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 Po zimných mesiacoch, ktoré 
boli tentoraz netradične teplé, 
vstupujeme do jarného obdobia. 
Apríl býva v našom meste 
charakteristický veľkým jarným 
upratovaním. Tohtoročné jarné 
upratovanie sme nazvali výstižne 
Poupratujme si svoje mesto a 
ja verím, že sa všetci aktívne 
zapojíme do tejto akcie vďaka 

sme vynakladať také množstvo 
finančných prostriedkov na údrž- 
bu a čistotu verejných priestran- 
stiev. Málokto si tiež uvedomuje, 
že tieto peniaze idú z nášho 
spoločného vrecka a keby sme sa 
správali ohľaduplnejšie k nášmu 
životnému prostrediu, mohli by 
sme tieto peniaze použiť na iné 
projekty. 
 Nezabúdajme, že o tom, 
ako bude naše mesto vyzerať, 
rozhodujeme v prvom rade 
my sami. Hlavným prínosom 
je skutočnosť, že Nitra bude 
viditeľne čistejšia a že si spo- 
ločne vytvoríme prostredie, 
v ktorom sa nám bude žiť lepšie.

                                   JOZEF DVONČ
                                    primátor Nitry

čomu sa Nitra zmení na čistejšie 
mesto. Pri realizácii sa počíta s 
aktívnym zapojením sa všetkých 
obyvateľov mesta, firiem rôznych 
organizácií a inštitúcií, žiakov 
a študentov. 
 Pri stretnutiach s vami, vážení 
občania, často počúvam kritiku 
toho, ako vyzerajú niektoré 
miesta v Nitre. Poukazujete na 
divoké skládky, neporiadok a 
papiere na sídliskách i v centre 
mesta. Verte mi, že vedenie mesta 
vynakladá maximum svojich síl na 
zabezpečenie a udržanie čistoty. 
Robíme, čo môžeme a koľko nám 
naše finančné možnosti dovoľujú, 
no bez vášho aktívneho zapojenia 
by tieto snahy neboli efektívne.  
Dovolím si povedať, že keby každý 
z nás zdvihol zo zeme aspoň jeden 
odhodený papier, nemuseli by 
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Nitriansky primátor Jozef Dvonč
prijal slovinskú veľvyslankyňu

 Primátor Nitry Jozef Dvonč 
prijal v uplynulých dňoch na 
mestskom úrade mimoriadnu a 
splnomocnenú veľvyslankyňu Slo-
vinskej republiky na Slovensku 

– Bernardu Gradišnikovú. Slovin- 
ská veľvyslankyňa pôsobí na 
Slovensku od novembra minulého 
roka a Nitru navštívila ako prvé 
slovenské krajské mesto. 

Primátor Nitry Jozef Dvonč a veľvyslankyňa Slovinskej republiky na Slovensku – Bernarda 
Gradišniková (druhá z ľava) s členmi svojho sprievodu                                                      Foto: autorka

 Primátor Jozef Dvonč 
slovinskej veľvyslankyni predstavil 
Nitru, vysvetlil jej fungovanie 
mestskej samosprávy, podrobne 
hovoril o školstve a vzdelávaní, 
ako aj o priemyselných parkoch 
a výstavisku Agrokomplex. 
Primátor vzácnu hosťku podrobne 
informoval o rozvoji mesta 
a ďalších aktivitách vo vzťahu 
k partnerským mestám. Ich ďalšie 
rozhovory sa týkali najmä témy 
spolupráce Nitry s niektorým zo 
slovinských miest. Veľvyslankyňa 
Bernarda Gradišniková vyjadrila 
podporu prehlbovaniu vzájom- 
ných vzťahov na lokálnej úrovni. 
Na záver návštevy sa podpísala 
do pamätnej knihy mesta Nitry 
a absolvovala prehliadku po 
pamätihodnostiach nášho staro-
bylého mesta, ktorým bola doslova 
očarená.                                          (S)

Združujú sa prostriedky
na prístroj na liečbu onkologických pacientov

 Nitrianska humanitná spo- 
ločnosti HOMO NITRIENSIS mala 
na Fašiangovom jarmoku svoj 
stánok. Ponúkali tu rôzne dobroty 
ako sú fašiangové šišky, fánky, 
horúcu čokoládu, na vylepšenie 
nálady aj „horúce jabĺčko“ a varené 
vínko. 
 Kúpou týchto produktov 
sa návštevníci mohli nielen 
občerstviť, ale zároveň urobiť 
dobrý skutok – prispieť na prístroj 
pre brachyterapiu - na liečbu 
onkologických pacientov. 
 „Tento rok vychádza chari- 
tatívna myšlienka našich aktivít 
z odhodlania prispieť k riešeniu 
závažného problému, ktorým 
je rastúci počet onkologických 

Stánok Homo Nitriensis na Fašiangovom jarmoku navštívil aj nitriansky primátor Jozef Dvonč. 
Na snímke s prezidentkou Homo Nitriensis Margitou Štefánikovou a ďalšími členkami tohto 
prestížneho dámskeho klubu.                                                                                                        Foto: autorka pokračovanie na str. 5
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sa začala Nitrianska hudobná jar
Koncertom Archi Di Slovakia

 Primátor Jozef Dvonč otvoril 
v nedeľu 23. marca v nitrianskej 
Synagóge 41. ročník Nitrianskej 
hudobnej jari. Divákom sa na 
úvodnom koncerte predstavil 
sláčikový súbor Štátneho komor- 
ného orchestra Žilina Archi di 
Slovakia, ktorý pozostáva z naj- 
lepších hráčov sláčikovej sekcie. 
Na koncerte zazneli diela Milana 
Nováka, Johanna Sebastiana 
Bacha, Antonína Dvořáka a Iľju 
Zelenku.
 Medzi pozvanými hosťami 
boli zástupca primátora Ján Vančo, 
poslanci mestského zastupiteľstva 
František Hollý, Jozef Trandžík 
a Stanislav Vereš, riaditelia 
nitrianskych kultúrnych inštitúcií a 
ďalšie osobnosti. 
 Vo štvrtok 27. marca sa v 
opernom soriée predstavila 
sopranistka Miriam Garajová 
a tenorista Martin Gyimesi s 
klavírnym sprievodom Róberta 
Pechanca. Na koncerte odzneli 
ich najkrajšie operné árie a 
duety. V nedeľu 30. marca zazneli 
klavírne kvintetá od J. L. Dusíka 
a F. Schuberta v podaní Dalibora 
Karvaya (husle), Zuzany Bouřovej 
(viola), Jozefa Podhoranského 
(violončelo), Jána Krigovského 
(kontrabas) a Evy Cáhovej (klavír). 
 Milovníci francúzskej hudby
sa 1. apríla môžu tešiť na koncert, 
ktorý sponzorsky podporila Bryn- 
dziareň a syráreň Zvolenská Slatina. 
Hudobné diela J. B. Boismortiera, L. 
Droueta, A. Adama, H. Berlioza, 
G. Bizeta, G. Faurého a ďalších si 
poslucháči vypočujú v podaní 
Brigitte Buxtorf a Dominique 
Guignard (flauta, Švajčiarsko) 
s klavírnym sprievodom Viery 
Bartošovej.  
 Ďalšie tri večery a to 3., 6. 
a 10. apríla  sa ponesú v duchu 

festivalu mladých interpretov 
zo základných umeleckých 
škôl - Nitrianska hudobná jar 
ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. 
Koncerty mladých interpretov sú 
v Synagóge vždy o 17.00 hodine. 

