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Investícia do rekonštrukcie štadiónu
prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj
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.

ulici Palkovičova (sídlisko retý, o čom budú občania včas
Stred II), v mieste kde v súčas- informovaní. Ukončenie stanosti začína schodisko a bude vebných prác na predmetnej
pokračovať priamo na ulicu stavbe sa plánuje v júli 2014.
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Topoľčanoch sa predáva mepodmienky aj pre kvalitnú o ďalší krok vpred.Takú šancu, mesta Peter Baláž.
naše mesto tradične, každý odkiaľ prišli nielen šťastné,
21. ročníkkultúru,
Topoľčianskych
Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
rok, pripravuje letný tábor, plné dojmov a zážitkov, ale
hodov bol,
tak ako
užpre
býva
čenské
akcie
obyvateľov nebudú mať ďalšie roky. „Zís- denia zdevastovaného mest- 60 eur, krát 10-tisíc je to zhruktorý je pre rodičov detí za- aj kompletne vybavené vetradíciou,
plný bohatémesta
Topoľčany,“ skonšta- kať až 750-tisíc eur od vlády je ského majetku, do ktorého ba 500-tisíc až 600-tisíc eur
darmo. Rodičia, však musia cami do školy, taškami, obleho programu.
piatok dodal, že fut- záväzok voči občanom nášho by bolo treba skôr či neskôr Investícia mesta je 500-tisíc
toval. VZároveň
dieťaťu nabaliť stravu, za- čením, hygienickými potreo 16,00 hod.
zabúchali
balový
štadión vna
Topoľčanoch mesta, aby sme túto investí- investovať peniaze. Pri rekon- eur,“ poukázal Baláž.
(MG)
bezpečiť pitný režim, pridať bami, zdravotnými pomôcbrány Mestského úradu
finančné prostriedky na ces- kami a pod. Dopravu týmto
seniori z Denných centier
deťom zabezpečovalo mesto.
tovné, výlety a vstupenky.
Jeseň, Nádej, Veľké a Malé
V súvislosti s realizáciou
Letný denný tábor bol zaBedzany –Ilusanka, Senior
bezpečovaný v Centre voľné- 2. sociálneho balíčka vlády
a Slnečnica, aby predviedli
ho času na Gagarinovej uli- SR sa organizovali aj letné
spoločné vystúpenie Doci č. 2490/13 v Topoľčanoch, tábory pre deti zo sociálne
žinkové slávnosti.
každý pracovný deň v čase slabších rodín , ktoré zastreod 08,00 – 16,00 hod. Pre deti šovali úrady práce. Letný táCelé tri dni
sa niesli v znamedisko, pri nešťastnom páde
Mládežnícke
kategórie
borv pre
zo sociálne
tu boli pripravené
ní dobrej nálady,
spevu aTopoľčany
tanca
bránky na dieťa by to nemalo
teplej
vody je slabv elektrickom
MFK Topvar
Na ulici Podtvorivé
Kalváriou
To- deti
ších rodín
bol zadarmo.
Pod- byto podielne, športové
súťažesaa hry,
ktoré sasapostarali
vystúpevplyv na jeho zdravie, resp
Dvojizbový
poľčanoch,
realizuje
od bojleri.
od leta môžu
tešiť z
poukazu a jednej
športové mája
turnaje,
animačné
nia Martin
Bies &tréningových
Flamenco
ohrozenie života. „Som veľmi
zostáva z kuchyne
2013
výstavbamienky
troch pridelenia
nových
pozverejnené
stránkeje sprcha,
činnosti, sociálnych
spoločenské
hry, boli
mohli vynadívať
na chlapNa svoje si prišli aj umelecké vypočuť Borisa Filana s jeho a ženy sa šťastný,
Clan, Marcela
Laiferová
a Pa-výške
že naši mladí
izby. Vnakúpeľni
bytových
domov
môcok
v celkovej
Ministerstva
vnútra
fungovalanižšieho
