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NEPREDAJNÉ

MILOŠ TAMAJKA:
PIEŠŤANY POTREBUJÚ NABRAŤ NOVÝ DYCH
Vážení občania Piešťan! Vo voľbách ste rozhodli,
kto vás bude zastupovať v mestskom zastupiteľstve
v najbližších štyroch rokoch. Ďakujem vám za prejavenú
dôveru a dovoľte, aby som k zvoleniu zablahoželal
aj novozvoleným poslancom, ktorým chcem aj takto
podať ruku na spoluprácu. Spoluprácu od nás očakávajú
samotní občania, ktorí nám s dôverou dali hlas a ktorí
nám kládli na srdce počas celej kampane, aby sme spojili
sily a urobili všetko pre rozvoj nášho mesta.
Chcem sa aj v tejto chvíli poďakovať predchádzajúcemu vedeniu
mesta – predchádzajúcemu primátorovi, prednostke, poslancom,
členom komisií a v neposlednom
rade aj zamestnancom mesta
a mestských organizácií za všetko
dobré, čo urobili pre Piešťany.
Vážim si ich prácu, a tak, ako som
sľúbil už počas kampane, chcem
nadviazať na všetko pozitívne, čo
sa doteraz podarilo zrealizovať.
Toto pozitívne som vnímal ešte ako
poslanec napríklad v začatí budovania cyklochodníka pre našich
obyvateľov. Verím, že jednou z priorít aj pre toto zastupiteľstvo bude
pokračovanie v danom trende a že
sa nám podarí spojiť severnú časť
mesta s južnou pre bezpečný presun na bicykloch. Mesto Piešťany
však potrebuje nabrať nový dych.
Naše mesto je výnimočné a mojím
cieľom je využiť jeho potenciál,
najviac ako to len bude možné.
Moje ciele sú jasné. Po prvé, chcem
spolu s poslancami pripraviť podmienky pre investorov, aby sa naše
mesto opäť stalo atraktívnym pre
nové investície. Chcem presvedčiť

zamestnávateľov, aby sa rozhodli
pre náš región a vytvorili nové
kvalifikované pracovné miesta.
Nezabúdajme na to, čím boli Piešťany v minulosti známe, či už na
Slovensku alebo v zahraničí. Boli
preslávené kúpeľmi a rozvíjal sa
tu cestovný ruch. Preto musíme
vyvinúť maximálne úsilie, aby sa
Piešťany opäť stali atraktívnymi
pre návštevníkov a aby sa sem mali
dôvod vracať. Po druhé, chcem
zabezpečiť transparentné a otvorené mesto. Fungovanie radnice
aj mestských podnikov a zariadení
musíme zefektívniť. Zverejňovanie
výročných správ a ďalších dokumentov na webe musí byť samozrejmosťou. Nesmieme zabudnúť
ani na komunikáciu s občanmi.
Pravidelne v určený čas budem
k dispozícii v Klientskom centre
s vedúcimi pracovníkmi radnice
pre občanov na priamy kontakt.
Po tretie, chcem spolupracovať
s občianskymi združeniami, dobrovoľníkmi a tretím sektorom. Vyspelé a uvedomelé mestá už dávno
pochopili, že spolupráca s tretím
sektorom je užitočná pre obe stra-

ny, hlavne v čase, keď finančných
prostriedkov nie je na rozdávanie.
Tretí sektor veľakrát suploval funkciu samosprávy alebo štátu. Preto
musíme byť nielen vďační za ich
prínos pre spoločnosť, ale im aj
vytvoriť podmienky pre dobré fungovanie a podporovať ich.
Pozorne som sledoval aj volebné programy poslancov, ktorí boli
zvolení. Je v nich mnoho dobrých
myšlienok a nápadov, v mnohom
sa s nimi zhodujem. Viem, že nás
čaká neľahké obdobie, ktoré musí
priniesť pozitívne zmeny pre naše
mesto. Úprimne sa však teším na
tieto výzvy, ktoré nás v nasledujúcich rokoch čakajú. Preto je veľmi
dôležitá spolupráca medzi mnou
a poslaneckým zborom, spolupráca s občanmi, so všetkými, ktorí
sa chcú podieľať na rozvoji nášho
mesta.
Vážení obyvatelia Piešťan, ďakujem vám za prejavenú dôveru.
Sľubujem, že urobím všetko pre
to, aby som vás nesklamal, aby
nasledujúce štyri roky boli plodné
a znamenali progres a rozvoj pre
naše mesto.

