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Výstava o tvorcovi esperanta a histórii esperanta pod Zoborom
V Synagóge bola v piatok sprístupnená výstava približujúca život tvorcu esperanta L. L. Zamenhofa
Zamenhofa,
zorganizovaná jeho poľským centrom z mesta pri príležitosti 156. výročia narodenia. Na otvorení
výstavy sa zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč, zástupca primátora Ján Vančo, mestsk
mestský poslanec
Pavel Varga a vedúci predstavitelia Svetovej a Slovenskej esperantskej
esperantskej federácie
federácie.

K účastníkom vernisáže sa prihovoril primátor Nitry Jozef Dvonč. Jeho slová preložil vedľa stojaci
tlmočník i do esperantského jazyka.
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Výstava priblížila aj bohatú históriu esperanta v Nitre.

Pohľad na zaplnenú Synagógu. V prvom rade primátor Nitry Jozef, prezident Svetového .
Výstava tiež na piatich paneloch približuje históriu esperantského hnutia v našom meste, kde od r.
1969 a najmä od r. 1973 lídrami esperanta boli Teodor Rosinský, Ján Mužlay, Jozef László, Ladislav
Miškovič, Milan Meňhart a Bartolomej Kolibár.
História esperanta siaha do 19. storočia, autorom myšlienky vytvoriť medzinárodný plánový jazyk bol
poľský lekár Ludwik Lejzer Zamenhof. Po desaťročnej práci na zdokonaľovaní tohto jazyka ho
predstavil v roku 1887 pod menom Lingvo Internacia. Hoci žiaden štát neprijal esperanto ako úradný
jazyk, používa ho komunita s odhadovaným počtom asi dva milióny ľudí po celom svete. Na Slovensku
má jazyk tradíciu od roku 1907, keď vyšla prvá učebnica esperanta v slovenčine vďaka Albertovi
Škavranovi. Esperantu sa na Slovensku venovali aj také osobnosti ako Ján Valašťan-Dolinský či Martin
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Benka. Na vernisáži predstavili šesticu kníh pretlmočených do esperanta, okrem iných aj Proglas.
V esperante sa dá dohovoriť desiatimi tisíckami slov, existuje výkladový slovník esperanta obsahuje
približne 50 000 slov. (SY)

V Mestskej hale v nedeľu otvorili 101. Svetový kongres esperanta
V Mestskej hale na Klokočine v Nitre sa v nedeľu dopoludnia začal 101. svetový kongres esperanta. Na
otvorení sa zúčastnili osobitný vyslanec EÚ pre náboženské slobody Ján Figeľ, primátor Nitry Jozef
Dvonč, rektor SPU Peter Bielik, vedúci kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál, veľvyslanci
viacerých štátov a ďalší hostia.
K 1300 účastníkom kongresu zo 60 štátov sveta sa postupne prihovorili viacerí rečníci. Na pôde
hostiteľského mesta esperantistov privítal nitriansky primátor Jozef Dvonč. Zaželal im príjemný pobyt
v Nitre, keď o. i. povedal: „Naše mesto nie je veľké, ale verím, že vás privinie a budete sa u nás cítiť
príjemne. Váš kongres sa koná počas prvého mesiaca slovenského predsedníctva v Rade EÚ. O to viac
dúfame, že mesto Nitru, ako aj Slovensko zviditeľní vo svete.“
Svetový kongres esperanta sa koná každý rok v inom štáte, čo umožňuje esperantistom spoznávať
rôzne krajiny. Nitra je jedným z troch najmenších miest, kde sa vo svojej 101-ročnej histórii
organizuje. Počas tohto týždňa ho obdivujú i návštevníci z Austrálie, Číny, Nového Zélandu, Japonska,
Madagaskaru, Konga, či ďalších ázijských i afrických štátov.
Organizátori kongresu pripravili bohatý program, zameraný na spoznávanie krajiny, súčasťou
kongresu sú divadelné predstavenia, filmy a koncerty rôznych žánrov, samozrejme, všetko v jazyku
esperanto. Súčasťou slávnostného otvorenia bolo nedeľňajšie večerné vystúpenie slovenského
umeleckého súboru Lúčnica na Svätoplukovom námestí. Účastníci kongresu tak mali jedinečnú
príležitosť pozrieť si vystúpenie súboru, ktorý prestavuje našu originálnu kultúru vo svojich
tanečných, inštrumentálnych.
V piatok 29. júla sa v priestoroch SPU v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí kongresu. Záujemcovia
– neesperantisti sa môžu prísť pozrieť na vybrané akcie, ktoré má kongres vo svojom programe
a sledovať, ako prebieha medzinárodná komunikácia v jednom jazyku, bez tlmočníkov. Večer sa na
Svätoplukovom námestí uskutoční pokus o rekord v tancovaní slovenského tanga. Nasledovať bude
medzinárodný hudobný festival, na ktorom zaznie hudba rôznych žánrov v podaní nitrianskych
kapiel, ale aj esperantských skupín zo Švédska, Nemecka a Litvy. (ĽS)
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Účastníkov Svetového kongresu esperanta privítal primátor Nitry Jozef Dvonč.

