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NÁVRATY

Zažívame obdobie návratov. K bežnej práci, v ktorej vidíme kolegov 
aj inak ako len cez monitor. K podujatiam vonku, pretože neskorá 
jar a začiatok leta je čas na to priam stvorený. K cestovaniu, pretože 
po mesiacoch strávených doma a osamote nás to láka niekam 
ďaleko. Jednoducho k normálu, pretože nám to konečne situácia 
dovoľuje - po predošlých podivných mesiacoch, v ktorých sme 
všetci nieže stúpili, ale priam skočili niekam výrazne mimo našej 
komfortnej zóny.

Návrat vo veľkom zažije legendárne Kino Lipa. Tomuto comebacku 
venujeme značnú časť novín, pretože tento priestor na 16 tisícovom 
sídlisku si to zaslúži. Mesto tu spraví kultúrne centrum, do ktoré-
ho sa po rokoch vráti spoločenský život v rôznych podobách – od 
vystúpenia školákov cez stretnutia seniorov až po koncerty.

Po roku sa do ulíc Nitry vracajú najväčšie slávnosti najstaršieho 
slovenského mesta, Nitra, milá Nitra. Podrobný program slávností 
nájdete na obálke novín.

Do mesta sa v letných mesiacoch vráti aj osvieženie v podobe 
letného kúpaliska. Brány otvorí v posledný júnový víkend. Kto sa 
však neosvieži, sú pracovníci, ktorí aj v horúčavách pokračujú 
v naplánovaných investíciách. Za posledné obdobie premenili časť 
Wilsonovho nábrežia a Brigádnicku, či Kalvársku ulicu na krajšie, 
komfortnejšie miesta. Dočítate sa aj o plánovanom podjazde pod 
Univerzitným mostom a o výraznej rekonštrukcii spojnice Klokoči-
ny s mestom.

Na stránkach novín sa od tohto čísla navrátia aj pravidelné infor-
mácie o činnosti poslancov a výborov mestských častí. Na vyhra-
denom priestore vás budú spolu s nami informovať o tom, čo sa 
v našom meste momentálne deje.

No a my sa k vám znovu vrátime o mesiac, kedy vyjde letné dvoj-
číslo Radničných novín. Od jesene sa potom prinavrátime k pôvod-
nému dátumu vydania, čiže od septembra budú Radničné noviny 
vychádzať vždy na začiatku mesiaca.

Dovtedy za redakciu prajeme príjemné návraty k textom o živote 
v našej Nitre.

Tomáš Holúbek, šéfredaktor
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KINO LIPA – 
SRDCE 
CHRENOVEJ 
PRE VŠETKY 
GENERÁCIE
Miesto, ktoré spája, kultivuje 
a angažuje miestnu komunitu 
prostredníctvom kultúry 
a umenia.

Kino Lipa vzniklo v osemde-
siatych rokoch ako miesto 
stretávania sa všetkých gene-
rácií. Slúžilo na spoločenské 
a kultúrne vyžitie pre deti, ich 
rodičov aj seniorov. Okrem ki-
nosály ponúkal objekt klubové 
priestory pre rôzne záujmové 
činnosti.

Postupom rokov prestala 
Lipa slúžiť pôvodnému účelu 
a z kinosály sa stal exekučný 
sklad. Jeho základná funkcia 
kultúrneho objektu bola po-
stupne potlačená. Dnes je Kino 
Lipa obyvateľmi Chrenovej 
vnímané viac ako obchodné 
centrum, než ako kultúrna 
inštitúcia.

Šestnásťtisícové sídlisko 
Chrenová dnes nemá vlastný 
kultúrny dom. Preto budovu 
Kina Lipa mesto vráti všetkým 
generáciám obyvateľov sídlis-
ka mestskej časti Chrenová aj 
celého mesta.

KINO LIPA, VIAC AKO LEN 
INŠTITÚCIA

Kultúrne domy hrajú zásadnú 
úlohu v tvorbe identity svojej 
štvrte. Návštevník musí chcieť 
prísť na podujatie pred zača-
tím a ostať po skončení. V tom 
zohrávajú veľkú úlohu verejné 
priestory.

Rozličné funkcie ako gastro, 
vhodne zvolené obchodné 
prevádzky, priestory pre 
spoluprácu a postprodukciu 
v objekte kina ponúkajú nielen 
finančné výhody, ale predsta-
vujú tiež príležitosť prilákať 
nových návštevníkov.

(R)

- 1984 začiatok výstavby

- 1990 kolaudácia kina

- 2006 kino prestalo 
premietať

- 2013 kino je vedené ako 
dubiózny majetok

- 2021 revitalizácia Kina 
Lipa

stav v súčasnosti

stav po rekonštrukcii
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NAJČASTEJŠIE 
KLADENÉ OTÁZKY
Čo vznikne v Kine Lipa?
Z bloku “C”, teda objektu 
bývalého kina, vytvoríme 
opäť priestor, kde sa budú 
stretávať všetky generácie. 
Bude slúžiť deťom z mater-
ských a základných škôl, 
seniorom, ale aj širokej 
verejnosti na spoločenské 
a kultúrne vyžitie.

Zmenite celú Lipu?
Nie. Rozlišujeme medzi 
blokmi “A”, “B” a “C”. V bloku 
“A” sídli Nitrazdroj a ne-
patrí mestu Nitra. Blok “B” 
je v majetku mesta, sídli tu 
napríklad cukráreň a fitness 
centrum. Predmetom nášho 
záujmu je aktuálne blok “C”, 
teda objekt bývalého kina.

Komu bude Kino Lipa 
slúžiť po revitalizácii?
Bude slúžiť obyvateľom 
Chrenovej a celého mesta, 
primárne deťom, ich rodi-
čom a seniorom, ale aj širo-
kej verejnosti na záujmové 
činnosti.

Dá mesto výpoveď 
všetkým nájomcom?
V bloku “C” ponecháme 
v platnosti zmluvy s pre-
vádzkami, ktoré ponúkajú 
činnosť, aktivity a služby 
v oblasti záujmových čin-
ností, kultúrnych podujatí 
a doplnkových služieb (napr. 
“rodinná” kaviareň).

Prečo musia 
prevádzky skončiť?
Niektoré prevádzky sú v prí-
krom rozpore s bezpečnost-
nými zásadami. Existujúca 
krčma v pravom krídle je 
v únikovej ceste. Prevádzka 
v ľavom krídle, ktorá sídli 
v sadrokartónovej prístavbe, 
bráni splneniu zhromažďo-
vacej kapacity sály.

Prídu obyvatelia sídliska 
o služby, ktoré teraz 
fungujú v objekte Lipy?
Hľadáme taký spôsob, aby 
sa služby mohli plynule pre-
sunúť do bloku “B”, prípadne 
do iných objektov v blízkom 
okolí.

Zruší mesto trhové miesta 
pri kine Lipa?

Nie, trhové miesta na 
Výstavnej ulici zostávajú 
zachované. Naopak, rozší-
rime aktivity a skultúrnime 
priestor námestia pred 
kinom Lipa.

Koľko ľudí príde 
o zamestnanie?
Po zrevitalizovaní Lipy 
vzniknú nové pracovné 
príležitosti, preto pevne ve-
ríme, že pracovných miest 
pribudne.

Bude kino Lipa narúšať 
pokoj v okolí?
Nie. Naopak, po dotvorení 
priestoru bloku “C” a jeho 
okolia bude v tejto lokalite 
prirodzene vyššia občianska 
kontrola.

Poskytne mesto 
prevádzkam náhradné 
priestory?
Pracujeme na tom, aby sme 
záujemcom, ktorí prejavia 
ochotu pokračovať v čin-
nosti, ponúkli adekvátne 
priestory. Všetko závisí od 
priestorových možností blo-
ku “B”, resp. v iných mest-
ských budovách určených 
na služby a obchod.
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PROJEKTANT 
BÚRI: LIPA 
PATRÍ VŠETKÝM 
GENERÁCIÁM
Mojou najväčšou túžbou je 
vidieť opäť plnú sálu šťastných 
a usmiatych ľudí, ktorí svoj 
voľný čas môžu stráviť v peknom 
a slušnom prostredí.

VLASTNÝM TELOM
Stretnutie s projektantom síd-
liska Chrenová III a kina Lipa 
Jozefom Búrim je silný zážitok. 
Vitálny osemdesiatnik hovorí 
o svojom životnom diele so zá-
palom človeka o dve generácie 
mladším. Je to mocný príbeh. 
Napokon, kino Lipa je jeho 
srdcovou záležitosťou, ktorej 
bolo veľmi ublížené. Jeho stará 
láska dlhé roky trpela necitli-
vým zaobchádzaním a Jozef 
Búri trpel s ňou. „Zažíval 
som doslova infarktové stavy. 
Keď začali ničiť čelnú fasádu 
a s ňou pôvodný architekto-
nický výraz budovy nedalo mi 
to a šiel som budovu chrániť 
vlastným telom. Bol som 
osobne za robotníkmi a po-
vedal som im, aby s prácami 
prestali. Samozrejme, vedel 
som, že už bolo dávno rozhod-
nuté a oni len vykonávajú, čo 
im bolo nakázané.“

Viac ako desaťročie nebol 
schopný okolo kina Lipa prejsť, 

pretože ako tvrdí, najradšej by 
zobral do ruky krompáč a vy-
búral dostavby, ktoré k Lipe 
nepatria. Rokmi sa stratila 
terasa, ktorá bola zastavaná 
a ktorá slúžila návštevníkom 
ako nástupná plocha a kde sa 
mohli ukryť pred nepriazňou 
počasia. Umakartové prílepky 
v interiéri zase znehodno-
tili umelecké dielo, ktoré sa 
nachádza na jednej zo stien 
vo foyer. Navyše, obe krídla 
objektu kvôli dostavbám dnes 
už nespĺňajú bezpečnostné 
a požiarne normy. Ak má sála 
opäť začať slúžiť deťom, rodi-
čom a seniorom z Chrenovej 
a okolia, budú musieť dostavby 
zmiznúť.

PRIESTOR PRE DETI 
AJ SENIOROV
Zásahy do zovňajšku sú jeden 
príbeh, Lipa však utrpela aj na 
vnútornej kráse, teda na obsa-
hu a náplni, na ktoré pôvodne 
pred štyridsiatimi rokmi 

Chrenová – druhé najväčšie nitrianske 
sídlisko s počtom obyvateľov 16 tisíc 

aktuálne nemá vlastný kultúrny dom.
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vznikla. „Krčma piatej cenovej 
skupiny, drogéria či iné pre-
vádzky, ktoré nesúvisia so spo-
ločenským vyžitím a kultúrou 
nemajú čo v budove bývalého 
kina robiť,“ hovorí so spravod-
livým rozčúlením v hlase pro-
jektant. Celý objekt „C“ bol od 
prvotného zámeru určený ako 
priestor pre všetky generácie 
sídliska Chrenová, ale aj celej 
Nitry. „Horné priestory sú va-
riabilné, dispozícia sa dá rôzne 
meniť a môžu tu sídliť rôzne 
združenia, spolky a skupiny, 
ktoré tvoria produkciu, ktorá 
má čo do činenia so spoločen-
skou a kultúrnou činnosťou. 
Môžu to byť seniori alebo deti 
z okolitých škôl, ktoré si hore 
niečo nacvičia, zídu dole po 
schodoch a vo veľkej sále to 
odprezentujú,“ vysvetľuje svoju 
predstavu fungovania bývalé-
ho Kina Lipa Búri.

UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI
Kino Lipa pritom vzniklo 
len vďaka vízii a nezlomnej 
vytrvalosti Jozefa Búriho. 
„Ani kino Lipa ani dnešná 
poliklinika v pôvodných plá-
noch neboli.“ Na sídlisko bolo 
projektantovi pridelených 360 
miliónov vtedajších českoslo-
venských korún. Vďaka tomu, 
že pri výstavbe nebolo nutné 
použiť niektoré plánované zlo-
žité technické riešenia, zostalo 
inžinierovi Búrimu a jeho tímu 
k dispozícii 60 miliónov. „Člo-
vek musel mať víziu aj kreati-
vitu, aby tie peniaze správne 
použil. Sídlisko v pôvodnom 
pláne rátalo len so štyrmi 
miestnosťami pre klubové 
priestory a iba štyrmi ambu-
lanciami obvodných lekárov. 
Ja som si povedal, že ak mi 
zostalo toľko financií, urobíme 
to trošku inak,“ hovorí s ne-
skrývanou hrdosťou Búri.

Projekčný tím musel zapojiť 
dávku kreativity a vynalie-
zavosti, aby dokázal odvážny 
plán uskutočniť. Niektoré 
informácie museli vtedajším 
najvyšším šéfom buď zamlčať 
alebo upraviť, inak by hro-
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zilo, že kino ani poliklinika 
nevzniknú. „Vedel som, že 
polikliniku nemôžeme nazvať 
a prezentovať ako „poliklinika“. 
To by znamenalo stopku. Na-
zval som ju preto „Zdravotné 
stredisko“,“ spomína Búri. Pod 
týmto názvom šalamúnsky 
skryl to, že zo štyroch ambu-
lancií vzniklo dvadsaťosem 
s komplexnou lekárskou 
starostlivosťou. Podobne 
postupoval pri kine Lipa, kde 
namiesto štyroch klubovní 
vznikla kinosála na fantas-
tickej úrovni, so zázemím 
a plnohodnotným poschodím. 
„Sála kina Lipa je špičková. Na 
Slovenský filmový ústav do 
Bratislavy som chodil ako na 
hodiny klavíra. Riešili každý 
jeden technický detail a vý-
sledok stojí za to. Akustika je 
tu skutočne výborná, “ hovorí 
Jozef Búri.

SKLAD ZHABANÉHO 
NÁBYTKU
Kultúrny život v bloku „C“ Lipy 
bol však krátky. V deväťde-
siatych rokoch prestal objekt 
postupne slúžiť svojmu účelu 
a úpadok sa naplno rozbehol 
po roku 2006, kedy prestalo 
premietať kino. Vrchol nastal 
v roku 2013, keď mesto Nitra 
zaradilo objekt do zoznamu 
dubiózneho majetku, teda 
majetku určeného na predaj. 
To sa našťastie nestalo, hoci 
špičková kinosála, ktorá by 
v ktoromkoľvek inom meste 

bola pýchou, slúžila v Nitre za-
hanbujúco ako sklad nábytku 
zhabaného exekútormi.

 Ľady sa pohli až po zmene 
vedenia mesta. Lipa bola 
najprv vyradená zo zoznamu 
dubiózneho majetku a za-
čiatkom tohto roku bola sála 
vyprataná a vyčistená. Bol to 
prvý krok k tomu, aby objekt 
prešiel revitalizáciou a mohol 
opäť slúžiť svojmu pôvodnému 
účelu.

PLNÁ SÁLA 
ŠTASTNÝCH ĽUDÍ
Zdá sa, že projektantovi 
Jozefovi Búrimu sa predsa len 
splní to, o čom sníva už viac 
ako pätnásť rokov. Kino Lipa je 
na dobrej ceste k tomu, aby vo 
svojich priestoroch opäť pri-
vítalo návštevníkov. „Veľmi by 
som sa tešil, keby som mohol 
v krátkej dobe, lebo už mám 82 
rokov, takže toho času nemám 
veľa, tu zažiť a mať pôžitok 
z dobrého kultúrneho podu-

jatia. Rád by som videl plnú 
sálu šťastných a usmiatych 
ľudí, ktorí svoj voľný čas môžu 
stráviť v peknom a slušnom 
prostredí.“

Henrich Varga
foto: Peter Bednár, 

archív: Jozef Búri

Zámer vrátiť kino 
Lipa na pôvodné 

spoločenské 
a kultúrne účely 
podporili všetky 

základné a materské 
školy sídliace na 
Chrenovej a tri 

kluby seniorov so 
stovkami členov.

RADNIČNÉ NOVINY8 MESAČNÍK PRE VŠETKÝCH, KTORÍ MAJÚ RADI NITRU



MESTO NITRA SA DOHODLO 
NA MIMOSÚDNOM UROVNANÍ 
SO SPOLOČNOSŤOU STRABAG
Mesto Nitra sa dohodlo na mimosúdnom urovnaní 
sporu z roku 2016. V prípade odsúhlasenia 
mestským zastupiteľstvom zaplatí radnica 
namiesto požadovaných 800- tisíc eur sumu 
265 -tisíc eur.

Súkromná spoločnosť žiada 
uhradiť sumu vo výške viac 
ako 800-tisíc eur. Mimosúdna 
dohoda napokon hovorí o niž-
šej sume.

Spor vznikol ešte v dobe 
niekdajšieho primátora Jozefa 
Dvonča a bývalého prednostu 
mestského úradu v Nitre, Igo-
ra Kršiaka. Týka sa stavebných 
prác súvisiacich s výstavbou 
strategického priemyselného 
parku. V procese výstavby 

napojenia na rýchlostnú cestu 
R1 sa objavili okolnosti, ktoré 
znamenali nutnosť vybudo-
vania mostných konštrukcií 
a s tým spojené navýšenie 
nákladov o takmer 600-tisíc 
eur. Stavebná spoločnosť prá-
ce naviac vykonala a mestu 
vystavila faktúru. 

Platby sa však nedočkala, a tak 
v roku 2016 podala na mesto 
Nitra žalobu.

O ČO IDE?
Mesto Nitra splnomocnilo spo-
ločnosť MH Invest, aby konala 
v mene mesta, okrem iného aj 
v tejto konkrétnej zákazke. Fir-
ma MH Invest uzatvorila v júli 
2014 so zhotoviteľom zmluvu 
o dielo “PZ Nitra Mlynárce 
napojenie na R1, 1. etapa”.

Koncom toho istého roka 
oboznámila MH Invest mesto 
Nitra o nútených zmenách 
počas výstavby. V rámci nich 
vznikli dve nové mostné kon-
štrukcie, ktoré navýšili rozpo-
čet o sumu takmer 600 -tisíc 
eur. Podľa vyjadrenia STRA-
BAGU si spoločnosť MH Invest 
tieto práce naviac objednala, 
zmenový list však MH Invest 
ani mesto Nitra nepodpísali.

Zhotoviteľ celé dielo vrátane 
naviac prác (mostných kon-
štrukcií) postavil a odovzdal 
mestu Nitra napriek tomu, že 
nebol podpísaný zmenový list.

Zákon však hovorí, že ak 
splnomocnenec prekročí svoje 
oprávnenia vyplývajúce z pl-
nomocenstva a splnomocniteľ 
s týmto prekročením nevyjad-
rí svoj nesúhlas bez zbytoč-
ného odkladu, má sa za to, že 
takéto prekročenie schválil. 
Mesto Nitra však v dobe rea-
lizácie, teda v roku 2014, svoj 
nesúhlas nevyjadrilo, dielo 

vrátane naviac prác riadne 
prevzalo (vrátane mostných 
konštrukcií) a vstúpilo do jeho 
užívania. Faktúru za naviac 
práce mesto nezaplatilo.

Podľa názoru spoločnosti 
STRABAG to hovorí o tom, 
že dielo bolo zhotovené za 
konkludentného súhlasu 
mesta Nitra. Mesto malo na 
stavbe vlastný stavebný dozor, 
s dielom tak boli oboznámení 
niektorí jeho vtedajší zamest-
nanci a s výhradami voči 
stavbe sa radnica neozvala ani 
pri kontrolných dňoch.

TRESTNÉ OZNÁMENIE NA 
NEZNÁMEHO PÁCHATEĽA
Podľa názoru mesta Nitra 
pochybili v tomto spore všetky 
tri strany. Úhradu vo výške 
265 tisíc eur namiesto súčas-
ných viac ako 800 tisíc eur 
považuje radnica vzhľadom na 
okolnosti a pozíciu mesta za 
úspech. S ohľadom na uvede-
né skutočnosti mesto Nitra 
pripravuje trestné oznámenie 
voči neznámemu páchateľovi, 
aby sa zistilo, či došlo k spá-
chaniu trestného činu a kto 
za jeho spáchanie bude niesť 
trestnoprávnu zodpovednosť.

V súvislosti s výstavbou mos-
tov sa mohla doposiaľ nezná-
ma tretia osoba dopustiť buď 
trestného činu zneužívania 
právomoci verejného činite-
ľa, marenia úlohy verejným 
činiteľom alebo porušovania 
povinnosti pri správe cudzieho 
majetku.

(R)
foto: Roman Oravec
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REKONŠTRUKCIA WILSONOVHO 
NÁBREŽIA A ZA FERENITKOU
Výbor mestskej časti Staré 
mesto zaradil revitalizáciu 
vnútroblokov na Wilsonovom 
nábreží 32 - 44 a Za Ferenit-
kou 19 - 29 medzi investície 

pre rok 2021. Rekonštrukcia 
prebieha v dvoch etapách, 
počas ktorých dodávateľ položí 
novú vrstvu asfaltu a osadí 
nové obrubníky. Počas prvej 

etapy sa zrekonštruujú ulice 
kolmé na Wilsonovo nábrežie. 
V druhej etape je naplánovaná 
spojovacia ulica. Predpoklada-
né ukončenie prác je do konca 

júna. Celková výška investície 
je 80  079 €. Akcia je hradená 
z rozpočtu mesta Nitra.

MENÍME NITRU
Text: (R)
Foto: Roman Oravec
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KALVÁRSKA

V polovici júna sa realizovala 
oprava miestnej komunikácie 
na Kalvárskej ulici. Pri tomto 
type opráv býva starý povrch 
vozovky vyfrézovaný do hĺbky 
3 – 5 cm. Následne prichádza 
k aplikácii spojovacieho asfal-
tového postreku a položenia 

samotného asfaltu. Realizáciu 
zabezpečovala spoločnosť 
Strabag. Celková dĺžka komu-
nikácie je 280 metrov a cena 
za realizáciu vrátanie DPH 
bola 21  338 €. Akcia je hradená 
z rozpočtu mesta Nitra.

BRIGÁDNICKA

V rovnaký víkend ako Kal-
várska ulica sa realizovala aj 
oprava mestskej komunikácie 
na Brigádnickej ulici v Krška-
noch. Investícia bola potrebná, 
keďže cesta bola v zlom stave 
aj kvôli nedávnym výkopovým 
prácam. Stredisko mestských 
služieb ešte bude spevňovať 
okraj komunikácie maka-

damom. Opravu realizovala 
taktiež spoločnosť Strabag. 
Celková dĺžka komunikácie je 
približne 383 metrov a cena za 
realizáciu vrátanie DPH bola 
20  475 €. Akcia je hradená 
z rozpočtu mesta Nitra.
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45 TISÍC NA INKLUZÍVNE DETSKÉ 
IHRISKO NA TOPOĽOVEJ

Mesto získalo prostriedky 
z ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Postupne dopĺňa 
hracie prvky a buduje nové 
ihriská v celom meste.

Detské ihriská sú jednou z pri-
orít mesta. Celkovo radnica 
vyčlenila rekordných 621  400 
eur, z toho 271  400 eur pôjde 
na údržbu detských ihrísk 
zo zdrojov mesta a 350  000 
eur na revitalizáciu detských 
ihrísk z úveru.

Jednou z množstva investícií 
do detských ihrísk je nové 
detské ihrisko na Mikovíniho. 
ktoré mesto robí tento rok. Ih-
riská pribudli napríklad aj na 
Čermáni alebo na Petzwalovej 
ulici na Klokočine.

