Osobnosti mesta
Piešťany sú už
známe

Dni detskej knihy
v piešťanskej
knižnici

Mesto opäť po roku ocenilo
výnimočných občanov z
viacerých oblastí. Podujatie
Osobnosť mesta Piešťany
sa po prvý raz uskutočnilo
v novom formáte a s
viacerými novinkami v sále
Domu umenia.

Obľúbený festival venovaný
detským knihám zavítal
po rokoch opäť do nášho
kúpeľného mesta. Pre
návštevníkov bol pripravený
bohatý program na viacerých
miestach v Piešťanoch a
okolí.
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kúpeľnej sezóny

str. 3

Pamätník zreštaurujú
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.
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 zo
stĺpov, ktoré sú poprepájané kovovým

pokračovanie na str. 8

PAS: Pocta Antonovi
Srholcovi
str. 4
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. Medzi pomníkom
a zadnou ohradou sú vysadené tuje,
ktoré clonia časti súsošia a svojim
peľom a trúsením semien devastujú
povrch pieskovca a všade je vidieť šedé
až čierne stekance. Kamenné stĺpy sú
mechanicky poškodené, poodrážané,
poulamované a popraskané. Samotné
práce by preto mali pozostávať
z odstránenia vegetácie a jej náhradou
za taký druh, ktorý nebude devastovať
pamätný objekt. Ďalej majú byť
očistené plastika a podstavec od
povrchovej nečistoty uhlíka a od
machu. Najviac poškodené stĺpy by
mali byť vymenené, tie, ktoré sa dajú
zachrániť budú zreštaurované. Po
očistení súsošia bude treba kameň
napustiť
spevňujúcou
látkou,
vytmeliť chýbajúce časti a spáry,
objekt farebne zjednotiť. Pristúpi
sa aj k revitalizácii menného
zoznamu padlých. Mesto žiadalo
na tento projekt sumu 20 tisíc eur,
ministerstvo poskytne na tento účel
15 tisíc, ktoré tvoria 80% výdavkov.
Mesto Piešťany sa zaviazalo
spolufinancovaním vo výške 3750
eur. Reštaurovanie by malo byť
ukončené do konca tohto roka. eb

Znova otvorili
Kúpalisko Eva
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ZŠ Brezová znova
Školou roka
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Ihrisko Žihadielko otvoria v auguste na Vážskej ulici
Mesto Piešťany aj v tomto roku
pokračuje v obnove a výstavbe detských
ihrísk. Medzi najočakávanejšie projekty
jednoznačne patrí otvorenie detského
ihriska Žihadielko na Vážskej ulici,
ktoré mesto vyhralo vďaka hlasom
obyvateľov.
Pri výstavbe Žihadielka postupuje
Mesto Piešťany podľa uzatvorenej
zmluvy so spoločnosťou Lidl
Slovenská republika, v súčasnosti
prebieha odber zeminy z vytýčeného
územia umiestnenia detského
ihriska a označovanie jestvujúcich
sietí od jednotlivých správcov týchto
sietí. Termín slávnostného otvorenia
detského ihriska Žihadielko, aj

so
sprievodným
programom
pre rodiny s deťmi, je plánovaný
na sobotu 19. augusta 2017 so
začiatkom o 10,00 hod. Ukončenie
programu sa predpokladá o 18,00
hodine.
Keďže mesto pôvodne plánovalo
na Vážskej ulici vybudovať detské
ihrisko z mestského rozpočtu,
ušetrené finančné prostriedky budú
použité na obnovu a doplnenie
detských ihrísk na Nikola Teslu
a v Kocuriciach. Takisto z týchto
vyčlenených peňazí mesto plánuje
doplniť prvky detských ihrísk v
areáloch piešťanských materských
škôl.
eb, vizualizácia: Lidl

Vymenené mantinely a ochranné sklá na „zimáku“

Na konci júna bola na zimnom
štadióne dokončená očakávaná
výmena mantinelov a ochranných
skiel. Celková cena za dielo
predstavovala sumu 54 897 eur
bez DPH.
Cieľom tejto investičnej akcie
bolo zabezpečiť, aby mantinely
a sklá spĺňali súčasné požiadavky
Slovenského
zväzu
ľadového

hokeja a Medzinárodnej hokejovej
federácie. Na tento účel bolo
potrebné vymeniť nielen mantinely
a ochranné sklá, ale aj hráčske
priestory – striedačky, trestné
lavice a priestor pre časomeračov.
Z celkovej sumy, 65 873,40 eur
s DPH, uhradil 35 tisíc eur Slovenský
zväz ľadového hokeja.
eb

Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice pokračuje

Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice
odštartovala 20. apríla, práce by
mali potrvať maximálne do konca
leta. Opravy za 766 tisíc eur sa
týkajú jej celej dĺžky – od Teplickej
ulice po Ulicu Dominika Tatarku.
Rozsiahla rekonštrukcia pozostáva
z výmeny vozovky, chodníkov aj
verejného osvetlenia. Realizátorom
je firma Eurovia SK, ktorá
prostredníctvom
verejného
obstarávania ponúkla najnižšiu
cenu. Výstavba prebieha v štyroch
etapách, v súčasnosti sa realizuje
už posledná, ktorou je úsek od

križovatky s ulicou D. Tatarku po
križovatku so Školskou. Jednotlivé
úseky boli počas rekonštrukcie pre
dopravu uzavreté. Do uzavretých
úsekov bol počas trvania uzávierky
zabezpečený vjazd vozidiel rýchlej
zdravotnej
služby,
hasičských
vozidiel,
vozidiel
policajného
zboru, vjazd zásobovacích vozidiel
prevádzok situovaných v danej
lokalite a vozidiel obyvateľov danej
lokality. Obchádzkové trasy boli
vyznačené dočasným dopravným
značením. foto: www.zpiestan.sk

Krajinský most

Trnavský samosprávny
kraj žiada peniaze na
modernizáciu Krajinského
mosta. Zastupiteľstvo TTSK
schválilo na svojom piatom
mimoriadnom zasadnutí
dňa 25. mája „Návrh na
spolufinancovanie projektu
Modernizácia cesty II/499
Banka vrátane Krajinského
mosta v Piešťanoch - I. etapa“.