Výsledky
komunálnych
volieb 2014
Komunálne voľby sa konali 15.
11. 2014. V Piešťanoch sa na voľbách
mohlo zúčastniť 25 151 oprávnených voličov, túto možnosť využilo
len 9 167 z nich. Volebná účasť predstavovala 36,44 %.
Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných 8903 a pre
voľby primátora mesta 9065 platných hlasovacích lístkov. Piešťanskí
voliči hlasovali v 28 okrskoch.
Spomedzi šiestich kandidátov
na primátora získal najviac hlasov
Miloš Tamajka (2817). Druhý bol
Tomáš Hudcovič (2631), tretí Remo
Cicutto (2274). Nasledovali Andrej
Klapica (609), Ladislav Benedikovič
(455) a Jarmila Staneková (279).
V mestskom zastupiteľstve je po
novom len 21 poslancov, len dvaja
z nich sú straníci. Ostatní sú nezávislí. V zastupiteľstve je 9 staronových poslancov a 12 nováčikov.
V prvom volebnom obvode boli
zvolení: Tomáš Hudcovič (2627),
Juraj Brna (1908), Jozef Malík (1838),
Miloš Tamajka (1797), Eva Wernerová (1768), Jozef Drahovský (1489),
Adriana Drahovská (1412), Andrej
Klapica (1404), Denis Kristek (1199),
Ján Jánošík (1026) a Peter Tremboš
(978). Keďže Miloš Tamajka sa ujal
funkcie primátora, namiesto neho
do poslaneckého zboru nastúpil
prvý náhradník – Jozef Beňačka
(938). Druhý volebný obvod zastupujú: Martin Cifra (1600), Michal
Fiala (1407), Remo Cicutto (1301),
Peter Jančovič (1171), Iveta Babičová (1152), Eliška Gocká (1089), Zita
Bruncková (1084), Matúš Kromholc
(1031), Michal Hynek (1012) a Martin Valo (1010).

Dôležité dátumy pre daňovníkov
Mesto Piešťany upozorňuje
občanov – daňovníkov, že pre
rok 2015 nastala na základe
Opatrenia Ministerstva financií
SR zmena pri podávaní priznaní
na daň z nehnuteľnosti, dane za
psa, dane za nevýherné hracie
prístroje ako aj dane za predajné automaty. Daňovníci vypíšu
nové tlačivá, ktoré sú po novom
spoločné pre právnické ako aj
fyzické osoby. Tie sú k dispozícii
v klientskom centre, na referáte
daní a poplatkov mestského úradu
a takisto aj na internetovej stránke
mesta – www.piestany.sk.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú do 31.1.2015 tí občania, ktorí v priebehu roka 2014
nadobudli nehnuteľnosť (kúpou,
darovaním...) a vklad do katastra
sa uskutočnil do 31. 12. 2014.
Občanom, ktorí nehnuteľnosť
nadobudnú v priebehu roka 2015
dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič
stal vlastníkom nehnuteľnosti na
základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia
o dedičstve. V prípade nadobudnutia
nehnuteľnosti
dražbou
v priebehu roka 2015 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa
vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
Poplatok za komunálny odpad
zaplatí fyzická osoba, ktorá má
v meste trvalý pobyt alebo pre-

chodný pobyt alebo osoba, ktorá je
na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný
sad, trvalý trávnatý porast na iný
účel ako na podnikanie, pozemok
v zastavanom území obce okrem
lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.
Poplatková povinnosť vzniká
dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území
mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta
(vznik vlastníctva) alebo dňom
užívania nehnuteľnosti na území
mesta.
Poplatková povinnosť zaniká
po dni zrušenia trvalého pobytu
alebo prechodného pobytu na
území mesta alebo po dni zrušenia
oprávnenia užívať alebo po dni
zrušenia užívania nehnuteľnosti
na území mesta.
Platca dane je povinný každú
zmenu oznámiť do 30 dní.
Odpustenie poplatku alebo
zníženie poplatku (ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať
viac ako 90 dní mimo mesta) na
rok 2015 si môže poplatník uplatniť
na základe žiadosti a predložených
podkladov, ktoré sú nasledovné:
- potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby
alebo trestu,
- potvrdenie zariadenia posky-

