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Priechod pre chodcov bude

Mestská
tržnica
riešený
bezbariérovo

V záujme zlepšenia funkčné- ný bezbariérovo s vytvorením
ho hľadiska ako aj komfortu dlažby pre zrakovo postihprechodu občanov z ulice Pal- nutých pred priechodom pre
kovičovej na ulicu Gorkého, chodcov. Chodník bude zreamesto Topoľčany v rámci svoj- lizovaný zo zámkovej dlažby.
ho rozpočtu na rok 2013/2014 Samotná nosná konštrukcia
vyčlenilo potrebné finančné lávky bude oceľová. Stavebné
prostriedky na realizáciu láv- práce na lávke sa budú uskuky pre peších, ktorá nahradí točňovať v jednotlivých etadoterajšie riešenie prepojenia pách. Počas stavebných prác
bude prechod medzi ulicami
medzi danými ulicami.
Lávka sa bude začínať na Palkovičova a Gorkého uzavulici Palkovičova (sídlisko retý, o čom budú občania včas
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dajne a toalety. Dnes sa na je 11m). Slávnostné otvotýchto miestach a po bo- renie Mestskej tržnice sa
koch nádvoria nachádzajú uskutočnilo dňa 15. augusta
nové predajné stánky. No- 2014 primátorom mesta Tovinkou je aj plynové kúrenie poľčany.

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 futbal. „Dajú sa tam robiť aj iné
kultúrne podujatia, ktoré sa
nedali robiť v halách, kde je
malá kapacita, a v exteriéri sa
zase ľudia nemali kde skryť
pred dažďom. Na zrekonštruovanom štadióne sa vytvoria
podmienky aj pre kvalitnú
kultúru, koncerty a spoločenské akcie pre obyvateľov
mesta Topoľčany,“ skonštatoval. Zároveň dodal, že futbalový štadión v Topoľčanoch

Futbalisti z MFK Topoľčany budú hrávať na zrekonštruovanom štadióne.

v súčasnosti nevyužívajú
len futbalisti, ale napríklad
aj hráči amerického futbalu,
ktorí tento rok hrali stredoeurópsku ligu. Mesto má dnes
veľkú možnosť pohnúť sa opäť
o ďalší krok vpred.Takú šancu,
akú Topoľčany dostali dnes,
nebudú mať ďalšie roky. „Získať až 750-tisíc eur od vlády je
záväzok voči občanom nášho
mesta, aby sme túto investí-

ciu využili pre rozvoj mesta.
Ak by Topoľčany ponuku odmietli, určite by v poradovníku už čakali ďalšie mestá, ktoré by takúto finančnú pomoc
radi prijali“ uviedol primátor
mesta Peter Baláž.
Investícia pomôže zveľadenia zdevastovaného mestského majetku, do ktorého
by bolo treba skôr či neskôr
investovať peniaze. Pri rekon-

štrukcii štadiónu a demontáži schátralých oválov ostane
zhruba 10-tisíc metrov štvorcových voľného pozemku, na
ktorom je dnes burina a topole a ten sa bude dať využiť. „V
Topoľčanoch sa predáva meter štvorcový zhruba za 50 až
60 eur, krát 10-tisíc je to zhruba 500-tisíc až 600-tisíc eur
Investícia mesta je 500-tisíc
eur,“ poukázal Baláž.
(MG)

Prístupová komunikácia k výrobným objektom – Práznovská cesta

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

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

Mesto Topoľčany pristúpilo
v roku 2014 k realizácii prístupovej komunikácie k výrobným objektom na Práznovskej ceste.
V súčasnosti sa predmetné

územie využívalo ako orná
pôda. Na sprístupnenie areálu priemyselnej zóny sa vybudovala nová obslužná komunikácia a inžinierske siete,
ktoré budú slúžiť pre náklad-

nú a inú dopravu.
Priemyselná zóna, ku ktorej sa zrealizovala výstavba
prístupovej komunikácie, je
situovaná v juhozápadnej
okrajovej časti zastavaného

územia mesta. Po realizácii
prístupovej komunikácie a
inžinierskych sieti sa môže
zahájiť výstavba ďalších stavebných objektov v priemyselnej zóne.
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poľčanoch, sa realizuje od bojleri. Dvojizbový byt posa od leta môžu tešiť z
ohrozenie života. „Som veľmi
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Galéria informuje:

Pietna spomienka na židovských spoluobčanov

