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Zima liezla pod kožu, 
no aj tak sa fašiangovalo

70. výročie 
BOMBARDOVANIA 

NITRY
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Druhá svetová vojna zostane navždy mementom

V dnešnom uponáhľanom a 
vypätom štýle života si ani 
neuvedomujeme ako čas 
ubieha neúprosne rýchlo, 
nestačíme ani vnímať, ako sa 
nám história a dôležité uda-
losti neustále vzďaľujú, pri-
čom pre niektorých z nás sú 
už zabudnuté a nepodstatné. 
Sú však udalosti, ktoré z de-
jín nemožno vymazať, treba 
si ich neustále pripomínať a 
venovať im patričnú pozor-
nosť. K takým rozhodne pat- 

ria vojnové roky a pre Nitru 
30. marec 1945 – deň oslobo-
denia. Od tohto pamätného 
dátumu uplynulo 70 rokov 
a v tento deň vzdáme úctu 
osloboditeľom, ktorí prinies- 
li do nášho mesta vytúženú 
slobodu. 

Druhá svetová vojna zo-
stane navždy mementom 
pre ľudstvo tejto planéty. 
I dnes, sledujúc dianie na 
Ukrajine, si uvedomujeme, 
že je potrebné zamýšľať nad 
vznikom vojny i nad tým, aké 
obrovské utrpenie ľuďom 
priniesla. Krutosti svetovej 
vojny pripravili o život mili-
óny ľudí na celom svete. Hoci 
sa II. svetová vojna v Európe 
skončila v máji 1945 a fašiz-
mus – a následne i jeho vod-
covia boli oficiálne odsúdení, 
procesy, ktoré vyvolala, jej 
priebeh, ale hlavne poučenie, 
ktoré z toho vyplýva, je neu-
stále v pozornosti politikov, 

historikov, ale aj tých, ktorí 
toto utrpenie prežívali.

V súčasnosti sú vojnové 
udalosti už iba spomienkou 
účastníkov bojov, ktorých 
je každým rokom menej, čo 
súvisí s ich vekom. Vážme si, 
že v našich končinách žijeme 
svoj život v pokoji, máme de-
mokratický štát so slobodou, 
ale aj zodpovednosťou pre 
každého. 

Pozývam vás, vážení ob-
čania, v utorok 31. marca k 
Pomníku víťazstva na spo-
mienkové zhromaždenie. Na 
tomto pietnom akte sa poďa-
kujeme našim osloboditeľom 
a uctíme si pamiatku hrdi-
nov, ktorí obetovali svoj ži-
vot pri oslobodzovaní nášho 
mesta. 

Jozef Dvonč
primátor Nitry 

Primátor vymenoval svojich zástupcov, 
budú nimi Martin Nemky a Ján Vančo 
Začiatkom februára sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo tretie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. V úvode zasadnutia primátor mesta Nitry Jozef Dvonč 
predstavil svojich zástupcov, ktorými budú v tomto volebnom období Ján Vančo 
(KDH) a Martin Nemky (SMER-SD). 

Nitrianski mestskí poslan-
ci schválili aj výšku platov 
viceprimátorov. Výpočet 
základnej mzdy vychádzal 
z 0,95 násobku platu pri-
mátora. Zástupca primá-
tora Martin Nemky bude 
pracovať na plný úväzok s 
platom vo výške 2 498 eur, 
druhý zástupca Ján Vančo, 
bude mať pri polovičnom 
úväzku plat vo výške 1 249 
eur. O oblastiach, ktoré 
budú mať zástupcovia 
primátora v kompetencii, 
rozhodne primátor mesta 
Nitry Jozef Dvonč. 

Predložená tiež bola  
informácia ohľadne prí-
pravy založenia Európs-
keho zoskupenia územnej 
spolupráce, v rámci ktorej 
by Mesto Nitra spoločne s 
Nitrianskym samospráv-
nych krajom a Mestom Le-

vice mohlo spolupracovať 
s maďarskými samosprá-
vami v oblastiach dopravy, 
hospodárstva, výskumu  
a inovácií, kultúry, športu, 
ale i cestovného ruchu, 
energetiky, poľnohospo-
dárstva, životného pro-
stredia a ľudských zdrojov. 
Podmienkou na začatie 
spolupráce je schválenie 
zámeru jednotlivými za-
stupiteľstvami. Z maďars-
kej strany by mali na pro-
jekte participovať mestá 
Budapešť, Vác a Peštian-
ska župa. 

Poslanci tiež schválili 
personálne návrhy ohľad-
ne zaradenia poslancov do 
stálych komisií pri mest-
skom zastupiteľstve ako 
aj členov z radov občanov 
do výborov jednotlivých 
mestských častí. Návrh 

na chýbajú-
cich dvoch čle-
nov mestskej 
rady by mal 
byť opätov-
ne predložený 
na nasledujú-
com zasadnutí 
mestského za-
stupiteľstva.  

P o t v r d e n é 
bolo aj pride-
lenie dotácií z 

rozpočtu Mesta Nitry na 
rok 2015 pre cieľové ob-
lasti rozvoja a ochrany du-
chovných hodnôt v koope-
rácii so šírením kultúrnych 
hodnôt a obnovou národ-
ných kultúrnych pamiatok. 

Schválený bol aj ná-
vrh na pridelenie dotácií  
z mestského rozpočtu nad 
2000 eur na rok 2015 pre 
cieľovú oblasť telesná kul-
túra, ktorá zahŕňa fond 
prenájmu tréningových 
objektov ako aj úhrady ná-
kladov, fond vrcholového 
športu, fond mládežnícke-
ho športu a fond športo-
vých podujatí. 

Útvar hlavného kon- 
trolóra predložil zastupi-
teľstvu výsledky finančnej 
kontroly v Súkromnej zá-
kladnej umeleckej škole 
Heleny Madariovej a v Zá-
kladnej škole na Benkovej 
ulici. Poslanci tiež boli in-
formovaní o kvalite jedál 
v školských jedálňach za 
druhý polrok roku 2014. 
Predložená bola aj infor-
matívna správa o výsled-
ku kontroly vykonanej v 
príspevkovej organizácii 
Mestské služby Nitra Naj- 
vyšším kontrolným úra-
dom SR.  

(AJ)
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Mestská rada v Nitre v rokoch 2014 – 2018 Oremus, PhD., doc. Ing. An-
ton Kretter, PhD., PhDr. Anna 
Šmehilová, PhD., Ing. Ľubo-
mír Moravčík, MUDr. Daniel 
Hecht, Ing. Peter Košťál, PhD.
Členovia z radov občanov: 
Mgr. Zdenko Svoboda, Ulica 

Ľ. Okánika 4, Nitra, Ing. Ivan 
Marko, Ul. Ľ. Okánika 4, Nitra, 
Eva Turčeková, Vihorlatská 
2, Nitra, Alena Demeterová, 
Nábrežie mládeže 17, Nitra, 
Ondrej Fronc, Fándlyho 12, 
Nitra, Juraj Kočiš, Gemerská 

10, Nitra, Mgr. Pavol Halák, 
Dlhá 104, Nitra, sekretári: 
Mgr. Henrieta Mandincová a 
Mgr. Vladimír Ballay  
 

Ing. Martin Nemky – zástupca primátora mesta Nitry
PhDr. Ján Vančo, PhD. – zástupca primátora mesta Nitry
Mgr. Ján Greššo 
František Hollý 
Mgr. Renáta Kolenčíková 
Ing. Miroslav Mikulášik 
Mgr. Lívia Šumichrastová 

Zloženie výborov mestských častí:
VMČ č. 1 – Dolné Krškany, 
Horné Krškany
Predseda: Ing. Miroslav Gut, 
podpredseda: Mgr. Erik Du-
choň 
Členovia z radov občanov: 
Mgr. Erik Duchoň, Záborské-
ho 1, Nitra, Alexandra Belo-
vá, Pri Zungove 2, Nitra, Jana 
Valentová, Pod Katrušou 17, 
Nitra, Miloš Ballay, Pod To-
bolou 11, Nitra, Marek Pinter, 
K rieke 6, Nitra, sekretárka: 
Ing. Miroslava Palotášová  
 
VMČ č. 2 – Staré mesto
Predseda: PhDr. Ján Vančo, 
PhD., podpredseda: doc. Ing. 
Jozef Trandžík, PhD. 
Členovia – poslanci: MUDr. 
Jozef Marko, Mgr. Lívia 
Šumichrastová, Mgr. Ján Greš-
šo, Dpt. Ivan Gavalovič
Členovia z radov občanov: 
Jozef Zlatohlávek, Hollého 6, 
Nitra, Ján Csillag, Cintorín-
ska 2, Nitra, Pavol Peťovský, 
Mostná 3, Nitra, Peter Oster-
tág, Kráľovská cesta 2, Nitra, 
Ladislav Mášik, Piaristická 
2, Nitra, Tomáš Stoklasa, Ku-
pecká 6, Nitra, sekretárky: 
Iveta Adamčíková a Viera 
Gajdošová

VMČ č. 3 – Čermáň
Predseda: Jozef Slíž, pod-
predseda: doc. PaedDr. Miro-
slav Tvrdoň, PhD.

