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Editoriál

Milí Piešťanci,
Je tu máj a dovolím si tvrdiť, že
práve v tomto období sú Piešťany
najkrajšie. Naše parky sa zazelenali, záhony sú plné pestrofarebných kvetov a počasie nám praje.
Každé ráno pred tým, ako prídem
na úrad, kochám sa pohľadom na
sakury, ktoré zdobia celé Námestie
SNP. A zakaždým si spomeniem
aj na to, že tu už nemuseli byť. V
rozpočte na minulý rok, ktorý sme
zdedili, sa totiž počítalo s rekonštrukciou námestia, ktorej mali
padnúť za obeť práve tieto krásne
japonské čerešne.
Počas uplynulých týždňov prišlo
v meste k niekoľkým podstatným
zmenám. K môjmu zástupcovi
Michalovi Hynekovi, pribudol aj
druhý viceprimátor. Stal sa ním
predseda najsilnejšieho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany
– Tomáš Hudcovič. Najväčší poslanecký klub týmto krokom takisto
na seba preberá aj časť zodpovednosti za mesto na svoje plecia. Piešťany v nasledujúcom období čaká
veľa projektov a výziev a verím, že
spoločnými silami sa nám ich podarí zvládnuť. Som presvedčený o
tom, že nám ide o to isté a to o dobro
mesta.
K zmenám došlo aj v mestskom
zastupiteľstve. Dlhoročná poslankyňa Eva Wernerová sa vzdala

mandátu a na jej miesto tak nastúpil ďalší skúsený poslanec – Marián Urbánek. Novú posilu získala aj
mestská rada, ktorej novou členkou
je Iveta Babičová.
V plnom prúde sú aj prípravy na
najväčšiu udalosť roka – Otvorenie
letnej kúpeľnej sezóny. Verím, že
počas prvého júnového víkendu
budú ulice nášho krásneho mesta
plné domácich aj návštevníkov.
V tomto období pracujeme na
niekoľkých prioritách. Jednou z
najväčších je projekt kompostárne.
Z eurofondov by sme na tento zámer chceli získať viac ako 2 milióny eur. Medzi ďalšie výzvy patrí aj
zabezpečenie plávania pre našich
obyvateľov. Robíme všetko preto,
aby bazén v hoteli Sorea už čoskoro
opäť slúžil aj pre verejnosť. Vďaka
dotácii z mesta bude letná sezóna
opäť otvorená aj na našom Kúpalisku Eva. Neustále rokujeme aj o
ďalších možnostiach – či už ide o
rekonštrukciu vnútorného bazéna na „Eve“, výstavbu termálneho
parku pri Poliklinike, či bazénu pri
futbalovom štadióne.
Miloš Tamajka

Oslavy oslobodenia
V pondelok 4. apríla sa v Piešťanoch uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv
71. výročia oslobodenia mesta
Piešťany. Slávnosť zorganizovali
Mesto Piešťany a Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov.
Obce piešťanského okresu boli
oslobodené v roku 1945 krátko po
Veľkej noci a to v priebehu necelých
troch dní – od podvečera druhého
do rána 4. apríla, väčšina jeho obcí
vrátane Piešťan boli oslobodené
v posledný uvedený deň – teda
4. apríla. Do mesta vstúpili súčasne aj sovietski aj rumunskí vojaci.
O oslobodení mesta sa môžeme dočítať aj v Kronike mesta:
„V noci zo dňa 3. na 4. apríla
1945 opustí nemecké vojsko Piešťany. Pred odchodom zničí Krajinský most. Ohromná detonácia
z výbuchu mostu dáva obyvateľstvu
na vedomie, že nemecké vojsko už
odchádza. Dňa 4. apríla 1945 ráno
obyvateľstvo vychádzajúce z pivníc
a úkrytov s radosťou víta vojakov
Červenej armády. Za niekoľko minút sú Piešťany na nohách. Ľudia
sa s radosťou objímajú a tešia sa, že
sa dožili oslobodenia. Spontánne,
bez akéhokoľvek rozkazu vytýčia na
domy zástavy.“
Podujatie bolo spríjemnené aj
hrou na husle v podaní Beaty Pavlovičovej, po ktorej nasledovali
príhovory primátora mesta Miloša Tamajku a predsedu oblastnej
organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Pavla
Hložku.
„To, čo dnes berieme ako samozrejmosť – mier a sloboda – bolo vykúpené krvou mnohých statočných
a nevinných ľudí. Len na území
nášho okresu si boje vyžiadali viac