tujúceho sociálne služby pobytovou formou,
- potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo
v zahraničí o ubytovaní alebo
originál nájomnej zmluvy (k nahliadnutiu),
- potvrdenie od agentúry, ktorá
sprostredkovala prácu v zahraničí,
ktoré obsahuje údaje o tom, na aké
obdobie a akou formou je práca
vykonávaná,
- potvrdenie o zaplatení v inej
obci, kde sa v skutočnosti zdržiava
alebo originál nájomnej zmluvy,
pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch,
- potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej
dane za odpad alebo potvrdenie
od zamestnávateľa ak sa poplatník
v určenom období zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí
- v prípade celoročného pobytu
v zahraničí je odpustenie poplatku
v rodinnom dome podmienené
vrátením zbernej nádoby a v byte
potvrdením správcu bytov.
Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad
(nemusí byť úradný). Doklad nie
je možné nahradiť čestným prehlásením.
Daň za psa
Čiastkové daňové priznanie na
psa, musí daňovník podať pri každej zmene (napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa...)
najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto
udalosť udiala.

Zápisy do škôl
Mesto Piešťany oznamuje, že
zápis detí do základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční 6. februára 2015 od 14,00 do
18,00 a 7. februára 2015 od 8,00 do
12,00 hodiny. Zápisy sa uskutočnia
v priestoroch jednotlivých škôl
a treba si priniesť rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz rodiča.
V marci sa uskutoční aj zápis do
materských škôl. Rodičia môžu prísť
zapísať svoje dieťa do materskej školy v termíne od 9. do 13. marca v čase od 10,00 do 16,30 hodiny. Riaditeľky informácie o konaní zápisu
zverejnia na budove materskej školy
a inom verejne dostupnom mieste
najneskôr do 16. februára. Spolu
s miestom a termínom zverejnia aj
podmienky prijímania detí.
Prednostne sa prijímajú deti,
ktoré k 1. septembru 2015 dovŕšia
piaty rok veku, deti s odloženou
povinnou školskou dochádzkou a
deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné
podmienky prijímania detí určí
riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Klientské centrum
Mestského úradu
v Piešťanoch
OSVEDČOVANIE LISTÍN
A PODPISOV NA LISTINÁCH
Pondelok: 7.30 – 15.15 h
Utorok: 7.30 – 15.15 h

Primátor a poslanci zložili slávnostné sľuby
Ustanovujúce
zasadnutie
mestského
zastupiteľstva
sa
uskutočnilo 11. decembra v KSC
Fontána. Na tomto stretnutí zložili primátor Miloš Tamajka aj noví
poslanci slávnostné sľuby.
Hneď na prvom stretnutí bolo
v programe niekoľko materiálov na
prerokovanie. Jedným z nich bolo
zloženie mestskej rady a komisií
pri mestskom zastupiteľstve.
Členmi mestskej rady sa stali tí
poslanci, ktorí vo voľbách získali
najvyšší počet hlasov. Do sedemčlenného orgánu tak schválili
Tomáša Hudcoviča, Juraja Brnu,
Jozefa Malíka, Evu Wernerovú,
Martina Cifru a Jozefa Drahovské2

ho. Viceprimátorovi Michalovi Hynekovi vyplýva členstvo v mestskej
rade z funkcie.
Ďalej poslanci schvaľovali členov
jednotlivých komisií. Pri mestskom
zastupiteľstve ich bude nasledujúce štyri roky fungovať jedenásť
– Komisia pre bezpečnosť a verejný
poriadok, Komisia pre financie
a podnikanie, Komisia pre kultúru
a názvoslovie, Komisia pre legislatívu a právo, Komisia pre životné
prostredie, Komisia pre stratégiu
a rozvoj mesta, Komisia pre školstvo
a mládež, Komisia pre šport a rekreáciu, Komisia pre výstavbu a dopravu, Komisia pre zdravotníctvo,
sociálne veci a bývanie a Komisia

na ochranu verejného záujmu.
Poslanci schválili aj plat primátora. Miloš Tamajka bude poberať
najnižšiu možnú mesačnú mzdu
vo výške 2382 eur.
Poznáme už aj mená sobášiacich. Po novom sú to okrem primátora Miloša Tamajku aj Martin Cifra, Michal Hynek, Andrej Klapica,
Jozef Malík, Martin Valo a Tomáš
Hudcovič.
T. Hudcovič je takisto oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v tom prípade,
ak primátor alebo jeho zástupca
zasadnutie nezvolajú, nie sú na
ňom prítomní alebo odmietnu
viesť zvolané zastupiteľstvo.

