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/STĹPČEK
Hrabivý Hranol
Rozhľadený človek by mal aspoň
raz za čas navštíviť verejnú saunu.
Nielen kvôli saunovaniu, ale kvôli spoločenským kontaktom. V saune stretnete zaujímavých týpkov a dozviete
sa veci, na ktoré by ste sami v živote
neprišli.
Istý podnikateľ mi napríklad v saune poradil, aby som v piatok popoludní už nebral telefón. Ak vám niekto
zavolá v piatok po dvanástej, tak je to
úplný zúfalec. Treba si ho vymazať z
telefónu a nič si s ním nezačínať. Robota predsa nie je zajac a počká do
pondelka.
Od bežeckého veterána som sa v
saune dozvedel, že po zabehnutí maratónu máte pocit, akoby vás obšťastňovalo 37 pobehlíc odrazu. Bohužiaľ,
túto informáciu zatiaľ nemám overenú. Neodbehol som maratón a nakoniec aj tak by sa mi do spálne všetky
nepomestili.
Minule som taktiež v saune počúval partičku bežcov a objavil som pri
tom dôležitosť jednej úplne nenápadnej slabiky. Chalani rozoberali, čo pomáha na boľavé koleno. Jeden tvrdil,
že najlepšie je prikladať si vrecko so
zamrznutým HRAchom. Druhý preferoval HRAnolky. Potom sa pripojil tretí – vždy, keď ho bolí chrbát, vybehne
do HRAšného. Chrbát si tam síce nevylieči, ale aspoň zabudne na bolesť.
Po tejto debate som dlho premýšľal, či neprestanem chodiť do sauny.
Všetky tie slovíčka začínajúce na
„HRA“ mi vôbec nepripadali ako náhoda. Čo keď je to niečo nákazlivé a
HRAbne mi z toho? Aby som nakoniec neskončil ako nejaký HRAbivý
HRAnol!

Peter Remiš
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Autor projektu 365 tvárí Piešťan: Ľudia ma príjemne prekvapili
Martin Ričány si dal na začiatku roka 2018 neľahkú úlohu – nafotiť 365 portrétov ľudí, ktorých stretne v uliciach Piešťan. Odvtedy na internete každý deň uverejňuje jednu fotografiu a postupne vytvára pestrú mozaiku tvárí, ktorú už onedlho prostredníctvom výstavy predstaví verejnosti. Vernisáž sa uskutoční 12. marca v Elektrárni Piešťany a bude spojená s koncertom
Roba Opatovského. Od 15. apríla si môžu výstavu pozrieť návštevníci piešťanského Auparku a neskôr zavíta aj do ďalších slovenských miest.

Martin Ričány
-- dlhoročný člen Piešťanského
fotoklubu
-- fotografii sa venuje od roku 2012
-- svoje snímky prezentoval na
samostatnej výstave v klube
La Musica a v rámci Piešťanského
fotoklubu na viacerých spoločných
výstavách
-- od 1. januára 2018 zverejňuje na
internete každý deň jeden portrét,
tento projekt nazval 365 tvárí Piešťan
-- má rád cestovanie s rodinou, baví ho
poznávanie nových miest a ľudí
-- jeho fotografie z Martiniku boli
publikované v anglicky písanom
knižnom sprievodcovi po tomto
karibskom ostrove

meste som absolvoval na konci decem
bra 2017 medzi sviatkami. Vtedy to bolo
naozaj ťažké. Ľuďom som musel vysvet
liť, o čo vlastne ide. Nevedeli, kde bude
ich portrét zverejnený a možno aj neve
rili, že to bude mať nejaký záver. Teraz
im už môžem v telefóne ukazovať foto
galériu a mnohí tento projekt už dlho
sledujú, dokonca sa cez sociálne siete sa
mi hlásia, aby som im spravil fotografiu.

// Kde sa vzal nápad nafotiť 365 tvárí
Piešťan?
Rád fotím a cítil som potrebu byť čas
tejšie s fotoaparátom v ruke. Nemal som
veľké skúsenosti s fotením ľudí a už vô
bec nie portrétov, bola to pre mňa výzva
– vyskúšať fotiť tváre. V roku 2018 som
urobil 365 portrétov a keďže projekt mal
úspech a zaujímavých tvárí a ľudí v tom
to nádhernom meste je veľa, rozhodol
som sa pokračovať aj tento rok.

