Zdenko

Čambal

HOLÍČ

moderné mesto
s dobrým rodokmeňom

Keď počujem Slovenskú hymnu,
vážim si všetko, čo nám vlasť
poskytuje. Verím, že to naučíme
aj najmladšiu generáciu.
Sme tu doma, na našom Záhorí
a žijeme v naozaj krásnom
meste. Slobodne dýchame
a neustále sa rozvíjame.
Nároky stúpajú a práve preto
Holíč potrebuje každého z nás.

Zdenko

Čambal
mám rád Holíč, svoje rodisko

2

Pre Holíč pracujem 12 rokov
Práca primátora nie je o spoločenských podujatiach, ktoré nemôžem vynechať.
Ctím si všetky vierovyznania, občianske združenia, športové kluby, inštitúcie,
školy a úrady, ktoré spolu so samotnými ľuďmi tvoria naše krásne mesto.
Moja kampaň nesie meno Moderné mesto s dobrým rodokmeňom. Tento
názov hovorí nielen o raste Holíča k modernosti, v ústrety 21. storočiu, ale aj
o budovaní zdravého patriotizmu a hrdosti na rodné mesto.

Do politiky som vstúpil so skúsenosťami z podnikateľského života.
Viedol som viacero firiem a manažérsku prax som neustále konfrontoval
s poznatkami zo štúdia na univerzite.
Práca primátora je o občanoch a pre ľudí. Je to dennodenná služba a vážim si,
že ju môžem vykonávať. Doposiaľ za mnou a mojim kolektívom zostalo veľa
práce, v ktorej neustále pokračujeme v rámci rozrobených projektov.

Každý človek a jeho hlas je pre pokračovanie nesmierne dôležitý.

Deti sú najdôležitejšie, čo máme - budúcnosť Holíča.
V rokoch 2008 až 2011 boli odstránené zo sídlisk staré detské ihriská
a nahradené novými, ktoré spĺňali v tom čase platné normy v celkovej
hodnote 115 782 € v počte 10 ks.
V roku 2018 prebehla rekonštrukcia detských ihrísk (výmena nových prvkov,
podkladu v súlade s novými platnými normami) v celkovej cene 65 000 €.

Parkovanie je predmetom častých sporov.
Nejde len o to, či rovno, šikmo a kde. Otázkou
je, ako zároveň zachovať zeleň, športoviská,
detské ihriská a chodníky. Spoľahnite sa, vždy
keď urobím akékoľvek rozhodnutie, časť obyvateľov ma bude kririzovať JL

Slovami klasika - Tak je to správne, tak to má byť. Posúvame sa vpred.

Odjakživa stojíme na križovatke obchodných ciest.
V Holíči sa stretávajú dve cesty prvej triedy.
Táto špecifická dopravná situácia mimoriadne
zaťažuje naše mesto. Jazdí sa nám ozaj ťažko,
ale „jednotky“ sú v kompetencii štátu. Nám
sa za 12 rokov podarilo vybudovať a obnoviť
39 484 m2 miestnych komunikácií v celkovej
sume 2 961 300 €.

Máme pripravené projekty, ktoré by mali byť úspešné.
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Výsadba aleje pri cyklistickom chodníku
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Moderné mesto
s dobrým rodokmeňom.

Doteraz sme vybudovali a obnovili chodníky
s plochou 18 230 m2 za celkovú sumu 820 350 €.
Viem, že ľudí trápi dilema, ako správne prerozdeliť
získané financie medzi chodníky, cesty, zeleň
a parkoviská. Preto postupujeme v súlade
s výzvami, aby sme využili maximum cudzích
zdrojov.

Cyrilo-metodská ratolesť - viera nás robí ľuďmi.
Za obdobie 12 rokov bolo vysadených celkom
1166 stromov a kríkov v hodnote 335 000 €.
Medzi najdôležitejšie výsadby patrí oddychová
zóna Bernolákova, bastión, Zámocká ulica,
bylinková záhrada a výsadba zelene za účelom
zníženia znečistenia ovzdušia. V roku 2019
plánujeme vysadiť 120 stromov.

Životné prostredie
je burlivá politická téma
a pre mesto každodenná práca.

Žijeme v tej časti Záhoria, ktorá pomohla zakotviť
kresťanskú tradíciu nášho národa. Sme hrdí na
románsky kostolík v Kopčanoch a lipu, ktoré
potvrdzujú dôležité slová našej ústavy. Sme
kresťania, odkojení Cyrilo-metodskou tradíciou
a naše pravidlá musia prijať všetci, ktorí pricestujú
a chcú žiť medzi nami.

