
Články a fotografie vybrala a schválila Redakčná rada mesta Nitry.

Delegácia Nitry na slávnostiach v B. Petrovci
Uplynulý víkend sa v našom part-

nerskom mestečku Báčsky Petrovec 
v Srbskej republike  uskutočnil jubilej-
ný 25. ročník Slovenských národných 
slávností, ktoré sú každoročne naj-
väčším podujatím Slovákov žijúcich 
na Dolnej zemi. 

Na slávnosti bola pozvaná i dele-
gácia Mesta Nitry v zložení poslancov 
mestského zastupiteľstva – Pavel 
Varga, Anton Kretter a Dominika Te-
keliová. Delegácia Nitry sa zúčastnila 
na slávnostnom Zhromaždení Obce 
Báčsky Petrovec, kde sa zoznámili s 
novým vedením obce na čele s pred-
sedom obce Srdanom Simičom. 

Súčasťou slávností bol rozmanitý 
kultúrno-spoločenský program – vý-
stavy, divadlo, vystúpenia folklórnych 
súborov, medzi ktorými exceloval náš 
FS Furmani. Na Jarmoku umenia, s 
bohatou ponukou miestnych kulinár-
skych špecialít, malo svoj stánok aj 
Mesto Nitra. Za Nitru na otvorení sláv-

ností vystúpil s príhovorom poslanec 
Pavel Varga, ktorý pozdravil všetkých 
účastníkov slávností v mene primáto-
ra, ako aj obyvateľov mesta Nitry. 

Súčasťou bohatého programu sláv-
ností bol projekt realizovaný Báčskym 

Petrovcom a jeho ďalšími partnerský-
mi mestami s názvom Zjednotení v 
jednej únii z programu Európa pre ob-
čanov. Partnermi projektu boli okrem 
Nitry mestá Martin, Stará Ľubovňa, 
Ružomberok, chorvátsky Vukovar, 

nemecký Kirchheim a Českosloven-
ské renomé z Prahy. Zástupcovia 
každého z miest prezentovali projek-
ty realizované z prostriedkov EÚ. Za  
mesto Nitru vystúpil člen projektové-
ho tímu Radoslav Dunčko.           (SY)

Mesto Nitra nedo-
volenkuje ani v tomto 
horúcom augustovom 
období. V investič-
nej oblasti pokračuje 
rekonštrukcia ZŠ na 
Topoľovej ul. ako i ZŠ 

Kniežaťa Pribinu na ul. Fr. Mojtu. Sú to 
finančne náročné akcie a v Starom mes-
te sme radi, že sa obnovia tieto „kultové“ 
školy. Tiež finišujeme útulok pre bezdo-
movcov na Štúrovej ul. Ľudia bez domo-
va budú mať tak znovu veľmi dôstojné 
podmienky na ubytovanie. Len aby o to 
mali záujem. Taktiež skončila verejná sú-
ťaž na prestavbu kúpaliska na Sihoti, za 
účelom jeho využívania po celý rok. Ko-
misia vyhodnotí súťaž, a po odsúhlasení 
v zastupiteľstve sa môže začať s reali-
záciou. V mestskom zastupiteľstve sme 
schválili takmer 3 mil. eur na rekonštruk-

cie chodníkov, ciest a na parkoviská, tak-
že aj v Starom meste obnovíme mnohé 
komunikácie. Ale už teraz myslíme na 
nové projektové dokumentácie na par-
koviská napr. na Wilsonovom nábr., Zá-
hradnej a Smetanovej ul. Dosledujeme 
realizáciu bezbariérového prechodu na 
Vikárskej ul. smerom do parku. Zaobe-
ráme sa, takmer na každom výbore, tzv. 
„vnútroblokovou“ kanalizáciou. Bude na-
šou snahou v rozpočte na rok 2017 opäť 
vyčleniť financie na ďalšie rekonštrukcie 
týchto starých potrubí. Pokračujeme i v 
reštaurovaní drobných kultúrnych pamia-
tok, na ktoré poslanci vyčlenili tento rok 
50 tis. eur. Krásne je urobený pamätník k 
1. svetovej vojne v parku na Sihoti. Nitra 
pokračuje aj v odstraňovaní „čiernych“, 
teda nepovolených, reklám a krok za kro-
kom sa mesto „čistí“. Naopak, mesto si 
povie, kde bude propagovať informácie 

Mesto žije aj v lete

Ján Vančo

Dohoda o spolupráci miest Čes-
ké Budějovice a Nitra bola podpísa-
ná 7. mája 1994. Cieľom vzájomnej 
spolupráce je podporovanie kontak-
tov, spolupráce a stretnutí predo-
všetkým v oblasti umenia, kultúry, 
vedy, vzdelávania, cirkví, oznamo-
vacích prostriedkov, pamiatkovej 
ochrany, ochrany životného prostre-
dia, atď.