„Začiatkom roka sme riešili 
primárne ich bezpečnosť a pri-
pravovali celkovú koncepciu, 
aby sme ich budovali a dopĺňa-
li podľa zmysluplného plánu. 
To nám zabralo nejaký čas, ale 
koncepcia teraz prináša svoje 
ovocie,“ povedal primátor 
Nitry Marek Hattas.

Inkluzívne ihrisko na Topoľo-
vej za 45-tisíc ur bude prístup-
né pre každého. Financie má 
mesto od štátu. Toto ihrisko 
ponúkne príležitosti na hru 
i telesnú aktivitu bez ohľadu 

na schopnosti dieťaťa. Cieľom 
je, aby ihrisko bolo prístupné 
pre deti každého veku a so 
všetkými úrovňami telesných 
schopností.

Tri inkluzívne hracie prvky sú 
povinné. Ďalšie prvky sú vo-
liteľné a mesto z nich vyberie 
tie, ktoré ideálne zapadnú do 
riešeného územia. Autorom 
projektu je akademický sochár 
Jozef Kliský.

Na príprave projektu sa podie-
ľala najmä poslankyňa Mest-
ského zastupiteľstva v Nitre 
Anna Laurinec Šmehilová, 
predsedníčka komisie pre 
sociálne veci.

"Veľmi sa teším, že po rokoch 
môjho snaženia bude mať 
Nitra svoje prvé inkluzívne 
detské ihrisko. Doteraz detské 
ihriská v Nitre boli takpo-
vediac pre deti s telesným 

postihnutím a s obmedzenou 
mobilitou obmedzujúce. Výber 
lokality a umiestnenie prvého 
inkluzívneho detského ihriska 
vo vnútrobloku na Topoľovej 
má svoje veľké opodstatnenie. 
Nachádza sa v jeho blízkosti 
materská aj základná škola, 
ktoré sa špecializujú a integru-
jú deti s telesným postihnutím 
a súčasne sa tu nachádza do-
mov sociálnych služieb Socia, 
ktoré poskytuje ambulantnou 
formou sociálnu starostlivosť 
o deti s viacnásobným po-
stihnutím. Na tomto detskom 
ihrisku budú okrem bežných 
hracích prvkov aj inkluzívne 
a to sieťová hojdačka, kolotoč 
a zvýšené pieskovisko, ktoré 
sú svojou konštrukciou sú prí-
stupné aj pre deti s telesným 
postihnutím, či s obmedzenou 
mobilitou. To však nezname-
ná, že tieto inkluzívne hracie 
prvky nebudú môcť využívať 
aj zdravé deti. A o to presne 
ide. Vytvoriť spoločný hrací 
priestor pre deti bez rozdielu. 
Verím, že toto inkluzívne det-
ské ihrisko bude prvou lasto-
vičkou, ktorá spustí budovanie 
ďalších inkluzívnych detských 
ihrísk v Nitre. Stačí predsa 
len tak málo a to nahradiť na 
existujúcich detských ihris-
kách zničené či opotrebované 
hracie prvky za tie inkluzívne, 
aby sa mohli deti spolu hrať so 
svojimi rovesníkmi, kamarát-
mi vo svojej mestskej časti, vo 
svojom prirodzenom prostre-
dí. Chcem sa veľmi pekne po-
ďakovať všetkým tým, ktorí mi 
pomohli tento môj komunál-
ny sen naplniť a dopomohli 
k tomu, že inkluzívne detské 
ihrisko bude v Nitre konečne 
realitou. Verím, že poteší všet-
ky deti aj všetkých rodičov."

Lenka Mareková
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MESTO KONCOM 
JÚNA OTVORÍ LETNÉ 
KÚPALISKO
Prebiehajú posledné prípravy. 
Otvorenie je naplánované na 
posledný júnový víkend.

Horúce letné dni návštevní-
kom Nitry aj tento rok sprí-
jemní letné kúpalisko v parku 
na Sihoti. Mesto sa intenzívne 
pripravuje na začiatok letnej 
sezóny. Kúpalisko pre návštev-
níkov sprístupnia od soboty 
26. júna.

Do otvorenia kúpaliska dáva 
radnica každoročne približne 
20 tisíc eur. Prostriedky sú 
určené na údržbu kúpaliska 

a bežné opravy. Aj tento rok 
mesto investuje do noviniek, 
ktoré skvalitnia čas strávený 
na kúpalisku.

„Jednou z noviniek, ktorá ale 
návštevníkom nie je viditeľná, 
je vylepšenie technológie. Ide 
o päť nových filtrov a tri čer-
padlá, plus potrebná techno-
lógia k tomu,“ povedal hovorca 
Nitry Tomáš Holúbek.

Zlepšenia budú viditeľné aj 
pri stánkoch s občerstvením 
a gastro prevádzkach, kde sa 
vytvorí piesková plocha. Pri-
budnú tiež nové hracie prvky 
a trampolína pre najmenších 
návštevníkov kúpaliska. „Časť 
prvkov sa stihne dokončiť pred 
sezónou, časť bude dorobená 
po skončení sezóny,“ dodáva 
Holúbek.

V budúcnosti má byť na kúpa-
lisku okrem iných vylepšení 
zrekonštruovaný aj vstup na 
kúpalisko. Pribudnú tu turni-
kety.

Kúpalisko tiež dostane kame-
rový systém. „Kamery nám 

majú pomôcť promptne rea-
govať na protiepidemiologické 
opatrenia. Budú zaznamenávať 
príchody a odchody ľudí. Nejde 
nám o nahrávanie niekoho. 
Zjednodušene povedané, keď 
niekto vojde, sčítajú ho, keď 
osoba vyjde von z kúpaliska, 
odčítajú jedného človeka. 
Budeme tak vedieť regulovať 
počty ľudí na letnom kúpalis-
ku,“ povedal hovorca mesta.

Doteraz na kúpalisku žiadna 
kamera nebola.

Lenka Mareková
Foto: Roman Oravec
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MESTSKÉ SLÁVNOSTI 
BUDÚ 3. AŽ 5. JÚLA 
S príchodom sviatku sv. Cyrila 
a Metoda sa Nitra, jedno 
z najstarších slovenských miest, 
každoročne odieva do sviatočného 
šatu a v rytme nápevu svojej znelky 
spolu s partnermi pripravuje 
slávnosti Nitra, milá Nitra.

V ich poetickom názve je zakó-
dovaná úcta k cyrilo-metod-
skej a veľkomoravskej tradícii, 
hold výnimočným historickým 
i súčasným osobnostiam, ale 
i posolstvo dobra, súdržnosti 
a radosti z milých stretnutí. 
Rovnomenná hymnická pieseň 
a nitrianska znelka je jedno-
tiacim rámcom pre Pribinove 
a Cyrilo-metodské slávnosti, 
ktoré obyvatelia Nitry slávia aj 
ako svoje dni Nitranov.

Nitrianske slávnosti sa pred 
niekoľkými rokmi stali sú-
časťou programovej ponuky 
Cyrilo-metodskej cesty, ktorá 
v tomto roku získala certifikát 
Rady Európy a zaradila sa 

medzi jej 45 kultúrnych ciest. 
Cesta je komplexnou kultúr-
nou a turistickou ponukou 
v priestore strednej, južnej 
a východnej Európy.

Získanie certifikátu je vý-
znamným míľnikom aj 
v kontexte kandidatúry Nitry 
na titul Európske hlavné mesto 
kultúry 2026 a jej postupom do 
druhého kola.

Aj tohtoročná dramaturgia 
slávností spája duchovnú, 
historickú i spoločenskú 
dimenziu v rámci rôznorodej 
štvordňovej programovej 
ponuky.

Hlavným pilierom duchovnej 
línie je tradičná Cyrilo-metod-
ská národná púť na Svätoplu-
kovom námestí. Slávnostnú 
sv. omšu v priamom prenose 
RTVS celebruje poznanský 
arcibiskup, metropolita 
a predseda Konferencie bis-
kupov Poľska Mons. Stanisław 
Gądecki. Dopĺňa ju každoročné 
putovanie po cyrilo-metodskej 
ceste či koncerty v katedrále 
v podaní Zboru slovenských 
učiteľov a Zboru mníchov 

z Bigorského kláštora Sv. Jána 
Krstiteľa z Macedónska s pôso-
bivým východným cirkevným 
spevom.

Historickú líniu slávností 
v tomto roku tvorí semi-
nár venovaný pohľadom do 
dejín divadiel v Nitre a jej 
okolí, historický program pod 
hradbami Pocta Pribinovi pri 

príležitosti výročia jeho skonu, 
otvorené dvory v hornom 
meste, hradný deň otvorených 
dverí, atraktívne vystúpenia, 
rôzne výstavy, prednášky aj 
tvorivé dielne.

Spoločenská línia slávností sa 
už tradične ponesie v znamení 
priateľských stretnutí, oddy-
chu a zábavy na hrade i na 
oživenom nitrianskom korze 
s jarmokom a hudobným aj 
divadelným pódiom. Práve na 

ňom sa predstavia zaujímaví 
hostia. V sobotu to bude mód-
ny návrhár Andrej Baraník, 
kapela RVHP a Nitriansky ko-
morný orchester. Nedeľa bude 
patriť najmä Krajskej knižnici 
Karola Kmeťka a jej podujatiu 
Literárna Nitra. Po nej dostane 
priestor rozprávka Nového 
divadla Kocúr v čižmách a na-
pokon sa vo sviatočný ponde-

Mesto pod Zoborom sa prvýkrát uvádza 
v písomných prameňoch ako Nitrava už 
okolo r.870-871 informáciou o vysvätení 

kresťanského kostola nitrianskemu 
kniežaťu Pribinovi r.828 v spise „ 

O obrátení Bavorov a Korutáncov“. Je späté 
s pôsobením byzantskej misie, ktorá svojím 

dielom položila základy slovanského 
písomníctva a vzdelanosti. Oblúkom 

tisícročia spojené s týmito pevnými bodmi 
našej histórie sa aj prostredníctvom 

slávností snaží prispievať k formovaniu 
historického vedomia vhodnými 
popularizačnými prostriedkami.
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lok predstaví Divadlo Harry 
Teater s bábkovým príbehom 
o Cyrilovi a Metodovi. Atmo-
sféru na pešej zóne dotvorí 
známy Nitránsky flašinetár 
Ičo Gontko a tí, čo sú na soci-
álnych sieťach doma, uvítajú 
výzvu #zrkadlenie, v rámci 
ktorej budú musieť spočítať 
obrazy majstrov výtvarného 
umenia, netradične umiestne-
né vo výkladoch na pešej zóne.

Výstavy nebudú chýbať ani na 
ďalších miestach. Už v piatok 
sa bude konať vernisáž Bul-
harského kultúrneho inštitútu 
v synagóge, za prítomnosti 
bulharského veľvyslanca. 
Okrem dvoch výstav s témami 
hlaholiky a ikon bude od so-
boty v synagóge sprístupnená 
aj výstava Slováckého muzea 

v Uherském Hradišti Cyri-
lometodský Velehrad. V Po-
nitrianskom múzeu nájdete 
od soboty výstavu Krajskej 
knižnice Karola Kmeťka o nit-
rianskych slávnostiach v mi-
nulosti a od pondelka výstavu 
Archeologického ústavu SAV 
Počiatky kresťanstva na Slo-
vensku. Ponitrianske múzeum 
má počas slávností upravené 
otváracie hodiny od 9. do 17.00 
každý deň a pre deti pripraví 
aj tvorivé aktivity.

Širokú škálu výstav dopĺňa aj 
filatelistická výstava v Ka-
tedrále sv. Emeráma (sprí-
stupnená od 1. júla) a Matica 
slovenská ponúkne banerovú 

výstavu Sedempočetníci 
v Diecéznom múzeu a Dedič-
stvo nášho regiónu – Gajdo-
šská izba vo dvore Správy 
CHKO Ponitrie, kde aj samotní 
ochranári ponúknu výstavu 
Územia NATURA 2000.