Členovia – z radov občanov: 
Dalibor Repa, Golianova 107, 
Nitra, MUDr. Dalibor Petráš, 
Južná 1656/38, Nitra, Mgr. 
Daniela Gáliková, Hatalova 
1, Nitra, Ing. Peter Viršík, 
Slnečná 11, Nitra, Michal Ob-
tulovič, Dolnočermánska 25, 
Nitra, sekretárka: Anna Díre-
šová    
 
VMČ č. 4 – Klokočina
Predsedníčka: RNDr. Marta 
Rácová, podpredsedovia: 
Ing. Miloš Dovičovič, Franti-
šek Hollý
Členovia – poslanci: Ing. Jan-
ka Buršáková, MUDr. Jozef 
Hasilla, PhD., Mgr. Petra Ajda-
riová, Mgr. Dominika Tekelio-
vá, Ing. Martin Nemky
Členovia z radov občanov: 
Mária Vašinová, Benková 10, 
Nitra, Dr. Jozef Frišo, Žilinská 
28, Nitra, Mária Valábiková, 
Novomeského 17, Nitra, To-
máš Moravčík, Škultétyho 
32, Nitra, Katarína Petrášová, 
Škultétyho 5, Nitra, Ľubomír 
Svitač, Novomeského 55, Ni-
tra, Stanislav Vereš, Partizán-
ska 38, Nitra, Ing. arch. Juraj 
Cisár, Popradská 15, Nitra. 
Sekretárky: Helena Miháliko-
vá a Margita Havránková 

VMČ č. 5 – Diely, Párovské 
Háje, Kynek, Mlynárce
Predseda: Ing. Milan Burda, 

Členovia – poslanci: Štefan 
Klačko, Ing. Miroslav Mikulá-
šik, PhDr. Ľuboš Török, PhD.
Členovia z radov občanov: 
Marián Čery, Ovocinárska 
23, Nitra, Mgr. Eva Pupíková, 
Hydinárska 33, Nitra, Soňa 
Petríková, Remeselnícka 23, 
Nitra, Jozef Tatár ml., Murá-
niho 16, Nitra, Stanislav Do-
lež, Tokajská 2, Nitra. Sekre-
tári: Helena Chlebcová a Ing. 
Milan Bartoš   
 
VMČ č. 6 – Zobor, Dražovce 
Predsedníčka: Mgr. Renáta 
Kolenčíková, podpredseda: 
Ing. Miloslav Hatala 
Členovia – poslanci: Pavel 
Varga
Členovia z radov občanov: 
Štefan Mišuta, Severná 1, Ni-
tra – Dražovce, Ing. Peter Od-
varka, Žibrická 10, Nitra, An-
drej Berkeš, Komenského 13, 
Nitra, Emil Kviatkovský, Hor-
nozoborská 23, Nitra, MUDr. 
Daniel Magula, Kláštorská 32, 
Nitra, Oľga Froncová, Podhor-
ská 7, Nitra, sekretárka: Ing. 
Ľudmila Šterdasová  
  
VMČ č. 7 – Chrenová, Janí-
kovce
Predseda: Ing. Štefan Štefek 
Podpredsedovia: doc. Ing. 
Anton Kretter, PhDr. Anna 
Šmehilová, PhD.
Členovia – poslanci: Ing. Peter 

Komisie mestského zastupiteľstva
Komisia Mestského zastu-
piteľstva v Nitre pre kul-
túru, cestovný ruch a za-
hraničné vzťahy
Predseda: Jozef Trandžík
Členovia – poslanci MZ 
v Nitre: Ján Vančo, Lívia 
Šumichrastová, Janka Buršá-
ková, Dominika Tekeliová. 
Členovia – z radov občanov: 
Miroslava Zaujcová, Ľubica 
Packová, Dominik Hollý, Bar-
bara Pavlíková, sekretárka 
komisie: Elena Klenková 
 
Komisia Mestského zastu-
piteľstva v Nitre pre finan-
covanie, správu majetku 
a podnikateľskú činnosť
Predseda: Milan Burda
Členovia – poslanci MZ v 
Nitre: Jozef Slíž, Štefan Klačko, 
Ján Greššo, František Hollý
Členovia – z radov občanov: 
Alexander Buday, Mário Din-
ga, Pavol Peťovský, Vladimír  
Hutník, sekretárka komisie: 
Diana Lichardusová 
 
Komisia Mestského zastu-
piteľstva v Nitre pre škol-
stvo, mládež a šport
Predseda: Miloslav Hatala 
Členovia – poslanci MZ v 
Nitre: Marta Rácová, Ľubomír 
Moravčík, Miroslav Tvrdoň, 
Ľuboš Török. 
Členovia – z radov občanov: 
Renáta Supuková, Mária Oto-
ttová, Martin Hettényi, Juraj  

Brestovský, sekretárka komi-
sie: Tatiana Vaňová 
 
Komisia Mestského zastupi-
teľstva v Nitre pre územné 
plánovanie, architektúru  
a investičnú činnosť
Predseda: Martin Nemky
Členovia – poslanci MZ v 
Nitre: Pavel Varga, Ivan Ga-
valovič, Štefan Štefek, Miloš 
Dovičovič. 
Členovia – z radov občanov: 
Beata Bučeková, Svorad Pe-
truška, Ľubomír Moravčík, 
Martin Hubinský, sekretárky 
komisie: Silvia Bieliková, Eva 
Ligačová   

Komisia Mestského zastu-
piteľstva v Nitre pre so- 
ciálne veci, bytové otázky 
a zdravotníctvo
Predsedníčka: Renáta Ko-
lenčíková  
Členovia – poslanci MZ v 
Nitre: Jozef Marko, Jozef Ha-
silla, Petra Ajdariová, Daniel 
Hecht
Členovia – z radov občanov: 
Janka Moravčíková, Ján Gáll, 
Aneška Zacharová, Erik Lajt-
man, sekretárky komisie: 
Zuzana Jančovičová, Kristína 
Hozáková

Komisia Mestského zastu-
piteľstva v Nitre pre do-
pravu, životné prostredie, 
verejnoprospešné služby 
a verejný poriadok

Predseda: Anton Kretter 
Členovia – poslanci MZ v 
Nitre: Miroslav Mikulášik, Mi-
roslav Gut, Peter Košťál, Anna 
Šmehilová. 
Členovia – z radov občanov: 
Vlastimil Musil, Viliam Halla, 
Jozef Čuboň, Martin Mikuláš. 
Sekretárky komisie: Eleonóra 
Danišová, Zuzana Bédiová

Komisia Mestského zastu-
piteľstva v Nitre na preše-
trenie sťažnosti proti čin-
nosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, primátora 
mesta a hlavného kontro-
lóra 
Predseda: Miloš Dovičovič 
Členovia – poslanci MZ v 
Nitre: Miloslav Hatala, Jo-
zef Slíž, Daniel Hecht, Ľuboš 
Török, Milan Burda. Sekretár-
ka komisie: Darina Keselyová
 
Komisia na ochranu verej-
ného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcio-
nárov
(zriadená v zmysle Ústavné-
ho zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov) 
Členovia – poslanci MZ v 
Nitre: František Hollý, Daniel 
Hecht, Dominika Tekeliová, 
Peter Oremus 
 (Pozn.: zoznam členov komi-
sií MZ v Nitre je uvedený bez 
získaných titulov).    
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Nitrianska hudobná jar pozýva milovníkov 
hudby na koncerty

Pozývame vás na oslavy 70. výročia 
oslobodenia Nitry

Mesto Nitra ponúka svojim obyvateľom, ako i návštevníkom mesta pod Zoborom 
v marci a apríli vzácne stretnutia s hudbou. Dramaturgia 42. ročníka cyklu kon-
certov Nitrianska hudobná jar je výrazným obohatením kultúrneho života mesta 
a regiónu.  

Otvárací koncert tohto-
ročnej Nitrianskej hudob-
nej jari bude 19. marca o 
18.00 h patriť v nitrians-
kej Synagóge Trnavskému 
komornému orchestru, 
pod umeleckým vedením 
Alžbety Ševečkovej. Na 
koncerte zaznejú diela Jo-
hanna Sebastiana Bacha a 
Leoša Janáčka. 