České Budějovice sú bránou 
do regiónu s bohatými prírodnými 
krásami, kultúrnym bohatstvom ale 
aj historickými pamiatkami a je naj-
väčším mestom Juhočeského kra-
ja. Zároveň je jeho hospodárskym, 
správnym a kultúrnym centrom.

Sídlia tu svetoznáme firmy s dl-
horočnou tradíciou, ako napr. Koh-
i-noor Hardtmuth, a.s., Budějovic-

ký Budvar, n.p. a ďalšie. V meste 
sa nachádza scéna Jihočeského 
divadla, koncertná sieň Otakara 
Jeremiáše, Jihočeská komorná fil-
harmónia, Jihočeské múzeum, Dom 
umenia, planetárium, hvezdáreň a 
mnoho ďalších inštitúcií. Každoroč-
ne sa v meste organizuje hudobný 
festival Emy Destinnové.

V Budějoviciach sa nachádza 
mnoho zaujímavých vecí - najväč-
šia fontána v Čechách – Samso-
nova fontána, radničné včely, ktoré 
sú umiestnené na streche radnice. 
Tie mali podporiť dramaticky klesa-
júcu včeliu populáciu. Vďaka tomu, 
že tieto včely znášajú peľ z parku a 
kvetín, ktoré nie sú chemicky ošet-
rované sú mestské medy kvalitnej-
šie ako medy vidiecke.

a verejné akcie. Pristúpime k výmene in-
formačných a propagačných skruží, aby 
spĺňali moderný a tiež aj estetický trend 
súčasnosti. Rovnako bude nutné vyme-
niť ďalekohľad na rozhľadni na Kalvárii, 
keďže ten pôvodný (menej odolný) nám 
tzv. „návštevníci“ stále znehodnocujú. 
Sme vďační za Vaše podnety v oblasti 
dopravy, mnohé z nich žiaľ nemôžeme 
riešiť vo vlastnej kompetencii a musíme 
spolupracovať s dopravnou políciou. A tu 
sa nám nie vždy darí, ale budeme v na-
šom úsilí pokračovať i naďalej, pretože 
pre nás je prvoradá bezpečnosť. Veľký 
dôraz kladieme na čistotu a kosenie. Tr-
váme na pravidelných harmonogramoch 
zametania chodníkov a čistenia obrubní-
kov, ako i na kvalitnom výkone v kosení. 
Momentálne v meste beží štvrtá kosba v 
tomto roku. Tu by som chcel naozaj upo-
zorniť a požiadať aj správcov verejných 
(štátnych) budov, aby udržiavali svoje 
okolie čisté a upravené. Nevynímam ani 
mestské a krajské budovy, základné a 

stredné školy, súdy, políciu, úrady, uni-
verzity. Je niekedy na zaplakanie, ako 
okolie týchto nehnuteľností vyzerá. A to 
by mali ísť príkladom! Nehovoriac naprí-
klad o štátnych vlajkách v akom žalost-
nom stave sú na niektorých budovách. 
Opakujem, mali by sme ísť vzorom aj vo 
vzťahu k vlastenectvu, naviac je to vždy 
porušovanie Zákona o štátnych symbo-
loch SR a ich používaní. Ale, aby som 
snáď nezakončil tento článok príliš pe-
simisticky, chceme Vás všetkých pozvať 
na nitrianske „hody“ v dňoch 13. až 15. 
augusta na Kalváriu, kde sa koná tradič-
ná púť k Matke Božej (už od roku 1765). 
V týchto dňoch navštívia Nitru naozaj 
tisíce pútnikov z celého okolia. Verím, 
že (nielen) na túto slávnosť budeme dôs-
tojne pripravení. V mene celého výboru 
Staré mesto Vám želám ešte príjemný 
august, dovolenky a študentom ešte po-
kojné prázdniny.