Predpokladané náklady na celý
projekt sú vo výške viac ako 2
milióny eur.
Projekt počíta s komplexnou
sanáciou
spodnej
časti
Krajinského mosta a časti nosnej
konštrukcie, čím by sa obnovil
stavebno-technický stav. Súčasťou
rekonštrukcie mosta by bola
aj rekonštrukcia úseku cesty
druhej triedy na Banke – 70,433
– 71,275 km. Komunikácia je
totiž značne poškodená, nemá
priečny ani pozdĺžny sklon, nemá
zabezpečené odvodnenie a nemá
ani bezpečnostné prvky.
Trnavský
samosprávny
kraj
predložil žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na Ministerstvo
pôdohospodárstva
a
rozvoja
vidieka. V prípade schválenia
projektu sa počíta s realizáciou
do jedného roka od júla 2017.
Predpokladané náklady na celý
projekt sú 2 061 798,12 eura, z toho
z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja – 1 752 528,40 eura,
štátneho rozpočtu – 206 179,81
eura a spolufinancovanie TTSK 103 089,91 eura.
eb

Participatívny rozpočet
Piešťanci mali aj v roku 2017
možnosť spolupodieľať sa na
zveľaďovaní mesta. So svojimi
projektami sa mohli zapojiť do
druhého ročníka participatívneho
rozpočtu, pre ktorý bolo
vyčlenených 20 tisíc eur. Následné
hlasovanie obyvateľov vybralo
tie nápady, ktoré sa v meste budú
realizovať.
Projekty boli znova rozdelené
do dvoch kategórií – „veľké“
projekty do 5 tisíc eur a „malé“
projekty do 2 tisíc eur. Celkovo
bolo možné hlasovať za sedem
nápadov pre Piešťany.
V kategórii veľkých projektov
sa o hlasy obyvateľov uchádzali
4 projekty, ktoré získali
dohromady 3710 hlasov.
Hlasovanie:
Športujem rád, pohyb je môj
kamarát – 1297 hlasov
Výmena okien v priestoroch
Materského centra Úsmev –
1250 hlasov
Certifikovaný
exteriérový
fitpark na ZŠ F. E. Scherera
Piešťany – 1035 hlasov
Viacgeneračná oddychová zóna
Lipová – 128 hlasov
V roku 2017 sa na základe
hlasovania zrealizujú prvé dva
projekty. Projekt „Športujem
rád, pohyb je môj kamarát“
v sebe skrýva zakúpenie nových
hracích prvkov na detské ihrisko
do Materskej školy na Valovej
ulici. Ako už názov druhého
úspešného projektu prezrádza,
financie budú využité na výmenu
okien v priestoroch Materského
centra Úsmev.
V kategórii malých projektov
mohli obyvatelia hlasovať za 3
projekty, ktoré spolu získali 215
hlasov.
Hlasovanie:
Doriešenie parkovania pred
obytným domom 2873 na
Brezovej ulici – 118 hlasov
Zrkadlo Vrbovská križovatka
Mliekarenská, osadenie
dopravných zrkadiel
v križovatkách ulíc Staničná,
Javorinská a Partizánska – 79
hlasov
Stolnotenisový stôl Sídlisko
Bodona – 18 hlasov
Aj napriek nízkemu počtu
hlasov sa budú realizovať
všetky 3 projekty, vďaka ktorým
na Brezovej ulici pribudnú
trávnice, na Sídlisku Bodona
stolnotenisový stôl a na
križovatkách ulíc na Vrbovskej
ceste zasa dopravné zrkadlá.
eb

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny opäť pestré!

Podujatie Osobnosť mesta Piešťany po novom

Tradičnou súčasťou otvorenia letnej kúpeľnej sezóny je sprievod mestom.

Víťazmi kategórie Čin roka sa stali mestskí policajti Juraj Božík a Tomáš Zbroj.

Najvýznamnejšie podujatie mesta,
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny,
sa začiatkom júna v Piešťanoch
uskutočnilo už 26. krát. Od piatka
2. júna do nedele 4. júna bol pre
obyvateľov aj návštevníkov mesta
pripravený bohatý program.
Piatok odštartoval vernisážou
výstavy krojovaných bábik zo
Slovenska a vystúpením Ľudovej
hudby Borovienka v Hudobnom
pavilóne. Večer už patril otváraciemu
galakoncertu 62. Music festivalu
Piešťany v Dome umenia, ktorému
predchádzali slávnostné otváracie
fanfáry. Obyvateľov, ale aj návštevníkov
mesta vítal v sobotu ráno pred
Kolonádovým mostom Blue Note
Jazz Band. V hudobnom pavilóne
Harmony na Kúpeľnom ostrove
sa následne uskutočnilo tradičné
požehnanie prameňov. Sprievod sa
následne pobral cez centrum mesta
do Hudobného pavilónu v parku,

kde primátor mesta Miloš Tamajka
a zástupca Slovenských liečebných
kúpeľov Emanuel Paulech slávnostne
otvorili letnú kúpeľnú sezónu 2017.
Popoludnie v Hudobnom pavilóne
patrilo kultúrnemu programu,
v ktorom vystúpili Funny Felows,
žiaci Základnej umeleckej školy
v Piešťanoch, a capella For You,
hudobná skupina Hrdza, kubánsky
spevák Lazaro a tanečnice Sangre
Nueva a speváčka Kristína so
svojou skupinou. Počas víkendu
sa v Piešťanoch uskutočnilo aj
množstvo sprievodných podujatí,
napríklad 8. ročník pretekov Dračie
lode, či Kolobežka tour Piešťany
na Lodenici. Nedeľný kultúrny
program, v ktorom sa v Hudobnom
pavilóne mali predviesť súbory
z družobných miest a folklórny
súbor Žito s Ľudovou hudbou Petra
Obucha bol pre nepriaznivé počasie
zrušený.
eb, foto: Archív MsKS

