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Nitra má našliapnuté k titulu
Európskeho mesta športu
v roku 2018
Nitra, 15. -16. septembra 2017
Počas minulého týždňa navštívila Nitru
hodnotiaca komisia ACES Europe, ktorá do
dvoch týždňov rozhodne tom, či Nitra
bude Európskym mestom športu v roku
2018.
Časť komisie, ktorá bola v Nitre už v piatok
ráno, absolvovala za prítomnosti prednostu
úradu Igora Kršiaka výstup na Zobor, kde
bola naplánovaná paraglidingová súťaž,
ktorá sa však z dôvodu zlých podmienok
neuskutočnila. Odprezentované boli turistické trasy a cyklotrasy.
Hodnotiaca komisia v sprievode primátora Nitry Jozefa Dvonča navštívila v piatok 15.
septembra aj hokejový a futbalový štadión, kde jej boli prezentované zrealizované
i plánované rekonštrukčné práce ako aj úspechy najpopulárnejších nitrianskych
kolektívnych športov, ktorými akiste futbal aj hokej sú.
Počas prehliadky Mestského parku na Sihoti si členovia komisie prezreli bežecké trasy,
horolezeckú stenu, cyklotrasy i ďalšie športoviská, zaujal ich aj projekt zdieľaných bicyklov,
o ktorý je v meste veľký záujem.
V sobotu 16. septembra sa uskutočnila obhajoba kandidatúry, projekt Nitry prezentoval
primátor Nitry Jozef Dvonč, prítomná bola aj vedúca odboru školstva, mládeže a športu
Mária Orságová a ambasádor projektu Lukáš Baláži. Za komisiu ACES Europe hodnotili
nitriansky projekt prezident G. F. Lupattelli, viceprezident J. Swanson, generálny sekretár H.
Alonso, členovia M. Adams, L. Vorel a za Banskú Bystricu, ako posledného držiteľa titulu
Európskeho mesta športu, viceprimátor M. Turčan. Prezident komisie G. F. Lupattelli po
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prezentácii na tlačovej konferencii pre zástupcov médií uviedol: „Rozhodne sa do dvoch
týždňov. V Nitre bol projekt výborne spracovaný a odprezentovaný, podľa môjho názoru,
ak Nitra titul získa, bude dobrým nástupcom po Banskej Bystrici ale najmä Košiciach, ktoré
titul získali spomedzi štyridsiatich miest.“
Členovia komisie si počas soboty ešte prezreli novú telocvičňu na ZŠ Tulipánová
i vynovený atletický ovál na ZŠ Nábrežie mládeže. V Mestskej hale na Klokočine zažili
výbornú atmosféru na volejbalových zápasoch v súbojoch o Pohár rektora SPU a deň
zavŕšili vzhliadnutím prvoligového futbalového zápasu, v ktorom Nitra, na domácom
trávniku zdolala Podbrezovú.
„Mesto Nitra pokračuje v systematickej podpore športových aktivít nielen na
profesionálnej, ale aj rekreačnej úrovni. Aj preto nás teší, že schválené boli finančné
prostriedky vo výške 3,7 mil. eur na výstavbu ďalších kilometrov cyklotrás. Úspešný je aj
projekt zdieľaných bicyklov, za mesiac si 70 bicyklov požičalo 4400 ľudí. Pokračujú opravy
a výstavba viacerých športovísk, nakoľko nám záleží na zmysluplnom využívaní voľného
času u detí a mládeže ako aj na skutočnosti, aby seniorské aj mládežnícke mužstvá boli
úspešné a napredovali. Udelenie titulu Európskeho mesta športu 2018 bude pre Nitru
odmenou a motiváciou do ďalšej činnosti v tejto oblasti," dodal primátor Nitry Jozef
Dvonč. Vytvorenie ešte pozitívnejšieho vzťahu verejnosti k športových aktivitám
a podujatiam, propagácia systému športových klubov, športovísk a podujatí cez internet
budú patriť medzi hlavné ciele projektu v Nitre. Pokračovať budú tradičné mestské