// Mal si dopredu vytypované tváre,
ktoré sú pre Piešťany charakteristické?
Ako si vyberáš ľudí?
Priestor chcem dať každému, preto
žiadny výber nerobím. Keď vidím, že je
niekto nahnevaný alebo zachmúrený,
nemám ho možno odvahu osloviť, ale
inak si ľudí nevyberám. Zopár tvárí som
mal dopredu vytypovaných, medzi iný
mi to boli zmrzlinár Atu a Michal zo
skupiny Slniečko. S odstupom času naj
radšej fotím starších ľudí. Starší človek
má v tvári neobyčajné čaro. Vrásky vy
kresľujú osudy, skúsenosti, radosti aj sta
rosti. Na fotografiách sú prevažne bežní
ľudia, ktorí v tomto meste bývajú, pracu
jú alebo sú s ním iným spôsobom spätí.
Ale sú tam aj ľudia, ktorí svojím menom
a činmi prezentujú nielen Piešťany, ale aj
Slovensko v zahraničí.

// Začiatky boli zrejme ťažké...
Prvé vychádzky s fotoaparátom po

// Hodia sa Piešťany na takýto projekt?
Predsa len sme malé mesto... S
 tretávaš
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sa s pozitívnymi ohlasmi?
Piešťany sú vďaka svojej veľkosti na
takýto projekt ideálne, neviem si ho
predstaviť v Bratislave, možno iba ak by
išlo o nejakú miestnu časť. Mám pozitív
ne ohlasy, ktoré sa rýchlo šíria, projekt sa
dostal do pozornosti aj vďaka tomu, že
ľudia spoznávali svojich známych a tešili
sa, že ich vidia. To ma taktiež primälo k
tomu, aby som pokračoval aj v roku 2019
a venoval väčšinu svojho voľného času
príprave výstavy. Na začiatku bolo výz
vou začať takýto projekt, robiť ho dobre a
úspešne ho dokončiť. Až potom som za
čal snívať, že moje úsilie zavŕšim výsta
vou.
// Výber doteraz publikovaných portrétov bol skutočne pestrý. Na fotografiách zachytávaš lokálne celebrity, ľudí
bez domova aj zástupcov rozličných
menšín. Vnímaš Piešťany ako tolerantné mesto, v ktorom sa stretávajú rôzne
národnosti a náboženstvá?
Piešťany sú vďaka svojej kúpeľnej tra
dícii multikultúrne mesto, ale mám po
cit, že ešte stále nie sme zvyknutí na ľudí,
ktorí vyzerajú inak. Mal som rôzne reak
cie napríklad na príslušníkov vietnam
skej menšiny. Pýtali sa ma: Prečo práve
tento pán? Ale on tu žije viac ako tridsať
rokov a je možno väčší Piešťanec ako
mnohí iní. Aj vďaka takýmto reakciám
som zistil, že ešte nie sme až takí tole
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rantní.
// Sú obdobia, keď sú ľudia na fotenie
prístupnejší. Je to ovplyvnené aj počasím?
V lete sa fotí určite ľahšie, ľudia sú ve
selší, viac sa usmievajú. Je dlhý deň a dá
sa fotiť dlhšie. Keď som začínal v zime,
bolo pochmúrne, ľudia ani príliš nevy
chádzali von. Podľa mojej skúsenosti ná
lada kopíruje počasie. Vlastne aj preto
som začal s tým, že som sa chcel k ľuďom
dostať bližšie cez fotoaparát. Som skôr
introvert a práve touto formu chcem
nadviazať konverzáciu. Už vďaka tomu
vzniklo niekoľko priateľstiev a známostí.
Bol som asi pesimista a čakal som viac
negatívnych reakcií, preto ma milo pre
kvapila pozitívna odozva v tom zmysle,
že sa ľudia sami hlásia a chcú sa nechať
odfotiť. To ma veľmi povzbudzuje. Na
začiatku som sa pýtal, či mi to stojí za to.
Oslovil som piatich ľudí a štyria z nich
mi povedali „Nie, ďakujem”. Teraz to je
pre mňa radosť.
// Ktorá tvár Piešťan mala v minulom
roku na sociálnych sieťach najväčší
úspech?
Počet „lajkov“, samozrejme, nie je
žiadne meradlo ani dôvod, prečo som sa
do tohto projektu pustil. Je ale zaují
mavé, že na Facebooku sa najviac páčil
Rudko, ktorý je pre Piešťancov nepo