než sto obetí z radov oslobodzovacích vojsk. V samotných Piešťanoch
to bolo asi 12 obetí ostreľovania.
K tomu treba prirátať aj množstvo
ranených. Oslavy oslobodenia preto
vždy majú aj trpkú príchuť. Dnes tu
stojíme preto, aby sme si nielen pripomenuli toto významné výročie,
ale aj preto, aby sme vzdali hold
a vďaku tým, ktorí sa o to zaslúžili.
Ďakujeme,“ prihovoril sa primátor.

Slávnostný sprievod k Pamätníku osloboditeľom kráčal s hudobným sprievodom dychovej hudby
Inovčanka. Vence a kvety členovia
sprievodu položili aj k Pamätníku
padlým rumunským vojakom počas II. svetovej vojny na Žilinskej
ceste a Pamätníku padlým príslušníkom piešťanského leteckého pluku počas SNP v Mestskom parku.
Už čoskoro si Piešťany pripomenú
aj Deň víťazstva nad fašizmom.
Pietny akt kladenia vencov pri tejto príležitosti sa uskutoční 6. mája
o 13,30 hod na Námestí SNP.
eb

Z rokovania mestského zastupiteľstva
2. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany sa
uskutočnilo 7. apríla 2016. MsZ
na rokovaní okrem iného:
▶ vzalo na vedomie zánik mandátu
poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany Ing. Evy Wernerovej na základe vlastnej žiadosti
▶ vzalo na vedomie nastúpenie náhradníka MUDr. Mariána Urbánka
za poslanca MsZ mesta Piešťany vo
volebnom obvode č. I.
▶ schválilo udelenie čestného občianstva mesta Piešťany p. Ladislavovi Bačíkovi in memoriam
▶ schválilo udelenie čestného občianstva mesta Piešťany pplk. Vojtechovi Ábelovi in memoriam
▶ zvolilo prísediacich pre Okresný
súd Piešťany – Kláru Pastorkovú,
Martu Múčkovú, Ing. Annu Morávkovú, Ing. Melániu Kollárikovú, Bc.
Magdalénu Čellárovú a Ing. Miroslava Tuláka
▶ schválilo umiestnenie kompostárne v priestoroch skleníkového
hospodárstva do lokality Žilinská

cesta (areál bývalého Zväzarmu)
▶ schválilo v rámci komplexného
riešenia odpadového hospodárstva
preniesť Zberný dvor do lokality Žilinská cesta
▶ schválilo podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OPKŽP výzva 10 na výstavbu zberného dvora
▶ uložilo Službám mesta Piešťany
v spolupráci s MsÚ pripraviť návrh
optimalizácie poskytovania cintorínskych služieb a správy cintorínov s cieľom zníženia prevádzkových nákladov a platieb verejnosti
do májového zasadnutia MsZ
▶ uložilo mestskej polícii v spolupráci s MsÚ pripraviť spôsob
riešenia situácie bicyklujúcich sa
cudzincov (konkrétne detí) po pešej zóne v Piešťanoch na rokovanie
MsZ v máji 2016
▶ schválilo Etický kódex voleného
predstaviteľa s pripomienkami poslancov
▶ vzalo na vedomie Harmonogram zasadnutí mestských rád,

mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany v roku 2016
▶ schválilo právomoc primátora
mesta vykonávať zmeny v rozpočte formou rozpočtových opatrení,
ktoré nemajú dopad na celkové
príjmy a výdavky mesta max. do
výšky 1%, t.j. 221 521 eur z celkového rozpočtu na rok
▶ schválilo predložiť na najbližšie
zasadnutie mestského zastupiteľstva materiál týkajúci sa variantného riešenia mestskej autobusovej
dopravy
▶ schválilo doriešiť zmluvu s potenciálnym investorom výstavby
bazéna v areáli futbalového štadióna do najbližšieho zasadania MsZ,
resp. do toho istého termínu oznámiť investorovi prípadný nezáujem
o výstavbu tohto projektu.
3. riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční 26. mája 2016
o 14,00 hod v Mestskej knižnici.

