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Príhovor primátora ku Dňu učiteľov
Deň učiteľov je vzácnou chvíľou, kedy si uctievame náročnú prácu
našich pedagógov. Pre celú spoločnosť sa tento deň spája
s príležitosťou poďakovať sa im za nasadenie a každodenné úsilie,
ktoré vynakladajú pri výchove a vzdelávaní
našej mladej
generácie. Učiteľ – toľkokrát skloňovaná profesia, životné poslanie,
osobnosť, nositeľ hodnôt, pre niektorých jednoducho len obyčajné
zamestnanie. Mrzí ma, že veľakrát je v širšej verejnosti povolanie
učiteľa vnímané len cez tzv. výhody s ním spájané, ako sú
napríklad prázdniny. Verejnosť si nechce uvedomiť, že prázdniny sú
pre pedagóga dovolenkou, na ktorú má nárok každý pracujúci
človek. Zároveň sú príležitosťou na načerpanie nových síl pre
výkon tohto náročného povolania. Sami učitelia však najlepšie
vedia, že profesia učiteľa kladie na osobnosť človeka obrovské požiadavky. Od pedagóga sa
zároveň očakáva, že bude aj akýmsi umelcom, ktorý svojich žiakov v tom dobrom zmysle slova
nainfikuje láskou k hľadaniu, objavovaniu múdrosti a poznaniu. Neraz sa ocitá v pozícii
psychológa či starostlivého rodiča. V jeho osobnosti sa musia skĺbiť hodnoty, ku ktorým musí viesť
i svojich žiakov, a to je múdrosť, tolerancia, empatia či férovosť.
S plnou vážnosťou môžem povedať, že toto povolanie bude patriť k tým, na ktorom stojí
budúcnosť našej spoločnosti. Chcem vás preto ubezpečiť, že mesto Nitra bude presadzovať
konkrétne kroky ku zvyšovaniu kvality školstva, a to materiálnymi i technickými vymoženosťami,
úsilím o postupnú rekonštrukciu budov ZŠ, a tiež tým, aby sa práca pedagóga stala v spoločnosti
akceptovanou so všetkou úctou a vážnosťou. Zároveň môžem vysloviť záväzok mesta dodržať
odmeňovanie pedagogických a nepedagogických pracovníkov vo všetkých kategóriách
v zmysle kolektívneho vyjednávania a najmä Programového vyhlásenia vlády. K vášmu sviatku –
ku Dňu učiteľov, vám vážení pedagógovia, želám, aby vaše ďalšie pedagogické pôsobenie bolo
naplnené tvorivosťou, podnetným prostredím a inšpiráciou. Želám vám veľa energie, optimizmu
a úspechov, oporu zo strany vašich blízkych a pochopenie zo strany rodičov, vašich žiakov.

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
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Mesto Nitra vzdalo úctu obetiam
bombardovania Nitry
Primátor Nitry Jozef Dvonč, viceprimátor Ján Vančo, poslanec mestského zastupiteľstva
Jozef Trandžík, nitriansky diecézne biskup Viliam Judák, prednosta Mestského úradu v Nitre
Igor Kršiak, náčelník Mestskej polície v Nitre Erik Duchoň položili v nedeľu 26. marca vence
k dvom spoločným hrobom, v ktorých sú na mestskom cintoríne pochované obete
bombardovania Nitry. Po príhovore primátora Dvonča zaspomínal na udalosti spred 72
rokov Štefan Košovan, autor knihy „Nitra, slovenské Coventry“, nasledovala modlitba
biskupa Viliama Judáka a poďakovanie primátora Dvonča: „Ďakujem, že ste sa prišli
pokloniť pamiatke nevinných ľudí, ktorých životy vyhasli 5 dní pred oslobodením Nitry.
V stredu sa pokloníme pamiatke našich osloboditeľov.“
(SY)

Obetiam bombardovania sa poklonili Jozef Dvonč, Ján Vančo, Erik Duchoň, Jozef
Trandžík, Štefan Košovan, Viliam Judák, Igor Kršiak (prvý sprava).
Foto: (SY)
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K jednému zo spoločných hrobov položili vence primátor Nitry Jozef Dvonč, zástupca primátora
Ján Vančo a náčelník MsP Erik Duchoň.
Foto: (SY)

