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Na Čermáni je v pláne výstavba
35 nájomných bytov
Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer výstavby 35 nájomných bytov v mestskej časti Čermáň na
Hlbokej ulici. Rozloha jednoizbových bytov bude okolo 42 metrov štvorcových, ktoré budú
situované na mieste súčasnej ubytovne. Celková cena výstavby bytov je odhadovaná na 1,074 mil.
eur.
„Predpokladaná cena nájomného bytu v tejto lokalite by mala byť štandardná od 3 do 3,5 eur za
meter štvorcový,“ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.
„15. január 2017 je posledným možným termínom podania žiadosti ohľadne podpory projektu na
štátnom fonde rozvoja bývania,“ dodal prednosta Mestského úradu v Nitre Igor Kršiak.
„Rodiny s deťmi, ktoré sú umiestnené v ubytovni na Hlbokej ulici, by mali byť presunuté do inej
lokality, uvažujeme na Súľovskou ulicou,“ dodal na margo rodín s deťmi, ktoré sú ubytované
v tejto lokalite primátor Nitry Jozef Dvonč.
Mesto podporuje výstavbu nájomných bytov a má tiež pripravený projekt na výstavbu 96
nájomných bytov v lokalite Diely - Viničky. V prípade výstavby by sa však musela aktualizovať
projektová dokumentácia a stavebné povolenie, ktoré momentálne nie je platné.
Územný plán umožňuje aj dostavbu bytov v rámci polyfunkčných území mesta Nitry. Zároveň má
mesto spracovaný materiál Rozvojové impulzy pre Mesto Nitra. Je tu aj ďalšia možnosť, že by
nájomné byty mohli byť postavené v mestských objektoch, ktoré nie sú v súčasnosti využívané.
(J)
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Nájomné byty na Dieloch – Viničkách boli odovzdané 19. septembra 2011. Foto: (J)

Výzva na budovanie odborných
učební a knižníc na ZŠ
Na podnet riaditeľov základných škôl bol pozvaný Sprostredkovateľský orgán krajského mesta
Nitra na poradu riaditeľov. Na stretnutí sa preberali základné informácie k výzve (kód IROP-PO2SC222-PZ-2016-2) na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu. Stretnutie sa
uskutočnilo dňa 11. januára 2017 v priestoroch MsÚ v Nitre. Alokácia výzvy je vo výške 1 200 000
€ a základné školy okrem spomenutých učební môžu dobudovať odborné biologické, chemické,
fyzikálne a polytechnické učebne. Uzávierka výzvy je 28. februára 2017.
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VMČ č. 6 Zobor, Dražovce informuje:
Milí priatelia, vážení Zoborčania a Dražovčania, keďže priestor na mestskej stránke Echo má náš
výbor MČ pravidelne a v priebehu celého roka ste dostávali prostredníctvom novín informácie
o dianí na Zobore, nechceme opakovať to, čo ste si už v priebehu roka 2016 mohli prečítať. Radi
by sme touto cestou vyzvali všetkých, ktorí majú záujem o kultúrne, alebo športové vyžitie v
„Kultúrnom centre na Zobore“ /“ďalej KCZ“/, že môžu tento krásny stánok využívať na organizáciu
rôznych podujatí. Máme záujem, aby toto zoborské centrum bolo čo najviac využívané obyvateľmi
našej mestskej časti, ale i celého mesta. Je možné v ňom organizovať rôzne spoločenské
podujatia, svadby, stretávky, rôzne klubové činnosti. Stačí, ak sa budete informovať
u zamestnancov MsÚ – odbor kultúry, o možnostiach prenájmu uvedených priestorov, ktorí vám
veľmi ochotne poradia. Išlo o nákladnú investíciu a je v záujme mesta, aby priestory slúžili
všetkým občanom, ktorí chcú organizovať spoločenské či športové podujatia v krásnom prostredí
Zobora. Vážení spoluobčania, dovoľte nám na záver popriať všetkým obyvateľom nášho
mesta popriať v novom roku 2017, aby ste rozdávali okolo seba veľa lásky a pozitívnej energie. Za
výbor MČ Zobor - Dražovce : Renáta Kolenčíková, Slavomír Hatala, Pavel Varga, Andrej Berkeš,
Emil Kviatkovský, Daniel Magula, Oľga Froncová, Štefan Mišuta, Peter Odvarka a Ľudmila
Šterdasová.
Mgr. Renáta Kolenčíková, predsedníčka VMČ č. 6