Pohľad na zaplnenú Mestskú halu, do ktorej prišlo 1200 účastníkov Svetového kongresu esperanta.

Vyšla nová známka pri príležitosti konania Svetového kongresu esperanta
Pri príležitosti konania 101. Svetového kongresu esperanta vydala Slovenská pošta známku. Známku
na slávnostnom otvorení kongresu v nedeľu 24. júla v Mestskej
hale predstavil vedúci odboru POFIS Slovenskej pošty Martin
Vančo. Zarámovanú zväčšeninu známky odovzdal Martin
Vančo Markovi Fettesovi, prezidentovi Svetovej esperantskej
federácie. Verejnosť mala k dispozícii aj príležitostnú poštovú
priehradku pri aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
Motívom poštovej známky s rozmermi 44,1 × 26,5 milimetra je
konceptuálne zobrazenie komunikácie medzi ľuďmi rôznych
národností, ktoré reprezentuje ideu esperanta ako
univerzálneho, nadnárodného jazyka. Poštovú známku vytlačila technikou ofsetu v počte 300
000 kusov tlačiareň Poštová tlačiareň cenín Praha, a. s. Súčasne s poštovou známkou boli vydané aj
sprievodné filatelistické produkty, ako sú obálka prvého dňa (FDC) a pamätný list, oba s nalepenou
známkou opečiatkovanou FDC pečiatkou s domicilom Bratislava. Motívom prítlače FDC sú ľudia
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komunikujúci spolu na pozadí dominanty Nitrianskeho hradu. Motívom FDC pečiatky je logo
101. svetového kongresu esperanta. Námetom pamätného listu je konceptuálne zobrazenie
komunikácie medzi ľuďmi rôznych národností, analogické s motívom poštovej známky. Autorom
výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, FDC pečiatky a pamätného listu je významný slovenský
grafik, akademický maliar Igor Benca. (ĽS)

Lúčnica spievala, tancovala a hrala pre esperantistov
Pri príležitosti konania 101. Svetového kongresu esperanta v Nitre sa na Sväto-plukovom námestí
uskutočnil v nedeľu 24. júla 2016 večer 80-minútový koncert ľudového umeleckého kolektívu
Lúčnica.
Do sedadiel zasadli predovšetkým účastníci 101. Svetového kongresu esperanta, ktorý sa v dňoch 24.
– 30. júla koná po prvýkrát v histórii na Slovensku a v Nitre. Dohromady k nám pricestovalo 1200
esperantistov zo 60 štátov sveta. Samozrejme, že vystúpenie si prišli pozrieť aj stovky Nitranov.
Našťastie, koncertu prialo aj počasie, a tak si diváci mohli do sýtosti vychutnať toto jedinečné
vystúpenie tanečnej, speváckej a hudobnej časti súboru, ktorý šíri národnú kultúru nášho slovenského
národa doma i v zahraničí. Medzi divákmi boli aj primátor Nitry Jozef Dvonč s partnerkou Margitou
Štefánikovou, zástupca primátora Nitry Ján Vančo, poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva
a ďalší hostia.
Text a foto: (SY)