V nedeľu 22. marca sa 
programom „Les Plaisirs 
de Versailles“, alebo Hud-
ba a tanec na dvore Ľudo-
víta XIV. predstaví dámske 
zoskupenie z Čiech En-
semble Fiorello. Vo svojom 
programe uvedú diela ba-
rokových autorov akými 
sú Telemann, Lully, Rebel, 
Fux a ďalší. Koncert spes- 
trí barokový tanec. 

Na štvrtok 26. marca je 
pripravený Večer hudby a 
poézie s klaviristkou Mar-
tinou Čiefovou, soprani-
stkou Janou Pastorkovou 
a recitátorom Jánom Hr-
mom. Diváci sa budú môcť 
započúvať do básní Ser-
geja Jesenina, Milana Rú-
fusa a Jacquesa Préverta a 
vypočuť si hudobné diela 
od S. Šurina, M. I. Glinku, P. 
I. Čajkovského, S. Rachma-
ninova a ďalších.

Milovníci slovenskej klá-

vesovej legendy Mariána 
Vargu určite ocenia jeho 
koncertné vystúpenie vo 
štvrtok 9. apríla. 

Záverečný koncert sa 
uskutoční 12. apríla a 
predstaví sa na ňom Duo 
Aurette z Českej repub-
liky. V programe Láska a 
žiaľ odznejú diela autorov 
15. a 16. storočia v podaní 
sopranistky Lucie Rozsnyó 
so sprievodom lutny alebo 
tvorby v podaní Katalin 
Ertsey. 

Všetky koncerty budú v 
Synagóge so začiatkom od 
18.00 hodiny. Predpredaj 

vstupeniek je v NISYS-e; 
tiež hodinu pred koncer-
tom v Synagóge.

Nitrianska hudobná jar 
ZUŠ Jozefa Rosinského v 
Nitre – festival mladých 
interpretov zo základných 
umeleckých škôl ponúka 
od 30. marca do 1. apríla 
tri koncerty v Synagóge 
so začiatkom vždy o 17.00 
hodine. Jeden koncert sa 
uskutoční 31. marca o 
14.30 h v koncertnej sále 
ZUŠ J. Rosinského v Nit-
re na Vajanského ulici 1. 
Vstup na koncerty mla-
dých umelcov je voľný. 

V utorok 31. marca si v Nitre pripomenieme 70. výročie oslobodenia nášho mes-
ta spod fašistickej okupácie. V rámci podujatia budú môcť záujemcovia navštíviť 
prezentáciu dobovej vojenskej techniky, výstroja a výzbroje Klubu vojenskej his-
tórie Zobor pred Okresným úradom v Nitre v čase od 10.00 h do 16.00 h. 

O 10.00 h sa na Mestskom 
úrade v Nitre uskutoční 
slávnostné odovzdávanie 
medailí priamym účastní-
kom odboja, ktoré organi-
zuje Ministerstvo obrany 

SR. Po jeho skončení sa 
pred Okresným úradom 
pri Pamätníku víťazstva 
zíde slávnostné zhromaž-
denie na počesť význam-
nej historickej udalosti  

v živote nášho mesta a na 
počesť tých, ktorí sa obe-
tovali za slobodu budúcich 
generácií. Všetkých srdeč-
ne pozývame.

(HK)

Uctili si pamiatku väznených a mučených 
v koncentráku Osvienčim - Birkenau
Počas Medzinárodného 
dňa pamiatky obetí holo-
kaustu zneli v nitrianskej 
Synagóge skladby sve-
toznámych skladateľov v 
interpretácii európskeho 
hudobného zoskupenia 
BRUNO WALTER CHAM-
BER ORCHESTRA pod 
dirigentskou taktovkou 

Jacka Martina Händlera. 
Nitrianske publikum si 
vypočulo hudobné tóny i 
v interpretácii husľového 
virtuóza Dalibora Karvaya. 
Návštevníkom Synagógy, 
ktorí si prišli pripomenúť 
70. výročie oslobodenia 
koncentračného tábora 
Osvienčim - Birkenau sa 

prihovoril Jozef Trandžík, 
poslanec Mestského za-
stupiteľstva v Nitre, pred-
seda komisie pre kultúru, 
cestovný ruch a zahranič-
né vzťahy. Atmosféru kon-
certu umocnila komorná 
symfónia Dmitrija Šosta-
koviča venovaná obetiam 
fašizmu a vojny.   

Podujatie sa usku-
točnilo v Syna-
góge, koncertnej 
a výstavnej sieni 
mesta Nitry vďaka 
osobnej iniciatíve 
Jacka Martina Hän-
dlera v spolupráci s 
Mestom Nitra, s fi-
nančnou podporou 
InsData, Prvej sta-
vebnej sporiteľne a 
Rakúskeho kultúr-
neho fóra. 

(MK)

Foto: Juraj Rafaj 

COLLEGIUM  WARTBERG v zložení Dalibor Karvay – husle, 
Zuzana Bouřová  – viola, Jozef Podhoranský – violončelo, Ján 

Krigovský – kontrabas a Eva Cáhová – klavír na svojom vystúpe-
ní v Synagóge v Nitre. Foto: J. C. 
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Mesto Nitra podporilo Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy

Poznáme najaktívnejších dobrovoľníkov 
minulého roka

V priestoroch Strednej odbornej školy na Nábreží mládeže v Nitre v minulých 
dňoch otvorili Centrum odborného vzdelávania a prípravy. Na slávnostnom otvo-
rení sa zúčastnili predseda NSK Milan Belica, nitriansky diecézny biskup Viliam 
Judák, primátor Nitry Jozef Dvonč, poslanec mestského zastupiteľstva Štefan 
Štefek a ďalší hostia.

Dobrovoľníkov, angažujúcich sa v oblasti sociálnej, zdravotníckej, kultúrnej, vo 
vzdelávaní, životnom prostredí, pri práci s deťmi a mládežou ocenili 29. januára 
na slávnostnom večere v nitrianskej Synagóge. Na slávnostnom oceňovaní sa 
zúčastnil prednosta Mestského úradu v Nitre Igor Kršiak, ako aj poslanci mest-
ského zastupiteľstva Renáta Kolenčíková, Petra Ajdariová, Miloslav Hatala, Lívia 
Šumichrastová a Pavel Varga. 

Dobrovoľnícku prácu vo 
svojom príhovore oceni-
la mestská poslankyňa a 
predsedníčka komisie MZ 
pre sociálne veci, bytové 
otázky a zdravotníctvo Re-
náta Kolenčíková a tiež aj 
prednosta úradu Igor Kr-
šiak. Obaja sa prítomným 
dobrovoľníkom poďako-
vali za ich nezištnú prácu, 
bez ktorej si dnes nevieme 
predstaviť život vo viace-
rých oblastiach života. 

Nitrianske centrum dob-
rovoľníctva dostalo 32 
nominácií, z nich vybe-
rala komisia zložená zo 
zástupcov mimovládnych 
organizácií. Vybrali osem 
najaktívnejších dobro-
voľníkov: herečku Alenu 
Pajtinkovú, ktorá nezišt-

ne pomáha 
m a t e r s ké m u 
centrum Klo-
kanček pri 
organizovaní 
podujatia Míľa 
pre mamu, Evu 
Prokopovú za 
vedenie krúž-
ku spoločen-
ského tanca 
a nácvik cho-
reografií pre 
n e v i d i a c i c h , 
alebo takmer nevidiacich 
tanečníkov, Eli Mimakiovú 
za organizovanie kurzov 
a hudobných táborov pre 
deti hrajúce na klasickej 
gitare, Moniku Fidlerovú, 
nominovanú združením 
Campanula za pomoc pri 
aktivitách pri budovaní 

k o m u n i t n e j 
záhrady, Filipa 
Stranovského 
nominované-
ho združením 
Triptych za 
pomoc pri ak-
tivitách kul-
túrneho pries-
toru Hidepark. 
Za dlhodobú 
pomoc orga-
nizácii bola 

ocenená Anna Čerešňová, 
ktorú nominoval Hospic 
– Dom pokoja a zmieru u 
Bernadetky. V kategórii 
do 18 rokov bol ocenený 
Jozef Černička, nomino-
vaný združením Triptych 
za organizovanie akcií 
pre mladých v Hideparku. 
Umelecké dielo „Srdce na 
dlani“, ktoré si odnáša-
li všetci ocenení dobro-
voľníci. „Srdce na dlani“ 
potešilo i Pavla Tomana, 
nominovaného v kategórii 
Dobrovoľnícky čin roka, 
nominovaného Zariade-
ním sociálnej starostlivos-
ti Nitrava za nezištnú po-
moc domovu dôchodcov. 

Text a foto: (SY)

„Republiková únia za-
mestnávateľov vyhovela 
žiadosti našej školy pô-
sobiť ako Centrum OVP 
po posúdení kvality školy 
odbornou komisiou RÚZ. 
Pri posudzovaní kvality 
školy brali do úvahy spo-
luprácu školy s príslušnou 
stavovskou a profesijnou 
organizáciou, prípravu 
absolventov na základe  
požiadaviek zamestnáva-
teľov, uplatnenie absolven-
tov, schopnosť implemen-
tovať novinky z praxe do 
vzdelávania, celkovú vy-
bavenosť školy, odbornosť 
a kvalifikovanosť peda-
gogických zamestnancov, 
motiváciu žiakov a spolu-
prácu so základnými ško-
lami,“ uviedla riaditeľka 
SOŠ Ľubica Hlaváčová.

Centrum OVP pri SOŠ 
Nitra bude spĺňať viaceré 
ciele – odborné vzdeláva-
nie a prípravu žiakov na 
výkon povolania v staveb-
níctve s nadregionálnou 
pôsobnosťou, celoživotné 
vzdelávanie pre potreby 
trhu práce (rekvalifikačné 
kurzy) a duálne vzdeláva-
nie. Firmy poskytnú žia-
kom praktickú prípravu 
na svojich pracoviskách 

pod dohľadom majstrov 
odborného výcviku. Žiaci 
budú začlenení do pracov-
ného kolektívu, budú mať 
tiež možnosť pracovať s 
najnovšími technológia-
mi, spoznávať procesy vo 
firme i firemnú kultúru. 
Udelená značka kvality je 
ocenením práce učiteľov, 
majstrov odborného vý-
cviku, ale aj ďalších za-
mestnancov školy. 

Ocenenie v rovnakej 
miere  patrí aj partnerom 
školy – firmám Baumit, 

Wienerberger Slovenské te-
helne, Novosedlík, Techno-
stav Nitra, ELLIO, INSSPOL 
inštalačná stavebná spo-
ločnosť, Juraj Baraník BD 
Servis, Blatar Construkt, 
AB-Stav, KP-Mont Nitra, 
BMS Bojnanský, V.I. TRA-
DE a Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť 
Nitra.

(SY)

Jozef Černička prebral ocenenie z rúk 
poslankyne MZ Renáty Kolenčíkovej.

Na oceňovaní dobrovoľníkov sa zúčastnili i 
poslanci mestského zastupiteľstva. 

Riaditeľka SOŠ Ľubica Hlaváčová (štvrtá sprava) pozvala na 
otvorenie centra primátora Nitry Jozefa Dvonča (štvrtý zľava), 

predsedu NSK Milana Belicu (tretí sprava) a nitrianskeho diecé-
zneho biskupa Viliama Judáka (druhý sprava) a ďalších hostí.                 

Foto: autorka
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Klokočinská zabíjačka ponúkla chutné 
špeciality

Mesto Nitra a Výbor mestskej časti č. 4 Klokočina pripravili v sobotu 14. februá-
ra pre občanov najväčšej mestskej časti nášho mesta možnosť ochutnať rôzne 
zabíjačkové špeciality. 

Na otvorení tohto tradič-
ného podujatia sa zúčast-
nili a občanov pozdravili 
i primátor mesta Nitry Jo-
zef Dvonč a jeho zástupca 
Martin Nemky ako aj nit- 
rianski mestskí poslanci 
Marta Rácová, Miloš Do-
vičovič, Petra Ajdariová, 
Dominika Tekeliová, Jan-
ka Buršáková a František 
Hollý. Vôňa domácky vy-
robených jaterníc, klobás, 
žobráckej kaše a tlače-
niek bola neodolateľná 
a prilákala na podujatie 
množstvo obyvateľov nie- 

len z Klokočiny. Nemenej 
chutnou bola i kapustnica, 
ktorú uvarili klokočinskí 
poslanci z kvalitných pro-

duktov a podľa tradičnej 
receptúry.   

Text a foto: (AJ)

Dražovčania sa zabávali na „batôžkovom“ 
posedení

V Dražovciach sa aj tohto roku zabávala na fašiangy takmer celá dedina. Čle-
novia Združenia priateľov kultúrnych tradícií Dražoviec pripravili v spolupráci s 
Mestom Nitra v nedeľu 15. februára fašiangovú pochôdzku po Dražovciach a 
„batôžkové“ posedenie v miestnom Kultúrnom dome spojené s pochovávaním 
basy. 

Na podujatí sa zúčastnili 
zástupca primátora Nitry 
Martin Nemky a poslanci 
mestského zastupiteľstva 
Renáta Kolenčíková, Lí-
via Šumichrastová a Pavel 
Varga, ako aj Štefan Kurej, 
predseda PD Čakajov-
ce – Dražovce. Na úvod 
podľa tradícií „povolenie 
na fašiangovanie udelil“ 
gazda, v tomto prípa-
de poslanec za miestnu 
časť Pavel Varga. V pes-
trom kultúrnom progra-
me divákov zaujal najmä 
atraktívny hosť – súbor 
Koranti, pochádzajú- 
ci zo štajerskej časti Slo-

vinska. Zaslúžený potlesk 
a obdiv divákov si vyslúžil 
miestny FS Tradícia, ale aj 
spevácka skupina Nevädza 
z Centra pre seniorov na 
Baničovej ulici v Nitre, 
dražovské mažoretky a 
tancujúci muži z Dražoviec 
alias baletky s vystúpením 
Labutie jazero.
 Súčasťou podujatia bola 
prehliadka tradičných fa-
šiangových dobrôt. Na 
stoloch sa ponúkali šišky a 
fánky v rôznom prevedení, 
ale aj škvarkové „réteše“, 
rôzne druhy pagáčov, pe-
čené i nepečené zákusky a 
všakovaké tradičné kysnu-

té koláče, napečené dra-
žovskými gazdinkami. 
 V druhej časti programu 
bola spoločná ochutnávka 
sladkých fašiangových po-
chúťok i koláčov. Vyhodno-
tili tiež súťaž o najkrajšiu 
fašiangovú masku, o ktorú 
hlasovala celá sála. Podu-
jatie vyvrcholilo ukážkou 
pochovávania basy. Ako 
povedala vedúca OZ Tra-
dícia a moderátorka pro-
gramu Miroslava Zaujcová, 
cieľom tohto spoločenské-
ho podujatia bolo pripo-
menúť si fašiangové zvyky 
našich starých rodičov.

Text a foto: (SY)

Na fašiangoch v Mlynárciach nechýbal 
harmonikár
V sobotu 14. februára sa v Kultúrnom dome v Nitre - Mlynárciach uskutočnilo tra-
dičné fašiangové posedenie, na ktorom sa zúčastnili primátor mesta Nitry Jozef 
Dvonč a poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre Štefan Klačko a Milan Burda. 

Podujatie organizačne pri-
pravilo Mesto Nitra, výbor 
mestskej časti č. 5. Fašian- 
gové posedenie svojím 
vystúpením spestril har-
monikár Milan Humpolec. 
Pre zabávajúcich sa Mly-
nárčancov bolo priprave-
né bohaté občerstvenie, na 
záver sa žrebovala tombo-
la.

Text a foto: (SY)

Podľa tradícií „povolenie na fašiangovanie 
udelil“ gazda – v tomto prípade poslanec za 

miestnu časť Pavel Varga. 

Na dražovské fašiangy zavítal aj zástupca 
primátora M. Nemky a mestskí poslanci  

R. Kolenčíková, L. Šumichrastová a P. Varga.
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Nitra bude o rok centrom Svetového kongresu 
esperanta

Minulý rok v marci prijal primátor mesta Nitry Jozef Dvonč generálneho riaditeľa 
Svetovej organizácie esperanta Osmo Bullera a zástupcov delegácie Svetového 
esperantského hnutia, ktorých sprevádzali zástupcovia Slovenského esperant-
ského zväzu Ján Vajs a Peter Baláž.

Dôvodom návštevy bola 
skutočnosť, že Nitra po-
stúpila do finále miesta 
konania spoločne s por-
tugalskou metropolou 
– Lisabonom. Primátor 
delegáciu informoval o 
histórii nášho mesta ako 
aj modernej súčasnos-
ti s dvoma univerzitami, 
priemyselnými parkmi a 
výstaviskom i vhodných 
priestoroch na realizáciu 
konferencie, či už v budo-
ve mestského úradu alebo 
na výstavisku Agrokom-
plex. Keďže prezentácia 
dopadla úspešne, Nitra 
bola vybraná za miesto 
konania 101. Svetového 
kongresu esperanta, ktorý 
sa uskutoční od 23. do 30. 
júla 2016 v meste pod Zo-
borom. 

Do Nitry by malo zavítať 
viac ako 2000 ľudí zo 70 
štátov sveta. Na podujatí 
bude participovať aj mes-
to Nitra, podľa predbež-
ných prepočtov organizá-
tori festivalu počítajú, že 
v priebehu dvoch rokov 
poskytne mesto Nitra na 
podujatie viac ako 38 000 
eur. Participáciu na prípra-
ve kongresu treba vnímať 
ako veľkú šancu na pro-
pagáciu mesta, nakoľko 

súčasťou kongresu budú 
rôzne koncerty, spoločen-
ské i odborné konferencie, 
ale aj zaujímavé výstavy. 

Informatívna správa o 
konaní kongresu bola 
predložená i nitrianskym 
mestským poslancom 
na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, ktoré sa 
uskutočnilo začiatkom 
februára. 

Hlavným sídlom espe-
rantistov je holandský 
prístav Rotterdam. Jazyk 
nachádza uplatnenie na 
medzinárodných rôznych 
fórach (OSN, UNESCO) a 

tiež aj v iných medzinárod-
ných inštitúciách a ustano-
vizniach. Slovná zásoba je 
tvorená zo západoeuróp-

skych jazykov, tvaroslovie 
má slovanský vplyv, jeho 
dôležitým znakom sú ne-
menné morfémy. Využíva 
sa tiež v spravodajstve, 
vedeckých diskusiách, di-
vadle, hudbe, printových 
médiách, knižnej tvorbe a 
iných oblastiach. 

(AJ)

Nitrianska organizácia cestovného ruchu 
prijala nového člena

Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) bola zriadená v roku 2012 
za účelom rozvoja cestovného ruchu v Nitre. Iniciátorom založenia organizácie 
bolo Mesto Nitra. Ostatnými zakladajúcimi členmi boli Biskupský úrad Nitra, do-
pravná spoločnosť ARRIVA NITRA, Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra a Hotel 
Mikado. 

Počas takmer troch rokov 
pôsobenia vytvorila NOCR 
viacero zaujímavých balíč-
kov pre turistov, podpori-
la nielen podujatia, ale aj 
rozvoj infraštruktúry v 
meste. Úzka spolupráca 
s poskytovateľmi služieb 
cestovného ruchu priro- 
dzene vyústila do ich pri-
jatia za člena organizácie. 
Združenie právnických 

osôb pod názvom Orga-
nizácia cestovného ruchu 
okresu Nitra (OCRON) sa 
stalo plnohodnotným čle-
nom NOCR ku koncu roka 
2014. Členmi združenia 
podnikateľov sú termálne 
kúpalisko Thermal Ke-
sov, nezisková organizá-
cia Castellum spravujúca 
Diecézne múzeum v Nitre, 
Kaštieľ Mojmírovce, Aka-

démia tanca, čokoládovňa 
Bon Praline, tradičná nit- 
rianska medovina TOM-
KA a reklamná agentúra 
ZoneMedia Digital. Spo-
ločnými produktmi a pro-
pagáciou sa budú členovia 
naďalej snažiť Nitru ešte 
viac zatraktívniť pre náv- 
števníkov. 

(DP)

Primátor Jozef Dvonč a generálny riaditeľ Svetovej organizácie 
esperanta Osmo Buller počas marcovej návštevy Nitry. 

Foto: (AJ)

NOCR sa zapojila do celoslovenskej kampane 
„Víkend v meste“
Mestské destinácie cestovného ruchu Bratislava, Nitra, Trnava, Banská Štiav-
nica a Košice spojili svoje sily a rozhodli sa prilákať turistov prostredníctvom 
kampane „Víkend v meste“. 

Týmto spô-
sobom chcú 
p ro p a g ova ť 
j e d n o t l i v é 
mestá ako 

atraktívne turistické des-
tinácie a vzbudiť tak záu-
jem o ich návštevu. Prvým 
krokom propagácie bolo 
založenie facebookovej 
fanpage VÍKEND V MESTE. 
Svoje vízie uvedené desti-
nácie po prvý krát spolu 
prezentovali na tlačovej 
konferencii v Bratislave v 

piatok 30. januára. Slováci 
by už čoskoro mali dostať 
balíky ponúk, ako môžu 
tráviť víkendové pobyty 
doma. Motivovať k častej-
šiemu a dlhšiemu cestova-
niu po Slovensku ich má 
kampaň „Víkend v meste“, 
ktorú v tomto roku odštar-
tovala pätica miest: Košice, 
Bratislava, Trnava, Nitra a 
Banská Štiavnica. Prezen-
tácie zaujímavých lokalít 
a podujatí ponúkli dnes 
v Bratislave zástupcovia 

mestských turistických 
centier pri príležitosti ko-
nania sa veľtrhu cestovné-
ho ruchu ITF Slovakiatour 
2015. 

Prieskum, ktorý robila 
agentúra TNS, totiž ukázal, 
že viac ako polovica, až 75 
% Slovákov, cestovala po 
Slovensku, 79 % si mohlo 
dovoliť aj zahraničné po-
byty a 18 % cestovalo vý-
lučne doma.

(RE)
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Uplynulo sedemdesiat rokov od tragického 
bombardovania Nitry
Ráno 26. marca 1945 o 8.15 hodine poplachové sirény oznámili obyvateľom 
letecký útok na Nitru. O niekoľko minút prenikli nad naše mesto ruské stíhačky, 
ktoré palubnými zbraňami ostreľovali protilietadlové batérie až ich úplne zne-
škodnili. Krátko nato prileteli tri vlny bombardérov, ktoré začali s bombardova-
ním mesta. 

Zahynulo 345 ľudí, z toho 13 
vojakov – 8 Slovenskej armá-
dy a 5 nemeckého Wehrma-
chtu. Rozsah materiálnych 
škôd bol katastrofálny: 48 
úplne zničených budov, 289 
silne poškodených budov s 
narušenou statikou, 172 by-
tov bolo úplne alebo veľmi 
ťažko poškodených, 301 by-
tov poškodilo bombardova-
nie o niečo menej, takže sa 
dali opraviť.

Na úvod mojej monogra-
fie s názvom „Nitra, druhé 
Coventry?“ (na predaj aj v 
NISYS) som zdôraznil, že bo-
jový rozkaz veliteľa leteckej 
armády ani iné podrobnosti 
o príprave neboli k dispozícii. 
Preto údaje o čase bombardo-
vania zo dňa 26. marca 1945 
od 00.01 hod. do 8.30 hod. 
boli prevzaté od vojenských 
autorít, ktoré v minulosti pí-
sali články o bombardovaní 
( autori: J. Bárta, B. Kolibár, 
F. Grznár). Ich profesionálna 
odbornosť dávala záruku, že 
nimi uvádzané údaje budú 
reálne a správne. Situácia, 
ohľadne odtajnenia vojen-
ských archívnych dokumen-
tov, sa odvtedy diametrálne 
zmenila a to nástupom Dimi-
trija Anatoleviča Medvedeva 
na post prezidenta Ruskej 
federácie (2008 – 2012), kto-
rý vydal príkaz na odtajnenie 
armádnych dokumentov z 
čias druhej svetovej vojny. Z 

tohto dôvodu všetci bádatelia 
žiadajú v súčasnosti o mož-
nosť nahliadnuť do originál-
nych dokumentov. Jedným 
zo zapálených bádateľov je aj 
Bc. Martin Cibula z Topoľčian, 
ktorý sa niekoľko rokov zao-
berá vzdušnými bojmi počas 
druhej svetovej vojny nad 
územím našej vlasti, zozbie-
ral množstvo materiálov. Ako 
spoluautor pracuje na pripra-
vovanej knihe s názvom „V 
smere na Bratislavu“ o čin-
nosti sovietskej 5. Leteckej 
armády nad územím západ-
ného Slovenska, ktorú pripra-
vuje spolu s ďalšími autormi 
Petrom Kaššákom a Stanisla-
vom Bursom. 