chybne najznámejšou tvárou kúpeľného
mesta. Dostal takmer 800 lajkov a preko
nal aj Rytmusa, ktorý mal zase najviac
pozitívnych reakcií na Instagrame.
// Čo bude vyvrcholením tvojej s nahy?
Chcem budúcim generáciam zane
chať odkaz o tom, akí sme boli. Z foto
grafií vytvorených v roku 2018 vznikne
dvanásť tabiel so všetkými tvárami. Za
každý mesiac pribudne jedno tablo. Uro
bím aj výber fotiek, ktoré sa najviac pá
čili na sociálnych sieťach. Každý, koho
som fotil, očakáva niečo, kde sa nájde,
kde bude; takže výsledkom je výstava,
ktorú predstavím aj v iných mestách a
týmto spôsobom budem prezentovať
Piešťany.
// Predpokladám, že na vernisáž je
pozvaný každý, kto sa projektu zúčastnil...
Áno. Výstavu otvoríme 12. marca v
Elektrárni Piešťany. Fotky budú vystave
né vo veľkej sále, nájde sa tam každý,
koho fotografiu som uverejnil v roku
2018. Vernisáž bude spojená s koncer
tom Roba Opatovského, na ktorý je
vstup voľný. Rád by som sa v tejto súvis
losti poďakoval všetkým sponzorom,
ktorí mi s realizáciou výstavy pomáhali.
Z Elektrárne sa výstava presunie do
Auparku, aby ju videlo ešte viac ľudí.
Martin Palkovič
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Ako sa podniká v Piešťanoch: Najviac zakladáme
živnosti. Aj rušíme.
Zisky piešťanských podnikateľov v minulom roku dosiahli sumu 77,9 milióna eur. Najviac zastúpené odvetvie v meste sú reštaurácie,
podniky s občerstvením a služby. Ročne v priemere vzniká okolo 300 živností, no takmer rovnaký počet ich súčasne zanikne. Podobne sú
na tom spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyplýva to z hodnotení, ktoré publikovali spoločnosti Finstat a Bisnode.

Nezhody v Rezorte
Piešťany
Valné zhromaždenie oblastnej
 rganizácie cestovného ruchu Reo
zort Piešťany minulý týždeň nezvolilo
nominantku mesta Piešťany Zuzana
Svrčekovú do funkcie predsedníčky
predstavenstva. Nehlasovali za ňu
zástupcovia obcí ani spoločnosti
Winter média.
„Dôvod vám neviem povedať. Opakovane som sa pýtala, kde je problém.
Povedali, že nemajú dôvod, ale žiadali iné meno,“ komentovala situáciu
Zuzana Svrčeková. Dodala, že mestskí poslanci na pracovnej porade
požiadali primátora, aby začal vyjednávať s ostatnými členmi Rezortu
Piešťany.
Zastupiteľstvo jednomyseľne nominovalo Zuzanu Svrčekovú do funkcie predsedníčky predstavenstva v
januári tohto roka. Podľa jej slov si
za týmto rozhodnutím kolegovia
poslanci stále stoja.
Najväčším prispievateľom do
rozpočtu je piešťanská radnica, ale
o predsedovi predstavenstva rozhoduje valné zhromaždenie. Zástupcovia obcí by chceli v tejto funkcii
vidieť primátora Petra Jančoviča,
jeho zástupcu Michala Bezáka alebo
poslanca Rema Cicutta.
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Najviac Piešťancov podniká v oblasti gastronómie a služieb.
Za rok 2017 vykázali piešťanské
firmy v daňovom priznaní 977 mi
liónov eur, z toho zisk pred zdane
ním činil 77,9 milióna eur. Záporný
zisk vykázalo 379 firiem, celkovo išlo
o mínus 10 miliónov eur. Na daniach
alebo sociálnom poistení dlhuje štá
tu 187 firiem z Piešťan a celého okre
su.
V súčasnosti pôsobí v Piešťanoch
a príslušnom okrese 4 198 živnostní
kov, ich počet sa však neustále mení.
V roku 2016 ich pribudlo 321, ale sú
časne zaniklo 433. Priaznivejší stav
bol v roku 2018, keď si živnosť otvo
rilo 382 podnikateľov a ukončilo ju
339. Oveľa lepšiu stabilitu majú ak

