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Na slávnosti Nitra, milá Nitra by
mali do Nitry prísť tisíce
návštevníkov z celého Slovenska

Každoročne začiatkom júla pripravuje mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Biskupstvo Nitra
spolu s ďalšími spoluorganizátormi pestrý program mestských slávností Nitra, milá Nitra,
Pribinových a Cyrilo-metodských slávností. S cieľom zabezpečiť čo najatraktívnejší program,
zameraný na všetky vekové kategórie, sa v utorok 23. januára konalo na Mestskom úrade v Nitre
prvé pracovné stretnutie.
O jednotlivých námetoch programu rokovali predseda NSK Milan Belica, primátor Jozef Dvonč,
zástupca primátora Nitry Ján Vančo, prednosta mestského úradu Igor Kršiak, riaditeľ Biskupstva
Nitra Martin Michalíček, riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay, riaditeľ
Ponitrianskeho múzea Anton Števko, riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre Daniela
Gundová, vedúca odboru kultúry Mestského úradu v Nitre Dagmar Bojdová a ďalší.
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Stretnutie viedol primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý sa poďakoval za spoluúčasť NSK,
biskupstvu, AÚ SAV ako aj zástupcom ďalších organizácií. „Verím, že aj tohto roku urobíme všetci
všetko preto, aby sme do Nitry pritiahli hostí z celého Slovenska,“ uviedol primátor Jozef Dvonč.
Práve s týmto cieľom začína od januára pracovať štáb ľudí, ktorých hlavnou úlohou bude
zorganizovať výnimočné podujatie, ktoré bude mať znaky duchovného, historicko-popularizačného
ako i spoločensko-zábavného charakteru. Organizátori si dali za cieľ osloviť mladú generáciu.
Prilákať by ich mohlo cyrilo-metodské putovanie od dražovského kostolíka smerom k zoborskému
kláštoru, od kláštora do areálu býv. kasární (archeoskanzenu) a z býv. kasární na Svätoplukovo
námestie.
Novinkou slávností bude účinkovanie dychových hudieb, súčasťou Pivný festival a samozrejme,
Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel, ktorý sa tohto roku vráti z parku do centra mesta,
a to predovšetkým na pešiu zónu a Kupeckú ulicu. Plné bude korzo, v podhradí sa uskutoční
historický festival včasno-stredovekého života Pribinova Nitrava. V hudobnej časti programu by
mali vystúpiť rocková skupina IMT Smile s protagonistom Ivanom Táslerom, kapela Gladiátor
a pesničkárka a herečka Sima Martausová, členka Radošinského naivného divadla. Otvorené budú
aj priestory bývalých kasární pod Zoborom, kde v archeoskanzene predstavia pracovníci
Archeologického ústavu SAV ďalšie zaujímavé historické exponáty. Veriaci prídu do Nitry v stredu
5. júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, kedy sa na Svätoplukovom námestí uskutoční Cyrilometodská národná púť. V ten deň bude na hrade Deň otvorených dverí. Návštevníci budú mať
možnosť zadarmo navštíviť Nitriansky hrad a pozrieť si všetky vzácne miesta tohto vzácneho
historického skvostu. Len v minulom roku sa verejnosť na základe archeologických nálezov
dozvedela, že je zo slovenských radov najväčší.
Ľudmila Synaková, foto: autorka
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Komisia školstva informuje:
Vážení priatelia, prvá polovica školského roka 2016/2017 je tu. Po hektických predsviatočných
dňoch, pokojných sviatkoch, hmlou zastretým vítaním roka 2017, zavítala k nám aj pravá zima,
v ktorú sme pri prognózach globálneho otepľovania ani nedúfali - a treba povedať, že sa drží