športové podujatia, s tým, že bude priestor na realizáciu nových športových aktivít, do
ktorých sa bude môcť svojimi návrhmi a nápadmi zapojiť i verejnosť. (J)
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VMČ č. 3 Čermáň informuje
Vážení spoluobčania,
som rád, že mám priestor znovu prihovoriť sa Vám prostredníctvom týždenníka Nitrianske
ECHO. Chcem Vás oboznámiť, čo sa v našej mestskej časti realizujeme a čo sa v
najbližšom čase pripravujeme.
Z investičných akcií bola do 15. septembra 2017 zrealizovaná
súvislá oprava cesty a chodníka na Bottovej ulici s tým, že podľa
zamerania geodetom chýba doasfaltovať už len okolo 320 m2.
V rámci ďalších opráv ciest a chodníkov boli sfinalizované aj
súvislé opravy chodníka na Dolnočermánskej ulici, a to, v časti
od Tehelnej - až po Cabajskú ulicu. Dokončená je tiež súvislá
oprava cesty a chodníka na ul. Jána Mrvu.
Záleží nám tiež na vašej bezpečnosti. Aj preto sme svetelnými
bodmi nasvietili frekventované priechody pre chodcov na
Železničiarskej a Dolnočermánskej ulici. V rámci sprehľadnenia
dopravnej situácie boli osadené aj dopravné zrkadlá na
Dolnočermánskej ulici pri Nitrazdroji, kde bol zrekonštruovaný
i chodník, ktorý je často využívaný občanmi nielen z Čermáňa. Teší ma tiež, že čermánska
základná škola Cabajská má ako prvá v rámci pilotného projektu moderné a úsporné
bodové osvetlenie.
Čo sa týka najbližších dní, dokončené budú realizácie nových autobusových prístreškov
mestskej autobusovej dopravy pri MŠ Dolnočermánska a na Hanulovej ulici. Iste viete, že
ako dlhoročnému aktívnemu športovému funkcionárovi mi záleží na zmysluplnom
využívaní voľného času deťmi. Ja preferujem, aby deti hlavne športovali. Budú zdravé,
otužilé a viaceré z nich sa môžu stať úspešnými športovcami. Aj preto ma najviac teší, že
v krátkej dobe by sa mala začať realizácia a výstavba očakávanej telocvične na Hlbokej
ulici i položenie umelého trávnika na ČFK Nitra.
Na záver by som chcel vám zaželať veľa zdravia, úspechov a tiež by som chcel
povzbudiť všetkých školákov a škôlkarov, najmä však tých z nich, ktorí sú prváci, ale aj
najmenších škôlkarov, ktorým je ešte smutno za rodičmi. Tiež by som vám chcel
poďakovať za všetky podnety a vylepšenia, ktoré sa snažím v rámci mojich možností
a kompetencií riešiť promptne a k vašej spokojnosti.
Jozef Slíž
predseda VMČ 3 Čermáň
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Do Nitry prišiel unikátny Légiovlak
Minulý týždeň od utorka do nedele si obyvatelia Nitry mohli na Železničnej stanici v Nitre
pozrieť unikátny Légiovlak, ktorý je vernou replikou legionárskeho vlaku.
Na slávnostnom otvorení tohto pojazdného múzea sa zúčastnil i primátor mesta Nitry Jozef
Dvonč, zástupcovia Ozbrojených síl SR a prednosta Železničnej stanice Nitra Robert
Heidrich. Légiovlak pozostáva z 13 zrekonštruovaných vagónov, ktoré predstavujú
vojenský ešalon. Týmito vlakmi sa desaťtisíce čs. legionárov prepravili v rokoch 1918–1920
naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále. Súprava je zložená z vozňov poľnej pošty,
teplušky, zdravotného, filmového, veliteľského, štábneho, obrneného, predajného,
krajčírskeho, kováčskeho, ubytovacieho a dvoch plošinových vozňov.
Vo všetkých vozňoch je inštalovaná verná rekonštrukcia vybavenia, ale aj originálne
exponáty a niekoľko stoviek fotografií na paneloch mapujúcich históriu čs. légií. (SY)

