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Začiatkom júla ožije Nitra mestskými slávnosťami 
„Nitra, milá Nitra...“

 V dňoch 4. až 6. júla sa  
Nitra stane dejiskom mestských 
slávností „Nitra, milá Nitra...“,  
Pribinových a Cyrilo-metodských 
slávností, ktoré bývajú venované 
významným osobnostiam histórie 
a súčasnosti Nitry a tohto roku sa 
uskutočnia pod záštitou predsedu 
vlády SR Roberta Fica.
 Bohatý program slávností 
sa začne v piatok 4. júla konfe-
renciou v Ponitrianskom múzeu 
na tému Svätopluk a jeho doba.  
Potom bude Svätoplukovo námes-
tie patriť hudobno-divadelnému 
večeru. Nitriansky hrad a podhra-
die ožije počas piatku a soboty 
historickým festivalom Pribinova 
Nitrawa. Ani v tomto roku nebudú 
chýbať prehliadky vojenských  
táborov s ukážkami života v časoch 
kniežaťa Pribinu, trhovisko s histo-
rickými remeselníkmi a tovarom, 
dobová krčma a čajovňa, histo-
rická lukostreľba,  ukážky súbojov  
a výcviku, sprievod kniežaťa Pribi-
nu, dobová hudba, ohňová show  
a Turnaj o meč kráľa Svätopluka.
 V sobotu 5. júla o 10.00 hodi-
ne sa na Svätoplukovom námestí 
začne Cyrilo-metodská národná 
púť. Hlavným celebrantom bude 
Mons. Stanisław Budzik, lublin-

ský arcibiskup - metropolita. Po-
poludňajší program slávností 
ponúka opäť historický program 
Pribinova Nitrawa. V tento deň  
sa pre verejnosť otvorí brána  
Biskupského paláca, voľný vstup 
bude do Diecézneho múzea, ka-
tedrály, do expozície v kazematách 
a vo Vazulovej veži.  K lahôdkam  
sobotňajšieho večerného progra-
mu bude o 20.00 hodine patriť 
koncert poprednej cimbalovej  
muziky Hradišťan s umeleckým 
vedúcim Jiřím Pavlicom, ktorá  
vystúpi spoločne s Jankom  
Svetlanom Majerčíkom a Martinom 
Geišbergom v programe s názvom  
Moravsko-slovenské mosty. Ide  
o jedinečný súbor s vysokou ume-
leckou a interpretačnou úrovňou, 
nezvyčajne širokým žánrovým 
záberom a netradičným reperto-
árom, ktorý býva častým hosťom 
domácich a zahraničných festiva-
lov, spolupracuje s rozhlasom, tele-
víziou i filmom, koncertoval na šty-
roch kontinentoch, natočil viac ako 
30 zvukových nosičov. Súčasťou 
tohto koncertu s názvom V sobotu 
o 21.30 hodine oživí mechanizmus 
stredovekého orloja najvýraznejšie 
osobnosti a momenty veľkomo-
ravských dejín. Ide o reprízu úspeš-

nej veľkoplošnej audiovizuálnej,  
videopappingovej a divadelnej šou 
pripravenej pri príležitosti 1150. 
výročia príchodu svätcov Cyrila  
a Metoda. 
 Lahôdkami nedeľňajšieho pro- 
gramu 6. júla má byť vystúpenie 
Teatro Tatro so Zázračným diva-
delným automatom, medzinárod-
ný folklórny festival Slavica fest  
so súbormi z Ruska, Bieloruska, 
Poľska, Čiech a Slovenska. Slávnos-
ti vyvrcholia  večerným koncer-
tom najpopulárnejšej slovenskej  
hudobnej skupiny DESMOD s hos-
ťami, ktorými sú Štefan Višňovský 
/U.K.N.D/, Igor Belaj /The Parano-
id/ Borra, Natália Rigová /3 bodky/  
a ďalšie prekvapenia večera.
 Neodmysliteľnou súčasťou 
slávností bude trojdňový Nitrian-
sky jarmok remesiel, ktorý sa od  
piatku počas celého víkendu rozlo-
ží na Svätoplukovom námestí a na  
pešej zóne. V sobotu a nedeľu  
nájdu návštevníci remeselníkov  
aj na Pribinovom námestí. V po-
nuke budú okrem remeselníckych 
výrobkov aj kvalitné slovenské 
poľnohospodárske a potravinárske 
produkty. V pivnom stane si zas 
prídu na svoje milovníci horkas-
tého moku. Počas víkendu bude  
Svätoplukovo námestie a nitrian-
ske korzo plné umenia, hudby, vý-
stav, hier a atrakcií.
 Hlavnými organizátormi po-
dujatia sú Mesto Nitra, Nitriansky  
samosprávny kraj a Rímsko- 
katolícka cirkev - Biskupstvo Nitra, 
ktorí spolu so všetkými spolupra-
cujúcimi inštitúciami a partnermi 
pozývajú všetkých Nitranov, ale aj 
ďalších návštevníkov, aby sa prišli 
zabaviť a pookriať na duchu pod 
staroslávny Zobor.     
            
            Ľudmila Synaková

 Začiatok júla v Nitre každo-
ročne patrí mestským slávnos- 
tiam Nitra, milá Nitra, Pribinovým 
a Cyrilo-metodským slávnostiam. 
Okrem zábavy majú slávnosti aj 
iný rozmer, ponúknu priestor na 
pripomenutie si našej historickej 
minulosti – na príchod kresťan-
ských vierozvestcov, svätých  
Cyrila a Metoda na územie  
našich predkov. 

aj tohtoročné mestské slávnosti 
prinášajú bohatý a zaujímavý 
kultúrny program určený pre 
všetky generácie Nitranov. Osla-
vy sviatku sa začínajú konferen-
ciou o Svätoplukovi a jeho dobe, 
v sobotu si duchovné posolstvo 
svätcov Cyrila a Metoda uctíme 
na Cyrilo-metodskej národnej 
púti. Vďaka pestrej palete podu-
jatí ožije počas prvého júlového 
víkendu centrum mesta – Svä-
toplukovo námestie, pešia zóna, 
ale aj Nitriansky hrad a Pribinovo 
námestie. 

Vážení občania, srdečne Vás na 
tieto oslavy pozývam a teším sa 
na stretnutie s Vami!

  JOZEF DVONČ, 
   primátor Nitry

 Minulý rok sa Nitra stala jed-
ným z troch centier celosloven-
ských osláv 1150. výročia prícho-
du sv. Cyrila a Metoda.  Pri tejto 
príležitosti sme sa pod Zoborom 
mohli symbolicky dotknúť po-
čiatku našich národných dejín a 
vyslať do celého Slovenska, ale 
i do sveta, veľkolepé svedectvo 
o bohatej histórii nášho mesta, 
ktorá tvorí základ dejín nášho 
slovenského národa.   
 Duchovný odkaz sv. Cyrila  
a Metoda, spolupatrónov Európy, 
je silný aj v súčasnosti. Dodnes 
je zdrojom solidarity a slovan-
skej vzájomnosti, o čom sme sa 
mohli presvedčiť počas minulé-
ho roka vďaka návštevám gréc-
keho a bulharského prezidenta  
v našom krásnom meste.
 Rovnako ako po minulé roky, 
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je volebný program splnený 
V základných kontúrach 

Slovo majú poslanci mestského zastupiteľstva: 
Anton Kretter, predseda VMČ č. 7 Chrenová, Janíkovce

ihrisko, obnovili sa niektoré chod-
níky. V Janíkovciach sa ukončila 
výstavba kanalizácie, začala sa 
výstavba spojovacieho chodníka 
medzi Janíkovcami a Chrenovou, 
pribudli nové prístrešky MHD, mo-
derné lavičky a iné. Pozitívom je aj 
to, že sa urobil prvý konkrétny krok 
k výstavbe nového Chrenovského 
cintorína, keď sa k nemu už vybu-
dovala prístupová cesta.
 Hovorili ste o pozitívach, v čom 
sú najväčšia rezervy či nedostat-
ky z pohľadu napĺňania potrieb  
občanov Chrenovej a Janíkoviec?
 Sem by som zaradil starostlivosť  
o inventár lavičiek a hracích prvkov 
pri detských ihriskách. Odvtedy, 
ako pred niekoľkými rokmi táto 
kompetencia prešla z odboru ŽP 
MsÚ na Mestské služby, sa úplne 
rozpadol systém riadenia. Dovte-
dy sa každý rok opravila a natrela 
jedna tretina lavičiek a hracích 
prvkov a vymenil piesok v tretine 
pieskovísk. Dnes stojí veľa vecí na 
náhode. Občania by o tom vedeli 
veľa hovoriť, keď napr. ich požia-
davka uplatnená cez VMČ a mesto 
- vymeniť dosku na lavičkách - trvá 
niekoľko mesiacov a je po lete. Tiež 
nie som spokojný s tým, že vlani 
Mestské služby  opravili na Chre-
novej iba jeden chodník a pritom 
tvrdia, že na Chrenovú ide najviac 
peňazí. Rezervy sú aj v ošetrovaní 
verejnej zelene, kde chýba hlavne 
systém účinnej kontroly vykonanej 
práce dodávateľmi, za čo im mesto 
platí desiatky tisíc eur.  

