Vážení spoluobčania,
Začnem tento svoj letný príhovor rečníckou otázkou: čo potrebuje bežný občan, aby
bol spokojný s obcou, v ktorej žije? Niekomu stačí prístupová cesta, ďalší chce aj vodovod,
kanalizáciu, čistý cintorín, osvetlenie a udržiavanú verejnú zeleň, a veľa ľudí chce, aby im
obec zabezpečila aj niečo viac: kvalitné školstvo, kultúru, športoviská či zábavu. Mnohí z vás
si pravidelne kladú otázky týkajúce sa priorít obce, jej rozvoja a smerovania. Prečo na našej
ulici ešte stále nie je vodovod? Kedy už konečne pred nami bude chodník? Tá cesta je
v hroznom stave, už by sa pýtalo natiahnuť nový asfalt. Prečo nemáme cyklochodníky? Prečo
na našej ulici nekosí trávniky obec? Prečo je u nás málo väčších zamestnávateľov, turistov či
atrakcií? Ako to, že v inej obci niečo majú a u nás nie? Sú to bežné otázky, ktoré priamo či
nepriamo zaznievajú a ktoré súvisia s tým, aké ciele si obec stanovuje, ako sa jej ich darí plniť
a aké sú jej reálne možnosti.
Niektoré obce na Slovensku, ktoré majú silné zdroje financovania vďaka
priemyselným podnikom ležiacim v ich katastroch, majú problém, ako rozumne minúť
milióny, ktoré im každoročne prichádzajú do obecnej kasy. Podobné problémy v Cíferi
nemáme . Každý, kto ovláda základnú matematiku dokáže pochopiť, že ani v Cíferi ani vo
veľkej väčšine obcí na Slovensku nie je možné uspokojiť všetky potreby obyvateľov, nech by
boli akokoľvek oprávnené, a to v dôsledku nedofinancovania obcí a miest zo strany štátu
trvajúceho už dlhé desaťročia. O to dôležitejšie je zháňať peniaze do obecnej kasy všetkými
silami a míňať ich rozumne, systémovo a efektívne, teda tak, aby to malo – po slovensky
povedané – „hlavu a pätu“. Vzhľadom na stav základnej infraštruktúry v našej obci sú priority
jasné – je to dobudovanie sietí, ktoré by v 21. storočí nemali chýbať v žiadnom väčšom sídle.
Ide o vodovod, chodníky, osvetlenie, cesty, kanalizáciu. Žiadne vedenie obce nemôže tento
fakt ignorovať a každoročne by malo na tieto stavby obetovať väčšiu časť investičného
rozpočtu. Okrem týchto priorít sa priebežne objavujú ďalšie, ktoré však už nepodporujú všetci
obyvatelia obce v rovnakej miere. Spomínam si, že polemiky vyvolávali napríklad stavby ako
nový zbervý dvor či nový cintorín. Načo nám to bude? Pýtali sa niektorí, no zdá sa, že po
určitom čase sa veľká väčšina verejnosti s nimi stotožnila. Podobne aj dnes si mnohí kladú
otázky napríklad ohľadom plánu vybudovať novú športovú halu, detské ihrisko či nové
parkoviská. Pre vedenie obce – starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, je veľmi ťažké
rozhodovať tak, aby sa neignorovali základné potreby obyvateľov a zároveň sa našiel
kompromis medzi predstavami rôznych skupín v otázke rozdelenia voľných financií.
A práve preto, aby toto rozhodovanie malo „hlavu a pätu“, aby nebolo nesystémové,
obec vytvára a pravidelne aktualizuje viacero programových, dalo by sa povedať plánovacích
dokumentov. Najdôležitejšie sú programový trojročný rozpočet a plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Okrem toho, že ich obec potrebuje, aby naplnila literu zákona, sú aj
dobrou oporou pre dlhodobý rozvoj a smerovanie obce a pomôckou pri kontrole plnenia
cieľov obce. Osobne som presvedčený, že veľké veci sa dajú budovať nielen veľkými
jednorazovými investíciami, ktoré sú často nedomyslené – každý už počul o eurofondových
prestrelených cenách, nikam nevedúcich chodníkoch a predražených lavičkách – ale
aj postupne, krok za krokom. Programový rozpočet obecné zastupiteľstvo aktualizuje
a schvaľuje každoročne a pravidelne ho aj hodnotí, takže príležitostí vyjadriť sa k nemu je
dosť. V májovom čísle Cíferpressu sme avizovali, že obec začala vypracovávať nový plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2014-2020. Tento dokument zhŕňa
základnú predstavu rozvoja obce na sedem rokov dopredu a je tak odrazovým mostíkom pre
investície do rôznych oblastí života. Okrem základných potrieb a priorít by mal pozerať aj
dopredu, teda obsahovať určitú víziu obce a načrtnúť viaceré alternatívy jej smerovania v
budúcnosti. Napríklad: obec Cífer – zelená obec, obec Cífer – priemyselná obec alebo
športové a kultúrne centrum regiónu, prímestská turistická destinácia atď. Ak má mať

program zmysel, teda ak má čo najvernejšie odrážať skutočné potreby a vôľu obyvateľov,
musia sa k nemu obyvatelia aj vyjadriť. Za týmto účelom budú do všetkých domácností
distribuované dotazníky a zároveň budú organizované stretnutia s verejnosťou, na ktorých si
každý bude môcť povedať svoje k rozvoju obce.
A teraz sa vrátim k otázke zo začiatku článku. Ak má byť obyvateľ spokojný s obcou,
v ktorej žije, nestačí mu iba sedieť za pecou, prizerať sa a kritizovať. Predovšetkým by sa mal
k rozvoju obce konštruktívne vyjadriť, keď sa to očakáva a keď je to účinné, napríklad
prostredníctvom spomínaného dotazníka, pripomienkovaním programových dokumentov
alebo počas volieb. A ak má chuť a trochu dobrej vôle, mal by prispieť aj niečím naviac, tak
ako to robia mnohí z vás. Napríklad prácou v obecných spolkoch a združeniach, účasťou na
obecnej brigáde alebo len tým, že si pokosí trávnik pred svojím domom. Všetkým vám
prajem, vážení spoluobčania, príjemné prežitie zvyšku leta.
Maroš Sagan, starosta obce

