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Deň Zeme oslávime v Nitre brigádami a skrášľovaním životného prostredia
Obyvatelia nitrianskych mestských častí Borina a Krškany oslávia Svetový deň Zeme jarnou
brigádou a zveľadením svojho životného prostredia. V sobotu 23. apríla 2016 sa obyvatelia
Krškán stretnú vo dvore Kultúrneho domu v Dolných Krškanoch a vo dvore Materskej školy
Staromlynská v Horných Krškanoch. Spoločne vyzbierajú odpad v okolí rieky Nitra, v lokalite
Bita, v okolí futbalového ihriska na Biovetskej ulici i bývalého futbalového ihriska v Horných
Krškanoch či v lokalite za železnicou. Organizátori pripravili kontajnery, vrecia i jednorazové
rukavice, brigádnici by si mali priniesť náradie a pracovný odev. Na záver brigády čaká na
brigádnikov v kultúrnom dome občerstvenie.
Takisto v sobotu 23. apríla 2016 sa stretnú brigádnici aj na parkovisku pred poliklinikou na
Klokočine. Spoločne budú čistiť Borinu. Organizátori odporúčajú priniesť si so sebou
pracovný odev a rukavice.
VMČ č. 4 Klokočina pozýva občanov na stavanie mája
VMČ č. 4 Klokočina pozýva občanov v sobotu 30. apríla 2016 od 14.00 hod. na TRADIČNÉ
STANIE MÁJA na Klokočinu v priestoroch Klokočinského jarmoku. Májovú atmosféru vám
spríjemnia svojím vystúpením NITRIANSKI HELIGONKÁRI. Občerstvenie si budete môcť
zakúpiť v stánkoch.
Do prvých ročníkov základných škôl zapísaných 853 prvákov
V štrnástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry sa počas prvého
aprílového týždňa konali zápisy do prvých ročníkov. Zapísaných je 853 žiakov, je to však len
predpokladaný počet, nakoľko nie všetci žiaci v septembri do škôl nastúpia. V školskom roku
2015/2016 bolo zapísaných 730 prvákov, je potešiteľné, že počet žiakov v mestských
základných školách má stúpajúcu tendenciu. Na jednotlivé školy boli žiaci zapísaní
v nasledujúcich počtoch – ZŠ Benkova (128), ZŠ Fatranská (114), Nábrežie mládeže (88), ZŠ
kniežaťa Pribinu (74), ZŠ Topoľová (72), ZŠ Beethovenova (70), ZŠ Škultétyho (68), ZŠ Na
Hôrke (63), ZŠ kráľa Svätopluka (57), ZŠ Tulipánová (46), ZŠ Cabajská (31), ZŠ Krčméryho
(18), ZŠ Novozámocká (12) a ZŠ Ščasného (12).

Najlepší športovec Nitry je aj najlepším hokejbalistom sveta
Medzinárodná hokejbalová federácia udelila v Sheffielde cenu pre najlepšieho hokejbalistu
sveta za rok 2015 Nitranovi Stanislavovi Petríkovi. A nie prvýkrát, brankár aj manažér
Nitrianskych Rytierov sa stal najlepším hokejbalistom už po druhýkrát. A nielen to, Stano
Petrík je zaslúžene aj najlepším športovcom mesta Nitry za rok 2015. Hviezdny hokejbalový
brankár však začínal ako hokejový brankár. Prácu s hokejkou, vyrážačkou a lapačkou Stano
ovládal znamenite, inak by ho už ako pätnásťročného nevytiahli rovno do seniorského
mužstva Nitry. Na majstrovstvách v roku 1996 bol v Bostone pri premiére dvadsiatok
v elitnej kategórii, o rok v Švajčiarsku v tíme s Mariánom Hossom skončil na šiestom mieste
a kryl strely aj od hviezdy NHL Jaromeho Iginlu. Počas svojej bohatej hokejovej kariéry
chytával v Slovane Bratislava, Spišskej Novej Vsi, Nitre, Prešove, vo francúzskych mestách
Epinal a Neuilly-sur-Marne a v kazašskom Irtyši Pavlodar. Za slovenskú hokejbalovú
reprezentáciu chytá od roku 1999, kedy po prvýkrát siahol na svetové zlato. Stanislav Petrík
má v rámci hokejbalovej reprezentácie tri tituly majstra sveta (1999, 2013, 2015), striebro
(2005) a bronz (2001, 2003, 2007, 2009, 2011). Trinásťkrát sa stal majstrom Slovenska,
z toho s Nitrianskymi Rytiermi päťkrát (2011-2015). Obidve ocenenia spoľahlivého brankára
Nitry tešia, ako ale uviedol: „Bez spoluhráčov by som ani jednu z týchto cien určite nezískal,“
dodal skromný 38-ročný športovec.

