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Peter Demko z piešťanského pivovaru ŽiWell získal najvyššie ocenenie od Asociácie malých nezávislých pivovarov. V každoročnej súťaži ho spomedzi všetkých sládkov ocenili ako najlep-
šieho. Asociácia združuje viac ako 70 slovenských minipivovarov. O príbehu (nielen) piešťanského piva sme sa so sládkom roka porozprávali – pri pive. 

 / Ako sa človek dopracuje k ocene-
niu Sládok roka?

Potrebuje mať veľkú hubu. (smiech) 
Je to trocha komplikovanejšie. Základ je 
variť pivo vysokej kvality a rozumnej 
produkcie. To by však samo o sebe ne
stačilo. Musím mať aj reputáciu medzi 
jednotlivými remeselnými pivovarmi a 
ich sládkami. Je veľmi dôležité, ako ťa 
akceptujú a rešpektujú v tejto komunite. 

 / Dnes teda na úspech nestačí iba 
kvalita, ale podstatná je aj vlastná 
prezentácia?

Sú mnohí, od ktorých sa mám ešte čo 
učiť. Sám o sebe by som nepovedal, že 
som najlepší sládok na Slovensku, ale 
bolo o mne v poslednom čase veľa počuť 
a veľmi dobré meno má aj náš pivovar. 
Ak si niekto myslí, že varí dobré pivo a 
nepotrebuje reklamu, veľmi sa mýli. Bez 
dobrej reklamy je dnes veľmi ťažké 
uspieť. 

 / Kedy Slováci objavili chuť remesel-
ného piva a stala sa z neho móda? 

Veľká pivná revolúcia bola pred 
dvadsiatimi rokmi v USA, kde bolo veľa 
nadnárodných pivovarov a málo lokál
nych. Avšak úpadok nebol taký drama
tický ako u nás. Na Slovensku z pivných 
veľmocí zostala iba jedna fabrika s ne
kvalitným pivom pre celú Európu. Nikto 
neprežil, zostali len dva malé pivovary. 
Pred piatimi rokmi prišlo oživenie a za

čali vo veľkom vznikať remeselné pivo
vary. 

 / Dá sa povedať, že vy ste sa chytili 
hneď v prvej vlne, ŽiWell je na trhu už 
päť rokov.

To je doteraz naša výhoda. Myslím si, 
že v súčasnosti zažíva Slovensko vrchol v 
móde malých pivovarov. Je to aj vďaka 
tomu, že ľudia majú viac peňazí, a tak 
radi siahnu po kvalitnom pive. Myslím 
si, že postupne na trhu zostanú len tí 
najlepší a menej kvalitné pivovary za
niknú. Tí, čo začínajú teraz, majú nároč
nú cestu pred sebou – od získania distri
bučnej siete, dobrej povesti až po zákaz
níka. 

 / Čo všetko musí spĺňať malý pivo-
var, aby sa stal úspešným? 

Základom je variť kvalitné pivo a za
chovať kontinuitu kvalitnej výroby. Ob
čas sa stane, že kvasnice zle zafungujú a 
várka extrémne dobrého piva je o niečo 
slabšia. Toto všetko spotrebiteľ, samo
zrejme, pocíti. Ak sa to stane raz, dva 
razy, je to tolerovateľné, ale ak sa to opa
kuje, pivovar príde veľmi rýchlo o svoju 
reputáciu.

 / Premýšľaš aj nad novinkami alebo 
sa pivovar musí držať svojich osved-
čených pív?

Trh s pivom očakáva, že sládok príde 
s novými druhmi a chuťami. V štan

dardnej ponuke máme 4 až 5 pív, ktoré 
robíme stále. Tie predávame aj mimo 
Piešťan. Raz do mesiaca pripravíme špe
ciality, napríklad navaríme tisíc litrov 
unikátneho piva. Predáme ho mimo 
mesta podnikom, ktoré takéto nové pivá 
vyhľadávajú. Do Piešťan sa často ani ne
dostanú.

 / Na akom pive aktuálne pracuješ?
Bude to špecialitka. Vyvíjam Marsh

mallows pivo.
 

 / Odkiaľ sa vzal nápad pridávať do 
piva sladkosti? 

Fantázia. Bude veľmi zaujímavá vec 
dať marshmallows do tohto štýlu piva. V 
minulosti ich pridávali do ťažkých tma
vých pív. Sládok musí byť kreatívny a po 
čase si už vytvorí cit tak, aby to bolo aj 
chuťovo zaujímavé.

 / Vie ťa ešte pivo v niečom prekva-
piť? 