Na úvod koncertu Lúčnice sa k zaplnenému Svätoplukovmu námestiu prihovoril primátor Nitry Jozef
Dvonč. Jeho príhovor bol tlmočený do esperanta.
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Medzi divákmi bol i primátor Nitry Jozef Dvonč s partnerkou, zástupca primátora Ján Vančo, ako aj
nitrianski mestskí poslanci.

Lúčničiari opäť nesklamali.
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Poslanci schválili nové pravidlá o parkovaní na sídliskách
Nitrianski mestskí poslanci a poslankyne schválili na zasadnutí mestského zastupiteľstva aj zmeny vo
všeobecne záväznom nariadení, ktoré sa týkajú pravidiel pre parkovanie v Nitre. Azda najväčšou
zmenou je, že na sídliskách nebudú môcť parkovať autobusy, ani nákladné autá. Istou variáciou tiež
je, že nárok na vyhradené parkovacie miesto budú mať aj pacienti trpiaci rakovinou, tí však budú
musieť mať preukaz zdravotne ťažko postihnutého. Keďže v Starom meste, sa už pred rokmi,
osvedčilo vnútroblokové parkovanie (napr. v lokalitách Mostná ul., Za ferenitkou, Wilsonovo
nábrežie) potvrdený bol tiež takýto návrh riešenia problematiky statickej dopravy aj na
sídliskách.
Iste, problémy s parkovaním nie sú len na najväčších sídliskách (Klokočina a Chrenová), ale aj na
menších sídliskách - Diely a Čermáň. Aj preto zastupiteľstvo potvrdilo päť systémové opatrení, ktoré
by mali zlepšiť situáciu ohľadne parkovania v Nitre: vylúčenie parkovania nákladných vozidiel a
úžitkových vozidiel v obytných súboroch, vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným
značením, upravenie podmienok vyhradzovania parkovacích miest pre osobitné kategórie žiadateľov,
väčšie využívanie voľných kapacít odstavných plôch a parkovacích miest nákupných centier mimo
času obchodnej prevádzky a počíta sa aj so zavedením rezidentského parkovacieho systému podľa
trvalého pobytu obyvateľov.
Opatreniami, ktoré majú riešiť situáciu s parkovaním na sídliskách, sa podrobne zaoberá pracovná
skupina, ktorá má vo svojich radoch nielen odborníkov, ale aj ľudí, ktorí v daných lokalitách bývajú,
resp. sú domovými dôverníkmi v jednotlivých bytových domoch. „Odporučili sme, aby si komisia
prizvala ľudí zo sídlisk - napríklad domových dôverníkov,“ dodal na krátkom brífingu s novinármi
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. (j)