ciové spoločnosti. Tých pôsobí v
meste a okrese celkovo 80. Od roku
2016 ich zaniklo 5.
Prosperujúci, priemerný,
neprosperujúci
Ratingová spoločnosť Finstat za
minulý rok vyhodnotila zo všetkých
piešťanských akcioviek iba 14 ako
prosperujúce. Ako priemerné ozna
čili 9 a ako neprosperujúce 21 akcio
viek. Na území okresu a mesta pôso
bilo v roku 2018 celkovo 1 027 fi
riem, ktoré FinStat označil ako
prosperujúce, 511 dostalo hodnote
nie priemerné a 722 neprosperujúce.
Počet aktívnych spoločností s ru

čením obmedzeným je 3 186. V Pieš
ťanoch z tohto počtu prosperuje sko
ro 700 akciových spoločnstí, prie
merných je 333 a neprosperujúcich
približne 450. Najviac „eseročiek“
pôsobí v oblasti zdravotníctva, gas
tronómie a reštauračných služieb,
ďalej vo veľkoobchode a zdravotníc
tve. V meste od roku 2016 pribudlo
34 spoločností s ručením obmedze
ným so zahraničným vlastníkom.
V celom okrese pôsobia 4 firmy,
ktoré podľa údajov spoločnosti Bis
node v minulom roku dosiahli obrat
150 miliónov eur. Obrat do 50 milió
nov eur vykázalo 7 firiem, do 30 mi
liónov 11 a do 15 miliónov 10 firiem.

Ostatné dosahujú obrat len do jed
ného milióna eur.
Ďalšie zaujímavé čísla
Na území piešťanského okresu
funguje 18 cirkevných organizácií,
30 neziskoviek a 578 klubov, združe
ní, spolkov a spoločností.
Najviac podnikateľských subjek
tov pôsobí v piešťanskom okrese v
oblasti veľkoobchodu a maloobcho
du. Spolu ich je viac ako 680. V kul
túrnej oblasti pôsobí 307 subjektov,
ako poisťovací a finančný maklér ich
pôsobí 272. Športových klubov je v
okrese 162.
ras
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Socha Ľudovíta Wintera
je takmer hotová
Všetky formy potrebné na odliatie sochy, ktorá bude umiestnená
na Kolonádovom moste, sú pripravené. Dielo čaká na odliatie, nasledovať budú finálne úpravy. Súčasťou odhalenia bude premietanie aj
koncerty.
„Máme presný termín osadenia, je
to sobota 11. mája,“ hovorí Katarína
Hallová z Občianskeho združenia
ProWinter, ktoré zorganizovalo verejnú zbierku na sochu najvýznamnejšej osobnosti v histórii Piešťan.
„Začneme už v piatok 10. mája v
Dome umenia, kde premietneme film
Dušana Trančíka Optimista. V sobotu popoludní na Kolonádovom moste
odhalíme sochu Ľudovíta Wintera.
Nasledovať bude zaujímavý program
v hudobnom pavilóne v mestskom
parku.“
Autorom bronzovej sochy Ľudovíta Wintera je Roman Hrčka. Nájomca kúpeľov, ktorému Piešťany
za mnohé vďačia, bude sedieť na
lavičke približne v polovici mosta.
Na dielo sa doteraz vyzbieralo viac
ako 47 200 eur.
Kolonádový most dal postaviť
práve Ľudovít Winter. V najbližších
dvoch rokoch čaká túto kultúrnu
pamiatku rekonštrukcia. Mesto na
ňu získalo 950-tisíc eur od ministerstva kultúry.

