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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
Zlepšenie kvality životného prostredia
riešený bezbariérovo
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Pozvánka do divadla

Stabilita drevín na starom cintoríne
Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu

KOORDINÁTOR

INICIÁTOR

MEDIÁLNI

PARTNERI

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