Mesto požiadalo o ďalšiu dotáciu na odstránenie čiernych skládok
Mesto Nitra podalo 18. júla tohto roku žiadosť na Environmentálny fond o poskytnutie podpory
formou dotácie v rámci projektu – „Sanácia nelegálnych skládok odpadu v meste Nitra“.
Pokiaľ by mesto so svojou žiadosťou na Recyklačnom fonde opätovne uspelo, získalo by subvenciu vo
výške 58 132 eur. Mesto Nitra už získalo z Recyklačného fondu dotáciu v roku 2015, kedy v rámci
programu „Veľké upratovanie“ získalo na odstránenie čiernych skládok spomedzi 219 žiadateľov
najvyššiu dotáciu vo výške 111-tisíc eur.
„Budem rád, ak bude aj ďalšia finančná podpora z Environmentálneho fondu úspešná a pomôže
vyčistiť kritické lokality od nezodpovedného správania niektorých jednotlivcov. Som však
presvedčený o tom, že väčšina z vás určite vie, že za účelom odvozu odpadu mesto každoročne
schvaľuje harmonogram jarného a jesenného upratovania vo všetkých mestských častiach a na účely
zvozu odpadu sú tiež v Nitre zriadené zberové dvory,“
uviedol primátor Nitry Jozef
Dvonč.Environmentálny fond bude akiste pri vyhodnocovaní žiadostí zohľadňovať viaceré kritériá,
ktorými budú zhoda s regionálnymi a európskymi stratégiami i koncepciami, spôsob odstránenia
umiestneného odpadu, či opatrenia na elimináciu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom
do budúcnosti. Ak by bola žiadosť (o ktorej sa rozhodne po zosumarizovaní všetkých žiadostí po
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1.auguste 2016) úspešná, čierne skládky by boli odstránené v lokalitách Horné a Dolné Krškany,
Janíkovce a Párovské Háje. (J)

Komisia pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť informuje:
Od konca marca 2016 zasadala komisia 4-krát,
4 krát, pričom sa okrem bežnej agendy, ako je
prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta NR, resp. Službytu Nitra s.r.o. , či
predaje mestských pozemkov, zaoberala rozpočtom, nakladaním s prebytočným
majetkom mesta a pod. Na aprílovom zasadnutí komisia prerokovala záverečný účet
mesta Nitra za rok 2015, zobrala na vedomie výrok audítora a odporučila MZ schváliť
záverečný účet mesta za rok 2015. Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia
mesta za rok 2015
15 po započítaní finančných operácií bol + 2 253 161,84 €. Treba však
zdôrazniť, že vo výsledku rozpočtového hospodárenia sú započítané aj nevyčerpané účelové
prostriedky z minulých rokov vo výške 548 774,86 €, ktoré možno
žno použiť iba na účel, na ktorý bol
boli
poskytnuté. Rozdiel medzi celkovým výsledkom rozpočtového hospodárenia a nevyčerpanými
účelovými prostriedkami z minulých rokov vo výške 1 704 386,98 € odporu
odporučila hlavná kontrolórka
mesta i komisia použiť v roku 2016 na financovanie investičných akcií m
mesta (kapitálových
výdavkov). Komisia odporučila schváliť odpredaj novovytvorených pozemkov pre spoločnosť
PROXENTA Private Equity, s.r.o., Bratislava za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom s tým, že
cena za pozemky pri ďalšom predaji nebude navýšená (ide o medializovaný prípad odpredaja
pozemkov pod parkovacími plochami v obytnom súbore na Potravinárskej ulici, ktorý sa nakoniec na
MZ doriešil k spokojnosti majiteľov bytov). Na májovom zasadnutí okrem bežnej agendy komisia
prerokovala vyhodnotenie plnenia
lnenia rozpočtu Mesta Nitry za I. štvrťrok 2016 a zobrala ho na vedomie
bez pripomienok (vzhľadom na priaznivú bilanciu príjmov a alikvotné šetrenie výdavkov)
výdavkov). Komisia
na riadnom zasadnutí konanom dňa 07.06.2016 prerokovala Návrh pravidiel zostavovania ro
rozpočtu
Mesta Nitry na rok 2017 a odporučila MZ schváliť tieto pravidlá. Taktiež prerokovala návrh dodatku
č.9. k VZN mesta Nitra č.21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov 1 až 8, pričom : 1.
požiadala spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. o predloženie
dloženie prehľadu reálnych finančných nákladov na
prevádzku budovy Synagógy v letnej a zimnej sezóne 2.požiadala odbor kultúry o zaslanie prehľadu
výšky nájomného za prenájom priestorov Synagógy v obdobne veľkých mestách SR (napr. Trnava,
Prešov...) a 3. odporučila MZ schváliť v prílohe č. 11 - Sadzby úhrad za vstup a užívanie športových
a rekreačných objektov- úpravu sadzby vstupného – strelecké preteky v Mestskej hale z pôvodnej
sadzby 500,- €/deň
ň na novú sadzbu 350,350, €/deň a úpravu sadzby vstupného – príprava športových
podujatí (blokovanie haly) v Mestskej hale z pôvodnej sadzby 200,- €/deň
ň na novú sadzbu 15
150,€/deň. Na júlovom zasadnutí komisia prerokovala žiadosť p. Hroteka , Nitra o odkúpenie pozemkov
v areáli cintorína Chrenová do vlastníctva mesta Nitra. Komisia odporučila tak, ako v iných
obdobných prípadoch (napr. pri pozemkoch pod miestnymi komunikáciami
komunikáciami a pod.), riešiť túto žiadosť
v súlade s §4 zákona 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC, ktorým vzniklo mestu k
predmetným pozemkom,
ozemkom, na ktorých je
je postavený cintorín, právo zodpovedajúce vecnému bremenu
spočívajúcemu v držbe a užívaní pozemkov pod stavbou apod. Jedným z dôležitých materiálov
prerokovaných komisiou, bol ďalší postup mesta pri nakladaní s prebytočnými nehnuteľnosťami
mesta, konkrétne
tne s pozemkami a komplexom budov a stavieb bývalého OSP Nitra.
Tieto
nehnuteľnosti sa nepodarilo predať ani formou opakovaných OVS aj kvôli nereálnej cene podľa
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znaleckého posudku. V prvom rade komisia požiadala odbor majetku MsÚ rokovať so susednými
vlastníkmi o zabezpečení prístupu k predmetných nehnuteľnostiam odkúpením spoluvlastníckeho
podielu alebo zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu dohodou alebo súdnou cestou,
od odboru výstavby žiadala vyčísliť náklady na asanáciu objektu a odporučila
učila následne vyhlásiť OVS
na odpredaj týchto nehnuteľností s odpočítaním nákladov na zbúranie hlavného objektu OSP. Komisia
okrem iného požiadala odbor majetku predložiť prehľad súdnych sporov mesta Nitra
s Ing.R.Sedlárom vedených na OS a KS Nitra. Problematike
ematike nedoriešených vzťahov s Ing.Sedlárom ,
resp. podnetmi , ktoré adresoval vedeniu mesta (prídelové listiny), sa bude komisia venovať na
ďalšom zasadnutí v auguste 2016.
Ing.
ng. Milan Burda
Burda, predseda komisie