Otvorené dvory v pondelok 
obohatí aj Slovenský dom 
Centrope, a to vo dvore Ma-
lého seminára s možnosťou 
pohľadu na historické lokality 
cez 3D okuliare s aplikáciou 
virtuálnej reality Cyril a Me-
tod očami dnešného človeka.

Pre fanúšikov pokojnej cyklis-
tiky alebo zvedavých so špor-
tovým duchom sú pripravené 
netradičné cykloprehliadky po 
Nitre s názvom „Poď do mesta 
na bicykli“. Prvá sa uskutoční 

počas slávností s názvom „Na 
bicykli za pamiatkami funk-
cionalizmu“.

Večerné koncerty na hlavnom 
pódiu budú patriť kapelám 
Vesna, NMN band, Hrdza, 
Korben Dallas, festivalu 
Akademická Nitra a Divadlu 
Andreja Bagara s galaprogra-
mom Skús veriť snom.

Vesna je vynikajúca česká 
dievčenská kapela so sviežim, 
jedinečným prejavom, spája-
júca folkovú podstatu návratu 
ku koreňom so špecifickým 
popovým štýlom.

Nitra napriek pandemickej si-
tuácii neprestáva žiť muzikou. 
Aj tento rok nás prídu skvelí 
nitrianski hudobníci a speváci 
povzbudiť. Vytvorili „NMN 
Band“ a programom #Nit-
rapreNitru opäť dokážu, že 
spolu a s pesničkou na perách 
máme stále šancu. Predsa 
práve z Nitry obletela Sloven-
sko pesničková výzva „spojme 
sa už raz, veď je to o nás…“ 
V programe sa predstavia 
Tibor Seidl, Lukáš Slobodník, 
Tony Marko, Andrej Novotný, 
Michal Cabala, Martina Uhri-
nová, Kristína Uhlíková, Marek 
Kutnár a Dominika Titková.

V apríli 2019 sa umiestni-
la známa slovenská kapela 
Hrdza so svojím albumom 
Neskrotený na štvrtom mieste 

rebríčka World music charts 
Europe. Obľúbená na Sloven-
sku, čoraz známejšia vo svete, 
vnesie do nedeľného večera 
jedinečnými melódiami origi-
nálnu slávnostnú atmosféru.

Popartová tvorba bez urče-
ných hraníc medzi nezávislou 
alternatívnou a popovou hud-
bou, jasne rozoznateľný hlas 
a duchaplné texty stručne cha-
rakterizujú nie práve zvyčajné 
hudobné zoskupenie Korben 
Dallas, ktoré je jednoznačným 
prísľubom kvalitného hudob-
ného zážitku na námestí.

Akademická Nitra má svoje 
stále miesto na slávnostiach 

a práve jej 42. ročník sa 
predstaví v pondelok v po-
poludňajších hodinách na 
Svätoplukovom námestí. 
Medzinárodný festival vysoko-
školských folklórnych súborov 
uvedie súbory Zobor, Gymnik, 
Poľana, Trnavčan a Borinka.

Slávnostný sviatočný večer 
aj celé slávnosti uzatvorí 
galaprogram Divadla Andre-
ja Bagara v Nitre. Hudobný 
program s názvom Skús veriť 
snom je zostavený zo skladieb 
známych muzikálov, ktoré boli 
a sú v repertoári divadla. Účin-
kovať v ňom budú sólisti ume-
leckého súboru DAB a orchester 
Juliusa Selčana. V premiére 
odznejú aj skladby z pripravo-
vaného muzikálu Jozef a jeho 
zázračný farebný plášť.

Ďakujeme všetkým partnerom 
za inšpiratívnu spoluprácu 
a veríme, že slávnosti Nitra, 
milá Nitra obohatia návštevní-
kov o nové poznanie, zážitky 
i priateľstvá a s radosťou sa 
do Nitry opäť vrátia. Želáme 
Vám príjemné chvíle strávené 
v starobylej Nitre.

Dagmar Bojdová,  
Silvia Zeumerová,  

Odbor kultúry
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MOBILNÝ ZBER 
ELEKTROODPADU
Aj v letných mesiacoch môžete 
odovzdať nepotrebný elektro-
odpad. Služba je bezplatná a je 
potrebné si ju vopred objednať 
cez formulár na www.zbere-
lektroodpadu.sk/mestske-cas-
ti.php 
Termíny odvozu počas 
letných mesiacov: 
sobota 17. 7., od 8:00 - 12:00 
sobota 21. 8., od 8:00 - 12:00 
Zber zabezpečuje spoločnosť 
ENVIDOM. Odovzdať môžete 
veľké spotrebiče ako chlad-
ničky, ohrievače, ventilátory, 
umývačky riadu, práčky, su-
šičky, mikrovlnky či vysávače.

JAPONSKÝ 
VEĽVYSLANEC 
NAVŠTÍVIL NITRU
Nitru navštívil japonský veľvy-
slanec J.E. Makoto Nakagawu. 
Pri príležitosti 100. výročia 
diplomatických vzťahov medzi 
Japonskom a Slovenskou re-
publikou sa vysadilo v dvoch 
lokalitách, na Triede Andreja 
Hlinku a na Petzwalovej ulici 
50 sakúr. Sakurám sa darí 
rovnako dobre, ako sloven-
sko-japonským vzťahom.

ZBERNÝ DVOR 
NA TEHELNEJ 
UKONČUJE 
PREVÁDZKU
K 26. 6. ruší zberný dvor na 
Tehelnej ulici svoju prevádzku. 
V blízkej dobe vznikne nový. 
Sídliť bude v areáli bývalej 
skládky odpadov na Katruši, 
na Cabajskej ulici. O termíne 
otvorenia tohto zberného dvo-
ra vás budeme informovať.

OTVÁRACÍ 
KONCERT 
FESTIVALU 
MUSICA SACRA
Už 30. ročník festivalu du-
chovnej hudby Musica Sacra, 
určený všetkým milovníkom 
klasickej hudby, sa tradične 
konal v Piaristickom kostole 
sv. Ladislava v Nitre. Na otvá-
racom koncerte predstavil 
Nitriansky komorný orchester 
ZOE židovské piesne v hebrej-
čine a jidiš v úprave sloven-
ských skladateľov A. Harvana, 
G. Regeša a P. Zagara po-
pretkávané inštrumentálnymi 
skladbami Ernesta Blocha. 

POSTREKY PROTI 
HMYZU
Mesto robí pravidelné po-
streky proti hmyzu raz ročne. 
V prípade potreby, ak je hmyz 
premnožený, aj viackrát. Ide 
o postreky, ktoré sú zame-
rané na obťažujúci hmyz 
ako komáre, kliešte a pod. 
Tento postrek sa robil 8. júna. 
Podmienkou bolo, aby tri dni 
po sebe nepršalo. Aplikoval sa 
skoro ráno medzi 4:00 - 5:00. 
Išlo o lokality: mestský park, 
keďže je pri rieke a šesť psích 
výbehov v Starom meste, na 
Dieloch, na Klokočine a na 
Chrenovej. Postreky nie sú 
lacná záležitosť, len mestský 
park vychádza na sumu pri-
bližne 1  900 € a všetky výbehy 
okolo 2  000 €.

 

Primátorská
kvapka 
krvi

Primátorská
kvapka 
krvi

PRIMÁTORSKÁ 
KVAPKA KRVI
Aj počas leta môžete darovať 
krv priamo u nás na mest-
skom úrade. Vo štvrtok 8. júla 
od 8.00 do 12.00 v spolupráci 
s Transfúznou stanicou Nitra 
môžete darovať vzácnu teku-
tinu, ktorá zachraňuje životy. 
Ďakujeme!

NOVÉ DIVADLO 
V NITRE 
OSLAVUJE 
5 ROKOV
V spolupráci s mestom 
pripravili program s predsta-
veniami po celej Nitre. Diváci 
uvidia predstavenia Nového 
divadla na Chrenovej, Dieloch, 
Klokočine a v Starom meste. 
Predstavenia sa uskutoč-
ňujú v spolupráci s mestom 
Nitra, ktoré projekt podporilo 
z verejných zdrojov. Viac na fb 
Nové divadlo.

PRIBUDLI 
HNEDÉ NÁDOBY 
S OZNAČENÍM 
BRKO
Hnedé nádoby s nálepkou 
BRKO, čiže biologicky roz-
ložiteľný kuchynský odpad, 
pribudli na kontajnerových 
stojiskách na všetkých nitrian-
skych sídliskách. Nitrianske 
komunálne služby začnú so 
zberom BRKO od júla, v ro-
dinných domoch do konca 
roka. Obyvatelia domov môžu 
medzičasom odovzdávať ku-
chynský bioodpad bezplatne 
na zberných dvoroch.
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ČO PATRÍ  A ČO NEPATRÍ 
DO NOVÝCH HNEDÝCH

NÁDOB NA SÍDLISKÁCH

POTRAVINY PO
ZÁRUČNEJ DOBE
A ZNEHODNOTENÉ
POTRAVINY 

TEPELNE UPRAVENÉ
AJ NEUPRAVENÉ
NEDOJEDENÉ
ZVYŠKY JEDLA

ŠUPY Z OVOCIA
A ZELENINY

ZVYŠKY
Z IZBOVÝCH  RASTLÍN 

BRKO 

MLIEČNE VÝROBKY

VAJCIA
A VÝROBKY  Z NICH 

TRÁVA, 
LÍSTIE,

KONÁRE 

EXKREMENTY
DOMÁCICH

ZVIERAT

UHYNUTÉ
ZVIERATÁ 

PLASTOVÉ, SKLENENÉ,
KOVOVÉ  A INÉ OBALY

POUŽITÉ JEDLÉ 
OLEJE TUKY 

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY

ODPAD 

STARÝ CHLIEB A PEČIVO

MESTO
NITRA 
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Máš predstavu, ako by Nitra 
mala alebo nemala vyzerať o pár 
rokov? Zapoj sa do súťaže Mesta 
Nitry a Nitry 2026 - kandidáta na 
Európske hlavné mesto kultúry
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Poď do mesta na bicykli

alebo
otulky Nitrou
pešo alebo na bicykli

3.7. 18.00h Na bicykli za pamiatkami funkcionalizmu
zraz pred TIC Nitra, trasa: Svätoplukovo nám. - Kmeťkova ul. -
- Ul. Fr. Mojtu - Ul. Československej armády - Vajanského ul.

21.8. 10.00h Bicyklom zoborskými záku�ami
zraz pri Ar�ne, trasa: Ar�n - návršie s kostolom sv. Urbana -
- Zoborské jazierko - Chmeľová dolina - Mestský park

25.9. 18.00h Na bicykli zelenou Nitrou
do Botanickej záhrady

zraz pred TIC Nitra, trasa: Svätoplukovo námes�e - Ul. Fraňa
Mojtu - rieka Nitra - areál SPU v Nitre - Botanická záhrada -
- Nábrežie mládeže a späť

13.6. 14.00h Po stopách nitrianskych židov
zraz pred Židovským cintorínom, trasa: Židovský cintorín -
- Párovce - Farská ul. - pešia zóna - Ul. Fraňa Mojtu - Synagóga

7.8. 18.00h Po stopách nitrianskej secesie
zraz pred TIC Nitra, trasa: Župný dom - Kupecká ul. - Farská ul. -
- Štefánikova tr. - železničná stanica

4.9. 18.00h Po stopách modernej architektúry
zraz pred aulou SPU, trasa: aula SPU - Svätoplukovo nám. -
- Párovce - Štúrova ul.

