Vážení spoluobčania,
V posledných mesiacoch roka 2014 obecný úrad v Cíferi do každej domácnosti doručil dotazník
zameraný na to, ako obyvatelia vnímajú rozvoj svojej obce a ktoré projekty považujú za
najdôležitejšie. V decembrovom čísle Cíferpressu bolo uverejnené štatistické vyhodnotenie
zozbieraných údajov. Z približne 200 zozbieraných dotazníkov vyplýva, že zúčastnení občania
považujú za najdôležitejšie priority obce v najbližších rokoch nasledujúce úlohy: a/ rekonštrukciu a
dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov b/ zvýšenie kvality životného prostredia –
dobudovanie kanalizácie a vodovodu c/ vybudovanie športovej haly. Okrem toho dotazníky obsahovali
aj mnoho návrhov a podnetov. Rád by som na tie najčastejšie sa opakujúce podnety reagoval priamo
tu, na stránkach Cíferpressu. 1. Rozšírenie priestorov materskej školy. Každoročne sa nepodarí nájsť
miesto v materskej škole pre približne 20 detí, a to aj napriek tomu, že v roku 2012 sa kapacita MŠ
zvýšila o jednu triedu. