Deň ozbrojených
zložiek a záchranných
systémov

Medzinárodný
filmový festival
Cinematik

Areál Vojenského
historického múzea
v Piešťanoch sa znova
po roku zaplnil stovkami
návštevníkov, ktorých
prilákal Deň ozbrojených
zložiek a záchranných
systémov.

Už dvanásty ročník
filmového festivalu
Cinematik ponúkol viac ako
stovku dlhometrážnych
a krátkometrážnych filmov
v trinástich sekciách. Festival
zaznamenal rekordnú
návštevnosť.
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Otvorenie ihriska
Žihadielko

str. 2

Nová materská škola
Školáci zo Základnej školy na
Holubyho ulici majú nových
susedov. V areáli školy totiž v
priebehu ostatných mesiacov
vznikla nová škôlka s dvoma
triedami, ktoré navštevuje
štyridsať detí.
Škôlka bola vybudovaná na prízemí
jednej z budov, ktorá patrí k základnej
škole. Búranie a vybudovanie
vnútorných priečok a vytvorenie
otvorov do stien, kompletná
výmena rozvodov kanalizácie, vody
a elektroinštalácie, vybudovanie
dvoch
WC
s
umývarňou
a kompletná obnova podláh
s aplikáciou nivelačnej stierky stála
približne 75 tisíc eur. V exteriéri
vzniklo oplotené detské ihrisko.
Úprava terénu, osadenie hracích

pokračovanie na str. 7

Rekonštrukcie škôl
a škôlok

str. 4

prvkov, vybudovanie oplotenia
a rekonštrukcia odkvapového
chodníka si z mestskej kasy
vypýtala takmer rovných 15 tisíc
eur. Radnica musela zabezpečiť aj
vymaľovanie škôlky, rekonštrukciu
priestorov prípravne stravy a skladu
hračiek, ale aj nákup vybavenia.
V priestoroch školy vzniklo aj kvôli
vybudovaniu materskej školy nové
parkovisko v sume 11 865,24 eura.
Škôlka je elokovaným pracoviskom
Materskej školy na Staničnej ulici
a vďaka jej vybudovaniu vzniklo
5 nových pracovných miest.
Materské školy na území mesta
momentálne navštevuje 772 detí.
Z celkového počtu detí, ktoré sa do
škôlok prihlásili tento rok a ktoré
splnili podmienky na prijatie,
nebolo umiestnených aj vďaka
vybudovaniu novej škôlky len 9
detí.
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Sú detské ihriská
bezpečné?

str. 5

Obyvatelia útulku
zvierat

str. 8

V Piešťanoch vybudujú 2,3 kilometra ďalších cyklotrás
Piešťany boli opäť úspešné pri
získaní eurofondov. V prvom kole
výzvy Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR bolo podporených
28 cyklistických projektov z celého
Slovenska za 12,7 milióna eur.
Piešťanom sa z tohto koláča ušla suma
viac ako 600 tisíc.
Projekt počíta s vybudovaním dvoch
cyklotrás. Cyklotrasa Dopravná
– Sasinkova v dĺžke 1614 metrov
(od Prioru po stanicu obojstranne)
sa
prepojí
so
železničnou
a autobusovou stanicou, cez sídlisko
Andreja Hlinku s napojením na
cyklotrasu okolo potoka Dubová.
Cyklotrasa Krajinská v dĺžke

692 metrov (od Bratislavskej po
križovatku hotel Atóm) sa takisto
prepojí na uvažovanú cyklotrasu
popri Bratislavskej ceste, na
cyklotrasu, ktorá vedie popri potoku
Dubová. Projekt počíta s napojením
na
Vážsku
cyklomagistrálu.
Realizáciou týchto dvoch cyklotrás
sa zvýši počet cyklistických trás
v Piešťanoch o 2,3 kilometra.
Schválených na tento účel bolo
607 561 eur, z ktorých až 577 183
zaplatíme z eurofondov. Mesto sa na
vybudovaní cyklotrás bude podieľať
päťpercentným spolufinancovaním
vo výške 30 378 eur. S realizáciou sa
počíta v prvej polovici roka 2018. eb

Ihrisko ŽIHADIELKO: Deti z Piešťan aj okolia sa už tešia z nového detského ihriska

Deň s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva
všetkých
občanov
na ďalšie stretnutie, ktoré sa
uskutoční v piatok 6. októbra
2017 v čase od 10,00 do 13,00
hod. v priestoroch Klientskeho
centra na Mestskom úrade
v Piešťanoch. Priestory sú
bezbariérové.
Stretnutia primátora s občanmi
sú predbežne každý prvý
piatok v mesiaci /v prípade
zmeny budeme informovať/.
Primátora môžete kontaktovať
aj prostredníctvom e-mailu –
primator@piestany.sk

V sobotu 19. augusta sa deti
v Piešťanoch tešili z otvorenia
fantastického ihriska Žihadielko.
Mesto Piešťany získalo toto ihrisko
vďaka
unikátnemu
projektu
reťazca Lidl.
Pásku na Žihadielku, ktoré sa
nachádza na Vážskej ulici neďaleko
Krajinského
mosta,
prestrihli
samotné deti za pomoci primátora

a zástupcu spoločnosti Lidl
Slovenská republika. Piešťany sú
celkovo 18. mestom, v ktorom sa
nachádza ihrisko Žihadielko, do
konca leta sa ich počet zaokrúhlil na
dvadsať. „Piešťanské deti sa dočkali!
Súdržnosť Piešťancov priniesla jedno
z 10 ihrísk aj do kúpeľného mesta.
Nové detské ihrisko Žihadielko je
v centre mesta, v blízkosti rieky

Váh na Vážskej ulici. Veríme, že
sa stane vyhľadávaným miestom
stretávania sa rodín, miestom
nových kamarátstiev,“ povedal
Miloš Tamajka, primátor Piešťan.
V rámci slávnostného otvorenia bol
pripravený zaujímavý celodenný
program. Na malých návštevníkov
čakalo mnoho zaujímavých atrakcií
vrátane vystúpení obľúbených
Trpaslíkov z RTVS. Ihrisko
Žihadielko je určené pre deti od
2 do 12 rokov. Jeho rozmer je
16 x 20 m a nachádza sa na ňom
osem herných prvkov. Ihrisko je
rozdelené do dvoch zón podľa veku
detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti
sa môžu zahrať na dvoch hradoch,
pieskovisku, kolotoči, hojdačkách
či prevažovadlách. Všetky herné
prvky sa nesú vo veselých a hravých
motívoch s podobizňami Včielky
Maje a jej kamarátov. Na ihrisku
sa nachádzajú aj lavičky a stojan
na bicykle. Mesto plánuje osadiť aj
ďalší mobiliár.
Text a foto: Lidl

VOĽBY VÚC: O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja má záujem 6 ľudí
V sobotu 4. novembra 2017 budú
Slováci opäť kráčať k volebným
urnám. V tento deň sa totiž
uskutočnia voľby do orgánov
samosprávnych krajov. Z nových
volieb vzíde nový predseda
trnavskej župy aj noví poslanci.
O post predsedu TTSK sa uchádza
6 kandidátov: József Berényi
(Strana maďarskej komunity),
Jaroslav
Cehlárik
(nezávislý
kandidát), Tibor Mikuš (nezávislý
kandidát), Márius Novák (NOVÝ
PARLAMENT), Konrád Rigó
(MOST – HÍD) a Jozef Viskupič
(OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické
hnutie,
Občianska konzervatívna strana,
Zmena zdola, Demokratická únia
Slovenska. Vo volebnom obvode