K druhému zo spoločných hrobov položili vence poslanec MZ Jozef Tradžík (vpravo) a prednosta
mestského úradu Igor Kršiak.
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Víno na Čermáni po roku chutilo
V Dome Matice slovenskej sa uskutočnil ďalší ročník súťaže vín - Čermánske červené.
Tento rok bolo do súťaže prihlásených veľa kvalitných vín, hoci minulý rok bol z pohľadu
vinohradníkov skôr rozpačitý (skorý nástup vegetácie, likvidácia pukov viniča húsenicami,
dlhá zima). Napriek tomu takmer všetky prihlásené vinárske produkty potvrdili svoju kvalitu
a výborné chuťové vlastnosti. Na podujatí boli, okrem vinárov, prítomní i zástupcovia
vedenia mesta, mestskí poslanci, či zamestnanci mestského úradu. Vína súťažili vo
viacerých kategóriách, všetci zúčastnení, ktorí ich ochutnali, sa zhodli, že víno po roku na
Čermáni chutilo.
(J)

Prítomným sa prihovoril i primátor Nitry Jozef Dvonč, ďalej na snímke zľava M. Tvrdoň, J. Slíž
a D. Repa.
Foto: (J)
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Svetový deň vody na námestí
Západoslovenská vodárenská spoločnosť v spolupráci s mestom pripravila minulý týždeň
podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody. Cieľom podujatia bolo pripomenutie si
významu pitnej vody ako zdravého nápoja. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia
vodárenskej spoločnosti. Vystavená bola monitorovacia technika, predvedené boli
praktické ukážky jej použitia. Pre veľký záujem z minulých ročníkov bola možnosť
bezplatných skúšok kvality vody. V spolupráci so základnými školami boli vyhlásené
výtvarné súťaže na témy čistej a odpadovej vody a literárnej súťaže Pitná voda.
Najkrajšie kresby a literárne práce boli ocenené zástupcami vodárni.
(J)

Podujatie splnilo svoj účel, Svätoplukovo námestie bolo zaplnené žiakmi nitrianskych
základných škôl.
Foto: (J)
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Mesto podporilo Fitness Day v hale
Počas nedeľného popoludnia sa v Mestskej hale na Klokočine konal Fitness Inspiration
Day II. V mene organizátorov poďakovala za finančnú podporu primátorovi Nitry Jozefovi
Dvončovi i mestu Nitra organizátorka podujatia Soňa Gáborová. Prvá časť akcie bola
zameraná na fitness a tanec, druhá mala náročnejší level pre priaznivcov Zumba fitness.
Hlavným lákadlom bol známy inštruktor Steve Boedt ako i ďalší profesionálni inštruktori.
Zaplnená mestská hala i medzinárodná účasť bola potvrdením, že akcia sa opäť po roku
vydarila.
(J)

Podujatie oficiálne odštartoval primátor Nitry Jozef Dvonč. Foto: (J)
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Slovenský advokátsky deň
Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2017, organizuje prvýkrát
v Nitre bezplatné právne poradenstvo pre občanov. V stredu 26. apríla 2017 vás
pozývame, v spolupráci s primátorom mesta Jozefom Dvončom, do priestorov Mestského
úradu na Štefánikovej triede 60 v Nitre, kde vám regionálni advokáti poradia v oblastiach
pracovného, obchodného, civilného i trestného právna.
Poradenstvo sa uskutoční v čase od 9.00 do 14.00 hod.
Tešíme sa na vás!

