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Topoľčianske hody

Námestie M. R. Štefánika:
15.00 – 16.00: Koncert dychovej hudby BOJNICKÁ KAPELA
16.00: Hlavný hodový program – CLOSE HARMONY FRIENDS
Folklórny súbor VRŠATEC
VAŠO PATEJDL s kapelou
20.00: koncert hudobnej skupiny WORL ROXETTE TRIBUTE BAND –
T H E ROCKSET
21.30 – 22.30: koncert hudobnej skupiny FISHING STRIPP
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Investícia do rekonštrukcie štadiónu
prinesie do Topoľčian ďalší rozvoj

šťastný, že naši mladí chlapsociálnych bytových domov izby. V kúpeľni je sprcha,
môcok
v celkovej
výške
dlažby pre
zrakovo postihho hľadiska ako
aj komfortu
nutých boli
pred priechodom
z ulice Palci budú trénovať s novými
byt občanov
nižšieho štandardu. Výstav- umývadlo a WC. Každýprechodu
2972,90
€, ktoré
zakú- pre
kovičovej na ulicu Gorkého, chodcov. Chodník bude zreaFutbalový štadión v Topomôckami, nakoľko mateba sociálnych bytov bola bude vybavený elektrickým
pené
vďaka
úspešnému
zo zámkovej dlažby.
mesto Topoľčany
v rámci
svoj- lizovaný
poľčanoch čaká rozsiahla
Samotná nosná
konštrukcia
ho rozpočtu na
rok 2013/2014
rekonštrukcia, mestskí poriálne vybavenie pre tréning
schválená v Mestskom za- bojlerom pre prípravu teplej
projektu
s názvom
„Zefekvyčlenilo potrebné finančné lávky bude oceľová. Stavebné
slanci dali zámeru zelenú.
mládežníckych mužstiev už
stupiteľstve dňa 14.12.2011 úžitkovej vody. Vykurovanie
tívnenie
tréningového
prostriedky na realizáciu láv- práce na lávke sa budú uskutvárideálne.
mesta, ktozastúpení akad. maliarom ale i súčasná
lecké sklo,
sochárskubytov
tvorbu,
Dňa 03.07.2014
sa v Ganebolo
Nové pomôcjednotlivých
je riešené
a je v súlade
s Programom
mládeže
MFK
točňovať vvjednotlivých
etaky pre peších,procesu
ktorá nahradí
Štát prostredníctvom Slovenpách. Počas stavebných prác
riešenie
prepojenia
ského futbalového zväzu (SFZ)
zdokumentovaPavlom Muškom, na ktorej rú účastníci
dizajn,
tvorlérii mesta
Topoľčany
ky
sú
ľahšie
manipulovateľné
pevným palivom,
ktorédoterajšie
pre
rozvoja
bývania mesta
To- intermediálnu
Topvar
Topoľčany“.
bude prechod medzi ulicami
medzi danými ulicami.
investíciu podporí sumou
maľbách.
inštalácie,
performanciu
uskutočnila
slávnostná
zdravotne
nezávadné a mnokaždý byt
bude uskladnené
v sa bude začínať na Palkovičova a Gorkého uzav- až 750-tisíc eur a mesto sa
poľčany
schváleným vbu,
MsZ
Lávka
To- prezentovalo 42 umelcov. li vo svojich
retý, o čom budúvďaka
občania včas
(sídlisko
poľčany sa bude podieľaťMedzinárodným
40
Súčasná
v Galérii
výstavným
ale i sitesamostatnej
specific art.miestnostiulici
hévýstava
z nich (ako
napríklad Team
vernisáždňa
pri príležitosti
v ob-Palkovičova
9.12.2009. Dispozičné
Projekt
bol podporený
Mladí
futbalisti
získali
nové
pomôcky
Stred II), v mieste kde v súčas- informovaní. Ukončenie stapercentami nákladov, čo je
realizoprojektom
Misch-Masch, mesta Topoľčany
Svojoujekte
tvorbou
verej-ktorých
Mate) sú je
úplnou
novinkou v
piatehoriešenie
výročia jej
zalo-a použité
skladusapalív,
bytov
Nadačnému
fondu prác
Slovenskej
skvalitnenie
tréningového
procesu.
na predmetnej pre500-tisíc
nosti začína schodisko
a bude vebných
eur. „Hodnotím