číslo 4, teda v obvode Piešťany
si budeme môcť zvoliť piatich
poslancov spomedzi 38 kandidátov.
Trinásti z nich kandidujú ako
nezávislí: Iveta Babičová, Denisa
Bartošová, Remo Cicutto, Martin
Cifra, Marián Dóczy, Jozef
Drahovský, Michal Fiala, Peter
Jančovič, Peter Ottinger, Pavol
Paulovič,
František
Tahotný,
Peter Tremboš a Martin Valo.
Pod hlavičkou strany SMER –
sociálna demokracia kandidujú
Milan Gajdoš, Ján Horváth,
Zuzana Komárková a Igor Puobiš.
Na spoločnej kandidátke strán
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické
hnutie,
Občianska konzervatívna strana,
Zmena zdola a Demokratická únia

Slovenska môžete nájsť mená Jozef
Bolješik, Lucia Drábiková, Marek
Fořt, Vladislav Krasický a Alan
Suchánek. Za Slovenskú národnú
stranu kandidujú Ján Forgáč,
Dalibor
Kuciaň,
Magdaléna
Kuciaňová, Miroslav Sluka a Milan
Vozár. Za stranu Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko kandidujú
Martin Beluský, Stanislav Drobný,
Renáta Hartling Oravcová, Miroslav
Juriš a Irena Sklenárová. Strana SME
RODINA – Boris Kollár postavila
na kandidátku Jána Bzdúšeka,
Líviu Gregoričkovú a Michala
Hyneka. Strana zelených Slovenska
nominovala jednu kandidátku
- Ľubicu Holecovú. Za NOVÝ
PARLAMENT kandidujú Márius
Novák a Alexej Rymarenko.
Zdroj: www.minv.sk

Poslanecká kancelária
Chcete
si
podebatovať
s
poslancami?
Členovia
mestského zastupiteľstva sú pre
občanov k dispozícii v zasadačke
na druhom poschodí Mestskej
knižnice v týchto termínoch:
28.9.2017 – 17,00 – 18,30 hod.
Peter Jančovič
4.10.2017 - 15,00 – 16,30 hod.
Jozef Malík + Tomáš Hudcovič
Občania sa môžu na poslancov
obrátiť aj prostredníctvom
telefonických
kontaktov
uvedených na stránke Mesta
Piešťany
–
www.piestany.
sk/zasadnutia/mestskezastupitelstvo/poslanci-msz/.
Emailové adresy na jednotlivých
poslancov sú: meno.priezvisko@
piestany.sk

Výmena mantinelov
Hokejbalové ihrisko v mestskom
parku prešlo obnovou. Vyradené
mantinely zo zimného štadióna
našli nové využite práve
tu, a to vďaka miestnemu
Hokejbalovému klubu a Mestu
Piešťany. Nad novými mantinelmi
majú pribudnúť aj plexisklá.
Športovisko už čoskoro dostane aj
nový povrch.
eb

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si v Piešťanoch pripomenuli prednáškami so študentmi

Študentom sa prihovoril Karol Ambra z piešťanskej židovskej komunity.
Pamätný deň obetí holokaustu a
rasového násilia si na Slovensku
pripomíname 9. septembra. Pri
tejto príležitosti sa uskutočnili v
Pamätníku obetí holokaustu pri
cintoríne na Bratislavskej ceste v
Piešťanoch stretnutia so študentmi
piešťanských
stredných
škôl.
Vďaka Karolovi Ambrovi sa žiaci
Gymnázia Pierra de Coubertina
a Hotelovej akadémie Ľudovíta
Wintera dozvedeli o holokauste, ale
i o obetiach druhej svetovej vojny, v
širších súvislostiach. Pamätník obetí
holokaustu bol kedysi obradnou
sieňou
piešťanskej
židovskej
komunity, kde sa odohrávali
rozlúčky so zosnulými židovskými
spoluobčanmi. Dnes pripomína
1065 obyvateľov Piešťan židovského
pôvodu, ktorí boli počas druhej
svetovej vojny odvlečení do
koncentračných táborov a už
sa nevrátili. „Tento priestor slúži
ako pietna spomienka na tých,
ktorí z Piešťan odišli bez rozlúčky.
Odišli z tepla svojich domov dokonca
bez mien, bez majetku a stali sa
z nich len čísla. V tejto miestnosti
im v roku 2005, po 60 rokoch od
skončenia 2. svetovej vojny, boli
vrátené mená a stali sa z nich
opäť riadni občania, i keď už
len im memoriam, teda na ich
pamiatku,“ hovorí K. Ambra z
piešťanskej židovskej komunity a
hneď pokračuje: „Prečo sa tu vlastne
schádzame? Národ, ktorý nepozná
vlastnú históriu, akoby neexistoval.
To je jedna vec a druhá, možno
aktuálnejšia je súčasná politická
situácia, kde sú hrozby ľahko

skĺznuť k veciam, ktoré sa diali
počas holokaustu.“ Slovenský deň
holokaustu je viazaný k dátumu
9. september, kedy v roku 1941
predvojnový samostatný Slovenský
štát prijal právne nariadenie formou
uznesenia Slovenskej národnej
rady, ktoré malo právnu silu zákona
o právnom postavení Židov „Židovský kódex“. Ten ustanovil na
Slovensku osobitný právny režim
občanov židovského vierovyznania,
ktorí tak stratili občianske práva.
„Nariadenie Židom odoprelo právo
na vzdelanie, vlastniť majetok,
vykonávať remeslo, vstupovať do
verejných budov a spoločenských
priestorov. V spoločnosti sa to
odrazilo formou vylúčenia židovskej
mládeže zo stredných škôl, arizáciou
židovského majetku, kde často
pôvodného majiteľa prinútili robiť
zamestnanca vo vlastnom podniku,
lebo jeho nový árijský majiteľ nevedel,
okrem vyberania peňazí z pokladne,
čo vlastne s daným podnikom
robiť, ako ho viesť a riadiť,“
vysvetľuje K. Ambra. „Fašistická
ideológia je následkom 1. svetovej
vojny, prevzala však myšlienky
mnohých politických filozofov a
teoretikov. Jedným zo zdrojov bol
Aristotelov a Hegelov organicizmus,
nadraďujúci záujmy celku nad
záujmami jednotlivca. Významnú
úlohu zohrala aj Nietzscheho
predstava o nadčloveku, vôli k moci
a dvojakej morálke, ako aj teória elít
V. Pareta, objasňujúca uplatnenie
vodcovského princípu. Filozofia
fašizmu označuje za základné
princípy fašizmu jednotu, autoritu
a povinnosť sa podriadiť. Denne
sa stretávame s osočovaním ľudí
a skupín obyvateľstva, našich
spoluobčanov, že tí sú fašisti, tí
sú rasisti a podobne. Za príčinu
víťazstva fašizmu v európskych
krajinách, v 30. rokoch minulého
storočia, je možné považovať
nestabilitu a nejednotnosť miestnych