(osvedčovanie listín)
Utorok: 10.00 – 15.15 h
(osvedčovanie podpisov)
Utorok: 7.30- 10.00 h
služba pre občanov (osvedčovanie
podpisov doma, v zariadeniach
SS – imobilní spoluobčania)
Streda: 7.30 – 17.15 h
Štvrtok: 7.30 – 15.15 h
Piatok: 7.30 – 12.45 h

Milí čitatelia,
v roku 2015 vám želáme
pevné zdravie, veľa radosti, pokoja,
ale aj mnoho dobrých správ.

Vedenie a zamestnanci
Mestského úradu v Piešťanoch

RADNICA informuje

Navrhnite
osobnosti na
ocenenie
Primátor mesta Piešťany Miloš
Tamajka tento rok udelí viaceré
ocenenia osobnostiam, ktoré
majú zásluhu na rozvoji nášho
mesta. Aktívnych ľudí môžete navrhnúť aj vy.
Cena primátora - je určená tým,
ktorí v roku 2014 výrazne prispeli
k rozvoju v jednej z troch oblastí:
sociálnej, kultúrnej a environmentálnej. Návrhy musia obsahovať
krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít,
ktoré zrealizoval.
„Športovec roka 2014“ - v kategóriách: najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do
18 rokov, najúspešnejší dospelý
športovec, najúspešnejší kolektív
a tréner alebo zaslúžilý pracovník
v oblasti športu.
Návrhy na obe ocenenia posielajte do 31. januára 2015 na adresu:
MsÚ, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť
heslo „Cena primátora“ prípadne
„Športovec roka“ a názov príslušného referátu (referát sociálnych
vecí, referát kultúry a športu, referát životného prostredia, podľa
druhu aktivít nominovaného
subjektu alebo jednotlivca). Návrhy môžete odovzdať aj osobne v
podateľni MsÚ.
Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda - ocenenie pre pedagógov,
ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom
procese. Cieľom je spoločensky a
morálne oceniť aktívnych učiteľov
a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v
základných školách, v Základnej
umeleckej škole a v Centre voľného
času na území mesta Piešťany. Návrhy zasielajte do 16. februára 2015
na adresu MsÚ, referát školstva.

Poslanecká
kancelária
V malej zasadačke MsÚ sú pre občanov k dispozícii:
28. január – Adriana Drahovská,
Michal Fiala
4. február – Peter Tremboš, Juraj
Brna
11. február – Tomáš Hudcovič, Jozef Malík, Matúš Kromholc.

RADNICA informuje

Piešťany majú opäť menej obyvateľov
Počet Piešťancov sa opäť znížil.
Oproti minulému roku má naše
mesto o takmer 100 obyvateľov
menej. K 1. januáru 2015 tu bývalo 28 705 ľudí. Pred rokom to bolo
28 797 občanov.
Z Piešťan sa znova viac ľudí odsťahovalo ako sem prišlo. Zatiaľ čo
si trvalý pobyt na území mesta zrušilo 470 ľudí, nový domov tu našlo
len 407 nových občanov.
Nepriaznivý je aj pomer zomrelých a narodených. V minulom roku
zomrelo 272 občanov, na svet prišlo
len 243 ľudí.
V Piešťanoch žije viac žien
(15289) ako mužov (13416). Najviac
obyvateľov žije na Sídlisku Adam
Trajan (5322), najmenej v mestskej
časti Kocurice (279).
Takmer dve tretiny obyvateľov sú
v aktívnom veku (17290). Viac ako
7 tisíc Piešťancov má nad 60 rokov,

takmer rovnako početnú skupinu
tvoria obyvatelia do 25 rokov (6346).
Ľudí nad 70 rokov máme 3690.
Prvý Piešťanec tohto roka na
seba nechal čakať 5 dní. Prvým
bábätkom roka 2015 v našom mes-

te je Lenka Machovičová. Tá sa
vypýtala na svet 5. januára dvanásť
minút po šiestej hodine ráno. Prvého piešťanského občana tohto roka
prišiel privítať aj primátor Miloš
Tamajka.

