
Krom ěříž, Česká republika 
Dňa 24. októbra 2005 sa za prítomnosti starostu mesta Kroměříž, p. Petra Dvořáčka jeho 
vicestarostov, p. Petra Sedláčka a p. Olgy Sehnalovej uskutočnila v Dome kultúry 
v Kroměříži vernisáž výstavy obrazov Soni Mrázovej. Mesto Nitra zastupovali p. Mariana 
Záturová, referentka pre kultúru MsÚ v Nitre a p. Katarína Macúchová, referentka pre 
partnerskú spoluprácu. Počas pracovného stretnutia s p. Petrom Pálkom, vedúcim oddelenia 
kultúry, CR a pamiatkovej starostlivosti sme hovorili o aktivitách, ktoré sa uskutočnili 
v tomto roku a zároveň o akciách, ktoré by sme chceli realizovať v oboch mestách v roku 
2006. V júni 2006 mesto Kroměříž organizuje konferenciu Historické záhrady Kroměříž 
2006, na ktorú okrem oficiálnej delegácie pozvali aj odborníka, ktorý by mal vystúpiť so 
svojim príspevkom na danú tému. V tejto súvislosti sme oslovili p. Zoltána Balka, vedúceho 
oddelenia ŽP, MsÚ v Nitre.  
 

 
 
Krom ěříž, Česká republika 
V rámci projektu „Ahoj kamarát“, do ktorého sú zapojené nitrianskej materské školy (MŠ 
Alexyho, MŠ Hospodárska, MŠ Piaristická) navštívili dňa 5. októbra 2005 deti, rodičia 
a pedagógovia týchto škôl svoju partnerskú školu na Kollárovej ulici v partnerskom meste 
Kroměříž. Počas návštevy sa s vedením školy dohovorili na konkrétnych krokoch projektu, 
ktorý spočíva v rozširovaní vedomostí a poznatkov svojho mesta u detí, pestovaniu lásky 
k domovu a k svojmu jazyku cez estetický výchovu a vyjadrenie pocitov, zážitkov. Súčasťou 
projektu je výmena skúseností pri výchove a práce s deťmi.  
 

 
 
 
Krom ěříž, Česká republika 
Na pozvanie partnerského mesta Kroměříž sa dňa 20. septembra 2005  zúčastnili besedy 
o cyklodoprave konanej v rámci Európskeho týždňa mobility zástupcovia nášho mesta, p. Ján 
Panský, vedúci oddelenia dopravy a cestného hospodárstva p. Anna Dírešová, referentka 
uvedeného oddelenia.  
Na besede prezentovali skúsenosti nášho mesta s budovaním cyklistických trás v Nitre, 
informovali o začatej realizácií trás a budúcich plánoch takýchto trás v Nitre.  
Na stretnutí s vedúcim oddelenia dopravy MsÚ v Kroměříži, p. Bohdanom Procházkom si 
vymenili skúsenosti v oblasti budovania cyklotrás a cyklistických chodníkov a diskutovali o 
spôsoboch riešenia problémov v doprave v meste.  
Súčasťou návštevy bola aj krátka obhliadka cyklistických trás a chodníkov v partnerskom 
meste. 
 
 
 
Krom ěříž, 3.-4.7.2005  
Vystúpenie umelcov z Kroměříža počas mestských osláv Nitra, milá Nitra 
Dňa 3. júla 2005 ako súčasť vernisáže výstavy Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku 
počas osláv Nitra milá Nitra vystúpili v nitrianskej synagóge hostia z partnerského mesta 
Kroměříž. Ich pobyt s prehliadkou mesta Nitry zabezpečoval NISYS.  
 