Vyhlásenie súťaže o najkrajší balkón, okno a predzáhradku 2016
Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč ako každý rok vyhlasuje súťaže o najkrajší balkón, okno
a predzáhradku. Vaše – okno, balkón, predzáhradka svojím vzhľadom skrášľuje okolie a iste
obstojí v konkurencii s ostatnými prihlásenými do súťaže. V prípade, že máte záujem o účasť
v súťaži, prihláste sa do konca júla 2016 na MsÚ Nitra, Štefánikova trieda 60, klientske
centrum č. 5. osobne alebo na t. č. tel. 037 6502 322. Vyzývame občanov, predstaviteľov
domových samospráv, výbory jednotlivých mestských častí, ktoré môžu tiež nahlasovať
krásne predzáhradky, balkóny a okná do súťaže. Prihlásiť do súťaže môžete aj svojho suseda,
priateľa, poslanca či kamaráta. Obhliadky budú realizované priebežne, vyhodnotenie súťaže
vám bude osobne oznámené a výsledky budú uverejnené v médiách. Primátor odmení
víťazov hodnotnými cenami.

VMČ č. 1 STARÉ MESTO: Chceme váš život uľahčovať, nie komplikovať
Ako som spomínal v minulom príspevku, trpezlivosť sa vypláca. Aj po zohľadnení Vašich
podnetov sme, na náš návrh, schválili v mestskom zastupiteľstve 60 tis. Eur na nové
autobusové prístrešky. Ďakujeme aj pani Márii Miškovičovej zo Žilinskej ulice za jej podnet.
V Starom meste budú nové prístrešky na Štúrovej ulici (pred bývalým ČSAD) a na Mostnej
ulici (DAB). Navrhujeme, a na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva podporíme,

