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editorial
Dnes píše
Adriana
Drahovská
na tému
Trapasy
a značky
„Mamííí, čo má tatino s tým
‘drótom‘?“ opýtal sa ma pred rokmi môj syn. Zatvárila som sa nechápavo. „No, keď je na ‘drót‘
majster,“ vysvetľoval. Jeho otec
vtedy dostal od vojakov papier, že
ho povýšili na nadrotmajstra v zálohe. Historka dlhé roky kolovala
v našej rodine, ale syn sa pri nej
občas ošíval.
Čo sa jednému zdá vtipné, môže totiž inému pripadať trápne.
Niektoré trapasy nás aj poriadne potrápia. Okolie si ich občas
zapamätá „nadoživotie“ a označkuje nás nálepkou, bez ktorej by
sme sa najradšej zaobišli. Lenže:
„Život bez trapasov by bol hodne
nudný,“ hovorieva môj známy a
nálepka môže pomôcť napríklad
jeho nositeľovi nestratiť sa v dave.
Vychytené značky tiež automaticky nezaručia výhody. Aj Piešťany
majú svoje meno, akúsi známku
kvality, ale bývanie v nich máva
i trpkú príchuť. Jedným z najvypuklejších problémov v súčasnosti
je napríklad doprava a parkovanie, o ktorom píšeme na 3. strane.
Svetlejšiu stránku života v meste
nám zasa pripomenú fotografie
zo slávnostného otvorenia letnej
kúpeľnej sezóny na farebnej dvojstrane 8-9.
Piešťanci sú obvykle konzervatívni, na novinky si dlho zvykajú,
ale potom zostávajú verní značke,
hoci by aj na chvíľu stratila lesk.
Kto si počká, trpezlivosť sa mu
vyplatí. Takouto novinkou bol i
minulotýždňový jarmok ľudových
remesiel na Kúpeľnom ostrove. Zúčastneným sa zdalo, že o ich podujatie nie je záujem. Možno časom
bude situácia iná a originálna akcia sa dočká ocenenia. Víkendové
otvorenie kúpeľnej sezóny si však
svoje dobré meno obhájilo. Hoci
zopár návštevníkom chýbal tradičný sprievod historických elegánov
z Veteran Car Clubu, ktorí svoje
Zlaté stuhy rozvinú až o týždeň,
mne sa pri sledovaní sobotňajšieho
programu vybavilo známe: „Menej
je niekedy viac.“ Mesto opeknelo
farbami, vôňami, vravou, vystúpenia umelcov sa plynule striedali. Hoci trochu aprílové počasie
bojazlivejších odradilo, tí, ktorí
si najdôležitejšiu akciu roka nenechali ujsť, odchádzali zväčša
spokojní...

aktuálne

Ďalší úsek Dubovej čaká revitalizácia
Pracovníci Povodia Váhu začali s
prácami na ďalšom úseku potoka
Dubová. Časť od Veternej ulice po
Lodenicu má byť totiž jednou z
tých, ktorá sa dočká revitalizácie.
„Na jar sme očistili potok od nánosov bahna, teraz pokračujeme zužovaním koryta, ktoré zrýchli tok vody,
aby nezahnívala,“ povedala nám Ľudmila Kočvarová z projektovej kancelárie Slovenského vodohospodárskeho podniku. Dno potoka pracovníci
piešťanského závodu vysypú štrkom a
pri oživenom toku dôjde aj k úprave
svahov, na ktorých mesto vybuduje
chodníky pre cyklistov aj chodcov.
„Terén upravíme tak, aby cyklisti aj
peší mali čo najkrajší výhľad. V svahu vybudujeme aj schodíky k vode a
potok premostíme, podobne ako v
už hotovom úseku na Hlbokej ulici,“

hovorí Ľ. Kočvarová. Ukončenie prác
odhaduje Správa povodia stredného
Váhu na jeseň 2009, kedy by aj mesto
malo vybudovať chodník na Veternej

ulici, ktorý sa na novorevitalizovanú
časť povodia Dubovej napojí. Následne na nábreží pribudne osvetlenie,
lavičky a zeleň.
(pet)

