oddelení vedy
a techniky, v oddelení telovýchovy a v oddelení turistiky a športu. Všetky oddelenia
pracovali v troch základných oblastiach činnosti a to v oblasti masovopolitickej, metodickej
a záujmovej.
V školskom roku 1973/74 sa uskutočnilo 67 masovopolitických podujatí s návštevnosťou
3077 pionierov a 970 účastníkov z radov mládeže.

Úspešne pracovali najmä záujmové krúžky v počte 23, ktoré viedlo 23 pracovníkov. Celková
účasť v krúžkoch v roku 1973/74 bola 7.924 pionierov.
Letná činnosť pionierov a mládeže sa niesla pod názvom Pionierske leto 1974. V jeho rámci
sa činnosť zameriavala hlavne k oslavám 25. výročia Pionierskej organizácie a 30. výročia
Slovenského národného povstania. Uskutočnilo sa 30 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo
2.700 pionierov a mládeže. Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch mal v roku 1974 sedem
stálych zamestnancov. Riaditeľkou je súdružka Marta Trgiňová.
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch udelila dňa 27. septembra 1974 Domu
pionierov a mládeže Medailu za zásluhy o socialistický rozvoj mesta.
Balneologické múzeum
V roku 1974 navštívilo Balneologické múzeum v Piešťanoch okolo 20.000 návštevníkov,
z toho bolo 169 školských a ostatných hromadných výprav. Vlastné tržby v roku 1974 činili
23.100 Kčs, náklady 474.000 Kčs.
V rámci publikačnej činnosti vyšla brožúrka „O podivuhodných vodách Uhorska“, ktorú
napísal humanistický učenec Juraj Wernher roku 1549. Latinský preklad pochádza od
viacerých autorov – odborníkov a historikov.
V roku 1974 inštalovalo Balneologické múzeum 4 výstavy s politickou tematikou a trvalú
expozíciu „Piešťanskí letci“. Pre I. a III. Základnú deväťročnú školu nainštalovali pracovníci
múzea červené kútiky. Pre pacientov v liečebných domoch odznelo 34 prednášok a 12 pre
pionierov. Múzeum previedlo 169 odborných výkladov. Vypracovalo návrh na inštaláciu
dejín Komunistickej strany Československa v Piešťanoch ako trvalú expozíciu múzea.
Mestská ľudová knižnica
Ku dňu 31. decembra 1974 činil knižný fond Mestskej ľudovej knižnice v Piešťanoch
53.869 zväzkov. V roku 1974 bolo 197.556 výpožičiek, počet čitateľov bol 7.035. Tržby od
čitateľov boli 32.958 Kčs, náklady na knižnicu 382.700 Kčs.
Kino Moskva
V roku 1974 sa premietlo v kine Moskva 1.447 filmov, ktoré navštívilo 237.856 osôb. Tržby
v roku 1974 činili 1,611.446 Kčs.
V roku 1974 boli tieto premiéry filmov:
Popoludňajšia láska, Jakou barvu má láska, Výstrel v priesmyku, Zlá noc, Juliana, Výstrely
v Mariánskych Lázňach, Odveta, Klauni, Traja a jeden zaľúbený, Skrytý prameň, Siedma
guľka, Divočina patrí levom, Anatómia lásky, Piati z neba, Človek z druhej strany, Tváre
v pološere, Sedem havranov, Povesť o striebornej jedli, Nadežda, Tři nevinné, Kvetinárka,
Delfín a fotografista, Veliteľ šťastnej šťuky, Ten ničomný chlapec, Stará panna, Žiť láskou,
Zločin v modré hvězde, Kočovní muzikanti, Bez motívu, Prípad z dávno minulých dní,
Milenci v roce jedna, Bež, aby ťa chytili, Vzplanutí ohně, Pekný charakterný Talian
v Austrálii hľadá krajanku za účelom sobáša, Zatykač na kráľovnú, Putovanie s Jakubom,
Hroch, Prípad krásnej nerestnice, Týždeň bláznov, Lekce muži s granátmi, Motýle, Peru
– história a súčasnosť, Čierny svadobný deň, Lidé z metra, Prípad Mattei, Tam, kde je
Váš domov, Koperník, Búrlivé výšiny, Trofej neznámeho strelca, Vidieť Neapol a ..., Naša
slečna Fred, Apači, Babie leto, Ivan Vasiljevič mení povolanie, On a ona, Noc na Karlštejne,
Major Hubal, Čo ďalej, doktor, Vetrné more, Kriminálka na horách i na mori, Nákova alebo

kladivo, Kto miluje zem, Macocha, Vysoká modrá zeď, Štyri kľúče, Muž na svojom mieste,
Osud jménem Kamila, Od víťazstva k víťazstvu, Laia, Veronika, Pán Hulet ide na výstavu,
Španielky v Paríži, Osudová hliadka, Zlomená podkov, Fialový agát, Do zbrane, kuruci,
Explózia, Mortadella, Boj proti tieňom, Nemocnica, Čierne mesto, Atentát v Paríži, Šach
kráľovnej diamantov, Milovať človeka, Mimoriadny vlak, Monológ, Gott mit uns, Úhor,
Deň slnovratu, Výdych, Odhalenie, Kupujeme chatu, Cigáň, Ty a ja, Maska, V pralese
nie sú hviezdy, Mäsiar, Tichá dohoda, Dotyk lásky, Po stopách krvi, Pavlínka, Svadba,
Veselí chlapíci, Strom poznania, V každom pokoji žena, Vtedy na Tichom oceáne, Wolz,
Po stopách tajomstva, Spálené stodoly, Životná šanca, Kráľ púšte z Brandenburgu, Aká to
rozkošná vojna, Chodec, Ring, Kde nezvíťazí smrť, Sen lásky, Mánia, Kruh sa uzatvára,
Slečna Golém, Mataf, Mlčanie doktora Evansa, Legenda o Pavlovi a Pavle, Najlepší človek,
ktorého poznám, Lady a tramp, Morgiana, V oných rokoch, Kdo hledá zlaté dno.
Telovýchova a šport
V roku 1974 bolo v Piešťanoch sedem telovýchovných jednôt, ktoré mali spolu 27 oddielov
a Zväzarm s piatimi klubmi.
Telovýchovná jednota ŠK Piešťany
V roku 1974 mala 626 členov a 8 oddielov: Futbalový oddiel mal 264 členov. V roku 1974
úspešne si viedli dorastenci, ktorí sa dostali do I. dorasteneckej ligy. Basketbalový oddiel
mal 14 členov. Bol zaradený do druhej triedy a jeho činnosť bola úspešná. Pästiarsky oddiel
mal 5 členov a prosperoval vďaka trénerom Justovi a Sumerovi. Ľahkoatletický oddiel mal
62 členov. Dorastenecké družstvá sú zapojené do celoslovenskej súťaže.
Najúspešnejší z oddielu sú Javorka, Ing. Murín, Kevan, Ziel a Dzurák. Oddiel každoročne
organizuje v Piešťanoch tradičný Silvestrovský beh.
Kolkársky oddiel mal 110 členov. V roku 1974 oslavovali piešťanskí kolkári 25. výročie
kolkárenského športu v Piešťanoch. V roku 1974 si vybojovalo družstvo v zostave Ing.
Dengo, Dengo, Ďurina, Hanzl, Mankovecký, Rakovický a Sopko prvé miesto v tabuľke II.
ligy a tým aj postup do Slovenskej národnej ligy.
Oddiel vodného motorizmu mal 50 členov a je zaradený do reprezentačného mužstva
Československa. Najúspešnejším pretekárom oddielu je Jozef Král.
Oddiel vodného lyžovania mal 70 členov. Patrí medzi popredné oddiely v ČSSR. Jeho členovia
sú majstrami Československa, či už kategórii dorastu alebo dospelých. Najväčší úspech
dosiahla Miroslava Vodová, ktorá je už tretí raz absolútnou majsterkou Československa.
V dňoch 12. – 14. júla 1974 usporiadal oddiel preteky na jazere Čerenec vo Vrbovom.
Bojovali tu najlepší európski lyžiari o body v Európskom pohári vo vodnom lyžovaní. Pretek
bol zároveň i X. ročníkom Veľkej ceny Slovenska. Miroslava Vodová získala 2. a 3. miesto.
Turistický oddiel. V roku 1974 urobil nábor mladých členov a tým sa snaží zvýšiť svoju
športovú činnosť.
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany
Telovýchovná jednota Tesla Piešťany mala v roku 1974 7 oddielov. Hádzanársky oddiel.
Mal 178 členov. Družstvo mužov si vybojovalo v roku 1974 postup do II. ligy a tým si
zabezpečilo aj postup do Slovenskej národnej ligy. Dobré výsledky dosiahli i dorastenci
a dorastenky.

Volejbalový oddiel. Mal 78 členov. Družstvo mužov hrá v krajskom majstrovstve I. triedy.
Družstvo dorasteniek je účastníkom majstrovstva kraja. Oddiel ľadové hokeja. Mal 38
členov. Oddiel už viac rokov stagnuje. Perspektíva sa naskytne až po vybudovaní umelej
ľadovej plochy.
Jazdecký oddiel. Mal 48 členov. V roku 1974 usporiadal úspešný IV. ročník Ceny Piešťany.
Moderný päťboj. Mal 18 členov. Činnosť oddielu sa vyvíja úspešne.
Šachový oddiel. Mal 38 členov. Z nich najúspešnejší boli Jozef a Ivan Pobjecký, ktorí na
majstrovstvách republiky obsadili prvé a druhé miesto. Oddiel základnej telesnej výchovy.
Jeho členskú základňu tvorilo 45 žien.
Telovýchovná jednota Sĺňava
V roku 1974 mala 176 členov a 3 oddiely. Jachtársky oddiel. Mal 68 členov. V roku 1974
získali členovia oddielu v triede Cadet 5 prvých tried.
Kanoistický oddiel. Mal 74 členov a vyvíjal úspešnú činnosť. Miškovič, Pagáč, Trnka
a Janáček sú zaradení do reprezentačného mužstva Československa.
Oddiel vodnej turistiky mal 34 členov.
Telovýchovná jednota Kúpele Piešťany
V roku 1974 mala 582 členov a štyri oddiely: oddiel tenisový, oddiel plávania a vodného
športu, oddiel pozemného hokeja a oddiel nohejbalový. Tenisový oddiel mal 276 členov.
Na majstrovstvách západoslovenského kraja a tiež v rámci Slovenska dosiahli žiaci nášho
mesta prvé tituly vo všetkých kategóriách.
Oddiel plávania a vodného športu mal 230 členov. Pólisti sú v I. lige. Oddiel pozemného
hokeja má 38 členov. Bol vytvorený roku 1974. Družstvo žien bojuje o majstra Slovenska.
Nohejbalový oddiel mal 35 členov.
Telovýchovná jednota Bezovec
Telovýchovná jednota Bezovec mala v roku 1974 tri oddiely a 228 členov. Oddiel turistiky mal
80 členov, oddiel vodného lyžovania 20 členov, oddiel lyžovania 128 členov. Telovýchovná
jednota Bezovec sa stará o údržbu vlekov na Bezovci a každoročne organizuje akciu 100
jarných kilometrov.
Telovýchovná jednota Štart Piešťany
Má 34 členov. Jednota sa stará o zdravý vývin a výchovu mladej generácie v podniku
Piešťanka.
Telovýchovná jednota Družstevník Banka
V roku 1974 mala telovýchovná jednota Družstevník 116 členov a jeden oddiel – futbalový.
Oddiel má družstvo dospelých, dorastencov a žiakov.
Základná organizácia Zväzarmu
Základná organizácia Zväzarmu v roku 1974 mala 139 členov. Organizácia plní dôležitú
úlohu, ktorá spočíva v aktívnej pomoci pri upevňovaní obranyschopnosti vlasti. Pomáha

pri výcviku brancov a rozširuje vojensko-politické a vojensko-technické poznatky medzi
obyvateľstvom.
Športovú činnosť vyvíja v kluboch a to: v klube športovo-streleckom, modelárskom,
v rádioklube, masovobranných športoch a vo výcviku brancov.
Za úspešnú činnosť bol Základnej organizácii Zväzarmu v Piešťanoch udelený roku 1974
titul „Vzorná základná organizácia Zväzarmu“.
Jazdecké preteky
Dňa 1. a 2. júna 1974 prebiehal v Piešťanoch 4. ročník Ceny Piešťan v jazde na koni. Na
štarte sa zišlo takmer 60 koní z desiatich slovenských jazdeckých oddielov. V hlavnej súťaži
a to v skákaní stupňa „S“ zvíťazil Vladimír Langer na koni El Faruko zo Slávie Slovenská
vysoká škola technická Bratislava a tým získal Cenu Piešťan. Cenu za druhé miesto získal
V. Racko z Dynama Motešice a tretie miesto v súťaži obsadil Ing. Goštík.
V otváracom skákaní stupňa „L“ zvíťazila V. Bobáková z jazdeckého oddielu Lokomotíva
Košice. V prvej súťaži a to v skákaní podľa voľby prvé miesto obsadil J. Augustín zo Spišskej
Novej Vsi, druhé miesto J. Varga. V skákaní stupňa „B“ majstrom pre rok 1974 sa stal R.
Švihorík.
Poslednou súťažou bolo bariérové skákanie, jeho víťazom sa stal jazdec Mandík zo Slávie
Slovenská vysoká škola technická Bratislava.
Jazdecké preteky po stránke organizačnej a športovej dobre pripravila telovýchovná jednota
Tesla Piešťany.
Po stopách Slovenského národného povstania
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže a Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch
zorganizovali dňa 29. a 30. augusta 1974 IV. ročník cyklistickej štafety Po stopách
Slovenského národného povstania. Toto podujatie sa organizuje každoročne z príležitosti
osláv Slovenského národného povstania.
V roku 1974 sa vybrali cyklisti – zväzáci po trase Piešťany, Topoľčany, Partizánske,
Žarnovica, Žiar nad Hronom, Kremnička, Turčianske Teplice, Martin, Ľubochňa, Vrútky,
Žilina, Rajecké Teplice, Považská Bystrica, Púchov, Nemšová, Trenčín, Prašník. Cieľom
štafety bol Prašník, kde sa zúčastnili na okresných oslavách Slovenského národného
povstania.
XV. ročník Ceny Slovenska
XV. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska
sa konal na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania dňa 15. septembra 1974
v Piešťanoch. Preteky sledovalo okolo 25.000 divákov.
Výsledky pretekov boli tieto:
Trieda do 50 ccm: 1) Hummel (Kreidler – Rakúsko) 17:10,7; 2) Lusnardi (Villa – Taliansko)
17:20.04; 3) Pero (Ringhini – Taliansko) 18:28,5.
Trieda do 250 ccm: 1) Rantanen (Jamaha – Rakúsko) 37:15,7; 2),
1) Auer 2) Rantanen (Fínsko) 38:01,0; 3) Solberg (Jamaha – Nórsko) 38:20,0.
Automobily A2 do 1150 ccm: 1. Brunclík 28:41,4; 2. Žíd 28:41,6; 3. Molnár 29:45,3.
Škoda Metalex: 1. Samohýl 22:57,6; 2. Kalaš 22:58,4; 3. Červa 23:11,9.

Automobily B-5 do 2500 ccm: 1. Jaroslav Bobek (Škoda Spider) 25:07,8; 2. Horsák
(Škoda-1600) 25:16,7; 3. Halada.
V automobilových súťažiach najviac upútala kategória B-5 do 2500 ccm. V medzinárodnej
konkurencii sa československí jazdci veľmi dobre držali a získali sedem prvých miest.
X. ročník Silvestrovského behu
Jubilejný X. ročník Silvestrovského behu sa konal dňa 30. decembra 1974. Takmer 3.000
priaznivcov bežeckého športu sa zišlo, aby pozdravili a povzbudili účastníkov tohto
podujatia. Na štart X. ročníka nastúpilo vyše 300 pretekárov. Štart v prvej kategórii pionierov
bol už v predpoludňajších hodinách. Po nich nasledovalo exhibičné vystúpenie otužilcov
z telovýchovnej jednoty Hostivař Praha, s ktorými v rozvodnenom Váhu plával aj Karol
Kevan z Piešťan.
O 17.00 hodine boli odštartované kategórie starších. Zvíťazil známy československý
reprezentant Peter Sucháň, ktorý prekonal traťový rekord piešťanského maratónca Antona
Javorku z roku 1972 o 28 sekúnd.
Finančné hospodárenie Mestského národného výboru za rok 1974
V roku 1974 príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch boli 47,533.000 Kčs.
Rozpočet príjmov bol nasledovný: dane a poplatky 1,616.000 Kčs, príjmy z činnosti
rozpočtových organizácií 5,576.000 Kčs, subvencie a účelové organizácie 5,661.000 Kčs,
prevody prostriedkov z fondu rozvoja a rezerv 3,230.000 Kčs, doplnkové príjmy 2,921.000
Kčs, plánované neúčelové dotácie 26,226.000 Kčs, prevody združených prostriedkov
653.000 Kčs.
Výdavky za rok 1974 činili celkom 45,882.519,30 Kčs. Čerpali sa takto: neinvestičné
výdavky a to stavebníctvo 133.000 Kčs, doprava 6,208.000 Kčs, školstvo 6,219.000 Kčs,
kultúra 1,663.000 Kčs, vnútorná správa 2,577.000 Kčs, práca a sociálne veci 546.000
Kčs, miestne hospodárstvo 9,357.000 Kčs,
útvar hlavného architekta 171.000 Kčs. Neinvestičné výdavky spolu činili 26,874.000 Kčs.
Investície a to stavebníctvo 351.000 Kčs, školstvo 80.000 Kčs, vnútorná správa 237.000 Kčs,
miestne hospodárstvo 828.000 Kčs, komplexná bytová výstavba 1,299.000 Kčs. Investičné
výdavky spolu činili 2,795.000 Kčs.
Investičné výdavky na akciu zveľaďovania v roku 1974 činili 4,858.000 Kčs. Prídely
a príspevky činili 11,356.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo na Kultúrne a spoločenské stredisko
1,542.000 Kčs, na Mestskú ľudovú knižnicu 352.000 Kčs, na Balneologické múzeum
464.000 Kčs, na Komunálne služby 515.000 Kčs, na Bytový podnik 8,069.000 Kčs, na
spoločenské a telovýchovné organizácie 414.000 Kčs.
Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany
Roku 1974 došlo k zlúčeniu Jednotného roľníckeho družstva Piešťany a Jednotného
roľníckeho družstva Kocurice do jedného poľnohospodárskeho podniku – Jednotné roľnícke
družstvo Družba Piešťany.
V roku 1974 malo Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany 334 členov a hospodárilo
na 1.200 hektároch poľnohospodárskej pôdy. V roku 1974 malo družstvo tieto hektárové
výnosy: pšenica 58,7 q, jačmeň 53,2 q, kukurica na zrno 42 q, zemiaky 310 q, kukurica na
siláž 316 q, cukrová repa 534 q.

Dodávky v roku 1974 boli splnené takto: pšenica 4.514 q, jačmeň 3.593 q, kukurica 3.222
q, zemiaky 2.140 q, mak 143 q. Okrem toho družstvo v roku 1974 dodalo na štátny nákup
835.115 litrov mlieka, 1.168 q hovädzieho mäsa a 2.654 q bravčového mäsa.
Výnosy z pridruženej výroby družstva – ťažba štrku, doprava, stavebná činnosť, činili v roku
1974 2,549.000 Kčs. Výkony družstva v roku 1974 činili 20,009.000 Kčs, finančné náklady
15,777.000 Kčs, zisk bol 5,084.000 Kčs.
Priemerný mesačný zárobok člena družstva činil v roku 1974 1.879 Kčs.
V poslednom štvrťroku 1974 bolo trvale nepriaznivé počasie, veľa pršalo, čo spôsobilo značné
zaostávanie jesenných práce, najmä znemožnilo včasný zber cukrovej repy a kukurice.
Ďalšie družstvo v mestskej časti Banka, Jednotné roľnícke družstvo Banka. V roku 1974 sa
na družstve Banka dosiahli veľmi priaznivé výsledky. Hektárové výnosy boli: pšenica 43,6
q z hektára, cukrová repa 495 q, kukurica na siláž 323 q z hektára. V roku 1974 dostávali
pracujúci na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby na podieloch 36 % na 100,- Kčs.
Bytový podnik v Piešťanoch
Bytový podnik vznikol premenovaním Domovej správy. V roku 1974 spravoval
v Piešťanoch a vo Vrbovom 2.676 nájomných jednotiek, z toho bolo 2.564 bytov. Tržby
v roku 1974 činili spolu 10,634.000 Kčs, náklady 18,030.000 Kčs.
Rada Okresného národného výboru a Okresná odborová rada v Trnave udelili Bytovému
podniku v Piešťanoch Červenú štandardu za 114 % splnenie plánovaných úloh v druhom
polroku 1973.
Obchod a cestovný ruch v roku 1974
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1974 bol 582,165.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo
na Krištal 2,007.000 Kčs, na Avanu 1,433.000 Kčs, na hudobné nástroje 1,624.000 Kčs, na
Domáce potreby 35,154.000 Kčs, na Drobný tovar 20,235.000 Kčs, na Drogérie 18,561.000
Kčs, na Chiranu, národný podnik Vrbovská 869.000 Kčs, na Jednotu spotrebné družstvo
23,308.000 Kčs, na Klenoty 10,844.000 Kčs, na Kara – kožušníctvo 8,825.000 Kčs, na
Československé štátne kúpele 8,829.000 Kčs, na Nábytok 21,404.000 Kčs, na predajne
obuvi 30,694.000 Kčs, na očnú optiku 672.000 Kčs, na Odevy 25,858.000 Kčs, na Textil
74,539.000 Kčs, na Obvodnú správu spojov 14,401.000 Kčs, na Okresný ústav národného
zdravia 255.000 Kčs, na Športhotel 1,795.000 Kčs, na Piešťanku 2,110.000 Kčs, na
Potraviny 157,454.000 Kčs, na Slovakiu 1,716.000 Kčs, na Slovenskú knihu 2,612.000 Kčs,
na Čedok 13,848.000 Kčs, na Charitný domov 427.000 Kčs, na Interhotel 21,909.000 Kčs,
na Reštaurácie a jedálne 60,797.000 Kčs, na Výskumný ústav reumatických chorôb 116.000
Kčs, na predajne zeleniny 18,091.000 Kčs, na Priemstav – rekreačné stredisko 490.000
Kčs, na Západoslovenský mäsový priemysel, zotavovňa „Lúč“ 554.000 Kčs, hudobné
vydavateľstvo „Opus“ 724.000 Kčs.
V predajni Tuzex v roku 1974 bola tržba 12,173.000 tuzexových korún.
Aj v roku 1974 bola kúpeľná sezóna úspešná. Ubytovacia kapacita bola 4.985 lôžok.
V zariadeniach Československých štátnych kúpeľov bolo ubytovaných 27.861 osôb,
v Reštauráciach a jedálňach 25.297, v Interhoteli v Piešťanoch 27.106, Vojenský kúpeľný
ústav – 1.730, v Charitnom domove 788, v Čedoku súkromne 14.257, v Autocampingu
15.103. Celkove bolo v Piešťanoch v roku 1974 ubytovaných 141.329 osôb. Z toho cudzincov
bolo 21.091, z kapitalistických štátov 10.849 a zo socialistických 10.242 osôb.

V roku 1974 Československé aerolínie dopravili do Piešťan 17.132 cestujúcich.
Akcia zveľaďovania
V roku 1974 bola akcia zveľaďovania v Piešťanoch veľmi úspešná. Pričinili sa o to
pracujúci piešťanských závodov, inštitúcií, žiaci škôl i občania nášho mesta. Celomestský
socialistický záväzok, prijatý na počesť 30. výročia Slovenského národného povstania, bol
vysoko prekročený.
V neinvestičnej časti akcie zveľaďovania sa vytvorila hodnota diela za 17,086.680 Kčs.
V rámci akcie „Piešťany – mesto fontán“ boli odovzdané do užívania dve nové fontány,
ktoré vybudovali pracujúci Ústavu pre rozvoj strojárenského spotrebného tovaru a Učňovská
škola v Piešťanoch.
V investičnej časti akcie bola vytvorená hodnota diela za 10,600.000 Kčs s finančným
nákladom 7,172.178 Kčs. Prevádzala sa výstavba skleníkov Komunálnych služieb, výstavba
tenisového areálu, výstavba detského dopravného areálu, úprava Nitrianskej ulice, verejného
táboriska, rozšírenie vodovodu výstavba fontány Domu pionierov a mládeže, výstavba
športových ihrísk a výstavba ubytovacích zariadení sauny.
Na brigádnickej pomoci pri týchto akciách sa podieľali hlavne Komunálne služby, Povodie
Váhu, Poľnohospodárske stavby, Pozemné stavby, školy, občianske výbory, Interhotely,
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže, Tesla a mestská posádka.
Hospodárske výsledky podnikov
Tesla Rožnov, národný podnik, závod Piešťany, mal v roku 1974 celkove 3.480 zamestnancov.
V roku 1974 splnil plánované úlohy na 102,5 %. Chirana, n.p. Piešťany, Vrbovská cesta,
splnil výrobu tovaru na 100,1 %, Poľnohospodárske stavby, stavebný závod Piešťany na
166,8 %, Lesný závod Piešťany na 101,3 %, Západoslovenské pekárne-závod Piešťany na
100,5 %, Mlyny a cestovinárne na 102 %, Zornica, národný podnik na 100,6 %, Drevovýroba
na 104,7 %, Monta na 100,9 %, Tvorba na 110,1 %, Vkus na 104,2 %, Elektrokov na 106,2
%.
Komunálne služby
Podnik Komunálne služby mesta Piešťany poskytuje obyvateľstvu rôzne platené služby na
uspokojenie bežných potrieb. Ide najmä o služby práčovne, čistiarne, holičstva, kaderníctva,
fotografovania, pohrebných služieb a ďalších. V roku 1974 bolo vyprané 392 ton prádla
a vyčistilo sa 111,8 ton šatstva. Výkony Komunálnych služieb v roku 1974 dosiahli celkovú
sumu 14,394.000 Kčs. Z toho tržby od obyvateľstva činili 9,194.000 Kčs. Náklady boli
12,197.400 Kčs, čistý zisk činil 2,196.700 Kčs.
Komunálne služby mesta Piešťany mali v roku 1974 260 pracovníkov. Riaditeľom
Komunálnych služieb mesta Piešťany je súdruh Ján Urda.
Správa miestnych služieb
Správa miestnych služieb zabezpečuje na území Piešťan neplatené služby, výstavbu, opravy
a údržbu miestnych komunikácií, údržbu verejného osvetlenia a verejnej zelene, čistenie
mesta, odvoz odpadkov a ostatné služby. V roku 1974 sa dosiahli na týchto úsekoch dobré
výsledky.
Dĺžka udržovaných miestnych komunikácií v Piešťanoch v roku 1974 bola 57 km. Rozloha

udržiavanej zelene v roku 1974 bola 90 hektárov. Z toho na parky pripadlo 29,5 ha, na
lesoparky 19 ha, na verejnú zeleň 17,4 ha, na sídliskovú zeleň 14,1 ha, ostatné 9,9 ha.
Náklady na údržbu verejnej zelene boli v roku 1974 1,073.000 Kčs.
Na úseku verejnej zelene sa ročne vysadí približne 90.000 sadeníc jednoročných
a dvojročných kvetín, 3.000 ruží a 2.000 okrasných drevín.
Okrem plánovaných úloh bolo v rámci akcie „Víťaznou cestou“ vysadených 19.073 kusov
drevín.
Stavby v roku 1974
V roku 1974 sa pokračovalo v bytovej výstavbe na sídlisku „Sihoť“ a začalo sa s prípravou
sídliska „Pri Váhu“, kde sa vybuduje celkom 320 bytov. V roku 1974 sa pokračovalo vo
výstavbe Základnej deväťročnej školy, materskej školy a detských jaslí na sídlisku Sihoť.
Vybudovali sa nové predajne a to predajňa potravín na sídlisku Sihoť a predajňa mäsa na
Triede obrancov mieru. Na Valovej ulici sa vybudovalo verejné osvetlenie. Dokončila sa
výstavba budovy pre Verejnú bezpečnosť.
V investičnej časti akcie zveľaďovania sa vybudovalo detské dopravné ihrisko, previedla
sa úprava Nitrianskej ulice, asanácia schátralých budov a vybudovali sa viaceré fontány.
Pokračovalo sa vo výstavbe bezprašných ulíc na Floreáte a v mestských častiach Banka
a Kocurice. Bol položený základný kameň k výstavbe Domu umenia v Piešťanoch a pristúpilo
sa aj k výstave nových tenisových kurtov.
V roku 1974 sa postavilo 211 bytov, z toho na sústredenú bytovú výstavbu pripadlo 136 bytov,
na bytovú výstavbu v rozptyle 41 a na individuálnu bytovú výstavbu 24. Rozostavaných
bytových jednotiek bolo 74, z toho v individuálnej bytovej výstavbe 42 bytov.
K 31. decembru 1974 malo Stavebné bytové družstvo 3.270 členov, z toho 1.662 bývajúcich
a 1.608 členov čakajúcich na byt. Na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch bolo 503
žiadostí o pridelenie bytu.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov združuje všetkých
príslušníkov protifašistického boja v druhej svetovej vojne. Sú to príslušníci Sovietskej
armády, partizáni, účastníci slovenského národného povstania, účastníci ilegálneho hnutia
a pomocníci partizánov.
Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je prehĺbovať odkaz Slovenského
národného povstania a účasti boja proti fašizmu, tento odkaz prenášať na mladú generáciu.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov bojuje za zachovanie svetového mieru, podieľa
sa na budovaní našej socialistickej spoločnosti, starí sa o účastníkov odboja.
V roku 1974 mala Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Piešťanoch 390 členov, z toho bolo 76 žien. Z celkového počtu členov pripadá 45 % na
Piešťancov, zbytok tvoria prisťahovalci do Piešťan z celej republiky.
Zpomedzi 390 členov je 140 aktívnych účastníkov partizánskeho boja. Z významných
účastníkov protifašistického odboja v našom meste žijú: Michal Anjel, Ferdinand Berinský,
Pavol Hudec, Štefan Klimčík, Anna Kováčiková, Michal Mamrák, Michal Masaryk, Ján
Samaš, Alojz Soldán, MUDr. Ľudovít Torma, Ing. Juraj Uhliar, Ján Urda, Ján Židek.
Výbor Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Piešťanoch
v roku 1974 bol tento:

Ján Urda, predseda, Michal Masaryk, podpredseda, Ľudovít Čamaj, tajomník, Pavol Novák,
pokladník. Členovia výboru: Ján Eliaš, Štefan Kovalinka, Matej Mazák, Ján Samaš, Ing.
Ľudovít Šlahor, Zuzana Šestáková.
Nová výskumná inštitúcia
Začiatkom roku 1974 začalo pôsobiť v Piešťanoch na Leninovej ulici č. 132 Slovenské
výskumné a vývojové stredisko urbanizmu a architektúry Bratislava, stredisko
experimentálneho overovania Piešťany. Úlohou výskumného strediska je riešiť problematiku
bytov a ich technické vybavenie. Okrem iného pracovníci strediska budú skúmať
problematiku osvetlenia, opotrebovanie zabudovaných inštalácií, kovových konštrukcií
a pod. Nové pracovisko v Piešťanoch malo roku 1974 9 pracovníkov, z toho 6 architektov.
Vedúcim pracoviska je
Ing. arch. Ľubomír Mrňa.
Vedecko-výskumné pracoviská v Piešťanoch
Piešťany sú sídlom viacerých významných vedecko-výskumných pracovísk. Sú to:
Výskumný ústav reumatických chorôb. Je vedúcim pracoviskom pre úsek reumatických
chorôb na Slovensku. Vznikol roku 1952.
Ústav pre rozvoj strojárenského spotrebného tovaru. Ústav vznikol roku 1950 a je jediným
svojho druhu na Slovensku. Ústav sa zameriava na výskum a vývoj technického vybavenia
domácností a vybraných druhov domácich elektrospotrebičov, ďalej výskum a vývoj
technológie a zariadení na tvárnenie a smaltovanie tenkých plechov. Roku 1972 ústav sa
stal celoštátnym vedúcim pracoviskom pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru.
Výskumný ústav rastlinnej výroby. Ústav vznikol v Piešťanoch roku 1951. Prevádza výskum
a šľachtenie obilnín a kŕmnych strukovín, dôležitou výskumnou zložkou sú aj krmoviny
na ornej pôde, z ktorých najväčšiu pozornosť venuje lucerne a ďateline lúčnej. Hlavnou
náplňou práce ovocinárskeho sektoru sú teplomilné dreviny broskyne a marhule.
Za vyriešenie závažných výskumných úloh ústav získal dvakrát štátne vyznamenanie „Za
zásluhy o výstavbu“.
Balneologické laboratórium. Bolo zriadené v Piešťanoch roku 1961. Základnou úlohou
laboratória bol prieskum a registrácia všetkých minerálnych prameňov na Slovensku.
Do jeho pôsobnosti patria aj chemické rozbory všetkých minerálnych a termálnych vôd,
poznávať žriedlovú kapacitu a možnosti rozvoja výstavby jestvujúcich kúpeľov.
Zdravoprojekt Piešťany. Do pôsobnosti Zdravoprojektu spadajú všetky druhy zdravotníckej
výstavby na Slovensku, ako sú nemocnice, sanatóriá, ozdravovne, liečebné ústavy a pod.
V piešťanskom Zdravoprojekte sú zastúpení všetci odborníci, ktorí sa zúčastňujú na
vypracovaní projekcie.
Výskumný ústav humánnej bioklimatológie - vysunuté pracovisko v Piešťanoch.
Koncom roku 1971 vznikol v Piešťanoch aj Výskumný ústav humánnej bioklimatológie
Bratislava, pracovisko v Piešťanoch. Predmetom bádania nového ústavu je vedecky vysvetliť

účinky a mechanizmus pôsobenia liečivých zdrojov tých kúpeľov, ktoré sa zaoberajú liečbou
a rehabilitáciou pohybového systému, ako i objasniť vplyv bahna, síry, tepla a pohybu na
priebeh choroby. Výsledky vedeckého výskumu v tomto smere poslúžia lekárskej praxi
v kúpeľoch s liečbou pohybového ústrojenstva.
Slovenské výskumné a vývojové centrum urbanizmu a architektúry, stredisko
experimentálneho overovania, Piešťany.
Centrum vzniklo v Piešťanoch začiatkom roku 1974. Jeho úlohou je riešiť problematiku
bytov a ich technického vybavenia. Centrum urbanizmu a architektúry je koordinujúcim
pracoviskom pre štáty Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.
Klub mládeže Júliusa Fučíka
V rámci osláv 30. výročia Slovenského národného povstania Mestský výbor Socialistického
zväzu mládeže v Piešťanoch otvoril slávnostne dňa 26. augusta 1974 Klub mládeže na
Malej scéne Ivana Krasku. Klub nesie hrdý názov po veľkom bojovníkovi proti fašizmu
a za slobodu a pokrok – Júliusa Fučíka.
Slávnostného aktu sa zúčastnili predstavitelia Mestského výboru Komunistickej strany
Slovenska, Mestského výboru Národného fontu, Mestského národného výboru a Mestského
výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva.
Slávnostné prestrihnutie pásky previedol súdruh Viliam Herman, predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch.
V klube mládeže Júliusa Fučíka sa budú v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom
poriadať prednášky, besedy, kvízy a iné podujatia, ktorými sa bude vychovávať mládež
v duchu zásad marxizmu-leninizmu.
Klub mládeže Júliusa Fučíka vedie členka Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže
súdružka Leona Madunická.
Pomenovanie ulíc
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa
7. novembra
1974 schválila návrh Mestskej názvoslovnej komisie pri Rade na pomenovanie päť ulíc
v meste, z toho dve ulice v mestskej časti Kocurice. Sú to tieto ulice:
Lipová ulica – malá ulička, vychádzajúca z ulice Mojmírovej smerom k sídlisku Trieda
Obrancov mieru.
Letná ulica – v novovybudovanom sídlisku Pri Váhu, časť átriových domkov.
Ulica Rafaela Šimanského – od krajinskej cesty cez sídlisko Sihoť po átriové domky.
V mestskej časti Kocurice:
Ulica Družby – ide o ulicu, ktorá vedie mestskou častou k Jednotnému roľníckemu družstvu
Družba.
Ulica Dudvážska – je to ulica, ktorá smeruje k potoku Dudváh.
V roku 1974 bolo v Piešťanoch 141 ulíc.
Školstvo v Piešťanoch
V roku 1974 bolo v Piešťanoch, vrátane mestských častí Banka a Kocurice, 12 materských
škôl s 26 triedami a 665 deťmi. V roku 1974 bolo v Piešťanoch 7 Základných deväťročných
škôl, ktoré mali spolu 145 tried a 3.965 žiakov. Okrem týchto škôl je na území Piešťan

Detský neurologický ústav, ktorý roku 1974 mal 80 žiakov a Osobitná škola s 36 žiakmi.
V Piešťanoch sú tieto stredné školy: Gymnázium, Stredná hotelová škola, Stredná
poľnohospodárska technická škola, Priemyselná škola elektrotechnická a Učňovská škola.
V roku 1974 stredné školy v Piešťanoch mali spolu 106 tried s 3.212 žiakmi a 826 žiakmi
štúdia popri zamestnaní.
Vojenský kúpeľný ústav – vyznamenanie
Pri príležitosti 30. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa československej armády
udelil prezident republiky na návrh ministra národnej obrany Vojenskému kúpeľnému
ústavu v Piešťanoch vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu“. Vyznamenanie si ústav zaslúžil
vzornou zdravotníckou starostlivosťou o príslušníkov našej armády.
V minulosti bol Vojenský kúpeľný ústav v celoštátnej súťaži štyrikrát vyhodnotený ako
najlepší vojenský kúpeľný ústav v rámci zariadení Ministerstva národnej obrany. Je
držiteľom čestných názvov „Závod 20. výročia Slovenského národného povstania“ a „Ústav
socialistickej práce“. 19 pracovníkov Vojenského kúpeľného ústavu v Piešťanoch dosiahlo
titul „Priekopník socialistickej práce“.
Stredná hotelová škola – vyznamenanie
Plénum Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže v Trnave, ktoré sa konalo v októbri
1974 na Strednej hotelovej škole v Piešťanoch, vyhodnotilo kladne prácu mládežníkov
tejto školy a udelilo celoškolskej organizácii tejto školy Červenú zástavu Okresného
výboru Socialistického zväzu mládeže v Trnave. Chlapci a dievčatá tejto školy preukázali
v uplynulom období socialistické uvedomenie v oblasti ideovopolitickej, vynikli v športe
a preukázali bohatú letnú aktivitu.
50 rokov Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch oslávila v roku 1974 50.
výročie svojho založenia.
Na slávnostnom zasadnutí 15. decembra 1974 v liečebnom dome Slovan si prítomní
zástupcovia Slovenského i Krajského zväzu, družobné organizácie z Karvinej, Žiliny,
Hlohovca a Trenčína vypočuli históriu organizácie, ktorá vznikla v roku 1924 s počtom 50
členov ako Spolok rybárov v Piešťanoch. Prvým predsedom miestnej organizácie rybárom
bol Dr. Straka, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1936. Činnosť spolku sa zameriavala
len na športový rybolov.
V roku 1974 mala miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch 994
členov a vodný revír mal rozlohu 917 hektárov.
V jubilejnom roku 50. výročia založenia organizácie boli v čele miestnej organizácie:
Leopold Sordyl, predseda, Jozef Brunovský, podpredseda, Jozef Hladký, tajomník, Rudolf
Fano, hospodár, Ján Jendrušák, pokladník. Vo výbore miestnej organizácie boli nasledovní
členovia: Viliam Straka, Dr. Oto Kořínek, Milan Lehuta, Viktor Klčo, Augustín Kaffel, Peter
Tlstovič, Eduard Hrabina, Rudolf Hornák, Ľudovít Bačka, Štefan Ščípa, Ján Tapfer, Jaroslav
Pobjecký, Alfréd Ábel, Michal Hulman. Kontrolná a revízna komisia: Milan Pinkas, Ján
Kočiško, Ján Hulman.
Podľa druhov rýb sa v roku 1974 ulovilo: kapor 7.184, spolu 16.954 kg, lieň 400 kusov,
spolu 319 kg, pleskáč 2.310 kusov, spolu 1.230 kg, piest zelený 119 kusov – 52 kg, mrena

90 kusov – 104 kg, jalec 1672 kusov – 1.111 kg, podustva 1.730 kusov – 924 kg, biela ryba
1.311 kusov – 372 kg, šťuka 459 kusov – 882 kg, zubáč 424 kusov – 717 kg, ostriež 1638
kusov – 211 kg, úhor 168 kusov – 171 kg, sumec 37 kusov – 381 kg, nosáľ 49 kusov – 27
kg, mien 7 kusov – 6 kg, pstruh potočný 81 kusov – 25 kg, bolen 133 kusov – 262 kg, karas
116 kusov – 43 kg. Spolu bolo ulovených 17.892 kusov rýb vo váhe 23.785 kg. Najväčšie
ryby v roku 1974 ulovili: Eduard Hrabina, sumec vo váhe 24 kg, Rudolf Michalička, sumec
vo váhe 21 kg, Alojz Hrabina a Augustín Kúdela, sumec vo váhe 20 kg. Jozef Kafel ulovil
vo Váhu 12 kg ťažkého kapra.
Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu v Piešťanoch usporiadala v roku 1974
preteky v love rýb na Sĺňave, pionierske preteky o zlatý blyskáč a preteky na obtokovom
ramene z príležitosti 30. výročia Slovenského národného povstania.
Priestupkovosť roku 1974
Komisie zriadené pri odbore organizačných a vnútorných vecí, odbore výstavby, odbore
školstva a kultúry a pri odbore miestneho hospodárstva a dopravy Mestského národného
výboru pôsobili na občanov, aby zachovávali socialistickú zákonnosť a nedopúšťali sa
drobnej trestnej činnosti. Na riešení drobných priestupkov sa vo veľkej miere podieľala aj
inšpekcia verejného poriadku. V roku 1974 riešila pohovorom a pokutou 6.720 prípadov
a uložila pokuty v celkovej sume 21.890 Kčs.
Obvodné oddelenie Verejnej bezpečnosti zistilo v roku 1974 celkove 998 trestných činov
a prečinov, 2048 priestupkov v doprave. Blokových pokút bolo uložených v sume 233.610
Kčs.
V roku 1974 bolo 274 dopravných nehôd a škoda spôsobená nimi na nehnuteľnom majetku
činila 1,609.900 Kčs.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch pracoval v roku
1974 v tomto zložení: Ing. Rudolf Kvasnica, predseda; Dušan Domorák, tajomník. Členovia
Zboru: MgPh. Edmund Ambra, Mária Bartová, Ján Borodáč, Dušan Čuperka, Ján Hanus,
Jozef Hladký, Štefan Kubo, Michal Masaryk, Anna Nebenführová, Ján Samaš, Ján Urda,
Anna Zielová.
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch patril v roku
1974 medzi najlepšie nielen v Trnavskom okrese, ale i v krajskom meradle. V celoslovenskej
súťaži Zborov pre občianske záležitosti za obdobie od 1. apríla 1973 do 30. júna 1974
vyhodnotili prácu Zboru pre občianske záležitosti v Piešťanoch ako najlepšiu zpomedzi
mestských Zborov. Členovia zboru pracovali iniciatívne a zavádzali nové prvky a formy
práce na tomto úseku. Z vlastnej iniciatívy vydali „Poučenie pre rodičov“ pre zabezpečenie
slávnostného uvítania do života, „Poučenie pre snúbencov“ pre zabezpečenie občianskeho
sobáša a „Poučenie pre zabezpečenie občianskeho pohrebu“.
Zbor si dal vyhotoviť vkusné pozdravné blankety k jednotlivým aktom, ktoré uskutočňuje.
Úzko spolupracuje s 26 občianskymi výbormi, ktoré Zboru nahlásili 70, 75, 80 a viacročných
jubilantov.
Zbor veľmi dobre spolupracoval so závodmi, podnikmi a školami pri organizovaní
občianskych obradov. Pre lepšiu spoluprácu bolo vytvorených 43 pomocných aktívov Zboru
na závodoch, ktoré sa spolu s mestským Zborom zaslúžili o dobré výsledky na dôstojnom

priebehu občianskych obradov.
V roku 1974 sa konalo v našom meste 345 sobášov, 244 úvodov do života a 8 občianskych
pohrebov.
Starostlivosť o dôchodcov v roku 1974
V roku 1974 bolo v Piešťanoch 4.626 dôchodcov a výplata dôchodkov činila 45,821.181
Kčs.
268 dôchodcov, ktorých dôchodky boli nízke, poberali dávky sociálnej doplnkovej
starostlivosti. V roku 1974 sa vynaložilo na všeobecnú doplnkovú starostlivosť 549.000
Kčs. 25 starým, osamelým a bezvládnym osobám sa poskytla opatrovateľská služba.
Klub dôchodcov v Piešťanoch v roku 1974 mal 182 členov, z toho bolo 74 žien. Priemerná
denná návštevnosť v klube bola 50 osôb, pri kultúrnych a spoločenských podujatiach bola
návštevnosť okolo 90 osôb. K 30. výročiu Slovenského národného povstania bola v Klube
dôchodcov slávnostne otvorená knižnica.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1974 činil 1.937
postelí a 200 kvalifikovaných prístielok.
Počet odliečených pacientov
V roku 1974 bolo odliečených 26.193 pacientov, z toho 7.676 cudzincov. Z Československa
bolo odliečených 18.517 pacientov, z ostatných socialistických štátov 2.697, z kapitalistických
štátov 4.979 pacientov.
Pacienti z kapitalistických štátov:
z Anglicka 46, z Belgicka 78, z Dánska 63, z Fínska 39, z Francúzska 15, z Grécka 1,
z Holandska 17, z Luxemburska 2, z Nórska 2, z Nemeckej spolkovej republiky 1.699,
z Portugalska 8, z Rakúska 1.470, zo Švajčiarska 99, zo Švédska 138, z Talianska 7,
z Argentíny 6, z Brazílie 8, z Chile 2, z Kanady 99, z Peru 1, z Uruguay 6, zo Spojených
štátov severoamerických 782, z Venezuely 1, z Alžírska 1, z Egypta 2, z Južnej Afriky 2,
z Líbye 1, z Maroka 2, zo Zambie 1, z Arábie 2, z Afganistanu 1, z Cypru 5, z Iraku 19,
z Iránu 1, z Izraela 37, z Indie 3, z Jordánska 10, z Kuwaitu 91, z Libanonu 184, zo Sýrie 3,
z Turecka 3, z Bangladešu 1, z Austrálie 21.
Investície roku 1974
Investície Československých štátnych kúpeľov v roku 1974 boli tieto: Ukončenie akumulačnej
stanice termálnych vôd 767.000 Kčs, pitný pavilón, terénne úpravy 491.000 Kčs, solo stroje
Kčs 2,149.000, projektové práce 223.000 Kčs, iné investície 911.000 Kčs.
Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
Vo februári 1974 bol v Piešťanoch na liečení plukovník Ondrej Nálepka, brat kapitána Jána
Nálepku, hrdinu Sovietskeho zväzu.
Dňa 9. marca 1974 navštívili Piešťany minister chemického priemyslu Poľskej ľudovej

republiky profesor Dr. Jerzy Olszewski s manželkou a minister priemyslu Slovenskej
socialistickej republiky Ing. Alojz Kusalík. Hostia si prezreli nové zariadenia kúpeľov.
Dňa 11. marca 1974 bol na prehliadke kúpeľov riaditeľ balneologických zariadení v Budapešti
Vince László.
Dňa 20. marca 1974 navštívil Československé štátne kúpele v Piešťanoch majiteľ cestovnej
kancelárie Helios v Západnom Berlíne Dieter J. Brückner. Cestovná kancelária Helios sa
zaoberá výlučne turistikou do socialistických štátov a liečebnými pobytmi v Československu.
Hosť si prezrel zariadenia kúpeľov.
Dňa 25. apríla 1974 navštívil Československé štátne kúpele v Piešťanoch minister ľahkého
priemyslu Poľskej ľudovej republiky Ing. Tadeusz Kunicki v doprovode ministra priemyslu
Alojza Kusalíka.
Dňa 2. mája 1974 prišiel na dvojdňovú návštevu do Piešťan generálny sekretár Medzinárodnej
ligy proti reumatizmu prof. Dr. Dickson z Londýna. Počas návštevy si prezrel liečebné
zariadenia kúpeľov a pochvalne sa vyjadril o vysokej úrovni československého zdravotníctva
a kúpeľníctva.
Dňa 12. mája 1974 navštívili kúpele v Piešťanoch zástupcovia juhoslovanských
hospodárskych organizácií, ktorí si prezreli nové liečebné centrum Balnea.
Dňa 22. mája 1974 navštívili piešťanské kúpele účastníci II. medzinárodného sympózia
v biofarmácii a farmakokinetike.
V rámci týždňa družby medzi Saratovskou oblasťou v Sovietskom zväze a Západoslovenským
krajom navštívila kúpele v Piešťanoch dňa 25. júna 1974 družobná delegácia z Balakova.
Dňa 13. júla 1974 prišli do Piešťan veľvyslanci a vyslanci z 30 štátov akreditovaní
v Československu spolu s manželkami. Hostia si prezreli kúpeľné zariadenia.
Dňa 18. júla 1974 navštívil piešťanské kúpele prezident Svetovej zdravotníckej organizácie
Dr. Mahler, ktorého sprevádzal minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
prof. MUDr. Matejíček. Hosť si prezrel zariadenia kúpeľov a zaujímal sa o organizáciu
československého kúpeľníctva.
V dňoch 24. a 25. júla 1974 stretli sa v Piešťanoch prvý námestník ministra zdravotníctva
Kuby Dr. José Obero Molina a námestník ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej
republiky MUDr. Oldřich Hatiar, aby rokovali o vzájomnej spolupráci na úseku zdravotníctva.
Dňa 3. augusta 1974 prišla do Piešťan členka politického byra Ústredného výboru
Komunistickej strany Argentíny Aldeira de la Pena a člen Ústredného výboru Komunistickej
strany Argentíny Luis Ernesto Heller. Hostia počas návštevy si prezreli kúpele.
Koncom septembra 1974 navštívila naše kúpele Ľudmila Dibrovova, dcéra bývalého veliteľa
II. Stalinovej partizánskej brigády generála Dibrova.
Dňa 27. septembra prišli na návštevu Piešťan členovia sekcie pre životné prostredie
v sprievode Ing. Pračku, vedúceho odboru Slovenskej plánovacej komisie a pracovníkov
Mestského národného výboru v Piešťanoch. Hostia si prezreli nové liečebné domy Balnea
Grand a Splendid.
V mesiaci októbri 1974 bol v Piešťanoch na liečení minister národnej obrany Československej
socialistickej republiky armádny generál Martin Dzúr.
Dňa 3. novembra 1974 navštívili Piešťany sovietski hostia na čele s podpredsedom Rady
ministrov Ruskej socialistickej federatívnej republiky V.A. Demčenkom. Hostia si prezreli
najmodernejšie kúpeľné zariadenia. V dňoch 13. – 15. novembra 1974 bola v Piešťanoch
na návšteve ministerka ľahkého priemyslu Maďarskej ľudovej republiky Etela Keserü.

