Mesto zvažuje vytvoriť vlastný dopravný podnik
Uplynulý štvrtok sa v zasadačke mestského
úradu uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci schválili návrh na
rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na
rok 2016, v rámci ktorých boli schválené finančné
prostriedky na súvislú opravu odstavného parkoviska pred bytovým domom Olympia a Atletickým
štadiónom na Chrenovej, súvislú opravu Smrekovej ulice a I. etapu súvislej opravy Hornohorskej
ulice.
Zaoberali sa tiež rekonštrukciou a dobudovaním miestnych komunikácií pre marginalizované

rómske komunity v lokalite Orechov Dvor, s čím
vyslovili súhlas. Na základe tohto Mesto Nitra
predloží žiadosť o dotáciu zo zdrojov splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v celkovej
výške výdavkov na projekt zhruba 17 665 eur.
Pri prerokúvaní návrhu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy (MAD) sa zastupiteľstvo
priklonilo k variante, ktorá by umožnila v budúcnosti vytvoriť vlastný dopravný podnik. V súčasnosti MAD zabezpečuje ARRIVA Nitra. Platnosť
zmluvy uzatvorenej s Mestom Nitra vyprší 31.
mája 2017 a dovtedy sa musí samospráva roz-

hodnúť, ako bude postupovať ďalej. Poslanci po
dlhej diskusii odhlasovali variantu vytvorenia spoločného dopravného podniku, avšak k tejto téme
sa vrátia na zastupiteľstve 8. septembra. Primátor
Jozef Dvonč povedal, že mesto vie do spoločného
podniku vstúpiť personálne i priestormi – keďže
všetky zastávky sú v majetku mesta. Doplatky vo
verejnom záujme by tak boli v rámci spoločného
dopravného podniku pod väčšou kontrolou ako
je tomu doposiaľ. Mesto v súčasnosti dopláca na
mestskú autobusovú dopravu sumou približne 4,2
milióna eur ročne.
(SY)

Usporiadateľská vlajka do Soulu
Viac ako 1300 účastníkov sa v sobotu 30. júla rozlúčilo na záverečnom
stretnutí v Mestskej hale s Nitrou, a
týmto sa 101. Svetový kongres esperanta (SKE) oficiálne skončil. Primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal
usporiadateľskú vlajku primátorovi
kórejského Soulu a s esperantistami
sa rozlúčil.
Vo štvrtok najaktívnejších z nich

prijali primátor Jozef Dvonč a zástupca primátora Ján Vančo na mestskom úrade. V piatok večer prešiel
od SPU na Svätoplukovo námestie
sprievod zložený z účastníkov kongresu, kde si 172 účastníci zatancovali slovenské tango. Certifikát o vytvorení slovenského rekordu prevzali
viceprimátor Ján Vančo a predseda
(SY)
OV SKE Peter Baláž.
Skupina esperantistov
vysadila v areáli pred aulou
SPU esperantský strom.

Lipa ako spomienka na kongres

Primátor Nitry Jozef Dvonč odovzdal za prítomnosti Petra Baláža usporiadateľskú vlajku primátorovi Soulu (v pozadí).

Do zeleného areálu pred aulou
SPU v Nitre pribudol minulý utorok
nový strom – lipa malolistá. Vysadili
ju predstavitelia Slovenskej a Svetovej esperantskej federácie spolu s
Jánom Vančom, zástupcom primátora Nitry. Stalo sa tak na počesť 101.
Svetového kongresu esperantistov.
Na sadení sa podieľali i prezident
Svetovej esperantskej federácie

Mark Fettes, predseda organizačného výboru 101. Svetového kongresu
esperanta Peter Baláž a ďalší aktívni
esperantisti. V príhovoroch zaznelo,
že lipa má dlhý život a na tomto mieste zostane ako trvalá pamiatka na nitriansky kongres. Na tabuľke zavesenej na kmeni stromu je uvedené, že
tento esperantský strom je darom od
esperantistov – cestovateľov. (SY)

