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Editoriál

Milí spoluobčania, v uplynulých
týždňoch je v našom meste témou
číslo jeden Letisko Piešťany. Trnavský samosprávny kraj (konkrétne
predseda kraja a súčasne predseda

predstavenstva Tibor Mikuš a jeho
zamestnanec, ktorý je členom predstavenstva Juraj Štaﬀa) zvolali na dátum 29. november mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého hlavným
bodom programu má byť likvidácia
nášho piešťanského letiska.
Bohužiaľ, Mesto Piešťany je iba
minoritným akcionárom s dvadsiatmi percentami a ak sa kraj prikloní na svoju stranu štát, prehlasujú nás a letisko zlikvidujú. Dovtedy
ale urobíme všetko preto, aby sa tak
nestalo. V uplynulých dňoch som
žiadal o stretnutie predsedu vlády, ministra dopravy aj trnavského
župana. Absolvoval som aj viacero

LETISKO MÁ PROBLÉMY
Dňa 29. novembra 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie Letiska
Piešťany, na ktorom budú jeho akcionári riešiť budúcnosť piešťanského letiska. Trnavský samosprávny kraj navrhuje jeho likvidáciu,
Mesto Piešťany je striktne proti.
Spoločnosť Letisko Piešťany má
troch akcionárov. Najväčším je Trnavský samosprávny kraj, ktorý
vlastní takmer 60 % akcií. Niečo
vyše 20 % akcií vlastní štát. Najmenším akcionárom je Mesto Piešťany,
ktoré má len 20,04 % akcií. Mesto
Piešťany nemá v predstavenstve ani
v dozornej rade spoločnosti žiadneho zástupcu.
Letisko Piešťany generuje stratu
už celých 10 rokov vo výške 1,7 milióna eur. Z týchto peňazí dlhuje až
takmer 600 tisíc na nevyplatených
odmenách pre členov predstavenstva a dozornej rady. Tento dlh stále
narastá. Dvaja z troch členov predstavenstva majú mesačne nárok na
odmenu vo výške 700 eur, každý z
troch členov dozornej rady na sumu
550 eur. V minulosti boli odmeny
ešte oveľa vyššie. Ešte na začiatku

roka 2007 si predseda Predstavenstva nárokoval sumu takmer 1500
eur, člen predstavenstva viac ako
1300 eur, predseda dozornej rady
viac ako 1100 eur, ostatní členovia
dozornej rady okolo 1 000 eur. Navyše mal každý z nich nárok na 8-mesačné odstupné.
Keďže je letisko už desať rokov v
strate, tieto odmeny sa nevyplácajú.
Ale ľuďom, ktorí sedia v predstavenstve a v dozornej rade, tento nárok
vzniká. Napriek tomu, že pod ich
vedením sa letisko dostalo do červených čísel.
Najväčším problémom letiska je
dlhodobý stav podkapitalizovania
spoločnosti a hospodárenia s veľkou
stratou. Kvôli tomuto problému dal
najmenší akcionár – Mesto Piešťany
– v auguste 2016 podnet na zvolanie
mimoriadneho valného zhromaž-

rokovaní s odborníkmi v leteckej
doprave ako aj s potenciálnymi
investormi. Mesto Piešťany našlo
hneď niekoľko riešení, ako likvidácii zabrániť a letisko v našom meste udržať. Na to však potrebujeme
partnera a tým je v súčasnosti Tibor
Mikuš.
Mesto Piešťany je pripravené aj
finančne sa podieľať na prevádzke
letiska, avšak nikdy nebudeme nalievať peniaze do čiernej diery na
odmeny členov predstavenstva a
dozornej rady. Nebudeme financovať spoločnosť, na ktorú nemáme
žiaden dosah a preto jednoducho
potrebujeme svojich zástupcov v or-

gánoch spoločnosti. Naše podmienky nie sú ničím špeciálne a nie sú ani
nepochopiteľné.
Letisko Piešťany má význam
nielen pre naše mesto, ale pre celý
región. Nenecháme si ho vziať bez
boja. A aj týmto spôsobom ďakujem
všetkým, ktorí nám v tejto veci pomáhajú. Niektorí poslanci NR SR,
ale aj aktivisti, ktorí zbierajú podpisy pod petíciu na záchranu letiska a
podľa mojich informácií pripravujú
aj občiansky protest v deň konania
mimoriadneho valného zhromaždenia.
Ďakujem!
Miloš Tamajka