mar
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Priestor bývalej fontány pred hotelom Slovan
otvoria verejnosti
Kedysi jedno z najkrajších miest Piešťan je už viac ako 30 rokov neprístupné. Zatvorili ho v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou hotela Slovan, ktorá sa nikdy nezačala. Teraz chcú Slovenské liečebné kúpele Piešťany (SLKP) priestor bývalej fontány otvoriť pre verejnosť.
Táto informácia zaznela na roko
vaní mestskej rady, vedenie kúpeľov
ju pre Novinky z Piešťan potvrdilo:
„Spoločnosť SLKP, a. s. kontinuálne
investuje značné sumy peňazí do našich hotelov, kúpeľných prevádzok a
zariadení. Fontána Slovan je len jednou časťou plánu a očakávame, že
tento priestor bude otvorený pre verejnosť do otvorenia letnej kúpeľnej
sezóny.“ Ako bude tento priestor po
znovuotvorení vyzerať, kúpele ne
špecifikovali.
„Je to nepochybne dobrá správa.
Otázkou je, či pôjde o nejaký kvetinový záhon, alebo bude fontána aj
skutočne obnovená,“ reagoval bývalý
mestský poslanec Peter Veverka, kto
rý sa o znovuotvorenie tohto priesto
ru dlhodobo zasadzuje.
Podrobnosti o tom, ako bude
okolie bývalej fontány vyzerať, ne
špecifikovali ani pamiatkári, s kto
rými musí byť zámer konzultovaný.
„V tomto roku sa počíta s čiastočnou
revitalizáciou predpolia hotela Slovan,“ potvrdil Martin Švihorík z
Krajského pamiatkového úradu
(KPÚ) Trnava.
Fontána je zatvorená od roku
1986. V jej okolí boli umiestnené so
chy zo začiatku 19. storočia, ktoré
piešťanským kúpeľom darovali dedi
či grófa Pálffyho. Pred Slovanom stá

li od roku 1942. V roku 2012 jednu z
nich poškodila veterná smršť. Kúpe
le ich potom nechali opraviť a pre
miestniť do záhrady hotela Thermia
Palace.
Martin Švihorík ďalej informoval,
že SLK Piešťany na jeseň pamiatká
rom predložili projektovú dokumen
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táciu k obnove hotela Slovan: „KPÚ
Trnava k nej vydal rozhodnutie a
vlastník sa voči nemu odvolal.“ Táto
projektová dokumentácia podľa jeho
slov počíta s prinavrátením pôvod
nej funkcie hotelu Slovan.
„V súčasnosti KPÚ Trnava rokuje
s vlastníkmi o možnostiach celkovej

obnovy hotela, ak tieto rokovania
zlyhajú a stavebno-technický stav
objektu sa bude aj naďalej zhoršovať, KPÚ Trnava môže pristúpiť k
sankcionovaniu vlastníka za zanedbanie údržby pamiatky,“ uzavrel
Martin Švihorík.
mar

4/2019

Parkovisko na Nálepkovej ulici je často obsadené, zatiaľ čo parkovisko v Auparku má stále množstvo voľných miest.

/ TÉMA

Preplnené mesto: Zaparkujete len so šťastím
Piešťanmi prejde denne dvadsaťtisíc vozidiel, z toho veľká časť cez centrum. Aspoň toľko uvádzajú neoficiálne štatistiky. Situácia s parkovaním je kritická. Autá stoja v zákazoch alebo na
ceste so zapnutými výstražnými svetlami a často bránia v prejazde ďalších áut, prípadne ohrozujú cyklistov aj chodcov. Radnica teraz hľadá spôsob, ako akútny problém vyriešiť a mesto
opäť spriechodniť. Inšpiráciu hľadá v krajských mestách Trnava, Trenčín, Žilina a Košice. Problémy sú vo všetkých častiach, v centre počas pracovného dňa zaparkujete len s dávkou šťastia alebo musíte viackrát obísť ulice a čakať, kým sa niektoré z miest neuvoľní.
Mesto potrebuje nový systém
parkovania
Súčasný parkovací systém nevyhovu
je ani mestskej polícii, ani mestu, ani vo
dičom. Primátor Peter Jančovič a náčel
ník mestskej polície Marcel Mihalik sa
stretli so súkromnou firmou, ktorá v
krajských mestách zabezpečuje parkova
cí systém a jeho kontrolu. „Prvým krokom, ktorý musíme urobiť, je navrhnúť
systém a filozofiu parkovania. Na to následne bude naviazané všeobecne zá
väzné nariadenie,“ vysvetľuje náčelník
mestskej polície Marcel Mihalik. Aktuál
ny systém parkovania funguje prostred
níctvom mincových parkovacích auto
matov alebo cez týždenné a ročné par
kovacie karty. Domáci platia 25 eur za
rok, dochádzajúci 35 eur. Podľa náčelní
ka je však v súčasnosti kontrola vozidiel