Dňa 6. mája 2017 si zaplnené hľadisko
Domu umenia s nadšením pozrelo
nový formát podujatia Osobnosť
mesta Piešťany. Primátor mesta
Miloš Tamajka a predsedovia komisií
Mestského zastupiteľstva odovzdávali
Ceny primátora za rok 2016.
Mesto organizovalo večer v spolupráci so
spoločnosťou Bona Publica zastúpenou
poslancom Matúšom Kromholcom,
pričom návštevníci si užili organizačne
dobre zvládnutý večer s množstvom
zaujímavých
vystúpení.
Laureáti
jednotlivých kategórií boli predstavení
formou vynikajúcich filmových šotov,
ktoré prezentovali ich činnosť a prínos pre
naše mesto. Program obohatili folklórne
súbory Slnečnica a Povoja, tanečníci
Základnej umeleckej školy Piešťany, i
speváčka Karolína Beňačková. Víťazmi
v novej kategórii Čin roka sa stali
dvaja príslušníci Mestskej polície
mesta Piešťany Juraj Božík a Tomáš
Zbroj. Títo dvaja muži zachránili
mladé dievča, ktoré chcelo skočiť
z Krajinského mosta. Osobnosťou
v oblasti ochrany prírody sa stal
známy piešťanský ornitológ Erich
Kubica, ktorý sa dlhé roky venuje
starostlivosti o vtáctvo. Ocenenie za
aktivity v sociálnej, zdravotníckej,
charitatívnej a humanitárnej oblasti
získal Ján Pastorek z organizácie Charita
sociálnej starostlivosti a služieb pre
zrakovo postihnutých občanov okresu
Piešťany. Kultúrnou osobnosťou roka
sa stala Veronika Obertová, ktorá
reprezentovala Slovensko v Bruseli
počas predsedníctva našej krajiny
v Rade Európskej únie. Cenu za
Kultúrny počin roka si odniesla Lívia

Gažová, ktorá iniciovala vytvorenie
dreveného objektu UWO počas
Workshopu. Filantropom roka bol
vyhlásený miestny podnikateľ Dušan
Guľáš, ktorého spoločnosť Respect
Slovakia podporuje mnoho športov a
miestnych talentov, podujatia i športové
kluby. Najobľúbenejším športovcom
sa, na základe ankety obyvateľov
mesta, stal Lukáš Babač. Tréner
plavcov Ján Ballay bol vyhlásený
Zaslúžilým pracovníkom v športe.
K najúspešnejším športovcom v
mládežníckej kategórii sa zaradili
plavkyne Sára Niepelová, Zuzana
Oravcová a Lenka Paulíková,
šachistka Andrea Slabá, vodáci
Michal Jurčo, Samuel Podhradský a
Daniel Rybanský, zástupca lyžovania
na tráve a vode Adam Masár a
rugbista Jakub Klčo. Najúspešnejším
mládežníckym
športovcom
bola
vyhlásená Lýdia Drahovská, ktorá
získala titul slovenskej majsterky
v duatlone. Za najúspešnejšieho
dospelého športovca minulého roka
bola vyhlásená Dominika Navara
Cibulková, ktorá odohrala výbornú
sezónu. Najúspešnejším športovým
kolektívom boli vyhlásené Piešťanské
Čajky, druhé boli dievčatá z Klubu
Vodného póla Kúpele Piešťany, ako tretí
sa umiestnil kolektív mládežníckych
družstiev Tenisového klubu Kúpele
Piešťany. Treba poďakovať poslancovi
Matúšovi Kromholcovi nielen za
vynikajúci nápad združiť všetky
ocenenia primátora mesta do jedného
miesta, ale aj za vynikajúcu realizáciu
galavečera Osobnosť mesta Piešťany.
J.Rais, foto: www.zpiestan.sk

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,
Oddelení sociálnych a školských
služieb 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.
www.piestany.sk

Anton
v Piešťanoch
pamätník
MestoSrholec
plánujemá
participatívny
rozpočet
aj v roku 2017

Ocenili pedagógov
Mesto Piešťany opäť pri príležitosti
Dňa učiteľov ocenilo pedagógov
z miestnych materských a základných
škôl. Dňa 28. marca si ocenenie z rúk
viceprimátora Michala Hyneka
a predsedníčky Komisie pre školstvo
a mládež prevzalo 22 pedagógov.
Ocenenie je určené pre tých
učiteľov, ktorí dosiahli pozoruhodné
a mimoriadne výsledky vo
výchovno-vzdelávacom
procese
– Jana Ademoska, Jana Andelová,
Anton Bolješik, Jarmila Dugátová,
Terézia Hanakovičová, Ľubica
Jakubíková, Jana Korvasová, Anna
Kratochvílová, Edita Kubánová,
Štefánia
Markofová,
Alena
Miklíková, Štefan Orviský, Eva
Petényiová, Emília Pullmannová,
Tatiana Rokašová, Jana Ševčíková,
Darina
Škyrtová,
Marián
Valo, Božena Vavrová, Vlasta
Zelezníková, Mária Zemánková
a Hilda Žambová.
O spríjemnenie podujatia sa svojim
kultúrnym programom postarali
žiaci Základnej umeleckej školy
v Piešťanoch.
eb