Primátor Nitry Jozef Dvonč si po slávnostnom prestrihnutí pásky prezrel priestory unikátneho
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Svetový deň cestovného ruchu v Nitre
23. - 27. september 2017
Mesto Nitra a Katedra manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty UKF v Nitre
organizuje už po dvanástykrát podujatie Svetový deň cestovného ruchu, ktorého oslavy
sa viažu k 27. septembru.
Tento rok sa podujatie bude konať v dňoch 23. až 27. septembra a vzájomne sa
prepája s Dňami Európskeho kultúrneho dedičstva.
V dňoch 23. až 24. septembra bude pre návštevníkov sprístupnený areál bývalých
kasární
na Martinskom vrchu, kde sa budú realizovať zážitkové prehliadky so
sprievodcom. V Archeoparku Nitra bude pripravená prehliadka objektov slovanských
obydlí, návštevníci si budú môcť pozrieť ukážku pečenia v dobovej peci, vypaľovanie
keramiky a vyskúšať lukostreľbu. Pripravený bude bohatý program napr. „Remeslá
Slovanov“ a „Cestujeme s muzikou v priestore a čase“.
Pretože Martinský vrch je aj významnou vojenskou pamiatkou, pripravená bude
prehliadka historickej výstroje, výzbroje a vojnovej techniky. Záujemcovia sa môžu tešiť na
ukážky života vojakov v dobových táboroch, historických bojov z II. svetovej vojny a
dynamické ukážky z výcviku československej armády. Zároveň bude sprístupnený
depozitár Archeologického ústavu SAV.
Milovníci histórie budú môcť absolvovať prehliadky ruín areálu Zoborského kláštora so
sprievodcom „pátrom Filipom“, na programe je aj netradičná nočná prehliadka a pre
menších návštevníkov tvorivé dielne. Súčasťou sprievodného programu bude počas
víkendu sprístupnenie 1. etapy zážitkovej expozície, ale aj bezplatná jazda konským
povozom.
Na Martinský vrch a Zoborský kláštor sa v týchto dňoch môžete bezplatne odviesť
retrobusom z autobusovej zástavky na Palárikovej ulici.
V sobotu 23. septembra sa v Katedrále sv. Emeráma o 18.00 hod. uskutoční koncert
Moravských madrigalistov.
V pondelok až stredu sú pre záujemcov pripravené bezplatné prehliadky. Pozývame
vás aj na prechádzky dejinami umenia, technickými pamiatkami alebo prehliadku
„Nitrianska secesia“.
Streda 27. septembra je so zaujímavými cestovateľskými prednáškami určená pre
študentov stredných a vysokých škôl, ale aj pre všetkých priaznivcov cestovania z radov
širokej verejnosti.
Zároveň v septembri prebieha v OC Centro Nitra výstava „Reč nitrianskych pamiatok“
o Martinskom vrchu a Zoborskom kláštore. Všetky vstupy na podujatia a prednášky sú
bezplatné.
Pre viac informácií o podujatí navštívte:
www.nitra.eu
www.nisys.sk
www.ukf.ff.kmkt.sk
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Jesenné upratovanie 2017
Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

