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Editoriál

Vážení občania mesta, milí
Piešťanci, prihováram sa vám len
pár dní po prvom tohtoročnom
zasadnutí mestského zastupiteľstva a preto by som rád objasnil
niektoré záležitosti, ktoré sa vás
bezprostredne týkajú.
V prvom rade by som rád zdôraznil fakt, že zmena organizačnej
štruktúry prinesie v budúcnosti
veľké šetrenie. Jasne to vyplýva zo
správy s názvom „Informácia o finančnom dopade optimalizácie
MsÚ na rozpočet,“ ktorú dostali
poslanci ešte v závere minulého
roka. Je logické, že v prvom roku optimalizácie, samospráva ešte znáša
náklady na odstupné, odchodné a
podobne, tak ako to vyplýva zo zákona, no fakty a reálne čísla hovoria
jasne. Na chode MsÚ ušetríme do
roku 2018 minimálne 250 tisíc eur.
Štvrť milióna eur, ktoré môžeme
použiť na školy, škôlky, cesty, športovcov a podobne. Štvrť milióna eur
sme ušetrili len tým, že sme na úrade uskutočnili organizačné zmeny.
Šetrenie prichádza už v tomto roku,
keď máme v rozpočte naplánovaných o 77 tisíc eur menej na mzdy
pre zamestnancov.
Ďalšou nášľapnou mínou, ktorú
sme našli a riešili bola kolektívna
zmluva. Treba povedať otvorene,
že predchádzajúce vedenie mesta
v nej nastavilo veľmi exkluzívne

podmienky pre odchádzajúcich zamestnancov a tieto peniaze navyše
neboli kryté mestským rozpočtom!
Aj tým, že sme vyjednávaním znížili
počty odstupných, sme pri prebiehajúcich organizačných zmenách
ušetrili viac ako 15 tisíc eur.
Kontrolór nám vyčíta zlú logistiku doručovania výpovedí, napriek
tomu, že bol oboznámený s tým, že
odborári nám od začiatku hádzali
polená pod nohy, naťahovali čas, so
zamestnávateľom často nespolupracovali, menili názory. Nebolo v silách vedenia mesta tieto obštrukcie
obísť, ak sme nechceli porušiť zákon.
Organizačné zmeny nikdy nie sú
príjemné. Najmä z ľudskej stránky.
Tým skôr, že úrad v nezmenenej
podobe fungoval už viac ako 10 rokov. Bol najvyšší čas na zmeny. Nehovoríme, že sme neurobili pri nich
aj chyby, ale hodnotiť prínos týchto
zmien sa nedá po šiestich mesiacoch, keď ešte len pred pár dňami
prebehli výberové konania a úrad
sa každým dňom viac a viac stabilizuje. Verím, že máme už sa sebou
obdobie obštrukcií, vynášania informácií, zverejňovania interných
dokladov a pod. Takéto materiály
sa objavovali pravidelne v médiách,
samozrejme anonymne a bez záruky hodnovernosti. Ak mal niekto
podozrenie, že k niečomu nekalému
na úrade dochádza, mal sa obrátiť
na príslušné orgány.
Fakty opäť hovoria jasne. Vybrali sme si jednu zo ZÁKONNÝCH
možností realizácie organizačných
zmien. Možno sa zmeny dali urobiť
aj lepšie, ale stojím si za tým, že sme
neporušili žiaden zákon a ušetrili
sme peniaze pre mesto.
Rozpočet pre mesto Piešťany na
rok 2016 sa nerodil ľahko. Predchádazalo mu niekoľko pracovných
rokovaní ešte v minulom roku s

poslancami, ktorí prejavili záujem.
Na konci roka sme sa korektne dohodli, že máme záujem zapracovať
do rozpočtu pripomienky poslancov a preto schvaľovanie rozpočtu
presunieme na začiatok roka, na
prvé zasadnie mestského zastupiteľstva. To bola prvá dôležitá dohoda vedenia mesta s poslancami.
Treba k tomu povedať, že takýto
postup zďaleka nie je bežný a v
minulom období poslanci nemali
možnosť presadiť v rozpočte svoje návrhy v takom rozsahu. Vedenia mesta urobilo veľké množstvo
ústupkov. Takmer tri mesiace sme
sa s poslancami schádzali a hľadali
kompromisy. Tým kompromisom
je nakoniec absolútne vyjdenie v
ústrety klubu Spoločne pre Piešťany zo strany vedenia mesta. Viem,
že s týmto nie sú spokojní ostatní
poslanci a ani sa im nečudujem, no
my sme to museli urobiť preto, aby
sme mali schválený rozpočet. Aj my