Baví ma kombinovať rôzne druhy 
chmeľov. Pridávam koreniny, čaje, ovo
cie, zeleninu. Existuje nekonečné množ
stvo možností, ale všetko si musíš pre
myslieť. Varenie piva je alchýmia a veľká 
výzva pre sládka. (smiech)

 / Udrží sa pivo z takýchto pokusov v 
predaji alebo sú to jednorazovky?

Varil som pivo so stopercentnou 
broskyňovou šťavou iba na ochutnávku 

a už ho máme druhý rok v ponuke. Nie
kedy ani nevieš, ako vytvoríš trend, ale je 
to často aj naopak. Skúšali sme naprí
klad variť pivo z vody z Lúky, ktorá je 
oproti piešťanskej vode veľmi mäkká. 
Očakávania boli veľké, no nenaplnili sa.

 / Dnes sa snažia lokálni výrobcovia 
zužitkovať najmä suroviny od miest-
nych dodávateľov. 

Na varenie piva používame overenú 
piešťanskú vodu. S chmeľom je to už 
komplikovanejšie, pretože na Slovensku 
sa pestujú iba dva druhy. Vozíme ho z 
Nového Zélandu aj z Anglicka. Podob
ne, slad máme nielen slovenský, ale tiež 
belgický a anglický. Ak sú však lokálne 
suroviny na výrobu piva dostupné v po
žadovanej kvalite, berieme ich. 

 / Čo všetko sa deje pri varení piva? 
Ľudia mávajú predstavu, že sládok sa 
celý deň iba nalieva pivom a z práce 
ide na mol.

(Smiech) Pravda je taká, že pivo po
čas prípravy musíš stále ochutnávať. Slá
dok musí zmerať určité parametre. Pod
ľa chuti, vône a vzhľadu vie, či je pivo už 
dokončené. Preto raz za deň robí ochut
návku – nie do pollitrákov, ale do deco
vého pohárika, pričom si dá iba jeden 
glg a zvyšok vyleje. Najmä v koncových 
fázach zrenia piva musí sládok ustrážiť 
mnoho vecí, aby pivo chutilo. Sládkom 
sa počas pracovnej doby dáva fúkať, pre

tože ak sa opiješ, spravíš zlé pivo. 

 / Čo ťa priviedlo k pivovarníctvu a 
aké boli tvoje začiatky?

Snažil som sa alkoholizmus zakryť 
koníčkom a nóbl prácou. (smiech) Mám 
rád pivo už od študentských čias. Keď 
sme otvárali ŽiWell, remeselné pivovary 
neboli a my sme chceli predávať takéto 
pivo. Začali sme s varením, sme tu a sme 
veľmi spokojní a hrdí na to, čo sme vy
budovali. 

 / Obľubujú ľudia viac ležiaky alebo 
vrchné kvasené pivá typu IPA?

Navariť ležiak je náročnejšie. Základ
ný rozdiel je v tom, aký typ kvasníc sa 
použije. Všetky ležiaky sú zo spodného 
kvasenia. Pivo musí ležať dlhšie a jeho 
chuť závisí od chuti sladov. Tu sa všetko 
sústredí na sladové telo. Zahraničné ale
bo americké pivá sú jednoduchšie na 
prípravu. Stačí ich dobre navoňať, pridať 
veľa chmeľu. Urobiť dobrý ležiak si preto 
vyžaduje skúsenosti a príprava trvá nie
koľko týždňov. Vrchné kvasené pivá sú 
ale drahšie práve pre veľké množstvo 
chmeľu. 

 / Čo pijú Piešťanci častejšie?
Paradoxne, v Piešťanoch idú ležiaky 

a, naopak, mimo regiónu ich vyvážame 
výrazne menej.

Rasťo Piovarči

Sládok roka Peter Demko varí pivo z marshmallows

Krátke gace

Hoci to znie neuveriteľne, hráči v 
dychovke aj tvrdí rockeri majú niečo 
spoločné – ani jeden nesmie nosiť 
krátke nohavice.

Krátke nohavice alebo krátke gace, 
ako sa hovorí v Piešťanoch, sú na pó-
diu faux pas. Niečo, čo vás navždy 
diskvalifikuje v hudobnej brandži.

Inak si muzikant môže dovoliť sko-
ro všetko. Môže si obliecť trblietavé 
sako alebo sa ovešať korálkami ako 
vianočný stromček. Môže nosiť sl-
nečné okuliare aj v úplnej tme a, čo je 
prekvapujúce, nikto ho nepovažuje za 
idiota. Len nie kraťasy.

V histórii popmusic sú známe len 
dva prípady muzikantov v krátkych 
nohaviciach – Paľo Habera a Angus 
Young z AC/DC.

