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Priechod pre chodcov bude
riešený bezbariérovo

IV. číslo, apríl 2015

Investícia do rekonštrukcie štadiónu
prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

Sokoliari na námestí v Topoľčanoch
V záujme zlepšenia funkčného hľadiska ako aj komfortu
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bude riešesú schopné pravidelným
cvičením a lietaním na určitých miestach vytláčať
holuba z danej lokality.

ný bezbariérovo s vytvorením
dlažby pre zrakovo postihnutých pred priechodom pre
chodcov. Chodník bude zrealizovaný zo zámkovej dlažby.
Samotná nosná konštrukcia
lávky bude oceľová. Stavebné
práce na lávke sa budú uskutočňovať v jednotlivých etapách. Počas stavebných prác
bude prechod medzi ulicami
Palkovičova a Gorkého uzavretý, o čom budú občania včas
informovaní. Ukončenie stavebných prác na predmetnej
stavbe sa plánuje v júli 2014.
Realizáciu bude uskutočňovať firma Firesta Fišer rekonstrukce stavby a.s., ktorá uspela vo výberovom konaní verejnou súťažou na dodávateľa
stavebných prác v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z.z v znení
neskorších predpisov.
ING. KAROLÍNA ŠTRPKOVÁ,
REFERENT OVŽP

Futbalový štadión v Topoľčanoch čaká rozsiahla
rekonštrukcia, mestskí poslanci dali zámeru zelenú.

Štát prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
investíciu podporí sumou
až 750-tisíc eur a mesto Topoľčany sa bude podieľať 40
percentami nákladov, čo je
500-tisíc eur. „Hodnotím to
veľmi pozitívne. Posledná veľká investícia na štadióne bola
v roku 1985, keď tu bola spartakiáda,“ povedal pre média
primátor Peter Baláž.
Štadión bude slúžiť aj na iné
kultúrne podujatia

Primátor Baláž zdôraznil, že
po rekonštrukcii bude môcť
štadión slúžiť nielen pre fut- Futbalisti z MFK Topoľčany budú hrávať na zrekonštruovanom štadióne.
bal. „Dajú sa tam robiť aj iné
kultúrne podujatia, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú ciu využili pre rozvoj mesta. štrukcii štadiónu a demontánedali robiť v halách, kde je len futbalisti, ale napríklad Ak by Topoľčany ponuku od- ži schátralých oválov ostane
malá kapacita, a v exteriéri sa aj hráči amerického futbalu, mietli, určite by v poradovní- zhruba 10-tisíc metrov štvorzase ľudia nemali kde skryť ktorí tento rok hrali stredoe- ku už čakali ďalšie mestá, kto- cových voľného pozemku, na
pred dažďom. Na zrekonštru- urópsku ligu. Mesto má dnes ré by takúto finančnú pomoc ktorom je dnes burina a topoovanom štadióne sa vytvoria veľkú možnosť pohnúť sa opäť radi prijali“ uviedol primátor le a ten sa bude dať využiť. „V
Topoľčanoch sa predáva mepodmienky aj pre kvalitnú o ďalší krok vpred.Takú šancu, mesta Peter Baláž.
Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
kultúru, koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
denia zdevastovaného
nebudú mať
ďalšie roky.môcť
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do L.
ktorého ba 500-tisíc až 600-tisíc eur
je
mesta Topoľčany,“ skonšta- kať až 750-tisíc eur od vlády
ladnej umeleckej školy
pení primátorom Ing. Pettoval. Zároveň dodal, že fut- záväzok voči občanom nášho by bolo treba skôr či neskôr Investícia mesta je 500-tisíc
Mokrého
pod názvom
rom Balážom
Vás
srdečne
investovať
peniaze.FaPri rekon- eur,“ poukázal Baláž.
mesta,
aby
sme túto investíbalový štadión v Topoľčanoch
(MG)
rebná fantázia IV.
pozýva na výstavy, ktoré
sa uskutočnia v priestoroch
Vernisáž výstavy akaGalérie Mesta Topoľčany.

GALÉRIA INFORMUJE

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam
demického maliara JoV termíne od 20.04.2015 zefa Dobiša sa uskutoční
do 04.05.2015 si budete 07.05.2015 o 17:00 hod.