máme k rozpočtu niekoľko výhrad.
Nie som úplne stotožnený napríklad so sumou 130 tisíc eur, ktorá
putuje do Rezortu Piešťany, pretože táto organizácia nás doteraz
nepresvedčila o svojich kvalitách,
pracuje v nej jeden človek a doteraz
nie je jasné, kto, ako a kedy bude
obstarávať tovary a služby potrebné
pre Kanceláriu primátora, Mestskú
knižnicu a podobne. Budeme preto
veľmi pozorne dohliadať na to, ako
rezort tieto prostriedky využije.
Nateraz je však najpodstatnejšie
to, že máme rozpočet a dokážeme
štandardne fungovať. V tomto roku
nás čaká rekonštrukcia Sládkovičovej ulice v sume viac ako 170 tisíc eur, navýšili sme aj financie do
športu. Opatrovateľská starostlivosť
dostane v tomto roku o vyše 100 tisíc
eur viac ako vlani. A som veľmi rád,
že máme vyčlenených aj 140 tisíc eur
na rekonštrukcie škôl a škôlok.
Michal Hynek

Pozvanie prezidenta A. Kisku
Diskusia s osobnosťami Trnavského kraja o aktuálnych problémoch Slovenska sa uskutočnila 28.
januára 2016 v Trnave. Témou bola
nielen všadeprítomná korupcia, ale
aj školstvo a zdravotníctvo. Prezident SR Andrej Kiska v príhovore
zvlášť zdôraznil ako je dôležité, aby
sa aktívni a čestní ľudia angažovali
aj v politike. Z Piešťan boli pozvaní
štyria poslanci mestského zastupi-

teľstva, M. Fiala, T. Hudcovič, J. Malík a P. Tremboš. Ďalej to boli protagonisti odhalenia kauzy predraženého „cétečka“ - zdravotná sestra
M. Kovačičová a lekár A. Suchánek,
ale aj zástupcovia OZ Kvas, Aksen
i mladá aktivistka L. Gažová. Na
stretnutí sa zúčastnili aj ďalšie známe osobnosti, okrem iných aj primátori Hlohovca a Trnavy.
Jiří Rais

Pripravte sa na parlamentné voľby
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia už 5.
marca 2016. V Piešťanoch sa očakáva účasť 24 501 voličov. Voliť
budú už tradične od siedmej rána
do dvadsiatejdruhej hodiny v 28
okrskoch.
OKRSOK ČÍSLO 1
Natrvalo sa zmenilo sídlo okrsku č. 1, ktorý bol pôvodne na Špeciálnej základnej škole na Žilinskej ceste (Vŕšok). Z kapacitných
dôvodov a celkovo zlého prístupu
pre hendikepovaných voličov bolo
už aj konanie minuloročného referenda presunuté. Obyvatelia z
lokalít Agátová, Čkalovova, Detvianska, Dubová, Haluzického,
Jánošikova, Kláštorská, Na Lehote,
Orviský kút, Orviská cesta, Pod
náhonom, Topoľová, Žilinská ces-

ta okrem or. č. 1 a Nový dvor budú
5. marca voliť vo volebnej miestnosti na Cirkevnej spojenej škole
na Štefánikovej ulici.
TRVALÝ POBYT NA MESTE
Občania, ktorých trvalým pobytom je len mesto Piešťany – bez
uvedenia ulice, sú v zozname voličov zapísaní na adrese mesta –
Mestský úrad Piešťany. Príslušným
volebným okrskom pre týchto občanov je volebný okrsok č. 8 – Gymnázium Pierra de Coubertina na
Námestí SNP.
NOVINKY
Prevzatie hlasovacích lístkov
a obálky potvrdí volič v zozname
voličov vlastnoručným podpisom.
Volič je povinný odložiť nepoužité
hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do

zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov,
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
KRÚŽKOVANIE
V osobitnom priestore určenom
na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok
toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj
hlas. Tento hlasovací lístok môže
bez ďalšej úpravy vložiť do obálky
alebo na vybranom hlasovacom
lístku môže volič zakrúžkovaním
poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva
prednosť. Volič môže zakrúžkovať
poradové číslo najviac štyroch kandidátov.
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Zápis do základných a materských škôl
Máte doma budúceho prváka?
Zápis do prvého ročníka základnej školy sa v Piešťanoch uskutoční v prvé dva aprílové dni.
Dieťa môžete zapísať do piatich
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo do
cirkevnej základnej školy.
Mesto Piešťany určilo čas zápisu na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Piešťany pre školský rok 2016/2017
nasledovne:
1. apríl 2016 od 14,00 do 18,00 hod.
2. apríl 2016 od 8,00 do 12,00 hod.
Budúcich žiakov zapíšu priamo v priestoroch škôl – Základná