Žiadosť o dotáciu na opravu strechy CVČ
Po tom, čo vlani Centrum voľného času AHOJ získalo novú fasádu,
tento rok radní zabojujú o peniaze
na opravu strechy. Mesto v týchto
dňoch požiadalo Ministerstvo kultúry SR o grant vo výške viac ako 17
tisíc eur.
Oprava fasády sa uskutočnila na
konci roka a vyžiadala si viac ako
37 tisíc eur. Rekonštrukciu radní
financovali z dvoch zdrojov. Dotá-

ciu 10 tisíc eur získali z Ministerstva
kultúry z programu Obnovme si
svoj dom, zvyšok „zatiahla“ mestská
kasa. Po úspešnej realizácii opravy
fasády prichádza na rad strecha,
ktorá je v žalostnom stave.
Primátor Miloš Tamajka na začiatku roka podpísal žiadosť o dotáciu. Grant vo výške 17 646 eur je
rozpočtovaný na 4 kategórie – oprava alebo výmena strešnej krytiny,

oprava alebo výmena laťovania plus
debnenie strešné, oprava a výmena
klampiarskych konštrukcií a obnova komínu. V prípade schválenia
žiadosti sa mesto bude podieľať na
spolufinancovaní projektu vo výške
5%, to je 929 eurami.
To, či budeme úspešní sa dozvieme koncom marca. Ak ministerstvo
projekt „odklepne“, práce sa uskutočnia do konca augusta.

Primátor zakázal výrub stromov
Na začiatku roka primátor Miloš Tamajka vydal príkaz na pozastavenie výrubu všetkých stromov na mestských pozemkoch.
Zákaz sa vzťahuje aj na stromy,
na ktorých výrub už boli vydané
povolenia. Ide o desiatky drevín.
Primátor si chcel overiť opodstatnenosť jednotlivých výrubov,
preto 9. januára absolvoval stretnutie s manažérom strediska verejnej
zelene Služieb mesta Piešťany, Andrejom Cimbalíkom, ktorý má výruby pod palcom. V teréne boli viac
ako dve hodiny, počas ktorých si
prešli viacero stromov odsúdených
na spílenie. Nevynechali ani park.
Práve tu totiž v rámci projektu jeho
rekonštrukcie pred pár týždňami
„padlo“ niekoľko stromov.

Radní ešte v roku 2012 vypísali
architektonickú súťaž na obnovu
mestského parku. Na základe
podkladu víťazného návrhu pripravili projektovú dokumentáciu
pre vydanie stavebného povolenia
s rozpracovanosťou pre realizáciu
stavby. Do dnešného dňa bolo
vydané len rozhodnutie o využití
územia. To však už stačilo na to,
aby sa začali realizovať sadové
úpravy. Medzi ne patrí aj výrub asi
300 stromov. A to z dôvodov zlého
zdravotného stavu, prevádzkovej
bezpečnosti alebo nového kompozičného usporiadania. Práve ten
posledný dôvod primátor odmieta
akceptovať. „Nedovolím, aby sa
v Piešťanoch rúbali stromy len preto, že sa niekomu nepáčia alebo ne-

