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Editoriál

Milí Piešťanci,
uplynul už viac ako rok odvtedy,
čo som sa stal primátorom. Musím
uznať, že to nebola prechádzka ružovou záhradou. Počas uplynulých
mesiacov nás čakalo niekoľko výziev, s niektorými sme sa popasovali úspešne, s niektorými menej.
Čakalo na nás niekoľko nepríjemných prekvapení - napríklad, pre
krátkosť času a pre ďalšie neočakávané prekážky, ktoré sme zdedili,
sme museli vrátiť peniaze určené
na výstavbu tréningovej hokejovej
haly. Zo dňa na deň sme sa museli
vysporiadať s možným zatvorením
bazéna v Hoteli Sorea Sĺňava. Vďaka
rokovaniam som docielil, aby bazén
ku koncu minulého roka nezatvorili a teraz máme šancu podporiť
jeho prevádzku prostredníctvom
dotácie pre občianske združenie
plavcov a vodnopólistov. Športovým klubom sme prispeli tiež viac
ako kedykoľvek predtým. Vďaka
dotáciám sa športovalo o čosi lepšie
a ľahšie mladým hokejistom, basketbalistom, či plavcom a atlétom.
V tomto trende chcem pokračovať
aj v budúcnosti. V minulom roku sa
nám podarilo zrealizovať aj viacero
investičných akcií. Medzi najdôležitejšie z nich jednoznačne patria rekonštrukcie niektorých našich škôl
a škôlok. Obyvatelia Brigádnickej

ulice už nemusia chodiť po jamách
a výtlkoch, nakoľko sme im opravili cestu. Nové chodníky pribudli
aj v Kocuriciach. Vďaka grantu sa
nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu niekoľko stoviek svietidiel.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
bola ukončená ku koncu minulého
roka. Cyklochodník medzi ulicami
A.Hlinku a Teplická bol takisto dokončený v decembri. Tento rok tam
mesto osadí lavičky, smetné koše či
cvičebné prvky. Napriek týmto pozitívnym veciam, boli najpretriasanejšími udalosťami roka nepochybne marcová bezpečnostná kontrola
a zmena organizačnej štruktúry na
úrade. Média vás, občanov, dlhodobo „masírujú“ informáciami, že
sme porušili a porušujeme zákon.
Úrady, ktoré nás kontrolovali, však
tvrdia niečo iné. Pochybnosti o
marcovej kontrole rozptýlil už dvakrát Inšpektorát práce a dokonca aj
Úrad na ochranu osobných údajov.
Obe inštitúcie konštatovali, že sme
nepochybili. Verím, že rovnaké
zistenia úrady prinesú aj ohľadom
organizačnej zmeny. Viem, že tento rok nebude o nič jednoduchší
ako ten predtým. A napriek tomu,
že sa z každej strany dozvedám, že
moji neprajníci urobia všetko preto,
aby som sa vzdal a odstúpil, nemôžem to urobiť. A to kvôli vám, ktorí
ste do mňa vložili dôveru a dali mi
hlas. Kvôli vám, ktorých dennodenne stretávam a vyjadrujete mi
podporu. Verím občanom tohto
mesta a ich zdravému úsudku. Nepodceňujem vás. Viem, že si viete
urobiť svoj názor sami a zo stretnutí s vami viem, že chápete, čo sa tu
deje. Držme si preto palce, aby rok
2016 bol pre mesto lepší a aby ho už
neovplyvňovali mocenské boje a
duchovia minulosti. Všetko dobré!
Miloš Tamajka