Dňa 14. decembra 1974 navštívili Československé štátne kúpele tajomník Medzinárodnej
organizácie novinárov Oleg Zagladin v doprovode predsedu Slovenského zväzu novinárov
a riaditeľa Slovenskej televízie Dr. Miloša Marka. Hostia si prezreli naše kúpele.
Počasie v roku 1974
Zima v januári 1974 bola mierna a bez snehu. Začiatkom februára 1974 napadlo trochu
snehu, ktorý však čoskoro zmizol. Mrazy boli ojedinelé a mierne, najnižšia teplota bola
-8°C. V apríli a máji bolo chladné počasie, málo pršalo, hlavne v máji. V júni sa oteplilo.
V júli bolo chladno a zamračene. V prvej polovici augusta 1974 bolo slnečné a teplé počasie.
V septembri sa ochladilo, v októbri veľa pršalo. Na poliach bolo mokro, ťažký bol zber
kukurice, zemiakov a repy z polí a nedali sa siať ani oziminy. Od 10. novembra 1974
počasie sa zlepšilo. V decembri prevládali opäť dažde a od polovice mesiaca nastalo značné
oteplenie.
Dňa 26. decembra 1974 o 17.20 bola v Piešťanoch búrka. Do konca mesiaca bolo teplo
a zväčša pršalo.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1974 sa v Piešťanoch narodilo 549 detí, z toho počtu bolo 274 chlapcov a 275
dievčat.
Zomrelo 227 ľudí, z toho 136 mužov a 91 žien.
V roku 1974 bolo uzavretých 274 sobášov. Rozvedených manželstiev bolo 51.
V roku 1974 sa z Piešťan vysťahovalo 494 obyvateľov, z toho 241 mužov a 253 žien. Do
Piešťan sa prisťahovalo 1.029 ľudí, z toho 478 mužov a 551 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1974 bol 322 ľudí, z toho 138 mužov
a 184 žien. Migračný prírastok bol 535 ľudí, z toho 237 mužov a 298 žien. Celkový prírastok
obyvateľstva v roku 1974 bol 857 ľudí, z toho 375 mužov a 482 žien.
K 31. decembru 1974 mali Piešťany spolu s mestskými časťami Banka a Kocurice 27.646
obyvateľov. Z toho počtu bolo 13.190 mužov a 14.456 žien.

Rok 1975
Rok 1975 bol posledným rokom piateho päťročného plánu, posledným rokom plnenia
volebného programu Národného frontu a rokom, v ktorom sme oslávili 30. výročie
oslobodenia nášho mesta a celej našej vlasti Sovietskou armádou. Toto významné výročie
oslávili pracujúci nášho mesta zvýšeným pracovnými úsilím pri plnení úloh posledného
roku piatej päťročnice a prijatím hodnotných záväzkov, ktorých splnenie znamenalo ďalšie
obohatenie a skrášlenie nášho mesta.
V znamení a na počesť osláv 30. výročia oslobodenia našej vlasti sa niesla aj väčšina
politicko-výchovných a kultúrno-spoločenských podujatí v našom meste. V roku 1975
bolo v našom meste inštalovaných veľa výstav, odznelo mnoho prednášok, koncertov.
Významnými kultúrnymi podujatiami boli Filmový festival pracujúcich, Piešťanský hudobný
festival, Socha piešťanských parkov. Významné podujatia sa uskutočnili aj v športe, najmä
v motorizme, vodnom lyžovaní, v jazdectve.
Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch sa v roku 1975 sústreďovala
predovšetkým na plnenie úloh posledného roku päťročného plánu a plnenie úloh obsiahnutých
vo Volebnom programe. Veľké úspechy dosiahol Mestský národný výbor v Piešťanoch
v roku 1975 vo zveľaďovaní a skrášľovaní mesta. Celomestský socialistický záväzok
a socialistické záväzky našich pracujúcich, prijaté na počesť 30. výročia oslobodenia našej
vlasti viedli k vytvoreniu významných hodnôt v našom meste.
V investičnej časti akcie zveľaďovania sa vytvorila v roku 1975 hodnota diela za 11
miliónov Kčs. V neinvestičnej časti zveľaďovacej akcie sa vytvorila hodnota diela za
20 miliónov Kčs. Tieto významné úspechy pri zveľaďovaní Piešťan sa dosiahli vďaka
cieľavedomej, organizátorskej a riadiacej práce Mestského národného výboru.
V roku 1975 dosiahol Mestský národný výbor v Piešťanoch významné úspechy aj v bytovej
výstavbe, v budovaní kanalizácie, úprave ciest a chodníkov a v ďalšom rozvoji platených
i neplatených služieb obyvateľstvu. Výrazný pokrok nastal i v ďalšom rozvoji cestovného
ruchu a obchodnej siete.
V roku 1975 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 6 zasadnutí,
rada Mestského národného výboru sa zišla 18 razy a prijala 230 uznesení. V roku 1975
mal Mestský národný výbor v Piešťanoch 10 komisií, v ktorých pracovalo 110 poslancov
a menovaných členov z radov odborníkov. Na území mesta spolu s mestskými časťami
Banka a Kocurice pracovalo 28 občianskych výborov, ktoré mali 265 členov.
Životné jubileum
Dňa 15. januára 1975 sa dožila s. Božena Zupková, manželka súdruha Františka Zupku
svojich sedemdesiatin. Do Komunistickej strany Slovenska vstúpila roku 1926 a zúčastňovala
sa akcií, ktoré usporiadala strana. Bola funkcionárkou Medzinárodnej robotníckej pomoci
a Zväzu priateľov Sovietskeho zväzu.
V roku 1940 s. Zupková bola zatknutá, obžalovali ju z financovania a rozširovania
komunistických letákov a časopisov. Po oslobodení sa súdružka Zupková stala členkou
Miestneho národného výboru v Piešťanoch a pracovala na úseku sociálnej starostlivosti.

Neskôr, keď sa vydala za súdruha Františka Zupku, sa odsťahovala z Piešťan, pracovala
v základnej organizácii strany a tiež sa starala o grécke deti a detské domovy.
V minulých rokoch dostala súdružka Zupková za svoju činnosť viac vyznamenaní, ako
medailu k 20. výročiu oslobodenia Československa, Pamätnú plaketu k 20. výročiu Februára,
Zlatý odznak KSČ pri 50. výročí založenia Komunistickej strany Československa a Pamätnú
medailu k 25. výročiu Víťazného februára.
K svojmu životnému jubileu dostala ďalšie vyznamenania a to štátne vyznamenanie Za
zásluhy o výstavbu, Čestné uznanie Ústrednej rady odborov Praha, pozdravný list slovenskej
odborovej rady, pozdravný list a dar Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
v Trnave, pozdravný list predsedníčky Československého zväzu žien v Prahe i Zboru pre
občianske záležitosti v Piešťanoch.
Obyvatelia Piešťan dobre poznajú s. Boženu Zupkovú, jej celoživotnú obetavú prácu pre
stranu a prajú jej dobré zdravie a príjemný pobyt v Piešťanoch.
Nový riaditeľ Čs. štát. kúpeľov v Piešťanoch
V apríli 1975 nastúpil do funkcie riaditeľa Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch
MUDr. Emil Scholtz. MUDr. Emil Scholtz sa narodil roku 1925. V rokoch 1958 – 61
vykonával funkciu riaditeľa Krajského ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici. Od
roku 1961 pôsobil ako internista na poliklinike Štátneho sanatória v Bratislave až do svojho
vymenovania za riaditeľa Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch. V roku 1975
bol riaditeľ MUDr. Scholtz predsedom Okresnej mierovej rady v Trnave.
Čestné uznanie
Minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky udelil dňa 29. apríla 1975 Čestné uznanie
Mestskému národnému výboru v Piešťanoch za úspešné výsledky dosiahnuté v súťaži
kúpeľných miest a rekreačných stredísk za rok 1974.
Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trnave udelil mestu Piešťany
Pochvalné uznanie za aktívny podiel na úspešnom priebehu osláv 30. výročia oslobodenia
Československa slávnou Sovietskou armádou. Podobne Okresný národný výbor v Trnave
vyslovil poďakovanie mestu Piešťany za prejavy obetavej aktivity kolektívov a jednotlivých
občanov pri plnení záväzkov, prijatých na počesť 30. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou
armádou.
Sídlisko Adam Trajan
Rada Okresného národného výboru v Trnave na zasadnutí dňa 24. júna 1975 uznesením č.
166/75 schválila návrh podrobného územného plánu sídliska Adam Trajan v Piešťanoch.
Sídlisko Adam Trajan sa nachádza v juhozápadnej časti mesta. V novom sídlisku sa
predpokladá výstavba 1.702 bytov a to 1.560 bytových jednotiek formou rodinných
domov. V sídlisku sa predpokladá vybudovať detské jasle s kapacitou 55 miest, materskú
škôlku s kapacitou 120 miest, zdravotné stredisko s počtom 7 lekárov, 22 triednu Základnú
deväťročnú školu pre 880 žiakov, služby pre 56 pracovníkov, obchodné a stravovacie služby
s kapacitou 1.116 miest, kultúrne zariadenie s počtom 420 sedadiel, služby pošty a služby
štátnej sporiteľne.

Družobná návšteva v Heinole
V dňoch 27. júna až do 2. júla 1975 navštívila družobné mesto Heinolu vo Fínsku päťčlenná
delegácia Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Delegáciu tvorili: s. Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch,
vedúci delegácie; členmi delegácie boli: s. Ing. Andrej Dobiáš, CSc., predseda
poľnohospodárskej komisie Mestského národného výboru v Piešťanoch, s. Edita Belhová,
pracovníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch, s. Emil Frič, podpredseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska a s. Michal Paulík, člen rady Mestského
národného výboru.
V Helsinkách očakávali delegáciu riaditeľ mesta Heinola Raimo Salmi, predstavitelia mesta
Heinola M. Salvalajnen a Ing. Laksoo, ktorí odviezli delegáciu do Heinoly, vzdialenej asi
100 km od Helsiniek.
V priebehu šiestich dní členovia delegácie uskutočnili rad návštev a exkurzií do miestnych
priemyselných závodov a všade boli srdečne privítaní. Návšteva prispela k ďalšiemu
upevneniu a prehĺbeniu družobných vzťahov medzi mestami Piešťany a Heinola.
Otvorenie novej školy
Dňa 1. septembra 1975 bola v Piešťanoch na Balakovskej ulici slávnostne otvorená nová
22 triedna Základná deväťročná škola. Náklady na jej vybudovanie činili 23 miliónov Kčs.
Na otvorení novej školy sa zúčastnil člen predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej
strany Slovenska a predseda Slovenskej národnej rady súdruh Viliam Šalgovič, v sprievode
predsedu Okresného národného výboru v Trnave s. Jozefa Tomašoviča, predsedu Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruha Dušana Havlíka a predsedu Mestského
národného výboru v Piešťanoch súdruha Viliama Hermana.
Súdruh Viliam Šalgovič predniesol slávnostný prejav, v ktorom zdôraznil mimoriadnu
starostlivosť našej strany o výchovu a vzdelávanie mladej generácie.
Vedecká konferencia
V dňoch 15. – 17. októbra 1975 sa konala na Malej scéne Ivana Krasku slovensko-sovietska
konferencia na tému „Priemyselná toxikológia 1975“.
Konferenciu usporiadala odborná sekcia toxikologickej chémie Slovenskej chemickej
spoločnosti Slovenskej akadémie vied.
V čestnom predsedníctve tejto vedeckej akcie, prvej svojho druhu v krajinách Rady vzájomnej
hospodárskej pomoci boli: MUDr. Emil Matejíček, minister zdravotníctva Slovenskej
socialistickej republiky, Ing. M. Broska, prvý námestník ministra priemyslu, MUDr. Emil
Scholtz, riaditeľ Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch, Viliam Herman, predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch a ďalší poprední činitelia nášho politického
a verejného života. Prednášali poprední vedci zo Sovietskeho zväzu, ako akademik Turbin,
profesor Kundijev, profesor Sanocki a ďalší významní odborníci z Československa. Na
konferencii sa riešili otázky ochrany pracujúcich, životného a pracovného prostredia.
30. výročie inštalácie Piešťan na mesto
Uznesením Slovenskej národnej rady zo dňa 29. augusta 1945 bola obec Piešťany povýšená
na mesto. Slávnostná inštalácia obce na mesto sa uskutočnila dňa 21. októbra 1945. Piešťany

mali vtedy 14.519 obyvateľov.
Z príležitosti 30. výročia povýšenia Piešťan na mesto konalo sa dňa 20. októbra 1975
slávnostné zasadnutie pléna Mestského národného výboru v Piešťanoch v liečebnom dome
Slovan. Na zasadnutí sa zúčastnili vedúci delegácie Okresného národného výboru v Trnave,
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, Okresného výboru Národného frontu
Slovenskej socialistickej republiky, funkcionári, poslanci Mestského národného výboru
a občania Piešťan.
Prítomných privítal predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam
Herman. Slávnostný prejav z príležitosti 30. výročia inštalácie Piešťan na mesto predniesol
predseda Okresného národného výboru v Trnave súdruh Jozef Tomašovič. Na pléne
odovzdali 38 jednotlivcom a kolektívom plakety „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta“.
Z príležitosti 30. výročia povýšenia Piešťan na mesto zaslal člen predsedníctva Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska a predseda Slovenskej národnej rady súdruh Viliam
Šalgovič telegram Mestskému národnému výboru v Piešťanoch, v ktorom želá obyvateľom
a vedeniu mesta veľa úspechov v ďalšej tvorivej práci.
Udelenie plakiet „Za zásluhy o socialistický rozvoj Piešťan“
Z príležitosti 30. výročia inštalácie Piešťan na mesto Mestský národný výbor v Piešťanoch
udelil plakety „Za zásluhy o socialistický rozvoj Piešťan“ týmto kolektívom a jednotlivcom:
Kovovýroba Piešťany, Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany, Ústav pre rozvoj spotrebného
a strojového tovaru Piešťany.
Jednotlivci: Elena Augustínová, Viera Bohovičová, Jozef Brunovský, Dr. Elemír Čelko,
Jozef Drahoš, Jozef Dvorák, Vladimír Dugát, Ing. Jozef Duchovič, Ján Duriš, Rozália
Faltusová, Jozef Gregorička, Peter Hadvábny, Dr. Ladislav Hansko, Jozef Hladký, Anton
Hnilica, Anton Hulman, Jozef Kubo ml., František Lacko, Vojtech Malík, Michal Masaryk,
Viktória Michalcová, Mária Miezgová, Alžbeta Mitánková, Helena Moravčíková, Mária
Nižňanská, Michal Obuch, Ing. Ernest Peko, Ing. Adam Pivoluska, Salmi Raimo, Ján Samaš,
Ján Straka, Osvald Šopík, Vít Tibenský, Štefan Vavrovič, Jozef Weizer, Anna Vrbová, Július
Záhon, Mária Zaťková.
Zmena vo funkcii tajomníka
Tajomník Mestského národného výboru v Piešťanoch Ing. Rudolf Kvasnica sa vzdal
poslaneckého mandátu a funkcie tajomníka Mestského národného výboru v Piešťanoch a to
zo študijných dôvodov.
Namiesto neho bol do tejto funkcie zvolený s. Dušan Domorák.
Mestská konferencia SZM
Dňa 13. decembra 1975 sa uskutočnila v Piešťanoch Mestská konferencia Socialistického
zväzu mládeže. Zprávu o činnosti predniesol Ing. Ondrej Štrbák, predseda Mestského výboru
Socialistického zväzu mládeže za volebné obdobie 1974 – 75.
V Piešťanoch je 41 závodných organizácií Socialistického zväzu mládeže, v ktorých je
organizovaných nad 3.100 členov. Na mestskej konferencii Socialistického zväzu mládeže
bol zvolený nový 15 členný Mestský výbor, ktorého predsedom sa stal Ing. Alexander Murín.

Vyznamenanie
Podpredseda mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Karol Amcha obdržal
v roku 1975 Čestný odznak II. stupňa. Toto vyznamenanie mu udelil Ústredný výbor
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Bratislave za záslužnú prácu pri rozvíjaní
československo-sovietskeho priateľstva.
Vyznamenanie
Prezident republiky udelil r. 1975 súdruhovi Jánovi Belanovi z príležitosti jeho šesťdesiatin za
jeho dlhoročnú obetavú politickú a verejnú činnosť vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Pri
tej istej príležitosti udelil mu Krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva
odznak I. stupňa Zväzu československo-sovietskeho priateľstva ako ocenenie dlhoročnej
činnosti vo Zväze československo-sovietskeho priateľstva.
Oslava 27. výročia Februárového víťazstva
Oslavy 27. výročia Februárového víťazstva sa konali v dňoch 22. a 25. februára 1975
v podnikoch, závodoch, úradoch a školách.
Vyvrcholením osláv Víťazného februára v našom meste bola slávnostná akadémia, ktorá
sa konala dňa 25. februára 1975 v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. Slávnostný prejav
predniesol predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Dušan
Havlík. Po slávnostnom prejave nasledoval kultúrny program, v ktorom účinkovali žiaci
Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Piešťanoch.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Oslavy Medzinárodného dňa žien roku 1975 sa konali v roku, ktorý bol vyhlásený na celom
svete za Medzinárodný rok ženy. Dňa 3. marca 1975 bola z príležitosti Medzinárodného dňa
žien na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava detskej kresby „Moja mama“.
Dňa 5. marca 1975 sa konal aktív žien na Malej scéne Ivana Krasku a v ten istý deň bolo
slávnostné prijatie žien u predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch. Z príležitosti
Medzinárodného dňa žien vyznamenal zaslúžilé pracovníčky v zdravotníctve v Piešťanoch
minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky MUDr. Emil Matejíček.
30. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 30. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa konali v dňoch 3. a 4. apríla
1975.
Program osláv bol tento: 3. apríla 1975: oslavy sa začali o 16.00 hod. pietnym aktom
kladenia vencov k pomníku oslobodenia na námestí Slovenského národného povstania.
O 16.30 hod. bolo otvorenie výstavy „30 rokov slobodných Piešťan“ vo výstavnej miestnosti
v kine Moskva. Výstavu si prezreli aj členovia delegácie z družobného okresu Balakovo,
ktorá k nám prišla na oslavy 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
Delegáciu sprevádzal predseda Okresnej kontrolnej a revíznej komisie pri Okresnom výbore
Komunistickej strany Slovenska s. Rudolf Janto a plukovník Ján Držík.
O 17.30 hod. bola premiéra farebného filmu „Piešťany, mesto, ktoré uzdravuje“ v kine
Moskva. O 19.30 hod. bola slávnostná akadémia v liečebnom dome Slovan. V kultúrnej
časti účinkovali členovia vojenského umeleckého súboru v Bratislave v literárno-hudobnom
pásme „U nás jar sa nikdy nekončí“.

4. apríla 1975:
O 16.00 hod. sa začalo slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže v liečebnom dome
Slovan. Po hymnách a zdravici pionierov slávnostný prejav predniesol súdruh Viliam
Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch. Na slávnostnom zhromaždení
predniesol prejav aj Magag Unanovič Petrosjan, čestný občan nášho mesta, ktorý na základe
pozvania rady Mestského národného výboru v Piešťanoch prišiel s manželkou na jubilejné
oslavy 30. výročia oslobodenia nášho mesta. Na slávnostnom zhromaždení odovzdal Magag
Unanovič Petrosjan predsedovi Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruhovi
Viliamovi Hermanovi obraz V.I. Lenina ako dar mesta Leninikanu. Po pozdravoch hostí
nasledoval slávnostný akt udelenia vyznamenaní. Zo slávnostného zhromaždenia bol poslaný
pozdravný list družobnému mestu Balakovo, ktorý prečítala súdružka Mária Barančíková.
O 19.00 hod. sa začal lampiónový sprievod za doprovodu dychových hudieb ulicami
Kollárovou, Československej armády, Rázusovou na nábrežie Sovietskej armády. O 20.00
hod. sa začal na nábreží Sovietskej armády ohňostroj.
105. výročie narodenia V.I. Lenina
Oslavy 105. výročia narodenia V.I. Lenina sa konali v Piešťanoch dňa 22. apríla 1975. V tento
deň sa konala slávnostná akadémia v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. Slávnostný
referát o živote a historickom diele V.I. Lenina predniesol súdruh Dušan Havlík, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. V kultúrnej časti vystúpil
spevácky zbor Lúčnica.
Oslavy 1. a 9. mája
Oslavy 1. a 9. mája 1975 sa konali v roku osláv 30. výročia oslobodenia našej vlasti
Sovietskou armádou, čo zvýšilo ich slávnostný ráz.
Program osláv 1. mája 1975 bol tento: 30. apríla v popoludňajších hodinách bolo stavanie
májov spojené s veselicou.
Dňa 1. mája 1975 o 6.00 hod. ráno bol slávnostný budíček. O 8.30 hod. bol zraz účastníkov
manifestácie v priestoroch parkoviska, na ulici kapitána Jána Nálepku a v priľahlých uliciach.
O 9.00 hod. otvoril manifestáciu pracujúcich a mládeže súdruh Dušan Havlík, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Slávnostný prejav
o medzinárodnom význame Sviatku práce predniesol tajomník Západoslovenského krajského
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Emil Lata. Manifestácia pracujúcich
a mládeže sa ukončila slávnostným sprievodom okolo tribúny po ulici Pavlovovej po kino
Moskva. Na slávnostne vyzdobenej tribúne zaujali miesto naši politickí a verejní činitelia
spolu s čestným občanom Piešťan Magag Unanovičom Petrosjanom, ktorý bol u nás v tom
čase na liečení v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch.
25.000 pracujúcich z našich závodov, škôl a inštitúcií zaplnilo manifestačné priestranstvo
a potom v pestrom sprievode prechádzali popri prehliadkovej tribúne. O 11.00 hod. sa
začali prvomájové veselice. O 15.00 hod. bolo vystúpenie Súboru piesní a tancov Lúčnica
v prírodnom amfiteátri. O 18.00 hod. sa začala veselica na námestí Dukelských hrdinov.
Sviatok pracujúcich pozdravili zamestnanci výrobných družstiev Tvorba, Monta a Piešťanka
v našom meste, ktorí pozdravili prvomájové oslavy aj splnením socialistického záväzku.
Pracujúci družstiev vybudovali hodnotné dielo – fontánu Victoria Regia medzi železničnou
stanicou a triedou Obrancov mieru. V predvečer 1. mája odovzdali fontánu predsedovi

Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruhovi Viliamovi Hermanovi, vybudovanú
v rámci akcie zveľaďovanie.
Oslavy 9. mája
Oslavy 9. mája 1975 sa konali v našom meste v dňoch 8. a 9. mája. Dňa 8. mája 1975 o 9.00
hod. sa začalo slávnostné plénum Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska,
Mestského výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a Mestského
národného výboru v Piešťanoch v liečebnom dome Slovan.
O 15.00 hod. bol pietny akt kladenia vencov pri pomníku oslobodenia na námestí Slovenského
národného povstania a pri pamätníkoch.
9. mája 1975 o 15.00 hod. bolo vystúpenie Podduklianskeho ukrajinského ľudového súboru
piesní a tancov v prírodnom amfiteátri.
Letné Mierové slávnosti
Dňa 17. mája 1975 sa konali v Piešťanoch tradičné letné Mierové slávnosti. V prírodnom
amfiteátri vystúpil Voronežský ľudový súbor piesní a tancov s bohatým a umelecky vysoko
hodnotným programom. O význame československo-sovietskych vzťahoch hovoril predseda
Okresného výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva a podpredseda Okresného
národného výboru v Trnave súdruh Ing. Peko.
Mierových slávností sa zúčastnilo vyše 2.000 občanov.
XX. Piešťanský festival
XX. jubilejný Piešťanský festival prebiehal v znamení 30. výročia oslobodenia Československa
Sovietskou armádou. Jeho program bol veľmi bohatý. Od 19. júna do 2. augusta 1975 sa na
jeho koncertnom pódiu predstavili umelci a umelecké telesá z Československa, Sovietskeho
zväzu, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, Juhoslávie,
Španielska, Švédska, Spojených štátov severoamerických a Rakúska.
20. júna 1975, v deň slávnostného otvorenia festivalu, zasadal v dopoludňajších hodinách
festivalový výbor, na ktorom predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh
Viliam Herman odovzdal plakety Za zásluhy o rozvoj mesta Piešťan v oblasti kultúry.
Toto vyznamenanie udelila Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch Slovenskej
filharmónii, Slovenskému národnému divadlu, Štátnemu symfonickému orchestru
v Gottwaldove, Slovenskému komornému orchestru, Slovkoncertu v Bratislave, Dr. Edite
Švecovej, pracovníčke Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, Želmíre
Gaburovej, pracovníčke Zväzu slovenských skladateľov a Jánovi Židekovi, dlhoročnému
členovi festivalového výboru z Piešťan.
Večer 20. júna 1975 slávnostne otvoril festival v prírodnom amfiteátri za Ministerstvo
kultúry Slovenskej socialistickej republiky Dr. Zdeněk Nováček. Vo svojom prejave
zhodnotil politicko-kultúrny dosah piešťanských hudobných slávností. Napokon odzneli
tóny predohry k Smetanovej opere „Dalibor“. Pre nepriaznivé počasie Štátne divadlo
z Ostravy predstavenie nedokončilo.
Program jubilejného XX. Piešťanského festivalu bol tento:
Štvrtok 19. júna 1975: Fanfárový koncert. Účinkoval Fanfárový súbor konzervatória
Bratislava. 21.00 hod. Zelená veža liečebného domu Slovan.
Piatok 20. júna 1975: slávnostné otvorenie jubilejného XX. Piešťanského festivalu. Bedřich

Smetana: Dalibor, opera. Uviedlo Štátne divadlo z Ostravy. Amfiteáter o 20.00 hod.
Sobota 21. júna 1975: Štátna filharmónia Košice. Dirigent: Ion Baciu – Rumunsko. Sólistka:
Drahomíra Bilig, klavír, Taliansko. Slovan o 20.00 hod.
Utorok 24. júna 1975: Piešťanský festival deťom. Maurice Yendt: Slávik, rozprávková hra.
Uviedla Nová scéna z Bratislavy. Amfiteáter o 10.30 a 15.00 hod.
Štvrtok 26. júna 1975: Slovenská filharmónia. Dirigent: Kurt Rapf – Rakúsko. Sólista:
Vladimír Feľcman, klavír, Sovietsky zväz. Slovan o 20.00 hod.
Sobota 28. júna 1975: Slovenské národné divadlo Bratislava. Georges Bizet: Carmen, opera.
Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 2. júla 1975: Komorný koncert. Bratislavské kvarteto a Filharmonické kvinteto,
Brno. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 3. júla 1975: Symfonický koncert. Slovenská filharmónia. Dirigent: Aram
Chačaturjan, Sovietsky zväz. Sólista: Jack Martin Händler, husle. Na programe: diela A.
Chačaturjana. Slovan o 20.00 hod.
Sobota 5. júla 1975: A. Adam: Giselle, balet. Uviedlo Slovenské národné divadlo. Amfiteáter
o 20.00 hod.
Streda 9. júla 1975: Slovenský komorný orchester. Sólista: José Luis Lopatégui, gitara,
Španielsko. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 10. júla 1975: Géza Oberfrank, Maďarsko. Sólista: Otto Iblanzky, lesný roh, Švédsko.
Slovan o 20.00 hod.
Sobota 12. júla 1975: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica. Tibor
Andrašovan: Hájnikova žena, opera. Amfiteáter o 20.00 hod.
Štvrtok 17. júla 1975: Piesňový recitál. Shogo Uiahara, Japonsko, barytón. Slovan o 20.00
hod.
Sobota 19. júla 1975: Štátny komorný orchester Žilina. Dirigent: Eduard Fischer. Sólista:
Siegfried Stöckigt, klavír, Nemecká demokratická republika. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 24. júla 1975: Klavírny recitál. Eduard Auer, Spojené štáty severoamerické. Na
programe: Mozart, Brahms, Chopin, Debussy. Slovan o 20.00 hod.
Sobota 26. júla 1975: Komorný koncert. Štátny symfonický orchester Gottwaldov. Dirigent:
Czeslaw Placzek, Poľsko. Sólista: Charles Dobias, husle, Kanada. Na programe: Bach,
Mendelssohn-Bartholdy. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 31. júla 1975: Komorný koncert. Sláčikové kvarteto pro arte, Juhoslávia. Na
programe: Beethoven, Haydn, Mozart. Slovan o 20.00 hod.
Sobota 2. augusta 1975: Slávnostné zakončenie XX. Piešťanského festivalu 1975.
Symfonický koncert. Štátny symfonický orchester Gottwaldov. Dirigent: Peter Wronský
– Praha. Sólistka: Andrea Šestáková, husle. Na programe: Suchoň, Mendelssohn, Dvořák.
Slovan o 20.00 hod.
Filmový festival pracujúcich 1975
Pod heslom „Filmovým umením za krásu života, mier a socializmu“ bolo
27. júna
1975 v prírodnom kine Moskva v Piešťanoch o 20.00 hod. slávnostné otvorenie XXVI.
Filmového festivalu pracujúcich 1975. K početným divákom prehovoril podpredseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Igor Kováčik. Slávnostného otvorenia
sa zúčastnila delegácia Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského
výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, Mestského národného výboru

a delegácia tvorcov a predstaviteľov úvodného festivalového filmu Kid a spol. z Nemeckej
demokratickej republiky. V priebehu 10 dní uvideli milovníci filmu z Piešťan a širokého
okolia a kúpeľní hostia 10 premiérových celovečerných filmových programov z produkcie
Slovenskej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky, Sovietskeho zväzu,
Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Juhoslávie, Nemeckej spolkovej republiky,
Francúzska, Holandska a Spojených štátov severoamerických.
Počas filmového festivalu pracujúcich prišli do Piešťan ďalšie dve delegácie tvorcov
a predstaviteľov festivalových filmov a to zo Sovietskeho zväzu a Slovenskej socialistickej
republiky.
Výstava „Socha piešťanských parkov“
Dňa 28. júna 1975 bolo v Piešťanoch v zimnej záhrade Balnea Palace o 17.00 hod. slávnostné
otvorenie sochárskej výstavy „Socha piešťanských parkov“. Výstavu otvoril podpredseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Igor Kováčik. Výstava sa konala na
počesť 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou a bola nainštalovaná
v interiéri zimnej záhrady Balnea Palace a v exteriéri parkov na Kúpeľnom ostrove.
Na výstavu „Socha piešťanských parkov“ sa prihlásilo 54 autorov s vyše 80 dielami. Výstava
bola otvorená do konca septembra 1975.
O výstavu sa prejavil nevšedný záujem, o čom svedčí aj návštevnosť – do konca júla si výstavu
prezrelo okolo devätnásť tisíc návštevníkov. Najväčší záujem návštevníkov vzbudili tieto
plastiky: Ladislav Snopek – Mladí ľudia, Vladislav Gajda – Stéla – slnko, Milan Struhárik –
Pieseň, Teodor Baník – Chlieb a soľ, Vojtech Löffler – Ženské torzo, Juraj Hovorka – Rieka
Nitra, Valér Vavro – Plody lásky, Marián Polonský – Rozkvet, Andrej Goliáš – Kvet – slnko,
Anna Goliášová-Drobná – Kvet pre šťastie, Peter Lehocký – Kvet.
Usporiadateľmi výstavy boli Okresný národný výbor v Trnave a mestský národný výbor
v Piešťanoch, spoluusporiadatelia: Národná galéria v Prahe, Slovenská národná galéria
v Bratislave, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Československé štátne kúpele
v Piešťanoch a Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch.
Medzinárodné sochárske sympózium
Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva prebiehalo od 1. júla do 31.
augusta 1975 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch pri Piešťanoch.
Na sympóziu boli výtvarníci z Československa, Poľska a Bulharska. Od výtvarníkov sa
vyžadovala figuratívna tvorba na tému víťazstva nad fašizmom.
Sympózia sa zúčastnili z našich výtvarníkov sochári Milan Ormandík a Dušan Dzurek.
Z Bulharska na sympózium prišiel sochár Georgi Radulov a z Poľska Krystyna FilipskáFrejevová a Romuald Frejer.
Oslavy 31. výročia Slov. národného povstania
Oslavy 31. výročia Slovenského národného povstania sa konali v Piešťanoch 29. augusta
1975. O 14.00 hod. sa konala manifestácia pracujúcich na námestí Slovenského národného
povstania. Manifestáciu otvoril súdruh Dušan Havlík, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska. Slávnostný prejav predniesol s. Ján Urda, predseda
Mestskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Potom nasledovalo
kladenie vencov k pomníkom.

O 15.00 hodine sa začalo vystúpenie folklórneho súboru Gymnik Bratislava v amfiteátri.
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe prebiehalo od 1. septembra do 15. októbra 1975
v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch.
Sympózia sa zúčastnili Tursin Abnov zo Sovietskeho zväzu, Gerhard Kierstein z Nemeckej
demokratickej republiky, Andrej Doboš z Košíc, Ján Grimm z Prahy a Fero Kráľ zo Žiliny.
Pre Piešťany zanechali 15 obrazov.
Oslavy 30. výročia povýšenia Piešťan na mesto
Na základe rozhodnutia Zboru povereníkov slovenskej národnej rady zo dňa 16. augusta
1945, dľa § 21, odst. 1, zák.č. 171/1943 Zb. dostala obec Piešťany charakter mesta.
Z príležitosti výročia sa konalo dňa 20. októbra 1975 o 9.00 hod. slávnostné zasadnutie
Mestského národného výboru v Piešťanoch. Slávnostné zasadnutie otvoril predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch s. Viliam Herman. Slávnostný prejav predniesol
s. Jozef Tomašovič, predseda Okresného národného výboru v Trnave.
Z príležitosti 30. výročia inštalácie Piešťan na mesto udelil Mestský národný výbor
v Piešťanoch viacerým jednotlivcom i kolektívom plaketu „Za zásluhy o socialistický rozvoj
mesta Piešťany“.
Oslavy 58. výročia VOSR
Oslavy 58. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v Piešťanoch sa konali takto:
už v predvečer osláv 4. novembra 1975 odznel na Malej scéne Ivana Krasku klavírny
recitál v podaní Iriny Graubiňovej zo Sovietskeho zväzu. Dňa 5. novembra 1975 bola na
Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava Sovietska grafika, spojená s premietaním filmu
Puškinovo múzeum výtvarných umení.
Dňa 6. novembra 1975 o 19.30 hod. sa konal v liečebnom dome Slovan Slávnostný večer
z príležitosti 58. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a otvorenia Mesiaca
československo-sovietskeho priateľstva. V kultúrnom programe účinkoval Učiteľský
spevácky zbor z Trenčína.
Vlastné oslavy sa konali 7. novembra 1975 o 14.30 hod. na námestí Slovenského národného
povstania, kde sa konala manifestácia pracujúcich a mládeže spojená s kladením vencov
na námestí Slovenského národného povstania. Slávnostný prejav predniesol súdruh Jozef
Tomašovič, predseda Okresného národného výboru v Trnave. Zdravicu sovietskemu ľudu
prečítal súdruh Ján Belan, predseda Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva. Nasledovalo kladenie vencov k pomníku oslobodenia.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Oslavami 58. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie bol otvorený Mesiac
československo-sovietskeho priateľstva. V jeho priebehu sa konali v našom meste prednášky
o Sovietskom zväze, koncerty a športové podujatia. V Mesiaci československo-sovietskeho
priateľstva vyvíjal bohatú činnosť Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva a jeho odbočky na školách, v podnikoch a závodoch v našom meste.
Na Malej scéne Ivana Krasku boli usporiadané tieto akcie:
Dňa 11. novembra 1975 o 14.00 hod. sa konala prednáška na tému Politika Sovietskeho

zväzu a jeho úsilie o vytvorenie systému kolektívnej bezpečnosti a spolupráce v Európe a vo
svete.
13. novembra 1975 o 14.00 hod. sa konalo obvodné kolo súťaže Na garmoške zahrali.
20. novembra 1975 o 14.00 hod. bol kvízový program pre žiakov stredných škôl „Čo vieš
o Sovietskom zväze“, spojený s premietaním filmov Na rieke Moskve a Nosí Leninovo
meno.
21. novembra 1975 bolo otvorenie II. ročníka výstavy ručných prác a výšiviek. Dňa 4.
decembra 1975 odznel slávnostný koncert družby žiakov k Mesiacu československosovietskeho priateľstva.
Od 1. do 9. novembra 1975 prebehol v kine Moskva týždeň sovietskych filmov.
Slávnostné ukončenie Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bolo dňa 11.
decembra 1975 v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. Z príležitosti 32. výročia uzavretia
Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československom
a Sovietskym zväzom sa konala slávnostná akadémia. Slávnostný prejav predniesol súdruh
Dušan Havlík, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Kultúrno-osvetová práca v roku 1975
Na kultúrno-osvetovej práci v Piešťanoch v r. 1975 sa podieľali tieto kultúrne a osvetové
zariadenia v meste: Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestská ľudová knižnica,
Balneologické múzeum, kino Moskva, Dom pionierov a mládeže, Klub mládeže Júliusa
Fučíka, kluby Socialistického zväzu mládeže na závodoch, telovýchovné jednoty, zložky
Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, stredné školy, základné deväťročné
školy a závodné kluby pri Československých štátnych kúpeľoch a pri závodoch Tesla
a Chirana.
V roku 1975 v našom meste bolo 102 jednorázových prednášok s účasťou 11.450 osôb, 10
cyklov ľudovej akadémie, 65 jazykových, praktických a hudobných kurzov s návštevnosťou
820 osôb, 31 divadelných predstavení s účasťou 13.560 osôb, 35 vystúpení profesionálnych
súborov s návštevnosťou 11.373 osôb, 4 celoštátne akcie s návštevnosťou 73.669 osôb.
Návštevnosť na všetkých kultúrnych podujatiach v roku 1975 bola 189.051 osôb.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Najdôležitejšou kultúrnou inštitúciou v Piešťanoch je Kultúrne a spoločenské stredisko.
V spolupráci so spoločenskými organizáciami a ostatnými kultúrno-osvetovými inštitúciami
organizovalo celý kultúrny život v našom meste. V roku 1975 uskutočnilo 214 podujatí
s návštevnosťou 157.000 osôb. Tržby v roku 1975 boli 784.000 Kčs, náklady 2,326.000 Kčs.
Záujmová umelecká činnosť
V roku 1975 vyvíjali v Piešťanoch umeleckú činnosť tieto krúžky: Kruh priateľov umenia
pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku a Ľudovej škole umenia. Výtvarný krúžok
pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku. V roku 1975 dosiahol veľmi dobré výsledky.
Fotokrúžok pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku.
Pri Dome pionierov a mládeže v Piešťanoch vyvíjal činnosť celý rad záujmových
a technických krúžkov, z ktorých najúspešnejšie pracoval ornitologický a astronomický
krúžok. Pri Mestskom výbore Socialistického zväzu mládeže úspešne pracovali technické
krúžky Klubu mládeže a Hifi-klub.