 Doc. Ing. Anton Kretter, PhD. je 
predsedom Výboru mestskej časti 
pre sídlisko Chrenová a mestskú 
časť Janíkovce. Zároveň je členom 
komisie pre financovanie, správu 
majetku a podnikateľskú činnosť 
a pôsobí vo funkcii podpredsedu 
Mestskej mediálnej rady.
 Čo považujete za najväčšie 
pozitívum súčasného volebného 
obdobia poslancov MZ z pohľa-
du napĺňania potrieb občanov  
Chrenovej a Janíkoviec? 
 Za najväčšie pozitívum súčas-
ného volebného obdobia pova-
žujem skutočnosť, že mesto Nitra 
dokázalo v tomto zložitom období 
získať finančné prostriedky a zdro-
je iných dodávateľov, ktoré vidieť  
v rozvoji mesta na úseku investícií. 
Týka sa to aj našej mestskej časti. 
Napríklad opravili sa viaceré   cest-
né komunikácie, pribudlo moder-
né detské ihrisko, veľké dopravné 

tov sú pravidelné jarné stretnutia  
s volenými predstaviteľmi domo-
vých samospráv. I v tomto roku 
predložili takmer 150 námetov  
a požiadaviek. Domoví dôverníci 
sú predĺženou rukou VMČ. 
 Čo vám ešte zostáva splniť do 
konca volebného obdobia?
 V základných kontúrach vo-
lebný program, s ktorým sme išli 

 V utorok 27. mája dopolud-
nia bola v priestoroch Teniso-
vých kurtov na Ďumbierskej ulici 
v Nitre odovzdaná materiálna 
pomoc – zbierka pre storoč-
nými povodňami postihnuté 
Srbsko. Túto pomoc symbolicky 
prevzal veľvyslanec Srbskej re-
publiky na Slovensku J. E. Šani 
Dermak ( na foto tretí zľava) od 
primátora Nitry Jozefa Dvonča  
a jednej z hlavných organizáto-
riek pomoci, Dany Matějičkovej, 
za prítomnosti zástupcov primá-
tora Štefana Štefeka, Jána Vanča 
a ďalších. 
 Do tejto pomoci sa v mimo-
riadne krátkom čase iniciatívne 
zapojili občania Nitry, študen-
ti nitrianskeho Gymnázia na  
Párovciach a vysokoškoláci ni-
trianskych univerzít. Materiálna 
zbierka obsahovala dezinfekčné 
a hygienické prostriedky, pitnú 

infraštruktúry (chodníky). Vyslovu-
jem presvedčenie, že v konečnej 
bilancii volebného obdobia bu-
dem sa môcť pozrieť na Chrenovej 
a v Janíkovciach našim voličom  
a občanom smelo do očí.  Za ak-
tivity a záujem o veci verejné im  
ďakujem.                              
                            
              Zhovárala sa: (sy)

deti. Zbor dobrovoľníkov maltéz-
skeho rádu  daroval 1580 litrov 
balenej minerálnej vody.
 Pri príležitosti odovzdávania 
materiálnej pomoci pre povod-
ňami ťažko skúšaný srbský ná-
rod navštívil veľvyslanec Srbskej 
republiky na Slovensku  J. E. Šani 
Dermaku i mestský úrad, kde 
ho prijali zástupcovia  primá-
tora Štefan Štefek a Ján Vančo. 
Srbský ambasádor sa  v mene 
srbského ľudu poďakoval za po-
moc a vyzdvihol aktivitu, ktorá v 
krátkom čase zmobilizovala ľudí 
na pomoc tým, ktorí ju v týchto 
chvíľach v zaplavenom Srbsku 
potrebujú. Organizátormi zbier-
ky boli Mesto Nitra, Zbor dob-
rovoľníkov maltézskeho rádu, 
Gymnázium Párovská a študenti 
nitrianskych univerzít.   
              Text a foto: (sy)

v roku 2010 do volieb, je temer 
splnený. Zostáva nám ešte dokon-
čiť niektoré investičné akcie ako je 
oprava domov smútku na Chre-
novej a v Janíkovciach, poskytnúť 
nové priestory pre klub dôchod-
cov v prízemí bývalého hotela 
Olympia, upraviť plochu pred 
budovou kina Lipa, či realizovať 
niektoré menšie stavby dopravnej 

vodu papierové plienky, gume-
né čižmy, konzervované potravi-
ny, matrace, deky, paplóny, bie-
lizeň, oblečenie a obuv. Kamión 
s materiálnou pomocou odštar-
toval do Srbska v stredu 4. júna. 
Vedenie mesta Nitry finančne 
podporilo zakúpenie plienok pre 

 Mesto Nitra nezabúda na pod-
poru kultúry v oboch MČ. Ktoré 
podujatia sú obyvateľmi najvyhľa-
dávanejšie?
 Pre obyvateľov našej mestskej 
časti je iste potešiteľné, že trvalé 
miesto v kalendári kultúrno-spolo-
čenských podujatí majú Chrenov-
ské stánky, konané počas výstavy 
AX na jeho parkovisku pri vstup-
nej bráne, potom ešte Janíkovský 
ohnivák, organizovaný poslednú  
prázdninovú sobotu a predvia-
nočné stretnutia so seniormi.  
V spolupráci s MO Matice sloven-
skej v Janíkovciach patria sem aj 
ďalšie podujatia,  napr. MDŽ a iné. 
Veď nielen prácou je človek živý. K 
životu potrebuje aj duševný od-
dych.
 Ako by ste hodnotili činnosť 
Výboru mestskej časti Chrenová, 
Janíkovce za ostatné obdobie? 
 Náš výbor sa schádza raz me-
sačne. Tvorí ho 16 členov. Z nich  
9 sú z radov občanov, medzi kto-
rými sú niekoľkí s aktivitami ako 
keby sami boli poslancami MZ.  
VMČ rieši aktuálne otázky týkajúce  
sa verejného života na Chrenovej  
a v Janíkovciach. Prijíma stanoviská 
k požiadavkám odborných útvarov 
mesta, ktoré tieto následne zohľad-
ňujú pri predkladaní materiálov 
na rokovanie mestského zastupi-
teľstva. Kontakt na občanov, ok-
rem osobných stretnutí, uplatňu-
jeme cez nástenné noviny (máme 
ich 11), ktoré mesačne aktualizuje-
me. Významným zdrojom  kontak-

Nitrania pomohli   
zaplavenému Srbsku
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Po dvoch rokoch je tu opäť sviatok folklóru

súťaže Oskar bez bariér 

s príslušníkmi poslednej rotácie do operácie ISAF

rokovali pod Zoborom 

Slávnostná rozlúčka Akademická Nitra

Nitra medzi finalistami
Urológovia a urologické sestry

 V priestoroch nitrianskych  
kasární 12. mechanizovaného prá-
poru sa v piatok 13. júna uskutoč-
nil slávnostný nástup príslušníkov  
Ozbrojených síl SR, ktorí odchádza-
jú plniť úlohy do vojenskej operácie 
ISAF  v Afganistane. Na nástupisku 
nitrianskeho práporu nastúpi-
lo 253 profesionálnych vojakov,  
s ktorými sa prišli oficiálne rozlúčiť 
náčelník Generálneho štábu OS 
SR generálporučík Milan Maxim,  
veliteľ Pozemných síl brigádny 
generál Ondřej Novosad, veli-
teľ 1. mechanizovanej brigády  
plukovník gšt. Ján Bujňák a pri-
mátor mesta Nitra Jozef Dvonč. 
Po podaní hlásenia veliteľovi  
PS veliteľom slovenského kon-
tingentu poslednej rotácie ISAF 
plukovníkom Zoltánom Ibošom 

 V priestoroch Divadla A. Baga-
ra v Nitre sa v uplynulých dňoch 
uskutočnila 21. výročná konfe-
rencia Slovenskej urologickej 
spoločnosti a konferencia sestier 
pracujúcich v urológii pri SLS. Na 
slávnostnom otvorení nechýbal 
ani primátor nášho mesta Jozef 
Dvonč, ktorý sa k účastníkom kon-
ferencie prihovoril. Súčasťou sláv-
nostného otvorenia bolo udelenie 

ce jednotky, ktorú vykonal štábny 
kaplán 1. mechanizovanej brigády 
poručík Radoslav Takáč, nasledo-
val slávnostný pochod jednotiek. 
S príhovorom vystúpil aj primátor 
Nitry Jozef Dvonč, ktorý vyzdvi-
hol plnenie úloh našich vojakov  
v najnáročnejšej vojenskej operácii  
v rámci prinavrátenia bezpečného 
a pokojného života ľuďom v krízo-
vých regiónoch. Poslaním strážnej 
jednotky KAF počas nasadenia  
v operácii bude nepretržitá ochra-
na a obrana tábora na vstupno-
výstupnej bráne ECP-5 s účelom 
zabrániť napadnutiu, preniknutiu 
nepovolaných osôb do základne 
KAF v Kandaháre. Úlohou jednot-
ky MSF SFAT bude vykonávať po-
radenstvo a podporu Afganskej 
národnej armáde v priestore nasa-
denia.    

ločnosti a všetci lídri slovenskej 
urológie, radoví urológovia a uro-
logické sestry. V rámci bohatého 
vedeckého programu konferencie 
odznelo 78 odborných prednášok. 
Primár Urologického oddelenia FN 
Nitra MUDr. Juraj Barta poďakoval 
primátorovi nášho mesta Jozefovi 
Dvončovi za osobnú podporu toh-
to podujatia, ako aj za príhovor na 
slávnostnom otvorení.              (sy)

nasledovala prehliadka nastúpe-
ných jednotiek. Tóny hymny  
Slovenskej republiky vystriedali 
príhovory hlavných predstaviteľov 
k nastúpeným vojakom. Po mod-
litbe požehnania pre odchádzajú-

ocenení významným zahraničným 
urológom. Ocenená bola i publi-
kačná činnosť slovenských uroló-
gov  v renomovaných odborných 
zahraničných časopisoch, ktorá je 
prínosná pre posun v liečebných 
metódach. 
 Na konferencii sa celkom 
zúčastnilo 300 delegátov, medzi 
nimi 5 zahraničných profesorov, 
celá špička Českej urologickej spo-

Angela Vargicová, Ján Blaho, 
Stanislav Dužek, Marián Járek.  
V rámci festivalu bude prebiehať 
aj vystúpenie FS v uliciach i v okolí 
mesta Nitry. 
 Festival vyvrcholí 10. júla gala-
programom a vyhlásením výsled-
kov súťaže v DAB.
 Podujatie, ako súťažná preh-
liadka tvorby domácich a zahra-
ničných súborov, je už tradične 
miestom stretnutia množstva 
priaznivcov, aktívnych interpretov 
a samotných tvorcov scénických 
foriem hudobného a tanečné-
ho folklóru. Festival patrí medzi  
vrcholné folklórne podujatia na 