Deň Zeme v Topoľčanoch

disko, pri nešťastnom páde
Mládežnícke kategórie
bránky na dieťa by to nemalo
MFK Topvar Topoľčany
Na ulici Pod Kalváriou v To- teplej vody je v elektrickom
vplyv na jeho zdravie, resp
poľčanoch, sa realizuje od bojleri. Dvojizbový byt posa od leta môžu tešiť z
ohrozenie života. „Som veľmi
mája 2013 výstavba troch zostáva z kuchyne a jednej
nových tréningových pošťastný, že naši mladí chlapsociálnych bytových domov izby. V kúpeľni je sprcha,
môcok v celkovej výške
22.apríl je už tradične
ci budú trénovať s novými
nižšieho štandardu. Výstav- umývadlo a WC. Každý byt
2972,90 €, ktoré boli zakúdňom, kedy si pripopomôckami, nakoľko mateba sociálnych bytov bola bude vybavený elektrickým
pené vďaka úspešnému
riálne vybavenie pre tréning
schválená v Mestskom za- bojlerom pre prípravu teplej
projektu s názvom „Zefekmíname, že o našu
mládežníckych mužstiev už
stupiteľstve dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie tréningového
planétu sa treba stanebolo ideálne. Nové pomôca je v súlade s Programom jednotlivých bytov je riešené
procesu mládeže v MFK
rať, pretože je domoky sú ľahšie manipulovateľné
rozvoja bývania mesta To- pevným palivom, ktoré pre
Topvar Topoľčany“. vom miliardy ľudí.
zdravotne nezávadné a mnopoľčany schváleným v MsZ každý byt bude uskladnené v
hé z nich (ako napríklad Team
dňa 9.12.2009. Dispozičné samostatnej miestnosti v obProjekt bol podporený vďaka Mladí futbalisti získali nové pomôcky
Mládežnícky parlament
Mate) sú úplnou novinkou v
riešenie bytov a použité jekte skladu palív, ktorých
Nadačnému fondu Slovenskej pre skvalitnenie tréningového procesu.
rámci tréningového procesu
materiály zodpovedajú by- bude celkovo 9 ks pre všetky
Sporiteľne v Nadácii spolu
Pontis, s organizáciami
a školami
pôsobiacimi
1 kus Športtes- Na rozvoj rýchlosti boli zakú- Ja osobne mám veľkú radosť
tom s nižším štandardom byty. Realizácia samotných
ktorá každoročne rozdeľuje
fi- hu tréningu,
navýšúzemí
Mesta
teru,
ktorýTopoľčaje napojiteľný na pené nastaviteľné Agiliti pre- zo športtesterov, ktoré nám
vybavenosti ale s maximál- bytových domov je financonančné dotácie v celkovej
ny budúpočítač
pri tejto
a popríležitréningu môže kážky. Na rozvoj sily boli zakú- umožnia väčšiu kontrolu a
nou úžitkovosťou. Zostava vaná dotáciou z Ministerstva
ke 100.000 € v rámci projektu
tréner spätne
vyhodnotiť cel- pené nastaviteľné prekážky, spätnú väzbu v rámci celkovej
bytových domov vytvára dopravy, výstavby a RR SR vo
„Futbal to je hra“. Dotácia
tostinazbierať
neporiadok
kovéna
zaťaženie
hráča, ako i ktoré sú okrem svojej flexibi- tréningovej záťaže. Osobitnou
polouzavretý komplex, po- výške 75 % obstarávacích náprojekt bola schválená a zhruodpadky
sídliskách
prístup a zóne
aktivitu počas lity pri skladaní aj zdravotne kapitolou sú nové prenosné
zostávajúci z troch bytových kladov a poskytnutého úveba o mesiac neskôr bola
podako
i najeho
oddychovej
práve na
ukončenej
tréningovej nezávadné v prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materidomoch o celkovom počte ru zo ŠFRB vo výške 25 % obpísaná aj zmluva o poskytnutí
Margarétka
sídlisku
jednotky.
Ďalšou
pomôckou
je lu budú chlapci z MFK tréno- álu pre potreby mladších žia30 jednoizbových bytov a 6 starávacích nákladov. Mesto
grantu. Od polovice júlaJUH.
sa takVšetci,
ktorým záledvojizbových bytov. Každý Topoľčany bude financovať z
mládežnícke mužstvá mohli tzv. „Kick Ball“ (známy hlav- vať aj na novej Bosu fit lopte a kov a kategórie prípraviek. Na
ží na životnom prostredí
bytový dom je pavlačového rozpočtu mesta iba technicreálne tešiť a hlavne využívať ne z futbalovej školy Ajaxu zakúpené sú aj nové švihadlá. záver by som chcel poďakovať
v ktorom
žijeme a ktorá
ne- rozvíja Najvyššou položkou v rámci Slovenskej Sporiteľni, Nadácii
typu s jedným centrálnym kú vybavenosť a inžinierske
nové tréningové pomôcky
v Amsterdam),
zabúdajú
že
ak
chránia
schodiskom. Objekt je dvoj- siete. Výstavbu sociálnych
rámci tréningového procesu. kopaciu techniku a cit v nohe, celého projektu sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akýmchránia tyče
samých
zamerané na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
podlažný, obdĺžnikového pô- bytov realizuje firma Ivan
Z celkovej dotácie boliprírodu
zakú- slalomové
seba, nech
sa kvedenia
nám v lopty
ten- a obchá- ktoré sú zhotovené z hliníko- tento projekt, a hlavne pánovi
nácvik
dorysu, nepodpivničený so Zelina DANZEL, ktorá uspela
pené úplne nové koordinačné
dzanie súpera,
prihrávkové vého materiálu. Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
sedlovo strechou. V jednom vo výberovom konaní verejrebríky na rozvoj koordinácie
to deň pridajú
a vyzbieoblúkové
a futbalové je hmotnosť, ktorá je výrazne priebeh celého projektu konbytovom dome je 10 jednoiz- nou súťažou na dodávateľa
pohybov, 4 kusy figurín
rajúnaodpadky
vobránky
svojom
bových 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
okolí.
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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v rámci
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pred
ktorému
budú
kde
bude kuchynská
linkajanetta.kadlieckova@topolcany.sk•
s vebné práce na predmetnej
ktorých
majú
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www.topolcany.sk,
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v zložení:
JUDr. Milan
Lisýmladí
– predseda,
Ing. Peter
Žembera,
Mgr.
Július ránek,
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Kadliečková,
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si vyhradzuje
právo Oveľa
príspevkyzásadnejší
v prípade potreby
upraviť,
zostručniť,
ny správnosť
prehľad príspevkov
o záťaži jednotliprípadne neuverejniť.
a štylistickou
2014 . kontrolou.
umývadloNeprešlo
a WC.jazykovou
Príprava
vých hráčov v danom okami- ho dotyku a spracovania lopty. význam má zdravotné hľa(MG)
(JŠ)