Zo speváckych zborov dosiahli veľmi dobré výsledky spevácky zbor Máj pri Gymnáziu
a Briezka pri Strednej priemyselnej škole technickej v Piešťanoch. Pri Piešťanke úspešne
pracovali tanečno-spevácky súbor a literárno-dramatický krúžok.
Výstavy v roku 1975
V roku 1975 sa konali tieto výstavy: výstava obrazov Emila Pauloviča od 3. do 15. januára
1975 na Malej scéne Ivana Krasku. V dňoch od 12. – do 27. februára 1975 prebiehala na
Malej scéne Ivana Krasku výstava obrazov z Medzinárodného sympózia vo voľnej maľbe
1974.
Z príležitosti 30. výročia oslobodenia Piešťan a Československa Sovietskou armádou bola
v dňoch 26. – 30. marca na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava obrazov „Sympózium
1975“.
V apríli 1975 sa konali tieto výstavy: výstava „30 rokov slobodných Piešťan“ v kine Moskva,
výstava obrazov Výtvarného krúžku pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch.
V máji 1975 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava obrazov členov výtvarného
strediska z Trenčína. V júni 1975 bola slávnostne otvorená sochárska výstava „Socha
piešťanských parkov“ v zimnej záhrade Balnea Palace. V októbri 1975 na Malej scéne I.
Krasku boli tieto výstavy: výstava fotografií Györskeho fotoklubu, 20. výstava amatérskej
fotografie Západného Slovenska a výstava „Rumunské umenie vo fotografii“. V novembri
1975 boli na Malej scéne tieto výstavy: výstava Sovietska grafika a výstava II. ročníka
výstavy ručných prác a výšiviek. V decembri 1975 bola na Malej scéne Ivana Krasku výstava
obrazov Ctibora Krčmára.
Mestská ľudová knižnica
Koncom roku 1975 knižný fond Mestskej ľudovej knižnice v Piešťanoch činil 59.397 zväzkov.
Výpožičiek v priebehu roka bolo 231.603, počet čitateľov 7.090. V rámci masovopolitickej
práce sa uskutočnilo viac besied so spisovateľmi ako i o knihách. Z nich veľmi úspešná bola
beseda o knihe Ludvíka Svobodu „Z Buzuluku do Prahy“. V roku 1975 pracovníci knižnice
nainštalovali 30 knižných výstav a 12 nástenných novín.
Tržby od čitateľov činili 35.522 Kčs.
Knižnica Československých štátnych kúpeľov
Knižnica Československých štátnych kúpeľov je umiestnená v liečebnom dome Lívia
a v roku 1975 mala 12.620 kníh. Z toho bolo 9.588 beletrie a 3.022 lekárskych kníh. V roku
1975 bolo 8.128 čitateľov a 15.917 vypožičaných kníh.
Filmové premiéry v roku 1975
Premiérové filmy v roku 1975 boli tieto: A čo tvoj blížny, španielsky film, A dážď zmyje
každú stopu, film Nemeckej spolkovej republiky, Americká noc, francúzsky film, Aréna
vyvolených, španielsky film, Biela ruža, mexický film, Blokáda, sovietsky film, Cartouche,
francúzsky film, Cesta ženy, slovenský film, Cestou proti vetru, juhoslovanský film, Derviš
a smrť, juhoslovanský film, Divoký Mesiáš, anglický film, Dievča zo západu, americký
film, Dotieravý chlap, francúzsky film, Holky z porcelánu, československý film, Hvězda
padá vzhůru, československý film, Ja, Natálie, americký film, Jak utopit dr. Mráčka, aneb
konec vodníků v Čechách, československý film, Janova žena, francúzsky film, Jedna madona

navyše, film z Nemeckej demokratickej republiky, Keď umĺkne spevák, argentínsky film, Kit
a spol., film z Nemeckej demokratickej republiky, Kniha džunglí, americký film, Komisár
obviňuje, rumunský film, Komisár svetla, albánsky film, Koniec snov, maďarský film,
Krutý, sovietsky film, Krutý sľub, portugalský film, Krik čiernych vlkov, film z Nemeckej
spolkovej republiky, Kto odchádza v daždi, slovenský film, Laurel a Hardy v cudzineckej
légii, americký film, Letní hostia, francúzsky film, Leto lásky, juhoslovanský film, Lodník na
Dunaji, maďarský film, Malí pastieri, juhoslovanský film, Malý dobrodruh, japonský film,
Motýľ, americký film, Můj brácha má príma bráchu, československý film, My sa vrátime,
sovietsky film, Na štarte je delfín, československý film, Nebudem Ťa mať rada, poľský
film, O jednom šťastí, rumunský film, Plamene pod zemou, juhoslovanský film, Plavčík
severnej flotily, sovietsky film, Pomoc, doktor sa topí, holandský film, Romance za korunu,
československý film, Rytmus motorov, mongolský film, Sama medzi ľuďmi, sovietsky
film, Sebechlebskí hudci, slovenský film, Sedláci, poľský film, Správny život manželský,
španielsky film, Stretnutie, slovenský film, Išiel synak do sveta, sovietsky film, Svokra,
sovietsky film, Utajené mesto, sovietsky film, Už ani slovo o futbale, sovietsky film, Vysoká
hra, bulharský film, Vzbura v Patagónii, argentínsky film, Žiara nad Drávou, bulharský film,
Zločin bez masky, poľský film, Žijúca púšť, americký film, Žil spievajúci drozd, sovietsky
film, Život na úteku, slovenský film, Život plný malérov, francúzsky film.
Balneologické múzeum
V roku 1975 navštívilo Balneologické múzeum v Piešťanoch 29.046 návštevníkov, z toho
bolo 215 školských a ostatných hromadných výprav.
Vlastné tržby činili 24.600 Kčs. V roku 1975 pracovníci múzea nainštalovali v novoupravených
priestoroch kina Moskva výstavu „30 rokov socialistických Piešťan“ z príležitosti 30.
výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou. Bola to zaujímavá fotodokumentačná
výstava, ktorá podávala presvedčivý obraz o rýchlom rozvoji nášho mesta od oslobodenia.
Na výstave odznelo 32 prednášok pre školy. Značnej pozornosti sa tešila výstava „Poľská
žena“, ktorú nainštalovali pracovníci múzea v Medzinárodnom roku ženy. Pre pacientov
v liečebných domoch sa uskutočnilo 22 prednášok.
Dňa 3. októbra 1975 prevzalo Balneologické múzeum do svojej správy významnú
archeologickú lokalitu Ducové – Kostolec. Balneologické múzeum v Piešťanoch mieni na
tejto lokalite vytvoriť stálu archeologickú expozíciu v prírode. V roku 1975 Balneologické
múzeum nakúpilo muzeálne predmety v čiastke 39.760 Kčs. V roku 1975 pribudlo 217
muzeálnych predmetov.
K 31. decembru 1975 stav zbierok bol 8.446 predmetov.
Telovýchova a šport
V Piešťanoch v roku 1975 bolo 7 telovýchovných jednôt, ktoré mali vyše 3.000 aktívnych
športovcov a spolu 27 oddielov.
V niektorých druhoch športu dosiahli naši športovci v roku 1975 dobré výsledky. Sú
to nohejbal, vodné pólo, kolky, hádzaná, vodné lyžovanie, moderný päťboj. V týchto
disciplínach sa naši športovci uplatnili v celoslovenských, ba aj celoštátnych súťažiach.
Mestská futbalová liga, stolnotenisová liga a niektoré ďalšie súťaže boli v roku 1975 na
úrovni mestských súťaží.
V roku 1975 najlepšie športové výsledky boli tieto: víťazstvo hádzanárov telovýchovnej

jednoty Tesla Piešťany. Koncom marca 1975 prebiehal na ihrisku telovýchovnej jednoty Tesla
Piešťany hádzanársky turnaj o „Putovný pohár mesta Piešťany“. Turnaj bol usporiadaný
z príležitosti 30. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou. Turnaja sa zúčastnili
družstvá z telovýchovných jednôt Tesla Piešťany, Rožnov pod Radhoštěm, Gottwaldov
a Stupava. Hádzanári z Tesly Piešťany získali prvé miesto.
Nohejbalisti z telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany patria medzi najlepších na Slovensku.
V roku 1975 družstvo nohejbalistov v zložení Fabian, Fáber, Gleso, Ing. Stankovský,
Hrabina, Kubica, Klčo, Zvonček a Hanic zvíťazili v 16 súťažiach a získali 33 bodov. Traja
hráči družstva sú aj členmi reprezentačného výberu Slovenska.
Nohejbalisti z telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany získali na prvom ročníku Slovenského
pohára v nohejbale roku 1975 prvé miesto a tak aj Slovenský pohár v nohejbale. V dňoch
9. a 10. augusta 1975 sa konal na jazere Čerenec pri Vrbovom XI. ročník Veľkej ceny
Slovenska vo vodnom lyžovaní. V kategórii mužov v slalome a skokoch prvé miesto získal
Merlo Marco z Talianska, u žien bola na I. mieste vo všetkých súťažiach Sylvia Terracciano
z Talianska. Z piešťanských pretekárov sa najlepšie umiestnila Miroslava Vodová, ktorá vo
všetkých kategóriách obsadila tretie miesto. Po skončení pretekov udelili Miroslave Vodovej
titul majster športu Československa.
V roku 1975 bol úspešný aj kolkársky oddiel z telovýchovnej jednoty ŠK Piešťany. Oddiel
hral v Slovenskej národnej lige a dosiahol dobré výsledky.
V plávaní z piešťanských športovcov bol úspešný Peter Ondris, ktorý roku 1975 získal titul
dorasteneckého majstra Československa.
V roku 1975 boli úspešní piešťanskí motocykloví pretekári z Automotoklubu Piešťany, ktorí
získali titul majstra Slovenska za rok 1975. Boli to Rudolf Grežo a Rudolf Mitošinka.
V roku 1975 sa v Piešťanoch zlepšili podmienky pre športovanie a to tým, že v akcii
zveľaďovania sa vybudovali nové športové areály, tenisové dvorce, tréningové futbalové
ihrisko, športové ihriská na Sĺňave, previedla sa rekonštrukcia kolkárne a začala sa budovať
umelá ľadová plocha.
Mestská spartakiáda v Piešťanoch
Mestská spartakiáda v Piešťanoch bola dôstojným vyvrcholením osláv 30. výročia
oslobodenia našej vlasti slávnou Sovietskou armádou v našom meste.
Mestská spartakiáda sa konala dňa 16. mája 1975. Skladala sa z 10 skladieb, v ktorých sa
predstavilo 2.600 cvičencov. Program mestskej spartakiády bol tento:
Dňa 16. mája 1975 o 14.45 hod. – Zraz účastníkov mestskej spartakiády na námestí
Slovenského národného povstania.
15.00 hod. – Sprievod účastníkov spartakiády ulicami mesta: Kollárova, Československej
armády, Rázusova, Pavlovova, Leninova na štadión.
15.45 hod. – Slávnostný nástup všetkých cvičencov na štadióne. Nasledoval slávnostný
prejav, ktorý predniesol súdruh Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
16.00 hod. – Vystúpenie cvičencov masových skladieb: Najprv boli na programe skladby
hromadných vystúpení, potom športové súťaže masového charakteru, nasledovalo plnenie
odznaku BPPOV a PPOV, potom boli športové akcie výkonnostného charakteru a nakoniec
kultúrne a spoločenské podujatia.
V predsedníctve mestskej spartakiády 1975 boli: Dušan Havlík, predseda Mestského

výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch, Viliam Herman, predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch, Dušan Domorák, vedúci odboru školstva a kultúry
Mestského národného výboru v Piešťanoch. Náčelníkom mestskej spartakiády bol Michal
Sebedínsky.
Cena Čertovej pece
Koncom júla 1975 usporiadali Automotoklub Piešťany a Automotoklub Topoľčany
z príležitosti 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou už IV. ročník
automobilových pretekov do vrchu o Cenu Čertovej pece. Tento pretek bol súčasne i druhým
pretekom majstrovstiev Československa. Na 3.110 m dlhej trati s výškovým rozdielom 160
m štartovalo v 9 obsahových skupinách 83 pretekárov. Absolútnym víťazom štvrtého ročníka
sa stal Jaroslav Bobek z Mladej Boleslavi, ktorý v triede B5 dosiahol čas 2:53,2.
V skupine A2 automobilov s obsahom do 1150 cm3 štartoval aj Edo Bertoli starší z Piešťan
a obsadil 5.miesto časom 3:23,2.
XVI. ročník Ceny Slovenska
XVI. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska
sa konal dňa 14. septembra 1975 v Piešťanoch. Na štart triedy motocyklov nastúpilo 40
našich a zahraničných pretekárov. Trať merala
4.400 m. Výsledky pretekov boli tieto:
V triede do 250 ccm (18 kôl – 79.200 m) prvé miesto získal Bohumil Staša na Jawe 33:59,56
min., druhé miesto Paolo Tordi z Talianska na Yamahe časom 34:00,69, tretie miesto
Tlüngetal z Nemeckej spolkovej republiky časom 40:13,57 min. Priemerná rýchlosť bola
140,5 km/hod.
Trieda do 350 ccm (22 kôl – 96.800 m) 1./ Jánoš Drápal z Maďarska n Yamahe časom
39:58,43 min., 2./ Thüngetal z Nemeckej spolkovej republiky, 3./ Minich z Rakúska na
stroji Yamaha časom 41:30,6 min.
Priemerná rýchlosť bola 144,5 km/hod.
Preteky automobilov boli vo všetkých skupinách súčasne i majstrovstvom Československa.
V skupine automobilov Formule Škoda Metalex štartovalo na 15 kôl – 66 km 22 pretekárov.
Zvíťazil Peter Samohýl časom 30:34,32, priemerná rýchlosť 130 km/hod. V skupine cestných
automobilov A-2 do 1150 ccm pretekalo 27 jazdcov. Zvíťazil Pavel Rajtr na voze S-110-R
časom 30:50,00, priemerná rýchlosť 128 km/hod.
V skupine cestných automobilov A-2 do 1300 ccm štartovalo 14 pretekárov. Zvíťazil
Marián Rajnoha na voze Alfa Romeo časom 28:34,48. Priemerná rýchlosť bola 138 km/
hod. V skupine športových automobilov C9 Easter do 1300 ccm štartovalo 17 pretekárov.
V tejto skupine zvíťazil Karel Jílek na voze MTX 1-03 časom 28:58,55.
V skupine športových automobilov B-5 do 2500 ccm štartovalo 17 jazdcov. V tejto skupine
zvíťazil Jaroslav Bobek na aute Š-Spider II a jeho čas bol 26:52,21.
Počasie bolo priaznivé. Celý ročník Ceny Slovenska mal dobrú úroveň. K vážnejším úrazom
počas pretekov nedošlo.
XI. Silvestrovský beh
Silvestrovský beh v Piešťanoch je už populárny, počet pretekárov stále stúpa. Jeho
poriadateľom je Mestský výbor Socialistický zväz mládeže. Najmladšou účastníčkou na

Silvestrovskom behu 1975 bola 9 ročná Andrea Hulmanová z Piešťan - Banky, najstarším
účastníkom bol 71 ročný F. Hulán z Bratislavy.
Výsledky XI. ročníka Silvestrovského behu boli tieto:
Kategória pionierky – 1.200 m: 1.) Mária Mikulová, Základná deväťročná škola Bolešov.
Kategória pionieri – 1.500 m: 1.) Marián Mikula, Základná deväťročná škola Bolešov.
Kategória mladšie dorastenky – 1.250 m: 1.) Mária Dašková, Závod valivé ložiská
Považská Bystrica. Kategória staršie dorastenky – 1.250 m: 1.) Zdena Diasniková, Závod
valivé ložiská Považská Bystrica. Kategória ženy – 1.250 m: 1.) Vlasta Böhmová, Slávia
Trnava. Kategória muži míliari registrovaní – 5.000 m: 1.) Miroslav Bečka, Inter Bratislava.
Kategória muži vytrvalci do 40 rokov – 10.000 m: 1.) Štefan Polák, Slovenská vysoká škola
technická Bratislava. Kategória muži vytrvalci nad 40 rokov – 10.000 m: 1.) Ing. Pavol
Minich, Lokomotíva Trnava.
Finančné hospodárenie MsNV za rok 1975
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1975 boli 47,846.000 Kčs. Rozpočet
príjmov bol nasledovný: dane a poplatky 1,672.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových
organizácií 5,706.000 Kčs, subvencie a účelové dotácie 12,375.000 Kčs, plánované dotácie
16,036.000 Kčs, prevody z prostriedkov fondu rozvoja a rezerv 7,151.000 Kčs, doplnkové
príjmy 2,567.000 Kčs.
Výdavky za rok 1975 činili celkom 47,281.000 Kčs. Čerpali sa takto: neinvestičné výdavky
a to stavebníctvo 321.000 Kčs, doprava 7,639.000 Kčs, školstvo 6,840.000 Kčs, kultúra
1,498.000 Kčs, vnútorná správa 2,893.000 Kčs, práca a sociálne veci 575.000 Kčs, miestne
hospodárstvo 11,071.000 Kčs, útvar hlavného architekta 233.000 Kčs.
Investície a to: stavebníctvo, miestne hospodárstvo, akcia zveľaďovanie, komplexná bytová
výstavba, vnútorná správa a školstvo 11,994.000 Kčs. Z toho na akciu zveľaďovanie v roku
1975 pripadlo 8,175.000 Kčs.
Prídely a príspevky činili 4,217.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo na Kultúrne a spoločenské
stredisko 1,191.000 Kčs, na Mestskú ľudovú knižnicu 280.000 Kčs, na Balneologické
múzeum 652.000 Kčs, na Komunálne služby 416.000 Kčs, na spoločenské a telovýchovné
organizácie 1,678.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch v roku 1975
Maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1975 bol 652,812.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo
na Krištál 2,218.000 Kčs, na Avanu 2,064.000 Kčs, na Tvorbu 25,430.000 Kčs, na hudobné
nástroje 1,804.000 Kčs, na Domáce potreby 34,581.000 Kčs, na Drobný tovar 21,117.000
Kčs, na Drogérie 19,818.000 Kčs, na Chiranu n.p. Vrbovská 896.000 Kčs, na Jednotu
spotrebné družstvo 24,470.000 Kčs, na Klenoty 11,359.000 Kčs, na Kara kožušníctvo
10,383.000 Kčs, na Československé štátne kúpele 8,789.000 Kčs, na nábytok 24,560.000
Kčs, na obuv 31,450.000 Kčs, na Očnú optiku 861.000 Kčs, na Odevy – Otex 24,719.000
Kčs, na Textil – Otex 76,327.000 Kčs, na Obvodnú správu spojov 14,700.000 Kčs, na
Okresný ústav národného zdravia 274.000 Kčs, na Športhotel – Lodenica 1,826.000 Kčs,
na Piešťanku 23,273.000 Kčs, na Potraviny 164,913.000 Kčs, na Slovakiu 1,632.000 Kčs,
na Slovenskú knihu 2,647.000 Kčs, na Čedok 14,509.000 Kčs, na Charitný domov 488.000
Kčs, na Interhotel 23,228.000 Kčs, na Reštaurácie a jedálne 61,833.000 Kčs, na Výskumný
ústav reumatických chorôb 92.000 Kčs, na Zeleninu 18,572.000 Kčs, na Priemstav –

rekreačné stredisko 522.000 Kčs, na Západoslovenský mäsopriemysel „Lúč“ 666.000 Kčs,
na Obuvnícke výrobné družstvo 1,916.000 Kčs; v predajni Tuzex v roku 1975 bola tržba za
12,240.000 tuzexových korún.
Kúpeľná sezóna v roku 1975 bola úspešná. Ubytovacia kapacita bola 4.942 lôžok.
V zariadeniach Československých štátnych kúpeľov bolo ubytovaných 27.739 osôb,
v Reštauráciách a jedálňach 22.443 osôb, v Interhoteli 24.453 osôb, vo Vojenskom
kúpeľnom ústave 1.810 osôb, v Charitnom domove 851 osôb, v Čedoku súkromne 23.937
osôb, v Autocampingu 18.730 osôb, celkove bolo v Piešťanoch v roku 1975 ubytovaných
151.413 osôb. Z toho cudzincov bolo 20.805 osôb, z kapitalistických štátov 12.174 a zo
socialistických 8.631 osôb. V roku 1975 dopravili Československé aerolínie do Piešťan
35.000 osôb.
Hospodárske výsledky piešťanských podnikov
Hlavné podniky v Piešťanoch zaznamenali v roku 1975 ďalší rozvoj a dosiahli v poslednom
roku 5. päťročnice tieto výsledky:
Tesla národný podnik Rožňov, závod Piešťany splnil výrobu tovaru na 100,9 % a jeho výkony
dosiahli v roku 1975 výšku 534 miliónov Kčs. Československé štátne kúpele splnili svoje
úlohy na 101,7 %, hodnota realizovaných výkonov vzrástla roku 1975 na 129 miliónov Kčs.
Počet pracujúcich činil 1.523 ľudí. Chirana národný podnik Vrbovská cesta splnil úlohy
vo výrobe na 100,2 %, hodnota tovaru činila 123 miliónov Kčs. Drevovýroba splnila plán
výroby tovaru na 103,3 % v hodnote 20,5 miliónov Kčs. Chirana – národný podnik obchodnotechnické služby svoje úlohy splnila na 100,8 % v hodnote 31 miliónov Kčs, Kovovýroba
na 100,9 % v hodnote 49 miliónov Kčs, Zlatokov na 102,5 % v hodnote 34 miliónov Kčs,
Piešťanka na 100,1 % v hodnote 22 miliónov Kčs, Vkus na 101,9 % v hodnote 38,600.000
Kčs, Elektrokov na 108,4 % v hodnote 16 miliónov Kčs, Československá autodoprava na
102,4 % v hodnote 59,300.000 Kčs.
Plán úloh splnili aj ďalšie organizácie na území Piešťan.
JRD Družba Piešťany
V roku 1975 malo Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany 334 členov a hospodárilo na
výmere 1.206 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Hektárové výnosy v roku 1975 boli tieto:
pšenica 56 q, jačmeň 53,1 q, kukurica na zrno 71,1 q, kukurica na siláž 514 q, zemiaky 112,7
q, cukrová repa 479 q.
Dodávky v roku 1975 boli splnené takto: pšenica 1.888 q, jačmeň 6.508 q, kukurica 3.645
q, cukrová repa 46.976 q, V roku 1975 dodalo družstvo na štátny nákup 885.673 l mlieka,
2.985 q bravčového mäsa, 1.252 q hovädzieho mäsa. Výnosy z pridruženej výroby družstva
činili 3,292.000 Kčs.
Celková produkcia družstva v roku 1975 činila 21,805.000 Kčs. Hodinový zárobok v roku
1975 bol 10,22 Kčs.
Na nákup nových strojov, doplnenie mechanizačného parku a na stavebné investície sa
vynaložilo 2,595.449 Kčs.

JRD Banka
Jednotné roľnícke družstvo Banka vyrobilo v roku 1975 celkove 8.416 q obilnín, z toho
3.762 q pšenice a 4.654 q jačmeňa. Družstvo v roku 1975 dorobilo 4.197 q cukrovej
repy. Hektárové výnosy boli v roku 1975 tieto: 40,9 q pšenice na hektár, 43,1 q jačmeňa
a 419,7 q kukurice na jeden hektár. V roku 1975 družstvo dorobilo 946 q mäsa, z toho 312
q hovädzieho a 634 q bravčového.
Akcia zveľaďovanie
V akcii zveľaďovania skrášľovania mesta sa v roku 1975 dosiahli veľmi dobré výsledky.
Z príležitosti 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou zabezpečil Mestský
národný výbor v Piešťanoch širokú účasť občanov, miestnych podnikov a závodov na
zveľaďovaní a skrášľovaní životného prostredia nášho mesta. Pracovníci podnikov a závodov,
spoločenské organizácie prijímali kolektívne a individuálne záväzky a tieto socialistické
záväzky boli podkladom pre vypracovanie celomestského socialistického záväzku. V roku
1975 bolo v jeho rámci odpracované 1,580.739 brigádnických hodín a pri vynaložení
10,175.000 Kčs sa dosiahla hodnota diela vo výške 33,770.276 Kčs. V investičnej časti
akcie sa odpracovalo 87.240 brigádnických hodín a pri vynaložení finančných nákladov
8,175.000 Kčs sa dosiahla hodnota diela vo výške 11,678.500 Kčs.
Vykonali sa tieto práce: výstavba Verejného táboriska na Sĺňave, ubytovacie zariadenie
sauny, športové ihriská Sĺňava, fontána na námestí Júliusa Fučíka, fontána Victoria Regia,
fontána pri Učňovskej škole, cesta k zimnému štadiónu, materská škôlka, umelá ľadová
plocha a ďalšie akcie.
V neinvestičnej časti akcie zveľaďovanie sa organizovali v priebehu roka 1975 celomestské
akcie a v rámci televíznej súťaže „Víťaznou cestou“ sa vysadilo za pomoci závodov,
organizácií a škôl 35.582 kusov drevín, z toho 8.123 kusov strojov, 19.171 kusov kríkov
a 8.288 kusov ruží na verejných priestranstvách mesta. V neinvestičnej časti zveľaďovanie
sa vytvorila hodnota diela v sume 22,091.776 Ks pri finančných nákladoch 2,000.000 Kčs.
Brigádnická činnosť sa zamerala na stavby štrkových ciest, opravy ciest a chodníkov,
budovanie detských a školských ihrísk, vytváranie novej zelene, na vybudovanie aleje
družby Československo-sovietskeho priateľstva z briez na Bajkalskej ulici a pod.
Z 52 miestnych podnikov a organizácií, ktoré sa podieľali na akciách v rámci neinvestičnej
časti akcie zveľaďovania treba osobitne spomenúť Československé štátne kúpele
v Piešťanoch. Ich pracovníci odpracovali 16.122 brigádnických hodín a vytvorili hodnotu
diela za 201.534 Kčs.
Správa miestnych služieb
Správa miestnych služieb zabezpečovala v roku 1975 na území Piešťan neplatené služby,
výstavbu, opravy a údržbu komunikácií. Na údržbu a opravy miestnych komunikácií sa
v roku 1975 vynaložilo 7,185.000 Kčs. Previedli sa rekonštrukcie ulíc Jarnej, Južnej,
Vodárenskej, Cintorínskej, Bajzovej, Rázusovej, Československej armády, Sládkovičovej,
Úzkej a ďalších. Pozornosť sa venovala i údržbe zelene a parkov. Nová zeleň sa budovala
na Leninovej ulici v rozlohe 25.000 m2.
Plocha verejnej zelene na území Piešťan činila 93,8 ha. Na jedného obyvateľa pripadá
priemerne 33,4 m2 parkov a sadov. Na údržbu parkov a sadov sa v roku 1975 vynaložilo

1,993.000 Kčs. V roku 1975 sa vysadilo 38.000 kusov jednoročných rastlín, 19.000
dvojročných kvetín, 40.000 tulipánov, 10.000 trvaliek, 20.000 drevín a ruží.
Správa miestnych služieb zabezpečuje aj čistenie mesta a údržbu osvetlenia. Na čistenie
mesta v roku 1975 sa vynaložilo 5,971.000 Kčs.
V roku 1975 bolo v Piešťanoch 2.599 svetelných bodov.
Komunálne služby
Komunálne služby mesta Piešťany v roku 1975 rozvíjali služby obyvateľstvu rozširovaním
kapacít a ich modernizáciou. Snažili sa aj o vyššiu kvalitu služieb. Výkony Komunálnych
služieb v roku 1975 dosiahli celkovú sumu 15,207.300 Kčs. Z toho na tržby od obyvateľstva
pripadlo 9,978.200 Kčs. Náklady boli 13,016.000 Kčs, čistý zisk bol 2,190.700 Kčs. V roku
1975 mali Komunálne služby mesta Piešťany 266 pracovníkov.
Bytový podnik v Piešťanoch
V roku 1975 spravoval Bytový podnik na území Piešťan 2.817 nájomných jednotiek, z toho
2.626 bytových jednotiek. Počnúc dňom 1. januára 1975 bola Domová správa mesta Piešťany
včlenená do Okresného bytového podniku Trnava, ktorý je riadený Okresným národným
výborom v Trnave.
Stavby v roku 1975
V roku 1975 sa pokračovalo vo výstavbe Domu umenia, Domu služieb na sídlisku Trieda
obrancov mieru, budovy spojov pri pošte, penziónu ústrednej liečebnej starostlivosti
Revolučného odborového hnutia. Na sídlisku Sihoť - Juh bola ukončená a odovzdaná do
užívania 22 triedna Základná deväťročná škola, ako aj materská škola pre 90 detí a detské
jasle pre 35 detí.
Dňa 4. apríla 1975, z príležitosti 30. výročia oslobodenia mesta Piešťany Sovietskou armádou
otvorili pri Všešportovom štadióne detské dopravné ihrisko. 5. apríla 1975 odovzdali do
prevádzky novú výrobnú budovu Piešťanky, družstva umeleckej výroby na Vajanského
ulici. Dokončila sa aj stavba novej budovy pre Verejnú bezpečnosť.
V akcii „zveľaďovanie“ z väčších akcií sa vybudovali športové ihriská na Sĺňave, sociálne
zariadenia tenisových dvorcov, umelá ľadová plocha, verejné táborisko, cesta k zimnému
štadiónu, ubytovacie zariadenie sauny a 3 fontány.
V roku 1975 sa postavilo 226 bytov, z toho pripadlo na sústredenú bytovú výstavbu 88
bytov, na bytovú výstavbu v rozptyle 96 a na individuálnu bytovú výstavbu 42 bytov.
Rozostavených bytových jednotiek bolo 323, z toho 30 v individuálnej bytovej výstavbe.
K 31. decembru 1975 malo Stavebné bytové družstvo 3.402 členov, z toho 1.782 bývajúcich
a 1.620 na byt čakajúcich. Na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch bolo v roku 1975
podaných 447 žiadostí o pridelenie bytu.
Výstavba výrobno-administratívneho areálu
Koncom roku 1975 sa v Piešťanoch pristúpilo k výstavbe nového výrobno-administratívneho
areálu Okresného stavebného podniku, stredisko Piešťany.
Slávnostný akt položenia základného kameňa vykonal Ing. B. Ozvald, podpredseda
Okresného národného výboru v Trnave. Nové stredisko sa vybuduje za železničnou stanicou
na ploche 2,8 ha s finančným nákladom 14 miliónov Kčs. Výrobno-administratívny areál

bude zabezpečovať obnovu a údržbu bytového fondu, rekonštrukciu obchodnej siete
a poskytovanie stavebných služieb obyvateľstvu.
Vyznamenanie pracovníkov Čs. štát. kúpeľov
Dňa 27. januára 1975 konala sa v liečebnom dome Slovan významná slávnosť za účasti
predsedu Krajského výboru odborového zväzu v zdravotníctve MUDr. Jána Tedla. Šestnásť
kolektívov Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch dostalo bronzové odznaky
brigády socialistickej práce I. stupňa. Ďalších päť pracovných kolektívov a to skupina mužskej
vodoliečby pod vedením Antona Brezovana, kolektív rehabilitácie na čele so s. Máriou
Filipovou, skupina zdravotníkov Pro Patrie s vedúcou s. Ruženou Vevakovou, kuchári z Jalty,
ktorých v súťaži vedie s. Viliam Orviský a kolektív chyžných liečebného domu Slovan pod
vedením s. Kataríny Polenovej, prevzalo strieborné odznaky brigády socialistickej práce
II. stupňa. Celkove bolo vyznamenaných 295 pracovníkov, ktorí majú veľké zásluhy na
splnení plánu ošetrovacích dní i výkonov na 101 % v Československých štátnych kúpeľoch
Piešťany v roku 1974 i na splnení plánu zisku na 107 %. Tiež títo pracovníci významnou
mierou prispeli k splneniu záväzku vytvoriť v bezplatných brigádnických prácach hodnotu
diela 1,672.000 Kčs.
Vyznamenanie
Z príležitosti 30. výročia oslobodenia mesta Piešťany boli týmto kolektívom a jednotlivcov
udelené medaily „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany“: Magag Unanovič
Petrosjan, brigáda socialistickej práce kúpele, vedúci Brezovan, brigáda socialistickej práce
- vedúci Dr. Cisár, Poľnohospodárske stavby, Západoslovenské tlačiarne, Západoslovenské
vodárne a kanalizácie, Automotoklub, s. Jozef Tomašovič, s. Ing. Bernard Ozvald, s.
Ing. Emil Hanák, s. Ing. Emil Vaško, s. Vincent Heriban, s. Mária Barančíková, s. Mária
Baranovičová, s. Edita Belhová, s. Ing. František Čirka, s. Emil Frič, s. Ján Bzdušek, s.
Pavol Hudec, s. Jozef Hanšut, s. Štefan Grúň, s. Rudolf Horoško, s. Mária Filipová, s. Ján
Chlapík, s. František Komínek, s. Ing. Rudolf Kvasnica, s. Ján Kubán, s. Rudolf Korvín,
s. Vincent Kavčiak, s. Mária Mináriková, s. Karol Nikodem, s. Jozef Orviský, s. Vojtech
Benka, s. Peter Poprac, s. Emil Ruttkay, s. Klotilda Nižňanská, s. Štefan Sedlák, s. Ján
Križko, s. Michal Šugra, MUDr. Pavol Škodáček, s. Viliam Toráč, s. Izidor Zuzic.
Vyznamenanie „Vzorný pracovník Ministerstva vnútra“ obdržali: s. Karol Amcha,
podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch, s. Mária Baranovičová,
dlhoročná pracovníčka Mestského národného výboru v Piešťanoch. Pamätné medaily
Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave za aktívny podiel na rozvoji
kraja obdržali: Karol Amcha, Mária Barančíková, Edita Belhová, Ján Belan, Jozef Bezák,
Ján Bzdušek, Ján Daňo, Oľga Ďuračková, Emil Frič, Jozef Hanšut, Dušan Havlík, Viliam
Herman, Rudolf Horoško, Štefan Kuropka, Ing. Rudolf Kvasnica, Štefan Mišík, Helena
Moravčíková, Jozef Michálek, Jozef Ondris, Štefan Palec, Jozef Paserín, Emil Ruttkay,
Viliam Toráč, MUDr. Ferdinand Valach, Mária Zaťková, Izidor Zuzic.
Vyznamenanie
Za úspešný podiel na prípravách a realizácii mestskej spartakiády, ktorá sa uskutočnila
v Piešťanoch dňa 16. mája 1975 udelil Mestský národný výbor v Piešťanoch dňa 25. júna
1975 telovýchovným jednotám a jednotlivcom pochvalné uznania a diplomy.

Pochvalné uznanie dostali: Telovýchovná jednota ŠK Piešťany, telovýchovná jednota Sĺňava
Piešťany a telovýchovná jednota Tesla Piešťany.
Diplomy boli udelené týmto jednotlivcom: Ján Benko, Ján Číž, Milan Čuleň, Irma Ďungelová,
Štefan Ester, Vojtech Fajta, Helena Holičková, Viktor Hrabovský, Ján Juro, Pavol Klimo,
Anna Kočendová, MUDr. Ivan Kollár, Ján Kubán, Mária Kurtulíková, Štefan Letko, Marta
Majerníková, Lýdia Majerová, Jaroslav Môcik, Magda Paulikovičová, Antónia Podhradská,
Anna Repíková, Michal Sebedínsky, Marta Staneková, Elena Šišovská, Dana Tarasovičová,
Margita Vrbová, Magda Vybíralová.
Mestská organizácia ZČSSP
Zväz československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch sa v roku 1975 významnou mierou
podieľal na oslavách 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou, na príprave
a priebehu osláv Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a na kultúrnych a športových
podujatiach v priebehu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Mestský výbor
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch riadil v roku 1975 75 odbočiek
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, ktoré sú založené na všetkých školách,
v podnikoch a závodoch v Piešťanoch. V odbočkách je organizovaných 7.000 členov.
Členovia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva odpracovali v roku 1974 na rôznych
akciách 10.242 hodín. V roku 1975 prijal Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho
priateľstva záväzok odpracovať na počesť 30. výročia oslobodenia Piešťan a oslobodenia
Československa Sovietskou armádou 5.000 hodín pri výstavbe a zveľaďovaní nášho mesta.
Predsedom Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch
je s. Ján Belan.
Školenie pracovníkov KNV a ONV
Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky naplánovalo pre rok 1975 školenie
pracovníkov krajských národných výborov a okresných národných výborov, ktorí majú na
starosti majetkoprávnu agendu. Školenie sa konalo v Piešťanoch od 16. do 20. júna 1975 na
Strednej hotelovej škole v Piešťanoch.
Návšteva
Dňa 12. augusta 1975 navštívil Piešťany generálny konzul Rumunskej socialistickej
republiky v Bratislave Carol Cozma. Položením venca k pomníku uctil pamiatku rumunských
padlých vojakov v oslobodzovacích bojoch na našom území. Potom sa zúčastnil na besede
s predstaviteľmi Trnavského okresu a mesta Piešťany.
Súťaž
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vypísala v rámci jubilejného XX.
Piešťanského festivalu, z príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou
armádou súťaž na pôvodné dielo. Do súťaže boli zaslané partitúry od 21 skladateľov. Porota
na čele s národným umelcom Deziderom Kardošom v júni 1975 rozhodla udeliť Cenu mesta
Piešťany takto: 1. cena Dušan Martinček, 2. cena Alexej Fried, 3. cena Arnošt Parsch. Čestné
uznanie dostali Lukáš Matoušek, Stanislav Hochel, Karel Sodomka a Vojtech Wick.

Pamiatky z obdobia Veľkomoravskej ríše
Pri obci Ducové, vzdialenej asi 6 km od Piešťan, bola objavená nová významná archeologická
lokalita zvaná Kostolec. Výskumné práce na tejto lokalite trvali 7 rokov a viedol ich Dr. A.
Ruttkay z Archeologického ústavu v Nitre. Okrem veľmožského sídla z polovice 9. storočia
a predrománskej rotundy odkryli tu veľké pohrebisko, na ktorom sa dalo určiť viac ako
1.400 hrobov. Z rotundy sa zachovali nielen základy z kameňov, ale aj časť nadzemného
muriva vo výške až 40 cm so zachovalou pôvodnou maltou. Je to dosiaľ najlepšie zachovaná
stavba z doby Veľkomoravskej ríše. Pri rotunde sa doteraz odkrylo 17 kostrových hrobov
z polovice 9. storočia. V hroboch sa našli strieborné a zlaté náušnice, opasky, bojové nože
a pracky. Okolo rotundy sa odkrylo ešte 1.300 hrobov z druhej polovice 10. storočia až
z polovice 14. storočia. Asi v 600 hroboch boli nálezy, väčšinou mince s počtom 260.
Celý veľmožský dvorec bol opevnený palisadou z dubových trámov, stopy po nich sa našli.
Dňa 3. októbra 1975 prevzalo Balneologické múzeum v Piešťanoch do svojej správy túto
významnú archeologickú lokalitu Ducové – Kostolec, ktorá sa zaraďuje k najdôležitejším
archeologickým lokalitám v Československu.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1975 bol 1973
postelí a 200 kvalifikovaných prísteliek.
Počet odliečených pacientov
V roku 1975 bolo 26.022 odliečených pacientov, z toho 7.430 cudzincov. Zo socialistických
štátov bolo 2.015 pacientov a z kapitalistických štátov 5.415.
Pacienti z kapitalistických štátov
Z Anglicka 36, z Belgicka 42, z Dánska 34, z Fínska 19, z Francúzska 13, z Grécka 1,
z Nórska 3, z Nemeckej spolkovej republiky 1.531, z Holandska 19, z Lichtenštajnska 1,
z Rakúska 1.753, zo Španielska 3, zo Švajčiarska 99, zo Švédska 161, z Talianska 9, zo
Západného Berlína 399, z Argentíny 14, z Chile 2, z Kanady 93, z Mexika 4, z Uruguay 3,
zo Spojených štátov severoamerických 661, z Venezuely 13, zo Salvadoru 1, z Alžírska 3,
z Egypta 8, z Etiópie 1, z Kenye 1, z Líbye 4, z Maroka 6, zo Saudskej Arábie 2, z Afganistanu
4, z Cypru 11, z Iraku 60, z Iránu 4, z Jordánska 23, z Kuwaitu 148, z Libanonu 143, zo Sýrie
6, z Turecka 1, z Austrálie 35.
Pacienti zo socialistických štátov
Z Juhoslávie 6, z Maďarska 25, z Nemeckej demokratickej republiky 1.862, z Poľska 110,
z Rumunska 2, zo Sovietskeho zväzu 10.
Investície v roku 1975
Investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1975 boli tieto: zakúpenie
solo-strojov 1,230.000 Kčs, predĺženie cesty za Pro Patriou 263.000 Kčs, preložka kábla
vysokého napätia 152.000 Kčs.

Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
Vo februári 1975 bola v Piešťanoch na liečení Floriu Elfriede, herečka z Nemeckej
demokratickej republiky. V marci 1975 sa v Piešťanoch liečil Dr. Klare Hermann, prezident
Akadémie vied v Nemeckej demokratickej republike. V máji 1975 bol v Piešťanoch na
liečení Erwin Exner, spisovateľ z Nemeckej demokratickej republiky, v júni 1975 Al Sabat
Nassez, šejk z Kuwaitu, v júli 1975 Al Nafessi Abdulah, minister z Kuwaitu.
Z Československa sa v Piešťanoch liečili: prof. Ing. Štefan Chochol, minister školstva
Slovenskej socialistickej republiky, František Zupka, člen Ústredného výboru Komunistickej
strany Československa, František Hagara, minister lesov Slovenskej socialistickej republiky,
Ing. Štefan Lazar, minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky, prof. Ing. Dalibor
Hanes, predseda Snemovne národov, Ing. Dezider Goga, minister vnútorného obchodu
Slovenskej socialistickej republiky.
V dňoch 24. – 29. januára 1975 bola na študijnom pobyte v Československých štátnych
kúpeľoch v Piešťanoch skupina piatich lekárov – balneológov z Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky. 23. marca 1975 navštívili Piešťany zahraniční novinári zo socialistických štátov.
Hostia sa informovali o rozvoji našich kúpeľov a o liečebnej starostlivosti v kúpeľoch. 10.
apríla 1975 bola na návšteve v Piešťanoch poľská delegácia Ústredného výboru Zjednotenej
robotníckej strany na čele so súdruhom Tumynowskim. Delegácia si prezrela naše kúpeľné
zariadenia. 20. apríla 1975 pricestovala do Piešťan oficiálna delegácia Komunistickej strany
Rakúska. Hostia si prezreli kúpeľné zariadenia a informovali sa o liečebnej starostlivosti
poskytovanej v kúpeľoch, o liečebných metódach a o rozvoji kúpeľov. 6. júna 1975 prišiel
do Piešťan člen Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu s. Trapeznikov
v doprovode pracovníkov Ústredného výboru Komunistickej strany Československa
a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Hostia si prezreli zariadenia kúpeľov
a informovali sa o metódach poskytovanej liečby v našich kúpeľoch. Dňa 15. júla 1975
pricestovala do Piešťan trojčlenná delegácia lekárov z Mongolskej ľudovej republiky.
Hostia si prezreli jednotlivé pracoviská kúpeľných zariadení. Dňa 18. septembra 1975
prišla do Piešťan delegácia Belgickej socialistickej strany pod vedením A. Coolsa a W.
Claesa. Delegáciu sprevádzal člen predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska, prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh
Jozef Lenárt. Hostia sa oboznámili s históriou a súčasným rozvojom kúpeľov a prezreli si
nové liečebné zariadenia. Dňa 21. septembra 1975 navštívila Československé štátne kúpele
Piešťany ministerka zdravotníctva Francúzskej republiky Simone Veilová v doprovode
ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky MUDr. Emila Matejíčka.
V septembri 1975 navštívila naše kúpele egyptská delegácia na čele s guvernérom mesta
Alexandria Abdel Tawab Hodeibom. Hostia sa informovali o indikačnom zameraní kúpeľov
a o liečebných metódach. 14. októbra 1975 priletela do Piešťan delegácia straníckych
pracovníkov Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, vedená kandidátom Ústredného
výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a vedúcim oddelenia Ústredného výboru
Komunistickej strany Sovietskeho zväzu súdruhom N.I. Savinkinom. Delegáciu sprevádzal
vedúci oddelenia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa s. E. Turzo
a ďalší pracovníci Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Ústredného
výboru Komunistickej strany Slovenska. 8. novembra 1975 navštívil Výskumný ústav
reumatických chorôb v Piešťanoch riaditeľ divízie pre reumatizmus Svetovej zdravotníckej
organizácie v Ženeve prof. Dr. Achmateli. Dňa 25. novembra 1975 prišla do Piešťan

odborárska delegácia Jemenskej republiky. Hostia si prezreli kúpeľný areál a oboznámili sa
s liečebnou starostlivosťou v našich kúpeľoch.
Dňa 13. decembra 1975 navštívil Československé štátne kúpele v Piešťanoch profesor
Akadémie spoločenských vied v Moskve Nikolaj Mironovič Kaiserov. Hosť si prezrel
zariadenie v našich kúpeľoch.
Počasie v roku 1975
Zima v januári 1975 bola mierna, snehu málo. Mrazy boli mierne, najnižšia teplota bola
-7° C. V apríli a máji sa oteplilo a častejšie pršalo. Leto bolo priaznivé, v júli a auguste
bolo slnečne a teplo. Najvyššie teploty boli 32° C. Počasie prialo žatve a mlatbe, rovnako
priaznivé počasie bolo aj pre jesenné práce. V druhej polovici decembra napadol sneh, ktorý
však čoskoro zmizol, koniec decembra 1975 bol pomerne teplý.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1975 sa v Piešťanoch narodilo 551 detí, z toho bolo 296 chlapcov a 255 dievčat.
Zomrelo 260 ľudí, z toho 153 mužov a 107 žien.
V roku 1975 bolo uzavretých 262 sobášov.
Rozvedených manželstiev bolo 54.
V roku 1975 sa z Piešťan vysťahovalo 517 obyvateľov, z toho bolo 209 mužov a 308 žien.
Do Piešťan sa prisťahovalo 729 ľudí, z toho bolo 353 mužov a 376 žien.
Migračný prírastok v roku 1975 bol 152 ľudí, z toho 84 mužov a 68 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1975 bol 291 ľudí, z toho 143 mužov
a 148 žien.
Celkový prírastok obyvateľstva v roku 1975 bol 443 ľudí, z toho 227 mužov a 216 žien.
K 31. decembru 1975 mali Piešťany spolu s mestskými časťami Banka a Kocurice 28.296
obyvateľov. Z toho bolo 13.519 mužov a 14.777 žien.

