DOBRÉ noviny
volebné noviny Petra Antala, kandidáta na primátora mesta

Čo znamená
pokračovanie
DOBRÉHO mesta?
 cesty a chodníky
 oddychové zóny
 parkoviská
 školy a ich areály
 športová hala
 zimný štadión
 Park Š. Moysesa
 nájomné byty
 investície
 čistota
 zeleň
 komunikácia
 slušnosť a pokora
 úcta a pokoj
 budúcnosť

Pokračujme
spolu
v DOBROM
meste

V sobotu 15.novembra
volíme nášho PRIMÁTORA.
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Peter ANTAL

Ivan Černaj – náš primátor
primátor a nezávislý kandidát
nezávislý kandidát na primátora

www.peterantal.sk

s podporou:
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Prečo znova kandidujem na primátora
Primátorom som viac ako rok. Už keď
som išiel do doplňujúcich volieb, tak
som deklaroval, že program, ktorý predkladám, nie je na jeden rok, ale na dlhšie obdobie. Preto znova kandidujem,
aby som v začatej práci pokračoval. Do
minulej kampane som išiel s konceptom
tzv. DOBRÉHO MESTA.
Čiže mesta, v ktorom vládne pokoj, spolupráca, mesta bez škandálov, hádok, mesta, ktoré
sa rozvíja a rieši problémy jeho obyvateľov.
Myslím, že tento cieľ sa mi podarilo naplniť
a v meste aktuálne vládne pokojná atmosféra,
nepolitikárči sa, ale pracuje.
Už vtedy som hovoril, že 23 bodov, ktoré
ponúkam ako volebný program, presahuje
obdobie jedného roka, pretože za jeden rok sa
nedá stihnúť urobiť všetko. Napriek tomu sme
70% z tohto programu zvládli, ostatné body sú
rozpracované, samozrejme, že ich plánujeme
ukončiť.

Nový program je tiež
o DOBROM meste
Aj v tejto kampani predkladám 23 bodov. Sú
v ňom obsiahnuté náročné rozvojové projekty,
tak ako aj drobné opatrenia, ktoré sú však pre
chod mesta rovnako dôležité. Vždy som hovoril, že aj z drobných vecí sa skladá DOBRÉ
MESTO a stále to platí.

Už v roku 2015 plánujeme opraviť až 3 km
chodníkov. Myslím, že sú v hroznom stave a je
potrebné urobiť masívnejšiu rekonštrukciu.
Podobne ako na Hviezdoslavovej ulici chceme postaviť ďalšiu oddychovú zónu, teraz na
Etape. Jej dominantou bude dráha pre in-line korčuliarov, ďalšie prírodné fitnescentrum
a detské atrakcie.

Vysporiadať sa
s nelegálnou osadou
Mojim najväčším predsavzatím je vysporiadať

sa s nelegálnou osadou Pod Kortínou najneskôr do konca volebného obdobia. Samozrejme, v súlade s podporou poskytovanou štátom
alebo EÚ. Nebudem robiť prázdne vyhlásenia,
že ju dokážem okamžite zlikvidovať, lebo ak
by to bolo možné, ja alebo môj predchodca by
sme to už urobili, tak ako väčšina primátorov
a starostov na Slovensku, ktorí majú ten istý
problém. Vieme veľmi dobre, že 400 ľudí nie
je možné len tak vyhnať. Na druhej strane, ani
štát už dlho nemôže tolerovať protizákonné
zaberanie pozemkov a stavbu provizórnych
chatrčí. Tento problém riešime aj so zástupcami vlády, preto som optimista, že počas
ďalšieho volebného obdobia by mohla osada
zmiznúť.
Okrem plnenia bodov môjho programu budeme pozornosť aj naďalej venovať „samozrejmým“ službám obyvateľov. Napríklad koseniu,
zimnej údržbe, organizácii kultúrno-spoločenských podujatí, komunikácii a pod. Musíme
ukončiť ostro sledovaný projekt Centra zhodnocovania odpadov, ktorý sa nám podarilo zachrániť a uviesť ho do prevádzky.
No a záväzky vyplývajú aj pre mňa osobne ako
primátora mesta. Počas tohto obdobia som
prijal a vypočul každého, kto mi chcel niečo
povedať. Pokiaľ to bolo v mojich silách, predostreté problémy aj riešil. Tento štýl komunikácie a záujmu o každého obyvateľa si chcem
udržať aj naďalej, ak sa znova stanem primátorom mesta.