Autor diela Pavol Bratranec s primátorom mesta Piešťany Milošom Tamajkom po
slávnostnom odhalení pamätníka Pocta Antonovi Srholcovi.
V pondelok 12. júna 2017 sa na
bývalom Teplickom cintoríne v
Piešťanoch uskutočnil spomienkový
večer pri príležitosti nedožitých
88.
narodenín
významného
rímskokatolíckeho
kňaza
a
saleziána, charitatívneho pracovníka

a zakladateľa resocializačného
zariadenia Resoty v Bratislave
Antona
Srholca.
Súčasťou
spomienky bolo odhalenie diela
PAS - Pocta Antonovi Srholcovi,
ktorého autorom je MgrArt. Pavol
Bratranec.
eb

Kúpalisko Eva vkročilo do svojej ďalšej sezóny - o prevádzku sa opäť starajú piešťanskí vodnopólisti
Už 83. sezónu otvorilo jediné
piešťanské kúpalisko s 50 metrov
dlhým vonkajším bazénom v
pondelok 29. mája 2017. Brány
kúpaliska budú pravdepodobne
pre verejnosť otvorené do konca
septembra.
Kúpalisko Eva ponúka 50-metrový
bazén s teplotou vody 27-28°C,
bazén pre deti s teplotou vody 2728°C, kľudový bazén s masážnymi
tryskami s teplotou vody 34-38°C aj
vodnú šmýkačku. Na začiatku sezóny
prišlo ku komplexnej rekonštrukcii
vnútorných hygienických zariadení.
Počas júla a augusta bude kúpalisko
otvorené od desiatej predpoludním
do devätnástej. V septembri sa
otváracie hodiny skrátia.
Už tradične patrí každé ráno od
siedmej do ôsmej kondičnému
plávaniu. Dospelí zaplatia počas
tejto sezóny za celodenný vstup na

kúpalisko 4,80 eur. Deti do 6 rokov
majú vstup zdarma a vstupné pre
6 až 12 ročných stojí 3,20 eur.
Rovnakú cenu za celodenný vstup

zaplatia dôchodcovia a ľudia s
preukazom ZŤP. Aj v tejto sezóne
platia zľavy po 16,00 hod.: dospelí
– 3,40 eur, deti (6-12 rokov) – 2,20

eur, dôchodcovia – 2,70 eur. Viac
informácií nájdete na webovej
stránke www.kupaliskoeva.sk.
eb, foto: Kúpalisko EVA

Poslanec MsZ Juraj Brna: Prečo som „opäť“ hlasoval „proti športu“

Na zasadnutie mestského zastupiteľstva,
ktoré sa uskutočnilo dňa 26.4.2017 bol
predložený aj bod č. 5 o poskytnutí
30 000 eur pre organizátorov ME
U18 v basketbale v Piešťanoch na
propagáciu mesta cez OOCR.
Ja som dal pozmeňovací návrh,
aby išlo 10 000 eur na propagáciu
a 20 000 eur presunúť do rozpočtovej
položky školy a školské zariadenia
(ŠŠZ). Tento môj kompromisný
návrh podporili len poslanci
Bruncková,
Hudcovič,
Malík
a Kristek, a teda neprešiel. Môj
postoj vychádza zo skutočnosti, že
potreby ŠŠZ, bežné a kapitálové,
sú zhrnuté na štrnástich stranách
A4 formátu. Ako príklad uvádzam:
výmena izolácie potrubia v MŠ 1500
eur, maľovanie kuchýň a skladov 400
eur, oprava komína 2000 eur... Na

tento rok sa podarilo do rozpočtu
mesta (RM) zaradiť aspoň 1 stranu
A4 formátu (je to suma cca 110 000
eur) a 13 strán požiadaviek ostalo stále
nevybavených z dôvodu nedostatku
financií.. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí
sa ma kriticky pýtajú, prečo som
opäť proti športu, keď 30 000 eur je
vlastne „nič“ z celkových 22 000 000
eur RM.
Argumentujem takto: Mesto má
originálne a prenesené kompetencie,
tieto musí zabezpečiť prioritne
každý rok, sú to škôlky, ŠŠZ, je to
povinnosťou zo zákona, ďalej sú tu
mzdy a odvody pre zamestnancov
Mestského
úradu,
Mestského
kultúrneho strediska, Mestskej
polície, Mestskej knižnice, Služieb
mesta Piešťany, zmluvné platby
vyplývajúce z minulých záväzkov
a rôzne bežné výdavky. RM cca 22
miliónov eur je prakticky celý už
1. januára „paušálne“ rozdelený.
Pri tvorbe RM na prvom stretnutí
vlani v novembri bol schodok
v predpokladaných bežných príjmoch
a požiadavkách na bežné výdavky cca
-300 000 eur. Bežný rozpočet musí
byť prebytkový, aby sa zabezpečilo
splácanie úverov, ktoré mesto
čerpalo v minulých obdobiach. Pre
rok 2017 sa počíta so splátkami
starých úverov vo výške 953 104 eur.
Teda „chýbalo“ cca 1 milión eur. Po
šiestich stretnutiach poslancov, ktorí
mali záujem sa dlhých aj nočných
stretnutí zúčastňovať (pozvaní

boli všetci, ale zúčastňovali sa len
7 - 8) a práci poslanca Hudcoviča
obzvlášť, sa podarilo tento schodok
eliminovať a dostať sa do prebytku,
ale len 718 405 eur „škrtaním“
rôznych položiek na celej úrovni
mesta. Teda stále chýba cca 230 000
eur. V tomto kontexte je aj 30 000 eur
veľa pre toho, kto pozná súvislosti
v obsahu RM. Mesto má prioritne
dbať na vytváranie podmienok na
vykonávanie športu pre všetkých
so zameraním na mládež, ale
mládež mesta Piešťany. ME U18
v basketbale sú celoslovenského
významu a tak by mali byť pokryté
z celoslovenskej úrovne. Treba ale
objektívne pripomenúť, že rozpočet
ME U18 majú organizátori pokrytý.
Skúšali, akú vôľu má mesto prispieť.
Prijali by aj 1000, alebo 5000,
15000 eur. Poslanci schválili 30 000
eur. Pre mňa neobstojí argument
o propagácii mesta vo svete za
takú cenu. Vie niekto povedať, kde
boli posledné ME 21 vo futbale,
aspoň štát? A podľa informácií,
mesto Bratislava, kde bude druhá
skupina ME U18 s 16-násobne
väčším RM ako my, nedáva nič.
Som za to, aby sa najskôr riešili
naše bežné a dlhodobo zanedbané
veci (škôlky, ŠŠZ, cesty, verejné
osvetlenie, sociálne zariadenia pre
seniorov, kúpa nevysporiadaných
pozemkov…), a potom môžeme
dávať aj na ME a to nielen basketbalu.
Juraj Brna, poslanec MsZ Piešťany

