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ABY MOHLI BYŤ SENIORI DUCHOM MLADÍ

Vytváranie podmienok pre plnohodnotné fungovanie ľudí bez 
rozdielu veku, sociálneho postavenia alebo zdravotného znevýhod-
nenia je jednou z prvoradých úloh samosprávy. Sociálne služby sa 
snažíme každým rokom zlepšovať. Prinášame aktivity a zapájame 
sa do programov tak, aby sme priniesli radosť do života seniorom, 
vylúčeným skupinám aj ľuďom s hendikepom.

Tento rok budeme opäť rozdeľovať peniaze na podporu zdravotne 
znevýhodnených športovcov. Za prostriedky z dotácií mesta si 
budú môcť zdravotne hendikepovaní nakúpiť športové vybavenie, 
náčinie, prenajať športoviská, hradiť výdavky na energie alebo 
cestovné výdaje.

V spolupráci s Novým divadlom sme pre nepočujúcich pripravili 
sériu bezplatných predstavení tlmočených do posunkového jazyka. 
Našou dlhodobou snahou je búrať bariéry, či už fyzické alebo men-
tálne. Mesto Nitra chce byť prístupné pre všetkých bez rozdielu, 
preto považujem za nesmierne dôležité zbližovať rôzne komunity 
a rozdielne vekové skupiny.

Spájanie naprieč generáciami prináša séria bezplatných tvorivých 
dielní pre seniorov a ich vnúčatá, ktoré organizujeme v spolupráci 
s Krajským osvetovým strediskom v Nitre. Seniori sa môžu v spo-
ločnosti detí naučiť maľovať, paličkovať či háčkovať. Som presved-
čený, že spojenie najmladšej a staršej generácie je jednou z ciest, 
aby mohli naši seniori zostať čo najdlhšie duchom mladí.

Pevne verím, že situácia v najbližších mesiacoch nám umožní pri-
nášať kvalitnú službu všetkým generáciám a skupinám obyvateľov. 
Zároveň sa teším na stretnutia s vami, na podnety a zmysluplnú 
spätnú väzbu.

Marek Hattas, 
Primátor mesta Nitra.
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NITRA BUDE 
MAŤ 80 NOVÝCH 
AUTOBUSOV
Mesto vymení celý vozový park. Zmena nastane príchodom 
nového dopravcu v januári budúceho roka.

Henrich Varga
Foto: autor, 
Transdev Morava
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ČASTO KLADENÉ 
OTÁZKY O NOVEJ MHD
Bude nová MHD drahšia?
Nie, nebude. Výška cestov-
ného ostane zachovaná.

Bude mi platiť aktuálna 
čipová karta?
Bezkontaktná čipová karta 
spoločnosti Arriva Nitra 
bude platiť už len na me-
dzimestskú dopravu, nie na 
MHD v Nitre. Nový doprav-
ca bude používať nové, 
modernejšie a bezpečnejšie 
dopravné karty.

Čo sa stane so zvyšným 
kreditom na mojej 
čipovej karte?
O vaše peniaze neprídete. 
Môžete požiadať o vrátenie 
zostatku, ktorý budete mať 
na karte. Nemusíte tak uro-
biť do konca roka. O vráte-
nie bude možné požiadať aj 
po 31. decembri 2021.

Ako si budem môcť 
požiadať o novú 
dopravnú kartu?
O novú dopravnú kar-
tu budete môcť požiadať 
elektronicky alebo osobne 
v kamennej prevádzke novej 
spoločnosti. O presnom 
termíne budeme v dosta-
točnom časovom predstihu 
informovať.

Ako budem môcť 
platiť v novej MHD?
Platiť sa bude dať mobilnou 
aplikáciou, bezkontaktnou 
bankovou kartou, doprav-
nou kartou, cez SMS-ku 
alebo v hotovosti u šoféra. 
Najpraktickejšia bude platba 
kartami alebo mobilnou 
aplikáciou. Cestovné bude 

vždy rovnaké, drahšie bude 
len v prípade, ak si budete 
lístok kupovať najkompliko-
vanejším spôsobom – ho-
tovosťou u vodiča. Nákup 
lístka u vodiča zdržuje celý 
autobus a všetkých cestu-
júcich.

Budem mať 
možnosť využívať 
predplatné lístky?
Áno, predplatné lístky – pol-
ročný, štvrťročný a mesačný 
ostanú zachované. Novinkou 
by mali byť 72 hodinový 
a ročný predplatný lístok, 
to však musia ešte schváliť 
mestskí poslanci.

Ako bude fungovať kúpa 
lístka bankovou kartou?
Platba bankovou kartou 
bude možná na označova-
čoch pri každých dverách, 
okrem dverí vodiča. Zakúpe-
nie lístka bankovou kartou 
prebehne priložením karty 
k označovaču, teda rovnako 
ako doteraz pri jazde s kla-
sickou dopravnou kartou. 
Podmienkou je, aby platobná 
karta mala povolenie na 
bezkontaktné platby, tzn. 
len priložením, bez potreby 
zadávania PIN kódu.

Ako bude fungovať 
mobilná aplikácia?
V aplikácii bude možné sle-
dovať presnú aktuálnu polo-
hu spoja, ako aj predpokla-
daný príchod na zastávku. 
V aplikácii budete mať svoju 
elektronickú peňaženku, 
cez ktorú si budete vedieť 
zakúpiť všetky druhy lístkov. 
Bezplatná mobilná aplikácia 

bude dostupná na stiahnutie 
v Google Play a App Store.

Zmení sa niečo 
v používaní 
dopravnej karty?
Dopravná karta (nazývaná 
tiež aj bezkontaktná čipová 
karta) bude fungovať rov-
nako ako doteraz. Novinkou 
bude dobíjanie kreditu alebo 
nadefinovanie si predplat-
ného časového cestovného 
lístka cez internet, bez 
potreby návštevy kamennej 
prevádzky.

Zmení sa aktuálny 
grafikon?
Aktuálny grafikon bude za-
chovaný. Cestovný poriadok 
je vypracovaný odborníkmi 
v oblasti dopravy, preto 
naň nový dopravca plynulo 
nadviaže.

Pribudnú nové 
linky MHD?
Budeme dopĺňať linky do 
automobilky JLR, nie však 
od 1. januára 2022, ale 
postupne. Predpoklad je po 
prvom štvrťroku.

Budú nové autobusy 
klimatizované?
Samozrejme. Je definované 
rozmedzie teplôt v interiéri 
každého autobusu, ktoré 
musí dopravca dodržať. 
Nemôže nastať situácia, že 
šofér nezapne klimatizáciu, 
lebo by chcel šetriť palivo 
a pod.

Lenka Mareková

Vozidlá pre mesto Nitra 
vyrábajú vo východočeskej 
obci Libchavy. Kontrolné-
ho dňa v závode SOR sa za 
radnicu zúčastnil primátor 
Marek Hattas a jeho zástup-
ca Miloslav Špoták. „Nové 
autobusy vyzerajú výborne, 
ľudia v Nitre sa majú na čo 
tešiť. Spoločnosť vyrába nové 
autobusy pomerne rýchlo. 
Denne sa vyrobí priemerne 
jeden autobus. Tak, ako sme 
sľubovali, všetky autobusy sú 
klimatizované, nízkopodlaž-
né, je v nich wifi a všetky mo-
derné informačné technoló-
gie. Pre zvýšenie bezpečnosti 
sú v nich kamery,“ hovorí 
primátor Hattas.

Prehliadka vo výrobnom 
závode SOR.
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Nové autobusy budú oproti 
starším modelom rovnakej 
značky bezpečnejšie aj vďaka 
novej, robustnejšej konštruk-
cii. Zároveň budú vozidlá 
výrazne šetrnejšie k životné-
mu prostrediu, pretože spĺňa-
jú najprísnejšiu normu Euro 
6. Cestujúci sa môžu tešiť na 
moderný interiér, v ktorom 
bude kvalitný audio-video 
informačný systém, možnosť 
platby kartou či mobilom, ale 
aj detaily ako USB porty na 

nabíjanie smart zariadení.

Podľa slov konateľa spoloč-
nosti SOR Filipa Murgaša je 
pre ich firmu mesto Nitra 
tento rok najväčším klientom. 
„Od svojho vzniku v roku 1991 
vyrobila spoločnosť SOR už 
8 850 autobusov. Sme jedným 
z najdôležitejších dodávate-
ľov na českom a slovenskom 
trhu, pôsobíme v Poľsku, Ne-
mecku, Švajčiarsku, Pobaltí 
a v ďalších krajinách. Máme 

úprimnú radosť, že môžeme 
byť súčasťou novej mestskej 
hromadnej dopravy v meste 
Nitra,“ uviedol Murgaš.

Radim Novák, riaditeľ spo-
ločnosti Transdev Morava 
dodal, že príprava prevádzky 
a prechod personálu od ak-
tuálneho dopravcu k novému 
prebieha podľa plánu a sme-
ruje k nábehu novej služby od 
januára 2022. Nitra vybrala 
nového dopravcu v medzi-

národnom tendri, do ktorého 
sa podarilo prilákať až troch 
uchádzačov. Vďaka bezkon-
kurenčne najlepšej súťaži na 
dopravcu mestskej hromad-
nej dopravy v histórii Sloven-
ska ušetrí mesto Nitra ročne 
1 milión eur, získa autobusy 
s najmodernejším vybavením 
a to všetko pri zachovaní ceny 
lístka na súčasnej úrovni.
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Interiér nových autobusov bude 
moderný a bezpečný.

Interiér kabíny 
pre vodiča.

Zástupcovia mesta Nitra a Transdev Morava.
Všetky autobusy sú nízkopodlažné s vyčlenenými 
zónami pre špeciálne skupiny.
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STOVKY TISÍC EUR 
DO ŠKOLSKÝCH BUDOV
Mesto sa každoročne snaží investovať nemalé prostriedky do 
školských zariadení a zlepšovať tak podmienky pre vzdelávanie detí. 
V tomto čísle sa pozrieme na tie najrozsiahlejšie, ale aj drobnejšie 
investície do škôl, ktoré sme stihli počas leta zrealizovať.

PROBLÉMOV SO ZATEKANÍM SA VĎAKA 
NOVEJ STRECHE NEMUSIA OBÁVAŤ
Základná škola Novozámocká 
začala fungovať ešte v roku 
1959. Majestátnu budovu 
s množstvom priľahlej zelene 
vtedy navštevovalo 450 žiakov. 
Postupom rokov demografická 
krivka klesala a dnes navšte-
vuje školu len 144 detí. Krivka 
počtu nutných opráv mala 
s pribúdajúcim časom pocho-
piteľne opačný smer a nutnos-

ťou bola modernizácia budovy. 
V posledných rokoch už pre-
behla výmena okien a v tomto 
roku prišlo aj k rekonštrukcii 
strechy základnej školy v Dol-
ných Krškanoch. Od jej vzniku 
ide o prvú komplexnú opravu.

Počas našej návštevy sme 
zastihli stavbu v štádiu tesne 
pred položením novej škridle. 

Ale samozrejme nezostalo len 
pri výmene 1 740 m2 krytiny. 
Celková cena 209  290,31 € 
s DPH zahŕňa montáž latova-
nia, fólie, oplechovanie komí-

nov, nainštalovanie protisne-
hových zábran, bleskozvodu 
a samozrejme odkvapový 
systém s odkvapovými rínami 
a zvodmi.

NOVÁ STRECHA NAD HLAVOU 
DETÍ AJ NA ZŠ ŠČASNÉHO
Podobne nákladná a roz-
siahla rekonštrukcia strechy 
prebehla aj v mestskej časti 
Dražovce na Základnej škole 

Ščasného. Výstavba „novej“ 
budovy prebiehala od roku 
1939. Na rozdiel od budovy 
v Krškanoch sa ZŠ v Dra-

Roman Oravec
Foto: autor
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žovciach skladá z viacerých 
samostatných objektov. Re-
konštrukciou strechy prešiel 
hlavný objekt školy, budova 
starej školy aj telocvičňa. 
Začiatok aktuálneho školského 
roka tak 102 detičiek začalo 
v o poznanie krajšej budove. 

Naplánovaná je aj oprava so-
ciálnych zariadení v telocvič-
ni, ale o tom si viac povieme 
v budúcich číslach novín. 
Celková hodnota rekonštruk-
cie bola 193  880,48 € s DPH 
a bola hradená z rozpočtu 
Mesta Nitra.

BASKETBAL SI ZAHRAJÚ 
NA NOVOM POVRCHU
Začiatkom roka 2020 sme 
s objektívom fotoaparátu za-
vítali do vynoveného interiéru 
a exteriéru Základnej a mater-
skej školy Hôrka. Vedenie školy 
vtedy upozornilo, že napriek 
tomu, že sa vynaložili značné 

finančné prostriedky tu zostal 
predsa len jeden tŕň v oku. 
Bolo ním staré dopraskané 
basketbalové ihrisko a pri-
ľahlý asfaltový chodník. Tŕň 
sa podarilo po roku vytiah-
nuť a deti môžu využívať aj 

túto plochu bez toho, aby sa 
učitelia obávali prípadných 
zranení spôsobených nerov-
nosťami. Celková cena opravy 

bola 56  661,42 € s DPH a aj táto 
položka je hradená priamo 
z rozpočtu mesta Nitra.

HAVARIJNÝ STAV V MATERSKEJ 
ŠKOLE BOL ODSTRÁNENÝ
Do Krškán smerovala počas 
leta aj ďalšia investícia. V tom-
to prípade sa v Materskej ško-
le Staromlynská dalo hovoriť 
o havarijnom stave. V škôlke 
sú tak konečne dôstojné 
sociálne zariadenia a detičky 
sa môžu tešiť z krásnych, 

nových šatní. Predmetom re-
konštrukcie boli okrem iného 
maliarske a murárske práce, 
výmena dlažby, či montova-
nie novej elektroinštalácie. 
Výdavky boli v tomto prípade 
10  612,75 € s DPH.

PROBLÉMY SO STUPAČKOU VYRIEŠENÉ

Vynútené opravy zapríčinené 
vekom budov sa nevyhli ani 
Základnej škole Fatranská, 
kde odstraňovali havarijný 
stav stupačky. Po náročných 
búracích prácach boli staré 
liatinové potrubia vymene-
né za nové z PVC materiálu. 

Následne prebehli murárske 
práce, odizolovanie stupa-
čiek, aplikácia keramického 
obkladu, inštalácia zdravo-
techniky a troch umývadiel 
s batériami. Celková suma 
rekonštrukcie bola 11  867,76 € 
vrátane DPH. 
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61%
ĽUDÍ SI MYSLÍ, ŽE VECI V MESTE 
SA MENIA K LEPŠIEMU 

Ukázal to najnovší prieskum, ktorý pre televíziu Nitrička 
urobila agentúra Focus.

Ak by sa voľby konali v júli tohto roka, z reprezentatívnej 
vzorky 1 004 ľudí by za zotrvanie súčasného primátora 
Mareka Hattasa vo funkcii bolo 40%. V roku 2018 získal 
42,3% hlasov. 

 „Až 61% ľudí si myslí, že veci v meste sa menia k lepšiemu. 
Toto číslo nás úprimne teší. Zároveň si uvedomujeme 
oblasti, v ktorých sa musíme zlepšiť. Rozbehnutých máme 
viacero projektov, vďaka ktorým bude život v Nitre zase 
o čosi lepší“, povedal primátor Nitry Marek Hattas. 

Lenka Mareková

MESTO NITRA ZÍSKALO 
ZLATÉ VEDRO ZA ROK 2020

Hodnotenie samospráv v práci s portálom Odkaz pre staros-
tu vyhrala Nitra po prvýkrát. Minulý rok skončila v riešení 
podnetov druhá za Žilinou.

Ocenenie samosprávam 
udeľuje každoročne Inštitút 
pre dobre spravovanú spo-
ločnosť. V minulosti sa Nitra 
umiestňovala mimo prvej 
desiatky. Na popredných 
priečkach sa ocitla prvý krát 
minulý rok, keď skončila 
druhá, tento rok ocenenie 
Zlaté vedro vyhrala. „Ob-
rovská vďaka patrí v prvom 
rade aktívnym obyvateľom, 
ktorí nahlasujú podnety. 
Participácia je medzi našimi 
hodnotami na popredných 
miestach, o to viac ma toto 
vysvedčenie teší. Poďakovať 
by som chcel tiež adminis-
trátorom, poslancom a sa-
mozrejme, našim zamest-
nancom. Pevne verím, že 
do budúcna vyriešime ešte 
viac podnetov a naše mesto 
bude o to čistejšie a krajšie,“ 
uviedol primátor mesta Nitra 
Marek Hattas.

Odkaz pre starostu má na 
Mestskom úrade v Nitre na 
starosti Mária Cok Stei-
nemannová. Podľa jej slov 
je napriek prvému miesto 
stále obrovský priestor na 
zlepšovanie. „Ide hlavne 
o spôsob akým odpovedáme 
občanom na podnety. Ak sa 
nám podarí správne moti-
vovať viac kolegov z úradu 
a mestských firiem, budeme 
v poskytovaní tejto služby 
ešte úspešnejší,“ hovorí Cok 
Steinemannová.

Mesto Nitra v minulom roku 
zaznamenalo na portáli 
Odkaz pre starostu celkovo 
1076 podnetov, vyriešených 
bolo 572. V riešení je 466 
a uzavretých 38 podnetov. 
Nitra dosiahla celkové skóre 
214%, pričom 100% je údaj 
pre hypotetickú priemernú 
samosprávu.

Henrich Varga
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V MŠ V BÝVALÝCH KASÁRŇACH 
SME ZALOŽILI PRE DETI TRÁVNIK
Vrchná časť pôdy v areáli Zo-
borskej materskej školy nebo-
la dostatočne kvalitná pre rast 
trávnika požadovanej kvality. 
Podiel na tom mali aj drobné 
zvyšky stavebnej sute, ktoré 
sa v pôde stále nachádzali od 
výstavby. Preto bolo nutné 
pred výsevom odstrániť vrch-

nú vrstvu zeminy do hĺbky 
15 cm. Pre uľahčenie údržby 
o zelenú plochu bol inštalova-
ný systém s vyše 40 zavla-
žovačmi. Celkové náklady na 
založenie trávnika a závlahy 
v objekte boli 9  852,72  €.
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VEREJNÉ 
PREROKOVANIE 
NÁVRHU 
ÚZEMNÉHO PLÁNU 
ŠINDOLKA I.
Uskutoční sa v stredu 6. 10. 
o 15.00 vo veľkej zasadačke 
MsÚ Nitra.

V termíne od 22. 9. do 
22. 10. 2021 je dokumentácia 
návrhu Územného plánu zóny 
Šindolka I., Nitra vystavená 
na verejné nahliadnutie na 
Mestskom úrade v Nitre - na 
Úradnej tabuli mesta Nitry a na 
Útvare hlavného architekta, 
Štefánikova 60, 4. poschodie 
v pracovných dňoch od 8.00 
hod. do 15.00 hod., (v piatok do 
13.30 hod., v stredu do 16.30 
hod.) a na www.nitra.sk/zo-
braz/obsah/33704.

BEZPLATNÝ ZBER 
ELEKTROODPADU
Služba je bezplatná a je potreb-
né sa na ňu objednať prostred-
níctvom formulára na stránke 
www.zberelektroodpadu.
sk. Odovzdať môžete v sobo-
tu 16. 10. medzi 8.00 a 12.00 
hodinou veľké spotrebiče ako 
chladničky, ohrievače, ventilá-

tory, umývačky riadu, práčky, 
sušičky, mikrovlnky, vysávače 
a pod. Ak tento termín nestih-
nete, využite novembrový 
termín 20. 11. 2021.

NITRANIA 
ODOVZDALI 1 200 L 
KUCHYNSKÉHO 
OLEJA
Prvý zber použitého kuchyn-
ského oleja v Nitre bol úspešný. 
10. a 11. septembra odovzdali 
občania použitý kuchynský 
olej a tuk v sedemnástich 
lokalitách. Dokopy sa vyzbie-
ralo takmer 1 200 litrov oleja 
a tukov. Za odmenu obyva-
teľom odovzdala spoločnosť, 
ktorá zber v Nitra zabezpečuje, 
dokopy 451 litrov octu a 117 lit-
rov nového slnečnicového ole-
ja. Mesto Nitra ďakuje všetkým 
občanom, ktorí sa zapojili.

NITRIANSKI 
OLYMPIJSKÍ 
CHODCI PUTOVALI 
NA MESTSKÝ ÚRAD
Radnicu poctili svojou návšte-
vou aj nitrianski reprezentan-

ti z olympiády v Tokiu Matej 
Tóth, Michal Morvay a ich 
tréner Matej Spišiak.

Matej sa s kariérou športovca 
rozlúčil krásnym 14. miestom 
a Michal na svojom olympij-
skom debute obsadil 41. prieč-
ku. Podmienky na 50 km trati 
v Sappore boli neúprosné, 
ale napriek tomu sa obom 
podarilo dokončiť ich so cťou. 
Hoci chodci spolu s Máriou 
Katerinka Czakovou trénujú 
striedavo v Banskej Bystrici 
a v Nitre, vravia, že vďaka 
rovinatému terénu a spoji-
tej sieti cyklotrás najradšej 
trénujú v meste pod Zoborom. 
Priali by si, aby ďalšie generá-
cie talentov mali čo najlepšie 
podmienky pre šport

NITRA JE 
SÚČASŤOU 
ERASMUS+ 
PROJEKTU 
VZDELÁVANIE PRE 
BUDÚCNOSŤ
Pomáha učiteľom nájsť cestu 
v novej realite vzdelávania 
a využívať výhody digitálnych 
nástrojov.

Učitelia pripravia 21 ukážko-
vých lekcií, vznikne sprievodca 
„Vzdelávanie pre budúcnosť“. 
Obsahovať bude pravidlá, 
tipy a triky ako vzdelávať deti 
pomocou digitálnych nástro-
jov, starať sa a budovať vzťahy, 
rešpektovať potreby detí, 
budovať ich prednosti, rozvíjať 
ich kompetencie a kreativitu.

PODPORUJEME 
KREATIVITU 
A ŠIKOVNOSŤ 
MLADÝCH ĽUDÍ
Na mestskom úrade sa usku-
točnilo odovzdávanie gran-
tových šekov v rámci nového 
grantového programu mesta 
Nitra, Nitrianske komunit-
nej nadácie a Slovenského 
inštitútu mládeže IUVENTA 
s názvom Mladí nitrianski 
filantropi.
Podporu od mesta Nitra 
dostanú neformálne skupiny 
mladých ľudí z 5 základných 
a 4 stredných škôl: Piaristické 
gymnáziu sv. Jozefa Kalazan-
ského, Gymnázium Golianova, 
Stredná zdravotnícka škola, 
SOŠ gastronómie a cestovné-
ho ruchu, Piaristická spojená 
škola, ZŠ s MŠ sv. Gorazda 
v Nitre, ZŠ Kráľa Svätopluka, 
ZŠ Tulipánová a ZŠ Škultétyho. 
Grantistom gratulujeme a že-
láme im úspešnú realizáciu 
projektov.

V NITRE ZAČALA 
CELOMESTSKÁ 
DERATIZÁCIA
Povinnosť deratizovať vlastné 
alebo prenajaté nehnuteľnosti 
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majú všetky fyzické aj práv-
nické osoby v termíne od 27. 9. 
do 26. 11.