škola M. R. Štefánika (Vajanského
35), Základná škola Holubyho (15),
Základná škola Mojmírova (98),
Základná škola Brezová (19) a Základná škola F. E. Scherera (40).
V rovnakom termíne budú prebiehať zápisy aj na Cirkevnej základnej škole sv. Márie Goretti (Pod

Párovcami 127). V sobotu odštartujú o hodinu neskôr – o 9,00 hod.
V apríli sa uskutočnia aj zápisy
do materských škôl. Termín zápisu je určený na týždeň od 25. do
29. apríla 2016 v čase od 10,00 do
16,30 hod.
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Deň
s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 4. marca 2016 v časoch od 10,00
do 12,00 a 12,30 do 14,00 hod. v
priestoroch Klientskeho centra
na Mestskom úrade v Piešťanoch.
Priestory sú bezbariérové. Stretnutia primátora s občanmi sú predbežne každý prvý piatok v mesiaci.

Poslanecká
kancelária
Občania si môžu s poslancami
podebatovať v malej zasadačke na
druhom poschodí mestského úradu v termínoch:
2.3.2016 – 15,00 – 16,00 hod.:
Zita Bruncková, Ján Jánošík
3.3.2016 – 15,00 – 16,30 hod.:
Michal Hynek
8.3.2016 – 17,30 – 18,30 hod.:
Jozef Drahovský
16.3.2016 – 16,00 – 17,00 hod.:
Martin Valo
22.3.2016 – 17,00 – 18,00 hod.:
Peter Jančovič.
Poslanci z klubu Spoločne pre
Piešťany budú v poslaneckej kancelárii obyvateľom k dispozícii
každú prvú stredu v mesiaci. Ďalší termín je 6. apríla. Občania sa
môžu na poslancov obrátiť aj prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na stránke Mesta
Piešťany – www.piestany.sk/zasadnutia/mestske-zastupitelstvo/
poslanci-msz/. Emailové adresy na
jednotlivých poslancov sú v tvare:
meno.priezvisko@piestany.sk

Cestovný poriadok Mestskej hromadnej dopravy - doplnenie
Vážení čitatelia, k cestovnému poriadku MHD Piešťany uvedenému v prílohe minulého vydania Radnice dopĺňame chýbajúci opačný smer linky č. 11.

LINKA Č.
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RADNICA informuje

Oznam
Upozorňujeme občanov, aby
v zmysle ustanovenia Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Piešťany o odpadoch č.18/2007 vykladali zberné nádoby, obzvlášť na
komunálny odpad a bioodpad, ku
každému vývozu vždy pred 6.00
hod., a to aj v prípade, že nádoby
na odpad nie sú úplne naplnené. Prispeje to k eliminácii šírenia
zápachu z nádob a znečisťovaniu
okolia nádob a vozovky pri vývoze
odpadu. Vývoz bioodpadu začne
podľa harmonogramov vývozu v 9.
kalendárnom týždni, od 29.2.2016
a prebiehať bude pravidelne každé
2 týždne.
Aktuálne informácie
o dianí v meste nájdete na
www.piestany.sk
aj na facebook-ovej stránke
Mesto Piešťany

Z činnosti
Mestskej polície
V období od 15.1. do 15.2.2016 riešili príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany celkovo 259 dopravných
priestupkov. Z tohto počtu bolo 131
priestupkov riešených blokovou pokutou a pri 128 priestupkoch bolo
upustené od sankcie.
Piešťanskí mestskí policajti ďalej
šetrili aj 4 priestupky v zmysle § 46 priestupok proti poriadku v správe,
a to porušením Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany
(VZN) č. 10/2007 o čase predaja,
VZN č. 18/2007 o odpadoch a VZN
č. 2/2015 daň za užívanie verejného
priestranstva. Všetky tieto priestupky boli riešené v blokovom konaní.
Činnosť mestskej polície však
nie je zameraná len na riešenie
priestupkov. V období od polovice
januára do polovice februára muži
zákona pravidelne kontrolovali
aj objekty, ktoré sú v správe mesta, či cintoríny na Bratislavskej a
Žilinskej ceste. Vo vytypovaných
prevádzkach absolvovali niekoľko kontrol zameraných na rušenie
nočného pokoja a na dodržiavanie
zatváracích hodín, na piešťanskom
Lide zasa kontrolovali dodržiavanie verejného poriadku. Celkovo za
uvedené obdobie absolvovali približne 450 takýchto kontrol.
Peter Gogol

