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Editoriál
Milí Piešťanci, letné prázdniny
skončili a naše deti sa vrátili do škôl
a škôlok. Teší ma, že mnohé naše
vzdelávacie inštitúcie prešli počas
leta opravami a rekonštrukciami.
Vymenili sme okná na prízemí ZŠ
M. R. Štefánika, podlahy na ZŠ Holubyho, zrekonštruovali niektoré
hygienické zariadenia v MŠ Dubčeka a ZŠ Scherera, kde v tomto období
prebieha aj rekonštrukcia telocvične
s hygienickými zariadeniami. V MŠ
Scherera došlo v dvoch triedach aj
k výmene podláh. V našich školách
a škôlkach sme vykonávali aj ďalšie
opravy a realizovali sme aj nákupy
sporákov, nerezových stolov... Už
teraz vieme, že v budúcom roku
budeme musieť do základných a
materských škôl investovať opäť
minimálne toľko, čo v tomto – viac
ako 130 tisíc eur. Prípravy rozpočtu
na ďalší rok sú v plnom prúde a vyčlenenie peňazí na opravy a rekonštrukcie škôl a škôlok bude jednou z
mojich priorít. Takisto budem určite
navrhovať aj zníženie poplatku za
komunálny odpad pre našich seniorov. Ďalšou témou, ktorou sa v nasledujúcom období budeme musieť intenzívne zaoberať je riešenie parkovania. Nových parkovísk sa dočkajú

na ulici Andreja Hlinku, Vážskej, N.
Teslu a Teplickej (Pentagon). S čím
sa však budeme musieť vysporiadať,
je parkovanie v centre mesta. V tejto
lokalite už veľký priestor na rozširovanie nie je, táto časť sa jednoducho
nedá nafúknuť. V centre mesta – Nálepkova, Poštová, Winterova, Kukučínova, SNP, Kollárova, Royova,
Vajanského, Kalinčiakova a Rázusova – máme ku dnešnému dňu 580
parkovacích miest (+ Aupark). Dennodenne však vidíme, že to nestačí.
Aj preto je možno načase začať sa
znova zaoberať myšlienkou výstavby parkovacieho domu. Ideálnym
priestorom by bola časť veľkého
parkoviska na Nálepkovej ulici. Práve tu by mohla vyrásť viacúčelová
budova, ktorej súčasťou by okrem
parkovacieho domu boli obchodné
priestory a najmä mestská tržnica,
ktorá by fungovala aj počas zimných
mesiacov. Na záver ešte spomeniem,
že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na firmu, ktorá bude realizovať rekonštrukciu ďalšej etapy
ulice A. Hlinku. Úsek od križovatky
so Žilinskou cestou až po križovatku so Staničnou čaká odfrézovanie
povrchu do piatich centimetrov a
položenie nového povrchu ešte v
tomto roku.
Miloš Tamajka

Cezhraničná spolupráca
Začiatkom septembra sa primátor Miloš Tamajka a vedúca Oddelenia stavebných služieb a rozvoja
mesta MsÚ Piešťany Alena Horešová zúčastnili na rokovaní so
starostkou českého mesta Kunovice. Piešťany aj Kunovice sa chcú
uchádzať o európske peniaze v
spoločnom projekte cezhraničnej
spolupráce.

Spoločným problémom oboch
miest sú lávky ponad rieky – v Piešťanoch je to lávka popri Krajinskom
moste, v Kunoviciach zasa lávka
nad Olšavou. V prípade schválenia
projektu by sa piešťanská lávka pre
peších dočkala väčšej rekonštrukcie, než ako bola plánovaná. Vymenené by boli podlážky aj kapotáž.
eb

Odštartoval školský rok

Mesto Piešťany pripravilo pre
žiakov prvého stupňa základných
škôl, ale aj pre predškolákov z materských škôl počas prvého školského týždňa zaujímavý program.
V stredu sa na športovom predpoludní zúčastnili najstarší škôlkari, v piatok zasa druháci, tretiaci
a štvrtáci.
Oba dni boli plné športu a zábavy. Predpolie Domu umenia až
po amfiteáter obsadilo niekoľko
stoviek detí. Súťažili v preťahovaní
lanom, jazde na kolobežke, ská-

kaní vo vreci aj na lopte, zahrali si
ﬂorbal a pripravený bol aj tanečný
worshop. Okrem súťaží mohli niečo namaľovať alebo, naopak, dať si
niečo namaľovať na seba, vyskúšať
bublinomániu alebo modelovanie z
hliny. Aktivity sledoval spolu s primátorom aj piešťanský maskot Páv
Adam. Veľký záujem bol aj o ukážky
práce a výstroje mestských policajtov, hasičov aj smetiarov. Spestrením piatkového programu bola aj
jazda na Piešťanskom vláčiku.
eb