veľmi náročná. Parkovacie automaty sú
často nefunkčné; lístok si nekúpite na
príklad ani na parkovisku pred mest
ským úradom.
Za parkovanie viacerých áut
zaplatíme viac
Mesto uvažuje nad zavedením rezi
denčného parkovania. To by znamenalo,
že majitelia vozidiel s trvalým pobytom
v Piešťanoch by dostali možnosť zakúpiť
si celoročnú parkovaciu kartu. Tá by pla
tila na sídlisku alebo tiež v meste. Po
dobný systém majú v Trenčíne, kde sa
parkovanie po zavedení nových pravi
diel výrazne zlepšilo. Obdobne je na tom
mesto Trnava. Oveľa viac financií putuje
aj do mestskej kasy. Trenčín totiž zavie
dol systém, kde pri jednom vozidle platí
majiteľ symbolickú sumu za parkovanie,

ak je však vlastníkom viacerých vozidiel,
za každé ďalšie platí už niekoľkonásobne
vyššiu sumu. Nový parkovací systém vy
rieši aj problémy ľudí, ktorí do Piešťan
dochádzajú za prácou autom. „Pre cezpoľných by boli k dispozícii ročné parkovacie karty, avšak za vyššiu sumu,“ vy
svetľuje náčelník. Celodenná suma za
parkovanie by bola približne dve eurá.

na pokutu, ktorá je nezmyselná,“ hovorí
primátor.
Pred asi desiatimi rokmi fungovala v
meste komerčná odťahová služba, ktorá
slúžila aj mestskej polícii. V tom čase
pôsobila represívne, vodiči však parko
vali disciplinovane. Podľa náčelníka je
opätovné zavedenie odťahovej služby
nereálne.

Pokuty za nezmyselné parkovanie
skončia
Primátor už zriadil pracovnú skupinu
so zamestnancami mesta, do ktorej boli
prizvaní predstavitelia štátnej a mestskej
polície, ako aj hasičského a záchranného
zboru. Budú hľadať možnosti parkova
nia a odstraňovať nezmyselné dopravné
značky a obmedzenia. „Sú miesta, kde
sa parkovať dá, autá tam stoja, ale je to

Ako to bude celé fungovať?
V hre je niekoľko možností, ako mô
že mesto Piešťany parkovanie v uliciach
vyriešiť: zavedenie elektronických par
kovacích kariet či vybavenie parkovísk
parkovacími automatmi s možnosťou
platenia prostredníctvom SMS správy,
QR kódu alebo priamo bankomatovou
kartou. V samotnom centre by však par
kovanie bolo výhradne na mincový au

tomat s prísnym časovým obmedzením.
Teraz platia vodiči v celom meste 50
centov za hodinu. Výnimkou sú iba par
koviská na Rázusovej, Nálepkovej ulici a
pri Hoteli Eden, kde je suma za parkova
nie vyššia.
Mestská polícia bude celé parkovanie
evidovať online v softvéri, vďaka ktoré
mu výrazne zlepší kontrolu vozidiel. V
Trenčíne využívajú vozidlo, ktoré doká
že zosnímať zaparkované vozidlá a vy
hodnotiť, či majú uhradený parkovací
lístok. Radnica si od nového systému
sľubuje zvýšenie obrátkovosti parkova
cích miest. To znamená, že časť áut by už
nezaberala parkovacie miesta v centre,
ale vodiči by ich nechávali na odstav
ných parkoviskách, z ktorých časť by bo
la zadarmo a časť spoplatnená.
Rasťo Piovarči

/ INZERCIA

Miesto pre vašu reklamu
inzercia@zpiestan.sk
4/2019
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/ NÁZOR

Piešťany potrebujú hlavného architekta
Pokiaľ nezabúdame na predvolebné sľuby, mesto Piešťany stojí pred úlohou zriadenia útvaru hlavného architekta. V akej forme by mal
fungovať, ešte nevieme, ale inšpirovať sa môžeme v iných mestách. V polovici februára sa v Nitre uskutočnila konferencia o mestských
architektoch. Noví ľudia z radnice si pozvali odborníkov, aby im poradili, ako útvar sfunkčniť. Tento moment mi je sympatický.