PreDstavujeme
partnerské mestá nitry
kroměřiž | česko
Zmluva o partnerskej spolupráci skombinovali talianske a holandmedzi Nitrou a Kroměřížom bola ské prvky. Založil ju biskup Karel
podpísaná 1. decembra 1972. Obe II. z Lichtenštejna - Kastelkornu v
mestá spájajú charakteristické r. 1665–1675 na bahnistej pôde za
znaky – sú mestami historických hradbami vtedajšieho mesta. Domipamiatok, škôl, umenia, kultúry, de- nantou Kvetnej záhrady je rotunda,
jiskom, mnohých podujatí. Spájajú v ktorej je aj unikátne Foucaultove
ich tiež dejiny katolíckej cirkvi, obe kyvadlo, ktoré dokazuje otáčanie
mestá sú sídlami biskupov, centra- Zeme okolo svojej osi.
mi kultúry a vzdelanosti.
Kroměříž sa je dnes vyhľadáCieľom vzájomnej spolupráce je vanou turistickou destináciou. Milí
rozvíjať priateľské vzťahy na úrovni Nitrania, ak sa vyberiete na výlet do
obyvateľov oboch miest, verejných Kroměříža, budete bohatší o neza(SY)
inštitúcií najmä v oblasti cestovného budnuteľné zážitky.
ruchu, školstva, kultúry, športu,
sociálnej oblasti a obchodných
vzťahov. Mesto sa preslávilo
unikátnymi pamiatkami, predovšetkým
Arcibiskupským
zámkom, Kvetnou a Podzámockou záhradou, zapísanými
od r. 1998 na prestížny zoznam
pamiatok UNESCO, ktoré patria k najviac navštevovaným
pamiatkam v Česku. Kvetná
záhrada bola vybudovaná ako
pôvodne ranobarokový park v Kvetná záhrada bola vybudovaná ako
geometrickom štýle, v ktorom pôvodne ranobarokový park.

Sviatok nového chleba
V nedeľu boli v Nitre-Dražovciach
dožinky a Matičný deň. Na programe
v KD sa zúčastnili viceprimátor Ján
Vančo, poslanci MZ Jozef Trandžík a
Pavel Varga, ako aj predseda miestneho PD Štefan Kurej, ktorému folkloristi

odovzdali dožinkový veniec. V programe predstavili žatevné práce a dožinkové zvyky. Najväčší potlesk patril
miestnej FS Tradícia, no páčili sa aj FS
Krčianka, Jaročan a skupiny Vrábľanka a Sárisáp z Maďarska.
(SY)

Na programe
sa zúčastnili
(zľava) Pavel
Varga, Ján
Vančo, Jozef
Trandžík s
manželkou,
Anna Kurejová
a Štefan Kurej.

Starostovia hrali futbal proti esperantistom
Futbalové družstvo slovenských starostov a primátorov, ktoré je aktuálnym
majstrom Európy starostov vo futbale,
zvíťazilo nad družstvom esperantistov v
pomere 5:4 v priateľskom futbalovom zápase, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 28.
júla na Futbalovom štadióne FC Nitra.
Toto futbalové stretnutie bolo zorganizované v rámci sprievodných podujatí 101.
Svetového kongresu esperanta, ktorý sa
konal v meste pod Zoborom v dňoch 24.
až 30. júla. Družstvo esperantistov tvorili
aj príslušníci takých štátov ako Nemecko, Španielsko, či Argentína, ktorí sa s
talentom na futbal rodia, no športové
šťastie sa v tomto zápase napriek tomu
usmialo družstvo na starostov.
(SY)

V modrom starostovia,
vpravo esperantisti.

Súťaž o najlepší guláš v Mlynárciach
VMČ č. 5 (Mlynárce, Diely, Kynek a Párovské Háje) v spolupráci s
Petrom Ristom a pivárňou u Fugasa
zorganizovali v sobotu 30. júla druhý
ročník súťaže v amatérskom varení
gulášu. Súťažno-zábavné popoludnie sa uskutočnilo v areáli Obchodnej akadémie v Nitre - Mlynárciach.
Horúco bolo nielen vonku, ale aj pod

24 kotlami, v ktorých sa varili súťažné guláše. Najlepší guláš uvarili Gurmáni, druhé miesto patrilo Degešom
a tretia priečka patrila Bistru u Tóna.
Víťazov odmenili mestskí poslanci
Štefan Kľačko a Milan Burda – na
snímke s víťaznými družstvami. Dobrá nálada trvala na diskotéke dlho do
(SY)
polnoci. 