Uzávierky na Novozámockej ulici
CESTY NITRA, a.s., Stredisko Nitra, Murgašova 4, Nitra budú realizovať stavebné práce na
opravách chodníkov na Novozámockej ulici v Nitre. Účastníci cestnej premávky sa budú
riadiť dopravnými značkami, ktoré sú schválené príslušnými úradmi. Dopravnej verejnosti
ako aj obyvateľom sa vopred ospravedlňujeme za dočasné obmedzenia a ďakujeme jej
za pochopenie..
Presné označenie miesta uzávierky
1. SO 01 - SO 01 Od č.d.10 po č. d. 44, križovatka Zlievarenská, cesta 1/64 v km 64,798 km 64,560 - od 08.30 hod. do 15.00 hod. v dňoch od 20.3.2017 do 13.4.2017
2. SO 03 – SO 02 Od č.d. 66 (Dečko) po č. d. 102, cesta 1/64 v km 64,252 - km 63,862 - od
08.30 hod. do 15.00 hod. v dňoch od 20.3.2017 do 13.4.2017
3. SO 05 – SO 03 Od č. d, 110 po č. d, 152, cesta 1/64 v km 63,328 - km 62,885 - od 08.30
hod. do 15.00 hod. v dňoch od 23.3.2017 do 13.4.2017
4. SO 02 - Chodník Novozámocká ul. Zlievarenská - Pod Katrušou, cesta I/64 v km 64,554
- km 64,259 - od 08.30 hod. do 15.00 hod. v dňoch od 18.4.2017 do 13.5.2017
5. SO 04 - Chodník Novozámocká ul. č. d, 89-125, cesta I/64 v km 63,235 - km 62,885 - od
08.30 hod. do 15.00 hod. v dňoch od 18.4.2017 do 14.5.2017
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Výstavu Posledná kapitola
a Fragmenty si môžete pozrieť
v Synagóge
Last Folio alebo Posledná kapitola je názov unikátneho výstavného projektu slovenskokanadského fotografa Yuriho Dojča, ktorý sa v týchto dňoch spolu s Igorom Leichtom
a jeho Fragmentmi predstavujú návštevníkom nitrianskej Synagógy. Na výstave sa
zúčastnili i poslanci Lívia Šumichrastová a Jozef Trandžík.
Výstava vznikla v r. 1997, keď Dojč na pohrebe svojho otca stretol ženu, ktorá prežila
Osvienčim a ktorú holokaust pripravil okrem brata o celú rodinu. Prostredníctvom nej
začal známy fotograf spoznávať ľudí s podobnými osudmi. Začala sa tak Dojčova cesta
k vlastným koreňom, ktorej umeleckým spodobením je práve výstavný projekt Posledná
kapitola. Ucelená obrazová kolekcia hovorí o našej minulosti i kultúrnej pamäti a obsahuje
silné posolstvo pre súčasnosť. Fragmenty poškodených kníh ako symbolu vzdelanosti,
opustené synagógy a v tvárach zapísané osudy ľudí, ktorí prežili holokaust – cez tieto
obrazy prináša Yuri Dojč osobné vizuálne svedectvo o osude židovskej komunity a kultúry
na Slovensku. V hudobnom programe na vernisáži účinkovali Juraj Adamuščin, ktorého na
klavíri sprevádzal Valér Miko. Výstavu, ktorá už bola uvedená v Bruseli, Ríme, Viedni,
Cambridge, Otave, New Yorku a ďalších európskych a severoamerických mestách, si
môžete pozrieť do 19. apríla.
(SY