/ PODUJATIA
Tajomstvo starej elektrárne
2. 3. o 18.00 h / Elektrárňa Piešťany

Zábavná večerná prehliadka pre rodiny s deťmi spojená s riešením úloh
pre mladých bádateľov. Počas večera
bude pod dozorom sprístupnená aj
vyhliadková terasa s úžasným pohľadom na večerné Piešťany.

G. Donizetti: Dcéra pluku

2. 3. o 18.55 h / Dom umenia
Priamy prenos z Metropolitnej opery New York. Dcéra pluku je komická opera o Márii, ktorú si ako dieťa
osvojil a vychoval vojenský regiment.
Všetci dúfajú, že sa jedného dňa stane ženou niektorého z vojakov, no
ona sa zamiluje do obyčajného tirolského chlapca Tonia.

Pochovávanie basy

5. 3. o 16.00 h / Námestie slobody
Mestské kultúrne stredisko Piešťany
pozýva na tradičnú folklórnu slávnosť, ktorou sa končí fašiangové obdobie. Účinkuje Dychová hudba Nadličanka.

365 tvári Piešťan &
Robo Opatovský

12. 3. o 17.30 h / Elektrárňa Piešťany
Projekt 365 tvárí Piešťan je výsledkom ročnej práce piešťanského
fotografa Martina Ričányho. Ten v
Elektrárni premiérovo odprezentuje
portréty Piešťancov, ktoré bolo doteraz možné obdivovať len na sociálnych sieťach. O 19.00 h zavŕši tento
slávnostný večer svojím koncertom
Robo Opatovský.

Crème de la Crème

6. – 12. 3. o 18.00 h / Dom umenia

Festival francúzskeho filmu Crème
de la Crème, v rámci ktorého Dom
umenia premietne tieto filmy: Verní,
neverní (6. 3.), Prísľub úsvitu (7. 3.), Dilili v Paríži (8. 3.) a Becassine (12. 3.).

Sklenená izba

14. 3. o 18.00 h / Dom umenia

Film nakrútený podľa románu britského spisovateľa Simona Mawera
The Glass Room, ktorý bol inšpirovaný dramatickými udalosťami dvadsiateho storočia i zrodom ikonického
architektonického skvostu – brnenskej vily Tugendhat.

Čo si si navaril, to si aj
zjedz
16. 3. o 18.00 h / Dom umenia

Dva piešťanské folklórne súbory sa
prvýkrát stretnú na jednom veľkom
pódiu v spoločnom programe. Dostal
názov Čo si si navaril, to si aj zjedz.
„Príďte, aby ste sa spolu s nimi nadýchali vône jedál starých materí a užili
si pritom krásu nášho tradičného umenia v podobe ľudového spevu, tanca a
hudby,“ odkazujú fanúšikom folklóru
členovia súborov Máj a Žito.

red

Čo hlavný architekt vlastne robí?
Pripravuje koncepčné dokumenty,
zadania pre architektonické súťaže a
analýzy, rozhoduje o zmenách
územného plánu, môže mať na sta
rosti technickú mapu mesta alebo sa
vyjadrovať k odpredaju mestských
pozemkov. Niektorí sa vyjadrujú ku
všetkým zámerom v meste, dokonca
i k drobným stavbám či k farebnosti
zateplenia. Nie sú zahltení adminis
tratívou ako stavebný úrad, naopak,
spolu so svojím tímom starostlivo
komunikujú s verejnosťou, chodia
do terénu a zabezpečujú participa

tívne procesy.
Hlavný architekt je dobre odbor
ne pripravený viesť debatu s develo
permi a investormi. V styku s in
vestormi môže byť od poskytovania
územnoplánovacej informácie až po
vyjadrovanie sa k investičným zá
merom. Je ich rovnocenným partne
rom, čo je prínosné pre obidve stra
ny.
Vo väčších mestách sú útvary
hlavného architekta väčšími rozpoč
tovými organizáciami (napr. IPR v
Prahe), v prípade malých miest to
môže byť aj externista, ale väčšinou