to
fondu procesu
iniciovali topoľčian- vaná zo zbierkového
nosti
predstavila
rámci tréningového
ženia. Obdobie
piatich
celkovo plejáda
9 ks pre všetky
materiály
zodpovedajú
by- bude
Sporiteľne
Nadácii
Pontis,
sa plánuje
v júli 2014.
pokračovať priamo
na ulicu vstavbe
veľmi pozitívne. Posledná ktorý
veľRealizáciu
bude uskutočňokde ktorá
bude ukončená
ká investícia na
bola
Topoľčany,
sú radosť
ske výtvarníčky
sestry
Godá-boliGalérie
významných
osobností samotných
slo- Gorkého,
Ja osobne
mám veľkú
rokov síce
nasjednej
byty. Realizácia
Na rozvoj
rýchlosti
zakú- mesta
1 štadióne
kus Športtestom
nižším štandardom
každoročne
rozdeľuje
fi- hu tréningu,
rampou pre zdravotne po- vať firma Firesta Fišer rekonv roku 1985, keď tu bola sparto predary umelcov
a súčasne
lové sa
prezentovala
venskej bytových
výtvarnejdomov
kultúry,
z stihnuté osobynančné
zo športtesterov,
ktoré nám
strane nie
je až takéale
dlhé
je financopené nastaviteľné
Agiliti
teru,takiáda,“
ktorý povedal
je napojiteľný
nav Galérii
vybavenosti
s maximáldotácie
v celkovej
strukce
stavby a.s.,výšktorá usa schodiskom.
pre média
vo výberovom
konaní veriešená
dvomi€ pela
primátor
Petertréningu
Baláž.
súzakúi majetkom
mladá
generácia
zoboli
ktorýchvaná
spomenieme
akad. Rampa bude ke
umožniamesta
väčšiuTokontrolu a
obdobie,nou
ale úžitkovosťou.
na druhej
dotáciou z Ministerstva
kážky. Na
rozvoj sily
počítač
a po
môževýtvarná
Zostava
100.000
v rámci
projektu
šikmými plochami v jednom rejnou súťažou na dodávateľa
poľčany, spätnú
z ktorých
v blízkej
Slovenska,
Poľska,
USA a An-prekážky,
maliarov:
Mikuláša
Klimväzbu
v rámci celkovej
je to etapa
v činnosti
dopravy,
výstavby
a RR SR
voa jednou
pené
nastaviteľné
spätne
bytových
domov vytvára
„Futbal
hra“. Dotácia
na sotréner
prác v súlade
smere
šikmou to
plo-jestavebných
Štadión
budevyhodnotiť
slúžiť aj na iné celbudúcnosti
plánujezáťaže.
mestoOsobitnou
čáka,
tréningovej
galérie, kedy
možno komplex,
už i
výške 75 % Záborskéobstarávacíchchou
náktoré súzaujímavou
okrem svojej flexibizákonom č. 25/2006
Z.z v znení
kovékultúrne
zaťaženie
hráča,glicka.
ako i Taktiež
polouzavretý
po- Ladislava
v opačnom
smere. Lávka,
projekt
bola schválená
a zhrupodujatia
predpisov.
sú oboj- neskorších
zdôraznil,výstavou
že
vybudovať
stálu expozíciu
s medzinárodnou
ho, Ľudovíta
Igora schodisko
kapitolou
sú nové prenosné
bilancovať.
kladovHološku,
a poskytnutého
úve- a rampy
pri skladaní aj zdravotne
prístupBaláž
a aktivitu
počas lity
zostávajúci z troch bytových
ba o mesiac
neskôr
bola
pod- jehoPrimátor
smerné. Prechod rampy na
po rekonštrukcii bude môcť
ING. KAROLÍNA ŠTRPKOVÁ,
pre na
všetkých
jeho
obyvateúčasťou
bola
i výstava
ObFelixa,
Jozefa25 %chodník
bránky
z hliníkového
materiru zo ŠFRB
vo výške
ob- budepísaná
nezávadné
v prípade
pádu.
Si-zrekonštruovanom
práve
ukončenej
tréningovej
domoch o celkovom Bencu,
počte Karola
aj
zmluva
o
poskytnutí
plynulý. Prieštadión slúžiť nielen pre fut- Futbalisti
REFERENT OVŽP
z MFK
Topoľčany
budú hrávať
štadióne.
chod pre chodcov
bude riešebal. „Dajú
sa tam pomôckou
robiť ajčianskeho
iné
i návštevníkov.
Výstavu
Gesto
a ľov
Dobiša,
tiež Milananákladov.
Lukáča Mesto
álu pre potreby