denia. Kúpeľné mesto žiadalo debatu na tému riešenia konsolidácie
letiska. Odpoveď od najväčšieho akcionára – Trnavského samosprávneho kraja – za celé 3 mesiace neprišla.
Namiesto toho nechal kraj letisko
padnúť doslova až na dno. Stretnutie akcionárov zvolal až potom, čo
zamestnancom letiska dlží výplaty a
zakázal uhrádzať faktúry za energie.
Letisko Piešťany je v rukách majoritného akcionára. Kraj dlhodobo,
doslova, ignoruje požiadavky mesta
i napriek tomu, že piešťanská samospráva deklaruje eminentný záujem
na tom, aby letisko fungovalo. Jedným zo signálov je aj návrh mesta
na odpustenie dane z nehnuteľnosti
pre letisko, ktorá ročne predstavuje
sumu približne 80 tisíc eur.
Piešťany vyjadrili aj vôľu podieľať
sa na ozdravení letiska. Ďalším veľkým dlhom spoločnosti je totiž vyše
pol milióna eur voči Mestu Piešťany
za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti.
Mestské zastupiteľstvo zatiaľ vyjadrilo záujem realizovať vklad do základného imania spoločnosti práve
vo výške sumy získanej z uplatnenia

záložného práva za nezaplatenú daň
z nehnuteľnosti v rokoch 2010 – 2016.
Tento krok je však naviazaný na
splnenie niektorých podmienok –
členovia predstavenstva a dozornej
rady sa musia vzdať nároku na nevyplatené odmeny a svoje mesačné
odmeny si znížiť na nulu až do času,
kým sa letisko nepozviecha. Mesto
Piešťany žiada aj zmeny stanov spoločnosti, medzi najvýraznejšiu patrí
to, aby mali zastúpenie v jeho orgánoch. Mesto žiadalo o dosadenie
svojho zástupcu do predstavenstva
a dozornej rady aj v minulosti. Tento
návrh však Trnavský samosprávny
kraj zmietol zo stola.
Až do akceptácie týchto podmienok Trnavským samosprávnym krajom, nemajú Piešťany v Letisku Piešťany žiaden vplyv na dianie, či jeho
prípadné zachovanie alebo zatvorenie. Vedenie mesta je však presvedčené o tom, že je v silách najväčšieho
akcionára letisko v Piešťanoch udržať. Ale len za cenu kompromisov a
nutnej konsolidácie z krátkodobého
aj dlhodobého hľadiska.
eb

Z rokovania mestského zastupiteľstva
7. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany
sa uskutočnilo 28. októbra 2016.
MsZ na rokovaní okrem iného:
▶ schválilo Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok v rámci výzvy
vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR z Programu Interreg Slovenská
republika – Maďarsko pre projekt
„Increasing of attractiveness of
the border area by promotion of
partners natural heritage (Zvýšenie atraktívnosti pohraničnej oblasti prostredníctvom vzájomnej
propagácie prírodného dedičstva
partnerov)
▶ schválilo maximálne spolufinancovanie projektu zo strany
žiadateľa vo výške 42 189,99 eura z
celkových oprávnených výdavkov
▶ vzalo na vedomie Informáciu o predložených projektoch k
31.10.2016
8. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany sa
uskutočnilo 10. novembra 2016.
Msz na rokovaní okrem iného:
▶ odporučilo začať konať v plnení
uznesenia MsZ č. 81/2016 a tak znížiť zadlženosť letiska
▶ odporučilo realizovať vklad do
základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. vo výške sumy
získanej z uplatnenia záložného
práva za nezaplatenú daň z nehnuteľnosti v rokoch 2010 až 2016, pričom realizácia tohto vkladu je viazaná na úspešné uplatnenie záložného práva a splnení nasledovných
podmienok:
- všetci aktuálni členovia orgánov
spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada) sa vzdajú svojich nárokov na všetky nevyplatené odmeny
- valné zhromaždenie (VZ) spoločnosti Letisko Piešťany schváli na
najbližšom rokovaní výšku odmien