vlád, pretrvávajúcu ekonomickú a
politickú krízu, nedôveru verejnosti
k
demokratickým
princípom,
nakoniec tiež boľševickú revolúciu v
Rusku a obavy vyšších a stredných
vrstiev z rozšírenia revolúcie
do ďalších krajín,“ vysvetľuje
K. Ambra. Vonkajšie prejavy
fašizmu mali formu revolučného
ultranacionalizmu snažiaceho sa o
národné znovuzrodenie. Súčasťou
bol extrémny elitarizmus, masová
mobilizácia a princíp jedného
vodcu. Fašizmus nebol namierený
len voči Židom, ale voči osobám
a skupinám osôb, ktorí boli
nepohodlní vládnucej garnitúre.
Tu podľa K. Ambru treba hľadať
aj odkaz pre dnešok: „Je dôležité
vidieť, kde sa dnes neustále niekto
snaží pôsobiť na národné cítenie,
kto v mene národného princípu
presadzuje
vodcovské
princípy
riadenia. Na toto je treba poznať
dejiny a brať si z nich ponaučenie.
Vývoj ide zo začiatku veľmi miernymi
a malými krôčikmi avšak speje
k totálnej diktatúre a uchopeniu moci
v mene niečoho... Demokracia nie je
najdokonalejšia forma vládnutia,
ale zatiaľ nič lepšieho nebolo
vymyslené. Dejiny ľudstva, a hlavne
novodobé, potvrdili, že z demokracie
možno
veľmi
ľahko
skĺznuť
k diktatúre. Či obeťou, na ktorej
„chrbte“ sa „revolučná“ zmena
zvezie
sú
Židia,
Rómovia,
moslimovia, alebo akákoľvek iná
menšina – je potrebné si to všímať,
postaviť sa tomu a zabrániť,
aby sa niečo podobné nemohlo
opakovať.“ Druhá svetová vojna
- milióny mŕtvych. Viac ako 150
účastníkom všetkých troch stretnutí

sa snažil priblížiť hrôzy vojny a
historické súvislosti aj podpredseda
Seniorského parlamentu Jiří Rais.
„Najpočetnejšie straty zaznamenali
národy Ruska, kde zomrelo, či bolo
zavraždených takmer 16 miliónov
civilistov a zahynulo tiež 10,6 milióna
vojakov. Táto krajina tak počas vojny
prišla celkovo o 13,5 percenta svojich
obyvateľov. Ešte horšie na tom bolo
Poľsko, kde zahynulo 6 miliónov ľudí,
čo však predstavovalo 17 percent
vtedajšej populácie krajiny. Na strane
Nemecka prevažovali mŕtvi vojaci.
Tých bolo 4,36 milióna. Nemeckých
civilistov zahynulo 1,44 milióna,“
približuje hrozivé čísla J. Rais. Keďže
Židia žijú v európskom priestore
tisícky rokov, ich etnické črty nie sú
úplne jednoznačne definovateľné.
Nemci preto na zistenie, kto je Žid
a kto nie, zaviedli pravidlo piatich
krstných listov. „Pokúsim sa to
priblížiť na príklade. Počas vojny na
to, aby som vyvrátil podozrenie, že
som Žid by som musel doložiť päť
kresťanských krstných listov. Jeden
by bol môj, druhý matkin, tretí starej
mamy z maminej strany a štvrtý
starého otca z maminej strany. Piaty
by mi však chýbal, lebo otec bol Žid.
Takže aj ja by som v tom čase išiel
do koncentráku,“ vysvetľuje J. Rais,
ktorý sa snažil mladých aj takýmto
spôsobom vystríhať pred tým, aby
dopustili opakovanie sa takýchto
príbehov. Odkazom pre nich bolo,
aby nasali čo najviac informácií,
kriticky ich vyhodnotili a spravili
si na veci vlastný názor, ktorý
dokážu aplikovať aj pri rozhodovaní
sa o dôležitých veciach pre ich
budúcnosť.
J. Rais, foto: www.pnky.sk

Kino má po niekoľkých rokoch nové sedadlá
V posledný augustový deň sa v KSC
Fontána uskutočnilo slávnostné
otvorenie zmodernizovanej kinosály.
V Kine Fontána bolo totiž po štrnástich
rokoch fungovania vymenených 262
sedadiel.
Kompletná výmena sedadiel stála
takmer 60 tisíc eur. Polovicu z tejto
sumy uhradil Audiovizuálny fond,
čiastkou 10 tisíc eur prispelo Mesto
Piešťany a zvyšok zaplatilo Mestské
kultúrne stredisko z vlastnej rezervy.
Na slávnostnom otvorení sa
pozvaným prihovorili riaditeľka
Mestského kultúrneho strediska
Piešťany Marta Jurčová, prednosta
Mestského úradu Eduard Strapatý,
vedúci kina Jozef Valachovič

a konateľ spoločnosti Kino - Export,
ktorá rekonštrukciu realizovala,
Josef Vojtek. Nové hľadisko si
mohli návštevníci kina po prvý
raz vyskúšať vo štvrtok 31. augusta
počas
detského
predstavenia
Hurvínek a kúzelné múzeum.
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Rekonštrukcie materských a základných škôl na území mesta Piešťany
Po letných prázdninách sa školáci
a škôlkari vrátili do vynovených
priestorov. Počas júla a augusta
totiž vo viacerých školách
a škôlkach prebiehali rekonštrukcie
a opravy. V mesiacoch september
a október sa ešte uskutočnia práce
v exteriéroch – opravy budov,
terás, či osadenie detských ihrísk.
Žiaci zo Základnej školy M.R.
Štefánika mali pre výmenu okien
o týždeň predĺžené prázdniny. Do
školy nastúpili až 11. septembra.
V priestoroch školy prebehla už
tretia etapa výmeny okien a dverí.
V tomto volebnom období sa
podarilo vymeniť okná v triedach
a chodbách všetkých troch
poschodí, ktoré boli už dávno
v kritickom stave. Budova Základnej
školy M.R. Štefánika patrí medzi
pamätihodnosti mesta Piešťany
a bola odovzdaná do užívania v roku
1938. Okná odslúžili úctyhodných
79 rokov. Tento rok mesto za ich
výmenu zaplatilo 89 577,85 eura.

Predĺžené prázdniny hrozili aj
na Základnej škole na Brezovej
ulici, kde v auguste rekonštruovali
hydroizoláciu podlahy a priečok
v skladových priestoroch v suteréne
jedálne. Podzemná voda tam
totiž už roky pri väčších zrážkach
stúpala, prenikala do podlahy a aj
vytápala priestory skladu potravín.
Následne vlhkosť obvodového
muriva
spôsobovala
plesne.
Samotné, špeciálne hydroizolačné
práce si spolu s demontážou
a montážou klimatizácie vypýtali
79 531,51 eura. Robotníci nakoniec
hlavné práce stihli a nový školský
rok odštartoval načas. Obmedzení
boli počas prvého týždňa iba
stravníci, nakoľko sa v jedálni ešte
nevarilo.