 Vysokoškolské folklórne 
súbory (FS) sa po dvoch ro-
koch opäť stretnú v Nitre na 
festivale Akademická Nitra 
2014. Podujatie sa bude konať  
od  7. do 10. júla v ulici-
ach mesta a v Divadle  
Andreja Bagara. Hlavným 
organizátorom 39. ročníka  
je Slovenská poľnohospodár-
ska univerzita v Nitre v spolu-
práci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 
Záštitu nad festivalom prevzal 
minister školstva VVaŠ Dušan 
Čaplovič.
 Organizátori festivalu očaká-
vajú 11 špičkových slovenských 
akademických súborov (Borievka, 
Ekonóm, Gymnik, Hornád, Mladosť, 
Poľana, Ponitran, Stavbár, Torysa, 
Váh, Zobor) a šesť zahraničných: 
Čtyřlístek (Česká republika), Russ-
kaja pesnja a Zalatoje černozemje 
(Ruská federácia), Folkmanushowk 
(Maďarsko), MOROLO “Chigli de 
‚Mbrolo” (Taliansko), Poľana (Česká 
republika) a Skalni (Poľsko). Boha-
tý program sa začne súťažnými 
vystúpeniami 8. a 9. júla v Divadle 
Andreja Bagara, na ktorých súbo-
ry zabojujú o ocenenie odbornej 
poroty v zložení: Ondrej Demo,  

 V stredu 28. mája vyhlásili  
v Bratislave výsledky 10. ročníka 
súťaže Oskar bez bariér. Za akti-
vity v odstraňovaní bariér bolo 
za rok 2013 nominované aj mes-
to Nitra za bezbariérové úpravy 
prostriedkov mestskej hromad-
nej dopravy a za vybudovanie 

rehabilitačného centra v Zaria-
dení pre seniorov. Mesto Nitra sa 
každoročne podieľa na obnove 
autobusového parku, kde bez-
bariérové a zvukovo – svetelné 
signalizačné zariadenia pomá-
hajú pri bezpečnom cestovaní aj 
ŤZP občanom mesta Nitry.    

 Cieľom súťaže je motivovať 
samosprávy miest a obcí pre 
angažovanie sa v oblasti starost-
livosti o zdravotne postihnutých 
a sociálne slabších občanov  
a napomáhať ich integrácii.
                   (SY)

Slovensku. Je výrazným oboha-
tením širokej letnej palety kul-
túrnych podujatí v našej krajine,  
s rozsiahlym medzinárodným 
kontextom i dosahom. Jeho po-
slaním  je rozvíjať pozitívny vzťah  
k národným tradíciám, podne-
covať  tvorivý elán vo vysoko-  
školských folklórnych súbroch,  
konfrontovať dosiahnuté výsledky 
vo folklórnej záujmovej činnosti, 
vzájomne si vymieňať skúsenosti 
z práce so zahraničnými súbormi, 
nadväzovať s nimi priateľstvá.                                                                                            

         Renáta Chosraviová
            Foto: (S)
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Pod Nitrianskym hradom otvorili letnú čitáreň

Predstavitelia mesta Nitry

Mesto Nitra poskytlo prostriedky na zakúpenie denníkov

prejavili záujem o podporu Klubu rodičov autistických detí

 Vo dvore Krajskej knižnice Karola Kmeťka, v 
historických priestoroch na Samovej ulici v Nit-
re, priamo pod Nitrianskym hradom otvorili Let-
nú čitáreň. Ľudia sem mohli prísť od 1. júla do  
28. augusta 2014. Priestory sa nachádzajú v Mestskej 
pamiatkovej rezervácii Nitra s označením meštiansky 
dom. Tento objekt evidujú  v Registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Dvor 
je zaujímavý svojou autentickosťou, úpravy urobe-
né v posledných rokoch nenarušili jeho pôvodnú 
koncepciu. Letná čitáreň nadviazala na skúsenosti z 
uplynulého roka, ale predovšetkým z minulosti, keď 
čitáreň pri knižnici existovala a mala medzi obyva-
teľmi pozitívne ohlasy. Do čitárne mohli prísť nielen 
registrovaní čitatelia knižnice, ale aj ďalší návštevníci 
mesta. 
 Vytvorenie letnej čitárne finančne podpo-
rilo aj Mesto Nitra, ktoré poskytlo knižnici fi-

nančné prostriedky na zakúpenie denníkov. 
Týždenníky, mesačníky, pre deti leporelá a inú od-
dychovú literatúru poskytla knižnica zo svojho fon-
du. Činnosť v letnej čitárni plánuje knižnica doplniť  
a spestriť viacerými aktivitami najmä pre dospelých. 
Každú stredu od 16.00 hodiny v tejto letnej čitárni 
budú predstavovať regionálne osobnosti literár- 
neho  a hudobného života a ich tvorbu - 2. júla už  
zosnulú poetku Tedoru Kaňovú, 9. júla speváčku 
Niku Karch, 16. júla spisovateľa Nora Olveckého, 
23. júla básnika a hudobníka Roberta Žilíka, 30. júla 
spisovateľa Mareka Zákopčana, 6. augusta speváčku 
Ivannu Bagovú, 13. augusta básnika a epigrama-
tika  Milana Hodála, 20. augusta speváčku Brigitu  
Tarinovú, 27. augusta spisovateľa Janka Jesenské-
ho. Vytvorením čitárne v týchto priestoroch chceli 
priblížiť občanom históriu a poukázať tak na jej pre-
pojenie so súčasnosťou.                               (sy)

s univerzitami na Nitrianskej letnej univerzite  
Mesto Nitra spolupracovalo 

 Mesto Nitra sa aj tohto roku 
zapojilo do Nitrianskej letnej 
univerzity, ktorá je spoločným 
projektom Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre a Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v 
Nitre. V rámci dvojtýždňového 
štúdia sa deti vo veku od 9 do 12 
rokov oboznámili s akademickým 
prostredím a prostredníctvom 
vybraných tém prenikli do pestrej 
ponuky študijných programov 
oboch nitrianskych univerzít. 
Aktivity malých študentov budú 
rozdelené do tematických 
okruhov a zabezpečujú ich všetky 
tri participujúce strany. 
 V termíne od 30. júna 
do 11. júla sa deti vzdelávali 
podľa rozvrhu, ktorý obsahoval 
predmety: Mladý Nitran, Mladý 
angličtinár, Mladý fyziológ, Mladý 
mikrobiológ,  Mladý remeselník, 
Mladý informatik, Mladý vodič, 
Mladý olympionik, Mladý výtvarník, 
environmentalista, Mladý filmár, 
Mladý botanik, Mladý zoológ a 
Mladý kariérny poradca.  

lovilo tridsať malých rybárov 
Na detských rybárskych pretekoch

 Klub rybárov v Nitre – Janíkov-
ciach usporiadal v sobotu 31. mája 
11. ročník detských rybárskych 
pretekov pre deti od 5 do 15 rokov 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí. Preteky sa konali na ryb-
níčku pod záhradami v areáli firmy 
Mário Krajčo GENEI na Leteckej 
ulici v Nitre – Janíkovciach. Medzi 
pozvanými hosťami bol aj po-
slanec Mestského zastupiteľstva  
v Nitre Miloš Paliatka.
 Prvé miesto obsadil 8-ročný 
Nikolas Kupec z Nitry – Klokoči-
ny, ktorý ulovil 3 kaprov (133 bo-
dov), 2. miesto patrilo 5-ročnému  
Tomášovi  Javornickému z Nitry – 
Klokočiny (71 bodov). Tento malý 
rybár chytil na svoju udicu kapra  

 Nitriansky Klub rodičov 
autistických detí pripravil v 
piatok 6. júna pre všetky deti pri 
príležitosti MDD prekvapenie 
vo forme zaujímavej atrakcie  
v Mestskom parku na Sihoti v Nitre. 
Čakal tu na nich tzv. waterball 
– veľká nafukovacia lopta, do 
ktorej mohli vojsť a potom ich 
spustili na vodnú hladinu – do 
nafukovacieho bazéna. Odvážlivci 
sa tak mohli vcítiť do kože 
autistických detí, ktoré sú počas 
celého svojho života obrátené 
do svojho vnútra a žijú akoby  
v uzavretej guli. 
 Na prezentácii sa zúčastnil  
i nitriansky primátor Jozef Dvonč 
a prednosta úradu Igor Kršiak. 
Obaja zhodne potvrdili záujem 
mesta na podpore aktivít Klubu 
rodičov austických detí (KRAD).  
V súčasnosti je zapracovaný 
Pilotný projekt pomoci autistom 
v Nitre do II.Komunitného plánu 

s hmotnosťou 5,2 kg a bola mu 
udelená aj prémia za najväčší 
úlovok. Na 3. priečke sa umiestnil 
domáci pretekár 10-ročný  Norbert 

 Tohtoročnú Nitriansku letnú 
univerzitu ukončia slávnostnou 
promóciou v piatok 11. júla v Aule 
UKF v Nitre. V rámci promócie 
budú malým absolventom 
udelené certifikáty s titulom 
Academicus Nitriensis Jr. Nitrianska 
letná univerzita sa organizuje 
od roku 2008 a stretáva s veľkým 
ohlasom aj mimo akademického 

sociálnych služieb v Nitre na 
roky 2013 až 2018, ktorý schválili 
poslanci MZ. Cieľom tohto 
projektu je vybudovať pre ľudí  
s autizmom centrum, ktoré bude 

Bali z Nitry – Janíkoviec (42 bodov). 
Na detských pretekoch sa zúčast-
nilo celkom tridsať malých rybá-
rov.                                              (mp)

prostredia. Najväčším uznaním pre 
všetkých členov organizačného 
tímu je každoročne narastajúci 
počet záujemcov z radov detí. Jej 
hlavným významom je ponúknuť 
prázdninujúcim deťom zmyslu- 
plné a užitočné využitie voľného 
času. 
            Foto: (J), text: (SY)

komplexne poskytovať všetky 
nevyhnutné terénne, ambulantné 
ako aj pobytové sociálne služby pre 
autistov od detstva do dospelosti.  
                                   Text a foto: (sy)  