detská štandardu.
knižnica, Výstavsvalnatých
ktorý za-s novými
duše. V priestoroch koncertnej Pálenicou live.
hudobná
proci mužov,
budú trénovať
umývadlo
a WC.SRKaždývol
bytHammel,
2972,90
€, ktoré
boli zakúa na
stránkach
Úradu práce,
konali sabacelodenné
výlety
slovenský pohár
sil- matePre najmenších zahralo bojovali opomôckami,
dukcia kapiel
Dukát, sály Radnice bol program litenakoľko
bude vybavený
elektrickým
sociálnych
bytov
bola
penéPohoda,
vďaka úspešnému
vecí aprerodiny
do Bojníc,schválená
na Podhradie,
Sá- sociálnych
o najsilnejšieho
rárneho klubu TakSi a v spo- Divadlo Actores Rožňava roz- ných mužov
Profil a projektu
veľkolepý s názvom
koncert „Zefekriálne
vybavenie pre tréning
prípravu teplej
v Mestskom
za- bojlerom
v Topoľčanoch.
dok, Kulháň,
Marhát, dodňa
Opo-14.12.2011
ločenskom dome ste si mohli právku Pipi dlhá pančucha žochára. mládežníckych mužstiev už
Olympic revival.
úžitkovej vody. Vykurovanie
stupiteľstve
tívnenie tréningového
nebolo ideálne. Nové pomôca je v súlade s Programom jednotlivých bytov je riešené
procesu mládeže v MFK
ky sú ľahšie manipulovateľné
rozvoja bývania mesta To- pevným palivom, ktoré pre
Topvar Topoľčany“.
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
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 Pontis,
tom s nižším štandardom byty. Realizácia samotných
ktorá každoročne rozdeľuje fi- hu tréningu, 1 kus Športtes- Na rozvoj rýchlosti boli zakú- Ja osobne mám veľkú radosť
venskej
Porota
prab, rodinné domy
prezentovať
príklady
cenovo
Túto súťaž
vypísalo Minisbytových
domov
je financoteru, ktorý
je napojiteľný
na pené nastaviteľné Agiliti pre- zo športtesterov, ktoré nám
vybavenosti
ale s maximálnančné dotácie v celkovej
výš- republiky.
covala pod
vedením
predsedu
c, formy bývania
odlišného
štan- projektu
dostupnej
výstavby.
terstvo dopravy,
výstavby Zostava
vaná
dotáciouSnahou
z Ministerstva
počítač
a po
tréningu môže kážky. Na rozvoj sily boli zakú- umožnia väčšiu kontrolu a
nou úžitkovosťou.
ke 100.000
€ v rámci
Ing. arch.
Jana Komrsku,
CSc.
dardu
je taktiež
vytvoriť
motiváciu
a regionálneho
rozvoja
dopravy,
výstavby
a RR SR
vo
spätne vyhodnotiť
cel- pené nastaviteľné prekážky, spätnú väzbu v rámci celkovej
bytových
domov vytvára
„Futbal to je hra“. Dotácia
na tréner
použitý
obnova bytového
fondu
v byto- Bol
prepo-smerovanie
in- d,náSlovenskej
republiky vkomplex,
javýške 75 %aktivít
obstarávacích
kovédvojkolový
zaťaženie spôhráča, ako i ktoré sú okrem svojej flexibi- tréningovej záťaže. Osobitnou
polouzavretý
projekt bola
schválená
a zhrusobpodhodnotenia
súťažných
nebyto-bola
vestorovkladov
a stavebných
firiem vých
nuári 2014.
a poskytnutého
úve-domoch
jeho prístup
a aktivitu počas lity pri skladaní aj zdravotne kapitolou sú nové prenosné
zostávajúci z troch bytových
ba ao prestavba
mesiac neskôr
návrhov apráve
to podľa
dokumenna aj
byty
cenovo
dostupnej
ru zo
ŠFRB vo výstavvýške 25 %vých
ob-priestorov
ukončenej
tréningovej nezávadné v prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materidomoch o celkovom do
počte
písaná
zmluva o poskytnutí
a následne
by abytového
fondu. nákladov. Mesto
Hlavným30cieľom
súťaže je