Rok 1976
Rok 1976 bol rokom významných politických udalostí pre život celej našej spoločnosti.
Boli to predovšetkým XV. Zjazd Komunistickej strany Československa, potom oslavy 55.
výročia založenia Komunistickej strany Československa a napokon voľby do všetkých
stupňov zastupiteľských orgánov.
Tieto významné udalosti ovplyvnili v podstatnej miere aj prácu Mestského národného
výboru v Piešťanoch, odrazili sa aj v plnej miere v politickom živote v našom meste.
Obyvatelia nášho mesta sa na tieto významné udalosti pripravili predovšetkým aktívnou
prácou na svojich pracoviskách, oslávili ich zvýšeným pracovným úsilím, záväzkovým
hnutím, politickou a občianskou angažovanosťou.
Rok 1976 bol aj prvým rokom šiestej päťročnice, ktorej hlavné úlohy určil XV. Zjazd
Komunistickej strany Československa.
Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Piešťanoch
vypracoval nový Volebný program, ktorý vychádza z úloh, postavených XV. Zjazdom KSČ
a z úloh šiestej päťročnice. Nový volebný program v prvom rade zdôraznil organizátorskú
a masovopolitickú prácu Mestského národného výboru v Piešťanoch so zložkami Národného
frontu. Veľmi dôležitú kapitolu Volebného programu tvorí úsek výstavby a tvorby životného
prostredia v našom meste, ďalšie skrášľovanie a zveľaďovanie mesta cestou budovateľskej
aktivity obyvateľov nášho mesta v rámci neinvestičnej a investičnej časti akcie zveľaďovanie.
Na počesť XV. Zjazdu Komunistickej strany Československa, 55. výročia založenia
Komunistickej strany Československa a konania všeobecných volieb do zastupiteľských
zborov v roku 1976 prijal mestský národný výbor v Piešťanoch celomestský socialistický
záväzok, ktorý zabezpečil ďalší rozvoj masovo-politickej a kultúrno-osvetovej práce v našom
meste, ďalšie a výraznejšie zveľaďovanie a skrášľovanie nášho mesta, rozvoj služieb pre
obyvateľstvo a rozvoj ostatných oblastí spoločenského a kultúrneho života v našom meste.
Činnosť Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1976 sa zamerala na plnenie
týchto významných úloh a bola úspešná. V roku 1976 dosiahol Mestský národný výbor
v Piešťanoch veľké úspechy pri zveľaďovaní a skrášľovaní mesta.
V neinvestičnej časti zveľaďovania sa v roku 1976 vytvorila hodnota diela za viac ako 24
miliónov Kčs, v investičnej časti sa vytvorila hodnota diela za 13 miliónov Kčs.
Tieto vynikajúce pracovné výsledky sa dosiahli vďaka úspešnej organizátorskej
a masovopolitickej činnosti Mestského národného výboru v Piešťanoch a sú prejavom
politického uvedomenia a neochvejnej dôvery našich pracujúcich v politiku Komunistickej
strany Československa.
V roku 1976 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 6 zasadnutí, rada
Mestského národného výboru sa zišla 23 razy.
Plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch malo v roku 1976 128 poslancov,
rada Mestského národného výboru 15 členov. Od volieb v októbri 1976 rada má 13 členov
a plénum Mestského národného výboru 80 poslancov. Mestský národný výbor v Piešťanoch
v roku 1976 mal 11 komisií, v ktorých pracovalo 123 poslancov a menovaných členov z radov
odborníkov. Na území Piešťan spolu s mestskými časťami Banka a Kocurice pracovalo
28 občianskych výborov, ktoré mali 265 členov. Mestský národný výbor v Piešťanoch

uskutočňoval v priebehu roku 1976 verejné pohovory s občanmi, na ktorých sa zúčastnilo
celkom 210 poslancov a 6.683 občanov.
Mestská konferencia Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch sa konala 30. januára
1976. Na mestskej konferencii sa zúčastnili zaslúžilý člen strany a člen Ústredného výboru
Komunistickej strany Československa súdruh František Zupka s manželkou, vedúci delegácie
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, člen Predsedníctva a tajomník OV
KSS v Trnave súdruh Jozef Drahoš, člen Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej
strany Slovenska a predseda Slovenskej národnej rady súdruh Viliam Šalgovič, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Dušan Havlík, podpredseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Karol Amcha.
V zpráve Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, ktorú predniesol predseda
MsV KSS súdruh Havlík, sa dokumentovala správnosť politiky našej strany, kriticky sa
hodnotila činnosť komunistov v našom meste a zdôraznili sa významné úlohy, pred
ktorými stojíme v roku 1976. Veľkú pozornosť venovalo stranícke rokovanie aj ďalšiemu
zveľaďovaniu a skrášľovaniu mesta.
Nakoniec bol zvolený nový Mestský výbor strany v Piešťanoch, ktorého predsedom sa stal
súdruh Rudolf Pinťa.
Výročná schôdza Mestského výboru SZŽ
Dňa 28. februára 1976 sa konala na Malej scéne Ivana Krasku výročná členská schôdza
Mestskej organizácie Slovenského zväzu žien v Piešťanoch. Na schôdzi sa zúčastnili
zástupcovia Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru
Národného frontu, Mestského národného výboru v Piešťanoch, Miestnej organizácie Zväzu
protifašistických bojovníkov a Okresného výboru Slovenského zväzu žien.
Hlavný referát o činnosti a ďalších úlohách Mestského výboru Slovenského zväzu žien
v Piešťanoch predniesla jeho predsedníčka súdružka Mária Barančíková.
Na schôdzi zvolili nový výbor Mestskej organizácie na čele s predsedníčkou Žankou
Beerovou, podpredsedníčkou R. Alejníkovou a tajomníčkou M. Vybíralovou. Súčasne
vyslovili srdečné poďakovanie za obetavú a svedomitú prácu doterajšej predsedníčke Márii
Barančíkovej a ďalším členkám výboru.
K prítomným ženám prehovoril v diskusnom príspevku predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman a poprial im veľa úspechov v ich práci.
Celomestský socialistický záväzok
Politické a spoločenské dianie v Československu v roku 1976 sa nieslo v znamení
troch významných udalostí: v apríli 1976 bol zvolaný XV. zjazd Komunistickej strany
Československa, ďalej sme oslávili 55. výročie vzniku Komunistickej strany Československa
a v novembri 1976 sa uskutočnili všeobecné voľby do zastupiteľských zborov.
Tieto významné udalosti nášho politického a verejno-spoločenského života boli hlavnou
náplňou politického, spoločenského a kultúrneho života aj v našom meste. Mestský národný
výbor v Piešťanoch prijal výzvu Mestského národného výboru v Trnave o rozvinutie iniciatívy
pracujúcich na počesť spomenutých troch významných celoštátnych udalostí a vypracoval
socialistický záväzok prispôsobený podmienkam a potrebám nášho mesta.
Celomestský socialistický záväzok na rok 1976 sa zameral na štyri hlavné úlohy a to: rozvoj

masovo-politickej a kultúrno-osvetovej práce, zveľaďovanie a skrášľovanie nášho mesta,
rozvoj služieb pre obyvateľstvo, ostatné oblasti.
Na úseku masovopolitickej práce a kultúrno-výchovnej práce dôležité úlohy pripadli na
poslancov Mestského národného výboru v Piešťanoch, členov komisií, aktívov, občianskych
výborov a aparátu Mestského národného výboru. V kultúrno-výchovnej a osvetovej činnosti
významné úlohy plnilo Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, hlavne v oblasti
štátoobčianskej výchovy a to názornou agitáciou v časopise „Piešťany“, usporiadaním výstav
a zabezpečením dôstojného priebehu XXI. Piešťanského festivalu, osláv a významných
kultúrnych podujatí.
Významné záväzky prijali aj Balneologické múzeum, Mestská ľudová knižnica a spoločenské
organizácie Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, ktoré v prijatých
socialistických záväzkoch sa zaviazali odpracovať 39.694 brigádnických hodín.
Na úseku zveľaďovania a skrášľovania nášho mesta vytýčil si Mestský národný výbor
v Piešťanoch náročné úlohy pre rok 1976. Prijaté kolektívne a individuálne socialistické
záväzky predstavovali sumu 32,835.000 Kčs, z čoho finančné náklady boli 11,085.700 Kčs
s odpracovaním 1,505.306 hodín. Na úseku rozvoja služieb pre obyvateľstvo záväzky prijali
jednotlivé podniky a organizácie miestneho hospodárstva. Ukazovateľom pre socialistickú
súťaž národných výborov na tomto úseku bol rast objemu tržieb od obyvateľstva a ďalší
rozvoj a skvalitňovanie služieb pre obyvateľstvo.
V štvrtej časti Celomestského socialistického záväzku a to „ostatné služby“ prijaté záväzky sa
týkali starostlivosti o individuálnu bytovú výstavbu a o získanie nadplánovaných finančných
príjmov, ktoré sa použijú na zabezpečenie úloh v rámci akcie „zveľaďovanie“.
Celomestský socialistický záväzok sa prerokoval a schválil v orgánoch Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska a Mestského národného výboru v Piešťanoch a v týchto
orgánoch bolo aj vyhodnotenie jeho plnenia za rok 1976. Vyhodnotenie Celomestského
socialistického záväzku ku 31.XII.1976 ukázalo, že naši pracujúci prijaté záväzky nielen
splnili, ale aj značne prekročili a tým najlepšie dokumentovali svoju dôveru politike
Komunistickej strany Československa.
XV. zjazd KSČ
Najvýznamnejšou celoštátnou udalosťou v roku 1976 bol XV. zjazd Komunistickej strany
Československa. Konal sa v dňoch 12. – 16. apríla 1976. Zvolanie XV. zjazdu KSČ
nadchlo pracujúcich našej vlasti k mimoriadnej iniciatíve a aktivite. Už v predzjazdovom
období naši pracujúci prijímali nové záväzky, smerujúce k zvýšeniu kvality výrobkov,
k šetreniu surovinami, materiálom, palivami a energiou, k zrýchleniu tempa modernizácie
technologických procesov a k brigádnickej pomoci pri akciách „zveľaďovanie“.
Iniciatívnou a tvorivou prácou pozdravili XV. zjazd aj pracujúci Piešťan. Už v predzjazdovom
období prijali hodnotné záväzky, ktoré znamenajú značný ekonomický prínos. Tak napr.
hodnota celozávodného záväzku pracujúcich závodu Mlyny a cestovinárne v Piešťanoch
predstavovali hodnotu 1,972.000 Kčs, záväzky pracujúcich Milexu v Piešťanoch 95.100
Kčs, pracujúci družstva umeleckej výroby Piešťanka prijali záväzky v hodnote 504.000
Kčs. Vzornou prácou a zvýšenými hospodárskymi výsledkami sa rozhodli pozdraviť XV.
zjazd Komunistickej strany Československa aj pracujúci Chirany, Tesly, Československých
štátnych kúpeľov a ostatných závodov v našom meste.
XV. zjazd Komunistickej strany Československa schválil dôležitú smernicu pre hospodársky

a socialistický rozvoj Československej socialistickej republiky v rokoch 1976 – 1980.
Táto smernica je základom VI. päťročného plánu, ktorý schválil Federálne zhromaždenie
Československej socialistickej republiky. Zjazd schválil aj ďalšie dôležité smernice pre
kultúrny a spoločenský život a pre všetky oblasti nášho života.
Pozjazdové obdobie v našej vlasti i v našom meste sa vyznačovalo mimoriadnym úsilím
pracujúcich úspešne plniť uznesenia XV. zjazdu KSČ. Na zasadnutí rady dňa 27. mája 1976
sa podrobne rozpracovali závery XV. zjazdu KSČ, zjazdu Komunistickej strany Slovenska,
okresnej, mestskej a krajskej konferencie strany na podmienky Mestského národného
výboru v Piešťanoch, na konkrétne podmienky mesta. Prijaté úlohy sú veľké a vzťahujú sa
na úsek masovoorganizačnej práce, plánovací úsek, úsek výstavby a územného plánovania,
úsek školstva, úsek kultúrny, úsek sociálneho zabezpečenia, úsek miestneho hospodárstva
a dopravy, úsek finančného hospodárenia, úsek telovýchovy a športu, úsek vnútra, úsek
poľnohospodárstva. Mnoho sa urobí v našom meste za roky VI. päťročnice, významne sa
obohatí náš život.
Naši pracujúci pevne dôverujú Komunistickej strane Československa, jej politike. Dôkazom
toho sú mnohé hodnotné záväzky, ktoré prijali na počesť XV. zjazdu Komunistickej strany
Československa, 55. výročia založenia KSČ a konania všeobecných volieb do zastupiteľských
zborov. Sú obsiahnuté v Celomestskom socialistickom záväzku a vo Volebnom programe na
roky 1976 – 1980. Mnohé z nich sú už skutkom, ďalšie sa postupne realizujú.
Medzi 1.215 delegátmi XV. zjazdu Komunistickej strany Československa bola i súdružka
Helena Sedláková, smenová majsterka zo závodu Tesla Piešťany.
František Zupka – úmrtie
Dňa 2. júna 1976 zomrel náhle po krátkej chorobe vo veku 74 rokov súdruh František Zupka,
člen Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, poslanec Federálneho
zhromaždenia Československej socialistickej republiky, bývalý dlhoročný predseda
Ústrednej rady odborov. Narodil sa v Marcheggu dňa 30. júna 1901 ako syn robotníka.
Vyučil sa za sústružníka. V roku 1921 sa stal spoluzakladajúcim členom Komunistickej
strany Československa. Celý rad rokov pracoval ako vedúci funkcionár Červených odborov
a pôsobil v strojárskych závodoch, najmä v Prahe. Za svoju aktívnu politickú činnosť bol
prenasledovaný a po celý čas fašistickej okupácie väznený v koncentračných táboroch. Po
oslobodení našej vlasti ho postupne poverovali významnými straníckymi, odborárskymi
a štátnymi funkciami. Bol dlhoročným predsedom Slovenskej odborovej rady, predsedom
Ústrednej rady odborov, podpredsedom Svetovej odborovej federácie a členom jej
Generálnej rady. Súdruh František Zupka učil náš pracujúci ľud chápať svetodejinný
význam Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, viedol ho k láske k Sovietskemu zväzu
a bojoval nekompromisne proti fašizmu a imperializmu. Bol čestným, skromným človekom,
robotníckej triede a veci proletárskeho internacionalizmu bezvýhradne oddaný komunista.
Za celoživotnú usilovnú a obetavú prácu pre stranu a medzinárodné robotnícke hnutie ho
vyznamenali Radom Klementa Gottwalda, Radom republiky, Radom Víťazného februára
a ďalšími vyznamenaniami.
Posledná rozlúčka so zosnulým zaslúžilým členom a funkcionárom Komunistickej strany
Československa Františkom Zupkom bola dňa 8. júna 1976 v budove Slovenskej filharmónie
v Bratislave. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnila delegácia Ústredného výboru Komunistickej
strany Československa. So zosnulým sa prišiel rozlúčiť dlhoročný spolubojovník a blízky

priateľ – generálny tajomník a prezident Československej socialistickej republiky Gustáv
Husák.
Po československej štátnej hymne predniesol rozlúčkový prejav vedúci delegácie Ústredného
výboru Komunistickej strany Československa súdruh Jozef Lenárt. V krematóriu v obradnej
sieni poslednú poctu zosnulému vzdal za prítomnosti najbližších príbuzných a smútočných
hostí súdruh Ladislav Abrahám.
Aj v meste Piešťany, v ktorom posledné roky svojho života žil súdruh František Zupka, boli
v smútočne vyzdobenej sieni Československých štátnych kúpeľov vystavené kondolenčné
listiny. Svojím podpisom do kondolenčného hárku vyjadrili občania nášho mesta svoju úctu
k životnému dielu súdruha Františka Zupku.
Urna s popolom nebohého je uložená na Vítkove v Prahe.
Zomrel čestný občan mesta Piešťany
Ladislav Novomeský – úmrtie
Dňa 4. septembra 1976 v ranných hodinách zomrel po ťažkej chorobe v Bratislave vo veku
72 rokov národný umelec Ladislav Novomeský, člen Ústredného výboru Komunistickej
strany Slovenska, zaslúžilý člen Komunistickej strany Československa, čestný predseda
Matice slovenskej, nositeľ Radu Klementa Gottwalda, Radu republiky, Radu Víťazného
februára, nositeľ Leninovho radu, dvojnásobný laureát Štátnej ceny Klementa Gottwalda,
nositeľ Československej ceny mieru.
Národný umelec Ladislav Novomeský je významným proletárskym básnikov našej
literatúre, významnou mierou sa pričinil aj o rozvoj kultúry v Piešťanoch. Na jeho návrh
Zbor povereníkov r. 1956 schválil každoročné poriadanie Piešťanského festivalu. Rada
Mestského národného výboru v Piešťanoch ako prejav úcty a uznania udelila čestné
občianstvo národnému umelcovi Ladislavovi Novomeskému dňa 16. decembra 1957 za
obetavú a aktívnu prácu na úseku kultúry v našom štáte a v meste Piešťany.
Jeho pamiatka ostane živá medzi obyvateľmi Piešťan.
Volebný program Národného frontu mesta Piešťany
Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Piešťanoch vypracoval
nový volebný program pre mesto Piešťany na roky 1976 – 1980. Vyjadruje konkrétne úlohy
a ciele, ktoré bude novozvolený Mestský národný výbor v úzkej spolupráci so zložkami
Národného frontu a obyvateľstvom mesta Piešťany počas funkčného obdobia plniť.
Nový Volebný program vychádza z úloh VI. päťročnice a kladie veľký dôraz na
organizátorskú a masovopolitickú prácu Mestského národného výboru, tiež i spoločenských
organizácií Národného frontu, ako prvoradého predpokladu pre upevňovanie socialistických
vzťahov medzi občanmi pri ich výchove k socialistickému vlastenectvu a proletárskemu
internacionalizmu.
Veľmi dôležitú kapitolu Volebného programu tvorí úsek výstavby a tvorby životného
prostredia. V rokoch VI. päťročnice sa v sústredenej bytovej výstavbe postaví 1.228 nových
bytov na sídliskách pri Váhu a Adam Trajan. Súčasne s bytovou výstavbou sa budú stavať
obchody, materské školy, jasle, zdravotnícke zariadenia a iné. Zabezpečí sa výber pozemkov
pre 200 rodinných domkov.
Nový Volebný program ráta ešte so zvýšenou iniciatívou pracujúcich, premietnutou do
plnenia úloh celomestského socialistického záväzku a akcie „Z“. Touto formou má sa ešte
viac prispievať ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu mesta. Plánuje sa odpracovať 1,500.000

hodín ročne a vytvárať tak najmenej 20,5 milióna Kčs hodnoty diela.
Osobitná starostlivosť sa bude venovať investičnej časti akcie „Z“. Dokončí sa predajňa
železiarstva, umelá ľadová plocha, vybuduje sa nová mestská knižnica, kolonáda Ivana
Krasku, pamätník Klementa Gottwalda a celý rad ďalších akcií. Plán investičnej časti akcie
„Z“ bude sa opierať o pomoc závodov i podnikov nášho mesta a tiež o pomoc občanov na
brigádnických prácach.
Volebný program Národného frontu stanovil aj rozsiahle úlohy pri rozvoji platených
i neplatených služieb obyvateľstvu, ktoré zdôraznil aj XV. zjazd Komunistickej strany
Československa.
Pre podstatné zlepšenie služieb obchodu je postavená úloha vybudovať moderný obchodný
dom Prior na 4.000 m2 predajnej plochy. Nový Volebný program venuje veľkú pozornosť
aj oblasti školstva a kultúry. Hlavným cieľom je prehĺbiť výchovu socialistického človeka.
Volebný program obsahuje úlohy, ich realizácia bude znamenať ďalší rast hmotnej a kultúrnej
úrovne našich občanov.
Náš Volebný program je reálny. Realizáciou jeho úloh sa zabezpečí ďalší úspešný rozvoj
nášho mesta.
Voľby v roku 1976
Všeobecné voľby do zastupiteľských zborov v dňoch 22. a 23. októbra 1976 boli dôležitou
etapou uskutočňovania záverov XV. zjazdu Komunistickej strany Československa.
Uskutočnili sa v priaznivej politickej situácii, ktorú charakterizovalo úspešné plnenie
programu mieru, schváleného XXIV. a ďalej rozpracovaného XXV. zjazdom Komunistickej
strany Sovietskeho zväzu. Počas ich príprav a uskutočnenia veľmi významné miesto
patrilo ideovo-politickej, propagandistickej a agitačnej práci strany, všetkým hromadným
oznamovacím prostriedkom, spoločenským organizáciám združeným v Národnom fronte
a štátnym orgánom.
Priebeh príprav volieb do zastupiteľských zborov sa delil na etapy, v ktorých sa postupne
aktivizovali agitačné strediská, agitačné kluby, agitátori a agitačné dvojice. Zriadilo sa 12
agitačných stredísk. Dňa 1. júla 1976 sa vytvorilo agitačné stredisko na Malej scéne Ivana
Krasku ako vzorové. Zriadilo ho Kultúrne a spoločenské stredisko, ktoré koordinovalo
prácu ostatných agitačných stredísk. Agitačné strediská boli vybavené nielen propagačným,
ale aj argumentačným materiálom. Vzorové agitačné stredisko na Malej scéne Ivana
Krasku malo veľmi bohatú programovú náplň. Tu boli organizované semináre o názornej
agitácii a propagácii , ktoré zabezpečoval priamo Okresný výbor Komunistickej strany
Slovenska, ideologické oddelenie. Náplň činnosti agitačných stredísk v agitácii a propagácii
sa zamerala hlavne na zdôraznenie plnenia Volebného programu v rokoch 1971 – 75, na
plnenie uznesení XIV. zjazdu KSČ a na zahraničnú a vnútropolitickú situáciu. Dostatočná
pozornosť sa venovala poľnohospodárstvu, mládeži, ako i práci a životu spoločenských
organizácií Národného frontu a pracovným výsledkom v závodoch a podnikoch na území
mesta.
V agitačných strediskách prebehol celý rad prednášok a besied s predvolebnou tematikou
ako napr. „Podiel SZM na predvolebnej agitácii“, „Ako budeme voliť“, „Budeme prvýkrát
voliť“. Pri organizovaní týchto zohral významnú organizátorskú úlohu Mestský výbor
Socialistického zväzu mládeže.
Okrem agitačného strediska na Malej scéne Ivana Krasku úspešne pracovali agitačné strediská

pri Československých štátnych kúpeľoch, Tesle n.p. Piešťany, v kasárňach Slovenského
národného povstania. Agitačné kluby zriadili všetky základné deväťročné školy, výberové
školy okrem tých, ktoré mali agitačné strediská, Československé štátne kúpele, Mlyny
a cestovinárne, n.p. Chirana Vrbovská cesta a n.p. Chirana Leninova ulica, n.p. Zornica,
Rozvoj, Tvorba, Československá automobilová doprava, Poľnohospodárske stavby, Štátne
majetky a ostatné podniky.
V priebehu 2. polroku 1976 Mestský národný výbor v Piešťanoch zameral všetku svoju
snahu, činnosť na dôsledné zabezpečovanie všeobecných volieb do zastupiteľských zborov,
ktoré sa uskutočnili v októbri 1976. V mesiaci apríli 1976 sa konali verejné pohovory
s občanmi mesta a to v 13 okrskoch. V rámci predvolebnej kampane sa v dňoch 4. – 11.
októbra 1976 konali zhromaždenia občanov, na ktorých sa previedlo predstavovanie
kandidátov Národného frontu za poslancov do zastupiteľských zborov. Na 14. verejných
zhromaždeniach sa zúčastnilo 2.871 občanov a na 87. stretnutiach s kandidátmi Národného
frontu na závodoch a podnikoch sa zúčastnilo 8.320 pracujúcich. Občania a pracujúci
vyslovili jednoznačnú podporu kandidátom Národného frontu.
V rámci agitačných dní agitačné dvojice využívali pre informáciu občanov Volebný zpravodaj
č. 1 a 2 a materiály, ktoré boli v agitačných strediskách, hlavne vyhodnotenie Volebného
programu a návrh nového volebného programu. Agitačné dvojice navštívili 3.902 rodín.
Účinná agitačno-propagačná práca prebiehala aj medzi mládežou na školách a v závodoch.
Prejavila sa hneď v prvých hodinách volieb, keď členovia Socialistického zväzu mládeže
zo Strednej hotelovej školy, Gymnázia, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej
a Učňovskej školy v počte okolo 600 účastníkov položili kvety k pomníku na námestí
Slovenského národného povstania a kolektívne pristúpili k volebným urnám. Taktiež
pracujúci zo závodov po skončení pracovnej doby 22. októbra 1976 pristupovali
manifestačne k volebným urnám. Táto spoločenská spontánnosť sa prejavila aj v konkrétnych
socialistických záväzkoch, ktoré boli odovzdané Mestskému výboru Komunistickej strany
Slovenska a Mestskej volebnej komisii. V predvolebnom období sa uskutočnili v našom
meste tieto akcie:
na verejných schôdzach občanov a na predstavovaní kandidátov za poslancov sa zúčastnilo
9.833 občanov a mládeže. Odznelo 119 prednášok s účasťou 6.962 občanov, žiakov a mládeže.
Besied bolo 88 s účasťou 6.308 občanov, žiakov a mládeže. Večery otázok a odpovedí boli
20 s účasťou 1.289 žiakov, kvízy a súťaže 23 s účasťou 1.902 členov Socialistického zväzu
mládeže a Pionierskej organizácie SZM.
Premietlo sa 98 filmov, tematicky orientovaných na voľby s účasťou 9.230 občanov. Ďalej bolo
86 vystúpení súborov, krúžkov a jednotlivcov, 31 slávnostných akadémií, 111 rozhlasových
relácií, zhotovilo sa 40 prícestných panelov a slávobrán, 55 transparentných hesiel v uliciach,
40 panelov, pútačov, 6.267 bleskoviek, letákov a plagátov, 20 galérií vzorných pracovníkov,
vydalo sa 10.500 kusov volebných spravodajov a miestnych časopisov s volebnou tematikou,
uskutočnilo sa 5 výstav s 2.360 návštevníkmi 11 koncertov, ktoré navštívilo 1.650 občanov.
Na voľby roku 1976 sa občania mesta Piešťan pripravili hlavne aktívnou prácou na svojich
pracoviskách, záväzkovým hnutím a občianskou angažovanosťou. Vyjadrili svoje pevné
úsilie dôsledne splniť závery XV. zjazdu Komunistickej strany Československa a úlohy
vyplývajúce zo VI. päťročnice.
V predvolebnom období vyvinul Mestský národný výbor v Piešťanoch veľkú agitačnopropagačnú a organizátorskú činnosť, jeho poslanci bilancovali na pohovoroch s občanmi

svoju úspešnú činnosť a mimoriadne úspechy, ktoré sa dosiahli v našom meste od XIV. k XV.
zjazdu KSČ. V priebehu volieb sa dôsledne dodržiavali demokratické zásady volebného
práva. Výber a navrhovanie kandidátov vychádzal z ich dosiahnutých pracovných výsledkov,
z politickej angažovanosti a z kladných charakterových vlastností. Kandidáti predstupovali
pred svojich voličov nielen s dosiahnutými výsledkami, ale aj s novým Volebným programom,
poukazovali na jeho reálnosť a na veľké hodnoty, o ktoré sa obohatí naše mesto v priebehu
VI. päťročnice.
Voľby do zastupiteľských zborov všetkých stupňov boli triumfálnym svedectvom vysokej
politickej a ideovej vyspelosti ľudu našej socialistickej vlasti. Boli prejavom spontánnej
podpory politiky Komunistickej strany Československa.
V našom meste odovzdalo svoje hlasy za kandidátov Národného frontu za poslancov 21.878
voličov, t.j. 99,88 percent z celkového počtu platných odovzdaných hlasov.
Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska, Mestský výbor Národného frontu Slovenskej
socialistickej republiky a Mestský národný výbor v Piešťanoch vysoko ocenili prípravu
všeobecných volieb, ako i demokratický a dôstojný ich priebeh. Naši občania vo voľbách
znovu vyjadrili plnú podporu programu XV. zjazdu Komunistickej strany Československa,
politike Komunistickej strany a Národného frontu.
Výsledky volieb v roku 1976
Voliči v Piešťanoch odovzdali svoje hlasy týmto kandidátom Národného frontu za poslancov:
Federálne zhromaždenie – Snemovňa ľudu: Florián Hubinský, predseda Jednotného
roľníckeho družstva v Hlohovci. Federálne zhromaždenie – Snemovňa národov: Dr. Zdeno
Nováček, riaditeľ Konzervatória v Bratislave.
Slovenská národná rada: Martin Ťapák, filmový režisér, Bratislava.
Západoslovenský krajský národný výbor: Anna Šnajdárová, robotníčka, Jaroslav Gažovič,
herec Divadla pre mládež v Trnave. Okresný národný výbor Trnava: Ľudmila Balážiová, Ivan
Brezovan, Jozef Drahovský, Viliam Herman, Anna Horúcková, Karol Nikodem, Katarína
Prišticová, Ján Straka, Ing. Štefan Šandrik, Eva Táborská, Anna Urdová, Ladislav Valach.
Za poslancov Mestského národného výboru v Piešťanoch boli zvolení:
Karol Amcha, Viktor Letko, Jaroslav Janeček, Rudolf Pavlovič, Anna Feiglová, Agneša
Dolejšová, Jozef Michálek, Ing. Milan Fekete, Jozef Ďurka, Milan Nedorost, Ing. Juraj Sláma,
Benedikt Danko, Mária Zaťková, Ing. František Čirka, Ladislav Bačík, Viliam Herman,
Anna Šardická, Mária Nižňanská, Ivan Kľúčovský, Igor Kováčik, Ing. Andrej Dobiáš CSc.,
kpt. Ján Bachár, Jozef Hajšo, Michal Paulík, Ján Bojňanský, Ivan Masár, Karla Habánová,
Emil Frič, Jozef Mišík, Milan Vereš, Milan Vereš ml., Peter Šnajdár, Marta Drličková, Emil
Rehánek, Jozef Bábsky, Marta Kusá, Juraj Sopko, Božena Papánková, Sidónia Drobná,
Mária Figurová, Eva Ričanyová, Anton Bača, Jana Trnavská, Eva Dobrucká, Zdenka
Piešťanská, Ing. Oľga Danášová, Pavla Baranovičová, Ľudovít Komlóši, Vladimír Böhm,
MUDr. Vojtech Daňo, Jozef Slezárik, Dušan Domorák, Štefan Hauser, MUDr. František
Vlček CSc., Vojtech Komadel, Štefan Benka, Alexandra Madlová, Albert Geschwandtner,
Ján Cifra, Margita Mezníková, Pavol Zelka, Peter Mezník, Richard Trupp, Jozef Hanšut,
Anna Rakovická, Rudolf Matúš, Jozef Novák, Dagmar Mitáčová, Štefan Kuropka,
Jozefína Hudcovičová, Ľudovít Vitko, MUDr. Emil Scholtz, Ing. Vojtech Jezerský, Alžbeta
Smoláková, Oto Brezula, Jozef Orviský, Judita Batková, Ing. Jozef Duchovič, mjr. Imrich
Kováč, pplk. Ing. František Louda.

Mestský národný výbor v Piešťanoch po voľbách má 80 poslancov. Z nich je 24 žien, 48
členov Komunistickej strany Československa, 13 členov Socialistického zväzu mládeže,
40 robotníkov, 12 členov JRD, 16 príslušníkov pracujúcej inteligencie, 76 poslancov je
národnosti slovenskej, 4 národnosti českej. Do 35 rokov je 27 poslancov, od 35 do 50 rokov
41, od 50 do 60 rokov 12 poslancov.
Ustanovujúce plenárne zasadnutie MsNV v Piešťanoch
Ustanovujúce plenárne zasadnutie Mestského národného výboru v Piešťanoch sa konalo dňa
18. novembra 1976 o 9.00 hod. v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch s týmto programom:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie
3. Voľba mandátovej komisie
4. Prestávka
5. Správa mandátovej komisie o platnosti volieb poslancov Mestského
národného výboru v Piešťanoch
6. Zloženie sľubu zvolených poslancov MsNV v Piešťanoch
7. Voľba návrhovej komisie
8. Voľba predsedu MsNV – odovzdanie insígnií
9. Voľba podpredsedov MsNV, tajomníka MsNV a členov Rady Mestského
národného výboru
10. Voľba predsedov, tajomníkov a členov komisií MsNV a správnych komisií,
predsedu, podpredsedu a členov Výboru ľudovej kontroly Mestského
národného výboru
11. Ustanovenie vedúcich odborov Mestského národného výboru
12. Vystúpenie novozvoleného predsedu Mestského národného výboru
k úlohám v nastávajúcim volebnom období
13. Vystúpenie zástupcu vyššieho orgánu
14. Diskusia
15. Schválenie uznesení, vrátane Volebného programu Národného frontu
16. Pieseň práce
Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí Mestského národného výboru v Piešťanoch sa
zišlo 76 poslancov Mestského národného výboru, 13 poslancov vyšších zastupiteľských
zborov, 105 zástupcov straníckych a štátnych orgánov. Medzi hosťami bola i delegácia
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, Okresného výboru Národného frontu
a Okresného národného výboru v Trnave, ktorú viedol člen predsedníctva Okresného výboru
Komunistickej strany Slovenska a predseda Okresného národného výboru v Trnave súdruh
Jozef Tomašovič a členmi delegácie boli Ing. Bernard Ozvald, podpredseda Okresného
národného výboru v Trnave a Mária Štefunková, podpredsedníčka Okresného národného
výboru v Trnave. Delegáciu Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska a Mestského
výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky viedol súdruh Rudolf
Pinťa. Prítomní boli aj Dr. Zdenko Nováček, poslanec Snemovne národov Federálneho
zhromaždenia a Martin Ťapák, poslanec Slovenskej národnej rady.
Hlavným cieľom ustanovujúceho plenárneho zasadnutia Mestského národného výboru
v Piešťanoch, ktoré po odznení štátnej hymny otvoril poslanec Mestského národného výboru

MUDr. František Vlček, bolo previesť slávnostný sľub novozvolených poslancov, predsedu,
podpredsedov a tajomníka Mestského národného výboru, zriadenie komisií, užších komisií,
schválenie ich zloženia, ustanovenie odborov Mestského národného výboru a ich vedúcich,
schválenie programu Národného frontu a vytýčenie záväzných úloh, ktoré budú novozvolené
orgány vo volebnom období 1976 – 1980 plniť.
Voľba predsedu Mestského národného výboru
Po zložení slávnostného sľubu poslancov zvolili prítomní poslanci opätovne a jednomyseľne
do funkcie predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruha Viliama Hermana.
Vedúci delegácie Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, Okresného výboru
Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky a predseda Okresného národného
výboru v Trnave súdruh Jozef Tomašovič odovzdal novozvolenému predsedovi insígnie
predsedu Mestského národného výboru v Piešťanoch a zaželal mu veľa úspechov v jeho
práci.
Voľba podpredsedov a tajomníka MsNV
Druhú časť plenárneho zasadnutia viedol súdruh Viliam Herman. Pristúpilo sa k voľbe
podpredsedov a tajomníka Mestského národného výboru. Za podpredsedov Mestského
národného výboru v Piešťanoch boli zvolení súdruhovia Karol Amcha a Igor Kováčik a za
tajomníka Mestského národného výboru súdruh Dušan Domorák.
Voľba členov Rady MsNV v Piešťanoch
Za členov Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch boli zvolení:
Viliam Herman, Karol Amcha, Igor Kováčik, Dušan Domorák, Jozef Michálek, Milan Vereš
ml., Mária Figurová, MUDr. Emil Scholtz, Benedikt Danko, Eva Ričányová, Ing. Juraj
Sláma, Michal Paulík. Novozvolená rada MsNV v Piešťanoch má 13 členov.
Voľba Výboru ľudovej kontroly MsNV
Za predsedu Výboru ľudovej kontroly Mestského národného výboru v Piešťanoch bol
zvolený Milan Vereš, za podpredsedu Ján Cifra, za tajomníčku Jana Trnavská. Za členov
komisie: Ján Bojňanský, Vojtech Komadel, Ing. pplk. František Louda.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Rudolf Pekárik, Rudolf Nedorost, Ing. Ján Zubčák,
Ján Horváth, pplk. Jozef Bizoň, Ružena Mrvová.
Komisia miestneho a bytového hospodárstva
Poslanci MsNV: Ľudovít Komlóši – predseda komisie, Ivan Masár – tajomník komisie.
Členovia komisie: Emil Rehánek, Ivan Kľúčovský, Karla Habánová, Anna Rakovická.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Zita Hudcovičová, Tibor Friml, Júlia Mazáková,
MUDr. Ladislav Bertoli, Gabriel Mrva.
Komisia pre obchod a cestovný ruch
Poslanci MsNV: Mária Zaťková, predsedníčka komisie, Anna Šardická, tajomníčka komisie;
členovia komisie: Alžbeta Smoláková, Albert Geschwandtner, Richard Trupp, mjr. Imrich
Kováč.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Vilma Flosníková, Emil Goga, Pavol Hudec, Ing.
Juraj Halmay, Jozef Ševčík.

Komisia vodného a lesného hospodárstva a poľnohospodárstva
Poslanci MsNV: Ing. Andrej Dobiáš CSc., Ing. Jozef Duchovič, tajomník komisie. Členovia
komisie: Jaroslav Janeček, Judita Batková, Marta Drličková, Jozef Ďurka.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Margita Vojtková, MUDr. Milan Škarka, Ladislav
Stredňanský, Ing. Víťazoslav Mišík, Ing. Jozef Miezga.
Dopravná komisia
Poslanci MsNV: por. Štefan Benka, predseda komisie, Vladimír Böhm, tajomník komisie.
Členovia komisie: Anton Bača, Viktor Letko, Peter Mezník, Oto Brezula.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Ľubomír Valo, mjr. Jozef Jašík, Dr. Jozef Urban,
Tibor Petrikovič, Ján Belan.
Komisia školstva a kultúry
Poslanci MsNV: Jozefína Hudcovičová, predsedníčka komisie. Členovia komisie: Ľudovít
Vitko, Ing. Oľga Danášová, Pavla Baranovičová, Agneša Dolejšová, Margita Moznichová.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Milan Janek, tajomník komisie, Karol Škodoň,
Marián Hudcovič, Ladislav Gabovič, Milan Zelenay.
Sociálna a zdravotná komisia
Poslanci MsNV: MUDr. František Vlček CSc., predseda komisie, Eva Dobrucká, tajomníčka
komisie. Členovia komisie: Sidónia Drobná, Jozef Slezárik, Božena Papánková, Jozef Mišík.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Štefan Grúň, MUDr. Ferdinand Valach, Zuzana
Šestáková, Irena Semíková.
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Poslanci MsNV: kpt. Ján Bachár, predseda komisie. Členovia komisie: Jozef Hanšut, Rudolf
Pavlovič, Anna Faiglová, Pavol Zelka, Rudolf Matúš.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Helena Múdra, Ján Hanus, Karol Belas, Ján Straka,
Jozef Hrabina.
Komisia pre mládež a telesnú výchovu
Poslanci MsNV: Emil Frič, predseda komisie, MUDr. Vojtech Daňo, tajomník komisie.
Členovia komisie: Ladislav Bačík, Juraj Sopko, Dagmar Mitáčová, Milan Nedorost.
Menovaní členovia z radov odborníkov: Kvetoslava Rothová, Ing. Alex. Murín, MUDr.
Dušan Kvasnica, Lýdia Mayerová, Ladislav Safko.
Zriadenie odborov MsNV a ustanovenie ich vedúcich
Bolo zriadených 8 odborov Mestského národného výboru v Piešťanoch: plánovací – vedúci
Ing. Peter Bezák, finančný – vedúci odboru Izidor Zuzic. Výstavby – vedúci odboru staviteľ
Rudolf Horoško. Územného plánovania a architektúry, vedúci odboru Ing. architekt Ján
Gaži. Miestneho hospodárstva, dopravy, obchodu, cestovného ruchu, poľnohospodárstva,
vodného a lesného hospodárstva, vedúci Ľubomír Valo. Školstva, kultúry, zdravotníctva
a sociálneho zabezpečenia, vedúci odboru Karol Škodoň. Organizačných a vnútorných vecí,
vedúci odboru Ján Hanus. Odbor bytový – vedúci odboru Tibor Friml.
Plenárne zasadnutie Mestského národného výboru zriadilo ešte 6 užších komisií pre riešenie

priestupkov.
Po voľbe všetkých orgánov Mestského národného výboru v Piešťanoch prehovoril
novozvolený predseda MsNV súdruh Viliam Herman o úlohách, ktoré budú novozvolené
orgány vo volebnom období plniť.
Návšteva
Dňa 1. decembra 1976 navštívil prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska súdruh Jozef Lenárt v sprievode súdruha Jozefa Šepeľu, vedúceho tajomníka
Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave závod Tesla v Piešťanoch.
Súdruhovia Jozef Lenárt a Jozef Šepeľa si prezreli viaceré pracoviská závodu a zvlášť sa
zaujímali o zavádzanie novej techniky do výroby.
Kultúrno-osvetová činnosť v roku 1976
Kultúrna činnosť v roku 1976 prebiehala v našom meste podľa jednotného plánu kultúrnoosvetovej činnosti, schváleného plénom Mestského národného výboru v Piešťanoch dňa 19.
januára 1976. Takmer všetky kultúrno-osvetové akcie, ktoré prebiehali v roku 1976, boli
zamerané k prípravám a priebehu XV. zjazdu Komunistickej strany Československa, k 55.
výročiu založenia Komunistickej strany Československa a k voľbám do zastupiteľských
zborov. Kultúrni a osvetoví pracovníci v Piešťanoch si svojou prácou získali vysoké uznanie
zo strany politických a štátnych orgánov.
Hlavné úlohy kultúrno-osvetovej činnosti v roku 1976 smerovali k upevneniu vedeckých
svetonázorových postojov, k štátoobčianskej a mimoškolskej činnosti, ako i na rozšírenie
a aktivizovanie záujmovej umeleckej činnosti v našom meste.
V období príprav a priebehu XV. zjazdu Komunistickej strany Československa kultúrnoosvetové zariadenia pripravili množstvo podujatí, z ktorých je treba spomenúť cyklus
Ľudovej akadémie na tému „Ateistická výchova mladých“, ďalej cyklus prednášok „Poznaj
svoje mesto a svoju vlasť“, kultúrno-spoločenské podujatia pod názvom „Večer pracovnej
slávy“ pre kolektívy Brigád socialistickej práce a pracujúcich piešťanských závodov,
množstvo výstav, filmové podujatia a programy pre deti a mládež.
To všetko sa uskutočnilo za usilovnej práce kolektívov Kultúrneho a spoločenského strediska,
Mestskej ľudovej knižnice, Balneologického múzea, kina Moskva a za výdatnej spolupráce
Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže, Domu pionierov a mládeže a ostatných
organizácií Národného frontu.
Všetky organizácie Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, spolu s podnikmi,
závodmi, školami majú veľký podiel na úspešnej agitácií a na úspešnom priebehu volieb.
V roku 1976 bolo v Piešťanoch 12 súborov, k nim patria spevácke zbory Máj, Briezka,
amatérske krúžky výtvarníkov a fotografov, súbor piesní a tancov pri Závodnom klube
ROH Československých štátnych kúpeľov, literárny krúžok Ivana Krasku, krúžok malých
javiskových foriem pri závode Piešťanka, tri dychové hudby, Chirana, Banka a dychová
hudba pri Dome pionierov a mládeže v Piešťanoch. Veľmi bohatú kultúrnu činnosť vyvinulo
Kultúrne a spoločenské stredisko, najväčšia kultúrna organizácia v našom meste. Kultúrne
a spoločenské stredisko vyvinulo aj mimoriadne bohatú a úspešnú činnosť v názornej agitácii
a propagácii v priebehu celého roku.
Celkove rok 1976 bol mimoriadne bohatý pre kultúrny rozvoj nášho mesta. V roku 1976
na úseku politicko-výchovnom a na úseku vzdelávacej činnosti bolo v našom meste 92

jednorazových prednášok, z toho politicko-výchovných 67, ľudových akadémií 6, dva
cykly prednášok, 9 večerov otázok a odpovedí, 29 besied k štátoobčianskej výchove, 8
besied so starými členmi Komunistickej strany Československa, odbojármi a pod. Na
úseku svetonázorovej a ateistickej výchovy bolo 14 prednášok, 9 besied, 1848 občianskych
slávností, 753 občianskych obradov. Na úseku agitácie a propagácie sa zhotovilo 178 panelov,
pútačov, násteniek a plagátov, 38 prícestných panelov a slávobrán, 56 rozhlasových relácií,
29 galérií najlepších pracovníkov a kolektívov, 64.500 hesiel, pásoviek a bleskoviek, 7
novozriadených izieb revolučných tradícií, 12 agitačných stredísk, 22.100 ostatných foriem
agitácie a propagácie, 1.480 filmových predstavení.
XV. zjazd Komunistickej strany Československa uložil ďalšie významné úlohy vo oblasti
kultúrno-osvetovej činnosti. Ich realizácia povedie ešte k bohatšiemu rozkvetu kultúrneho
života v našom meste.
Oslava 28. výročia Februárového víťazstva
Oslavy 28. výročia Februárového víťazstva sa konali 25. februára 1976. V podnikoch,
závodoch, školách a úradoch sa konali schôdze pracujúcich, na ktorých sa hovorilo
o historickom význame Februárového víťazstva pre našich pracujúcich.
Dňa 25. februára 1976 sa konala v liečebnom dome Slovan o 19.30 slávnostná akadémia
z príležitosti 28. výročia Februárového víťazstva. Slávnostný prejav predniesol predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Rudolf Pinťa. Potom nasledoval
kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci piešťanských škôl.
Dňa 23. februára 1976 uskutočnilo sa na Malej scéne Ivana Krasku podujatie Odkaz slávneho
Februára – beseda, film, kvíz. Usporiadal ho Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže
spolu s Kultúrnym a spoločenským strediskom pre členov Socialistického zväzu mládeže
v Piešťanoch. Podujatie otvoril predseda Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže
Ing. Alexander Murín. Vo svojom prejave vysvetlil význam Februára 1948 a zdôraznil, že
najmä mládež musí dobre poznať a tiež uskutočňovať odkaz Víťazného februára. V besede na
odpovede zväzákov odpovedali súdruhovia Ján Belan, predseda Československo-sovietskeho
priateľstva a Ján Židek, člen Mestského výboru Zväzu protifašistických bojovníkov.
Na záver bola kvízová súťaž medzi družstvami zo Školských organizácií Socialistického
zväzu mládeže pri stredných školách v Piešťanoch. Prvé miesto získalo súťažné družstvo
Školskej organizácie Socialistického zväzu mládeže z Gymnázia v Piešťanoch.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Oslavy Medzinárodného dňa žien v roku 1976 prebiehali v závodoch, úradoch a školách
v našom meste už 5. marca 1976. Na slávnostných schôdzach sa zdôrazňoval významný
podiel žien v našom politickom, hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote a pri
ďalšom budovaní našej socialistickej spoločnosti. Dňa 4. marca 1976 sa konal celomestský
aktív žien. Za Mestský národný výbor pozdravil na aktíve ženy jeho podpredseda Karol
Amcha. Mestský výbor Slovenského zväzu žien a Kultúrne a spoločenské stredisko pripravili
k Medzinárodnému dňu žien výstavu krojov z Piešťan a okolia, inštalovanú na Malej scéne
Ivana Krasku. Výstavu snímala aj Československá televízia.

