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Editoriál
Milí Piešťanci, na konci júla sa
uskutočnilo piate tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva a
myslím, že my všetci máme niekoľko dôvodov na radosť. Medzi hlavné
body rokovania totiž patrili aj návrhy na zmenu rozpočtu a takmer so
všetkými, ktoré sme predložili, sa
stotožnili aj poslanci. Ešte v tomto
roku nás čaká veľa práce – napríklad aj na ulici A. Hlinku. Úsek od
križovatky so Žilinskou cestou až
po križovatku so Staničnou čaká rekonštrukcia. Ulica je vo veľmi zlom
stave a preto som veľmi rád, že ju
môžeme zrekonštruovať v oboch
smeroch. Ďalšou investíciou v tejto
lokalite je výstavba parkoviska pri
obytných domoch č. 107, 109 a 111.
Parkovacie miesta si pýtali samotní
obyvatelia, ktorí pre ich nedostatok
museli svoje autá parkovať na tráve,
ktorá je už celkom zničená. Parkoviská chceme stavať aj na ďalších
miestach – Vážska ulica, Pentagon a
N. Teslu. Na tento rok pripravujeme
aj rekonštrukciu časti Sládkovičovej
ulice. Nepôjde síce o veľký úsek – od
Meštianskej a Teplickej po križovatku s ulicou Hollého, ale bude sa
týkať nielen vozovky, ale aj chodníkov a verejného osvetlenia. Pripravujeme aj viacero projektových dokumentácií, napríklad na výstavbu
cesty a chodníka na Helsinskej, či
riešenia cyklochodníka, osvetlenia a zelene na Bratislavskej ceste.

Navýšili sme aj sumu na opravy a
rekonštrukcie našich materských
a základných škôl. Celkovo počas
letných mesiacov preinvestujeme v
našich škôlkach a školách viac ako
130 tisíc eur. Počas júla a augusta
rekonštruujeme telocvičňu a viacero hygienických priestorov na deviatej základnej škole, vymieňame
podlahy v desiatich triedach na ZŠ
Holubyho, dopĺňame umývadlá a
záchody v materských školách, zároveň sme podľa požiadaviek riaditeľov nakupovali nové odsávače
pár, sporáky, umývačky riadu...
Mojim cieľom je, aby sme každý
rok naše škôlky a školy v čo najväčšej možnej miere obnovovali. Naše
deti si to zaslúžia. Keď už sme pri
škôlkach, aj tento rok nás potrápili
ich nedostatočné kapacity. Preto
sme sa rozhodli vytvoriť dve nové
triedy v ďalších priestoroch – tentokrát na Základnej škole na Holubyho ulici. Otvorené budú síce až ku
školskému roku 2017/2018, ale už
teraz máme pozitívne reakcie od
rodičov, ktorým už dlhé roky chýba škôlka bližšie k centru mesta. Po
roku sa začala aj rekonštrukcia šatní
mestskej polície, osadili sme mobiliár a cvičebné prvky pri novovybudovanom úseku cyklotrasy popri
potoku Dubová... Dúfam, že sa táto
časť mesta, ktorá bola doteraz len
zarastená trávou a burinou, stane
obľúbeným miestom na oddych.
Pekný zvyšok leta!
Miloš Tamajka

Cyklotrasa s mobiliárom
Ďalšia časť cyklochodníka popri potoku Dubová bola dokončená na konci minulého roka.
Výstavbu chodníkov pre peších
aj cyklistov medzi ulicami Teplická a Andreja Hlinku v sume
viac ako 90 tisíc eur ﬁnancovalo
Mesto Piešťany z vlastných zdrojov. V tomto roku má v úseku popri cyklotrase pribudnúť zeleň a
mobiliár.
K osadeniu mobiliáru došlo už
začiatkom augusta. V tejto lokalite
pribudli odpadkové koše, stojany
na bicykle, ale aj lavičky, piknikový stôl a fitnes prvky. Na certifi kovaných cvičebných prvkoch sa dá