Blíži sa festival Zázračný oriešok
Mesto Piešťany v spolupráci s
Mestskou knižnicou mesta Piešťany a Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) organizujú v dňoch
17. – 20. mája 2016 IX. ročník festivalu rozhlasových rozprávok ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe.
Festival je svojím zámerom
a rozsahom významnou kultúrnou
udalosťou celoslovenského významu. Od svojho piateho ročníka má
dokonca rozmer medzinárodného
česko-slovenského projektu. Záštitu nad festivalom opätovne prevzali minister kultúry SR Marek Maďarič a veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Livia Klausová.
Súčasťou festivalu bude aj v tomto roku množstvo sprievodných
podujatí - stretnutia s tvorcami rozhlasových i animovaných rozprávok a ich literárnych predlôh, tvorivé dielne s poprednými slovenskými ilustrátormi, divadelné predstavenia, vystúpenie televíznych Trpaslíkov v Dome umenia, výstavy a
ich vernisáže, počúvanie súťažných
titulov, celoslovenská výtvarná súťaž pri príležitosti 90. výročia rozhlasovej rozprávky a iné. Podujatia
festivalu sa budú konať v rôznych
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priestoroch - v Mestskej knižnici,
Kursalone, Dome umenia, ale aj
na školách na území mesta i celého
okresu Piešťany. Ich hosťami budú
významní slovenskí autori, ilustrátori, vydavatelia, rozhlasoví tvorcovia, herci a ďalší.
Festival Zázračný oriešok je oslavou rozprávky v jej knižnej i rozhlasovej podobe, preto je určený
predovšetkým deťom. Patrí k najvýznamnejším projektom na podporu čítania detí a mládeže nielen
v Piešťanoch, ale na celom Slovensku. Preto už teraz pozývame všetky deti na jednotlivé festivalové
podujatia. Podrobný program nájdete na www.kniznica.sk.

Spoluorganizátorom festivalu
rozhlasových rozprávok je RTVS.
Pri tejto príležitosti Rádio Regina
vyhlásilo súťaž. O priazeň poslucháčov súťaží 6 rozprávok. Môžete ich počúvať od 3. apríla do 8.
mája 2016, každú nedeľu od 8.00
h – na Rádiu Regina. Rozprávke,
ktorá sa vám bude najviac páčiť,
môžete poslať svoj hlas e-mailom na adresu: oriesok@rtvs.sk.
Stačí napísať názov rozprávky,
vaše meno, adresu a telefónne
číslo. Jeden z vás, ktorý sa zapojí
do hlasovania, získa ubytovanie a
vstup na festival Zázračný oriešok
v Piešťanoch.
MsK

Deň
s primátorom
Primátor Piešťan Miloš Tamajka
pozýva všetkých občanov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční
v piatok 6. mája 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

„Hodinka“
s viceprimátorom
Viceprimátor mesta Michal Hynek bude občanom mesta k dispozícii druhú stredu v mesiaci - dňa
11. mája 2016 v čase od 15,00 do
16,00 hod. Stretnutie zo zástupcom
primátora sa uskutoční v jeho kancelárii na druhom poschodí mestského úradu. M. Hyneka môžete
kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu: viceprimator@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:
3.5. – 17,00 – 18,30 Peter Jančovič
4.5. – 15,00 – 16,00 Denis Kristek,
Jozef Malík.
Poslanci z klubu Spoločne pre
Piešťany budú v poslaneckej kancelárii občanom k dispozícii každú
prvú stredu v mesiaci. Ďalší termín
je 1. júna. 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.