31. výročie oslobodenie Piešťan
Oslavy 31. výročia oslobodenia Piešťan slávnou Sovietskou armádou sa konali v dňoch 2.
a 3. apríla 1976.
Dňa 2. apríla 1976 sa oslavy začali o 16.00 hod. pietnym aktom kladenia vencov k pomníku
Oslobodenia na námestí Slovenského národného povstania. O 17.00 hod. bolo otvorenie
výstavy obrazov výtvarného krúžku pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku. Slávnostné
otvorenie previedol súdruh Igor Kováčik, podpredseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Dňa 3. apríla 1976 o 16.00 hod. bolo slávnostné zhromaždenie pracujúcich a mládeže
v liečebnom dome Slovan. Slávnostný prejav o historickom význame oslobodenia našej vlasti
predniesol súdruh Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Pozdravný list k oslobodeniu nášho mesta Sovietskou armádou zaslal Mestskému národného
výboru v Piešťanoch Magag Unanovič Petrosjan, čestný občan mesta Piešťany.
Dni fínskej kultúry v Piešťanoch
Dni fínskej kultúry v Piešťanoch prebiehali v dňoch 20. – 29. apríla 1976. Dňa 20. apríla
1976 bola v kine Moskva otvorená výstava fotografií P. Dahla „Súostrovie ešte žije“. Výstavu
otvorili predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman a prvý
tajomník fínskeho veľvyslanectva v Prahe R. Rännäli. Na vernisáži výstavy boli prítomní
zástupcovia Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky a predstavitelia
politického, verejného a kultúrneho života v našom meste.
V koncertnej časti Dni fínskej kultúry sa uskutočnili tri hodnotné podujatia. Dňa 23. apríla
1976 vystúpila na Malej scéne Ivana Krasku známa fínska sopranistka Anita Välkkiová.
Dňa 24. apríla 1976 bol koncert fínskej ľudovej hudby, na ňom vystúpili dve mladé fínske
umelkyne a to speváčka Maisa Runskaovová a inštrumentalistka Maisa Kunsitová. Dňa 26.
apríla 1976 bol v liečebnom dome Slovan slávnostný koncert. Otvoril ho predseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman. Na koncerte bola prítomná aj fínska
delegácia. Za fínske ministerstvo školstva a kultúry boli prítomní profesor histórie Matti
Klinge, predseda Spoločnosti fínsko-československého priateľstva Tapio Tapiovaara a ďalší
hostia.
Fínska delegácia, ktorá navštívila Piešťany, sa zoznámila s kúpeľnými zariadeniami našich
štátnych kúpeľov.
106. výročie narodenia V.I. Lenina
Oslavy 106. výročia narodenia V.I. Lenina sa konali v meste Piešťany dňa 22. apríla
1976. V tento deň v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. sa konala slávnostná akadémia.
Slávnostný prejav o živote a historickom diele V.I. Lenina predniesol súdruh Rudolf Pinťa,
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. V kultúrnom
programe účinkoval Robotnícky spevokol Bradlan z Trnavy.
K 106. výročiu narodenia V.I. Lenina, k 55. výročiu založenia Komunistickej strany
Československa a z príležitosti XV. zjazdu Komunistickej strany Československa pripravil
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch s Ľudovou školou umenia, Kultúrnym a spoločenským
strediskom a pionierskou skupinou V. Základnej deväťročnej školy na Mojmírovej ulici
slávnostný koncert na Malej scéne Ivana Krasku dňa 20. apríla 1976.
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch pripravil dňa 21. apríla 1976

v kine Moskva prednášku „V.I. Lenin, človek, politik, revolucionár“. O živote a diele
vodcu svetového proletariátu prednášal Ing. Alexander Murín, predseda Mestského výboru
Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch. Po prednáške sa premietal film Lenin v októbri.
Oslavy 55. výročia založenia KSČ
Z príležitosti osláv 55. výročia založenia Komunistickej strany Československa sa uskutočnilo
v Piešťanoch v prvej polovici mája 1976 viac významných kultúrnych podujatí.
Dňa 5. mája 1976 sa konalo pásmo poézie a hudby pod názvom „Mládež strane“ na Malej
scéne Ivana Krasku.
Dňa 6. mája 1976 sa konal na Malej scéne Ivana Krasku súťažný program pre žiakov
základných deväťročných škôl v Piešťanoch pod názvom „Poznaj svoju vlasť“.
Dňa 11. mája 1976 bola na programe prednáška na tému „Historická nutnosť založenia
Komunistickej strany Československa“. Prednáška bola spojená s výstavou kníh na tému
„Dejiny Komunistickej strany Československa v literatúre“.
Dňa 14. mája 1976 o 14.00 hod. bolo kladenie vencov k pamätnej tabuli Komunistickej
strany Československa na Pionierskej ulici.
Dňa 16. mája 1976 o 9.00 hod. sa konal na námestí Júliusa Fučíka za prítomnosti hostí
z Okresného národného výboru, Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska,
Mestského národného výboru, Mestského výboru Slovenského zväzu žien, Mestského
výboru Socialistického zväzu mládeže, riaditeľov škôl, mnohých hostí a občanov slávnostný
sľub pionierov, ktorý skladalo 500 iskier. Nových pionierov pozdravil predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh Rudolf Pinťa a predseda Mestského výboru
Socialistického zväzu mládeže Ing. Alexander Murín.
Dňa 16. mája 1976 o 15.00 hod. vystúpil v amfiteátri Vojenský umelecký súbor kpt. Jána
Nálepku s programom „Šťastím dýcha zem“.
V liečebnom dome Slovan bola slávnostná akadémia. Referát o 55. výročí založenia
Komunistickej strany Československa predniesol súdruh Emil Frič, podpredseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
55. výročie založenia Komunistickej strany Československa oslávili pracujúci v našom
meste prijatím hodnotných záväzkov na svojich pracoviskách.
Oslavy 1. mája 1976
Prvomájové oslavy v roku 1976 v Piešťanoch sa konali v znamení významných záverov XV.
zjazdu Komunistickej strany Československa a osláv 55. výročia založenia Komunistickej
strany Československa.
Ich program v roku 1976 bol tento:
Dňa 30. apríla 1976 v popoludňajších hodinách bolo stavanie májov spojené s veselicou.
Dňa 1. mája 1976 o 6.00 hod. ráno bol slávnostný budíček. O 7. hod. bol zraz pracujúcich
na závodoch, inštitúciách a školách. O 8.30 hod. bol zraz účastníkov manifestácie na
vyhradených priestoroch. O 8.50 hod. bol spoločný odchod do priestorov manifestácie
na ulici kpt. Nálepku. O 9.00 hod. sa manifestácia pracujúcich a mládeže začala. Po
zahraní hymien Československa a Sovietskeho zväzu nasledoval prednes básne, potom
otvorenie manifestácie predsedom Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska
v Piešťanoch súdruhom Rudolfom Pinťom. Slávnostný prejav o medzinárodnom význame
Sviatku práce predniesol súdruh Jozef Povala, člen predsedníctva Západoslovenského

výboru Komunistickej strany Slovenska a predseda Krajského výboru odborovej rady. Po
Internacionále nasledovala prehliadka prvomájového sprievodu ulicami kpt. Jána Nálepku,
Pavlovovou po kino Moskva. O 11.00 hod. sa začali prvomájové veselice. O 11.30 hod.
bol koncert dychovej hudby Závodného klubu revolučného odborového hnutia v hudobnom
pavilóne. O 14.00 hod. sa začal koncert krojovanej skupiny dychovej hudby na Kúpeľnom
ostrove. O 15.00 hod. bolo vystúpenie Maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia,
nositeľa vyznamenania Za vynikajúcu prácu v prírodnom amfiteátri.
Prvomájové oslavy v roku 1976 dokumentovali jednotu a silu pracujúcich závodov, podnikov
a ostatných inštitúcií a ich odhodlanie splniť všetky úlohy, ktoré pre ďalšie obdobie vytýčil
XV. zjazd Komunistickej strany Československa.
Na prvomájových oslavách v našom meste sa zúčastnilo nad 35.000 občanov.
Oslavy 9. mája 1976
Oslavy 9. mája 1976, Dňa víťazstva, sa konali v Piešťanoch 9. mája 1976 s týmto programom:
Dňa 9. mája 1976 o 9.00 hod. bol slávnostný sľub iskier na námestí Slovenského
Národného povstania. Po ňom nasledoval pietny akt kladenia vencov pri pomníku
Oslobodenie na námestí Slovenského národného povstania.
O 15.00 hod. sa začalo vystúpenie folklórneho súboru „Ekonóm“ pri Vysokej škole
ekonomickej v Bratislave. Vystúpenie bolo v prírodnom amfiteátri.
Letné mierové slávnosti
Tradičné letné mierové slávnosti sa konali v našom meste v dňoch 12. a 13. júna 1976.
Na vyvrcholenie Mierových slávností dňa 13. júna 1976 usporiadal Mestský výbor Zväzu
československo-sovietskeho priateľstva a Mierový výbor mierovú manifestáciu v prírodnom
amfiteátri. Tu k vyše 1.700 účastníkom prehovoril tajomník Okresného výboru Národného
frontu Slovenskej socialistickej republiky súdruh Karol Just. Z mierovej manifestácie bola
odoslaná rezolúcia Československému mierovému výboru v Prahe a Okresnej mierovej
rade v Trnave pre podporu novej štokholmskej výzvy.
Na mierových slávnostiach v Piešťanoch vystúpili folklórne súbory Družba z Trenčína
a Jánošík z Partizánskeho.
XXI. Piešťanský festival
XXI. Piešťanský festival bol usporiadaný na počesť XV. zjazdu Komunistickej strany
Československa a prebiehal od 17. júna 1976 do 31. júla 1976. Mal 19 festivalových
podujatí. Už tradične v predvečer festivalu odznel fanfárový koncert Fanfárového súboru
Konzervatória z Bratislavy zo Zelenej veže liečebného domu Slovan.
XXI. Piešťanský festival slávnostne otvoril dňa 17. júna 1976 v koncertnej sieni Slovanu
národný umelec profesor Eugen Suchoň. Nasledoval koncert Slovenskej filharmónie, ktorý
dirigoval Dr. Ľudovít Rajter.
Program XXI. Piešťanského festival bol tento:
Štvrtok 17. júna 1976: Fanfárový koncert Fanfárového súboru Konzervatória v Bratislave.
Zelená veža na Slovane o 17.00 hod. Slávnostné otvorenie XXI. Piešťanského festivalu
1976: Slovenská filharmónia. Dirigent: Dr. Ľudovít Rajter. Sólistka: Milla Pierron, husle –
Švédsko. Slovan o 20.00 hod.
Piatok 18. júna 1976: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, B. Bystrica. Viliam Figuš Bystrý:

Detvan, opera. Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 23. júna 1976: Piešťanský festival deťom. Slovenské národné divadlo. I. Morozov:
Doktor Jajbolí, balet. Amfiteáter o 13.30 a 15.00 hod.
Štvrtok 24. júna 1976: Mládežnícky koncert. Organizované podujatie pre žiakov škôl I.
cyklu. Slovan o 11.00 hod. Slovan o 20.00 hod. Slovenská filharmónia. Dirigent: René
Klopfenstein, Švajčiarsko. Sólistka: Philippe Entremont, klavír, Francúzsko.
Piatok 25. jún 1976: Slovenské národné divadlo. Giacomo Puccini: Madame Butterfly,
opera. Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 30. júna 1976: Štátny komorný orchester Žilina. Dirigent: Eduard Fischer.
Spoluúčinkovala Berliner Sing Akademie – Nemecká demokratická republika. Slovan
o 20.00 hod.
Štvrtok 1. júla 1976: Slovenská filharmónia. Dirigent: Kazno Jamada – Japonsko. Sólistka:
Tatiana Fraňová, klavír. Slovan o 20.00 hod.
Piatok 2. júla 1976: Slovenské národné divadlo Bratislava. A. Asafiev: Bachčisarajská
fontána, balet. Amfiteáter o 20.00 hod.
Utorok 6. júla 1976: Slovenský komorný orchester. Umelecký vedúci: Bohdan Warchal.
Sólista: Eduard Tatevosjan – husle, Sovietsky zväz. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 8. júla 1976: Štátna filharmónia Košice. Dirigent: Eduard Rahn, Venezuela. Sólista:
Venceslav Nikolov, čelo, Bulharsko. Slovan o 20.00 hod.
Piatok 9. júla 1976: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica. Bedřich Smetana:
Predaná nevesta, opera. Amfiteáter o 20. hodine.
Utorok 13. júla 1976: Koncert na počesť 100. výročia narodenia národného umelca Ivana
Krasku – vyhlásenie cien zo súťaže o Cenu mesta Piešťany. Pásmo hudby a poézie „Nox et
solitudo“. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 15. júla 1976: Komorný koncert. Leipziger Liedertopf – NDR. Na zámku v Hlohovci
o 20.00 hod.
Utorok 20. júla 1976: Stuttgartské trio, Nemecká spolková republika. Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 22. júla 1976: Štátny symfonický orchester Gottwaldov. Dirigent: Antal Janscovics,
Maďarsko. Sólistka: Marianna Sirbu-Dancila, husle, Rumunsko.
Streda 28. júla 1976: Klavírny recitál. Rosa Sabuter, Španielsko. Slovan o 20.00 hod.
Sobota 31. júla 1976: Slávnostné zakončenie XXI. Piešťanského festivalu. Štátny symfonický
orchester Gottwaldov. Dirigent: Stanislav Macura – Praha. Sólist: Peter Dvorský, tenor,
Bohuslav Matoušek, husle, Praha.
Na koncertných podujatiach sa s úspechom podieľali umelci z 12-tich štátov. Návštevnosť
na festivalových podujatiach bola veľká. Ich zakončenie previedli súdruh Viliam Herman,
predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch a súdružka Mária Barančíková,
predsedníčka Festivalového výboru. Na devätnástich podujatiach XXI. Piešťanského
festivalu sa zúčastnilo 18.180 návštevníkov. Náklady na XXI. Piešťanský festival boli
408.609 Kčs, príjmy činili 401.351 Kčs.
Cena mesta Piešťany
Skladateľská súťaž o „Cenu mesta Piešťany“ bola po prvý raz vypísaná roku 1967. Táto
súťaž podnietila už vznik mnohých diel. Do tejto súťaže roku 1976 došlo 26 partitúr od
21 autorov. Porota na čele s národným umelcom Deziderom Kardošom rozhodla takto: I.
cenu neudeliť; dve ceny II. Rada Mestského národného výboru udelila Pavlovi Kopeckému

z Prahy za hudobné dielo „Cesty“ a Eugenovi Zámečníkovi z Brna za II. sláčikové kvarteto.
Dve III. ceny Jurajovi Hatríkovi z Bratislavy za Chorálovú fantáziu pre akordeón a komorný
súbor a Otmarovi Máchovi z Prahy za kompozíciu Piešťanská elégia. Čestné uznanie získali
Ivan Zelenka z Prahy a Rudolf Macudzinski z Bratislavy.
Filmový festival pracujúcich
Letná časť Filmového festivalu pracujúcich 1976 prebiehala od 21. júna do 30. júna 1976.
Návštevníci kina Moskva v Piešťanoch mohli vidieť desať zaujímavých filmov. Boli to:
Láska a zrada, rumunský farebný film, Pacho, hybský zbojník, slovenský film, Nebožtíci žičia
láske, americký farebný film, Sarajevský atentát, československo-juhoslovanský farebný
film, Reprezentant pod mieru, švédsky farebný film, Veľký blondín s čiernou topánkou,
francúzsky farebný film, Pokrvní bratia, farebný film Nemeckej demokratickej republiky,
Klokan, maďarský farebný film, Bojovali za vlasť, sovietsky farebný film.
Filmový festival pracujúcich 1976 bol mimoriadne úspešný. Na 10 festivalových filmoch
sa zúčastnilo nad 17.000 návštevníkov. Premiéry sovietskeho filmu „Bojovali za vlasť“
sa zúčastnila i sovietska filmová delegácia, ktorú viedol jeden z tvorcov filmu Sergej
Bondarčuk, členmi filmovej delegácie boli sovietska filmová teoretička Lilja Mamatová
a Anatolij Čemudarov.
Medzinárodné sochárske sympózium
Medzinárodné sochárske sympózium v technikách dreva v roku 1976 prebiehalo od 1. júla do
31. augusta 1976 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch pri Piešťanoch.
Sympózia sa zúčastnilo 5 výtvarných umelcov zo socialistických krajín. Boli to: Alexander
Petrovič Seminin zo Sovietskeho zväzu, Margarita Andrejeva Pneva z Bulharska, CornéliaLiana Axinte z Rumunska, Adam Farkas z Maďarska a slovenský sochár Štefan Prokop.
Výstava „Socha piešťanských parkov“ v roku 1976
Sochárska výstava „Socha piešťanských parkov“ v roku 1976 bola usporiadaná na počesť
XV. zjazdu Komunistickej strany Československa. Usporiadatelia výstavy sa zamerali
na tému Človek, práca, radosť. Za prítomnosti našich politických a verejných činiteľov,
slovenských sochárov a veľkého počtu návštevníkov otvorili výstavu dňa 9. júla 1976
v zimnej záhrade Balnea Palace. Výstavu slávnostne otvoril predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch súdruh Viliam Herman.
Na výstave „Socha piešťanských parkov“ sa v roku 1976 prihlásilo okolo 40 slovenských
výtvarných umelcov so 65 dielami. Na výstave návštevníci videli diela popredných
slovenských výtvarných umelcov a to: Dagmar Rosůlkovej, Rudolfa Uhera, Vojtecha
Löfflera, Alexandra Trizuljaka, Ľudovíta Korkoša, Alexandra Viku, Alexandra Ilečku,
Mariána Polonského, Jozefa Sušienku, Andreja Goliáša, ďalej diela Anny GoliášovejDrobnej, Milana Struhárika, Petra Lehotského.
Z tvorby mladej generácie sa vystavovali diela Ladislavy Snopkovej, Štefana Prokopa,
Dušana Dzureka, Anny Kišákovej, A. Velgosovej a ďalších.
Výstava bola otvorená do konca septembra 1976 a prezrelo si ju takmer 65.000 ľudí.
Oslava 32. výročia Slovenského národného povstania
Oslavy 32. výročia Slovenského národného povstania sa v našom meste konali dňa 28. augusta

1976. O 14.00 hod. sa začala manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského
národného povstania. Manifestáciu otvoril súdruh Rudolf Pinťa, predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Slávnostný prejav predniesol súdruh
Ján Urda, predseda Miestnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov. Nasledovalo
kladenie vencov k pomníku.
V nedeľu dňa 29. augusta 1976 bolo z príležitosti 32. výročia Slovenského národného
povstania vystúpenie folklórneho súboru Jánošík z Partizánskeho v amfiteátri o 15.00 hod.
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe
Medzinárodné sympózium vo voľnej maľbe sa konalo od 1. septembra 1976 do konca
októbra 1976 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch. Zúčastnili sa na
ňom český maliar Bohumil Matejíček, slovenskí maliari Martin Tvrdoň a Ignác Kolčák,
Sergej Kuznič Kučuk zo Sovietskeho zväzu, Alexander Ludkolev z Bulharska Bogumil
Lukaszewski z Poľska.
Sympózia sa po prvýkrát zúčastnil aj výtvarník z Kuby a to Aldo Menéndez-Gonzáles.
Za 10 rokov existencie maliarskeho sympózia v Moravanoch vytvorili výtvarníci zo
socialistických krajín, Kuby a iných štátov okolo 120 obrazov pre mesto Piešťany.
Oslavy 59. výročia VOSR
Oslavy 59. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa konali v Piešťanoch v roku
1976 nasledovne:
Dňa 5. novembra 1976 sa o 14.30 hod. konala na námestí Slovenského národného povstania
manifestácia pracujúcich a mládeže spojená s kladením vencov k pomníku Oslobodenia.
Slávnostný prejav z príležitosti 59. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
a Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva predniesol súdruh Rudolf Pinťa, predseda
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska a Mestského výboru Národného frontu
Slovenskej socialistickej republiky v Piešťanoch.
Po prejave nasledoval pietny akt kladenia vencov.
Večer o 19.30 hod. na počesť 59. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
a Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva sa konal slávnostný koncert v liečebnom
dome Slovan. Účinkoval spevácky zbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Predseda Mestského výboru československo-sovietskeho priateľstva súdruh Ján Belan
potom otvoril podujatia k Mesiacu československo-sovietskeho priateľstva.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Oslavami 59. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa otvoril Mesiac
československo-sovietskeho priateľstva. V jeho priebehu sa v Piešťanoch konali prednášky
o Sovietskom zväze, odzneli hodnotné koncerty a prebiehali športové podujatia. V kine
Moskva sa premietali sovietske filmy, na školách sa usporiadali výstavy sovietskych kníh.
Všetky podujatia v rámci Mesiaca organizoval Mestský výbor Zväzu československosovietskeho priateľstva a jeho odbočky v školách, závodoch a úradoch.
Dňa 7. novembra 1976 sa premietal v kine Moskva sovietsky panoramatický film „Keď sa
začína september“. Na jeho premietaní sa zúčastnila aj sovietska filmová delegácia. Režisér
filmu Edmond Keosajan besedoval po premietnutí filmu s predstaviteľmi mesta, zástupcami
závodov a spoločenských organizácií.

Na Malej scéne Ivana Krasku prebehli viaceré akcie, hlavne prednášky a kultúrne podujatia.
Tak 9. novembra 1976 o 14. hod. bola prednáška na tému „Vplyv Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie na naše robotnícke hnutie a na vznik Komunistickej strany
Československa.
Dňa 10. decembra 1976 bolo slávnostné ukončenie Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva. Z tejto príležitosti sa v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. konala slávnostná
akadémia s bohatým kultúrnym programom. Slávnostný prejav predniesol súdruh Rudolf
Pinťa, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch.
Festival sovietskych filmov
Po letnom Filmovom festivale pracujúcich prebiehal v novembri 1976 Festival sovietskych
filmov v rámci Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Od 6. do 12. novembra 1976
sa premietlo sedem festivalových filmov. Veľká návštevnosť bola na filmoch Keď sa začína
september, Derzu Uzala, Ceplisová aféra, Muž na svojom mieste, Za nás ručia staré mamy,
Od úsvitu do úsvitu. Najväčší záujem bol o premiéru farebného panoramatického filmu Keď
sa začína september. Na jeho premietaní sa zúčastnila aj sovietska filmová delegácia. Jej
členmi boli poprední sovietski umelci – zaslúžilá umelkyňa Ruskej sovietskej federatívnej
socialistickej republiky, herečka Nina Menšikovová a Edmond Keosajan, režisér a tvorca
filmu Keď sa začína september.
Otvorenia festivalu sovietskych filmov sa okrem sovietskej filmovej delegácie zúčastnil
zástupca generálneho konzulátu Sovietskeho zväzu v Bratislave súdruh Lobanov,
zástupcovia požičovne filmov v Bratislave Ing. Srna a Urban, zástupcovia Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného frontu, Mestského
národného výboru, spoločenských organizácií, podnikov a závodov.
Sovietsku delegáciu v kine Moskva privítal predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch súdruh Viliam Herman.
Festivalové filmy videlo 3.057 občanov.
Výstavy v roku 1976
V roku 1976 sa v Piešťanoch konali tieto výstavy:
Január 1976: výstava výšiviek pacientov z ústavu v Sokolovciach. Výstavná sieň Malej
scény Ivana Krasku.
Od 20. februára 1976 do 4. marca 1976: výstava obrazov z Medzinárodného sympózia vo
voľnej maľbe 1975. Výstavná sieň Malej scény Ivana Krasku.
Od 10. do 30. marca 1976: Kremačné hnutie na Slovensku. Malá scéna Ivana Krasku.
Od 12. marca do 4. apríla 1976. Výstava fotografií členov Fotoklubu pri Kultúrnom
a spoločenskom stredisku. Malá scéna I. Krasku.
Od 1. do 8. marca 1976: Výstava zo života Brigád socialistickej práce v podniku Tesla.
Od 2. do 28. apríla 1976: Výstava obrazov výtvarného krúžku pri Kultúrnom a spoločenskom
stredisku. Výstavná sieň Malej scény Ivana Krasku.
Od 20. apríla do 9. mája v rámci akcie „Dni fínskej kultúrny v Československej socialistickej
republike“ bola vo výtvarnej miestnosti kina Moskva nainštalovaná výstava „Súostrovie ešte
žije“. Na jej otvorení sa zúčastnil zástupca z Fínska, zástupcovia kultúrny z Ministerstva
kultúry Slovenskej socialistickej republiky, verejní činitelia okresu, mesta a početné
obecenstvo. Výstavu nainštalovalo Balneologické múzeum v Piešťanoch.

Od 15. do 30. júna 1976: Fotodokumentačná výstava „Medzi dvoma zjazdami“. Agitačné
stredisko na Malej scéne Ivana Krasku.
Od 9. júla do 25. septembra 1976: otvorenie výstavy „Socha piešťanských parkov“ na tému
„Človek, práca, radosť“. Zimná záhrada Balnea Palace.
Od 1. do 10. septembra 1976: Fotodokumentačná výstava „Od XIV. do XV. zjazdu
Komunistickej strany Československa“. Agitačné stredisko na Malej scéne Ivana Krasku.
Od 12. do 27. októbra 1976: Výstava „Voľby za I. Československej republiky a boj
Komunistickej strany Československa“. Agitačné stredisko na Malej scéne Ivana Krasku.
Od 17. decembra 1976 do 16. januára 1977: Výstava obrazov akademickej maliarky Márie
Šuľanovej. Malá scéna Ivana Krasku.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch, okrem tradičných kultúrnospoločenských
podujatí, sa zameralo v roku 1976 predovšetkým na agitačno-propagačnú prácu v predvolebnej
kampani. Svoju pozornosť sústredilo na zriadenie vzorného agitačného strediska na Malej
scéne Ivana Krasku, ďalej na zriadenie agitačných stredísk v mestských častiach Banka
a Kocurice. Kultúrne a spoločenské stredisko poskytovalo sústavnú metodickú pomoc
a starostlivosť ďalším dvanástim agitačným strediskám a vyše päťdesiatim agitačným
klubom.
Významnú činnosť vyvinulo Kultúrne a spoločenské stredisko na úseku mimoškolskej
vzdelávacej činnosti. Okrem tradičných Ľudových akadémií sa konali cykly prednášok pre
mladých voličov. Úspešné boli aj jazykové, hudobné a praktické kurzy.
V oblasti štátoobčianskej výchovy zabezpečilo Kultúrne a spoločenské stredisko dôstojné
kultúrne programy k slávnostným akadémiam, na ktorých vystupovali súbory záujmovej
umeleckej činnosti i profesionálne súbory.
Kultúrne a spoločenské stredisko v roku 1976 úspešne zorganizovalo také významné
podujatia, ako XXI. Piešťanský festival, sochársku výstavu „Socha piešťanských parkov“ na
tému „Človek, práca, radosť“, medzinárodné výtvarné sympóziá a ešte rad ďalších kultúrnych
podujatí. Vysoko sa hodnotí podiel Kultúrneho a spoločenského strediska v oblasti názornej
agitácie a propagácie a podujatí v agitačnom stredisku na Malej scéne Ivana Krasku.
V roku 1976 usporiadalo Kultúrne a spoločenské stredisko celkom 194 kultúrnych podujatí,
ktoré navštívilo 137.166 návštevníkov.
Kino Moskva
V roku 1976 bolo v kine Moskva 1.476 kinopredstavení. Počet návštevníkov kina bol
228.000 osôb. Tržby v roku 1976 činili 1,324.100 Kčs.
V roku 1976 sa v kine Moskva zabezpečovali rôzne kultúrne podujatia. Veľmi dobre bol
pripravený zimný festival pracujúcich, dôstojne bol pripravený Festival sovietskych filmov,
ďalej Týždeň sovietskych filmov a Detský filmový festival v rámci Mesiaca československosovietskeho priateľstva. V 2. polroku 1976 bol pri kine zriadený a to za spolupráce
Socialistického zväzu mládeže, Filmový klub náročného diváka, ktorý sa dobre osvedčil.
Balneologické múzeum
Balneologické múzeum je významnou kultúrnou inštitúciou v našom meste. Svoju činnosť
v roku 1976 zameralo na propagáciu záverov XV. zjazdu Komunistickej strany Československa

a šírenie socialistickej kultúry a osvety. V roku 1976 usporiadalo Balneologické múzeum
v Piešťanoch výstavy politického rázu, ďalej výstavy spoločensko-osvetové, propagačné.
Z politických výstav významnými boli: Víťazný február 1948 vo výstavnej sieni kina
Moskva. Výstava trvala od 25. januára do 15. marca 1976. Ďalej to bola výstava „55 rokov
Komunistickej strany Československa v Piešťanoch“. Bola tiež v kine Moskva a trvala od
18. mája do 22. júna 1976. K voľbám bola vyinštalovaná výstava akademického maliara
Ľ. Vargu s politickou tematikou a obsahovala 46 obrazov. Trvala od 2. novembra do 30.
novembra 1976. Výstava „Ako sme volili“ bola dokumentačná výstava, vyinštalovaná
v Balneologickom múzeu na 12 paneloch. Trvala od 25. novembra do 10. decembra 1976.
Zo spoločensko-osvetových výstav najväčšiu pozornosť vzbudili výstava „Súostrovie ešte
žije“ usporiadaná v rámci Dní fínskej kultúry v Československu a výstava „Piešťanské
kúpele v 19. storočí“.
Z politických a propagačných výstav to boli výstavy Veľká októbrová socialistická
revolúcia, XV. zjazd Komunistickej strany Československa, Ako sme volili, Piešťany včera
a dnes, Piešťanské výšivky, Pračlovek v okolí Piešťan. Tieto výstavy menšieho rozsahu boli
inštalované vo výkladných skriniach v lekárni pod Kolonádou.
V múzeu bola vytvorená trvalá expozícia „Robotnícke hnutie a história Komunistickej
strany Československa v Piešťanoch“.
K 100. výročiu narodenia národného umelca Ivana Krasku bola v jeho byte vytvorená Pamätná
izba. Z iných akcií treba spomenúť metodickú i materiálnu pomoc školám v Piešťanoch pri
zriaďovaní Červených kútikov a agitačných stredísk v predvolebnom období.
Pracovníci Balneologického múzea v Piešťanoch v roku 1976 mali 15 odborných prednášok
pre mládež, v liečebných domoch odznelo 16 prednášok s rôznou tematikou a 14 odborných
prednášok pre školskú mládež pri návšteve Výstavy Komunistickej strany Československa
v kine Moskva.
V rámci publikačnej činnosti bolo v časopise Piešťany r. 1976 uverejnené 8 článkov na
rôzne témy, 3 články v časopise Slovenské kúpele, 2 články v časopise Krásy Slovenska
a jeden článok v časopise Múzeum. Pre Okresný zväz protifašistických bojovníkov bol
dodaný 20 stránkový elaborát z histórie piešťanských letcov, za účelom jeho uverejnenia
v ich Zborníku. Tým, že pracovníci Balneologického múzea v Piešťanoch vyinštalovali
rôzne výstavy, Pamätnú izbu Ivana Krasku vo vlastnej réžii, ušetrili na nákladoch okolo
150.000 Kčs.
Mestská ľudová knižnica
Počet výpožičiek v roku 1976 bol 177.969, počet čitateľov 6.960. Náklady na Mestskú
ľudovú knižnicu činili v roku 1976 celkom 416.700 Kčs, z čoho príspevok od Mestského
národného výboru v Piešťanoch bol 379.000 Kčs. Tržby od čitateľov boli 28.600 Kčs.
V roku 1976 sa zväčšil knižný fond Mestskej ľudovej knižnice o 5.969 zväzkov. Jej celkový
knižný fond je 61.807 zväzkov.
V roku 1976 bolo v Mestskej ľudovej knižnici v Piešťanoch inštalovaných 29 tematických
výstav. Boli usporiadané besedy so spisovateľmi Čepčekovou, Šrámkovou, Zelienkom,
Domastom a Tomaštíkom, tiež prednáška na témy „Voľby kedysi a dnes“, spojená
s premietaním filmu „Zemianska česť“, na ktorej sa zúčastnilo 900 študentov a pionierov.

Telovýchova a šport
V roku 1976 telovýchovnú a športovú činnosť vyvíjalo sedem telovýchovných jednôt. Mali
okolo 3.200 členov a spolu 30 oddielov.
V roku 1976 najúspešnejšiu športovú činnosť dosiahli: nohejbalisti z telovýchovnej jednoty
Kúpele Piešťany, tenisové družstvo dorastu, vodnopólisti a jachtingový oddiel. Nohejbalisti
z telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany rozšírili svoju členskú základňu, zaktivizovali
svoju činnosť a zohrali viac úspešných súťaží.
Tenisové družstvo dorastu získalo na Majstrovstvách Slovenskej socialistickej republiky
v tenise druhé miesto vo Zvolene a získalo strieborné medaily. Vo vodnom póle boli úspešní
starší žiaci, ktorí zvíťazili v Topoľčanoch, Komárne a Nových Zámkoch. V plávaní si
vybojoval v Žiline titul dorasteneckého majstra Československa náš plavec Peter Ondris.
Na 110 m prsia zvíťazil časom 1:14,0 min.
V dňoch 7. – 9. mája 1976 sa na vodách Sĺňavy uskutočnil jubilejný 20. ročník Veľkej ceny
Slovenska v jachtingu. Súťažilo sa v dvoch triedach: 470 a Finn a v prípravnej triede 420.
V triede 470 zvíťazila kombinovaná posádka Slovanu a Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave. Triedu Finn vyhral Václav Cintl z Českej Lípy. V prípravnej triede 420 prvé
miesto získali Dr. Kamil Fontan a Jiří Štrunc z Mariánskych Lázní.
V roku 1976 aktívne pracoval v telovýchovnej jednote Tesla Piešťany novoutvorený
turistický oddiel. Hádzanári z telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany sa stali víťazom III.
ročníka hádzanárskeho turnaja mužov o Pohár oslobodenia Piešťany.
XVII. ročník Ceny Slovenska
XVII. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska
sa konal dňa 15. augusta 1976 v Piešťanoch. Spolu štartovalo 67 pretekárov z Dánska,
Fínska, Írska, Nemeckej demokratickej republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Poľska,
Rakúska, Škótska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Spojených štátov severoamerických
a Československa.
Výsledky pretekov boli tieto:
V triede do 250 ccm štartovalo 36 pretekárov, prvé miesto získal Stöllinger z Rakúska na
stroji Yamaha, druhé miesto Baláž z Československa na Jawe, tretie miesto Tüngenthal
z Nemeckej spolkovej republiky na stroji Yamaha.
Priemerná rýchlosť víťaza bola 130,02 km/hod.
Trieda do 350 ccm – štartovalo 28 jazdcov, prvé miesto obsadil Auer z Rakúska na stroji
Yamaha, druhé miesto Baláž z Československa na stroji Yamaha, tretie miesto Kunz zo
Švajčiarska na stroji Yamaha. Priemerná rýchlosť víťaza bola 158,4 km/hod. V tejto triede
sa viedol strhujúci boj o prvé miesto medzi Auerom a Balážom.
V skupine automobilov Formule Škoda štartovalo na 15 kôl 22 pretekárov. Prvé miesto
získal Samohyl z Gottwaldova, druhé Červa z Kněžmostu, tretie Mičánek z Brna. Priemerná
rýchlosť víťaza bola 134,5 km/hod. V skupine A2+4 do 1150 ccm štartovalo 28 jazdcov.
Prvé miesto obsadil Černohorský, druhé Tomášek, tretie Martinovský. Priemerná rýchlosť
víťaza bola 130,14 km/hod.
V skupine automobilov A2+4 do 1300 ccm štartovalo 20 jazdcov. Prvé miesto získal Žíd,
druhé Horsák, tretie Brunclík. Priemerná rýchlosť víťaza bola 146,34 km/hod.
V skupine Formule B8 Easter štartovalo 27 jazdcov. Prvé miesto obsadil Čerha, druhé Jílek,
tretie Samohyl.

V skupine športových A5 do 3000 ccm štartovalo 21 jazdcov. Prvé miesto získal Velkoborský,
druhé Velimský, tretie Tvrdý. Priemerná rýchlosť víťaza bola 153,3 km/hod.
Počasie počas pretekov bolo priaznivé, k vážnejšiemu úrazu nedošlo.
Po stopách SNP
Pod týmto názvom zorganizoval Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch
už VI. ročník cyklickej štafety v dňoch 28. – 29. augusta 1976. Toto podujatie sa organizuje
každoročne z príležitosti výročia Slovenského národného povstania a oslobodenia našej
vlasti Sovietskou armádou.
VI. ročník štafety išiel po trase Piešťany – Martin a späť. Na trase Po stopách Slovenského
národného povstania sa zväzáci zastavili v mestách, kde si pobesedovali s tamojšími
funkcionármi a vymenili si pozdravné stuhy. Prvá etapa sa končila v Martine. Tu piešťanských
zväzákov privítali v klube Závodnej organizácie Socialistického zväzu mládeže pri Divadle
Slovenského národného povstania.
Druhá etapa končila v Piešťanoch. Príchod štafety bol súčasťou celomestských osláv
Slovenského národného povstania. Zväzáci položili veniec a kyticu kvetov k pomníku na
námestí Slovenského národného povstania a k pomníku piešťanských letcov.
Preteky pionierov – rybárov
Dňa 28. augusta 1976 z príležitosti osláv 32. výročia Slovenského národného povstania
sa konal už piaty ročník pionierskych rybárskych pretekov v love rýb udicou. Preteky sa
konali na Váhu za kúpaliskom Eva. Usporiadal ich Dom pionierov a mládeže za spolupráce
Miestnej organizácie rybárskeho zväzu v Piešťanoch. Pretekov sa zúčastnili pionieri –
členovia krúžku mladých rybárov i žiaci ZDŠ, ktorí majú o rybárstvo a ochranu prírody
záujem.
Výsledky pretekov boli tieto: prvé miesto získal Peter Vavro, ktorý za 3 hodiny ulovil 97
kusov rýb. Druhé miesto pripadlo Romanovi Zaťkovi, ktorý chytil 91 rýb; tretie miesto
obsadil Roman Vavro. Ulovil 66 kusov rýb.
XI. ročník Lesného behu
Dňa 4. novembra 1976 sa konal na Červenej veži XI. ročník Lesného behu Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie. Túto akciu už tradične pripravuje Dom pionierov a mládeže v rámci
Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.
Na štart prišlo 200 pretekárov a štartovali v piatich kategóriách. V kategórii pionierky prvé
miesto získala Iveta Uhrínová zo VI. Základnej deväťročnej školy v Piešťanoch. Z pionierov
bol prvý Ján Novanský z IX. Základnej deväťročnej školy v Trnave. U dorasteniek prvé
miesto obsadila Anna Varačková z Gymnázia Piešťany, z dorastencov Pavol Košinár
z Gymnázia Piešťany. V súťaži mužov prvé miesto obsadil Štefan Polák zo Slávie Vysokej
školy technickej v Bratislave.
XII. ročník Silvestrovského behu
Na XII. ročníku Silvestrovského behu 1976 štartovalo vyše 300 pretekárov. Úvod preteku
patril pionierom, z nich sa najlepšie umiestnili Drahomíra Mikulová z Bolešova a Igor
Košinár zo Základnej deväťročnej školy v Piešťanoch – Banka.
V kategórii vytrvalcov zvíťazil Alexander Schmidt z Dukly Banská Bystrica.