U Paľa to považujeme za hriech 
mladosti. V tých časoch chcel žen-
skému svetu ukázať, aký je samec. 
Neskôr pochopil, že tadiaľ cesta neve-
die, a odstrihnuté rifle zamkol do tre-
zoru. Vyťahuje ich už len raz za čas, 
keď sa fotí na charitatívny kalendár.

Angus Young je iný prípad. Na svo-
jom imidži pracuje už 45 rokov, niečo 
mu môžeme odpustiť. Okrem toho 
jeho pesničky sa na rozdiel od Haberu 
dajú počúvať.

Inak, na svete niet idiotskejšej 
kombinácie ako muzikant a krátke 
gate. Každý hudobník, ktorý má v 
sebe aspoň štipku sebaúcty, si musí 
uvedomiť, že publikum nie je zvedavé 
na jeho rachitické biele končatiny. Ani 
keby bolo 40 °C v tieni.

Toto pravidlo platí, samozrejme, 
iba pre mužov. Taká Lady Gaga má 
dovolené ukázať, čo len chce. Niekedy 
aj všetko.

Peter Remiš
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Letisko má charterové spoje, nájde aj investora?

Na prírodné kino dali 45-tisíc eur

Oprava Kolonádového 
mosta sa začne v júni

Mesto doteraz hľadalo odborníka, 
ktorý zabezpečí technický dozor na 
stavbe. Rekonštrukčné práce, kto-
ré čiastočne obmedzia pohyb ľudí 
po Kolonádovom moste, sa začnú 
až po 10. júni, keď sa v Piešťanoch 
uskutoční Stretnutie ministrov spra-
vodlivosti Vyšehradskej štvorky. In-
formovala o tom prednostka mest-
ského úradu Denisa Bartošová. 

Oprava funkcionalistickej pamiat-
ky bude stáť približne 1,7 milióna eur 
a potrvá 15 mesiacov. Mesto sta-
vebné práce financuje z dotácie od 
ministerstva kultúry a z úverových 
zdrojov. Počas rekonštrukcie bude z 
mosta presťahovaná socha Ľudovíta 
Wintera, zrejme na Kúpeľný ostrov.

mar

Piešťany sú jedným z piatich slovenských miest, odkiaľ môžu dovolenkári v lete cestovať do exotických destinácií. Od konca mája do 
začiatku októbra vybaví letisko dva charterové spoje týždenne. Aby sa dostalo z červených čísel, musí nájsť záujemcov o prepravu tova-
ru aj strategického investora.

Zástupcovia Trnavského samo
správneho kraja (TTSK), ktorý je 
najväčším akcionárom Letiska Pieš
ťany, rokovali s predstaviteľmi bližšie 
nekonkretizovanej firmy. Tá podľa 
predsedu TTSK Jozefa Viskupiča 
 aktuálne pôsobí na iných letiskách za 
horších ekonomických podmienok. 
„Chceli by sa presťahovať a celú svo
ju výrobu a servis presunúť do Pieš
ťan,“ povedal župan po otvorení mo
dernizovanej príletovej haly. Letisko 
do nej investovalo viac ako 200tisíc 
eur z úverových zdrojov.

Ďalších 45tisíc eur stáli stavebné 
úpravy odletovej haly, kde za tieto 
peniaze vznikol okrem iného detský 
kútik. Ten je spolu s parkovaním 
zdarma a dobrou dostupnosťou z ce
lého západného Slovenska jednou z 
výhod, ktoré piešťanské letisko po
núka dovolenkárom. Prví z nich od
leteli do tureckej Antalye a egyptskej 
Hurgady koncom mája. Do Piešťan 
prišli z nitrianskeho, trenčianskeho 
aj žilinského regiónu. „Nemusíme sa 
báť dopravnej zápchy pred Bratisla
vou ani pod Strečnom,“ povedal je
den z cestujúcich, ktorý predtým 
podľa vlastných slov lietal s rodinou 
na dovolenku z Bratislavy alebo Po
pradu.

„Hľadali sme alternatívy, ako 
uľahčiť cestujúcim výber dovoleniek. 
Piešťany boli dobrá voľba, pomohli 
sme klientom z Považia. Stretli sme 
sa s dobrými ohlasmi, ľudia to priví
tali s nadšením, preto si myslím, že 

piešťanské letisko má potenciál do 
budúcnosti,“ povedal Roman Berkes, 
konateľ cestovnej kancelárie Happy 
Travel, ktorá charterové lety z Piešťan 
prevádzkuje. Zájazdy sa podľa jeho 
slov predávajú dobre: „Sme radi, že 
prvé sú predané a dúfame, že záujem 
bude narastať.“

Na prvý charterový let do Antalye 
nastúpilo viac ako dvesto cestujú
cich. Len do tejto destinácie zamieri 
počas letnej sezóny spolu 19 spojov. 
Celé leto bude charterová linka pre

mávať aj do Hurgady. To znamená 
nie koľko násobný nárast počtu odba
vených cestujúcich oproti predchá
dzajúcemu roku, keď služby piešťan
ského letiska využilo približne 700 
ľudí.