Pešie potulky mestom
Pešie prehliadky mestom podľa Vášho výberu

Poznáš Zoborské vrchy a okolie? Vieš aké vzácne rastliny a živočíchy
tu môžeš vidieť? Vieš po akých starých kameňoch kráčaš?
Chceš počuť o histórii Nitry z vtáčej perspek�vy?

Pridaj sa k nám, pozri si Zoborské vrchy a staň sa ich znalcom
10.00h zraz pri altánku na rázces� pred Špecializovanou nemocnicou

sv. Svorada
12.6. Geologické zaujímavos� zoborských vrchov

Trasa: altánok - Meškov vrch - Plieška - Zobor - Pyramída a späť
24.7. História z vtáčej perspek�vy

Trasa: altánok - Svoradov prameň - Svoradova jaskyňa
- Tri duby - Pyramída a späť

18.9. Záku�a Zoborských vrchov
Trasa: altánok - Podhájska cesta - Malá skalka
- Sedlo pod Zoborom - Pyramída a späť

areál Zoborského kláštora, Kláštorská 134

Zmena programu vyhradená. Prehliadky sa uskutočnia v zmysle aktuálne platných nariadení v súvislosti s COVID-19

1.7. - 30. 9.2021 otvorenie areálu pre verejnosť

24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9.
vždy o 14.00h
prehliadka areálu so sprievodcom

S batohom po nitrianskych kopcoch

Leto na Zoborskom kláštore
so sprievodcom

MESTO
NITRA

Si študent základnej alebo 
strednej školy v Nitre či učiteľ 
šikovných žiakov? Máš mladšieho 
brata, ktorý rád kreslí alebo 
sestru, ktorá vie dobre písať?

Mesto Nitra spolu s projektom 
Nitra 2026 - kandidát na Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 
(EHMK), vyhlasujú súťaž pre 
študentov nitrianskych zák-
ladných a stredných škôl Nitra 
budúcnosti. Ak máš predstavu, 
ako by Nitra mala / nemala 
vyzerať v budúcnosti, pošli 
nám ju v podobe kresby, fotky, 
komiksu, grafiky, príbehu ale-
bo básne a vyhraj zaujímavé 
ceny: 3x uverejnenie práce na 
reklamnej ploche – citylighte 
v centre mesta + balíček cien 
3x balíček cien a zverejnenie 
práce na sociálnych sieťach 
Nitra 2026.

Do súťaže je možné zapojiť 
sa do konca tohto mesiaca - 
30. 6. 2021. Svoje práce môžete 
posielať na e-mailovú adresu 
nitrabuducnosti@nitra2026.eu 
alebo ich pridať na Instagram 
s hashtagom #nitrabuducnos-
ti. Výherca bude vyhlásený 
najneskôr do 15 dní od ukonče-
nia súťaže. Práce bude hodno-
tiť odborná porota v zložení:

Literárna časť:
• Jana Popovicsová, literárna 

vedkyňa, lektorka kreatív-
neho písania

• Miroslav Zwiefelhofer, diva-
delný kritik

• Natália Mitková, literárna 
vedkyňa a pedagogička

Výtvarná časť:
• Zuzana Novotová Godálová, 

kurátorka súčasného ume-
nia, výtvarníčka

• Viliam Šulík, výtvarník 
a pedagóg

• Erik Fehér, výtvarník a pe-
dagóg

Pre viac informácii o súťaži 
môžete navštíviť webovú 
stránku www.nitra2026.eu/
nitrabuducnosti. 

Tešíme sa na vaše práce!
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CENY PRIMÁTORA ŽIAKOM 
ZUŠ JOZEFA ROSINSKÉHO
V dňoch 13. a 14. mája sa v priestoroch Základnej 
umeleckej školy Jozefa Rosinského uskutočnil 
21. ročník celoslovenskej hudobno-interpretačnej 
súťaže Nitrianska lutna 2021 v hre na sláčikových 
nástrojoch, gitare a keyboarde.

„Všetky súťaže sa od minulého 
roka z dôvodu pandémie rušili, 
presúvali ich termíny, alebo 
sa uskutočnili online formou. 
Situácia sa začala postup-
ne zlepšovať a my sme sa 
rozhodli urobiť všetko pre to, 
aby sa súťaž mohla zrealizovať 
prezenčne,“ hovorí riaditeľka 
školy Anna Fintová. „Za sprís-
nených hygienických opatrení 
sme na našej pôde privítali 
súťažiacich z celého Slovenska. 
Veľká vďaka patrí mestu Nitra, 
ktoré nám zapožičalo ger-
micídne lampy, ktorými sme 

dezinfikovali vstupný priestor 
i koncertné sály. Museli sme 
upustiť od tradičného sláv-
nostného otvorenia súťaže, či 
vyhlásenia výsledkov spoje-
ného s odovzdávaním cien. 
Súťažiaci sa nemohli konfron-
tovať s konkurenciou. Súťažný 
repertoár interpretovali len 
pred porotou a kamerami, 
bez prítomnosti divákov. Aj 
napriek tomuto faktu všetci 
zúčastnení vyjadrili obrovskú 
radosť, že mohli prísť, posta-
viť sa na pódium a zahrať si. 
V prípade porotcov to bola 

radosť z hodnotenia „živých“ 
výkonov, nie z vypočutých 
nahrávok.“

História súťaže Nitrianska 
lutna siaha do roku 1972. Pri jej 
zrode stál hudobný skladateľ 
Bartolomej Urbanec. V roku 
1989 sa súťaž na dvanásť rokov 
prerušila. Organizátorom sa ju 
podarilo obnoviť v roku 2001. 
Odvtedy sa každoročne v máji 
stretávajú mladí talentovaní 
žiaci na pôde Základnej ume-
leckej školy Jozefa Rosinksého 
v Nitre, aby si zmerali svoje 

zručnosti a umelecké schop-
nosti. Spoločným znakom je 
interpretácia skladieb slovan-
ských autorov.

V roku 2010 bola Nitrianska 
lutna začlenená medzi súťaže 
EMCY (European Union of Mu-
sic Competitions for Youth – 
Medzinárodná únia hudob-
ných súťaží pre mladých).

V súťaži sa okrem 1. – 3. miesta 
udeľujú aj mimoriadne ceny – 
Cena primátora mesta Nitra za 
interpretáciu skladby slovan-
ského autora a Cena EMCY 
Slovakia za objavnú dramatur-
giu. Súťažiaci s najvyšším poč-
tom bodov získa titul Laureát 
súťaže. „V silnej konkurencii 
súťažiacich z celého Sloven-
ska sa presadili aj žiaci našej 
školy,“ pokračuje Anna Fintová. 
V hre na gitare a keyboar-
de obsadili jedno prvé a tri 
druhé miesta. Odborná porota 
navyše udelila dve z troch Cien 
primátora našim žiakom, zís-
kali ich Lea Barátová (gitara) 
a Eliška Liptáková (keyboard).

„Chcem sa poďakovať všetkým 
pedagógom za prípravu svo-
jich žiakov na súťaž a všetkým 
súťažiacim za ich guráž, keď 
sa po mesiacoch domáceho 
online vyučovania a absencii 
koncertov odvážili vystúpiť 
priamo na súťažné pódium. 
Celú súťaž spojenú s hodno-
tením poroty a vyhlásením 
výsledkov si môžete pozrieť 
v archíve na YouTube kanáli 
pod názvom Nitrianska lutna 
2021.“

Magdaléna Smolinská, ZUŠ 
Jozefa Rosinského v Nitre

foto: Michaela Juhásová
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TÍM HATTAS
Ako poslanci za Tím Hattas upriamujeme svoju pozornosť na 
niekoľko kľúčových oblastí. Sú nimi starostlivosť o životné 
prostredie, rozvoj mesta a mestskej infraštruktúry, vytvára-
nie podmienok pre dôstojný život pre všetky generácie – detí, 
rodičov aj seniorov. Postupnými krokmi sa nám darí posúvať 
naše mesto na úroveň 21. storočia. Starostlivosť o zeleň dostáva 
najviac peňazí v histórii mesta, dbá sa na novú výsadbu aj na 
udržateľné nakladanie s odpadmi. Momentálne sa spracováva 
výzva, v rámci ktorej mesto Nitra poskytne obyvateľom zadarmo 
kompostéry. 

Záleží nám aj na zmysluplnom trávení voľného času všetkých 
generácií. Z rozhovorov s vami vieme, že mnohí seniori sa 
nemajú kde stretávať, podobne ako deti materských a základ-
ných škôl. Podporujeme preto revitalizáciu bývalého kina Lipa 
na Chrenovej, ktoré bude dôstojným spoločensko-kultúrnym 
stánkom pre mladších aj starších. 

Záleží nám na tom, aby obyvatelia Nitry cestovali v MHD na 
úrovni 21. storočia. Presadili sme preto také podmienky, vďaka 
ktorým bude mať Nitra od januára najmodernejšiu MHD vo 
svojich dejinách. 

Vecí, na ktorých pracujeme je mnoho. Tu vás budeme priebežne 
informovať o tých najdôležitejších. 

Poslanci za Tím Hattas.

PRAVICOVÝ KLUB
Predstavujeme náš Pravicový klub, ktorý tvorí sedem poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Nitre: predseda klubu Miloslav Ha-
tala (Zobor, Dražovce), viceprimátor Daniel Balko (Diely, Kynek, 
Mlynárce, Párovské Háje), Miloš Dovičovič, František Holý (obaja 
Klokočina), Ján Greššo, Ján Vančo (obaja Staré mesto), Jozef 
Stümpel (Chrenová). Zo zloženia klubu vidno, že ide o ostrieľa-
ných poslancov so skúsenosťami so správou mesta a zastupova-
ním záujmov občanov.

Z uvedeného sme vychádzali aj pri stanovovaní hlavných priorít 
a cieľov, ktorými sa v našej činnosti riadime:
• budovanie, obnova a debarierizácia cestnej infraštruktúry 

(cesty a chodníky v majetku mesta),
• budovanie športovo rekreačných areálov,
• uvážlivé a účelné nakladanie s mestskými financiami,
• rozvoj turistického ruchu,
• podpora budovania parkov a oddychových zón v každej mest-

skej časti, vrátane obnovy a zriaďovania detských ihrísk,
• starostlivosť o zeleň a výsadba nových stromových alejí,
• rozumné pravidlá parkovacej politiky v centre mesta, na síd-

liskách aj v prímestských častiach.

Na naplnení týchto cieľov pracujeme a chceme ich presadiť 
v spolupráci s ostatými kolegami. Veríme v ich správnosť a pro-
spešnosť pre všetkých. V tejto rubrike vás budeme pravidelne 
informovať.

Poslanci za Pravicový klub

AKO BUDÚ OTVORENÉ 
ŠKÔLKY POČAS 
LETNÝCH PRÁZDNIN?
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry 
budú počas prázdnin otvorené v obmedzenom režime. 
Každá škôlka bude fungovať inak. O režime mesto rozhodlo 
na základe zisteného záujmu. „V porovnaní s minulým 
rokom bude otvorených škôlok viac, čím sa snažíme 
vychádzať v ústrety rodičom,“ povedala vedúca odboru 
školstva, mládeže a športu Mária Orságová.