Víťazi detských rybárskych pretekov - Nikolas Kupec, Tomáš  Javornický a Norbert Bali
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z Kapitulskej ulice v Nitre za obdobie 1698 – 1796 (II. časť)
Dokumenty uličného richtára 1727, Štefan Kohút 1727 – 1728, 

Štefan Mihálik 1728 – 29, Ján 
Verebéli 1729 – 30, Pavol Krcho 
1730 – 31, Michal Zambo 1731 – 
1732, Ján Kácser  1732 – 34, Juraj 
Horrer 1734 – 36,  Štefan Mihálik 
1736 – 1737, Frant. Gyuracska 
1737 – 1738,  Štefan Kohut 1738 
– 39, Štefan Vámos 1739, Juraj 
Horrer 1740 do 11. apríla, Jozef 
CSéfalvay 1740 marec - apríl, Ján 
Súnyik 1740 – 1741, František 
Bengyák  1741 – 42, Tomáš Ra-
doszky 1742 – 43, Ján Piszár  ná-
hradný 1743 máj – október, Ján 
Súnyik náhradník 1743 október 
- marec 1744,  Ján Piszár 1744, 
Matej Pirkher 1744 – 1745, Jozef 
Protivinszki 1745 do septembra, 

1790, Ján Ondrejkovics 1790 do 
sept., Ján Barborik 1790 – 1793, 
Jozef Fojta 1793 – 1796.
       Ing. Štefan Košovan
Pramene:
Ceizel, G.: 
Nitra multja, Nitra 1900
Fojtík, J.: 
Nitra, monografia, Nitra, 1977
Fusek, G.,Zemene,M.R.,: 
Dejiny Nitry od najstarších čias 
až po súčasnosť, Nitra, 1998
Košovan, Š.: 
Nitrička, kultúrno-spoloč. 
mesačník roč. XIV, č. 12
Súbor zápisníc uličného richtára 
Kapitulskej ulice od 1698-1796
Rukopis, Diecézna knižnica, 
Nitra

Michal Kapuszta 1745 – 46, Ján 
Súnyik 1746 – 47, Ján Aneta 1747 
– 1748, Ján Súnyik 1748 – 1750, 
František Fülöp 1750 – 1751, 
Jozef Protivinszky 1751 – 1753, 
Štefan Bika 1753 – 1754, Jakub 
Murovszky 1754 – 1755, Ján Lu-
kovszky 1755 – 1757, Jakub  Mu-
rovszky 1757 – 1759, František 
Fülop 1759 – 61, Pavol Griner 
1761 – 62, Martin Šimon ná-
hradník 1762, Pavol Griner 1762 
– 1765, František Hader 1765 
– 1767, František Fülöp, 1767 – 
1768, Pavol Griner  1768 – 1769, 
Andrej Janík  1769 – 1780, Štefan 
Plathi 1780 – 1781, Ján Vavrinecz 
1781 – 1786, Ján Babilovitcs 1786 
–1789, František Rohács 1789 – 

 čitatelia nášho mesačníka 
sa vo februárovom čísle časopi-
su Nitra oboznámili s jedineč-
ným historickým objavom Ing. 
Štefana Košovana, týkajúceho 
sa „Štatútu viničného spolo-
čenstva v Nitre z roku 1692”. 
Neuplynulo veľa času a vzápätí 
objavuje ďalší historický klenot 
zachytávajúci činnosť prvej 
samosprávy v našom meste –  
Kapitulskej ulice. V minulom 
júnovom čísle mesačníka Nitra 
sme uverejnili prvú časť roz-
siahleho textu. V tomto čísle 
zverejňujeme dokončenie jeho 
objavov o živote obyvateľov 
na Kapitulskej ulici v Nitre  
z rokov 1698 až 1796. Vzácne 
informácie objavil v archívnych 
dokumentoch – z úradných zá-
pisníc.
     Spomínaná Kapitulská ulica  
v tej dobe začínala pri moste cez 
rieku Nitru, ťahala sa po oboch 
stranách obchodnej cesty až  
k samotnej zemianskej obci Pá-
rovce. Zástavba ulice na severe 
končila pri Nitričke. Názvom  
Nitrička pomenovali jedno z ra-
mien hlavného toku rieky Nitry, 
ktoré  odbočovalo na Párov-
ských lúkach. Dnes by sme to 
mohli identifikovať na mieste 
vstupu do areálu Základnej školy  
„Tulipán“ na Ulici Janka Kráľa, 
resp. Fakulty  architektúry a zá-
hradníctva SPU. Ďalej pokračo-
vala popod Horný Palánok a ús-
tila do rieky tesne nad mostom. 
Nitrička bola využívaná tiež ako 
fortifikačné zariadenie a prechod 
cez ňu umožňoval vtedy jediný 
most na konci  ulice vedúcej na 
hrad (dnes je to začiatok Farskej 

ulice). Začiatkom 20. storočia 
bola Nitrička sčasti prekrytá a 
postupne s rozširovaním mesta  
a reguláciou rieky Nitry ju úplne 
zlikvidovali.   
V MESTE ZÚRIL MOR
     Úradné zápisnice nespomí-
najú vážne udalosti, ktoré počas  
sledovaného obdobia postihli 
obyvateľov mesta, ako napríklad 
v roku 1710 zúril mor v meste, 
ktorému podľahlo 400 obetí.   
Neskôr za požiaru v roku 1717 
ľahlo popolom mnoho domov,   
o šesť rokov neskôr spustošil 
veľký požiar Dolné mesto. Na to 
všetko v rokoch 1739 – 40 vypuk-
la veľká morová epidémia chole-
ry, keď bolo 1242 obetí, čo vtedy 
predstavovalo štvrtinu obyva-
teľstva mesta. Najväčší požiar  
v dejinách mesta  vypukol dňa 
18. augusta 1762 na Kapitulskej 
ulici, ktorý spôsobil, že takmer 
celé Dolné mesto ľahlo popo-
lom.      
DOMY Z NEPÁLENEJ HLINY
     V polovici 18. storočia vo 
väčšine prípadov  slovenských 
miest sa pomery konsolidovali, 
iba v našom meste sa tak nesta-
lo. Podľa štatistických výkazov z 
roku 1780 v Dolnom meste bolo 
306 domov,  z čoho bolo posta-
vených z tvrdého materiálu iba 
40. Ostatné boli z tehál  vyrobe-
ných z nepálenej hliny, prípadne  
z prútia, ohádzaného hlinou. Iba 
dva domy boli pokryté škridlou,  
57 šindľom, 245 slamou a dva tr-
stinou. Zápisnice aj keď katastro-
fy nespomínajú, ale predsa sa 
udalosti prejavujú v tom, že ceny 
nehnuteľností boli nízke: od 8 do 
12 až 14 zlatiek. V lepších časoch 
sa pohybovali v priemere 40-60 

zlatiek,  ale inak sa ceny pohybo-
vali aj od 250 až do 400 zlatiek v 
jednom prípade zápisnica vyka-
zuje až 600 zlatiek. Samozrejme, 
že toto porovnanie je povrchné, 
pretože nikde sa neuvádza ani 
plocha „funduša” ani objekt ne-
hnuteľnosti, z akého materiálu a 
akej izbovitosti, resp. čím je po-
krytá strecha. 
     Zápisnica z 21. februára 1729 
je zaujímavá tým, že sa týka or-
nej pôdy  mimo chotára mesta, 
ktorá bola  získaná vyklčovaním 
lesného porastu. Táto lokalita 
pôvodne patrila Nitrianskej kapi-
tule. Išlo o pozemok medzi hra-
nicami chotárov obcí Šarlužky 
– Kajsa a Kynekom. Predali ju za 
32 zlatiek (dobrých strieborných 
peňazí).
ULIČNÍ RICHTÁRI  
     Záverom uvádzam mená ulič-
ných richtárov Kapitulskej ulice 
v časovom slede ich funkčného 
obdobia: Ján Vámos 1697 – 1698,  
Ján Petrin 1698 – 1699, Štefan Ba-
ranyi 1699 – 1700, Andrej Temik 
Socs 1700 – 1701, Ján Szomody 
stolár 1701 – 1710, Michal Gyu-
racska 1711, Juraj Darnóczy Csiz-
madia 1711, Michal Szulóczi Szo-
cs  zást. 1711, František  Gimessy 
podrichtár 1711, Juraj Danóczi 
1712, Štefan Mihálik 1712 – 13, 
Ján Vámos  1713 – 14, Ján Ho-
vorka krajčír 1714 – 1715, Štefan 
Ordog 1715 – 1716, Ján Feher-
váry 1716 – 1717, Adam Raško 
1717 – 1718, Juraj Váczy 1718 – 
1719, Michal Szulocki 1719, Juraj 
Váczy  1719, Štefan Mihálik 1719 
– 1721, Andrej Szenczy 1721 – 
1722, Juraj Škultéty 1722 – 1724, 
Ján János  1724 – 1725, Ján Gáll 
1725 – 1726. Ján Verebéli 1726 – 

Hospic u Bernadetky v Nitre poskytuje príjemné prostredie.                                                                                                                  Foto: 
(SY)

Zo zbierky na maltézsky punč
zakúpili do hospicu v Nitre stropný zdvihák

 Stropný zdvihák pre imobilné 
osoby určený na zdvíhanie, presun 
a prepravu imobilných osôb z po-
stele na invalidný vozík, alebo na 
sprchovacie lôžko zakúpili a inšta-
lovali do Hospicu u Bernadetky v 
Nitre za finančné prostriedky, ktoré 
sa vyzbierali počas adventného 
obdobia 2013 vo Vianočnom mes-
tečku v Nitre za podávanie maltéz-
skeho punču. 
 Zariadenie zabezpečí dôstojnú 
manipuláciu s imobilnou osobou a 
bude šetriť a chrániť zdravie paci-
entom a personálu, ako aj umožní 
šetrné polohovanie pri výrazných 
bolestiach. Vďaka Zboru dobro-
voľníkov Maltézskeho rádu sa tak 
podarilo zakúpiť stropný zdvihák 
za celkovú sumu vo výške 3 530 €. 
Vedenie Diecéznej charity a Hospi-
cu u Bernadetky v Nitre vyjadrilo 
Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho 
rádu poďakovanie za opakovanú 
podporu Hospicu - domu pokoja 
a zmieru u Bernadetky v Nitre.