Výbor mestskej časti č. 1 H. a D. Krškany informuje
Vážení
spoluobčania, využívam
priestor na našej
mestskej strane aby
som vás informoval
Miroslav Gut o aktualitách v našej
mestskej časti. Spolu
s kolegami vo výbore mestskej časti
sme pracovali na zbieraní podnetov
od obyvateľov a následne na zabezpečení drobných prác, alebo opráv,
napr. výtlkov a pod. Popritom sa
snažíme zorganizovať, alebo aspoň
podporiť rôzne kultúrno- spoločenské akcie. Určite nám dobre padne
nájsť si čas a prísť sa trochu odreagovať v spoločnosti susedov na

podujatia ako napr. Majáles, Deň
matiek, alebo Krškanský kotlík. Čo
sa týka investičných akcií, v tomto sa
situácia v priebehu posledných pár
mesiacov celkovo zlepšila. V priebehu júna boli prerozdelené ďalšie peniaze, hlavne na opravu miestnych
komunikácií. Spolu s výborom sme
rozhodli že v tomto roku posunieme
do realizácie opravu chodníkov na
Novozámockej ulici v Horných Krškanoch, súvislé opravy komunikácií
Zlievarenská, Biovetská (úsek za
priecestím k výskumnému ústavu)
a časť ulice Pri Mlyne. Popritom
sú v pláne staršie akcie, rozšírenie
parkoviska s umiestnením zábradlia

pred križovatkou pri dome smútku v
Dolných Krškanoch, oprava hradítka
v Horných Krškanoch, vybudovanie
VO na Lieskovej ulici a vybudovanie odbočení kanalizácie na ulici Na
Priehon. Určite nikoho z nás neteší
veľmi pomalé budovanie kanalizácie
v našej mestskej časti, ale verím, že
v priebehu budúceho roka postúpime
v realizácii o väčší kus ďalej. Nie je
to jednoduché, ale som presvedčený
že dobudovanie kanalizácie v mestskej časti, kde sídli ČOV, malo byť už
dávno hotové. Technicky to nemôže
byť problém, limitujú nás peniaze.
Pri rozdeľovaní investícií myslíme na
celú mestskú časť, a preto obyvate-

Články a fotografie vybrala a schválila Redakčná rada mesta Nitry.

ľov lokalít, v ktorých sa momentálne
nebuduje, poprosím o trpezlivosť. V
druhom polroku, samozrejme, naďalej plánujeme organizovať aj rôzne
kultúrno-spoločenské aktivity a radi
uvítame väčšiu účasť obyvateľov.
Robíme to s nadšením, tak určite je
pre nás odmenou slušná účasť. Verím, že na jeseň a v zime bude času
viac a tak sa s mnohými zídeme už
na niektorej z najbližších akcií VMČ.
Zasadnutia nášho VMČ sú spravidla
raz do mesiaca podľa rozpisu. Vaše
postrehy, alebo podnety z vášho
okolia, môžete nahlásiť telefonicky
alebo mailom, sme otvorení názorom
našich obyvateľov.

Víťazné družstvá dostali vecné ceny.

Oznam pre občanov
Komisia pre dopravu, životné
prostredie, VPS a VP oznamuje občanom, že 4. kosba verejnej zelene
v celom meste Nitra sa začína 8.
augusta 2016 a má byť ukončená
včítane vyhrabania pokosenej trávy do 18. 8. 2016. V súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva
SR je Mesto povinné zabezpečiť tiež
rozkopanie a odburinenie všetkých

pieskovísk každé 2 týždne. U nás sa
tak má stať každý párny týždeň.
Veríme, že táto informácia prispeje k prehĺbeniu verejnej kontroly práce našich zmluvných dodávateľov.
Pokiaľ vyššie uvedené úlohy nebudú
v termíne a v primeranej kvalite vykonávané, oznámte to na telefónne
číslo 0948 705 317 (predseda komisie doc. Kretter).

