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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Hodnotenie
finančného Vzdelávanie seniorov v Topoľčanoch pokračuje
riešený bezbariérovo

zdravia mesta

prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

Zároveň máme pre účastníAko si už naši čitatelia mohli lebného kúpeľného mestečka prednášky: Integrovaná ochrana
V záujme zlepšenia funkčné- ný bezbariérovo s vytvorením
spojenú s bohatým kultúrnym záhradných plodín (04.11.2014), kov vzdelávania, ale i ostatných
všimnúť, mesto Topoľčany
ho hľadiska ako aj komfortu dlažby pre zrakovo postihza rok 2011 mesto obsadilo 21.
Inštitút pre
ekonomické
a z ulice
zážitkom, o ktorý sa postara- Zaujímavosti sadovníckej tvorby seniorov pripravené slávnostv tomto roku
pre
prechodu
občanov
Pal- nutých pred priechodomrealizuje
miesto, za rok 2012 postúpilo na
sociálne reformy, INEKO
lo miestne obľúbené podujatie (11.11.2014) a Netradičné postupy né otvorenie „Knižnice tretieveľký projekt
zameraný
chodcov.
Chodník
bude
zreakovičovej na ulicu Gorkého,
Futbalový
štadión
v
To15. miesto a za rok 2013 už na 6.
mimovládna nezisková or„Otvírání pramenů“. Druhou ex- v pestovaní zeleniny (18.11.2014). ho veku“, ktoré sa uskutoční
na vzdelávanie
seniorov
lizovaný
zo
zámkovej
dlažby.
mesto
Topoľčany
v
rámci
svojpoľčanoch
čaká
rozsiahla
miesto. V jednotlivých ukazoganizácia, zverejnil začiatkurziou bola návšteva poľského
Zároveň
začíname
od 23.10.2014 v areáli „Viacgenes
názvom
„Podpora
aktívneSamotná
nosná konštrukcia
ho rozpočtu
na rok 2013/2014
rekonštrukcia, mestskí povateľoch úplne
najpriaznivejšie
kom októbra
2014 rebríček
mesta Rybnik, ktorá bola spojená 06.11.2014 i s výučbou Psycho- račného centra vzdelávania
ho starnutia
cestou
rozširolávky
bude
oceľová.
Stavebné
vyčlenilo
potrebné
finančné
slanci
dali
zámeru
zelenú.
hodnoty v rámci Slovenska donajlepšie hospodáriacich
vania vedomostí a zručností s prehliadkou starobylej banskej lógie, ktorá bude prebiehať od a poradenstva“ na ulici Podjapráce na
lávke savýšbudú uskuprostriedky
na realizáciu
lávsiahli
Topoľčany
v celkovej
miest, obcí
a VÚC na Slovenmetropoly - Ostravy. O príjemnú 15:00 v budove Radnice na Ná- vorinskej 2120 v Topoľčanoch.
gradujúcich kvalitu života
točňovať
v
jednotlivých
etaky
pre
peších,
ktorá
nahradí
Štát prostredníctvom Slovenke dlhu (6 bodov) a v záväzkoch
sku za rok 2013.
atmosféru počas zájazdu sa po- mestí M. R. Štefánika v Topoľ- Veríme, že projekt prinesie jeho
seniorov“.
pách. Počas
prác
doterajšie riešenie prepojenia
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medzi
danými ulicami.
investíciu
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vedomostí, príjemných zážitkov
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priamo
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veľmi pozitívne.
Posledná
veľ- jeho účastníci ešte te- Bude postačovať, keď sa v uvede- vedomostí a zručností graduv oblastiach
výsledky, pričom
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vzdelávania
