noviny pre občanov mesta Topoľčany

Priechod pre chodcov bude
Oznámenie
o začatí
riešený bezbariérovo

stavebných prác

II. číslo, február 2015

Investícia do rekonštrukcie štadiónu
prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

Mediačná kancelária

V záujme zlepšenia funkčné- ný bezbariérovo s vytvorením
ho hľadiska ako aj komfortu dlažby pre zrakovo postihprechodu občanov z ulice Pal- nutých pred priechodom pre
chodcov.
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jednoduchých dedinčanov čarom civilizá- VYBÍJANÁ
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kultúru, koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
cie v podobe veľkolepých rímskych stavieb. Slovenská premiéra
HUBKA NA SUCHU
čenské akcie pre obyvateľov nebudú mať ďalšie roky. „Zís- denia zdevastovaného mest- 60 eur, krát 10-tisíc je to zhruTeda v skutočnosti plánuje kompletné vy- 13., 14., 15. marec – piatok,
3. marec – utorok o 17,00 h.
mesta Topoľčany,“ skonšta- kať až 750-tisíc eur od vlády je ského majetku, do ktorého ba 500-tisíc až 600-tisíc eur
rúbanie
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a
výstavbu
„
mramorákov“.
sobota, nedeľa o 19,00 h.
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toval.
Zároveňčasových
dodal, že fut- záväzok voči občanom nášho by bolo treba skôr či neskôr Investícia mesta je 500-tisíc
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a
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svoju
malú
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ukrytú
o 17,00 h. – v 3D
Česká komédia.
V niekoľkých
balovýpríbeh
štadión
v Topoľčanoch mesta, aby sme túto investí- investovať peniaze. Pri rekon- eur,“ poukázal Baláž.
(MG)
Americká animovaná komédia. Ako napove- v hlbokom lese nadovšetko milujú. Predsa rovinách rozpráva
spolužiakov,

na Mestskom úrade v Topoľčanoch

Stavebná úprava Ulice sv. Cyrila a Metoda a časti Ulice Štúrovej

PROGRAM KINA

dá názov, v tomto filme ho ale humor prejde,
pretože sa ocitne pre neho v úplne šokujúcom
prostredí, teda na suchu. A pritom všetko začalo tak idylicky, ďalším úžasným ránom v podmorskom mestečku Bikinová priekopa, kde
u Chrumkavého kraba stála dlhá rada na výborné krabie hamburgery pripravené podľa tajného receptu. U konkurenčného podniku zasa
tradične nikto nebol a jeho majiteľ Sheldon
Planktón sa ako obvykle pokúša tento tradičný
recept ukradnúť. Slovenský dabing. 90 min.

nedopustia, aby sa z ich domova stal turistický skanzen. Slovenský dabing. 85 min.

Hry na Xboxe počas
jarných prázdnin

ktorí spolu prežívajú rôzne životné etapy.
Ocitáme sa na stretávke gymnazistov po
Vstupné: 2D: 2 €
niekoľkých rokoch. Navonok banálna situ3D: 4 € (vhodné pre všetky
ácia dáva priestor nielen pre sentimentálvekové skupiny)
ne spomienky, ale predovšetkým k bilancii
nenaplnených túžob i uskutočnených snov
PAŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ a prežitého života. V centre príbehu sú traja
6. marec – piatok o 19,00 h.
kamaráti, ktorých životné peripetie neustáAmerická romantická dráma. Adaptácia le vracajú do spoločného bydliska. V úlohách
bestselleru popisuje erotický vzťah mladej troch kamarátov
sa objavuje úspešné
trio
Mládežnícke
kategórie
so zámožným mužom, ktorý má Michal Suchánek, Richard Genzer a Ondřej
teplej
vody
je
v
elektrickom
MFK
Topvar
Topoľčany
Na ulici Pod Kalváriouštudentky
v
Tozvláštne erotické chúťky. České titulky.
Vstupné: 2D: 2 €
Sokol. V úlohe triednej krásky sa na filmové
Dvojizbový
po- vraciasa
poľčanoch,
sa realizuje
od bojleri.
od leta môžu tešiť z
Vstupné:
4 € (nevhodné
prebytplátno
3D: 4 € (vhodné
pre všetky
modelka Simona Krainová.
zostáva
z
kuchyne
a
jednej
mája
2013
výstavba
troch
nových
tréningových pomaloletých do 15 rokov)
vekové skupiny)
Česká verzia. 90
min.