Zoznam otvorených materských škôl:

KLOKOČINA, DIELY
júl: MŠ Benkova 17, MŠ Beethovenova 1, MŠ Na Hôrke 30, 
MŠ Nedbalova 17, MŠ Novomeského19 + MDJ Bazovského 1 
august: MŠ Alexyho 26, MŠ Zvolenská 23, MŠ Bazovského 1, 
MŠ Čajkovského 3

ČERMÁŇ
júl: MŠ Dolnočermánska 57 
august: MŠ Golianova 1

STARÉ MESTO, HORNÉ KRŠKANY
júl: Párovská 36, Staromlynská 2, Štefánikova 128 
august: Piaristická 12, Rázusová 26

CHRENOVÁ, JANÍKOVCE
júl: MŠ Nábrežie mládeže 7, MŠ Štiavnická 1,  
MŠ Okružná 1 - Janíkovce 
august: MŠ Ľudovíta Okánika 6, MŠ Topoľová 6.,  
MŠ Za Humnami 28 + MDJ Ľudovíta Okánika

ZOBOR, DRAŽOVCE
júl: MŠ Vansovej 6, MŠ Mostná 1 
august: MŠ Platanová 3, MŠ Dobšinského 2885/8,  
MŠ Belopotockého 2 (2. 8.–20. 8.)
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VMČ 1 - Dolné Krškany, 
Horné Krškany
Po dlhšej prestávke mám opäť 
možnosť priblížiť aktuality 
z  našej mestskej časti Dolné 
a  Horné Krškany. Pomaly tri 
roky práce vo výbore ubehli 
celkom úspešne. Dotiahli sme 
niektoré investičné akcie, spo-
meniem aspoň súvislé opravy 
vybraných miestnych komu-
nikácií, vybudovanie kanali-
zácie na dvoch uliciach, atď. 
Radi by sme s podporou mesta 
dokončili rozrobené a niekto-
ré dlhodobo odsúvané inves-
tičné akcie. Medzi hlavné pri-
ority stále patrí dobudovanie 
kanalizácie. Je predsa absurd-
né, aby mestská časť v ktorej 
sídli veľká ČOV, dodnes nebola 
odkanalizovaná. S  kanalizá-
ciou nepriamo súvisí aj dlho-
dobo žiadaná oprava poško-
denej cesty 1/64, okrem toho 
chceme konečne naštartovať 
výstavbu nového domu smút-
ku na rozšírenom cintoríne 
v  Dolných Krškanoch. Ďalej 
potrebujeme vybudovať ťažko 
riešiteľný priechod pre chod-
cov na Novozámockej pri bý-

valých mraziarňach a  máme 
v zásobníku ešte aj ďalšie sú-
vislé opravy miestnych komu-
nikácií a  chodníkov. Potrieb 
na opravy alebo investovanie 
je určite veľa, snažíme sa ísť 
postupne a trpezlivou prácou 
pomaly zlepšovať podmien-
ky pre život u  nás. Popritom 
chceme pokračovať v  orga-
nizovaní rôznych spoločen-
ských aktivít s  cieľom obno-
viť tradície u  nás. Čo sa týka 
spoločenského života, máme 
za sebou pomerne ťažké ob-
dobie s pandémiou, ale všetci 
žijeme s  nádejou, že situácia 
sa konečne udržateľne zlepší 
a môžeme sa opäť vo väčšom 
počte stretať. 
Blíži sa leto, čas prázdnin, pre-
to využijem túto príležitosť 
a  prajem všetkým, aspoň to-
uto formou, krásne leto, plné 
pohodových zážitkov v  pev-
nom zdraví bez obmedzení.

Miroslav Gut, 
predseda VMČ č.1

VMČ 2 - Staré mesto
Výbor Staré mesto víta mož-
nosť predstaviť svoju činnosť. 
V  tomto období kladieme dô-
raz na prípravu komplexnej 
prestavby ulíc a  verejných 
priestranstiev: Radlinského, 
Župné nám., Hollého, predĺže-
nie pešej zóny či ihrisko CVČ 
Domino. Podporili sme žiadosť 
o príspevok z fondov pre revi-
talizáciu Starého parku, hrad-
ného kopca, vnútroblokov Za 
Ferenitkou 19-29, Wilsonovo 
nábr. 32-34, Štúrova 17-21. Pra-
cujeme na pasportizácii a ob-
nove detských ihrísk. Nové 
aleje stromov pribudnú na 
Štúrovej, Farskej, J. Kráľa a Fr. 
Mojtu. Úverové zdroje sme na-
vrhli na revitalizáciu kúpalis-
ka na Sihoti, zápasníckej haly 
či lávky pre chodcov nad že-

leznicou. Sme radi, že po otvo-
rení cyklolávky na Kalvárii 
sme získali z  fondov EÚ 622-
tis. eur aj na podjazd pod Uni-
verzitným mostom. Podporili 
sme opravu kultúrnej pamiat-
ky Krížovej cesty na Kalvárii 
a  v  tejto časti pripravujeme 
aj lokálny park na Jarmočnej 
a P. Benického. V Starom mes-
te sa obnovia tri fontány: súd, 
Coboriho, PKO. Navrhli sme 
aj lokálne opravy chodníkov 
v  celom Starom meste, viac 
ako 5 000 m2. Časť ulíc Vodná, 
Kasalova a celá Kráľovská ces-
ta sa dočkajú rekonštrukcie. 
Členovia výboru a poslanci za 
Staré mesto sme uvedené in-
vestície podľa vašich podnetov 
schválili a budeme starostlivo 
sledovať ich realizáciu.

VMČ 3 - Čermáň
Vážení spoluobčania – obyva-
telia MČ Čermáň, dovoľte mi, 
aby som sa vám po prvýkrát 
prihovoril touto cestou a vyu-
žil možnosť, ktorú dostal náš 
VMČ č. 3 – Čermáň a pokúsil 
sa o sumarizáciu diania v na-
šej MČ ako aj činnosti nášho 
VMČ.

VMČ zasadá pravidelne v me-
sačných intervaloch a náplňou 
našej práce sú podnety a žia-
dosti vás občanov, ale aj ma-
teriály z  MsÚ Nitra, týkajúce 
sa našej MČ. Čo sa týka inves-
tičných akcií, na úvod musím 
povedať, že VMČ je limitovaný 
množstvom pridelených fi-
nančných prostriedkov, z kto-
rých sa podarilo zrealizovať 
opravu ciest Hanulova a Hlbo-
ká I. etapa a oprava chodníka 
na Železničiarskej ul. V minu-
lom roku bola tiež dokončená 
cyklotrasa vedúca cez Borinu 
na autobusovú stanicu.

V súčasnosti prebieha finalizá-
cia projektovej dokumentácie 
a výber zhotoviteľa na dokon-
čenie opravy ulíc Hanulova 
a Hlboká – II. etapa. V 2. polro-
ku je plánovaná oprava chod-
níka na ul. Dolnočermánska. 
Ďalšou významnou investí-
ciou, ktorá sa dotkne aj našej 
MČ, je rekonštrukcia lávky nad 
železnicou. Určite sa zhodne-
me na tom, že stav v akom sa 
nachádza, vrátane priľahlých 
chodníkov, je neúnosný.

Zmienil by som sa ešte o nie-
ktorých investičných záme-
roch, ktoré v  blízkej budúc-
nosti ovplyvnia našu MČ, a to 
revitalizácia lesoparku Borina, 
revitalizácia Katruše a pláno-
vaná výstavba 220 mestských 
bytov na Tehelnej ul. O  tých-
to projektoch vás rád budem 
informovať v  ďalšom vydaní 
novín.

Robert Rathouský, predseda 
VMČ č.3

VMČ 4 - Klokočina
Po prvýkrát sa vám v  novej 
rubrike predstavuje výbor 
mestskej časti Klokočina. Sme 
partia pätnástich ľudí, ktorí sa 
rozhodli pracovať na rozvoji 
a vytváraní dobrého prostre-
dia pre život na našom sídlis-
ku. Informáciu o kompletnom 
zložení výboru nájdete na we-
bovej stránke mesta www.nit-
ra.sk/zobraz/obsah/13367

Informácie o  tom ako výbor 
pracuje, aké problémy rie-
ši, si môžete nájsť jednak na 
informačných tabuliach roz-
miestnených po celom území 
sídliska i  na stránke www.
nitra.sk/zobraz/sekciu/vybo-
ry-mestskych-casti#VMC_4 
kde sú uverejnené zápisnice 
zo všetkých našich rokova-
ní. Sme pripravení riešiť vaše 
návrhy, pripomienky i  prí-
padné ponosy, s ktorými sa na 

nás obrátite. Môžete to uro-
biť písomne, mailom alebo aj 
osobnou účasťou na rokovaní 
výboru za podmienky vopred 
ohlásenej účasti. Najvhodnej-
šie je adresovať ich našim mi-
lým sekretárkam.

Samozrejme, obrátiť sa môže-
te aj priamo na predsedníčku 
výboru, p. Ajdariovú, či na 
jednotlivých členov výboru. 
Sľubujeme, že žiadny z podne-
tov nenecháme ležať prachom 
a  budeme ich riešiť v  rámci 
všetkých možností a  kompe-
tencií, ktoré máme.

Prajeme vám všetkým príjem-
né a pohodové leto a tešíme sa 
na spoločné stretnutie na tra-
dičnom a  obľúbenom Kloko-
činskom jarmoku v dňoch 27. 
a 28. augusta.
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VMČ 5 - Diely, Kynek, 
Mlynárce, Párovské Háje
Milí spoluobyvatelia mestskej 
časti Diely, Mlynárce, Kynek 
a  Párovské Háje. Na tomto 
mieste mestských Radnič-
ných novín sa budete môcť od 
tohto čísla pravidelne dočítať 
zaujímavé informácie o dianí 
v  našej mestskej časti. V  pr-
vom článku si stručne pripo-
menieme, aké najdôležitejšie 
investičné akcie sme zatiaľ 
urobili. Súviseli najmä so zvy-
šovaním bezpečnosti a kvali-
ty bývania.

V rámci tejto priority sme 
postupne:
• zaviedli kamerový systém 

na plochu Skateparku na 
Dieloch (mestská polícia 
vďaka tomu aj zachytila 
vandalov ničiacich areál)

• umiestnili kamerový sys-
tém do Mlynáriec na prob-
lematickú Telgársku ulicu

• po vyše dvadsiatich rokoch 
rozšírili verejné osvetlenie 
na Ovocinárskej ulici na 
Kyneku

• opravili sme rozbitý po-
vrch na Jarabinovej ulici 
spájajúcej Kynek s Dielmi 
a tiež sme na ňu umiestnili 
verejné osvetlenie

• opravili sme I. etapu cesty 
a parkoviska na Zvolenskej 
ulici

• opravili sme chodníky na 
Partizánskej, Považskej 17 
a Na Hôrke 34 a 44

• opravili sme schodisko me-
dzi Považskou a Dunajskou 

ulicou
• rozšírili parkovacie miesta 

pri parkovisku Na Hôrke 1

Máme tiež už spravené pro-
jektové dokumentácie k  ďal-
ším investičným akciám, 
ktoré by sa mali začať v krát-
kom čase realizovať. Začať 
by sa mala aj postupná pre-
mena voľnočasového územia 
medzi Popradskou, Kmeťo-
vou a  Zvolenskou (nazývaná 
aj ako Skatepark Diely) na 
ozajstné oddychové centrum 
sídliska. Viac si o týchto akci-
ách povieme nabudúce.

Dobrou správou tiež je, že naša 
mestská časť získala ďalšie fi-
nančné prostriedky na zveľa-
ďovanie vďaka zavedenej dani 
za rozvoj. Najviac získajú Mly-
nárce, a to vďaka príjmu za vý-
stavbu v areáli priemyselného 
parku, ktorý katastrálne patrí 
aj do Mlynáriec.

A  aby sme nezabudli, všet-
kých pozývame 24. júla do 
Mlynáriec, kde náš VMČ spo-
luorganizuje už druhý ročník 
súťaže vo varení guláša.

VMČ 6 - Dražovce, Zobor
A  veci sa dejú, aj keď platí 
COVID automat. Vážení pria-
telia, po dlhom čase využí-
vam ponúknutý obmedzený 
priestor na letmú informáciu 
o radostiach a starostiach ob-
čanov mestských častí Zobor 
a  Dražovce. Stiahnutí do vir-
tuálneho priestoru, žijúci vo 
svojich bublinkách, živiaci sa 

informáciami z masovokomu-
nikačných médií, odseknutí od 
spoločenských a  kultúrnych 
zážitkov. Stanú sa z  nás po-
dozrievavé, nervózne, zatrp-
knuté individuality s  vidinou 
nejasnej budúcnosti?