vyhovujú nejakej koncepcii. Zvlášť
nie v parku, ktorý je absolútne
unikátny. Na projekt obnovy parku
sa ako primátor detailne pozriem.
Dovtedy v ňom nikto rúbať nebude,“ vyjadril svoj postoj.
A rúbať sa zatiaľ nebude ani
v iných častiach mesta. Primátor
si okrem podkladov k projektu rekonštrukcie parku vyžiadal aj všetky kladné rozhodnutia o výruboch
stromov na mestských pozemkoch,
ktoré v minulosti referát životného
prostredia odobril a ešte sa nestihli
zreazlizovať. Ku všetkým bude žiadať odborné stanovisko a detailné
dôvody rozhodnutí. Podpíše len
výrub tých stromov, ktoré môžu
ohroziť životy, zdravie a majetok
obyvateľov.
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Ďakujeme!
Mesto Piešťany ďakuje sponzorom, ktorí sa pričinili o krajšie
Vianoce v rodinách, u osamelých
občanov v nepriaznivej sociálnej
situácii, a tiež u klientov zariadení sociálnych služieb v meste
Piešťany. Poďakovanie patrí zamestnancom ON Semiconductor,
ktorí zorganizovali už po druhý raz
zbierku potravín a drogistického
tovaru, ktoré pomohli materiálne
zabezpečiť prípravu Vianoc osamelým matkám, mnohodetným
rodinám a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom. Vianoce
v našom meste boli krajšie u osamelých rodičov, v mnohodetných
rodinách i u osamelých občanov v
nepriaznivej situácii i vďaka potravinovým balíčkom od Rotary klubu Piešťany. Podobným spôsobom
pomohol i Martin Norovský, ktorý
pre 50 detí pripravil mikulášske balíčky. Cvičenky jogy pod vedením
Michaely Hluchovej zorganizovali
vianočnú benefičnú akciu, z ktorej
výťažok putoval dvom rodinám
z Piešťan. Vďaka patrí aj Apoštolskej cirkvi na Slovensku – Ing.
Gábrišovi za vianočné balíčky pre
deti z rodín žijúcich v Piešťanoch,
ale i v okrese Piešťany.
Poďakovanie patrí aj Medzinárodnému klubu žien Piešťany,
ktorý venoval z projektu „Otvor
srdce – daruj knihu“ knihy pre
20 detí predškolského veku. Pre
klientov v ZSS Domum pomohli
vytvoriť tradičné vianočné menu
Hotel PAVLA a Hotel PARK,
tešíme sa z dlhoročnej spolupráce a oceňujeme ich ústretovosť
a ochotu spríjemniť vianočné
sviatky sociálne odkázaným občanom. Slovenská katolícka charita poskytla základné potraviny
nielen pre klientov ZSS Domum,
ale i pre občanov Piešťan v nepriaznivej situácii.
V neposlednom rade patrí vďaka
jednotlivcom, ktorí poskytli finančné prostriedky na sponzorský účet Mesta Piešťany, vďaka
ktorému môžeme pomáhať ľuďom
v núdzi nielen počas Vianoc ale aj
počas celého roka.
Sponzorský účet
5204376002/5600

90 rokov knižnice v Piešťanoch

Mestská knižnica mesta Piešťany si v tomto roku pripomenie 90.
výročie svojej existencie v meste.
Jej vznik iniciovala obecná rada
v roku 1919, kedy sa začalo s prípravami na otvorenie prvej knižnice
v Piešťanoch. Na jeseň roku 1925
bola slávnostne otvorená obecná

knižnica v budove dnešného Gymnázia Pierra de Coubertina. Počas
90 rokov svojho fungovania prešla
knižnica viacerými zmenami,
niekoľkokrát sa sťahovala, modernizovala, aktualizovala svoje informačné systémy, až sa prispôsobená
požiadavkám doby, usídlila v novopostavenej účelovej budove na
Školskej ulici. Charakteristickým
znakom, vďaka ktorému knižnicu
poznajú aj za hranicami mesta či
Slovenska, je množstvo podujatí,
ktoré pravidelne organizuje pre
svojich čitateľov, návštevníkov
i širokú verejnosť. Okrem knižnično-informačných služieb, ktoré
neustále inovujeme, v novom roku

pripravujeme viaceré podujatia
s cieľom poučiť, ale i pobaviť všetky
vekové kategórie. Je už tradíciou, že
sa na nich zúčastňujú známe osobnosti kultúrno-spoločenského života, ktoré sa tu stretávajú so svojimi
priaznivcami. Na programe v roku
nášho výročia je aj výstava mapujúca históriu knižnice v Piešťanoch
slovom i obrazom.
Viac informácií o aktuálnom
programe nájdete na webovej
stránke www.kniznica.sk alebo telefonicky na tel. čísle 033/ 7725982.
Do nového roku vám prajeme
veľa príjemných chvíľ v spoločnosti dobrej knihy a tešíme sa na
stretnutie s vami v knižnici.