Letisková spoločnosť sa však iba 
vďaka tomu z červených čísel nedo
stane. „Dlhodobá udržateľnosť letis
ka je možná vďaka rozloženiu na ci
vilné lety, cargo a firmy, ktoré budú 
pôsobiť v okolí letiska,“ povedal žu
pan Viskupič a dodal, že informácie 

o spomínanom investorovi bude 
možné zverejniť čoskoro. „Okrem 
pristávacej plochy má letisko iné po
zemky, ktoré sa dajú využiť aj inak 
než v súvislosti s lietaním.“ Infraš
truktúra letiska môže byť podľa jeho 
slov zaujímavá pre automobilové zá
vody v Trnave a Nitre, ale aj pre ne
meckého výrobcu vozidiel Porsche, 
ktorý v neďalekej Hornej Strede plá
nuje výstavbu technologického cen
tra.
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Peniaze z mestského rozpočtu pôjdu na opravu pódia a nákup sanitárneho kontajnera s toaletami. Na májovom zasadnutí zastupiteľstva 
o tom rozhodli mestskí poslanci. 

Dobrovoľnícke brigády sa v prí
rodnom kine konajú každú druhú so
botu, najbližšia bude 8. júna dopolud
nia. „Nemám odvahu sľúbiť žiadny 
termín, ale viem povedať, že robíme 
všetko preto, aby to bolo,“ odpovedal 
primátor Peter Jančovič na otázku, či 

si prví diváci užijú premietanie pod 
holým nebom už v priebehu začínajú
ceho leta. Samospráva podľa jeho slov 
spolupracuje na znovuotvorení tohto 
priestoru s dobrovoľníkmi. Časť pe
ňazí z mestskej kasy preto pôjde aj na 
odborné stolárske práce.

„Teší ma, že o brigády v prírod
nom kine majú v posledných mesia
coch veľký záujem najmä mladí – 
skauti a študenti gymnázia. Po roz
hrnutí štrku v hľadisku postupne 
osádzame lavice a vďaka sponzorom 
dáme vyrobiť betónové pätky, ktoré 

boli poškodené,“ zhrnul iniciátor ob
novy prírodného kina Michal Fiala. 
O termíne možného otvorenia taktiež 
nechcel špekulovať, ale diskusia o 
dramaturgii prírodného kina by sa 
podľa jeho názoru už mohla začať.
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Piešťanskí hádzanári sa 
lúčia s extraligou

V závere úspešnej sezóny prišla 
prekvapujúca správa: Piešťany ne-
budú pokračovať v najvyššej hádza-
nárskej lige. Po zápase, v ktorom há-
dzanári MHK Piešťany na domácej 
palubovke tesne podľahli súperom 
z ŠKP Bratislava, o tom informovali 
zástupcovia klubu.

Piešťanským hádzanárom sa 
počas uplynulého roka podaril malý 
zázrak. Ako nováčik Slovnaft Hand
ball Extraligy dokázali už v úvode 
sezóny poraziť majstrovský Prešov 
a po ďalších víťazstvách im neskôr 
len tesne ušla účasť v semifinále. Po 
prehre s ŠKP Bratislava 28:30 obsa-
dili konečné 7. miesto a aj napriek 
úspešnej sezóne funkcionári ozná-
mili, že nebudú ďalej pokračovať.

„V extralige končíme, pretože sme 
nedostali výnimku ohľadom povin-
nej účasti dorasteneckých družstiev 
v súťažiach,“ povedal tréner Martin 
Nedorost. Ďalším dôvodom je pod-
ľa jeho slov nedostatočná podpora 
mesta: „Nenašli sme spoločnú reč 
o tom, akým spôsobom by sme mali 
fungovať.“ Dodal, že problémom je aj 
vyťaženosť Diplomat arény, kde há-
dzanári nemôžu trénovať viac než 
dvakrát týždenne. „Náš šport nie je 
zlúčiteľný s basketbalom. Pokiaľ ne-
bude hala, bude sa v Piešťanoch veľ-
mi ťažko pôsobiť.“

O piešťanských hráčov majú zá-
ujem iné extraligové družstvá. Aj 
preto s veľkou pravdepodobnosťou 
nebudú Piešťany pokračovať ani v 
1. lige.