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

RADNICA informuje

Z činnosti
Mestskej polície
V období od 15.3. do 15.4.2016
riešili príslušníci Mestskej polície
mesta Piešťany celkovo 275 dopravných priestupkov, z toho 148
bolo riešených blokovou pokutou
a pri 127 priestupkoch upustili od
sankcie. Osem priestupkov bolo
riešených v zmysle § 46 - priestupok proti poriadku v správe a to
porušením VZN mesta Piešťany
č. 18/2007 o odpadoch, VZN č.
3/2004 o vylepovaní plagátov a
VZN č. 4/2000 o čistote. Ďalej bolo
5 priestupkov riešených v zmysle zák.372/90 Zb. o priestupkoch.
Všetky priestupky v zmysle § 46
zák.372/1990 Zb. o priestupkoch
boli riešené v blokovom konaní.
Príslušníci mestskej polície v
uvedenom období takisto kontrolovali objekty v správe mesta, cintoríny na Bratislavskej aj Žilinskej
a vykonali aj niekoľko kontrol vo
vytypovaných prevádzkach, ktoré
boli zamerané na rušenie nočného pokoja. Dodržiavanie verejného poriadku kontrolovali na Lide
a dodržiavanie zatváracích hodín
zasa v jednotlivých prevádzkach
na území mesta. Celkovo bolo vykonaných 722 takýchto kontrol.
Peter Gogol
Kontakt: msp@mp.piestany.sk
Stála služba: 033/77 26 802
Tiesňová linka: 159

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

RADNICA informuje

Názor poslanca: Adriana Drahovská

Komisia pre kultúru a názvoslovie na zasadnutí 29. februára
prijala uznesenie, že pri výbere
odporúčaných žiadateľov o dotácie
z mestského rozpočtu na aktivity v
oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity skúšobne
využije i hodnotiaci hárok s bodovou stupnicou. Ten má slúžiť ako
pomôcka pre členov komisie, a zá-

roveň pre autorov projektov - aby
sa pred podaním žiadosti o dotáciu
na svoju aktivitu „pozreli aj očami“
nezávislých hodnotiteľov.
Komisia môže žiadosť o dotáciu
nad 1000 eur obodovať na základe
štyroch hlavných kritérií. Prvým
je stručná charakteristika projektu a jeho zameranie na prioritné
oblasti v zmysle VZN č. 3/2015 (0
– 35 bodov). Body tak získajú žiadatelia napríklad za originalitu, ale
aj osvedčené postupy, ďalej štruktúru a popis projektu, jeho ciele a
aktivity. V časti vyrovnaný rozpočet projektu, posúdia oprávnenosť
nákladov, či úroveň spracovania
(0 – 30 bodov). Zaujímať ich bude i
predpokladaný prínos projektu pre
mesto a jeho návštevníkov (0 – 25
bodov). Nakoniec môžu bodovo
ohodnotiť členovia aj žiadateľa a

jeho výsledky z minulých období
(0 – 10 bodov).
Hodnotiaci hárok komisia použije skúšobne po prvý raz v tomto
roku aj kvôli skutočnosti, že v rozpočte mesta je vyššia suma dotácie
na kultúru. Zvýšenie predstavuje
7 % z príspevku mesta Piešťany
na činnosť Mestského kultúrneho
strediska mesta Piešťany. Hárok
však poslúži aj ako pomôcka pre
žiadateľov, aby už pri príprave projektu mysleli na jeho prínos, ciele
i budúcnosť. Ak si to vyžiada prax,
kritériá môžu byť v budúcnosti aj
upravené. Komisia má pri výbere
odporúčací hlas, o pridelení dotácie v závere rozhoduje primátor a
poslanci. Jej následné použitie potom kontroluje mestský úrad.
Adriana Drahovská
poslankyňa MsZ

V Piešťanoch sme opäť oceňovali
Marec sa v kúpeľnom meste niesol v znamení oceňovania aktívnych občanov, úspešných športovcov aj výnimočných pedagógov.
Dňa 21. marca sa v Kine Fontána
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien primátora mesta Piešťany za rok 2015. Ocenenia sú každoročne udeľované v troch oblastiach
– oblasti kultúry, oblasti sociálnej,
charitatívnej a humanitárnej a v
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Cenu za „Kultúrny
počin roka“ si odniesli organizátori Medzinárodného filmového
festivalu Cinematik. Cenu prevzali
Tomáš Klenovský, Vladimír Štric a
Peter Konečný. Vlani sa konal jubilejný desiaty ročník festivalu. Cena
primátora za aktivity v oblasti sociálnej, charitatívnej a humanitárnej
bola udelená Marte Moravčíkovej
– odchovankyni detského domova,
ktorá pomáha ľuďom v núdzi. Nezištne pomáha tým, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách.
Cenu primátora mesta Piešťany za
aktivity v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia získal Pavel
Kaňuščák – uznávaný člen Ornitologickej spoločnosti, ktorý svoj život zasvätil vtáctvu širšieho okolia
Piešťan. Cenu získal pri príležitosti
80-ročného jubilea.
Súčasťou odovzdávania Cien primátora mesta Piešťany bolo aj vyhodnotenie ankety „Najúspešnejší

športovec mesta Piešťany za rok
2015“. Najúspešnejším športovcom sa v kategórii dorastenci stal
kanoista Alexander Bóri. V tejto
kategórii boli ocenení aj Barbora
Baranovičová, Lýdia Drahovská,
Tadeáš Drahovský, Adam Masár,
Matej Elbek Musaev, Alex Nemec,
Sára Niepelová, Zuzana Oravcová a
Naďa Urbanová. V kategórii dospelí sa stal najúspešnejším športovcom za uplynulý rok cyklista Jozef
Metelka. Ocenení boli v kategórii
dospelí aj ďalší deviati športovci –
Lukáš Babač, Veronika Kolníková,
Lukáš Lacko, Anna Matúšová, Matej Michálek, Magdaléna Rybáriková, Milan Tupý, Zuzana Vráblová a
Gabriela Žitňanská . V kategórii kolektívy sa najúspešnejším tímom
roka 2015 stali Piešťanské Čajky,
druhé miesto obsadili ženy z Klubu vodného póla Kúpele Piešťany.
Tretie miesto patrilo Tenisovému

klubu Kúpele Piešťany. Ocenenie
získal aj tréner Miroslav Masár.
V predposledný marcový deň
sa v Kursalone uskutočnilo podujatie „Pedagógovia, na ktorých
sa nezabúda...“. Tradičné oceňovanie výnimočných pedagógov sa
pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo už po jedenásty raz. Mesto
Piešťany ocenilo za pozoruhodné
mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese 18 pedagógov - Helenu Ábelovú (in memoriam), Editu Babulíkovú, Máriu Brisudovú, Dagmar Depešovú,
Michala Dončeva, Evu Dugovičovú, Bronislavu Fačkovcovú, Máriu
Glesovú, Helenu Kopeckú, Zdenku Kotulovú, Elenu Kubániovú,
Danu Kudláčovú, Eriku Kuchtíkovú, Emíliu Lackovú, Petra Okruckého, Kláru Sádeckú, Annu Varačkovú a Martu Zemanovú.
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Kultúrny kalendár
MÁJ 2016
1.5. - 15,00

STAVANIE MÁJA - FS MODROVANKY - KROJOVANKY - Hudobný pavilón

1.5. - 17,30 a 20,00

NOC V NEW YORKU - film - Kino Fontána

18.5. - 20,00

EURÓPSKE KINO: ĎALEKO OD ĽUDÍ - film - Kino Fontána

1.5. - 19,00

PAVEL HELAN - koncert - Piešťanský pivovar

19.5. - 10,00

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI A ZLATÁ STUHA 2015 - vernisáž - Dom umenia

2.5. - 20,00

FILMOVÝ KLUB: BOJ - film - Kino Fontána

19.5. - 17,30 a 20,00 X - MEN: APOKALYPSA - 2D verzia - film - Kino Fontána

3.5. - 16,30 a 18,00

KURZ JOGY - Spoločenská sála MsKS

19.5. - 18,00

AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY - film premiéra - Dom umenia

3.5. - 17,00

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽIAKOV ĽUBOMÍRA VÁRYHO - Galéria Fontána

19.5. - 19,00

ROZLÚSKNUTÉ... - vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien Zázračný
oriešok - Kursalon

