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Priechod pre chodcov bude Investícia do rekonštrukcie štadiónu
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Výstav sociálnych bytov
pokračuje podľa plánu
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Mládežníci z MFK Topoľčany používajú pomôcky
ako vo futbalovej škole Ajaxu Amsterdam

Matej Tóth otvoril na Tribečskej svoju akadémiu
Vo štvrtok 28. septembra
2017 sa na ZŠ na Tribečskej
ulici v Topoľčanoch odohrala
významná udalosť. Matej
Tóth, prvý slovenský atletický olympijský víťaz v ére
samostatnosti Slovenskej
republiky, otvoril svoju Športovú akadémiu.

Tento grant škola získala zásluhou výhry v súťaži Dobrý beh, keď
v Topoľčanoch sa našlo dosť žiakov
a sympatizantov Tribečskej, ktorí
behali za túto školu a svoje nabehané kilometre jej darovali.
Riaditeľka školy Mgr. Gabriela
Herodeková ocenila ich ochotu,
vyzdvihla veľmi úspešnú športovú
činnosť školy a hlavne privítala
Mateja Tótha,ale aj ďalších hostí.
Náš olympijský víťaz ocenil
vrúcne privítanie a vyzdvihol dôležitosť športovania v živote školopovinnej mládeže. Zároveň pani
riaditeľke školy odovzdal plaketu
s odtlačkom svojej športovej obuvi,
venovaním a vlastnoručným podpisom.
Moderovania tejto udalosti sa
ujala Mgr. Miroslava Patai, ktorá
sa stala vedúcou tohto atletického strediska. Matej Tóth spolu so
žiakmi odchodil jednu dĺžku novej
atletickej dráhy za zvukov ľudovej
piesne, ktorú spieval Matúš Burian. Vystúpili aj majsterky v karate Stella Patai s Ingrid Markovou
a tanečná skupina Zdenky Markovej. Tejto udalosti sa zúčastnil aj

Ing. Peter Baláž, primátor mesta
Topoľčany. S tónmi a slovami hymny školy začala veľmi očakávaná
udalosť, ktorou bola autogramiáda
Mateja Tótha. Takmer nekonečný
zástup žiakov a žiačok trpezlivo čakal na jeho fotografiu s podpisom
a ešte trpezlivejší bol náš olympijský víťaz.
Tejto slávnostnej chvíle sa zúčastnili hlavne žiaci prvého stupňa, ale aj tí starší a takmer všetci
zamestnanci školy. Zostáva už len
dúfať, že žiaci a žiačky v rámci tohto projektu dokážu rozvinúť svoj
atletický talent.
Mgr. Gejza Sitkey

Výsledky hlasovania Participatívny rozpočet
Od 11. júla 2017 do 15.októbra
2017 ste aj Vy mohli rozhodovať o tom, kam mesto
Topoľčany investuje svoje
finančné zdroje v roku 2018 a
to prostredníctvom verejného
hlasovania na oficiálnej webovej stránke mesta www.topolcany.sk v sekcii participatívny
rozpočet.

Hlasovalo sa za konkrétne projekty celkom v štyroch oblastiach. V
každej oblasti mali možnosť naši
občania hlasovať za jeden z piatich projektov. V rámci oblasti č. 1:
Doprava, komunikácie a občianska vybavenosť obyvatelia mesta
hlasovali najviac za projekt „Zakúpenie a montáž kontajnerov po
sídliskách na psie exkrementy“
(53,06 %). V oblasti č. 2: Obnova objektov a budov si získal najväčšie

sympatie projekt „Stolnotenisová
hala – výmena okien od Ul. Kalinčiakova, oprava šatní a soc. zariadení, výmena svietidiel“ (62,30 %).
V oblasti sociálnych služieb získal najväčší počet hlasov projekt
„Denný stacionár“ (56,45 %) ako
zariadenie novej sociálnej služby v meste Topoľčany. Štvrtú oblasť tvorila Kultúra a respondenti
hlasovali v najväčšom počte za
projekt „Detský kútik počas predstavení organizovaných MsKS Topoľčany“ (73,97 %). Celkový počet
hlasov za všetky projekty bol 546.
Víťazné projekty budú zahrnuté
do návrhu rozpočtu mesta Topoľčany na rok 2018.
Mesto Topoľčany by touto cestou chcelo poďakovať všetkým
obyvateľom mesta Topoľčany, ktorí sa zapojili do hlasovania a participovali tak na jeho rozvoji.

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany si Vás dovoľuje
pozvať na jedinečné koncertné uvedenie najslávnejších
hitov z kultového prvého slovenského muzikálu

Cyrano z predmestia.
V utorok, 14. novembra 2017 o 19.00h.
v Dome kultúry Topoľčany.
Veľkolepo koncipovaný koncert v podaní 25-členného Art Music
Orchestra, sólistov Divadla Nová scéna a svetoznámeho speváckeho zboru Lúčnica. Je to neuveriteľné, ale autori hudby “prvej slovenskej rockovej opery” - Marián Varga a Pavol Hammel, s textármi
Kamilom Peterajom a Jánom Štrasserom, vytvorili nadčasové dielo
už pred 40-timi rokmi. Príďte si spolu so sólistami Mirkou Partlovou a Jánom Slezákom zaspomínať a zaspievať hity ako Pieseň o
láske na prvý pohľad, Pieseň o nose, Kúpim si zrkadlo, Dievča do
dažďa, Pravá láska a mnohé ďalšie.

Vstupné: rad I až V:18,- € rad VI až XIV:16,- €.
Predaj lístkov v pokladni Spoločenského domu
v Topoľčanoch, alebo online na www.kulturato.sk