Zápas s ŠKP Bratislava bol mi-
moriadne emotívnym pre brankára 
Piešťan Jozefa Kapšu, ktorý bol po-
čas tejto sezóny najstarším hráčom 
extraligy a mal obrovskú zásluhu na 
tom, že tunajší klub bol v uplynulej 
sezóne úspešný. Jeho spoluhráči aj 
fanúšikovia mu zagratulovali k blí-
žiacim sa 65. narodeninám.
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Obedy zadarmo budú stáť mesto 429-tisíc eur, 
peniaze vezme z daní obyvateľov 
Radnica musí na obedy zadarmo vyčleniť zo schváleného rozpočtu sumu 429-tisíc eur. Poslanci návrh odsúhlasili. 

Okrem peňazí vyčlenených na sa
motné obedy treba vyriešiť aj zabez
pečenie a prípravu jedál. Najvyššiu 
položku zhltne rekonštrukcia jedálne 
v Základnej škole F. E. Scherera, kde 
sa ráta s investíciou viac ako 220tisíc 
eur. Mesto musí zakúpiť potrebné vy
bavenie aj pre ostatné jedálne a pre
vádzky musí obsadiť personálne. 

Zmenu rozpočtu schválili poslanci 
na svojom májovom zasadnutí. Sumu 
429tisíc eur vyčlenili na zabezpeče
nie obedov zadarmo v materských a 
základných školách. Od januára im to 
nariaďuje nový zákon. Po novom tak 
k súčasným stravníkom pribudne 
ďalších 350 detí. 

„Sumy na jednotlivé úpravy, ktoré 
musíme spraviť v súvislosti s obedmi 
zadarmo, sú cenníkové. Je teda mož
né, že vysúťažíme nižšie ceny za služ
by, ale nepôjde o závratnú sumu,“ 
uviedol poslanec mestského zastupi
teľstva Andrej Klapica. Vyslovil oba
vu, že aj po rekonštrukcii jedální a 

kuchýň môže nastať situácia, keď ro
dičia detí nebudú mať o obedy záu
jem. „Myslím si, že nie sú to veľmi 
dobre použité peniaze, pretože väčši
na detí nechodí na obedy nie preto, že 
by na ne nemali peniaze, ale preto, 
 lebo sa stravujú doma,“ doplnil. 

Problémy podľa poslancov môžu 
nastať aj vtedy, ak rodičia dieťa z 
 obedu neodhlásia pre chorobu alebo 
z iného dôvodu. Motivácia odhlaso
vať obedy zadarmo sa tak môže stra
tiť. Mestskí poslanci zatiaľ proble
matiku neprevzatých porcií neriešili. 

Poslanec Klapica vidí možnosti v cha
ritatívnej činnosti. „Obedy by sme po
sunuli seniorom a starším obyvate
ľom mesta. Najhoršia možnosť je, že 
sa obedy vyhodia do koša,“ skonšta
toval. Podľa neho musí mesto k situá
cii zaujať jasné stanovisko. 

Poslankyňa Iveta Babičová pova
žuje nariadenie vlády o obedoch za
darmo za populizmus. „Takéto záko
ny iba zaťažujú mestský rozpočet. 
 Samosprávy nie sú na to finančne pri
pravené,“ povedala. Primátor Piešťan 
Peter Jančovič pripomenul: „Síce dnes 
je ekonomická situácia dobrá, ale ne
máme také finančné nástroje, aby 
sme bez problémov dokázali zabezpe
čiť takéto nariadenia.“ Ďalšie výdav
ky mestám podľa neho spôsobujú re
kreačné poukazy pre zamestnancov či 
tzv. chodníkový zákon. Všetky nákla
dy na zabezpečenie nariadení vlády 
musí radnica hradiť z vlastných zdro
jov, teda z daní obyvateľov mesta.

ras
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Obce vysádzajú mestské lúky, uvažujú nad tým aj v Piešťanoch

České mesto Ostrava zaviedlo v jednej 
zo svojich mestských častí kosenie len 
dvakrát ročne. Iné mestá pristupujú iba 
k vysokej kosbe – maximálne na výšku 
10  centimetrov. Na Slovensku sa týmto 
trendom inšpirovali napríklad Levice. 
Tento rok začali so zakladaním biodiver
zívnych lúk. „Dôvodom zmeny klasické
ho prístupu k údržbe verejnej zelene je 
uvedomenie si následkov straty biodiver
zity, teda druhovej rozmanitosti rastlin
ných a živočíšnych druhov,“ informuje 
mesto na svojej webovej stránke. Roz
hodnutie radnice podporila miestna ko
misia pre životné prostredie. Lúky budú v 
Leviciach vytvorené v dvanástich lokali
tách. Cieľom je opäť priviesť do miest vče
ly, motýle a ďalší hmyz, ktorý sa v posled
ných rokoch vytratil. Pre mesto Piešťany 
to nie je nová téma, zatiaľ však zostáva len 
v rovine diskusií a v písanej forme.