Na štarte nechýbali ani veteráni, medzi ktorými bol aj 71 ročný František Hulan z Bratislavy.
Riaditeľom pretekov bol Anton Javorka.
Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch za rok 1976
V roku 1976 príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch boli 50,750.000 Kčs.
Druhy príjmov boli tieto: dane a poplatky 1,618.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových
organizácií 6,045.000 Kčs, plánovanie a mimoriadne dotácie v priebehu roka 18,573.000
Kčs, subvencie 7,018.000 Kčs, prevody z fondu rozvoja a rezerv 9,318.000 Kčs, doplnkové
príjmy 2,044.000 Kčs, združené prostriedky a cestovný ruch 6,142.000 Kčs.
Výdavky za rok 1976 činili celkom 49,605.000 Kčs. Plnenie rozpočtu výdavkov bolo
nasledovné: neinvestičné výdavky – stavebníctvo 78.000 Kčs, doprava 7,201.000 Kčs,
školstvo 6,334.000 Kčs, kultúra 1,255.000 Kčs, vnútorná správa 3,084.000 Kčs, práca
a sociálne veci 359.000 Kčs, miestne hospodárstvo 13,904.000 Kčs, útvar hlavného architekta
168.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 47.000 Kčs, akcia zveľaďovanie 27.000 Kčs.
Neinvestičné výdavky spolu: 32,457.000 Kčs.
Investície a to: stavebníctvo 1,004.000 Kčs, vnútorná správa 14.000 Kčs, miestne
hospodárstvo 797.000 Kčs, komplexná bytová výstavba 1,608.000 Kčs, akcia zveľaďovanie
127.000 Kčs. Investičné výdavky spolu: 13,532.000 Kčs.
Prídely a príspevky činili v roku 1976 úhrnnú sumu 3,616.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo na
Kultúrne a spoločenské stredisko 1,166.000 Kčs, na Mestskú ľudovú knižnicu 379.000 Kčs,
na Balneologické múzeum 586.000 Kčs, na Komunálne služby 257.000 Kčs, spoločenské
a telovýchovné organizácie 1,228.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch
Rast maloobchodného obratu oproti roku 1975 predstavoval v roku 1976 6,2 %. Celkove
maloobchodný obrat v Piešťanoch v roku 1976 bol 691,500.000 Kčs. Z tejto sumy
pripadlo na Avanu 2,182.000 Kčs, na Krištál 2,346.000 Kčs, na Tvorbu 28,350.000 Kčs, na
Československé hudobné nástroje 1,641.000 Kčs, na Domáce potreby 42,767.000 Kčs, na
Drobný tovar 22,541.000 Kčs, na Drogérie 19,544.000 Kčs, na Jednotu spotrebné družstvo
30,979.000 Kčs, na Klenoty 12,266.000 Kčs, na Kara – kožušníctvo 11,361.000 Kčs, na
Československé štátne kúpele 9,000.100 Kčs, na Nábytok 25,009.000 Kčs, na Obuvu
32,683.000 Kčs, na Očnú optiku 846.000 Kčs, na Odevy – Otex 28,779.000 Kčs, na Textil
– Otex 75,386.000 Kčs, na Potraviny 177,122.000 Kčs, na Slovakiu 1,721.000 Kčs, na
Slovenskú knihu 2,961.000 Kčs, na Zeleninu 22,109.000 Kčs, na Drevovýrobu 3,994.000
Kčs, na Československú automobilovú dopravu 64,324.000 Kčs, na Mlyny a cestovinárne
113,028.000 Kčs, na Piešťanku 4,039.000 Kčs, na Povodie Váhu 66,501.000 Kčs, na Protetiku
1,703.000 Kčs, na Lesný závod 22,049.000 Kčs, na Západoslovenské mliekárne 32,486.000
Kčs, na Západoslovenské pekárne 31,479.000 Kčs, na Zlatokov 34,652.000 Kčs, na Zornicu
21,293.000 Kčs, na Kovovýrobu 7,050.000 Kčs, na Tuzex 11,637.000 tuzexových korún.
Hospodárske výsledky piešťanských podnikov
Hlavné podniky v Piešťanoch dosiahli v roku 1976 tieto výsledky: Tesla n.p. Rožňov závod
Piešťany splnil výrobu tovaru na 100,3 % a jeho výkony dosiahli sumu 693,916.000 Kčs.
Chirana n.p. – Vrbovská cesta splnil úlohy vo výrobe na 96,4 % a hodnota tovaru činila
653,434.000 Kčs. Československé štátne kúpele splnili svoje úlohy na 96,4 % a hodnota

realizovaných výkonov činila 8,107 tisíc Kčs. Mlyny a cestovinárne splnil plán výroby na
102,3 % a hodnota tovaru činila 113,028.000 Kčs. Československá automobilová doprava
splnila svoje úlohy v roku 1976 na 102,9 % v hodnote 64,324 tisíc Kčs, Kovovýroba na
103,0 % (7,050.000 Kčs), Zlatokov na 100,8 % (34,652.000 Kčs), Piešťanka na 106,3 %,
Vkus na 105,5 %, Západoslovenské mliekárne n.p. závod Piešťany na 100,4 % (32,486.000
Kčs), Západoslovenské pekárne n.p. závod Piešťany na 100,9 % (31,479.000 Kčs), Zornica
n.p. závod Piešťany na 102,3 % (21,293.000 Kčs), Vkus na 105,5 % (13,188.000 Kčs),
Tvorba na 101,1 % (10,691.000 Kčs).
Plán svojich výrobných úloh splnili aj ďalšie podniky na území Piešťan.
Komunálne služby
Komunálne služby mesta Piešťany plán svojej činnosti na rok 1976 splnili a v niektorých
ukazovateľoch i prekročili. Priaznivé a rovnomerné plnenie úloh zaznamenali záhradníctvo,
rádiotelevízna služba, taxislužba nákladnej dopravy, zaisťovanie opráv a údržby bytov.
Výkony Komunálnych služieb v roku 1976 dosiahli celkovú sumu 15,986.000 Kčs; z toho
náklady boli 13,580.000 Kčs, tržby od obyvateľstva 10,189.300 Kčs, čistý zisk bol 2,406.200
Kčs. V prevádzkárňach Komunálnych služieb bolo v roku 1976 vyprané 412 ton prádla
a vyčistené 108 ton šatstva.
V roku 1976 mali Komunálne služby mesta Piešťany 267 pracovníkov.
Technické služby mesta Piešťany
Správa miestnych služieb v Piešťanoch sa v roku 1976 premenovala na Technické služby
mesta Piešťany. Podnik je spravovaný Mestským národným výborom v Piešťanoch a v roku
1976 mal 210 pracovníkov. Náplňou jeho činnosti je čistenie mesta, odvoz smetí, starostlivosť
o verejnú zeleň a verejné osvetlenie, výstavba a údržba miestnych komunikácií. Plocha
udržiavanej zelene na území Piešťan bola v roku 1976 celkom 96,6 hektárov, finančné
náklady na jej udržiavanie činili 4,438.000 Kčs.
V roku 1976 sa vysadilo 35.509 kusov jednoročných kvetov, 19.730 kusov dvojročných
kvetov, 35.135 kusov tulipánov, 1.102 kusov trvaliek, 6.268 kusov drevín a ruží a zasialo sa
962,5 kg trávneho semena. R. 1976 sa previedla výstavba ružového sadu v mestskom parku
nákladom 856.522 Kčs.
Na verejné osvetlenie sa vynaložilo 1,060.000 Kčs. K 31. decembru 1976 bol počet
svetelných bodov v Piešťanoch 2.668 kusov. Celková dĺžka siete verejného osvetlenia činila
100 km, z toho dĺžka vzdušnej siete bola 46 km, kábelovej 54 km. Na údržbu miestnych
komunikácií sa v roku 1976 vynaložilo 7,291.164 Kčs. V správe Technických služieb je aj
mestské kúpalisko, minigolf a sauna. Kúpalisko v sezóne v roku 1976 navštívilo 130.376
ľudí, minigolf 16.253 a saunu 8.813 návštevníkov.
Akcia „Zveľaďovanie“
Politické a spoločenské dianie v Československu v roku 1976 sa nieslo v znamení troch
významných udalostí: v apríli 1976 sa konal XV. zjazd Komunistickej strany Československa,
v máji 1976 sme oslávili 55. výročie založenia Komunistickej strany Československa
a v októbri 1976 sa uskutočnili všeobecné voľby do zastupiteľských zborov.
Tieto významné celoštátne udalosti aj v našom meste podstatne ovplyvnili politický
a spoločenský život. Na ich počesť bol prijatý celomestský socialistický záväzok, ktorým

zároveň Mestský národný výbor v Piešťanoch odpovedal na výzvu Mestského národného
výboru v Trnave o rozvinutie iniciatívy pre plnenie volebných programov Národného frontu
Slovenskej socialistickej republiky a socialistických záväzkov v roku 1976 v našom okrese.
Dôležitou zložkou Celomestského socialistického záväzku v roku 1976 bola akcia
zveľaďovania a skrášľovania mesta. Dobrou organizátorskou prácou Mestského národného
výboru v Piešťanoch a jeho zveľaďovacej komisie sa podarilo mocne rozvinúť iniciatívu
pracujúcich a tak vytvoriť hodnotené diela. V investičnej časti akcie „Z“ bolo pre rok
1976 schválených celkom 22 akcií, z nich 16 akcií bolo ukončených, ostatné a to predajňa
Domáce potreby, materská škola na Ružovej ulici, umelá ľadová plocha, úprava námestia
Duklianskych hrdinov, výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v parku prešli do
budúceho roku.
V investičnej časti akcie „Z“ bola v roku 1976 vytvorená hodnota diela v sume 13,954.700
Kčs s finančným nákladom 10,091.800 Kčs pri odpracovaní 68.660 brigádnických hodín.
Z tohto počtu hodín odpracovala mládež v počte 4.976 brigádnikov celkom 40.590
brigádnických hodín.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ v roku 1976 sa zúčastnilo celkom 53 podnikov, závodov
a organizácií, 10 masových zložiek, 5 telovýchovných jednôt, všetky miestne školy, občianske
výbory a samotní občania nášho mesta. Celkove brigádnických prác v tejto časti akcie „Z“
sa v roku 1976 zúčastnilo 49.059 brigádnikov, z toho 30.320 tvorila mládež. V neinvestičnej
časti akcie „Z“ sa vytvorila čistá hodnota diela 24,073.144 Kčs odpracovaním 1,883.633
brigádnických hodín. V investičnej i neinvestičnej časti akcie „Z“ sa vytvorila čistá hodnota
diela 27,936.000 Kčs a odpracovalo sa 1,952.293 brigádnických hodín. Čistá hodnota
vykonaného diela v rámci akcie „Z“ je 997,71 Kčs na jedného obyvateľa Piešťan.
JRD Družba v Piešťanoch
V roku 1976 malo Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany 346 stálych pracovníkov
a hospodárilo na výmere 2.584 ha, z toho bolo 2.460 ornej pôdy.
Hektárové výnosy družstva v roku 1976 boli najvyššie v Trnavskom okrese. Výnosy pšenice
dosiahli 60 q a jačmeňa 69,1 q z hektára. Žatva v roku 1976 sa začala 13. júla a skončila sa
30. júla 1976.
V roku 1976 Jednotné roľnícke družstvo Družba v Piešťanoch vyprodukovalo 35.786 q
pšenice ozimnej v hodnote 6,083.620 Kčs, jačmeňa 26.100 q v hodnote 4,437.046 Kčs,
kukurice na zrno 14.796 q, v hodnote 2,219.460 Kčs, zemiakov 2.743 q v hodnote 109.720
Kčs, cukrovej repy 79.720 q v hodnote 1,984.305 Kčs.
Celková hodnota produkcie rastlinnej výroby v roku 1976 bola 20,292.064 Kčs. Do nákupných
skladov družstvo odovzdalo 235 vagónov obilia, pričom plán dodávok prekročilo o 1,6 %.
V živočíšnej výrobe družstvo v roku 1976 dorobilo 2,296.475 litrov mlieka, 3.716 q
hovädzieho mäsa a 8.205 q bravčového mäsa. Celková hodnota živočíšnej produkcie v roku
1976 bola 19,723.187 Kčs. Celkové výnosy družstva v roku 1976 činili 45,714.000 Kčs,
náklady 36,161.000 Kčs.
Hodinový zárobok v roku 1976 bol 10,09 Kčs. Priemerná mesačná mzda pracovníkov
družstva bola v roku 1976 1980 Kčs. Na mzdy a odmeny sa v roku 1976 vyplatilo 9,813.000
Kčs. Celkove bolo odpracovaných 971.878 hodín.
Predsedom Jednotného roľníckeho družstva Družba v Piešťanoch v roku 1976 bol Ing.
Ladislav Martinkovič.

Stavby v roku 1976
V roku 1976 sa pokračovalo vo výstavbe Domu umenia, budovy spojov pri pošte, penziónu
ústrednej liečebnej starostlivosti Revolučného odborového hnutia. Na sídlisku Trieda
obrancov mieru bolo ukončené a odovzdané do užívania nákupné stredisko. Za prítomnosti
zástupcov Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského národného
výboru v Piešťanoch, zástupcov stavebných organizácií nákupné stredisko slávnostne
otvoril dňa 31. mája 1976 Ing. Ján Ďuris, riaditeľ podniku Domáce potreby v Bratislave.
Na Krajinskej ceste sa postavila budova Československého ústavu pre atestáciu prístrojov
a zariadení a tiež budova Poľnohospodárskeho združenia. Dali sa do prevádzky rekreačné
objekty Štátnej banky československej na Sĺňave a Štátnych lesov pri Lodenici, ako aj
objekt Okresnej poľnohospodárskej správy na Krajinskej ceste v Piešťanoch. Dokončila sa
aj budova so špeciálnymi triedami pre Strednú hotelovú školu v Piešťanoch. Prikročilo sa
k výstavbe odborného učilišťa podniku Povodie Váhu a k výstavbe nadjazdu cez železničnú
trať Piešťany.
V akcii zveľaďovanie a to v jej investičnej časti boli prevádzané tieto akcie: predajňa Domáce
potreby, materská škola, umelá ľadová plocha, povrchová úprava Červenej veže, úprava
miestnych komunikácií v mestskej časti Banka, Kocurice, na Floreáte, na Urbánkovej ulici,
úprava námestia Duklianskych hrdinov, výstavba parkoviska pred štadiónom, plynofikácia
na Urbánkovej ulici, Mierovej ulici, v Bodone, na Haluzického ulici, výstavba miestnych
komunikácií a chodníkov parku, kanalizačná odbočka a plynofikácia v Bodone.
Tieto akcie si vyžiadali celkový náklad 10,108.637 Kčs. V roku 1976 sa postavilo 230
bytov, z toho pripadlo na družstevnú výstavbu 112 bytov, na podnikovú výstavbu 118
bytov a na individuálnu bytovú výstavbu 40 bytov. Rozostavených bytových jednotiek
bolo 167; z toho 75 v komunálnej, 70 v družstevnej, 12 v podnikovej bytovej výstavbe.
V individuálnej bytovej výstavbe sa začalo stavať 50 rodinných domkov. V auguste 1976 sa
začalo s výstavbou bytov na novom sídlisku Pri Váhu.
K 31. decembru 1976 malo Stavebné bytové družstvo v Piešťanoch 3.627 členov, z toho bolo
1.984 bývajúcich a 1.643 na byt čakajúcich. Na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
bolo 489 žiadostí o pridelenie bytu.
Nové pomenovanie ulíc
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na svojom zasadnutí dňa 1. apríla 1976
prejednala návrh Mestskej názvoslovnej komisie pri rade Mestského národného výboru
v Piešťanoch a súhlasila s pomenovaním troch ulíc a jednej cesty v Piešťanoch.
Ulica, ktorá dosiaľ sa označovala názvom Mikrorajón, bude sa menovať ulicou kpt.
Ľudovíta Kukurelliho. Nové pomenovanie je na počesť kpt. Ľudovíta Kukurelliho, ktorý bol
dôstojníkom piešťanskej posádky a za Slovenského štátu organizoval útek leteckej posádky
do Slovenského národného povstania a sám aktívne bojoval proti fašizmu.
Ulicou 9. mája sa pomenovala novovybudovaná ulica na sídlisku Sihoť.
Ulica Jána Amosa Komenského je tiež novovybudovaná ulica na sídlisku Sihoť, kde je nová
Základná deväťročná škola a kde sa vybuduje odborné učilište poľnohospodárskeho dorastu
a v budúcnosti ešte ďalšie školské zariadenia.
Cestou Československo-sovietskeho priateľstva sa pomenovala novovybudovaná cesta cez
sídlisko Sihoť na Krajinskú cestu.

Činnosť mladých ornitológov v Piešťanoch
Pri Dome pionierov a mládeže v Piešťanoch úspešne pracuje krúžok mladých ornitológov.
Jeho vedúcim je známy slovenský ornitológ Viliam Kubán. Tento piešťanský ornitológ je
považovaný za najlepšieho znalca vtáctva Sĺňavy. V týchto dňoch uplynulo už 15 rokov jeho
spolupráce s krúžkovacou stanicou Československej ornitologickej spoločnosti v Prahe. Za
toto obdobie okrúžkoval 38.350 vtákov vo vyše 140 druhov.
Viliam Kubán vedie mládež k ochrane prírody a vtáctva v piešťanských parkoch a vôbec
na okolí mesta. Veľa hodín strávila mládež pozorovaním vtáctva na Sĺňave. Tu zimuje
vyše 7.000 divých kačíc, 700 čajok smejivých, 30 lysiek čiernych, 7 volaviek popolavých.
Zdržuje sa tu aj niekoľko labutí.
Mladí ornitológovia zhotovili aj 200 drevených búdok pre vtáctvo. Ich ušľachtilý zámer
podporili a niektoré piešťanské závody, ktoré im poskytli materiál. V zime 1976 rozvešali
pionieri 150 búdok v mestskom parku a 50 v lesoparku na Červenej veži. Už v marci si
v nich založili hniezda sýkorky, škorce, žltochvosty hôrne, mucháriky sivé a ďalšie spevavé
vtáčky.
15. výročie závodu Tesla
Pracujúci závodu Tesla Piešťany oslávili v apríli 1976 15. výročie založenia svojho závodu.
Pri tejto príležitosti bola v kine Moskva usporiadaná slávnostná konferencia Revolučného
odborového hnutia. Zhodnotili sa na nej výsledky, ktoré Tesla v Piešťanoch dosiahla za
15 rokov svojej existencie. Na slávnostnej konferencii Revolučného odborového hnutia
vyznamenali pracovníkov, ktorí tu pracujú od založenia závodu. Ďalej boli vyznamenané
kolektívy Brigád socialistickej práce pod vedením Marty Nedelkovej a Jany Mikloškovej.
Obdržali čestné uznanie za vynikajúce pracovné výsledky na počesť XV. zjazdu
Komunistickej strany Československa, udelené Ústredným výborom Komunistickej strany
Československa a vládou Československej socialistickej republiky. Ďalší pracovníci
obdržali čestné uznanie. Boli to Jozef Hudcovič, Marianna Dudová a Viera Hadvigová.
Vláda Československej socialistickej republiky a Ústredná rada odborov udelili tiež Čestný
odznak za mimoriadne úspechy, dosiahnuté v socialistickej súťaži a to Daliborovi Hroncovi,
Michalovi Končekovi, Aladárovi Holanovi, Vojtechovi Raffayovi, Márii Vaškovej, Karolovi
Stančekovi, Vladimírovi Ondrišovi a Ing. Pavlovi Komárňanskému. Závodu Tesla bol
udelený titul „Závod 30. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou“. Tento titul
udelili závodu vláda Československej socialistickej republiky a Ústredná rada odborov.
Okrem toho závod obdržal Medailu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave za
spoluprácu vo výchove kádrov v oblasti elektroniky.
Po slávnostnej konferencii bol bohatý kultúrny program.
Vyznamenanie
Z príležitosti 1. a 9. mája dostala vysoké štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ Mária
Ferancová, majsterka strihárne n.p. Zornica, závod v Piešťanoch.
Súdružka Mária Ferancová pracuje v závode už 25 rokov. S kolektívom strihárne podala
už viac zlepšovacích návrhov, ktoré sa uplatnili vo výrobe. Súdružka Mária Ferancová
obdržala za svoju statočnú prácu už viac vyznamenaní ako „Najlepší pracovník Ministerstva
priemyslu Slovenskej socialistickej republiky“, „Najlepší pracovník výrobnej hospodárskej
jednotky“, ako i vyznamenanie „Najlepší pracovník závodu“.

100. výročie železničnej stanice v Piešťanoch
Dňa 2. júna 1876 bola daná do prevádzky železničná trať Trnava – Nové Mesto nad Váhom.
V ten deň aj na železničnej stanici v Piešťanoch zastal prvý vlak.
Z príležitosti 100. výročia piešťanskej železničnej stanice sa konali oslavy dňa 4. júna
1976 v sále reštaurácie Semafor. Na oslavách sa zúčastnili zástupcovia Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska, Mestského národného výboru v Piešťanoch, zástupcovia
nadriadených rezortných orgánov Československej dopravy a miestnych podnikov.
Hlavný referát predniesol náčelník železničnej stanice v Piešťanoch súdruh Jozef Ševčík.
Poukázal, ako sa budovali železnice za bývalého Uhorska a ako rástla piešťanská železničná
stanica. Časť dnešnej staničnej budovy bola postavená už v roku 1875. Zabezpečovacie
zariadenie bolo vybudované v roku 1909 a v roku 1917 sa zrekonštruovalo a zmodernizovalo.
Z príležitosti 100. výročia udelil Mestský národný výbor v Piešťanoch železničnej stanici
medailu „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany“. Československá doprava
Prevádzkové oddelenie udelilo zase pracovníkom Piešťanskej železničnej stanici čestné
uznanie a peňažitú odmenu.
VI. geriatrické dni v Piešťanoch
V dňoch 10. – 11. júna 1976 sa konali v Piešťanoch v kine Moskva VI. geriatrické dni.
Usporiadali ich Slovenská lekárska spoločnosť, Gerontologická spoločnosť a spolky lekárov
západoslovenského kraja pod záštitou súdruha Jána Králika, predsedu Západoslovenského
krajského národného výboru, JUDr. Rudolfa Hladkého, generálneho riaditeľa Slovakotermy,
MUDr., Pavla Scheidera CSc., riaditeľa Krajského ústavu národného zdravia. Program
geriatrických dní bola komplexná starostlivosť o starých a chronicky chorých pacientov.
Pamätná izba Ivana Krasku
Z príležitosti 100. výročia narodenia básnika národného umelca Ivana Krasku otvorili
v Piešťanoch dňa 13. júla 1976 jeho pamätnú izbu. Otvorili ju v dome na nábreží Ivana
Krasku, kde básnik žil v rokoch 1944 – 1958. Na slávnosti bola prítomná delegácia
Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorú viedol námestník ministra
Jozef Moravík. Delegáciu Zväzu slovenských spisovateľov viedol národný umelec Andrej
Plávka. Delegáciu Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska a Okresného
národného výboru z Trnavy viedol podpredseda Okresného národného výboru súdruh
Karel, delegáciu Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska a Mestského výboru
Národného frontu v Piešťanoch jeho predseda súdruh Rudolf Pinťa. Delegáciu Osvetového
ústavu z Bratislavy viedol Dr. Predanóczy a delegáciu Slovenskej akadémie vied dr. Karol
Rosenbaum. Delegáciu Matice slovenskej z Martina viedol Dr. Chovan.
Slávnostné prejavy predniesli predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh
Viliam Herman a národný umelec Andrej Plávka.
Na počesť 100. výročia narodenia Ivana Krasku bol usporiadaný slávnostný koncert, na
ktorom sa zúčastnili predstavitelia nášho politického a verejného života.
Družobná návšteva z Heinoly
Dňa 1. augusta 1976 prišla do Piešťan na týždennú návštevu 5-členná delegácia fínskeho
mesta Heinola. S Heinolou uzavreli Piešťany družbu v roku 1967. Delegáciu viedol Timo
Thamäki a ďalšími členmi boli poslanci a predsedovia jednotlivých komisií Mestského

zastupiteľstva mesta Heinoly a to Helga Vilmi, Olavi Huhtoniemi, Penti Jurikkala a Ing.
Perti Kivelä. Fínskych hostí prijal predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
súdruh Viliam Herman, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska súdruh
Rudolf Pinťa a ďalší predstavitelia nášho politického a verejného života.
Hostia navštívili Československé štátne kúpele, Jednotné roľnícke družstvo Družba, závody
Tesla, Chirana a Povodie Váhu.
Návšteva sovietskeho partizána
V auguste 1976 prišiel na pozvanie Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
v Trnave na kúpeľnú liečbu do Thermia Palace v Piešťanoch sovietsky partizán Andrej
Demidovič Lavrenčuk. Spolubojovníci ho poznali pod krycím menom Lastočkin. Koncom
roku 1944 prišiel do okolia Piešťan a na Novej Lehote nadviazal spojenie s Pavlom
Kravárikom. Prešiel na Prašník – Pustú Ves, kde v partizánskom oddieli Jermak zastával
funkciu zástupcu veliteľa. Až do príchodu Sovietskej armády organizoval pod Klenovou
partizánske akcie. Tu vzniklo aj jeho osobné priateľstvo s partizánom Jánom Židekom
z Piešťan.
Súdruha Lavrenčuka prijal na Okresnom výbore Komunistickej strany Slovenska vedúci
tajomník súdruh Jozef Šepeľa a udelili mu pamätnú medailu k 30. výročiu oslobodenia
Československa Sovietskou armádou.
Udelenie čestného občianstva
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch na schôdzi dňa 2. septembra 1976 udelila
čestné občianstvo mesta Piešťany Lars Olovi Johansonovi narodenému 6. októbra 1919
v Helsinkách – Fínsko, riaditeľovi Združenia fínskych miest.
Menovaný sa osobne pričinil o rozvoj družobných stykov viacerých miest vo Fínsku
s mestami v Československu. Zaslúžil sa aj o ďalšie rozvíjanie a prehĺbenie priateľských
stykov medzi národmi Československa a Fínska.
Medzinárodné sympózium
V dňoch 22. – 24. septembra 1976 v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch sa konalo IV.
medzinárodné sympózium o elektrotruskovom zváraní. Na sympóziu sa zúčastnili odborníci
z Československa, Sovietskeho zväzu, Anglicka, Nemeckej spolkovej republiky, Rakúska,
Holandska, Japonska, Kanady a z ďalších štátov.
30 rokov Strednej hotelovej školy v Piešťanoch
Stredná hotelová škola v Piešťanoch bola otvorená 1. októbra 1946. Dňa
1. októbra 1976
uplynulo 30 rokov od jej založenia. Je najstaršou strednou odbornou školou v Piešťanoch
a jedinou svojho druhu na Slovensku. V roku 1950 bola premenovaná na Vyššiu hotelovú
školu, roku 1952 dostala názov Vyššia hospodárska škola pre pohostinstvo. O niekoľko rokov
v rámci reorganizácie dostala škola novú náplň i meno Priemyselná škola potravinárskej
chémie a o rok neskôr bola premenovaná na Školu pre spoločné stravovanie. Škola často
menila aj budovu v ktorej bola umiestnená. Najprv sa nachádzala v budove terajšieho
riaditeľstva Československých štátnych kúpeľov, potom v budove dnešnej II. materskej
školy a Ľudovej školy umenia na ulici Československej armády, odkiaľ sa presťahovala
do budovy dnešného Zdravoprojektu na Pavlovovej ulici. V roku 1967 sa Stredná hotelová

škola presťahovala do novej budovy na Leninovej ulici.
V škole sa vystriedalo veľa pedagógov, ktorí pracovali pod vedením týchto riaditeľov: 1946
– 1948 Elena Ursínyová, 1948 – 1952 Viktor Jakúbek, 1953 – 1972 Ing. Jozef Kočár. Od
roku 1972 riaditeľom školy je Ľudovít Vitko.
Za 30 rokov svojej existencie škola vychovala množstvo absolventov, ktorí sa veľmi
dobre uplatňujú v hoteliérstve a spoločnom stravovaní na celom Slovensku, ba v celej
Československej socialistickej republike.
Z príležitosti 30. výročia založenia školy sedem profesorov školy dostalo pamätnú medailu
„Za socialistický rozvoj okresu Trnava“. Boli to: Vladimír Beer, Viktor Jakúbek, Ing. Jozef
Kočár, Augustín Koprna, Dr. Alexander Murín, Ing. Pavol Šišovský, Ľudovít Vitko.
Vyznamenanie
Dňa 15. decembra 1976 z príležitosti Dňa lekárov odovzdal minister zdravotníctva prof.
MUDr. Emil Matejíček v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch 151 pracovníkom svojho
rezortu vyznamenanie „Za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva“ a medailu Jonáša
Bohumila Guota.
Z Piešťan získali vyznamenanie Za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva:
Výskumný ústav reumatických chorôb, MUDr. Štefan Siťaj Dr.Sc., MUDr. Tibor Urbánek
CSc. A MUDr. Ján Baláž. Titul zaslúžilý lekár udelili MUDr. Ladislavovi Hanskovi; titul
vzorný pracovník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky MUDr.
Františkovi Vlčkovi CSc. MUDr. Miroslav Tauchman dostal medailu Jonáša Bohumila
Guota.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch dosiahol v roku
1976, vďaka svojej iniciatívnosti a nových foriem práce, významné úspechy.
Z 500 narodených detí obyvateľov Piešťan v r. 1976 bolo 355 detí uvítaných do života
na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch. V roku 1976 bolo na Mestskom národnom
výbore v Piešťanoch uzatvorené 363 občianskych sobášov obyvateľov mesta. Občianskych
pohrebov bolo v roku 1976 celkove 28.
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch zabezpečoval
aj iné občianske slávnosti. Tu treba spomenúť odovzdávanie občianskych preukazov,
odovzdávanie maturitných stužiek, účasť na sľuboch iskier a pionierov, rozlúčka s brancami,
blahoželanie jubilantom z príležitosti životných alebo pracovných jubileí, návšteva starších
občanov v Dome dôchodcov, organizovanie „Dňa pamiatky zosnulých“ a pod.
Práca Zboru pre občianske záležitosti sa v roku 1976 ešte ďalej rozšírila a skvalitnila, na
čom majú zásluhu jednak pracovníci Mestského národného výboru v Piešťanoch, ale aj
mnohí aktivisti na závodoch, podnikoch a školách a ostatných inštitúciách.
Predsedom Zboru pre občianske záležitosti bol v roku 1976 súdruh Dušan Domorák,
tajomník Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Činnosť komisie na ochranu verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného poriadku pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch
a užšie komisie pomáhajú vytvárať v meste také spoločenské ovzdušie, v ktorom sa budú
dodržiavať pravidlá socialistického spolužitia a verejného poriadku a dodržiavať socialistickú

zákonnosť občanmi. V roku 1976 komisie riešili 130 priestupkov, čo je o 62 priestupkov
menej ako v roku 1975. V 58 prípadoch uložili užšie komisie pokuty vo výške 8.050 Kčs.
Komisia na ochranu verejného poriadku úzko spolupracuje s orgánmi Verejnej bezpečnosti,
súdu, prokuratúry, s Okresnou inšpekciou požiarnej ochrany. Roku 1976 bolo na území
mesta Piešťany 12 požiarov, ktoré spôsobili škodu za 157.500 Kčs.
Komisie v roku 1976 organizovali aj prednáškovú činnosť zameranú na ochranu verejného
poriadku, na boj proti kriminalite, boj proti alkoholizmu a na dopravnú bezpečnosť a požiarnu
ochranu. Komisia na ochranu verejného poriadku v roku 1976 zasadala 12 krát.
Činnosť Inšpekcie verejného poriadku v roku 1976
Inšpekcia verejného poriadku pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch dozerá na
dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny na uliciach, verejných priestranstvách,
na osvetlenie ulíc, údržbu a čistenie verejných komunikácií, chráni spoločenské vlastníctvo
a plní ešte celý rad významných úloh. Inšpekcia verejného poriadku pri Mestskom národnom
výbore v Piešťanoch mala v roku 1976 8 pracovníkov. Náčelníkom bol súdruh Záhurančík.
V roku 1976 bolo celkove riešených 8.542 priestupkov, z toho 806 blokovou pokutou.
Uložené pokuty v roku 1976 činili 10.450 Kčs.
Najviac priestupkov spôsobili cyklisti a to 1.016, ďalej mládež poškodzovaním zelene
a verejnoprospešných zariadení v počte 2.746 priestupkov.
Príslušníci Inšpekcie verejného poriadku úzko spolupracujú s Obvodným oddelením Verejnej
bezpečnosti.
Asanácia Teplického cintorína
V roku 1976 sa prikročilo k asanácii Teplického cintorína. V roku 1955 sa na cintoríne
prestalo pochovávať. Na cintoríne bolo 1.218 hrobov. Už v roku 1975 exhumovali hroby z I.
svetovej vojny a to 68 vojenských hrobov a okrem toho ešte 115 hrobov.
Medaila „Za zásluhy o soc. rozvoj mesta Piešťany“
V predvečer osláv 1. máj 1976 z príležitosti vyhodnotenia Celomestského socialistického
záväzku a v priebehu roku 1976 udelila Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch
medailu „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta Piešťany“ jednému kolektívu a týmto
občanom:
Ing. František Zimek, podpredseda Západoslovenského krajského národného výboru, Ing.
Peter Pfliegel, riaditeľ závodu Tesla Piešťany, Ing. Ján Bako, námestník ministra Slovenskej
plánovacej komisie, MUDr. Ladislav Bertoli, Ladislav Safko, Ing. Ladislav Michalčík, Ing.
Milan Bialik, Karol Urban, Ľudovít Vitko, Jozef Pomajbo, Žana Beerová, Emil Goga, kpt.
Ján Bachár, Jozef Bábsky, kolektív Železničnej stanice Piešťany, Oľga Ďuračková, Ondrej
Koštial, Dr. Alexander Murín, Ing. Juraj Halmay, Ľudovít Komlóši.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1976 bol 1.973
postelí a 200 kvalifikovaných prísteliek, 300 príležitostných postelí.

Počet odliečených pacientov
V roku 1976 bolo 25.783 odliečených pacientov, z toho 7.376 cudzincov. Zo socialistických
štátov bolo 2.140 pacientov a z kapitalistických štátov 5.236.
Pacienti z kapitalistických štátov
Z Veľkej Británie 42, z Belgicka 40, z Dánska 40, z Fínska 6, z Francúzska 5, z Grécka 2,
z Holandska 12, z Lichtenštajnska 2, z Nórska 1, z Nemeckej spolkovej republiky 1.441,
z Portugalska 5, z Rakúska 1.911, zo Švajčiarska 137, zo Švédska 99, z Talianska 16, zo
Západného Berlína 311, z Argentíny 11, z Bolívie 2, z Brazílie 7, z Chile 2, z Kanady 89,
z Uruguay 5, zo Spojených štátov severoamerických 713, z Venezuely 6, zo Salvatoru 2,
z Alžírska 4, z Egypta 2, z Kenye 3, z Líbye 5, zo Senegalu 1, zo Saudskej Arábie 5, z Cypru
19, z Iraku 104, z Iránu 8, z Jordánska 34, z Kuwaitu 373, z Libanonu 37, zo Sýrie 6,
z Turecka 1, z Bahrainu 5, z Buruuy 1, z Austrálie 56, zo Somálska 1, z Dubaya 3, z Tunisu
1.
Pacienti zo socialistických štátov
Z Juhoslávie 9, z Maďarska 34, z Nemeckej demokratickej republiky 1.983, z Poľska 207,
z Rumunska 1, zo Sovietskeho zväzu 11.
Investície v roku 1976
Investície Československých štátnych kúpeľov v roku 1976 činili 9,028.000 Kčs; na údržbu
sa vynaložilo 1,007.000 Kčs.
Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
V dňoch 27. a 28. marca 1976 navštívila Piešťany sovietska delegácia pod vedením
námestníka ministra zdravotníctva Sovietskeho zväzu akademika Avetika I. Burnasiana.
Hostia si prezreli liečebné zariadenia kúpeľov.
Dňa 18. a 19. apríla 1976 navštívili Piešťany zahraničné delegácie, ktoré sa zúčastnili
zasadnutia XV. zjazdu Komunistickej strany Československa. Boli to delegácia Komunistickej
strany Švédska, Alžírskeho frontu národného oslobodenia a Komunistickej strany Iraku.
Hostia si prezreli kúpele v našom meste.
Dňa 30. mája 1976 pricestovali do Piešťan sovietski odborári pod vedením Petra
Vladimiroviča Timofejeva. Hostia sa informovali o metódach liečenia v našich kúpeľoch.
V máji 1976 pricestovali do Piešťan zdravotníci zo Sýrskej arabskej republiky. Delegáciu
sýrskych zdravotníkov viedol minister zdravotníctva Sýrskej arabskej republiky Madami
Chijadím. Hostia si prezreli nový liečebný areál a kúpeľné zariadenia.
Dňa 2. júna 1976 navštívila Piešťany 17-členná skupina kanadských novinárov. Novinári si
prezreli zariadenie kúpeľov a zaujímali sa o liečbu chorôb pohybového ústrojenstva.
Dňa 21. júna 1976 navštívila kúpele v Piešťanoch delegácia Ministerstva výstavby Irackej
republiky. Delegácia sa zaujímala najmä o zariadenia balneoterapie.
V mesiaci august 1976 navštívil Piešťany minister ľahkého potravinárskeho priemyslu
Mongolskej ľudovej republiky P. Damdin. Hosť si prezrel naše kúpele.
V auguste 1976 navštívil piešťanské kúpele minister kultúry Sovietskeho zväzu Meletjev.
V auguste 1976 bol na liečení v našich kúpeľoch minister obchodu a morského hospodárstva
Poľskej ľudovej republiky Jerzy Olszewski.

V mesiaci októbri 1976 navštívil piešťanské kúpele A. Todorov, minister zdravotníctva
Bulharskej ľudovej republiky.
Dňa 6. novembra 1976 prišiel do Piešťan minister chemického priemyslu Sovietskeho zväzu
L.A. Konstandov. Hosť so svojím sprievodom si prezrel naše kúpele.
V decembri 1976 navštívil Piešťany podpredseda vlády Maďarskej ľudovej republiky Gyula
Székera.
Knižnica Československých štátnych kúpeľov
Knižnica Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch obsahuje 12.810 kníh v ôsmich
svetových rečiach. Za rok 1976 bolo požičané 12.977 kníh 5.947 čitateľom. Z toho bolo 3.730
kníh slovenských, 6.724 českých, 1.955 nemeckých, 235 maďarských, 115 anglických, 32
francúzskych, 5 ruských, 38 poľských. V roku 1976 sa zakúpilo 148 lekárskych a iných kníh
za 15.262 Kčs.
Knižnica dostala do daru od fínskych a švédskych pacientov vyše 50 kníh.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1976 sa v Piešťanoch narodilo 534 detí. Z toho bolo 269 chlapcov a 265 dievčat.
Zomrelo 250 ľudí, z toho 131 mužov a 119 žien. V roku 1976 bolo 269 sobášov; počet
rozvedených manželstiev bol 44.
Z Piešťan v roku 1976 sa vysťahovalo 551 občanov, z toho 250 mužov a 301 žien.
Do Piešťan v roku 1976 sa prisťahovalo 786 ľudí, z toho 362 mužov a 424 žien. Migračný
prírastok v roku 1976 bol 235 ľudí, z toho 112 mužov a 123 žien.
Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1976 bol 284 ľudí, z toho 138 mužov
a 146 žien. Celkový prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1976 bol 519 ľudí, z toho
250 mužov a 269 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1. januáru 1977 bol 28.815 ľudí, z toho 13.769 mužov
a 15.046 žien.
Počasie v roku 1976
Zima v roku 1976 bola mierna, avšak dlho trvala, chladný bol ešte aj začiatok júna 1976.
Snehu bolo málo, najnižšie teploty dosahovali -10°C. Jar prišla včas. Veľmi teplé mesiace
boli júl a prvá polovica augusta. Boli neobyčajne veľké horúčavy, teplota dosahovala až 33
°C. Bolo aj veľmi sucho. Potom sa schladilo a pršalo. September bol chladnejší, v októbri
a tiež v novembri počasie bolo pekné. Potom nastali dažde. Koncom decembra napadol
sneh, zima však bola mierna.

Rok 1977
Rok 1977 bol úspešným rokom v živote i v práci občanov mesta Piešťany. V tomto
roku si pripomenulo celé pokrokové ľudstvo významné výročie novodobých svetových
dejín – 60. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 55. výročie vzniku Zväzu
sovietskych socialistických republík, ktoré udalosti hlboko zasiahli do dejín národov
celého sveta.
Všetci občania Piešťan a pracujúci v podnikoch, závodoch, v organizáciách, v Jednotnom
roľníckom družstve, ako i študujúca mládež na školách a pracujúca mládež na závodoch
privítali 60. výročie Veľkého októbra novými pracovnými úspechmi a činorodou obetavou
prácou a tým významne prispeli k plneniu volebného programu Národného frontu.
Na počesť 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 30. výročia Víťazného
februára, ktoré oslávime vo februári 1978, bol prijatý celomestský socialistický záväzok.
Mestský národný výbor v Piešťanoch na počesť týchto významných výročí obrátil sa s výzvou
na všetky mestské a miestne národné výbory v okrese Trnava k všestrannému rozvinutiu
socialistického záväzkového hnutia. V záväzkovom hnutí išlo o získanie individuálnych
a kolektívnych socialistických záväzkov a o využitie aktivity a angažovanosti obyvateľstva
na plnenie úloh druhého roku 6. päťročnice, zakotvených v nových volebných programoch
Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky.
Celomestský socialistický záväzok mesta Piešťany na rok 1977 zameral činnosť Mestského
národného výboru v Piešťanoch hlavne na úlohy vyplývajúce z politicko-výchovnej
práce, na politicko-výchovnú a kultúrno-agitačno-propagačnú činnosť, na zveľaďovanie
a skrášľovanie mesta, na rozvoj služieb pre obyvateľstvo a na ostatné oblasti, tu napríklad
patrí starostlivosť o individuálnu bytovú výstavbu a miestne komunikácie.
Mestský národný výbor v Piešťanoch vynaložil veľké politické a organizačné úsilie pre
úspešné realizovanie náročných úloh. Výsledkom bola vysoká pracovná aktivita a iniciatíva
občanov Piešťan, ktorá výdatne prispela k úspešnému splneniu úloh druhého roku 6.
päťročnice.
V roku 1977 sa opäť dosiahli významné úspechy pri ďalšom zveľaďovaní a skrášľovaní
mesta Piešťany. V investičnej časti akcie „Z“ sa dosiahla hodnota diela 7,202.000 Kčs.
V neinvestičnej časti akcie „Z“ sa odpracovalo takmer jeden a pol milióna brigádnických
hodín a vytvorila sa hodnota diela 29,527.573 Kčs.
Významné výsledky dosiahol Mestský národný výbor v Piešťanoch aj v bytovej výstavbe,
v rozvoji neplatených služieb pre obyvateľstvo, v občianskej a technickej vybavenosti,
v zlepšené podmienok pre cestovný ruch a pod.
Práca Mestského národného výboru v Piešťanoch bola v roku 1977 úspešná. V roku
1977 malo plénum Mestského národného výboru v Piešťanoch 7 zasadnutí, rada Mestského
národného výboru sa zišla 21 razy.
Mestská konferencia Socialistického zväzu mládeže
Dňa 13. marca 1977 sa konala v Semafore Mestská konferencia Socialistického zväzu
mládeže v Piešťanoch. Rokovania sa zúčastnili delegáti zo všetkých zväzáckych organizácií
na území mesta Piešťany i jeho mestských štvrtí.
Na konferencii boli zástupcovia politického a verejného života mesta – predseda ideologickej

komisie Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Emil Frič, ktorý viedol delegáciu
Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch Viliam Herman, tajomník Mestského výboru Národného frontu a predseda
Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch Ján
Belan. Za Krajský výbor Socialistického zväzu mládeže sa konferencie zúčastnil Anton
Javorka, delegáciu Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže viedol Štefan Munka,
podpredseda Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže. Prítomní boli aj zástupcovia
družobného Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže v Martine. Správu o činnosti
Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch predniesol jeho predseda
Ing. Alexander Murín. Činnosť Mestskej organizácie Socialistického zväzu mládeže bola na
konferencii hodnotená kladne.
Na mestskej konferencii prijali zväzáci socialistický záväzok, ním sa zaviazala odpracovať
5.000 brigádnických hodín na stavbe hádzanárskych a volejbalových ihrísk. Medzi prijatými
úlohami na najbližšie obdobie je aj pomoc zväzákov pri budovaní a skrášľovaní mesta,
skvalitnenie práce v krúžkoch politického vzdelávania a v leninských kluboch.
Mestská konferencia Socialistického zväzu mládeže v Piešťanoch zvolila nový mestský
výbor. Za jeho predsedu bol opäť zvolený Ing. Alexander Murín.
Úmrtie
Dňa 26. marca 1977 zomrel v Piešťanoch národný umelec Ivan Stodola, občianskym
povolaním lekár, vo veku 89 rokov. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši roku 1888. Od roku
1954 žil v Piešťanoch.
Ivan Stodola je významným predstaviteľom slovenskej dramatickej spisby. Napísal 26
divadelných hier, v ktorých zosmiešňoval buržoázny spoločenský systém. V roku 1967 bol
Ivan Stodola poctený titulom národného umelca.
Rozlúčka so zosnulým bola v Hviezdoslavovom divadle v Bratislave. Nebohý bol spopolnený
v krematóriu v Slávičom údolí v Bratislave. Smútočného aktu sa zúčastnila delegácia
Mestského národného výboru v Piešťanoch, ako aj mnohí obyvatelia Piešťan.
Voľba občianskych výborov
Na celom území mesta Piešťany prebiehali v dňoch 28. – 31. marca 1977 verejné pohovory
s občanmi, na ktorých sa uskutočnili voľby do občianskych výborov na obdobie rokov 1977
– 78.
Počet občianskych výborov sa znížil z 28 na 12 a to podľa volebných obvodov okresného
národného výboru. Občianske výbory majú spolu 155 členov. Z toho počtu je 103 mužov
a 52 žien. Členov Komunistickej strany Slovenska je 64, nepartajných 91. Z celkového počtu
členov je 59 robotníkov, 2 členovia Jednotného roľníckeho družstva, 61 členov z radov
inteligencie a 33 ostatní. 147 novozvolených členov je národnosti slovenskej, 6 národnosti
českej, 1 národnosti maďarskej a 1 člen národnosti bulharskej.
Predsedovia občianskych výborov: občiansky výbor č. 1 – predseda Róbert Uhrín, občiansky
výbor č. 2 – predseda Ing. František Hromada, občiansky výbor č. 3 – predseda Štefan Kičin,
občiansky výbor č. 4 – predseda Mária Nedelková, občiansky výbor č. 5 – predseda Štefan
Prištic, občiansky výbor č. 6 – predseda Miroslav Jančok, občiansky výbor č. 7 – predseda
Rudolf Drahovský, občiansky výbor č. 8 – predseda Želmíra Štolbová, občiansky výbor