Kultúrne centrum ZOBOR.
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Hlasujte o detské ihrisko Žihadielko
Mesto Nitra vyzýva občanov o spoluúčasť na hlasovaní
o získanie detského ihriska na Bajkalskej ulici na sídlisku
Chrenová (za Lídlom).
Spoločnosť LIDL spustila v pondelok 16. januára 2017 nové hlasovanie o ďalších desať detských
ihrísk Žihadielko. Hlasovanie o detské ihriská bude trvať až do 28. februára 2017.
Kliknite si na link a hlasujte: https://zihadielko.lidl.sk/
Úspešný projekt spoločnosti LIDL poskytol vlani výstavbu 10 detských ihrísk Žihadielko desiatim
víťazným mestám na základe hlasovania v jednotlivých kategóriách podľa ich veľkosti. Aj tento
rok bola účasť v súťaži ponúknutá všetkým slovenským mestám, mestským častiam (v prípade
Bratislavy a Košíc) a obciam, v ktorých sa nachádza minimálne jedna predajňa potravín Lidl. V
termíne do 31. 12. 2016 mala samospráva mesta zvážiť, či má k dispozícií vhodný pozemok pre
realizáciu ihriska a či sa do projektu zapojí. V tomto termíne prejavilo záujem 67 z celkovo 94
oslovených miest. Na ihrisku o rozmere 16 x 20 metrov nebude chýbať pieskovisko, preliezačky,
hojdačky, hrad, gymnastické zostavy, kolotoč, stojany na bicykle a lavičky. Deti tu majú Majin
hrad, Filipovu cestičku, Kasandrine puzzle či Vilkovu presnú mušku. Všetky ihriská spája jednotný
motív rozprávkovej včielky Maje, ktorej príbehy deti, ale aj generácia ich rodičov veľmi dobre
poznajú. Maja a jej priatelia sú aktívnou súčasťou herných prvkov obsiahnutých v rámci ihriska.
Mesto Nitra ďakuje všetkým, čo sa do hlasovania zapoja.
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Otužilci sa zaslúžili o zápis do knihy
Mestský park s jazerom Veľká Hangócka v nedeľu 15. januára popoludní obliehali stovky Nitranov,
aby mohli na vlastné oči vidieť otužilcov z celého Slovenska, ako sa ponoria do studenej vody,
ktorú museli vyslobodiť z ľadového zovretia. Sto ton ľadu vysekaného a uloženého po stranách
vytvorilo úžasnú scenériu podujatia.
Na 7. ročník celoslovenského zrazu otužilcov prišlo do Nitry 267 otužilcov z 30 slovenských klubov.
Privítal ich primátor Nitry Jozef Dvonč. Organizátor Marek Pozdech z Občianskeho združenia
Ľadové medvede spod Zobora avizoval prekonanie rekordu z minulého roka, kedy sa do studenej
vody ponorilo až 284 otužilcov. Aj keď sa vlaňajší rekord prekonať nepodarilo, Igor Svítok
z agentúry Slovenské rekordy vypísal certifikát o vytvorení slovenského rekordu.
Súčasťou zrazu bola aj finančná zbierka pre chorú Sabinku zo Starej Turej, ktorá peniaze
potrebuje na finančne náročnú liečbu, nepreplácanú zdravotnou poisťovňou. Podujatie
zorganizovalo OZ Ľadové medvede spod Zobora spolu s Mestom Nitra a Slovenským rybárskym
zväzom v Nitre. (SY)

Účastníkov privítal nitriansky primátor Jozef Dvonč (sprava) a za organizátorov Občianskeho
združenia Ľadové medvede spod Zobora Marek Pozdech (v strede).
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Do studenej vody sa ponorilo 267 otužilcov z 30 slovenských klubov.

