Bilancia roku 2013 a plány do roku 2014 z pohľadu obce
Na konci roku 2013 by som sa chcel nakrátko vrátiť k uplynulému obdobiu a pokúsiť
sa o bilanciu z hľadiska aktivít obce. Čo sa týka výstavby, obec sa snažila predovšetkým
o dokončenie veľkých investičných akcií a o pokračovanie vo výstavbe kanalizácie a
vodovodu. V priebehu roka sa dokončil a otvoril nový zberný dvor a nový cintorín. Na jeseň
bol vybudovaný vodovod na uliciach Sokolská, Bernolákova, Ľ. Pavetitša a Potočná. Zároveň
sa počas roka podarilo takmer úplne dokončiť zvyšné úseky kanalizácie. Okrem väčších
stavieb sa zrealizovali rôzne menšie projekty: rozšírenie trhoviska, vybudovanie a úprava
vjazdu k nemu, odkanalizovanie dažďovej vody v ZŠ, vybudovanie chodníkov a úprava
zelene v areáli ZŠ; vybudovanie chodníka pri cintoríne na Páci a chodníka na Trnavskej ulici;
úprava areálu futbalového štadióna, čiastočná rekonštrukcia kabín a vybudovanie
automatického závlahového systému; výmena zastávok na Páci a v Jarnej, kompletná obnova
strechy na budove bývalej škôlky na Páci; vybudovanie bezdrôtového rozhlasu na Páci a na
Trnavskej ulici; výmena strechy a výmena okien na zdravotnom stredisku; vybudovanie novej
strechy, novej fasády a prístrešku na dome smútku v Jarnej či altánku pri dome kultúry
v Jarnej (v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi). Zároveň sa počas celého roka opravovali
miestne komunikácie, predovšetkým nerovnosti spôsobené sadaním kanalizačných výkopov.
Počas roka sa v obci vysadilo približne sto stromov, päťsto tují a stovky kríkov. Veľkú
väčšinu stavebných aktivít obec realizovala svojpomocne vďaka čomu ušetrila 30 až 40%
zdrojov určených na výstavbu. Za týmto účelom bol aj v tomto roku doplnený strojný
a vozový park obce.
Mimo výstavby bola podstatnou zložkou našich aktivít aj kultúra. Okrem už
zabehnutých kultúrnych podujatí pribudli diskusie v knižnici na rôzne témy či návštevy
osobností kultúrneho a spoločenského života, napríklad Štefana Bučka, Teodora Križku,
Adrieny Bartošovej ale aj premiéra Róberta Fica. Výnimočnou udalosťou boli oslavy 770.
výročia prvej písomnej zmienky o Páci pri príležitosti ktorej bola vydaná aj knižka o Páci
a zorganizovaná výstava v miestnom kultúrnom dome. V lete obec spolu so ZŠ zorganizovala
denný detský tábor, navštívili sme partnerskú obec Telnice u Brna a na jeseň sa odohrali
tradičné obecné slávnosti, ku ktorým sme vydali publikáciu o výšivkárskom diele Márie
Hollósyovej. Pevnou súčasťou kultúrneho života v Cíferi sa postupne stávajú aj aktivity
obecného múzea a základnej umeleckej školy.
Samozrejme okrem pozitív sa v priebehu roka v činnosti obce a obecného úradu
vyskytli aj nedostatky a pochybenia, pretože každá aktivita so sebou prináša aj riziká a stále
platí, že len ten, kto nič nerobí, nič ani nepokazí. Za nedostatky, ktoré sa negatívne dotkli
života obyvateľov sa ospravedlňujeme. Na tie obmedzenia, ktoré sú dlhodobého charakteru,
napríklad stav miestnych komunikácií, nedobudovaný vodovod či chodníky, existujú len
dlhodobé recepty – dajú sa vyriešiť len systematickou činnosťou obce počas viacerých rokov.
V tom najbližšom – v roku 2014, by podľa schváleného rozpočtu obce mali byť znovu
vynaložené najväčšie prostriedky práve na vodovod a chodníky. Vodovod by sme chceli
položiť na Severnej ulici, Štúrovej ulici, na ulici M.R. Štefánika a na niekoľkých menších
úsekoch – pričom počítame s tým, že, tak ako v tomto roku, aj v budúcom roku získame časť
zdrojov z dotácie Envirofondu – čím by sa dokončil verejný vodovod v Cíferi (okrem ulíc

Mlynská, Hájska, Kaplnská) a zostávalo by ho dobudovať na Páci a v Jarnej. Chodníky by sa
mali budovať na ulici Mlynskej a Štadiónovej a mal by sa dokončiť chodník na Trnavskej
ulici. Naplánovaná je aj výstavba protipovodňových opatrení predovšetkým na uliciach
Palárikova a Záhradná. Malo by sa pokračovať v revitalizácii areálu školy a rekonštrukcii
oplotenia starého cintorína v Cíferi. Na miestnych komunikáciách sa budú znovu vykonávať
opravy výtlkov a nerovností, no na väčšie investície, teda kompletné obnovy cestných
kobercov, si cesty budú musieť ešte počkať, a to preto, lebo prioritou zostáva vodovod
a chodníky. Významnou investíciou bude aj rekonštrukcia budovy bývalej škôlky na Páci na
nový kultúrny dom vzhľadom na to, že starý „kulturák“ je na rekonštrukciu nevhodný. Obec
zároveň vyhradila značné investície na prípravu projektovej dokumentácie na dokončenie
verejného vodovodu v miestnych častiach a projektovej dokumentácie na výstavbu novej
športovej haly na školskom dvore. Z ďalších investícií spomenieme napríklad výstavbu
menšej haly na novom zbernom dvore, ktorá bude slúžiť ako sklad a ako garáž pre obecné
mechanizmy, výstavbu nového detského ihriska v areáli futbalového štadióna, rekonštrukcie
striech niektorých obecných budov, osadenie nového informačného systému, keďže tento sa
nestihol zrealizovať v tomto roku, či asanáciu budov v starom zbernom dvore a výstavbu
infraštruktúry pre novú obecnú obytnú zónu. Samozrejme predpokladom skutočnej realizácie
týchto a i ďalších investícií je plnenie rozpočtových príjmov v predpokladanej výške
a kvalitná práca a koordinácia všetkých zložiek vstupujúcich do procesu prípravy investície i
samotnej výstavby.
Samozrejme popri investičnej výstavbe nezabudneme ani na ostatné zložky
života obce, predovšetkým na kultúrne a spoločenské podujatia obce a jednotlivých obecných
združení. Veríme, že tak ako v tomto roku, aj v decembri roku 2014 vám budeme môcť podať
pozitívnu bilanciu aktivít obce.

Maroš Sagan, starosta obce Cífer