Termíny pre daňovníkov
Posledný januárový deň bol dôležitým termínom pre daňovníkov,
ktorí vlani nadobudli nehnuteľnosť. Do 31.1.2016 mali totiž povinnosť podať priznanie k dani z
nehnuteľnosti. Daňové priznanie
mali podať aj tí, ktorým sa v priebehu minulého roka zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového
alebo nebytového priestoru.
Ak občan kúpi alebo získa
nehnuteľnosť darovaním, na príslušný úrad podá daňové priznanie
najneskôr do konca januára ďalšieho kalendárneho roka. Ak nehnuteľnosť zdedí alebo vydraží, daňová povinnosť mu vzniká už prvým
dňom nasledujúceho mesiaca.
Čiastkové daňové priznanie za

psa musí daňovník podať pri každej zmene (úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa...) najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto
zmena udiala.
Výmery k dani z nehnuteľnosti a
dani za psa sú doručované do domácností spravidla v máji, už v marci môžu občania očakávať výmery
k poplatku za komunálny odpad.
Poplatková povinnosť vzniká dňom
zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať
nehnuteľnosť na území mesta alebo
dňom užívania nehnuteľnosti na
území mesta. Platca dane je povinný každú zmenu oznámiť do 30 dní.
E. Bereczová

Sedem zasadnutí MsZ
V roku 2016 sa predbežne uskutoční sedem riadnych zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Primátor môže zvolať podľa potreby
poslancov aj mimoriadne zasadnutie.
Pred samotnými termínmi zasadnutí mestských zastupiteľstiev
rokujú k bodom programu aj členovia jednotlivých komisií a mestskej rady. Zasadnutia mestskej

rady sa budú konať v zasadačke
Mestského úrade na II. poschodí o
15.00 hod. Zasadnutia mestského
zastupiteľstva sa budú konať v zasadacej miestnosti Mestskej knižnice o 13.00 hod.
Zasadnutia komisií mestského
zastupiteľstva sa budú konať v budove MsÚ. Termín a hodinu konania dohodne predseda komisie.
E. Bereczová

Komisie MsZ

MsR (utorok)

MsZ (štvrtok)

do 27. 01. 2016

02. 02. 2016

11. 02. 2015

do 16. 03. 2016

22. 03. 2016

07. 04. 2016

do 27. 04. 2016

03. 05. 2016

19. 05. 2016

do 15. 06. 2016

21. 06. 2016

07. 07. 2016

do 14. 09. 2016

20. 09. 2016

06. 10. 2016

do 19. 10. 2016

25. 10. 2016

10. 11. 2016

do 23. 11. 2016

29. 11. 2016

15. 12. 2016

Piešťany zabojujú o nové detské ihrisko!
Mesto Piešťany sa zapojilo do
projektu „Lidl detské ihriská“.
Občania si sami môžu vybrať lokalitu, ktorá je pre výstavbu nového detského ihriska najvhodnejšia. O detské ihrisko v hodnote 87 tisíc eur však budú musieť
zabojovať aj svojimi hlasmi na
webovej stránke www.zihadielko.sk. Súťaž bola spustená 21.
januára.
O desať ihrísk súperia mestá,
a v prípade Bratislavy a Košíc dokonca aj mestské časti, v ktorých
sa nachádza aspoň jedna predajňa
Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa na súťaži
96 miest. Podľa počtu obyvateľov
sú rozdelené do piatich kategórií
s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To prebieha
v rámci týchto kategórií, pričom
ihrisko získajú prvé dve mestá
z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk rozhodnú ľudia
v hlasovaní na internetovej stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie
prebieha od 21.1. do 29.2.2016. Každý registrovaný účastník môže raz
za 24 hodín označiť svojho favorita,
jeden hlas navyše môže každý deň
získať, ak na stránke zvládne jednoduchú online hru. Priebežné poradie bude zverejnené a pravidelne
aktualizované. Víťazi budú známi
najneskôr do 14. marca.

Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v
piatok 5. februára 2015 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.