DOBRÉnoviny
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Ďalšia oddychová zóna bude na Etape
V predchádzajúcich voľbách som sľúbil,
že v Žiari nad Hronom budeme budovať
oddychové zóny pre obyvateľov. Takýmto spôsobom zatraktívnime mesto a vytvoríme ľuďom viac možností na šport
a relax.
Sľub som splnil. V týchto dňoch sme otvorili
úplne novú oddychovú zónu na Hviezdoslavovej ulici. Využijú ju mladí, aj skôr narodení, aktívni, aj tí menej aktívni. Sú v nej príležitosti na
športovanie, alebo aj na sladké ničnerobenie.
Každý si môže vybrať z nasledujúceho: objekt
200-metrovej bežeckej dráhy, detské ihrisko,
basketbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko.
Súčasťou oddychovej zóny je aj betónová plocha pre detské hry a návoz, kde sa budú môcť
deti v zime sánkovať. Doplnili sme tiež osvetlenie, aby nevznikla tmavá zóna, ktorú by mohli
využívať rôzni asociáli. V maximálnej možnej
miere sme zachovali už existujúcu zeleň, ktorú
sme doplnili novými prvkami zelene s architektonickým významom. V oddychovej zóne
pribudlo aj niekoľko lavičiek, čo určite ocenia
najmä starší obyvatelia sídliska.

Ďalšiu oddychovú zónu plánujeme postaviť
v inej časti mesta - na sídlisku Etape. Zmeníme
nielen miesto, ale aj celkový koncept, aby Žiarčania dostali možnosti, ktoré doposiaľ u nás
absentovali. Nebudeme stavať nové futbalové
či basketbalové ihriská, novinkou bude in-line
dráha pre korčuliarov. Využijeme na to plochu
na Svitavskej ulici (veľká voľná plocha). Okrem
dráhy sem pribudne nové atraktívne ihrisko
pre deti s modernými prvkami, ktoré sa bude
odlišovať od ostaných ihrísk. Vytvoríme aj
ďalšie „prírodné fitko“, podobne ako v parku.

A, samozrejme, celá zóna bude hlavne o zeleni,
stromoch a tiež lavičkách, na ktorých si ľudia
budú môcť oddýchnuť a ktorú z väčšej časti
zrevitalizujeme. Na Etape, medzi domami, nám
tak vznikne moderný park s príležitosťami pre
mladých, starších, a taktiež pre deti.
Na novej oddychovej zóne na Etape by sme
chceli začať pracovať už v roku 2015. Samozrejme, projektu bude ešte predchádzať verejná
diskusia s obyvateľmi z Etapy, podobne ako
sme to urobili pred výstavbou oddychovej zóny
na Hviezdoslavovej ulici.

V Žiari vyrastie
prvá in-line dráha

V budúcom roku opravíme tri kilometre chodníkov
Kým väčšia časť ciest v našom meste
je v relatívne dobrej kondícii, mnoho
úsekov našich chodníkov je v žalostnom
stave. V budúcom roku preto výrazne
navýšime rozpočet na ich opravu.
So svojou dcérou chodievam na prechádzky po
meste a práve vtedy som si chodníky zmapoval.
Sám preto veľmi dobre viem, v akom sú stave.
Viem si predstaviť, ako ťažko sa po nich chodí
mamičkám s kočíkmi, keďže sú na mnohých
miestach doslova rozdrobené.
Doposiaľ, keďže sme sa venovali iným investíciám, nebolo možné vyčleniť na ich opravu viac
finančných prostriedkov z mestského rozpočtu.
Plátali sme len tie najnutnejšie úseky podľa
harmonogramu dôležitosti. V roku 2015 preto
plánujeme zásadne navýšiť rozpočet na opravu
chodníkov tak, aby sme mohli opraviť celé úseky tých najkritickejších. Dohromady plánujeme v priebehu jedného roka zrekonštruovať až

tri kilometre! Pre názornejšiu predstavu, je to
akoby sme dali nový asfalt na ucelený chodník
od železničnej stanice až po domov dôchodcov.
Tak ako v minulosti, aj teraz si nechám poradiť od vás, občanov, aby som poznal, ktoré
chodníky sú pre vás prioritné. Opravovať ich
pritom budeme vo všetkých častiach mesta.
Na sídliskách, v strede mesta či v jeho starých
častiach.