Rezonujúce témy:
• Tvorba nového územného 

plánu, platnosť starého 
územného plánu a jeho 
dopad z dlhodobého hľa-
diska na občanov našich 
mestských častí Zobor 
a Dražovce.

• Dopravná situácia v našich 
mestských častiach a jej 
dôsledky na život obyvate-
ľov. Debarierizácia priesto-
rov, bezpečnosť chodcov 
a bicyklistov.

• Stav rozpracovania inves-
tičných akcií schválených 
mestským zastupiteľstvom 
v našom obvode.

• Kvalita bývania - hluč-
nosť, bezpečnosť občanov, 
životné prostredie – čierne 
skládky, separácia odpadu, 
zberné dvory.

• Ochrana a investovanie do 
kultúrneho dedičstva na 
našom území a rozvoj ces-
tovného ruchu v mestských 
častiach Zobor a Dražovce.

Pod čiarou:
Do plného bojového nasade-
nia bola uvedená MŠ Dobšin-
ského. Chýba ešte poľudštiť 
najbližšie okolie, vylepšiť prí-
stup do areálu a  môže to byť 
jedna z  najvyhľadávanejších 
MŠ v Nitre.

Viac informácií prinesieme 
v ďalších číslach novín.

Miloslav Hatala,  
predseda VMČ č.6

VMČ 7 - Chrenová, Janíkovce
Čochvíľa to budú 2 roky, čo 
som členom Výboru mest-
skej časti Chrenová-Janíkov-
ce. Jednou z  vecí, ktorú som 
chcel pomôcť zlepšiť, bola 
komunikácia s  obyvateľmi 
- ako sa k  vám viac priblížiť 
a lepšie počúvať. Človek mie-
ni a… realita bola taká, že sme 
stihli len 2 verejné stretnutia 
a v minulom roku sme museli 
ešte aj zasadnutia VMČ robiť 
online, bez osobnej účasti, ne-
verejné.

Minulý rok v lete, keď sa zase 
mohlo vonku stretávať, pod-
nikli sme viacerí členovia 
VMČ niekoľko prechádzok po 
mestskej časti. Hlavným dô-
vodom bolo nájsť a aj si nafo-
tiť miesta, ktoré najviac po-
trebujú opravu alebo údržbu. 
Bol to ideálny priestor záro-
veň sa stretnúť s  obyvateľmi 
a priamo na mieste debatovať 

o  problémoch, ale aj nápa-
doch.

To ma inšpirovalo skúsiť za-
viesť pravidelné prechádzky 
po našej mestskej časti. Ko-
rona  – nekorona, vonku na 
čerstvom vzduchu nás snáď 
nedostane.

Viem, že v iných mestách or-
ganizujú komentované pre-
chádzky napr. s významnými 
hosťami. My to skúsime také 
„obyčajné“. Len sa stretnúť, 
poprechádzať sa medzi na-
šimi domami a voľne sa roz-
právať o tom, čo nás trápi, čo 
nás teší.

A tu je pozvánka:
1. sobotná prechádzka 
Chrenovou a Janíkovcami
Kde: Pri detskom 
ihrisku Mravenisko 
na Štiavnickej ulici
Kedy: 10. júla 2021 o 10,00 hod.
Kto:  Kto chce prísť, sám, 
s rodinou, s deťmi + členovia 
VMČ a zamestnanci 
mesta (ktorí chcú)
Ako: Pešo či nemotorovým 
vozidlom

Miloslav Špoták
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V JÚNI 
OSLÁVIA 
ŽIVOTNÉ 
JUBILEUM 
TÍTO OBČANIA

75 rokov
Ladislav Alman
Ladislav Bartoš
Jiřina Brezíková
Silvia Császárová
Ladislav Drozdák
Dušan Dvorský
Jaroslav Fábry
Eva Fischerová
Zdenka Földešiová
Jozefa Froľová
Pavel Frťala
Lýdia Furstenzellerová
Milan Hajduch
Gabriela Chudá
Elena Janáčová
Jaroslav Jeney
Zděnka Kadlecová
Tamara Kmotorková
Štefánia Kolečániová
Janka Kováčová
Alojz Krčmár
Eva Kriváňová
Marcela Kytková
Edita Lammová
Mária Leczová
Ladislav Lefant
Mária Lehmanová
Marta Libayová
Želmíra Lidayová
Peter Linder
Igor Maťo
Rudolf Molnár
Mária Molnárová
Peter Novotný
Eva Olšanská
Marta Pernická
Eva Plekancová
Gabriela Podhorská
Anton Podhorský
Vlasta Rapantová
Jana Sitárová
Štefan Šodel
Alžbeta Švondrová
Elizabeth Tóthová

80 ROKOV
Emil Antoš
Rozália Babíková
Július Bakai
Anna Balková
Paulína Berežná
Emil Čapkovič
Oľga Čeligová
Katarína Demeterová
Julia Diďáková
Klaudia Ďuranová
Emília Erniholdová
Belo Gombík
Oľga Hluchá
Helena Homolová
Anton Horák
Vojtech Horčin
Miloslava Hrachovická
Helena Hudecová
Jozef Hutera
Pavel Jančo
Jaroslav Klein
Ivan Križan
Irena Lisýová
Anna Mackovičová
Pavel Mada
Gabriela Mášiková
Ondrej Michalec
Eva Minárová
Zita Múdra
Eva Pecháčová
Vladimír Podhorský
Helena Račková
Milan Sabo
Róbert Sirotek
Júlia Slížová
Dušan Sovič
Pavol Šavrtka
Marta Ščasná
Ladislav Šimanský
Božena Takáčová
Pavol Tancik
Mária Uhrinová
Gizela Viršíková
Vladimír Žiak

85 ROKOV

Jozef Drgoň
Alžbeta Gubová
Valér Chrenko
Emília Kabátová
Ján Kerti
Valeria Kišová
Vlasta Kopečná
Gabriela Kováčová
Ema Kyselová
Pavlína Laciková
Margita Lieskovská

Ivan Michalík
Ľudmila Michalovičová
Adriana Molnárová
Gertrúda Ondrušková
Mária Pechová
Alojz Podolák
Irena Poláková
Margita Schlosserová
Edita Šámšonová
Alžbeta Teplanová
Oľga Tomišová

86 ROKOV
Mária Bednárová
Terézia Belanyiová
Katarína Bojdová
Magdaléna Čeriová
Alžbeta Ďurišová
Valéria Fialová
Anna Gaťková
Antónia Halásová
Mária Hollá
Alexander Kis
Jozef Kučera
Mária Lévayová
Emília Matická
Emília Ptáčková
Edita Repová
Irena Števková
Alžbeta Verešová

87 ROKOV
Ján Butora
Alena Čiefová
Pavel Fitala
Vilma Frečková
Anna Havettová
Vlastimil Hromada
Mária Hulíková
Milan Chudý
Magdaléna Krivošíková
Mária Letková
Terézia Maksiová
Ján Strapko
Mária Streďanská
Irena Šranková
Pavel Tkáčik
Mária Tomčová
Anna Vöröšová
Ján Vrábel

88 ROKOV
Antónia Bernáthová
Margita Cipovová
Mária Galbavá
Rozália Molnárová
Mária Rejholcová
Pavol Sečkár

89 ROKOV
Helena Blicklingová
Terézia Elmanová
Margita Jahodová
Helena Jášiková
Barbora Karvajová
Stefan Lakits
Oľga Laníková
Valéria Pikalová
Jolana Pukanová
Silvia Turicová
Gizela Vágaiová

90 ROKOV
Ján Bánik
Róbert Horák
Alžbeta Jakubíková
Stanislav Jarabica
Helena Kozárová
Marta Kyselicová
Jolana Nányová
Terézia Penzešová
Anna Straňovská

91 ROKOV
Ľudmila Grenušová
Alojz Soldan
Bernard Šiška
Svatava Štefanová
Irena Tóthová
Eva Vnučková

92 ROKOV
Margita Beňadiková

93 ROKOV
Irena Labudová

94 ROKOV
Helena Hurtajová
Paula Jóžová
Irma Maszárošová

95 ROKOV
Magdalena Pinterová

97 ROKOV
Valéria Kochová

98 ROKOV
Pavlína Kuklová

103 ROKOV
Juliana Jarošová

POVEDALI 
SI ÁNO
15. mája 2021
Marek Kolár a Monika 
Karafová obaja z Nitry

21. mája 2021
Michal Sýkora 
a Kristína Dallošová 
obaja z Nitry

5. júna 2021
Mário Gyepes 
z Kolíňan 
a Gabriela Kováčová 
z Nitrianskych 
Hrnčiaroviec

12. júna 2021
Michal Slamka 
a Lucia Košťálová 
obaja z Ivanky pri Nitre

Sven Vitáloš 
a Daniela Lutterová 
obaja z Bratislavy
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V APRÍLI 
NÁS NAVŽDY 
OPUSTILI TÍTO 
NITRANIA

Zlatica Allmanová 
vo veku 86 rokov

Eva Antalíková 
vo veku 71 rokov

Alexander Bakoš 
vo veku 87 rokov

Jana Balzamová 
vo veku 38 rokov

Gabriela Bánociová 
vo veku 57 rokov

Anna Bartová 
vo veku 68 rokov

Alžbeta Buchová 
vo veku 85 rokov

František Cina 
vo veku 64 rokov

Miroslav Ciprian 
vo veku 70 rokov

Peter Civáň 
vo veku 69 rokov

Anna Čibiková 
vo veku 77 rokov

Margita Danišová 
vo veku 79 rokov

Ján Doboš 
vo veku 82 rokov

František Dvořák 
vo veku 87 rokov

Ladislav Finta 
vo veku 69 rokov

Alžbeta Gnothová 
vo veku 74 rokov

Helena Grácová 
vo veku 92 rokov

Ľudovít Halás 
vo veku 88 rokov

Mária Halmová 
vo veku 85 rokov

Gizela Haringová 
vo veku 90 rokov

Jozef Hulala 
vo veku 91 rokov

Štefan Ilko 
vo veku 76 rokov

Rudolf Janega 
vo veku 85 rokov

Milan Janiga 
vo veku 86 rokov

Ján Janík 
vo veku 71 rokov

Jozef Kaplan 
vo veku 70 rokov

Rozália Khunová 
vo veku 92 rokov

Miroslav Kočica 
vo veku 49 rokov

Amália Kollárová 
vo veku 89 rokov

Terézia Kollárová 
vo veku 82 rokov

Terézia Kollárová 
vo veku 86 rokov

Bruna Korcová 
vo veku 96 rokov

Júlia Košovanová 
vo veku 84 rokov

Damián Kotlár 
vo veku 0 rokov

Jozef Kováč 
vo veku 70 rokov

Johana Kováčová 
vo veku 84 rokov

Ľubor Krajčír 
vo veku 74 rokov

Jozef Král 
vo veku 61 rokov

Tibor Kužel 
vo veku 80 rokov

Ida Lednická 
vo veku 80 rokov

Jozef Levický 
vo veku 64 rokov

Eva Matejovičová 
vo veku 66 rokov

Jaroslav Mikula 
vo veku 61 rokov

Ľudmila Mišove 
vo veku 90 rokov

Drahomíra Navarová 
vo veku 67 rokov

Daniela Opavová 
vo veku 68 rokov

Ivan Plánka 
vo veku 52 rokov

Bohumil Procházka 
vo veku 88 rokov

Jolana Pupáková 
vo veku 84 rokov

Margita Rafaelová 
vo veku 63 rokov

Eva Sklenárová 
vo veku 76 rokov

Helena Slováková 
vo veku 89 rokov

Mária Stručková 
vo veku 79 rokov

Mária Šabíková 
vo veku 86 rokov

Milan Šándor 
vo veku 75 rokov

Jaroslav Šmigura 
vo veku 63 rokov

Irena Švehlová 
vo veku 93 rokov

Daniel Tomaščík 
vo veku 34 rokov

Milan Valo 
vo veku 80 rokov

Jozef Varga 
vo veku 61 rokov

Tibor Vereš 
vo veku 87 rokov

Mária Viglacká 
vo veku 72 rokov

Karol Víglašský 
vo veku 82 rokov

Helena Voltemarová 
vo veku 100 rokov

Mária Vöröšová 
vo veku 79 rokov

Agnesa 
Wiedermannová 
vo veku 90 rokov
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navrel, 
spuchol
nádoby 
na vodu

pravidlá 
písania

bezradne 
blúdil

pouzatváral

typ žiarenia

zbierka
fotografií

meno pre 
kocúra

kút

vedľa, 
bokom

zabáva

vlhkomilná
rastlina

kiloampér 
(zn.)