precvičiť celé telo. Pod fitnes prvkami nainštalujú aj dopadové plochy. Popri novej časti cyklotrasy je
naplánovaná aj výsadba stromov,
kríkov a trávy. Záhon, trávna zmes
odolná voči suchu, ale aj pagaštany pleťové, javory červené, jasene
štíhle či borovice lesné budú vysadené až v termíne do 15. novembra. Akciu v sume 19 610, 83 eur
bez DPH s názvom „Revitalizácia
vodného toku – zeleň a mobiliár“
zabezpečuje fi rma SKLÁDKY a
ODPADY, s.r.o., ktorá bola vybraná
prostredníctvom Elektronického
kontrakčného systému.
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Posilnené hliadky
Na základe dohody vedenia
Mesta Piešťany a vedenia Mestskej
polície mesta Piešťany sa dňom 5.
augusta zintenzívnila hliadková
činnosť v úzkom centre mesta.
Muži zákona sa tak minimálne
do konca augusta stali neodmysliteľnou súčasťou pešej zóny a jej
bezprostredného okolia. Radní tak
reagovali na medializované uda-

losti, ale aj sťažnosti obyvateľov na
množstvo cyklistov v tejto lokalite
najmä vo večerných hodinách. Preto každý deň od osemnástej hodiny
do polnoci dozerá jedna dvojčlenná hliadka mestskej polície na dodržiavanie čistoty a poriadku, ako
aj na pohyb domácich aj turistov v
srdci mesta.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
5. riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva mesta Piešťany sa
uskutočnilo 27. júla 2016. MsZ na
rokovaní okrem iného:
▶ schválilo Dodatok č. 10 k Zmluve
o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov uzatvorenej medzi
Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany
s.r.o., predmetom ktorého je navýšenie príspevku mesta na médiá
o 50 tisíc eur na roky 2016-2018 a s
tým súvisiace bezplatné korčuľovanie pre verejnosť a školy
▶ uložilo MsÚ zaradiť do návrhu
rozpočtu na rok 2017 investičnú
akciu – dokončenie chodníkov Kocurice, miestna časť (projektová
dokumentácia a realizácia)
▶ schválilo zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2017 jedno parkovisko
na sídlisku A. Trajana podľa existujúcej štúdie
▶ schválilo zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky Výnos dane z príjmov o sumu 403 651 eur
▶ schválilo zvýšenie príjmovej
rozpočtovej položky Dividendy o
sumu 38 349 eur
▶ schválilo zvýšenie rozpočtovej
položky Prevádzka zimného štadióna o sumu 50 tisíc eur na dofinancovanie energií, vodného a
stočného v roku 2016
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Zimný
štadión – výmena mantinelov so
sumou 15 tisíc eur
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Kompostáreň a zberný dvor – spoluúčasť a
neoprávnené výdavky v sume 22
tisíc eur
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Parkovisko
A. Hlinku v sume 10 tisíc eur

▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Projektová
dokumentácia Heinolská v sume 5
tisíc eur
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Projektové
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dokumentácie parkoviská (Vážska,
Teplická – Pentagon, N. Teslu) v
sume 10 tisíc eur
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Realizácia
parkoviská (Vážska, Teplická – Pentagon. N. Teslu) v sume 60 tisíc eur
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Poplatok
za MP Manager v sume 10 tisíc eur
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Nákup
techniky MP Manager v sume 5 tisíc eur
▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Optimalizácia MHD v sume 30 tisíc eur
▶ schválilo zvýšenie rozpočtovej
položky Oprava ZŠ a MŠ o sumu 10
tisíc eur
▶ schválilo zvýšenie rozpočtovej
položky Rekonštrukcie ZŠ a MŠ o
sumu 20 tisíc eur

▶ schválilo zaradenie novovytvorenej rozpočtovej položky Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku v
sume 200 tisíc eur
▶ schválilo presun sumy 200 tisíc
eur z rozpočtovej položky Reko lávky na Krajinskom moste do rozpočtovej položky Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku
▶ schválilo presun sumy 1 390 eur z
rozpočtovej položky Dotácie – kultúra do rozpočtovej položky Koncepcia kultúry v meste Piešťany a
navýšenie položky o 1 610 eur na
celkovú sumu 3 tisíc eur
▶ schválilo navrhovanými zmenami Programový rozpočet mesta
Piešťany na rok 2016 zvýšiť v príjmovej časti o sumu 427 000 eur a
vo výdavkovej časti o sumu 443 610
eur, na celkové príjmy v sume 22
717 785 eur a na celkové výdavky v
sume 22 650 719 eur
▶ vzalo na vedomie Vyhodnotenie
nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2015

▶ vzalo na vedomie Správu o riešení zlepšenia stavu materských a
základných škôl
▶ schválilo umiestnenie informačných tabúľ o spôsobe separovania
odpadu a realizácie zazelenania
oplotenia stanovíšť zberných nádob vhodnou zeleňou
▶ vzalo na vedomie Správu Služieb mesta Piešťany ako správcu
oplotení stanovíšť zberných nádob
komunálneho odpadu zaoberajúcu
sa prenajímaním s pripomienkami
poslancov
▶ schválilo uzavretie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany
ako požičiavateľom a Prvým futbalovým klubom Piešťany, o.z. na
dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou
▶ schválilo nominovanie do Revíznej komisie Prvého futbalového
klubu Piešťany, o.z., pána Matúša
Kromholca
▶ schválilo predloženie ŽoNFP
na RO pre OP KŽP – projekt s názvom „Vybudovanie kompostárne
v meste Piešťany“ v rámci výzvy s
kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11,
ktorá je zameraná na Triedený zber
komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu a mechanicko-biologická
úprava komunálnych odpadov
▶ odporučilo MsÚ zabezpečiť vypracovanie štatútu súťaže Škola
roka v športe Centrom voľného
času k školskému roku 2016/2017
▶ uložilo hlavnému kontrolórovi
mesta Piešťany preveriť proces verejného obstarávania na opravu
strechy na budove Mestskej polície
▶ uložilo Mestu Piešťany uverejniť
na webovej stránke mesta najneskôr do 30.4. bežného roka Plán
verejného obstarávania mesta
na príslušný rok ako aj všetkých
organizácií zriadených mestom,
vrátane základných a materských
škôl. Tento Plán VO zároveň musia
uverejniť na svojej webovej stránke
uvedené organizácie mesta.
Kompletné uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
sú zverejnené na webovej stránke mesta – Mesto – Samospráva –
Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutia mestského zastupiteľstva.
6. riadne zasadnutie MsZ
sa uskutoční 29. septembra 2016
o 14,00 hod v Mestskej knižnici.

Poslanecká
kancelária
Po letnej pauze znova štartuje
poslanecká kancelária. V nasledujúcom období budú v zasadačke
Mestskej knižnice dňa 7.9.2016 v
čase od 15,00 do 16,00 hod. k dispozícii poslanci z klubu Spoločne
pre Piešťany. Občania sa môžu na
volených zástupcov mesta obrátiť
aj prostredníctvom kontaktov zverejnených na webovej stránke mesta. E-mailové kontakty sú v tvare:
meno.priezvisko@piestany.sk