Ako napísali v ďakovnom liste: 
„Každá mozaika sa skladá z malič-
kých kamienkov, ktoré sú mimo 
mozaiky beztvaré a fádne. Každý 
môže do mozaiky vložiť svoj kami-
enok a dať jej pečať, ktorá umožní 
vystaviť dielo na obdiv všetkým 
ľuďom. Svojím darom ste aj Vy 
vložili svoj kamienok do mozaiky 
diela hospicu  a nezištne nám po-
máhate pomáhať nevyliečiteľne 

chorým. Ďakujeme Vám!“ 
 Zbor dobrovoľníkov Maltéz-
skeho rádu súčasne ďakuje vede-
niu mesta Nitry a všetkým obyva-
teľom Nitry - ľuďom dobrej vôle, 
ktorí podporili a ochutnali Maltéz-
sky vianočný punč a tiež finančne 
prispeli k dobrému dielu, lebo bez 
nich by sa táto úspešná aktivita ne-
podarila.                                      (TU)
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z krajín V4 
Prehliadka divadiel a divadelných škôl

 Staré divadlo Karola Spišá-
ka sa od pondelka 9. júna stalo 
centrom 16. ročníka prehliad-
ky divadiel a divadelných škôl 
krajín V4 Stretnutie, Setkání, 
Spotkanie, Találkozás.
 Takmer dvadsať divadelných 
predstavení počas troch dní pri-
niesol do Nitry 16. ročník pre- 
hliadky divadiel a divadelných škôl 
krajín V4 Stretnutie, Setkání, Spo-
tkanie, Találkozás, ktorá potrvala 
do 11. júna. Staré divadlo Karola 
Spišáka hostilo mladých umelcov 
z Divadla Drak z Hradca Králové 
a Divadla Líšeň z Brna, Bábkové-
ho divadla Mesebolt z Maďarska, 

20. storočia zažili na základe grafic-
kých básní Václava Havla a v stane 
v tržnici sa odohrala nenápadná 
cesta Ruska k totalite, ako ju opí-
sala zavraždená ruská novinárka 
Anna Politkovská v Ruskom denní-
ku. Dramaturgičkou festivalu bola 
Veronika Gabčíková. Dva dni boli 
plné netradičných divadelných 
obrazov a nápadov, ako napríklad 
bizarná rozhlasová hra na tému 
hrôzostrašnej kriminálky o lovcovi 
duchov. Hlavnou témou tohto-
ročného festivalu bol vzájomný 
vzťah človeka tvorcu, človeka  
v tvorbe a človeka, pre ktorého sa 
tvorí.                     (s)

Vroclavského bábkového diva-
dla z Poľska, Divadla z Pasáže  
z Banskej Bystrice, ukrajinské 
Duo Next Step, študentov VŠMU  
v Bratislave a DAMU v Prahe, ale 
aj potulného slovinsko-česko-di-
vadelno-bábkového komedianta  
a profesionála Matija Solce. V off 
programe sa predstavil najmladší 
stredoškolský divadelný dorast  
z Nitry. Festival otvoril v ponde-
lok 9. júna domáci súbor Starého 
divadla Karola Spišáka hrou Tri 
prasiatka, pri sledovaní hry Vtáko-
viny spoznali diváci strasti i slasti 
dospievania, voice-bandové aso-
ciácie na 50-te, 60-te a 70-te roky 

 Združenie Zoborský skrášľo-
vací spolok chce v tomto roku 
sprístupniť ľuďom kláštor na Zo-
bore. Nachádza sa v areáli Špeci-
alizovanej nemocnice sv. Svorada 
a verejnosť k nemu nemá prístup. 
„Kláštor chceme oplotiť, aby si 
ho ľudia mohli pozrieť, ale vstup 
do týchto priestorov zatiaľ nie je 
možný, keďže sú schátrané a preto 
nebezpečné. Naším snom je kláš-
tor postupne zrekonštruovať a dať 
mu podobu, akú si táto významná 
pamiatka nielen nitrianskych, ale 
aj celoslovenských dejín zaslúži,“ 
uviedol predseda spolku Ján Kra-
tochvíl. Aktivisti už získali peniaze 
na záchranu ruín Kostola sv. Jozefa 
vo výške 5-tisíc eur z mestského 
rozpočtu a ďalších 5-tisíc očaká-
vajú od Nitrianskeho samospráv-
neho kraja. Ďalšie peniaze získali z 
grantov a od sponzorov. 
 „Uskutočnilo sa úspešné stret-
nutie zainteresovaných na tému 
revitalizácie areálu ruín kláštora na 
Zobore za účasti vedenia mesta aj 
Nemocnice sv. Svorada, reštaurá-
tora a zástupcov Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity, ktorej 
študenti by mali vypracovať štúdiu 
riešenia tohto areálu,“ dodal Krato-
chvíl. 

sova kronika). Hoci o založení zo-
borského kláštora sa nezachovali 
žiadne písomné zmienky, podľa 
väčšiny historikov bol založený 
už v 9. storočí. Pravdepodobne to 
bolo okolo roku 880, kedy v Nitre 
vzniklo biskupstvo, ktorého prvým 
biskupom bol benediktín Viching. 
Benediktínsky kláštor sv. Hipolyta 
počas 11. – 13. storočia plnil dôle-
žitú funkciu jedného z centier du-
chovného, verejnoprávneho a kul-
túrneho centra v Uhorsku. Heslom 
benediktínov bolo Ora et labora 
– Modli sa a pracuj.                 (RM)

 V súčasnosti očakávajú sta-
tický posudok, ktorý určí postupy 
a finančné prostriedky na zais-
tenie ruiny kostola sv. Jozefa. Po 
statickom zaistení sa môže začať 
s archeologickým výskumom a 
následne s reštaurovaním objek-
tu. Zoborský kláštor je historicky 
najstarším známym kláštorom na 
Slovensku. Spája sa s ním najstar-
šia uhorská legenda (tzv. Maurova 
legenda o sv. Svoradovi a Benedik-
tovi) či najstaršie originály zacho-
vané z nášho územia (Zoborské 
listiny z roku 1111 a 1113), alebo 
najstaršie kronikárske diela uhors-
kej a českej historiografie (Kosma-

 Na konci sezóny uviedlo  
nitrianske Divadlo A. Bagara   
premiéru inscenácie rozprávky 
Ferdo Mravec. Malí diváci mohli  
v divadle absolvovať skutočný výlet 
do sveta chrobákov, v ktorom mali 
aj obyčajné predmety obrovskú 
veľkosť. Na premiére sa zúčastnil aj 
primátor Nitry Jozef Dvonč a ďalší 
hostia. Nitrianski umelci pripravili 
túto  rozprávku pre kategóriu šesť- 
až desaťročných detí pod režijným 
vedením Jakuba Nvotu. Hlavným 
hrdinom je odvážny mravec Ferdo, 
ktorý opustil mravenisko a vybral 
sa v ústrety nebezpečenstvám.  
Okrem Ferda Mravca  v hre ne-
chýbajú ani ďalšie postavičky  
z rovnomennej knihy Ondřeja  
Sekoru - smiešny „všadebol“  
a vševed Truhlík, stále namosúre-
ný slimák, alebo krásna, ale krutá 
a povrchná lienka.  Pestrá zaují-
mavá rozprávka je s pesničkami  

V hlavných úlohách sa predstavili 
Juraj Ďuriš (Ferdo Mravec), Martin 
Šalacha (Truhlík), Kristína Turjano-
vá (Lienka), Roman Poláčik (Lúčny 
koník), Martin Nahálka (Slimák)  
a ďalší.                                          (sy)  
                Foto: Collavino

a za obdiv stoja akrobatické vý-
kony hercov. Na scéne je prítom-
ná šálová akrobacia, trampolína  
a rôzne gymnastické prvky. Všet-
ky tieto veci  pomáhajú zobraziť 
pulzujúci život na lúke, kde každý 
hmyz má svoj špecifický pohyb. 

rozprávkovú hru Ferdo Mravec  
Divadlo A. Bagara pripravilo

Zoborský skrášľovací spolok 

Staré divadlo Karola Spišáka  

chce sprístupniť verejnosti sprístupniť ruiny kláštor na Zobore

uviedlo premiéru hry Dogville

 Staré divadlo Karola  
Spišáka v Nitre uviedlo pred 
divadelnými prázdninami 
ešte jednu divadelnú premié-
ru - inscenáciu pre dospelých 
divákov s názvom DOGVILLE,  
ktorej slávnostná premiéra sa 
konala 19. a 20. júna o 19.00  
v Štúdiu Tatra.
 Inscenácia je divadelnou 
adaptáciou kultového filmu  
Larsa von Triera Dogville, ktorý je 
jedným z medzníkov dejín filmu.   
O tomto filme sa hovorí, že je ab-
solútnym víťazstvom obsahu nad 
formou. Ale len formálne. Určite 

tu táto snaha je, ale jeho forma  je 
až tak originálna, že obsah mierne  
zatieňuje. To je hlavný dôvod pre-
čo máme pocit, že sa oplatí robiť 
Dogville na javisku. Z hľadiska 
obsahu k filmu nie je čo pridávať. 
Rovnako dobre je urobená dra-
matizácia Christiana Lollike. Pro- 
striedky ktoré sú pre divadlo bež-
né, nechajú vyniknúť obsah. Dej 
hry je krutý, forma inscenácie ori-
ginálna svojim minimalizmom, 
sugesciou, stavbou scén a he-
reckým konaním. Je to alegória 
postoja ľudstva k morálke, ide-
alizmu, súcitu a milosrdenstvu. 