Niekto ničí mestské fontány
Pracovníci Služieb mesta Piešťany zaznamenali počas letných
mesiacov zvýšený počet „útokov“
na fontány. Ukradnuté komponenty, vylomené kryty, vytrhnuté
trysky či iné úmyselné poškodenia sa dotkli fontán vo viacerých
častiach mesta.
„Nevieme, či sa jedná o zábavku nespratníkov, osobnú očistu
asociálov či cielenú sabotáž na
funkčnosť fontán, ale v každom
prípade spôsobujú škodu,“ hnevá sa Roman Skaličan zo Služieb

mesta. Počas uplynulých týždňov
totiž riešil viacero incidentov – od
ukradnutej ružice na tryske, cez
vytrhnuté kryty vetrania šachty až
po úmyselné znečistenie. Nemalé
škody vznikli na fontánach v centre mesta aj na periférii.
Či už ide o vandalizmus alebo
sabotáž, neznámemu páchateľovi alebo páchateľom hrozí nielen
mastná pokuta, ale v krajnom
prípade aj väzenie. Všetko záleží od výšky škody, ktorú svojim
správaním spôsobí. Hranicou

medzi priestupkom a prečinom
je suma 266 eur. Ak je škoda nižšia, páchateľovi môže byť uložená
bloková pokuta do výšky 33 eur,
v správnom konaní až 331 eur. V
prípade, že je škoda vyššia ako 266
eur, bude vyšetrovanie prečinu
už v rukách orgánov Policajného
zboru SR. Páchateľ sa tak môže dostať až pred súd, kde mu môže byť
vymeraný aj podmienečný alebo
nepodmienečný trest odňatia slobody.
eb

Spiaca fontána pri kine opäť ožila
Fontána „Chlapec s rybkami“,
ktorá je dielom Ladislava Ľudovíta Polláka, znovu ožila 30. augusta
2016, po viac ako 30 rokoch.
Občiansky aktivista a poslanec
piešťanského mestského zastupiteľstva Petr Veverka venoval množstvo
času aktivizáciou kompetentných a
vyhľadaniu firmy, ktorá pomohla s
opravami. Pracovníci Služieb mesta Piešťany pod vedením Romana
Skaličana vyriešili technické problémy týkajúce sa elektroinštalácie,
odvetrania šachty, vybudovali nové
osvetlenie a zabezpečili prívod
vody i nízkonákladovú prevádzku
a popasovali sa aj s rôznymi administratívnymi prekážkami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa o obnovenie
fontány zaslúžili.
Jiří Rais
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Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 7. októbra 2016 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

Poslanecká
kancelária
Chcete si podebatovať s poslancami? Členovia mestského zastupiteľstva sú pre občanov k dispozícii
v nových priestoroch – v zasadačke na druhom poschodí mestskej
knižnice v týchto termínoch:
5.10. - 15,00 – 16,00 – Peter Tremboš, Denis Kristek
11.10. - 17,00 – 18,30 – Peter Jančovič.

Označovanie
budov

Deň ozbrojených a záchranných zložiek
Prvú septembrovú sobotu sa v
areáli Vojenského historického
múzea v Piešťanoch uskutočnil
už 10. ročník obľúbenej kultúrno-spoločenskej a športovej akcie s
názvom Deň ozbrojených zložiek a
záchranných systémov s deťmi.
Organizátormi podujatia boli už
tradične Ministerstvo obrany SR,
Vojenský historický ústav Bratislava, Ozbrojené sily SR, Mesto Piešťany a Mestská polícia mesta Piešťany. Akcia sa konala pod záštitou
ministra obrany SR Petra Gajdoša
a primátora mesta Piešťany Miloša
Tamajku. Najväčším lákadlom bol
už tradične prelet lietadiel MiG-29 a
ukážka vyššej pilotáže nad areálom.
Vzápätí bol pripravený aj slávnostný
výstrel z húfnice a zoskok padáko-