anglickéstavebných
prác
v
súlade
so
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slúžiť ajdačke
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techni- Konkrétne sa môžete tešiť na pripravený bohatý program.
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25/2006
Z.z
v
znení
chou v opačnom smere.vývoja
Lávka,je pozitívna.
podujatia
Topoľčany
dov) mesto Topoľčany dosiahlo
ky, o ktoréPrimátor
bol najväčší
záujem.
neskorších
predpisov.
schodisko
a
rampy
sú
obojBaláž
zdôraznil,
že
boli vyhodnotené ako mesto,
5,4 bodu.
Zároveň mohli
účastníci vzdesmerné.
Prechod
po rekonštrukcii
bude môcť
KAROLÍNA
ŠTRPKOVÁ,
ktoréna
má zaING.
posledné
tri roky
Vývoj pozície
mesta
v rámcirampy
lávania absolvovať
dve exkurchodník
bude
plynulý.
Prieštadión
slúžiť
nielen
pre fut- Futbalisti z MFK Topoľčany budú hrávať na zrekonštruovanom štadióne.
REFERENT
OVŽP
Slovenska je tiež priaznivý, keď výborné finančné zdravie.
zie. Jednou z nich bola návšteva
chod pre chodcov bude riešebal. „Dajú sa tam robiť aj iné
mesta Luhačovice, kde si mohli
kultúrne podujatia, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú ciu využili pre rozvoj mesta. štrukcii štadiónu a demontáúčastníci zájazdu vychutnať
oválov ostane
Ak by Topoľčany
ponuku od- ži
len futbalisti,
aleprenapríklad
robiť
v halách,
vzdelávanie
vedomostnú spoločnosť/Projekt
je spolufinancovaný
zo schátralých
zdrojov EÚ“
príjemnú nedali
atmosféru
tohto
ma- kde je „Moderné
malá kapacita, a v exteriéri sa aj hráči amerického futbalu, mietli, určite by v poradovní- zhruba 10-tisíc metrov štvorTo, že námestie nemusí byť
zase ľudia nemali kde skryť ktorí tento rok hrali stredoe- ku už čakali ďalšie mestá, kto- cových voľného pozemku, na
vždy len šedé a prázdne si
pred dažďom. Na zrekonštru- urópsku ligu. Mesto má dnes ré by takúto finančnú pomoc ktorom je dnes burina a topouvedomujeme aj my v naovanom štadióne sa vytvoria veľkú možnosť pohnúť sa opäť radi prijali“ uviedol primátor le a ten sa bude dať využiť. „V
šom meste. Preto sme v meTopoľčanoch sa predáva mepodmienky aj pre kvalitnú o ďalší krok vpred.Takú šancu, mesta Peter Baláž.
siaci september pristúpili
Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
kultúru, koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
k realizácii detského ihriska.
čenské akcie pre obyvateľov nebudú mať ďalšie roky. „Zís- denia zdevastovaného mest- 60 eur, krát 10-tisíc je to zhruNové prvky sú farebnejšie,
mesta Topoľčany,“ skonšta- kať až 750-tisíc eur od vlády je ského majetku, do ktorého ba 500-tisíc až 600-tisíc eur
atraktívnejšie a hlavne bez- je použiteľný do každého počao zvieratách,
Investícia
mesta je 500-tisíc
neskôr knižiek
toval. Zároveň dodal, že fut- záväzok voči občanom nášho by bolo treba skôr či zyčných
sia a je mimoriadne odolný voči
pečnejšie pre deti.
písanýchBaláž.
i ilueur,“ poukázal
rekon- ručne
balový štadión v Topoľčanoch mesta, aby sme túto investí- investovať peniaze. Prifotokníh,
(MG)
vandalizmu. Deti sa v rámci svo-