Európan 
v Indii

jamajský 
hudobný štýl

potrava
pre zvieratá

EČV Ban.
Bystrice
nukleová 
kyselina

ples

letecký 
oddiel (skr.)

tibetský 
vták
druh 

výbušniny

slovenský 
maliar 

(Miroslav)

kostra

druhá 
tajnička

poplatok 
za prejazd

ovije, 
omotá

roľa

ubytovanie
v prírode

patriace 
Erovi

ostrihomský 
arcibiskup 
(Mikuláš)

Olympijský 
výbor (skr.)

štíhle
 listnaté 
stromy

ofŕkal, 
zašpinil 

(expresívne)

neprie-
chodnosť 

čriev

Pomôcky: 
Ehe, ileus, 
Onor, ular

nádherná 
(knižne)

šaty na
cvičenie

prospech

ročné 
obdobie

podpora

pehatí 
ľudia

cenní, 
vzácni

ukazovacie 
zámeno

Kristov 
učeník

prvá 
tajnička

svadba, po
nemecky

egyptský 
boh Slnka 
(aj Re, Ra)

ruské 
mesto

listnatý 
strom

veľa, po
španielsky

grécky 
bájkar odovzdali vo výslužbe 

(skr.) rodový znak tretia
tajnička

veľkosť 
odevu

korenený 
alkoholický 

nápoj

oddelenie 
technickej 
evidencie

školský rok 
(skr.)

znehodnotil
používaním

hokejový 
klub (skr.)

lesné 
zvieratá

hlas
hada

menšina

veľký človek

bodná zbraň

Bratislavský 
sam. kraj
politická 
strana

rozdrobená 
hmota, 

po česky

autonómna 
oblasť

pracuj

Zapojte sa do súťaže o tri publikácie o Nitre.
Riešenie krížovky spolu s kupónom a vaším 
telefónnym číslom pošlite do 18. 7. 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.:

Prvé nitrianske divadlo bolo postavené v roku 1883 s kapacitou 360 miest. Deväť metrov široké javisko bolo osvetlené (prvá tajnička) 
lampami. Nitra mala v tom čase asi deväťtisíc obyvateľov. Budova stála na ploche terajšieho divadla a slúžila nitrianskej verejnosti až 
do jej zničenia leteckou bombou v druhej svetovej vojne. Na jej mieste stojí dnes monumentálna budova Divadla Andreja Bagara (DAB). 
Budova spolu (druhá tajnička) vo Veľkej sále boli zapísané do zoznamu pamätihodností mesta Nitra. Veľká sála divadla s kapacitou 
577 divákov patrí k trom najväčším na Slovensku. Hlavná opona s veľkomoravským výjavom so Svätoplukom je súčasťou Veľkej sály. 
Je to ručne tkaný gobelín s rozmermi 9,5 krát 16,5 metra a predstavuje najväčšie umelecké dielo vytvorené touto technikou v strednej 
Európe. Autor, akademický maliar Marián Prešnajder, na gobelíne pracoval od roku 1980 takmer (tretia tajnička). Opona sa využíva 
len pri slávnostných príležitostiach.
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NEWS REVIEW

THE BEGINNING OF 
JULY IS TYPICAL FOR 
CITY FESTIVITIES
The city festivities called Nitra, 
Dear Nitra will take place on 
3rd-5th July. They will include 
the Cyril and Methodius 
pilgrimage to the square, 
a fair, concerts and a varied 
programme under the castle. 
Craftsmen will revive the 
pedestrian zone, Župné and 
Pribinovo Squares and the 
castle hill. Again this year, you 
can join the pilgrims as part 
of the Journey along the Cyril 
and Methodius Road, meeting 
is on Saturday, 3rd July at the 
Dražovský Church. There will 
also be an Open Day at Nitra 
Castle, on 5th July you will also 
be able to get to some parts of 
the castle where visitors are 
usually not allowed. 

SUMMER SWIMMING 
POOL OPENS ON 
SATURDAY, 26TH JUNE 
The town hall invests about € 
20,000 a year in the swimming 
pool. The funds are intended 
for swimming pool mainte-
nance and routine repairs. One 
of the novelties, invisible to 
visitors, is the improvement of 
technology. There are fi ve new 
fi lters and three pumps. At the 
stalls with refreshments and 
gastronomic establishments, 
a sand surface will be created 
and new play elements and 
a trampoline will be added. 
Some of the elements will be 
completed before the season 
starts and some of them after 
the end of the season.

€ 45,000 FOR AN 
INCLUSIVE PLAYGROUND 
IN TOPOĽOVÁ STREET 
The city received funds from 
the Ministry of Labour, Social 
Aff airs and Family to build 
an inclusive playground on 
Topoľová Street. Academic 
sculptor Jozef Kliský is the 
author of the project. A total of 
€ 271,400 and € 350,000 have 
been allocated from the city’s 
resources for the maintenance 
of children’s playgrounds for 
this year from a loan approved 
by the city council at the end of 
last year.

THERE WILL BE AN 
UNDERPASS UNDER THE 
UNIVERSITY BRIDGE
After a successful completion 
and ceremonious opening of 
the Calvary Bridge, the city 
has announced another great 
news for the inhabitants and 
visitors of Nitra.
Another piece of important 
infrastructure is going to serve 
pedestrians, runners, skaters, 
of course the cycling public, 
but also parents with strollers, 
or seniors walking through 
our city. We received funds in 
the amount of € 622,965.04 
through the Integrated Region-
al Operational Program (IROP). 

INSECT SPRAYS 
Once a year and if necessary, 
in case of overpopulation of 
insects, even more times, the 
city does regular insect sprays. 
These sprays are aimed at 
annoying insects such as 
mosquitoes, ticks and the like. 
This spraying is usually done 
in early June. Any spraying is 
conditioned by three rainless 
days in a row. It is applied 
early in the morning between 
4:00 and 5:00 a.m. The loca-
tions are: the city park, as it is 
by the river, and six dog-runs 
in the Old Town, in Diely, in 
Klokočina and in Chrenová. 
Insect spraying is not a cheap 
aff air - to spray the city park 

alone costs about € 1,900 and 
to spray all the dog-runs costs 
around € 2,000.

NITRA STARTS COLLECTING 
KITCHEN BIO WASTE 
Collecting will begin in hous-
ing estates from July, in family 
houses until the end of the 
year. 
During June, brown collection 
containers marked “BRKO” 
were added to the container 
stands. They will be emptied 
once to three times a week 
depending on their fullness 
and climatic conditions. In 
the meantime, residents of 
single family houses can hand 
over their kitchen bio waste 
free of charge at collection 
yards. Kitchen bio waste will 
be transported to Bošany 
biogas plant. It will be used to 
produce electricity and heat, 
as well as organic fertilizer. In 
an ordinary rubbish bin, bio 
waste smells, rots and eventu-
ally ends up in a landfi ll, where 
without the access of air it 
creates the strongest green-
house gas methane, which has 
a signifi cant share in global 
warming. According to phys-
ical analyses, up to 40% of the 
contents of mixed municipal 
waste containers are made of 
bio waste. The more the city 
sorts, the less waste it exports 
to the landfi ll. This saves mon-
ey and the environment.

HOLLÉHO STREET 
IS UNDERGOING A 
MAJOR RENOVATION 
Hollého Street is one of the 
busiest Nitra arteries. Its 
condition has been neglected 
for a long time. We decided to 
make it a modern city street. 
A fundamental change will 
be the preference for public 
transport buses, with the 
possibility of use for cyclists 
in the length from the inter-
section with Štúrova Street 
to the roundabout behind the 
bridge over the railway line. 

On the right side, there will be 
a mixed footpath for pedestri-
ans and cyclists, which makes 
a seamless connection to the 
existing cycle path leading 
from Slnečná Street. This solu-
tion will require the creation of 
additional cycle crossings and 
a pedestrian crossing as part 
of a roundabout. 
All pedestrian crossings have 
been designed as barrier-free 
with guiding elements for the 
blind with anti-slip treatment 
of horizontal traffi  c signs and 
illuminated in accordance 
with applicable technical 
standards and regulations. 
Next year, Hollého Street will 
look the way a traffi  c artery 
of a modern 21st century city 
should look like. The winner of 
the public procurement is the 
company Baler & Hofman Slo-
vakia, the price for the project 
documentation is € 63,271.20. 

REVIVAL OF THE HEART 
OF CHRENOVÁ
The cinema Kino Lipa is per-
ceived by the inhabitants of 
Chrenová more as a shop-
ping centre than a cultural 
institution. The building was 
approved for usage in 1990, 
the cinema stopped showing 
in 2006. 
Each city district should have 
its own cultural house but 
Chrenová does not have one. 
Our intention is to give the 
building C of the cinema its 
original cultural purpose and 
to make effi  cient use of the 
buildings A and B for shops 
and services. Concerts, theatre 
and dance performances, 
performances by kindergar-
ten and elementary school 
students, hobby groups for all 
ages, club meetings, short-
term exhibitions, yoga, table 
tennis, mini-courses in ceram-
ics, paintings, photography, 
children’s corner and much 
more will be part of people’s 
lives in Chrenová. 
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3. - 5. júla 2021 

Spoluusporiadatelia: Archeologický ústav SAV; Bulharský kultúrny inštitút; Centrum voľného času Domino; Divadlo Andreja Bagara v Nitre; 
Dom Matice slovenskej v Nitre; Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje z.s.p.o.; Europe Direct Nitra; Kňazský seminár sv. Gorazda; 
Krajská knižnica Karola Kmeťka; Krajské osvetové stredisko v Nitre; MO Matice slovenskej Veľké Zálužie; Nitrianska galéria; Nitrianska 
organizácia cestovného ruchu; Play art; Ponitrianske múzeum v Nitre; Priatelia starého divadla o.z.; Slovenský dom Centrope; Staré divadlo 
Karola Spišáka v Nitre; Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie; Štátny archív v Nitre; Turistické informačné centrum Nitra; 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre; Zoborský skrášľovací spolok; Zväz slovenských 
� latelistov - Klub � latelistov 52-51 Nitra

2021

Cyrilo-metodská národná púť 5.júla

3.júla Putovanie po cyrilo-metodskej ceste 
Sprístupnený hradný areál 3.-5.júla

3.-5.júla Vesna, #Nitra pre Nitru, Hrdza, Korben Dallas
Akademická Nitra a Galaprogram DAB 5.júla

4.-5.júla Pocta Pribinovi
Nitriansky jarmok 3.-5.júla

3.-4.júla Živo na korze
2.-5.júla Výstavy, semináre, projekcie

Cyklosprevádzanie Nitrou 3.-4.júla

Mesto Nitra

Nitriansky
samosprávny

kraj

Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra