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

Domáce
tiesňové volanie
Mesto Piešťany zabezpečuje pre
svojich občanov signalizačné zariadenia, tzv. domáce a mobilné
tiesňové volanie (DTV a MTV).
Pomocou signalizačného zariadenia občan stlačením jediného
tlačidla upozorní na to, že sa nachádza v situácii núdze. Systém
umožní dispečerom v prípade
potreby okamžite zistiť polohu a
po vyhodnotení informácií zabezpečiť potrebnú pomoc. 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. Aktuálne sú
k dispozícii voľné prístroje na domáce tiesňové volanie i na mobilné
tiesňové volanie. Záujemcovia o
domáce, resp. mobilné tiesňové volanie sa môžu informovať na Mestskom úrade, referáte sociálnych
vecí u PhDr. Briganovej telefonicky
na č. t. 77 65 412 – 414, e-mailom na
briganova@piestany.sk , zackova@
piestany.sk , prípadne osobne a zároveň si vyzdvihnúť potrebné tlačivá k zavedeniu DTV a MTV. Službu
mesto zabezpečuje len pre obyvateľov mesta.

RADNICA informuje

Ďalšia výmena
poslancov Jánošíka nahradí
Veverka

Piešťanské mestské zastupiteľstvo po niekoľkých mesiacoch opäť
čakajú zmeny. Na júlovom zasadnutí sa svojho mandátu poslanca
verejne vzdal Ján Jánošík. Do poslaneckej lavice namiesto neho pravdepodobne zasadne Petr Veverka.
J. Jánošík kandidoval za iniciatívu Spoločne pre Piešťany. V
prvom volebnom obvode získal v
komunálnych voľbách v roku 2014
podporu od 1026 voličov.
Náhradníkom na uprázdnený
mandát je takisto kandidát Spoločne pre Piešťany – Petr Veverka. V
uplynulých voľbách získal v prvom
volebnom obvode 885 platných hlasov. 69 – ročný dôchodca je ženatý,
otec troch detí a starý otec troch
vnúčat. „V rámci činnosti mojej
hudobnej agentúry som pripravil
viacero kultúrnych podujatí a obnovil tradíciu krojovaných ANNA
BÁLOV. Podporujem zachovanie
železničnej trate Piešťany – Vrbové
a vybudovanie cyklotrasy z Piešťan
do Vrbového, súbežne so železnicou. Mojim cieľom je presadzovať
oprávnené požiadavky voličov v
mestskom zastupiteľstve a verím,
že činnosťou občianskej iniciatívy
Spoločne pre Piešťany dokážeme
zabezpečiť správny tok finančných
prostriedkov k ich realizácii,“ prezentoval sa P. Veverka v predvolebnej kampani. Sľub poslanca by mal
zložiť na septembrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
P. Veverka je už druhým novým
poslancom, ktorý vymení dobrovoľne odchádzajúceho člena zastupiteľstva. V tomto roku sa už
mandátu vzdala Eva Wernerová,
ktorú nahradil Marián Urbánek.
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RADNICA informuje

Mestským policajtom opravujú šatne
Príslušníci piešťanskej mestskej
polície sa po minuloročnom požiari ich šatne do práce pripravujú v improvizovaných priestoroch.
Na prezliekanie používali priestory kultúrneho strediska, neskôr
služieb mesta alebo sa do služby
pripravujú doma. To už by o niekoľko týždňov mala byť minulosť.
Na konci júla odštartovala rekonštrukcia zhorených šatní.
Do opráv sa pustila firma KREDITSTAV, a.s., ktorá predložila najnižšiu cenu. Mesto s ňou uzatvorilo
zmluvu na sumu 76 398, 05 eur s
DPH, avšak po prevzatí staveniska
sa zistilo, že bude nutné vykonať aj
opravy, s ktorými pôvodný projekt
nepočítal. Po odsúhlasení prác naviac projektantkou sa cena za práce
navýšila o ďalších 4298,46 eur. Celkovo si tak rekonštrukcia objektu

posilňovne a šatní mestskej polície
vypýta 80 696,51 eur s DPH.
Robotníci počas 90 dní vymenia
strechu, vymenia všetky okná a
dvere a opravy sa dotknú ak stien
a podláh. Takisto sa vymení sanita vrátane elektrického bojlera,