Výtlky počas zimy
budeme opravovať
priebežne
Samozrejme, aj naďalej budeme venovať pozornosť našim cestám. Stále platí to, čo som
sľuboval v posledných voľbách. To znamená,
každý rok opravíme aspoň jednu cestu. Najbližšie príde na rad cesta na Ul. Svitavskej a na
DOBRÉnoviny

časti Sládkovičovej ulici. Tie sú vo veľmi zlom
stave. Postupne budeme riešiť aj ostatné miestne komunikácie.
Záleží mi na tom, aby sme v Žiari nad Hronom jazdili po dobrých cestách aj v zime. Aby
sme sa nemuseli vyhýbať dieram a výtlkom.
V tomto roku preto budeme po prvýkrát opravovať výtlky priebežne, do 48 hodín. Použijeme
na to nový infračervený nahrievač (infražiarič),
ktorý sme zakúpili na jar. Okrem komfortu dosiahneme aj úsporu nákladov, pretože výtlky
nebudú rásť, zväčšovať sa a predĺžime tým aj
životnosť vozoviek. Cestu pritom môžeme infražiaričom opravovať pri teplote do mínus päť
stupňov Celzia.
Aj v tomto prípade rátam s podporou obyvateľov mesta, ktorí nás budú upozorňovať na
nové diery na cestách, pokiaľ ujdú pozornosti
zamestnancov technických služieb.
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Môj volebný PROGRAM

23 bodov
pre DOBRÉ
mesto
Toto je moja cesta pokračovania DOBRÉHO mesta, ktorú sme začali v roku
2013, keď ste ma zvolili za primátora.
Počas tohto obdobia sme do mesta priniesli pokoj, spoluprácu a dôveru. V nasledujúcom volebnom období budeme
tieto hodnoty ďalej rozvíjať. Tak ako budeme rozvíjať všetky oblasti Žiaru nad
Hornom. Som presvedčený, že sa nám
podarí tvoriť DOBRÉ mesto, vy, jeho
obyvatelia, si to zaslúžite.
Peter Antal
1. Stabilná ekonomika mesta

8. Zamestnanosť

nie verejných priestranstiev budeme stále zdokonaľovať.
4. Parkoviská

Budeme pokračovať v podpore výstavby nových
parkovísk bytovými spoločenstvami. Mesto
umožní výstavbu garáží na pozemkoch mesta
na sídlisku Pod vršky a na Ul. Svitavskej.

Budem úzko spolupracovať s manažmentom
spoločností podnikajúcich v priemyselnom
parku. Cieľom bude vytváranie nových pracovných miest. Mesto sa bude uchádzať o účasť
v spoločnosti vlastniacej infraštruktúru priemyselného parku (cesty a pod.). Tým bude
plniť úlohu stabilizačného prvku a získa vplyv
na udržovanie a prípadné zvyšovanie zamestnanosti.
9. Rekonštrukcia športovej haly

5. Osada Pod Kortínou

Budeme spravovať verejné financie ako rozumní hospodári. Tak, aby každý rok ostávalo aj na
rezervu do ťažších časov.

V roku 2015 ukončíme projekt rozšírenia a zateplenia priestorov športovej haly.

2. Cesty a chodníky

6. Cyklotrasy
V spolupráci s okolitými obcami vytvoriť projekty na cyklotrasy a uchádzať sa o dotácie na
tieto projekty. Spojiť Lutilu a Žiar cestou pre
cyklistov. Vyhradíme cyklotrasy aj na komunikáciách v meste.

10. Dokončenie a spustenie zimného štadióna
Nevzdávam sa cieľa, že štadión dokončíme
a spustíme min. na 8 mesiacov v roku cez projekt verejno-súkromného partnerstva. Znamená to, že vznikne dôstojný krytý „zimák“ a jeho
dostavba bude financovaná hlavne z mimorozpočtových zdrojov. Model financovania dokončenia a prevádzky zimného štadiónu bude
v r. 2015 predložený na rokovanie MsZ.

7. Oddychová zóna s in-line dráhou na
Etape
Vybudujeme v poradí druhú oddychovú zónu
v meste. Vznikne tu malý park s možnosťami
na oddych a s dráhou pre in-line korčuliarov.

11. Futbalový štadión
V prípade, že sa nám podarí dostať dotáciu,
kompletne zrekonštruujeme futbalový štadión
a FK Pohronie bude hrať II. ligu na tomto štadióne.

Do konca volebného obdobia budeme sanovať
nelegálnu osadu, v súlade s podporou poskytovanou štátom alebo EÚ.

V roku 2015 dáme nový asfaltový povrch na
3 km chodníkov v meste. Každý rok komplexne zrekonštruujeme minimálne jednu cestu v roku 2015 na Ul. Svitavskej. V zime budeme
výtlky opravovať operatívne do 48 hodín.
3. Čistota a zeleň v meste
Budeme vysádzať nové stromy, kríky a okrasnú
výsadbu. Včasné a pravidelné kosenie a čiste-

DOBRÉnoviny

VOLEBNÉ NOVINY KANDIDÁTA PETRA ANTALA

5

Môj volebný PROGRAM
12. Nájomné byty pre slušných ľudí

16. Park Š.Moysesa
Aj naďalej budeme posilňovať jeho oddychovú funkciu. Zmodernizujeme súčasné detské
ihrisko, postavíme drevené pódium, rozšírime
park o novú oddychovú plochu a budeme pokračovať vo výsadbe kvetín a zelene.