Počas letných mesiacov došlo
k zmenám aj na Základnej škole na
Holubyho ulici. V novom školskom
roku si tamojší školáci musia
zvykať aj na nových „susedov“.
Na prízemí jednej z budov totiž
vzniklo elokované pracovisko MŠ
na Staničnej ul., v dôsledku čoho
na pozemku vyrástlo aj oplotené
detské ihrisko. Prestavba priestorov,
nákup vybavenia, vybudovanie
detského ihriska a oplotenia stáli
spolu približne 100 tisíc eur.
V priestoroch školy vzniklo aj nové
parkovisko v sume 11 865,24 eura.
Opravené bolo aj vonkajšie vstupné
schodisko do budovy I. stupňa.
Oprava si vypýtala 2359,03 eura.
Ruch pracovných strojov bude už
onedlho počuť aj na Základnej
škole na Mojmírovej ulici, kde
dôjde k výmene okien na telocvični
v celkovej sume 33 137,04 eura.
V uplynulých mesiacoch dalo
mesto
vypracovať
projektové
dokumentácie na rekonštrukciu
strechy pavilónu A na Základnej
škole F. E. Scherera a na prvú časť
rekonštrukcie
Materskej školy
Detvianska, spolu za 6580 eur.

Mesto nezabudlo ani na materské
školy. V materskej škole na
Detvianskej ulici sa uskutočnila
rekonštrukcia hlavného rozvodu
vody za 8353,51 eura a oprava
vnútorných omietok v dvoch
triedach za 2643,60 eura.
Do Materskej školy Považská bol
zakúpený konvektomat v hodnote
5998,80 eura. V Materskej škole
8. mája 2 pribudli v uplynulých
dňoch vzduchotechnika a rozvody,
ktoré zabezpečia odvod vzduchu
z kuchyne, v sume 33 588,11 eura.

V škôlke na 8. mája takisto opravujú
vonkajšie terasy za 2664,60 eura.
V škôlke na Staničnej ulici
došlo k rekonštrukcii rozvodu
vykurovania. Rekonštrukcia spolu
s následným prekrytím rozvodov
sadrokartónom a projektovou
dokumentáciou
si
vypýtala
z mestskej kasy 27 336,44 eura.
Medzi významnejšie opravy patrí
aj oprava rozvodov kúrenia vrátane
regulačných zariadení v celej budove
Základnej umeleckej školy Teplická
za 5773,02 eura.
eb

Piešťanské hody

Sobášne termíny
Akt uzavretia manželstva sa
vykonáva v sobášnej miestnosti
v Galérii Fontána, Beethovenova
8, Piešťany. Náležitosti k
uzavretiu manželstva je potrebné
dohodnúť na Mestskom úrade
v Piešťanoch – matričnom
úrade, Nám. SNP 3, Piešťany.
Určené termíny:
14. október 2017
28. október 2017
4. november 2017
18. november 2017
2. december 2017
16. december 2017
13. január 2018
27. január 2018
10. február 2018
24. február 2018
10. marec 2018
24. marec 2018
7. apríl 2018
21. apríl 2018
5. máj 2018
19. máj 2018
9. jún 2018
23. jún 2018
Správne
poplatky
pri
uzatváraní manželstva:
Povolenie uzavrieť manželstvo
pred iným než príslušným
matričným úradom medzi
štátnymi občanmi SR - 16,50
eur

V nedeľu 20. augusta
sa v Starých Piešťanoch
uskutočnili tradičné
Piešťanské hody. Na
Mariánskom námestí
návštevníkov čakal hudobný
program aj rôzne atrakcie.
Neodmysliteľnou súčasťou
Piešťanských hodov je
slávnostná svätá omša v
Kostole sv. Štefana, v rámci
ktorej vystúpil aj spevácky
zbor Coro Laudamus.
Popoludnie už patrilo
cimbalovej kapele Šenkvická
muzika a hudobným
skupinám Impuls a E.M.I.
Nechýbali ani atrakcie pre
deti, ktoré sa mohli vyšantiť
na nafukovacej šmykľavke či
skákacom hrade a zamaškrtiť
si na cukrovej vate a
pukancoch. V Hudobnom
pavilóne v Mestskom parku
vystúpila dychová hudba
Modrovčanka.

Uzavretie manželstva pred iným
než príslušným matričným
úradom
medzi
štátnymi
občanmi SR – 16,50 eur
Povolenie uzavrieť manželstvo
mimo určenej doby – 16,50 eur
Povolenie uzavrieť manželstvo
mimo úradne určenej miestnosti
– 66 eur
Povolenie uzavrieť manželstvo
pred iným než príslušným
matričným úradom medzi
štátnym
občanom
SR
a cudzincom alebo medzi
cudzincami – 33 eur
Uzavretie manželstva
štátnym
občanom
a cudzincom – 66 eur

medzi
SR

Uzavretie manželstva medzi
cudzincami – 165,50 eur
Uzavretie manželstva, ak ani
jeden zo snúbencov nemá na
území SR trvalý pobyt – 199 eur

Poslanec MsZ Michal Fiala: Budovanie cyklistických trás v meste Piešťany

V rámci operačného programu
IROP (integrovaný regionálny
operačný program) mesto Piešťany
získalo na cyklotrasy 607 561 eur.
Preskúmal som dokumentácie na
odbore dopravy Mestského úradu
Piešťany, podľa ktorých sa budú
cyklotrasy realizovať. Zistil som
pre vás nasledovné informácie.
Cyklotrasa Krajinská začína pri
novom Lídli popod križovatku
v smere k nákupnému stredisku,
poza autobusovú zástavku smerom
k
Technickému
skúšobnému
ústavu na Krajinskej ceste, kde
vychádza hore na vrchný chodník,
odkiaľ ide súbežne s chodníkom
pre peších. V tomto úseku bude
zrekonštruovaný chodník aj pre
peších. Pokračovanie cez prechod až
po kruhovú križovatku pri bývalom
hoteli Atóm, kde sa napája na už
vybudovaný cyklochodník Dubová.
Druhou cyklotrasou, ktorá bola
úspešná, je cyklotrasa Dopravná
- Sasinkova. Cyklotrasa začína pri
autobusovej stanici a jej cieľ bude
za OD Prior, kde sa napojí opäť
na cyklotrasu Dubová. Cyklotrasa

bude vybudovaná aj s novým
chodníkom zo zámkovej dlažby na
jestvujúcom chodníku. V smere od
stanice vpravo a smerom ku stanici
vľavo, to je v smere jazdy áut. Asfalt
bude na tejto cyklotrase zelený.
Z jedného smeru cyklotrasy na
druhú cyklotrasu budú prechody a
takisto križovatka bude vyriešená
aj svetelnou signalizáciou pre
cyklistov. Súčasťou cyklochodníkov
bude aj mobiliár (stojany a kúpa
bicyklov do pripravovanej mestskej
požičovne bicyklov). Obe budúce
trasy som už prešiel na bicykli a
ponúkam vám pohľad kadiaľ budú
vybudované.
Do ďalšej výzvy financií z IROP
by sa mesto Piešťany malo zapojiť
s cyklochodníkmi Bratislavská a
Kolookruh, no môžu pribudnúť aj
ďalšie. Možno to bude aj spomínaný
parkovací dom. V prvom kole bolo
vyčerpaných iba 13 miliónov z 80tich vyčlenených. Môžeme teda
povedať, že mesto Piešťany bolo
mimoriadne úspešné a možno
povedať aj pripravené. Takisto sme
mohli byť úspešní aj v ďalších dvoch
a to Bratislavská a Kolookruh.
Nakoľko však prišli odvolania
účastníkov konania, nemohli byť
projekty vyhodnotené ako úspešné a
budú opätovne podané. V septembri
sa kompetentní pracovníci MsÚ
snažia o doladenie detailov, aby
mohli byť už spomínané projekty
úspešné a neskôr aj realizované.
My, poslanci mesta Piešťany, môžeme
byť maximálne nápomocní aj pri
navrhovaní položiek do rozpočtu,
kde treba myslieť aj na projektové
dokumentácie cyklotrás. Jednou

