
5.12.-2004 – delegácia z Krom ěříža na otvorení viano čného meste čka v Nitre 
 
Dňa 5. decembra 2004  pricestovala na pracovnú návštevu delegácia z partnerského 
mesta Kroměříž. Delegáciu tvorili p. Jitka Dvořáková, místostarostka mesta Kroměříž 
a p. Petr Pálka, vedúci odboru kultúry, CR a pamiatkovej starostlivosti mesta 
Kroměříž. Delegácia sa zúčastnila otvorenia Vianočného mestečka v meste Nitra, 
ktoré spolu s kultúrnymi podujatiami má už niekoľkoročnú tradíciu. Predstavitelia 
mesta Kroměříž by chceli podobnú tradíciu vytvoriť aj v ich meste. Na stretnutí s p. 
Ivonou Fraňovou, vedúcou NISYS diskutovali o pripravovanej spoločnej propagácii 
mesta v rámci Regiontour Brno ako aj o možných spoločných projektoch 
v budúcnosti. Večer si delegácia pozrela divadelné predstavenie Kabaret v Divadle 
A. Bagara v Nitre.   
 
 
 
13.9.2004 - Close Harmony Friends v Krom ěříži 
 
Dňa 13. septembra 2004  počas hudobného festivalu „Kroměřížske hudební léto“ 
reprezentovala mesto Nitra hudobná formácia Close Harmony Friends.  
 
 
 
4.7.2004 - Dychová hudba Zdoune čanka v Nitre 
 
Dňa 4. júla 2004  v rámci „Pozdravov z partnerských miest“, ktoré sú súčasťou 
mestských osláv „Nitra, milá Nitra“ sa na Svätoplukovom námestí prezentovalo 
partnerské mesto Kroměříž vystúpením dychovej hudby Zdounečanka.  
 
 
 
14.-16.5.2004 - Volejbalový oddiel ŠK UKF Nitra na turnaji v Krom ěříži 
 
V súlade s plánovanými sprievodnými akciami v minulom roku pri príležitosti osláv 
30. výročia podpísania partnerskej zmluvy medzi oboma mestami a na základe 
pozvania Mesta Kroměříž sa v termíne 14.-16. mája 2004  II. ročník medzinárodného 
turnaja junioriek vo volejbale „O Pohár Města Kroměříž“. Mesto Nitra reprezentoval 
volejbalový oddiel ŠK UKF.  Dievčatá sa vrátili s cenným víťazstvom a pohárom za 
víťazstvo.   
 
 
8.-10.1.2004 - Mesto Nitra spoluvystavovalo s mesto m Krom ěříž na výstave 
Regiontoure v Brne 
 
V tomto roku sa realizoval pilotný projekt spoločnej propagácie partnerských miest na 
výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí.  
8.-10. januára 2004  sa mesto Nitra predstavilo ako spoluvystavovateľ regiónu 
Kroměříž na výstave Regiontour Brno 2004.  
Partnerské mesto Kroměříž sa recipročne v dňoch 15.-18. januára 2004  zúčastnilo 
ako spoluvystavovateľ mesta Nitra na výstave Slovakiatour v Bratislave.  
 



 
9.1.2004 - Delegácia Krom ěříža na 1.reprezenta čnom plese mesta Nitra 
 
Pozvanie na 1. reprezentačný ples Mesta Nitry, konaného dňa 9. januára 2004 ,  
prijali zástupcovia partnerského mesta Kroměříž. Partnerské mesto reprezentovali: 
starosta mesta   p. Petr Dvořáček s manželkou, a p. Petr Pálka s manželkou. Pri 
príležitosti 30. výročia partnerskej spolupráce medzi mestami, primátor mesta Nitry p. 
Ferdinand Vítek na plese slávnostne odovzdal „Ocenenie za dlhodobý rozvoj 
partnerských vzťahov Nitry“, ktorý za mesto Kroměříž prevzal súčasný starosta p. 
Petr Dvořáček  
 