20. Sociálny taxík

17. Bezpečnosť v meste
Budeme pokračovať vo výstavbe ďalších nájomných bytov. Jeden z cieľov výstavby je zvyšovanie počtu obyvateľov mesta.

Nová služba bude určená dôchodcom a zdravotne postihnutým. Bude slúžiť na prepravu na
území mesta. Cena za prepravu bude 1€.

13. Naše školy

21. Nové sociálne služby mesta
Posilníme služby mesta pre obyvateľov, ktorí
potrebujú pomoc. Podporíme donášku stravy
pre osoby, ktoré si už nedokážu uvariť sami a
zabezpečíme požičiavanie zdravotných pomôcok.

Investície do interiéru základných a materských škôl, zlepšovanie podmienok pre naše
deti. Peniaze, ktoré získajú školy z prenájmu
vlastných priestorov, ponecháme školám, aby
ich investovali do interiéru a výbavy. V rámci
siete našich škôl ponúknem alternatívne formy
vzdelávania detí.

Budem klásť dôraz na skvalitňovanie systému
práce mestskej polície a jej príslušníkov. Zavedieme systém kamerového monitoringu všetkých vstupov do mesta aj on-line vyhodnocovaním priechodu hľadaných či monitorovaných
vozidiel a evidenčných čísiel vozidiel.

22. Materské centrum
Oživíme prevádzku materského centra v Žiari
nad Hronom.
23. Svätokrížsky dom

18. Sústredenie úradov štátnej správy do
Bieleho domu

14. Nový športový areál na IV.ZŠ

Keďže táto škola sa profiluje ako športová,
chceme posilniť jej tréningové zázemie. Bude
ho tvoriť predovšetkým atletická tartanová
dráha, vrátane všetkých doskočísk. Udržiavané
futbalového ihrisko v strede dráhy bude slúžiť
našim malých futbalovým talentom.
15. Eurofondy
Niekoľko projektov už máme pripravených, len
čakáme, kedy budú spustené výzvy na predkladanie projektov. Okrem toho, budeme pracovať na takých projektoch, ktoré reálne pomôžu
zlepšiť život obyvateľov Žiaru.

Aby obyvateľ mal čo najlepší servis „úradných“
služieb na jednom mieste, chceme vytvoriť
z Bieleho domu centrum úradov štátnej správy
a mestskej samosprávy a nasťahovať ich sem čo
najviac.
19. Plaváreň
Chceme investovať do nového opláštenia plavárne a solárnych panelov. Znížime tak energetickú náročnosť plavárne a výrazne znížime
náklady na jej prevádzku. Budeme sa uchádzať
najmä o ponúkané granty, z ktorých by sme
projekt financovali.
DOBRÉnoviny

Na Svätokrížskom námestí zriadime jeden
z pôvodných domov, v ktorom zriadime expozíciu histórie nášho mesta, tunajších zvykov a tradícií. Aj naďalej budeme pokračovať
v udržiavaní pamiatok mesta a popularizovať
históriu Svätého Kríža medzi obyvateľmi nášho mesta.

23 bodov
pre DOBRÉ
mesto
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Osobnosti, ktoré podporujú Petra Antala
Marek Baláž,
riaditeľ ZŠ na
Ul. Dr. Jánského
Presvedčil som sa, že
Peter Antal je človek
spoľahlivý, úprimný
a keď je to v jeho
silách, rád pomôže.
Je to osobnosť, ktorú
ani funkcia nezmenila, preto si ho vážim
a verím, že dokáže z nášho mesta vytvoriť
priestor, v ktorom si každý nájde svoje
miesto.
Monika Balážová,
poslankyňa MsZ
Ako poslankyňa za
volebný obvod č. 1
poznám prácu primátora veľmi dobre.
Dokonca osobne sa
poznáme dlhé roky,
vlastne už od detstva. Myslím si, že sa v primátorskom povolaní našiel. Bolo by na škodu veci nedať mu možnosť dokončiť začatú prácu...
Veronika Balážová, poslankyňa
MsZ
Poznám ho ako dlhoročného kolegu
– poslanca MsZ,
ale posledné obdobie ako primátora
mesta, ktorý je komunikatívny, ústretový a má asertívne
správanie – je rozhodný, ale pritom
ohľaduplný. Vie si vypočuť iných a rovnako rešpektovať ich názory, vie uzatvárať kompromisy a vzniknuté problémy
rieši konštruktívne. A hlavne, má rád
naše mesto a ľudí v ňom žijúcich
Vladimír Baran,
starosta obce Ladomerská Vieska
Od prvého dňa vo
funkcii je veľkou
zárukou, že za jeho
primátorovania sa
mesto vo všetkých
ukazovateľoch jednoznačne posúva do charakteristiky:
transparentného, prosperujúceho a
úspešného mesta. Osobne si na Peťovi
vážim jeho charakteristické vlastnosti a
tie sú: otvorenosť, komunikatívnosť, zásadovosť, pokora a pracovitosť. Peter Antal je pre všetkých Žiarčanov na dlhé roky
tá najlepšia a najvhodnejšia voľba na
post primátora mesta Žiar nad Hronom.
Ľubica Baranová,
riaditeľka ZŠ na
Ul. M. R.Štefánika 17
Dlhé roky ho poznám ako veľmi
korektného, spoľahlivého a inteligentného človeka. Ako
riaditeľka školy sa viem na neho spoľahnúť a mám v ňom vždy istotu. Pri každom
stretnutí s ním si uvedomujem, ako usi-