Nitra EHMK 2016
Napriek tomu, že Nitra v roku 2013 titul Európske hlavné mesto kultúry nezískala,
musím konštatovať, že obyvatelia nášho mesta majú veľmi dobrú možnosť kultúrne
sa vyžiť, ak o to prejavia záujem. Priznám sa, že sa mi v poslednom období podarilo
zúčastniť saa výnimočných koncertov na rôznych „pódiách“ a tiež rôznych žánrov.
Spomeniem júnové vystúpenie speváckeho zboru mladých Američanov z nášho
partnerského mesta Naperville. Študenti Neuqua Valley High School podali
presvedčivý výkon v podobe rôznych gospelových a ľudových piesní najmä
z Ameriky. No úplne zamrazili publikum v naplnenej koncertnej sále župného domu, keď predviedli
absolútne bezchybne hymnickú pieseň Aká si mi krásna.. Niečo odlišné, tiež zo západnej pologule, na
základe spolupráce s ambasádou USA,
USA, ukázali vojaci amerického letectva na pešej zóne v Nitre na
Kupeckej ulici. Starí nitrianski jazzmani hodnotili vystúpenie Five Brass Stars hlasitým potleskom
a skandovaním. Chlapci z armády boli úplne perfektní. Niečo úplne iné odznelo v rámci festivalu
sakrálnej hudby Musica Sacra v podaní Komorného orchestra Zoe a speváckeho zboru Psallite Deo
v chráme sv. Ladislava u Piaristov. Úžasný plný zvuk orchestra, zboru i organu v Oratóriu Misericordia
od nitrianskeho autora Vladimíra Kopca. Absolútne profesionálne
profes
a plnohodnotne odohrané hudobné
dielo klasickej hudby, ktoré prítomní diváci v preplnenom piaristickom kostole ocenili
niekoľkonásobným „standing ovation“. V rámci slávností Nitra, milá Nitra odohralo výborný koncert
akapelové zoskupenie Fragile, ktoré
toré si osvojilo asi tucet hitov britskej rockovej legendy Queen. Na
nitrianskom amfiteátri pod Zoborom spievali v sprievode kapely zloženej z najlepších slovenských
inštrumentalistov súčasnosti. Škoda, že radosť takmer 3 tisíc návštevníkom pokazila silná búrka.
Výborný bol aj Richard Müller v ten istý večer. Zoborský amfiteáter má obrovský potenciál.. Na ľudovú
nôtu brnkli zase folklórne súbory počas 40. ročníka Akademická Nitra. Subjektívne vyzdvihujem
vystúpenie hostí z Gruzínska, ktorí, v pozitívnom zmysle,
sle, podozrivo pripomínali profesionálne baletné
súbory. A boli naozaj skvelí. Tentoraz sa predviedli na Svätoplukovom námestí s magickou panorámou
nitrianskeho hradu v pozadí. Na tom istom hrade, počas Kultúrneho leta, vystúpili anglickí mládežníci
z Broomley
mley Youth chamber orchestra z Londýna. Hodina a pol krásnych klasických melódií v hradnej
priekope pod holým nebom. Hľadisko zostalo plné a v nemom úžase až do posledného tónu. I počasie
vydržalo dokonca. Koncom júla sa, ako vždy bravúrne, predviedla na námestí
námestí Lúčnica v rámci 101.
Svetového kongresu esperanta. Nakoniec ešte trochu z iného súdka. Výtvarné umenie. Veľmi
hodnotnú, a nám Slovákom srdcu blízku, vernisáž výtvarných diel sme mali možnosť vidieť
v Nitrianskej galérii. Konkrétne išlo o prierez celoživotným
celoživotným výtvarným dielom významného
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slovenského maliara Miloša Alexandra Bazovského, po ktorom máme v Nitre pomenovanú aj ulicu.
Málokde a málokedy máme možnosť si vychutnať tak komplexnú prezentáciu jeho tvorby.. Chcem sa
veľmi osobne, ale i z pozície mesta, poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na
organizácii vyššie spomenutých (a aj všetkých ostatných) kultúrnych podujatí v Nitre. Som nesmierne
rád, že naše mesto dokáže podporovať kultúru. Ľudia to oceňujú, dôkazom čoho sú plné sály
a hľadiská. A chodia z regiónu i celého Slovenska. Osobne ma mrzí, že som kvôli pracovným
povinnostiam nemohol vidieť (a počuť) majstrovské dielo Wolfganga Amadea Mozarta Requiem
v podaní Štátneho komorného orchestra. Možno inokedy a už čoskoro. Pretože vyzerá, že Nitra je
hlavným mestom kultúry.
Ján Vančo, poslanec MZ v Nitre

