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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Deňriešený
Zeme vbezbariérovo
školskom klube detí pri ZŠ Škultétyho
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Palkovičova
Gorkého
Lávka savšetkými
bude začínať
na ZEME
Toenvironmentálne
tovali40v noci za duchom školy počas jedného týždňa mohlo rých na konci týždňa vysklačinnosťami,
no najmä
činnos-(sídlisko
retý, o čomaktivity.
budú občania včas
ulici
Palkovičova
poľčany sa bude podieľať
Jednuinformovaní.
hodinu žiaci Ukončenie
venova- Noc
ťami v tematických
alebo Hľadanie
sta- v škole
Stred II), v oblastiach
mieste kde v súčaspercentami
nákladov,a ráno
čo jeich v jedálni čakali chut- dieťa, ktorému rodič alebo iný dali správnu odpoveď. Každý
akcii Vyčisti
si prác
svojena
mesto,
né raňajky.
výchovy. nosti
Každá
zo schodisko
šiestich alibude
dospelý aspoň 15 minút čítal, čitateľ získal certifikát, ktorý
pokladu 500-tisíc eur. „Hodnotím
vebných
predmetnej
začína
to
Vyzbieratematických
oblastípriamo
výcho-naškolu,
vyfarbiť časť cesty v kúzel- svedčil o úspešnom ukončenapozitívne.
stredu /6.-7.5.
stavbeškoly.
sa plánuje
v júli Noc
2014.z utorka
pokračovať
ulicu okolie
veľmi
Posledná veľli 15 vriec
odpadu zo
sídliska
vy ponúka
priestorkde
nabude
zaujínom lese a splniť jednu úlohu. ní a absolvovaní čitateľského
2014/ sa žiaci
3.B. triedy
roz- Týždeň
Realizáciu
bude
uskutočňoGorkého,
ukončená
ká investícia
na štadióne
bola hlasného čítania
Stred,
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vať firma Firesta
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1985, keďškole
tu bola
spar-rok sa škola - ZŠ Škul- Deti postupne našli sedem týždňa.
stihnuté osoby a schodiskom. strukce stavby a.s., ktorá ustakiáda,“ povedal pre média
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Rampa bude
riešenáDLŽNÍKOV
dvomi pela vo výberovom konaní veprimátor Peter Baláž.
Mesto Topoľčany, MsKS Topoľčany, Obec Oponice, Klaster Topoľčany
Zverejnenie
zoznamu
dlžníkov na
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daniach
a poplatkoch
súťažou
na dodávateľa
šikmými
plochami
v jednom
podľa §52 zák.
č.563/2009
Z.
z.
o
správe
daní
(daňový
poriadok)
nájdete
smere a jednou šikmou plo- stavebných prác v súlade so
Štadión bude slúžiť aj na iné
na webovej
stránke
mesta Topoľčany
www.topolcany.sk
úhrnná
zákonom č., kde
25/2006
Z.z v znení
chou
v opačnom
smere. Lávka,
kultúrne podujatia
suma daňových
nedoplatkov
presiahla
za fyzické
osoby nad
160 € a
neskorších
predpisov.
schodisko
a rampy
sú obojPrimátor Baláž zdôraznil, že
právnické smerné.
osoby nadPrechod
1 600 €. rampy na
po rekonštrukcii bude môcť
ING. KAROLÍNA ŠTRPKOVÁ,
chodník bude plynulý. Prieštadión slúžiť nielen pre fut- Futbalisti z MFK Topoľčany budú hrávať na zrekonštruovanom štadióne.
REFERENT OVŽP
chod pre
chodcov bude
riešebal. „Dajú sa tam robiť aj iné
Galéria
informuje
kultúrne podujatia, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú ciu využili pre rozvoj mesta. štrukcii štadiónu a demontáPri príležitosti 5. výročia založenia Galérie mesnedali robiť v halách, kde je len futbalisti, ale napríklad Ak by Topoľčany ponuku od- ži schátralých oválov ostane
ta Topoľčany, Vás Mesto Topoľčany v zastúpení
malá kapacita, a v exteriéri sa aj hráči amerického futbalu, mietli, určite by v poradovní- zhruba 10-tisíc metrov štvorprimátorom Ing. Petrom Balážom srdečne pozase ľudia nemali kde skryť ktorí tento rok hrali stredoe- ku už čakali ďalšie mestá, kto- cových voľného pozemku, na
zýva na výstavu obrazov z Akvizičného fondu
pred dažďom. Na zrekonštru- urópsku ligu. Mesto má dnes ré by takúto finančnú pomoc ktorom je dnes burina a topoGalérie.Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 3. júovanom štadióne sa vytvoria veľkú možnosť pohnúť sa opäť radi prijali“ uviedol primátor le a ten sa bude dať využiť. „V
la 2014 o 17,00 hod. Tešíme sa na Vás !
Topoľčanoch sa predáva mepodmienky aj pre kvalitnú o ďalší krok vpred.Takú šancu, mesta Peter Baláž.
Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
kultúru, koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
čenské akcie pre obyvateľov nebudú mať ďalšie roky. „Zís- denia zdevastovaného mest- 60 eur, krát 10-tisíc je to zhrumesta Topoľčany,“ skonšta- kať až 750-tisíc eur od vlády je ského majetku, do ktorého ba 500-tisíc až 600-tisíc eur
toval. Zároveň dodal, že fut- záväzok voči občanom nášho by bolo treba skôr či neskôr Investícia mesta je 500-tisíc
mesta, aby sme túto investí- investovať peniaze. Pri rekon- eur,“ poukázal Baláž.
balový štadión v Topoľčanochnedeľa
(MG)