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

od 2.3.2015
do 6.3.2015

disko, pri nešťastnom páde
bránky na dieťa by to nemalo
vplyv na jeho zdravie, resp
ohrozenie života. „Som veľmi
šťastný, že naši mladí chlapsociálnych bytových domov izby. V kúpeľni je sprcha,
môcok
v celkovej
Vstupné:
4 € (nevhodné
prevýške
CESTA umývadlo
NÁDEJE
do 12 rokov)
KINGSMAN:
TAJNÁ
SLUŽBA Výstavci budú trénovať s novými
a WC. Každýmaloletých
byt
nižšieho
štandardu.
2972,90
€, ktoré boli zakúpremiéra
3., 4. marec
utorok, streda
pomôckami, nakoľko matevybavený elektrickým
ba –sociálnych
bytovSlovenská
bola bude
pené vďaka úspešnému
7., 8. marec – sobota,
CILILINGprojektu
A ZVER –sNEZVER
o 19,00 h.schválená v Mestskom
riálne vybavenie pre tréning
bojlerom pre prípravu teplej
zanázvom „ZefekAmerická akčná komédia. Pretože sa jedná nedeľa o 19,00 h.
14. marec – sobota
mládežníckych mužstiev už
úžitkovej
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Vykurovanie
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tréningového
nielen o vtipný, ale aj napínavý film, potre- Americká, austrálska dobrodružná dráma. o 17,00 h. – v 3D
nebolo ideálne. Nové pomôcjednotlivých
bytov
je riešené
a je vzločinca.
súlade
s Programom
Connor má zvláštny
talent
15. marec procesu
– nedeľa mládeže v MFK
bujeme aj poriadneho
Je ním
Rich- Farmár Joshua
ky sú ľahšie manipulovateľné
palivom,
ktoréo pre
rozvoja
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To- pevným
pre hľadanie
vody pod zemou
vo vyprahnu17,00 h. Topvar
– v 2D Topoľčany“.
mond Valentine,
miliardárbývania
a bojovník zbatejMsZ
krajine. Svoj
inštinkt
bude
musieť
využiť Americká
vený ilúzií. Neznáša
pohľadschváleným
na krv a chystá v
zdravotne nezávadné a mnokaždý
byt
bude
uskladnené
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sa v cudzej právka.
temnom
kde
sa odrovnať skutočne
veľké množstvo Dispozičné
oby- v životnom samostatnej
hé z nich (ako napríklad Team
v ob- V hlbokom
dňa 9.12.2009.
Projekt
bolpodzemí,
podporený
vďaka Mladí futbalisti získali nové pomôcky
nepriateľskej krajine dostal na miesto naj- kométa pristala sa z dlhého spánku prebúvateľov našej riešenie
planéty. Pomáhať
mu s tým
Mate) sú úplnou novinkou v
jekte skladu palív, ktorých
bytov
a použité
Nadačnému fondu Slovenskej pre skvalitnenie tréningového procesu.
bude Gazelle, inteligentná krásavica, ktorá desivejšej bitky prvej svetovej vojny a našiel dza záhadný tvor. Staroveká legenda ožíva!
rámci tréningového procesu
bude
celkovo
9
ks
pre
všetky
materiály
zodpovedajú
bySporiteľne
v
Nadácii
Pontis,
Slovenský dabing. 77 min.
ma miesto nôh smrtiace čepele. Podarí sa svojich troch synov. České titulky. 111 min.
byty.
tom svčas
nižším
štandardom
ktorá
každoročne
rozdeľuje fi- hu tréningu, 1 kus Športtes- Na rozvoj rýchlosti boli zakú- Ja osobne mám veľkú radosť
Vstupné:
4 €Realizácia
(nevhodnésamotných
pre Vstupné:
2D: 3
€
Harrymu a Eggsymu
odhaliť pravdu
bytových
domov je financovybavenosti
ale sa zamaximálnančnépre
dotácie
v celkovej
výš- teru, ktorý je napojiteľný na pené nastaviteľné Agiliti pre- zo športtesterov, ktoré nám
maloletých
do 12 rokov)
3D: 5 € (vhodné
všetky
veo Richmondovom
dômyselnom pláne
nou titulky.
úžitkovosťou.
Zostava vaná dotáciou z Ministerstva
ke 100.000 € v rámci projektu počítač a po tréningu môže kážky. Na rozvoj sily boli zakú- umožnia väčšiu kontrolu a
kové skupiny)
staviť ho? Slovenské
129 min.
CHAPPIE
Vstupné:
4 € (nevhodné
dopravy, výstavby a RR SR vo
bytových
domov vytvára
„Futbal to je hra“. Dotácia na tréner spätne vyhodnotiť cel- pené nastaviteľné prekážky, spätnú väzbu v rámci celkovej
10.,po11., výške
12. marec
– utorok, DIVOČINA
pre maloletých
do 15 rokov)
75 % obstarávacích
nápolouzavretý
komplex,
projekt bola schválená a zhru- kové zaťaženie hráča, ako i ktoré sú okrem svojej flexibi- tréningovej záťaže. Osobitnou
streda, štvrtok o 19,00 h.
18., 19. marec – streda,
kladov
a
poskytnutého
úvezostávajúci
z
troch
bytových
