Novým predsedom
TTSK sa stal Jozef
Viskupič

V Piešťanoch opäť
pribudli nové
kamery

Trnavský samosprávny kraj
má po dvanástich rokoch
nového župana. V sobotu
4. novembra si občania vo
voľbách zvolili za nového
predsedu Jozefa Viskupiča,
ktorý na tomto poste
vystriedal Tibora Mikuša.

Na bezpečnosť obyvateľov
dohliada 57 kamier. Tento
rok pribudli nové kamery
na Lide, Kolonádovom
moste, Námestí slobody či
pri hokejbalovom ihrisku
v Mestskom parku a za
Balneologickým múzeom.
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Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky prikleplo
Mestu Piešťany finančné
prostriedky zo štátneho
rozpočtu vo výške 15 tisíc eur
na výkon prác na vojnových
hroboch. Peniaze budú
využité na čiastočné krytie
opravy Pamätníka padlým v
I. svetovej vojne.

REKONŠTRUKCIA POŠTOVEJ ULICE BUDE POKRAČOVAŤ AJ POČAS DECEMBRA
V termíne od 24. novembra sa
v centre mesta uskutočňuje oprava
Poštovej ulice. Zhotoviteľom akcie
v sume necelých 47 tisíc eur je
spoločnosť CESTY NITRA, a.s.,
a na opravu má 20 kalendárnych
dní. Poštová ulica s plochou asi

1306 m2 je v Pasporte miestnych
komunikácií
mesta
Piešťany
ohodnotená ako cesta v havarijnom
stave. Šoféri, ale aj cyklisti a chodci
si nemôžu nevšimnúť hrbole, výtlky,
trhliny, či preliačiny, ktorými je
táto komunikácia, doslova, posiata.

Oprava si z mestskej kasy vyžiadala
sumu 46 562,54 eura s DPH
a v rámci nej budú odfrézované
povrchové vrstvy asfaltu, vyspravené
poškodené časti komunikácie
a výšková úprava vpustí a položený
nový asfaltovo-betónový povrch.

V tomto istom období sa opravy
dočká aj vozovka na časti
Priemyselnej ulice. CESTY NITRA,
a.s. odfrézujú, vyspravia a položia
nový asfalt v sume 29 330,74 eura
vrátane DPH takisto približne do
polovice decembra.
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Rekonštrukcia detských ihrísk v škôlkach
Vo väčšine piešťanských materských
škôl boli v uplynulých týždňoch
osadené nové hracie prvky
a zariadenia. Radnica na tento účel
vyčlenila 25 800 eur.
Škôlkarom v areáloch pribudli nové
prvky, niektorí sa tešia z veľkého
terénneho auta s lavičkami,
gymnastického centra, iní zasa

Domáce a mobilné tiesňové volanie pre občanov

napríklad z lokomotívy s vagónom
či domčeka na hranie.
Nové hracie prvky pribudli
v areáloch škôlok na 8. mája 2 aj
4, na Ružovej, A. Dubčeka, E. F.
Scherera, Staničnej, Zavretom kúte,
Považskej aj Valovej. Dodávateľom
prvkov bola firma Intersystem EU,
s.r.o. z Bytče.
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Mesto Piešťany zabezpečuje
pre svojich občanov
signalizačné zariadenia, tzv.
domáce a mobilné tiesňové
volanie (DTV a MTV).
Pomocou signalizačného
zariadenia občan upozorní
na to, že sa nachádza v
situácii núdze. systém
umožní dispčerom v prípade
potreby okamžite zistiť
polohu a po vyhodnotení
informácií zabezpečiť
potrebnú pomoc.

Veľké terénne auto a šmykľavka v areáli materskej školy na ulici 8. mája.

Lokomotívy s vagónmi pribudli do škôlok na Považskej aj Valovej ulici.

V škôlkach boli inštalované aj nové multifunkčné zostavy a gymnastické centrá.

Domáce a mobilné tiesňové
volanie poskytuje klientovi svoje
služby 24 hodín denne, sedem dní
v týždni, 365 dní v roku a je určené
pre všetky vekové kategórie, ktoré
sú na takúto pomoc odkázané
(nielen pre seniorov). Cieľom je
minimalizovať bezmocnosť, ktorú
pociťujú ohrození občania a vniesť
do ich života pocit istoty. Mesačný
poplatok za domáce a mobilné
tiesňové volanie je 8,90 eur/mesiac.
K dispozícii sú prístroje na domáce
tiesňové volanie i na mobilné
tiesňové volanie. Záujemcovia
o domáce, resp. mobilné tiesňové
volanie sa môžu informovať
na Mestskom úrade, Oddelení
sociálnych a školských služieb
u PhDr. Briganovej telefonicky na
č. 033/77 65 412 – 414, e-mailom
na martina.briganova@piestany.sk,
ema.zackova@piestany.sk, prípadne
osobne a zároveň si vyzdvihnúť
potrebné tlačivá k zavedeniu DTV
a MTV. Službu mesto zabezpečuje
len pre obyvateľov mesta.