lovne pre naše mesto pracuje. Jeho práca
je pre mňa motiváciou a jeho neustála
podpora zárukou, že je ten najlepší kandidát na post primátora mesta.
Viera Biela,
poslankyňa MsZ
Primátor nášho mesta Peter Antal má u
mňa v komunálnych
voľbách plnú podporu, ako u občana
nášho mesta i ako
poslanca. Je prínosom pre naše mesto pre svoj ľudský prístup riešenia akýchkoľvek problémov a
nestrannosť rozhodovania.
Jaroslav Bulko,
predseda Oblastnej organizácie
SZPB v Žiari nad
Hronom
Za dva roky, počas
ktorých vykonáva
funkciu primátora,
sa mesto skrášľuje, vytvárajú sa priestory na oddychové
a športové činnosti a venuje sa veľká
pozornosť úprave chodníkov a zelene v
meste. Zároveň mu chcem poďakovať za
jeho podporu členom organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Dušan Bosák,
poslanec MsZ
Je to človek, ktorý
za obdobie svojho
doterajšieho pôsobenia posunul mesto
výrazne vpred, má
jasnú víziu na rozvoj
mesta v budúcnosti, jeho komunikácia medzi poslancami,
občanmi mesta a ostatnou verejnosťou
je vysoko korektná. Je to človek, ktorý bude prínosom pre mesto a občanov
mesta Žiar nad Hronom v nasledujúcom
období.

ný človek.

Lýdia Cígerová,
poslankyňa MsZ
Pozná problematiku
mesta, vidí priority,
čo mesto potrebuje,
nie je manipulátor,
je
pravdovravný,
jedným slovom sluš-

Katarína Dekýšová, poslankyňa
MsZ
Petra poznám ako
poslanca, ako viceprimátora a aj ako
primátora.
Viem,
čo všetko pre naše
mesto urobil a myslím, že je pre toto mesto najlepšou voľbou. Pracuje pre toto mesto s plným nasadením. Moja rodina a ja budeme voliť
za primátora PETRA ANTALA.

Folklórny súbor Hron
Folklórny súbor Hron podporuje voľbu
primátora mesta Petra Antala. Oceňujeme jeho aktívny prístup a záujem o našu
činnosť.
Marian Futák,
bývalý primátor mesta
Presvedčil ma, že vízie ktoré ako primátor má splní a budú zárukou ďalšieho
rozvoja mesta. Verím, že dobrou cieľavedomou prácou zabezpečí dobré fungovanie mestského úradu a mestských organizácii. Vážim si aj ostatných kandidátov
na primátora mesta a ich rozhodnutie
kandidovať na túto funkciu. Výsledky
práce p. Antala ma však viedli k rozhodnutiu, že v týchto komunálnych voľbách
mu svoj hlas určite dám.
Daniel Gelien,
poslanec BBSK
Peter v priebehu
skráteného volebného obdobia preukázal, že je správny
človek na správnom
mieste a som presvedčený, že pozitívne zmenil aj komunikáciu primátora
mesta s občanmi. Nevyhýba sa iným názorom, diskutuje a hlavne aj počúva. Ako
rodák mesta Žiar nad Hronom by som v
komunálnych voľbách krúžkoval Antala.
Marius Hrmo,
bývalý primátor mesta
Ja osobne budem podporovať súčasného
primátora Petra Antala, tak ako som ho
podporoval aj v doplňovacích voľbách v
roku 2013. Peter Antal je skúsený právnik. Ako najvyšší výkonný orgán mesta
začal riešiť problémy samosprávy rozumne a s prehľadom. Potrebuje väčšiu
podporu novozvoleného mestského zastupiteľstva a bude mať mnoho práce,
aby napravil nedostatky pretrvávajúce v
meste.
Andrej Jánoška,
poslanec MsZ
Do práce vniesol
občiansky charakter
mestskej politiky.
Medzi primátorom
a poslancami panuje
vzájomná úcta a dôvera. Jeho práca –
úspechy v práci – budú závisieť od rozhodovania celého mestského zastupiteľstva aj v ďalšom volebnom období. Som
presvedčený, že je najvhodnejším kandidátom na post primátora. Za pilier jeho
kandidatúry považujem jeho čestnosť a
pracovné tempo.
Radovan Junas,
okresný predseda KDH Žiar nad
Hronom
Za p. Antalom vidno už aj konkrétne
riešenia problémov,
ktoré, samozrejme, aj toto mesto má. Vo
svojom programe jasne deklaruje udržanie ekonomickej stability mesta, ponúka
riešenia pre stabilizáciu a spokojnosť

