noviny pre občanov mesta Topoľčany

IX. číslo, september 2015

Priechod pre chodcov bude
Vzdelávanie
seniorovdo
v meste
Topoľčany a jeho výsledky
Investícia
rekonštrukcie
štadiónu
Webová
stránka
mesta
riešený bezbariérovo

Topoľčany v novom šate

prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

Ako už mnohí z vás určite
vedia, mesto Topoľčany re-

ujsť učebný materiál s názvom „Záhradkárstvo“, ktorý svojim čitate-

V záujme zlepšenia funkčné- ný bezbariérovo s vytvorením
ľom predstaví základy sadovníctva,
alizovalo projekt „Podpora
ho hľadiska ako aj komfortu dlažby pre zrakovo postihzeleninárstva a ochrany rastlín. Pre
aktívneho starnutia cestou
pre
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fanúšikov zdravého životného štýlu
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mestskí poprvej pomoci a zdravého životného
vyčlenilo potrebné finančné lávky bude oceľová. Stavebné
slanci dali zámeru zelenú.
štýlu. Obdivovatelia umenia si zase
Seniori sa počas realizácie projekprostriedky na realizáciu láv- práce na lávke sa budú uskubudú môcť prečítať o sakrálnych
mohli zúčastniť
na aktivitách Slovenky pre peších, ktorá nahradí točňovať v jednotlivýchtuetaŠtát prostredníctvom
pamiatkach mesta Topoľčany a dozameraných na vzdelávanie v obpráccudzích
doterajšie riešenie prepojenia pách. Počas stavebných lasti
ského
futbalového zväzu (SFZ)
zvedieť sa nové informácie o meste
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medzi danými ulicami.
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podporí sumou
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me uviesť učebnicu „Práca s počíta- záhradkári si určite nesmú nechať žiť v každodennom živote.
Topoľčany
rozhodlo
aj
samotné
tomvať
akofirma
bolo dohodnuuzrieť v novom
Firesta Fišer rekonrampou šate
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vody jeprinev elektrickom
MFK Topvar
Na ulici Pod
Kalváriou
Vašu domácnosť
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sie sprehľadnenie
informá- bytpomôžete
Veríme,poľčanoch,
že takéto sa
členena jeho donezdravie, resp
porealizuje
od bojleri. Dvojizbový
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mája
2013 výstavba
1. Malých
domácich
elektrospotrebičov:
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penéstrihače
vďakavlasov,
úspešnému
či váhy.
Pre obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na území mesta Topoľriálne vybavenie pre tréning
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2. Elektroodpad musí byť vyložený za bránou rodinného domu
ulici Hollého
Topoľčanoch.
nie kvality
pros- Zostava
väčšiu
a
vanávdotáciou
z Ministerstva
kážky.
Nahod.
rozvoj
sily boli
počítač
po
môže
nouživotného
úžitkovosťou.
projektu
9.20 – 9.50 ke 100.000
M.Benku € v rámci
vedľa
predajne chlieb-pečivo
pred a
činž.
2462tréninguv deň
zberu
od 8.00
do 15.00
hod.zakúZároveňumožnia
je potrebné,
aby stekontrolu
v
10.00
J.Matušku
stanovište
komunál.na
a separovaného
vedľa činž.2178
Nová zeleň
esteticky
doplni-a RR SR
tredia mesta
Topoľčany
za vytvára
spätnú
väzbu
v
rámci
celkovej
dopravy,
výstavby
vo– 10.30 „Futbal
pené
nastaviteľné
prekážky,
trénerzberu
spätne
vyhodnotiť
celbytových
domov
to
je
hra“.
Dotácia
priebehu dňa umožnili vstup pracovníkov zabezpečujúcim odvoz
10.40 – 11.10
P.O.Hviezdoslava
pri stanovišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. 2262/32
la okolitý
mobiliár,
ktorý sa
pomoci polouzavretý
revitalizácie zeletréningovej
záťaže. Osobitnou
75 % obstarávacích
ná-– 11.50 projekt
okrem
svojej flexibikovévedľa
zaťaženie
hráča,elektroodpadov
ako i ktorézasúbránu.
komplex,
po- výške
bola schválená
a zhru11.20
Gogoľova
parkovisko
pred garážami
činž.1888
Elektroodpad
nevykladajte
na ulicu!
12.00
–
12.30
Podjavorinskej
stanovište
komunál.
a
separ.zberu
vedľa
činž.1942
na tejto ulici
nachádza.
Rených plôch“,
ktorý podporila
sú znové
kladov
a poskytnutého
úvepri skladaní
aj zdravotne
zostávajúci
z troch bytových
ba o mesiac neskôr bola pod- jeho prístup a aktivituZ počas
časovýchlity
a logistických
dôvodov
nevynášamekapitolou
elektroodpad
bytov,prenosné
12.40 – 13.10
Janka Kráľa
parkovisko pred obchodom Coop Jednota
pivníc a povál.
pobočka domoch
Raiffeisen
banky alizácia
ru zo ŠFRBpomohla
vo výške 25 %13.10
ob-– 13.40 písaná
