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Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

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

Vitamínkov športový deň

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
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pené vďaka úspešnému
V areály MŠ
sa stretlivdeti
8.
riálne vybavenie pre tréning
schválená
Mestskom
za- bojlerom pre prípravu teplej
projektu s názvom „Zefekmaterských
škôl, aby predmládežníckych mužstiev už
stupiteľstve
dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie tréningového
viedli svoje
nebolo ideálne. Nové pomôca ješportové
v súladevýkos Programom jednotlivých bytov je riešené
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