Nie je to tak dávno, čo sme oslavovali nový rok a už sú tu znova Vianoce. Na sklonku
roku 2012 mi preto dovoľte krátke obzretie sa do blízkej minulosti. Verím, že za posledných
dvanásť mesiacov sa obraz našej obce zmenil k lepšiemu v mnohých oblastiach. Určite je
tomu tak v oblasti základnej infraštruktúry. Po tom, čo sme v apríli dokončili projekt
revitalizácie zelene v centre obce sme sa pustili do ďalších väčších investícií. V auguste sme
začali práce na dobudovaní prípojok a zostávajúcich úsekov kanalizácie. Dodnes sa nám
podarilo ukončiť asi 70% plánovaných prác, pričom zvyšok dokončíme v prvých jarných
mesiacoch roku 2013. Od septembra do decembra prebiehala výstavba nového cintorína,
ktorý bude uvedený do prevádzky po realizácii dokončovacích prác v polovici budúceho roka.
Od júla do septembra sme vybudovali nový zberný dvor na Štadiónovej ulici, pričom bývalú
skládku komunálneho a stavebného odpadu sme celú upravili, pokryli hlinou, vysadili na nej
trávu a vyššiu zeleň, vybudovali parkovisko a podstatne sme zmenili tvár blízkeho okolia.
Nový zberný dvor by sme chceli uviesť do prevádzky čo najskôr a následne začneme
s úpravou priestorov starého zberného dvora na ulici Potočnej. Asi nikomu z obyvateľov
a návštevníkov obce neuniklo, že počas jesene získala celkom nový šať základná škola, na
ktorej sa nám podarilo vymeniť zostávajúce okná a kompletne zrekonštruovať fasádu.
V budúcom roku by sme chceli pokračovať revitalizáciou areálu školy. Veľké zmeny nastali
aj v budove domu kultúry, kde sme z pôvodného baru a malej sály vybudovali novú školskú
jedáleň, kompletne sme zrekonštruovali priestory, v ktorých bola umiestnená obchodná
prevádzka papiernictva, presťahovali do nich knižnicu, vymenili sme okná a dvere vo
vestibule a úplne zrekonštruovali toalety. V materskej škole sa nám po dvojmesačných
stavebných prácach podarilo v priestoroch bývalej jedálne otvoriť novú triedu a zlepšiť
priestorové podmienky delených tried na poschodí. Za obecným trhoviskom vzniklo nové
športovisko pre obľúbenú činnosť najmladšej generácie – skatepark. Úplne novú tvár získal
cintorín na Páci vrátane okolitých priestorov. Odstránila sa náletová zeleň, vybudovalo nové
osvetlenie, ozvučenie a rozvod vody, vysiali sa nové trávniky a osadilo nové oplotenie.
Priestory pred cintorínom sa upravili na parkovisko a vedľa cintorína vznikla malá oddychová
zóna pre deti i pre rodičov. Takisto na cintoríne v Cíferi sa uskutočnila rekonštrukcia
osvetlenia, ozvučenia, vodovodu a centrálneho kríža s priľahlým priestorom. V Jarnej ešte
stále prebiehajú rekonštrukčné práce na dome smútku a dokončuje sa tam kanalizácia. Ešte na
jar sa zrekonštruovala prepojovacia komunikácia od zastávky po cintorín. Poslednou väčšou
investíciou v tomto roku je vybudovanie kamerového systému, ktorý bude monitorovať
námestie A. Hlinku s trhoviskom, vstup do základnej školy a detské ihrisko, štadión a nový
zberný dvor, ako aj nový cintorín, pričom v nasledujúcich rokoch sa počet kontrolovaných
miest môže postupne rozširovať.
Popri samotných stavebných aktivitách sa obec počas roka zaoberala projektovou
prípravou. Dokončila projekt na rekonštrukciu koryta suchého potoka a projekčne
pripravovala stavby pre budúci rok, teda výstavbu chodníkov na Trnavskej a Mlynskej ulici
a zároveň dostavbu vodovodu. Po dokončení kanalizácie budú totiž chodníky popri štátnej
ceste III. triedy a vodovodná sieť hlavnými prioritami na najbližšie dva roky. Schválený
rozpočet na roky 2013 až 2015 okrem toho ráta s investíciami do areálu školy, prípravy
výstavby novej športovej haly, protipovodňových opatrení, ihrísk, parkovísk, postupnej
rekonštrukcie obecných budov, značenia ulíc, obnovy obecného rozhlasu či do údržby ciest

a chodníkov. Okrem krátkodobého plánovania a projektovania sa obec snaží aj o stanovenie
strednodobej vízie prostredníctvom záväzných dokumentov. V decembri 2012 obecné
zastupiteľstvo po prvýkrát schválilo programový rozpočet obce na 3 roky, ktorý stanovuje
konkrétne ciele obce v jednotlivých oblastiach života obce. Dokument si budete môcť nájsť
na internetovej stránke obce. Zároveň obec pripravuje v práve prerokovávanej zmene
územného plánu zásadnú zmenu v jeho záväznej časti spočívajúcu v prísnejšej regulácii
výstavby vo vyhradených častiach obce s cieľom predchádzať nesúrodej a disharmonickej
výstavbe v obytných zónach. V roku 2013 chce obec aktualizovať základný strednodobý
dokument obce – plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zároveň dokumenty týkajúce sa
odpadového hospodárstva, hospodárenia s energiami či sociálnej sféry.
V spoločensko-kultúrnej oblasti sa obec v roku 2012 angažovala podobne ako v roku
2011. V spolupráci s obecnými združeniami pripravila množstvo úspešných podujatí. Do
kalendára tradičných akcií pribudli napríklad rybacie hody či koncert pre deti Spievankovo.
Bohatá bola publikačná činnosť – obec vydala film o Cíferi, film o cíferskej výšivke, knihu
o Jozefovi Kubányim a kalendár na rok 2013. Vyvrcholením kultúrneho roka boli obecné
hodové slávnosti, ktoré by sme radi organizovali aj v najbližších rokoch.
Aj napriek tomuto dlhému výpočtu toho, čo sa nám v tomto roku podarilo, sme si
vedomí, že pre spokojnosť obyvateľov obce s obecnou infraštruktúrou a s verejnými službami
toho treba spraviť omnoho viac a verím, že v najbližších rokoch sa nám to aj bude dariť. Na
záver by som chcel poďakovať za poctivú prácu všetkým poslancom obecného zastupiteľstva,
všetkým zamestnancom obecného úradu, základnej školy a materskej školy a všetkým tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k obohateniu života v obci – dobrovoľníkom, členom
obecných združení, športovcom, sponzorom, zdravotníckym pracovníkom, hasičom, farskému
úradu v Cíferi, obvodnému oddeleniu policajného zboru a mnohým ďalším.
Maroš Sagan, starosta obce