Školou roka sa už desiatykrát stala Základná škola na Brezovej ulici
Slávnostné oceňovanie úspešných
žiakov a pedagógov piešťanských
škôl pod názvom „Talenty a Škola
roka Piešťan 2016/2017“ sa dňa 28.
júna uskutočnili už po sedemnásty
raz.
V Dome umenia si šikovní žiaci, ale
aj učitelia z jednotlivých základných
škôl, cirkevnej školy, aj základnej
umeleckej školy prevzali medaily
a pamätné listy.
Vyhodnotené boli aj športové
talenty. O titul „Najlepší športovec
roka“ súperilo 12 mladých nádejí zo
šiestich škôl, nakoniec ho na základe
svojich úspechov získali Zuzana
Oravcová a Filip Kičin, obaja zo
Základnej školy na Brezovej ulici.
Siedma základná škola bola zároveň
vyhodnotená ako najaktívnejšia
škola v športe v kategórii nad 250
žiakov. V kategórii do 250 žiakov sa
týmto titulom môže pýšiť Základná
škola F. E. Scherera.
Už tradične bola vyhodnotená aj
súťaž o najkrajší školský časopis.
Tretie miesto obsadila Základná

škola Holubyho, druhé Základná
škola Mojmírova a prvenstvo získal
časopis Základnej školy M. R.
Štefánika. Najlepší výtvarný návrh
na logo Talentov vytvorila tento rok
Nicol Čápková zo Základnej školy
na Holubyho ulici.
Za humánny čin roka boli odmenení
žiaci zo Základnej školy na
Mojmírovej ulici, ktorí podporujú

sirotinec v Keni, ale aj pomáhali
ťažko chorému spolužiakovi.
Školou roka sa už po desiaty raz
stala Základná škola na Brezovej
ulici. Za mimoškolskú činnosť si
ocenenie odniesla Základná škola
F. E. Scherera. O kultúrny program
sa postarali žiaci hudobného
a tanečného odboru zo Základnej
umeleckej školy Piešťany.
eb

Vývoz odpadu v lete
V termíne 1.6.2017 – 31.8.2017
bude zmesový komunálny
odpad zo 110 l, 120 l a 240 l
nádob na odpad fyzických
osôb (obyvateľov) vyvážaný
s frekvenciou 1 x týždenne.
Súčasne si dovoľujeme požiadať
občanov, aby vykladali všetky
zberné nádoby ku každému
vývozu vždy pred 6.00 hod. a
to aj v prípade, že nádoby na
odpad nie sú úplne naplnené.

Krásne okná a balkóny
Piešťanské informačné centrum a
Mestská knižnica mesta Piešťany
vyhlasujú už XV. ročník
tradičnej súťaže O najkrajšie
okno a balkón v kúpeľnom
meste Piešťany. Neváhajte a
zapojte sa do súťaže s vašim
oknom, resp. balkónom, alebo
nám dajte tip na niekoho vo
vašom okolí.
Tipy na najkrajšie okná
a balkóny môžete oznámiť
telefonicky
na
číslach
033/771 96 21 a 033/771 96
22 alebo priamo v Piešťanskom
informačnom centre na Pribinovej
ulici č. 2, prípadne spolu
s fotografiami zaslať e-mailom
na info@pic-piestany.sk. Termín
uzávierky súťaže je 31. augusta
2017. Tešíme sa na vaše podnety!
Piešťanské informačné centrum

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.

Mestská knižnica
Mestská knižnica mesta Piešťany
veľmi aktívne využíva rôzne
dostupné možnosti na podporu
svojich projektov.
Vďaka úspešnosti v rôznych
grantoch môže realizovať množstvo
významných podujatí pre širokú
verejnosť. Pritom nejde len
o podujatia či festivaly.
Jedným z významných projektov
piešťanskej knižnice podporených
z verejných zdrojov v roku 2016 je aj
projekt „Knižnica – zdroj informácií“,
zámerom ktorého bolo zabezpečiť a
rozšíriť rozsah a kvalitu knižničného
fondu, ktorý je nevyhnutný pre

budovanie znalostnej spoločnosti.
Mestská knižnica mesta Piešťany
získala z programu Fondu na
podporu umenia „AKVIZÍCIE
NADOBUDNUTÉ S FINANČNOU
PODPOROU FONDU“ čiastku
5 000 eur, vďaka ktorej mohla
nakúpiť nové knižné tituly. Do
knižničného fondu piešťanskej
knižnice tak pribudlo 549 kníh
zakúpených za túto sumu.
Nové tituly sú určené pre rôzne
vekové, záujmové, vzdelanostné,
sociálne, ba i národnostné skupiny
čitateľov. Ako sa ukázalo, o nové
prírastky v knižničnom fonde je
medzi čitateľmi veľký záujem, čo
bolo účelom celého projektu.
Drahomíra Moretová

Spomienkový let

Airbus A319 leteckej
spoločnosti CSA pristál na
piešťanskom letisku dňa 5.
apríla približne na jednu
hodinu. Spomienkový let na
trase Praha - Piešťany - Brno
sa uskutočnil pri príležitosti
80. výročia otvorenia letiska
Ruzyne, terajšieho Letiska
Václava Havla. Prvé lietadlo,
ktoré totiž na pražskom
letisku 5. apríla 1937 pristálo,
smerovalo z Piešťan.

