NEWSLETTER 1
mesta Nitry 2017 – vyšiel 12. januára

Nitra má schválený rozpočet
na rok 2017
Mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí schválilo rozpočet na rok 2017. Po rôznych úpravách,
doplňujúcich návrhoch i údajoch ohľadne výnosov z podielových daní, môže mesto v tomto roku
hospodáriť so sumou 59 mil. eur. Okrem investícií a financovania vnútornej správy mesta, sú v mestskom
rozpočte na rok 2017 naplánované aj výdavky na činnosti, ktoré mestu vyplývajú z výkonu originálnych
kompetencií, zákonov i uzatvorených zmlúv.
Najväčšou výdavkovou položkou budú finančné prostriedky, ktoré budú použité v odbore školstva, mládeže
a športu. V rozpočte sú zahrnuté aj investície, ktoré zatiaľ nie sú finančne kryté, ale ich financovanie, by
malo byť zabezpečené kombináciou mestských a dotačných zdrojov.
„ Úpravami rozpočtu sme sa snažili kopírovať tie potreby, ktoré vyplynuli v priebehu tohto roka. Počíta sa
v nich s 300 –tisíc eurami na nákup rôzneho mestského mobiliáru a sú v nich napríklad zahrnuté aj
investičné potreby mestských častí v hodnote 2,7 milióna eur,“ vysvetlil na krátkom tlačovom brífingu
prednosta Mestského úradu v Nitre Igor Kršiak. (J)

Ľadové medvede v nedeľu v parku
Po roku sa v nedeľu 15. januára o 13.30 h v mestskom parku na Sihoti na jazere Veľká Hangócka
uskutoční ďalší ročník zimného plávania, ktorý bude spojený so zaujímavým programom. Na akcii
sa zúčastní i primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý opäť prevzal na d podujatí záštitu.
Aj tento ročník bude mať dobročinný rozmer. „Rovnako tak by sme mali na ódiu privítať trojročnú
Sabinku Fajnorovú s mamou. Je to dievčatko, ktoré nám veľmi prirástlo k srdcu a po roku opäť
pre ńu budeme robiť finančnú zbierku alebo ľudia jej môžu pomôcť plastovými vrchnáčikmi, ktoré
je možné priniesť od 12.00 hodiny do PKO, alebo rovno k jazeru do parku,“ uviedol Marek
Pozdech. (J)
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Primátor zaželal Nitranom úspešný rok
Primátor Nitry Jozef Dvonč poprial v sobotu 31. decembra vo svojom novoročnom príhovore
Nitranom i ostatným oslavujúcim na Svätoplukovom námestí najmä veľa zdravia, šťastia
a úspechov a pohody v kruhu blízkych a rodiny.
Na silvestrovskom pódiu na Svätoplukovom námestí v Nitrianskom vianočnom mestečku
vystúpili kapely, ktoré zahrali známe evergreeny a potešili oslavujúcich, ktorí
prišli na
Svätoplukovo námestie aj napriek mrazivému počasiu (okolo mínus 8) a výraznej hmle. Odmenou
im bol polnočný silvestrovský ohňostroj, ktorý rozžiaril nočnú oblohu nad Nitrou. (j)
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Predstavujeme partnerské mestá
Nitry: Gosford
Prehlásenie o nadviazaní družobných stykov medzi mestami Nitrou a Gosfordom bolo podpísané
10. septembra 1988. Týmto prehlásením sa obe mestá zaväzujú k podporovaniu širokej výmeny v
oblasti vzdelania, kultúry, priemyslu a obchodu. Mesto Gosford sa nachádza asi 80 km od mesta
Sydney. Pôvodní obyvatelia pochádzali z kmeňa Guringgai. V Koorie Trading Post je inštalovaná
predajná výstava diel pôvodných obyvateľov. Mesto si starostlivo chráni svoju minulosť –
v historických budovách po meste ožíva spôsob života ich predkov. Nachádzajú sa tu národné
parky, prírodné rezervácie, pláže s prázdninovými domami a vodné cesty. Kvôli dobrej polohe
a dopravnému spojeniu sa mesto považuje za obchodné centrum Austrálie. Pre turistov je
zaujímavá Gosfordská regionálna galéria, Pamätná záhrada Gosford / Edogawa, štadión Central
Coast, Tranquilitiánsky les, Austrálsky park predátorov a života v divočine, no aj Brisbanský
národný park so Somersbyho vodopádmi. K významným patrí i konzervatórium centrálneho
pobrežia, galéria centrálneho pobrežia alebo observatórium. (PV)