Deň
s primátorom

vých odborníkov letectva.
Po slávnostnom otvorení podujatia program pokračoval koncertom
Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR
a show programom Čestnej stráže
Ozbrojených síl SR. Podujatie prilákalo niekoľko tisíc návštevníkov,
ktorí si mohli pozrieť aj ukážky práce služobnej hipológie a kynológie v
podaní Prezídia Policajného zboru
SR Bratislava, či Colného úradu Bra-

tislava. Zásah na páchateľa predviedli členovia Zboru väzenskej a
justičnej stráže Ministerstva spravodlivosti SR. Príslušníci zásahovej
skupiny a príslušníci úseku služobnej kynológie Ústavu na výkon
trestu odňatia slobody a Ústavu na
výkon väzby Leopoldov predviedli
použitie donucovacích prostriedkov, nový výstroj a výzbroj, ale aj
vycvičenosť služobných psov. Veľký záujem bol aj o ukážky činnosti
príslušníkov Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
Piešťany, ktorí pre deti pripravili aj
kúpeľ v hasičskej pene. Po opätovnom zoskoku parašutistov nasledovalo vystúpenie Piešťanského dixielandu a skupiny Váh River Band.
eb, foto: th

Mesto Piešťany týmto informuje verejnosť o pravidlách vo veci
označovania budov súpisnými
a orientačnými číslami. Dňom
1. júla 2015 nadobudol účinnosť
zákon č. 125/2015 Z. z. o registri
adries o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novou právnou úpravou bola
uložená
zákonná
povinnosť
vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou
so súpisným číslom a tabuľkou
s orientačným číslom. Ak je na
správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome, povinnosť plní
toto spoločenstvo. Ak je na správu
domu uzatvorená zmluva o výkone
správy, túto povinnosť plní správca.
Porušením tejto povinnosti sa
osoba dopúšťa správneho deliktu,
pričom právnickej osobe a fyzickej
osobe – podnikateľovi mesto uloží
pokutu až do 6 638 eur. Z uvedených dôvodov vyzývame všetkých
dotknutých vlastníkov budov, aby
si splnili povinnosť označiť nehnuteľnosť tabuľkou so súpisným
a orientačným číslom.

RADNICA informuje

Najstarší občan
Piešťan

Najstarší občan Piešťan Ján Rúčka oslávil 29. augusta 101 rokov.
Rodák z Bojnej si pred odchodom
na dôchodok svojpomocne postavil dom Floreáte a tak k Piešťanoch
žije už štyri desaťročia.
Napriek vysokému veku je stále ešte čulý. So sluchom má síce
trochu problém, ale zrak mu ešte
slúži, takže si rád prečíta noviny,
alebo pozrie televíziu. Pri rozhovore prezradil jeho zať Ján Holík,
že pán Rúčka má plán dožiť sa 110tky. Oslávenec však jedným dychom dodáva, že ak Pán Boh dá. V
septembri oslávi 101 narodeniny aj
najstaršia žena Piešťan Oľga Osvaldíková.
th

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
Tel.: 033/7765111,033/7765311

Aktuálne informácie
o dianí v meste nájdete na
www.piestany.sk
aj na facebook-ovej stránke
Mesto Piešťany

RADNICA informuje

Piešťany navštívil viac ako 130-krát
Carlo Vender z Talianska, ktorý
je od roku 1997 čestným občanom
Piešťan, navštevuje naše mesto už
tridsaťpäť rokov. Za tú dobu absolvoval v piešťanských kúpeľoch
viac ako 130 pobytov. Na prelome
augusta a septembra trávil čas
opäť vo svojej obľúbenej Thermii
Palace. V mene primátora ho pri
tejto príležitosti navštívil a pozdravil viceprimátor Tomáš Hudcovič.
Osemdesiatdeväťročný
Carlo
Vender je milovníkom opery a hudby celkovo. Vďaka nemu koncertoval piešťanský zbor Coro Laudamus
viac ráz v Taliansku a naopak zbor
Coro Maddalene z Trentina, ktorého je C. Vender čestným členom, absolvoval vystúpenia v Piešťanoch.
Taliansky mecenáš zabezpečil tiež
družobné kontakty piešťanského
Gymnázia Pierra de Coubertina a
ZUŠ v Piešťanoch s kultúrnymi inštitúciami v talianskej Parme. Pod-

poruje tiež umelecké telesá na iných
miestach Slovenska. V roku 1995
mu minister kultúry SR udelil poctu
Björnstjerne Björnsona za podporu, rozvoja a propagáciu slovenskej
kultúry v Taliansku. Je predsedom
Taliansko-slovenskej spoločnosti v
Taliansku. To, že Carlo objavil Piešťany má na svedomí MUDr. Antonín Rezek, viceprezident vtedajších

československých kúpeľov. Keďže
piešťanské procedúry mu pomáhali, vracal sa sem opakovane. Zamiloval si nielen mesto, ale aj Slovákov. Viacerým nezištne pomáha,
napríklad finančne pri zabezpečovaní liečebných pobytov. Mnohým
pomohol tiež pri štúdiu v Taliansku,
peniazmi či kontaktmi.
th