z našich úloh je aj informovanie
verejnosti. Výkon však patrí do
kompetencií MsÚ. Preto aby sme
mali lepší prehľad, zdokumentoval
som pre vás aj stanicu v Piešťanoch
a parkovanie bicyklov. Na stanici
v Piešťanoch o 10,00 hodine
vo štvrtok parkovalo spolu cez
100 bicyklov. Pre porovnanie
si predstavte 100 parkujúcich
áut, to je spolu celá Staničná
ulica v jednom smere. Mesto by
rado vybudovalo pre zlepšenie
parkovacích možností parkovací
dom - cyklovežu pre cyklistov alebo
aspoň jednoduché kryté a kamerovo
strážené parkovisko. Ak budeme
mať projektovú dokumentáciu
nachystanú, bude šanca v ďalšom
kole výzvy byť úspešný.
Ako je to s pokračovaním
cyklochodníka Dubová?
Mesto
Piešťany podalo žiadosť na
dotáciu do TTSK na projektovú
dokumentáciu.
Takisto
bude
mesto spracovávať dokumentáciu
na prepojenie Lodenica od úseku
mostík pri Lodenici okolo kempingu
až po hrádzu pri reštaurácii
Lodenica. Tento úsek je mimoriadne
preexponovaný
najmä
počas
športových podujatí počas celého
leta. Páči sa mi, že väčšina stromov
pri výstavbe cyklotrás zostane
zachovaná. Vďaka patrí všetkým,
ktorí ste sa zaslúžili o úspešnosť
týchto projektov. Samozrejme, je
ešte pred nami realizácia. Tá by mala
začať na jar v roku 2018. Dôležité je,
že malými krokmi sa mesto stáva
modernejším a vďaka cyklodoprave
aj zelenším mestom.
Michal Fiala, poslanec MsZ Piešťany

Piešťany sa priebežne starajú o bezpečnosť detských ihrísk na území mesta
Medzi významné prostriedky
výchovy detí patria aj zariadenia
na hru vo vonkajšom prostredí.
Jednou z možností obohatenia
sveta hier je výstavba detských
ihrísk. Obohacujú spektrum
možností na hru a ďalšie rôznorodé
aktivity.
Jedným zo zariadení je aj detské
ihrisko na Valovej ulici, ktoré vlani
dalo postaviť v rámci projektu
postupnej výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie detských ihrísk
z vlastného rozpočtu mesto
Piešťany. Je to priestor, ktorý je
organizovaný spôsobom umožniť
a získať všetkým deťom rôznorodé
skúsenosti učením sa, ale zároveň
zaistiť bezpečnosť a ochranu
zdravia pri výchove a vzdelávaní.
Naša spoločnosť vo všeobecnosti
nevenovala doposiaľ dostatočnú

pozornosť rozvoju a kvalite detských
ihrísk a ani dostatočným spôsobom
nezabezpečovala požiadavky na ich
bezpečnosť. Mesto Piešťany, okrem
postupnej výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie detských ihrísk
zabezpečuje
aj
požiadavky
kladené na detské ihriská, ktoré sú
stanovené slovenskými, európskymi
alebo medzinárodnými normami,
zákonmi SR a nariadeniami vlády
SR, vyhláškami SR, hygienickými
normami
a
technickými
požiadavkami. To, že mesto kladie
veľký dôraz na oblasť bezpečnosti
a ochrany zdravia detí na detských
ihriskách, potvrdila aj Technická
Inšpekcia Bratislava, ktorá vykonala
kontrolu na novovybudovanom
detskom ihrisku na Valovej ulici.
Naše mesto sa už v priebehu tohto
roka takisto rozhodlo realizovať

priebežnú kontrolu bezpečnosti
a ochrany zdravia detí na detských
ihriskách vlastným, vyškoleným
pracovníkom MsÚ, čo umožní
v súlade s ochranou bezpečnosti
a zdravia detí na mestských
ihriskách veľmi pružne reagovať na
vzniknuté potreby a predchádzať
možným úrazom.
Ing. Vlasta Andelková

Oznamovanie porúch
Vážení občania, prípadné
poruchy verejného osvetlenia,
poškodenia mestského mobiliáru
(napr. uličné koše, lavičky),
lokálne poškodenia mestských
komunikáci - výtlky, či
poškodenia drevín môžete
nahlásiť pracovníkom Služieb
mesta Piešťany.
Tel. číslo: 033/79 141 01,
E-mail: smp@sluzbymesta.sk.
Služby mesta Piešťany

Už 73. výročie SNP
Mesto Piešťany a Slovenský
zväz
protifašistických
bojovníkov
zorganizovali
dňa 28. augusta pietny
akt kladenia vencov pri
príležitosti osláv 73. výročia
Slovenského
národného
povstania.
Prostredníctvom slávnostných
príhovorov sa poslancom
mestského
zastupiteľstva,
členom a sympatizantom
Slovenského
zväzu
protifašistických bojovníkov
(SZPB)a verejnosti prihovorili
prednosta Mestského úradu
Eduard Strapatý a predseda
oblastného výboru SZPB Ivan
Nosko. Slávnostný pochod
k Pamätníku osloboditeľom
sa uskutočnil za hudobného
sprievodu dychovej hudby
Inovčanka.

Úradné hodiny
Mestský úrad Piešťany
Pondelok:
08.00 – 11.30 hod.
12.30 – 15.30 hod.
Streda:
08.00 – 11.30 hod.
12.30 – 16.30 hod.
Piatok:
08.00 – 11.30 hod.
12.30 – 14.30 hod.
Klientske centrum
Mestského úradu Piešťany
Pondelok: 7.30 – 15.15 hod.
Utorok: 7.30 – 15.15 hod.
(osvedčovanie listín)
Utorok: 10.00 – 15.15 hod.
(osvedčovanie podpisov
na listinách)
Streda:
7.30 – 17.15 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.15 hod.
Piatok:
7.30 – 12.45 hod.

Deň pre deti vo VHM
V sobotu 9. septembra sa v priestoroch
Vojenského historického múzea
v Piešťanoch uskutočnil už 11. ročník
kultúrno-spoločenskej a športovej
akcie Deň ozbrojených zložiek
a záchranných systémov s deťmi.

Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou ministra obrany SR Petra
Gajdoša a primátora mesta Piešťany
Miloša Tamajku. Organizátormi
akcie boli už tradične Vojenský
historický
ústav
Bratislava,
Ministerstvo obrany SR, Ozbrojené
sily SR, Mesto Piešťany a Mestská
polícia mesta Piešťany. Hlavným
lákadlom bol prelet lietadiel
MIG-29 a zoskoky padákových
odborníkov
letectva,
tzv.
„padačkárov“. Stovky ľudí prilákali
aj ukážky vystúpenia príslušníkov
Čestnej stráže Ozbrojených síl SR,
ukážky práce služobnej hipológie
v podaní Oddelenia jazdnej polície
Bratislava, ukážky vyhľadávania
omamno-psychotropných
látok
príslušníkmi
Colného
úradu

Bratislava. Efektné boli aj ukážky
práce Zboru väzenskej a justičnej
stráže Ministerstva spravodlivosti
SR a Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Piešťanoch. Počas celého dňa
boli verejnosti sprístupnené všetky
expozície Vojenského historického
múzea a pripravených bolo aj
viacero statických ukážok, o ktoré
sa postarali Colný úrad Bratislava,
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Piešťanoch,
Kontrolné chemické laboratórium
CO z Nitry, Vojenská polícia
Trenčín, Personálny úrad OS SR,
Občianske a spotrebiteľské družstvo
„Bývajme bezpečne“, Obvodné
oddelenie
Policajného
zboru
v Piešťanoch a Mestská polícia mesta
Piešťany. Návštevníci mohli vidieť
aj predstavenie letky „Virtuálne
BIELE ALBATROSY“, prezentácie
klubov vojenskej histórie ČSĽA
Piešťany, Kolíňany a Vojenského
historického
múzea Pohronský
Ruskov a pripravené boli aj atrakcie
pre deti.
eb, foto: Ivan Kelement

Skauti v Piešťanoch

Od 6. do 12. augusta sa
na piešťanskej Sĺňave
uskutočnilo stretnutie
vodných skautov AQUA
2017. Zúčastnilo sa na
ňom približne 500 skautov
a asi 50 dobrovoľníckych
organizátorov. Zo
zahraničných hostí sa na
podujatí zúčastnili skauti
z Čiech, Talianska, Írska
a Španielska, ktorí takisto
priložili ruku k dielu na
opravách v prírodnom
kine. Podujatie podporili
mesto Piešťany a Oblastná
organizácia cestovného ruchu
Rezort Piešťany.

Výchovno-vzdelávací tábor pre peer aktivistov v prevencii kriminality
V dňoch 10.-15.7.2017 si užili
školáci z piešťanských škôl
výchovno-vzdelávací tábor pre
peer – aktivistov v prevencii
kriminality s mestskou políciou
v lone prírody v Zázrivej.
Na týždeň sa stal našim domovom
penzión Solisko uprostred malebnej
obce v blízkosti Vrátnej doliny. Deti
zažili veľa zábavy, niečo nové sa
naučili a videli mnoho zaujímavostí
v okolí. V neďalekej Terchovej sme
navštívili múzeum Jánošíka, kde si
deti pozreli i film o jeho živote, odtiaľ
naše kroky smerovali na symbolický
cintorín pri lanovke na Chleb,
nachádzajú sa tu pamätné tabuľky
s menami ľudí, ktorým život vzali
hory... a cestou späť sme zažili kopec
zábavy v bazéne športového centra
Terchovec. K táboru neodmysliteľne
patrí i návšteva ozbrojených
a záchranných zložiek, tentokrát nás
poctili svojou návštevou príslušníci
PZ z Dolného Kubína. Predviedli sa
nám príslušníci z odboru služobnej
kynológie, ktorí ukázali deťom,
ako prebieha výcvik služobného
psa, okrem iného i to, aké pokyny

Práce na Vážskej ulici
Vážení občania, v období od
38. týždňa 2017 začnú v meste
Piešťany plánované stavebné
práce súvisiace s vybudovaním
parkovacích miest, obnovou
chodníkov, a s tým spojené sadové
úpravy v lokalite Vážska pred
bytovým domom 3567/23-31.
Predpokladaná doba trvania prác
je do 60 kalendárnych dní podľa
nasledovného harmonogramu:
od 18.09.2017 - prípravné práce
a výruby drevín, búracie a výkopové
práce
vrátane
vyrovnania
a zhutnenia pláne
od 02.10.2017 - osádzanie
obrubníkov a príprava podkladných
vrstiev, kladenie dlažby
od 16.10.2017 – výsadba drevín
a terénne úpravy
od 23.10.2017 - asfaltérske práce,
dopravné značenie
od 30.10.2017 - dokončovacie práce
V prípade nepriazne počasia
predpokladáme
zmenu
harmonogramu prác – predĺženie
stavebných prác o nevyhnutne
nutný čas. Práce budú vykonávané
v jednej etape bez uzávierky
komunikácie s obmedzeniami podľa
dočasného dopravného značenia
a pokynov generálneho dodávateľa.
Prosíme motoristov o rešpektovanie
dočasného dopravného značenia
a obyvateľom mesta v zmieňovanej
lokalite sa vopred ospravedlňujeme
za obmedzenia počas stavby.
Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Marián Findrik, Oddelenie
stavebných služieb a rozvoja mesta

Hlasujte za UWO

musí psovod vydávať, hľadanie
predmetov, dolapenie zločinca
a ešte kopec iných zaujímavostí.
Deti si skúšali i okuliare simulujúce
užitie rôznych drog a vyskúšali,
aké to je sedieť v policajnom aute.
Vo štvrtkové dopoludnie sme sa
vybrali navštíviť Oravský hrad,
kde sme absolvovali dvojhodinovú
prehliadku
nádherných
priestorov a nadýchali sme sa
histórie s podrobným výkladom
sprievodkyne. Zážitkom pre deti
i dospelých bola ukážka ručnej
výroby zázrivských korbáčikov,
ktoré nielenže dobre vyzerali, ale
i výborne chutili. Nezabudli sme
ani na hry, sebaobranu, futbal,
bedminton, streľby zo vzduchovky,

cvičenie
zumby,
prechádzky
krásnou prírodou v okolí. Prezreli
sme si historický kostolík v blízkosti
miestneho cintorína, prešli sa
lúkami až na Grúne a maškrtili lesné
jahody popri lesných chodníkoch.
Zasúťažili sme si v streľbách zo
vzduchovky, pretláčaní rukou
a rôznych iných netypických
súťažiach, ktoré zavŕšili športové
súťaže s tombolou a táborovými
trhmi. Veríme, že tábor splnil svoj
účel, deti sa veľa nového naučili aj
si užili zábavu, lebo pri odchode
domov mnohí svorne tvrdili, že
o rok sa stretneme opäť. Projekt bol
finančne podporený Radou vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality.
Viera Husáková

UWO (neidentifikovateľný drevený
objekt) bol nominovaný na Cenu
za architektúru CE.ZA.AR 2017
v kategórii Exteriér. Môže mu
byť udelená aj Cena verejnosti,
rozhodnúť môže aj váš hlas.
Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská
komora architektov.
UWO je už približne rok súčasťou
južného cípu Vážskeho ostrova na
Lide. Za UWO môžete na adrese:
http://cezaar2017.hnonline.sk/
hlasovanie/cezaar-2017/2017/foto/
uwo-neidentifikovatelny-drevenyobjekt-368 až do konca septembra
raz denne z jednej IP adresy.
Odovzdávanie ocenení sa uskutoční
5. októbra v Bratislave.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany (2. časť)

