
KROMĚŘÍŽ 
STRETNUTIE ODBOROV 
 
Dňa 3. decembra 2003  navštívila odborová organizácia Mesta Nitra pod vedením jej predsedu p. 
Júliusa Hladkého na návštevu Kroměříža. Na stretnutí s predsedníčkou odborovej organizácie Mesta 
Kroměříž. P. Bambuchovou si vymenili vzájomné skúsenosti ich činnosti, najmä v otázkach prípravy 
kolektívnej zmluvy a čerpania sociálneho fondu. V popoludňajších hodinách sa skupina zúčastnila 
prehliadky tamojšieho zámku a prehliadky vianočných trhov, ktoré partnerské mesto Kroměříž 
organizovalo tohto roku po prvý krát.  
 
 
Krom ěříž, Česká republika 
 
Na oslavy 30. výročia podpísania partnerskej zmluvy medzi Kroměřížom a Nitrou, ktoré sa uskutočnili 
v dňoch 24.-26. septembra 2003  vycestovala delegácia vedená primátorom mesta Nitry, p. 
Ferdinandom Vítekom. Delegáciu ďalej tvorili členovia Mestskej rady: p. Miloš Dovičovič, p. Ľubomír 
Fraňo, p. Peter Madleňák, p. Vladimír Libant, prednostka MsÚ, p. Zdenka Tóthová, hlavný kontrolór 
MsÚ, p. Ladislav Fúska, vedúca odboru NISYS, p. Ivona Fraňová, vedúci odboru školstva, kultúry, 
športu a sociálnych vecí, p. Milan Škorec, špecialista pre kultúru, p. Dagmar Bojdová.  
Predstavitelia oboch miest sa stretli na spoločnom zasadnutí Rady mesta Kroměříž a Mestskej rady 
Nitry. Primátori oboch miest podpísali slávnostne dohodu medzi mestami o pokračovaní spolupráce 
v priestoroch Arcibiskupského paláca.  
Oslavy v meste Kroměříž boli spojené s mnohými sprievodnými akciami. V priestoroch Múzea sa 
uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Dagmar Velikej. Na vernisáži autorku predstavila p. Dagmar 
Bojdová. Na vernisáži druhej výstavy grafík jedného z najúspešnejších nitrianskych umelcov – 
akademického maliara Karola Felixa – sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Českej republike, p.Ladislav 
Ballek. Tretia výstava bola venovaná fotografiám prírody Zobora a okolia od amatérskeho fotografa 
Jaroslava Košťála, ktorá bola vystavená v priestoroch Kroměřížskej knižnice.  
Súčasťou nitrianskej kultúrnej misie boli aj členovia DAB v Nitre, ktorí v Dome kultúry v Kroměříži 
odohrali 2 predstavenia z ich repertoáru.  
 
V rámci Dní Kroměŕíža, ktoré sa konali počas celého roku 2003 pri príležitosti 30. výročia podpísania 
partnerskej zmluvy sa dňa 23. októbra 2003  predstavil nitrianskemu publiku spevácky súbor Strednej 
pedagogickej školy v Kroměříži. Koncert sa konal v rámci festivalu „Zbory mestu“ v evanjelickom 
kostole Sv. Ducha v Nitre.   
 
Dňa 2. decembra 2003  pricestovalo na pozvanie Mesta Nitry 12 zástupcov mesta Kroměŕíž 
a zúčastnili sa divadelného predstavenia Adam Šangala v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
Koordinátorka partnerskej spolupráce, p. Katarína Macúchová spolu s vedúcim odboru školstva, 
kultúry, športu a sociálnych veci, p. Milanom Škorecom a špecialistkou pre kultúru, p. Dagmar 
Bojdovou, rokovali o pripravovanom programe podujatí v oboch mestách a možnostiach vzájomnej 
spolupráce pre rok 2004. Za mesto Kroměříž sa rokovania zúčastnili zástupkyňa starostu pre 
partnerské vzťahy, p. Jitka Dvořáková, a vedúci oddelenia pre kultúru, CR a pamiatkovú starostlivosť, 
p. Petr Pálka.  
 
 
 
Krom ěříž, Česká republika 
 
V rámci Dní Kroměříža, ktoré sa konajú počas celého roka pri príležitosti osláv 30. výročia podpísania 
partnerskej zmluvy medzi Kroměřížom a Nitrou sa dňa 3.augusta 2003  predstavil detskému divákovi 
bábkový súbor „Říše loutek Kroměříž“ s rozprávkovým programom „Povídej, paňáco“. Predstavenie sa 
konalo v rámci Kultúrneho leta v Mestskom parku v Nitre.  
 
Dňa 6.augusta 2003  odcestovala na pravidelnú družobnú návštevu do Kroměříža skupina    40-tich 
členov Jednoty dôchodcov v Nitre, kde ju srdečne privítal zástupca primátora a predseda Klubu 
dôchodcov v Kroměříži. Počas návštevy si prezreli skanzen v Rymiciach ako aj pútnicke miesto Svatý 
Hostýn. 
 