Zberné stredisko - informácie pre občanov
Piešťanské Zberné stredisko
je určené výhradne pre fyzické
osoby, občanov mesta Piešťany.
Pôvodca odpadu sa preukazuje
preukazom
totožnosti
s vyznačením trvalého bydliska.
Odber odpadov sa okrem
drobných stavebných odpadov
uskutočňuje
BEZPLATNE.
Drobný stavebný odpad je možné
v Zbernom stredisku odovzdať za
poplatok 0,015€/kg.
Odoberané druhy odpadov:
- veľkoobjemový odpad
- drobné stavebné odpady
- autobatérie, akumulátory,
-motorové oleje, jedlé oleje
a tuky,
- žiarivky a výbojky, vyradené
elektrické a elektronické
zariadenia
- farby, lepidlá, živice
- šatstvo, textílie a obuv
- biologicky rozložiteľný odpad
- triedený odpad
V Zbernom stredisku je
zakázané ukladanie zmesového
komunálneho
odpadu
z domácností, z činností
prevádzok, stavebného odpadu
zo stavebných firiem a odpadu
z okolitých obcí. Prosíme
občanov, aby odpad do Zberného
strediska dovážali výhradne
počas prevádzkových hodín.
Uloženie odpadu pred areál
Zberného strediska sa podľa

zákona č.79/2015 Z. z. §115 odst.1
písm. a) považuje za priestupok
a podľa §115 odst.2 písm. a) môže
byť za takéto konanie uložená
pokuta až do výšky 1 500 eur.
Prevádzková doba:
Marec – október

Pondelok
6:30 – 10:30, 11:30 – 15:00 hod
Utorok		
6:30 – 10:30, 11:30 – 18:30 hod
Streda		
6:30 – 10:30, 11:30 – 18:30 hod
Štvrtok
6:30 – 10:30, 11:30 – 18:30 hod
Piatok		
6:30 – 10:30, 11:30 – 18:30 hod
Sobota		
8:00 – 13:00 hod

November – február

Pondelok
6:30 – 10:30, 11:30 – 15:00 hod
Utorok		
6:30 – 10:30, 11:30 – 17:00 hod
Streda		
6:30 – 10:30, 11:30 – 17:00 hod
Štvrtok		
6:30 – 10:30, 11:30 – 17:00 hod
Piatok		
6:30 – 10:30, 11:30 – 17:00 hod
Sobota		
8:00 – 13:00 hod

Oddelenie stavebných služieb
a rozvoja mesta - životné
prostredie

Mestský kamerový systém bol v tomto roku rozšírený o 14 kamier na viacerých miestach
prostriedkov
vyhlásilo
mesto
ponukové konanie na vytvorenie
nového kamerového bodu na ulici
Eugena Suchoňa (bývalá stará
tržnica). Tesne pred prázdninami
boli práce ukončené a boli spustené
štyri kamery v tejto časti mesta.
Na základe návrhu na zmenu
Programového rozpočtu mesta
Piešťany za rok 2017 zo dňa
20.6.2017 a v zmysle prijatého
Uznesenia č. 99/2017, mestské
zastupiteľstvo schválilo presunutie
sumy 14 986 eur na Program 4
– Bezpečnosť, na kúpu nových
kamier a príslušného technického
zariadenia. Táto položka sa tak
z pôvodnej sumy 10 000 eur navýšila
na celkovú sumu 24 986 eur.
Z týchto finančných prostriedkov
bolo možné zabezpečiť príslušnou
technikou verejné priestranstvá, kde
sa nám v minulosti vyskytli problémy
pri ničení verejného majetku,
ale i majetku občanov mesta.
Štyri kamery boli umiestnené na
Koncom roka 2002 bola úspešne
ukončená prvá etapa budovania
mestského kamerového systému
na základe prijatého projektu
mestským
zastupiteľstvom
„Bezpečné
mesto
Piešťany“.
V tejto prvej etape boli v centre
mesta umiestnené prvé štyri
kamery.
Postupne Mesto Piešťany tento
systém rozširovalo a dňa 24.11.2017
bola ukončená zatiaľ posledná etapa
rozširovania mestského kamerového

Kolonádovom moste, dve na vstupe
ostrova Lido pri Dome umenia, dve
v priestore parku pri hokejbalovom
ihrisku, jedna kamera v blízkosti
fontány za Balneologickým múzeom
a jedna pri fontáne na Námestí
slobody. Touto ukončenou etapou
rozširovania
monitorovacieho
systému sme v tomto roku tento
systém rozšírili o 14 kamier, čím sme
navýšili počet kamier na 57. Kamery
na
monitorovacom
stredisku
sú rozdelené podľa dôležitosti
a podľa nápadu evidovaných
priestupkov a trestných činov.
Do ďalšieho roku sme naplánovali
napojenie na optické vedenie
spoločnosti UPC, s ktorou má
Mesto Piešťany zmluvu o prenájme
časti vedenia a tým umožníme
ďalšie rozširovanie mestského
kamerového systému v ďalších
častiach mesta.
PaedDr. Ing. Marcel Mihalik,
náčelník Mestskej policie mesta
Piešťany

systému,
ktorý
napomôže
k zlepšeniu bezpečnostnej situácie
v meste pre občanov a návštevníkov.
Mestská polícia každoročne do
rozpočtu mesta navrhuje finančné
prostriedky na rozširovanie tohto
systému. Na tento rok mestské
zastupiteľstvo schválilo do položky
nákup telekomunikačnej techniky
10 000 eur na rozšírenie kamerového
systému a 10 000 eur na nákup
telefónov pre systém MP Manager.
Na základe schválených finančných