 



 
2.-4.7. 2005 
Účasť delegácie z Kroměříža na slávnostiach Nitra, milá Nitra 
Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila  trojčlenná delegácia, menovite p. Olga 
Sehnalová, vice-starostka, p. Miroslav Karásek, šéfredaktor Zpravodaj města, p. Jana 
Knapková, koordinátorka projektu Zdravé mesto, v termíne 2.-4. júla 2005 mestských osláv 
Nitra, milá Nitra. Oficiálna delegácia z Kroměříža sa spolu s predstaviteľmi mesta Nitra a s 
predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest zúčastnila kultúrnych podujatí 
konaných v rámci mestských slávností v Nitre. Šéfredaktor mestského magazínu, p. Miroslav 
Karásek si na stretnutí v NISYSe vymenil skúsenosti dokumentovania kultúrnych 
a spoločenských udalostí mesta so šéfredaktorkou mesačníka Nitra, p. Ľudmilou Synakovou. 
Zároveň sa dohodli na výmene príspevkov z oboch miest v oboch mestských magazínoch. 
Delegáciu sprevádzal zástupca primátora, p. František Baláž. NISYS pre všetkých účastníkov 
pripravil zaujímavú prehliadku historickej časti Nitry.  
 
 
9.-11.6.2005  
Oficiálna návšteva Kroměříža 
V dňoch 9.-11. júna 2005  sa na pozvanie Mesta Kroměříž zúčastnila na oslavách VI. výročia 
zápisu záhrad a zámku v Kroměříži na Listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
delegácia mesta Nitry.  
Delegáciu viedol zástupca primátora mesta Nitry, p. František Baláž. Ďalšími členmi 
delegácie boli:  p. Eva Hlaváčová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre, p. Dagmar 
Bojdová, vedúca oddelenia kultúry a športu, p. Viera Zaujecová, pracovníčka oddelenia 
kultúry a športu a p. Ľudmila Synaková, šéfredaktorka mesačníka NITRA.  
Delegáciu spolu s predstaviteľmi ďalších partnerských miest Kroměříža oficiálnym obedom 
prijal p. Petr Dvořáček, starosta mesta Kroměříž spolu so svojimi zástupcami.  
Delegácia sa zúčastnila bohatého kultúrneho programu, ktoré mesto Kroměříž pripravilo pre 
obyvateľov mesta. Pri návšteve miestnej knižnice sa stretli s riaditeľkou, p.Šárkou 
Kašpárkovou a s vedúcou úseku služieb, p. Danielou Hebnerovou, ktorá je aj predsedníčkou 
spoločnosti Česko-slovenského priateľstva. Knižnica Kroměřížska má veľké skúsenosti so 
získavaním financií z európskych fondov a okrem knihovníckych služieb sa zameriava aj na 
neziskový sektor na regionálnej úrovni.  
 
 
 
 
26.5.2005 
Klub dôchodcov z Kroměříža na návšteve Nitry 
Dňa 26.mája 2005  pricestovala na pravidelnú družobnú návštevu do Nitry skupina 40-tich 
členov Klubu dôchodcov v Kroměříži. Spolupráca s Jednotou dôchodcov sa organizuje 
pravidelne každý rok. Na MsÚ ich privítal p. František Baláž, zástupca primátora mesta Nitry. 
 
 
 
Krom ěříž 
29.4.-1.5.2005 – Účasť detského speváckeho zboru Dúha na hudobnom 
festivale speváckych zborov „Jaro se otevíra“ v Kro měříži 
V dňoch 29. apríla – 1. mája 2005  sa konal v partnerskom meste Kroměříž 10. 
ročník Medzinárodného putovného hudobného festivalu speváckych zborov „Jaro se 



otevíra“, ktoré sa konalo pod záštitou hejtmana Zlínskeho kraja p. Libora Lukáša a 
starostu mesta Kroměříž          p. Petra Dvořáčka.  
Mesto Nitra reprezentoval detský spevácky zbor Dúha pri ZUŚ J. Rosinského v Nitre. 
Mesto Nitra prispelo na náklady spojené s cestou. Festivalu sa tiež zúčastnili p. 
Ľudmila Bratová        a p. Mariana Krajmerová, referentky pre kultúru a šport, ktoré 
na pracovnom stretnutí               s p. Petrom Palkom, vedúci odboru kultúry, 
cestovného ruchu a pamiatkovej starostlivosti si vymenili skúsenosti pri organizovaní 
podobných kultúrnych podujatí v oboch mestách. 
Detský spevácky súbor DÚHA spestril svojim vystúpením nedeľnú svätú omšu 
v rímsko-katolíckom kostole v Hulíne. 
 