Nitriansky primátor Jozef Dvonč otvoril NHJ 2014. Na koncerte sa zúčastnili zástupca primátora 
Ján Vančo a poslanci MZ, ako aj riaditelia nitrianskych kultúrnych inštitúcií. 
             Text a foto: autorka

Na otváracom koncerte sa predstavil sláčikový súbor ŠKO ARCHI DI SLOVAKIA.         Foto: autorka

Záverečný koncert Nitrianskej 
hudobnej jari sa uskutoční 13. 
apríla  a predstaví sa na ňom 
komorný súbor Trio Martinů z 
Českej republiky.                           (S) 
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Pod Zoborom
sa začalo jarné upratovanie

 Už tradične začiatkom jari 
organizuje mesto Nitra jarné 
upratovanie. Určený bol aj har-
monogram rozmiestnenia kontaj- 
nerov v jednotlivých mestských 
častiach. I. turnus sa  začal 31. 
marca v Dolných Krškanoch. Po 
jednotlivých mestských častiach 
sa bude postupne upratovať 
v priebehu troch mesiacov až 
do konca júna. Kontajner na 

organický odpad (konáre, drevo, 
lístie, atď.), ani OEEZ ako sú 
čierna a biela technika (televízory, 
chladničky, práčky…). Všetok 
veľkoobjemový odpad musí byť 
do kontajnerov vložený rozobratý 
a vhodne uložený. Väčšie 
množstvá komunálneho odpadu 
alebo stavebnej sute (maximálne 
400 kg na osobu a rok), môžu 
záujemcovia vyviezť na niektorý 
zo zberových dvorov: Tehelná ul. 
č. 3 (Mestské služby), Nábrežie 
mládeže 87 (areál Nitrianskych 
komunálnych služieb), Branec- 
kého, areál Zoborských kasární a 
v Janíkovciach na Rabčekovej ul. 
 Do každej domácnosti v Nitre 
bol v minulých dňoch doručený 
informačný leták s informáciou, 
kde sa v rámci mesta nachádzajú 
zberové dvory a kompostáreň. Tá 
je situovaná v Dolných Krškanoch, 
určená je len na biologicky 
rozložiteľný odpad. Prevádzková 
doba kompostárne je počas 
pracovných dní od 8.00 do 15.30 
h, cez  víkendy je zatvorená.

jednotlivé stanovištia privezú 
o 12.00 h. V prípade potreby 
bude kontajner v priebehu dňa 
aj niekoľkokrát odvezený. Odvoz 
kontajnerov je určený na 20.00 h. 
 Mesto upozorňuje občanov, 
aby do veľkoobjemových kon-
tajnerov ukladali hlavne veľkoroz- 
merný komunálny odpad. Do 
kontajnerov určených na jarné 
upratovanie sa nesmie vhadzovať 

ochorení. Podľa odborných 
informácií lekárov – onkológov, 
medzi najúčinnejšie spôsoby liečby 
onkologických ochorení patrí
“brachyterapia”. Z hľadiska tech- 
nického je však potrebné mať k 
dispozícii potrebné prístrojové 
vybavenie – t.j. prístroj pre 
brachyterapiu. V nitrianskom 
regióne takýto prístroj nemáme a 
navyše je to finančne veľmi náročná 
záležitosť. Preto sa snažime jednak 
získať časť prostriedkov na jeho 
spolufinancovanie, ale vyvíjame 

brachyterapiu už mohli Nitrania 
venovať aj vo Vianočnom 
mestečku na Svätoplukovom 
námestí, kde členky Nitrianskej 
humanitnej spoločnosti - Homo 
Nitriensis získavali potrebné 
peniaze predajom vlastnoručne 
vyrobených výrobkov. Ďalšie 
prostriedky získala z výťažku z  
mestského charitatívneho plesu. 
Na tento účel už prispeli aj viaceré 
spoločnosti a fyzické osoby. 
Celkovo sa doteraz podarilo na 
tento účel združiť 13 500 eur.     (S)

aj aktivity na to, aby sa do tejto 
iniciatívy zapojilo čo najviac 
subjektov a rozvinula sa akási 
verejná diskusia o potrebe združiť 
prostriedky na tento prístroj,“ uviedla 
Margita Štefániková, prezidentka 
Homo Nitriensis. 
 Na združovaní finančných 
prostriedkov sa podieľa spolu 
s Homo Nitriensis - Nitrianskou 
humanitnou spoločnosťou, 
Mesto Nitra, Nadácia na pomoc 
onkologickým pacientom, Lions 
Club Nitra a združenie NitraOnko. 
Peniaze na nákup prístroja na 

pokračovanie zo str. 3
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sa poďakoval vedúcej matrikárke Viere Sklenárovej
Primátor Jozef Dvonč

 Nitriansky primátor Jozef 
Dvonč sa poďakoval vedúcej 
matrikárke Viere Sklenárovej, 
ktorá sa po 40 rokoch práce na 
nitrianskej matrike rozhodla 
odísť do dôchodku. Rozlúčkové 
posedenie sa konalo na pozvanie 
matrikárky v reštaurácii Friends 
na Špitálskej ulici v Nitre. 
Vedúca matriky Viera Sklenárová 
vystavila počas 40 rokov nespo- 
čítateľné množstvo rodných a 
sobášnych listov, ako aj ďalších 
dokumentov, spečaťujúcich život-
nú púť obyvateľov Nitry a 
niekoľkotisíckrát stála po boku 
sobášiacich primátorov, zástup- 
cov primátorov a poslancov 
mestského zastupiteľstva. Bola 
tiež aktívnou funkcionárkou Zdru 
ženia matrikárov a matrikárov 
Slovenska.                                       (S)

o najkrajšiu škrabošku a masku mala úspech
Súťaž

 Mesto Nitra – Nitriansky infor-
mačný systém pripravili súťaž
o najkrajšiu škrabošku a najzaují- 

informačného systému fašiangovú 
masku alebo škrabošku, ktorú si 
sám vyrobil, alebo si ju priniesol 
z dovolenky. V dňoch od 18. 
februára do 3. marca prebiehala 
v priestoroch NISYS-u výstava 
týchto masiek a škrabošiek. Počas 
výstavy mohli návštevníci NISYS-u 
hlasovať za najkrajšiu škrabošku 
a najzaujímavejšiu fašiangovú 
masku. Prvé miesto získala maska, 
ktorú priniesla Anna Stopková 
– išlo o ručne vyrobenú masku 
vodníkov. Najzaujímavejšou 
škraboškou sa stala benátska 
mačka Ivony Scheibenreifovej. Na 
snímke Jana Cehulová z NISYS-u s 
najkrajšími maskami.
                                     Text a foto: (S)

mavejšiu fašiangovú masku. Do 
súťaže sa mohol zapojiť každý, 
kto priniesol do Nitrianskeho 

Primátor Jozef Dvonč sa poďakoval vedúcej matrikárke Viere Sklenárovej za 40-ročnú prácu 
na matrike. Prítomný bol aj zástupca primátora Štefan Štefek.                                       Foto: autorka
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Folklórny súbor Furmani
zachováva folklórne tradície

 V nitrianskom Divadle Andreja 
Bagara sa uskutočnil slávnostný 
program pri príležitosti 10. 
výročia založenia mládežníckeho 
folklórneho súboru Furmani, ktorý 
pôsobí v Centre voľného času 
Domino pod vedením Mariána 
Hlavatého. Členmi súboru, 
ktorý pozostáva z troch zložiek 
- hudobnej, speváckej a tanečnej, 
sú bývalí hudobníci, speváci a 
tanečníci nitrianskych detských 
folklórnych súborov vo veku 16 
až 24 rokov. Súbor prezentuje 
folklórny materiál nitrianskeho a 
tekovského regiónu, zameriava sa 
na zbieranie a renováciu tradičných 
krojov a krojových častí. Pravidelne 
účinkuje na podujatiach, ktoré 
organizuje mesto Nitra, v priebehu 
10 rokov existencie sa predstavili 
na mnohých vystúpeniach 
a festivaloch na Slovensku i 
v zahraničí. Furmanom a ich 
vedúcemu Mariánovi Hlavatému 
zablahoželal aj nitriansky primátor 
Jozef Dvonč. Ocenil významný 
podiel súboru na reprezentácii 
nášho mesta, pri zachovávaní 
folklórnych tradícií a osobitne 

času mládeže. V dvojhodinovom 
programe sa predstavili aj 
spevácke skupiny Havrany a 
Vranky, v ktorej spieva poslankyňa 
mestského zastupiteľstva Anna 
Šmehilová. Medzi gratulantmi bola 
zástupkyne FS Zobor a Ponitran, 
riaditeľka Krajského osvetového 
strediska Daniela Gundová, 
riaditeľka CVČ Domino Viktória 
Mankovecká a ďalší. Riaditeľka 
Mankovecká osobitne zdôraznila 
podiel Mariána Hlavatého na 
vzniku a kvalitatívnom raste tohto 
súboru. Na koncerte sa zúčastnili 
i nitrianski mestskí poslanci Ján 
Jech, Anton Kretter, Jozef Trandžík 
a Miroslav Mikulášik.    
                                    Text a foto: (S)zvýraznil prínos Mariána Hlavatého 

na aktívnom napĺňaní voľného 

Vedúcemu FS Furmani Mariánovi Hlavatému zablahoželal primátor Jozef Dvonč.

Súbor Furmani sa predstavil v takmer 2-hodinovom pásme.