Jednou z najvýznamnejších úloh
našej organizácie je propagácia
Piešťan a ďalších členov Rezortu
na veľtrhoch cestovného ruchu.
Ide o tradičný spôsob podpory
návštevnosti. Cieľom týchto akcií
je nielen oboznámiť potenciálnych
návštevníkov a touroperátorov so
zaujímavosťami nášho regiónu,
ale najmä prezentovať tradičné
i nové produkty cestovného ruchu.
Veľtrhy sa zvyčajne členia na dve
časti. Prvé dni sú spravidla zamerané
na stretnutia profesionálov, najmä
zástupcov cestovných kancelárií
a iných subjektov pôsobiacich
v cestovnom ruchu. Tu je priestor na
nadväzovanie osobných kontaktov,
odbornú diskusiu a prípadne aj
uzatváranie obchodných kontraktov.
Ďalšie dni sú určené pre širokú
verejnosť. Zámerom vystavovateľov
je zaujať návštevníkov a podnietiť
ich k vycestovaniu do propagovanej
destinácie.
Popri
nápaditom
stvárnení výstavných stánkov,
organizovaní pre daný región
charakteristických
kultúrnych
vystúpení, rozdávaní propagačných
materiálov a ochutnávok lokálnych
špecialít majú veľký úspech aj
akciové ponuky na ubytovanie
a aktívne využitie voľného času.
V našom prípade je to najmä
využitie
rôznych
špeciálnych

služieb a liečebných procedúr.
V minulých rokoch bola účasť na
veľtrhoch cestovného ruchu našou
hlavnou aktivitou. Spolu s ďalšími
členmi Rezortu sme sa tradične
zúčastňovali
dvoch
takýchto
podujatí – veľtrhov v Bratislave
(ITF Slovakia) a v Prahe (Holiday
World). Na priame zabezpečenie
týchto akcií sa v minulosti použilo
až 30 % z rozpočtu Rezortu. Tento
stav bol dlhodobo neakceptovateľný.
Od roku 2016 sme pod novým
vedením
našej
organizácie
pristúpili k radikálnym zmenám.
Vďaka dobrej spolupráci s ďalšími
subjektmi, najmä s terajším
Ministerstvom dopravy a výstavby,
pod ktorý patrí aj problematika
cestovného ruchu a s Klastrom
cestovného ruchu (dnes Klaster
regionálneho rozvoja) pôsobiacim
v Trnavskom samosprávnom kraji
sa nám podarilo výrazne znížiť
náklady. Zatiaľ čo v rokoch 2013 až
2015 sa priame náklady Rezortu na
tieto dve podujatia pohybovali vo
výške približne 25 až 30 tisíc, v roku
2016 to bolo už len necelých 4 tisíc
eur a v roku 2017 len 84 eur.
Zároveň sa nám podarilo výrazne
rozšíriť počet výstav a veľtrhov
cestovného ruchu, na ktorých sa
zúčastňujeme. V minulom roku
to boli okrem Prahy a Bratislavy
aj podujatia Region Tour Expo
v Trenčíne, Regiontour v Brne,
Výstava CR a rekreácie v Krakove,
TT Warsaw tour & travel, Slovenské
dni v poľskom meste Gliwice, Reisen
und Caravan v Erfurte, Danube
UP 2016 v Bratislave a podobné
akcie v rakúskom Sankt Pöltene,
v českých Poděbradoch, v poľskom
meste Ustroň i v Trnave.
Priame náklady Rezortu na všetky
vyššie spomenuté podujatia boli
v roku 2016 podstatne nižšie
ako suma, ktorá bola v minulosti
vynakladaná
len
na
akcie
v Bratislave a Prahe. Tento výsledok

možno považovať za veľký úspech.
Ušetrené finančné prostriedky
boli z časti použité na podporu
rôznych športových a kultúrnych
akcií, zvyšok je na podobné účely k
dispozícii na účte našej organizácie.
Aj keď sa v súčasnosti do popredia
dostávajú propagačné nástroje na
báze informačných technológií,
je fyzická účasť na veľtrhoch
a výstavách cestovného ruchu
stále potrebná. Väčšina členov
Rezortu z radov podnikateľských
subjektov má záujem naďalej sa ich
zúčastňovať. Vzhľadom na to, že
ťažisko propagácie a marketingovej
podpory sa postupne presúva do
virtuálnej oblasti, musíme naše
aktivity zamerať vo väčšej miere aj
týmto smerom. Tejto problematike
sa budeme detailnejšie venovať
v nasledujúcom čísle tohto
periodika.
RNDr. Peter Tremboš, PhD.,
predseda predstavenstva OOCR
Rezort Piešťany

GRAPE daroval strom

Vzrastlý platan najprv obdivovali
návštevníci
festivalu
Grape,
teraz zdobí park za Gymnáziom
Pierra de Coubertina. Niekoľko
dní po ukončení festivalu ho
organizátori symbolicky odovzdali
viceprimátorovi Martinovi Valovi.
O manažment celej akcie sa postaral
Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj.
„Máme veľa návštevníkov, ktorí nie
sú bežní, ale prichádzajú ako VIP
alebo spolu s kapelami. Napadlo nám,
že títo ľudia by mohli dať minimálny
dobrovoľný príspevok 5 eur na nejakú
dobrú vec,“ vysvetlil organizátor
festivalu Grape Juraj Podmanický.
Pre rok 2017 bol touto dobrou vecou
vzrastlý platan, ktorý na piešťanské
letisko priviezli z Devínskej Novej
Vsi a po festivalovom víkende
ho zasadili v parku. Spolu so
zamestnancami mestského úradu
hľadal vhodné miesto na výsadbu
stromu Dušan Knap z Inštitútu pre
trvalo udržateľný rozvoj.
ITUR

12. ročník Cinematiku ovládli mimoriadne filmy
Medzinárodný filmový festival
Cinematik Piešťany aj tento
rok premietol viac ako stovku
dlhometrážnychakrátkometrážnych
filmov v trinástich sekciách.
Pravidelnou súčasťou festivalu sú aj
dve súťažné sekcie – Meeting Point
Europe pod záštitou FIPRESCI
a
Cinematik.doc.
Tohtoročný
Cinematik zároveň zaznamenal
najväčší predaj akreditácií a lístkov
vo svojej histórii. Hlavnú cenu
pre najlepší európsky film roka s
názvom Meeting Point Europe,
ktorý vyberajú kritici zo šestnástich
krajín Európy, získala kontroverzná
snímka Raw / Grave. Francúzskobelgický film režisérky Julie
Ducournau prináša príbeh mladej
študentky Justine, ktorá musí na
novej skole znášať šikanu v podobe
nútenej konzumácie surového mäsa.
V súťažnej sekcii dokumentov v
distribúcii za ostatný rok s názvom
Cinematik.doc vyhral mimoriadny
film v slovensko-českej koprodukcii
Diera v hlave, zachytávajúci tému
rómskeho holokaustu. Porota na
novom filme slovenského režiséra
Roberta Kirchhoffa ocenila hlavne
spôsob, akým je snímka nakrútená,
ako aj dôležitú a náročnú tému.