členom predstavenstva a dozornej
rady max. 100 eur dovtedy, kým spoločnosť nebude hospodáriť s kladným hospodárskym výsledkom
- VZ spoločnosti Letisko Piešťany
schváli na najbližšom rokovaní
zmenu stanov tak, aby nakladanie
s nehnuteľným majetkom bolo podmienené schválením 90 percent akcionárov
- VZ spoločnosti Letisko Piešťany
schváli do predstavenstva a dozornej rady po jednom členovi, ktorého
navrhne akcionár Mesto Piešťany
- VZ spoločnosti schváli predaj prebytočného majetku a z takto získaných prostriedkov spoločnosť
Letisko Piešťany vysporiada svoje
záväzky
▶ odporučilo primátorovi rokovať s ostatnými akcionármi, aby sa
zaviazali podporovať fungovanie
letiska v zmysle záverov Posúdenie
ekonomického stavu Letiska, a.s.,
spracovaným profesorom Kazdom
▶ neschválilo, aby Mesto Piešťany
poskytlo zníženie poplatku za komunálny odpad vo výške 30 % zo
základnej sadzby na 1 obyvateľa za
rok poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická
osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, držiteľ
preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba
▶ neschválilo zmenu sadzby uvádzanej vo VZN mesta č. 11/2014 o
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
pre všetkých obyvateľov mesta z
0,073 eura na 0,067 eura za osobu
za kalendárny deň
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany Trhový
poriadok – Farmárske trhy

▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým
sa mení VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým
sa mení VZN č. 5/2014 Trhový poriadok – Trhovisko CENTRUM
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým
sa mení VZN č. 6/2014 Trhový poriadok – Trhovisko KOCKA
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým
sa mení VZN č. 7/2014 Trhový poriadok – Piešťanské hody
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany, ktorým
sa mení VZN č. 8/2014 Trhový poriadok – Vianočné trhy
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Piešťany č. 10/2015 o financovaní základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských
zariadení zriadených na území
mesta Piešťany a centier voľného
času zriadených na území iných
obcí
▶ schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Piešťany o používaní pyrotechnických výrobkov
na zábavné účely s pripomienkami
poslancov
▶ schválilo Zmenu a doplnenie
Zriaďovateľskej listiny Služieb mesta Piešťany, p.o.
▶ schválilo návrh na presun finančných prostriedkov z rozpočtovej kategórie 630 – Tovary a služby
do rozpočtovej položky 717 001
– Realizácia stavby za účelom vybudovania workoutového ihriska v
areáli Základnej školy Mojmírova
98 v úhrnnej sume 2 090 eur
▶ schválilo návrh delegovaného zástupcu zriaďovateľa do Rady
školy pri Materskej škole 8. mája 2,
Piešťany: Ing. Tomáša Hudcoviča
▶ schválilo návrh na súhlas s
členstvom Mesta Piešťany v záujmovom združení právnických
osôb – Klaster regionálneho rozvoja – Západné Slovensko, pričom
výška ročného členského príspevku bude 1 000 eur.
9. riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční 15. decembra 2016
o 14,00 hod v Mestskej knižnici.
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Deň
s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v
piatok 2. decembra 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 zasadačke na druhom poschodí
Mestskej knižnice v týchto termínoch:
7.12.2016 – 15,00 – 16,00 – Adriana Drahovská, Michal Fiala
7.12.2016 – 16,00 – 17,00 – Martin Valo
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 poslancov
sú: meno.priezvisko@piestany.sk

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.: 033/77 65 111, 033/77 65 311

RADNICA informuje

Stretnutie
jubilantov
V polovici októbra sa v Dome
umenia uskutočnilo už dvadsiateštvrté slávnostné stretnutie jubilantov mesta. Na podujatie bolo
pozvaných 1 022 obyvateľov, ktorí
tento rok dovŕšili 75, 80, 85 a viac
rokov.
Prítomným oslávencom sa prihovoril aj primátor Miloš Tamajka
a v hudobnom programe sa predstavil známy spevák slovenských
šlágrov Martin Jakubec. V hľadisku nechýbali ani najstarší občania
Piešťan, 101- roční Ján Rúčka a Oľga
Osvaldíková.

Poďakovanie patrí jubilantom,
ktorí prijali pozvanie, dobrovoľníčkam zo Slovenského červeného
kríža v Piešťanoch, majsterke odborného výcviku a študentom zo
Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Piešťanoch a všetkým
ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu stretnutia.

Otvorili ihrisko
Dňa 1. novembra bolo symbolickým prestrihnutím pásky znovu otvorené luhačovické futbalové
ihrisko s umelým povrchom. Súčasťou slávnosti bol aj futbalový
turnaj žiakov, na ktorom sa predstavili hráči z Moravy aj Slovenska
– z partnerských miest Luhačovíc
- Piešťan a Topoľčian. Piešťanskí
hráči na turnaji vybojovali tretie
miesto.

