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INFORMAÈNÁ STRANA MESTA NITRY, MESTSKÉHO ÚRADU V NITRE

MESTO NITRAMESTO NITRA INFORMUJE
VIANOÈNÉ NÁKUPNÉ POUKÁŽKY

Poukážky sa vydávajú len v dni, ktoré sú označené krížikom, a to v čase od 1. - 15.decembra 
2009. Oprávnenými príjemcami sú: 
- seniori nad 62 rokov veku, vrátane, s trvalým pobytom v Nitre;
- poberatelia  invalidného dôchodku s trvalým pobytom  v meste Nitra a občania ŤZP s mierou  
 funkčnej poruchy nad 50%, vrátane, s trvalým pobytom v meste Nitra, 
- nezaopatrené deti, poberajúce sirotský dôchodok, s trvalým pobytom v meste Nitra.  
Bližšie informácie vám budú poskytnuté v Klientskom centre služieb na MsÚ v Nitre 
na t.č.: 037/ 6502 317 

PRIMÁTOR SA STRETOL SO SENIORMI Z CHRENOVEJ
Vo štvrtok 26.novembra sa 
primátor mesta Nitry Jozef 
Dvonč stretol v CVČ Domino 
na Ul. Ľ. Okánika so seniormi 
z Chrenovej I. na predvianoč-
nom posedení. Na priateľskej 
diskusii s dôchodcami sa zú-
častnil aj Anton Kretter, posla-
nec MsZ v Nitre a predseda 
VMČ Chrenová, Janíkovce.
Primátor mesta Nitry Jozef 

Dvonč informoval seniorov, 
že nitrianski mestskí poslan-
ci 5.novembra tohto roku pre 
nich, ako aj pre ďalšie vybrané 
kategórie občanov, schválili 
jednorazové vianočné nákup-
né poukážky v hodnote 5 eur, 
ktoré si budú môcť podľa har-
monogramu vyzdvihnúť  v čase 
od 1.-15. decembra. Primátor 
dôchodcom zároveň zaželal 

príjemné a pohodové prežitie 
vianočných sviatkov. Nitrian-
sky  mestský poslanec Anton 
Kretter seniorov informoval o 
uskutočnených investičných 
akciách v mestskej časti Chre-
nová I., ako aj o plánovanej 
investícii vybudovania nového 
cintorína na Chrenovej. 

ANDREJ JANÈOVIÈ
FOTO:AUTOR 

Mestská hala na Klokočine sa 
v nedeľu 29. novembra stala 
miestom konania ďalšej zo 7 
hlavných pohybových aktivít 
Mesta Nitry pre zdravie a po-
hyb občanov všetkých veko-
vých kategórií. Mestskou halou 

sa niesla rytmická hudba, na 
ktorú sa cvičilo pod vedením 
profesionálnej cvičiteľky Ivety 
Chrťanovej.  Tí, čo prišli, určite 
neľutovali a ďakovali vedeniu 
mesta za príležitosť zadarmo si 
zacvičiť.                 ¼. SYNAKOVÁ

KNIHA ZO STAREJ 
CHRENOVEJ
Koncom novembra na 2. stretnutí 
chrenovských rodákov uviedol 
primátor mesta Jozef Dvonč spo-
lu s autormi knihu prof. Ing. Imri-
cha Točku, CSc. a kol.  „Zo Starej 
Chrenovej veselo i vážne“. Kniha, 
ktorá vyšla s  finančnou podporou 
mesta Nitra, prináša rad zaují-
mavých príbehov a osudov ľudí z 
prvej polovice minulého storočia, 
čiže z obdobia, kedy na miestach 
dnešnej modernej Chrenovej ešte 
stáli rodinné domy obce Chreno-
vá. Knihu vhodne dopĺňajú bás-
ne chrenovského rodáka Milana 
Vincza Částu a dobové ilustrácie 
starej Chrenovej z pera Jána Sví-
teka. Knihu, ako umelecký doku-
ment času, ktorý je významným 
príspevkom k zachovaniu kultúr-
neho dedičstva nášho mesta, je 
možné zakúpiť v kníhkupectve 
Viera na Kmeťkovej ulici.

ANTON KRETTER 
PREDSEDA VMÈ CHRENOVÁ, JANÍKOVCE  

ŽELEZNIÈNÉ PRIECESTIE BRANECKÉHO
Chodník, smerujúci z Klokočiny  
k okružnej križovatke na Štúrovej 
ul., je často využívaný, pretože 
spája obytnú časť s mestom. Pre 
matky s kočíkmi, či pre chodcov, 
je tento úsek ťažkosťou. Chodník 
priamo cez priecestie nevedie, 
od koľají ho delí len staré zá-
bradlie, ktoré treba obchádzať. 
Pre vozíčkarov je priechod týmto 
úsekom doslova nemožný. Ob-
čania taktiež vyjadrujú  patričnú 

nespokojnosť  so stavom tohto 
železničného priecestia, vzhľa-
dom na jeho zlý technický stav. 