Dňa 15. augusta 2003  sa v Kroměřížske knihovne v partnerskom meste Kroměříž konala vernisáž 
putovnej výstavy „Skrytá krása Zobora a okolia“ od nitrianskeho fotografa p. Jaroslava Košťála. Okrem 
samotného autora sa vernisáže zúčastnili poslanec MZ, p. Anton Živčic, vedúci oddelenia kultúry, p. 
Milan Škorec, referent pre kultúru, p. Dagmar Bojdová. Výstava je súčasťou akcií prebiehajúcich 
počas roka v oboch mestách pri príležitosti 30. výročia podpísania prvej partnerskej zmluvy medzi 
mestami.  
 
 
Krom ěříž, Česká republika 
 
Dňa 10. marca 2003 odcestovala delegácia mesta Nitra v zložení: p. Miloš Dovičovič, p. Milan Škorec, 
p. Dagmar Bojdová, p. Katarína Macúchová na pracovnú návštevu partnerského mesta Kroměříž. 
Mestská polícia, ktorá prejavila záujem o výmenu skúseností, bola reprezentovaná zástupcom 
náčelníka p. Silvesterom Nitrym. 
Cieľom rokovaní bolo upresnenie programu Slávnostného stretnutia delegácií miest Nitra          a 
Kroměříž pri príležitosti osláv 30. výročia podpísania partnerskej zmluvy v Kroměříži          a v Nitre. K 
delegácii mesta s a tiež pripojili aj zástupcovia Divadla A. Bagara v Nitre, p. Ján Greššo, p. Oľga 
Beresecká, p. Štefan Ondica. 
 
Pri rokovaniach mesto Kroměříž okrem iného prejavilo záujem o účasť Divadla Andreja Bagara 
s dvomi predstaveniami, Starého divadla Nitra s bábkovým predstavením, ďalej realizáciu výstav p. 
Karola Felixa a p. Dagmar Velikej. Podpísanie zmluvy by sa malo zrealizovať na otváracom koncerte 
v Snemovnej sále Arcibiskupského zámku Kroměříž, na ktorom sa predstaví Virtuosi di Praga 
s „Prodanou nevěstou“. 
Súčasťou programu bola prehliadka Justičnej školy a návšteva Mestskej polície a odovzdanie kníh a 
publikácii miestnej knižnici. 
 
Dňa 21. marca 2003 pricestovali na pozvanie p. Miloša Dovičoviča a p. Jána Grešša, riaditeľa DAB, 7 
zástupcovia mesta Kroměříž a zúčastnili sa divadelného predstavenia Báthoryčka          v Divadle 
Andreja Bagara v Nitre. 
 
Na základe dohovorov počas pracovnej návštevy  v Kroměříži v marci tohto roku a na základe 
pozvania SK Hanácka Slavia Kroměříž pri príležitosti stého výročia založenia futbalu v Kroměříži 
reprezentovalo Mesto Nitra v dňoch 9.-10. mája 2003 na turnaji vo futbale starších žiakov náš FC Nitra 
starší žiaci. Mesto Nitra pri tejto príležitosti zastupoval p. Milan Škorec. 
 
Dňa 21.mája 2003  pricestovala na pravidelnú družobnú návštevu do Nitry skupina 40-tich členov 
Klubu dôchodcov v Kroměříži. Nadviazaná spolupráca s Jednotou dôchodcov sa organizuje 
pravidelne každý rok. Na MsÚ ich privítal p. Jozef Jaršinský. 
 
V dňoch 8.-9. júna 2003 sa pri príležitosti plánovaných osláv 30 .výročia podpísania partnerskej 
zmluvy medzi mestami Kroměříž a Nitra uskutočnilo slávnostné stretnutie delegácií oboch miest, 
ktorým sa oficiálne začali Dni mesta Kroměříž v Nitre. 
V prvý deň svojho pobytu sa delegácia zúčastnila otváracieho koncertu 13. ročníka medzinárodného 
festivalu Musica Sacra, na ktorého programe sa partnerské mesto Kroměříž podieľalo koncertom 
komorného speváckeho hudobného telesa "Moravští Madrigalisté" dňa 12. júna 2003 v kostole Sv. 
Ladislava. 
Dňa 9. júna 2003 dopoludnia sa konalo spoločné zasadnutie Rady mesta Kroměříž a Mestskej rady 
v Nitre. Mesto Kroměříž  predložilo návrh prehlásenia o spolupráci na ďalšie obdobie, ktorá by mala 
byť slávnostne podpísaná pri návšteve oficiálnej delegácie z Nitry v Kroměříži v septembri tohto roku. 
V popoludňajších hodinách sa konala na MsÚ vernisáž fotografií kroměřížskeho fotografa Františka 
Zahradníčka. Oficiálna delegácia z nášho partnerského mesta bola vedená starostom mesta, p. 
Petrom Dvořáčkom. Delegácia ďalej tvorili členovia Rady mesta Kroměříž, tajomník mesta, vedúci 
oddelenia kultúry, p. Peter Pálka a p. František Zahradníček, autor výstavy fotografií Kroměříža. 
 