Pokračovali stretnutia s občanmi
Koncom minulého roka tiež pokračovali stretnutia vedenia mesta Nitry, poslancov a poslankýň
mestského zastupiteľstva, na ktorých boli zrekapitulované uskutočnené i plánované investície,
zaujímavé boli i niektoré návrhy na zlepšenia od občanov. Vedenie mesta, poslanci mestského
zastupiteľstva popriali do ďalších dní najmä veľa zdravia, pohody a príjemných stretnutí najmä
v kruhu svojich rodín. Na snímke záber zo stretnutia so seniormi z Čermáňa. (J)
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Z činnosti Redakčnej rady mesta Nitry
Vážení čitatelia, práve držíte v rukách prvé číslo tohtoročného týždenníku Echo,
ktorého štvrtá strana už desať rokov slúži občanom ako informačná strana
Mesta. V uplynulom roku sa vám takto Mesto prihováralo na 54 stranách. Pod
každou z týchto strán bola v rámčeku veta „Články a fotografia vybrala
a schválila Redakčná rada mesta Nitra.“ Redakčnú radu zriaďuje uznesením
mestské zastupiteľstvo. Pôsobí ako výkonný a realizačný orgán mediálnej
politiky mesta Nitra a plní mediálnu, informačnú, propagačnú a organizačnú
funkciu. Tvoria ju piati poslanci MZ a jeden zamestnanec mestského úradu
menovaný primátorom. A pretože nechceme ako členovia redakčnej rady ostať akoby v anonymite
zverejňujeme, že za tou vyššie citovanou vetou na spodnom okraji štvrtej strany Echa sa
nachádzajú tieto mená poslancov – L. Šumichrastová (predsedníčka RR), A. Kretter (podpredseda
RR), M. Nemky (zástupca primátora), Ľ. Török, P. Ajdariová a prednosta mestského úradu I.
Kršiak. Čiže tu je šesť našich mien, na ktoré sa môžete priamo obracať v prípade, že máte nejaké
námety, ale i pripomienky k mediálnej prezentácii mesta, k úrovni a zameraniu článkov, ktoré
v mestských médiách čítate. Nitra je veľké mesto, v ktorom sa koná celý rad udalostí, z ktorých
sa viaceré priamo, či nepriamo dotýkajú života v meste. Informačný priestor v Echu je však
ohraničený. Preto je aj jednou z úloh redakčnej rady citlivo zvažovať čo bezpodmienečne
publikovať, aby občania mali primeraný obraz o veciach v meste. V tomto smere v práci
uplatňujeme zásadu, že prioritu majú priamo organizované akcie mestom, výbormi mestských
častí, mestským úradom ako aj aktivity vedenia mesta, informácie z MZ, VMČ a komisií. Veríme,
že z tohto uhľa pohľadu vnímate a budete vnímať i obsah štvrtej strany v Echu, pričom vaše
námety budú však vždy vítané.
Štartujeme ďalší kalendárny rok. K tým vinšom, ktoré ste v minulých dňoch úprimne dostávali,
pridávame ešte jedno prianie, aby každý štvrtok, kedy Echo vychádza, ste so záujmom
a očakávaním nalistovali jeho štvrtú stranu, ktorá by vám prinášala aktuálne, potrebné a užitočné
informácie z prostredie samosprávy mesta Nitry. Úspešný a dobrý rok 2017.
doc. Ing. Anton Kretter, PhD., poslanec MZ
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Pozvánka na mestský ples
Mesto Nitra, Nitrianska humanitná spoločnosť HOMO NITRIENSIS a LIONS CLUB Nitra vás v piatok 27.
januára o 18.30 hod. pozývajú na Mestský reprezentačný ples do Estrádnej sály Parku kultúry
a oddychu v Nitre. Slávnostné otvorenie plesu bude o 19.00 hod.
Čaká vás bohatý program, zábava a občerstvenie. Výťažok zo vstupného bude venovaný na
humanitné účely. V plesovom programe sú uvedené Happy Band Orchestra, That s Live!, Vašo Patejdl,
Akadémia tanca Nitra, Stredoveké kasíno a Ľudová hudba FS Jaročan. O polnoci bude žrebovanie
plesových vstupeniek. Voľná zábava bude do 4.00 hod. Vstupné na ples je na prízemie 60 €, na
poschodie 50 €. Rezervácia vstupeniek je do 18. januára na telefónnom čísle 037/ 65 02 177, e-mail:
bratová@msunitra.sk.