Slová vďaky zazneli aj z úst riaditeľky CVČ Domino Viktórie Mankoveckej.
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v letných mesiacoch 
Nitra očakáva nápor turistov

 Rok 2013 bol pre Nitriansky 
informačný systém (NISYS) jubilej- 
ný, pretože uplynulo dvadsať 
rokov odvtedy, čo v našom meste 
bolo zriadené toto mestské 
informačné stredisko, ktoré záro-
veň plní funkciu turistickej 

vodcovské služby pre turistov 
v slovenskom alebo cudzom 
jazyku (anglickom, nemeckom, 
francúzskom, ruskom, španielskom, 
atď.), ktoré vlani využilo 2773 osôb. 
Najväčší záujem o sprevádzanie 
bol koncom školského roka, keď 
do Nitry prichádzajú školské výlety 
a tiež v septembri, keď cestovné 
kancelárie organizujú poznávacie 
zájazdy.  
 Do pestrej palety činnosti  
NISYS-u sa zaradila ponuka 
prehliadok s profesionálnymi 
sprievodcami, pričom každý rok 
pribúdajú nové trasy. Návštevníci 
využívali aj voľný (fre) internetový 
kútik. Pracovníčky NISYS-u 
pravidelne aktualizujú podstránky 
www.nisys.sk, kde návštevníci 
nájdu okrem informácií turistických 
atrakciách aj kompletný prehľad o 
akciách v meste. NISYS poskytuje 
kopírovacie služby, výlep 
plagátov atď. NISYS sa podieľa 
na regionálnej výchove detí a 
mládeže, úzko spolupracuje so
školami a zabezpečuje prax 
pre stredné odborné školy so 
zameraním na cestovný ruch.    (S)

informačnej kancelárie. NISYS 
sa vďaka výhodnej polohe stal 
vyhľadávaným kontaktným mies- 
tom pre domácich i zahraničných 
turistov. 
 V minulom roku priestory 
NISYS-u navštívilo 21421 návštev- 
níkov. Najväčšie zastúpenie 
mali hostia z Českej republiky, 
Nemecka, Rakúska, Poľska, Španiel-
ska a Francúzska. NISYS denne 
monitoruje dva základné štatis- 
tické ukazovatele a to osobný a 
telefonický kontakt so zákazníkmi. 
Telefonický kontakt využilo 4194 
domácich a 58 zahraničných 
klientov. 
 V priebehu 20 rokov fungo- 
vania rozširoval svoje služby a 
prispôsoboval ich požiadavkám 
návštevníkov mesta, ale aj 
domácich obyvateľov. V súčas- 
nosti okrem hlavnej činnosti 
zabezpečuje platené aj neplatené 
služby v oblasti cestovného ruchu 
a tiež obchodnú činnosť spojenú 
s predajom spomienkových a 
reprezentatívnych predmetov. 
Okrem toho zabezpečuje sprie-

V minulom roku boli priestory NISYS-u zmodernizované, čo umožňuje skvalitnenie 
poskytovaných služieb.                                                                                                                     Foto: autorka 
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Zoznam pamätihodností
rozšírili o ďalšie sochy a cintoríny

 Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo na svojom zasadnutí Návrh 
dodatku č. 3 k VZN č. 5/2009 o 
národných kultúrnych pamiatkach 
a pamätihodnostiach mesta Nitry,
ktorým rozšírilo počet svojich 
pamätihodností. Zoznam bol vy-
pracovaný v spolupráci s Krajským 
pamiatkovým úradom v Nitre. 
Súčasťou spomenutého VZN je 
príloha, ktorá obsahuje ďalšie 
nehnuteľné a hnuteľné veci nesúce
pamiatkové hodnoty navrhnuté 
na schválenie za pamätihodnosti 
mesta. 
 Do zoznamu pamätihodností 
pribudlo osem sôch z pieskovca 
od rakúskeho sochára Antonia 
Brandla z rokov 1870 - 1873, ktorých 
kópie stoja na Cyrilo-metodskom 
námestí. Originály sú uložené 
v sklade kolégia piaristov a vo 
vestibule MsÚ v Nitre.
 Pamätihodnosťami sa stali 
sochy svätého Floriána a sv. Jána 
Nepomuckého. Originál prvej so-
chy je uschovaný v archíve MsÚ 
Nitra. Pieskovcová socha sv. 
Floriána z r. 1818 od neznámeho 
autora bola pôvodne umiestnená 
pred bývalým hotelom Tatra. 
Kópia tejto sochy stojí dnes na 

Vojenský cintorín na Nitrianskej 
ulici je dobový cintorín z rokov 
1915 – 1918. Pochovaných je 
tu 438 vojakov z obdobia I. sve- 
tovej vojny rôznej národnosti a 
vierovyznania, v strede je hrob kpt. 
Zdráleka s náhrobníkom z r. 1924 a 
plastikou od akad. sochára Júliusa 
Bártfaya. Nitriansky Židovský 
cintorín na Pražskej ulici je jeden 
z najväčších židovských cintorínov 
na Slovensku. Nachádza sa tu 
vyše 5000 náhrobných kameňov, 
mnohé sú cennými dokladmi 
dobového sochárstva. Sú tu 
pochované významné osobnosti.

Cintorínskej ulici. Originál sochy 
sv. Jána Nepomuckého z roku 
1924 od neznámeho autora 
je uschovaný v sklade Kolégia 
piaristov v Nitre, kópia stojí na 
Župnom námestí. 
 Do zoznamu sa dostala aj 
pieskovcová socha sv. Anny 
Uhorskej z roku 1745 od nez- 
námeho autora (kópia je na 
Kalvárskom vŕšku) a socha sv. 
Júliusa z roku 1512, renovovaná 
v r. 1915 a reštaurovaná v r. 2010, 
ktoré sú vystavené vo vestibule 
mestského úradu. Kópia sochy sv. 
Júliusa je umiestnená v mestskej 
časti Nitry – Janíkovciach.
 Pamätihodnosťou je aj socha 
Vir dolorum. Originál sa reštauruje  
a po opravení bude umiestnený 
vo vestibule MsÚ v Nitre, kópia 
stojí na Cabajskej ceste. 
 Na zozname sú aj tri cintoríny 
- židovský, vojenský z 1. svetovej 
vojny a najstarší Mestský cintorín 
na Cintorínskej ulici, kde sa 
pochováva už od roku 1780. 
V nasledujúcich rokoch bola 
zväčšovaná jeho plocha až do r. 
1920, keď získal dnešnú podobu.  
Súčasná kapacita cintorína je 
zhruba 6000 hrobových miest.  

sv. Anna Uhorská

 Zoznam pamätihodností vyt-
vára mesto od roku 2009, je 
súčasťou všeobecne záväzného 
nariadenia. Ide o otvorený doku- 
ment, v ktorom sa nachádzajú 
desiatky budov, sôch, krížov, či 
historické komunikácie v Starom 
Meste. Podľa tohto nariadenia 
je pamätihodnosť hnuteľná 
alebo nehnuteľná vec, ktorá 
nie je zapísaná v ústrednom 
zozname pamiatkového fondu 
SR. Pamätihodnosťami ale môžu 
byť aj kombinované diela prírody 
a človeka, osobnosti, historické 
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a 
katastrálne názvy, ktoré sa viažu 
k histórii alebo významným 
osobnostiam mesta.                     (s)
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znamenité vína
Čermánske červené ponúklo