Petíciu „Za Zelenú cestu“ podpísalo do konca júna viac ako 3500 občanov
Dňa 20. júla 2017 odovzdali
členovia
petičného
výboru
v zložení Marián Kališ, Vladimír
Jankech a Dušan Knap do
podateľne Ministerstva dopravy
a výstavby SR podpisové hárky
petície „Za Zelenú cestu“.

Cieľom tejto občianskej iniciatívy
je urýchliť proces zmeny štyridsať
rokov nefunkčnej železničnej trate
Piešťany – Vrbové na cyklodopravnú
trasu.
Petičná akcia odštartovala 29.4.2017
hromadnou cyklojazdou po ceste II.

triedy číslo 499 na trase Piešťany
– Vrbové. Do 30. júna petíciu
podpísalo 3585 občanov. 2710
signatárov podpísalo petičné hárky
fyzicky, 875 občanov využilo online
možnosť.
Dušan Knap, info@itur.sk

Výhercovia súťaže
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu
Piešťany oceňovalo v Zariadení
sociálnych služieb Domum výhercov
súťaže o Najobľúbenejšieho predajcu
Nota Bene.
Súťaž prebiehala od 1. júna do 15.
júna 2017. Do súťaže nám prišlo
1340 hlasov. Na prvom mieste sa
umiestnil predajca Jozef s číslom 187,
ktorý bol podporený 794 hlasmi.
P. Jozef bol odmenený nákupnou
poukážkou v HM Tesco vo výške 70
eur. Na druhom mieste sa umiestnila
predajkyňa Helena s číslom 221,
ktorú podporilo 267 hlasujúcich.
P. Helena bola odmenená nákupnou
poukážkou v hodnote 50 eur. Na
treťom mieste skončil p. Marián
s číslom 29 s počtom hlasov
259. P. Marián bol odmenený
nákupnou poukážkou v hodnote
30 eur. Najaktívnejším predajcom
za rok 2017 sa stal p. Jozef 187 a bol
obdarovaný nákupnou poukážkou
v hodnote 50 eur. Organizátori
obdarovali vecnými cenami aj troch
hlasujúcich. OZ Pomoc ohrozenému
dieťaťu Piešťany v spolupráci
s Mestom Piešťany – Zariadením
sociálnych služieb Domum realizuje
projekt „Predaj časopisu Nota Bene“
už jedenásty rok. Projekt v roku
2017 podporilo Mesto Piešťany
a Trnavský samosprávny kraj. Aj
vďaka ich podpore môžu aktívnym
spôsobom riešiť svoju sociálnu
a finančnú situáciu občania, ktorí
sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
situácii.
Marcela Vrbová

Info OO PZ Piešťany
V súvislosti s opakujúcimi sa
prípadmi podvodného konania na
senioroch, pri ktorých páchatelia
žiadajú od seniorov peniaze na
rôzne účely, žiadame seniorov
o zvýšenú opatrnosť, žiadame ich
aby neodovzdávali peniaze cudzím
osobám a taktiež aby si informácie
overovali u svojich príbuzných.
Zároveň žiadame seniorov, aby si do
bytu resp. domu nevpúšťali cudzie
osoby.
V súvislosti s prebiehajúcou letnou
turistickou sezónou a zvýšenou
hustotou v cestnej premávke žiadame
občanov o zvýšenú opatrnosť
v cestnej premávke. Vodičov
motorových
vozidiel
žiadame
o zvýšenú opatrnosť voči chodcom
a cyklistom. Cyklistov a chodcov
žiadame o rešpektovanie predpisov
v cestnej premávke, o používanie
reflexných prvkov za zníženie
viditeľnosti a zvýšenú opatrnosť
v cestnej premávke.
Štefan Plášek

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany (1. časť)

Milí Piešťanci, cestovný ruch je pre
naše mesto dlhodobo významným
faktorom rozvoja, preto sme sa
rozhodli postupne vás informovať
o tejto problematike. Dnes
začíname
s
predstavením
oblastnej organizácie cestovného
ruchu (OOCR) Rezort Piešťany,
ktorá má za úlohu zastrešovať
aktivity na podporu cestovného
ruchu v Piešťanoch a okolí.
Oblastná organizácia cestovného
ruchu (OOCR) Rezort Piešťany
je samostatná právnická osoba,
ktorá bola v Piešťanoch založená
na základe Zákona č. 91/2010
o podpore cestovného ruchu už

v roku 2012. V súčasnosti sú jej
členmi štyri samosprávy - mesto
Piešťany, obce Moravany nad
Váhom, Veľké Orvište a Ostrov.
Z podnikateľských subjektov sú to
Slovenské liečebné kúpele Piešťany,
Hotel Park, Mediccal wellness
hotel Máj a Zuckmann Villa.
Členstvo je dobrovoľné. Výhody,
ktoré z neho plynú spočívajú v
propagácii na veľtrhoch cestovného
ruchu, na webovej stránke Rezortu
i v propagačných materiáloch,
v zahrnutí miestnych atrakcií,
kultúrnych, spoločenských i športových
podujatí, ubytovacích, stravovacích
a iných kapacít do ponuky
produktov CR, v ich marketingovej
podpore,
v
spolufinancovaní
rôznych športových a kultúrnych
aktivít, v budovaní infraštruktúry,
organizovaní vzdelávacích aktivít,
inovácii tradičných i tvorbe nových
produktov
cestovného
ruchu.
Napriek relatívne krátkej histórii
našej organizácie sa nám postupne
darí napĺňať tieto ciele. Výrazným
limitom v tomto úsilí sú personálne
a finančné obmedzenia. Veď Rezort
má doteraz len jedného plateného
zamestnanca, riaditeľa OOCR.
O niečo lepšia situácia je v ostatnom
čase vo finančnom zabezpečení