ide o interného pracovníka s tímom
ľudí. Napr. Martin alebo Prešov má
odbor s deviatimi ľuďmi. V Trenčíne
teraz prijali samostatného človeka
len na dáta. Sen.
Hlavní architekti jednohlasne od
porúčajú byť v organizačnej štruk
túre umiestnený pod primátorom.
Ako si to mestá môžu dovoliť? O
tom sa nehovorí, lebo je to ich prio
rita a každý to chápe. Aké charakte
ristiky by mal mať hlavný architekt?
Niektorí si myslia, že by to mal byť
skoro nadčlovek. Netreba ho prece
ňovať, napriek tomu pri dobrom na

stavení kompetencií a tímu vie byť
mestský architekt nepostrádateľný.
Keď hlavná architektka Prešova
na konferencii mávala novým ma
nuálom verejných priestorov, keď
architektka z Martina ukazovala ob
rázky z architektonickej súťaže na
novú plaváreň a keď hlavný archi
tekt Trenčína hovoril o medzinárod
nej urbanistickej súťaži a najmä o
procese, ktorý jej predchádzal, cel
kom som sa za Piešťany hanbila.
Mestá sú už inde a my by sme nema
li zaostávať.
Lívia Gažová

/ ŠPORT

Piešťanské Čajky vyhrali Stredoeurópsku ligu žien
Vo februári sa museli Piešťanské Čajky rozlúčiť s Európskou ženskou basketbalovou ligou (EWBL), keď v odvetnom zápase štvrťfinále
play-off podľahli bieloruskému tímu Cmoki Minsk a ušiel im aj Slovenský pohár. Vo finále nestačili na MBK Ružomberok. Počas posledného víkendu tohto mesiaca však zvíťazili v Stredoeurópskej lige žien (CEWL).
Turnaj Final Four CEWL sa konal
23. a 24. februára v Brne. Piešťanky v
sobotnom semifinálovom zápase
porazili domáci tím Basket Žabiny
Brno a potom čakali na lepšieho z
dvojice Sokol Hradec Králové –
Young Angels Košice. Slovenské fi
nále sa nakoniec nekonalo, v nedeľu
nastúpili Piešťanské Čajky proti sú
perkám zo Sokol Hradec Králové a
po vyrovnanom zápase ich porazili
60:54.
„Aj keď to pre nás nebol jednoduchý zápas, sme rady, že sme ho
zvládli. Bol to boj o každý jeden centimeter ihriska. Museli sme siahnuť
na dno našich síl a o to sme radšej,“
zhodnotila zápas kapitánka Domi
nika Deptová. Čajky si v tretej štvrti
ne vybojovali desaťbodový náskok,
ale súperky ho postupne znižovali.
„Nakoniec sme to dokázali udržať a
tešíme sa z víťazstva,“ dodala.
„Piešťanské Čajky si víťazstvo zaslúžili,“ povedal tréner Richard Kuc
sa. Pochválil ich za to, že dokázali
čeliť nepríjemnému tlaku súperiek.
„Odohrali naozaj kvalitný dvojzápas. Zvládli sme to. Na konci sme
mali dobré riešenia v útoku a čelili
sme nepríjemnej obrane.“
Staronovou oporou Piešťanských
Čajok bola na turnaji Final Four Stre
doeurópskej ligy žien Američanka
Monica Engelman, ktorá už v Pieš
ťanoch pôsobila v sezóne 2015/2016.
Vedenie klubu muselo zareagovať na
zdravotné problémy v kádri. Rozo

Na snímke Monica Engelman počas semifinálového zápasu CEWL.
hrávačka Simona Majtásová pre zra
nenie kolena už v tejto sezóne ne
nastúpi a úplne v poriadku stále nie
je ani kapitánka Dominika Deptová.
„Z minulosti mám s Čajkami výborné skúsenosti a som milo prekva-

pená, že klub za ten čas zlepšil podmienky pre hráčky. Je to tu ozaj na
profesionálnej úrovni. Beriem to ako
veľkú výzvu a dúfam, že pomôžem
tímu v závere sezóny k čo najlepším
výsledkom,“ uviedla Monica Engel

foto: Laco Duračka
man. Americká rozohrávačka alebo
krídelníčka v aktuálnej sezóne na
stupovala v poľskom tíme Artego
Bydgoscz, v ktorom však v decembri
skončila a bola tak bez angažmánu.
mar
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