Toto priecestie, ako všetky,  
je v správe Železníc SR. 

Mesto preto zvolalo rokova-
nie, na ktorom sme požadovali 
riešenie tejto situácie a taktiež 
zlepšenie technického stavu 
ostatných železničných prie-

cestí. Železnice o tomto zlom 
stave síce vedia, no bohužiaľ 
nebudú sa im v najbližšej dobe 
venovať, nakoľko majú prioritne 
investície dopredu vyhradené 
na potrebnejšie úseky, ktoré sú 
vo výstavbe a prejazdné úseky 
ciest I. a II tried. Takže ostalo na 
samospráve tento problém riešiť 
problém na Braneckého ulici. V 
návrhu rozpočtu mesta pre rok 
2010 je spracovanie projektovej 

dokumentácie pre vybudova-
nie zabezpečeného priechodu 
pre chodcov cez železničné 
priecestie. Spracovanie projek-
tovej dokumentácie a samotná 
realizácia predstavuje nemalé 
finančné prostriedky. Na roko-
vaní sme dostali prísľub, že ŽSR 
zahrnú do investičného plánu na 
rok 2010 aj opravu vybraných 
železničných priecestí  na území 
mesta.                     ING. JÁN PÁNSKÝ 

PRIMÁTOR OCENIL ÚSILIE CENTRA SLNIEÈKO
Pod záštitou primátora mesta 
Nitry Jozefa Dvonča sa v pia-
tok 27. novembra uskutočnil v 
nitrianskej Synagóge pri príleži-
tosti Svetového dňa prevencie 
týraných detí benefičný koncert 
s názvom Nádej deťom.  Cen-
trum Slniečko vyjadrilo udele-

ním ocenenia Šľachetné srdcia 
svoju vďaku všetkým sponzo-
rom a dobrým ľuďom, ktorí to-
muto zariadeniu už desať rokov 
podávajú pomocnú ruku a pri-
spievajú financiami. Nezisko-
vej organizácii Slniečko a jeho 
riaditeľke Mariane Kováčovej 

zablahoželal primátor Nitry Jo-
zef Dvonč, keď ocenil humánnu 
myšlienku a postoj ľudí zo Sl-
niečka k problematike týrania 
detí a žien. „Podpore aktivít 
zameraných na pomoc deťom 
a rodinám v kríze sa sústreďuje 
aj mesto Nitra,“ uviedol primá-

tor Jozef Dvonč. 
V bohatom programe vystúpili 
bez nároku na honorár speváci 
Miro Jaroš a Tomáš Bezdeda, 
finalistka zo súťaže Slovensko 
má talent Miška Krajčová a ďal-
ší umelci. 

                ¼UDMILA SYNAKOVÁ

V NITRE JE PRVÝ AUTOMAT NA PREDAJ 
SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA

Pri ŠD Antona Bernoláka 
bol v piatok 27.novembra o 
10:00 h slávnostne uvede-
ný do prevádzky automat na 
predaj surového kravského 

mlieka vysokej kvality.  Cena 
mlieka za 1 liter  je 0,50 eur. 
Automat bude občanom Nitry 
k dispozícii nepretržite, počas 
24 hodín. 

15. VÝROÈIE PODPÍSANIA PARTNERSTVA MEDZI NITROU A MESTOM ZOETERMEER
V dňoch 22. až 25. novembra 
2009 sa pri príležitosti 15. výro-
čia podpísania partnerskej zmlu-
vy na pozvanie holandskej stra-
ny zúčastnila delegácia z Nitry 
návštevy partnerského mesta 
Nitry Zoetermeer. Keďže s tým-
to holandským mestom má Nit-
ra nadviazané široké spektrum 
kontaktov na rôznych úrovniach, 
zodpovedalo tomu i zloženie de-
legácie. Viedol ju primátor Nitry 
Jozef Dvonč, ďalej boli zastú-
pení poslanec MsZ a predseda 
Komisie cestovného ruchu a 

zahraničných vzťahov Ján Van-
čo, koordinátorka partnerských 
vzťahov mesta Petra Waldnero-
vá, riaditeľ Energetickej agentú-
ry Ladislav Ondrejička, zástupca 
Slovenskej  katolíckej charity 
Juraj Barát, riaditeľka Strednej 
odbornej školy veterinárnej Edi-
ta Križanová a profesorka párov-
ského Gymnázia v Nitre Ľubica 
Piecková. 