č. 9 – predseda Ing. Nikolaj Tichov, občiansky výbor č. 10 – predseda Vincent Kavčiak,
občiansky výbor č. 11 – predseda Jaroslav Pobjecký, občiansky výbor č. 12 – predseda
Ľudmila Valková.
V roku 1977 bolo 76 zasadnutí občianskych výborov s účasťou 972 občanov. V roku 1977
a to v mesiaci marci a novembri sa v meste Piešťany uskutočnilo 22 verejných pohovorov
s účasťou 4.391 obyvateľov mesta. Na verejných zhromaždeniach z príležitosti politických
a štátnych osláv, ktorých bolo 22, sa zúčastnilo 59.573 obyvateľov mesta.
Mestská konferencia
Dňa 28. mája 1977 sa konala v Piešťanoch Mestská konferencia Zväzu československosovietskeho priateľstva. Konferencia sa konala v liečebnom dome Slovan. Delegáti na
konferencii zastupovali vyše 7.000 členov, organizovaných v 80 základných organizáciách.
Správu o činnosti Mestského výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva
predniesol jeho predseda Ján Belan. Po bohatej diskusii bol zvolený nový Mestský výbor
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch, jeho predsedom sa stal opäť
Ján Belan.
Na konferencii sa zúčastnili naši poprední politickí a štátni činitelia.
Konferencia ministrov zdravotníctva
Od 20. do 25. júna 1977 prebiehala v Piešťanoch XVIII. konferencia ministrov zdravotníctva
socialistických krajín. Ministri rokovali o integrácii a špecializácii v zdravotníctve. Ministrov
zdravotníctva socialistických krajín prijali dňa 21. júna 1977 v reprezentačných miestnostiach
Bratislavského hradu členovia Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany
Československa, prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska
Jozef Lenárt, predseda vlády Slovenskej socialistickej republiky Peter Colotka a predseda
Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič. V mene Ústredného výboru Komunistickej strany
Slovenska, Slovenskej národnej rady a vlády Slovenskej socialistickej republiky pozdravil
účastníkov konferencie Viliam Šalgovič. Poukázal na to, že cieľom socialistických krajín je
sústavne zvyšovať úroveň starostlivosti o človeka, pričom sa dosiahli v tomto smere mnohé
úspechy.
Dňa 23. júna 1977 podpísali v Piešťanoch záverečný protokol XVIII. konferencie ministrov
zdravotníctva socialistických krajín vedúci delegácií jedenástich zúčastnených štátov.
Za Sovietsky zväz podpísal záverečný protokol minister zdravotníctva Sovietskeho zväzu
akademik B.V. Petrovskij.
Významná návšteva
Dňa 21. júna 1977 navštívili Piešťany vzácni hostia a to prvý tajomník Ústredného výboru
Komunistickej strany Slovenska Jozef Lenárt, predseda vlády Slovenskej socialistickej
republiky Peter Colotka, vedúci tajomník Západoslovenského krajského výboru
Komunistickej strany Slovenska Ignác Janák, podpredseda vlády Slovenskej socialistickej
republiky Július Hanus a minister vnútra Slovenskej socialistickej republiky Štefan Lazar.
Po srdečnom privítaní informoval na Mestskom národnom výbore súdruhov Jozefa Lenárta
a Petra Colotku o rozvoji kúpeľného mesta Piešťany predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch súdruh Viliam Herman.
Potom súdruhovia Jozef Lenárt a Peter Colotka navštívili piešťanský závod Tesla. Riaditeľ

závodu Ing. Peter Pfliegel oboznámil vzácnych hostí s plnením výrobných úloh v druhom
roku 6. päťročnice. Potom si hostia prezreli jednotlivé prevádzky závodu.
IV. Reumatologický kongres v Piešťanoch
V dňoch 4. – 6. októbra 1977 sa konal v Piešťanoch IV. Československý reumatologický
kongres s medzinárodnou účasťou. Zúčastnilo sa ho okolo 250 účastníkov z Československa
a takmer 300 účastníkov zo zahraničia.
Slávnostného otvorenia kongresu sa zúčastnil minister zdravotníctva Slovenskej
socialistickej republiky súdruh Emil Matejíček, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch Viliam Herman, generálny riaditeľ Slovakofarmy Dr. Rudolf Hladký a riaditeľ
Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch MUDr. Emil Scholtz.
Pri slávnostnom otvorení IV. Československého reumatologického kongresu pozdravili
účastníkov kongresu Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
a prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc., riaditeľ Výskumného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch.
Na kongrese odznelo vyše 260 prednášok, ktoré sa tematicky rozdelili do 6 plenárnych
sekcií, ktoré prebiehali v kine Moskva a do 12 sympózií, ktoré sa konali v odpoludňajších
hodinách v liečebnom dome Slovan a na Malej scéne Ivana Krasku.
Dňa 5. októbra 1977 prijal našich a zahraničných účastníkov kongresu v zasadacej sieni
Mestského národného výboru predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh
Viliam Herman.
IV. Československý reumatologický kongres pripravil organizačný výbor na čele s prof.
MUDr. Štefanom Siťajom DrSc.
Generálnym sekretárom kongresu bol MUDr. Žitňan DrSc., pracovník Výskumného ústavu
reumatických chorôb v Piešťanoch.
Medzinárodné kolokvium
V dňoch 25. – 27. októbra 1977 uskutočnilo sa v Piešťanoch Medzinárodné kolokvium
socialistických štátov o ochrane prírodných liečivých kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.
Usporiadateľom medzinárodného kolokvia bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
socialistickej republiky v spolupráci s Balneologickou sekciou Fyziatrickej spoločnosti,
generálnym riaditeľstvom Československých štátnych kúpeľov a žriedel Slovakoterma.
Na kolokviu odznel celý rad prednášok o význame ochrany prírodných liečebných kúpeľov
a zdrojov. Otvárací prejav mala námestníčka ministra zdravotníctva Slovenskej socialistickej
republiky R. Vrábelová.
Dni českého a slovenského filmu
V dňoch 22. – 24. februára 1977 prebiehal v Piešťanoch jubilejný XV. festival českých
a slovenských filmov.
Premietli sa dva české filmy a to Případ mrtvých spolužákü a Den pro mou lásku. Slovenský
film mal názvov Koncert pre pozostalých. Festivalového premietania sa zúčastnila delegácia
tvorcov filmu, ktorú viedol režisér filmu Dušan Trančík.
Oslava 29. výročia Februárového víťazstva
Oslavy 29. výročia Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu nad

reakciou sa konali v Piešťanoch dňa 25. februára 1977. Už niekoľko dní pred nimi sa konali
v závodoch, školách a v úradoch schôdze, na ktorých pracujúci si pripomenuli historické
víťazstvo a význam Februára 1948 na ceste budovania socializmu u nás.
25. februára 1977 sa v liečebnom dome Slovan o 19.30 hod. konala slávnostná akadémia
z príležitosti osláv Februárového víťazstva. Slávnostný prejav predniesol súdruh Rudolf
Pinťa, predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska. Potom nasledoval
kultúrny program.
Oslavy Medzinárodného dňa žien
Oslavy Medzinárodného dňa žien v roku 1977 sa začali už 4. marca 1977. V tento deň
v podniku Semafor bol aktív pracujúcich žien za účasti podpredsedov Mestského národného
výboru súdruhov Karola Amchu a Igora Kováčika, člena Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska súdruha Emila Friča. Na aktíve bola prítomná súdružka Paveleková,
poslankyňa Federálneho zhromaždenia a za Okresný výbor Slovenského zväzu žien Čapková.
Na aktíve bolo prítomných 156 pracujúcich žien zo závodov v Piešťanoch.
Dňa 7. marca 1977 v mestskej časti Banka sa uskutočnila slávnostná akadémia s kultúrnym
programom. Prítomných bolo 189 osôb, z toho dvaja poslanci Mestského národného výboru
v Piešťanoch a to Anna Feiglová a Viktor Letko. Ďalšia beseda sa uskutočnila dňa 8. marca
1977 na Mestskom národnom výbore. Na besede sa zúčastnilo 63 osôb, z toho 5 poslancov
– funkcionárov Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Dňa 9. marca 1977 prijal predseda Mestského národného výboru Viliam Herman vybrané
pracovníčky podnikov mesta Piešťany v počte 20 osôb. Prítomní boli dvaja funkcionári
Mestského národného výboru.
V mestskej časti Kocurice sa uskutočnila beseda z príležitosti Medzinárodného dňa žien
dňa 11. marca 1977. Účasť na besede bola 32 žien a zúčastnil sa jej poslanec Mestského
národného výboru v Piešťanoch Peter Šnajdar.
Mestský výbor Slovenského zväzu žien a Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch
pripravili k Medzinárodnému dňu žien hodnotnú výstavu krojov z Piešťan. Výstava bola
inštalovaná na Malej scéne Ivana Krasku a trvala od 3. do 20. marca 1977. Výstavu si
prezrelo 1.750 návštevníkov.
32. výročie oslobodenia Piešťan
Oslavy 32. výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou sa konali 4. apríla 1977.
V tento deň o 14. hod. na námestí Slovenského národného povstania sa konala manifestácia
pracujúcich a mládeže. Slávnostný prejav o historickom oslobodení našej vlasti i mesta
Piešťany predniesol súdruh Viliam Herman, predseda Mestského národného výboru
v Piešťanoch.
Potom nasledoval pietny akt kladenia vencov k pomníku Oslobodenie.
O 19.00 hod. bol na Malej scéne Ivana Krasku koncert. Účinkoval spevácky zbor Briezka.
Oslavy 107. výročia narodenia V.I. Lenina
Dňa 22. apríla 1977 si celé medzinárodné komunistické a robotnícke hnutie, celá svetová
pokroková verejnosť pripomenula 107. výročie narodenia V.I. Lenina, zakladateľa prvého
socialistického štátu na svete.
V Piešťanoch dňa 22. apríla 1977 sa konala z príležitosti 107. výročia narodenia V.I. Lenina

slávnostná akadémia o 19.30 hod. v liečebnom dome Slovan. Slávnostnú reč o živote a diele
veľkého vodcu robotníckej triedy predniesol súdruh Rudolf Pinťa, predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska. Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom
vystúpili žiaci Ľudovej školy umenia v Piešťanoch.
Z príležitosti osláv 107. výročia narodenia V.I. Lenina konala sa dňa 21. apríla 1977 na
Malej scéne Ivana Krasku prednáška na tému „V.I. Lenin – človek, politik, revolucionár“.
Na Malej scéne Ivana Krasku bola otvorená aj výstava „Lenin vo výtvarnom umení“.
Oslavy 1. mája roku 1977
Prvomájové oslavy v roku 1977 sa konali v znamení osláv 60. výročia Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie. Ich program bol tento: Dňa 30. apríla 1977 v popoludňajších
hodinách sa stavali v Piešťanoch máje. Stavanie májov bolo spojené s ľudovou veselicou.
Dňa 1. mája 1977 o 6.00 hod. ráno bol tradičný slávnostný budíček. O 7.00 hod. sa
zhromaždili pracujúci na svojich pracoviskách. O 8.30 bol zraz pracujúcich a mládeže vo
vyhradených priestoroch na ulici kpt. Nálepku. O 9.00 hod. sa prvomájová manifestácia
začala. Po zahraní československej a sovietskej hymny privítal delegátov a účastníkov
prvomájovej manifestácie súdruh Rudolf Pinťa, predseda Mestského výboru Komunistickej
strany Slovenska v Piešťanoch.
Slávnostným rečníkom bol člen Predsedníctva Západoslovenského krajského výboru
Komunistickej strany Slovenska Dr. Zdenek Nováček, poslanec Federálneho zhromaždenia
za mesto Piešťany. Po slávnostnej reči zaznela Internacionála, po nej nasledoval vyše
dvojhodinový prvomájový sprievod. Na čele sprievodu išli členovia Predsedníctva Okresného
výboru Komunistickej strany Slovenska v Trnave, delegáti Okresného národného výboru
a predstavitelia nášho politického a verejného života.
Prvomájových osláv sa v Piešťanoch v roku 1977 zúčastnilo takmer 29.000 pracujúcich
z mesta a okolia, ako i pacientov Československých štátnych kúpeľov.
Oslavy 1. mája 1977 v našom meste boli manifestáciou jednoty a sily nášho pracujúceho
ľudu. O 11.30 hod. sa začali prvomájové veselice. O 15.00 hod. sa začalo v amfiteátri
vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Oslavy 9. mája v roku 1977
Oslavy 9. mája 1977 boli naplnené slávnostným sľubom iskier a pionierov na námestí
Slovenského národného povstania o 9.00 hod. Po prívete predsedu Mestského národného
výboru, predsedu Mestského výboru Socialistického zväzu mládeže nasledoval pietny akt
kladenia vencov k pomníku Oslobodenie na námestí Slovenského národného povstania.
O 15.00 hod. sa začalo v amfiteátri vystúpenie súboru piesní a tancov Lúčnica. Občania
Piešťan dôstojne oslávili 32. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.
Mierové slávnosti
Mierové slávnosti v Piešťanoch v roku 1977 sa konali v dňoch 11. a 12. júna. Ich
usporiadateľmi boli Zväz československo-sovietskeho priateľstva a Mierový výbor
v Piešťanoch. Na mierovej manifestácii, ktorá sa konala 12. júna v amfiteátri, prehovoril
za Ústredný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva Dr. František Švajghofer,
generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky. Na mierových slávnostiach
v Piešťanoch vystúpil 12. júna 1977 Vojenský umelecký súbor kpt. Jána Nálepku. O 15.00

hod. uviedol v amfiteátri program „Šťastím dýcha zem“.
Uskutočnením mierových osláv v jubilejnom roku 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie vyjadrili naši občania svoju spolupatričnosť v boji za svetový mier, o ktorý sa
usilujú Sovietsky zväz a krajiny socialistického spoločenstva.
Filmový festival pracujúcich
Filmový festival pracujúcich v roku 1977 prebiehal od 20. do 30. júna 1977. Jeho návštevníci
mali možnosť vidieť 11 filmov z desiatich krajín sveta.
Filmový festival pracujúcich otvoril film z Nemeckej demokratickej republiky Hosteska.
Otvorenia filmového festivalu pracujúcich sa zúčastnili predstavitelia mestských straníckych
a štátnych orgánov a tvorcovia filmu Hosteska a to Willy Brückner a Siegried Mogel.
Na záver festivalu sa premietal panoramatický sovietsky film Cigáni idú do neba. Pre veľký
záujem film sa premietol dvakrát.
Slávnostné zakončenie Filmového festivalu pracujúcich v Piešťanoch previedol
predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch Rudolf Pinťa.
K piešťanskému publiku sa prihovorila i členka sovietskej delegácie, filmová teoretička
Ľudmila Budjaková.
Medzinárodné sympózium v technikách dreva
Medzinárodné sympózium v technikách dreva v roku 1977 prebiehalo od začiatku júla do
31. augusta 1977 v Dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch pri Piešťanoch.
Na sympóziu sa zúčastnilo 6 výtvarných umelcov.
Z Moskvy prišiel sochár Pavol Šimec so svojím kolegom z Lotyšskej sovietskej socialistickej
republiky Midvikisom Retimantisom. Cvetko Monolov Kolčev zastupoval Bulharsko, Irena
Loroch Poľsko, Peter Melžer Nemeckú demokratickú republiku. Zo slovenských výtvarných
umelcov sa na sympóziu zúčastnil akademický sochár František Šándor.
XXII. Piešťanský festival
XXII. Piešťanský festival v roku 1977 sa konal v znamení osláv 60. výročia Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie. Prebiehal od 16. júna 1977 do
28. júla 1977. V prírodnom
amfiteátri, koncertnej sieni Slovan i na Malej scéne Ivana Krasku vystúpili vynikajúci českí
a slovenskí umelci a umelecké telesá, ako i mnohí umelci zo socialistických štátov a svetovej
hudobnej tvorby.
Program XXII. Piešťanského festivalu v roku 1977 bol tento:
Štvrtok 16. júna 1977: Fanfárový koncert. Účinkoval: Fanfárový súbor Konzervatória
Bratislava. Na programe boli diela skladateľov XVI. – XVIII. stor. Zelená veža Slovanu
o 21.00 hod.
Piatok 17. júna 1977: Slávnostné otvorenie XXII. Piešťanského festivalu 1977. Slávnostné
otvorenie previedol národný umelec profesor Eugen Suchoň. Na programe: Antonín Dvořák
– opera Rusalka v podaní Slovenského národného divadla. Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 22. júna 1977: Piešťanský festival deťom. Alexander Konigsmark: Bol raz jeden
drak, rozprávka s pesničkami. Nová scéna Bratislava. Amfiteáter o 1030 hod. a 15.00 hod.
Štvrtok 23. júna 1977: Husľový recitál. Jean Jacques Kantoron, Francúzsko. Malá scéna
Ivana Krasku o 20.00 hod.
Piatok 24. júna 1977: Georges Bizet – opera Carmen. Slovenské národné divadlo. Amfiteáter

o 20.00 hod.
Utorok 28. júna 1977: Komorný koncert. Bratislavské dychové kvinteto. Sólistka: Brigita
Šullová, soprán – Pavol Kováč, klavír.
Štvrtok 30. júna 1977: Symfonický koncert. Slovenská filharmónia. Dirigent: Zdeněk Košler.
Sólistka: Edit Volckaert, husle – Belgicko. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Piatok 1. júla 1977: Ludwig van Beethoven: Fidélio, opera. Štátne divadlo Ostrava.
Amfiteáter o 20. hod.
Utorok 5. júla 1977: Koncert pri svietnikoch. Účinkovali: Vladimír Brunner ml., flauta.
Richard Vandra, čelo, Christiane Curpentier, čembalo, Francúzsko.
Štvrtok 7. júla 1977: Symfonický koncert. Slovenská filharmónia. Dirigent: Farschad
Sanjari, Irán. Sólistka: Marta Dejanová, klavír, Bulharsko.
Piatok 8. júla 1977: Piotr Iljič Čajkovskij: Eugen Onegin, opera. Divadlo J.G. Tajovského,
Banská Bystrica. Amfiteáter o 20.00 hod.
Streda 13. júla 1977: Koncert zborového spevu. Spevácky zbor „Manuel Iradier“, Španielsko.
Dirigent: Emilio Ipinza. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Štvrtok 14. júla 1977: Symfonický koncert. Janáčková filharmónia, Ostrava. Dirigent: Jacek
Kasprzyk, Poľsko. Sólista: Nikolaj Suk, klavír. Sovietsky zväz.
Utorok 19. júla 1977: Komorný koncert. Talichovo kvarteto, Praha. Koncertná sieň Slovan
o 20.00 hod.
Sobota 23. júla 1977: Symfonický koncert. Štátny symfonický orchester. Gottwaldov.
Dirigent: Carl Rune Larsson, Švédsko. Sólista: Ralf Gothoni, klavír, Fínsko. Koncertná sieň
Slovan o 20.00 hod.
Utorok 26. júla 1977: Klavírny recitál. Valentína Kameníková, Praha. Koncertná sieň Slovan
o 20.00 hod.
Štvrtok 28. júla 1977: Slávnostné zakončenie XXII. Piešťanského festivalu 1977. Symfonický
koncert. Štátny symfonický orchester, Gottwaldov. Dirigent: Viktor Kožuchar, Sovietsky
zväz. Sólista: Marián Lapšanský, klavír. Koncertná sieň Slovan o 20.00 hod.
Slávnostné zakončenie XXII. Piešťanského festivalu 1977 previedol podpredseda Mestského
národného výboru v Piešťanoch Igor Kováčik. Potom podpredseda Igor Kováčik odovzdal
víťazom súťaže na pôvodné hudobné dielo Cenu mesta Piešťan, ktorú každoročne vypisuje
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch. Na návrh poroty Rada Mestského
národného výboru v Piešťanoch udelila ceny na rok 1977 takto: I. cenu neudelila. II. cenu si
prevzal Stanislav Hochel za dielo Dychové kvinteto č. 1 a Igor Dibák za skladbu Divertimento
pre sláčikový orchester. III. cenu udelili Alexejovi Friedovi za skladbu Concerto per corno
a Rudolfovi Macudzinskému za dielo Mimoľotnosti. Čestné uznanie získali Vojtech Mojžiš
za kompozíciu Priateľské stretnutie a Peter Fiala za Fragmenty pre dva klavíry.
Výstava „Socha piešťanských parkov“ r. 1977
Jubilejná X. výstava „Socha piešťanských parkov“ v roku 1977 sa konala v znamení 60.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Výstava bola príležitosťou ukázať, ako
sa veľké idey Októbra premietali a premietajú i do kultúrneho života našich národov a do
výtvarného umenia.
Sochárska výstava „Socha piešťanských parkov“ v roku 1977 bola slávnostne otvorená 15.
júla 1977 o 18. hod. v Zimnej záhrade Balnea Palace a trvala do konca septembra 1977.
Výstavu si prezrelo do 70.000 návštevníkov.

V parku na Kúpeľnom ostrove sa vystavovali tieto diela:
Anna Goliášová-Drobná – Strom mieru, drevo; Peter Hložník – Chvíľa revolučného času,
epoxyd; Peter Lehocký – Jarné tvary, laminát, Sklenené plastiky, sklo; Teodor Lugs –
Súdržnosť, železo; Erna Masarovičová – Mierové slnko, kov; Marián Polanský – Žena,
keramika, Národy, keramika, Mars, keramika, Deťom, keramika, Jasný deň, keramika;
Ladislav Snopek – Chvíľa v bunkri, hydronálium; Ladislava Snopková – Kniha mudrcov,
epoxyd; Ervín Staník – Október, umelý kameň, Pri ohníčku, umelý kameň; Milan Struhárik
– Matka s deťmi, drevo; Jozef Sušienka – Parková plastika vertikálna biela, keramika;
Skupina kvetov, keramika; Záhradná sedacia súprava, keramika; Rudolf Uher – Dávny
motív, hydronálium; Anna Velgosová – Kvet, keramika, Pieseň radostného života, keramika.
V Zimnej záhrade Balnea Palace sa vystavovali diela, ktoré stvárňovali človeka. Boli to:
Alexander Trizuljak – Víťaz; Emil Venkov – Podobizeň V.I. Lenina; Alexander Vika – Mor
ho!, reliéf, hydronálium; Jozef Mazan – Robotník s puškou, epoxyd; Tibor Kavecký – Portrét
Klementa Gottwalda, patinovaná sadra; Leto – patinovaná sadra; Myšlienky, patinovaná
sadra; Eugénia Lugsová – Naše ženy, sadra; Do nového života, patinovaná sadra; Milan
Struhárik – Daniela, sadra; Dušan Dzurek – Nový život, reliéf, drevo, Pätnásťmiliónty,
reliéf, drevo; Vojtech Löffler – Sediaci akt, mramor; Ervín Staník – Siesta, umelý kameň;
Vladimír Nahálka – Človek-tvorca, drevo; Pavel Chrťan – Zadumaný, patinovaná sadra;
Teodor Baník – Vinná réva, patinovaná sadra; V tanci, patinovaná sadra; Anna GoliášováDrobná – V závetrí, bronz a hliník; Vzrast, bronz a hliník; V plnom kvete, bronz a hliník;
Jitka Petrikovičová – Balada, keramika; Svitanie, keramika.
Dňa 28. októbra 1977 sa na zasadnutí organizačného komitétu sochárskej výstavy Socha
piešťanských parkov v Bratislave odovzdali ceny slovenským výtvarníkom, ktoré udelila
porota za tvorbu na tohtoročnej výstave v Piešťanoch. I. cenu – Cenu mesta Piešťan udelili
akademickému sochárovi Mariánovi Polonskému za jeho keramické diela Národom, Deťom
a Žena. II. cenu – cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov získala akademická sochárka
Anna Goliášová-Drobná za plastiku „Strom mieru“ a III. cenu – cenu Československých
štátnych kúpeľov získal akademický sochár Jozef Sušienka za keramické záhradné plastiky.
Oslavy 33. výročia SNP
Z príležitosti osláv 33. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnilo
v Piešťanoch viac podujatí. Dňa 26. augusta 1977 o 19.30 hod. sa konala v liečebnom
dome Slovan slávnostná akadémia. Slávnostný prejav o historickom význame Slovenského
národného povstania predniesol Ján Samaš, predseda Miestnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov.
Dňa 27. augusta 1977 sa uskutočnil v hudobnom pavilóne slávnostný koncert k 33. výročiu
Slovenského národného povstania. Z príležitosti 33. výročia Slovenského národného
povstania vystúpil dňa 28. augusta 1977 v amfiteátri súbor piesní a tancov Mladé srdcia.
Dňa 29. augusta 1977 sa konalo v izbe revolučných tradícií v Dome pionierov a mládeže
stretnutie pionierov s účastníkmi Slovenského národného povstania. K pionierom prehovoril
Ján Samaš, predseda Mestského výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Piešťanoch.
Medzinárodné maliarske sympózium
V septembri a októbri 1977 prebiehal v dome slovenských výtvarných umelcov v Moravanoch
pri Piešťanoch už XI. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia.

Maliarskeho sympózia v roku 1977 sa zúčastnili šiesti maliari. Boli to slovenskí maliari
Zuzana Rusková a Marián Velba, český maliar Pavel Vavrys, Vasile Chinschi z Rumunska,
István Nádler z Maďarska a národný umelec Uzbeckej sovietskej socialistickej republiky
Nigmat Kuzibajev z Taškentu.
Oslavy 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
V roku 1977 si pripomenulo celé pokrokové ľudstvo významné výročie novodobých dejín
– 60. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 55. výročie vzniku Sovietskeho
zväzu, ktoré udalosti hlboko zasiahli do života národov celého sveta.
Všetci občania Piešťan a pracujúci na podnikoch, závodoch, Jednotnom roľníckom družstve,
študujúca mládež na školách a pracujúca mládeže na závodoch privítali 60. výročie Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie novými pracovnými úspechmi, ako i činorodou obetavou
prácou na plnení programu, ktorý prijal XV. zjazd Komunistickej strany Československa.
Program osláv 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a Mesiac československosovietskeho priateľstva v meste Piešťany bol tento:
6. novembra 1977 o 17.00 hod.: Lampiónový sprievod ulicami Kollárovou, Československej
armády, Rázusovou, Pavlovovou na Nábrežie československo-sovietskeho priateľstva.
7. novembra 1977 o 14.00 hod.: Manifestácia pracujúcich a mládeže na námestí Slovenského
národného povstania. Slávnosť otvoril Emil Frič, podpredseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska. Slávnostný prejav o medzinárodnom význame Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie predniesol súdruh Rudolf Pinťa, predseda Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. Zdravicu sovietskemu ľudu k 60.
výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie prečítal Viliam Herman, predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch. Nasledoval pietny akt kladenia vencov
k pomníku Oslobodenie.
Dňa 7. novembra 1977 o 19.30 hod. bola slávnostná akadémia k oslavám Veľkého októbra
a k otvoreniu Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. V kultúrnej časti účinkoval
spevácky zbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v liečebnom dome Slovan.
Mesiac československo-sovietskeho priateľstva
Oslavami 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie sa otvoril Mesiac
československo-sovietskeho priateľstva . Jeho program bol bohatý. V Mesiaci československosovietskeho priateľstva sa v Piešťanoch konali prednášky o význame Veľkého októbra,
o vzniku Sovietskeho zväzu, konali sa hodnotné koncerty, na školách sa usporiadali výstavy
sovietskych kníh, v kine Moskva sa premietali sovietske filmy.
Dňa 8. novembra 1977 Mestský výbor československo-sovietskeho priateľstva v Piešťanoch,
Dom pionierov a mládeže a Kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch pripravili kvízový
program Veľký október, ktorého sa zúčastnili pionieri a žiaci zo základných deväťročných
škôl v Piešťanoch. Prvú cenu získali žiaci zo Základnej deväťročnej školy na Vajanského
ulici.
Dňa 9. novembra 1977 bola na Malej scéne Ivana Krasku prednáška na tému „Medzinárodný
význam Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie“.
Dňa 17. novembra 1977 bol na Malej scéne Ivana Krasku kvízový večer pre žiakov stredných
škôl v Piešťanoch na tému „Čo vieš o Sovietskom zväze“.
Dňa 22. novembra 1977 o 14.00 hod. prebiehal na Malej scéne Ivana Krasku súťažný program

pionierov a žiakov základných deväťročných škôl pod názvom „Melódie priateľstva“.
Dňa 23. novembra 1977 bola prednáška na tému „V.I. Lenin – teoretik a vodca socialistickej
revolúcie“. Na Malej scéne Ivana Krasku sa konali ešte tieto akcie:
Dňa 25. novembra 1977 o 19.30 hod. usporiadal Mestský výbor žien stretnutie našich
a sovietskych žien. Beseda bola spojená s kultúrnym programom.
Dňa 28. novembra 1977 o 19.30 hod. sa konal Husľový recitál. Účinkoval Pavol Kogan zo
Sovietskeho zväzu.
Dňa 1. decembra 1977 o 17.00 hod. bola otvorená výstava ručných prác „Ústavy sociálnej
starostlivosti a Domovy dôchodcov k 60. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie“.
Výstava sa tešila veľkej pozornosti našich občanov a prezrelo si ju do 3.000 ľudí.
Dňa 10. decembra 1977 o 14.30 hod. bola prednáška na tému „Vytvorenie Sovietskeho
zväzu a jeho medzinárodný význam“.
Dňa 12. decembra 1977 bolo slávnostné ukončenie Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva. O 14.00 hod. bol na námestí Slovenského národného povstania pietny akt
kladenia vencov. O 19.00 hod. sa konal veľký ohňostroj na nábreží pri kolonádovom moste.
O 20.00 hod. sa konala v liečebnom dome Slovan slávnostná akadémia z príležitosti osláv
55. výročia vzniku Sovietskeho zväzu a ukončenia Mesiaca československo-sovietskeho
priateľstva. Slávnostný prejav predniesol Rudolf Pinťa, predseda Mestského výboru
Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch. V kultúrnej časti vystúpili súbory záujmovej
umeleckej činnosti.
Od 1. do 13. novembra 1977 v kine Moskva prebiehal Festival sovietskych filmov. Premietli
sa tieto filmy: Neuskutočnená dovolenka, Ďatľa hlava nebolí, Pre teba spievam, Ivan
Vasiljevič mení povolanie, Koncert pre dvoje huslí, Hviezda kúzelného šťastia, Najdrahšie
zlato sveta.
Od 26. do 30. novembra 1977 prebiehal Detský filmový festival. Premietli sa filmy: Nič
a kocúr Herkules, Ať žijí duchové, Cesta vesmírom, Nezbedník, Medvedíci s priateľmi.
Výstavy v roku 1977
V roku 1977 sa v Piešťanoch konali tieto výstavy:
január 1977: Výstava obrazov z ateliéru Márie Šuľanovej. Výstava obrazov členov výtvarného
krúžku pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku. Miesto výstav: Malá scéna Ivana Krasku.
Od 27. januára do 20. februára 1977 bola Výstava obrazov členov výtvarného krúžku pri
Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch pod názvom: Mesto, v ktorom žijem.
Malá scéna Ivana Krasku.
V marci 1977 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená Výstava krojov z okolia Piešťan.
Trvala od 3. do 20. marca 1977.
V apríli 1977 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava: Lenin vo výtvarnom
umení.
V máji 1977 bola otvorená Výstava obrazov členov výtvarného strediska z Trenčína. Miesto
výstavy: Malá scéna Ivana Krasku.
Od 29. mája do 12. júna 1977 v Zimnej záhrade Balnea Palace bola XXII. výstava amatérskej
fotografie Západoslovenského kraja.
V dňoch 2. – 23. júna 1977 bola na Malej scéne Ivana Krasku výstava obrazov akademickej
maliarky Hildy Hillovej.
Dňa 15. júla 1977 bola v Balnea Palace vernisáž sochárskej výstavy „Socha piešťanských

parkov“.
Od 30. septembra do 2. októbra 1977 bola na Malej scéne Ivana Krasku inštalovaná výstava
ovocia.
Od 17. do 25. septembra 1977 bola v Zimnej záhrade Balnea Palace inštalovaná I. výstava
poštových známok.
V dňoch 9. – 11. septembra 1977 bola v II. Základnej deväťročnej škole na Rázusovej
ulici inštalovaná Veľká propagačná výstava drobných domácich zvierat. Výstavu usporiadal
Slovenský zväz drobnochovateľov, miestna organizácia Piešťany.
V novembri 1977 bola na Malej scéne Ivana Krasku výstava fotodokumentačného materiálu
„Cestou Veľkého októbra“.
Dňa 22. decembra 1977 bola na Malej scéne Ivana Krasku otvorená výstava amatérskej
fotografie Fotoklubu pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Piešťanoch.
Kultúrno-osvetová činnosť r. 1977
Obsahovou náplňou kultúrno-politickej a osvetovej činnosti v Piešťanoch v roku 1977 boli
uznesenia XV. zjazdu Komunistickej strany Československa, oslavy 60. výročia Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie a 55. výročia vzniku Zväzu sovietskych socialistických
republík. Takmer všetky kultúrno-osvetové akcie v roku 1977 sa zamerali k dôstojným
oslavám týchto významných výročí.
Dňa 25. novembra 1977 Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch schválila
jednotný plán kultúrno-osvetovej práce v Piešťanoch. Všetky kultúrno-osvetové zariadenia
v Piešťanoch v spolupráci so zložkami Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky,
závodmi, podnikmi, školami a telovýchovnými organizáciami sa na základe tohto plánu
snažili vytvoriť čo najpríjemnejší kultúrno-spoločenský oddych pre pracujúcich, mládež
a návštevníkov Piešťan.
Hlavné úlohy kultúrno-osvetovej činnosti roku 1977 v Piešťanoch sa týkali realizácie
XXII. Piešťanského festivalu, X. výstavy „Socha piešťanských parkov“, medzinárodných
sympózií, zabezpečenia dôstojných osláv 1. mája a Dňa víťazstva 9. mája 1977.
Mimoriadna pozornosť sa venovala Mesiacu československo-sovietskeho priateľstva,
v ktorom sa uskutočnili mnohé prednášky, výstavy, festivaly, súťaže, besedy, akadémie k 60.
výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 55. výročiu vzniku Sovietskeho zväzu.
Najvýznamnejšou kultúrnou inštitúciou v Piešťanoch je Kultúrne a spoločenské stredisko,
ktoré je hlavným usmerňovateľom kultúrno-osvetovej činnosti v Piešťanoch. V roku 1977
uskutočnilo 191 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 141.000 návštevníkov.
Okrem Kultúrno-spoločenského strediska v Piešťanoch významnou mierou na kultúrnoosvetovej činnosti sa v roku 1977 podieľali aj ďalšie kultúrne inštitúcie, hlavne Mestská
ľudová knižnica, Balneologické múzeum, kino Moskva, Ľudová škola umenia, Dom pionierov
a mládeže, Československé štátne kúpele, závodné kluby Revolučného odborového hnutia,
školy a dobrovoľné spoločenské organizácie.
Kultúrne a spoločenské stredisko
Najvýznamnejšou kultúrnou inštitúciou v Piešťanoch je Kultúrne a spoločenské stredisko,
ktoré je hlavným organizátorom a usmerňovateľom kultúrno-osvetovej činnosti v Piešťanoch.
V roku 1977 Kultúrne a spoločenské stredisko realizovalo celkom 191 úspešných podujatí,
ktoré zhliadlo 141.105 návštevníkov. V oblasti mimoškolskej vzdelávacej činnosti úspešné

boli vzdelávacie cykly Ľudových akadémií, ďalej to boli cykly zamerané na marxistickoleninskú filozofiu, na oslavy 60. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a 55.
výročia vzniku Sovietskeho zväzu. Z príležitosti významných výročí uskutočnili sa ďalšie
individuálne prednášky, ďalej prednášky zamerané na kriminalitu, prednášky zo zdravotníckej
osvety a pod. Veľmi hodnotná bola prednášková činnosť v rámci osláv Veľkej októbrovej
socialistickej revolúcie; prednášky boli navštevované vo veľkom počte a spestrované
krátkymi filmami. V oblasti mimoškolského vzdelávania majú dobrú tradíciu kurzy a to
hudobné, jazykové a praktické, ktoré v roku 1977 navštevovalo okolo 700 poslucháčov.
V oblasti záujmovej umeleckej činnosti pracovalo v roku 1977 celkom 19 záujmových
súborov a 11 záujmových krúžkov. Sú to najmä krúžky výtvarníkov a fotografov - amatérov,
ktoré pripravili niekoľko veľmi úspešných výstav.
Výstavná činnosť bola na vysokej úrovni, najmä tradičná sochárska výstava „Socha
piešťanských parkov“, ktorú videlo 64.850 návštevníkov a zúčastnilo sa 20 slovenských
výtvarníkov s 50 dielami.
Kultúrne a spoločenské stredisko v roku 1977 usporiadalo 17 výstav. V oblasti kultúrnospoločenských podujatí sa v roku 1977 uskutočnilo množstvo koncertov, divadelných
predstavení a ďalších podujatí.
Z významných akcií, ktoré reprezentujú naše mesto v celoštátnom meradle, boli XXII.
Piešťanský festival, medzinárodné výtvarné sympóziá, sochárska výstava „Socha
piešťanských parkov“, festival pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry. Tieto významné
kultúrno-spoločenské podujatia navštívilo v roku 1977 celkom 141.105 návštevníkov,
Kino Moskva
V januári 1977 prebiehal v kine Moskva Filmový festival pracujúcich – zimná časť. Bolo
premietnutých 11 predstavení za účasti 5.631 návštevníkov.
V mesiaci februári 1977 boli usporiadané Dni českého a slovenského filmu. Premietlo sa 9
filmov za účasti 2.515 návštevníkov.
V mesiaci marci 1977 prebiehala televízna súťaž „Vtipnejší vyhráva“, ktorú zabezpečil
národný podnik Tesla za účasti predstaviteľov mesta, pracovníkov Tesly a pozvaných hostí.
Ku všetkým významným výročiam a pamätným dňom bola vo vestibule kina prevedená
výzdoba a inštalované výstavy za spolupráce Balneologického múzea.
Zvýšená starostlivosť sa venovala zabezpečeniu a príprave Filmového festivalu pracujúcich
– letná časť. Premietlo sa 11 filmov. V Mesiaci československo-sovietskeho priateľstva
kino Moskva organizovalo festivaly a prehliadky sovietskych filmov k 60. výročiu Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie a 55. výročiu vzniku Sovietskeho zväzu. V mesiaci
septembri 1977 kino Moskva zabezpečilo v spolupráci s Mestským výborom Zväzu
protifašistických bojovníkov prehliadku filmov s protifašistickou tematikou.
V roku 1977bolo v kine Moskva 1.458 kinopredstavení. Počet návštevníkov kina bol 253.000
osôb. Tržby v roku 1977 činili 1,458.000 Kčs.
Mestská ľudová knižnica
V roku 1977 zamerala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch svoju názornú agitáciu
a výstavy na významné politické a kultúrne výročia a udalosti. V priestoroch knižnice
vyinštalovali 62 tematicky aktuálnych knižných výstav a zhotovili 35 nástenných novín
k významným výročiam a udalostiam.

Veľmi účinnou a obľúbenou kolektívnou formou práce s knihou sa stali besedy za účasti
autorov.
V roku 1977 Mestská ľudová knižnica usporiadala besedy s Kňažkom, Kováčikovou,
Dušekom, autorské besedy s E. Gašparovou, O. Záhradníkom, J. Beňom, J. Repkom. Ďalej
bola beseda s redaktorom „Sveta socializmu“ J. Blažejom, beseda o knihe O. Alexejeva
„Horúce nábojnice“ s prekladateľkou K. Slobodníkovou.
Z príležitosti Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva bola beseda so šiestimi
sovietskymi spisovateľmi – prekladateľmi. Na besedách sa zúčastnilo 1.382 pionierov
a zväzákov. V roku 1977 mala Mestská ľudová knižnica v Piešťanoch 5.978 čitateľov. K 31.
decembru 1977 stav výpožičiek bol 218.000. Knižný fond sa v roku 1977 zvýšil o 5.792
zväzkov a jeho celkový stav k 31. decembru 1977 bol 68.929 knižničných jednotiek.
Náklady na Mestskú ľudovú knižnicu v Piešťanoch boli v roku 1977 372.200 Kčs; z toho
príspevok Mestského národného výboru v Piešťanoch bol 335.500 Kčs. Tržby od čitateľov
boli 35.200 Kčs.
Balneologické múzeum
Balneologické múzeum v Piešťanoch uskutočnilo v roku 1977 množstvo podujatí, hlavne
v expozícii Robotníckeho hnutia a dejín Komunistickej strany Československa.
V múzejníckej činnosti bolo roku 1977 zberom a kúpou získaných 524 predmetov. Na ich
nákup sa použilo 20.000 Kčs. Múzeum opatruje zbierkové fondy, ktorých hodnota je okolo
20,000.000 Kčs.
Vo výskumníckej činnosti Balneologické múzeum uskutočňovalo výskumnú činnosť v troch
spoločenských odvetviach a to v balneológii, etnografii a v ochrane prírody. Významná bola
v roku 1977 aj kultúrnovýchovná činnosť Balneologického múzea. Prednášková činnosť sa
zamerala na šírenie osvety medzi mládežou a kúpeľnými pacientami. Prednášky a besedy
sa uskutočňovali v Dome pionierov a mládeže a v klubovni Socialistického zväzu mládeže,
pre pacientov sa prednášalo v jednotlivých liečebných domoch. V expozíciách múzea
a v Pamätnej izbe Ivana Krasku bol podaný odborný výklad 135 krát, mimo múzea bolo 29
akcií za účasti 1450 osôb.
V oblasti ochrany životného prostredia a prírody sa uskutočnilo viac akcií, hlavne s mládežou
a 51 študentov bolo získaných do organizácie Ochrany prírody. V publikačnej činnosti bolo
uverejnených 10 článkov s odbornou a politicko-historickou tematikou v časopise Piešťany
a po jednom článku v časopisoch Múzeum, Krásy Slovenska a Slovenské kúpele.
Balneologické múzeum venovalo veľkú pozornosť aj výstavám. Výstavy sa konali vo
výstavnej miestnosti v kine Moskva. Z nich najvýznamnejšie boli: Víťazný február,
Socialistická krajinomaľba, Piešťany kedysi a dnes, Z histórie kúpeľov a mesta, 60 rokov
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Celková návštevnosť na výstavách bola 12.817
osôb neplatiacich.
Pracovníci múzea poskytovali metodickú pomoc školám i jednotlivcom dodaním
dokumentačných fotomateriálov, vypracovaním scenárov pre výstavy, recenzovaním
odborných diplomových prác študentov.
Balneologické múzeum v Piešťanoch, Pamätnú izbu Ivana Krasku a lokalitu DucovéKostolec navštívilo celkom 30.056 platiacich a 2.159 neplatiacich osôb. Okrem toho
expozície Balneologického múzea navštívilo 7.630 zahraničných hostí. Príjmy zo vstupného
činili 27.449 Kčs.

Telovýchova a šport
V roku 1977 vyvíjalo v Piešťanoch telovýchovnú a športovú činnosť sedem telovýchovných
jednôt. Spolu mali okolo 3.350 členov a 30 oddielov.
V roku 1977 dosiahli tieto telovýchovné jednoty a oddiely významnejšie športové výsledky:
Volejbalový oddiel telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany usporiadal pri príležitosti 32.
výročia oslobodenia Piešťan Sovietskou armádou volejbalový turnaj žien. Víťazom turnaja
sa stalo družstvo žien Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.
Významné športové úspechy dosiahol tenisový oddiel telovýchovnej jednoty Kúpele
Piešťany. Zmiešané družstvo žiakov sa stalo majstrom Slovenskej socialistickej republiky
a na preboroch Československa získalo tretie miesto. Družstvo dorastencov obsadilo 2. miesto
na majstrovstvách Slovenskej socialistickej republiky a na majstrovstvách Československej
socialistickej republiky získalo tretie miesto. Družstvo dospelých obsadilo v Slovenskej
národnej lige 4. miesto.
Basketbalisti telovýchovnej jednoty Družba Piešťany si vybojovali účasť v 2. basketbalovej
lige.
Roku 1977 nohejbalový oddiel telovýchovnej jednoty Kúpele Piešťany zvíťazil v krajskom
i v celoštátnom finále.
X. ročník mestskej futbalovej ligy roku 1977 priniesol víťazstvo mužstvu z Chirany, druhé
miesto obsadilo mužstvo Kúpele Piešťany, tretie skončilo mužstvo Tesly I. Jazdecký zväz
Slovenského ústredného výboru telesnej výchovy a Jazdecký oddiel telovýchovnej jednoty
Tesla Piešťany usporiadali v dňoch 10. – 12. júna 1977 jazdecké preteky v Piešťanoch.
Preteky boli majstrovstvami Slovenskej socialistickej republiky dorastu v skokoch a drezúre
a VII. ročníkom Ceny Piešťan dospelých.
V ľahkej atletike najúspešnejší pretekári v roku 1977 boli Anton Javorka, Ing. Alexander
Murín, Jaroslav Ziel, Peter Minarech, všetci z telovýchovnej jednoty Družba Piešťany. Boli
úspešní na III. ročníku vytrvalostného behu o „Štít oslobodenia Brezovej pod Bradlom“, na
pretekoch v Detve a v Květnej.
Vynikajúcim plavcom v Piešťanoch je Peter Ondris, učeň 2. ročníka piešťanskej Tesly. Na
majstrovstvách Slovenska seniorov zvíťazil na 100 m prsia časom 1:12,8.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa konal v Piešťanoch XII. ročník „Piešťanských
hier v ľahkej atletike pionierov“. Za účasti asi 2.500 divákov súťažilo 300 pretekárov
v siedmich ľahkoatletických disciplínach. Po slávnostnom nástupe preteky otvoril
podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Igor Kováčik. Víťazom XII.
ročníka Piešťanských hier v ľahkej atletike pionierov sa stala IV. Základná deväťročná škola
na Holubyho ulici.
Piešťanskí kolkári získali roku 1977 titul majstra Západoslovenského kraja.
XVIII. ročník Ceny Slovenska
XVIII. ročník medzinárodných motocyklových a automobilových pretekov Ceny Slovenska
sa konal dňa 15. augusta 1977. Šesť pretekov v rôznych kubatúrach, dve motocyklové a štyri
z kategórie áut, sledovalo 50.000 divákov. Motoristi zo 14 krajín im pripravili veľmi pekné
zážitky, počasie bolo príjemné, boje dramatické a tak XVIII. ročník Ceny Slovenska sa
zaradil medzi najkrajšie v kronike bojov na piešťanskom okruhu. V troch kategóriách sa
bojovalo za medzinárodnej účasti. Hrali sa tri hymny: maďarská na počesť víťaza v triede
do 250 ccm Jánosa Drápala, československá na počesť víťaza v triede do 350 ccm, keď

stál na najvyššom stupni Peter Baláž a talianska v kategórii cestovných automobilov, kde
zvíťazil Talian Martino Finotto.
Celkové výsledky: v triede do 250 ccm prvé miesto obsadil Drápal z Maďarska na stroji
Yamaha časom 32:14,5 min., druhé miesto B. Staša z Československa časom 32:26,6 min.,
tretie miesto J. Cecotto z Venezuely na stroji Yamaha časom 33:04,4 min. Priemerná rýchlosť
víťaza bola 152,7 km/hod.
Trieda do 350 ccm bola najdramatickejšia. Prvé miesto si vybojoval Peter Baláž
z Československa na stroji Yamaha časom 34:35,1 min., druhé miesto Peletier z Talianska
na stroji Yamaha časom 35:11,6 min., tretie miesto Hartmann z Rakúska na stroji Yamaha
časom 35:15,3 min. Priemerná rýchlosť bola 158,8 km/hod.
Tretie medzinárodné preteky boli vyvrcholením dňa. V triede A5 – športové cestovné
automobily prvú cenu získal Martino Finotto z Talianska na stroji Ford Escort časom
24:50,8 min., druhé miesto Rabl z Rakúska na stroji Porsche 3.000 časom 25:14,8 min.,
tretie miesto obsadil Velkoborský z Československa na stroji Kavalier Klimax časom
26:29,4 min. So športovými automobilmi boli na štarte aj naši pretekári v B6 – dvojmiestne
pretekárske automobily.
Vo formule škodoviek – národná súťaž, prvé miesto obsadil Sobčak z Dobroslavíc časom
30:30,6 min., druhé miesto Štádler z Plzne časom 30:32,4 min., tretie miesto Lepka
z Moravskej Třebovej časom 30:35,5 min. Priemerná rýchlosť bola 129,7 km/hod.
V pretekárskych automobiloch F Ester prvé miesto si vybojoval Valovič z Bratislavy časom
27:11,9 min., druhé miesto Jílek z Prahy časom 27:14,8 min., tretie miesto Surovka z Ostravy
časom 27:34,7 min. Priemerná rýchlosť bola 145 km/hod.
Na cestovných automobiloch sa dosiahli tieto výsledky: prvé miesto obsadil Vojtěch z Liberca
časom 27:56,0 min., druhé miesto získal Brunclík z Mladej Boleslavi časom 28:06,5 min.,
tretie miesto Tomášek z Liberca časom 28:07,9 min. Priemerná rýchlosť bola 137,6 km/hod.
Počas pretekov bolo priaznivé počasie a nedošlo k vážnejšiemu úrazu.
Cyklistická štafeta
V dňoch 27. – 28. augusta 1977 sa uskutočnil VII. ročník cyklistickej štafety Po stopách
Slovenského národného povstania. Štafetu zorganizoval Mestský výbor Socialistického
zväzu mládeže v Piešťanoch a smerovala po trase Piešťany – Martin a späť. Trasa merala
175 km. V Martine piešťanských zväzákov privítali funkcionári Mestského výboru
Socialistického zväzu mládeže v klube Závodnej organizácie Socialistického zväzu mládeže
pri Divadle Slovenského národného povstania. Po vzájomnej výmene upomienkových
darčekov nasledovalo posedenie pri hudbe spolu s účastníkmi behu K srdcu Slovenského
národného povstania zo Sovietskeho zväzu.
Druhá etapa končila v Piešťanoch, kde účastníci štafety položili 33 karafiátov k pomníku
Slovenského národného povstania. Po pietnom akte odovzdali potom štafetový kolík
so stuhami zo štafetových miest zástupcovi Mestského výboru Komunistickej strany
Československa súdruhovi Emilovi Fričovi, ktorý sa poďakoval mládeži za udržiavanie
ideí, za ktoré bojovali naši otcovia v Slovenskom národnom povstaní.
Umelá ľadová plocha
Dňa 30. októbra 1977 odovzdali v Piešťanoch do užívania umelú ľadovú plochu. Pred
slávnostným aktom otvorenia bola v Interhoteli Magnólia slávnostná schôdza hokejového

oddielu telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany.
Úvodný prejav predniesol predseda hokejového oddielu Jozef Gubala, potom prehovoril
predseda telovýchovnej jednoty Tesla Piešťany Viktor Hrabovský. Po ich prejave vystúpili
v príhovoroch predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman
a predseda Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska Rudolf Pinťa.
Schôdza hokejového oddielu s konala pri príležitosti 40. výročia založenia hokeja
v Piešťanoch. Zúčastnili sa jej aj čelní predstavitelia Zväzu ľadového hokeja a Ústredného
výboru československej telesnej výchovy na čele s predsedom zväzu Dr. Zdenkom Andrštom.
Dňa 30. októbra 1977 večer sa zišli hostia a stovky priaznivcov hokeja na slávnostnom
otvorení prevádzky ľadovej plochy. Predseda Mestského národného výboru v Piešťanoch
Viliam Herman prestrihol pásku a tým dal do užívania verejnosti umelú ľadovú plochu
v Piešťanoch. Na ľadovej ploche bol odohratý prvý medzinárodný zápas s reprezentačným
národným mužstvom Maďarska. Zvíťazili sme 15 : 0.
40 ročná tradícia ľadového hokeja v Piešťanoch dostala priaznivé podmienky pre úspešný
rozvoj tohto zimného športu v Piešťanoch hlavne medzi mládežou.
Silvestrovský beh 1977
XIII. ročník Silvestrovského behu roku 1977 usporiadali Krajský dom pionierov a mládeže
v Trnave, Dom pionierov a mládeže, Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže
a atletický oddiel telovýchovnej jednoty Družba v Piešťanoch.
Štart XIII. ročníka Silvestrovského behu bol dňa 30. decembra 1977 o 14.30 hod., keď na
1.200 m dlhú trať vybehli ako prvá kategória pionieri. O 17.00 hod. postupne odštartovali
kategórie dorasteniek, žien, mužov – míliarov a kategória mužov – vytrvalcov.
XIII. ročníka Silvestrovského behu sa zúčastnilo vyše 350 pretekárov. Po prvý raz sa
zúčastnili aj poľskí atléti z Katowíc.
V kategórii pionieri prvý bol Koenig z Katowíc, spomedzi pionierok prvé miesto si
vybojovala Schillerová z Dubnice. V kategórii mladších dorasteniek prvá bola Jakubowská
z Katowíc, u starších dorasteniek Majkowá, tiež z Katowíc. U mladších dorastencov prvé
miestžo získal Jakob zo Slavoja Bruntál, u starších dorastencov Molák z Kysuckého Nového
Mesta. U mužov – míliarov prvý bol D. Lazor z Košíc, v kategórii mužov – vytrvalcov M.
Bečka z Dukly Banská Bystrica.
Súťaž pionierskych družstiev o „Pohár časopisu Kamarát“ vyhrali chlapci Spartaku Dubnica.
Preteky prebiehali za chladného počasia.
Lesný beh
Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch zorganizoval pod patronátom Mestského výboru
Zväzu československo-sovietskeho priateľstva už XIII. ročník Lesného behu Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie z príležitosti osláv 60. výročia Veľkého októbra.
Dňa 28. októbra 1977 o 14.30 hod. sa na štarte zišlo 200 pretekárov z celého okresu. Na
prvom mieste sa umiestnili: žiaci základných deväťročných škôl – Marta Julínyová, Základná
deväťročná škola Piešťany – Banka.
Dorastenky 900 m: 1. Anna Varačková, Gymnázium Piešťany, 2. Eliška Vlčanová –
Lokomotíva Hlohovec, 3. Mária Pavlovičová – Lokomotíva Hlohovec.
Dorastenci 1.800 m: 1. Ľubomír Okrucký – Gymnázium Piešťany, 2. Edo Kučkovský –
Závod valivých ložísk Žilina, 3. Juraj Vavro – Gymnázium Piešťany.