PROGRAM KULTÚRNYCH PODUJATÍ V PIEŠŤANOCH
MESTSKÁ KNIŽNICA: ¡ 26. januára
o 10.00 - Malí muzikanti ¡ 27. januára o 10.00 - Zlatá kniha rozprávok
¡ 27. januára o 17.00 - Z hrnca do
rozprávky ¡ 28. januára o 14.00 Rozprávkový vláčik ¡ 29. januára
o 10.00 - Zlatá brána otvorená...
¡ 29. januára - ROZPRÁVKOVÝ SEN
SVETOZÁRA MYDLU:
o 9.00 - Rozprávkové uspávanky,

o 10.00 - O strašidelnom klavíri
a O klebetnej píšťale, o 10.00
- Peťka, ja a osem medvedíkov
o 14.00 - Ako sa Sveťko stratil v obraze ¡ 30. januára o 10.00 - Svetlo
a tieň
Výstavy do 31. januára: ¡ Svetozár
Mydlo: Ilustrácia a knižná tvorba
¡ Halfway ¡ Z výprav za umením
¡ Piešťanské nakúkanie.

Výstava do 15. februára: ¡ Štefan
Cpin – Zázračný svet
MSKS/KSC FONTÁNA
¡ 27. januára - Zimný príbeh, bábkové predstavenie pre deti, Malá scéna
MsKS ¡ 2. februára - Karneval na
ľade, Winterova ulica ¡ 12. februára
- Súťaž v moderných tancoch pre
deti ZŠ, KSC Fontána ¡ 17. februára Pochovanie basy, Námestie slobody

Vo februári nás čaká referendum
Referendum vyhlásil prezident
Slovenskej republiky, Andrej Kiska
na 7. februára. Oprávnení občania
rozhodnú o otázkach:
1.) Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne
iné spolužitie osôb okrem zväzku
medzi jedným mužom a jednou
ženou?
2.) Súhlasíte s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná
výchova?

3.) Súhlasíte s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť detí na
vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s
obsahom vyučovania?
Na hlasovacom lístku , v príslušnom rámčeku značkou X občan
označí, že na otázku odpovedá
„ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá „NIE“.
Oproti minuloročným voľbám
nastali zmeny v počte a číslovaní
okrskov. Po novom ich nie je 28,

Informácia pre podnikateľov
Všetky organizácie, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú prevádzkovateľmi malého zdroja znečisťovania ovzdušia sú
povinné do 15. 2. 2015 oznámiť na MsÚ – Referát životného prostredia
údaje o veľkosti zdroja a o množstve spotrebovaného paliva v uplynulom roku. Povinnosť sa nevzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia
na spaľovanie zemného plynu s príkonom zdroja do 50 kW.

ale len 16. Miestnosti na hlasovanie budú otvorené od 7,00 do 22,00
hodiny.
Všetky informácie sú zverejnené
na webovej stránke mesta.
Dovoľte mi v mene štatutára
mesta
Piešťany
poďakovať
za kvalitne prevedenú prácu
všetkým lektorom zapojeným
do projektu Aktívne starnutie
seniorov v meste Piešťany.
Pozitívne ohlasy na vašu prácu
svedčia o vašej profesionálne
a lektorsky vysoko hodnotnej
práci, ktorou ste obohatili voľný
čas našich seniorov, a tak prispeli
k ich ďalšiemu vzdelávaniu.
Osobitne sa chcem poďakovať
za spoluprácu Jarmile Stanekovej, vďaka ktorej bol náš projekt
úspešne zrealizovaný.
Miloš Tamajka, M.B.A
primátor mesta Piešťany

Radnica informuje - informačný spravodaj mesta Piešťany. Periodicita: dvojmesačník. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany.
Te l . :

0 3 3 /7 76 5 4 4 9 ,

IČ O

vydavateľa:

0 0 612 0 31,

Dátum

v ydania:

január

2 015 .

Zodpovedný

re d a k t o r :

Eva

B e re c z o v á

( b e re c z o v a @ p i e s t a n y. s k) .

Fot o : E . B e re c z ová , arc hív MsÚ. G raf i c k á úprava : G . Hu d e c . T l a č : PN- pr int s . r. o., Re g. č í s l o : E V 9 87/0 8 , IS SN : 13 3 9 - 3 5 37. Int e r n e t ová v e r z i a : w w w.pi e st an y. s k

4

RADNICA informuje