Najstaršia žena Piešťan oslávila narodeniny
Dňa 17. septembra 2017 oslávila najstaršia obyvateľka Piešťan Oľga
Osvaldíková 102. narodeniny. Pani Olinka je nielen najstaršou
spomedzi 103 klientov Alzheimer centra, ale aj najstaršou Piešťankou.
Pani Osvaldíková sa teší spoločnosti a potešila ju aj blahoželanie
viceprimátora mesta Martina Vala. V spoločnosti Blanky Jüttnerovej,
riaditeľky centra, sa vraj cíti veľmi príjemne. Má rada ľudí a všetko
ju zaujíma. Napriek tomu, že horšie počuje, vraj vidí ako orol a rada
prispieva svojimi radami do každodenného života.

Rozkopávky na SládkovičovejMesto
ulici kvôli
poruche
vodovodného
potrubia
plánuje
participatívny
rozpočet
aj v roku 2017

Oznam - vývoz odpadu
Mestský
úrad
Piešťany
a zberová spoločnosť Marius
Pedersen, a.s. oznamuje
občanom, že vývozy odpadu
pripadajúce na sviatky 25.12.,
26.12.2017 a 1.1.2018 budú
riadne zrealizované. Zároveň
informujeme,
že
vývoz
1.1.2018 bude prebiehať až od
8,00 hod. (nádoby je potrebné
vyložiť v predstihu).

Zasadnutie MsZ

Počas tohto roka bola v Piešťanoch
zrekonštruovaná v celej svojej dĺžke
Sládkovičova ulica. Rekonštrukcia
sa dotkla nielen vozovky, ale aj
chodníkov, verejného osvetlenia
a zelene. Táto investičná akcia si
z mestskej kasy vypýtala približne
766 tisíc eur.
Sládkovičova ulica bola v Pasporte
miestnych
komunikácií
vyhodnotená ako komunikácia
v havarijnom stave. Na ploche asi
5 695 m2 boli viditeľné povrchové,
štruktúrne aj bázové poruchy,
ako priečne, pozdĺžne aj plošné
trhliny, preliačiny, či hrbole.
Komplexnú rekonštrukciu podľa
projektu s názvom Regenerácia
sídla Centrálna mestská zóna
Sládkovičova
ulica
Piešťany,

vykonala firma EUROVIA SK, a.s.
za sumu 766 441,85 eura s DPH.
Neočakávanou,
ale
hlavne
nepríjemnou situáciou po ukončení
rekonštrukcie bolo zistenie, že je
nutné zrealizovať rozkopávky na
niekoľkých miestach z dôvodu
nefunkčnosti
vodovodných
rozvodov. Stavebnými prácami
totiž došlo podľa vyjadrenia
Trnavskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. k čiastočnému poškodeniu
pôvodného, asi osemdesiatročného,
vodovodného potrubia a tiež
k jednej havárii na potrubí, ktorá
však nebola zavinená činnosťou
zhotoviteľa. Na vozovke preto bolo
v rámci preberacieho konania
rozhodnuté investorom, že je
potrebné
zrealizovať
odkopy