Krutá pravda o zle v každom z nás.  
Moderné memento pred zrodením 
pocitu nadradenosti a moci večne 
sa opakujúcom v histórii ľudstva 
i konaní každého človeka. Scénu 
navrhol Karel Czech, hudbu zložil 
Jindřich Čížek, kostýmy navrhla 
Adriana Černá. V hlavných úlohách 
sa predstavili: ako Grace - Andrea 
Ballayová/Katarína Petrusová, Tom 
Edison – Radovan Hudec, Thomas 
Edison -  Roman Valkovič,  Ben 
-  Rudo Kratochvil, Chuck – Miloš 
Kusenda, Vera – Agáta Solčianska, 
Teta Ginger -  Oľga Schrámeková  
a ďalší.                                              (s)

Ruiny kláštora na Zobore.                               Foto: (SY)
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 Na traumatológii na Klinike úrazo-
vej chirurgie a ortopédie vo Fakultnej 
nemocnici v Nitre odovzdali v minu-
lých dňoch do užívania detskú pacien-
tsku s nadštandardným vybavením v 
hodnote 12-tisíc eur. Na slávnostnom 
otvorení sa okrem iných zúčastnili i zás-
tupcovia primátora Nitry Štefan Štefek 
a Ján Vančo. 
 Vybavenie a modernizáciu izby 
finančne podporila charitatívna or-
ganizácia Ronald McDonald House 
Charities. „Verím, že takýchto projektov 
bude ešte viac a oceňujem postoj vašej 
spoločnosti,“ uviedol Š. Štefek na mar-
go darcovskej spoločnosti pri odovzdá-
vaní symbolického kľúča. 
 Nadštandardne vybavená izba 
vytvára u detí pocit domova, je fareb-
ne vymaľovaná, zariadená detským 
nábytkom, na stenách sú obrázky, sú 
v nej hračky a detské stolové hry, na 
zrekonštruovanej podlahe sú malé 
koberčeky. Ako informovala vedúca 
sestra Jana Holečková, súčasťou izby 

je kúpeľňa s WC, vybavená je chladnič-
kou, mikrovlnnou rúrou, televízorom 
i DVD prehrávačom. Súčasťou izby 
sú špeciálne prístroje - monitor srdca, 
monitor. dýchania a pulzu, tlakomery, 
gemini žiariče na likvidáciu baktérií. 
 „Deti nepatria do nemocnice, ale 
domov. A keď už tu majú byť, tak nech 
majú aspoň príjemné prostredie. Pre 

najmenšie deti býva pobyt v nemoc-
nici veľmi stresujúci a je dokázané, že 
dieťa sa rýchlejšie uzdraví, keď má pocit 
bezpečia a rodinnej atmosféry,“ konšta-
toval zástupca primátora Štefan Štefek.  
Prostriedky na vybavenie nadštandard-
nej izby venovala nezisková organizá-
cia Ronald McDonald House Charities.   
                        (sy)

prekonať stres z pobytu v nemocnici 

navštívili kamarátov v Kroměříži

na realizáciu projektu aquaparku

hokejistov 

Mesto hľadá partnera 

Dar pre mladých  

Mestské zastupiteľstvo prijalo 15. 
mája na svojom zasadnutí uzne-
senie, v ktorom súhlasí s vyhláse-
ním výzvy na vytvorenie verej-
no-súkromného partnerstva pri 
realizácii  investičného zámeru, 
ktorý počíta s tým, že na mieste 
Mestského kúpaliska na Sihoti 
by mal vyrásť aquapark..
Projekt aquaparku je zároveň 
súčasťou  schválenej  koncepcie  
rozvoja  cestovného  ruchu. To 
znamená, že medzi úspešnými 

kritériami by mal byť autorský ar-
chitektonický návrh, štúdia rieše-
nia, preukázanie personálneho 
a technického zabezpečenia pri 
realizácii zámeru, ale aj referen-
cie záujemcu. Všetky ponuky by 
mali prejsť cez príslušné výbory 
a komisie,  ktorých sa to týka, v 
tomto prípade výboru mestskej 
časti Staré mesto a Komisie pre 
územné plánovanie, architektú-
ru a investičnú činnosť.   
„Ponukové konanie bolo vyhlá-

sené do termínu 14. júna 2014, 
predložená bola jedna ponuka, 
ktorú ustanovená komisia na vy-
hodnotenie preskúma a vyhod-
notí,“ informoval prednosta Mes-
tského úradu v Nitre Igor Kršiak.
„Nechceme robiť rokovania pria-
mo s jednotlivými investormi, ale 
dáme to takto formou verejnej 
ponuky, počkáme si na ponuky a 
budeme hľadať tú najvýhodnej-
šiu, ktorú v konečnom dôsledku 
bude opäť schvaľovať mestské 
zastupiteľstvo,“ dodal primátor 
Nitry Jozef Dvonč.
Súčasný areál sa využíva iba po-
čas letnej sezóny, k dispozícii je 
plavecký bazén s dĺžkou 50m, 
na relaxačné plávanie bazén  
s dĺžkou 37,5m a detský bazén  
s dĺžkou 27m. Pre návštevní-
kov sú k dispozícii i volejbalové 
ihriská a veľkou atrakciou pre 
deti a mládež je, samozrejme, 
tobogan.  

Detská pacientska izba pomôže deťom 

Škôlkári z MŠ Alexyho a Piaristická

 Deti z Materskej školy na  
Alexyho a Piaristickej ulici v Nitre 
sa vo štvrtok 12. júna zúčastnili 
na Športovej olympiáde v part-
nerskom meste Kroměříži. Účasť 
na podujatí sa realizoval v rámci 
dlhoročného projektu AHOJ, KA-
MARÁT!, ktorý sa realizuje od roku 
2005 vďaka myšlienke p. učiteľky 
Viery Dojčanovej. 
 „Športové úspechy sme síce 
nedosiahli vo výsledkoch, ale deti 
sa snažili,“ konštatuje V. Dojčano-
vá. „Kroměřížske deti nám však 
obdivovali krásne tričká a klo- 
búky, ktoré som s deťmi vytvorila. 
Chcela som niečo originálne, aby 
sme reprezentovali našu Nitru - 
odtlačili sme si logo Nitry a pridali 

sme aj jahôdku, čo je deťom blízke  
a teraz aktuálne ako jahodová Nitra.  
A pretože som chcela, aby deti  
niečo vedeli aj o olympiáde, samé 
si originálne nakreslili a domaľovali 
gréckych športovcov.
 Ako ďalej konštatovala  
V. Dojčanová, počuli ako české 
pani učiteľky deťom vysvetľujú,  
čo majú naše deti nakreslené na 
tričkách a odkiaľ sme - takže môj 
úmysel sa naplnil správne a deti 
získali informácie z histórie olym-
piády a tiež o Nitre. 
 Projekt „Ahoj kamarát“ medzi 
MŠ Kroměříž a MŠ Nitra pokračuje 
pravidelnými návštevami či peda-
gógov, ale aj rodičov s deťmi od 
roku 2005.                   (sy)

 Primátor Jozef Dvonč  odo-
vzdal prezidentovi HK Nitra Jánovi 
Plandorovi päťsto eur na nákup 
športových potrieb pre mladých 
nitrianskych hokejistov, ktoré im 
daroval primátor Košíc Richard  
Raši.  Podobne, takou istou su-
mou podporil mladých košických 
hokejistov i primátor mesta Nit-
ry Jozef Dvonč. Jednotlivé sumy 
boli súčasťou stávky primátorov, 
keď obaja tipovali víťazstvo svo-
jich mužstiev, no ani jeden z nich 
neuhádol presný výsledok série,  
v ktorej Košice zvíťazili 4:3.  
                 

Na odovzdávaní izby do užívania sa zúčastnili zástupcovia primátora Š. Štefek a J. Vančo, 
zástupca riaditeľa FN Nitra Ladislav Berecz a ďalší. Foto: autorka

V areáli dnešného kúpaliska vyrastie aquapark.
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Povedali si ÁNO 

Navždy odišli V

V máji a júni 2014 sa na spoločnú cestu vybrali tieto dvojice:

V máji 2014 nás navždy opustili títo občania mesta Nitry:

a stali sa po štvrtýkrát majstrami SR 

postihnutých detí

priniesol triumf ZŠ Fatranská

Nitrianski Rytieri obhájili titul 

Športová olympiáda 

Spoločný turnaj Miniligy Miroslava Stocha

 Hokejbalisti HBK Nitrianski Rytieri Nitra sa stali 
víťazmi extraligy mužov v ročníku 2013/2014, keď 
v treťom finále play off zdolali v sobotu 31. mája 
HBK hokejmarket Skalica 3:1. V sérii hranej na tri 
víťazstva triumfovali suverénne 3:0 a už štvrtý rok 
po sebe vládnu domácej ligovej scéne. Richard 

 V Spojenej škole internátnej na Červeňovej 
ulici v Nitre zorganizovali v utorok 3. júna pri príle-
žitosti MDD športovú olympiádu. Na slávnostnom 
otvorení sa zúčastnil zástupca primátora mesta  
Nitry Štefan Štefek. Riaditeľka školy Soňa Šišková sa 
poďakovala mestu za podporu a prostredníctvom  
Š. Štefeka poslala primátorovi Jozefovi Dvončovi 
pohár a umelecké dielo, ktoré vytvorili jej zverenci. 
V priebehu dňa žiaci s rôznym druhom a stupňom 
mentálneho postihnutia súťažili a aj napriek zdra-

 Do I. ročníka Miniligy Miňa 
Stocha sa zapojilo 33 družstiev 
I. stupňa ZŠ  nitrianskeho, vrá-
beľského, zlatomoravského aj 
šalianskeho regiónu. Turnaj sláv-
nostne otvoril primátor Nitry 
Jozef Dvonč. „Pohľad na toľko 
malých futbalistov je fascinujú-
ci, ukázali veľa elánu a nadšenia, 
mesto Nitra sa stavia k podpore 
takýchto akcií vždy pozitívne,“ 
uviedol Jozef Dvonč. Na štadi-
óne FC pútal v piatok najväčšiu 
pozornosť Miroslav Stoch, ktorý 
nad miniligou prevzal patronát  