Medzi účastníkmi 7. zrazu otužilcov boli aj ľadové medvede z Nitry.
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Zvláštni ľudia – výstava voskových
figurín
Zoznámte sa s veľmi zvláštnymi ľuďmi – s osobami, ktorých postihnutie bolo prekliatím, ale aj
darom. Odpradávna sa v našej spoločnosti vyskytovali jedinci svojim zovňajškom výrazne
vystupujúci z davu. Spoločnosť sa ich stránila, ale zároveň ju priťahovali ich zvláštnosťami. Z
postihnutia takých ľudí často pramenila neskutočná sila a odhodlanie vzoprieť sa osudu a
predviesť okoliu svoj neobyčajný vzhľad ako dar, chceli byť rešpektovaní a uznávaní. Pracovali v
cirkusoch a panoptikách, častokrát sa naučili i neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac
podnecovali zvedavosť návštevníkov. Ponúkame vám jedinečnú možnosť spoznať týchto
výnimočných ľudí na vlastné oči. Môžete sa tešiť na ľudí s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi
očami, na niekoľko siamských dvojčiat alebo muža s vlčím syndrómom… Podľa dobových zdrojov
umelci v petrohradskom antropologickom múzeu vytvorili 25 verných napodobenín z vosku, boli
použité lekárske očné a zubné implantáty a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy. Aj zásluhou
toho pôsobia sochy dokonale živým dojmom. Výstava je vďaka svojej téme unikátom.
Výstavu si môžete pozrieť od 6. do 12.februára vo výstavných priestoroch Ponitrianskeho múze
v Nitre. Otváracie hodiny sú denne od 10. do 18.00 hod. Vstupné: deti od dovŕšenia 6 rokov.
študenti a dôchodcovia: 3 €, dospelí 4 €, školské skupiny pri počte viac ako 10 detí – 2 € +
sprievod zadarmo.
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Úspešná premiéra hry DOBRO
V rámci divadelnej sezóny Made in Slovakia ponúklo DAB v Nitre v štúdiu divadla v piatok 13. a sobotu 14.
januára 2017 premiéru hry Dobro. Inscenácia z pera kultového slovenského autora Laca Keratu je
groteskou, ktorá vznikla na priamu objednávku DAB a bola ušitá priamo „na telo“ samotným hercom. S
groteskným nadhľadom a surrealistickými prvkami sa v nej odráža dnešná doba, ako aj všetko to, čo dnes
žijeme i so všetkými znepokojivými témy sveta.
Hra reflektuje životný pocit súčasníka snažiaceho sa uspieť vo svete „dravcov a špekulantov“, s ktorými sa
dennodenne stretáva. Hra Laca Keratu Dobro, ako už samotný názov napovedá, hovorí o akejsi absencii
hodnoty dobra, tolerancie, ľudskosti a vzájomného pochopenia medzi ľuďmi v dnešnej spoločnosti. Hovorí
aj o spoločenských hodnotách, no v konečnom dôsledku je to aj hra politická. O tom, kam sa Slovensko
dostalo nielen vo vnútri svojho fungovania, ale aj vo vzťahu k širším súvislostiam Európskej únie. Hlavným
hrdinom príbehu je herec Dobroslav, ktorého nikto nepozná, v ničom nevyniká, ale snaží šíriť dobro a
pravdu. Prostredníctvom skutočných hodnôt a umenia. Až prišiel deň a Dobroslav sa nečakane stal tvárou
Slovenska pred zjednotenou Európou!
„Diváci budú mnohé témy poznať zo svojho vlastného života a verím, že okrem reflexie toho čo žijú a čo
dôverne poznajú, sa aj dobre zabavia,“ hovorí o inscenácii jej režisér Svetozár Sprušanský. Autor hry Dobro
je významným slovenským dramatikom strednej generácie, skúseným režisérom aj hercom, jedným zo
zakladateľov slovenského alternatívneho divadla – legendárnej STOKY. Laco Kerata, sa ako dramatik vracia
do nitrianskeho divadla presne po 20 rokoch. V réžii Svetozára Sprušanského sa v inscenácii Dobro
predstavili: Jakub Rybárik, Daniela Kuffelová, Gabriela Dolná, Marcel Ochránek, Barbora Andrešičová, Juraj
Ďuriš a Marián Viskup. Tvorivý tím projektu dopĺnili dramaturg – Adam Gold, kostýmová výtvarníčka –
Diana Strauszová, scénografka – Dorota Cigánková a hudobný skladateľ – Peter Zagar.

Klaňačka po úspešnej premiére inscenácie DOBRO v Divadle A. Bagara v Nitre. Foto: (SY)
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Elán na Amfiteátri v Nitre

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
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 československou 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.
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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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