Fyzické osoby sú povinné 
deratizovať v pivničných 
priestoroch rodinných do-
mov, v priestoroch pri cho-
voch hospodárskych zvierat, 
na skládkach komunálneho 
a rastlinného odpadu, v okolí 
žúmp a kanalizačných vpustí. 
Právnické osoby a živnostní-
ci sú povinní zabezpečiť vý-
kon pomocou deratizačných 
firiem. Osoby a firmy opráv-
nené na výkon deratizácie 
musia do ukončenia termínu 
celomestskej deratizácie 
zaslať zoznam osôb, pre 
ktoré deratizáciu vykonali na 
Mestsky úrad v Nitre - obor 
komunálnych činnosti a ži-
votného prostredia. Výkon 
deratizácie podlieha kontrole 
Regionálneho úradu pre 
verejne zdravotníctvo.

OBYVATELIA 
BYTOV SI MÔŽU 
VYZDVIHNÚŤ 
VEDIERKA NA 
KUCHYNSKÝ 
ODPAD
Obyvatelia ich dostanú 
bezplatne. Stačí o ne požiadať 
v klientskom centre na 
Mestskom úrade v Nitre.

Nárok na vedierko majú 
občania, ktorí bývajú v by-
tovom dome, majú trvalý 

pobyt v meste Nitra alebo 
sú vlastníkom nehnuteľnosti 
v meste Nitra a majú uhra-
dené poplatky za odpad. 
Každá domácnosť má nárok 
len na jedno vedierko. Obsah 
vedierka potom treba vysypať 
do hnedého kontajnera na 
stojisku nádob na komunálny 
odpad.

MAPA 
TECHNICKÝCH 
PAMIATOK UŽ 
V PREDAJI

Zakúpiť si ju môžete 
v Turistickom informačnom 
centre na pešej zóne. Mapa 
obsahuje 48 zaujímavostí 
priemyselnej architektúry 
s vizuálom od Ondreja 
Gavaldu. Vydali ju Čierne 
diery. Vznik mapy bol 
podporený Mestom Nitra 

a projektom Nitra 2026 – 
Kandidát na Európske hlavné 
mesto kultúry. Dobrým 
príkladom zachovaných 
technických pamiatok 
s novou funkciou patrí galéria 
v transformátorovej stanici 
Trafačka, knižnica v tabakovej 
továrni, škôlka v kasárňach 
či voľnočasové centrum vo 
Vodárni v parku.

MESTO
NITRA 

Meno a priezvisko:                Tel. číslo: 
Ulica:                  Číslo domu:  

  Dňa:               Podpis: 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ KUCHYNSKÉ ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ 
Od 1. januára 2021 platí povinnosť zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
(§ 81 ods. 7 písm. b)  zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov).  
Vedenie Mesta Nitra sa rozhodlo v maximálnej možnej miere podporiť kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu
z domácností, keďže tento spôsob zhodnotenia odpadu je najekologickejší a súčasne aj ekonomicky výhodný. 
Rodinným domom preto mesto ponúka bezplatné pridelenie kompostéra. Ak oň máte záujem, stačí vyplniť a odoslať túto 
návratku. V prípade, že do 1. 11. 2021 nedoručíte mestu túto návratku, budeme to vnímať tak, že máte vlastný kompostér a svoj 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kompostujete. Ak nevlastníte kompostér a máte záujem o bezplatné pridelenie 
záhradného kompostéra, prosím vyplňte nasledovnú žiadosť: 

V prípade, že ste už požiadali tento rok o kompostér prostredníctvom elektronickej alebo papierovej žiadosti, túto žiadosť nevypĺňajte,
každá domácnosť má nárok len na 1 kompostér.   Vyplnenú návratku môžete osobne odovzdať v Klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre 
alebo poslať poštou na adresu: Mestský úrad Nitra, Odbor životného prostredia, Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra, prípadne nám ju môžete 
zaslať elektronicky na e-mail: pavelka@msunitra.sk 
 

ŽIADOSŤ O BEZPLATNÉ PRIDELENIE 
ZÁHRADNÉHO KOMPOSTÉRA
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V NITRE VZNIKAJÚ 
V OPUSTENÝCH PRIESTOROCH 
NOVÉ KULTÚRNE CENTRÁ
Budú slúžiť na organizáciu 
koncertov, predstavení či 
workshopov. Prvé podujatia sa 
v nich uskutočnili aj vďaka tímu 
Nitra 2026.

Bývalé kníhkupectvo na rohu 
ulíc Štefánikova a Radlinského 
či výnimočná Vila K vo funk-
cionalistickom slohu na Kmeť-
kovej ulici. Nitranom dobre 
známe stavby, ktoré boli dlho-
dobo nevyužívané, vstupujú 
do novej éry svojej existencie 
ako kultúrne strediská. Prvé 
podujatia sa v nich odohrali 
aj prispením tímu Nitra 2026, 
stojacim za kandidatúrou Nit-
ry na Európske hlavné mesto 
kultúry roku 2026.

TEMATICKÝ WORKSHOP 
VO VILE K POSTAVIL 
ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
PRED MORÁLNE DILEMY
Ak kráčate po Kmeťkovej ulici 
smerom od Mostnej k láv-
ke, všimnete si ju po pravej 
strane. Nezvyčajná stavba, 
ktorá sa svojím aerodyna-
mickým dizajnom odlišuje od 
ostatných domov na ulici. Vila 
K je jedným z najvýraznejších 
reprezentantov nitrianskeho 
funkcionalizmu. Práve v tomto 
architektonickom štýle bola 
v roku 1932 dokončená vila 
Kollmanovcov, odkiaľ pochá-
dza aj jej názov. Vďaka svojmu 
výnimočnému vyhotoveniu 
bola vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku.

Napriek svojej exkluzivite vila 
dlhé roky zívala prázdnotou. 

Zmena nastala až prostredníc-
tvom projektu VILA KULTURA: 
Adaptácia Vily K na kultúrne 
centrum. Súčasťou projektu 
je nielen jej rekonštrukcia 
a obnova s cieľom vrátiť vilu 
do pôvodného stavu, ale tiež 
organizácia kultúrnych a spo-
ločenských podujatí.

Jednou z počiatočných udalos-
tí, ktoré sa vo Vile K odohrali 
počas septembra, bol work-
shop pre deti základných škôl 
s tematikou 80. výročia prijatia 
Židovského kódexu. Organi-
zátorom workshopu bol tím 
Nitra 2026, ktorý pripravuje 
kultúrne aktivity pre obča-
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nov v rámci kandidatúry na 
Európske hlavné mesto kultúry 
2026. V spolupráci s nezisko-
vou organizáciou Post Bellum 
si mohli žiaci prostredníctvom 
zaujímavých interaktívnych 
aktivít vyskúšať, akým problé-
mom čelili Židia počas obdobia 
2. svetovej vojny.

V jednej z hier boli žiaci 
rozdelení do politických strán 
a simulovaným hlasovaním 
dobového slovenského par-
lamentu mali rozhodnúť, či 
prijmú židovských utečencov. 
V ďalšej hre boli postavení pred 
morálne dilemy, ktoré museli 
slovenskí Židia vyriešiť, aby 
zachránili život sebe a svojej 
rodine. Mnohé z aktivít boli 
založené na reálnych osudoch 
slovenských Židov.

Keďže vo Vile K stále prebieha 
rekonštrukcia, ponuka podujatí 
je zatiaľ obmedzená. Viac infor-
mácií o dianí vo vile nájdete na 
stránke www.vilak.sk

NOVOOTVORENÝ BOD.K7  
PRINIESOL KULTÚRU 
PRIAMO NA PEŠIU ZÓNU
Ďalšou výstavnou skriňou 
nitrianskeho funkcionalizmu je 
známy priestor na rohu Rad-
linského a Štefánikovej, ktoré-
ho prízemie poznajú Nitranča-
nia predovšetkým ako bývalé 
kníhkupectvo. Budova však 
bola postavená v roku 1933 
ako sídlo banky a túto funkciu 
spĺňala aj počas socializmu, až 
kým sa z nej nestala pobočka 
Tuzexu. Po poslednom nájom-
níkovi v podobe kníhkupectva 
bol priestor vyprázdnený.

Výhodnú polohu budovy neďa-
leko Svätoplukovho námestia 
využila Asociácia Divadelná 
Nitra, ktorej niektorí členovia 
pôsobia tiež v tíme Nitra 2026. 
Okrem svojho nového sídla sa 
rozhodla v priestore vybudo-
vať nové centrum pre kultúru, 
kreatívu a komunitu s názvom 
bod.K7, pomenované podľa 
oficiálnej adresy - Štefániko-
va 7. Priestor, podobne ako 

Vila K, prechádza kompletnou 
rekonštrukciou.

V utorok 14. 9. sa konalo oficiál-
ne otvorenie bodu.K7., otvárací 
rituál vzal do rúk samotný pri-
mátor Marek Hattas. Nasledo-
val koncert nitrianskej skupiny 
LUVVER priamo na pešej zóne. 
Súbežne s koncertom prebie-
hala komentovaná prehliadka 
čiastočne zrekonštruované-
ho priestoru, ktorý okrem 
kultúrnych podujatí bude 
slúžiť aj ako zdieľaný pracovný 
priestor, tzv. open space, či na 
organizáciu rozličných dielní 
a workshopov.

Novinky ohľadom podujatí 
v bode.K7 môžete sledovať na 
webe www.bodk7.sk

A ČO ĎALEJ 
S NITRIANSKOU 
KULTÚROU?
Ďalšie plánované centrum kul-
túry a kreatívneho priemyslu 
bude sídliť v zrekonštruo-
vanej budove niekdajšieho 
Kina Palace a vo vynovených 
kasárňach pod Zoborom pod 
hlavičkou Kreatívne Centrum 
Nitra. Vo všeobecnosti môže-
me s radosťou skonštatovať, že 
kultúrne vody v Nitre sa dali 

do pohybu: rozšírila sa nielen 
ponuka podujatí, ale i miesta, 
kam môžu Nitrania vyraziť za 
kultúrou.

Ďalším dôležitým impulzom 
pre nitriansku kultúru by 
mohla byť úspešná kandida-
túra Nitry na Európske hlavné 
mesto kultúry roku 2026, 
ktorá bude vyhodnotená už 
v decembri.

Tomáš Billik, 
marketing a PR Nitra 2026
foto: autor, Miloš Štefanka, 

Henrich  Mišovič
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VÝBUCH PLYNU NA KLOKOČINE 
BOL NAŠŤASTIE VOPRED 
OHLÁSENÝ NÁCVIK HASIČOV
Po tragédii v Prešove sa zvýšila pozornosť na 
bezpečnosť panelákov aj v Nitre.

Pred necelými dvoma rokmi 
zasiahla celé Slovensko tragé-
dia v Prešove. Na Mukačevskej 
ulici vybuchol plyn na devia-
tom poschodí dvanásťposcho-
dového paneláku a následne 
začali horieť všetky štyri 
horné poschodia. Ľudia uviazli 
v spodných podlažiach bytov-
ky kvôli zničenému schodisku, 
museli byť evakuovaní hasič-
mi pomocou výškovej techni-
ky. Pri výbuchu zomrelo 7 ľudí, 
jedna osoba zostala nezvestná, 
40 ľudí sa zranilo.

Aj táto tragédia zvýšila potre-
bu rozšíriť taktické cvičenia 
hasičov nácvikmi podobnej 
situácie, audity hasičskej 
techniky, ale aj potrebu vzde-
lávania samotných obyvateľov 
panelákov pri hasení požiaru 
a kontroly protipožiarnych 
opatrení v panelákoch.

V letných mesiacoch vykona-
li hasiči audity nástupných 
plôch pre hasičskú techniku 
v celom Nitrianskom kraji. 
V okrese Nitra sa nachádzajú 
dva kusy výškovej techniky 
s plošinou, ktoré dosiahnu do 
13. poschodia, a dva rebríky 
bez plošiny.

Na nitrianskom sídlisku 
Klokočina nacvičovali hasi-
či zásah po výbuchu plynu. 
O nácviku hasičov z piatich 
okresov Nitrianskeho kraja 
boli obyvatelia paneláku vo-
pred informovaní. Hasiči mali 
za úlohu vyslobodiť uviaznuté 
osoby pomocou výškovej 
techniky, kvôli autentickosti sa 

použil aj diskotékový generá-
tor plynu.