v regióne Topoľčany

Deň matiek v zariadení
pre seniorov – Komfort

Mamy, mamičky, staré pre seniorov Komfort, ktoré
bolo milou potechou pre všetmatky!
V nedeľu 12.05.2014 sa na kých zúčastnených.
Vystúpili deti z MŠ a ZŠ Gocelom svete oslavoval sviatok,
venovaný tým najúžasnejším goľovej – žiaci 1. stupňa.Akciu
bytostiam, ktoré si zaslúžia navštívil aj primátor mesta
náš rešpekt a našu lásku – Deň Topoľčany, ktorý priniesol
matiek. Pri príležitosti tohto všetkým klientom zariadenia
každejvody
matke
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tel. 038/53 nou
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fax: 038/5340111,
www.topolcany.sk,
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25/2006
Z.z.v znebyty.
Jednoizbový
byt
pozoPeter Žembera, Mgr. Július Krajčík, Bc. Rudolf Chovanec, Štefan Grach, Mgr.
níarchív
neskorších
predpisov. Stastáva z Mgr.
jednej
miestnosti,
Janetta Kadliečková,
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Katonová• foto:
MsÚ, internet•
práce
kde bude
kuchynská
linkaautori•
s vebné
za vecnú správnosť
príspevkov
zodpovedajú
mediálna
radana
MsZpredmetnej
si
vyhradzujedrezom.
právo príspevky
v prípade
upraviť,
zostručniť,
stavbe
budúprípadne
ukončené v júni
V kúpeľni
jepotreby
sprcha,
neuverejniť. Neprešlo jazykovou a štylistickou kontrolou
umývadlo a WC. Príprava 2014 .
(MG)

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

Kontrola reklamných, informačných
a propagačných zariadení

OPONICE
29. jún 2014 13.00 h

Prezentácia obcí

Vystúpenie súborov z regiónu –
Hudobná skupina Amnézia Oponice

Mládežníci
z MFK Topoľčany používajú pomôcky
Kultúrny program
VRŠATEC
Amnézia
ako vo futbalovej
škole Ajaxu Amsterdam
FLAMENCO
z regiónu
13.00 h /súbory a krúžky ZUČ, ZŠ, MŠ,
Hudobná skupina
/

16.15 h

16.30 h Folklórny súbor
Dubnica n/Váhom

17.15 h Hudobné vystúpenie
Španielsko- slovenská formácia
disko, pri nešťastnom páde
bránky na dieťa by to nemalo
Vystúpenie humoristickej dvojice
18.00 h
vplyv na jeho zdravie, resp
KAJZER a MELUŠ ohrozenie života. „Som veľmi
šťastný, že naši mladí chlap18.30 h Hudobná skupina DISK Solčany
ci budú trénovať s novými
Vystúpenie humoristickej dvojice
pomôckami, nakoľko mate19.00 h
KAJZER a MELUŠ riálne vybavenie pre tréning
mládežníckych mužstiev už
19.30 h Hudobná skupina DISK Solčany
nebolo ideálne. Nové pomôcky sú ľahšie manipulovateľné
od 8.00 h V. zraz historických vozidiel
zdravotne nezávadné a mnoOZ VETERÁN CAR CLUB Appony,
do nové
14.00 pomôcky
h
hé z nich (ako napríklad Team
Projekt
podporený
vďakaNÁDEJ
14.30 hbol
Spevácka
skupina
Mladí Topoľčany
futbalisti získali
Oponice
Mate) sú úplnou novinkou v
Nadačnému fondu Slovenskej pre skvalitnenie tréningového procesu.
Štart spanilej jazdy historických
LIDOVEC
Mužská
spevácka
skupina
rámci tréningového procesu
Sporiteľne
v
Nadácii
Pontis,
15.00 h
9.00 h
vozidiel
v obci Súlovce
Solčanyrozdeľuje fi- hu tréningu, 1 kus Športtes- Na rozvoj
rýchlosti
boli zakú- Ja osobne mám veľkú radosť
ktorá každoročne
zo športtesterov,
ktoré nám
nastaviteľné
Agiliti pre-vozidiel
na pené
nančné dotácie v celkovej výš- teru, ktorý je napojiteľný
od 10.00
h Prehliadka
historických
na
víťazov
umožnia
väčšiu
kontrolu
a
kážky.
Na
rozvoj
sily
boli
zakúpočítač a po tréningu do
môže
ke 100.000Vyhlásenie
€ v rámci projektu
námestí
M.
R.
Štefánika
v
Topoľčanoch
12.00 h
15.45 htovjesúťaží
vo varení
tradičných
spätne vyhodnotiť cel- pené nastaviteľné prekážky, spätnú väzbu v rámci celkovej
„Futbal
hra“. Dotácia
na tréner
slovenských
jedál
sú okrem svojej
flexibi- tréningovej záťaže. Osobitnou
kové zaťaženie hráča, ako
i ktoré
projekt bola
schválená a zhruod 14.00
Prehliadka
historických
lity
pri
skladaní
aj
zdravotne
počas
ba o mesiac neskôr bola pod- jeho prístup a aktivitu do
16.00 h vozidiel v Oponiciach kapitolou sú nové prenosné
Vyhlásenie víťaza o najkrajšie
písaná
16.00 haj zmluva o poskytnutí práve ukončenej tréningovej nezávadné v prípade pádu. Si- bránky z hliníkového materiod 13.00
Detský
program,
nafukovacie
álu pre potreby mladších žiachlapci
z MFK trénoje luh budú
grantu. Odhistorické
polovice júla sa
tak jednotky. Ďalšou pomôckou
vozidlo
kategórie prípraviek. Na
na novej Bosu
fit lopte a kov
hlavmládežnícke mužstvá mohli tzv. „Kick Ball“ (známydo
18.00vať
h aj
atrakcie,
maľovanie
na atvár,
reálne tešiť a hlavne využívať ne z futbalovej školy Ajaxu zakúpené sú aj nové švihadlá. záver by som chcel poďakovať
súťaže
a hry sv deťmi,
kolotoče
Sporiteľni, Nadácii
položkou
rámci Slovenskej
nové tréningové pomôcky v Amsterdam), ktorá rozvíja Najvyššou
rámci tréningového procesu. kopaciu techniku a cit v nohe, celého projektu sú nové pre- Pontis, všetkým, ktorí akýmZ celkovej dotácie boli zakú- slalomové tyče zamerané na nosné mládežnícke brány, koľvek spôsobom podporili
pené úplne nové koordinačné nácvik vedenia lopty a obchá- ktoré sú zhotovené z hliníko- tento projekt, a hlavne pánovi
rebríky na rozvoj koordinácie dzanie súpera, prihrávkové vého materiálu. Ich výhodou Jánovi Detkovi, s ktorým som
pohybov, 4 kusy figurín na oblúkové bránky a futbalové je hmotnosť, ktorá je výrazne priebeh celého projektu konnácvik priamych kopov, nové bránky s otvormi. Úplnou no- nižšia oproti starým klasic- zultoval a bez ktorého by sme
značkovacie méty, 15 ks šport- vinkou v rámci tréningových kým bránkam a ľahšie sa s ni- dnes určite nové pomôcky
nemali.“
Uviedol Michal Cami manipuluje
pri prenášaní
testerov, prostredníctvom pomôcok je tzv. „Team Mate“,Samostatne
dopytovo orientovaný
projekt KLASTER
TopoùÈ@MX
ktorých majú tréneri aktuál- vďaka ktorému budú mladí v rámci tréningov, resp. pred ránek, šéftréner mládeže MFK
ny prehľad o záťaži jednotli- chlapci trénovať kvalitu prvé- zápasmi. Oveľa zásadnejší Topvar Topoľčany.
vých hráčov v danom okami- ho dotyku a spracovania lopty. význam má zdravotné hľa(JŠ)

Odborný seminár

Mládežnícke
kategórie
13.30 h „Význam
pitnej vody pre človeka a jej
MFK Topvar Topoľčany
ochrana
pred
znečistením“
sa od leta môžu tešiť z
nových tréningových
poSlávnostné otvorenie
14.00 hv celkovej výške
môcok
podujatia
2972,90 €,
ktoré boli zakúpené vďaka úspešnému
skupina ILUSANKA
14.10 h Spevácka
projektu
s názvom „ZefekMalé
Bedzany
tívnenie tréningového
procesu mládeže
v MFK
Súťaž vo
varení tradičných
14.30 hTopoľčany“.
Topvar
slovenských jedál