mladších žiaGaléria do
obdobudú chlapci
z MFK
trénoĎalšou
je luzdruženia
30súčasného
jednoizbových
bytov
a 6 starávacích
grantu.
Od polovice júla sa tak jednotky.
kultúrne podujatia, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú ciu využili pre rozvoj mesta. štrukcii štadiónu a demontá
klopte
5.výročiu
Galérie
emócie
z vať
Prievidze.
a ďalšíchTopoľčany
umelcov.bude
Zo zahrakovzaloženia
aodkategórie
prípraviek.
Na
bia realizovala
takmer 50
vý- Každý
financovať z
aj na
Bosu
fitTopoľčany
a ponuku
Ball“
(známy
dvojizbových
bytov.
mládežnícke mužstvá mohli tzv. „Kick
ži schátralých
oválov ostane
Ak by
len futbalisti,
ale novej
napríklad
nedali robiť
v halách,
kde
jehlavmesta
si môžete
roku
2013
sa na
podnet
ničnýchrozpočtu
umelcov
spomezáver by zhruba
som
chcel
10-tisícpoďakovať
metrov štvorstav, na ktorých
tvorbu
mietli,
určite by vTopoľčany
poradovníhráčizakúpené
amerického
futbalu,
mesta
iba technicsú
aj nové
švihadlá.
kapacita, a v exteriéri
saV aj
futbalovej
školy Ajaxu
bytový svoju
dom je
pavlačového
reálne tešiť a hlavne využívať ne zmalá
voľného pozemku,
na
ku už v
čakali
ďalšie mestá,
kto- cových
ktorí tento
rok hraliTopoľčany
stredoezase ľudia nemali
kde skryť
pozrieť
do
konca
augusta
primátora
mesta
maliara
svetového
Slovenskej
Sporiteľni,
Nadácii
predstavilo
približne
150 centrálnym
au- nieme kú
vybavenosť
a inžinierske
Najvyššou
položkou
rámci
ktorá
rozvíja
typu
s jedným
nové tréningové pomôcky v Amsterdam),
pred dažďom. Na zrekonštru- urópsku ligu. Mesto má dnes ré by takúto finančnú pomoc ktorom je dnes burina a topo2014
a taktiež
zadať využiť.
Petra
Baláža
uskutočnirodáka
Pontis,
ktorí
akýmtorov v rámci
individuálnej
siete. Výstavbu
sociálnych
celého
projektu
pretechniku
cit Ing.
v nohe,
schodiskom.
Objekt jemena
dvoj- moravského
rámci tréningového procesu. kopaciu
lemôžete
a ten sa bude
„V
radinové
prijali“
uviedol
primátorsivšetkým,
veľkú
možnosť
pohnúť
sa opäť sú
ovanom
štadióne saa vytvoria
Topoľčanochkasa podporili
predáva meBaláž. koľvek
ďalší krok
vpred.Takú
šancu, mesta Peter
podmienky
aj pre
kvalitnú
symbolické
1 € zakúpiť
lo I. oTopoľčianske
maliarske
vo Francúzsku
La- Ivan
spôsobom
i kolektívnej
prezentácie.
Z žijúceho
realizuje firma
nosné
mládežnícke
brány,
tyče
zamerané
na
podlažný,
obdĺžnikového
pô- bytov
Z celkovej dotácie boli zakú- slalomové
Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
kultúru, koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
talóg vydaný
pri
tejto
Z väčších
slovenských
ekvádorského
umelca
Schovanca,
rakúsku
tento
projekt,
aprílehlavne
výtvarných
médií
sme mali dislava
DANZEL,
ktorá uspela
sú zhotovené
z hliníkonácvik
vedenia
lopty
a sympózium
obchádorysu,
nepodpivničený
so Zelina
pené úplne
novéWilkoordinačné
60
eur, krát
10-tisíc jepánovi
to zhru
denia
zdevastovaného
mestnebudúktoré
mať realizované
ďalšie
roky. „Zís- pri
čenské
akcie pre
obyvateľov
žitosti,
kde
nájdete
prehľad
ba 500-tisíc
až 600-tisíc
eur
príležitosti
840.materiálu.
výročia
prvej
ského
majetku, do
ktorého
kať až 750-tisíc
eur
od vlády je
výstavných
projektov
sme
mesta
Topoľčany,“
skonštalama Caceres
ktorí
maliarku
slovenského
pô- verejJánovi
Detkovi,
s ktorým
som