elektroinštalácia a ochrana pred
bleskom...V cene sú už zahrnuté aj
náklady na zariadenie staveniska,
dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, náklady
súvisiace s odvozom a podobne.
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Radnica pripravuje piknik v parku
„Piknik v parku“ sa dostal
medzi 137 projektov, ktorým
nadácia v grantovom programe
Rozprúdime regióny prerozdelila 100 tisíc eur. Deň plný dobrej nálady, jedla a skvelej atmosféry je naplánovaný na mesiac
september.
Do prvého ročníka otvoreného grantového programu, ktorého
zámerom je podporiť komunitný a
kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu sa prihlásilo 379 projektov. Nadácia ZSE nakoniec vybrala menšiu polovicu
z nich. Úspešné boli aj Piešťany
– uspelo až 6 piešťanských nápadov, na ktorých realizáciu pôjde

viac ako 4 tisíc eur - Piešťanský
Fotoklub , o.z. – Parkfoto 2016 –
festival kreatívnej fotografie, Materské centrum Úsmev – Pirátska
párty, Mesto Piešťany – Piknik v
parku, Občianske združenie MARESSA – Zorbing futbal – benefičný turnaj, Občianske združenie
Kvas – Piešťanské Prúdy a Nadácia
ADELI – Benefičný koncert Jurkov
tajný sen. Mesto Piešťany plánuje
projekt Piknik v parku realizovať
po letných prázdninách. Na tento
účel bude využitý Mestský park,
ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Podujatie bude určené
miestnym obyvateľom, organizáciám i podnikateľským subjektom,

ktorí spoločne strávia chvíle v príjemnom prostredí, pri dobrom
jedle a v dobrej nálade. Množstvo
sprievodných aktivít bude akýmsi
protikladom tráveniu času pri výdobytkoch dnešnej doby, ako sú
počítače, telefóny, či hracie konzoly. Cieľovou skupinou sú všetky
vekové kategórie – od tínedžerov,
rodiny s deťmi až po seniorov. Projekt bude realizovaný samosprávou v spolupráci s miestnymi organizáciami a podnikateľskými
subjektmi, ktorí vytvoria voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie a budú sa spolupodieľať na
podávaní občerstvenia.
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Hľadáme zaujímavé fotky Piešťan
Kancelária primátora v tomto
roku vyčlenila finančné prostriedky na výrobu nových propagačných materiálov. Jedným z nich
bude aj fotokniha. Cieľom fotoknihy bude dôstojná reprezentácia
mesta nielen na Slovensku, ale i v
zahraničí a bude svojich čitateľov
informovať o krásach i zaujímavostiach, ktorými sa môže naše
mesto pýšiť. Výnimočnosťou tejto knihy bude, že to má byť spoločné dielo mesta i našich obyvateľov. Na obsahovej časti sa totiž
môže spolupodieľať každý, kto sa

môže pochváliť krásnymi fotografiami nášho mesta. Preto ak máte
kvalitné fotografie Piešťan, zachytávajúce krásy i zaujímavosti, neváhajte nám ich poslať. Výber fotografií bude schvaľovaný odbornou
komisiou. Vybrané fotografie budú
uverejnené v knihe spolu so stručným popisom a menom autora. Ak
máte záujem prispieť k dielu svojimi fotografiami a reprezentovať
Piešťany svojou tvorbou, kontaktujte vedúcu kancelárie primátora,
Lenku Slimákovú emailom: lenka.
slimakova@piestany.sk alebo tel.