 Posledný februárový deň 
sa v Dome Matice slovenskej 
uskutočnilo štvrté pokračovanie 
súťaže vín - Čermánske červené. 
Tento rok bol do súťaže 
prihlásený rekordný počet vzoriek 
súťažných vín, ktorých bolo 202. 
Najpočetnejšia vzorka medzi 
červenými vínami bola frankovka, 
medzi bielymi veltlín. Čermanské 
červené malo zastúpenie v štyroch 
vzorkách. 
 Súťaž mala i punc kvality, 
okrem slovenských vín, súťažili 

znamenité vína. Organizátori veria, 
že bude viac súťažných vzoriek 
práve Čermánskeho červeného. 
 V rámci tradičného podujatia 
bola  do života slávnostne 
uvedená prvá kniha o Čermáni 
– Mozaika histórie Čermáňa. Za 
podpory mesta Nitry a Výboru 
mestskej časti č.3 ju napísal 
Jaroslav Koprda. Čitatelia sa 
v publikácii dozvedia o postupnom 
rozvoji tejto mestskej časti. Kniha 
bola napísaná pri príležitosti 150. 
výročia od založenia kostola sv. 
Urbana. 
 Primátor Nitry Jozef Dvonč 
poďakoval všetkým, ktorí sa na 
vzniku knihy spolupodieľali, ale 
najmä autorovi, nakoľko faktogra- 
fickým spôsobom zozbieral 
dostupné informácie o Čermáni, 
čím potešil nielen občanov tejto 
mestskej časti.
 Na podujatí sa zúčastnili aj 
zástupcovia primátora Štefan 
Štefek a Ján Vančo, nitrianski 
mestskí poslanci Anton Kretter, 
František Hollý, podpredseda 
VMČ č.3 Dalibor Repa, riaditeľ 
Nitrazdroja Milan Surovec, 
členovia výboru mestskej časti č.3 
a iní hostia.                                     (J)

i vinári z Maďarskej republiky. 
Hlavný iniciátor znovuzrodenia 
Čermánskeho červeného Jozef 
Slíž, ktorý, okrem iného, uviedol: 
„Čermánske červené sa líši od 
iných vín tým, že pôda v tejto 
lokalite je viac železitá a kyslejšia, 
čím mu dáva neopakovateľnú 
chuť.“
 Záujem občanov z Čermáňa 
o toto podujatie a výborná 
organizácia potvrdili, že aj na 
piatom ročníku sa na súťaži stretnú 
v boji o celkový primát opäť 

je množstvo výtvarných talentov 
Medzi autistickými deťmi

 V priestoroch Divadla Andreja
Bagara inštalovali výstavu výtvar- 
ných prác zo súťaže o Cenu 
Stanislavy Batelovej Michalčekovej, 
do ktorej sa prihlásilo 81 žiakov 
s 94 prácami zo 17 škôl. Mladé 
výtvarné talenty získali ceny 
v troch súťažných kategóriách, 
udelená bola aj Cena poroty. 
 Odovzdávaniu predchádzala 
vernisáž diel Michaely Batelovej. 
Súťažná výstava „Výtvarné talenty 
II.“ predstavuje širokej nitrianskej 
verejnosti výtvarné nadanie a 

autistických detí (KRAD). Nad 
celým podujatím prevzal záštitu 
primátor mesta Nitry Jozef Dvonč.  
 Organizátorom podujatia 
bol Klub rodičov autistických 
detí v Nitre v spolupráci so 
ZUŠ J. Rosinského v Nitre, NSK, 
Mestom Nitrou a Divadlom A. 
Bagara pri príležitosti Svetového 
dňa povedomia o autizme, ktorý 
OSN stanovila každoročne na 2. 
apríl. Výstava prác je prístupná 
verejnosti do konca apríla.         (S)

kreativitu hendikepovaných žiakov 
v konfrontácii s talentom autistky 
Michaely Batelovej – dcéry 
akad. mal. Stanislavy Batelovej 
Michalčekovej. 
 „Hlavným cieľom oboch 
akcií je motivovať a podporovať 
mladé výtvarné talenty v ich 
tvorivosti a poukázať na to, že 
i človek s hendikepom vie byť pre 
spoločnosť prospešný, čím priamo 
poukazujeme na problémy 
autistov,“ uviedol Ing. Ivan 
Berta, predseda Klubu rodičov 

Najlepšie červené víno poskytol do súťaže správca farnosti v Krškanoch Igor Hanko, na zábere 
s Jozefom Slížom.                                                                                                                                     Foto: autor



Kultúrno - spoločenský mesačník

10

NITRA www.nitra.sk apríl 2014

11

Vyšla prvá samostatná kniha
o Čermáni a čermánskom kostole

 Z iniciatívy PhDr. Jaroslava 
Koprdu vznikla útla monografia 
s názvom Nitra - Čermáň a 
150  rokov Kostola sv. Urbana 
(1864 – 2014). Kniha bola do 
života uvedená v piatok 28. 
februára v Dome MS na podujatí 
Čermánske červené. 
 V úvodnej kapitole autor 
Jaroslav Koprda uvádza, že 
cieľom tejto rozsahom skromnej 
publikácie je podať na malej 
ploche  čo najviac informácií 
z histórie Čermáňa, ktorý bol vždy 
súčasťou Nitry. V jednotlivých 
kapitolách sa čitateľ dozvie 
o archeologických nálezoch na 
Čermáni, Šibeničnom vrchu, 

dokumenty o dávnych časoch je 
časovo náročná úloha, vyžaduje 
si trpezlivé bádanie a skúmanie 
v archívoch, kronikách a listinách 
nielen doma, ale  aj v zahraničí. 
 „Vzácne sú texty v sta- 
roslovenskej hlaholike, pretože  
nám prostredníctvom sv. Cyrila a 
Metoda, ale aj učeníka sv. Gorazda 
priniesli kresťanskú vieru a kultúru. 
Zaujímavé sú aj latinské a neskôr 
aj maďarské listiny o Čermáni. Je 
našou morálnou povinnosťou 
zadokumentovať históriu Čermá- 
ňa a dať ju do vienka ďalším 
generáciám,“ uviedol Jaroslav 
Koprda.                                          (S) 

histórii čermánskeho červeného 
vína, histórii Kaplnky sv. Urbana, 
prestavbe kaplnky na kostol 
a duchovnej správe kostola, ktorý 
má v tomto roku 150. výročie. 
Starobylá Nitra a jej časť Čermáň 
patria od najstarších čias k sebe. 
 Dávny Čermáň sa spomína 
v písomnom opise cesty kráľa 
Štefana  do Nitry z roku 1006. 
Mnísi z benediktínskeho kláštora 
sv. Hypolita pod Zoborom naučili 
ľud obrábať pôdu a dorábať na 
nej vínnu révu, ovocie a zeleninu. 
Do majetkov tohto kláštora patril 
aj vtedajší Čermáň – uvádzaný 
ako Cserminai. Autor Jaroslav 
Koprda uvádza, že hľadať a skúmať 

Svetový deň vody
si pripomenuli súťažami 

 Na Svätoplukovom námestí 
sa v piatok 21. marca uskutočnilo 
zábavno-náučné podujatie pri
príležitosti Svetového dňa vody,
ktoré zorganizovala Západoslo- 
venská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Veľký záujem zo strany verejnosti 

vody používanej na pitné účely. 
Súčasťou podujatia bola prezen- 
tácia činnosti vodárenskej spolo- 
čnosti, ako je dodávka pitnej vody, 
čistenie odpadových vôd, atď. 
Kvalifikovaní odborníci záujemcom 
vysvetľovali ako prebieha čistenie 
vody a čo všetko je potrebné 
urobiť, aby sa pitná voda dostala 
do našich domácností, mohli si 
pozrieť monitorovaciu techniku. 
Žiaci nitrianskych ZŠ sa zapojili 
do výtvarnej súťaže na tému 22. 
marec - Svetový deň vody. Autorov 
najkrajších prác, ktorí súťažili 
v dvoch kategóriách, ocenili 
zaujímavými cenami. Ceny žiakom 
odovzdal primátor Jozef Dvonč 
spolu so zástupcami vedenia ZsVS, 
a.s.. V priebehu dopoludnia mohli 
deti absolvovať rozličné súťaže 
a získali informácie o kvalite vody 
a praktické rady, ktoré im pomôžu 
pri šetrení vodou.                         (S)

zaznamenala možnosť bezplatnej 
analýzy vzoriek pitnej vody 
z individuálnych zdrojov (do- 
mových studní) na dusičnany, 
pretože ich obsah je jedným 
z najčastejšie prekročených 
ukazovateľov zhoršenej kvality 

Primátor Jozef Dvonč spolu so zástupcami vedenia ZsVS, a.s. odovzdal ceny žiakom nitrianskych 
ZŠ, ktorí vyhrali vo výtvarnej súťaži.                                                                                            Foto: autorka
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zaplnili celé námestie a pešiu zónu
Fašiangy

 Bodku za obdobím plesov a 
zábav urobilo 4. marca tradičné 
podujatie Nitrianske fašiangy. Už 
dopoludnia sa na Svätoplukovom 
námestí a pešej zóne rozložili 
trhovníci, ktorí v 90 stánkoch 
ponúkali rozličné fašiangové špe-
ciality a remeselnícke a ľudo- 
vo-umelecké výrobky. Návštevníci 

Senior, Lehoťanka, Baranek, Jaročan 
Silešánek. Záver fašiangov patril 
symbolickému pochovávaniu basy
v podaní FSK Tradícia Nitra 
– Dražovce. Príležitosť navštíviť 
tohtoročný jarmok si nenechali 
ujsť rodičia s deťmi, pretože deti 
mali možnosť na vlastné oči vidieť 
živé domáce zvieratká, ktoré 
ešte v nedávnej minulosti tvorili 
súčasť gazdovského dvora ako sú 
napr. prasiatka, ovečky. Fašiangy 
spestrila aj jazda na konskom 
povoze. K vytvoreniu jarmočnej 
atmosféry prispela aj populárna 
hudobná skupina PROFIL.          (S)

mohli ochutnať množstvo po- 
chúťok, pravých zabíjačkových 
špecialít, syrov a šišiek. Popoludní 
prešiel po pešej zóne fašiangový 
sprievod, ktorému dominovali 
bubeníci z Campany Batucady, 
nasledovali mažoretky I. NIMA, 
chodúliari z Harry Teater, folklórne 
skupiny a súbory Nevädza, Tradícia, V sprievode zaujali chodúliari z Harry Teater.