Bc. Martin Cibula pracuje 
s odtajnenými ruskými ar-
mádnymi dokumentmi už 
dlhší čas. Niekoľkokrát sme 
sa osobne stretli a predisku-
tovali problematické a nejas-
né otázky, ktoré neboli a ani 
nemohli byť v čase blokády 
informácií plnohodnotne 
zodpovedané. A tak vďaka do-
kumentom, ku ktorým sa do-
pracoval bádateľ Bc. Martin 
Cibula môžeme dnes všetky 
nezodpovedané otázky de-
tailne vysvetliť a zodpovedať. 
Dokumenty sú podrobné, čo 
sa týka vojenskej terminoló-
gie a sú i vyčerpávajúce – po-
pisujú štart, miesto cieľa, tra-
su letu, spôsob a spoluprácu 
zabezpečenia ochrany sprie-

vodných stíhačiek, poradie a 
tvary bojových plukov, prie-
beh letu, časové nadväznosti 
medzi leteckými plukmi. Toto 
všetko, čo v minulosti chý-
balo, je v súčasnosti známe, 
a práve preto chceme tieto 
informácie priblížiť aspoň v 
stručnosti nielen pamätní-
kom bombardovania, ale aj 
mladšej generácii.   

Z archívnych dokumentov 
sa dozvedáme, že: „Veliteľ 2. 
ukrajinského frontu vydal bo-
jový rozkaz (25. marca 1945) 
veliteľovi 5. Leteckej armá-
dy ničiť nepriateľské vojská 
a ich zoskupenia a oporné 
body v smere Bratislavsko – 
brnenskej operácie. Veliteľ 5. 
Leteckej armády vydal bojo-
vý rozkaz na deň 26. marca 
1945 zničiť zoskupenia a štá-
by nepriateľa v meste Nitra 
ako aj železničné zoradište v 
obci Ivanka pri Nitre. Touto 
úlohou poveril 218. bombar-
dovaciu leteckú divíziu. Táto 
divízia bola tvorená tromi 
bombardovacími leteckými 
plukmi (BLP) a to: 48, 452 a 
453 BLP, vyzbrojené lietadla-
mi typu A -20 Ž.* 

Veliteľom 48 bombardova-
cieho pluku bol podplukov-
ník Kolij, veliteľom 452 pluku 
podplukovník Paničkin a 453 
pluku podplukovník Proko-
fjev. 

Dňa 26. marca 1945 o 
02.30 hodine bola 218. bom-

bardovacej leteckej divízii 
určená úloha (pozn. autora: 
časové údaje počas 2. sveto-
vej vojny, vo všetkých armád-
nych dokumentoch Červenej 
armády sú uvádzané podľa 
Moskovského času. Časový 
rozdiel vzhľadom na sveto-
vé časové pásma je u nás na 
Slovensku dve hodiny, avšak v 
našom prípade platil v marci 
ešte zimný čas. Takže časový 
rozdiel bol 2 + 1 hodiny, teda 
3 hodiny).

Úloha leteckej divízie bola 
uskutočniť masový bom-
bardovací útok piatimi de-
viatkami lietadiel na štáby a 
sústredenia nepriateľských 
vozidiel v Nitre. Rozsah na 
deň 100 vzletov lietadiel. 
Veliteľ divízie pri plánovaní 
určeného bojového rozkazu 
sa rozhodol uskutočniť útok 
dvomi deviatkami 48. BLP, 
jednou deviatkou 452. BLP a 
dvoma deviatkami 453. BLP, 
letiacimi v spoločnej formácii 
zloženej z deviatok lietadiel 
pod vedením zástupcu veli-
teľa 48.BLP majora Grišano-
va, šturmana pluku majora 
Magarjana. Táto úloha bola 
doručená k plukom bojovým 
rozkazom o 3.30 hodine.

Dňa 26. marca 1945 o 7.00 
hodine boli všetky časti v 
pohotovosti pripravené spl-
niť bojovú úlohu. S letovým 
personálom bola vykonaná  
predletová príprava a prebra-
li s ním plán útoku. O 7.15 
hod. na plánovanú trasu letu 
k cieľu vyslali prieskumné 
lietadlo s úlohou preskúmať 
počasie. Na základe ním zís-
kaných údajov o počasí bolo 
prijaté stanovisko vyslať 
skupinu lietadiel na splnenie 
úlohy. Spolupráca so stíhač-
kami 3. gardového stíhacie-
ho leteckého zboru (GSLZ) 
bola organizovaná štábom 

divízie, vysvetlená bola úlo-
ha bombardérov, čas útoku, 
smerovanie na cieľ, pláno-
vané manévre oblasti cieľa, 
zostava skupín bombardova-
cích posádok a ich veliteľov. 
O 7.30 hodine štáb 3. GSLZ 
dal odpoveď, že je pripravený 
sprevádzať skupiny bombar-
dovacích lietadiel, stretnúť sa 
s nimi na určených miestach, 
zvoliť si spôsob prikrytia a 

určenie veliteľov stíhacích 
skupín. Všetky tieto infor-
mácie boli ihneď dodané na 
veliteľstvá bombardovacích 
skupín a celému lietajúcemu 
personálu.

...dokončenie v budúcom čísle.

Ing. Štefan Košovan

Letecká snímka č. 2317 – pohľad na zbombardovanú Nitru. 
Foto: CAMO via Martin Cibula, Peter Kaššák. 
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Mesto Nitra v tomto roku pripraví a podporí 
tradičné podujatia

Nitra vstúpila do dejín florbalu. 
Hral sa tu kvalifikačný turnaj o postup na MS

Koncom volebného obdobia 2011 - 2014 si dalo Mesto Nitra urobiť prieskum 
spokojnosti občanov, ktorý priniesol prekvapivé výsledky. Občania v tomto prie-
skume kladne hodnotili, že sa kultúrno-spoločenský život v Nitre rozprúdil a mes-
to pre svojich obyvateľov pripravuje aktivity, ktoré si do značnej miery obľúbili, v 
hojnej miere ich navštevujú, pretože sú pre nich prínosné s ohľadom na atraktív-
ne trávenie voľného času.

A čo na občanov do konca 
roka čaká? Milovníkov váž-
nej hudby poteší Nitrian- 
ska hudobná jeseň, ktorá 
sa uskutoční už čo nevi-
dieť - od 19. marca do 1. 
apríla. V nedeľu 29. marca 
sa môžete tešiť na podu-
jatie Jarné zvyky - sviat-
ky jari. Organizátorom je 
Mesto Nitra v spolupráci s 
CVČ Nitra. Dňa 31. marca 
sa pri príležitosti 70.výro-
čia oslobodenia mesta Nit-
ry uskutoční spomienková 
slávnosť (pozvánka je zve-
rejnená na inom mieste). 
Od 26. apríla do 24. mája 
bude Nitra hostiť umelcov, 
ktorí vystúpia na Medziná-
rodnom organovom festi-
vale Ars organi 2015. 

Dňa 7. mája si pripome-
nieme 70. výročie ukonče-
nia druhej svetovej vojny. 
Cez víkend 9. a 10. mája 
sa v Nitre i v jednotlivých 
mestských častiach bude 
oslavovať Deň matiek. So-
bota 16. mája bude v zna-
mení Noci múzeí a galérií. 
Do tohto podujatia vhodne 
zapadne aj Noc kostolov 
(22. mája). Od piatka 22. 
do nedele 24. mája sa pri 
reštaurácii Artin na Zobo-

re uskutočnia Svätourban-
ské zoborské slávnosti. V 
priebehu mája a júna sa 
budú môcť súťaže chtiví 
záujemcovia zapojiť do Ni-
tracachingu. Oslavy MDD 
budú v nedeľu 31. mája v 
mestskom parku na Sihoti. 
 Od 3. do 6. júna bude Sta-
ré divadlo Karola Spišáka 
hostiť účastníkov festivalu 
Stretnutie, setkání, spotka-
nie, tálalkozás. Na príprave 
tohto festivalu sa finančne 
podieľa aj Mesto Nitra. V 
dňoch 4. až 7. júna sa mô-
žete tešiť na Medzinárod-
ný festival bubnov a per-
kusií Drumpoint Slovakia 
2015, ktorý už v minulom 
roku vzbudil mimoriad- 
ny záujem verejnosti. 
 Otvorenie letnej sezóny 
v Nitre je naplánované na 
6. júna. Nitrianske kultúr-
ne leto bude trvať od 6. 
júna do 6. septembra. Jeho 
súčasťou bude v dňoch 7. 
júna až 2. júla Medzinárod-
ný festival sakrálnej hudby 
Musica sacra. V nedeľu 
28. júna sa uskutoční III. 
ročník pikniku pri Kosto-
le sv. Michala Archanjela 
v Dražovciach. Od 3. do 5. 
júla sa milovníci histórie 

a zábavy môžu tešiť na 
mestské slávnosti „Nitra, 
milá Nitra...“ a „Cyrilo-me-
todské slávnosti“. Súčas-
ne s konaním výstavy AX 
spestrí dianie v Nitre 21. 
až 23. augusta podujatie 
Chrenovské stánky. Ich 
súčasťou budú i Dožinkové 
slávnosti.