S lúčnymi pásmi radnica ráta, 
zatiaľ ich nevysádza 

Výsadbu lúčnych trávnikov v mest
skom parku odporúčal už návrh na jeho 
rekonštrukciu pred štyrmi rokmi. K to
muto kroku ale radnica nepristúpila. 
Služby mesta Piešťany (SMP), ktoré sa 
starajú o zeleň v meste, na tému lúk v par
ku diskutovali, zatiaľ bez konkrétneho 
 výsledku. „Uvidíme v budúcnosti. Treba 
zvážiť skutočnosť, že ako správca zelene 
nemáme na údržbu takýchto trávnikov 

techniku. Vysoké trávy sú potenciálny 
alergén. Zdržujú sa v nich kliešte, včely a 
osy a takéto plochy v blízkosti detských 
ihrísk sú tiež otázne,” hovorí riaditeľka 
SMP Hana Dupkaničová. Kvitnúce lúky 
tak zatiaľ v Piešťanoch neuvidíme. 

SMP zatiaľ pristúpilo aspoň k výsadbe 
záhonov formou priamych výsevov letni
čiek, trvaliek i lúčnych kvetov. „V tomto 
roku to bolo tretie vegetačné obdobie. 
Žiaľ, počasie spôsobilo, že žiadny priamy 
výsev sa neujal,“ dodáva. Pre aprílové su
cho tak vyschli záhony pri Kruhovke, na 
Staničnej ulici či pri Kolonáde. Nepo
mohli ani májové dažde. 

O miestach na výsadbu lúk by mali 
rozhodnúť odborníci 

Podľa záhradnej architektky Evy Wer
nerovej treba zvážiť najmä priestor, v kto
rom by sa takéto lúky vysádzali. „Nemôžu 
sa použiť všade, ale len na odborne vy
brané miesta, kde budú celoročne krásne 
a prinesú úžitok aj pre hmyz či vtáctvo,“ 
dodáva. Lúky v meste nemôžu nahradiť 
klasické trávniky, kde sa hrajú deti alebo 
opaľujú ľudia. Na týchto miestach by 
mesto malo ponechať trávniky, a to z jed
noduchého dôvodu – lúky by zostali po
šliapané a nedali by sa pokosiť. 

 
Včely zmizli, ubudol aj iný hmyz 

V posledných rokoch je v meste hmy
zu, mušiek či včiel, menej. Čelné sklá áut 

sú čisté a na bicykli jazdíme bez oháňania 
sa pred rojmi mušiek. Vedci upozorňujú, 
že to nie je dobré. Nedávno vyšla odbor
ná štúdia, ktorá varuje pred úbytkom 
hmyzu. Ten ohrozuje aj potravinový reťa
zec. 

 
Zeleň v meste má najmä estetickú 
úlohu 

Piešťany ako kúpeľné mesto si zakla
dajú predovšetkým na estetickej stránke 
zelene. Jej úloha je najmä rekreačná. „V 
návštevníkoch a obyvateľoch má vzbu
dzovať príjemné a krásne pocity,“ uvádza 
Eva Wernerová. Zeleň však má aj ekolo
gickú, sociálnu a ekonomickú funkciu. 
„Ekologická funkcia zahŕňa oblasť kli
matickú, hydrologickú, prírodoochrannú 
a pôdoochrannú. Čo sa týka ekonomickej 
oblasti, môžeme sa baviť napríklad o zvý
šení atraktivity miesta na bývanie,” vy
svetľuje riaditeľka Dupkaničová. 

 Pri výsadbe nových drevín postupujú 
pracovníci SMP podľa odporúčaní a roz
hodnutí odborníkov. Dreviny sa sadia 
spôsobom „kus za kus“; to znamená, že 
ak strom vyschne alebo odumrie, na
miesto neho sa vysadí nová drevina. Vo 
väčšine prípadov zamestnanci vysádzajú 
ten istý druh drevín. „Výsadbu kvetín do 
letničkových, dvojročkových, trvalkových 
a zmiešaných záhonov realizujeme na 
základe projektu – výsadbového plánu,” 
dopĺňa Hana Dupkaničová. V minulosti 

takéto projekty pripravovala Eva Werne
rová a Soňa Švecová. 