Po pešej zóne jazdil konský povoz.
Poriadny rámus narobili bubeníci z Campany Batucady                                                     Foto: autorka

Povolenie na fašiangovanie dal členom FS Tradícia prvý muž mesta – nitriansky primátor Jozef 
Dvonč.
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Medzinárodný organový festival
ARS ORGANI NITRA

 V nedeľu 27. apríla sa začne 7. 
ročník medzinárodného organo- 
vého festivalu ARS ORGANI 2014. 
Milovníci hudby sa môžu tešiť 
na organové koncerty, ktoré sa 
uskutočnia v piaristickom Kostole 
sv. Ladislava, alebo v evanjelickom 
Kostole Svätého Ducha. Otvárací 
koncert bude patriť špičkovému 
švédskemu organistovi a profe-
sorovi organovej hry na Kráľovskej 
hudobnej akadémii v Kodani Hansovi 
Fagiusovi, ktorý patrí k celosvetovo 
uznávaným osobnostiam v oblasti 
organového interpretačného umenia. 
V poslednú aprílovú nedeľu 27. apríla 
bude mať nitrianske publikum 
možnosť vychutnať si jeho umenie a 
virtuozitu v dielach J. S. Bacha, C. Ph. E. 

P. Ebena budeme môcť vypočuť 
skladby nórskych súčasných autorov 
Kjell Flema a Kjell Mörk Karlsena. 
O týždeň neskôr, 18. mája, sa k slovu 
dostane rakúska organová škola. 
Dielami J. S. Bacha, G. F. Kauffmanna, 
W. A. Mozarta, J. Brahmsa a súčasného 
belgického skladateľa B. Merniera sa 
v evanjelickom Kostole Svätého 
Ducha predstaví mladá organistka 
Marina Ragger. Tohtoročný festival 
uzavrie dňa 25. mája domácemu 
publiku dobre známa koncertná 
organistka Mária Plšeková. V jej 
interpretácii okrem diel J. S. Bacha, 
J. Stanleyho a J. Rheibergera zaznie 
i slovenská premiéra Troch skladieb 
pre organ slovenského skladateľa 
Petra Kolmana.                                    (R)

Bacha, G. A. Homiliusa, J. G. Müthela a 
J. Rheinbergera v piaristickom Kostole 
svätého Ladislava. Terence Charlston, 
profesor na londýnskej Royal College 
of Music zahrá svoj recitál dňa 4. mája 
v evanjelickom Kostole Svätého 
Ducha. Tento nielen organista, ale aj 
výnimočný čembalista a muzikológ 
sa predstaví dielami Ch. Racqueta, A. 
Vivaldiho, O. Gibbonsa, S. Wesleyho, J. 
S. Bacha, ale i súčasného anglického 
skladateľa J. Caldwella. V poradí 
tretím profesorom organovej hry na 
7. ročníku ARS ORGANI NITRA bude 
Terje Winge z Nórska, ktorý pôsobí 
na Kráľovskej hudobnej akadémii 
v Oslo. V nedeľu 11. mája si v jeho 
podaní okrem Ch. Widora, J. S. Bacha, 
L. Vierna, Camille Saint-Saënsa, 

Premiéra komédie Sudcove starosti
v Divadle Andreja Bagara

 V piatok 4. apríla uvedie 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre 
premiéru hru Arthura Wing Pinera 
Sudcove starosti. Diváci sa budú 
môcť zabaviť na príbehu muža 
v rokoch, ktorý sa rozhodol oženiť. 
Berie si ženu, ktorá je už druhýkrát 
vydatá a ktorá zatají, koľko má 
rokov. A keďže tých rokov si dosť 
uberie, ale zabudne na to, že má 

ničkami sa odohráva vo 
viktoriánskom Anglicku a ponúka  
všetkým milovníkom dobrej 
zábavy predstavenie hereckej non-
šalancie, noblesy, vtipných situácií 
a slovných bonmotov. Hra chce 
zaujať hereckou ľahkosťou, 
mrštnosťou a silou príbehu. Réžiu 
má šéfdramaturg DAB Svetozár 
Sprušanský.                                    (S)

ešte aj syna z prvého manželstva. 
Tak musí aj on tvrdiť, že má menej 
rokov ako v skutočnosti. Do deja 
vstupuje rodinný priateľ, ktorý 
pozná skutočný vek manželky. 
Ona sa to snaží zatajiť a tým sa 
rozkrúti kolotoč zábavných situácií, 
utajovania a rôznych vzájomných 
mužsko-ženských vzťahov. 
 Dej klasickej komédie s pes-

Kvalitnejšie spravovanie mestskej zelene
zabezpečia záhradnícke služby mesta 

 Mesto Nitra založí s cieľom 
kvalitnejšie spravovať verejnú 
zeleň stredisko Záhradnícke služby. 
Toto stredisko bude súčasťou 
Mestských služieb a fungovať 
bude v priestoroch kompostárne 
v Krškanoch. 
 „Pôjde o koncentráciu kapacít 
práve na zeleň, ktorú považujeme 
za dôležitú a chceli by sme 
robiť túto činnosť kvalitnejšie,“ 
zdôvodnil tento krok primátor 
Jozef Dvonč. Dôvodom na 
založenie Záhradníckych služieb 
je skutočnosť, že v súčasnosti 
Nitra nemá vlastnú okrasnú 

novom stredisku by mali pracovať 
3. pracovníci. Okrem bežných 
kancelárskych priestorov budú 
Záhradnícke služby potrebovať 
aj pôdu pre plánovanú okrasnú 
škôlku. V nej dopestujú stromy a 
kríky pre potreby mesta, prípadne 
aj na predaj. V skleníkoch, resp. 
fóliovníkoch sa budú pestovať 
letničiek a trvalky potrebné na 
výsadby. Na tieto činnosti sa 
bude využívať kompost, ktorý 
vznikne v kompostárni. Mesto 
predpokladá úzko spoluprácu 
s Botanickou záhradou Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity.   (S)

škôlku a nevlastní ani skleníkové 
hospodárstvo, čo spôsobuje 
problémy s využitím nedávno 
vybudovanej kompostárne. Tá je 
schopná spracovávať 16 000 ton 
biologicky rozložiteľného odpadu 
ročne a produkovať 9 000 ton 
kompostu, ktorý sa môže využiť 
pre potreby mesta. 
 Mesto Nitra v súčasnosti 
zabezpečuje správu mestskej 
zelene pomocou viacerých 
útvarov a Mestských služieb, čo 
sťažuje občanom orientáciu v 
tom, na koho sa majú so svojím 
problémom v tejto oblasti obrátiť. V 
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napĺňajú deťom voľný čas
Centrá voľného času

 V Nitre fungujú dve centrá 
voľného času - Domino na 
Štefánikovej triede a cirkevné 
centrum Rodinka na sídlisku 
Klokočina. Zriaďovateľom CVČ 
Domino je mesto Nitra, CCVČ 
Rodinka zriadila Rímskokatolícka 

podujatí. Pre deti a mládež z 
Klokočiny ponúka jazykové, 
športové a iné záujmové útvary 
a krúžky, vďaka čomu sa deti  
nemusia bezcieľne potulovať po 
sídlisku. 
 CVČ Domino navštevuje viac 

cirkev, Farnosť sv. Gorazda na 
Klokočine. Poslaním oboch centier 
je poskytovať deťom a mládeži 
priestor na voľno-časové aktivity. 
Na podnetnú mimoškolskú činnosť 
slúžia kultúrno-spoločenské 
aktivity, záujmové krúžky, kurzy, 
rozmanité rekreačné a športové 
podujatia, ako aj prázdninové 
tábory a iné aktivity.  
 Riaditeľom Rodinky, ktorú 
navštevuje približne 500 detí, je 
Martin Čepček. Rodinka pôsobí 
na dvoch miestach - na sídlisku 
Klokočina a Kalvárii. Členovia 
a pravidelní návštevníci CCVČ 
Rodinka sú prevažne obyvatelia 
sídliska Klokočina a na Kalvárii 
obyvatelia Kalvárie a rómski 
obyvatelia. Centrum spolupracuje 
s viacerými MŠ, ZŠ  sv. Marka, 
a náboženskými združeniami v 
prospech efektívnejšieho rozvoja 
svojej činnosti a skvalitňovania 