Ján Vančo, predseda VMč 2, 
nitra-Staré mesto

Mesto Nitra pozýva Nitranov na 
Klokočinský jarmok, ktorý sa už tra-
dične koná v posledný prázdninový 
víkend na najväčšom nitrianskom 
sídlisku Klokočina. Jubilejný 15. roč-
ník sa začína v piatok 26. augusta a 
potrvá tri dni, do nedele 28. augusta. 

Prvý deň - piatok sa ponesie v 
ľudovom tóne s folklórnym súborom 
Jaročan. Prvému večeru dodá zá-
bavnú iskru humorné slovo Štefana 
Skrúcaného a pritvrdí ho hudobná 
skupina LOJZO s programom „S tep-
lákmi na večné časy a nikdy inak“. 
Tento prvý jarmočný večer sa bude 
variť aj tradičná kotlíková fazuľovica, 
no okrem nej si budú môcť návštev-
níci pochutiť aj na ďalších špeciali-
tách, jedlách a nápojoch, ktoré budú 
ponúkať jarmočníci vo svojich stán-
koch. Pripravené budú tiež adrenalí-
nové atrakcie v lunaparku a jazda na 
koňoch a poníkoch.

Sobota 27. augusta bude urče-

ná predovšetkým deťom, pre ktoré 
sú pripravené súťaže v kreslení o 
zaujímavé ceny - VMČ deťom, ako 
aj CVČ DOMINO ponúka deťom. 
Program druhého jarmočného dňa 
ponúka aj vystúpenie folklórneho 
súboru Sálašan z Rumunska, ktorý 
si na Klokočinu odskočí z festivalu 
Tmačská grámora. 

Nedeľa bude patriť aj súťažiam 
o najatraktívnejšieho strašiaka a 
tancovačke s hudobnou skupinou 
SENZUS. Na programe je aj vozenie 
záujemcov na motorkách BIG BIKE 
BROTHERHOOD, vystúpenie Ivana 
TULIHO Vojteka s programom O 
ŠÚĽANCOCH i o inom, alebo vese-
lo i vážne o kulinárskych dobrotách. 
Jubilejný ročník zakončí zábava s 
country skupinou TEXAS HAPPY-
BAND ORCHESTRA. Popri tom sa 
bude variť a servírovať Klokočinský 
guláš. Všetci ste pozvaní, príďte sa 
zabaviť na Klokočinu.                  (SY)

Klokočinský jarmok bude 
s LOJZOM a SENZUSOM 

Prijatie esperantistov bolo
aj na mestskom úrade

V rámci 101. Svetového kongresu 
esperanta sa uskutočnilo slávnostné 
prijatie najaktívnejších účastníkov 101. 
Svetového kongresu esperanta aj vo 
Veľkej sále Mestského úradu v Nitre. 

Na slávnostnom stretnutí ich srdeč-
ne privítal primátor Nitry Jozef Dvonč 
a zástupca primátora Ján Vančo. Z úst 
predsedu organizačného výboru Petra 
Baláža, ako aj prezidenta Svetovej fe-

derácie esperanta Marka Fettesa zneli 
slová vďaky za podporu a pomoc pri 
zorganizovaní tohto veľkolepého pod-
ujatia.

Primátor Jozef Dvonč esperantis-
tom adresoval pozvanie na návštevu 
nášho mesta: „Každého z vás radi uví-
tame v našom meste, či už ako turistu, 
či ako účastníka niektorého z menších  
esperantských podujatí.“                (SY)

Nitrianski mestskí poslanci (zľava) Anton Kretter, Dominika Tekeliová, pred-
seda Obce Báčsky Petrovec Srdan Simič s manželkou a Pavel Varga.

Zástupcovia každého z miest pre-
zentovali projekty realizované z pro- 
striedkov EÚ, za Nitru vystúpil člen 
projektového tímu R. Dunčko.

Primátor Jozef Dvonč venoval Markovi Fettesovi malú pozornosť, ktorá mu 
bude pripomínať 101. Svetový kongres esperanta v Nitre.

