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mesto Nitra 2016

Mesto zvažuje vytvorenie vlastného
dopravného podniku
Uplynulý štvrtok 28. júla 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 rozhodnúť, 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)
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Sviatok nového chleba
V nedeľu 31. júla sa v Nitre-Dražovciach oslavovali dožinky – Sviatok nového chleba a Matičný deň. Sviatok
sa začal slávnostnou svätou omšou, pokračoval prehliadkou dražovského kostolíka a sprievodom po
uliciach Dražoviec, ktorý pozostával z historických poľnohospodárskych strojov. Na programe v Kultúrnom
dome sa zúčastnil zástupca primátora Nitry Ján Vančo, poslanci mestského zastupiteľstva Jozef Trandžík a
Pavel Varga, ako aj predseda miestneho Poľnohospodárskeho družstva Čakajovce - Dražovce Štefan Kurej,
ktorému folkloristi odovzdali dožinkový veniec. V programe sa predstavili žatevné práce a dožinkové zvyky.
Najväčší potlesk patril miestnej FS Tradícia, no páčilo sa aj vystúpenie FS Krčianka, Jaročana, a tiež
speváckych skupín Vrábľanka a maďarského Sárisápu. Podujatie podporilo Mesto Nitra ako súčasť
Nitrianskeho kultúrneho leta.
(SY)

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

Slávnostné uvítanie novorodencov
Každý posledný piatok v mesiaci sa v Obradnej sieni mesta
Nitry konajú 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 tento piatok 29. júla
bolo pozvaných 73 trojmesačných 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 slávnostnom príhovore rodičia postupne predstupovali 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 realizuje od r. 2007 na základe
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smernice o poskytovaní jednorazového finančného príspevku. Jednou z podmienok je trvalý pobyt aspoň
jedného z rodičov v Nitre. Príspevok získavajú okrem manželských párov aj slobodné matky, prípadne
ovdovené matky či otcovia.
(SY)

Súťaž o najlepší guláš
v Mlynárciach
Výbor mestskej časti 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 sa podarilo uvariť Gurmánom, druhé
miesto patrilo Degešom a na tretiu priečku sa hrdo postavili reprezentanti Bistra u Tóna.
Víťazov odmenili mestskí poslanci Štefan Kľačko a Milan Burda – každé družstvo bolo odmenené kotlíkom
a pohárom. Na spoločnej fotografii víťazné družstvá s poslancami mestského zastupiteľstva. Dobrá nálada
trvala na diskotéke až do polnoci.
(SY)

Na spoločnej fotografii sú víťazné družstvá s vecnými cenami (kotlíkmi) a s poslancami MZ Štefanom
Kľačkom (siedmy zľava) a Milanom Burdom (piaty sprava).

MESTO NITRA newsletter 17/2016

Strana 3

VMČ č. 1 Horné a Dolné Krškany
informuje:
Vážení spoluobčania, využívam priestor na našej mestskej strane, aby som vás aj
teraz v prázdninovom období aspoň v krátkosti informoval o aktualitách v našej
mestskej časti. Od posledného článku čas rýchlo ubehol a my sme spoločne
s kolegami vo výbore mestskej časti pracovali na zbieraní podnetov od obyvateľov
a následne na zabezpečení opráv, ako napr. výtlkov a iných drobných prác.
Popritom sa snažíme zorganizovať alebo aspoň podporiť rôzne kultúrnospoločenské akcie, napr. Majáles, Deň matiek, alebo Krškanský kotlík. Určite nám
dobre padne nájsť si čas a prísť sa trochu odreagovať v spoločnosti susedov.
Dôležité je trochu si oddýchnuť od každodenných povinností.
Čo sa týka investičných akcií v tomto sa situácia v priebehu posledných pár mesiacov celkovo zlepšila.
Začiatok roka bol na investície skromný, ale v priebehu júna boli prerozdelené ďalšie peniaze, hlavne na
opravu MK. Spolu s výborom sme rozhodli, že v tomto roku posunieme do realizácie opravu chodníkov na
Novozámockej ulici v Horných Krškanoch, súvislé opravy MK 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, preto lokality v ktorých sa momentálne nebuduje poprosím o trpezlivosť. V druhom polroku
samozrejme naďalej plánujeme organizovať aj rôzne kultúrnospoločenské 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. Vaše postrehy,
alebo podnety z vášho okolia, môžete nahlásiť telefonicky alebo mailom, sme otvorení názorom našich
obyvateľov.
Ing. Miroslav Gut, predseda VMČ č.1
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Uvítanie skupiny esperantistov na
mestskom úrade:
V rámci 101. Svetového kongresu esperanta sa vo štvrtok 28. júla uskutočnilo slávnostné prijatie
najaktívnejších účastníkov 101. Svetového kongresu esperanta vo Veľkej zasadacej sále Mestského úradu v
Nitre. Na prijatí bol za vedenie mesta prítomní primátor Nitry Jozef Dvonč a viceprimátor Ján Vančo.
V rámci oficialít zaznali ďakovné príhovory prezidenta Svetovej esperantskej federácie Marka Fettesa, ako
aj predsedu organizačného výboru Petra Baláža.
(SY)