Živých nás nedostanú pod šírym
nebom: Elán sa presunie z hál
na open air pódia

Kapela Elán se po veľmi úspešnom vypredanom česko-slovenskom halovom turné presunie na open air
scény. Aktuálny program Živých nás nedostanú s pripomienkou 30. výročia od vydania úspešného
albumu Hodina slovenčiny predvedú hudobníci okolo Joža Ráža budúci rok v amfiteátroch v Martine
(10. júna 2017) a Nitre (24. júna 2017). Zaujímavosťou je aj to, po akej dlhej dobe sa Elán na miesta
vracia. V Nitre hral naposledy pred šiestimi rokmi a v Martine dokonca pred 20 rokmi, v roku 1996.
Koncerty sú koncipované ako festival kapely Elán s ďalším programom. Návštevníci navyše nebudú
ochudobnení o nič z programu, ktorý bol tento rok v halách a za vstupné od 16,90 EUR dostanú ešte viac.
To znamená veľkolepú scénu s trojstupňovým pódiom, desať naložených kamiónov, a to všetko doplní viac
ako sto metrov štvorcových projekčných plôch. Všetko bude stavať 160 technikov. Vstupenky sú od
dnešného dňa k dispozícii v sieti Ticketportal.

„Koncept je taký, že obidva koncerty budú v sobotu a všetko začne už o druhej poobede. Pôjde o náš
Elánovský festival s ďalším programom. Predkapely budeme postupne zverejňovať,“ hovorí spevák a
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basgitarista Jožo Ráž. „Koncerty budú trochu megalomanské. Scénu postaví 160 ľudí, ponúkneme

trojposchodové pódium a zahráme približne 30 veľkých hitov. V niektorých z nich nás bude sprevádzať aj
dychová sekcia, ktorú sme mali vo svojich začiatkoch. Očakávame, že na koncerty dorazí až 35 000 ľudí,“
doplňuje gitarista Ján Baláž.
A v akej zostave sa Elán na turné predstaví? „Zlaté jadro Jožo Ráž, Jano Baláž a Vašo Patejdl, ktoré

sprevádza Ľubo Horňák a Peter Farnbauer, zostává. Novinkou bude skvelý bubeník Števo Bugala a zostavu
dočasne rozširujeme aj o dychovú sekciu, ktorú tvorí Richard Šimurka – saxofón, flauta, Martin Haas –
trombón a Samo Šimek – trúbka,“ uviedol manažér kapely Michal Čimera.
Na koncertoch bude v predaji aj rozšírená edícia albumu Živých nás nedostanú, vrátane verzie na vinyle.

„Nie všetko staré bolo zlé a vinyly sa pomaly vracajú. Platňa je artefakt, ktorý sa nedá stiahnuť alebo
ukradnúť na internete. Je to darček pre fanúšikov aj pre nás,“ doplňuje klavirista a spevák Vašo Patejdl.
Elán je najúspešnejšou česko-slovenskou rockovou skupinou. Štyrikrát po sebe, v rokoch 1984 až 1987
získali československého Zlatého slávika v kategórii skupina, osemkrát za sebou, v rokoch 1998 až 2005,
vyhrali slovenského Zlatého slávika. K tomu má Jožo Ráž dvoch Zlatých slávikov ako spevák za roky 2000 a
2001. Na ich koncert v Prahe na Letnej 20. septembra 2003 prišlo 85 000 divákov.
Posledný štúdiový album legendárnej skupiny vychádza rozšírene na 2CD a tiež na vinyle. Na piesňach sa
podieľali všetci členovia skupiny – Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl. Medzi ďalšími autormi sa objavujú aj
mená iných známych umelcov – Pavol Jursa, Juraj Soviar, Kamil Peteraj, Martin Sarvaš a Peter Farnbauer.
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