Vystavené fotografie v nitrianskej Synagóge.
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ARS ORGANI NITRA
slávi desiate jubileum
30. apríl – 28. máj
Zdá sa to iba nedávno, ale od vzniku medzinárodného organového festivalu ARS ORGANI
NITRA ubehne už desať rokov. Tohtoročný festival sa preto bude niesť v duchu osláv 10
jubilea a sprostredkuje svojím priaznivcom nevšedné umelecké zážitky v podaní
slovenských umelcov i koncertných organistov z Českej republiky, Nórska a Francúzska.
Ako po minulé roky, bude to cyklus piatich organových koncertov konajúcich sa vždy
v nedeľu o 19,00 hod. v dvoch nitrianskych kostoloch – v piaristickom Kostole sv. Ladislava
(30. apríl a 28. máj) a v evanjelickom Kostole Svätého Ducha (7. máj, 14. máj a 21. máj).
Otvárací koncert bude patriť vynikajúcemu mladému českému organistovi Pavlovi
Svobodovi, ktorý je laureátom medzinárodných súťaží Pražské jaro a Bach Wettbewerb v
Lipsku. V poslednú aprílovú nedeľu si budeme môcť vypočuť Svobodovu virtuozitu v
piaristickom Kostole svätého Ladislava predovšetkým v dielach J. S. Bacha, ale i V.
Lübecka, N. W. Gadea a Ch.-M. Widora. Známy slovenský organista a iniciátor stavby
mnohých nových organov na Slovensku Stanislav Šurin vytvorí neopakovateľné duo
s významným slovenským huslistom Milošom Valentom, ktorý je umeleckým vedúcim
súboru Solamente Naturali. V prvú májovú nedeľu zahrajú v evanjelickom Kostole Svätého
Ducha koncert pozostávajúci zo skladieb zo 17. storočia. Na treťom koncerte 14. mája sa
za organ v evanjelickom kostole posadí domáca organistka Mária Magyarová Plšeková,
ktorá je zároveň zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou festivalu. K spolupráci si prizvala
členov súboru Il Cuore barocco. Publikum si bude môcť vychutnať výnimočné a nie často
hrávané koncerty pre organ a sláky J. Stanleyho a J. Haydna, cirkevné sonáty W. A.
Mozarta, ale i sólové skladby pre organ C. Ph. E. Bacha či G. A. Homiliusa. Na štvrtom
koncerte 21. mája sa v evanjelickom Kostole Svätého Ducha predstaví mladý nórsky
organista Eivind Berg, ktorý v súčasnosti študuje vo Viedni. Jeho program bude pozostávať
z diel J. S. Bacha, B. Merniera, a nitrianskemu publiku ponúkne aj éterickú nórsku organovú
tvorbu skladateľov E. Hovlanda a E. Griega. Bodku za tohtoročným festivalom dá
poslednú májovú nedeľu francúzsky virtuóz Johann Vexo, ktorý pôsobí ako organista
v parížskom Notre Dame. Vexo rozozvučí organ piaristického kostola 28. mája dielami J. S.
Bach, C. Francka, L. Vierna J. Alaina, Ch.-M. Widora a M. Duruflé.
Organizátori tohto umelecky hodnotného festivalu sa tešia na stretnutie s Vami pri tónoch
organovej hudby. Bližšie informácie nájdete na www.organfest.sk.
Ľudmila Bratová
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Cyklistické esá z Tour de France
budú možno v Nitre
Cyklistické preteky Okolo Slovenska opäť zavítajú do Nitry. Naposledy špičkoví cyklisti
pretekali v Nitre v roku 2010. Tento rok prídu do Nitry 9. júna 2017 z Banskej Bystrici počas
druhej etapy pretekov. Pôjdu od Zlatých Moraviec, cez Sľažany, Neverice, Kolíňany,
Štitáre a vojdú na križovatke Levická na sídlisko Chrenová. Prejdú po uliciach A. Hlinku,
Slančíkovej, Wilsonovom a Parkovom nábreží - s cieľom pod hradom pri zimnom štadióne.
Diváci možnosť vidieť celý pelotón, nakoľko ten bude prechádzať cez mesto.
Predpokladaný dojazd bude po piatej hodine. V sobotu 10. júna 2017 bude štart tretej
etapy pretekov pod Nitrianskym hradom.
„Bol by som rád, ak by práve na týchto pretekoch znovu pribudli ďalšie slovenské
cyklistické talenty, ktoré by Nitre naštartovali sľubnú kariéru. Možno budú i z Nitry, kde sú
aj s podporou mesta vytvorené kvalitné podmienky pre mladých cyklistov a cyklistky v
klube CK Dynamax Nitra pod vedením Vladimíra Došeka. V Nitre sa okrem podpory
mladých cyklistov rozvíja aj cyklistická infraštruktúra. Mesto dostane
dotáciu k
vybudovaniu cyklotrás v piatich nových úsekoch. V rámci programu územného rozvoja
mesta Nitry v období rokov 2017-2020 pripravujeme 27 kilometrov nových cyklotrás.“
uviedol, okrem iného, primátor Nitry Jozef Dvonč.
Veľkou zmenou je, že v kalendári Medzinárodnej cyklistickej únie boli preteky Okolo SR
zaradené do vyššej (druhej) kategórie a môžu sa ich zúčastniť i cyklistické esá z elitnej
série UCI World Tour, ktoré súťažia i na Tour de France či Giro d'Italia. Uvidíme, kto
nakoniec príde, ale určite niektoré tímy, ktoré sú nabité kvalitnými cyklistami, pošlú na
Slovensko špičkového pretekára. A tak budeme mať možnosť kúsok z Tour de France zažiť
i v Nitre.
(J)
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Primátor Nitry Jozef Dvonč a jeho zástupca Ján Vančo s víťazmi prológu Okolo SR v roku
2010. Foto: (J)
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