Budova CVČ DOMINO na Štefánikovej triede

Rodinka - cirkevné centrum voľného času na Klokočine                                                      Foto: autorka

ako tisíc detí z Nitry a okolia. Láka 
ich sem pestrý výber krúžkov a 
záujmových útvarov. Uplynulý 
šk. rok sa niesol v znamení 60. 
výročia vzniku CVČ. Z podujatí 
treba vyzdvihnúť úspešné súťaže 
v cudzích jazykoch (Song, Story 

a Englisch drama). Pri príležitosti 
príchodu sv. Cyrila a Metoda 
zorganizovali dejepisnú súťaž 
Nitra, moje mesto, dejepisnú súťaž 
Odkaz sv. Cyrila a Metoda, Solúnski 
bratia (Zoborská pyramída pre ŠK).  
CVČ zorganizovalo 245 podujatí s 
účasťou takmer 15-tisíc detí.  Ďalšie 
nízko-prahové aktivity poskytujú 
priestory na Hôrke. Vo veľkej miere 
sa CVČ venovalo reprezentácii 
súborov a klubov na podujatiach 
iných organizátorov v rámci mesta, 
kraja a Slovenska - zaznamenali 
viac ako sto vystúpení s počtom 
účinkujúcich vyše dvetisíc. K naj-
úspešnejším krúžkom patria 
mažoretky, TS EIJA, ako aj TS 
MADHOUSE, ktoré žnú úspechy 
na rozličných súťažiach doma aj 
za hranicami Slovenska. Činnosť 
v CVČ podporuje mesto Nitra. 
Žiak s trvalým pobytom v Nitre, 

navštevujúci centrum voľného 
času, získa finančný príspevok na 
rok 2014 na záujmové vzdelávanie 
obyvateľov v centrách voľného 
času a to: v štátnom CVČ 66,60 € 
a neštátnom CVČ 58,60 €.           (S)
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Fórum mladých
poskytuje štyri roky priestor na voľno-časové aktivity mládeže

 Pred štyrmi rokmi, 26. apríla 
sa v priestoroch Mediahusu na 
Ulici Fr. Mojtu začala  prevádzka 
Fóra mladých. Zriadenie tohto 
priestoru, určeného pre cieľovú 
skupinu 15 až 25-ročných mladých 
ľudí - študentov stredných škôl a 
univerzít v Nitre, mal vo svojom 
volebnom programe primátor 
Jozef Dvonč. 
 Hlavným cieľom mesta Nitry 
pri zakladaní Fóra mladých bola 
podpora mladých ľudí, ktorí týmto 
dostali priestor na realizáciu svojich 
aktivít. Vo Fóre mladých sa už štyri 
roky stretáva záujmovo združená 
mládež, mládež zo sociálne 
slabších rodín, hendikepovaná 
mládež, ale aj talentovaná mládež. 
 V roku 2013 navštívilo 
Fórum mladých viac ako 9-tisíc 
návštevníkov. Najobľúbenejšími 
aktivitami bolo tancovanie zum-
by, rocková škola a škola 
fotografovania. Mládež mala 
záujem aj o capoieru, cvičenie 
jogy, tanečný šport a hip-hop. 

príprava do školy. S najväčšou 
odozvou sa v minulom roku stretli 
výstava fotografií SOŠ z Kalnej 
nad Hronom, na ktorú prišlo 80 
návštevníkov, prednáška na tému 
Védická kultúra Slovanov (150 
účastníkov), beseda s Vladkom 
Rohoňom (50 návštevníkov), 
koncert Janka Svetlana Majerčíka 
(40 návštevníkov), koncert 
„Nitránsky ROCK N ROKK (približne 
750 návštevníkov), rocková škola 
v klube NAOZZAY (200 účastníkov),  
beseda s motivátorom Jánom 
Dubničkom (70 návštevníkov), 
beseda s Jánom Hubinským (70 
návštevníkov), vernisáž November 
vo farbách (50 návštevníkov),  
Pavel Hirax Baričák – čítačka 
Šľabikár šťastia (120 návštevníkov).
Fórum mladých je otvorené 
v pondelok až sobotu od 13.00 
do 21.00 h, v nedeľu od 17.00 do 
21.00 h. Za ročnú klubovú kartu 
zaplatíte 7 €, jednorazový vstup na 
akciu je 0,50 €.                              (S)

Veľkému záujmu sa tešili neorga- 
nizované činnosti ako je tanec 
v telocvični, hra na hudobné 
nástroje a spoločenské hry. 
Telocvičňa je vybavená zrkadlami, 
čím sa stala vhodnou napr. na 
tanečné aktivity ako sú salsa, 
hiphop,...). Na aktivity hudobného 
a tanečného klubu je určená 
veľká sála, kde sa organizujú rôzne 
eventy, tanečná škola, výstavy 
(k dispozícii je závesný systém). 
Klubová sála – kinoklub disponuje 
zvukovou technikou a je možnosť 
videoprojekciou. Je tam možnosť 
organizovania prednášok a 
premietania filmov. V počítačovej 
miestnosti je päť počítačov s 
pripojením na internet; prístup je 
bezplatný. Terasa ponúka príjemné 
posedenie vonku.
 Herňa Fóra mladých, ktorá 
je otvorená každý deň, slúži na 
stále aktivity voľného času ako 
je stolný tenis, biliard, vzdušný 
hokej, knižnica, spoločenské hry 
alebo posedenie s priateľmi či 

pomáha pri odhaľovaní trestnej činnosti
Mestský kamerový systém mestskej polície

 Nitrianskej mestskej polícii 
pomáha pri odhaľovaní trestnej 
činnosti aj mestský kamerový 
systém (MKS). V minulom roku s 
pomocou kamier zaznamenali 
takmer 2200 udalostí. Na žiadosť 
Policajného zboru SR a hliadok 
MsP operátori MKS prezreli alebo 
zálohovali celkom 253  prípadov. 
Z 253 prípadov bolo  169 prípadov 
zálohovaných a  poskytnutých na 
DVD, či CD nosičoch orgánom 
PZ SR. Záznamy z kamerového 
systému boli poskytnuté nielen 
pri priestupkoch, ale aj pri páchaní 
trestnej činnosti, ako boli krádeže 
a výtržnosti. V jednom prípade bol 
zo záznamu kamery objasňovaný 

ulici. Na území mesta je 
rozmiestnených 33 kamier, ktoré 
monitorujú verejné priestranstvá. 
V priebehu minulého roka vznikli 
tri nové monitorované miesta 
a to v Starom meste na križovatke 
Jesenského ulice a Župného 
námestia, na sídlisku Klokočina na 
križovatke ulíc Na Hôrke a Kmeťova 
a na detskom dopravnom ihrisku 
na sídlisku Chrenová. Rozšírenie 
mestského kamerového systému 
bolo zrealizované na základe 
projektu Šanca pre bezpečnosť. 
Projekt bol finančne podporený 
Radou vlády SR pre prevenciu 
kriminality sumou 20 000 €.       (S)

prípad ležiacej mŕtvej osoby 
v blízkosti pohostinstva.
Príslušníci MsP riešili v minu-
lom roku na podnety operá-
torov MKS aj prípady týkajúce
sa neprispôsobivých občanov – 
bezdomovcov. Išlo o konzumáciu 
alkoholu, konfliktné správanie, 
zaberanie či znečisťovanie 
verejných oddychových zón 
(lavičiek na námestí a inde). 
S  konzumáciou alkoholu 
bezprostredne súviseli aj také 
udalosti ako znečisťovanie 
verejných priestranstiev, rôzne 
konflikty medzi jednotlivcami 
aj skupinami osôb, najmä na  
Mostnej, Kmeťkovej a Podzámskej 



Kultúrno - spoločenský mesačník

16

NITRA www.nitra.sk apríl 2014

17

sú Stanislav Petrík a Tomáš Vestenický
Najlepšími športovcami za rok 2013

 Mesto Nitra vyhlásilo 
najúspešnejších športovcov mesta 
Nitry za rok 2013. Na ocenenie 
navrhli svojich športovcov 
športové kluby z Nitry, z týchto 
kandidátov potom organizačná 
komisia stanovila užší výber. Ceny 
športovcom odovzdali primátor 
mesta Nitry Jozef Dvonč a jeho 
zástupcovia Štefan Štefek a Ján 
Vančo. 

Seniori jednotlivci
1. miesto: Stanislav Petrík 
(hokejbal, HBK Nitrianski rytieri) 
- majster sveta, najužitočnejší hráč 
MS, majster SR, víťaz Čsl. pohára, 3. 
miesto na Svetovom pohári 
Ďalej bez poradia: René Adler 
(karate, ŠK Kachi) - majster SR, 4. 
na akad. ME, Silva Nascimento 
Cleber (futbal, FC Nitra) - opora 
mužstva a najlepší strelec, 
Sandro Dirnfeld (box, BC Stavbár) 
- majster SR, 5. miesto ME v 

Ludha (volejbal, VK Ekonóm SPU) 
- 9. miesto na ME U22 v plážovom 
volejbale, Jozef Stümpel (hokej, HK 
Nitra) - opora mužstva, účastník 
MS, Matej Urik (karate, ŠK Kachi) 
- víťaz SP, 1. na akademických ME, 
Michal Zátorský (box, BC Stavbár) - 
účastník MS a ME, majster SR, cena 
najtechnickejší boxer M-SR. 

Juniori jednotlivci 
1. miesto: Tomáš Vestenický 
(futbal, FC Nitra) - reprezentant SR, 
najlepší strelec Slovenska na MS. 
Ďalej bez poradia: Milan Daniš 
(silový trojboj, Ironbull) - majster 
SR a ČR, 1. miesto na ME, 3. miesto 
na MS, Alexandra Chovancová 
(karate) - majsterka SR, 4. miesto 
na MS, Miriama Kozmová (karate, 
ŠK Farmex) - majsterka SR, 4. 
miesto na ME, Tomáš Kružliak 
(atletika, AC Stavbár) - 12. miesto 
na ME do 22 rokov, Hana Kuklová 
(karate, ŠK Kachi) - majsterka SR, 
1. miesto na ME, Daniela Ledecká 
(atletika, ŠK ŠOG) - 7x majsterka SR, 
účastníčka MS 17 (11. a 26. miesto), 
Ivan Molnár (zápasenie, AC Nitra) - 
3x majster SR, 16. miesto na ME, 
Lukáš Privalinec (atletika, ŠK ŠOG) 

Minsku, Xénia Kilianová (mod. 
gymnastika, ŠK ŠOG) - majsterka 
SR, účastníčka ME a MS, Nikola 
Lomnická (atletika, AC Stavbár) - 
2. miesto na Svetovej univerziáda, 
Marcel Lomnický (atletika, AC 
Stavbár) - 8. miesto na MS, 2. 
na Svetovej univerziáde, Marek 

Ocenení juniorskí športovci.

Športovcov oceňovali primátor Jozef Dvonč a zástupca primátora Ján Vančo.
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- 4x majster SR, účastník ME, 3. na 
ME družstiev, Róbert Rácz (box, BC 
Stavbár) - 5. miesto na ME, majster 
SR, Rebeka Vidová (karate, ŠK 
Farmex) - majsterka SR, 4. miesto 
na MS 

Seniori kolektívy 
1. miesto: Hokejbalisti HBK 
Nitrianski rytieri - 1. miesto v 
extralige, víťaz Čsl. pohára, 3. 
miesto na Svetovom pohári
Ďalej bez poradia: Boxeri BC 
Stavbár Nitra - 1. miesto v slov. lige, 
mužstvo už 8 rokov bez prehry 
na Slovensku, najúspešnejšie 
družstvo M-SR (6 titulov), Hokejisti 
HK Nitra - 3. miesto v Tipsport 
extralige 2012/13. 

Juniori kolektívy 
1. miesto: Atléti - juniori ŠK ŠOG 
- 1. miesto M-SR. 8. miesto na 
Európskom pohári juniorov kat. 
Ďalej bez poradia: Družstvo 
kata juniori ŠK Kachi - celé 
družstvo reprezentovalo na ME v 
kata družstiev mužov a juniorov, 
stolní tenisti ŠK ŠOG - 1. miesto 
v súťaži družstiev na M-SR, trio 

Nitra), Slavomír Varga (hádzaná, 
UDHK, ŠG)

Zaslúžili sa o rozvoj športu: 
Drahomíra Bajová (moderná 
gymnastika, ŠK ŠOG), Peter Kmeť 
(zápasenie, AC Nitra), Jozef Korec 
(hádzaná). 

Zdravotne postihnutí: 
Štefan Ivančík, Ľudmila Šišáková 
(slabozrakí kolkári, ŠK NSŠ), 
Radoslav Morvay (strelectvo, ŠKP 
Nitra), Peter Staník (stolný tenis, 
ŠKŤaPV).

Technické športy: 
Juraj Adámek, Ľubomír Ivan, Tomáš 
Vindiš (letecko-modelársky klub 
Nitra), Ladislav Filip (ŠK Polysport), 
Pavol Šlahor (kynologický klub)
Špeciálne ceny: Marek Bugár 
(cyklistika, CK Dynamax Nitra), 
Július Karabínoš (naturálna 
kulturistika, FK Milénium Nitra).  
                                                        (R)

v športovom aerobiku ŠK ŠOG 
- 1. miesto na M-SR kat. trojice, 
3. miesto v Pohári federácií, 20. 
miesto na ME, dorastenky UDHK 
ŠG - majsterky Slovenska 2012/
2013 , volejbalisti - juniori VK 
Ekonóm SPU - 1. miesto na M-SR. 

Tréneri: 
Pavol Hlavačka (box, BC Stavbár), 
Antonín Stavjaňa (hokej, HK 

Ocenené boli aj juniorské družstvá.

Najlepší jednotlivci – seniori.
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Navždy odišli V
Vo februári 2014 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

Štefan Batík, 60-r., Novomeského 12
Alžbeta Brezinová, 84-r., Dvorčanská 14
Jozef Drábek, 88-r., Štefánikova tr. 27
MUDr. Róbert Ďur�na, 72-r., Alexyho 2 
Ľudovít Földeši, 63-r., Benkova 30
Eva Grežďová,  54-r., Novomeského 15
František Hajduk, 70-r., Hodžova 23
Oľga Hájovská, 79-r., Jurkovičova 19
Roman Hostinský, 26-r., Štiavnická 18
Jozef Hrnčiar, 72-r., Jedlíkova 2
Gabriela Chlebcová, 75-r., Kláštorská 43
Anna Chmelíková, 82-r., Tr. A. Hlinku 39
Emília Chobotová, 99-r., Krčméryho16
Sophia Chobotová, 0-r., Piešťanská 25
Lýdia Jančeková, 86-r., Záhradkárska 3
Milan Kacír, 67-r., Výstavná 11
Alexander Klinka, 82-r., Novozámocká 110
Ján Kontár, 86-r., Hodžova 12
Eduard Kotešovský, 77-r., Golianova 30

Anna Ostertágová, 91-r., Spojovacia 26
Štefan Pahulyi, 85-r., Dolnočermánska 29
Ján Pašák, 60-r., Štúrova 36
Jozef  Pauer, 93-r., Burgunská 5
Vilma Pirošová, 80-r., Jurkovičova 20
Milan Prípada, 68-r., Dlhá 111
Mária Schweizerová, 93-r., Kollárova 2
Anna Sivová, 76-r., Doležalova 13
Imrich Sládečka, 81-r., Martinská d. 62
Anton Struhár, 59-r., Ľ. Okánika 8
Klementína Šajgalíková, 89r., Dolnoč. 67
Maroš Tóth, 41-r., Kmeťova 10
MUDr. Ľudovít Trubini, 86-r., Stračia 3
Jakub Turba, 22-r., Matičná ulica 4
Július Varga, 78-r., Pod Plieškou 7
Anna Vigová, 89-r., Žilinská 51
Eduard Wölcz, 89-r., Škultétyho 16
Miroslav Žiak, 69-r., Dlhá 12
Šarlota Živčáková, 86-r., Doležalova 50