Ihrisko Žihadielko je určené pre
deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je
16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko
je rozdelené do dvoch zón podľa
veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12
rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie deti to je
EPDM liata guma, pre väčšie štrk.
Deti sa budú môcť 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 budú nachádzať
aj lavičky a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je 870 000 eur.
Piešťany o nové detské ihrisko
zabojujú tiež. „Tento projekt sa mi
veľmi páči. V meste máme niekoľ-

ko zanedbaných detských ihrísk,
a preto sa určite zapojíme. Verím,
že občania budú pri hlasovaní aktívni a pomôžu nám ihrisko získať,“
informoval primátor M. Tamajka.
Mestá, ktoré sa chceli do projektu
zapojiť, museli do konca roka zaslať
čestné vyhlásenie, že disponujú
vhodným pozemkom pre realizáciu ihriska. Mesto Piešťany vytypovalo 4 lokality – Vážsku ulicu,
Valovú ulicu, Ulicu F.E. Scherera
a Prednádražie. „Výber plochy však
chceme nechať priamo na občanov. Tí najlepšie vedia, kde by bolo
nové ihrisko najpotrebnejšie. Preto súbežne s hlasovaním o ihrisko
sme spustili aj vlastnú anketu na
našej webovej stránke www.piestany.sk.“ doplnil M. Tamajka.
E. Bereczová

Piešťancov je z roka na rok menej
K 1. januáru 2016 Mesto Piešťany eviduje 28 486 obyvateľov, čo je
oproti minulému roku o 219 obyvateľov menej. Z tohto počtu je 13
349 mužov a 15 137 žien. Trend postupného znižovania obyvateľov
mesta sa tak nezastavil. Za ostatných 10 rokov mestu ubudlo viac
ako 1800 obyvateľov.
V priebehu roka 2015 sa v Pieš-

Deň
s primátorom

ťanoch narodilo 239 nových občanov. Počet zomrelých však bol
vyšší – 319. K znižovaniu počtu
obyvateľov prispel aj pomer prisťahovaných a odsťahovaných.
Kým do Piešťan prišlo vlani bývať
382 obyvateľov, odsťahovalo sa ich
až 521.
Z celkového počtu obyvateľov
býva až 5223 na najväčšom pieš-

Poslanecká
kancelária
3. 2. 2016: 15,00 – 16,00 hod:
Adriana Drahovská, Michal Fiala.
16. 2. 2016 – 14,30 – 16,00 hod:
Andrej Klapica.
18. 2. 2016 – 15,00 – 16,30 hod:
Michal Hynek .
24. 2. 2016 – 16,00 - 17,00 hod:
Martin Valo.
2. 3. 2016 – 15,00 – 16,00 hod:
Zita Bruncková, Ján Jánošík
3.3.2016 - 15,00 - 16,30 hod:
Michal Hynek
Poslanci z klubu Spoločne
pre Piešťany budú v poslaneckej
kancelárii obyvateľom k dispozícii každú prvú stredu v mesiaci.
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: meno.priezvisko@
piestany.sk.

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
ťanskom sídlisku Adam Trajan.
Miestnu časť Kocurice obýva 287
ľudí.
Najpočetnejšou vekovou skupinou sú občania nad 65 rokov,
ktorých je 5337. V Piešťanoch žije
3785 obyvateľov nad 70 rokov a 16
905 občanov v aktívnom veku ( 18
– 60 rokov).
Eva Bereczová
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(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 – ústredňa

RADNICA informuje

Z činnosti
Mestskej polície
V období od 15.12.2015 do
15.1.2016 riešili príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany celkovo 241 dopravných priestupkov. Z
tohto počtu bolo 104 priestupkov
riešených blokovou pokutou a pri
137 priestupkoch bolo upustené
od sankcie.
Piešťanskí mestskí policajti ďalej šetrili aj 2 priestupky – porušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 4/2000 o
čistote mesta. V oboch prípadoch
od sankcie upustili a priestupok
vyriešili ústnym napomenutím.
Činnosť mestskej polície však
nie je zameraná len na riešenie
priestupkov. V období od polovice
decembra 2015 do polovice januára 2016 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 600
takýchto kontrol.
Peter Gogol

Poradovník na
nájomné byty
Mesto Piešťany v lokalite Bodona
- sever zrealizovalo v roku 2002 výstavbu 68 nájomných bytov. Uvoľnené nájomné byty sú priebežne
dávané do nájmu v súlade s VZN
Mesta Piešťany č. 8/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. V Piešťanoch. Pri obsadzovaní týchto bytov je vyčerpané
poradie náhradníkov na uvoľnené
nájomné byty. Z uvedeného dôvodu je potrebné zostaviť a schváliť ďalšie poradie náhradníkov.
Záujemcovia si môžu ihneď vyzdvihnúť potrebné tlačivá a podať
kompletne vyplnenú a zdokladovanú žiadosť na Mestskom úrade,
oddelení sociálnych a školských
služieb ( bližšie informácie Vám
podá p. Tatiana Kubová, tel.č. 77 65
414 ). Termín uzávierky na podanie
kompletne vyplnenej a zdokladovanej žiadosti je do 29. 2. 2016.