možnosť sedlovo
vzhliadnuť
takmer
vo výberovom
konaní
vého
Ich
výhodou
dzanie
súpera,
prihrávkové
strechou.
V jednom
rebríkyGarciu,
na rozvoj
koordinácie
Investícia
mesta
je
500-tisíc
by
bolo
treba
skôr
či
neskôr
záväzok
voči
občanom
nášho
toval.
Zároveň
dodal,
že
futpiatich
rokov
Galérie.
písomnej
zmienky
o
meste
malina
možnosť
vidieť
výstavu
sa topoľčianskej
vodu Hildegardu
Rajec,
priebeh
celého
projektu
konvšetky: maľbu,
grafiku,
nou súťažou na
dodávateľa
je
hmotnosť,
ktorá
je
výrazne
oblúkové
bránky
a
futbalové
bytovom
domekomje 10 jednoizpohybov, verejnosti
4 kusy figurín
balový štadión v Topoľčanoch mesta, aby sme túto investí- investovať peniaze. Pri rekon- eur,“ poukázal Baláž.
(MG
Topoľčany.
Témou
sympózia
Združenia
výtvarných
umelpredstavili
individuálnymi
francúzsko-španielsku
zultoval
a bez ktorého by sme
binovanébových
techniky,
tapisérie
TEXT: MGR.
JANETTA KADLIEČKOVÁ
stavebných prác vvýsúlade
so
oproti
starým klasics otvormi.
Úplnou
no- nižšia
bytov
a 2 dvojizbové
nácvik
priamych kopov,
nové bránky
bohatá
história,
stredného
v bola nielen
Ludivine
Allegue,
určite
nové pomôcky
a artprotisy,
fotografiu,
umeFOTO:
VERONIKA
ONDRUŠOVÁ
č.25/2006
Z.z.vvýstavami.
znekým
bránkam
a ľahšie sa
s ni-ING.dnes
vinkou Slovenska
v rámci tréningových
byty.
Jednoizbový
byt tvarníčku
pozo- zákonom
značkovacie méty, 15 kscov
športstáva 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: 038/5340111,
ránek,
šéftréner
mládeže MFK
predmetnej
rámci
tréningov,
vďaka
budú
kde budee-mail:
kuchynská
linka s vebné práce na
ktorých
majú tréneri
aktuálwww.topolcany.sk,
janetta.kadlieckova@topolcany.sk•
zostavila:
Mediálna rada
MsZ Topoľčany
v zložení:
JUDr. Milan
Lisý – ktorému
predseda, Ing.
Petermladí
Žembera,vMgr.
Július
Krajčík, Bc.resp.
Rudolfpred
Chovanec,
Štefan
Grach, Mgr.
Topvar
Topoľčany.
stavbe
budú
ukončené
zápasmi.
zásadnejší
chlapci
trénovať
kvalitu
prvé- právo
drezom. VMgr.
kúpeľni
je Katonová•
sprcha, foto:
ny prehľad
o záťaži
jednotliJanetta Kadliečková,
Katarína
archív
MsÚ,
internet•vzajúni
vecnú správnosť
príspevkov
zodpovedajú
autori•
mediálna
rada MsZ
si vyhradzuje
príspevkyOveľa
v prípade
potreby upraviť,
zostručniť,
prípadne
neuverejniť.
Neprešlo jazykovou
štylistickou kontrolou
2014 .
umývadlo
a WC. aPríprava
vých hráčov v danom okami- ho dotyku a spracovania lopty. význam má zdravotné hľa(MG)
(JŠ)

Galéria mesta Topoľčany oslavuje

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu
Na ulici Pod Kalváriou v Topoľčanoch, sa realizuje od
mája 2013 výstavba troch
sociálnych bytových domov
nižšieho štandardu. Výstavba sociálnych bytov bola

teplej vody je v elektrickom
bojleri. Dvojizbový byt pozostáva z kuchyne a jednej
izby. V kúpeľni je sprcha,
umývadlo a WC. Každý byt
bude vybavený elektrickým

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam
Mládežnícke kategórie
MFK Topvar Topoľčany
sa od leta môžu tešiť z
nových tréningových pomôcok v celkovej výške
2972,90 €, ktoré boli zakúpené vďaka úspešnému

disko, pri nešťastnom páde
bránky na dieťa by to nemalo
vplyv na jeho zdravie, resp
ohrozenie života. „Som veľm
šťastný, že naši mladí chlap
ci budú trénovať s novým
pomôckami, nakoľko mate