4.5. - 9,00 - 13,00

ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
- Poradenský deň - Foyer MsKS

19.5. - 19,30

IX OLDIES - LIVEA OLDIES ROCK SONGS - Kursalon

4.5. - 15,00

LIGA PROTI RAKOVINE - stretnutie členov - Kinosála MsKS

20.5. - 10,00

NEODÍĎ NÁM, ROZPRÁVOČKA... - divadlo a vyhlásenie výsledkov - MsK

4.5. - 15,00

OTVORENIE ZÁHRADY 4 ŽIVLOV - Elektrárňa Piešťany

21.5. - 10,00

HELP RUN CHARITATÍVNY BEH ADELI 2016 - Lodenica

4.5. - 18,30

DARINA BERKOVÁ: LABYRINTY DUŠE - vernisáž - Dom umenia

21.5. - 17,30 a 20,00 X - MEN: APOKALYPSA - 3D verzia - film - Kino Fontána

4.5. - 19,30

SWING Q & DÁŠA LIBIAKOVÁ - LIVE music - Kursalon

21.5. - 19,00

DIVADLO DINO - VADÍ, NEVADÍ - divadlo - Dom umenia

4.5. - 20,0

EURÓPSKE KINO: VTÁCI A ĽUDIA - film - Kino Fontána

22.5. - 14,00

PRÍŠERKA V PARÍŽI - premietanie pre deti - Kinosála MsKS

5.5. - 17,30 a 20,00

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK - film - Kino Fontána

5.5. - 18,00

NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA - film premiéra - Dom umenia

5.5. - 20,00

MATTHIAS SPILLMAN QUINTET: MATS-UP - Kursalon

6.5. - 13,30

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV - Deň víťazstva nad fašizmom
- Námestie SNP

6.5. - 17,30 a 20,00

KAPITÁN AMERIKA: OBČIANSKA VOJNA - film - Kino Fontána

6.5. - 18,00

INDICKÝ VEČER - Hudobný pavilón

6.5. - 18,00

TEÓRIA TIGRA - film - Dom umenia

7.5. - 15,30

KNIHA DŽUNGLE - 3D verzia - film - Kino Fontána

7.5. - 17,30 a 20,00

KAPITÁN AMERIKA: OBČIANSKA VOJNA - film - Kino Fontána

8.5. - 15,00

DEŇ MATIEK - FS FIDLIKANTI - Hudobný pavilón

8.5. - 15,30

KNIHA DŽUNGLE - 2D verzia - film - Kino Fontána

8.5. - 17,30 a 20,00

KAPITÁN AMERIKA: OBČIANSKA VOJNA - film - Kino Fontána

29.5. - 20,00

LATINO NIGHT - tanec - Piešťanský pivovar

8.5. - 19,00

E.M.I. - hudobná skupina hrá do tanca na terase - Kursalon

30.5. - 20,00

FILMOVÝ KLUB: POKLAD - film - Kino Fontána

9.5. - 20,00

FILMOVÝ KLUB: NESPOZNANÝ - film - Kino Fontána

31.5. - 17,00

11.5. - 16,30

AKADÉMIA ZŠ NA MOJMÍROVEJ ULICI - Dom umenia

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V SPOLUPRÁCI S FIJET
- vernisáž - Galéria Fontána

31.5. - 19,00

61. PF - LOTZ TRIO - komorný koncert - Dom umenia

11.5. - 19,30

CLASSIC SONGS - ŠTEFAN ADAMEC, AKUSTICKÁ GITARA/VOKÁL - Kursalon

12.5. - 15,30

ANGRY BIRDS VO FILME - 2D verzia - film - Kino Fontána

do 2.5.