RADNICA informuje

Názor poslanca: Tomáš Hudcovič
Rozpočtové provizórium skončilo po prvom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Rozpočet pre rok 2016 je na svete. Nie
je úplne taký, ako by sme si predstavovali, ale v tomto momente je
dôležité, že je. Peripetie spojené s
jeho tvorbou dokresľuje približne
70 pozmeňovacích návrhov oproti
materiálu predloženému pôvodne
úradom, ktoré viceprimátor čítal
približne 20 minút.
Poslanci mestského zastupiteľstva volali po pracovných rokovaniach k rozpočtu od apríla,
mája minulého roka. Nestalo sa.
Rozpočet sa pre situáciu, ktorá nastala na úrade po septembrových
organizačných zmenách tvoril na
poslednú chvíľu a chýbalo v ňom
množstvo vecí. Aktuálne schválený rozpočet kopíruje dosť výrazne
rozpočty predchádzajúcich rokov,
čo vôbec nie je optimálne. Mesto
Piešťany totiž svoje zdroje pravidelne “prejedá“ a bez výraznejších

zásahov, vďaka ktorým by bolo
možné zefektívniť napríklad oblasť
kultúry, sociálnych vecí, školstva,
ale i napríklad MHD či fungovanie
mestskej polície, alebo organizácií zriadených mestom, Piešťany
nikdy nebudú mať dostatok prostriedkov na rozvoj. Dlhé roky sa postupovalo tak, že sa nerobili výraznejšie opatrenia na zefektívnenie
chodu samosprávy.
Na niektoré veci sme upozorňovali súčasného primátora vlani,
žiadali sme tiež napríklad náčelníka mestskej polície, aby sa pokúsil
načrtnúť scenár optimalizácie fungovania polície, ale žiaľ nestalo sa.
Primátorovi v závere februárového
rokovania zastupiteľstva prekážalo, že poslanci dávajú množstvo
uznesení, ktoré zaťažujú úrad a
pracovníkov. Dôležité je však uvedomiť si, že niektoré uznesenia sa
opakujú a ak by boli splnené vlani,
vtedy keď mali byť, už sme mohli
byť ďalej a nemali by s nimi prácu

teraz. Pri pracovných rokovaniach
z úst primátora i viceprimátora
znelo, ako chcú spolupracovať.
Zdalo sa, že začínajú chápať, čo
všetko treba spraviť, aby Piešťany
nabrali nový vietor. Verím, že to
neboli len prázdne slová a budú
nasledovať aj reálne kroky.
Teraz nesmieme zostať spať na
vavrínoch, ale potrebujeme už
hneď teraz pracovať na veciach,
vďaka ktorým môže byť už v budúcom roku viac finančných prostriedkov na oblasti, ktoré sa dlhodobo zanedbávali. Priestor na
to je pri realizácii obnovy budov,
efektívnejšom hospodárení s energiami, v odpadovom hospodárstve,
kde sa mení systém vďaka novému zákonu, ale i pri mestskej hromadnej doprave, kde končí platná
zmluva budúci rok a treba sa pripraviť na novú. To sú všetko výzvy,
ktoré verím, že spoločnými silami
zvládneme...
Tomáš Hudcovič, poslanec MsZ