v poškodených miestach až po
guľový ventil potrubia a opraviť
poškodené časti rozvodov.
Hoci
toto poškodenie bolo
spôsobené
aj
opotrebovaním
vodovodných rozvodov, firma
EUROVIA SK, a.s. za poškodenie
prevzala
úplnú
zodpovednosť
a ako zhotoviteľ prác vykonala
v
súčinnosti
s
Trnavskou
vodárenskou spoločnosťou a.s.
opravy poškodených rozvodov
a prebrala plnú záruku za realizované
dielo, navyše i za práce, ktoré neboli
v jej kompetencii.
Na
základe
informácií
od
zhotoviteľa, práce na vozovke už boli
dokončené, a žiadne ďalšie výkopy
sa realizovať v rámci investičnej
akcie nebudú.
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Časť Nálepkovej ulice smerom na Staré trhovisko dostala nový povrch
V
polovici
novembra
sa
uskutočnila
dlho
očakávaná
oprava časti Nálepkovej ulice,
ktorá vedie k starému trhovisku.
Rekonštrukcia
si
vyžiadala
necelých 30 tisíc eur a na
financovaní sa podieľala aj jedna
z piešťanských firiem.
Obnova
krytu
vozovky
na Nálepkovej ulici pozostávala
z odstránenia asfaltového krytu
odfrézovaním v hrúbke 80 mm
a vyspravení podkladu. V miestach
pripojení na jestvujúcu vozovku
bola vozovka zarezaná a vložená
asfaltová páska. Práce zrealizovala
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firma CESTY NITRA, a.s. a stáli
27 132,30 eura. Z mestskej kasy
však na tento účel išla len menšia
polovica.
Piešťanská
firma
STAKOTRA MANUFACTURING,
s.r.o., totiž mestu darovala peňažný
dar vo výške 15 tisíc eur na čiastočné
financovanie obnovy krytu vozovky
na Nálepkovej ulici.
Hoci rozsah prác na Nálepkovej
riešil iba opravu obrusnej vrstvy
vozovky a netýkal sa vybudovania
odvodnenia a úpravy spádov,
samotná oprava odhalila aj tento
problém. Na komunikácii sú totiž
takmer nulové pozdĺžne a priečne
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spády a po celej dĺžke len dve uličné
vpuste, aj tie sú navyše v tesnej
blízkosti na konci komunikácie.
Pozdĺžne
spády
nedovoľujú
celú komunikáciu prespádovať
na jestvujúce vpuste a preto je
pravdepodobné, že pri prívale
dažďa bude naakumulovaná voda
k vpustiam odtekať pomalšie.
Radnica však rieši aj tento
problém. Vzhľadom k vzájomnej
výbornej
spolupráci
medzi
investorom a zhotoviteľom stavby,
bude vznik kaluží a ich pomalé
odtekanie odstránené zhotoviteľom
k spokojnosti občanov mesta.
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Zasadnutie
mestského
zastupiteľstva sa uskutoční
14. decembra 2017 o 14,00
hod. v Mestskej knižnici.
Súčasťou rokovania bude
schválenie
Programového
rozpočtu Mesta Piešťany
na rok 2018 a schválenie
rozpočtov
mestských
organizácií.

Poslanecká kancelária
Chcete
si
podebatovať
s piešťanskými poslancami?
Členovia
mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany
sú pre občanov k dispozícii
v zasadacej miestnosti na
druhom poschodí Mestskej
knižnice v týchto termínoch:
12. 12. 2017 - 17,00 - 18,00 h.
Martin Valo

Výdaj profylaktík
Mestský úrad v Piešťanoch
oznamuje občanom mesta, že
dňom 23.11.2017 pokračuje
výdaj
nových
jódových
profylaktík pre obyvateľstvo
mesta Piešťany.
Výdaj sa uskutoční na
pracovisku Mestskej polície,
Teplická 103 v pracovných
dňoch od 8,00 do 20,00 hod.
Občania prevezmú nové
dávky profylaktík na základe
predloženého
občianskeho
preukazu,
jeden
občan
môže prevziať profylaktiká
aj pre ostatných rodinných
príslušníkov,
prevzatie
potvrdia
vo
výdajných
hárkoch.

Novým predsedom Trnavského samosprávneho kraja je Jozef Viskupič

Trnavský samosprávny kraj má po
dvanástich rokoch nového župana.
V sobotu 4. novembra si občania
vo voľbách zvolili za nového
predsedu kraja Jozefa Viskupiča,
ktorý na tomto poste vystriedal
Tibora Mikuša.
Celoslovenská volebná účasť bola
29,95 %. V celom piešťanskom okrese

prišlo k volebným urnám 25,86 %
oprávnených voličov a v samotnom
meste Piešťany dosiahla volebná
účasť 27,89 %. V kúpeľnom meste
využilo svoje volebné právo 6898
ľudí. O post predsedu Trnavského
samosprávneho kraja (TTSK) sa
pôvodne uchádzalo 6 kandidátov,
nezávislý kandidát Jaroslav Cehlárik

sa pred voľbami kandidatúry
vzdal, napriek tomu získal 1,76 %
platných hlasov. Len 2 % voličov
dali svoj hlas Máriusovi Novákovi,
5,61 % hlasov získal Konrád Rigó.
József Berényi získal dôveru 17,14
% voličov. Dlhoročný župan Tibor
Mikuš presvedčil 30,55 % voličov.
Víťazom volieb sa s 41,90 % hlasov
stal kandidát koalície OĽANO, SaS,
KDH, OKS, Zmena zdola a DÚ –
Jozef Viskupič.
Obyvatelia TTSK si volili aj svojich
zástupcov do župného parlamentu.
Vo volebnom obvode číslo 4 –
v okrese Piešťany, si mohli zvoliť
piatich poslancov. Remo Cicutto
získal 3698 hlasov, Alan Suchánek
3551 hlasov, Iveta Babičová 3424
hlasov, Martin Cifra 2899 hlasov
a Lucia Drábiková 2401 hlasov.
Ustanovujúce zasadnutie krajského
parlamentu
sa
uskutočnilo
v pondelok 4. decembra.
Zdroj: Štatistický úrad SR, foto:
www.trnavak.sk