Vo štvrtok 27. augusta 
sa uskutoční Spomienko-
vá slávnosť na 70. výročie 
SNP. Bohatý bude víkend 
28. - 30. augusta, kedy 
mesto organizuje Kloko-
činský jarmok, 29. augusta 
Janíkovský ohnivák a kon-
cert na počesť Ústavy SR 
Hoj, vlasť moja. 
 Nedeľa 6. septembra 
bude v znamení Podzo-
borského vinobrania, 14. 
až 20. septembra budú 
prebiehať Dni európske-
ho kultúrneho dedičstva. 
Divadelná Nitra sa usku-
toční 25. až 30. septembra, 
Svetový deň cestovného 
ruchu je naplánovaný na 
27. septembra, v termí-
ne 28. septembra až 2. 
októbra sa uskutoční Ag-
rofilm* (náhradný termín 
5.- 9. 10). Október bude 
patriť Nitrianskemu dňu 

Nitriansky primátor Jozef Dvonč prijal v stredu 6. februára v kongresovej sále 
mestského úradu delegáciu hráčok, trénerov, rozhodcov a organizačný štáb 
kvalifikačného turnaja o postup na MS žien vo florbale vo fínskej Tampere. Pred-
stavil im mesto, porozprával o možnostiach športovania a podpore športu zo 
strany mesta. 

  „Verím, že na naše mesto 
budete spomínať ako na 
dobrého hostiteľa a že sa 
k nám ešte niekedy vráti-
te,“ uviedol primátor Jo-
zef Dvonč. Hráčky mali na 
programe aj prehliadku 
Nitrianskeho hradu a Sta-
rého mesta. 
 Na kvalifikačnom tur-
naji sa zúčastnili tímy 
Veľkej Británie, Ruska, 
Talianska, Nórska, Českej 

republiky a Slovenska. 
Hralo sa v Mestskej hale 
na Klokočine, kde boli pre 
hráčky vytvorené i vďaka 
finančnej podpore mes-
ta vynikajúce podmien- 
ky. V piatkovom derby 
mali slovenské reprezen-
tantky šancu na úspech, 
no napokon podľahli čes-
kým reprezentantkám 2:3. 
Slovenské florbalistky sa 
napriek tomu prebojova-

li na decembrové majst-
rovstvá sveta vo fínskom 
Tampere, keď vo svojom 
záverečnom vystúpení na 
kvalifikačnom turnaji v Ni-
tre zvíťazili v nedeľu nad 
Ruskom 7:3 a v 3. európ-
skej skupine obsadili ko-
nečné druhé miesto. Víťaz-
kami turnaja sa stali bez 
straty bodu Češky, postup 
si zaistili aj tretie Nórky a 
štvrté Rusky.                   

(SY)

Zástupcovia slovenského florbalu Lubomír Klosík a Oto Divinský odovzdali primátorovi Jozefovi 
Dvončovi dres a spomienkový darček ako prejav vďaky za podporu medzinárodného podujatia. 

Foto: autorka

úcty k starším, Nitrians- 
kej hudobnej jeseni (8. – 
25. októbra) a Šarkaniá-
de. Deň 16. november je 
v kalendári zapísaný ako 
Spomienková slávnosť na 

Deň boja za slobodu a de-
mokraciu, v dňoch 20. - 22. 
novembra sa uskutoční fil-
mový festival Vysoké hory 
Nitra 2015. Na dni od 1. 
decembra až 6. januára 

2016 sa môžeme tešiť na 
podujatia Vianočnej Nitry, 
pričom Mikuláš si na ná-
vštevu nášho mesta zare-
zervoval termín v nedeľu 
6. decembra.                  

(SY)
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V marci 2015 sa významného životného jubilea dožívajú títo obča-
nia mesta Nitry:

75 ROKOV: 
Ján Audy, Ján Behúl, Veroni-
ka Beláková, Ľudovít Bíro, 
Terézia Bizová, Mária Boleč-
ková, František Braun, Anna 
Čalkovská, Ivan Čurgali, 
Oľga Ďurovová, Hilda Fodo-
rová, Štefan Fӧlkel, Jolana 
Fulӧpová, Mária Groissová, 
Ladislav Homola, Etela Hor-
váthová, Ing. Mária Hudeco-
vá, Augustín Chalány, Marta 
Checová, Alfréd Jackmann, 
doc. RNDr. Arpád Kecskés, 
CSc., Magdaléna Kéčkéšová, 
Rudolf Keleši, Mária Knie-
buglová, Štefánia Knížatová, 
Alžbeta Kollárová, Helena 
Kollárová, Lýdia Koššovičo-
vá, Alžbeta Kováčová, Bo-
humila Kružliaková, Jozef 
Kukučka, Barbora Lehocká, 
Božena Lysá, Emília Majdá-
ňová, Ing. Marián Mikloško, 
Mária Mináriková, Benedikt 
Molnár, Mária Moučková, 
Judita Pápežová, Helena Su-
lányiová, Anna Šimanská, 
Rozália Šimová, Eva Šindle-
rová, Margita Škarbalová, 
Eva Tóthová, Alžbeta Ve- 
raiová, Rudolf Viršík, Mária 
Žitná

80 ROKOV: 
Jozef Bánovský, Juliana Bi- 
beňová, Otília Bujdošová, 
Janka Cigáňová, Mária Gá-
borová, Ing. Teodor Greguš, 
Helena Habudová, Margita 
Hečková, Jozef Homola, Oto 
Hradický, Ing. Ján Chovanec, 
CSc., Jozef Kadiš, Margita 
Kelemenová, Eva Kopecká, 
Valéria Krumpálová, Zita 
Levická, Štefan Mesároš, 
Mária Nosáľová, Imrich Pav-
lovič, Juraj Pavúk, Božena 
Slamečková, Teodor Slíž, 
doc. Ing. Bohuslav Sýkora, 
CSc., Mária Šabíková, Irena 
Tomová, Cecília Trusková, 
Júlia Vargová

85 ROKOV: 
Jozef Bóňa, Viola Civáňo-
vá, Ján Darnadi, Margita 
Galgánková, doc. Ing. Ján 
Hubinský, Valentín Karas, 
PhDr. Dagmar Kleinová, 
Margita Krekáňová, Oľga 
Miklúšová, Jozefína Orieš-
ková, doc. Ing. Mikuláš Pa-
čuta, CSc., Mária Sásiková, 
Anna Sirotiaková, Mária 
Špániková, Jozefína Zajková

86 ROKOV: 
Františka Bencová, Alica 
Bogyová, Ružena Čepelá-
ková, Justína Ďuriačová, 
Viliam Fačkovec, Augusta 
Farská, Mária Franková, 
Irena Gajdošová, Matilda 
Gyepesová, Viktor Hrotek, 
Mária Hubinská, Ing. Jozef 
Janák, Matilda Karabínová, 
Anna Karabová, Mária Ka-
terinková, Mária Kysucká, 
Helena Lénartová, Mária 
Maťová, Alžbeta Minári-
ková, Mária Panáčková, 
Ľudmila Peciarová, Mária 
Pehaničová, Aladár Pekár, 
Jozef Porubský, PhMr. Ka-
tarína Šurániová, Vilma 
Vӧrӧšová, Ing. Milan Žiška

87 ROKOV: 
Jozef Berky, František Čaga-
la, Ján Kmeťo, Miroslav Ko-
hout, Veronika Lӧrinczová, 
Helena Mozdíková, Miroslav 
Rojko, Veronika Sládečková, 
Milan Soviš, Emil Stecker, 
Helena Šillerová, Magdaléna 
Zentková

88 ROKOV: 
Johana Bahelková, Anna 
Gardlíková, Anna Grego-
rová, Ladislav Hajtinger, 
Magda Holenková, Jozef 
Matuška, Mária Meňharto-
vá, Mária Petráková, doc. 
Ing. Vlastimila Pevná, Elena 
Starinská, Irena Stašková, 

PhDr. Jozef Šulgan, Jozefína 
Záborská

89 ROKOV: 
Viktória Dimová, Jozef 
Hora, Paulína Martonová, 
Štefánia Slančíková, Margita 
Slaténiová, Gregor Szolár, 
Jozef Šebӧk

90 ROKOV: 
Helena Bahelková, Mar-
tin Greguš, Anna Jerigová, 
Antónia Juráková, Jozef 
Mlynek, František Porub-
ský, Anna Slivková, Vilma 
Uváčiková

91 ROKOV: 
Hermína Hildebrandová, 
Helena Himlerová, Jozefína 
Inovecká, Anna Magdinová, 
Mária Mesárošová, Jozef Pa-
gáč, Rozália Tomková, Ru-
dolf Vacula, Erich Veselský, 
Mária Zentálová