Nová kniha Imricha Točku: Historky spod Mačacieho zámku
Koncom júna 2016 sa dostála do kníhkupectiev nová kniha regionálneho historika prof. Imricha
Točku. Historky spod Mačacieho zámku sú pútavým rozprávaním o historických postavách
a udalostiach starej Chrenovej. Publikácia je akýmsi epilógom autorovej literárnej tvorby s tematikou
histórie Chrenovej. Touto knihou chce čitateľov upozorniť na historické pamätihodnosti, ktoré
v minulosti predstavovali miestnu chrenovskú identitu a dnes ich už niet. K nim sa viažu rôzne
historické epizódky a osobnosti, ktoré dávali príznačný charakter svojráznemu životu v starej
Chrenovej. Ich protagonisti sa už dávnejšie pominuli, no autorovým želaním je, aby nepadli do
zabudnutia. Autor knihy Imrich Točka uvádza: „Táto moja skromná publikácia má prispieť k tomu, aby
sa zachovala pamiatka na osudy bývalých generácií obyvateľov pôvodnej obce aj pre budúce generácie,
pretože je to súčasť kultúrneho dedičstva nášho regiónu.“ Knihu tvorí 24 esejí a poviedok, spestruje ich
desiatkou originálnych na mieru vytvorených čarovných ilustrácií Tomáša Bereša. V knihe si čitatelia
môžu prečítať úsmevné, ale aj trpko pravdivé príbehy: o Mačacom zámku, o tajomnej kaplnke
a nebeskom strážcovi zvonice, o Žabiaroch, Žabároch a Škrekáňoch, o najväčšom požiari
a najslávnejšej leteckej fotografii, o miestnych františkánoch, o domácich zabíjačkách, o trpaslíkoch
a havkáčoch, o utečencoch z Východu a rebeloch z Uličky, o bubeníkoch, poštároch, včelároch
a ochotníkoch a o mnohých ďalších postavičkách v kolorite miestneho života. (ĽS)