ba o mesiac neskôr bola pod- jeho prístup a aktivitu počas lity pri skladaní aj zdravotne kapitolou sú nové prenosné
Americký akčný triler. Dej sa odohráva v blízkej štvrtok o 19,00 h.
ASTERIX: SÍDLO BOHOV
ru sazohumanoidné
ŠFRB vo
výške
25 %
ob- životopisná
práve ukončenej tréningovej nezávadné v prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materio celkovom budúcnosti,
počte kedy
písanádráma.
aj zmluva
o poskytnutí
roboty
stali noSlovenskádomoch
premiéra
Americká
Divočina
je
30 –jednoizbových
6 starávacích
grantu.
Od polovice
výmiastrážcami
zákona a poriadku.nákladov.
Sú neomylní, Mesto
6., 7. marec
piatok, sobotabytov
autobiografický
príbeh ženy,
ktorá sa pojúla sa tak jednotky. Ďalšou pomôckou je lu budú chlapci z MFK tréno- álu pre potreby mladších žiapresní a nekompromisní.
Jeden bude
z nich je financovať
však iný. smrti zsvojej matky
Topoľčany
bytov. Každý
mládežnícke
mužstvá
mohli tzv. „Kick Ball“ (známy hlav- vať aj na novej Bosu fit lopte a kov a kategórie prípraviek. Na
o 17,00 h.dvojizbových
– v 3D
a krachu svojho
manChappie je výsledkom
ojedinelého
experimentu,
8. marec bytový dom je pavlačového
želstva rozhodla
vyraziťtešiť
na 1770
km dlhú využívať ne z futbalovej školy Ajaxu zakúpené sú aj nové švihadlá. záver by som chcel poďakovať
rozpočtu
mesta
iba technicreálne
a hlavne
zásadným zlomom
vedeckého výskumu.
ako pešiu túru. Beznové
– nedeľa o
17,00
– v 2D centrálnym
akýchkoľvek
znalostí prežitia
kú vybavenosť
a Tak
inžinierske
typu
s h.
jedným
tréningové
pomôcky v Amsterdam), ktorá rozvíja Najvyššou položkou v rámci Slovenskej Sporiteľni, Nadácii
Francúzska animovaná rozprávka. Píše sa všetko, čo je na tomto svete jedinečné, aj Chap- v divočine sa vyberá na vysokohorskú cessiete.
Výstavbu
sociálnych
schodiskom. Objekt jepiedvojrámci
tréningového
procesu. kopaciu techniku a cit v nohe, celého projektu sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akýmmusí bojovať o prežitie... a to aj napriek tomu, tu od Mohavskej púšte cez celú Kaliforniu
rok 50 pred Kristom. Celá Gália trpí obliepodlažný, obdĺžnikového pô- bytov realizuje firma Ivan
Z celkovej dotácie boli zakú- slalomové tyče zamerané na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
haním Rimanmi... Celá?!? Ale kdeže! Július že je zázrakom evolúcie, na ktorý sme tak dlho a Oregon až do štátu Washington, aby našla
Zelina
ktorá uspela
dorysu,
pené úplne
Slovenské
titulky. DANZEL,
114 min.
Cézar je výborný
stratég anepodpivničený
vodca, ktorý do- čakali.so
samú seba. Slovenské
titulky. 119nové
min. koordinačné nácvik vedenia lopty a obchá- ktoré sú zhotovené z hliníko- tento projekt, a hlavne pánovi
vo výberovom
konaní
sedlovo
strechou.
V jednom
Vstupné:
4 € (nevhodné
pre verejrebríky
na rozvojpre
koordinácie dzanie súpera, prihrávkové vého materiálu. Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
Vstupné:
4 € (nevhodné
posiaľ nenašiel
nikoho, kto
by ho porazil.
maloletých
12 rokov)na dodávateľa
maloletých
do 12 rokov)
Teraz má všakbytovom
Cézar geniálny
plán.je
Zviesť
noudosúťažou
dome
10 jednoizpohybov,
4 kusy figurín na oblúkové bránky a futbalové je hmotnosť, ktorá je výrazne priebeh celého projektu konbových bytov a 2 dvojizbové stavebných prác v súlade so
nácvik priamych kopov, nové bránky s otvormi. Úplnou no- nižšia oproti starým klasic- zultoval a bez ktorého by sme
Info: www.kulturato.sk
byty. Jednoizbový byt pozo- zákonom č.25/2006 Z.z.v zneznačkovacie méty, 15 ks šport- vinkou v rámci tréningových kým bránkam a ľahšie sa s ni- dnes určite nové pomôcky
stáva z jednej miestnosti, ní neskorších predpisov. Statesterov, prostredníctvom pomôcok je tzv. „Team Mate“, mi manipuluje pri prenášaní nemali.“ Uviedol Michal CaRadničné zvesti – noviny pre občanov mesta Topoľčany•vydáva: Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom Balážom•Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany• tel. 038/53 40 101, fax:
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