92 ROKOV: 
Helena Fridrichová, Anna 
Havelková, Albína Kunová, 
Anna Marková, Margita Po-
láková, 
Juraj Štefánik, Ľudovít Zau-
jec

93 ROKOV: 
Júlia Baranovičová, Jolana 
Fábryová, Anna Kollárová, 
Mária Mikulíková, Mária 
Mošaťová

94 ROKOV: 
Anna Černošková, Emília 
Gabulová, Jozefína Hanulo-
vá, Gabriela Korcová, Teré-
zia Michalíková, Mária Tan-
cíková

95 ROKOV: 
Emília Duchoňová

V januári 2015 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:
František Adamík, 84-r.,Bohúňova 21
Mária Bartková, 72-r., Wilsonovo nábrežie 114
Katarína Belanová, 87-r., Vikárska 7
Ing. Juraj Beržinec, CSc., 74-r., Tehelná 88 
Emil Bilik, 86-r., Hollého 2
Jozef Blaško, 71-r., Pri Červenom kríži 9
Róbert Borik, 87-r., Kalvária 3
Mária Civáňová, 84-r., Pri Dobrotke 73
Imrich Čalády, 62-r., Jurkovičova 20
Agneša Čáporová, 80-r., Topoľčianska 46
Anna Drienovská, 65-r., Dlhá 33
Viktor Drinka, 80-r., Borová 5
Matilda Ďurišová, 71-r., Hollého 4
Priska Flimelová, 69-r., Kodályova 24
Ján Gábriš, 78-r., Novomeského 3
Ondrej Galo, 69-r., Roľnícka 48
Ivan Gažo, 72-r., Jedlíkova 7
Ján Hauptvógel, 84-r., Čajkovského 18
Tibor Henyey, 88-r., Štúrova 4
Margita Homolová, 74-r., Tr. A. Hlinku 16 
Anna Hrnčírová, 70-r., Čajkovského 1
Zdenka Hrubá, 79-r., Nábr. mládeže 59
Eva Hrúzová, 78-r., Brezová 7
Tatiana Hučková, 61-r., Nitra
Margita Jambrikovičová, 89-r., Štefánikova tr. 74
Helena Jančová, 89-r., Holubyho 31
Štefan Janík, 89-r., Kalvária 3
Jozef Jeleň, 87-r., Hlboká 51
Ružena Karasová, 68-r., Zelená 13
Gabriela Klučárová, 61-r., Jurkovičova 28
Jozef Konečný, 81-r., Kollárova 2
Veronika Koteková, 78-r., Vikárska 1 
Anton Kováč, 78-r., Schurmannova 27
Július Králik, 60-r., Dlhá 21
Mária Kulháňová, 71-r., Hollého 6
Oliva Ladányiová, 82-r., Kozmonautov 7
Marian Látečka, 62-r., Štiavnická 20

Marta Lopašovská, 79-r., Kluchova 4
Viliam Macháč, 77-r., Výstavná 37
Anna Maťová, 85-r., Jánskeho 7
Ing. Ivan Medek, 75-r., Ľ. Okánika 14
Nikola Michajlov, 63-r., Alexyho 12 
Miloš Minárik, 49-r., Novomeského 45
Viera Minarovičová, 79-r., Železničiarska 52
Viola Miškolciová, 80-r., Na Hôrke 29
Miroslav Moder, 53-r., Telgárska 8
Gregor Nagy, 86-r., Hornozoborská 135
doc. Ing. Štefan Novák, CSc., 87-r., Metodova 8
Mária Pagáčová, 77-r., Vihorlatská 2
Mária Pauerová, 87-r., Strmá 26
Mária Paulusová, 86-r., Borodáčova 7
Gabriela Pénzešová, 71-r., Ďumbierska 27
Martin Porubský, 82-r., Javorová 8
Pavlína Prešínská, 68-r., Športová 26
Jaroslav Prídavok, 85-r., Bolečkova 5
Pavol Rigler, 64-r., Jedlíkova 15 
MUDr. Ivan Rusina, 82-r., Dolnozoborská 36
JUDr. Igor Seneši, 54-r., Škultétyho 24
Libuša Solčianska, 78-r., Stavbárska 14
Jozef Soukup, 75-r., Wilsonovo nábr.124
Rozália Stančíková, 80-r., Martinská dol. 40
Terézia Svitková, 93-r., Bajkalská 2
Margita Štiffelová, 62-r., Kukučínova 1
Dušan Štofko, 47-r., Schurmannova 15
Anna Švecová, 89-r., J. Kráľa 2
Milan Švondra, 72-r., Kamenná 96
Magdaléna Táborská, 92-r., Ždiarska 2
Jozef Tonkovič, 86-r., Bazovského 10
Štefan Vaščák, 64-r., Bajkalská 4
Mária Vašková, 69-r., Jazerná 26
Štefan Vereš, 80-r., Klinčekova 9
Katarína Verešová, 86-r., J. Kráľa 47
Ján Virág, 87-r., Za Ferenitkou 7
Pavel Vítek, 58-r., Benkova 30

V januári sa na spoločnú cestu životom vybrali títo snúbenci:
9. januára: Tomáš Dominik z Libochovian a Oľga Führer Sedláková z Nitry
10. januára: Juraj Rajtar a Michaela Žákovičová, obaja z Nitry
17. januára: Martin Bernadič z Veľkého Zálužia a Alena Szőkeová z Malého Cetína, 
    Juraj Juráško a Radka Hrnčiarová, obaja z Nitry
24. januára: Vladimír Kothay a Renáta Hlavajová, obaja z Pohraníc
   Tomáš Kuzma a Erika Karkošková, obaja z Nitry
31. januára: Juraj Svitač a Katarína Trusková, obaja z Veľkého Lapáša

Jubilanti v roku 2015 Navždy odišli

Povedali si ÁNO
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Zima liezla pod kožu, no aj tak sa fašiangovalo 

Už dopoludnia sa na Sväto-
plukovom námestí a pešej 
zóne konal fašiangový jar-
mok, kde si mohli ľudia 
kúpiť ľudovo–umelecké 
výrobky, ochutnať rôzne 
fašiangové pochúťky a 
typické zabíjačkové špe-
ciality. V jednej časti ná-
mestia bol gazdovský dvor 
Detskej farmy Humanita, 
kde najmä deti obdivovali 
rôzne domáce zvieratká. 
Starší návštevníci venovali 
svoju pozornosť výstavke 
starodávneho zabíjačko-
vého náradia, ktoré za-
požičalo Poľnohospodárs-
ke múzeum. 

Krátko po 16. hodine po 
pešej zóne prešiel bujarý 
fašiangový sprievod, ku 
ktorému sa mohol pridať 
ktokoľvek. Stačilo sa len 
zamaskovať a hneď ste sa 
stali jeho súčasťou. V sprie-
vode kráčali chodúliari  
z Harry Teater, Gipsy Tomi, 
folklórne skupiny a súbory 
Hosťanka, Nevädza, Seni-
or, Baranek, FSK Tradícia 
Dražovce, DFS Zbežanček 
a študenti Súkrommé-
ho konzervatória v Nitre. 
Zahraničnými hosťami 
boli Koranti zo Slovinska, 
ktorí pútali pozornosť  
v tradičných historických 
maskách. Jarmočnú at-
mosféru dotvorila fašian-
gová veselica s populár-
nou hudobnou skupinou 
Profil. Nitrianske fašiangy 
vyvrcholili symbolickým 

pochovávaním basy na 
pódiu. Tu na fašiangový 
sprievod čakal viceprimá-
tor Martin Nemky s pred-
nostom mestského úradu 

Igorom Kršiakom, ktorí 
fašiangovníkov privítali a 
udelili im povolenie na fa-
šiangovanie. 

Text a foto: Ľ. Synaková

Bodku za obdobím plesov a zábav urobilo v utorok 17. februára podujatie Nit- 
rianske fašiangy, ktoré sa z roka na rok teší čoraz väčšej obľube Nitranov, ako aj 
návštevníkov zo širokého okolia. 

Povolenie na fašiangovanie tento rok udeľoval zástupca pri-
mátora Martin Nemky spolu s prednostom mestského úradu 

Igorom Kršiakom.

Nitrianska pešia zóna a Svätoplukovo námestie sa zaplnili divák-
mi všetkých vekových skupín, aby si mohli vychutnať pohľad na 
tradičný fašiangový sprievod. Tento rok v ňom dominoval súbor 

Koranti zo štajerskej časti Slovinska. Text a foto: Ľ. Synaková