Milan Hodál vydal knihu poézie s názvom (H)lásky
V Literárnom klube Janka Jesenského predstavili v stredu 29. júna v poradí už štvrtú samostatnú
knižku poézie autora Milana Hodála. Knižka je akýmsi mixom vážnej poézie a poézie satirickej
s epigramami. Prvé dve kapitoly Nežné (H)lásky a Vážne (H)lásky obsahujú básne a tretia kapitola
Úsmevné (H)lásky. Je to v poradí už štvrtá samostatná knižka poézie autora. Knižka (H)lásky je akýmsi
mixom vážnej poézie a poézie satirickej, epigramy. Prvé dve kapitoly Nežné (H)lásky a Vážne (H)lásky
obsahujú básne a tretia kapitola, Úsmevné (H)lásky, obsahuje epigram- satirické dvoj a štvorveršia.
V knihe je 77 titulov, z toho 30 básní a 47 epigramov. Ide o živé, súčasné témy, témy, ktorými žije
každý bežný čitateľ. Myslím, že môže zaujať svojou aktuálnosťou. Ilustrátorsky sa na nej podieľala
dcéra Lenka, tak ako aj na predchádzajúcich dvoch. Ilustrácie vystihujú dušu básní a sú priam na ne
šité. Recenziu napísala spisovateľka Drahomíra Pechočiaková a na jej satirickú časť pán spisovateľ
a satirik Tomáš Janovic. Knižka vyšla v náklade 400 ks. Vydalo ju Vydavateľstvo a tlačiareň Garmond
Nitra a možno ju kúpiť v sieti kníhkupectiev Panta – Rhei a aj elektronicky, e-shop, cez knižnú
distribúciu IKAR. Krstnými rodičmi knihy boli Drahomíra Pechočiaková a Ivan Godál a krstilo sa
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soľou, lebo – ako uviedol autor: „Dobré slovo je soľou zeme a ja verím, že v knižke je veľa dobrých
a pekných slov...“ (ĽS)

Pozvánky
Túto nedeľu penová párty na Letnom kúpalisku na Sihoti v Nitre
Leto a kúpaliská patria k sebe, bez nich si
nevieme predstaviť, ako by sa dali zvládnuť
vysoké teploty, ktoré sprevádzajú tieto horúce
letné dni. Mesto Nitra v spolupráci so
spoločnosťou SLUŽBYT a spoločnosťou SWAN
pripravili na túto nedeľu 31. júla od 13.00 do
17.00 hod. na Letnom kúpalisku na Sihoti
v Nitre
zaujímavý
animačný
program
s hudbou, ktorý nielenže spríjemní váš pobyt,
ale aj vyčaruje úsmev na tvárach vašich
ratolestí. Ako informoval Miloš Dovičovič zo
Službytu Nitra: „Čakajú na vás hry pre deti o
zaujímavé ceny, súťaž v hádzaní nafukovacích šípok, nafukovacia futbalová bránka – súťaž
a predovšetkým - penová párty.“ (SY)