statočne. Na rozdiel od chrípkovej epidémie, ktorá šarapatí hlavne na základných školách - a ktorú
nevieme ovplyvniť, je tu aj viacero aktivít, ktoré odbor školstva, mládeže a športu má pod
drobnohľadom. V rámci výzvy IROP na budovanie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách sa 11 mestských škôl
uchádza o vybudovanie odborných učební so zameraním na chémiu, biológiu, dielne, knižnice,
jazykové a počítačové učebne. Môžeme iba dúfať že projekt bude úspešný a prostriedky v celkovej
výške 1 mil. eur prispejú k skvalitneniu vyučovacieho procesu.
Nakoľko stále je dopyt po miestach v materských školách a aj v nadväznosti na potreby ktoré si
žiada nová investícia automobilky, sú podané dva nové projekty na rozšírenie kapacít v MŠ Na
Hôrke a MŠ Dobšinského. K zvýšeniu štandardu v poskytovaní služieb v materských školách
prispejú rekonštrukcie MŠ Štiavnickej a dostavby MŠ Okružnej. Ďalej sa pripravuje aj projekt
celkovej rekonštrukcie MŠ Beethovenova.
V krátkosti sa pozastavím aj nad celoslovenským testovaním žiakov piatych ročníkov
z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, ktoré prebehlo ešte 23.11.2016, ale výsledky boli
zverejnené pred pár dňami, kde v matematike sa umiestnilo 10 škôl nad celoslovenským
priemerom a v slovenskom jazyku to bolo 9 škôl z celkového počtu 14 v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nitry. Čo je povzbudivý výsledok. V novembri prebehlo stretnutie stredoškolskej
mládeže z viacerých stredných škôl v Nitre za účelom preskúmania možnosti znovu oživiť
mládežnícky parlament, za účasti zástupcov mesta, spoločenských a záujmových združení. Mladí
formou heslovitých téz načrtli okruhy problémov, ktoré by chceli riešiť. Už treba dotiahnuť iba
právnu formu a vnútornú štruktúru. V súčasnosti tvorí skupinu 18 mladých ľudí z 11 nitrianskych
stredných škôl. Chcem veriť, že to nadšenie ktoré vládlo na prvých stretnutiach pretrvá.
V tomto roku sa mesto Nitra rozhodlo aj na základe schválených priorít v oblasti športu,
razantnejšie finančne podporiť mládežnícky šport ako individuálny, tak aj kolektívny. Jedná sa
o priame dotácie klubom na základe projektov a hodnotiacich kritérií pre jednotlivé športy.
V nadväznosti na túto tému sa komisia pre školstvo, mládež a šport zaoberá využitím jednotlivých
športovísk, s prihliadnutím na ekonomiku. Cieľom je získať ucelenú predstavu v akom stave sú
športové zariadenia, koľko investícii budú v blízkej budúcnosti vyžadovať , aké veľké prostriedky
vynakladá mesto na údržbu a prevádzku športových areálov. Prajem všetkým vám a vašim blízkym
veľa zdravia a pracovných úspechov. Školákom pokojný prechod do druhého polroka, aby si
následne vychutnali blížiace sa jarné prázdniny.
Ing. Miloslav Hatala, predseda komisie
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Mestský reprezentačný ples mal aj
humanitárne poslanie
V Estrádnej hale Parku kultúry a oddychu v Nitre sa v piatok 27. januára uskutočnil Mestský
reprezentačný ples. Slávnostne ho otvorili primátor Nitry Jozef Dvonč, prezidentka Nitrianskej
humanitnej spoločnosti HOMO NITRIENSIS Margita Štefániková a prezident LIONS CLUBU Igor
Tarabčák s manželkou.
Počas plesovej noci hostí zabávali skupiny Happy Band Orchestra a That´Live! V programe
účinkovali tanečníci Akadémie tanca z Nitry, na poschodí sa dalo zahrať stredoveké kasíno. Pred
polnocou hostí svojimi hitmi roztancoval, rozospieval a roztlieskal spevák Vašo Patejdl. Na
poschodí pri ochutnávke vín hostí zabávala Ľudová hudba FS Jaročan. K príjemnej plesovej
