
21.-25.6.2007 – návšteva členov SSC Naperville v Nitre  
V dňoch 21.-25. júna 2007  pricestovali na návštevu Nitry členovia Sister City 
Commission v Naperville. Návšteva bola organizovaná  v spolupráci s Evanjelickým 
kostolom sv. Ducha v Nitre. Delegáciu prijal na MsÚ v Nitre primátor mesta p. Jozef 
Dvonč. Na stretnutí s p. Ľubicou Lachkou sa dohodli na pokračovaní účasti na 
projekte „Aby ľudia ľudďom pomáhali“, pričom Mesto Naperville v tomto roku 
opätovne podporilo daný projekt kúpou sošky. Navštívili krízové centrum Slniečko 
v Štitároch a pozreli si tiež priestory a stretli sa s ďetmi v novootvorenom centre pre 
týrané deti. Samozrejme neobišli ani Detský domov a domov sociálnych služieb 
v Nitre, a na stretnutí s riaditeľkou domova, p. Vierou Dojčanovou odovzdali finančnú 
zbierku pre deti ako aj množstvo detského šatstva pre bábätká, ktoré nakúpili 
a venovali obyvatelia Naperville.  
Neformálne stretnutie Klubu priateľov Naperville s návštevou z Naperville sa tento 
krát konal netradične v priestoroch Evanjelického kostola, na ktoré prišli priatelia 
a zástupcovia organizácii participujúcich na partnerských projektoch. Stretnutia sa 
zúčastnil oficiálne za Mesto Nitra p. Štefan Štefek, poslanec dlhodobo uvoľnený na 
výkon funkcie a ďalší poslanci MZ v Nitre.  
 
 
September 2007 – podpora projektu Aby ľudia ľuďom pomáhali  
Mesto Naperville sa už po druhý krát zapojilo do projektu Nitrianskej komunitnej 
nadácie pod názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali , v rámci ktorého si zakúpilo 
figúrku zo spoločenskej hry Človeče nehnevaj sa, ktoré v nadživotnej veľkosti 
výtvarne upravili študenti Katedry výtvarnej výchovy UKF Nitra. Všetky figúrky boli 
vystavené počas Divadelnej Nitry na Svätoplukovom námestí a neskôr v obchodnom 
komplexe CENTRO. Výťažok z projektu bude slúžiť na podporu neziskových 
komunitných aktivít zameraných na zlepšenie kvality života na sídliskách 
Nitrianskeho kraja. Figúrky boli slávnostne pokrstené. Meno napervillskej figúrky je 
Miss Bev. (slečna Bev). 
 
 
25.-27.12.2007 – návšteva honorárneho konzula v Nit re  
Počas vianočných sviatkov v termíne 25.-27.decembra 2007  pricestoval na návšteva 
honorárny konzul SR v štáte Illinois, USA, p. Thomas Klimek Ward, ktorý je tiež 
čestným občanom mesta Nitry od roku 2000. Cieľom jeho návštevy je zozbierať 
fotodokumentáciu a články , týkajúce sa vianočných tradícií, ktoré by chcel použiť vo 
svojej pripravovanej knihe o slovenských zvykoch a tradíciách.  
 
 
 