na 0903 712 545. Predpokladaný
začiatok realizácie projektu je október 2016. Tešíme sa na príspevky.
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„Stolperstein“ pre Máriu Schulzovú, rod. Winterovú
V sobotu, 6. augusta, bol na
Winterovej ulici pred Zeleným stromom slávnostne uložený pamätný kameň Stolperstein pre dcéru
Ľudovíta Wintera – Máriu, ktorá
bola zavraždená v koncentračnom
tábore. Kameň symbolicky vrátil
meno Mária Schulz do Piešťan.
Človek je až vtedy zabudnutý, keď
sa zabudlo jeho meno. Táto veta inšpirovala sochára Gunthera Demniga k vytvoreniu projektu Stolpersteine. Spomienkové kamene
Stolpersteine (kamene, o ktoré sa
potknete) pripomínajú a ctia si pamiatku obetí nacistickej genocídy a
holokaustu. Stolperstein je kameň
s medenou tabuľkou, ktorý je pevne vsadený do chodníka pred domom zavraždeného, čím sa vytvorí symbolické prepojenie obete s jej
posledným domovom, rodinou ako
aj súčasnou dobou. S myšlienkou
uloženia pamätného kameňa prišla vnučka Márie Schulz – Andrea

Schulz - Steinel pred niekoľkými
mesiacmi: „Nadviazala som spoluprácu s Nadáciou Stolpersteine
a s občianskym združením antikomplex.sk, ktoré na Slovensku
tento projekt rozširuje. Zaradila som sa do zoznamu čakateľov
na tento vzácny kameň. Som veľmi šťastná, že sa to podarilo a pán
Demnig s manželkou zavítali do
Piešťan, aby tu nainštalovali prvý
piešťanský Stolperstein pre Máriu
Schulzovú. Tento kameň je cielene
umiestnený v stredovej línii pod tabuľou Ľudovíta Wintera, jej otca, a
súčasne pred rodinným domom a
tým bude vytvorené symbolické
spojenie našej starej mamy Márie
s celou našou rodinou. Jej dve osirelé deti, môj nebohý otec Andrej a
jeho sestra, tiež už nebohá Ágnes,
sa tohto dňa už bohužiaľ nedožili.
Určite by však boli dnes veľmi dojatí tým, že ich stratená mamička
má pamätný kameň. Preto dnes

myslíme aj na nich.“ Máriu Schulz
totiž gardisti odvliekli ako 38- ročnú, keď jej dve deti boli ešte malé.
Už sa nikdy nevrátila. Bola zavraždená v koncentračnom tábore Bergen Belsen. O jej hroznom osude sa
jej syn, Andrej Schulz, dozvedel až
po dlhých 60 rokoch. „Verím a dúfam, že tento spomienkový kameň
bude ešte dlhé roky pre terajšie aj
ďalšie generácie mementom a symbolom toho, že nikdy nezabudneme

na hrôzy druhej svetovej vojny a na
jej obete. Preto týmto pamätným
kameňom po 71 rokoch prinavrátime meno Mária Schulzová do Piešťan, aby sa na jej meno nikdy nezabudlo,“ hovorí Andrea Schulz – Steinel. Dodnes bolo uložených okolo
55 000 kameňov v 20 krajinách Európy – od Francúzska po Rusko a od
Nórska po Grécko, Stolpersteine sú
od októbra 2012 aj na Slovensku.
eb

Seniorský parlament nemá prázdniny ani v lete
Začiatkom júla sa konalo ďalšie zasadanie riadiaceho výboru Seniorského parlamentu (SP).
Ing. Zita Bruncková, poslankyňa
Mestského zastupiteľstva na ňom
podala rozsiahlu správu o stave
pohrebníctva v Piešťanoch. Mgr.
O. Chalupková sa zaoberala problematikou predaja starých hrobových miest. Téma pohrebníctva je
dlhodobo v centre pozornosti SP a
bude sa ňou zaoberať aj naďalej
s cieľom znížiť náklady, ktoré sa
platia mestu za tieto služby.
Ďalším bodom rokovania bol
participatívny rozpočet. Členovia
SP odporúčali zaradiť do výberu
tri projekty. Patrí medzi ne vybudovanie viacgeneračnej oddychovej zóny Lipová (autor Ing. Škulec),
cyklochodníka v centre mesta (autor Ing. Čambor) a zámeru na zlepšenie oddychového priestoru a doriešenia parkovania na Brezovej
ulici (autor J. Rais). Prvé dva uspeli
aj v hlasovaní občanov a budú realizované.
Členovia SP tiež kritizovali nekoncepčnú prácu orgánov povoľujúcich rôzne rozkopávky chodníkov a ciest v meste. Príkladom je

