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Zápis detí do materských škôl
pre školský rok 2017/2018

Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam
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Za chybu sa Mestský úrad ospravedlňuje!

Podujatie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia
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