činnosti. Zatiaľ čo v prvých rokoch
sme od našich členov získali
príspevky vo výške len asi 45 tisíc
eur, v tomto roku by to malo byť
už viac ako 200 tisíc. Významná je
i pomoc štátu na rozvoj cestovného
ruchu. Ten poskytuje Rezortu
dotácie vo výške viac ako 40 tisíc eur
ročne. Vzhľadom na rast členských
príspevkov by sa už nasledujúci
rok aj tieto mali podstatne zvýšiť.
Ide o nemalé prostriedky. Ich
použitie je preto oprávnene prísne
sledované jednotlivými členmi
našej organizácie, dozornou radou
i volenými zástupcami v poslaneckých
zboroch. Informácie o ich použití si
však zaslúžia poznať aj občania nášho
mesta. Tejto problematike sa preto
budeme venovať v nasledujúcom čísle
tohto periodika.
RNDr. Peter Tremboš, PhD.,
predseda predstavenstva OOCR
Rezort Piešťany

Výtvarníčka Naďa Mikolášiková - Ábelová oslávila jubileum výstavou

52. Piešťanské hry

Už 52. ročník Piešťanských hier sa
uskutočnil 14. júna na futbalovom
štadióne. Už tradične si na nich
žiaci miestnych základných škôl
zmerali sily vo viacerých športových
disciplínach – skok do diaľky, hod,
beh na menšie aj väčšie vzdialenosti
či štafeta.

Kreslili indické bájky

Tretí ročník výtvarnej súťaže Indické
bájky očami slovenských detí
zorganizovalo občianske združenie
Spoločnosť
Slovensko-indického
priateľstva v spolupráci s Mestským
kultúrnym
strediskom
mesta
Piešťany pod záštitou indického
veľvyslanca Jeho excelencie Param
Jit Manna. Ocenenia odovzdali
Anna Galovičová a Ivan Málek,
podujatie
moderoval
Mário
Nikolini. Na oceňovaní predviedol
jogové cvičenia piatak Martin
Křen z Moravian nad Váhom a na
hudobnom nástroji sitara zahral
Zdeněk Hladík z ČR. Zástupca
primátora Martin Valo pozdravil
hostí v Piešťanoch, prítomné
deti s rodičmi z Oravy, Považskej
Bystrice, Trenčína, Trnavy, či
Piešťan. Medzi ocenenými bol aj
žiak piatej základnej školy Filip
Hruška z Mojmírovej ulice.

Športiáda seniorov

V deň narodenín jej dcéra zorganizovala vernisáž výstavy. Piešťanská výtvarníčka Naďa Mikolášiková – Ábelová
vystavuje svoj Recykel 4 v Dome umenia do polovice augusta. Na výstave nájdete približne 50 obrazov a plastík.
Pre výtvarnú tvorbu Nadi Mikolášikovej – Ábelovej sú typické kombinácie maľby a použitia rôznych zaujímavých
predmetov. Na časti jej najnovších diel je vidno zmenu v jej tvorbe. V súčasnosti sú pre jej maľby typické geometrické
tvary, kombinácie farieb bielej a zemitých odtieňov červenej, hnedej i presun plastických prvkov a rôznych drobných
predmetov z plochy obrazu na ich rámy. Umeleckú výstavu si môžete pozrieť do 13. augusta v Dome umenia. eb

V utorok 13. júna sa uskutočnilo
pokračovanie obľúbeného podujatia
s názvom Športiáda seniorov. Jej
cieľom bolo zaktivizovať seniorov
starších ako 50 rokov v Piešťanoch
a okolí a poukázať na dôležitosť
pohybu, športu, ale aj tréningu
pamäte
rôznymi
športovými
súťažami a zábavnými hrami.
Podujatie sa uskutočnilo v nových
priestoroch AkSen – aktívny
senior na Sládkovičovej ulici 11 v
Piešťanoch.

Mesto Piešťany pripravilo pre občanov nový informačný kanál „V obraze“
Mobilná aplikácia „V Obraze“
je určená pre mobilné telefóny
s operačným systémom Android
aj iOS a mala by posunúť
informovanie obyvateľov o krok
vpred.
Mobilná aplikácia „V Obraze“
bude
šikovným
pomocníkom
pre každého, kto chce byť stále
informovaný, chce sledovať čo
sa deje v jeho okolí, skrátka chce
byť v obraze. Je to novinka ktorá
zvyšuje informovanosť obyvateľov
a pozitívne ovplyvňuje aj niektoré
procesy v meste.
Jej prostredníctvom je možné
ovplyvniť návštevnosť kultúrnych
akcií, zlepšiť krízové riadenie
v meste a v neposlednej miere

sa po jej zavedení očakáva vyššia
účasť obyvateľov, zvlášť obyvateľov
mladšej generácie, na voľbách
a referendách.
Aplikácia
prenáša
prehľad
aktualít z webového sídla, či
upozorňuje na novo vložené správy
notifikáciami.
Občania
sa
včas
dozvedia
o
pripravovaných
kultúrnospoločenských
podujatiach,
športových
aktivitách, úradných
oznamoch, dôležitých správach
ako napr. o prerušení dodávok
energií, dopravných obmedzeniach
a uzáverách komunikácií ako aj
poplašných správach v prípade
prírodných katastrof (povodne,
veterné smršte), resp. inom

ohrození ich zdravia alebo majetku.
Jednotlivé správy budú zoradené
chronologicky a aplikácia bude
umožňovať nastavenie konkrétnych
položiek, t.j. ich zapnutia alebo
vypnutia.
V aplikácii bude možné pohodlne
sledovať :
• Správy
• Kultúrne a športové akcie
• Fotogalérie
• Úradnú tabuľu
Aplikáciu
považuje
vedenie
mesta za ďalší krok k zlepšeniu
komunikácie medzi mestom a jeho
obyvateľmi.
Peter Mihalik, vedúci Odd. IT a
majetkových služieb