Problémom nielen v Nitre je 
aj prístup hasičskej techniky 
k paneláku. Mnohí z nás si 
neuvedomujú, že nezodpoved-
ným parkovaním auta vo ve-
černých a nočných hodinách – 
čo najbližšie k svojmu bytu, 
možeme zablokovať prístup 
hasičov napríklad pri nepred-
vídateľných požiaroch v noč-
ných hodinách – blesk, výbuch 
plynu, skrat elektrospotrebiča 

a iné… Svojim ľahkovážnym 
správaním ohrozujeme nielen 
seba, ale aj svojich blízkych, 
susedov.

Najčastejšími nedostatkami 
pri protipožiarnych kon-
trolách sú stavebné úpravy 
majiteľov bytov bez schvá-
lenia príslušných inštitúcií, 
zatarasené únikové vchody 
a spoločné priestory v pane-
lákoch bicyklami, pokazenými 
elektrospotrebičmi, vyrade-
ným nábytkom.

Mnoho obyvateľov ani nevie, 
kde sú únikové východy, 
požiarne dvere, zámky na 
hydrantoch sú často zhrdzave-
né alebo zamknuté tak, že pri 
vzniku požiaru sa pre krátkosť 
času nepodarí k hasiacemu 
prístroju ani dostať včas. 
A ruku na srdce, vedeli by ste 
použiť hasiaci prístroj, ak sa 
k nemu konečne dostanete?

Počet požiarov v bytových 
domov sa pohybuje v prie-
mere okolo 10  000, je to veľa 
alebo málo? Hlavné je to, či 
ide o majetkovú ujmu, ktorá 
zásadne zasiahne do života 
rodiny ale pri zraneniach, ne-
dajbože stratách na životoch je 
tragédia nevyčísliteľná a naše 
trápenie nezmierni žiadna 
poistka.

Je v záujme všetkých obyva-
teľov paneláku, aby sa pravi-
delne zúčastňovali domových 
schôdzí, na ktorých by si 
aspoločne mohli nacvičiť zaha-
senie požiaru, objaviť únikové 
východy a spoločne upratať 
spoločné priestory. Využite 
veľkokapacitné kontajnery 
počas jesenného upratovania 
a navrhnite susedom spoločnú 
brigádu. Skrášlite si životné 
prostredie, ale hlavne vytvorí-
te bezpečnejší domov pre vás 
aj vašich susedov.

Zodpovedný a uvedomelý 
prístup každého obyvateľa 
bytového domu môže výraz-
nou mierou prispieť k zníženiu 
rizika vzniku požiaru v byto-
vom dome.

Timea Galová
Foto: archív KRHZ v Nitre

Najčastejšou príčinou vzniku požiaru v bytových domoch za 
roky 2006-2018 bola nesprávna obsluha tepelného spotrebi-
ča pri varení, na druhom mieste fajčenie. Už od malička tre-
ba našim deťom vtĺkať do hlavy, aby pred odchodom z domu 
skontrolovali plyn, elektrické spotrebiče treba vytiahnuť zo 
zástrčky… Koľkí z  nás sa vrátili po pár metroch naspäť do 
domu, lebo si neboli istí, či vytiahli žehličku z elektriky.
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ZÁVER KULTÚRNEHO LETA SA 
NIESOL V BRAZÍLSKOM ŠTÝLE
Viac ako 150 účinkujúcich zaplavilo 10. a 11. septembra 
Svätoplukovo námestie farbami, energiou, úsmevom, 
hudbou, tancom i športom. Campana fest trval dva 
dni. Zorganizoval ho bubenícky orchester Campana 
Batucada v spolupráci s mestom Nitra.

Návštevníkov na námestie 
prilákali zvučné mená ako 
legendárny Vidiek, veteráni 
slovenského hip hopu Vec 
a Škrupo, charizmatický Pe-
ter Adamov & BonBon Band, 
či domáca latino diva Domi-
nika Titková. Vyvrcholením 
hudobného programu bolo 
vystúpenie Campana Batu-
cada s folklórnym súborom 
Kolovrat, ktoré prepojilo bra-
zílske bubny so slovenským 
folklórom.

Potešili sa aj detskí diváci, 
ktorých na námestie prilá-
kalo vystúpenie televíznej 
dvojice Sníček a Dúhalka, či 
interaktívna cirkusová show 
Stana Mečiara.

Lenka Mareková
Foto: Juraj Valkovič

Bubnový workshop Bubnuje-
me spolu bez rozdielu.

Brazílsky veľvyslanec Jeho Excelencia Eduardo Gradilone, 
riaditeľ festivalu a zakladateľ Campana Batucada Igor Holka 
a primátor Nitry Marek Hattas.

Na promenáde mohli 
návštevníci stretnúť známe 
televízne postavičky Mirror 
Family, živé sochy Big 
Names, lego panáčikov 
i choduliarov.
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CYKLISTOV ČAKALI RAŇAJKY
V rámci Európskeho týždňa 
mobility mesto Nitra a občian-
ske združenie Rozbicyklujme 
Nitru! pripravili pre cyklistov 
cykloraňajky.

Pri rannom presune do práce 
si cyklisti mohli urobiť krátku 
prestávku a osviežiť sa. Raňaj-
ky ich čakali na troch frek-
ventovaných stanovištiach: 
Univerzitný most, obchodný 
dom Prior a Chrenovský most.

Cieľom aktivity bolo upriamiť 
pozornosť verejnosti na mož-
nosť využívania bicykla ako 
alternatívnej formy dopravy 
a tiež poukázať na fakt, že 
bicykel ako dopravný pro-
striedok poskytuje množstvo 
výhod - prispieva k zlepšeniu 
životného prostredia a do-
pravnej situácie v meste.

Text a foto: Lenka Mareková

SÉRIA DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ 
PRE NEPOČUJÚCICH DIVÁKOV

Mesto Nitra deklarovalo am-
bíciu byť prístupným pre všet-
kých bez rozdielu. V spoluprá-
ci s Novým divadlom mesto 
pripravilo sériu divadelných 
predstavení Počúvaj divadlo 
očami, ktoré boli tlmočené do 
posunkového jazyka.

„Prvýkrát sme u nás privítali 
aj nepočujúcich divákov a bola 
to pre nás česť,“ hovorí dra-
maturgička Nového divadla 
Veronika Gabčíková. Aktivity 
tohto druhu vytvárajú priestor 

pre zbližovanie sa rôznych 
komunít i rôznych vekových 
skupín.

Prvé predstavenie Cisárove 
nové šaty tlmočila Barbora 
Randušková z organizácie 
Myslím - centrum kultúry 
Nepočujúcich.

Lenka Mareková
Foto: Andrea Oravcová

ZAČAL SA 30. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU 
DIVADELNÁ NITRA 

Od 1. do 6. októbra ponúkne 
divadlo, diskusie, koncerty, 
program pre deti a mladých, 
standupy či komentované 
prehliadky.

Témou sú „presahy / tran-
scendencies“. „V hlavnom 
programe uvedieme desať 

progresívnych a význam-
ných inscenácií. Ich výber je 
rôznorodý, avšak každé dielo 
v sebe nesie zakódovanú tému 
presahov, i keď každý sa na ňu 
pozerá z iného zorného uhla,“ 
hovorí riaditeľka festivalu 
Darina Kárová.

Divadelnú Nitru otvorila jedna 
z najsilnejších inscenácií Slo-
venského národného divadla 
za ostatné roky – Vojna a mier 
v réžii Mariána Amslera.

Podrobný program nájdete na 
www.nitrafest.sk
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ROZHOVOR

CHCEL SOM 
SVOJIM RODÁKOM 
DOPRIAŤ 
POCIT ENERGIE 
A OSLAVY 
ZO ŽIVOTA

Rodený Nitran Igor Holka sa stal priekopníkom brazílskych 
rytmov na Slovensku. Je zakladateľom a lídrom prvej školy 
samby na Slovensku Campana Batucada - najväčšieho 
slovenského bubeníckeho orchestra a tiež zakladateľom 
skupiny Afro Campana – vôbec prvého interpreta 
západoafrických rytmov na Slovensku. Svoj život zasvätil 
hudbe. Verí, že hudba ľudí spája a preto od roku 2012 
realizuje projekt Bubnujeme spolu bez rozdielu. Každoročne 
organizuje v spolupráci s mestom Campana fest, ktorý dáva 
bodku za kultúrnym letom v našom meste.
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Ako ste sa dostali 
k bubnovaniu?

Na strednej škole sme založili 
skupinu. Podelili sa nástroje 
a mne zostali bubny.

Čiže bubnujete, lebo ste 
boli pomalý? (smiech)

Áno (smiech). Dnes by som 
bol však spokojný, lebo na bu-
beníkov idú dievčatá (smiech). 
S bubnami som začal dosť 
neskoro, na gymnáziu. Po 
skončení som išiel na ľudové 
konzervatórium, ďalej na 
konzervatórium a potom 
som začal cestovať - Afrika, 
Uruguaj, Brazília… To boli 
pre mňa veľmi dôležité cesty, 
pretože na Slovensku som ne-
mal možnosti sa učiť. Neboli 
tu učitelia. Aj brazílske bubny 
som na Slovensko priniesol ja.

Ako ste prišli na to, že 
sa chcete venovať práve 
africkým bubnom?

Na konzervatóriu som hral 
v big bande na perkusie. Pô-
vod, tak ako aj v živote člove-
ka, tak aj v hudbe, je Afrika. Či 
už to je džezová hudba, mo-

derná alebo hip hop, rap ale-
bo latinsko-americká hudba. 
Porozumieť africkej hudbe, jej 
rytmike, je pre perkusionistu 
veľmi dobré. Zrazu začne 
chápať ako sa africká hudba 
začne historicky objavovať 
vo všetkých ďalších žánroch. 
Preto som začal robiť afric-
kú hudbu a založil som Afro 
Campana, čo je prvý interpret 
západoafrických rytmov na 
Slovensku.

Kedy sa k tomu pridali 
brazílske bubny?

Chcel som ísť ďalej. Chcel som 
mať veľký bubnový orchester, 
s bubeníkmi, tanečníkmi, 
energiou. Jednou z mož-
ností bol sambový bubnový 
orchester. Začal som to teda 
študovať a v roku 2007 som 
išiel prvýkrát do Uruguaja 
a do Brazílie, navštevoval som 
rôzne workshopy v Európe. 
Učil som sa od majstrov, 
nabral nejaké kontakty a išiel 
som potom znova do Brazílie 
v roku 2011. Ako prvý Slovák 
som vystupoval na karnevale 
v Salvadore da Bahia v rámci 
projektu Bubny sveta.

Okrem bubnovaniu 
v profesionálnych 
zoskupeniach sa venujete 
aj výučbe, vediete kurzy 
a intenzívne pracujete aj 
s vylúčenými skupinami. 
Prečo ste sa rozhodli 
prepojiť bubnovanie so 
sociálnou prácou?

Bubnovanie považujem za 
svoje poslanie. Tak ako v Bra-
zílii, keď je okolo skupiny 
rozličná komunita ľudí, tak 
muzikanti, ktorí si to môžu 
dovoliť, pomáhajú ostatným. 
Toto je pre mňa dôležité už 
od začiatku mojej dospelosti, 
kedy som robil s občianskym 
združením rekreačné pobyty 
pre deti z detských domovov 
a zo sociálne slabších rodín. 
Keď som ako hudobník dospel 
a dozrel do určitého bodu, 
spojil som hudbu a svoje 
sociálne cítenie a v roku 
2012 som založil občianske 
združenie Bubnová show. 
Dávam tým deťom všetko, čo 
môžem - vedomosti a skú-
senosti, hudobné nástroje, 
beriem ich vystupovať a som 
rád, keď niektoré deti pri mne 
aj dospejú.