Aj na základe schválenia v mest-
skom zastupiteľstve, je v Nitre od 
1. júla 2016 v prevádzke funkčný 
doplnkový systém platieb mobilným 
telefónom formou sms za služby v lo-
kalitách spoplatneného parkovania. 
Elektronický systém platieb za služby 
spojené s dočasným parkovaním na 
území mesta Nitry prostredníctvom 
mobilného telefónu a systému sms 
sú pre prvý okruh spoplatnenia vo 
výške 0,65 eur za prvú hodinu a 1,25 
eur za každú začatú ďalšiu hodinu, 
pre druhý okruh spoplatnenia vo výš-
ke 0,25 eur za prvú hodinu a 0,65 eur 
za každú začatú ďalšiu hodinu.

Cieľom služby je poskytnúť vodi-

čom, parkujúcim v zóne s plateným 
státím, možnosť zaplatiť za parko-
vanie cez mobilný telefón - a to za-
slaním sms na číslo 2200, ktoré je 
spoločné pre všetkých operátorov, 
poskytujúcich svojim zákazníkom 
službu sms mikroplatieb. Služba je 
prístupná pre všetkých zákazníkov, 
ktorí využívajú paušálne a kreditné 
predplatené služby operátorov Oran-
ge Slovensko, Slovak Telekom a O2 
Slovakia.

Spôsob úhrady parkovného cez 
sms je možné zaslaním SMS na 
číslo 2200 v tvare: NR1 (medzera), 
EČV (medzera) H, alebo NR2 (me-
dzera), EČV (medzera) a písmeno 

H. NR1 je označenie prvého okruhu 
so spoplatneným parkovaním v Nitre, 
NR2 je označenie druhého okruhu 
so spoplatneným parkovaním v Nitre 
EČV je evidenčné číslo parkujúceho 
vozidla. H je trvanie parkovania, je 
možné uhradenie až do 4 hodín vo-
pred použitím celých čísel 1,2,3,4. 
Ak nebude uvedené číslo od 2, 3, 
4, podľa potreby dĺžky parkovania v 
spoplatnenej zóne, automaticky sa 
uplatní základná doba spoplatnenia, 
ktorou je jedna hodina.

Doba spoplatnenia je od pondelka 
do piatku v čase 8.00 h do 16.00 h a 
v sobotu od 8.00 h do 12.00 h. Za-
platenie cez sms je možné už ráno 

od 7.00 h, poplatok začína plynúť až 
8.00 h. Do 30 sekúnd od odoslania 
sms, bude vodičom doručená potvr-
dzujúca sms s informáciami, uvede-
nými k uhradeniu parkovného, nakoľ-
ko bez potvrdzujúcej sms parkovné 
nie je zaplatené. 

Desať minút pred skončením plat-
nosti parkovného zašle operátor upo-
zorňujúcu sms na blížiaci sa koniec 
platnosti zaplateného parkovného, s 
tým, že predlženie je možné opätov-
ným odoslaním sms. Prijaté a odo-
slané sms sú v cene parkovného.

Podrobné informácie sú zverej-
nené: https://www.nitra.sk/zobraz/ 
obsah/18891.                                 (J)

Parkovanie v Nitre je možné už aj cez smsku 
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Každý posledný piatok v mesiaci 
sa v Obradnej sieni mesta Nitry kona-
jú slávnostné uvítania novorodencov. 
Na túto slávnosť sú pozývaní rodičia 
so svojimi malými ratolesťami, aby 
mohli v slávnostnej atmosfére precítiť 
radostný okamžik naplnenia svojho 
životného šťastia. Aj na poslednom 
prijatí bolo pozvaných 73 trojmesač-
ných detičiek, z nich sa na slávnosti 
zúčastnili približne tri desiatky. K ich 
rodičom, starým rodičom, či ďalším 
príbuzným sa prihovoril primátor Nitry 
Jozef Dvonč, ktorý im zaželal šťastné 
detstvo a veľa zdravia. Po slávnost-

nom príhovore rodičia postupne pred-
stupovali k obradnému stolu, kde sa 
podpísali do Pamätnej knihy mesta a 
potom prijali blahoželanie primátora 
Jozefa Dvonča a zároveň si prevzali 
aj finančný poukaz v hodnote 85 eur. 
Táto forma podpory mesta sa reali-
zuje od r. 2007 na základe smernice 
o poskytovaní jednorazového finanč-
ného príspevku. Jednou z podmie-
nok je trvalý pobyt aspoň jedného z 
rodičov v Nitre. Príspevok získavajú 
okrem manželských párov aj slobod-
né matky, prípadne ovdovené matky 
či otcovia.                                     (SY)

Aj uprostred leta slávnostné 
uvítanie novorodencov
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