Festival GRAPE hlási rekordný počet zahraničných interpretov

Piešťanské letisko bude od 11.
do 12. augusta dejiskom ôsmeho
ročníka festivalu Grape, na ktorom
sa predstaví 80 interpretov, z toho
rekordných 19 bude zo zahraničia.
Headlinermi sú britskí Two
Door Cinema Club, Tom Odell,
Metronomy, nemecký projekt
Moderat, príde aj nórska speváčka
Aurora, americkí Cigarettes After
Sex, Little Huricane a Zola Jesus.
V programe dvoch festivalových
dní figurujú i The Naked And
Famous z Nového Zélandu,
austrálska skupina The Temper
Trap a Dirtyphonics z Francúzska.
„Sú to všetko veľké mená, sme
veľmi radi, že sa ich podarilo
dotiahnuť na Slovensko. Tento
rok máme najviac kapiel, je to
najsilnejší aj najdrahší line-up,
aký sme kedy mali,“ uviedol
pre TASR Ján Trstenský, jeden
z hlavných organizátorov festivalu,
na ktorom českú hudobnú scénu
zastúpi so špeciálnym hiphopovým koncertom Vladimir 518.
Aktuálny Grape, ktorý ponúkne

koncerty na piatich veľkých pódiách
(hlavný open-air stage + štyri stany),
sa môže pochváliť aj rekordným
predpredajom vstupeniek. Ten
spustili vlani v decembri a za
prvý deň sa predalo 6000 lístkov,
pričom kapacita letiska je 20 000
návštevníkov. „Posledné dva roky
sme boli vypredaní a tento rok
to vyzerá, že vypredáme znova,“
doplnil s tým, že organizátori
nemienia kapacitu navyšovať, chcú
udržať Grape v kategórii úspešných
malých európskych festivalov.
Z domácich interpretov vystúpia
v Piešťanoch na letisku Billy
Barman, Korben Dallas, Bez Ladu
a skladu, Katarzia, Fallgrapp, Puding
Pani Elvisovej, Malalata, Saténové
Ruky, Bulp, Talkshow a mnohí ďalší.
Festival s cieľovkou od 18 do 30
rokov však nebude len o hudbe,
návštevníkov láka na viacero
zážitkov. Súčasťou programu je
stand-up comedy, vedomostný
kvíz, workshopy, na ktorých
sa záujemcovia môžu naučiť
napríklad písať blogy a fotografovať.

K dispozícii bude športová
zóna posilnená o pumtrack.
Pripravená bude gastro zóna či
letný urban market. „Dávame si
záležať na jedle a občerstvení, opäť
budeme spolupracovať so známymi
reštauráciami.
Nerobíme
iba
s klasickými stánkarmi, snažíme
sa na festivale doviezť reštaurácie,
aby tam bolo kvalitné jedlo,“
dodal Trstenský ku gastro zóne,
v ktorej nebude chýbať vegánska,
vegetariánska či ázijská kuchyňa.
Novinkou má byť tribúna, ktorú
postavia vedľa hlavného pódia, aby
si diváci pri sledovaní koncertov
mohli aj sadnúť. Novou ohlásenou
atrakciou je ruské kolo, takže si
návštevníci budú môcť pozrieť
areál aj z výšky. Ďalšou špecialitou
na Grape, ktorá je na festivaloch
v zahraničí bežnou záležitosťou,
sú rozdelené záchody na mužské
a ženské. V stanových mestečkách
budú ako vlani k dispozícii
dvojmiestne a päťmiestne party
stany.
Text a foto: TASR

Mária Kráľovičová „90“

V mesiaci jún oslávila významné
životné jubileum, 90 rokov, čestná
občianka Piešťan, úspešná slovenská
herečka Mária Kráľovičová. Počas
svojej bohatej kariéry stvárnila
vyše
štyristo
divadelných,
filmových a televíznych postav a
tiež obrovské množstvo postáv v
rozhlase. Je národnou umelkyňou,
dvojnásobnou laureátkou štátnej
ceny, nositeľkou Radu Ľudovíta
Štúra I. triedy a držiteľkou
ďalších významných kultúrnych
ocenení. S hercami Slovenského
národného divadla, v ktorom
pôsobí vyše 70 rokov, často
účinkuje aj na javisku Domu
umenia v Piešťanoch. Ako sama
vraví, za svoju životnú energiu,
zdravie a radosť zo života vďačí
piešťanským kúpeľom. K životnému
jubileu jej srdečne blahoželáme!
Viac na: www.kniznica.sk/region-aodkazy/
D. Moretová

Dni detskej knihy
V dňoch 10. až 12. apríla sa po
niekoľkých rokoch v Piešťanoch
uskutočnil festival Dni detskej
knihy.
Išlo o 34. ročník tohto projektu
a organizátormi boli tentokrát
Mestská knižnica mesta Piešťany
spolu s Bibianou, medzinárodným
domom
umenia
pre
deti
a Slovenskou sekciou IBBY.
Festival sa konal pod záštitou
primátora mesta Piešťany Miloša
Tamajku.
Mestská knižnica mesta Piešťany
sa na projekte úspešne podieľala už
v rokoch 1993 a 2001.
Pre návštevníkov festivalu bol opäť
pripravený zaujímavý program,
v rámci ktorého sa uskutočnilo
mnoho stretnutí s významnými
slovenskými spisovateľmi, ilustrátormi,
vydavateľmi a ďalšími tvorivými
pracovníkmi, ktorí svoju tvorbu
zasvätili tvorbe pre deti.
Festival sa konal na rôznych miestach
v Piešťanoch aj okolí.
eb
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