RADNICA informuje

Vianočná samosprávna kvapka krvi
Krv je najvzácnejšou tekutinou
na svete. Jej jedinečnosť spočíva
v tom, že sa nedá sa vyrobiť, ani
ničím nahradiť. Je to životodarná
tekutina, ktorá zásobuje tkanivá a
orgány nielen kyslíkom, ale aj potrebnými živinami. Žiaľ, jej vzácnosť spočíva aj v tom, že jej je veľký
nedostatok na pomoc druhým.
Našťastie, je ale vo svete množstvo dobrých ľudí, hrdinov, ktorí
nezištne darujú krv a zachraňujú
tak množstvo ľudských životov.
Môže sa ním stať každý, komu to
zdravotný stav dovoľuje. Vzhľadom
na urgentnú potrebu Národnej
transfúznej spoločnosti na darcov
krvi všetkých krvných skupín sa
mesto Piešťany rozhodlo, že vytvorí
nový projekt s názvom Samosprávna kvapka krvi. Organizovaný
bude niekoľkokrát v roku a okrem
hlavného cieľa, spoločne pomôcť
ľuďom, ktorí to najviac potrebujú,
bude mať za úlohu vniesť osvetu o
dôležitosti darcovstva krvi. Jednoduchom humánnom kroku, ktorý
nás nič nestojí, ale niekomu zmení
celý život. Jediným darcovstvom
totiž môžeme zachrániť až štyri
ľudské životy dospelého človeka či
život niekoľkým novonarodeným
bábätkám.
Okrem dobrého pocitu z pomoci druhým má darcovstvo krvi i

množstvo benefitov pre naše zdravie. Tu je zopár z nich, o ktorých ste
možno nevedeli:
Znižuje riziko rakoviny a pokles
rizika srdcovo-cievnych chorôb.
Pri pravidelných odberoch si
organizmus na krvné straty takpovediac zvykne a stane sa „trénovanejším“ a odolnejším, čo pri
závažných úrazoch s rizikom vykrvácania znamená, že je šanca na
prežitie výrazne vyššia.
Každým odberom telo spáli až
640 kalórií.

VIANOČNÁ
SAMOSPRÁVNA
KVAPKA KRVI
sa uskutoční už
1. decembra 2016
od 8,00 hod
v Kine Fontána.
Darovanie krvi prispieva aj k regenerácii organizmu. Náhly úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových,
neopotrebovaných krviniek a teda
darovanie krvi má stimulujúci účinok na organizmus. Avšak strach z
úbytku krvi mať nemusíte, odobratá krv je totiž našim telom nahrade-

ná už o pár hodín po odbere.
Pravidelní darcovia krvi sa spravidla cítia lepšie ako nedarci.
Pevne veríme, že spoločne ukážeme, že nám záleží na druhých a
podporíme ich tou svojou kvapkou
krvi. Srdečne sú vítaní pravidelní
darcovia i prvodarcovia.
Pripravené budú informačné
materiály o dôležitosti darcovstva
a pre každého darcu i malý zdravotný balíček.
Zopár odporúčaní pred darovaním krvi:
Každý záujemca musí mať so sebou osobné doklady a to občiansky
preukaz a preukaz poistenca, ak je
darcom aj legitimáciu darcu. Krv
môže darovať každý, kto je vo veku
18 až 60 rokov, váži viac ako 50 kg a
je v dobrom zdravotnom stave.
Pred darovaním je odporúčané
večer a ráno piť čo najviac tekutín.
Večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie. V deň odberu jesť pečivo, med,
džem, ovocie, zeleninu. Na pitie sú
odporúčané sladké nápoje, ktoré
dodajú energiu.
„DARUJME TEN NAJKRAJŠÍ
VIANOČNÝ DAR NA SVETE TÝM,
KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ. DARUJME ŽIVOT, MÁME TO
PREDSA V KRVI.“
Tešíme sa na Vás.
Lenka Slimáková

Udelili čestné občianstvo
Primátor mesta Miloš Tamajka
udelil v utorok 8. novembra čestné občianstvo Ladislavovi Bačíkovi in memoriam. Pamätnú plaketu prevzala vdova po nebohom
úspešnom plavcovi a vodnopólistovi, Zlata Bačiková.
Ladislav Bačík reprezentoval v
plávaní naše mesto a krajinu na
dvoch olympijských hrách. V roku
1955 ho športoví novinári vyhlásili za najlepšieho športovca Slovenska. O dva roky na to získal titul
„Zaslúžilý majster športu“. Okrem
plávania sa venoval aj vodnému
pólu, v ktorom bol v Československu jednotkou. Na Majstrovstvách Európy bol druhým najlepším strelcom šampionátu. To
sú len niektoré z jeho úspechy. Od
svojich 44 rokov pokračoval ako
tréner, ktorý vychoval množstvo
úspešných piešťanských plavcov
a pólistov.

Jeho prácu s talentami ocenilo v
roku 2014 aj Mesto Piešťany, kedy
bol pánovi Bačíkovi udelený titul
„Najlepší tréner“ v ankete Športovec
roka 2013. Ďakovnú reč predniesol

syn Boris Bačík. Za športovú obec
vystúpil so spomienkou na Ladislava Bačíka, zástupca plaveckého klubu Milan Čambor.
eb
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Nesúhlasia s likvidáciou letiska

Vianoce v knižnici
23. novembra – 15. februára
n Svetové Vianoce
Výstava ilustrácií Márie Nerádovej
z kníh Vánoce z celého světa a Jak
velbloud potkal ťavu.

Dňa 8. novembra 2016 sa zišiel Seniorský parlament (SP),
aby zhodnotil svoju ročnú činnosť. Okrem jeho členov prišlo aj
32 hostí. Medzi nimi boli primátor M. Tamajka, jeho zástupcovia
T. Hudcovič a M. Hynek, poslanci
Z. Bruncková, M. Fiala, D. Kristek
P. Tremboš a P. Veverka, riaditeľ
letiska F. Varga a jeho spolupracovníci.
SP v správe predsedu a Riadiaceho výboru zhodnotil aktivity svojich členov, medzi ktoré patril aj verejný prieskum parkovania v meste, obnova sociálnych zariadení na
poliklinike, účasť členov SP v realizácii participatívneho rozpočtu, prednášky predsedu Š. Škuleca
v Aksene a mnohé ďalšie.
Viac ako dve hodiny trvala diskusia o pripravovanej likvidácii letiska. Vystúpili v nej primátor, obaja
viceprimátori, poslanci, riaditeľ letiska, jeho spolupracovníci a mnoho ďalších. Diskutujúci sa zhodli
na tom, že riadiace orgány letiska,
predseda predstavenstva T. Mikuš

streda 23. novembra o 14.00 h
n Vernisáž výstavy spojená
s divadelným predstavením.
streda 23. novembra o 9.00 h
n Vánoce z celého světa
Prezentácia knihy českej autorky
Karoliny Medkovej a slovenskej
ilustrátorky Márie Nerádovej.
streda 23. novembra o 10.00 h
n Jak velbloud potkal ťavu
Prezentácia zábavného obrázkového česko-slovenského slovníka
a workshop s autorkou a ilustrátorkou Máriou Nerádovou.
nedeľa 4. decembra o 10.30 h
n Mikuláš v knižnici:
O deviatich mesiačikoch
Divadielko.
pondelok 5. decembra o 11.00 h
Škola (mimo) hrou
Pantomíma.

n

streda 7. decembra o 10.00 h
Čarovný čas vianočný
Workshop.

n

štvrtok 8. decembra o 10.00 h
Adventné čítanie so známymi
osobnosťami

a predseda dozornej rady R. Cicutto, nekonali ako dobrí hospodári.
Výsledkom rokovania bol otvorený
list adresovaný ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpádovi Ersékovi, predsedovi
Trnavského samosprávneho kraja
Tiborovi Mikušovi, primátorovi
mesta Piešťany Milošovi Tamajkovi a médiám. Otvorený list podpísali na zasadnutí všetci osemnásti prítomní členovia SP. V texte sa
uvádza aj stanovisko Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity – Prof. Ing. A. Kazdu CSc., podľa
ktorého, ak by sa letisko zatvorilo, k

jeho obnove by už nikdy neprišlo.
Správa tiež konštatovala, že vo vyspelých krajinách dochádza k nárastu leteckej dopravy.
Otvorený list prečítal dňa
10.11.2016 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva predseda SP Š. Škulec. S obsahom listu ste sa mohli
zoznámiť v týždenníku AB. Komentovaný zostrih zasadnutia SP
si môžete pozrieť na TV Karpaty.
Seniorský parlament, v tajnom
hlasovaní, potvrdil funkcie svojho
predsedu Š. Škuleca a podpredsedu J. Raisa na ďalšie štyri roky.
J. Rais, foto: eb