Nitranov srdečne prijal primátor 
Zoetermeeru Jan Waaijer ako i 
zástupca primátora Patrick van 

Domburg, zodpovedný za spolu-
prácu s Nitrou. Obsahom progra-
mu návštevy bolo, okrem 15. 
výročia podpísania partnerskej 
zmluvy, i podrobná diskusia o 
alternatívnych zdrojoch získava-
nia energie a ich trvalej udržateľ-
nosti, urbanistické rozširovanie 
mesta Zoetermeer, ako jedného 
z najväčších predmestí mesta 
Haag a spolupráca stredných 
škôl z Nitry, českých Litoměříc a 
Oranje Nassau College práve zo 
Zoetermeeru na projekte „Kubic-
ká míľa“. Členovia delegácie sa 

zúčastnili i na priamej výmene 
názorov medzi študentmi Oranje 
Nassau College a gymnázia na 
Párovskej ulici prostredníctvom 
online video konferencie.

Jozef Dvonč pozval svojho ko-
legu Jana Waaijera na návšte-
vu Nitry a Slovenska, a keďže 
Holanďanov čakajú v marci 
20010 komunálne voľby zaželal 
všetkým veľa síl a úspechov v 
blížiacej sa predvolebnej kam-
pani.            

       JÁN VANÈO, POSLANEC MSZ

František Baláž
25. novembra - účasť na VIII. ročníku prehliadky tvorivosti žiakov  
 špeciálnych základných škôl v Nitre,  
25. novembra - účasť na 70.výročí založenia Archeologického  
 ústavu, SAV v Nitre,  
26. novembra - účasť na Výročnej schôdzi Slovenského zväzu  
 diabetikov a Klubu diabetikov v Nitre. 
Štefan Štefek
23. novembra -  stretnutie s dôchodcami v ZŠ na Beethovenovej ul.
24. novembra - Pedagogická rada Gymnázia na Golianovej pri  
 príležitosti 90. výročia založenia školy 
24. novembra - stretnutie s Klubom rodičov autistických detí
25. novembra - voľba riaditeľa v ZŠ Nábrežie mládeže
25. novembra - stretnutie stavebníkov - Obytný súbor Mikov  
 Dvor v Agroinštitúte
25. novembra - stretnutie s pedagogickými pracovníkmi Gymná- 
 zia na Golianovej v DAB

Z PROGRAMU VICEPRIMÁTOROV NITRY,  
V ÈASE OD 23. 11. – 29.11. 2009  

POZVÁNKA NA ODHALENIE 
PAMÄTNEJ TABULE 

Mesto Nitra, Výbor mestskej časti 2 – Nitra Staré Mesto si vás 
dovoľujú pozvať pri príležitosti 137. výročia narodenia na sláv-
nostné odhalenie pamätnej tabule Dr. Jánovi Kasalovi. Odha-
lenie tabule sa uskutoční na Kasalovej ulici č. 35 v Nitre pod 
Kalváriou  
(v mieste pred Lurdskou kaplnkou Panny Márie) v piatok 
11. decembra 2009 o 13.30 hod. 

POZVÁNKA 
Primátor mesta Nitry, Jozef 
Dvonč, Vás pozýva na verej-
né prerokovanie   vyhodno-
tenia urbanisticko-architekto-
nickej súťaže Svätoplukovo 
námestie v Nitre. Verejné pre-
rokovanie za účasti zástupcov 
útvaru hlavného architekta, 

spracovateľov súťažných 
návrhov, súťažnej poroty a 
predstaviteľov mesta sa usku-
toční dňa 7. decembra 2009 o 
15.00 h vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Nitre, I. 
poschodie (č. d. 118). Tešíme 
sa na Vašu účasť.

RYTMUS SÍDLISKA BOL NA KLOKOÈINE

 V rámci privítania Mikuláša dňa 6.decembra a realizácie 
pyro–muzikálového ohňostroja bude v čase od 17:20 h 
do 17:45 h doprava na Mostnej ul. riadená príslušníkmi 
PZ v Nitre.  V tento deň bude čiastočne obmedzené par-
kovanie na Mostnej ul. 

ÈIASTOÈNÁ UZÁVIERKA MOSTNEJ UL. 

Vedenie mesta Nitry pozýva 
občanov na Svätoplukovo 
námestie – do Nitrianske-
ho vianočného mestečka, 
kde sa 6.decembra od 
17:00 hod uskutoční zau-
jímavý program pre všetky 
vekové kategórie. Mikuláš-
sky program ožiari aj  veľ-
kolepý  pyro – muzikálový 
ohňostroj.

POZVÁNKA NA MIKULÁŠA