čil pre najlepšie tímy a jednot-
livcov medaily, Football Service 
Agency pripravila pre najlepších  
žiačikov originálne dresy od Miňa 
Stocha s podpisom. Záverečný 
turnaj Miniligy Miňa Stocha, kde 
sa predstavia najlepšie družstvá 
podľa umiestnenia vo svojich 
tabuľkách, sa uskutoční na štadi-
óne FC Nitra koncom júna. Prvé 
miesto patrilo ZŠ Fatranská Nitra, 
na 2.mieste sa umiestnili futba-
listi ZŠ V. Záborského Vráble a na 
tretí stupeň vyšli žiaci ZŠ knie-
žaťa Pribinu z Nitry.                   (s)

Mráz, tréner Nitry sa na margo zápasu vyjadril,  
že to bol asi najťažší titul zo štyroch, ktoré získali 
v minulých rokoch. Liga bola vyrovnaná, každý sa 
chcel vytiahnuť na prvé miesto. Nitranov však prá-
vo to motivovalo, aby to dokázali znovu.          (s) 

votnému postihnutiu ukázali svoju silu, šikovnosť, 
radosť a zdravé súťaženie. Pre deti pripravili rôzne 
atrakcie a zábavný program spojený s opekaním. 
Spojená škola internátna na Červeňovej ulici  
v Nitre zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre 
120 žiakov so stredným a ťažkým stupňom men-
tálneho postihnutia, s kombinovaným postihnu-
tím, s autizmom alebo ďalšími vývinovými poru-
chami s mentálnym postihnutím.                     (sy)

a najlepším jednotlivcom prinie-
sol  ceny. 
 „Myšlienka z ObFZ Nitra  
sa mi páčila od začiatku, veľmi 
sa teším, že sa aj premenila na 
realitu, preto aj do budúcnosti 
futbal na tejto úrovni veľmi rád 
podporím,“ tešil sa Miňo zo spo-
ločnosti svojich najmenších ob-
divovateľov. Šestnásť tímov bolo 
rozdelených do štyroch skupín, 
hralo sa systémom každý s kaž-
dým, v ďalšej fáze sa súperilo  
o celkové umiestnenie. Oblastný 
futbalový zväz v Nitre zabezpe-

24.5.2014 
Juraj Jarábek a Jana Cehuľová z Nitry
Ing. Pavol Fülöp z Podhorian 
a Ing. Lenka Bocánová z Nitry
Ing. Daniel Bernáth 
a Mgr. Andrea Lukáčová, obaja z Nitry
Ivan Halás z Nitry a Sanja Petrović 
z Chorvátskej republiky
Mário Žila a Milada Domoráková, 
obaja z Nitry
Jaroslav Depeš a  Daniela Čambalová, 
obaja z Nitry
Milan Nemček a Martina Čeretková, 
obaja z Nitry
Rastislav Šalkovský  z Nitry 
a Marcela Packová z Hornej Kráľovej
Tomáš Javorčík z Pohraníc 
a Ivana Melová z Jarku
Tomáš Hlavačka a Katarína Semanová 
z Nitry
Jozef Vindiš z Veľkého Zálužia  
a Natália Košíková z Nitry

7.6. 2014
Milan Benc z Nitry 
a Galina Jurjevna Antropova z Moskvy
František Adamík a Eva Ostertágová, 
obaja z Nitry
Jozef Sklenár a Jarmila Fülöpová, 
obaja z Nitry 
Marek Rabjanský z Nových Sadov 
a Dominika Košťálová z Kolíňan
Jakub Czako 
a Miroslava Šumichrastová, 
obaja z Nitrianskych Hrnčiaroviec
Róbert Bruchter z Nitry 
a Lenka Švecová z Kozároviec
Ing. Rudolf Vince 
a Ing. Ľubica Batíková, obaja z Nitry
Ján Višňa z Hontianskych Trstian 
a Dominika Štefančová z Nitry
Ing. Ondrej Hanušovský 
z Pečovskej Novej Vsi 
a Kristína Branická z Nitry
Matúš Starovič a Barbora Marková, 
obaja z Nitry

30.5.2014 
Dr. Markus Stefan Hans Henniger 
z Mníchova 
a Ing. Silvia Kuráková z Nitry,
Marek Mišík a Nikoleta Vlčková 
obaja z Vrábel,
Marián Havran z Hrušovian 
a Mgr. Zuzana Boďová z Nitry,
Ing. Vladimír Brnka 
a Hana Pavlovičová, obaja z Nitry,

31.5.2014
Ing. Peter Vanek 
a MUDr. Beata Limbergová, 
obaja z Nitry,
Róbert Vítek a Adela Lacová, 
obaja z Nitry,
Lukáš Hudák z Alekšiniec 
a Monika Bíliková z Hulu,
Marián Minárik z Nitry 
a Jana Gáborová z Nových Zámkov

Dominik Balko, 74-r., čulenova 58
Margita Bitterová, 94-r., Dlhá 14
Marta Blašková, 62-r., Ďumbierska 37
Bohumír Boháč, 81-r., Kraskova 5
Tatiana Brezinová, 81-r., 79-r., Výstavná 17
Gejza Czakó, 79-r., Jelenecká 53
Štefan Dlháň, 65-r., Hodžova 2
Štefan Dodek, 67-r., Rýnska 9
Ladislav Ďurovec, 76-r., Dolnočermánska 26
Edita Gaálová, 79-r., Výstavná 37
Janka Gálusová, 57-r., Výstavná 13
Eva Gyulaiová, 92-r., Ľ. Okánika 8 
Štefan Halaji, 89-r., Hornozoborská 44
Emília Halászová, 78-r., Novomeského 27
Pavol Halva, 60-r., Baničova 3
Ing. Eduard Chovan, 62-r., 8.mája 12
Jaroslav Jalec, 54-r., Kupecká 20
Pavel Jamrich, 84-r., Hattalova 2
Helena Janíčková, 84-r., partizánska 85
Anna Jánošíková, 86-r., Šúdolská 121
Ján Jarábek, 71-r., Tr. andreja Hlinku 18
Ing. Ľudovít Jaššo, 78-r., podhájska 25
Mária Kelemenová, 84-r., Vašinova 44
Helena Kóňová, 84-r., Brezová 9
Blanka Kubiňanová, 90-r., Železničiarska 52
Silvia Kučerová, 66-r., Lomnická 34
Magdaléna Kukučková, 90-r., Novozámocká 93
Miloš Kusenda, 56-r., Nitra
Ján Kuťka, 81-r., pod Katrušou 11
Anežka Lauková, 64-r., medzi vodami 5

Peter Leckéši, 36-r., Jána Galbavého 16
Matilda Lipovská, 91- r., Novomeského 11
Ing. Ján Lukáč, 72-r., Nedbalova 7 
Priska Marenčáková, 87-r., Jánskeho 7
Juraj Martiška, 57-r., Na predmostí 3
Ivan Michalčík, 70-r., Chalupkova 14
Mária Mikulášiková, 73-r., Golianovská 6
Veronika Mikušíková, 80-r., Kremnická 19
Ing. Peter Ninaj, 70-r., Štefánikova tr. 64
Mária Ohlasová, 82-r., petzwalova 18
MUDr. Rudolf Palič, 73-r., Výstavná 37
Anna Penzešová, 72-r., Willermova 3
Jolana Peprnová, 96-r., Ružová 44
Štefan Petráš, 60-r., Škultétyho 5
Róbert Počarovský, 72-r., Bajkalská 1  
Helena Porubská, 57-r., Ďurková 22
Miroslav Ravinger, 71-r., Javorová 7
Alžbeta Stančeková, 62-r., Bajkalská 2
MUDr. Mária Strhanová, 81-r., Žibrická 4
Ing. Katarína Studená, 74-r., Škultétyho 44
Jozef Ševčík, 44-r., považská 12
Helena Škvareninová, 80-r., medzi vodami 10
Tomáš Štefák, 36-r., Tr. a. Hlinku 36
Nataša Šuriaková, 44-r., Štúrova 15
Valéria Teplanová, 86-r., čulenova 38
Mária Tesárová, 84-r., Kraskova 5
Marta Turzová, 78-r., Hattalova 8
Jozef Vajda, 77-r., pod Katrušou 4
Tea Zámečníková, 5-dňová, Ždiarska 8
Miroslav Zarnecký, 67-r., Výstavná 31
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V júli 2014 oslávia významné životné jubileum títo občania mesta Nitry:
Jubilanti v roku 2014

V auguste 2014 oslávia významné životné jubileum títo občania mesta Nitry:
Jubilanti v roku 2014

75 ROKOV:
Anna Barusová, Ján Blažovič, 
Jolana Bödörová, Alžbeta 
Boledovičová, Cecília Butková, 
Mária Dubeňová, Michal Ďurický, 
Vladimír Ďuriš, Ivan Gavalovič, 
Ing. Vincent Grék, Ladislav Hlavina, 
Janeta Hrivňáková, Helena Kisová, 
Štefan Kolesár, Anna Koňanová, 
Michal Kónya, Ing. Vladimír Korček, 
Ján Mačica, Zdenka Nemčeková, 
Ing. Ladislav Nilaš, Marta Poláková,  
Júlia Sapárová,  Mária Solárová, 
Anna Václavíková, Ján Vanko, 
Marta Zajíčková

80 ROKOV:
Božena Bednáriková, 
Mária Beneová, 
PhDr. Darina Bialeková, CSc., 
Marta Bocanová, Anna Čeretková, 
Gabriela Décsiová, 
Helena Erniholdová, Milan Finta, 
Anton Foťko, Emília Gálová, 
Jozefína Garafiová, Paulína 
Gašparíková, Klára Hačková, 
Anna Hasprová, Ľudovít Hradecký, 
Kornélia Hrončeková, 
Vlasta Chlebcová, Anna Jančárová, 
Katarína Kákošová, Vladimír Kobetič, 
Mária Konečná, Ing. Ivan Kováč, 
Magdaléna Lukáčková, 
Ing. Anna Oravcová, 
Ing. Anton Oravec, 
Anna Pavkovičová, Belo Petnický, 
Mária Pogranová, Ľudovít Porteleky, 
Ing. Jozef Pospíšil, 
Edeltrúda Révayová, Ladislav Rus, 
Štefan Sapár, Leonard Smutný, Elena 
Súkeníková, Jozef Šabík, 
Mária Takáčová, Domin Telgarský, 
Zbyšek Tesárek, Vojtech Vikor, 
Michal Vrabec