RADNICA informuje

Pripravujú plán rozvoja mesta
Piešťany v posledných desaťročiach zápasia s viacerými problémami. Patrí medzi ne zánik viacerých priemyselných podnikov,
pokles počtu návštevníkov mesta, nedostatok lepšie platených
pracovných príležitostí, odchod
vzdelaných mladých ľudí, dlhodobý pokles počtu obyvateľov a
zvyšovanie ich priemerného veku.
Na otázku, ako zvrátiť tento nepriaznivý vývoj a zabezpečiť dlhodobý rozvoj nášho mesta, by mal
odpovedať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
mesta Piešťany, ktorého príprava
sa v súčasnosti dostáva do finále.
Napriek pochybnostiam o účelnos-

ti spracovania takýchto materiálov,
ktoré vyjadrili aj niektorí poslanci
mestského zastupiteľstva, ide o dôležitý dokument. A to nielen preto,
že jeho spracovanie je pre všetky
obce a samosprávne kraje povinné.
Mal by ukázať cestu, ako zabezpečiť ďalší rozvoj mesta a umožniť
čerpať externé zdroje (najmä tzv.
eurofondy) pri financovaní rozvojových projektov.
Tak, ako sa blíži termín odovzdania PHSR, začínajú sa hromadiť aj mnohé, často oprávnené
pripomienky k jeho obsahu a kvalite spracovania. Niektoré z nich
pochádzajú aj z môjho pera. Návrh
programu bol zverejnený a do 15.

januára bol čas na zasielanie pripomienok občanov. Teraz má firma,
ktorá od mesta získala túto zákazku, čas na ich zapracovanie. Ak nebude vedenie mesta a jeho poslanci
s výsledkom spokojní, bude samozrejme potrebné žiadať odstránenie nedostatkov. A ak by aj napriek
tomu došlo k schváleniu PHSR,
stále zostáva možnosť jeho aktualizácie, možno aj v blízkej budúcnosti. Mal by to byť živý dokument,
ktorý je možné meniť, upravovať a
dopĺňať tak, aby zodpovedal duchu
doby a jej požiadavkám na jednej
strane a reálnym možnostiam na
strane druhej.
Peter Tremboš

Aký bol Nový rok v Piešťanoch?
Ak aj vy patríte k tej mase ľudí,
ktorá sa v noci z 31. na 1. januára
ocitla v centre Piešťan, určite mi
dáte za pravdu, že posledný Silvester bol vskutku zaujímavý. Delobuchy sa síce ozývali už od rána,
to najlepšie však začalo, až keď
hodiny odbili dvanástu. Na kúpeľnom ostrove sme mohli pozorovať
farbistý dlhotrvajúci ohňostroj,
zatiaľ čo k nám doliehala hudba

a výkriky radosti z Námestia Slobody. Samu ma veľmi prekvapilo,
koľko mladých ľudí sa v Piešťanoch vyrojilo. Páčilo sa mi, aká atmosféra v tú noc zavládla, pretože
všetci prítomní sa akoby zjednotili
a spoločne oslávili príchod Nového roku.
Až ráno možno prišlo bolestné
vytriezvenie nad odpadom, ktorý
sa v okruhu Auparku nahromadil.