FOTO VĽAVO: Primátor Nitry Jozef Dvonč venoval Markovi Fettesovi, prezidentovi Svetovej esperantskej
federácie darček, ktorý mu bude pripomínať pobyt v našom meste.
FOTO VPRAVO: Zľava predseda organizačného výboru 101. Svetového kongresu esperanta Peter Baláž,
primátor Nitry Jozef Dvonč, tlmočník, viceprimátor Ján Vančo a Veronika Porrová z esperantskej federácie.

Esperantisti vytvorili rekord
v slovenskom tangu
Účastníci 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre
vytvorili slovenský rekord v tancovaní slovenského tanga.
Počas piatkového večera 29. júla si slovenské tango
spoločne zatancovalo 172 tanečníkov. Vytvorenie rekordu
potvrdil Igor Svítok z agentúry Slovenské rekordy.
Certifikát o vytvorení slovenského rekordu prevzali
zástupca primátora Ján Vančo a predseda organizačného
výboru Svetového kongresu esperanta Peter Baláž. Na
101. Svetovom kongrese esperanta v Nitre sa zišlo 1300
účastníkov zo 60 krajín sveta. Juraj Illečko z Akadémie
tanca bol naozaj skvelým učiteľom a po dokonalej lekcii tanca sa celé Svätoplukovo námestie roztancovalo.
Posledný večer kongresu patril dlho do noci hudbe. Vyvrcholil medzinárodným hudobným festivalom, na
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ktorom zaznela hudba rôznych žánrov od slovenských skupín z Nitry, ale aj esperantských skupín z
Nemecka, zo Švédska či z Litvy.
(SY)
K foto: Sprava zástupca primátora Ján Vančo a predseda organizačného výboru 101. Svetového kongresu
esperanta Peter Baláž krátko po prevzatí Certifikátu o prekonaní rekordu.

Futbalové družstvo starostov
vyhralo nad družstvom
esperantistov
Futbalové družstvo slovenských starostov a primátorov, ktoré je aktuálnym majstrom Európy starostov vo
futbale, zvíťazilo nad družstvom esperantistov v pomere 4 : 5 v priateľskom futbalovom zápase, ktorý sa
uskutočnil v stredu 27. 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. V tomto zápase nebolo dôležité kto vyhrá, podstatne dôležitejšia bola
myšlienka, ktorá sa nesie celým kongresom a to je myšlienka priateľstva a súdržnosti medzi národmi a
vďaka ktorej k nám do Nitry pricestovalo viac ako 1200 esperantistov zo 60 krajín sveta. (SY)

V modrých dresoch družstvo starostov, v zeleno-bielych dresoch esperantisti. Foto: autorka
Zápas si prišiel pozrieť i primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý povedal: „Výsledok mojich kolegov – starostov
ma potešil a mám z neho úprimnú radosť, no víťazstvo by som rovnako doprial aj mladým esperantistom,
MESTO NITRA newsletter 17/2016