V nasledujúcich rokoch zrekonštruujeme exteriér (dvor, zeleň a chodníky) pri
objektoch materskej školy na Lúčkach ako aj na ulici J. Čabelku. Zároveň budeme pokračovať v revitalizácii objektu školy a jeho okolia na Kollárovej ulici,
kde máme umiestnené školské zariadenia, Špeciálnu základnú školu a kde
majú sídlo aj záujmové združenia mesta.

Do školských a predškolských
zariadení sa investovalo počas 12
rokov cca 3 000 000 €. Po úspešnom
ukončenom verejnom
obstarávaní začneme v roku 2019
s rekonštrukciou objektu MŠ
Lúčky v predpokladanej hodnote
1 102 156 €.

Každý z nás začína ako školáčik a rodičia o tom vedia svoje.

REÁLNA VÍZIA ROZVOJA MESTA HOLÍČ

2019 - 2022 V NADVÄZNOSTI NA PROJEKTY

suma v €

Názov

projekt

Chodníky

Pokračovať v postupnej obnove chodníkov, zabezpečiť ich bezbariérovosť

500 000
R+U

Komunikácie

Pokračovať v oprave a obnove miestnych komunikácií

500 000
R+U

Obchvaty mesta

Vyvíjať maximálne úsilie na riešenie obchvatu mesta

kompetencia
MDaV SR

Statická doprava
parkovanie

Riešiť systém parkovania na verejných parkoviskách
v centre mesta, postupne aj na sídliskách

100 000
R

Cyklo

Budovanie cyklotrasy – spojenie dvoch najväčších
zamestnávateľov v okrese, pokračovanie v projekte
cyklotrasy Holíč - Kopčany

1 500 000
F+R

Kultúrny dom reanimácia

Zachovať a modernizovať pôvodnú časť kultúrneho
domu, vytvoriť dôstojné prostredie pre menšie spoločensko kultúrne akcie

2 000 000
F+R+U

Mestská polícia

Modernizovať mestskú políciu, nákup elektromobilu

Rozvoj bytovej výstavby

Pokračovať v budovaní nájomných bytov, vytvoriť
vhodné prostredie pre developerov, pokračovať
v rozvoji výstavby rodinných domov

2 000 000
F+R

Šport

Pokračovať v obnove športového areálu – rekonštrukcia tribúny, škvárového ihriska na ihrisko s umelým
povrchom, obnova športových ihrísk na sídliskách
Po obnove škôl a jednej materskej škole nám zostáva zrekonštruovať ešte jeden objekt materskej školy
na Lúčkach- už v budúcom roku. Postupne je nevyhnutné obnoviť areál materských škôl a to chodníky,
oplotenie, osvetlenie a ihriská.

Školské a predškolské
zariadenia

Cestovný ruch

Pokračovať v rozvoji cestovného ruchu, budovať
atraktívne prostredie pre turistov, skvalitniť informačný systém, služby. Maximálne využiť projekty podporované v rámci cezhraničnej spolupráce

200 000
F+R

Obchod a služby

zabezpečenie investora COOP JEDNOTA pre výstavbu supermarketu na Hviezdoslavovej ulici

Investícia
COOP JEDNOTA

Mestský úrad

Elektronizácia verejnej správy, skvalitnenie služieb,
kompletný prehľad vzťahu občan – úrad, ústretovosť voči občanovi, prijímať podnety od verejnosti
prostredníctvom FB, propagácia cez FB, budovanie
Smart city

100 000
F+R

Wifi

Sústreďujeme sa na Bratislavskú ulicu a Námestie
mieru, Zámockú ulicu a areál zámku a tiež športový
areál TJ Iskra, ktoré budú pokryté do leta 2019.

60 000
F+R

Priechody pre chodcov

Zlepšovať bezpečnosť priechodov pre chodcov
najprv na štátnych cestách, postupne aj na miestnych komunikáciach

100 000
F+R

Cintorín

200 000
R

1 000 000
F+R

Pokračovanie vo výkupe pozemkov a rozširovanie
pôvodného cintorína, doplnenie nových chodníkov,
osvetlenia a hrobových miest. Upraviť okolie a parkovanie pri Dome smútku

Mestská hrom. doprava

Zabezpečiť prepravu občanov v rámci mesta

100 000
R

1 500 000
F+R

Vodná plocha kúpalisko

Postupne revitalizovať areál bývalej píly pre potreby
biokúpaliska

2 000 000
R+F

Životné prostredie

Pokračovať vo výsadbe stromov, obnova parkov,
obnova mestských studní, vodozádržné opatrenia,
skvalitnenie separácie odpadov

1 000 000
F+R

Zdravotníctvo

Podporujeme rozširovanie zdravotníckych služieb
a odbornej zdravotnej starostlivosti.