 
Primátor je myšlienke naklonený 

Primátor mesta Peter Jančovič je myš
lienke lúčnych plôch naklonený, podpo
ruje ju, jej realizácia v blízkej budúcnosti 
je však otázna. Pred unáhlenou výsadbou 
lúčnych pásov varuje Eva Wernerová. V 
prvých rokoch po výsadbe sú totiž tieto 
miesta nie veľmi estetické a ľudia ich kri
tizujú. Náročnejšie sú aj na údržbu, je 
 potrebné vytrhávať burinu. „Pred zimou 
je dosť zložité kosiť ich v mokrom stave. Je 
preto dôležité zvážiť, na akých miesta sa 
vysadia,“ vysvetľuje. 

Hana Dupkaničová pripomína: „Ma
ximálnu starostlivosť o flóru a faunu je 
dôležité smerovať do krajiny – treba bu
dovať medze, vetrolamy a aleje pri ces
tách. Mestské prostredie je špecifické, tvo
rené a udržiavané odborníkmi. Módnu 
vlnu budovania lúčnych trávnikov v mes
tách treba nechať na nich.”

 
Mesto ako permakultúrne 
prostredie?

Najmä mladí ľudia sa zaoberajú myš
lienkou vybudovať v meste permakultúr
ne záhrady. Pred niekoľkými rokmi sa o 
to v Piešťanoch pokúšali nadšenci, zatiaľ 
neúspešne. Permakultúra je pre mnohých 
neprijateľná, pretože jej podstata spočíva 
v porušení dlhodobo zaužívaných tradícií 

v záhradníctve. Odmieta klasické trávni
ky, práve naopak, niektoré plochy nechá
va bez starostlivosti. Všetko sa deje v sú
lade s prírodou. Na fungovanie využíva 
princípy a poznatky o symbióze živočí
chov, rastlín, baktérií a plesní. 

„Som presvedčená, že permakultúra 
nikdy nenahradí klasické múdre záhrad
nícke postupy v starostlivosti o mestskú 
zeleň, ktoré sú overené stáročiami,“ kon
štatuje Eva Wernerová. Miesto na vytvo
renie biotopov pre rôzne druhy hmyzu 
však vidí najmä na okrajoch parkov či v 
oblasti prechodu mesta do krajiny. 

„Máme tu množstvo rôznych biotopov 
s bohatou flórou a faunou. Priamo v in
traviláne mesta máme niekoľko biokori
dorov a biocentier, ktoré sú súčasťou 
územného systému ekologickej stability. 
Je dôležité vedieť si tieto miesta udržať a 
nezničiť ich prirodzený charakter,” dodá
va Hana Dupkaničová. 

 
Koniec hmyzu v meste?

Vedci varujú pred nadmerným úbyt
kom hmyzu. Včely aj motýle sú naj
významnejšími opeľovačmi, z miest sa 
však postupne vytratili. V Európe je 40 % 
včelstiev a 30 % motýľov v ohrození. Ne
dávno obchodný reťazec Tesco ukázal, 
ako to bude vyzerať, keď vyhynú včely. 
Opeľovače sú totiž signálom zdravých 
ekosystémov.

Rasťo Piovarči

Mestá a obce na Slovensku aj v rôznych európskych mestách pristúpili k výsadbe lúčnych pásov a k starostlivosti o zeleň spôsobom blízkym prírode. V praxi to znamená, že sa menej kosí 
a namiesto trávnikov pribúdajú lúčne kvety. Dôvodom takéhoto prístupu je enormný úbytok hmyzu. 

/ TÉMA
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Piešťanské Zlaté stuhy
6. – 8. 6. / Kúpeľný ostrov
27. ročník stretnutia historických vo-
zidiel z celej Európy vyvrcholí výsta-
vou historických motorov, bicyklov 
aj vojnových vozidiel a galavečerom 
pred hotelom Thermia Palace. Sláv-
nostný ohňostroj bude možné sledo-
vať z nábrežia Váhu 8. júna o 22.00 h.

Deň v parku
8. 6. od 10.00 h / Mestský park
Festival pre všetky vekové skupiny 
obyvateľov nášho mesta a regiónu, 
ktorý sa bude konať na verejne prí-
stupných miestach. Účinkujú: Martin 
Geišberg, SĽUK – Gašparko, DJ Ga
lagha, DJ FishEYE, Ander z Košíc, Du-
šan Grúň, Peter Stašák. 

Prechádzka rozprávkovým 
parkom 
8. 6. od 10.00 h / Mestský park
Mestský park sa zmení na magickú 
krajinu, po ktorej budú deti v sprievo-
de rodičov putovať s mapou v ruke. 
Pôjde o dobrodružný výlet z rozpráv-
ky do rozprávky, počas ktorého budú 
malí i veľkí plniť rôzne úlohy.