nezávadné v prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materipráve
ukončenej tréningovej
o celkovom
počte projektu
aj zmluva o poskytnutí
kpt. Žalmana
pred obchodom
COOP Jednota
14.10 – 14.50 grantu.
Sedmikráskova
Ul. júla
Sedmikráskova
pri predajniĎalšou
Artemis) pomôckou je lu budú chlapci z MFK tréno- álu pre potreby mladších žiaznačne
estetickú
hod- Mesto
v meste 30
Topoľčany
na zá-bytov
starávacích
nákladov.
jednotky.
jednoizbových
a 6 zvýšiť
Od polovice
sa tak(sídlisko
tejtoTopoľčany
lokality abude
zároveň
klade hlasovania
občanov
financovať z
dvojizbových
bytov. notu
Každý
mládežnícke mužstvá mohli tzv. „Kick Ball“ (známy hlav- vať aj na novej Bosu fit lopte a kov a kategórie prípraviek. Na
zvýšila bezpečnosť
pohybu
mesta sumou
rozpočtu mesta
iba technicbytový1000
dom€.jeMlapavlačového
reálne tešiť a hlavne využívať ne z futbalovej školy Ajaxu zakúpené sú aj nové švihadlá. záver by som chcel poďakovať
24.10.2015
odv8.00
hod.
chodcov vkú
tejto
časti mesta.
dé stromčeky
vysadené
Slovenskej
Sporiteľni, Nadácii
vybavenosť
a inžinierske
položkou
rámci- 11.00
rozvíja Najvyššou
typu boli
s jedným
centrálnym
nové tréningové pomôcky v Amsterdam), ktorá Sobota
Pontis,Zvšetkým,
celého
projektuúradu,
sú nové
pre- nábytok.
kopaciu techniku
a cit úradných
v nohe, hodín
schodiskom. Objekt je dvoj- siete. Výstavbu sociálnych
rámci
Ak sa chcete
zbaviťtréningového
starého a nepo- procesu.
novotny@topolcany.sk
a nahláste
Mestského
vyložený
časových aktorí
lo- akýmMesto
Topoľča-bolinasledovné
údaje: druh atyče
početzamerané
ná- e-mailom
do tohto ter- gistických
dôvodov spôsobom
nevynášamepodporili
Ivan nábytku,
nosné mládežnícke
brány, koľvek
na kedykoľvek
podlažný, obdĺžnikového pô- bytov realizuje firma trebného
Z celkovej
dotácie
zakú- slalomové
ny pre Vás pripravilo
tútonové
možnosť.
bytku, vašenácvik
meno, priezvisko,
pres- a mínu.
nábytok z bytov,
a povál.
tentopivníc
projekt,
a hlavne pánovi
vedenia lopty
obchá- ktoré sú zhotovené z hliníkodorysu, nepodpivničený so Zelina DANZEL, ktorá uspela
pené úplne
koordinačné
Ako na to? rebríky na rozvoj koordinácie
nú adresu dzanie
bydliska súpera,
a telefonický
2. Nábytokvého
musí
byť vyložený
NepotrebnýJánovi
nábytok
je možné
Detkovi,
s ktorým som
materiálu.
Ich výhodou
prihrávkové
sedlovo strechou. V jednom vo výberovom konaní verej1. Zatelefonujte
na Mestský
úrad
kontakt.
pred domom
v sobotu 24.10.2015
odovzdať bezplatne
po celýprojektu
rok
priebeh celého
konje hmotnosť,
ktorá je výrazne
bytovom dome je 10 jednoiz- nou súťažou na dodávateľa
pohybov,
4 kusy
figurín
na oblúkové bránky a futbalové
Topoľčany na tel. číslo 038/5340142
Vaše údaje nám môžete na- v čase od 8.00 - 11.00 hod. V urče- v priestoroch kompostárne Mesta
zultoval
a
bez
ktorého
by sme
stavebných
prác
v
súlade
so
nižšia
oproti
starým
klasicbránky
s
otvormi.
Úplnou
nobových
bytov
a
2
dvojizbové
nácvik
priamych
kopov,
nové
„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Raiffeisen banky“
alebo pošlite e-mail na ladislav. hlasovať do 22.10.2015 a to počas ný deň odoberieme z vašej adresy Topoľčany na ul. Pivovarníckej.
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
ní
neskorších
predpisov.
Stastáva
z
jednej
miestnosti,
testerov, 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:
mládeže MFK
v rámci
tréningov,
resp.
pred
ktorému
budú
kde
bude kuchynská
linkajanetta.kadlieckova@topolcany.sk•
s vebné práce na predmetnej
ktorých
majú
tréneri
038/5340111,
www.topolcany.sk,
e-mail:
zostavila:
Mediálna
komisia
MsZaktuálTopoľčanyvďaka
v zložení:
JUDr. Milan
Lisýmladí
– predseda,
Ing. Peter
Žembera,
Mgr.
Július ránek,
Krajčík,šéftréner
Štefan Grach,
Topvar
Topoľčany.
stavbe
budú
ukončené
v júniza vecnú
zápasmi.
trénovaťkomisia
kvalitu
prvédrezom.
V kúpeľni
je sprcha,
ny správnosť
prehľad príspevkov
o záťaži jednotliMgr. Janetta
Kadliečková,
Mgr. Katarína
Katonová•
foto:
archív
MsÚ, internet•
zodpovedajúchlapci
autori• mediálna
MsZ
si vyhradzuje
právo Oveľa
príspevkyzásadnejší
v prípade potreby
upraviť,
zostručniť,
prípadne 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)

JESENNÉ UPRATOVANIE

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

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

ZBER ELEKTROODPADU

Výsadba stromov na Hollého ulici

ZBER STARÉHO NÁBYTKU