Je trochu smutné, že hoci smetný kôš bol ozaj na každom kroku,
prázdne fľaše sa povaľovali len
pár metrov od nich. Možno si ktosi
povie, že to patrí k búrlivým oslavám, ale predsa len ako obyvatelia
Piešťan by sme mali aspoň trochu
dbať o ich vzhľad. Nakoniec len
toľko, že do Nového roka všetkým
prajem veľa splnených snov!
Adela Müllerová

Novinky v našich/vašich novinách
Časopis Radnica informuje bude
mať 17 rokov. Prvé číslo tohto piešťanského informačného mesačníka
vyšlo v marci 2000. Najprv vychádzal ako mesačník a mal redakčnú
radu, ktorá určovala edičný plán
novín. V priebehu rokov 2002 - 2014
sa Radnica zmenila z mesačníka na
dvojmesačník, niekedy až občasník. Obsah časopisu bol občanmi
mesta často kritizovaný. Radnica
musí informovať občanov mesta
o činnosti samosprávy - poslancov
Mestského zastupiteľstva a primátora. Rok 2015 nebol pre spoluprácu
poslancov Mestského zastupiteľstva

(MsZ) a primátora najšťastnejším.
Nedostatok informácií je pre občanov pôdou pre vznik nedorozumení. Preto poslanci MsZ schválili štatút Radnice a zloženie sedemčlennej redakčnej rady. Mená občanov
mesta, ktorí tvoria redakčnú radu
sú v tiráži tohto čísla. Redakčná
rada sa dohodla na rámcovom edičnom pláne novín. Novinkou bude
uverejňovanie názorov poslancov
MsZ, v každom čísle bude miesto
pre jedného z nich. Redakčná rada
bude hľadať také spôsoby doručovania novín do poštových schránok
občanov, aby boli odstránené pretr-

vávajúce sťažnosti čitateľov. Známa
poučka hovorí, že noviny tvoria dve
strany – redakcia a čitatelia novín.
Uvítame vaše námety, kritiku na
adrese eva.bereczova@piestany.sk,
alebo písomne na adrese Nám. SNP
3, Piešťany. Svoje podnety môžete
tiež vhodiť do poštovej schránky,
ktorá je umiestená pri vchode do
budovy mestského úradu.
Som presvedčený, že rok 2016
nám okrem zdravia, pohody a úspechov v práci, prinesie aj zlepšenie
informovanosti občanov Piešťan
o správe vecí verejných.
J. Rais

Ďakujeme za štedrú večeru
Mesto Piešťany vyslovuje veľkú
vďaku Hotelu Park a Hotelu Pavla
za pripravenie štedrej večere pre
bezdomovcov a klientov útulku
v Zariadení sociálnych služieb
(ZSS) Domum.

Vysoko si ceníme váš vnímavý
prístup k občanom v nepriaznivej
sociálnej situácii a tiež skutočnosť, že príprava štedrej večere
pre núdznych sa stala pre vás už
tradíciou.

Veľmi si vážime túto formu spolupráce. Klienti zariadenia boli
dojatí vašou štedrosťou a ďakujú
za vynikajúcu večeru.
Mesto Piešťany
a klienti ZSS Domum
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Kultúrny kalendár
Február 2016

Mesto v marci
ocení osobnosti
V termíne do konca januára
mohli obyvatelia mesta posielať
návrhy na tradičné ocenenia –
„Cenu primátora mesta Piešťany“
a „Športovec roka 2015“. Ocenenie
Cena primátora je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v jednej z troch oblastí – sociálnej, kultúrnej a environmentálnej.
Do ankety Športovec roka bolo
možné nominovať úspešných dorastencov, dospelých športovcov,
kolektívy aj trénerov alebo zaslúžilých pracovníkov v oblasti športu.
Odovzdávanie cien sa uskutoční v
priebehu marca. Mesto však nezabudlo ani na obľúbených učiteľov.
Ocenenie „Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda“ je určené tým,
ktorí dosiahli pozoruhodné a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Návrhy na
ocenených môžu občania podávať do 15. februára 2016 písomne
na adresu Mestský úrad Piešťany,
referát školstva, Námestie SNP 3,
921 45 Piešťany alebo e-mailom na
skovajsova@piestany.sk. Návrhy
musia obsahovať meno a priezvisko, adresu bydliska, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie,
pôsobisko, dôvod nominovania a
meno a priezvisko navrhovateľa.
Viac informácií získate na telefónnom čísle 033/77 65 464.
Eva Bereczová

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

1.2.