Spolupráca partnerských kúpeľných miest
Pred 15 rokmi, dňa 20. apríla
2001, podpísali primátori poľského kúpeľného mesta Ustroň Jan
Szwarc a Piešťan Juraj Csontos Dohodu o priateľstve a spolupráci,
ktorú následne ratifikovali mestské zastupiteľstvá oboch miest.
Tak k zmluve s fínskou Heinolou
a chorvátskymi Varaždínskými
Toplicami pribudlo tretie partnerské kúpeľné mesto. Pri príležitosti
III. slávnosti partnerských miest,
ktorá sa konala v Piešťanoch v roku
2002, podpísali J. Csontos a primátori Luhačovíc, Poděbrad, XI.

obvodu Budapešti a Hajdúnánás
Dohody o priateľstve a spolupráci. K týmto 7 partnerským mestám
pribudla ďalšia partnerská dohoda, ktorú podpísal primátor R. Cicutto s izraelským mestom Eilat.
Primátor M. Tamajka v roku 2015
podpísal Memorandum o spolupráci s mestskou časť Pekingu –Xicheng.
III. slávnosť partnerských miest
sa v roku 2002 konala pri Otvorení letnej kúpeľnej sezóny. Mesto
pri tejto príležitosti vydalo zvláštne vydanie Radnice v anglickej

a slovenskej mutácii. Začala veľmi
plodná spolupráca medzi piešťanským ortopedickým oddelením a
Sliezskou reumatologicko-rehabilatačnou klinikou v Ustroni. V súčasnosti prebieha projekt Piešťanského fotoklubu pod názvom Partnerské mestá očami fotografov. Ich
fotografie z Hajdúnánás a Ustroni už môžete vidieť na webovej
stránke http://piestany-partners.
com/sk/. Autori postupne navštívia a urobia fotografie vo všetkých
partnerských mestách Piešťan.
J. Rais

Pripomenuli si obete holokaustu
Chabad Stredné Slovensko a
Židovská komunita Piešťany zorganizovali 9. septembra spomienkové stretnutie v priestore Pamätníka holokaustu na Bratislavskej
ceste. Stretnutie bolo zorganizované pri príležitosti Pamätného
dňa obetí holokaustu a rasového
násilia.
Presne 9. septembra 1941 vtedajšia Slovenská republika prijala
Nariadenie č. 198, ktoré obsahovalo až 290 represívnych paragrafov.
Išlo o takzvaný Židovský kódex. Potupné zákony zobrali tejto skupine

obyvateľov právo žiť ako slobodným
a rovnocenným občanom. Na Slovensku si od roku 2002 preto práve

9. septembra pripomíname ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. „Je potrebné, aby sme si
aj v Piešťanoch takýmto spôsobom
pripomenuli a uctili si nielen obete holokaustu, ale aj vyjadrili zápas
proti všetkým prejavom rasizmu,
neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie. Až 1065 piešťanských Židov totiž
zahynulo alebo bolo zavraždených
v koncentračných táboroch. Česť ich
pamiatke,“ prihovoril sa prítomným
primátor Miloš Tamajka.
eb
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Hostia z Maďarska
Napriek dobrej dostupnosti a
kultúrnej blízkosti nepatria hostia
z Maďarska medzi častých návštevníkov nášho mesta. V blízkej
budúcnosti by sa to však mohlo
zmeniť. Oblastná organizácia
cestovného ruchu (OOCR) Rezort
Piešťany, v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch
(SACR) a OOCR Trnava Tourism,
zorganizovala pre maďarských
novinárov, ktorí sa zaoberajú
cestovným ruchom, návštevu
Trnavy a Piešťan. Zúčastnili sa
jej zástupcovia maďarskej televízie, rozhlasu a ďalších informačných médií. V Trnave spoznávali
sakrálnu architektúru a históriu
mesta, zúčastnili sa futbalového
zápasu Slovensko – Anglicko i na

Práce na prírodnom kine

vinných slávnostiach - Prešovačke hrozna. V Piešťanoch absolvovali prehliadku mesta i kúpeľov
spojenú s odborným výkladom.
Niektoré procedúry mali dokonca možnosť vyskúšať aj na vlastnom tele. Podľa ich slov boli milo
prekvapení, čo všetko naše mesto
ponúka turistom. Organizovanie
informačných ciest pre novinárov
a mienkotvorné osobnosti je modernou, vysoko efektívnou formou
propagácie a marketingu. Veríme,
že aj takéto aktivity Rezortu Piešťany, ktorého úlohou je rozvíjať
cestovný ruch, povedú k zvýšeniu
návštevnosti, rastu príjmov a v konečnom dôsledku k zvýšeniu kvality života v našom meste.
Peter Tremboš