V sobotu bude v Mlynárciach súťaž v amatérskom varení guláša
V sobotu 30. júla usporiada VMČ č. 5 (Mlynárce, Diely, Kynek a Párovské Háje) druhý ročník súťaže
v amatérskom varení gulášu. Podujatie sa koná v areáli Obchodnej akadémie v Nitre – Mlynárciach.
Príďte si zmerať svoje schopnosti vo varení tejto kulinárskej špeciality a zároveň sa zabaviť. Súťaž
bude vyhodnotená o 17.00 hodine. (SY)

V nedeľu oslávia sviatok nového chleba v Dražovciach
V nedeľu 31. júla sa v Nitre-Dražovciach uskutoční podujatie Sviatok nového chleba a Matičný deň.
Slávnosti sa začínajú o 10.00 h bohoslužbou v Kostole sv. Fr. Xaverského, pokračujú o 14.00 h
prehliadkou kostolíka sv. Michala, o 15.00 h prehliadkou Dražovského domčeka a výstavou
výtvarných prejavov Dražovčanov.
Hlavný program „Sviatok nového chleba“ sa v Kultúrnom dome štartuje o 16.00 h. Účinkujú FS
Tradícia Dražovce, spevácka skupina Vrábľanka, FSK Krnčianka z Krnče, spevácka skupina z
maďarského Sárisápu a FS Jaročan z Jarku.
Na podujatí sa podieľajú Miestny odbor Jednoty dôchodcov Slovenska č. 4 Nitra – Dražovce,
Záhradkári, MO Matice slovenskej, MO Dobrovoľného hasičského zboru a Vinársky spolok z NitryDražoviec. Podujatie finančne podporilo Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Podujatie je
súčasťou Nitrianskeho kultúrneho leta. (SY)
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Pozvánka na koncert

Vás v sobotu 30. 7. 2016 srdečne pozýva na svoj koncert
Miesto: Bita – „Salaš“

Oznamy
Mestský kúpeľ bude pre údržbu bazénov zatvorený
Oznamujeme, že bazény v Mestskom kúpeli budú v čase od 1. do 15. augusta 2016
z dôvodov každoročnej technickej údržby pre športujúcu verejnosť zatvorené.
Bazény budú opätovne sprístupnené od 16. augusta 2016.
Za pochopenie ďakujeme.
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Prenájom voľných priestorov na Mestskej tržnici v Nitre
Mesto Nitra ponúka na prenájom aktuálne voľných nebytových priestorov na Mestskej tržnici na
Štefánikovej tr. 50 v Nitre:

Nebytový priestor č.

Rozloha

Minimálna cena od

Umiestnenie

367

31,00 m2

60,- €/m2/rok

1.poschodie

811

33,80 m2

60,-€/m2/rok

poschodie (Obchodné centrum)

818

17,20 m2

60,- €/m2/rok

poschodie (Obchodné centrum)

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1.

Cenovú ponuku žiadame predložiť osobne alebo poštou na podateľni Mestského úradu v Nitre, Štefánikova tr. 60
v Nitre.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY
PRENÁJOM – … (číslo nebytového priestoru) – NEOTVÁRAŤ!“
Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 037/652 81 80 alebo osobne na Referáte pre prevádzku mestských tržníc na
Štefánikovej tr. 50 v Nitre. Vyhodnotenie cenových ponúk sa bude uskutočňovať pravidelne každý piatok v kalendárnom
mesiaci na Mestskom úrade v Nitre – odbor majetku.
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