Svinguj!
8. 6. o 19.30 h / Dom umenia
Big Band Gustava Broma si v tejto 
sezóne pripomína 80. výročie úspeš-
nej existencie, počas ktorej získal ce-
losvetové renomé a v roku 2013 sa 
stal rezidenčným súborom Českého 
rozhlasu.

Burza filatelistov
9. 6. od 9.00 do 13.00 h / 
KSC Fontána
Stretnutie zberateľov poštových zná-
mok, cenín, odtlačkov poštových pe-
čiatok, ktoré sa koná v rámci výstavy 
pri príležitosti 50. výročia vzniku Zvä-
zu slovenských filatelistov. 

Tancovadlá z Tancovadla
11. 6. o 19.00 h / Dom umenia
Deti z folklórneho súboru Tancovadlo 
a Ľudová hudba Petra Obucha uvedú 
tradičné hry, tance a piesne z oblasti 
Považského Inovca, Myjavy, Horehro-
nia, Spiša a iných regiónov Sloven-
ska.

Levity Festival
15. 6. od 15.00 h / BB Wake Soul
Nultý ročník Levity festivalu prináša 
najaktuálnejší sound súčasnej un-
dergroundovej elektronickej tanečnej 
hudby.

Poet Čajkovsky
15. 6. o 19.30 h / Dom umenia
Koncert venovaný 50. výročiu zalo-
ženia Štátnej filharmónie Košice. V 
programe odznejú diela Piotra Iľjiča 
Čajkovskeho. Dirigent: Zbyněk Müller, 
soprán: Slávka Zámečníková.
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Piešťany otvorili letnú kúpeľnú sezónu
Roky nezmenená dramaturgia podujatia prilákala do centra Piešťan aj tentoraz množstvo ľudí. Požehnanie liečivých prameňov na Kúpeľ-
nom ostrove, tradičný sprievod a kultúrny program v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – to je v skratke Otvorenie letnej kúpeľnej 
sezóny.

Asi najdôležitejším znakom, že 
 leto v Piešťanoch sa môže začať, je 
otvorenie 85. sezóny na Kúpalisku 
Eva. To pripadlo na sobotu 1. júna 
rovnako ako 28. ročník podujatia, 
ktoré patrí medzi najvýznamnejšie v 
našom meste. Prví návštevníci Evy 
sa tak museli predierať cez zaplnené 
ulice v centre, pretože práve v tom 
čase prechádzal z Kúpeľného ostrova 

do mestského parku slávnostný 
sprievod, v ktorom sa každoročne 
prezentujú školy, športové kluby, fol
klórne súbory a ďalšie inštitúcie pô
sobiace v Piešťanoch a okolí. Letnú 
kúpeľnú sezónu oficiálne otvoril pri
mátor Peter Jančovič úderom na 
gong.

Kultúrny program v Hudobnom 
pavilóne mohli návštevníci po ročnej 

prestávke sledovať z terasy Kúpeľnej 
dvorany. Iba deň predtým v priesto
roch tejto 125ročnej budovy otvori
li dve nové prevádzky – ŽiWell a 
 Kaviarničku občianskeho združenia 
Apolin. K atmosfére osláv spojených 
s otvorením sezóny prispelo aj Bal
neologické múzeum Imricha Win
tera, ktoré pri Kursalone pripravilo 
pestrý program. Deti si mohli naprí

klad vyskúšať ryžovať zlato, zatiaľ čo 
dospelí si prezerali výstavu v rámci 
projektu 365 tvárí Piešťan Martina 
Ričányho.

V Hudobnom pavilóne zatiaľ pre
biehala séria koncertov a vystúpení. 
Hlavnou hviezdou programu bol 
tentoraz spevák Dalibor Janda, kto
rému tlieskali tisíce ľudí.
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Letnú kúpeľnú sezónu 2019 oficiálne otvoril primátor Peter Jančovič. Leto sa začalo aj na Kúpalisku Eva.

Piešťanské vlajky na čele sprievodu z Kúpeľného ostrova niesli domáci skauti. Na sprievod sa aj tento rok prišli pozrieť stovky ľudí.

Balneologické múzeum pripravilo program, deti mohli ryžovať zlato. Súčasťou podujatia bola aj výstava 365 tvárí Piešťan Martina Ričányho.

Kubánske tanečnice zabávali divákov v hľadisku Hudobného pavilónu. Celodenný maratón koncertov a vystúpení ukončil Dalibor Janda.