Divákom piešťanského festivalu sa
najviac páčil poľský film Umenie
milovať / Sztuka Kochania –
Historia Michaliny Wisłockiej,
režisérky Marie Sadowskej, a získal
Cenu divákov. Dráma sa venuje
kontroverzii, ktorú vyvolalo vydanie
rovnomennej knihy o sexuálnej
revolúcii. Cenu primátora mesta
Piešťany získal nový dokumentárny
film slovenského režiséra Mira
Rema o spevákovi Richardovi
Müllerovi s podtitulom Nespoznaný.
Primátor ocenil konzistenciu diela
a odvahu režiséra aj speváka, vydať
sa na spoločnú cestu a v citlivom
portréte poukázať na dôsledky
maniodepresie. Práve ukončený
ročník festivalu Cinematik priniesol
opätovne to najlepšie z európskeho
a svetového filmu a zaznamenal
výrazný divácky ohlas. Už otvárací
ceremoniál prilákal viac ako 700
divákov.
www.cinematik.sk

Mestská knižnica mesta Piešťany: Projekt STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ
Koncom prázdnin vyvrcholil
v našej knižnici
jeden
z najvýznamnejších projektov
tohto roka nazvaný STRETNÚŤ
KNIHU KAŽDÝ DEŇ.
Vďaka
finančnému
príspevku
Fondu na podporu umenia sme pre
našich návštevníkov mohli pripraviť
v období od marca do konca augusta
vyše 90 podujatí na podporu čítania
a záujmu o knihy.
Prvou časťou projektu bol festival
Dni detskej knihy (DDK), ktorý
sa konal v apríli. Cieľom DDK
a jeho 56 podujatí bolo priblížiť
diela
súčasných
slovenských
autorov v
rôznych podobách.
Na rozličných miestach Piešťan a
v okolí (knižnica, PIC, Elektrárňa
Piešťany, Dom umenia Piešťany,
materské, základné, spojené a
umelecké školy, gymnázium, CVČ)
sa konali komponované divadelné
predstavenia, besedy, stretnutia
so
spisovateľmi,
ilustrátormi,
vydavateľmi, dramatizácie a čítania
na motívy knižných predlôh, výstavy,

literárno - výtvarné workshopy.
Súčasťou DDK bolo aj vyhodnotenie
celoslovenskej výtvarnej súťaže
venovanej Tomášovi Janovicovi pri
príležitosti jeho životného jubilea,
za osobnej účasti jubilanta i detí
z celého Slovenska. Medzi odbornou
knihovníckou verejnosťou sa stretol
s pozitívnym ohlasom seminár
pre knihovníkov a pedagógov s
medzinárodnou účasťou.
Druhú časť projektu, nazvanú
Túlavá knižnica, tvoril cyklus
zábavno - náučných dopoludní v
letných mesiacoch a počas školských
prázdnin s programom bohatým
na zaujímavé podujatia, akými sú
divadelné predstavenia, tvorivé
dielne, besedy a iné. Vysoká účasť
detí aj ich rodičov, celkovo takmer
tri tisícky, bola dôkazom toho, že
podujatia boli vyberané tak, aby boli
všetci návštevníci spokojní. Teší nás,
že sme k všeobecnej spokojnosti
zabezpečili pestré a zmysluplné
vyplnenie prázdninových dní pre
deti a ich rodičov a starých rodičov.

Počas celého projektu STRETNÚŤ
KNIHU KAŽDÝ DEŇ sme
privítali takmer dvesto spisovateľov,
ilustrátorov, hercov, tanečníkov,
spevákov, vydavateľov a ďalšie
významné osobnosti, ktoré sa
venujú práci pre deti a mládež.
Na podujatiach celého festivalu sa
zúčastnilo takmer desaťtisíc malých
i veľkých návštevníkov. A to už je
naozaj úspech!
V týchto dňoch sa v piešťanskej
knižnici realizujú ďalšie zaujímavé
projekty, ktoré podporili tieto
inštitúcie:
- Úrad vlády SR: Čarovné svety, Keď
čítanie je čtení IX., S ilustráciami na
cestách
- Ministerstvo kultúry SR: Vitajte
v našom svete V.,
- Fond na podporu umenia: Mesto
bez prestávky, Poď z ulice do
knižnice II.
Sledujte naše web stránky (www.
kniznica.sk; www.detskakniznica.
sk) alebo sociálnu sieť, dozviete sa
viac o našich podujatiach.
-msk-

Piešťanský útulok
Útulok zvierat v Piešťanoch pôsobí
už takmer 20 rokov a ročne v ňom
nájdu dočasný domov desiatky
zvierat. Toto so niektoré z nich.

TIBALD - Malý psík bol nájdený
vyhodený v obci Behynce, zatúlal
sa až do Radošiny, pani čo sa ho na
noc ujala ho vykúpala, bol veľmi
špinavý. Je pochudnutý, ale milý a
prítulný, nemá problém so psíkmi,
vhodný do bytových podmienok.

HINKI - Psík stál dezorientovaný v
strede cesty pri poliklinike, hrozilo,
že ho zrazí auto. Zachránil ho jeden
pán. Nevieme, či je stratený, alebo
vyhodený, na ľavé očko je slepý a
na druhé zdá sa že nevidí tiež, alebo
len veľmi slabo. Vyšetrenie ukázalo,
že psík je slepý na obe očká a ešte aj
hluchý. Bude nutná operácia ušiek,
má ich veľmi zanedbané s malými
nádorčekmi a výrastkami, je možné,
že po ich odstránení bude aspoň
počuť. Psík je v dočasnej opatere.

MC ÚSMEV: Deti sa rozlúčili s letnými prázdninami na pirátskej párty
Už tradične sa Materské centrum
Úsmev rozlúčilo s prázdninami
„Pirátskou párty“. Podujatie bolo
zamerané na podporu spoločného
trávenia voľného času rodičov
s deťmi a na integráciu detí so
špeciálnymi potrebami.
Aj keď trošku chladnejšie sobotné
popoludnie si rodiny s deťmi mohli
užiť na jedenástich zábavných
stanoviskách. O vzrušenie a zábavu
bolo postarané - na ostrove
„Karibik“ bol vyhlásený najvyšší
stupeň pohotovosti. Malí piráti
najprv prešli tvrdým námorným
výcvikom, potrénovali si mušku
v triafaní fliaš, v zhadzovaní
kolkov v tvare palmy a dávaní
gólov morským živočíchom. Piráti
sa museli postarať aj o zvieratá -

kŕmenie hladných žabiek im dalo
zabrať. Svoju odvahu si otestovali
pri lovení nebezpečných žralokov.
Veľkú drámu zažili aj pri záchrannej
akcii, kde hádzali topiacim sa
námorníkom záchranné koleso
a pomáhali im dostať sa na breh.
Príčina stroskotania lode bola
odhalená a následne aj odstránená.
Zhasnuté svetlo majáka malí piráti
vyriešili
opatrnou
prepravou
lampáša so sviečkou na maják. A
že sú to predvídaví, skúsení, vetrom
ošľahaní piráti nasvedčuje aj to,
že zabezpečili záložný zdroj svetla
pre maják. Po namáhavej práci si
oddýchli pri rybolove a spolu so
Spongebobom ukuchtili v lodnej
kuchyni chutný „hambáč“. Zábavy
si užili aj pri rybacích piškvorkách

s Ariel – morskou pannou.
Nájdenie
stáročia
hľadaného
pokladu v stroskotanej lodi bola
veľká odmena pre hľadačov
pokladov a pravá pirátska párty sa
mohla začať. Materské centrum
Úsmev ďakuje všetkým partnerom
podujatia a dobrovoľníkom za ich
pomoc a podporu.
PhDr. Marcela Vrbová PhD.

EBA – LUCIE - Mladá fenka bola
nájdená medzi obcami Moravany a
Hubina, údajne tam ležala dva dni
zranená. RTG vyšetrenie ukázalo,
že má odtrhnutú a posunutú pravú
stranu panvy od krížovej kosti, na
začiatku chvosta prerušená miecha,
chvost postupne odumrie, pečeňové
výsledky tiež nie ideálne. Bola
úspešne zoperovaná, má nariadený
kľudový režim minimálne na
mesiac, von môže ísť len na potrebu.
Všetko trpezlivo znáša, je nesmierne
milá a vďačná.
Útulok Piešťany nájdete na
Priemyselnej ulici 12a. Kontakt:
0904 170 913, 0903 207 306.
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