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Priechod pre chodcov bude
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bezbariérovo
bude premávka v plnom rozMestský
úrad Topoľčany

Stavebná úprava Ulice P. Mudroňa
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budú
chlapci z MFK
tréno- álu pre potreby mladších žiapomôckou je lu 22
30 jednoizbových bytov a 6 starávacích nákladov. Mesto
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nemali.“ Uviedol Michal Caní
neskorších
predpisov.
Stami
manipuluje
pri
prenášaní
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Slávici z celého Slovenska v Topoľčanoch

Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

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

