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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
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Investícia pomôže zveľa- ter štvorcový zhruba za 50 až
kultúru, koncerty a spolo- akú Topoľčany dostali dnes,
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Otvorenie turistickej sezóny
v regióne Topoľčany
Nitrianska Blatnica 26. - 27. 4. 2014

Sokoliari na námestí
v Topoľčanoch

11.30 h
12.30 h
14.00 h
16.00 h

Vystúpenie rytierskej skupiny Milites Mobiles – Rotunda sv. Juraja
Oblastné skautské preteky – Rotunda sv. Juraja
MO vo futbale, Dorast–OFK Nitrianska Blatnica – TJ Slovan Veľké Bedzany - futbalové ihrisko
MO vo futbale, Dospelí– OFK Nitrianska Blatnica – TJ Slovan Preseľany - futbalové ihrisko

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

Dňa 7. 4.2014 sa konalo na pravidelným cvičením
a lietaním na určitých
Námestí M.R.Štefánika
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pené úplne nové koordinačné nácvik vedenia lopty a obchá- ktoré sú zhotovené z hliníko- tento projekt, a hlavne pánovi
Mestský úrad Topoľčany v zastúpení primátorom Ing. Petrom
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Príprava
vých hráčov v danom okami- ho dotyku a spracovania lopty. význam má zdravotné hľa(MG)
(JŠ)

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