75 ROKOV:
Verona Čellárová, Ján Ďurina, 
František Ernihold, Marta Havelková, 
Anna Humajová, 
Magdaléna Hunáková, 
Margita Kluková, Ján Kňazovický, 
Mária Kozárová, Agáta Libaiová, 
Ladislav Malinarič, 
Valéria Maťašovská, 
Mária Mesárošová, Anna Pálešová, 
Alica Pastierová, Mária Pénzešová, 
Helena Poláková, Anna Porubská, 
Ing. Peter Priečinský, 
Božena Pružincová, Helena Rácová, 
Antónia Ronecová, 
Ferdinand  Ružový, Ján Stovička, 
Jozef Sýkora, Anna Šinkorová, 
Emil Šmigura, Ján Štefek, 
Zita Valechrachová,  
Anna Valentová, Oľga Vargová, 
Eva Vnučková, Anna Vnuková, 
Ing. Karol Vrba, Ondrej Wenzl, 
Marta Záhorská, Alojz Zaoral

80 ROKOV:
Hildegarda Augustovičová, 
Jozef Bališ,  Paulína Banárová, 
Mária Barušová, Mária Blíziková, 
Marián Bogyi, Zuzana Eršeková, 
Klára Fogašová, Paulína Galbová, 
prof. Ing. Ján Hrubý, 
Božena Ištvánová, 
Štefánia Jakabová,  Vojtech Kertész, 
Oto Kimle, Ing. Štefan Košovan, 
Michal Láznik, Melánia Lenghartová, 
Irena Masaryková, 
Ľudmila Miklóšová, 
Anna Mlyneková, František Nemeš, 
Magdaléna Neumannová, 
Mária Ottová, Ing. Egon Patzko, 
Irena Psotová, Darina Sláviková, 
Rozália Stančíková, Žofia Tenkelová, 
Ľudovít Zubčák

85 ROKOV:
Terézia Antošová, Vlasta Bónová, 
Emília Búgelová, Ing. Ján Bukoven, 

Mária Prohinská, Leo Steiner, 
Mária Šupová, Paulína Vrábelová, 
František Zámečník
89 ROKOV: 
Margita Jambrikovičová, 
Alžbeta Liková, Miroslav Sarvaš, 
Jozef Tichanský,  Emília Timková, 
Jozef Vereš

90 ROKOV:
Dr. Ján Dobiaš, Klára Hauliková, 
Barbora Horská, Vincent Jamrich, 
Anna Mikušíková, 
Zuzanna Rujderová, 
Anna Zábojníková, 
Alžbeta Zaujcová

91 ROKOV:
Mária Bafrncová, Júlia Kočišová, 
Mária Miškovičová, Helena Šišková

92 ROKOV: 
František Gašparík, Júlia Kamenická, 
Mária Kanianská, 
Magdaléna Kulichová, 
Anna Prokipčáková

93 ROKOV:
Anna Ivančíková, Anna Koláriková, 
Anna Kupcová, 

94 ROKOV: 
Anna Dulíková, Anna Nunhardová, 
Miroslav Piško

Hedviga Hechtová, Emil Hudec, 
Ladislav Oravec, Ľudovít Paulovič, 
Jindřiška Paušová, Mária Púšová, 
Oľga Tančeková, Dominik Tóth

90 ROKOV:
Mária Andelová,  Ján Beláni, 
Mária Belanová, Mária Cucorová, 
Helena Částová, 
Hedviga Čolláková, 
Valéria Lieskovská, 
Olívia Malinčíková, Štefan Mikulášik, 
Pavel Sabo, Gabriela Švikruhová

91 ROKOV:
Helena Baková, Mária Jarunková, 
Alžbeta Jaššová, Jozef Kalivoda, 
Pavel Kolimár, Ján Laca, T
omáš Pavlovič, Emília Pláňovská

92 ROKOV: 
František Deglovič, Vilma Hrabovská, 
Alžbeta Kiačková, Alojzia Korčeková, 
Jolana Kozodajefová, Imrich Lósy, 
Alžbeta Matesková, 
Ing. Michal Medovarský

93 ROKOV:
Rozália Križanová, Štefan Ozorovský, 
Jozef Paray, Štefan Sám

94 ROKOV: 
Margita Botková, Mária Horková, 
Michal Zábojník

95 ROKOV: 
Irena Gašková, Emil Kolárik, 
Rozália Múčková

96 ROKOV: 
Helena Knollová

97 ROKOV: 
Mária Boháčiková  

100 ROKOV: 
Emília Recsková

85 ROKOV:
Alžbeta Balážiová, Anna Dobríková, 
Sidónia Ďurfinová, 
Gizela Fridrichová, Amália Hodúlová, 
Jozef Hulala, František Chudý, 
doc. Ing. Štefan Koreň, CSc., 
Vítězslav Matiaska, Anna Milová, 
Júlia Náhlovská, Gabriela Popelková, 
Alžbeta Šajdáková, 
Alžbeta Tomanová, Alžbeta Vargová, 
Július Vozárik, Otília Vykoukalová, 
Vlasta Zajačková, Anna Zlámala

86 ROKOV:
Juliana Danišová, Jozef Dano, 
Margita Dostálová, 
Jozefa Horváthová, 
Tatiana Ištvánková, 
Veronika Janecová, Viliam Karaba, 
Jozef Kubaský, Terézia Labajová, 
Mgr. Marta Magulová, 
Mária Raušlová, Anna Svetlíková, 
Júlia Škulová, Jozefína Tallová, 
Anna Vilhanová

87 ROKOV: 
Anna Arpášová, Helena Barabásová, 
Magdaléna Bojňanská, 
František Božík, Vilma Buchová, 
Otília Čápeková, Mária Dudášová, 
Františka Gatialová, Milan Grenuš, 
Ľudmila Koláriková, Viliam Kolenčík, 
Angela Porubská, Rozália Prípadová, 
Júlia Rondošová, Emília Veľká, 
Dalmíra Žiaranová, Štefan Žák    

88 ROKOV:
MUDr. Timot Briedik, CSc.,  
Marta Červeňanská, 
Alžbeta Foltánová, Ján Janikovič, 
Paulína Kollárová, 
Emília Kovarčíková, Júlia Kristianová, 
MUDr. Pavol Kříž, Anna Nagyová, 

Štefánia Civínová, Mária Čásarová, 
Emília Danová, Pavel Darnady, 
Zlata Eliašová, Emília Hancková, 
Helena Holobratá, Karol Hrnčár, 
Oľga Hudecová,  
Alžbeta Chaloupková, 
Helena Kriváňová, Alžbeta Lavová, 
Antónia Obrinčáková, 
Terézia Pénzešová, 
František Pribilinec, Janka Slažanská, 
Amália Slížová, Jaroslav Trímay, 
Anna Ulbríková, 
Augustína Volešínyiová

86 ROKOV:
Helena Baloghová, Františka Bilická, 
Emília Bírová, Mária Červenková, 
Mária Depešová, Anna Ďugová, 
Mária Fraňová, Mária Frličková, 
Mária Hrnčárová, Anna Krajčová, 
MUDr. Ivan Obuch, Mária Repová, 
MUDr. Alexander Szalma, 
Vincent Šunderlík, Pavel Vaškovský, 
Žofia Vnučková  

87 ROKOV: 
Katarína Belanová, 
doc. Ing. Mária Benková, CSc., 
Róbert Borik, Zefirín Fačkovec, 
Štefánia Fujaková, 
Ing. Ladislav Járeb, 
Helena Kašičková, Helena Králová, 
Štefánia Letošťáková, Jozef Mesároš, 
Anna Osifová, Pavel Potocký, 
Mária Ševčíková, Irena Škorecová    

88 ROKOV:
Zuzana Greňová, Vilma Karkošková, 
Anna Kielbová, Ing. Július Kuruc, 
Anna Prepelicová, MUDr. Eugen 
Račkovič, Terézia Sjekelová, Adela 
Števková

89 ROKOV: 
Barbora Brathová, 
Anna Dobrovodská, 
Aurélia Ďuračková, 
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leného materiálu“. Pri ruč-
nom čistení určených  úse-
kov vypomáhalo Mestským 
službám aj brigádnici – pra-
covníci Mestského úradu 
v Nitre. Od anorganických 
nečistôt vyčistili Rolfesovu 
baňu, chodník popri rieke  
Nitre, Bratislavskú ulicu popri 
rieke, Chrenovskú ulicu a ka-
nál pri Šípovej ulici, kde bola 

Pri príležitosti Svetového 
dňa životného prostredia 
prebiehalo v Nitre vo štvrtok  
5. Júna veľké upratovanie 
mesta. Celkovo sa poupra-
tovalo niekoľko tisíc metrov 
komunikácií vrátane kanali-
začných vpustí. Na uprato-
vanie sa použili upratovacie 
stroje, ako aj ďalšia technika 
na odvoz vyzbieraného „ze-

upchatá veľká mreža vpuste.  
V priestore zoborských kasár-
ní vyčistili krajnice a chodníky  
od starého lístia. Odstránená 
bola aj čierna skládka so zme-
sou odpadu pri Bite v Krška-
noch. Nahromadený odpad 
odviezli automobily Nitrian-
skych komunálnych služieb.   
     
           Text a foto: Ľ. Synaková

sa zapojili aj pracovníci mestského úradu 
Do upratovania mesta 

Pracovníci Mestských služieb Nitra vyčistili kruhový objazd 
pod Zoborom.

Skupina brigádnikov – pracovníkov z Mestského úradu (MÚ) zbierala 
popadané suché konáre v zelenom páse medzi riekou a komunikáciou.

Brigádnici čistili priestory popri rieke.

Ďalšia skupina pracovníkov z MÚ čistila rigol na Chrenovskej ceste. 
Vzadu na zábere vidno množstvo odpadu, ktoré stadiaľ povyberali.
                                                                                                      Foto: P. Jakubčin (1)