Strana 6

najmä ak zvážime, že výhra bola veľmi tesná a víťazný gól padol v poslednej minúte. Hovorí to o obrovskom
nasadení oboch strán. Tento výsledok je aj dobrou správou pre naše obce a mestá, pretože tak ako sa
starostom darí v obciach, rovnako dobre vedia hrať aj futbal. A čo je najdôležitejšie, zmysel pre fair-play, s
ktorým fungujú v samospráve, im nechýba ani na futbalovom ihrisku,“ konštatoval primátor Nitry a
podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč po zápase. Kapitán tímu starostov Marián
Sagan na margo zápasu povedal: „Boli pre nás tvrdým súperom, výhru nám nedali ľahko, ale posledná
minúta rozhodla, že radosť z výhry sme si užili my.“ (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 mesta Soul a s esperantistami sa rozlúčil.
FOTO: Primátor Nitry Jozef Dvonč (vľavo) odovzdal
primátorovi kórejského Soulu (v pozadí)
vlajku
usporiadateľského mesta za prítomnosti predsedu
organizačného výboru 101. Svetového kongresu
esperanta Petra Baláža (vpravo).
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 esperantistov zatancovali slovenské tango. Certifikát
o vytvorení slovenského rekordu prevzali viceprimátor Ján Vančo a predseda OV SKE Peter Baláž.
(SY)

Oznamy 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 705317(predseda komisie doc. Kretter).
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Zasadnutia komisií MZ v Nitre
K MZ v Nitre
pre kultúru,
cestovný ruch
a zahr. vzťahy

K MZ v Nitre
pre financovanie,
správu majetku
a podn. Činnosť

K MZ v Nitre
pre školstvo,
mládež
a šport

6.7.2016
7.9.2016
27.9.2016
19.10.2016
23.11.2016
14.12.2016

7.7.2016
16.8.2016
22.9.2016
20.10.2016
15.11.2016
8.12.2016

6.7.2016
31.8.2016
14.9.2016
12.10.2016
9.11.2016
7.12.2016

K MZ v Nitre
pre úz. plánovanie,
architektúru
a inv. činnosť
---------------

2.8.2016
6.9.2016
4.10.2016
8.11.2016
6.12.2016

K MZ v Nitre
pre soc. veci,
bytové otázky
a zdravotníctvo

K MZ v Nitre
pre dopravu, ŽP,
verejnop. služby
a verejný poriadok

6.7.2016
3.8.2016
7.9.2016
5.10.2016
9.11.2016
7.12.2016

12.7.2016
23.8.2016
13.9.2016
18.10.2016
15.11.2016
6.12.2016

Klokočinský jarmok
Na dvere klope v poradí už 15. ročník obľúbeného podujatia, ktoré sa koná na najväčšom nitrianskom
sídlisku Klokočina. Na priestranstve neďaleko Mikovíniho ulice sa môžete tešiť na tradičný jarmok,
obľúbené kolotoče, atrakcie a perfektnú zábavu. Program pripravil odbor kultúry na Mestskom úrade
v Nitre.

26.8. jarmočný piatok




18.00 hod. Otvorenie Klokočinského jarmoku – Na ľudovú nôtu s Folklórnym súborom
JAROČAN – Humorné slovo Števa Skrúcaného
19.00 hod. Kotlíková fazuľovica
20.00 hod. „S teplákmi na večné časy a nikdy inak“ Hudobná skupina LOJZO …v teplákoch
i kravate, zatancuj si človeče …

27.8. jarmočná sobota


17.00 hod. VMČ deťom – súťaž v kreslení o zaujímavé ceny – Folklórny súbor SÁLAŠAN /
Rumunsko / hosť festivalu Tlmačská grámora
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18.00 hod. CVČ DOMINO ponúka deťom …
19.00 hod. Vyhodnotenie detskej súťaže v kreslení – Klokočinský guláš – Najlepšia klokočinská
tancovačka s HS SENZUS

28.8. jarmočná nedeľa





Strašiaci z tekvíc a výtvory prírody -zber 15.00 – 17.00 / vyhodnotenie o 17.30
16.00 – 18.00 hod. BIG BIKE BROTHERHOOD – vozenie záujemcov na motorkách
18.00 hod. Ivan TULI Vojtek o ŠÚLANCOCH i o inom, alebo veselo i vážne o kulinárskych
dobrotách
19.00 hod. Dobrá zábava s country skupinou – TEXAS HAPPYBAND ORCHESTRA

Newsletter mesta Nitry č. 17/ 2016 Vydalo: 4. 8. 2016 Mesto Nitra - Útvar propagácie a cestovného
ruchu, referát redakcie a propagácie, Mestský úrad v Nitre. Editorka: Mgr. Ľudmila Synaková
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