8,00

Nebojte sa fyziky III., program pre školákov – Elektrárňa Piešťany

1.2.

15,00

Karneval na ľade – klzisko pred OD Prior

1.2.

20,00

Fúsi – film – Kino Fontána

2.2.

17,30

Liečebné hladovanie – história a súčasnosť – prednáška – MsK

3.2.

15,00

Liga proti rakovine – stretnutie členov - MsKS

4.2.

10,30

Ako sa Jano s drakom porátal – bábkové predstavenie – MsKS

5.2.

19,00

31. Reprezentačný záhradnícky ples – SOŠ záhradnícka

5.2.

18,00

ŠHK 37 Piešťany – Dukla Trenčín – zápas – zimný štadión

6.2.

19,00

5. Fašiangový bál – Hotel Thermia Palace

7.2.

18,00

ŠHK 37 Piešťany – HK 36 Skalica - zápas – zimný štadión

7.2.

19,00

Carmen á la Gypsy Devils – Dom umenia

9.2.

16,00

Pochovávanie basy – FS Krakovčanka - Námestie Slobody

9.2.

8,00 – 22,00

Ekotopfilm – Envirofilm tour 2016 – festival – Kino Fontána

9.2.

17,30

Laponsko – prezentácia – PIC

11.2.

18,30

Budhizmus – prednáška pre verejnosť - MsKS

12.2.

19,00

Ples lekárov 2016 – Kursalon

13.2.

10,00

Valentínsky workshop – Elektrárňa Piešťany

13.2.

19,00

Divadlo Hlavina – Súpis dravcov – Dom umenia

14.2.

14,00 – 16,00

Valentínske prehliadky – Elektrárňa Piešťany

14.2.

17,00

Valentínsky koncert, Blue Note Jazz Band – MsKS

15.2.

17,00

Tanečné vystúpenie skupiny Plejády ZUŠ Piešťany – Kino Fontána

16.2.

15,00

Liga proti reumatizmu – stretnutie členov – Kino Fontána

16.2.

19,00

Trabantmi a Jawou, Austráliou a Indonéziou – ŽiWell

17.2.

9,00

Súťažná prehliadka moderných tancov – Kino Fontána

19.2.

19,00

Poľovnícky ples 2016 – Kursalon

19.2.

19,00

LUSK Krakovany – Dom umenia

20.2.

19,00

Ples AkSen – Kursalon

22.2.

8,00 - 15,30

Nebojte sa fyziky IV., program pre školákov – Elektrárňa Piešťany

22.2. - 25.2.

8,00 – 15,30

Komentované prehliadky – Elektrárňa Piešťany

23.2.

14, 00

Legenda o strážcoch - prázdninové premietanie pre deti - MsKS

25.2.

14,00

Mikulášove šibalstvá na prázdninách - prázdninové premietanie pre deti – MsKS

25.2.

19,00

Odvrátená strana mesiaca – divadlo - Dom umenia

25.2.

19,00

Diabolské husle Jána Berkyho – Mrenicu ml. – Elektrárňa Piešťany

28.2.

15,00

Herkules alebo dobytie pekla – bábkové divadlo – Elektrárňa Piešťany

VÝSTAVY
do 7.2.

Z činnosti MsKS v roku 2015 – KSC Fontána

do 7.2.

Pour féliciter – KSC Fontána

Aktuálne informácie

do 10.2.

Z tvorby Alfonsa Muchu – Vila Dr. Lisku

o dianí v meste nájdete na

do 15.2.

Výstava publikácií z Balneologického múzea v Piešťanoch – MsKS

www.piestany.sk

do 28.2.

Zimný semester – výstava žiakov ZUŠ – Dom umenia

10.2. – 6.3.

40 rokov Fotoklubu – Galéria Fontána

aj na facebook-ovej stránke
Mesto Piešťany

Aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach nájdete aj na webovej stránke www.pic-piestany.sk
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