O vašom projekte som sa 
dočítala jednu definíciu a to, 
že zbližuje deti a mládež 
s odlišným sociálnym 
a spoločenským zázemím. 
Ako to teda funguje v praxi?

Tak, ako som kedysi robil 
rekreácie, kde som spájal deti 
z detských domov s deťmi 
z rodín, tak isto fungujem aj 
teraz. Deti, ktoré prídu na 
moje kurzy z nejakej komu-
nity, stretnú deti z rodín, 
dospelých ľudí, mojich bube-
níkov, takže sú konfrontovaní 
s ich skúsenosťami, názormi, 
životmi. Je úplne jedno, odkiaľ 
človek je, z akého prostredia.

Spomeniete si na príbeh 
niektorého z detí, ktorému 
sa vďaka bubnovaniu 
napríklad zmenil život?

To je ťažké. Takýto príbeh bo-
hužiaľ nemám. Stále sa však 
snažím ďalej. Dávam im všet-
ko, ale to, kde človek vyrastá, 
ho strašne silno ovplyvňuje. 
Buď nemajú disciplínu, vzory, 
zázemie alebo podporu. Veľa 
z nich to prestane robiť práve 
pre toto.
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Čo je potom vašou 
motiváciou?

Raz som si čítal jeden príbeh, 
kde muž po búrke stále hádzal 
hviezdice do mora, ktoré boli 
vyplavené. Druhý človek sa ho 
opýtal, prečo to robí, všetky ich 
aj tak nezachráni, lebo je ich 
strašne veľa. A on povedal - ale 
táto jedna bude žiť a tú jednu 
hodil späť do mora. Ja si mys-
lím, že takto to má fungovať aj 
v spoločnosti. Chcem, aby deti 
mali záujmy, pretože, keď sa 
ničomu nevenujú, je z toho iba 
zlota. A ja im chcem ponúknuť 
možnosti. Pre mladého človeka 
je veľmi dôležité niekam patriť.

A aké má dieťa možnosti, ak 
ho bubnovanie začne baviť?

Ak dieťa chce, dám mu 
možnosť prísť na skúšku, kde 
cvičím s elitnou zostavou 
Campana Batucada a môže na 
sebe pracovať. Motiváciou je, 
že môže chodiť na vystúpenia, 
cestovať nielen po Slovensku. 
Tých zážitkov tam je množstvo. 
Ak dieťa nemá disciplínu alebo 
pevnú vôľu, tak ja mu ener-
giu dám a tlačím ho. Nič za to 
nedostávam.

Fungujete teda tak, že 
prídete do domova, urobíte 
bubnovačku a ak deti chcú, 
môžu k vám chodiť na kurzy?

Áno. Ponúkam kurzy hlavne 
detským domovom. Som ochot-
ný prísť a urobiť im bubnovačku 
a potom, ak deti chcú, môžu 
chodiť ku mne do klubu na 
kurzy. Samozrejme bezplatne. 
Dostanú bubny a môžu chodiť 
pravidelne. Častokrát to však 
stroskotá na tom, že deti nema-
jú ako za mnou prísť do klubu.

Čo by podľa vás 
pomohlo systému?

Vnímam to tak, že buď nemajú 
prostriedky alebo možnosti 
ako deti prepraviť za mnou. 
Pomohlo by vyčleniť financie na 
auto, na zamestnanca, ktorý ich 
bude voziť. Zabezpečiť nejako 
ten nadčas, ktorý človek pre tie 
deti urobí.

S akými skupinami, 
komunitami, okrem detí 
z detských domovov 
ešte robíte?

Robím napríklad aj s deťmi 
z Borovej. Majú blízko, len 

zbehnú peši. Často ich vozím aj 
na kurzy napríklad na Hide-
park. Pomôžu mi nakladať 
a vykladať bubny, pripraviť 
kurz. A večer ich vezmem 
domov. Tiež ich napríklad 
na svoje náklady beriem na 
vystúpenia.

V súčasnosti participujete 
aj na projekte mesta Nitra 
OnStage, ktorý aplikuje 
unikátne metódy využitia 
hudby pre integráciu 
študentov zo sociálne 
vylúčených oblastí.

Áno, bol som pozvaný na mest-
ský úrad ako jeden z ľudí, ktorý 
v Nitre pracuje s touto komuni-
tou a s jej začleňovaním. Robím 
to už v podstate roky. Verím že 
si vzájomne pomôžeme.

Okrem tejto spolupráce 
organizujete s mestom aj 
Campana fest, ktorý býva 
na Svätoplukovom námestí. 
Prečo ste sa rozhodli ísť 
do spolupráce s mestom 
a prečo organizujete 
festival úplne zadarmo?

To je veľmi jednoduchá odpo-
veď. V Nitre som sa narodil, 

v Nitre žijem, vyrástol som 
tu, tvorím tu a Nitra je "moje 
mesto". Keď sa chcem od-
prezentovať a ukázať moju 
celoživotnú cestu mojim 
kamarátom a hosťom, tak to 
bude "moje mesto". Keby som 
chcel, tak ten festival ponúk-
nem celý napríklad ako nejaké 
podujatie alebo karneval. My 
to však chceme robiť v Nitre, 
pretože tu žijem a chcem do 
Nitry pozvať mojich kamarátov 
a hostí, ktorých som na cestách 
stretol. Je teda prirodzené, že 
keď dávame program a ide-
me to robiť na námestí úplne 
zadarmo, tak potrebujeme 
partnera. A v prvom rade to je 
pre mňa samospráva, ktorá by 
mala pomôcť. Bez jej pomoci by 
to bolo veľmi ťažké. Na druhej 
strane zasa šetrím obrovské 
prostriedky pre mesto, pretože 
sme dokázali spraviť nádher-
ný festival, kde by účinkujúci 
stáli oveľa oveľa viac. Ako moji 
priatelia účinkujú bez nároku 
na honorár.

Lenka Mareková
Foto: Miloš Štefanka, 

archív Igora Holku
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HARMONOGRAM JESENNÉHO 
UPRATOVANIA V. - VII. TURNUS

INŠTRUKCIE PRE 
OBYVATEĽOV
1. Kontajner bude na sta-

novište dovezený o 12:00 
a odvezený o 20:00.

2. Počas dňa bude kontajner 
podľa potreby niekoľkokrát 
odvezený.

3. Ak občan nestihne vyniesť 
odpad v deň zberu v jeho 
najbližšom stanovišti, 
môže tak urobiť počas 
týždňa vo svojom VMČ, 
pričom vzdialenosť 
stanovišťa bude aj tak 
prijateľná.

4. Do veľkoobjemových kon-
tajnerov ukladajte hlavne 
veľkorozmerný komunálny 
odpad /rozobraté skrine, 
stoly, WC misy, atď/.

5. Žiadame obyvateľov, aby 
do kontajnerov neukladali 
organický odpad /konáre, 
drevo, lístie atď./ a OEEZ /
elektrozariadenia - televí-
zory, chladničky a pod./

6. Skrine, rôzne krabice a iné 
rozmerovo veľké odpady 
žiadame rozobrať a ná-
sledne uložiť do veľkoobje-
mového kontajnera.

7. Väčšie množstvá komunál-
neho odpadu môžete ulo-
žiť po predložení občian-
skeho preukazu, ak máte 
trvalé bydlisko v Nitre 
alebo dokladu o zaplatení 
poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady v Nitre bezplatne 
na zberných dvoroch 
v meste.

8. Stavebnú suť možno 
v zmysle platnej legisla-
tívy uložiť na zberných 
dvoroch za poplatok 0,05 € 
za 1 kg.

viac informácií na www.nks.sk
Viac info - Nitrianske komunálne služby telefón: 037/ 6516 210, 0902 999 555

CHRENOVÁ II

PONDELOK 18. 10. 2021
1. Lesná ul. medzi 1 - 2
2. Lipová 10
3. Tr.A. Hlinku 32
4. Výstavná 29 – 35
5. Výstavná 39
6. Javorová

UTOROK 19. 10. 2021
7. Lúčna
8. Dlhá 12
9. Kozmonautov 12
10. Výstavná 7 – 9 za dom
11. Brezová

CHRENOVÁ IV

STREDA 20. 10. 2021
1. Gorazdova x Fándlyho
2. Levická (200 m od zást. MHD)
3. Fándlyho x Beniakova
4. Pri strelnici x Bohúňova

ŠTVRTOK 21. 10. 2021
5. Hečkova x Pod vinohradmi
6. Za humnami 50
7. Ďurčanského x Biringerová
8. Dlhá x Sadová

PIATOK 22. 10. 2021
9. Doležalova x Vašinova
10. Malíkova x Chrenovská
11. Kvetná 20 pred garáž
12. Dlhá č. 9

KLOKOČINA III

PONDELOK 25. 10. 2021
1. Petzwalova x Jedlíkova
2. Jedlíkova x Kmeťova
3. Golianova 62 – slepá ul. 4. 

Nedbalova – bývalá ZŠ

5. Škultétyho medzi 3 a 5
6. Petzwalova 60

UTOROK 26. 10. 2021
7. Novomeského 10
8. Novomeského 27
9. Novomeského 55
10. Baničova 1 – trávnatá plocha
11. Petzwalova 44
12. Pramenistá x Rybničná

ČERMÁŇ

STREDA 27. 10. 2021
1. Priechodná x Golianova
2. J. Mrvu x Hurbanova
3. Ľ. Čuláka x M. Š. Trnavského
4. Červeňova x Galbavého
5. Hlboká x Potravinárska

ŠTVRTOK 28. 10. 2021
6. Čulenova 15 x Michala 

Lukniša
7. Dolnočermánska x Tehelná
8. Tehelná 90
9. Hlboká 41
10. Hattalova x Tajovského x 

Hanulova
11. Hlboká 63

PIATOK 29. 10. 2021
12. Tajovského x Červeňova
13. Bottova x Južná
14. Slnečná x Urbánková x 

Kavcová
15. Kostolná x Priechodná
16. Voľná plocha nad Maticou 

slovenskou
17. Železničiarska oproti č. 32

CHRENOVÁ I

PONDELOK 1. 11. 2021
1. Tr. A. Hlinku 3

2. Tr. A. Hlinku 25
3. Lomnická – záhradkárska 

osada
4. Ľ. Okánika k Pekárni BELLO

UTOROK 2. 11. 2021
5. Nábrežie mládeže plocha 

pred MŠ
6. Nábr. mládeže 

k energobloku – Skauting
7. Ľ. Okánika 4 - k materskej 

škole

CHRENOVÁ III

STREDA 3. 11. 2021
1. Tríbečská 3 pred dom p. 

Matúšku tel. 0948/ 400 830
2. Vihorlatská 4
3. Ďumbierska 1
4. Sitnianska 3

ŠTVRTOK 4. 11. 2021
5. Karpatská x Bajkalská x 

Dlhá
6. Štiavnická 20
7. Kremnická 11
8. Štiavnická 8 ku kotolni

PIATOK 5. 11. 2021
8. Ždiarska 11
9. Ďumbierska – pred tenisové 

kurty
10. Dlhá 76
11. Dlhá 54
12. Spišská

Mestská časť Turnus Termín VMČ

Chrenová II a IV V. 18. 10.–22. 10. 2021 VMČ 7
Klokočina III, Čermáň VI. 25. 10.–29. 10. 2021 VMČ 4, 3
Chrenová I - III VII. 1. 11.–5. 11. 2021 VMČ 7
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TÍM HATTAS
Tenisová Akadémia

Mesto. Súkromný investor. Dvaja nadšení tréneri. Toto spojenie 
prináša prvý výsledok.

Už sú to takmer dva roky odkedy prebehli prvé nesmelé roz-
hovory ohľadom Tenisovej Akadémie Skalka. Dnes, po dvoch 
rokoch, sa vízia stáva skutočnosťou.

Posledný rok radnica, Tím Hattas a ľudia za tenisovou akadé-
miou intenzívne pracovali na tom, aby tento projekt vznikol 
v rámci areálu ZŠ Tulipánová.