Muži 2.700 m: 1. Pavol Košinár – Gymnázium Piešťany, 2. Stanislav Bachratý – Slávia
Trnava, 3. Karol Gálik – Pedagogická fakulta Trnava.
Nový názov
V roku 1977 bola telovýchovná jednota ŠK Piešťany premenovaná na telovýchovnú jednotu
Družba Piešťany.
Žatva na JRD Družba
Žatva na Jednotnom roľníckom družstve Družba Piešťany sa začala 13. júla 1977. Okrem
siedmich vlastných kombajnov pracovali tu aj tri kombajny zo strojnotraktorovej stanice
Piešťany. Ďalších šesť kombajnov s osádkami prišlo zo Žďáru nad Sázavou. Jeden domáci
kombajn obsadila v rámci družby osádka z Nemeckej demokratickej republiky.
Žatva na Jednotnom roľníckom družstve Družba v Piešťanoch trvala 10 dní. Za ten čas
zožali pšenicu na 620 ha a jačmeň na 445 ha.
Ešte v priebehu žatvy odviezli družstevníci do štátnych skladov 85 vagónov prvotriednej
pšenice a 124 vagónov jačmeňa, čím splnili plán dodávok obilia na 100,5 %.
V žatve na Jednotnom roľníckom družstve Družba Piešťany v roku 1977 priemerné výnosy
pšenice boli 64,38 q, jačmeňa 54,47 q z hektára. Týmito výsledkami sa žatva na Jednotnom
roľníckom družstve Družba Piešťany zradila za druhú najlepšiu v histórii družstva.
Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany
V roku 1977 malo Jednotné roľnícke družstvo Družba Piešťany 343 stálych pracovníkov
a hospodárilo na výmere 2.671 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho bolo 2.490 ha ornej pôdy.
Hektárové výnosy družstva v roku 1977 boli tieto: pšenica dala na výmere 620 ha v priemere
64,38 q na hektár, jačmeň na výmere 445,3 ha dal 54,47 q na hektár. Z odrôd pšenice
najvýnosnejšia bola sovietska odroda Jubilejná.
V roku 1977 Jednotné roľnícke družstvo Družba v Piešťanoch dorobilo 39.571 q pšenice
ozimnej v hodnote 6,757.670 Kčs, 24.254 q jačmeňa v hodnote 3,395.616 Kčs, 22.064 q
kukurice na zrno v hodnote 3,309.675 Kčs, 900 q zemiakov v hodnote 36.000 Kčs, 105.945
q cukrovej repy v hodnote 2,648.650 Kčs. Hodnota celkovej produkcie rastlinnej výroby
v roku 1977 bola 21,883.878 Kčs. Do nákupných skladov družstvo odovzdalo 21.402 q
obilnín, pričom plán dodávok splnilo na 102,4 %.
V živočíšnej výrobe družstvo v roku 1977 dorobilo 2,188.905 l mlieka, 3.054 q hovädzieho
mäsa, 5.685 q bravčového mäsa. Celková hodnota živočíšnej produkcie bola 772.392 Kčs
na 100 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Celkové výnosy družstva v roku 1977 činili spolu
48,460.000 Kčs, náklady 38,842.000 Kčs. Priemerná mesačná mzda pracovníkov družstva
v roku 1977 bola 2.418 Kčs.
Na znak uznania vynikajúcich výsledkov na úseku obilninárstva obdržalo Jednotné roľnícke
družstvo Družba v Piešťanoch na celoslovenských dožinkách v Nitre vysoké vyznamenanie
„Rad práce“ udelené prezidentom republiky. Rad práce Jednotnému roľníckemu družstvu
Družba v Piešťanoch odovzdal predsedovi družstva Ing. Martinkovičovi vedúci delegácie
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády Československej
socialistickej republiky, predseda vlády Československej socialistickej republiky Lubomír
Štrougal pri príležitosti XII. národných dožiniek v Nitre 27. augusta 1977.

Finančné hospodárenie MsNV v Piešťanoch za rok 1977
Príjmy Mestského národného výboru v Piešťanoch v roku 1977 boli 49,508.000 Kčs; druhy
príjmov boli tieto: dane a poplatky 1,601.000 Kčs, príjmy z činnosti rozpočtových organizácií
8,986.000 Kčs, plánované a mimoriadne dotácie spolu 15,141.000 Kčs, subvencie 10,474.000
Kčs, prevody z fondu rozvoja a rezerv 11,108.000 Kčs, doplnkové príjmy 2,156.000 Kčs,
združené prostriedky 1,943.000 Kčs.
Výdavky Mestského národného výboru v Piešťanoch za rok 1977 činili celkom 48,828.000
Kčs. Plnenie rozpočtu výdavkov bolo nasledovné: neinvestičné výdavky – stavebníctvo
85.000 Kčs, doprava 7,539.000 Kčs, školstvo 8,182.000 Kčs, kultúra 1,275.000 Kčs, vnútorná
správa 4,253.000 Kčs, práca a sociálne veci 747.000 Kčs, miestne hospodárstvo 12,498.000
Kčs, útvar hlavného architekta 189.000 Kčs, všeobecná pokladničná správa 40.000 Kčs,
akcia zveľaďovanie 124.000 Kčs. Neinvestičné výdavky spolu boli 34,932.000 Kčs.
Investície v roku 1977: stavebníctvo 1,928.000 Kčs, vnútorná správa 1,455.000 Kčs,
miestne hospodárstvo 1,439.000 Kčs, komplexná bytová výstavba 1,800.000 Kčs, akcia
zveľaďovanie 4,897.000 Kčs. Investičné výdavky spolu boli 11,519.000 Kčs.
Prídely a príspevky v roku 1977činili 2,377.000 Kčs. Z tejto sumy pripadlo na Kultúrne
a spoločenské stredisko 1,188.000 Kčs, na Mestskú ľudovú knižnicu 336.000 Kčs,
Balneologické múzeum 472.000 Kčs, Komunálne služby 192.000 Kčs, spoločenské
a telovýchovné organizácie 189.000 Kčs.
Obchod a cestovný ruch roku 1977
Maloobchodný obrat v obchodných organizáciách na území mesta Piešťany v roku 1977 bol
tento:
Avana 1,934.000 Kčs, Benzinol 35,000.000 Kčs, Domáce potreby 49,037.000 Kčs, Drobný
tovar 25,175.000 Kčs, Drogérie 20,137.000 Kčs, Jednota spotrebné družstvo 25,574.000
Kčs, Klenoty 14,285.000 Kčs, Kara – Kožušiny 9,505.000 Kčs, Obuv 29,401.000 Kčs,
Očná optika 1,123.000 Kčs, Otex – obchod s odevom 30,084.000 Kčs, Otex – obchod
s textilom 77,181.000 Kčs, Zdroj 188,812.000 Kčs, Slovakia 1,587.000 Kčs, Slovenská
kniha 3,163.000 Kčs, Opus – hudobniny 910.000 Kčs, Zelenina 23,092.000 Kčs, Krištáľ
2,603.000 Kčs, Tuzex 12,705.000 tuzexových korún.
Kúpeľná sezóna v roku 1977 bola dobrá. V zariadeniach Československých štátnych
kúpeľoch bolo v roku 1977 ubytovaných 27.936 osôb, v rekreačných strediskách 31.624,
v Čedoku 13.171, v Charitnom domove 894, vo Vojenskom kúpeľnom ústave 1.441 osôb,
v Reštauráciach a jedálňach 22.771 osôb, v Interhoteli Eden 5.781 osôb, v Magnólii 16.988
osôb, v Lodenici 25.576 osôb, v Autocampingu 14.955 osôb.
Hospodárske výsledky piešťanských podnikov roku 1977
Priemyselné závody a podniky na území mesta Piešťany dosiahli v roku 1977 tieto
hospodárske výsledky:
Tesla národný podnik Rožňov, závod Piešťany splnil výrobu tovaru v roku 1977 na 100,3
% a jeho výkony dosiahli sumu 299,053.000 Kčs. Chirana národný podnik Vrbovská cesta
úlohy vo výrobe splnil na 100 % v hodnote 119,407.000 Kčs. Chirana – export splnila úlohy
na 103,4 % v hodnote 596,280.000 Kčs. Mlyny a cestovinárne splnili plán výroby na 102,1
% a hodnota tovaru činila 128,078.000 Kčs. Povodie Váhu splnilo svoje úlohy na 101,5 %
v hodnote 70,265.000 Kčs, Československá automobilová doprava na 103,1 % (26,236.000

Kčs), Lesný závod na 108,1 % (32,785.000 Kčs), Zlatokov na 100,9 % (32,130.000 Kčs),
Zornica na 100,5 % (23,754.000 Kčs), Západoslovenské pekárne na 101,5 % (32,201.000
Kčs), Tvorba na 100,2 % (12,441.000 Kčs), Drevovýroba na 106,9 % (3,683.000 Kčs),
Piešťanka na 104,8 % (4,282.000 Kčs), Elektrokov na 98,4 % (6,504.000 Kčs), Vkus na 104,9
% (14,038.000 Kčs), Milex na 100,8 % (28,162.000 Kčs), Rozvoj na 100,4 % (5,623.000
Kčs), Kovovýroba na 101,8 % (7,435.000 Kčs), Západoslovenské pekárne, cukrársky závod
na 109,8 % (7,049.000 Kčs).
Svoje plánované úlohy splnili na rok 1977 aj ostatné závody na území Piešťan.
Komunálne služby
Komunálne služby mesta Piešťany splnili svoje plánované úlohy na rok 1977 na 100,7 %.
Výkony Komunálnych služieb dosiahli v roku 1977 sumu 16,464.000 Kčs. Z toho tržby od
obyvateľstva činili 10,668.000 Kčs. Náklady boli 14,507.000 Kčs. Zisk bol 1,907.000 Kčs.
V roku 16977 boli zriadené i nové služby a to písmomaliarstvo a fotokolor. Najlepšie
výsledky dosiahli tieto strediská: záhrada, údržba, expresná čistiareň, kaderníctvo, kozmetika
a pedikúra. V prevádzkárňach Komunálnych služieb bolo v roku 1977 vyprané 349 ton
prádla a vyčistené 134 ton šatstva. V skleníkoch za Bodonou dopestovali Komunálne služby
v roku 1977 317.000 kusov rezaných kvetov.
Technické služby mesta Piešťany
Technické služby mesta Piešťany aj v roku 1977 zabezpečovali plnenie úloh na úseku
čistenia mesta, uskutočňovali pravidelný odvoz odpadkov, starali sa o parky a sady, verejné
osvetlenie, kúpalisko, minigolf, saunu, zimný štadión, prevádzku tržnice a iné služby. Značná
časť výdavkov pripadla na udržiavanie parkov a sadov, verejných priestranstiev, zelene,
verejného osvetlenia. Plocha udržiavanej zelene bola v roku 1977 celkom 97 hektárov.
V roku 1977 sa previedla rekonštrukcia trhovišťa nákladom 606.000 Kčs.
Materiálové výdavky Technických služieb mesta Piešťany v roku 1977 činili 7,084.100 Kčs,
tržby 2,310.000 Kčs, z toho od obyvateľstva 1,474.000 Kčs.
Akcia „zveľaďovanie“
V rámci akcie „zveľaďovanie“ dosiahli sa v roku 1977 tieto výsledky:
Investičná časť akcie „zveľaďovanie“: bolo odpracovaných celkove 33.265 brigádnických
hodín a pri vynaložení 4,863.800 Kčs finančných nákladov bola vytvorená hodnota
diela 7,202.000 Kčs. Previedla sa úprava autobusového nástupišťa, výstavba miestnych
komunikácií a chodníkov v parku, výstava umelej ľadovej plochy, úprava námestia
Duklianskych hrdinov a výstavba materskej školy na Ružovej ulici.
Niektoré akcie a to predajňa Domáce potreby, materská škola v X. okrsku, výstavba
hádzanárskych ihrísk, výstavba volejbalových ihrísk, neboli v roku 1977 ukončené a prešli
do budúceho roku.
V neinvestičnej časti akcie „zveľaďovanie“ bolo odpracovaných 2,184.449 brigádnických
hodín a pri vynaložení sumy 1,788.500 Kčs bola vytvorená hodnota diela v sume 29,527.573
Kčs. Previedli sa tieto akcie: oprava ciest a chodníkov, úprava a čistenie potokov, budovanie
a oprava ihrísk, údržba a úprava verejných priestranstiev a zelene, budovanie nových parkov,
úprava vonkajšieho vzhľadu verejných budov, údržba bytového fondu, polievanie kvetov
a sústavné udržiavanie čistoty, stromy a porasty – ich ošetrenie. Na brigádnickej činnosti

v priebehu roku 1977 sa zúčastnilo celkove 47.532 brigádnikov a 49 závodov, z ktorých
treba uviesť Technické služby mesta Piešťany, Povodie Váhu, Československé štátne kúpele,
domovú správu, Potraviny, Teslu, Československé pekárne, Štátne cesty a masové zložky ako
Mestský výbor Socialistického zväzu mládeže, Mestský výbor československo-sovietskeho
priateľstva, Poľovnícke združenie „Hlucháň“, Zväz invalidov, Zväz drobnochovateľov,
z telovýchovných jednôt najmä telovýchovná jednota Družba, telovýchovná jednota Tesla,
telovýchovná jednota Bezovec a Družstevník Banka.
Stavby v roku 1977
V roku 1977 sa i naďalej pokračovalo vo výstavbe Domu umenia, penziónu ústrednej
liečebnej starostlivosti Revolučného odborového hnutia a budovy spojov pri pošte. V roku
1977 Komunálne služby mesta Piešťany ukončili výstavbu skleníka v Bodone a rekonštrukciu
kotolne. Technické služby mesta Piešťany ukončili výstavbu skladu v hospodárskom dvore.
V roku 1977 sa dokončila výstavba sídliska Sihoť a pokračovalo sa vo výstavbe sídliska pri
Váhu. Pristúpilo sa k výstavbe týchto objektov: výstavba stredotlakovej kotolne pre všetky
etapy sídliska triedy Obrancov mieru, prístavba ďalších tried Strednej hotelovej školy;
Kovovýroba začala výstavbu výrobných objektov a výstavbu skladového hospodárstva II.
etapa. Tvorba, ľudové výrobné družstvo v Piešťanoch pristúpilo k rekonštrukcii sociálneho
zariadenia v k výstavbe skladového hospodárstva na Bratislavskej ulici. Strojnotraktorová
stanica, prevádzka v Piešťanoch začala roku 1977 výstavbu opravárenskej haly pre bágre
na Vrbovskej ceste. Ďalej pristúpilo sa k výstavbe uhoľných skladov na Vrbovskej ceste,
k výstavbe predajne potravín typu P120 v Orviskom kúte, k výstavbe autoservisnej opravovne
na Žilinskej ulici. Povodie Váhu začalo roku 1977 s výstavbou materskej školy pre 60 detí
na Sihoti.
V akcii „zveľaďovanie“ a to v jej investičnej časti sa previedli tieto akcie: úprava autobusového
nástupišťa, výstavba miestnych komunikácií a chodníkov v parku, umelá ľadová plocha,
úprava námestia Duklianskych hrdinov a materská škola na Ružovej ulici.
V roku 1977 sa postavilo 219 bytov, z toho počtu pripadlo na komunálnu výstavbu 75
bytov, na družstevnú 70, na svojpomocnú družstevnú výstavbu 20, na individuálnu bytovú
výstavbu 54 bytov.
Rozostavených bytových jednotiek bolo 262, z toho 96 bytov v komunálnej, 48 v družstevnej,
54 bytov v podnikovej bytovej výstavbe. V svojpomocnej družstevnej výstavbe bolo
rozostavených 18 bytov, v individuálnej bytovej výstavbe 46.
K 31. decembru 1977 malo Stavebné bytové družstvo v Piešťanoch 3.666 členov. Z toho
bolo 2.074 bývajúcich a 1.592 na byt čakajúcich členov. V roku 1977 bolo na Mestskom
národnom výbore v Piešťanoch 578 žiadostí o pridelenie bytu.
Trojčatá v Piešťanoch
Dňa 29. decembra 1976 sa narodili manželom Michalovi Machovičovi a Márii rodenej
Hlaváčovej trojčatá. Rodičia bývali v mestskej časti Banka, po narodení trojčat sa
presťahovali do nového bytu na Leninovej ulici.
Dňa 19. marca 1977 bolo slávnostné uvítanie trojčat – Kataríny, Jany a Márie do života
na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch. Na slávnostnom uvítaní boli prítomní
podpredsedníčka Okresného národného výboru v Trnave súdružka Štefunková, ďalej
Blahová, inšpektorka Okresného zboru pre občianske záležitosti, Viliam Herman, predseda

Mestského národného výboru v Piešťanoch, pracovník Ministerstva práce a sociálnej
starostlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorý odovzdal rodičom vkladné knižky
na mená trojčat. Trojčatá sú zdravé a sú prvé v Piešťanoch.
Beseda
Z príležitosti Dňa učiteľov uskutočnila sa na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch dňa
30. marca 1977 spoločná beseda s vybranými pedagógmi z miestnych škôl s funkcionármi
Mestského národného výboru v Piešťanoch. Prítomných bolo 25 pedagógov, za Okresný
národný výbor Trnava bol prítomný školský inšpektor Jozef Janáček a štyria funkcionári
Mestského národného výboru v Piešťanoch.
20 rokov „Piešťanky“
Dňa 29. marca 1977 oslavovala Piešťanka, výrobné družstvo v Piešťanoch, svoje 20 ročné
jubileum.
Dňa 29. marca 1957 bolo v Piešťanoch založené nové družstvo pod názvom Výšivkárske
družstvo Piešťanka, do ktorého sa zapojilo 50 pracovníčiek a krajčíriek. Hlavnou výrobou
družstva bola ľudová výšivka.
V roku 1968 pracovalo v družstve už 150 členov a dosiahlo celkové výkony 3,872.000
Kčs. V roku 1972 sa začalo s výstavbou moderného závodu a správnej budovy. V nových
priestoroch pracuje Piešťanka od januára 1975.
V roku 1977 mala Piešťanka 347 pracovníkov a jej výkony predstavovali 25,137.000
Kčs. Nové výrobné priestory umožnili zabezpečovať rozvoj iniciatívy a vytvárať dobré
podmienky pre socialistické súťaženie. V družstve sa začali vytvárať brigády socialistickej
práce, ktorých v roku 1977 bolo 10.
Predsedom výrobného družstva Piešťanka je Valér Pyšný.
Beseda so spisovateľkou
Koncom marca 1977 v rámci Mesiaca knihy sa uskutočnila beseda so spisovateľkou Eleonórou
Gašparovou. Besedu zorganizoval Dom pionierov a mládeže v spolupráci s Mestskou
ľudovou knižnicou a Kultúrnym a spoločenským strediskom v Piešťanoch. Beseda pionierov
so spisovateľkou prebiehala srdečne, spisovateľka hovorila veľmi zaujímavo o svojej práci
a redakčnej činnosti v edícii Mladé letá.
Seminár kozmetickej chémie
V dňoch 14. a 15. apríla 1977 v rekreačnej chate Duslo Šaľa na Sĺňave sa konal 23.
seminár kozmetickej chémie. Usporiadala ho Československá spoločnosť chemická pri
Československej akadémii vied v Prahe v spolupráci so Slovenskou farmaceutickou
spoločnosťou.
Seminára sa zúčastnilo 125 odborných lekárov, farmaceutov, výrobcov liečív a kozmetiky
z celej republiky i niekoľkí zo zahraničia.
Návšteva
Dňa 2. mája 1977 navštívil Piešťany generálny konzul Rumunskej socialistickej republiky
v Bratislave Karol Kozma. Pri príležitosti stého výročia vzniku rumunského štátu položil
vence k pamätníku rumunskej armády na Žilinskej ceste. Pietneho aktu sa zúčastnil predseda

Okresného národného výboru v Trnave Jozef Tomašovič, vicekonzul E. Lazar, predseda
Mestského národného výboru v Piešťanoch Viliam Herman, predstavitelia Mestského
výboru Komunistickej strany Slovenska, Mestského výboru Národného frontu Slovenskej
socialistickej republiky, Mestského národného výboru, členovia Zboru pre občianske
záležitosti a žiaci piešťanských škôl.
V roku 1977 bola prevedená nová úprava okolia pomníka Rumunskej armády na Žilinskej
ceste.
V. festival pôvodnej rozhlasovej hry
Na Malej scéne Ivana Krasku prebiehal od 2. do 7. mája 1977 V. festival pôvodnej
slovenskej rozhlasovej hry. Účastníkov V. festivalu privítal Ján Tosecký, námestník riaditeľa
Československého rozhlasu. Na festivale odznelo 12 hier pre dospelých a 10 hier pre deti
a mládež.
V kategórii hier pre dospelých zvíťazila hra Petra Kováčika Viadukt. Hlavnú cenu v kategórii
hier pre deti a mládež udelila porota Jánovi Uličianskemu za hru Tik-tak.
Mestský národný výbor v Piešťanoch na návrh poroty, ktorú menovala Rada Mestského
národného výboru, udelil Cenu mesta Piešťan Leopoldovi Slovákovi za hru Via Veneto. Na
festivale pri vyhodnotení bol prítomný riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
docent Dr. Pavol Kováč. Z Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky bol
prítomný súdruh Paluch a riaditeľ Slovenského národného divadla Ján Kákoš.
Počas festivalu boli prítomní zástupcovia združených rozhlasových staníc z Maďarska,
Bulharska, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky a Juhoslávie.
Sympózium o termografii v lekárstve
V dňoch 19. a 20. mája 1977 konalo sa na Malej scéne Ivana Krasku v Piešťanoch Sympózium
o termografii v lekárstve. Toto významné vedecko-odborné podujatie bolo prvé svojho
druhu na Slovensku. Sympózium usporiadala Slovenská lekárska spoločnosť v spolupráci
s Vysokou školou chemicko-technologickou v Pardubiciach a Slovenskou rádiologickou
spoločnosťou.
Na sympóziu sa zúčastnili všetci poprední odborníci pracujúci v termografii v Československej
socialistickej republike. V prednesených referátoch sa poukazovalo na rozsiahle možnosti
použitia termografickej metódy v lekárstve.
Aktív žien
Dňa 26. mája 1977 sa na Malej scéne Ivana Krasku konal aktív žien z Piešťan. Aktívu
sa zúčastnila súdružka Elena Litvajová, predsedníčka Slovenského zväzu žien, Kretová,
podpredsedníčka Slovenskej národnej rady, ďalej tri zástupkyne Okresného výboru
Slovenského zväzu žien a poslankyne Mestského národného výboru v Piešťanoch súdružky
Hudcovičová, Zaťková, Rakovická a Trnavská.
Prítomných privítala Žanka Beerová, predsedníčka Mestského výboru Slovenského zväzu
žien v Piešťanoch.
15 miliónte deti
V sobášnej sieni Mestského národného výboru v Piešťanoch dňa 28. mája 1977 slávnostne
uvítali do života 15 milióntych občanov. Boli tri, dve novonarodeniatka z Piešťan a jedno

z matričnej obce Orvište. Slávnostného uvítania sa zúčastnili podpredsedníčka Okresného
národného výboru Trnava súdružka Štefunková, inšpektorka Zboru pre občianske záležitosti
pri Okresnom národnom výbore súdružka Blahová, ďalej zástupcovia Okresného domu
osvety, Štátnej sporiteľne, Slovenskej poisťovne a zástupcovia ďalších inštitúcií.
Tajomníčka Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch A.
Nebenführová privítala rodičov a vzácnych hostí. Po privítaní predniesla žiačka Základnej
deväťročnej školy na Vajanského ulici báseň 15 miliónte deti. Potom sa prihovoril k rodičom
podpredseda Mestského národného výboru v Piešťanoch súdruh Igor Kováčik. Nasledoval
kultúrny program. Po jeho ukončení prítomní blahoželali rodičom a odovzdali im dary.
Súťaž „Poznaj svoju vlasť“
1. júna 1977 na Medzinárodný deň detí sa amfiteáter v Piešťanoch naplnil pioniermi zo
všetkých piešťanských základných deväťročných škôl. Prišli aj pionieri z Gottwaldova,
Ostravy, Náchoda a Spišskej Novi Vsi, aby sa zúčastnili na populárnej súťaži „Poznaj svoju
vlasť“. Súťaž má už osemročnú tradíciu. Cieľom súťaže je obohatiť vedomosti žiakov,
prehĺbiť ich vlastenecké cítenie a cit proletárskeho internacionalizmu. Obsah súťaže v roku
1977 bol zameraný na oblasť poznatkov z histórie, kultúry, politiky, hospodárstva a 60.
výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
Prvé miesto v súťaži obsadilo družstvo zo Základnej deväťročnej školy v Piešťanoch na
Vajanského ulici v zložení Stanček, Danková, Hermanová, Ondruš. Na druhom mieste sa
umiestnilo družstvo pionierov z Gottwaldova a na treťom mieste z Náchoda. Organizátorom
súťaže v Piešťanoch bolo Kultúrne a spoločenské stredisko spolu s Domom pionierov
a mládeže v Piešťanoch.
Na záver osláv medzinárodného dňa detí usporiadali piešťanskí pionieri karnevalový
sprievod ulicami mesta.
Televízna relácia
Dňa 3. júna 1977 natáčala Československá televízia v Piešťanoch relácia Rodina a pošta.
V relácii zdôraznili poslanie Piešťan ako významného kúpeľného mesta a poslanie Piešťan
v domácom a zahraničnom cestovnom ruchu.
Relácia bola vysielaná dňa 2. júla 1977.
Zasadnutie skupiny poslancov SNR v Piešťanoch
Dňa 8. júna 1977 sa konalo v Československých štátnych kúpeľoch v Piešťanoch pracovné
zasadnutie skupiny poslancov Slovenskej národnej rady. Zasadnutie viedol podpredseda
Slovenskej národnej rady súdruh Jozef Gajdošík. Prítomní boli aj Dr. Rudolf Hladký,
generálny riaditeľ Slovakotermy a funkcionári Mestského národného výboru v Piešťanoch.
Na zasadnutí sa jednalo o koncepcii ďalšieho rozvoja Štátnych kúpeľov v Piešťanoch,
o rozvoji mesta, propagácii Československých štátnych kúpeľov a o najaktuálnejších
problémoch kúpeľnej sezóny roku 1977.
Družobná návšteva
V dňoch 27. júna 1977 až do 2. júla 1977 navštívila delegácia mesta Piešťany družobné
fínske mesto Heinolu. Členmi delegácie boli Dušan Domorák, tajomník Mestského
národného výboru v Piešťanoch, Jozef Michálek, člen Rady Mestského národného výboru,

Izidor Zuzic, vedúci finančného odboru Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch
a Ján Chlapík, riaditeľ Gymnázia v Piešťanoch.
Delegáciu prijal riaditeľ mesta Heinola. Delegácia navštívila krajské mesto Mikkele, kde ju
prijal guvernér kraja a mesto Lahti, známe športové stredisko. Počas svojho pobytu delegácia
sa oboznámila so sociálnymi, kultúrnymi a telovýchovnými inštitúciami v týchto mestách.
Izba revolučných tradícií
Dňa 28. júna 1977 bola na 7. Základnej deväťročnej škole v Piešťanoch otvorená izba
revolučných tradícií. Na jej otvorení sa zúčastnili súdruhovia Kopčan z Ústredného výboru
Komunistickej strany Československa a súdruh Hercka z Krajského výboru Komunistickej
strany Slovenska, ktorí v tom čase boli v Piešťanoch na celoštátnom aktíve ideologických
pracovníkov v poľnohospodárstve.
Fyziatrický kongres
V dňoch 20. – 21. októbra 1977 sa konal v liečebnom dome Slovan v Piešťanoch
Československý fyziatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou kongresu
bola fyzikálna medicína. Kongresu sa zúčastnilo vyše 180 lekárov a odborných pracovníkov
z úseku fyziatrie, balneológie, reumatológie a rehabilitácie z Československa a zo zahraničia.
Celoštátna vedecká konferencia
Od 8. – do 11. novembra 1977 sa konala v Piešťanoch celoštátna vedecká konferencia na
tému Podiel zdravotnej výchovy pri riešení cieľov súčasnej socialistickej spoločnosti. Na
konferencii sa zúčastnilo vyše 200 lekárov, vedeckých a zdravotníckych pracovníkov z celej
republiky a tiež zahraničné delegácie. Účastníci konferencie si súčasne pripomenuli 25
rokov socialistickej zdravotnej výchovy v Československu.
Súťaž
Redakcia časopisu Piešťany vypísala v septembri 1977 súťaž k oslavám 60. výročia Veľkého
októbra. Súťaž prebiehala až do decembra 1977. Súťažiaci museli zodpovedať celkom 20
otázok. Podmienky súťaže splnilo 35 súťažiacich. Zlosovanie bolo dňa 20. decembra 1977
v Kultúrnom a spoločenskom stredisku. Zo súťaže boli vylosovaní traja výhercovia v tomto
poradí: 1. cenu v hodnote 1.500 Kčs získala Elena Babčanová, 2. cenu v hodnote 1.000 Kčs
získal Karol Šebek, 3. cenu v hodnote 500 Kčs získal Benedikt Danko, všetci z Piešťan.
Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v roku 1977
V roku 1977 bolo uvítaných do života 387 detí, čo činí 79 % všetkých narodených detí
v Piešťanoch.
V roku 1977 bolo na Mestskom národnom výbore v Piešťanoch uzavretých 356 sobášov,
z toho počtu s cirkevným pokračovaním bolo uzavretých 159 sobášov.
V roku 1977 zomrelo 334 obyvateľov mesta a z toho počtu bolo 64 občianskych pohrebov
a 105 občianskych rozlúčok.
V roku 1977 Zbor pre občianske záležitosti uskutočnil 17 strieborných a 10 zlatých svadieb.
Zbor pre občianske záležitosti venoval veľkú pozornosť aj iným občianskym aktom, ako je
starostlivosť o prestarlých ľudí, odovzdávanie občianskych preukazov, rozlúčka s brancami,
privítanie vojakov z ukončenia vojenskej prezenčnej služby, sľub iskier, sľub pionierov

a pod.
Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch poskytovali
v roku 1977 výdatnú pomoc aktívy pre občianske záležitosti, ktorých v roku 1977 bolo na
území mesta Piešťany 48.
Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom národnom výbore v Piešťanoch sa v roku 1977
aktívne zúčastňoval prijatia rôznych straníckych a štátnych delegácií, ako i zahraničných
hostí.
Bytový aktív
Na zasadnutí Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch dňa 15. septembra 1977
bol ustanovený Bytový aktív Rady Mestského národného výboru v Piešťanoch. Bytový
aktív je zložený zo zástupcov občianskych výborov všetkých volebných obvodov na území
mesta Piešťany. Úlohou Bytového aktívu je podávať informácie o opodstatnení žiadostí
občanov o pridelenie bytu, navrhovať naliehavosť riešenia a overovať skutočnosti, uvedené
v dotazníku. Predsedom Bytového aktívu je Ivan Masár, podpredseda komisie Miestneho
hospodárstva a bytového hospodárstva.
Členmi Bytového aktívu sú: Peter Lehuta, Karol Kurňavka, Jozef Moravčík, Ing. Ján
Mamrilla, Gejza Duda, Štefan Hodul, Ladislav Tóth, Eduard Baracka, Silvester Rokoš, Ing.
Ján Zaťko CSc., Ľudmila Nerglová, Oľga Lukačková, Rudolf Galo.
Členovia komisie z radov odborníkov: Tibor Friml, vedúci bytového odboru Mestského
národného výboru v Piešťanoch, Jozef Drahovský, predseda stavebného bytového družstva
občanov, Kazimír Berlanský, prevádzkar Okresného bytového podniku - Domovej správy
Piešťany.
Trestná činnosť v roku 1977
V roku 1977 trestná činnosť na území mesta Piešťany bola nasledovná: bolo zaregistrovaných
187 priestupkov, z nich 5 bolo na úseku poľnohospodárstva, 1 na úseku cestnej a železničnej
dopravy, 6 na úseku školstva, 1 na úseku zdravotníctva a hygieny, 8 na úseku alkoholizmu,
5 na úseku verejného poriadku, 143 na úseku občianskeho spolunažívania a 16 na úseku
výstavby. Celkove za priestupky v roku 1977 bola uložená peňažitá pokuta 17.000 Kčs.
Obvodné oddelenie Verejnej bezpečnosti v Piešťanoch zaregistrovalo v roku 1977 celkom
678 trestných činov a prečinov, z toho 82 z radov mládeže. Priestupkov v doprave bolo
3.532, vo verejnom poriadku 837, blokových pokút v doprave 2.447, vo verejnom poriadku
612. Blokové pokuty v roku 1977 činili 155.350 Kčs.
Dopravných nehôd bolo 219, škody nimi spôsobené boli 1,211.400 Kčs.
Požiare na území mesta Piešťany
V roku 1977 boli na území mesta Piešťany 4 požiare. Okrem týchto požiarov vzniklo roku
1977 na území Piešťan ešte ďalších 16 požiarov, ktoré vyžadovali zásah, avšak tieto požiare
boli kvalifikované ako zahorenie. Pri týchto požiaroch boli dve osoby zranené. Pri všetkých
požiaroch v roku 1977 dobrým a včasným zásahom požiarnikov z povolania boli zachránené
hodnoty v sume 2,025.000 Kčs.
V dňoch 21. až 27. marca 1977 prebiehal „Týždeň požiarnej prevencie“. Bolo zostavených
22 prehliadkových dvojíc, ktoré prekontrolovali 2.439 budov a pritom zistili 450 závad.

Ľudová škola umenia v Piešťanoch
Ľudová škola umenia v Piešťanoch je najväčšou školou svojho druhu v trnavskom okrese.
V školskom roku 1976/77 mala 978 žiakov. Na škole pôsobí 33 učiteľov, z toho dvaja
externí. Na škole sú zastúpené všetky štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný a literárnodramatický. Ľudová škola umenia v Piešťanoch nadviazala družobnú spoluprácu s Ľudovou
školou umenia v Břeclavi. V škol. roku 1976/77 riaditeľom školy sa stal Milan Zelenay.
Medaila „Za zásluhy o rozvoj mesta Piešťany“ v roku 1977
Medailu Mestského národného výboru v Piešťany „Za zásluhy o socialistický rozvoj mesta
Piešťany“ v roku 1977 dostali: Piešťanka, výrobné družstvo Piešťany, Vilma Flosníková,
Viliam Herman, kolektív obvodnej správy ciest, kolektív pracovníkov Československej
armády, Milan Jurčo, Ľudovít Repta, Alexander Psota, Emil Macko, Dr. Emil Andris,
Ing. Viliam Hečko, Viktor Hrabovský, Milan Švec, Chirana Piešťany – Leninova ulica,
Československý ústav pre atestáciu Piešťany, Ing. Timotej Hill, Ing. Ján Zábojník.
Československé štátne kúpele v Piešťanoch
Lôžkový fond Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1977 bol 1991
postelí a 200 kvalifikovaných prísteliek, 300 príležitostných postelí.
Počet odliečených pacientov
V roku 1977 bolo 25.784 odliečených pacientov, z toho počtu bolo 5.383 pacientov
z kapitalistických štátov a 2.266 pacientov zo socialistických štátov.
Pacienti z kapitalistických štátov
Z Veľkej Británie 34, z Belgicka 41, z Dánska 39, z Fínska 27, z Francúzska 11, z Grécka 1,
z Holandska 21, z Lichtenštajnska 2, z Nemeckej spolkovej republiky 1.440, z Portugalska
3, z Rakúska 1.927, zo Španielska 2, zo Švajčiarska 164, zo Švédska 46, z Talianska 12, zo
Západného Berlína 312, z Argentíny 3, z Bolívie 1, z Brazílie 8, z Chile 2, z Kanady 112,
z Mexika 2, z Peru 2, z Uruguay 5, zo Spojených štátov severoamerických 711, z Venezuely
3, z Egypta 9, z Líbye 2, zo Senegalu 2, zo Sudánu 1, z Tunisu 2, z Libérie 6, z Arábie 15,
z Cypru 12, z Iraku 120, z Iránu 4, z Izraelu 1, z Indie 4, z Jordánska 31, z Kuwaitu 259,
z Libanonu 114, zo Sýrie 13, z Turecka 1, z Bahrainu 4, z Jemenu 1, z Dubay 7, z Austrálie
56, z Nového Zélandu 1.
Pacienti zo socialistických štátov:
z Juhoslávie 7, z Maďarska 32, z Nemeckej demokratickej republiky 2.110, z Rumunska
315, zo Sovietskeho zväzu 1.
Investície v roku 1977
Investície Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch v roku 1977 činili 10,069.000
Kčs. Na rekonštrukciu kúpaliska Eva sa vynaložilo 1,562.000 Kčs, na rekonštrukciu mostu
636.000 Kčs, napojenie studne P-3 si vyžiadalo náklad 184.000 Kčs, výmena horákov kotlov
218.000 Kčs, zakúpenie Solo-strojov 5,581.000 Kčs, vypracovanie projektov 1,809.000
Kčs, iné investície 79.000 Kčs.

Významní kúpeľní pacienti a návštevy zo zahraničia
V dňoch 26. a 27. januára 1977 navštívila sovietska delegácia vedená riaditeľom Inštitútu
RVHP v Moskve súdruhom A.A. Kirilenkom Československý ústav pre atestáciu prístrojov
a zariadení v Piešťanoch. Sovietsku delegáciu prijal aj predseda Mestského národného
výboru v Piešťanoch Viliam Herman.
Dňa 16. – 19. apríla 1977 navštívili Piešťany na pozvanie generálneho riaditeľa
Československých štátnych kúpeľov Dr. Rudolfa Hladkého riaditelia cestovných kancelárií
z Damašku, Kuwaitu a Dubai. Počas pobytu sa zoznámili so zariadeniami Československých
štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Dňa 20. apríla 1977 navštívili Piešťany pracovníci Výskumného ústavu geológie
a hydrogeológie v Moskve profesor Maurický DrSc., prof. Balašov CSc. a Ing. Antonenková.
Začiatkom júna 1977 navštívila Československé štátne kúpele v Piešťanoch delegácia
z Mongolskej ľudovej republiky vedená podpredsedom vlády Mongolskej ľudovej republiky
Sürenom.
Začiatkom júna navštívila Piešťany aj delegácia zo Saratova na čele s I.I. Ivanovom.
Delegáciu doprevádzal vedúci tajomník Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska
v Trnave súdruh Jozef Šepeľa.
V júli 1977 navštívil kúpele v Piešťanoch a prezrel si ich zariadenie tajomník Ústredného
výboru Komunistickej strany Bulharska Filipov.
Dňa 18. augusta navštívila Československé štátne kúpele v Piešťanoch ministerka práce,
sociálnych vecí a kultúry republiky Malta Agata Barbara. Sprevádzal ju minister zdravotníctva
Slovenskej socialistickej republiky súdruh Emil Matejíček. Ministerka si prezrela liečebné
zariadenia v našich kúpeľoch.
V septembri 1977 navštívil kúpele v Piešťanoch sovietsky spisovateľ Ognev.
Dňa 21. októbra 1977 navštívil Piešťany minister zdravotníctva Kirgizskej sovietskej
socialistickej republiky V. Petrosianc. V doprovode námestníčky ministra zdravotníctva
Slovenskej socialistickej republiky R. Vrábelovej si prezrel naše kúpele.
Dňa 4. novembra 1977 navštívil Československé štátne kúpele člen – korešpondent
Akadémie vied Sovietskeho zväzu profesor T.I. Ojzerman DrSc. Hosť si prezrel liečebné
zariadenia kúpeľov.
Dňa 13. decembra 1977 navštívili kúpele v Piešťanoch delegáti národného podniku Čedok
z Londýna, Bruselu, Kodane, Paríža, Ríma, Frankfurtu n/M., Viedne, Stockholmu, Zürichu,
New-Yorku a Berlína. Delegátov privítal generálny riaditeľ Slovakotermy Dr. Rudolf Hladký.
Delegáti si prezreli liečebné zariadenia Československých štátnych kúpeľov v Piešťanoch.
Knižnica Čsl. štátnych kúpeľov v Piešťanoch
Československé štátne kúpele v Piešťanoch majú dve knižnice. Jedna sa nachádza
v liečebnom dome Lívia, druhá v liečebnom dome Balnea Splendid.
Knižnica v Lívii má 12.426 kníh, v roku 1977 bolo 15.655 výpožičiek. V roku 1977 sa
kúpilo 203 kníh.
Knižnica v liečebnom dome Balnea Splendid má 3.954 kníh; výpožičiek bolo 14.604
a zakúpilo sa 318 kníh.

Počasie v roku 1977
Zima v roku 1977 bola mierna. V januári a februári 1977 napadlo trochu snehu. Mrazy neboli
veľké, neprekročili -10°C. Jar prišla skoro, avšak koncom marca nastali mrazy a narobili
veľké škody na ovocných stromoch. Najviac utrpeli orechy, marhule a broskyne.
Leto bolo priemerné. Dlhšie trvajúce pekné počasie bolo v druhej polovici júla a začiatkom
augusta. Druhá polovica septembra bola chladná. Október a november boli pomerne teplé
mesiace, trvalo pekné počasie.
Jesenné práce mali veľmi dobré podmienky.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1977 sa v Piešťanoch narodilo 533 detí. Z toho bolo 291 chlapcov a 242 dievčat.
Zomrelo 241 ľudí, z toho 126 mužov a 115 žien.
V roku 1977 bolo 273 sobášov. Rozvedených bolo 45 manželstiev. V roku 1977 sa z Piešťan
vysťahovalo 519 občanov, z toho bolo 253 mužov a 266 žien. Do Piešťan sa v roku 1977
prisťahovalo 516 ľudí, z toho 236 mužov a 280 žien. Migračný prírastok bol -17 mužov a
+14 žien. Prirodzený prírastok obyvateľstva v Piešťanoch v roku 1977 bol 292 ľudí, z toho
148 mužov a 141 žien.
Počet obyvateľstva v Piešťanoch k 1. januáru 1978 bol 29.096 ľudí, z toho bolo 13.911
mužov a 15.185 žien.