Oprava odvodňovacích žľabov na Nitrianskej, Teplickej a Rázusovej ulici

Vo
štvrtok 23. novembra
odštartovali práce na oprave
odvodňovacích žľabov v centre
mesta. Realizácia opráv bude
prebiehať v troch etapách a má byť
dokončená do jedného mesiaca.
Práce vykonáva firma EVia, s.r.o., za
sumu 34 585,51 eura s DPH. Oprava
pozostáva z vytýčenia staveniska
a podzemných inžinierskych sietí,
odstránení krytu a žľabov, pokládke
betónu a montáže žľabu, prepojenia
žľabov do existujúcej kanalizácie
a osadení chodníkových obrubníkov.
V cene sú zahrnuté i náklady na
vytýčenia sietí dotknutých správcov.
Oprava odvodňovacích žľabov bude
prebiehať v troch etapách:
1. etapa – oprava odvodňovacích
žľabov
situovaných
pri
spomaľovacích prahoch Nitrianska –
jazdný pruh pred objektom Aupark
od okružnej križovatky Teplická
– Námestie slobody po okružnú
križovatku Nitrianska – Nálepkova
2. etapa – oprava odvodňovacích

žľabov
situovaných
pri
spomaľovacích prahoch Nitrianska
- jazdný pruh v smere od okružnej
križovatky Nálepkova – Nitrianska
po okružnú križovatku Teplická –
Námestie slobody
3. etapa – oprava odvodňovacích
žľabov
situovaných
pri
spomaľovacích prahoch Teplická

Každú etapu bude sprevádzať úplná
dopravná uzávierka úsekov, na
ktorých budú opravy prebiehať.
Termín realizácie 1. etapy je určený
na 23. novembra – 6. decembra.
Počas týchto dní je naplánovaná
uzávierka jedného pruhu Nitrianskej
ulice, preto prosíme šoférov aj
obyvateľov o trpezlivosť.
eb

Športové ihrisko

Ihrisko
v parku prešlo
obnovou.
Po
výmene
mantinelov a ochranných skiel
došlo v uplynulých týždňoch
aj k inštalácií novej hracej
plochy. Dodávateľom hracej
plochy športového ihriska
s rozmermi 38 x 20 metrov
v sume 10 920 eur bola firma
MONSTROL, s.r.o. Plocha
vonkajšieho
športového
povrchu kazetového typu je
určená pre rôzne aktivity,
na svoje si prídu basketbalisti,
futbalisti, tenisti, volejbalisti
a poslúži aj pri bedmintone,
či in-line hokeji.
Nový
povrch by mal byť odolný
voči počasiu, UV žiareniu,
ohňu, hubám a plesniam
a má spĺňať aj ochranné
vlastnosti
voči
zraneniu
hráčov. Povrch je dierkový
za účelom odvodu dažďovej
vody. Demontáž pôvodných
mantinelov a montáž nových,
ktoré pochádzajú zo zimného
štadióna,
sa
vykonávala
na dobrovoľných brigádach
dobrovoľníkov z piešťanských
hokejbalových klubov.

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.

ROZHOVOR S MARTINOM VALOM: SPOMIENKA NA NOVEMBER 1989 V PIEŠŤANOCH

Martin Valo, najmladší organizátor
počas Novembra 1989 v Piešťanoch,
mal vtedy 25 rokov. Vrátil sa po
dvoch rokoch vojenskej služby
na pracovisko. V Kultúrnom
a spoločenskom stredisku (dnes
MsKS) pracoval od svojich 18
rokov ako vedúci Klubu mládeže.
Ako prežíval novembrové dni,
vznik Verejnosti proti násiliu
a ďalšie obdobia, prinášame
v našom rozhovore.

■ Čo sa dialo v Piešťanoch v roku
1989?
Najprv chcem povedať krátky vstup
do tejto doby a priestoru. Žili
sme v dobe, kedy bola z východu,
z bývalého Sovietskeho zväzu,
importovaná perestrojka - teda
ekonomická prestavba, a glasnosť
- zmeny názorov, zmeny myslenia
a správania. Zmena postoja. Klub
mládeže, kde som pracoval, bol
priestor pre činnosť mladých, kde
sa stretávali, spoznávali a kde sa
sloboda prejavu aj nosila. Vznikli
tam priateľstvá, ktoré trvajú dodnes.
Vzniklo tam Slniečko, hudobná
skupina, boli tam prvé autorské
výstavy mladých, prvé výstavy
fotografií. A jednoznačne najviac
tam boli džezové piatky pod
vedením Laca Muchu Mušinského,
ktorý podnietil mnohých ďalších
nadšencov k hudbe, filmu a literatúre.
Dnes je veľkým zberateľom fotografií