V jej areáli na starých kurtoch vznikne moderná tenisová aka-
démia s patričným zázemím a kvalitným vybavením vrátane 
nových kurtov. Tento projekt má prínos nielen pre samotnú zá-
kladnú školu, žiakov, ktorí sa budú môcť zúčastňovať kvalitných 
tenisových tréningov, ale aj pre samotných obyvateľov Nitry, 
ktorí tak budú mať ďalšiu príležitosť pre športovanie.

Veríme, že toto bude prvá lastovička, ktorá inšpiruje aj ďalších 
ľudí, ktorí by radi vybudovali projekt prospešný pre celé mesto 
s podporou radnice. Oceňujeme prístup a úsilie, ktoré práve 
ľudia za Tenisovou akadémiou Skalka preukázali a vytrvali, kým 
sa celý proces úspešne dokončil.

Tím Hattas je hrdý, že sa v Nitre našli ľudia ako Lenka Skaliča-
nová a Pavol Gál a bolo nám umožnené pomáhať im pri reali-
zácií tohto zámeru. Už o pár mesiacov si tak bude môcť každý 
zašportovať v novom športovom stánku.

Tím Hattas

PRAVICOVÝ KLUB
Záleží nám na hrdosti na Nitru

Pravicový klub vytvára priestor a podmienky pre zdravý život-
ný štýl obyvateľov

Pravicový klub je presvedčený, že zlepšovanie kvality života 

občanov v Nitre súvisí aj so zabezpečovaním dobrých podmie-
nok pre aktívny oddych a športové aktivity. Nehovoriac o tom, 
že športovanie je aj výbornou prevenciou nielen pred choroba-
mi, ale aj rôznymi rizikovými a problémovými aktivitami. Preto 
svoju pozornosť okrem priamej podpory športových klubov 
venujeme aj vytváraniu podmienok pre športovanie obyvateľov. 
Veľmi dôležité je pritiahnuť k pravidelnému pohybu najmä deti, 
aby si vytvorili k pohybovým aktivitám vzťah. Podporujeme 
preto dobudovávanie športovej infraštruktúry na školách, len 
pred pár dňami sa napríklad na ZŠ Na Hôrke otvorilo nové 
multifunkčné ihrisko, ktoré tam chýbalo. Po dlhých rokoch sa 
konečne začala postupná obnova ihriska za CVČ Domino, kto-
rého výsledkom nebude len úprava tohto priestoru, ale aj lepšia 
prístupnosť ihriska pre obyvateľov.

Okrem samotnej infraštruktúry je veľmi dôležitým predpokla-
dom záujmu o pohybové aktivity aj schopnosť motivovať deti. 
Počas letných prázdnin na ZŠ Tulipánová otvorili športové kem-
py, ktoré nielen odbremenili rodičov o starostlivosť o deti počas 
dňa, ale umožnili deťom športovať pod odborným prístupom 
učiteľov a trénerov. Veľký úspech zaznamenali projekty, kde sa 
podarilo deťom do škôl priniesť profesionálnych trénerov, často 
z radov bývalých aktívnych športovcov. Veľmi ma teší, že sa tou-
to cestou vybrala aj Nitra a na štyroch základných školách sme 
v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja rozbehli 
projekt „Centrum športu pri základných školách“. Vyškolení 
ambasádori hravým a trošku netradičným spôsobom dokázali 
zaujať stovky detí a prilákať ich ku korčuľovaniu. Na tento škol-
ský rok sme preto projekt predĺžili a zvýšili odmeny trénerom 
a teda aj počet hodín.

Po deťoch sme sa zamerali aj na systematickú pomoc pre zne-
výhodnených športovcov. O pár dní spustíme novú grantovú 
schému zameranú práve na podporu športových aktivít pre 
túto skupinu našich spoluobyvateľov. Rovnako otvárame ad hoc 
vytvorenú grantovú schému na podporu športového vybavenia 
a športovej infraštruktúry pre kluby. Tento rok sme kvôli proti-
pandemickým opatreniam nemohli otvoriť podpornú schému 
na športové podujatia, tak chceme športovým klubom pomôcť 
aspoň aj touto novou dotačnou schémou.

Jozef Stümpel
za klub OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina, KDH

INFORMÁCIE O POSLANECKÝCH KLUBOCH / SPRAVODAJSTVO

Rada seniorov, ako porad-
ný orgán primátora mesta 
Nitry realizuje svoju činnosť 
zameranú najmä na riešenie 
životných podmienok senio-
rov, ich práv a záujmov, ako aj 
ich dôstojného života v meste 
od roku 2019. 

Rada seniorov sa spolu-
podieľala na organizovaní 
kultúrnych, spoločenských 
a športových aktivít, a tiež  v 
oblasti ochrany verejného 

zdravia seniorov. Počas celé-
ho obdobia svojej existencie 
prijíma a zabezpečuje riešenie 
podnetov zo strany občanov 
seniorského veku žijúcich v 
našom meste. V tomto kalen-
dárnom roku Rada seniorov 
rokovala a sprostredkovala 
pre seniorov nákup potravín 
cez telefón a taktiež sériu 
workshopov z oblasti ľudo-
vých remesiel a výtvarného 
umenia podporených Minis-
terstvom kultúry SR.

Pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším prajem všetkým 
seniorom žijúcim v našom 
meste najmä pevné zdravie, 
spokojnosť a životný opti-
mizmus.

Predsedníčka Rady  
seniorov mesta Nitry  
PhDr. Anna Laurinec 

Šmehilová, PhD. 
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VMČ 1 - Dolné Krškany, 
Horné Krškany

Mesiac ubehol a  po prázdni-
nách a  dovolenkách máme 
čo doháňať. Začiatok mesiaca 
priniesol do viacerých domác-
ností nepohodu z dôvodu po-
merne veľkej poruchy na vo-
dovodnom potrubí a  tým pre 
niektoré domácnosti aj rôzne 
obmedzenia. Podľa mojich in-
formácií miesto poruchy je lo-
kalizované a pracovníci ZSVS 
a. s. majú vypracované rieše-
nie na opravu, ktorá vzhľadom 
na lokalitu vôbec nie je jedno-
duchá, verím že pri čítaní môj-
ho príspevku už bude dávno 
opravená. V  minulých dňoch 
prebehla u  nás aj posledná 
kosba verejnej zelene, je mr-
zuté že vždy nám odhalí kopec 
neporiadku, hlavne v  okolí 
KD a ZŠ. Je to sústavný prob-
lém, príčinu tohto javu tuší-
me, ale nejako si s  tým zatiaľ 
nevieme rady. Nedávno bola 
dokončená aj súvislá oprava 
chodníka v  ulici Na priehon. 
Okrem týchto udalostí stále 
prebieha príprava projektovej 
dokumentácie na stavebné 
povolenie pre Dom smútku 
na rozšírenom cintoríne, po 
opakovanej spoločnej obh-
liadke by už konečne mali byť 
pripravené podklady na zača-
tie konania. Pre ulice, v  kto-
rých chýba kanalizácia, mám 
konečne optimistickú infor-
máciu, chýbajúca projektová 

dokumentácia je vyhotovená. 
Ak mám správne informácie, 
prebieha vybavovanie potreb-
ného stavebného povolenia, 
ja dúfam a  verím, že sa nám 
potrebné finančné krytie po-
darí v  zastupiteľstve vyroko-
vať rovno do budúcoročného 
rozpočtu, ale o tom vás budem 
ešte informovať.

Akciu „roka“ na našom fut-
balovom štadióne máme za 
sebou. V krásnom neskoro let-
nom počasí, sme mali ako or-
ganizátori plné ruky práce. Po 
minuloročnej skúsenosti sme 
privítali o  dosť väčší počet 
súťažiacich vo všetkých troch 
podujatiach. V hlavnej kategó-
rii štartovalo 71 bežcov, o kot-
lík 13 tímov a detí bolo - ako sa 
povie - našťastie „neúrekom“. 
Myslím, že účastníci preži-
li príjemné popoludnie pri 
športe a zábavných súťažiach, 
ktoré vyvrcholilo koncertom 
kapely Desmod a Roba Šimka. 
Verím, že všetci si z podujatia 
odniesli domov iba príjemné 
spomienky, hlavne bez zdra-
votných problémov. Ďakujem 
všetkým, ktorí akokoľvek pod-
porili toto podujatie, či organi-
začne, alebo aj len samotnou 
účasťou na popoludní u nás

Miroslav Gut, 
predseda VMČ č.1

VMČ 3 - Čermáň
V mojom príspevku sa chcem 
venovať téme, ktorá sa stáva 
čoraz naliehavejšou tak v na-
šej MČ Čermáň, ako aj v celom 
meste Nitra, a  to je doprav-
ná situácia a  jej perspektíva 
v krátkej budúcnosti.

Určite sami pozorujete čoraz 
horšiu situáciu s dopravnými 
kolónami automobilov počas 
rannej či popoludňajšej špič-
ky, či už v  samotnom meste, 
ale aj na vstupoch do mesta zo 
všetkých smerov.

Žiaľ, dohľadná perspektíva vô-
bec nevyzerá ružovo, pretože 
efektívne riešenia sú v nedo-
hľadne.

Mám na mysli hlavne vybudo-
vanie obchvatov mesta, ktoré 
by odklonili tranzitujúce vo-
zidlá a  tým odľahčili mestské 
komunikácie. Podľa dostup-
ných informácií je tento cieľ 
pre Nitru vzdialený ešte na 

mnoho rokov, a tak nám nezo-
stáva nič iné, ako hľadať vlast-
né riešenia.

Jedným z  nich je napríklad 
oveľa intenzívnejšie začať vy-
užívať na prepravu v  rámci 
mesta MHD.

Viem, že situácia v MHD nie je 
ideálna, ale verím, že zmluva 
s  novým prepravcom prine-
sie od nového roku pre Nitru 
novú kvalitu v  podobe nové-
ho vozového parku a  keď sa 
k tomu pridá nová infraštruk-
túra v  podobe bus pruhov či 
nových prístreškov na zastáv-
kach MHD, dúfam, že tieto im-
pulzy urobia našu MHD kva-
litnejšou, rýchlejšou, s vyššou 
úrovňou cestovania a priláka-
jú omnoho viac cestujúcich, 
ktorí vymenia svoje motorové 
vozidlo za MHD.

Robert Rathouský, predseda 
VMČ č.3

VMČ 4 - Klokočina

V prvom rade by som v mene 
celého VMČ Klokočina poďa-
kovala, a to nielen obyvateľom 
našej mestskej časti, za nao-
zaj bohatú účasť na Klokočin-
skom jarmoku.

Napriek opatreniam menia-
cim sa v poslednej chvíli sme 
boli radi, že sme mali mož-
nosť stretnúť mnohé známe 
i neznáme tváre, spoločne sa 
dva dni zabaviť na bohatom 

programe a mať tak pocit, že, 
žijeme tým "bežným životom" 
ako po minulé roky. Len vďa-
ka všetkým ľuďom, čo jarmok 
navštívili, nevyšla naša práca 
nazmar.

Naďalej pracujeme ako výbor 
na príprave naplánovaných 
investičných akcií, ako naprí-
klad 2. etapa SO Škultétyho. 
S  jej realizáciou by sme radi 
začali hneď na jar 2022. Do 
konca septembra by malo byť 
vybudované nové detské ih-
risko na rozhraní ulíc Miko-
víniho a Bazovského, čaká sa 
už len na kompletné dodanie 
hracích prvkov.

Prajem v mene VMČ Klokoči-
na pokojné prežitie jesenného 
obdobia.