atmosfére svojím dielom prispeli aj moderátori Táňa Šúrová a Lukáš Pinček.
Výťažok z plesu je určený na charitatívne projekty – združovanie finančných prostriedkov –
Nitrianskej humanitnej spoločnosti HOMO NITRIENSIS a LIONS CLUBU Nitra, konkrétne na
výstavbu detského ihriska pre Útulok pre jednotlivcov s deťmi na Krčméryho ulici a na nákup
invalidných vozíkov pre zdravotnícke zariadenia v Nitre. Organizátori plesu aj touto cestou
ďakujú všetkým, ktorí ples podporili, prispeli k naplneniu humanitného poslania plesu a
vytvoreniu neopakovateľnej plesovej atmosféry.
Mestský reprezentačný ples finančne podporili tieto spoločnosti: CESTY Nitra, a.s., COMPEX Nitra
s.r.o., Elcomp, s.r.o., CORA GEO, s.r.o., LEMUS, s.r.o., CESTY, s.r.o., FUNNY SPORT Slovensko,
s.r.o., FIRSTIN, s.r.o., WINE BAR & CAFFE, MEGASPOL, spol. s r.o., SUNOB, spol. s r.o.,
CAMPRI, spol. s r.o., spoločnosť V.I.TRADE. Ceny do zlosovania vstupeniek poskytli firmy
a spoločnosti: STAVEKO – Ing. Marián Sahúl, Rišňovce, Microcomp – Computersystém, s.r.o.,
ARDSYSTÉM, s.r.o., Ján Richter, minister PSVaR SR, Nitrianske komunálne služby, s.r.o., Margita
Štefániková, prezidentka Homo Nitriensis, Sola Switzerland EU Ltd., Chladfrukt, s.r.o., NITRAVEL,
s.r.o., Igor Tarabčák, prezident Lions Club Nitra, ALBEX PLUS Nitra, Tibor Gašpar, prezident
Policajného zboru SR, Muehlbauer Technologies, s.r.o., MESTO NITRA, Katleen, požičovňa
spoločenských šiat, Tibor Glenda, poslanec Národnej rady SR, Ľubomír Zelenický, rektor UKF
v Nitre, ZARAZ – jazyková škola, DREVAR – Ing. Gejza Varga, Slovenský zväz filatelistov,
Nitriansky samosprávny kraj, IKAROS, centrum voľného času, COOP Jednota, Ing. Pavel Janek –
PELZLEDER, Medicínske centrum pedikúry, NITRAZDROJ, a.s., V.I.TRADE, s.r.o., TÓTH
Železoobchod a hutný materiál, Status Alfa, s.r.o., Víno Nitra, spol. s r.o. a Práčovne a čistiarne,
s.r.o. Partnermi plesu boli Víno Nitra, s.r.o. a Pálenica Jelšovce, s.r.o.
Ľudmila Synaková
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Slávnostné otvorenie plesu.
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Pokračovať bude obnova
pamätihodností
Mesto Nitra bude pokračovať v pravidelnej obnove pamiatok a pamätihodností, keď za posledných
päť rokov bola na ich renováciu vyčlenená suma viac ako 400-tisíc eur. Schválené boli napríklad
financie na obnovu a reštaurovanie sochy sv. Floriána na Námestí Kráľovnej Pokoja, doplnenie
Stĺpu partnerských miest o partnerské mesto Gyeongju a odborné premiestnenie sochy Kristova
starosť z Cabajskej ulice do areálu Kostola sv. Urbana na Čermáni.
Dotácie z rozpočtu mesta Nitry pre oblasť záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
a pamätihodností boli poskytnuté aj na projekty opravy hradného historického múru na hradnom
kopci, zriadenie kaplnky sv. Svorada v Svoradovej jaskyni, konzervácia ruín Kostola sv. Jozefa a
reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého ako aj inštalácia objektu kaplnky v Chmeľovej doline.
V dotáciách na rok 2017 je najväčšou položkou práve ďalšia etapa záchrany a obnovy národnej
a kultúrnej pamiatky ruín Kostola sv. Jozefa, keď bude za 7-tisíc eur zrealizovaná konzervácia
murív, reštaurovanie príbytku mnícha a kostola.
Za 5-tisíc eur bude spracovaná projektová dokumentácia sanácia národnej kultúrnej pamiatky
kostola sv. Andrea Prvopopolavého (pôvodne Kostola sv. Štefana). Pokračovať bude aj II. etapa
reštaurovania súsošia sv. Jána Nepomuckého za 1000 eur.
Andrej Jančovič