Bezpečnosť na prvom mieste
Začiatkom roka sa mesto Piešťany zapojilo do pilotného projektu BeeSafe Piešťany. Tento projekt
spočíva v poskytnutí mobilnej
aplikácie BeeSafe Piešťany občanom mesta zadarmo. Aplikácia je
automaticky napojená na bezpečnostné rozhranie Mestskej polície
mesta Piešťany. Čím je však aplikácia iná ako všetky ostatné a aké
výhody ponúka?
Aplikácia je voľne dostupná pre
Androidové a iOS smartfóny a to
zadarmo. Po registrácii je možné
zvoliť si okrem Mestskej polície aj
vlastné kontakty, ako napríklad
priateľa, otca či kamarátku. Tvorcovia aplikácie odporúčajú pridať
si čo najviac kontaktov. Jednotlivé
kontakty môžete aktivovať či deaktivovať podľa potreby.
Používanie aplikácie je tiež veľmi jednoduché. Pred odchodom z
domu alebo „párty“ je potrebné si
nastaviť časový interval, prostredníctvom ktorého budete potvrdzovať svoj stav. My v redakcii sme si
zvykli na interval 2 minúty, ktorý
nie je nepríjemný, ale na druhej
strane dostatočne aktuálny. Teda
idete z bodu A, zapnete časovač.
Všetko jedným klikom. Po dvoch
minútach vás aplikácia vibračne a

zvukovo upozorní, že máte potvrdiť svoj stav. Stav je možné potvrdiť
kliknutím na obrazovku, stlačením
tlačidla na slúchadlách alebo zatrasením. Možnosti sú rôzne. Keď v
poriadku dôjdete do cieľa, vypnete
časovač. V prípade, že sa dostanete
do ohrozujúcej situácie sú dve možnosti. Buď aktívne privoláte pomoc
prostredníctvom jedného tlačidla,
alebo sa notifikácia s alarmom odošle automaticky po uplynutí časovača. A to aj v prípadoch, ak vám útočník drží ruky, či sa vám vybije mobil.
Jednou z najväčších výhod spolupráce BeeSafe a mesta Piešťany

je teda fakt, že pomoc je možné zavolať aj automaticky a to najmä v
spojení so skutočnosťou, že žiadosť
o pomoc je zobrazená aj profesionálnym zložkám. Druhou z výhod
je skutočnosť, že aplikácia nikomu
neodosiela žiadne informácie o vašom pohybe až do momentu, keď sa
ocitnete naozaj v ohrození. Takže
nie ste nikým sledovaný.
Tak čo, stojí to za vyskúšanie, nie?
My už sme aplikáciu skúsili a určite ju budeme používať, nie je to nič
zložité a predsa nikdy neviete čo vás
čaká za ďalším rohom.
eb
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Kultúrny kalendár
Marec 2016
1.3. - 17,00 h

VERNISÁŽ PETRA HARGAŠA - OBRAZY - Galéria Fontána

16.3. - 19,30 h

CLASSIC SONGS - LIVE VOCAL/GUITAR - ŠTEVO ADAMEC - Kursalon

2.3. 9,00 - 13,00 h

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
- poradenský deň - MsKS

17.3. - 10,00 h

CHCEM BYŤ INÁ, VÝNIMOČNÁ! ROZPRÁVKA O VRANE,
KTORÁ CHCELA BYŤ ŽLTÁ - beseda, tvorivá dielňa pre deti - MsK

2.3. - 9,30 h

ADAM A ČAROVNÁ ŠMYKĽAVKA - beseda pre deti - MsK

17.3. - 18,00 h

OBILNINY - ZDRAVÉ ALEBO NEZDRAVÉ? - prednáška - Kinosála MsKS

2.3. - 11,00 h

MAĽUJEME S ĽUBOM PAĽOM - tvorivá dielňa pre deti - MsK

17.3. - 18,00 h

DENNÍK KOMORNEJ - film - Dom umenia

2.3. - 15,00 h

LIGA PROTI RAKOVINE - stretnutie členov - Kinosála MsKS

17.3. - 19,30 h

EDIBLES - LIVE POP-ROCK & FOLK SONGS - koncert - Kursalon

2.3. - 19,30 h

CLASSIC SONGS - LIVE VOCAL/GUITAR - Števo Adamec - Kursalon

18.3. - 10,00 h

INDIÁNI Z DEDINY - workshop, súťaž pre deti - MsK

3.3. 8,00 - 12,00 h

BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA - Materské centrum Úsmev

18.3. - 15,00 h

ROZPRÁVKY Z KOŠÍKA - podpora čítania pre deti - MsK

18.3. - 19,00 h

VEĽKONOČNÝ KONCERT - Dom umenia

3.3. - 10,00 h

TRI PRASIATKA NA VANDROVKE - divadelná dramatizácia pre deti
- MsK

18.3. - 20,00 h

LUDO KURUC TRIO - koncert - Kursalon

19.3. - 10,00 h

VEĽKONOČNÝ WORKSHOP - hravý fyzikálny workshop
- Elektrárňa Piešťany

19.3. - 19,00 h

FRANTIŠEK REHÁK: VADÍ, NEVADÍ... - divadlo - Dom umenia

20.3. - 15,00 h

ROZPRÁVKOVÁ ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY - O ČOM STROMY
ROZPRÁVAJÚ - divadlo - Elektrárňa Piešťany

21.3. - 15.00 h

CENA PRIMÁTORA A NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI 2015
- oceňovanie - Kino Fontána

3.3. - 18,00 h

MUDR. IGOR BUKOVSKÝ, PHD.: (ZA)CHRÁŇTE SVOJE ČREVO
- CHRÁNITE SVOJE ZDRAVIE - prednáška - Kinosála MsKS

3.3. - 18,00 h

DÁNSKE DIEVČA - film - Dom umenia

3.3. - 19,30 h

OLDIES - KAPELA IX - LIVE ROCK - koncert - Kursalon

4.3. - 10,00 h

HÁDAJ, ČO JE VO VAJÍČKU - podpora čítania, súťaž pre deti - MsK

4.3. - 15,00 h

DIEROŽRÚT - podpora čítania pre deti - MsK

4.3. - 17,00 h

TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2016 - vernisáž - Dom umenia

21.3. - 20,00 h

JAM SESSION - koncert - Kursalon

4.3. - 18,00 h

ŠHK 37 PIEŠŤANY - HK POPRAD - zápas - zimný štadión

22.3. - 10,00 h

BOHOVIA GRÉCKYCH BÁJÍ - informačná hodina pre deti - MsK

4.3. - 20,00 h

SILNÉ REČI V TVOJOM MESTE - Piešťanský pivovar

22.3. - 18,00 h

MIKRÓB A GASOIL - film - Dom umenia

5.3. - 10,00 h

SVIETIACE KVETY - hravý fyzikálny workshop - Elektrárňa Piešťany

22.3. - 18,00 h

SPOMIENKY Z VOJENSKÝCH MISIÍ - prezentácia, beseda - Kursalon

6.3. - 10,30 h

AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU - divadlo pre deti - MsK

23.3. - 9,00 h

PLAYBACK SHOW - súťaž v imitácii spevu žiakov ZŠ - Kino Fontána

6.3. - 14,00 h

OVEČKA SHAUN - premietanie pre deti - Kinosála MsKS

23.3. - 9,30 h

OLÍVIA A TAJOMSTVO STARÝCH HODÍN - beseda pre deti - MsK

7.3. - 20,00 h

JAM SESSION - koncert - Kursalon

23.3. - 11,00 h

V KRAJINE PECIVÁLOV - workshop pre deti - MsK

8.3. - 14,00 h

EDUARD A JEHO ZÁZRAČNÁ CESTA - divadlo pre deti - MsK

23.3. - 19,00 h

SWING Q & DÁŠA LIBIAKOVÁ - LIVE music - koncert - Kursalon

8.3. - 17,00 h

KONCERT PRE ŽENY - FUNNY FELLOWS, ANKA ŠIŠKOVÁ, CSONGOR
KASSAI - Kino Fontána

25.3. - 15,00 h

TRI ŽELANIA - podpora čítania pre deti - MsK

26.3. - 19,00 h

BASSBLAST DNB NIGHT VOL. 3 - disco, zábava - Podzemie

8.3. - 17,30 h

MEDZI NAMI ŽENAMI... - beseda - MsK

26.3. - 20,00 h

ROBO OPATOVSKÝ & BAND TOUR - koncert - Kursalon

8.3. - 19,00 h

JANA KÁKOŠOVÁ A MARTIN KÁKOŠ: BÁTHORYČKA - divadlo
- Dom umenia

28.3. - 20,00 h

JAM SESSION - koncert - Kursalon

29.3. - 18,00 h

TOMMY BOGS (DÁNSKO): BUDDHISTICKÉ ÚTOČISKO
- prednáška - Kinosála MsKS

9.3. - 17,00 h

TANEČNÉ VYSTÚPENIE SKUPINY BELLA - ZUŠ Piešťany - Kino Fontána

9.3. - 19,30 h

SWING Q & DÁŠA LIBIAKOVÁ - LIVE MUSIC - koncert - Kursalon

30.3. - 15,00 h

PEDAGÓGOVIA, NA KTORÝCH SA NEZABÚDA - oceňovanie - Kursalon

10.3. - 10,00 h

CALVIN NEVIE LIETAŤ - divadelná dramatizácia pre deti - MsK

30.3. - 18,00 h

PÁN BEZCHYBNÝ - film - Dom umenia

10.3. - 10,00 h

MAŘENKO, ŘEKNI Ř - súťaž pre deti - MsK

30.3. - 19,30 h

CLASSIC SONGS - LIVE VOCAL/GUITAR - ŠTEVO ADAMEC - Kursalon

10.3. - 17,00 h

STRETNUTIE S VEĽVYSLANKYŇOU NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA
- Kursalon