Petra Ajdariová
VMČ č. 4

Krškanský kros 2021 štart

Klokočinský jarmok
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VMČ 5 - Diely, Kynek, 
Mlynárce, Párovské Háje

V  letných mesiacoch VMČ 5 
organizovalo pre obyvateľov 
viacero podujatí. Medzi najna-
vštevovanejšie patrila tradičná 
akcia „Hájovský kotlík“, ktorá 
sa konala 14. augusta v Párov-
ských Hájoch pri príležitosti ho-
dových slávností. Vôňa gulášov 
v okolí kultúrneho domu prilá-
kala množstvo obyvateľov. VMČ 
5 pripravil pod vedením šéfku-
chára Mareka guláš pre všet-
kých, ktorí nevarili svoj. Okrem 
gulášu boli pripravené rôzne 
súťaže a  atrakcie pre deti  – 

jazda na koči s poníkmi, maľo-
vanie na tvár, či modelovanie 
zvieratiek z balónov. Nechýbala 
ani bohatá tombola a možnosť 
zatancovať si pri hudbe. 5. sep-
tembra sa v Párovských Hájoch 
ozýval smiech detí počas akcie 
„Čau čau prázdniny“. Deti mali 
k dispozícii skákacie hrady, vy-
skúšali si zorbing, či kreslenie 
na asfalt. O vynikajúci program 
sa postaralo OZ Sipka, ktoré 
pripravilo veľmi zaujímavé hry 
a súťaže, počas ktorých sa za-
bavili deti i dospelí. Najväčším 
lákadlom bola penová párty. 
Počas hier medzi deti zavítal 
Scooby Doo, bolo pripravené 
i  maľovanie na tvár. Program 
zavŕšilo Letné kino rozpráv-
kou „Willy a  kúzelná planéta“. 
Chcela by som týmto poďako-
vať Mestu Nitra, členom VMČ 5, 
všetkým dobrovoľníkom za 
podporu a pomoc pri organizo-
vaní podujatí pre obyvateľov.

Jarmila Králová, 
podpredsedníčka VMČ č. 5

VMČ 6 - Dražovce, Zobor
A školský rok sa začal

Kľudné prázdninové rána na 
cestách vystriedali raňajšie au-
tomobilové vzdutia. Cesta po-
pod diaľnicu cez Living park za-
tvorená, kvôli dobudovávaniu 
celého projektu. Človek si tak 
zauvažuje, či tie pandemické 
opatrenia by nemali byť zave-
dené stále a vyriešili by dopra-
vu v meste Nitra.

Takéto myšlienky treba rýchlo 
zapudiť, nič neriešia.

Napríklad hmota obyvateľov 
presúvajúca sa do preplneného 
parku na Sihoti, čo tak paralel-
ný mestský park číslo 2 v  zo-
borských kasárňach so všet-
kým, čo do takého parku patrí. 

Zmestil by sa tam aj cyklistický 
ovál pre bezpečnú športovú 
cyklistiku.

To, že sú aj vyčlenené finanč-
né prostriedky na fit park pri 
zoborskom jazierku, to je prvý 
krôčik. Celkové dotvorenie 
tohto unikátneho priestoru na 
oddychovú zónu je už vo forme 
zámeru pripravené.

Nostalgický priestor amfiteátra 
pod Zoborom, ktorý má už naj-
slávnejšie časy za sebou, by po-
treboval zjavne fúknuť nového 
ducha. Projekt EHMK 2026 by si 
túto ambíciu mal osvojiť.

Ďalším ikonickým priestorom 
čakajúcim na revitalizáciu je 
parkovisko pri dolnej stani-

ci lanovky, kde sa sústreďuje 
takmer celá kultúra v mestskej 
časti Zobor.

V  priestoroch parkoviska zo-
borskej nemocnice by malo 
vyrásť v  priebehu budúceho 
roka informačné centrum aj so 
sociálnym zázemím a  kaviar-
ňou. Tento turistický uzol to už 
nástojčivo potrebuje.

V  prípade Pyramídy a  okolia 
kostolíka sv. Michala v Dražov-
ciach budeme veriť, že sa nájde 
vhodné riešenie v  symbióze 
s  ochranou fauny a  flóry tejto 
chránenej krajinnej oblasti.

Miloslav Hatala, 
predseda VMČ č.6

VMČ 7 - Chrenová, Janíkovce

V priebehu leta 2021 sa Výboru 
mestskej časti v spolupráci so 
Strediskom mestských služieb 
Nitra podarilo vytvoriť niekoľ-
ko bezbariérových prechodov. 
Sú na križovatke Dlhá x Pri 
Strelnici, Dlhá x Ďurčanského 
pri Vinotéke, 2 bezbariérové 
prechody na ul. Ždiarska a za 
autobusovou zástavkou Tr. 
A.  Hlinku pri Atletickom šta-
dióne.

Samozrejme, ich realizácia 
bude pokračovať aj v  ďalších 
rokoch vzhľadom na potre-
by obyvateľov na Chrenovej 

a v Janíkovciach. V prípade ďal-
ších podnetov sa občania môžu 
obrátiť na náš VMČ č.7.

Pokiaľ ide o spoločenský život 
našej VMČ, v  sobotu 4. sep-
tembra popoludní sa usku-
točnila Dožinková Veselica 
organizovaná neformálnou 
skupinou občanov Tormošani 
na dopravnom ihrisku Chre-
nová. Hudba, tanec a jedlo boli 
znamením tohto vydareného 
podujatia pre Chrenovčanov, 
ale aj iných. Tento rok sa spo-
jilo viacero hudobných štýlov 
a každý si mohol prísť na svoje. 
Medzi účinkujúcimi ste mohli 
vidieť známu rockovú kapela 
Zeus, dychová hudba bola v po-
daní Krojovanky a Oldies disco 
s  DJ Mixalom. Deti sa mohli 
zúčastniť interaktívneho pred-
stavenia s divadielkom Svetiel-
ko. Nechýbal výborný domáci 
guláš, stánky s  občerstvením 
a bohatá tombola s atraktívny-
mi cenami. Chrenová proste 
žije!

VMČ č.7

Hájovský kotlík

Bezbariérový prechod Ždiarska
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V OKTÓBRI 
OSLÁVIA 
ŽIVOTNÉ 
JUBILEUM 
TÍTO OBČANIA

75 rokov
Tamara Adamová
Juliana Aitnerová
Peter Bako
Karel Bejček
Bohuslava Belisová
Marián Berec
Zdenko Boško
Mária Bratová
Pavel Brezík
Emília Čerešňová
Bohumil Deglovič
Boris Dimov
Ľudovika Dobrovodská
Miloslav Ďurka
Elena Dzunková
Jozef Halák
Štefan Hanák
Magdalena Hoďovská
Anna Holešová
Mária Horníková
Peter Horváth
Darina Hradecká
Filip Hyksa
Anna Chaternuchová
Vladimír Chudý
Margita Kleinová
Margita Komačková
Marta Kordáčová
Eva Kováčiková
Viera Kudríková
Eva Kunovičová
Anna Kušnírová
Darina Lacová
Miluša Marková
Marian Martinec
Daniela Miškolciová
Viktória Mojžišová
Eva Mousliová
Emília Murgašová
Valéria Muziková
Mária Mužilová
Soňa Ondrisová
Jozef Paulovič
Igor Pavelka
Alica Priecelová
Ľudmila Procháczková
František Rác
Valéria Ružičková
Ľudovít Rýdzi
Eva Sollárová

Janka Tóthová
Helena Vajzerová
Anna Vančová
Magdaléna Vindišová
Veronika Vojčiková
Alžbeta Zákopčanová
Milan Zaťko

80 rokov
Anton Andrášik
Anna Arpášová
Štefan Bujdák
Zuzana Czaková
Emília Dúbravová
Terézia Gubáňová
Milan Hlušek
Blažena Hrivňáková
Eva Kelemenová
Viliam Kittler
Alžbeta Kováčová
Margita Krajmerová
Štefan Matulík
Mária Mažecová
Anna Miklošová
Helena Némethová
Mária Palatická
Vladimír Palka
Klára Perceová
Eva Repová
Terézia Siroteková
Ján Sliacky
Anton Solčanský
Anna Sovíková
Mária Szökeová
Jaroslav Šafár
Mária Šeredová
Emília Tancíková
Oľga Tóthová
Mária Uljacká
Mária Žuk – Olszewská

85 rokov
Etela Adámeková
Milan Balážik
Jozefína Baracká
Štefánia Čerešníková
Anna Černová
Božena Čikkelová
Alžbeta Ďurišová
Judita Fáberová
Ján Furka
Marta Jančiová
Štefan Kmec
Eva Koleková
Júlia Kotradyová
Jolana Lehoťáková
Vladimír Libant
Mária Lóžiová
Terézia Malá

Mária Pinterová
Ján Strezenický
Oľga Sýkorvá
Mária Šumichrastová
Agata Tonková
Eva Valachová
Anna Zaoralová

86 rokov
František Arpáš
Albín Baláž
Ladislav Balún
Mária Benďáková
Šarlota Bielaková
Ladislav Bíro
Margita Čulagová
Ivan Dobrotka
Oľga Dolejšová
Antonín Elman
Marin Cristov
Veronika Jedličková
Zuzana Jurčáková
Juliana Káčerová
Helena Martišková
Oľga Melová
Alžbeta Molnárová
Jozefa Ondrišíková
Rastislav Paták
Anna Pavlíková
Barbora Peniašková
Terézia Pinterová
Veronika Polinová
Magdaléna Račeková
Vladimír Reichel
Jozef Rusňák
Mária Šantavá
Ondrej Šedivý
Mária Šišková
Mária Šošovicová
Terézia Šubová
Vlasta Ťažká
Alžbeta Valeria 
Veverková
Emília Vincová

87 rokov
Eva Divišová
Mária Chovanová
Helena Jančová
Silvester Jánsky
Jozef Lehocký
Štefan Minárik
Helena Nešťáková
Antónia Panisová
Mária Pavlíková
Mária Remenárová
Eleonóra Rusinová
Helena Solnicová
Veronika Šemetková

Marian Wolek

88 rokov
Ema Antalová
Ján Bartolen
Július Bečár
Rudolf Daňo
Terézia Dvorská
Imriška Kelemenová
Teodor Kmeta
Lukáč Kollár
Ľudovít Kováč
Štefánia Křepelová
Jiřina Kučová
Leona Kunská
Alžbeta Lacová
Jozef Lehoťák
Karol Lyko
Alžbeta Maslenová
Františka Muziková
Jozef Ott
Ľudmila Pašková
Emília Pavlíková
Alžbeta Švecová
Emília Žitná
Mária Žitná

89 rokov
Mária Bartová
Mária Belenčíková
Michal Benc
Anna Bezáková
Veronika Bizová
Terézia Botková
Mária Ďuricová
Mária Herodeková
Viliam Jánoš
Miroslava Kalužáková
Lukáč Karlubík
Terézia Kažimírová
Anna Klbiková
Mária Klenková
Brigita Kováčová
Milina Poliačeková
Ludovít Rolinec
Alojzia Soldánová
Ružena Struhárová
Jozef Šimko
Jozef Šimko
Margita Švecová
Valéria Timová

90 rokov
Mária Bajanová
František Halama
Terézia Horňáková

91 rokov
Viliam Babka
Helena Čapuchová
Matej Kalužák
Irena Karkošková
Jarmila Kochanská
Ján Machút
Božena Michalová
Terézia Mrakičová
Helena Vargová

92 rokov
Anton Deglovič
Pavol Fazekaš
Viera Kurucová
Štefánia Mišaniová
Helena Mládeneková
Cecília Vašová

93 rokov
Elena Benčuríková
Mária Čičmancová
Jozef Holka
Jozef Zabloudil

94 rokov
Anna Ambrozová
Justina Koncová
Zinaida Kuzinová
Lýdia Vlčková

95 rokov
Viliam Novotný
Eugen Pécsy
Július Vörös

96 rokov
Alžbeta Porubská

97 rokov
Karol Čanaky
Helena Majerčíková
Helena Majerská

98 rokov
Mária Nagyová

100 rokov
Zuzana Máhriková
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POVEDALI 
SI ÁNO
30. 8. 2021
Lukáš Ostrý, Nové 
Město nad Metují, 
Mária Žilecká, 
Lužianky

