Vážení spoluobčania,
Medzi dlhodobými prioritami obce zakotvenými v pláne rozvoja obce a v programovom trojročnom
rozpočte je rozvoj športu a športovísk. Nepatrí síce medzi absolútne priority, čo sa odráža aj vo finančnom
porovnaní napríklad s programami budovania vodovodu, kanalizácie, chodníkov či ciest, no pre obec sú veľmi
dôležité z hľadiska spoločenského, z hľadiska výchovy mládeže i z hľadiska ponuky aktivít pre širokú verejnosť.
Prevádzku športových klubov obec podporuje každoročnou dotáciou na činnosť ale aj ďalšími formami podpory.
Hlavnými športoviskami obce sú športová hala, hádzanársky štadión v Sokolovni, futbalový štadión
a multifunkčné ihrisko. Čo sa týka hádzanárskeho areálu v Sokolovni, spoločným cieľom obce a hádzanárskeho
klubu TJ Sokol Cífer je jeho rekonštrukcia s položením nového športového povrchu. Samotný projekt v hodnote
asi 50 000 € je administratívne pripravený, pričom obec hľadá finančné prostriedky na túto investíciu. Areál
futbalového štadióna prechádza od minulého roku zmenami. Po dobudovaní parkoviska na Štadiónovej ulici,
rekultivácii skládky odpadu, vybudovaní zberného dvora a vytvorení parkovísk pred zberným dvorom sa obec
pustila aj do revitalizácie priestoru medzi futbalovým ihriskom a hlavnou cestou. Na novovytvorenú trávnatú
plochu bude umiestnené detské ihrisko a ďalšie menšie športoviská. Na hlavnom ihrisku obec vybudovala
automatický závlahový systém a finančne podporila aj rekonštrukciu budovy kabín, do ktorej sa pustil ŠK Cífer.
Jednou z hlavných tém, ktoré zaujímajú verejnosť v Cíferi, a to nielen športovú verejnosť, je otázka
výstavby novej športovej haly. Táto téma je živá z troch hlavných dôvodov. Po prvé, Cífer je oddávna baštou
regionálnej hádzanej a k hádzanej patrí automaticky aj športová hala. Po druhé, cíferská základná škola, ktorá
patrí čo do počtu žiakov medzi najväčšie základné školy v okrese, nemá poriadnu telocvičňu. Žiaci sa na telesnú
výchovu často presúvajú do dnešnej haly, čím prichádzajú o drahocenný čas a v zime aj o svoje zdravie. No a po
tretie, dnešná športová hala je už na hranici životnosti a o pár rokov sa ocitne za ňou. Ako mnohí viete, projekt
na výstavbu novej športovej haly tu existoval aj v predchádzajúcich volebných obdobiach, no hoci sa obec
dvakrát uchádzala o finančnú podporu z eurofondov na jej výstavbu, ani raz neuspela. Príčinou bol
pravdepodobne aj fakt, že bola príliš štedro nadimenzovaná a jej výstavba by si vyžiadala od dvoch do troch
miliónov €. Tieto dôvody viedli obec k tomu, aby začala hľadať architektov, ktorí by spracovali architektonickú
štúdiu a následne projektovú dokumentáciu športovej haly nanovo a skromnejšie. Stavebná komisia spolu
s členmi športovej komisie a s vedením ZŠ sa zúčastnila na viacerých stretnutiach s tromi projekčnými
kanceláriami. Ako víťaza tejto súťaže koncepčných návrhov odporučila stavebná komisia spoločnosť Ateliér
DV, s r.o. z Trnavy a tento návrh po vypočutí dvoch finalistov súťaže odobrilo aj obecné zastupiteľstvo. Víťazná
koncepcia počíta s umiestnením haly v areáli ZŠ v Cíferi – približne v miestach bývalého antukového ihriska,
a jej rozčlenením na dva základné stavebné objekty – samotnú halu s hľadiskom pre asi dvesto divákov
a obslužnú budovu so šatňami, náraďovňou, sociálnymi zariadeniami atď. (pozri obrázok). Samozrejme,
každého bude zaujímať otázka financovania takejto stavby. Už pri zadávacích podmienkach súťaže na
architektonickú štúdiu si obec určila ako jednu z podmienok celkové investičné náklady približne vo výške 1
milión €. Obec sa po vypracovaní projektovej dokumentácie bude snažiť o získanie finančnej podpory od štátu,
pričom je pripravená investovať aj vlastné finančné prostriedky v nemalej výške, teraz je však predčasné hovoriť
v akej. V tejto chvíli je podstatné to, že vedenie obce je odhodlané urobiť zásadné rozhodnutia v otázke výstavby
novej haly a venovať jej aj dostatočný priestor v rozpočtoch. Verím, že tento projekt je jedným z tých, ktoré
získajú podporu širokej verejnosti, vďaka čomu sa ho v priebehu pár rokov podarí dotiahnuť do úspešného konca
a tak dať silný impulz rozvoju obecného športu.