Ruiny Zoborského kláštora v roku 2015. Foto: AUTOR
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Ocenením Srdce na dlani sa
poďakovali dobrovoľníkom
Nitrianske centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Mestom Nitra už po šiesty ocenilo dobrovoľníkov
za vykonávanie dobrovoľníckej práce, na ktorej sa zúčastňujú počas svojho voľného času a
nezištne menia veci a ľudí okolo seba k lepšiemu. Nominácie na ocenenie zasielali organizácie,
pôsobiace v rôznych oblastiach spoločenského života. O udelení cien Srdce na dlani rozhodla
komisia, zložená zo zástupcov mimovládnych organizácií a mesta Nitry.
Na slávnosti v Synagóge sa zúčastnil primátor Nitry Jozef Dvonč, Milan Burda, Miroslav Tvrdoň,
Miloslav Hatala, Pavel Varga, Anton Kretter, Janka Buršáková, Anna Šmehilová, Lívia
Šumichrastová, Dominika Tekeliová a Ľuboš Tӧrӧk. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnili aj
zástupcovia organizácií a neformálnych skupín, ktoré nominovali svojich dobrovoľníkov, medzi
nimi aj prezidentka Nitrianskej humanitnej spoločnosti Homo Nitriensis Margita Štefániková
a ďalší.
Dobrovoľnícku prácu vo svojom príhovore ocenil primátor Jozef Dvonč. Dobrovoľníkom poďakoval
za ich nezištnú prácu, bez ktorej si už nevieme predstaviť život vo viacerých sférach.
V kategórii Dobrovoľník do 18 rokov ocenenie Srdce na dlani získala Anna Fӧlkelová, nominovaná
Poradenstvom KlauDIA, v kategórii Dobrovoľníčka, pracujúca s deťmi a mládežou získala
ocenenie Katarína Koprdová (nominovaná MC Klokanček), v kategórii Dobrovoľník pre životné
prostredie ocenili kolektív v zložení Igor a Peter Gažovci, Filip a Michal Stranovskí, Pavol Sčasný,
(nomin. združeniami STORM a Triptych). V kategórii Dobrovoľník v oblasti vzdelávania boli
ocenení Tibor Andreas, Eli Mimaki, Štefan Pinter (nomin. skupinou študentov, združeniami
Občania v akcii, MC Klokanček a Komunitné centrum). V kategórii Dobrovoľníčka roka
v sociálnych a zdravotníckych službách bola in memoriam ocenená Oľga Saubererová (nomin.
organizáciami