a zakladateľom Piešťany – History
na sociálnej sieti. Za všetko som
mu vďačný. Aj mimo tohto, akože
slobodného priestoru, život stále
plynul v školách, v úradoch,
podnikoch. Niektorí svoj názor
smelo prezentovali verejne, niektorí
len na straníckej pôde a vždy platilo
pravidlo, že si bolo treba dávať pozor
na reči, kto vás iba odpočúva, aby vás
mohol...
■ Čo a kto priniesol November 1989
do Piešťan?
Dňa 17. novembra som bol v škole
v Bratislave. Až po obede nám
oznámili študentské voľno... Deň
predtým sa konal v Bratislave pochod
študentov. Neohlásený. Študenti
hlásali slobodu slova a iné. Niečo
viselo vo vzduchu. V Piešťanoch
sme mali džezový večer a v správach
v rozhlase a neskôr v televízii sa
ukazovali zábery z demonštrácie
študentov v Prahe. Vraj zabili
študenta Martina Šmídu. Neskôr
to Komisia 17. novembra vyvrátila
a potvrdila komplot príslušníka
štátnej tajnej polície pre ľuďmi
a pred svetom. V sobotu sa premietal
v klubovni film a to už došli študenti
z Prahy a na videokazete doniesli
svoje zábery z demonštrácie.
Premietali sa stále do večera a boli
živé debaty medzi prítomnými.
■ Malá scéna Ivana Krasku, tak sa
vtedy volal priestor, kde sa začali
piešťanské dialógy. Ako prebiehali?
Dnes, s odstupom času, môžem
povedať živelne, ale v zásadách
slušnosti. Sedeli vedľa seba občania
ukrivdení mocou, prenasledovaní
štátnou mocou a komunisti. A bývalí
komunisti. Stužku, farebnú trikolóru
mali pripnutú na hrudí takmer všetci.
Vtedy sa stužka stala vyhľadávaným
artiklom, ktorý sa ťažko zháňal.
V debatách sa hovorilo nahlas, každý
od srdca na každého... a hlavne na
režim a vlastné útrapy.
■ Kto chodil na tieto stretnutia
občanov? Kedy sa konali? Čo bolo
témou?
Stretnutia sa konali večer. Malá
scéna s kapacitou 150 miest
prestávala po čase stačiť na veľký

záujem ľudí. Ľudia aj postávali,
prekrikovali sa, niektorí nezvládli
príval emócií, odišli. Iní na protest,
že tam videli a počuli komunistov.
Stretnutia
často
navštevoval
docent Baláž z Ekonomickej
univerzity. Z domácich jogínka
Anna Galovičová, futbalista Jozef
Vaško, redaktor Juraj Staško st.,
architekt Peter Chudý, klinický
psychológ Vojtech Haring, študenti
vysokých škôl a ostatní pracovníci
kultúry. Denne po práci ma čakal
maratón týchto večerných aktivít.
Rozhovory s ľuďmi, preberanie
petícií, rozmnožovanie materiálov
a tak ďalej.

■ V Bratislave vznikla Verejnosť
proti násiliu, čo sa dialo
v Piešťanoch?
Mimo Malej scény sa stretli
s odstupom času zástupcovia
podnikov, aby na pôde komunistickej
strany, vyrobili VPN. Spomeniem
mená lekára Kališa a právnika
Chmelu,
inžiniera
Škodného,
ochranára Sabu. Nás z Malej
scény zavolali neskôr. V týždni
si pracovníkov v kultúre zavolali
súdruhovia z okresného výboru
strany. Sedelo nás v Dome umenia
asi 100. A chceli nám nahovoriť, že
takto na ulici sa nevyjednáva a už nie
od študentov. Vtedy ešte nik nevedel
ako to dopadne. Ľudia sa obávali,
báli. Vtedy som súdruhovi povedal,
že aj revolúcia v histórii v Prahe sa
robila z balkóna. Zo zadných radov
sa ozval potlesk a aj hlasy, že som
mladý, aby som si nepokazil život...
■ Hektické dni plynuli a v Piešťanoch
sa uskutočnil generálny štrajk na
Námestí slobody.
To bol zlom pre dovtedy
vládnucu komunistickú stranu