 
 
 
 
KONFERENCIA PARTNERSKÝCH MIEST 
V období  26.-29. apríla 2005  sa v kaštieli Mojmírovce realizoval NISYSom 
spracovaný projekt konferencie partnerských miest na tému „Nové možnosti 
spoločných projektov partnerských miest  v rámci EU“. Projekt bol predložený 
Európskej komisii v Bruseli, ktorá po schválení  vyčlenila grant z programu Town-
twinning na preplatenie 50% celkových nákladov tejto konferencie. Konferencie sa 
zúčastnili okrem Nitry partneri z partnerských miest: České Bud ějovice  a Krom ěříž 
z Českej republiky, Zielona Gora  z Poľska a Zoetermeer  z Holandska.  
 
 
 
Krom ěříž, Česká republika 
28.2.2005 – pracovné stretnutie v Krom ěříži na tému Projekt Zdravé Mesto  
Na základe požiadavky zo strany p. Františka Baláža, zástupcu primátora mesta 
Nitra sa dňa         28. februára 2005  uskutočnilo pracovné stretnutie s partnermi 
v Kroměříži. Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámenie sa s projektom „Zdravé mesto 
Kroměříž“ ako i vzájomná výmena skúseností pri príprave a realizácii projektov 
zameraných na sociálnu problematiku. Pracovného stretnutia s predstaviteľmi mesta 
Kroměříž, zástupkyňou starostu p. Olgou Sehnalovou a koordinátorkou projektu 
Zdravé mesto, p. Máriou Pokornou sa okrem p. Františka Baláža zúčastnili aj p. 
Jozef Weber, poslanec MZ a predseda komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci 
a bytové otázky MZ a p. Anna Šmehilová, referent pre zdravotníctvo a pre 
spoluprácu s neštátnymi subjektmi. Delegácia bola prijatá starostom mesta Kroměříž, 
p. Petrom Dvořáčkom. Výsledkom pracovného stretnutia v Kroměříži bolo okrem 
iného odporučenie zo služobnej cesty primátorovi mesta Nitry, p. Ferdinandovi 
Vítekovi na prehodnotenie organizačného zaradenia referenta pre projekt „Zdravé 
mesto Nitra“ pod prednostu MsÚ, návrhy v rozpočte 2006, ako aj samotné technické 
vybavenie pracoviska pre referenta projektu „Zdravé mesto Nitra“.  
 
 
13.-16.1.2005 –Nitra spolu s Krom ěřížom na Regiontour Brno 2005 
V tomto roku sa realizovalo pokračovanie projekt spoločnej propagácie partnerských 
miest na výstavách cestovného ruchu.  



13. - 16. januára 2005  sa mesto Nitra predstavilo ako spoluvystavovateľ regiónu 
Kroměříž na výstave Regiontour Brno 2005. Avšak recipročná spoločná propagácia 
Kroměřížu na výstave CR v Bratislave sa tohto roku neuskutočnila z dôvodu 
neschválených finančných prostriedkov na výstavy CR.   
 
 
 
 
6.1.2005 – Moravští madrigalisté – Trojkrálový konc ert  
Dňa 6. januára 2005  sa nitrianskemu publiku v Kostole Sv. Ladislava v Nitre 
predstavilo opätovne hudobné komorné teleso „Moravští madrigalisté“ 
z partnerského mesta Kroměříž.  
 