nasvietenie prechodov pre chodcov na Mostnej a Štefánikovej ulici. Je to potrebné z hľadiska
bezpečnosti. Rovnako sme schválili úver aj na rekonštrukciu dvoch základných škôl v Starom
meste: ZŠ Tulipánova v parku a ZŠ Kniežaťa Pribinu na ulici Fr. Mojtu. Som nesmierne rád, že
sa konečne i tieto (najstaršie) nitrianske základné školy dostali na rad. Trpezlivo sme ich
zaradenie niekoľko rokov presadzovali. Verím, že sa čoskoro začne s realizáciou. Ďakujem
primátorovi i všetkým poslancom mestského zastupiteľstva za ich ústretovosť. S kolegami
členmi výboru sme absolvovali niekoľko obhliadok v konkrétnych lokalitách, čo sa týka
parkovania. Je to veľmi akútny, a často (v daných fyzických podmienkach) ťažko riešiteľný
problém. Evidujeme a postupne zadávame projektové dokumentácie, a následne
realizovanie, nových parkovacích miest, alebo iným spôsobom navrhujeme riešiť parkovanie
na uliciach 8. mája, Wilsonovo nábrežie, Smetanova, Za Ferenitkou, Štefánikova,
Braneckého, Vajanského, Mariánska, Schurmanova, Hollého a Štúrova. S prichádzajúcou
jarou (či už skôr letom?) nám krásne rozkvitli kvetinové záhony, napr. na Palárikovej, či
Štefánikovej alebo za poštou. Sú to Vaše podnety z tzv. mestských zásahov (realizoval Útvar
hlavného architekta), mesto si ich osvojilo a uskutočnilo. Záleží nám na starostlivosti o zeleň.
Zazmluvnenie firiem, ktoré vykonávajú kosby, na obdobie 4 rokov prináša svoje ovocie
a jarná kosba vyzerá byť časovo i kvalitatívne oveľa lepšia, ako minulé roky. Tiež sme na
výbore hovorili o systéme dosádzania nových stromov, najmä potom, čo z našich ulíc zmizli
krásne, vzrastlé, ale bohužiaľ choré a tým aj nebezpečné stromy. Budeme trvať na náhradnej
výsadbe. Dostávame aj mnohé, veľmi logické, dopravné podnety, ktorým venujeme zvýšenú
pozornosť. Nie vždy v tejto téme nájdeme spoločnú reč s dopravnou políciou. My chceme
Váš život uľahčovať, nie ho komplikovať. Mnohokrát je to ale aj o disciplinovanosti chodcov,
či vodičov v našom meste. Nesúhlasíme s tým, aby sme „zahlcovali“ naše ulice, či chodníky
„fyzickými zábranami či bariérami“ len preto, lebo sa nerešpektuje zákon, či dopravná
značka. Čo sa týka investícii, tak budeme v krátkej dobe pokračovať v opravách chodníkov na
viacerých uliciach, návrh je zatiaľ Moyzesova, Palárikova, Vikárska, Stavbárska, Špitálska,
Štúrova (opravy výtlkov na chodníkoch sa už uskutočnili napr. na Farskej, Coboriho,
Párovskej, Špitálskej). Tento návrh však podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve.
Budeme presadzovať súvislú opravu miestnej komunikácie Wilsonovo nábrežie v jej časti na
Kalvárii. V poslednej dobe sme dostali i dve žiadosti o podporu petícií. Jedna sa týka
investičného zámeru výstavby bytového domu na Podzámskej ulici a druhá zrušenia hazardu
(herní) v našom meste. V oboch prípadoch výbor Staré mesto už aj v minulosti zaujímal také
stanoviská, ktoré aj teraz sú v súlade s vôľou obyvateľov. V oblasti kultúry sme v Synagóge
odštartovali už 43. ročník Nitrianskej hudobnej jari, spolu aj s cyklom koncertov žiakov
a absolventov našej ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Je to naozaj veľmi kvalitné, umelecké
podujatie a sme radi, že mesto kultúru podporuje. Rovnako Vás už vopred pozývame 6. júna
na koncert 70 členného speváckeho zboru z nášho partnerského mesta Naperville v USA do
koncertnej sály Župného domu. Želáme si, aby každý, kto pracuje pre mesto, a dostáva za to
mzdu, odvádzal svoju prácu starostlivo, poctivo a zodpovedne, pretože len tak sa
dopracujeme spoločným úsilím k želateľnému výsledku. Nás poslancov nevynímajúc.
Ján Vančo, predseda VMČ Nitra Staré mesto