3. 9.2021
Adam Kurinec 
z Leopoldova 
a Mgr. Monika 
Lacková z Nitry

4. 9. 2021
Ladislav Práger 
a Dana Karasová 
obaja z Nitry

Robert Kramár  
a Hana Snopová 
obaja z Nitry

Marek Naňo  
a Ivana Gajdošová 
obaja z Nitry 

14. 9. 2021
Erik Filo z Nitry 
a Lucia Bobulová 
z Kamanovej

18. 9. 2021
Miroslav Boháčik 
a Monika Krajčová 
obaja z Nitry

Norbert Šebök 
a Lívia Štefunková 
obaja z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec

V AUGUSTE 
NÁS NAVŽDY 
OPUSTILI TÍTO 
NITRANIA
Vladimír Árvay 
vo veku 56 rokov

Igor Banás 
vo veku 69 rokov

Lýdia Bartošíková 
vo veku 81 rokov

Judita Beszédesová 
vo veku 89 rokov

Františka Bilická 
vo veku 92 rokov

Helena Blicklingová 
vo veku 89 rokov

Božena Bónová 
vo veku 91 rokov

Štefan Brat 
vo veku 81 rokov

Peter Cigáň 
vo veku 68 rokov

Alexander Czakó 
vo veku 76 rokov

Marta Czaková 
vo veku 68 rokov

Viliam Čapo 
vo veku 80 rokov

Ivan Čimo 
vo veku 54 rokov

Anton Fábry 
vo veku 76 rokov

Jozef Fogada 
vo veku 64 rokov

Hedviga Fuchsová 
vo veku 68 rokov

František Gála 
vo veku 83 rokov

Peter Gigel 
vo veku 63 rokov

Mária Gondová 
vo veku 98 rokov

František Halás 
vo veku 77 rokov

Oľga Hanusová 
vo veku 78 rokov

Michal Horváth 
vo veku 93 rokov

Mária Hrdlicová 
vo veku 57 rokov

Hana Ivaničová 
vo veku 0 rokov

Helena Jančová 
vo veku 86 rokov

Daniela Juríková 
vo veku 63 rokov

Juraj Kadlieček 
vo veku 71 rokov

Jozef Kamenický 
vo veku 69 rokov

Ivan Kančev 
vo veku 47 rokov

Marta Katrincová 
vo veku 70 rokov

Mária Kolenová 
vo veku 61 rokov

Rudolf Kováč 
vo veku 69 rokov

Anna Kováčiková 
vo veku 89 rokov

Irena Kráľovská 
vo veku 86 rokov

Marian Kučera 
vo veku 61 rokov

Alžbeta Kuklová 
vo veku 79 rokov

Emília Majdáňová 
vo veku 81 rokov

Veronika Manduchová 
vo veku 72 rokov

Ján Mesároš 
vo veku 82 rokov

Miroslav Mihalík 
vo veku 62 rokov

Ivan Michálek 
vo veku 73 rokov

Lýdia Michaličková 
vo veku 70 rokov

Veronika Mikšová 
vo veku 69 rokov

Alžbeta Mráziková 
vo veku 91 rokov

Mária Nemčeková 
vo veku 88 rokov

Renáta Noseková 
vo veku 52 rokov

Mária Ottingerová 
vo veku 91 rokov

Štefan Pagač 
vo veku 80 rokov

Antónia Palatická 
vo veku 87 rokov

František Pavlica 
vo veku 77 rokov

Tomáš Pavlovič 
vo veku 98 rokov

Eva Ratulovská 
vo veku 65 rokov

Lukáš Roháček 
vo veku 38 rokov

Anna Ružičková 
vo veku 81 rokov

Mária Sklenárová 
vo veku 70 rokov

Ľudovít Skovaj 
vo veku 74 rokov

Miroslav Šiška 
vo veku 48 rokov

Božena Starovičová 
vo veku 90 rokov

Marta Szorádová 
vo veku 68 rokov

Dezider Šatka 
vo veku 92 rokov

Juliana Šimanská 
vo veku 90 rokov

Božena Šotníková 
vo veku 85 rokov

Ernest Šranko 
vo veku 77 rokov

Helena Tarábková 
vo veku 69 rokov

Ján Turanovič 
vo veku 90 rokov

Kamil Vaško 
vo veku 78 rokov

Jozef Vejčík 
vo veku 69 rokov

Július Vrabec 
vo veku 81 rokov

Helena Zábranská 
vo veku 83 rokov

Vladimír Zelenay 
vo veku 60 rokov
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Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vaším telefón-
nym číslom pošlite do 19. 10. 2021 na adresu: 
Odbor komunikácie a propagácie, Mestský úrad, 
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo emailom 
na redakcia@msunitra.sk. 
Výhercov budeme kontaktovať telefonicky.

meno / tel.:

Nový kultúrny a kreatívny priestor v centre mesta Nitra.
Na križovatke ulíc Radlinského a Štefánikovej – na Štefánikovej 7 slávnostne otvorili nový kultúrny a kreatívny priestor v centre 
mesta s názvom bod.K7. Budova bývalej Nitrianskej všeobecnej banky bola v roku 1997 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 
Banku začala podľa víťazného návrhu architekta Ferdinanda Silbersteina z rokov 1928-1930 stavať nitrianska stavebná firma Ján 
Tomaschek. Objekt je trojkrídlový s pôdorysom v tvare (prvá tajnička). Na prízemí bola banka a na vyšších podlažiach (druhá 
tajnička). Zo strany dvora sú byty na jednotlivých podlažiach prístupné otvorenými pavlačami (tretia tajnička). Schodisko veže 
je presvetlené sklenou stenou. (z knihy Architektúra 20. storočia v Nitre, Juraj Novák/Richard E. Pročka)

začiatky dní

egyptský 
exprezident

muž

autor 
Krstného 

otca (Mario)

fínske jazero

značka 
jogurtov

jazyková 
škola (skr.)

tekutina

trieda (skr.)

domáce 
zviera

iniciály 
Delona
kryha, 

po česky

meno 
Gibsona

nechaj vojsť 
dovnútra

udieraj 
dlaňou

popíjaj

šelma
podobná 

kune

model 
Toyoty

patriaci 
Edovi

prejazd 
cez rieku

úradne 
potvrdilo

na ktorom 
mieste

tálium (zn.)

zľava
z tovaru
Rhode 

Island (skr.)

poľský 
tenista

nevystraš 
(napr. koňa)

pokope

polynézsky 
štát

stepná 
snehová 

búrka

strach

tretia 
tajnička

človek, čo 
schvaľuje 

spisy

detto (skr.)

New York 
(skr.)

odteraz druhá 
tajnička

oxid hlinatý 
(vzorec)

voltampér 
(skr.)

ženské 
meno

tibetské 
plemeno psa fajka (zast.)

Royal 
Society 

of London 
(skr.)

Fatimin milý svetlá 
omáčka

označenie 
lietadiel 
Antonov

predpona 
superlatívu

čierny 
atrament

americký 
pesničkár 

(Bob)

autorská 
činnosť

grécky 
bájkar

skutočne

Pomôcky:
apso, INR, 
Kubot, RAV

povraz
so slučkou

žmurknutie 
(básn.)

spoj do 
jedného 

celku

hromada

žiak piatej 
triedy

slieď, pátraj

tým smerom

zlí ľudia

rozum

dezinfekcia

stíš, zmierni

tabulátor 
(skr.)

kód indickej 
rupie

patriaca 
Ivane

top, nor

prekabáti

dráždim, 
obnovujem 

bolesť

prvá 
tajnička
emeritný 

(skr.)

kráčameobidvaja
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NEWS REVIEW

NITRA WILL HAVE 
80 NEW BUSES 
With the arrival of the new 
carrier company in January, 
we will ride in brand new blue 
buses. Vehicles for Nitra are 
being manufactured these 
days in the village of Libchavy 
in the East of the Czech Repub-
lic. All buses are air condi-
tioned, low-fl oor, have Wi-Fi 
and all modern information 
technology. There are cameras 
in them for increased security. 
It will also be possible to pay 
for the ticket with a payment 
card. The ticket price will 
remain unchanged. 

CITIZENS OF NITRA 
HANDED OVER 1,200 L 
OF COOKING OIL 
The fi rst collection of used 
cooking oil in Nitra was 
successful. In two days, the 
citizens handed over used 
cooking oil and fat in seven-
teen localities. Together, al-
most 1,200 litres of oil and fats 
were collected. As a reward for 
the inhabitants, the company 
that provides the collection in 
Nitra handed over a total of 451 
litres of vinegar and 117 litres 
of new sunfl ower oil. The city 

of Nitra thanks all the citizens 
who took part. 

COLLECTION OF 
ELECTRICAL WASTE 
FOR FREE
The service is free of charge 
but must be booked in advance 
via the form on the website 
www.zberelektroodpadu.
sk. On Saturday, 16th October 
between 8 and 12 o’clock it will 
be able hand over large appli-
ances such as refrigerators, 
heaters, fans, dishwashers, 
washing machines, dryers, 
microwaves, vacuum clean-
ers, etc. If you do not meet this 
deadline, use the next one of 
20th November. 

RESIDENTS OF THE 
APARTMENTS CAN PICK 
UP A BUCKET FOR THEIR 
KITCHEN WASTE 
Residents will receive them 
free of charge. Just ask for 
them in the client centre.
Citizens who live in an 
apartment building, have a 
permanent residence in the 
city of Nitra or are the owner 
of a property in the city of 
Nitra and have paid waste fees 
are entitled to a bucket. Each 

household is entitled to only 
one bucket. The contents of the 
bucket must then be poured 
into a brown container marked 
BRKO. 

PUBLIC DISCUSSION 
OF THE DRAFT SPATIAL 
PLAN OF ŠINDOLKA I.
It will take place on Wednes-
day, the 6th October at 3 p.m. in 
the large meeting room of the 
Town Hall of Nitra.
In the period from 22nd 
September to 22nd October 
2021, the documentation of the 
draft of the Spatial Plan of the 
Šindolka I. zone in Nitra will be 
exhibited for public inspection 
at the Municipal Offi  ce in Nitra 
- at the Offi  cial Board of the 
City of Nitra and at the Depart-
ment of the Chief Architect, 60 
Štefánikova Street, 4th fl oor on 
working days from 8 a.m. until 
3 p.m., (on Friday until 1.30 
p.m., on Wednesday until 4.30 
p.m.) and at https://www.nitra.
sk/zobraz/obsah/33704.

THE CITY-WIDE 
DERATIZATION 
BEGAN IN NITRA
All natural and legal persons 
have the obligation to deratize 

their own or leased real estate 
in the period from 27th Sep-
tember to 26th November 2021. 
Natural persons are obliged 
to deratize in the cellars of 
family houses, in areas for 
livestock breeding, in landfi lls 
for municipal and plant waste, 
in the vicinity of cesspools and 
sewers. Legal entities and sole 
traders are obliged to ensure 
performance with the help of 
rodent control companies. 

BREAKFAST AS A REWARD 
FOR CYCLISTS 
As part of the European Mobil-
ity Week, the city of Nitra and 
the civic association Let’s Make 
Nitra Bike! prepared breakfast 
for cyclists. Volunteers and 
employees of the city were 
waiting for them on the Uni-
versity Bridge, on the Chreno-
vský Bridge and in front of 
the Prior Department Store. 
The aim of this activity was 
to draw the public’s attention 
to the possibility of using the 
bicycle as an alternative form 
of transport.

MAP OF TECHNICAL 
MONUMENTS 
ALREADY ON SALE
You can buy it at the Tourist 
Information Centre in the 
pedestrian zone. The map 
contains 48 attractions of 
industrial architecture with 
a visual by Ondrej Gavald. It 
was released by organization 
Black Holes. The creation of the 
map was supported by the City 
of Nitra and the project Nitra 
2026 - Candidate for the Euro-
pean Capital of Culture. Good 
examples of preserved tech-
nical monuments with new 
functions are a gallery in the 
transformer station Trafačka, 
a library in a tobacco factory, 
a nursery in barracks and a 
leisure centre in a waterworks. 
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