v Československu. V pondelok
27. novembra 1989 som zobral
z domu káru, v robote naložil
aparatúru bez povolenia a ozvučil
som generálny štrajk, na ktorom
sme vystúpili ako rečníci z Malej
scény a jednotliví zástupcovia
podnikov
s
deklaráciami
a podpismi zamestnancov. Všetci
štrngali kľúčmi. O 2 dni bolo všetko
úsilie spečatené, lebo Federálne
zhromaždenie schválilo vypustenie
článku 4 v ústave o vedúcom
postavení Komunistickej strany.
Skončil 41-ročný monopol.
■ Ako vo Vás po rokoch doznieva
toto obdobie? Čo Vám to prinieslo
v živote, v práci, medzi ľuďmi?
Prežil som s ostatnými zmenu
spoločnosti. Zmeny vo vzťahoch
s ľuďmi, v práci, v živote. Trikrát som
sa vrátil pracovať do MsKS. Pracoval
som aj pre súkromníkov v oblasti
kultúry a vzdelávania. Za tie roky
som sa stretol s významnými ľuďmi
v politike, v kultúre či v športe. Bol
som prvým poslancom s ostatnými
v kraji za okres, v súčasnosti poslanec
a zástupca primátora Tamajku
v Piešťanoch. Stále sa venujem
kultúre, a keď som mal živnosť, som
vydal pár kníh a pre spoluobčanov
a návštevníkov vychádzal úspešný
mesačník KAM v Piešťanoch. Po
rokoch, od roku 1989, môžem
povedať nahlas, že nie všetky kroky
v Piešťanoch išli systematicky. Síce
sa zmenšoval počet poslancov,
odlúčila sa obec Banka od mesta, ale
pri hodnotení kapitálových výdajov
mesta máme veľké dlhy. Viem, že sa
nedá mnoho veľkých diel vykonať
naraz, ale postupnosť by tu mala
byť. V tom je zmysel kolektívnej
zodpovednosti
poslancov
a v úlohe riadiacej sily. Je to treba
nielen napísať, nie len hovoriť pre
a proti. Ale potom precízne rátať
množstvo prínosov a nákladov tých
najdôležitejších úloh. Hodnota za
peniaze je najlepšia výzva vo verejnej
službe. Doteraz nám chýba audit
samosprávy. A Novembru 1989
som vďačný za slobodu a slobodu
prejavu. Všetko ostatné je každého
morálka. eb, Foto: E. Drobná, M. Valo

Reštaurovanie Pamätníka padlým v prvej svetovej vojne pred Kostolom sv. Štefana
V októbri odštartovala kompletná
obnova
Pamätníka
padlým
vojakom v 1. svetovej vojne,
ktorý je situovaný na Štefánikovej
ulici pred Kostolom sv. Štefana.
Reštaurovanie si vypýta 18 750 eur
a zhostil sa ho raštaurátor Tomáš
Molnár.
Obnova pozostáva z odstránenia
vegetácie za pomníkom a jej
nahradenie takým druhom, ktorý
pamätník
nebude
devastovať,
očistení plastiky a podstavca
od povrchovej nečistoty, výmeny
najviac zdevastovaných kamenných
stĺpov a zreštaurovaní tých stĺpov,
ktoré sa dajú zachrániť. Kameň
bol napustený spevňujúcou látkou,
objekt bol farebne zjednotený
a došlo aj k revitalizácii menného
zoznamu padlých. Ministerstvo
vnútra
Slovenskej
republiky
prikleplo Mestu Piešťany finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu
vo výške 15 tisíc eur na výkon
prác na vojnových hroboch.
Mesto Piešťany sa zaviazalo
spolufinancovaním
vo
výške
3750 eur. Reštaurovanie by malo byť
ukončené do konca tohto roka. eb

Najkrajšie sviatky roka - Vianoce sa
blížia a svedčí o tom aj prítomnosť
vianočného
stromčeka
na
Winterovej ulici, ktorý v piatok 24.
novembra rozsvietil primátor Miloš
Tamajka. O sviatočnú atmosféru
sa postarali žiaci z piešťanskej
Základnej
umeleckej
školy.
V rovnaký deň otvorili organizátori
aj Vianočné trhy na Námestí slobody,
kde bol pripravený aj hudobný
program, v ktorom vystúpili kapely
Double Trouble a Depeche Mode
Revival CZ.

Pamätník padlým v 1. svetovej vojne bol vytvorený v roku
1937 akademickým sochárom Valérom Vavrom, ktorý vytvoril
kompozíciu troch postáv v nadživotnej veľkosti. V pozadí stojaci
Kristus je prítomný pietnemu aktu, kľačiaca matka drží v náručí
svojho umierajúceho syna. Okolo pomníka je ohrada z kamenných
stĺpov, ktoré sú poprepájané kovovým zábradlím. Na realizáciu boli
vybrané dva druhy kameňa, stĺpová ohrada a podstavec pod súsoším
sú zhotovené z pieskovca, ktorý sa nachádza v okolí Ratnoviec. Dnes
už sa tento kameň neťaží, obsahuje veľa železa a preto má v sebe
hrdzavé škvrny. Sochy sú vysekané z Hořického pieskovca, ktorý
pochádza z Čiech.

Stravovanie pre seniorov a núdznych
Mesto
Piešťany
zabezpečuje
stravovanie pre seniorov a občanov
v hmotnej núdzi na troch
miestach: v jedálni na Staničnej
ulici 22, v Zariadení pre seniorov
Vila Julianna na Štefánikovej
125 a na pracovisku praktického
vyučovania Semafor na ulici
A. Hlinku 53/54.
Oprávneným žiadateľom o stravovanie
je fyzická osoba, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky
na
uspokojovanie
základných
životných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie
alebo
nepriaznivý
zdravotný stav, alebo dovŕšila
dôchodkový vek. Úhrada za tento
druh sociálnej služby je stanovená
diferencovane podľa výšky príjmu
žiadateľa.
Cena
stravného
lístka
pre
jednotlivca s jediným zdrojom
príjmu bola stanovená nasledovne:
- Do výšky Dávky v hmotnej núdzi
+ príspevky - 1,00 eur/obed
- Do sumy 300 eur- 1,50 eur/obed
- Do sumy 430 eur- 2,10 eur/obed
- Do sumy 550 eur - 2,50 eur/obed
- Nad 550 eur - 2,80 eur/obed
Cena stravného lístka pre manželskú
dvojicu s jediným zdrojom príjmu
bola stanovená nasledovne:
- Do výšky Dávky v hmotnej núdzi
+ príspevky - 1,00 eur/obed
- Do sumy 500 eur - 1,50 eur/obed

Predvianočný čas...