jednotky.obhliadkou
Ďalšou pomôckou je lu budú chlapci z MFK tréno- álu pre potreby mladších žiajednoizbových
bytov
6 starávacích
grantu. Od polovice júlatácie
sa tak
stavieb.
Doz súťaže
bolo celkovo
za- realizovaných
Predmetom
súťaže
boli
podporovať
a propagovať
vý- Každý
Topoľčany
bude financovať
Ball“ (známy hlav- vať aj na novej Bosu fit lopte a kov a kategórie prípraviek. Na
dvojizbových
bytov.
mládežnícke
mužstvá
mohli tzv. „Kick
Slávnostné
radenýchreálne
25 súťažných
návr- využívať
budovy mesta
dokončené
stavbu progresívnych
ce- bytové rozpočtu
iba technicne z vyhlásenie
futbalovej výškoly Ajaxu zakúpené sú aj nové švihadlá. záver by som chcel poďakovať
bytový dom jeapavlačového
tešiť a hlavne
sledkov
sa uskutočnilo
hodnotina území
Slo- hov. Súťažné
novo dostupných
riešení centrálnym
by- a skolaudované
kú vybavenosť
a inžinierske
Amsterdam),
ktorá rozvíja Najvyššou položkou v rámci Slovenskej Sporiteľni, Nadácii
typu s jedným
novénávrhy
tréningové
pomôcky
v súťaže
dňa 28. apríla
2015techniku
v Bratislala deväťčlenná
poro- procesu.
republiky
v priebehu
tov v bytových
a rodinných
Výstavbu
sociálnych
kopaciu
a cit v nohe, celého projektu sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akýmschodiskom.
Objekt jevenskej
dvoj- siete.
rámciodborná
tréningového
v rámci
26. snemu
ktorá Zbola
na základe
ná-bolivezakúdomoch, podlažný,
výstavbu
bytov roka
bytov realizuje firma ta,
Ivan
slalomové
tyčeZdruzamerané na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
obdĺžnikového
pô-2014.
celkovej
dotácie
ženia miest
a vedenia
obcí Slovenvrhov akademickej
nižšieho dorysu,
štandardu
a ubytonácvik
lopty a obchá- ktoré sú zhotovené z hliníko- tento projekt, a hlavne pánovi
nepodpivničený
so Zelina DANZEL, ktorá uspela
pené úplneobce,
novéprokoordinačné
ska. Mesto
Topoľčany
získalo
fesijnýchrebríky
a odborných
zväzov
Súťaž bola
vypísaná v konaní
nasle- verejvacích zariadení
pre občavo výberovom
dzanie
súpera,
prihrávkové vého materiálu. Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
sedlovo strechou.
V jednom
na rozvoj
koordinácie
2.miesto
Súťažnejbránky
kategórii
a ministerstva
dovnýchnou
kategóriách:
nov v hmotnej
alebo
sociálsúťažou na dodávateľa
a futbalové je hmotnosť, ktorá je výrazne priebeh celého projektu konbytovom
dome
je 10 jednoizpohybov, menovaná
4 kusy figurín
na voblúkové
C –nové
formybránky
bývania
odlišného
ministrom
dopravy,
výstavby
a, bytové stavebných
domy s úsporným
nej núdzibových
a prostredníctvom
prácriešev súlade
so
s otvormi.
Úplnou no- nižšia oproti starým klasic- zultoval a bez ktorého by sme
bytov a 2 dvojizbové
nácvik
priamych
kopov,
regionálneho
rozvoja
Slobytovzákonom č.25/2006 Z.z.vaznenajúspešnejších
realizácií
byty. Jednoizbový
byt ním
pozoznačkovacie
méty,
15 ksštandardu.
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:
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)

Sociálne slabé rodiny - detské
tábory v meste Topoľčany

Topoľčianske hody 2015

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

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

Progresívne, cenovo dostupné bývanie
17. ročník verejnej neanonymnej súťaže