31.3. - 18,00 h

STRUKOVINY - NENÁPADNÉ BOHATSTVO - prednáška - MsKS

31.3. - 18,00 h

V TIENI ŽIEN - film - Dom umenia

10.3. - 17,30 h

VILO HABO VARÍ LEPŠIE AKO TVOJA MAMA - beseda, prezentácia - PIC

10.3. - 18,00 h

ORECHOVÉ REKORDY - prednáška - Kinosála MsKS

VÝSTAVY A INÉ:

10.3. - 18,00 h

CAROL - film - Dom umenia

do 6.3.

40 ROKOV FOTOKLUBU - KSC Fontána

10.3. - 19,30 h

EDIBLES - LIVE POP-ROCK & FOLK SONGS - koncert - Kursalon

do 11.3.

V + W - PIC

11.3. - 15,00 h

KOHÚT A PÁV ALEBO AKO (NE)BYŤ NAJKRAJŠÍ NA SVETE
- podpora čítania pre deti - MsK

do 13.3.

Z ČINNOSTI MSKS V ROKU 2015 - MsKS

do 20.3.

PETER HARGAŠ - OBRAZY - Galéria Fontána

11.3. - 20,00 h

JURE PUKL QUINTET - koncert Kursalon

do 31.3.

OBRÁZKY Z MALEJ PRINCEZNEJ - MsK

12.3. - 19,00 h

SWINGOVÁ TANČIAREŇ - tanec, workshop - Piešťanský pivovar

do 31.3.

HÁVEDNÍK A KRESBA, KTORÁ OŽILA - MsK

12.3. - 19,00 h

EPHRAIM KISHAN: ACH, JÚLIA! - divadlo - Dom umenia

do 31.3.

SLOVAK PRESS PHOTO 2015 - MsK

13.3. - 14,00 h

SPONGEBOB - premietanie pre deti - Kinosála MsKS

do 3.4.

TRNAVSKÝ OBJEKTÍV 2016 - Dom umenia

14.3. - 9,00 h

ABY TELO NEBOLELO - koncert, informačná hodina - Dom umenia

do 10.4.

SLOVENSKÉ KÚPELE DNES - Vila Dr. Lisku

14.3. - 17,30 h

VEĽKONOČNÝ PATCHWORK - vernisáž - PIC

do 30.4.

ČÍTAME S OSMIJANKOM, PRIDAJ SA AJ TY! - MsK

14.3. - 20,00 h

JAM SESSION - koncert - Kursalon

15.3. - 20.3.

JARNÉ UPRATOVANIE BREHOV SĹŇAVY A VÁHU - Dino

15.3. 8,15 a 9,45 h

KRIŽOVATKY VLASTNÝCH CIEST - koncert, informačná hodina
- Dom umenia

1.3, 8.3., 15.3. a
22.3. - 16,00 h

KURZY JOGY - Kinosála MsKS

15.3. - 10,00 h

ORIGAMI S NAMI - tvorivá dielňa pre deti - MsK

Soboty o 10,00 h HRAVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY - Elektrárňa Piešťany

16.3. - 10,00 h

ČÍTAME RUKAMI A UŠAMI - informačná hodina pre deti - MsK

16.3. - 17,00 h

TANEČNÉ VYSTÚPENIE SKUPINY AUSTEDIS - ZUŠ Piešťany
- Kino Fontána

Nedele
14,00 - 16,00 h

16.3. - 17,30 h

KANADA - BRITSKÁ KOLUMBIA - prezentácia - PIC

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY - Elektrárňa Piešťany

MsK - Mestská knižnica, MsKS - Mestské kultúrne stredisko, PIC - Piešťanské informačné
centrum. Zmena programu vyhradená. Viac informácií nájdete na www.pic-piestany.sk.
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