Jolana Krajčová, 83-r., Kopanická 27
Jozef Kyselica, 76-r., Tr. A. Hlinku 31
Jozef Lauko, 69-r., Sitnianska 1
Anton Líška, 75-r., Piesková 14
Mária Líšková, 74-r., Železničiarska 52
Eduard Löbb, 78-r., Vendelínska 2
Katarína Madleňáková, 77-r., Novoz. 48
Oľga Mányiová, 64-r., Vodná 2
Milan Marciš, 67-r., Dlhá 27
Mária Martonová, 81-r., Bajkalská 3
Marián Meliš, 51-r., Sadová 5
Bernardína Miháliková,74-r.,Tr.A.Hlinku 9
Marta Michalíková, 87-r., Jurkovičova 23
Anna Milrádová, 87-r., Lipová 8
Anna Motúzová, 72-r., Zvolenská 17
Anton Nagy, 59-r., Stračia 65
Štefan Nestorik, 55-r., Štefánikova tr. 110
Agneša Nitrianská, 78-r., Štúrova 42
Elena Ondrášiková, 96-r., Ružová 2

nového cintorína na Chrenovej
Začala sa výstavba

 Mesto Nitra začalo s výstavbou 
nového cintorína v mestskej 

eur sa pripravoval už niekoľko 
rokov. Dôvodom pre realizáciu 
bol nedostatok hrobových miest 
v meste. Pôvodný chrenovský 
cintorín je takmer zaplnený, 
problémy s kapacitou sú aj 
v ďalších mestských častiach. Na 
novom cintoríne by malo byť 
viac ako tisíc hrobových miest a 
urnový háj (825 dvojhrobov, 176 
jednohrobov, 34 detských hronov, 
258 urnových miest a 39 hrobiek).  
Realizácia I. etapy sa začala 
v týždni od 10. marca a mala by 
byť ukončená do konca júna tohto 
roka. Nový cintorín s domom 
smútku bude stáť na ľavej strane 
cesty na Levice, v blízkosti 
konečnej zastávky autobusovej 
linky číslo 13. Súčasťou výstavby 
cintorína a domu smútku je 
vybudovanie príjazdových 
komunikácií, inžinierskych sietí 
a ďalšej infraštruktúry.   (s)

časti Chrenová. Tento investičný 
zámer v hodnote 1,7 milióny 

Mestský cintorín je najstarší v Nitre                                                                                             Foto: autorka
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V apríli si životné jubileum pripomenú títo občania mesta Nitry:
Jubilanti v roku 2014

75 ROKOV: 
Mária Axamitová, Mária Balážiková, 
Ing. Karol Blažo, Zita Budayová, 
Mária Dilhoffová, Anna Duchoňová, 
Eva Fazekašová, Bernát Filipčík, 
Emília Frišová, Mikuláš Gál, Milan 
Gonda, Eva Halásová, Ján Chalupa, 
Emil Chrenko, MUDr. Adriana 
Káčeríková, Ing. Emil Kasperkevič, 
Gabriela Knorová, Mária 
Kompasová, Ján Krchňák, Veronika 
Krupová, Anna Kučerová, Veronika 
Kukučková, Anna Kunová, Alžbeta 
Labaiová, Helena Lehoťáková, 
Imrich Lisý, Terézia Manduchová, 
Berta Maťašovská, Vladimír 
Mitáš, Katarína Mlyneková, Elvíra 
Paštiaková, Anna Račeková, Mária 
Renáčová, Eva Rusová, Brigita 
Šínová
80 ROKOV:
František Bárek, Dominik Bojda, 
Vladimír Bujna, Ludevít Családy, 
Marta Daňová, Karol Fišera, Irena 
Frtusová, Monika Gudernová, 
Magdaléna Halmová, Michal 
Hodoši, Vladimír Hučko, Ľudmila 
Janošová, Helena Klihová, Ladislav 
Klimeš, Štefan Korda, Ing. Ján 
Krčula, CSc., Alžbeta Kutnárová, 
Alexander Lackovič, Marko 
Martiš, František Mihok, Júlia 
Opálená, Kamil Palmár, Emília 
Récka, Kornélia Staníková, Marta 
Stanková, Alžbeta Šantavá, doc. 
PhDr. Danuša Šwigostová, Antónia 
Večerová

Alžbeta Škrovinová, Helena 
Vencelová
90 ROKOV:
Mária Frólová, Jozefína 
Hederváriová, Teodor Mochnáč, 
Ľudmila Pružinová, Juraj Vilček
91 ROKOV: 
Mária Černáková, Ružena 
Činčurová, Oľga Miklošková, 
Ing. Eduard Omelka, Katarína 
Pekáriková, Mária Pilková
92 ROKOV: 
Anna Čuláková, Eva Gyulaiová, 
Pavel Kaňa, Ing. Peter Kovalský, 
Katarína Lauková, (v marci sa dožili): 
Mikuláš Bánoš, Júlia Baranovičová, 
Jolana Fábryová, Anna Kollárová, 
Mária Mikulíková, Mária Mošaťová, 
Anna Ostertágová
93 ROKOV: 
Anna Gajdošová, Júlia Petreková
94 ROKOV: 
Gejza Bahelka, Rozália Danková, 
Helena Woltemarová
95 ROKOV: 
Michal Koribanič, Mária Kozárová
96 ROKOV: 
Jolana Bitterová
97 ROKOV: 
Karol Fraňo, Ružena Tóthová
98 ROKOV: 
Rudolf Ďuriš, Karol Trup
100 ROKOV: 
František Bakács

85 ROKOV: 
Anna Benková, Oľga Dovičovičová, 
Terézia Froncová, Ing. Milan 
Gajdošík, Alžbeta Karasová, Libuše 
Klenková, Rudolf Kratochvíl, 
Ing. Koloman Országh,  Margita 
Papírniková, Klára Trgiňová
86 ROKOV: 
Stanislav Beno, Anna Brezinová, 
Irena Brštiaková, Helena Hucíková, 
Ferdinand Karner, Dezider 
Kóňa, Emília Lipková, Zuzana 
Maczvaldová, MUDr. Otto Paulík, 
Vilma Vašková
87 ROKOV: 
Mária Civáňová, Elena Gabulová, 
Helena Gráčiková, Júlia 
Jančová, Alžbeta Justínová, 
Margita Krištofovičová, Zuzana 
Kundraciková, Verona Lavová, 
Agnesa Majorovičová, Anna 
Nitranská, Mária Sopčáková, Anna 
Štullerová
88 ROKOV: 
Ing. Miloslav Blaho, Jozef Haver, 
MVDr. Rudolf Hečko, Jozef 
Ivančík, Ľudmila Jakubičková, 
Mária Koptáková, Michal  Labuda,  
Karolína Longhinová,  Ing. Ondrej 
Pelech, Koloman Zúrik
89 ROKOV: 
Irena Blašková, Jozefína Dubecká, 
Jozef Foltán, Valéria Fraňová, Anna 
Gáliková, Helena Hroteková,  Pavel 
Klenko, Žofia Koribaničová, Ing. 
Anton Košík, prof. Ing. Ján Plesník, 
Anna Rojková, Alžbeta Sláviková, 

Povedali si ÁNO Y

14. februára:
Ivan  Drug z Ivanky pri Nitre 
a Denisa Fundová z Nitry; Marek 
Fábry a Kristína Uhlířová, obaja 
z Nitry; Daniel Nagy z Nového 
Tekova a Katarína Sabová 
z Vrbového; Peter Eliáš a Lucia 
Bartíková, obaja z Nitry
15. februára:
Michal Herda z Klasova a Michaela 
Bumbalová z Beladíc
22. február:

Miroslav Závodný z Nových Sadov 
a Radka Kišová z Dolného Kubína; 
Ing. Peter Selický z Bratislavy 
a PharmDr.  Anna Bakaľarová 
z Bardejova; Vladimír Mikula z Nitry 
a Andrea Košecová z Golianova
7. marca:
Ing. Branislav Rajčáni a Ing. Eva 
Rejdová, obaja z Nitry; Vladimír 
Jančovič a Helena Gajdošová, 
obaja z Malého Cetína; Arnold 
Šimonek a Kristína Sládečková, 
obaja z Nitry

Martin Slovák a Alena Tvrdoňová, 
obaja z Nitry; Juraj Ács a Ľubica 
Majchrovičová, obaja z Nitry; 
Martin Michalička a Zuzana 
Coková, obaja z Nitry; Alfréd 
Balko z Ladíc a Jana Andrášková 
z Jelenca; Peter Bernáth z Jarku 
a JUDr. Eva Debnárová z Novej 
Bane
1. marca:
MUDr. Ivan Štefanov z Nitry 
a Veronika Boríková z Veľkej Doliny; 

Vo februári 2014 sa na spoločnú cestu životom vybrali títo snúbenci
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41. N
itrianska hudobná jar 2014
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