Naposledy sa tu premietalo v roku
1997. Potom sa začala dlhotrvajúca
rekonštrukcia Kultúrno-spoločenského centra Fontána, no na opravu
prírodného kina nezostali peniaze.
Keďže sa realizácia prírodné stále
odsúvala, najmä pre nedostatok peňazí v mestskom rozpočte, rozhodol
sa poslanec mestského zastupiteľstva Michal Fiala riešiť situáciou
s kinom svojpomocne. Momentálne
prebieha kompletizácia zjednodušenej projektovej dokumentácie.
Následne môže začať Mesto Piešťany stavebné konanie a verejné obstarávanie. Prírodné kino po uskutočnení investičnej akcie v sume
50 000 eur, ktorú schválilo mestské
zastupiteľstvo, bude pripravené
na prevádzku s možným využitím

ako multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor. Investičná akcia
by mala obsahovať – výmenu plotu
a brán, elektroinštaláciu a osvetlenie, sanitárny kontajner s prípojkami, schody a dvere do premietacej
kabíny a čiastočne aj chodníky.
V uplynulom letnom období sa
v kine riešili, formou občianskych
brigád, čistiace práce, vývoz zeminy
a štrku spod lavičiek, ktorý bude nahradený novým. Dovoz a lakovanie
dreva - hranolov na sedenie. Farbu poskytol sponzor p. Višnovský
firma Emaila, drevo firma Respect.
Pri prácach výdatne pomáha aj OZ
Dráb. Ak má niekto chuť pomôcť,
určite sa priestor nájde. Kontakt michal.fiala@piestany.sk.
J. Rais

Program sterilizácií mačiek opäť úspešný
Problém premnoženia mačiek
v Piešťanoch nie je taký zjavný
ako napríklad v Bratislave alebo iných väčších mestách. Isto aj
vďaka spolupráci Regionálneho
centra Slobody zvierat – Piešťanského útulku s mestom.
Poslanci mu už po druhý raz
schválili sumu určenú na sterilizáciu pouličných, teda ferálne
žijúcich mačiek. Zvyčajne ide o lokálne skupiny na sídliskách alebo
v blízkosti hotelov pri Sĺňave. Vlani
na jeseň sa z grantu vo výške 700
eur podarilo sterilizovať a vrátiť
do pôvodného prostredia 25 mačiek a kocúrov. V tomto roku sa
program ukončí v závere septembra. Na začiatku tohto mesiaca bol
počet sterilizovaných jedincov 12
mačiek a traja kocúry. Zo sumy 480
eur, ktorú mesto poskytlo útulku
v tomto roku, je možné sterilizovať

práve takýto počet. Po obidva roky
na túto akciu finančne prispieva aj
samotný útulok.
Sterilizácie sú rozhodne najlepším spôsobom znižovania problému premnožovania. „Mačka plní
na sídlisku aj asanačnú úlohu. Ak
sa ich obyvatelia usilujú zbaviť, po
krátkom čase sa tam nasťahuje iná
kolónia. Odporúčame byť tolerantní, pretože mačičky tam žijú vo svo-

jej hierarchii a iné už medzi seba
nepustia. Sterilizáciami a kastráciami regulujeme, aby sa nepremnožovali. Obyvatelia mali vlani aj
v tomto roku možnosť nahlasovať
miesta zvýšeného výskytu mačiek,
“ hovorí predsedníčka organizácie
Ľubomíra Báleková.
Program je už druhý rok úspešný
aj vďaka spolupráci s dobrovoľníkmi. Bez ich ochoty a trpezlivosti

by útulok takúto akciu popri svojej
bežnej činnosti nezvládal.“ Veľmi
by som sa chcela poďakovať pani
Paserínovej. Nás je v útulku málo
a odchytiť pouličnú mačku nie je
jednoduché. Treba sa zvyčajne
pokúšať opakovane viackrát, vyžaduje to trpezlivosť a dostatok času.
V minulosti nám veľmi aktívne pomáhala aj pani Hlinková,“ sumarizuje Báleková.
Sterilizovanú mačku a kastrovaného kocúra možno rozpoznať
podľa uška zastrihnutého do tvaru V. Tento úkon vykonáva veterinárka pri sterilizácii, keď je zviera
v narkóze. Súčasťou programu
je aj očkovanie proti besnote. Po
zákroku sa mačky zotavujú jeden
- dva dni v útulku a ak sú bez problémov, vracajú ich do pôvodného
prostredia.
Iveta Pospíšilová
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