Medaily dostali aj osobnosti z regiónu
Župan Tibor Mikuš ocenil v stredu 27. mája v trnavskom Divadle
Jána Palárika osobnosti a kolektívy
Trnavského samosprávneho kraja.
Pamätnú medailu predsedu TTSK si
odniesli aj osobnosti z nášho regiónu: primátor Remo Cicutto, fotograf
Yaro Kupčo z Piešťan, bežec Štefan
Kaluža z Vrbového a knihovníčka
Anna Ušiaková z Chtelnice.
Knihovníčku Annu Ušiakovú z
Chtelnice za vedenie jednej z
najlepších knižníc v kraji a zásluhy o rozvoj knihovníctva nominovala Lýdia Koleková, riaditeľka
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Zo
všetkých aktivít, ktorým sa dobrovoľná knihovníčka venovala, jej najviac
prirástli k srdcu stretnutia so škôlkármi, keď sa po prvýkrát zoznamovali
s knihami a besedy s autormi detských
knižiek. „Pri odovzdávaní ocenenia
som sa cítila naozaj povznesene, lebo
okolo mňa boli samé známe osobnosti ako Štefan Kvietik, režisér Dušan

Trančík či potomok Ľudovíta Wintera,“ hovorí Anna Ušiaková.
Štefana Kalužu, ktorý sa celý život venoval rekreačnému behu
a minulý rok oslávil okrúhlu sedemdesiatku, na
medailu navrhol
primátor Vrbového Ivan Borovský. Tento Vrbovčan zabehol stovku
maratónov a medzi svoje najväčšie
úspechy považuje desiate miesto na
ME v Aténach v kategórii 55- až 65ročných bežcov. „Medzi moje srdcové
záležitosti ale patrí aj Vrbovská pätnástka, beh, ktorého som spoluzakladateľom,“ tvrdí Š. Kaluža.
Fotograf vozičkár Jaroslav „Yaro“
Kupčo z Piešťan
sa do zoznamu
ocenených dostal
za dlhoročný príspevok k rozvoju
fotografie na návrh Viliama Kubányiho z odboru
kultúry TTSK. Cena bola pre neho

príjemným „šokom“ a pri fotografovaní sa najviac teší, keď môže urobiť
fotku nepoškvrnenej čistej prírody.
„Miesta bez zásahu človeka sa dnes
už len ťažko hľadajú,“ dodáva.
Primátora Piešťan Rema Cicutta
navrhol oceniť Tibor Mikuš za aktivity, vďaka ktorým sa Piešťany
stali najnavštevovanejším mestom
kraja. R. Cicutto
k tomu dodáva,
že „medailu síce dostal on, ale patrí všetkým, ktorí Piešťany pozitívne
zviditeľňujú.“
Župan Tibor Mikuš okrem medailí
udeľoval i Ceny TTSK a Čestné občianstvo TTSK. Čestným občanom kraja
sa stal herec Štefan Kvietik, ktorý
kultúru a zvyky trnavského regiónu
prezentoval prostredníctvom nezabudnuteľnej postavy Urbana Habdžu
vo filme Červené víno. Občianstvo
in memoriam získali aj zakladateľ
piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter
a hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský.
A. Drahovská

SKÚŠKY Z DOSPELOSTI FINIŠUJÚ
Maturity na stredných školách prichádzajú do tretieho
konečného týždňa. Medzi prvými skladalo skúšky z dospelosti v našom regióne 67 budúcich absolventov Gymnázia
sv. Michala Archanjela, viac ako 150 žiakov piešťanskej
Strednej odbornej školy obchodu a služieb a 64 maturantov
zo Strednej odbornej školy vo Vrbovom. Koniec mája si za
termín ústnych maturitných skúšok vybrali piešťanské školy Gymnázium Pierra de Coubertina, na ktorom končí 132
študentov, a Hotelová akadémia Ľ. Wintera so 101 absolventmi. Ďalej Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
na ktorej maturovalo 134 žiakov a Stredná odborná škola
záhradnícka so 60 maturantmi. Na vrbovskom Gymnáziu
J. B. Magina sa skúškam dospelosti podrobilo minulý
týždeň 41 gymnazistov a na Strednej odbornej škole

v Rakoviciach 69 absolventov. Posledný termín od 1. júna
majú na Strednej odbornej škole technickej v Piešťanoch,
kde maturita čaká na 76 chlapcov a dievčat. Ústne skúšky
skladá deväťsto maturantov z nášho regiónu povinne z materinského jazyka, ďalej z cudzieho jazyka, kde dominuje
angličtina, ktorú si vybralo 610 študentov, 291 si zvolilo
nemčinu. Z ďalších predmetov sa na školách najviac maturovalo z matematiky (220) a z náuky o spoločnosti (136).
Na Gymnáziu Pierra de Coubertina zmaturovala aj
slovenská juniorská reprezentantka v kanoistike Simona
Šamková. Ako voliteľné predmety si vybrala dejepis a geografiu. „Tieto predmety ma bavili aj na základnej škole.
Rada si čítam o histórii,“ dodala kanoistka, ktorá sa chystá
študovať medzinárodné vzťahy.
(ad)