DOBRÉnoviny

obyvateľov a tiež iné dôležité programové priority, s ktorými sa stotožňujem.
Vyjadrujem mu teda podporu vo voľbe
primátora mesta.
Monika Kopčová,
poslankyňa MsZ
Podporu vyjadrujem
Petrovi
Antalovi,
pretože už má bohaté
skúsenosti s riadením mesta a ďalej ich
môže zúročiť v prospech rozvoja nášho
mesta.
Igor Korbela,
predseda okresného zväzu SDKÚ
- DS v Žiari
nad Hronom
V minuloročných doplňujúcich primátorských voľbách miestny zväz SDKÚ-DS podporil do funkcie
primátora Žiaru nad Hronom Petra
Antala. Dnes po viac ako roku primátorovania pána Antala vidíme, že sme sa
rozhodli dobre a že je to správny človek
na správnom mieste. Preto aj v týchto
nadchádzajúcich komunálnych voľbách
má SDKÚ – DS v Žiari nad Hronom jasno a vyjadruje mu svoju jednoznačnú
podporu.
Ladislav Kukolík,
poslanec BBSK a
primár odd. AIM
NsP v Žiari
nad Hronom
Petra Antala poznám veľmi dobre už
dlhé roky. Je to slušný, čestný a schopný
človek, ktorý vždy drží slovo. V komunálnej politike má veľké skúsenosti, 15 rokov bol poslancom MsZ. Jeho pridanou
hodnotou je aj právnické vzdelanie a
prax. V pozícií primátora jednoznačne
dokázal, že je schopný a ochotný riešiť
problémy nášho mesta a posúvať ho do
vyššej kvality. Preto som za kontinuitu
nášho mesta a budem podporovať terajšieho primátora Petra Antala. Je dobrou
voľbou pre náš Žiar.
Marian Majzlík,
riaditeľ ZŠ na
Jilemnického
ulici
Nášho
primátora
vnímam ako človeka, ktorý sa snaží o
kvalitný život obyvateľov mesta. Veľmi sa teším z toho
ako podporuje výstavbu nových bytov v
meste, osobne sa angažuje pri budovaní nových športovo – relaxačných zón v
rôznych lokalitách mesta. Ďalej oceňujem jeho snahu pri zveľaďovaní majetku
mesta, podporu školstva a športu, snahu
o bezpečný život v meste a iné aktivity.
Je to človek, ktorý vie úprimne komunikovať s ľuďmi, je na správnom mieste. Vo
voľbách mu dám svoj hlas.
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Osobnosti, ktoré podporujú Petra Antala
Milan
Marko,
ekonomický riaditeľ, Nemak Slovakia
Petra Antala poznám, odkedy sa stal
primátorom nášho
mesta. Oceňujem na
ňom jeho aktívny
prístup, racionálny spôsob uvažovania
a schopnosť počúvať. Myslím si, že je
to veľmi dôležité pri správe nášho mesta, kde veľakrát pri záujmoch rôznych
skupín je treba nájsť kompromisné riešenia. Takýto prístup dáva Petrovi Antalovi
predpoklady, aby bol dobrým primátorom všetkých obyvateľov nášho mesta.
Dúfam, že v našej spolupráci budeme
pokračovať aj po nastávajúcich komunálnych voľbách. Teším sa na to...
Róbert Mihok,
predseda OKC
NOVA Žiar
nad Hronom
Politické
hnutie
NOVA, ktorého som
okresným
predsedom, má vo veci komunálnych volieb jasný cieľ. Tým cieľom
je „OTVORENÁ SAMOSPRÁVA“. To
znamená, že: „Čo nie je tajné, je verejné!“ Najmä preto sa okresná organizácia
hnutia NOVA rozhodla, v nastávajúcich
komunálnych voľbách, podporiť môjho
bývalého poslaneckého kolegu a existujúceho primátora mesta Mgr. Petra
Antala, ktorý už vo viacerých prípadoch
ukázal, že mu ide o rast nášho mesta a
zvyšovanie životnej úrovne jeho občanov.
Emília Müllerová, poslankyňa
NR SR
Už v doplňujúcich
voľbách som označila Mgr. Petra Antala
ako človeka, ktorý
sa osvedčil a vedie
mesto
správnym
smerom. Uplynul jeden rok a ja musím konštatovať, že rozhodnutie strany
Smer-SD podporovať jeho prácu bolo
správne. Ako schopný manažér a človek
s právnickým vzdelaním sa nebál čeliť
takmer neprekonateľným problémom a
odvrátil, s plnou zodpovednosťou, najväčšiu ekonomickú hrozbu v histórii
mesta. Environmentálny projekt Centra
zhodnocovania odpadu nastavil tak, že
bude prospešný pre všetkých jeho obyvateľov. Aj preto mu vyslovujeme našu
podporu.
Michaela Pribilincová, riaditeľka MsKC
Peter Antal minulý rok dostal možnosť ukázať, či má
schopnosti
viesť
naše mesto. A mňa
presvedčil. Dokáže
riešiť problémy, zvládať záťažové situácie, vie si vypočuť názor iných, dokáže si