MIESTOPISY STRATENÝCH SVETOV - výstava - Magna Gallery

12.5. - 16,30

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA (KOLEKTÍV) - vernisáž - Galéria Fontána

18.5. - 19,30

SWING Q & DÁŠA LIBIAKOVÁ - LIVE MUSIC - Kursalon

22.5. - 17,30 a 20,00 X - MEN: APOKALYPSA - 2D verzia - film - Kino Fontána
23.5. - 9,00

LÍDA BAAROVÁ - organizované filmové predstavenie - Dom umenia

23.5. - 20,00

FILMOVÝ KLUB: PARA NAD RIEKOU - film - Kino Fontána

24.5. - 9,30

TANEC BEZ HRANÍC - PIEŠŤANY 2016 - tanečná súťaž - Kino Fontána

25.5. - 19,00

HUDOBNÁ SKUPINA KANDRÁČOVCI - koncert - Dom umenia

25.5. - 19,00

TRABANTMI A JAWOU AUSTRÁLIOU A INDONÉZIOU - prezentácia - Kursalon

26.5. - 17,30 a 20,00 FLORENCE FOSTER JENKINS - film - Kino Fontána
27.5. - 17,30 a 20,0

FLORENCE FOSTER JENKINS - film - Kino Fontána

28.6. - 17,30 a 20,00 ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM - film - Kino Fontána
28.5. - 19,00

61. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL - Slovenská filharmónia - koncert - Dom umenia

29.6. - 17,30 a 20,00 ALICA V KRAJINE ZA ZRKADLOM - film - Kino Fontána
29.5. - 19,00

E.M.I. - HUDOBNÁ SKUPINA HRÁ DO TANCA NA TERASE - Kursalon

VÝSTAVY A INÉ:

do 8.5.

ANTONÍN GAVLAS - obrazy, objekty - výstava - Galéria Fontána

12.5. - 17,30 a 20,00 NÁVŠTEVNÍCI 3: REVOLÚCIA - film - Kino Fontána

do 31.5.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA (KOLEKTÍV) - výstava - Galéria Fontána

12.5. - 19,30

EDIBLES - LIVE POP-ROCK & FOLK SONGS - Kursalon

do 31.5.

DARINA BERKOVÁ: LABYRINTY DUŠE - výstava - Dom umenia

13.5. - 15,30

ANGRY BIRDS VO FILME - 3D verzia - film - Kino Fontána

do 12.6.

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V SPOLUPRÁCI S FIJET
- Galéria Fontána

13.5. - 17,30 a 20,00 KOLÓNIA - film - Kino Fontána
13.5. - 19,00

UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA - reprezentačný program - Dom umenia

13.5. - 19,00

SWINGOVÝ MAJÁLES - FATS JAZZ BAND A B - SWING - Elektrárňa Piešťany

13.5. - 20,00

JÁN HAJNAL & HIS HAMMOND FACTORY - koncert - Kursalon

14.5. - 15,30

ANGRY BIRDS VO FILME - 3D verzia - film - Kino Fontána

14.5. - 17,30 a 20,00 SUSEDIA NA ODSTREL 2 - film - Kino Fontána
15.5. - 15,30

ANGRY BIRDS VO FILME - 2D verzia - film - Kino Fontána

15.5. - 17,30 a 20,00 SUSEDIA NA ODSTREL 2 - film - Kino Fontána
16.5. - 20,00

FILMOVÝ KLUB: TRABANTOM DO POSLEDNÉHO DYCHU
- film - Kino Fontána

17.5. - 14,00

SMAJLIORIEŠOK - TRPASLÍCKY KONCERT - Dom umenia

17.5. - 19,00

ORIEŠKOLANDIA - otvárací večer festivalu Zázračný oriešok - Kursalon

1.5., 20.5. a 26.5.
COVERAGE - LIVE MUSIC - koncert - Kursalon
- 18,30
2.5., 9.5., 16.5., 23.5.
JAM SESSION - LIVE JAZZ - Kursalon
a 30.5. - 20,00
17. - 20.5.

ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2016 - festival - Mesto Piešťany

20. - 22.5.

TRADIČNÉ UMELECKÉ REMESLÁ 2016 - festival - Kúpeľný ostrov

27. - 29.5.

CITYFEST 2016 - festival - Námestie slobody

28.5. - 31.7.

61. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL - Dom umenia

3.6. - 5.6.

OTVORENIE LETNEJ KÚPEĽNEJ SEZÓNY 2016

Soboty o 10,00 h

HRAVÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY - Elektrárňa Piešťany

Nedele 14,00 - 16,00 h

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY - Elektrárňa Piešťany

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