100Ê000
F+R

Verejné osvetlenie

Po rozsiahlej výmene svietidiel je nevyhnutné pristúpiť k obnove stĺpov verejného osvetlenia, kabeláže

100 000
R+F

Letisko

Rozvoj letiska a leteckého športu, spolupráca pri
rozvoji infraštruktúry

100 000
R+F

Železničná stanica

Rokovať so Železnicami SR o zlepšení podmienok pre
cestujúcich do Holíča a z Holíča, kvalitný informačný
systém v priestoroch železničnej stanice

50 000
R+F

Seniori

V klube seniorov poskytovať služby seniorom, sprevádzkovať denný stacionár, obnova objektu Klubu
seniorov

Zámok - koniareň, ľavý
depozit

Pokračovať v postupnej rekonštrukcii areálu zámku,
zrekonštruovať priľahlé budovy, most, vonkajší areál,
zámocké záhrady

2 500 000
F+R

Veterný mlyn,
vyhliadková veža

V rámci cezhraničnej spolupráce obnoviť veterný
mlyn po stavebnej aj technologickej stránke, projekt
obnovy chceme realizovať v rámci cezhraničnej
spolupráce. Postupná obnova okolia veterného
mlyna aj s výstavbou vyhliadkovej veže.

1 000 000
F+R

100 000
F+R

R - rozpočet mesta

F - fondy

U - úver (zaokrúhlený odhad)

5 000
R

Projekt rekonštrukcie kultúrneho domu je
naozaj krásny. Všetci si na tento priestor
uchovávame tie najlepšie spomienky.
Vzrušenie z tanca a dobrej hudby.
Zachová sa divadelná scéna a vytvoria sa
predpoklady pre záujmové krúžky žiakov
a študentov.

Jeden z najnáročnejších projektov pre nasledujúce obdobie bude
rekonštrukcia kultúrneho domu.

V roku 2016 Bratislavská arcidiecéza stiahla vyše
dvadsaťročnú žalobu a Mesto Holíč sa konečne stalo
vlastníkom Kultúrneho domu. Umožní nám to nakladať
s touto významnou budovou. Hoci zastupiteľstvo nedošlo
k jednoznačnému riešeniu ako ďalej, rozhodol som v júli
2018 o vypracovaní štúdie reanimácie objektu. Túto vec
dotiahnem do konca a kultúrny dom bude.

Každé mesto nemá to šťastie, aby malo
vlastný amfiteáter. Škoda, že v minulosti
bol náš amfík priestorovo oklieštený
a plochy naokolo dnes nemôžeme využiť
na súvisiaci park, zeleň a parkovanie.

Za posledných 12 rokov bolo do budov a do areálu zámku z Eurofondov
investovaných 5 872 161 €. Úspešné projekty sa vo veľkej miere podieľali aj na
kultúrno – spoločenskom živote v zámku.
Pokračovať v podávaní žiadostí
o nenávratné finančné prostriedky budeme aj naďalej – postupné
dokončenie rekonštrukcie objektov, revitalizácia celého areálu
a okolia Píly.

Zámok sme získali späť do vlastníctva mesta pred 10-timi
rokmi a odvtedy sa stal nielen našim symbolom, ale aj centrom
spoločenského a mestského života.

Habsburgský zámok z nás pred tristo rokmi urobil cisárske mesto. Je na nás,
aby sme sa o toto dedičstvo postarali. Zároveň som rád, že v budúcnosti, rovnako ako dospelí za prácou, nebudú musieť naše deti, študenti a mladí ľudia
cestovať do iných miest za kultúrou.

Priestory Tabačiarne a Koniarne
nám závidia aj veľké mestá.

Projekty sa snažíme riešiť komplexne a v nadväznosti na cudzie zdroje. Mesto
stoja tieto aktivity 5% zo získaných peňazí. Riadime sa vypísanými výzvami
a darí sa nám. Zámok je už dnes okrem uznávanej pamiatky aj miestom spoločenských stretnutí, priateľských posedení, kultúrnych podujatí, búrz, športových pretekov a v neposlednej rade aj vychádzok do bylinkovej záhrady, za ktorú Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra
životného prostredia udelili osobitné uznanie v rámci Ceny Slovenskej republiky
za krajinu 2018 mestu Holíč za projekt Sprievodca bylinkovou záhradou. Dôvodom bol významný profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej
komponovanej krajiny.