 
Návšteva Krom ěříža (6.2.2003) 
 
Na I. reprezentačný ples organizovaný Regionálnym združením Dunaj-Váh-Ipeľ v spolupráci s Klubom 
priateľov DAB v Nitre, pod záštitou ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana, bola pozvaná 



primátorom mesta Nitry p. Ferdinandom Vítekom delegácia z partnerského mesta Kroměríž, avšak 
opäť kvôli pracovnej zaneprázdnenosti ich návšteva bola skrátená len na pracovné stretnutie, ktoré sa 
konalo dňa 6.2.2003 v priestoroch NISYS. Za stranu Kroměříž sa rokovania zúčastnili: p. Jitka 
Dvořáková - místostarostka, p. Jiří Jachan - místostarosta, p. Petr Pálka -vedúci oddelenia kultúry a 
CR. Mesto Nitra zastupovali: p. Miloš Dovičovič - viceprimátor, p. Ivona Fraňová - vedúca oddelenia 
NISYS, p. Milan Škorec - vedúci oddelenia kultúry, p. Dagmar Bojdová - pracovníčka oddelenia 
kultúry, p. Katarína Macúchová - koordinátorka partnerskej spolupráce, p. Oľga Beresecká - obchodná 
námestníčka riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre.  Cieľom pracovného stretnutia bolo dohodnutie 
termínov a sprievodných kultúrnych a spoločenských akcií počas osláv               30. výročia od 
podpísania prvej zmluvy o partnerskej spolupráci medzi mestami Kroměříž a Nitra. Slávnostné 
podpísanie znovuobnovenej zmluvy, ktorej návrh predložilo mesto Kroměříž      na rokovaní, sa 
naplánovalo spolu s návštevou oficiálnej delegácie z Nitry v Kroměříži dňa 25.9.2003.  
 
 
 
Krom ěříž, Česká Republika 
 
V dňoch 4. - 6. januára 2002 odcestovali muži z basketbalového klubu Slávia SPU Nitra do Kroměříža, 
kde odohrali 2 zápasy s miestnym klubom. Oba zápasy boli na veľmi vysokej úrovni, pretože český 
tím je prvý v druhej lige a bojuje o postup, ale slovensky tím mu bol rovnocenným súperom. Vo 
víťazstvách sa vystriedali a zároveň sa dohodli, že podobné stretnutie si zopakujú aj v Nitre.  
 
 
Dôchodcovia v Krom ěříži 
 
Dňa 23. augusta 2001 navštívil Klub dôchodcov v Nitre svojich priateľov z Klubu dôchodcov  
v Kroměříži. Tieto vzájomné návštevy sa uskutočňujú už od začiatku partnerskej spolupráce a hoci 
Nitra a Kroměříž už nemajú platnú zmluvu o partnerskej spolupráci, priateľské vzťahy pretrvávajú na 
rôznych úrovniach. Po prijatí na pôde radnice starostom mesta Petrom Sedláčkom a jeho zástupkyňou 
Evou Novákovou, nasledovala prehliadka mesta. Mesto Nitra poskytlo Klubu dôchodcov v Nitre 
finančnú pomoc vo výške 8500 Sk na dopravu.   
 
 
 
Medzinárodný hudobný festival Pontes v Krom ěříži 
 
26. – 28. septembra 2001 prijala pozvanie na medzinárodný hudobný festival Pontes v Kroměříži 
oficiálna delegácia z Nitry v zložení: Zuzana Orgoníková – prednostka Mestského úradu v Nitre 
a vedúci pracovníci Mestského úradu v Nitre Ingrid Vargová, Zoltán Balko, Ján Pánský, Darina 
Keselyová. S členmi rady mesta Kroměříž, výborom Česko – francúzskej spoločnosti a prednostom 
Okresného úradu sa rokovalo ohľadom ďalších možností rozšírenia partnerskej spolupráce: 
návšteva zástupcov mesta Kroměříž na seminári o cyklotrasách, cestovnom ruchu a budovaní 
detských ihrísk, ktorý sa pripravoval s holandským partnerom zo Zoetermeeru v októbri 2001, 
možnosť vystúpenia súboru Moravskí madrigalisti pri akciách v Nitre, 
v roku 2003 uplynie 30 rokov oficiálnej spolupráce medzi mestami a je potrebné v budúcom roku 
pripraviť priebeh osláv. Pani Dvořáková pripraví zoznam možných výmen súborov.  
 