Svetový deň zdravia
Svetový deň zdravia, ktorý si verejnosť každoročne pripomína preventívnymi vyšetreniami,
bol tento rok zameraný na čoraz rozšírenejšie civilizačné ochorenie – cukrovku. Príčiny vzniku
cukrovky sú rozmanité. Genetické faktory a nesprávny životný štýl (fajčenie, alkohol,
nedostatok pohybu a nesprávne stravovanie - a s tým súvisiaca obezita) však patria medzi
dôležité momenty k naštartovaniu tejto nepríjemnej a zákernej choroby. Príznaky cukrovky
sú rôzne - únava spojená s chudnutím, časté močenie a smäd. V rozvinutej forme tejto
„civilizačnej pliagy“ to môžu to byť poruchy videnia, svrbenie, bolesť v nohách, zle hojace sa
rany a iné kožné prejavy. Ak preto máte tieto príznaky, neváhajte navštíviť svojho lekára.
Tradičná degustácia vín na Čermáni bola už po šiestykrát
V Dome Matice slovenskej v Nitre sa uskutočnil šiesty ročník degustácie vín - Čermánske
červené. Podujatie sa uskutočnilo za podpory mesta Nitry, výboru mestskej časti Čermáň,
Matice slovenskej v Nitre - a iných, súkromných sponzorov. „Kvalita vín, spojená
s usilovnosťou vinárov sa ukázala aj v tom, že o nich môžeme hovoriť len v dobrom. Aj tento
rok si opäť vychutnáme výborné vína z Čermáňa, Nitry a okolia,“ uviedol nitriansky poslanec
a predseda VMČ č.3 - Čermáň Jozef Slíž. Mimoriadny záujem zo strany občanov tejto
mestskej časti i najlepších vinárov z Nitry a regiónu bol aj tento rok. Celkovo súperilo 162
vzoriek vín, najväčšie zastúpenie mal rizling vlašský, ďalej súperili rôzne druhy bielych,
ružových, červených, zmesových a svätovavrineckých vín. Akcia sa vydarila, o rok bude mať
siedme pokračovanie, ktoré sa opäť uskutoční v apríli. Na podujatí sa zúčastnili aj primátor
Nitry Jozef Dvonč, jeho zástupca a poslanec NR SR Martin Nemky, zástupca primátora Ján
Vančo, rektor UKF v Nitre Ľubomír Zelenický, dekan UKF v Nitre Libor Vozár, nitrianski
poslanci Anton Kretter, Miroslav Tvrdoň, Miloslav Hatala, Jozef Trandžík, František Hollý,
Ľuboš Törok, Dominika Tekeliová, Janka Buršáková a Petra Ajdariová. Na podujatí sa súťažne
predstavili aj poslanci Milan Burda a Pavel Varga.

V Synagóge vystavuje svoje diela nitriansky maliar a grafik Karol Felix
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry Synagóga sa v utorok 19. apríla 2016 stala svedkom
otvorenia výstavy diela Karola Felixa, významného slovenského umelca, žijúceho
a tvoriaceho v Nitre.
Na úvod vernisáže vystúpila vedúca odboru kultúry MsÚ v Nitre Dagmar Bojdová. Povedala,
že Karol Felix je prvým umelcom, ktorý dostal príležitosť prezentovať sa v priestoroch celej
Synagógy. Stalo sa tak po premiestnení stálej expozície holokaustu „Osudy slovenských
židov“ do Múzea holokaustu v Seredi. Mesto Nitra sa preto rozhodlo osloviť tohto
významného nitrianskeho umelca, známeho na celom svete, aby mu umožnilo prezentovať
jeho rozsiahlu umeleckú tvorbu.

Autor sa predstavuje maľbou, grafikou, kolážami, asamblážami a objektmi. Často tvorí v
cykloch, kde sa snaží zvolenú tému premieňať a variovať. Sám autor sa poďakoval Mestu
Nitra za príležitosť vystavovať v priestoroch Synagógy. „Tento priestor vyžaruje obrovskú
energiu a dnes, keď vidím na tomto mieste sústrednú celú moju tvorbu, som šťastný,“
uviedol Karol Felix.
Karol Felix (na fotografii) v poslednej dobe tvorí aj
magnetky. Každý účastník vernisáže, ktorý si kúpil
niektorú z magnetiek, bol zaradený do žrebovania
s možnosťou vyhrať dve grafické diela. Na fotke práve
ukazuje jednu z takýchto magnetiek.
Foto: (SY)

V hudobnom programe vystúpila nitrianska herečka Eva Pavlíková, ktorú na klavíri
sprevádzala Petra Géciová. Zaslúžený potlesk dostal aj výkon mladých talentov – žiakov
Tralaškoly. Autor si ich pozval z dôvodu, že fandí tejto nitrianskej umeleckej škole a zároveň
je i členom jej školskej rady.
Na výstavu sa prišli pozrieť obdivovatelia
výtvarného umenia, ako aj skalní
fanúšikovia
Karola
Felixa
a jeho
vynikajúcej tvorby. Mesto reprezentoval
zástupca primátora Ján Vančo, prítomní
boli aj poslanci mestského zastupiteľstva.
Výstavu Karola Felixa „Medzičas“ si
môžete prísť pozrieť do 29. mája 2016.
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