Politika ľudí rozdeľuje, ale kúpalisko nás spája. Chceme ho
všetci. Pracujem na riešení už dlho. Musím dosiahnuť skĺbenie
fondových zdrojov s mestskými. Iná cesta nie je možná.
Pri zvažovaní priestorov oddychovej zóny
mesta je rozhodujúce, aby zvolené miesto
bolo prístupné, bezpečné pre naše deti,
blízko zdroja vody, s parkovaním a najmä
v majetku mesta, aby sme si ho mohli dovoliť. Toto tvrdí aj štúdia, ktorú sme nechali
vypracovať.

K mojim základným pracovným úlohám
patrí získať pre mesto čo najviac
cudzích finančných zdrojov.

Určite príde čas aj na plnšie
športové využitie nášho letiska.
Budúcnosť si to vyžaduje.

V roku 2011 sme rekonštruovali a modernizovali zdravotné stredisko ambulantnej starostlivosti. Do roku 2013
prebehla rekonštrukcia zdravotného strediska s celkovými
investičnými nákladmi 924 450 €. Objekt stráži náš levík.
Celkovo je v zdravotnom stredisku 11 ambulancií a pracovisko zubnej techniky.
Šport milujeme všetci. Osobne si rád zahrám futbal
a tenis. Pokiaľ mi kĺby dovolili, každý deň som ráno
behal. Dnes trekujem. Z radnice podporujeme množstvo
športových aktivít, klubov a vynikajúcich jednotlivcov,
ktorí často reprezentujú naše mesto aj za
hranicami vlasti. Nezastupiteľné miesto pri
rozvoji športu majú základné školy a teším
sa z každého školáčika na bežeckej dráhe.

Počas 12 rokov bolo odovzdaných do užívania 109 nájomných bytov postavených s podporou štátu a štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej hodnote
6 295 887 €.

PRED 12 ROKMI SME ZDEDILI

PREŠLI SME SPOLOČNE KUS CESTY

S fotografiami mesta je to ako s rodinným albumom. Vždy sme hrdí na tých
najmladších. Mestské ulice a budovy sme omladzovali postupne. Veľa práce
nás ešte čaká, potvrdzujú to pripravené projekty.

a pokračujeme ďalej

nápad

projekt

financie

realizácia

moderné mesto

spokojný občan

Je to už 12 rokov, čo ma primátor Zdenko Čambal
oslovil, aby som mu robil zástupcu. Nebolo to
pre mňa jednoduché rozhodnutie, keďže na stole
ležalo veľa nedoriešených problémov z volebného
obdobia po našich predchodcoch. Pri osobných
stretnutiach ma presvedčil, že jeho prvoradým
cieľom je práca pre mesto.
Páčilo sa mi, že ukončil dovtedajšie spory, urobil
hrubú čiaru, a pustil sa do budovania mesta. Jeho
chlapská ruka a džentlmenské slovo spečatili moje
rozhodnutie. Predstavil mi veľmi smelé plány, ktoré nemal problém doplniť
a ako správny manažér dával dohromady potrebný tím ľudí. Výsledky sú dnes
neodškriepiteľné a vidí ich každý.
Kúpiť naspäť zámok do vlastníctva mesta a vrátiť mu zašlú slávu, na to nemal
v tej dobe odvahu nikto. Zdenko Čambal bol pre mňa prvý patriot Holíča,
ktorý ohlasoval mesto Holíč ako cisárske mesto. Preto som presvedčený, že
po výsledkoch, ktoré ako primátor dosiahol, obháji svoju pozíciu primátora
aj v týchto voľbách. Umožnime mu, aby mohol pokračovať v rozpracovaných
projektoch pre naše mesto.
Aj ja sa opäť uchádzam o dôveru občanov vo voľbách na poslanca mestského
zastupiteľstva. Som pripravený a bude mi cťou, ak mi dáte svoju dôveru,
pokračovať ako zástupca, či pravá ruka primátora Zdenka Čambala.

• Práce urobené v rámci projektov za 12 rokov
• Projekty pripravené na najbližšie obdobie
Priemerný počet obyvateľov mesta za roky 2007 – 2018
10 878 €
Získaná dotácia na 1 obyvateľa za obdobie rokov 2007 - 2018
1 316 €
Získaná dotácia spolu za obdobie rokov 2007 – 2018
14 324 506 €

Zdenko

Čambal
www.zdenkocambalholic.sk
Zdenko Čambal - Holíč

Objednávateľ: Zdenko Čambal, Holíč. Dodávateľ: RJAR s.r.o. Koreničova 7, 811 03 Bratislava, IČO: 43985637