- Do sumy 650 eur - 2,10 eur/obed
- Do sumy 750 eur - 2,50 eur/obed
- Nad 750 eur - 2,80 eur/obed
Úhrada za rozvoz stravy je stanovená
na 0,30 eur obed/deň. Záujemcovia
o stravovanie, prípadne i o rozvoz
stravy do domácnosti sa môžu
informovať a vybaviť si stravovací
preukaz na Mestskom úrade
v Piešťanoch, klientske centrum
II. (prízemie, vľavo) – Oddelenie
sociálnych a školských služieb.
Treba si so sebou priniesť výmer
o dôchodku platný od januára
2017 (resp. rozhodnutie o poberaní
dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi),
občiansky
preukaz,
kartičku ZŤP - ak ste jej držiteľom
(v prípade manželskej dvojice treba
zdokladovať uvedené doklady
od oboch manželov). V prípade
rozvozu si treba vyzdvihnúť
tlačivo na MsÚ a dať ho potvrdiť
u všeobecného lekára.
Po vybavení stravovacieho preukazu
je možné sa okamžite stravovať
V Jedálni na Staničnej 22 a v ZpS
Vila Julianna nakoľko v uvedených
zariadeniach sú voľné kapacity.
Kontakt:
tel. č. 033/77 65 414
PhDr. Ema Žáčková
vedúca Oddelenia sociálnych
a školských služieb

Všetko najlepšie piešťanským jubilantom!

Dňa 18. októbra sa v Dome umenia uskutočnilo každoročné
stretnutie jubilantov mesta. Na toto podujatie boli pozvaní občania
mesta, ktorí v tomto roku oslávili životné jubileum - 75, 80, 85
rokov a viac. Podujatie zamerané na najstarších obyvateľov mesta
sa uskutočnilo už dvadiatypiatykrát. Prítomným oslávencom sa
prihovoril primátor mesta Miloš Tamajka a v hudobnom programe
sa predstavil známy spevák slovenských šlágrov Dušaň Grúň.

Deti v Kocuriciach sa už onedlho budú tešiť z nového detského ihriska
Mesto
Piešťany
pokračuje
v budovaní nových detských ihrísk.
Najnovšie pribudli nové hracie
prvky na detské ihrisko v miestnej
časti Kocurice. Výstavbu detského
ihriska v sume 14 402,40 eura
realizovala firma Intersystem EU,
s.r.o. z Bytče. Predmetom diela
bola realizácia detského ihriska
pozostávajúca z dodania a montáže
bezúdržbových herných prvkov –
hernej zostavy loď, šplhacej zostavy
a hojdačky. Herné zariadenia sú
certifikované a dopadové plochy
budú spĺňať technické normy.
eb

Novembrová návšteva čínskej delegácie z partnerského mesta Xicheng

Dňa 20. novembra navštívila piešťanskú radnicu
delegácia z ďalekej Číny. Mesto Piešťany a pekinská
časť Xicheng sú totiž už viac ako rok partnerskými
mestami. Osemčlennú výpravu na mestskom úrade
privítali viceprimátor Martin Valo, vedúca Kancelárie
primátora Annamária Voleková a prednosta úradu
Eduard Strapatý. Hostia absolvovali okrem prehliadky
mesta aj návštevu Hotelovej akadémie Ľudovíta
Wintera a Balneologické múzeum Imricha Wintera.

Stalo sa v Piešťanoch

Žiaci ZŠ Brezová vyhrali súťaž Dobrý
beh, vďaka čomu sa stali súčasťou
tréningového projektu Športová
akadémia Mateja Tótha. Otlačok
tenisky zlatého olympijského
medailistu prevzala riaditeľka školy
začiatkom októbra.

Vzácnu návštevu privítal na radnici
viceprimátor Martin Valo. Päťnásobný
majster sveta a dvojnásobný
paralympijský šampión Jozef Metelka
si prevzal pamätný list, ktorý mu bol
venovaný pri príležitosti odovzdávania
Ceny primátora za rok 2016.
Viceprimátorka oblasti Xicheng Sima Hong a primátor
mesta Piešťany Miloš Tamajka.

Do prváckych lavíc zasadlo
v Piešťanoch v školskom roku
2017/2018 až 266 nových žiakov.
Primátor mesta Miloš Tamajka
nevynechal každoročnú návštevu
prváčikov v piatich mestských
základných školách a navštívil aj
cirkevnú základnú školu.
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