Živé námestie

Moderná škola – moderný žiak
– moderné vyučovanie s podporou ESF

strovaných encyklopédií, digitálnych čitateľských denníkov.
Náš projekt má vlastnú internetovú stránku, na ktorej publikujeme ukážky prác učiteľov
a žiakov.
Základná škola s materskou
Projekt sa blíži do finále. Poškolou na Gogoľovej ulici
čas jeho realizácie sa stalo vyv Topoľčanoch realizuje od
učovanie príťažlivým, objavumája 2012 projekt „Cesta k
disko, pri
nešťastnom páde
Mládežnícke
kategórie
júcim a lákavým.
Modernizácia
podpore čitateľskej
a jazykobránky
naplnenia
dieťa by
MFK Topvar
Topoľčany
Na ulici Pod Kalváriou v To- teplej vody je v elektrickom
vyučovania
v rámci
ak-to nemalo
vej gramotnosti
na ZŠ inovávplyv
na
jeho
zdravie,
resp
po-a aplikáciou
poľčanoch, sa realizuje od bojleri. Dvojizbový bytciou
sa od leta
môžu
tešiť
z
tivít nášho projektu je nespornových foohrozenie
života.
„Som veľmi
mája 2013 výstavba troch zostáva z kuchyne a jednej
nových
tréningových poná a prináša
zvýšenie
atraktiriem a metód
vzdelávania“.
šťastný, žeprostredia,
naši mladí chlapsociálnych bytových domov izby. V kúpeľni je sprcha,
môcok v celkovej výške
vity vyučovacieho
budú trénovať
byt
nižšieho štandardu. Výstav- umývadlo a WC. KaždýProjekt
2972,90
€, ktoré boli zakúzlepšenie ci
motivácie
a aktivitys novými
je
spolufinancovaný
pomôckami,
nakoľko mateba sociálnych bytov bola bude vybavený elektrickým
pené
vďaka úspešnému
žiakov a rozvoj
ich čitateľskej
z Európskeho
sociálneho
fondu
riálne
vybavenieNepre tréning
schválená v Mestskom za- bojlerom pre prípravu teplej
projektu
s názvom
i počítačovej
gramotnosti.
v programovom
období
2007- „Zefekmalým prínosom
je aj zdokonamládežníckych
mužstiev už
stupiteľstve dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie
tréningového
2013 v rámci
operačného
prograľovanie sanebolo
žiakov ideálne.
v anglickom
mu Vzdelávanie,
Nové pomôca je v súlade s Programom jednotlivých bytov je riešené
procesuPrioritná
mládežeosv MFK
pre žiakov, knihy, publikácie, jazyku využívaním
metódy
Reforma
systému
vzdeláva- vých kompetencií.
ky sú ľahšie manipulovateľné
rozvoja bývania mesta To- pevným palivom, ktoré1 -pre
Topvar
Topoľčany“.
nia avodbornej prípravy, opatreCiele projektu sa plnia v rám- pracovné zošity, slovníky, ško- CLIL.
zdravotne nezávadné a mnopoľčany schváleným v MsZ každý byt bude uskladnené
liace a kancelárske potreby.
Byť modernou
školou
1.1 Premena
tradičnej
školy civďaka
hlavnýchMladí
aktivít:futbalisti získali
hé z nich
(ako neznanapríklad Team
v obdňa 9.12.2009. Dispozičné samostatnej miestnostinie
Projekt
bol podporený
nové pomôcky
Na začiatku projektu absolvo- mená byť Mate)
ňou zvonka.
Moderná
na modernú.
Oprávnenéfondu
výdav Vzdelávanie orientované na
sú
úplnou
novinkou v
riešenie bytov a použité jekte skladu palív, ktorých
Nadačnému
Slovenskej
pre skvalitnenie tréningového procesu.
o modernom
vy- procesu
ky projektuSporiteľne
predstavujúvcelkovú
vyučovania - tvor- vali všetci zapojení pedagógovia škola je najmä
rámci
tréningového
materiály zodpovedajú by- bude celkovo 9 ks pre všetky
Nadácii digitalizáciu
Pontis,
školenia zamerané
inováciuboli
učovaní,
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V
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vybavenosti
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Tvorivá a aktívna práca žia- podmienkach na vzdelávanie,
la z vlastných príjmov.
procese, tvorba a vyhodnotenie
riaditeľka vaná
Mgr. dotáciou
Dagmar KolláKomfort oslava,
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z Ministerstva
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Po
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tréningového
v anglickom
jazyku
a pri podpo- procesu.
 Implementácia
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zariadenia
darček
Ing. Peterschodiskom.
Baláž, poslanec
NR je
celku.na
Našinosné
žiaci premietli
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2. Aplikovať
formy
a meDANZEL,
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