chodník na Bratislavskej ceste, ktorý bol po položení plynového potrubia v plnej šírke rekonštruovaný
a asi po mesiaci ďalšou firmou znovu rozkopaný. Preto navrhujú, aby
mesto lepšie koordinovalo činnosť
súvisiacu z rôznymi stavebnými
činnosťami na území mesta.
Zvláštnu pozornosť navrhuje
SP venovať nájomným zmluvám o
využívaní mestského majetku. SP
dlhodobo podporuje snahy o racionalizáciu a zefektívnenie činnosti MsÚ Piešťany, ktoré boli deklarované súčasným vedením
mesta. Niektoré signály naznačujú napríklad veľmi problematické
okolnosti dlhodobého prenájmu a

využívania objektu bývalej škôlky.
V situácii, keď rodičia nemajú kam
umiestniť deti a mesto bude musieť
pravdepodobne investovať do rozširovania relevantných kapacít by
bolo vhodné zaoberať sa vyjasnením okolností.
Ďalším bodom programu bola situácia okolo termálneho kúpaliska
Eva. Tento objekt patrí medzi kultúrne pamiatky. Areál pozostáva
z krytého 25-metrového bazéna (v
súčasnosti mimo prevádzky), otvoreného 50-metrového bazéna, detského bazéna ako aj z plôch vyhradených na slnenie i pre rôzne športy. Eva je majetkom Slovenských
liečebných kúpeľov Piešťany (SLKP,

a.s.) a od roku 2008 ju prevádzkuje
Klub vodného póla. Za toto obdobie
bolo kúpalisko s minimálnou podporou mesta (ročne 15 až 35 tisíc
eur) výrazne obnovené. Bol rekonštruovaný vonkajší bazén (vrátane
celkovej laminácie a dávkovania
chémie), kľudový bazén (aj s masážnymi tryskami), novo bol vybudovaný detský bazén (7x3 m), obnovené šatne, sprchy, vonkajšie lehátka. V týchto dňoch bola otvorená nová atrakcia - vodná šmýkačka.
Okrem uvedených prác Klub vodného póla zabezpečuje aj údržbu a
prevádzku celého areálu. Umožňuje tak využitie tohto areálu nielen
pre šport, ale i pre širokú verejnosť.
Vďaka týmto nadšencom ho nepostihol osud hotela Slovan.
Plávanie má v Piešťanoch oveľa
dlhšiu tradíciu ako ostatné športy. Krytý bazén na Eve je však stále mimo prevádzky a tak veľkým
problémom je zimný tréning. Seniori majú záujem aj o oddychové a
relaxačné zimné plávanie. Seniorský parlament preto odporúča vedeniu mesta urýchliť rokovania so
SLKP a.s. o jeho rekonštrukcii.
J. Rais, podpredseda SP

Radnica informuje – informačný mesačník mesta Piešťany. Periodicita: mesačník. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mesto Piešťany, Námestie SNP 3,
921 45 Piešťany. Tel.: 033/77 65 449, IČO vydavateľa: 00612031. Dátum vydania: august 2016. Zodpovedná redaktorka: Eva Bereczová (eva.bereczova@piestany.sk).
Redakčná

rada:

Miloš

Tamajka,

M.B.A.

(predseda),

Dr.

Andrej

Klapica,

Adela

Müllerová,

PhDr.

Iveta

Pospíšilová,

Jiří

Rais,

Ing.

Ján

Šicko,

RNDr. Peter Tremboš, PhD. Grafická úprava: G. Hudec. Tlač: PN-print, s.r.o. Reg. číslo: EV 987/08, ISSN: 1339-3537. Internetová verzia: www.piestany.sk