uznať svoju chybu, hľadá riešenia ako sa
veci dajú urobiť, má záujem zveľaďovať
naše mesto, podporuje dobré nápady a
talenty. Preto mu dávam svoje ÁNO.
Ján Truben,
predseda
ZO Jednoty
Dôchodcov Slovenska
15. novembra pôjdem voliť s istotou, lebo súčasný
primátor s nami spolupracuje na vysokej úrovni. Maximálne podporuje naše
projekty zamerané na pohybové aktivity
a kultúrne podujatia. S istotou pôjdem
voliť nielen ako senior, ale aj ako občan, lebo rovnako je úspešný pri vedení
mesta, keď vyriešil veľmi komplikovaný
investično-finančný problém v prospech
mesta. Istota ma bude sprevádzať 15. novembra k voľbám, lebo viem, že dať hlas
p. Antalovi je rozumné.
Miroslav Rybársky, tréner
Atletického klubu
MŠK Žiar
nad Hronom
Nakoľko pracujem
aktívne v oblasti
športu, tak Petra poznám hlavne ako veľkého fanúšika športu s plánmi, ako v Žiari konečne výrazne
zlepšiť podmienky pre aktívne, ale aj rekreačné športovanie. Doteraz sa mi s ním
dobre spolupracuje, keďže čo sľúbi, to aj
dodrží. Takých ľudí si ja osobne vážim.
František Sitora,
tréner Cyklistického klubu MŠK
Žiar nad Hronom
Milý pán primátor.
Pri našich stretnutiach ohľadne športu
a cyklistiky zvlášť,
som mal možnosť vo
vašej osobe spoznať človeka s vysokými
manažérskymi schopnosťami a morálnymi hodnotami. Ústretového so snahou
veci systémovo riešiť. Aktívneho športovca, a človeka zapáleného pre šport.
Svojím počínaním ste si získal v mojej
osobe úctu, obdiv a dôveru. Počas krátkeho obdobia vo funkcii primátora mesta
ste preukázal, že ste odborne skúsený naďalej zastávať post primátora mesta Žiar
nad Hronom.
Martin Sklenka,
poslanec MsZ
Petra poznám ako
čestného a férového
človeka, ktorý vynakladá mnoho síl, aby
mesto napredovalo a
rozvíjalo sa. Z vlastnej skúsenosti viem, že sa zaujíma o
potreby obyvateľov Žiaru nad Hronom a
vždy sa snaží každý problém aj vyriešiť.
Má mnoho dobrých rozpracovaných projektov a myslím, že by mal dostať príležitosť, aby ich dotiahol do finálnej podoby.