Y-klub,

Územný

spolok

SČK

a Nitrianska

humanitná

spoločnosť

HOMO

NITRIENSIS). V kategórii Dobrovoľník v oblasti kultúry ocenili kolektív v zložení Olha Bohuslavská,
Szabi Meszáros, Martina Zelinková, ktorí boli nominovaní Asociáciou Divadelná Nitra. V novej
kategórii NAJ koordinátorka roka získala ocenenie Srdce na dlani Mariana Križalkovičová,
nominovaná Hospicom – Domom pokoja a zmieru u Bernadetky.
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Primátor Jozef Dvonč odovzdal ocenenie Srdce na dlani aj dobrovoľníčke do 18 rokov Anne
Fӧlkelovej. Foto: (SY)
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Na podujatí sa zúčastnili aj primátor Jozef Dvonč, jeho partnerka Margita Štefániková, ktorá je
prezidentkou Nitrianskej humanitnej spoločnosti HOMO NITRIENSIS a poslanci MZ. Foto: (SY)

Daniela Konečná blahoželá dobrovoľníkom z pedagógom ZUŠ J. Rosinského. Foto: (SY)

NEWSLETTER MESTA NITRY 4/2017

Strana 9

Pozývame vás na vernisáž Cesta
k veľkému víťazstvu: Od
Stalingradu do Prahy
Občanov srdečne pozývame do Synagógy v Nitre, kde bude v piatok 3. februára o 15. hod.
slávnostne otvorená výstava s názvom „Cesta k veľkému víťazstvu: Od Stalingradu do Prahy“.
Výstavu pripravilo mesto Nitra, mesto Volgograd v spolupráci s poslancom Európskeho
parlamentu (EP) Jiřím Maštálkom.
Expozícia bola pôvodne koncipovaná k 70. výročiu spoločného víťazstva nad fašizmom v II.
svetovej vojne a mala premiéru v sídle EP v Štrasburgu, kde vzbudila veľkú pozornosť. S
pozoruhodnými exponátmi sa postupne zoznámila verejnosť v Brne, Ostrave – partnerskom
meste Volgogradu, videli ich v Berlíne, Lidiciach a v týchto dňoch dostali túto možnosť
obyvatelia Nitry.
Expozícia „Cesta k veľkému víťazstvu: Od Stalingradu do Prahy“ hovorí o našej spoločnej histórii,
bez ktorej by sme tu dnes možno neboli. Lebo ako povedal Cicero: „Život zomrelých je uložený v
pamäti žijúcich...!“ Pozývame vás na vernisáž. (SY)
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Pozývame vás na fašiangy
a oslavy Svetového dňa
sprievodcov cestovného ruchu
Fašiangový jarmok a bohatý kultúrny program budú aj tohto roku súčasťou Nitrianskych fašiangov, ktoré
sa uskutočnia na Svätoplukovom námestí v sobotu 25. februára. Už od 10. h sa začne Fašiangový jarmok.
Svoje výrobky tu budú prezentovať a predávať ľudovo-umeleckí remeselníci z celého Slovenska.
Zábava s Lojzom a Vrbovskými víťazmi
Návštevníci budú môcť ochutnať zabíjačkové špeciality a tradičné fašiangové dobroty. O navodenie
výbornej atmosféry sa postarajú skupiny LOJZO a Vrbovskí víťazi, ktorí sú typickí netradičnými hudobnými
nástrojmi. Organizátori vyzývajú ľudí, aby si priniesli na námestie hrebene, pokrývky na hrnce a iné
zvláštne hudobné nástroje s pomocou ktorých zahrajú dobre známu pieseň Pec nám spadla.
Gazdovský dvor Detskej farmy Humanita
Súčasťou jarmoku bude gazdovský dvor Detskej farmy Humanita s domácimi zvieratkami. Záujemcovia sa
môžu zadarmo povoziť po pešej zóne na bričke ťahanej koníkom. Okrem toho môžu ľudia získať počas
podujatia hodnotné vecné ceny od Raiffeisen banky. Je možné, že fašiangovú zabíjačku spestrí svojou
účasťou aj amatérsky kuchár Vilo Habo, známy z Jojkárskej kulinárskej súťaže Moja mama varí lepšie ako
tvoja.
Fašiangový sprievod
Veselý fašiangový sprievod vykročí na pešiu zónu o 16. hodine. Organizátori vyzývajú: „Zamaskujte sa aj vy
a pridajte sa k chodúliarom, folklórnym skupinám, bubeníkom a najrôznejším maškarám vo veľkom
nitrianskom fašiangovom sprievode!“ Fašiangové popoludnie vyvrcholí pochovávaním basy a ukážkami
slovenských fašiangových zvykov. Sprievodné fašiangové podujatia sa uskutočnia aj v mestských častiach.
Na fašiangový karneval v CVČ sa môžu deti tešiť v nedeľu 12. februára.
Fašiangové potulky uličkami Dolného a Horného mesta
Súčasťou fašiangov budú oslavy Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu. Mesto Nitra pri tejto
príležitosti pripravilo pre všetkých Nitranov aj návštevníkov nášho krásneho mesta bezplatnú prehliadku s
výkladom odborného sprievodcu. Na fašiangové potulky uličkami Dolného a Horného mesta sa pôjde v
sobotu 25. februára o 13.00 h spred NISYS-u. Záujemcovia sa na prehliadku musia vopred prihlásiť
v NISYS-e na tel. č. 037/ 7410 906, 16 186 alebo na info@nitra.sk.
Ľudmila Synaková
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Pomôžte nám vyhrať detské ihrisko
– hlasujte za „Žihadielko“
Spoločnosť LIDL spustila nové hlasovanie o ďalších desať detských ihrísk Žihadielko. Hlasovanie o
detské ihriská bude trvať až do 28. februára 2017. Mesto Nitra vyzýva občanov na spoluúčasť pri
hlasovaní o získanie detského ihriska na Bajkalskej ulici na Chrenovej (za Lídlom). Svoj hlas do hry
môže každý účastník poslať jedenkrát denne. Kliknite na link a hlasujte: https://zihadielko.lidl.sk/
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V klientskom centre už aj
zamestnanci útvaru architekta
Mesto Nitra oznamuje občanom, že od 1. februára 2017 je Klientske centrum služieb, ktoré
nájdete v budove Mestského úradu v Nitre, rozšírené o pracovisko útvaru hlavného architekta.
Vaše žiadosti vybavíte v boxe č.7.
Otváracie hodiny klientskeho centra sú: pondelok: 8.00 – 15.00 hod., utorok: 8.00 – 15.00 hod.,
streda: 8.00 – 16.45 hod., štvrtok: 8.00 – 15.00 hod., piatok: 8.00 – 13.45 hod.