Dvadsať rokov záchrany zvierat

n

štvrtok 8. decembra o 14.00 h
n (Ne)pořádné Vánoce
Divadielko.
nedeľa 11. decembra o 10.30 h
Vánoční příběh aneb cesta
do Betléma
Divadielko.

n

utorok 13. decembra o 10.00 h
Kreslíme a hádames Mimi
a Lízou
Literárno-výtvarný workshop.

n

utorok 13. decembra o 14.00 h
Nesiem Vám novinu...
Divadielko.

n

ČÍTAME A HRÁME SA
V MÚDREJ PONORKE
Podujatia pre rodičov s deťmi:
piatok 25. novembra o 15.00 h
Snehuliaci Tóno a Tonko

n

piatok 2. decembra o 15.00 h
Zvedavý Danko a vianočné
prekvapenie

n

piatok 9. decembra o 15.00 h
Vianočná jedlička

n

piatok 16. decembra o 15.00 h
S Dedom Mrázom na saniach

n

Viac info na www.kniznica.sk

V prvom októbrovom týždni má
sviatok svätý František. Pre svoj
pozitívny a priateľský vzťah k živej i neživej prírode sa stal patrónom ochrancov zvierat i ekológov.
Nečudo, že práve v tomto období
pred dvadsiatimi rokmi vznikol
Piešťanský útulok.
Regionálna organizácia Slobody zvierat má počiatky na Kúpeľnom ostrove. Tam sa vždy potulovali ferálne, teda voľne žijúce mačky a často aj chovateľmi vyhodené psy. Citlivé duše, pracovníčky
kúpeľov, nenechal tento jav ľahostajnými. „Videla som potom tieto
zúbožené zvieratá behať po meste
a bolo mi ich nesmierne ľúto,“ hovorí prvá predsedníčka občianskeho
združenia Erika Antalová.
Kým sa reálne začali venovať záchrane opustených psov a mačiek,
ubehli ešte štyri roky. Potrebovali nájsť vhodný pozemok, získať
povolenia, financie i ľudí podobného zmýšľania. Prvé koterce pre
psíkov darovali útulku kúpele. Po
priestorovo skromných začiatkoch

poskytlo mesto dnešné priestory
za železničnou stanicou do dlhodobého prenájmu za symbolické
euro ročne. Výsledkom doterajšej činnosti je 8 000 zachránených
psov a 1200 mačiek.
Desať rokov vedie organizáciu Ľubomíra Báleková. Zvieratám sa venuje 24 hodín denne, no toto obdobie považuje za najkrajšie vo svojom
živote a cíti sa mimoriadne šťastná.
Spočiatku začínala ako dobrovoľníčka – tlmočníčka pri spolupráci so
zahraničnými organizáciami. „Pre
mňa je najlepší okamih, keď je práca dokončená skvelou adoptívnou
rodinou zvieratka.“ Útulok funguje
z veľkej miery z darov verejnosti, či
už materiálnych alebo finančných.
Všetko ide v prospech zvierat. Neraz
do útulku prichádzajú psy aj z iných
regiónov, pretože ho nálezcovia
zvierat považujú za najlepší.
Piešťanský útulok dlhodobo
spolupracuje s podobnými organizáciami v Rakúsku a Nemecku.
Na oslavy 20. výročia v sobotu 8.
októbra prišla aj skupina z Wiener

Neustadt v Rakúsku, kde sídli organizácia Hund sucht Sofa (Pes hľadá
pohovku). Hlavným cieľom nie sú
adopcie, tie predstavujú asi desať
percent zo všetkých umiestnených
psíkov ročne. „Nosíme deky, krmivo, robíme fotodokumentáciu, aby
darcovia videli, že ich balíky dostali
tunajšie psíky. V porovnaní s inými
útulkami, s ktorými na Slovensku
tiež spolupracujeme, je tunajší oveľa viac vpredu. Dávajú sterilizovať
fenky, robia kontroly u adoptívnych
chovateľov. To je pre nás dôležité,“
prezradila Gabriela.
Zvieratá z Piešťanského útulku
sa umiestňujú často aj v Bratislave,
či vzdialenejších lokalitách. Takisto aj „venčeri“, ktorí pravidelne vodia psíkov na prechádzky, nie sú
iba z nášho mesta. Prichádzajú napríklad aj z Vrbového, či okolia.
Želáme útulku a jeho pracovníkom aj podporovateľom veľa pekných zážitkov so zachránenými
zvieratami a najmä mnoho vydarených adopcií do láskavých rodín.
Iveta Pospíšilová
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