Stela Šeševičková, poslankyňa
MsZ
Presvedčil ma, že je
dobrým primátorom
v čase, keď riešil
problémy projektu
Centra zhodnocovania odpadov. Prijal
osobné rozhodnutie s uvedomením si
možných rizík a dopadov. Nebál sa urobiť radikálny rez, ktorým odvrátil hrozbu
hospodárskeho poklesu mesta. Je to človek, ktorý má zmysel pre fair play. Mám
rada toto mesto a ľudí v ňom. Je pre mňa
potešením a cťou, že môžem občanom
nášho mesta povedať: „Petrovi Antalovi
sa oplatí veriť a podporiť ho!”
Rastislav Uhrovič, poslanec MsZ
Peťo Antal sa na
primátorskom poste
ukázal ako človek na
správnom mieste.
Okrem iného, za špecifickejšiu považujem najmä úspešnú realizáciu projektov, zameraných na aktívny oddych, čo
rozšírilo možnosti príjemného trávenia
voľného času v našom meste. Niektoré
projekty resp. predsavzatia, ktoré si dal
po nástupe na primátorskú stoličku, si
však na svoju realizáciu vyžadujú podstatne viac času, preto verím, že bude
mať priestor dotiahnuť ich do úspešného konca, a samozrejme, už teraz som
zvedavý na jeho nové nápady, ktoré by
mohli urobiť život v našom meste opäť o
niečo krajším.
Mária Ulrichová,
riaditeľka ZŠ a
MŠ Š. Moysesa
V novembrových komunálnych voľbách
určite podporím súčasného primátora
Petra Antala. Má
výborné manažérske zručnosti a veľmi
dobré skúsenosti pri vedení mestského
úradu. Verím, že ako primátor mesta
bude aj naďalej podporovať našu cirkevnú školu a vzájomná spolupráca bude na
prospech nás všetkých.
Rastislav Urgela, športový manažér mládeže a tréner FK Pohronie
Súčasného primátora Mgr. Petra Antala
budem
podporovať v nasledujúcich
voľbách, pretože ma v uplynulom období presvedčil o tom, že dokáže plniť
sľuby a úspešne realizovať svoje plány
pre rozvoj tohto mesta. Páči sa mi jeho
komunikácia s občanmi, ako aj záujem
o kultúru a šport. Podporuje hlavne
športovanie mládeže, naše novovzniknuté projekty športových tried na IV.
ZŠ, Futbalovej školičky FK Pohronie,
ako aj vybudovanie nových športovísk.
To mňa ako športovca veľmi teší. Myslím, že si zaslúži pokračovať v práci,
ktorou začal zveľaďovať naše mesto.

DOBRÉnoviny

Stella Víťazková, poslankyňa MsZ
Sympatické na ňom
je, že okrem veľkých vecí, ktoré sú
potrebné pre rozvoj
mesta ho zaujímajú i veci malé, tie
ktoré vytvárajú tvár
nášho mesta a robia
ho ľudským. Za také
považujem: rekonštrukciu fontány v parku, znovuzrodenie minizoo v parku, či
opravu existujúcich sôch v meste a pod.
Napriek nízkemu príjmu podielových
daní zo štátneho rozpočtu sa vždy hľadajú riešenia pre podporu školstva, športu i
kultúry. Peter Antal je ochotný vypočuť si
každý názor a to ho predurčuje na to, aby
bol dobrým primátorom nás Žiarčanov.
Emil Vozár, poslanec MsZ a zástupca primátora
Prečo budem voliť a
podporovať p. Antala. 1. Prijíma dobré
rozhodnutia
pre
mesto a občanov. 2.
Nadštandardná komunikácia s poslancami MSZ – NIEKEDY AJ NA ŠKODU. 3.
Počúva a rieši v rámci možnosti problémy obyvateľov. 4. Vyriešil problém CZO.
Pokiaľ by nebol človekom na správnom
mieste, dnes by naše mesto malo veľké
problémy.
Andrea Žiaková, prednostka
Okresného úradu
Žiar nad Hronom
Podporujem
jednoznačne Petra Antala, nakoľko som
presvedčená o tom,
že mesto Žiar nad
Hronom môže pod
jeho vedením naďalej napredovať. Dlhé roky pôsobil ako
poslanec MsZ, aktívne sa zapája do verejného diania v našom meste, nevyhýba sa
riešeniu žiadnych problémov, je ústretový a schopný prijímať rozhodnutia a riešenia, ktoré sú predovšetkým v prospech
občanov. Viem, že voľbou jeho osoby si
zvolíme primátora, ktorý je schopný svoje sľuby dodržať a premeniť na činy.
Michal Žurav,
poslanec MsZ a
predseda OR SNS
v Žiari
nad Hronom
Členovia okresnej
organizácie
Slovenskej
národnej
strany v Žiari nad
Hronom v júnových
doplňujúcich voľbách 2013 na funkciu
primátora mesta podporili Petra Antala. Rovnako tak urobíme vo voľbách
15. novembra 2014.Súčasnému primátorovi som verejne vyjadril podporu aj
ako poslanec mestského zastupiteľstva.
Presvedčil som sa, že mu záleží na rozvoji nášho mesta a robí všetko preto, aby
tomu tak bolo.
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PREDVOLEBNÁ diskusia
Mestská obývačka (plaváreň)

Pohovorme si spolu
o BUDÚCNOSTI Žiaru

erstvení.
pri pohári vínka a malom občerstvení.

11.11. o 16.30 hod.

diskusia

pri pohári vína

Kedy: V utorok 11.11. o 16.30 hod.
Kto: Peter Antal a všetci, ktorí majú záujem
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