Mestská polícia obsadzuje voľné
pracovné miesta na pozícii
príslušník MsP – člen hliadky
Výberové konanie bude uskutočnené:
Miesto : útvar MsP na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre
Deň : utorok 28. februára 2017
čas: 8:00 h
V prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov bude stanovený aj druhý termín
výberového konania, o ktorom budú uchádzači telefonicky včas informovaní.
1) Uchádzač (ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

úplné stredné vzdelanie,
vek minimálne 21 rokov (dovŕšený vek ku dňu 20.marec 2017),
bezúhonnosť,
zdravotná a psychická spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci,
vodičský preukaz skupiny B,
ovládanie jazdy na bicykli,
ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka).

2) K žiadosti je potrebné doložiť:
a)
b)
c)
d)

profesijný životopis napísaný vlastnou rukou,
doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
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3) Žiadosť zasielať najneskôr do pondelka 20. februára 2017 do 14.00 h na adresu:
Mestská polícia, Cintorínska 6, 949 01 Nitra
4) Podmienkou prijatia je:







splnenie požiadaviek podľa odseku 1) a 2),
včasné doručenie žiadosti podľa odseku 3),
úspešné absolvovanie ústneho pohovoru,
úspešné absolvovanie psycho-diagnostického vyšetrenia,
úspešné absolvovanie fyzických testov,
úspešné absolvovanie diktátu a slohu zo slovenského jazyka.

Prijatí uchádzači nastúpia na odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície 20. marca 2017,
ktorá bude realizovaná v Školiacom a výcvikom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre.
Doplňujúce otázky zasielajte na: msp@mspnitra.sk
Poznámka:
Psycho-diagnostické vyšetrenie organizačne zabezpečí zamestnávateľ. Výdavky spojené s vykonaním
psycho-diagnostického vyšetrenia a lekárske vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti budú uhradené len prijatým
uchádzačom.
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Do stánkov spoločnosti Mediaprint Kapa v Nitre, ktoré sú aj v nákupných centrách MLYNY, NCENTRO a MAX sa v týchto dňoch dostalo februárové číslo časopisu Nitra, kde si môžete
prečítať tieto články:
-

rozhovor s primátorom Nitry Jozefom Dvončom: Investícia Jaguar Land Rover je najväčšia
v strednej Európe

-

rozhovor s vynálezcom aeromobilu Štefanom Kleinom

-

Otvorili novú pobočku Krajskej knižnice v Kultúrnom centre na Zobore

-

V Nitre sa rozšíri kamerový systém

-

Sobášny rekord padol v septembri

-

Narodilo sa skoro dvetisíc detí, väčšinou Jakubovia a Niny

-

Ulica, po ktorej kráčaš – Skalná ulica

Súčasťou časopisu je KAM ZA KULTÚROU V NITRE - kompletný prehľad programov v nitrianskych
kinách, divadlách, Krajskom osvetovom stredisku, v Trafačke, v Dome Matice slovenskej, termíny
výstav na výstavisku AGROKOMPLEX a inde. Súčasťou programovej skladačky je tiež prehľad
o pobožnostiach v jednotlivých nitrianskych kostoloch, kaplnkách a kláštoroch.
V prípade záujmu o predplatné časopisu kontaktujte útvar propagácie, referát redakcie a propagácie
synakova@msunitra.sk, č. t. 037/ 65 02 386. Výška predplatného na jeden rok je 4,40 €. Časopis vám príde
poštou do poštovej schránky.

Newsletter mesta Nitry č. 4/2017. Vyšiel 2. 2. 2017. Vydalo Mesto Nitra - Útvar propagácie a cestovného
ruchu, referát redakcie a propagácie, Mestský úrad v Nitre. Editorka: Ľudmila Synaková
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