pre jesenné upratovanie rok 2017
POZNÁMKA : križovatky ulíc - označenie x
Turnus upratovania: I.
Termín: 21.9. – 22.9.2017
VMČ č. 7

Nitra – Janíkovce

Umiestnenie kontajnerov:

Janíkovce
Štvrtok 21.9.2017 -

1.Slamkova x Budayho
2.Hlavná x Okružná ( Jednota a MŠ )
3.Golianovská x Rabčekova

Piatok 22.9.2017 -

4.Hlavná (pred bývalý kultúrny dom)
5.ku kostolu
6.Hlavná – konečná MHD

Rozpis umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov

pre jesenné upratovanie rok 2017
POZNÁMKA : križovatky ulíc - označenie x
Turnus upratovania: II.
Termín: 25.9. – 29.9.2017
VMČ č. 5
Umiestnenie kontajnerov:
Diely
Pondelok 25.9.2017 – 1.Na Hôrke 1
2.Na Hôrke – Potraviny NITRAZDROJ
3.Kmeťova x Murániho
4.Tokajská – smerom ku kaplnke
5.Zvolenská 17
Utorok

26.9.2017 - 6.Viničky - podchod – Baletné štúdio
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7.Dunajská x Partizánska
8.Rýnska 8
9.Považská ku schodisku k Dunajskej ul.
10.Zvolenská ku vchodu č. 32
Párovské Háje
Streda 27.9.2017 -

1.Lukov dvor k bufetu
2.Hydinárska konečná MHD č. 11
3.Stromová začiatok
4.Olivová x Hydinárska
5. Hájnická ul. v strede ulice

Kynek
Štvrtok 28.9.2017 -

1.Ovocinárska x Hájska
2.Ovocinárska pri ihrisku
3.Ku kostolu – Hájska – voľná plocha
4.Kynecká x Hájska
5.Trnavská- konečná MHD č. 18
6. ul. Pod Orešinou

Mlynárce
Piatok 29.9.2017 -

1.Chotárna – ku Klubu dôchodcov
2.Bolečkova x Remeselnícka x Krompašská
3.Štúrova x Bolečkova
4.Dubíková na koniec ul.
5.ul. Fr. Kráľa x Remeselnícka - na protiľahlú stranu k záhrade
6. Plocha pred KD Kynek
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Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre
v súlade s § 6 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.1/2001
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (v znení neskorších dodatkov)
zverejňuje

informáciu o možnosti požiadať
o poskytnutie dotácie
z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2018
1. cieľová oblasť: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo
šírenie kultúrnych hodnôt
2. cieľová oblasť : záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
a pamätihodností
3. cieľová oblasť: telesná kultúra
4. cieľová oblasť: osveta, výchova a vzdelávanie
5. cieľová oblasť: sociálna oblasť
6. cieľová oblasť : ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne
postihnutým ľuďom
Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Nitry ustanovuje VZN Mesta Nitry č.
1/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry (v znení neskorších dodatkov)
Presné informácie o možnosti požiadať o poskytnutie dotácie nájdete na www.nitra.sk,
Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra.
Záujemca môže požiadať o konzultácie o spôsobe náležitého vyplnenia žiadosti:
1/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych
hodnôt
konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502299
Mgr. Špánik Tomáš

e-mail: Tomas.Spanik@msunitra.sk

2/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností
konzultácie: odbor kultúry MsÚ v Nitre t. č.: 037/6502120
Mgr. Žitňanová Iveta
3/

e-mail: Iveta.Zitnanova@msunitra.sk

telesná kultúra
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konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre
t. č.: 037/6502389
Ing. Pevala Matúš
e-mail: Matus.Pevala@msunitra.sk
4/

osveta , výchova a vzdelávanie
konzultácie: odbor školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre
t. č.: 037/6502389
Ing. Pevala Matúš
e-mail: Matus.Pevala@msunitra.sk

5/ sociálna oblasť
konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre
Ing. Lehoťáková Katarína

t. č. 037/65022017

e-mail: Katarina.Lehotakova@msunitra.sk

6/ ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým ľuďom
konzultácie: odbor sociálnych služieb MsÚ v Nitre
Ing. Lehoťáková Katarína

t. č. 037/6502217

e-mail: Katarina.Lehotakova@msunitra.sk

Termín uzávierky prijímania žiadosti: 17. október 2017.
Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
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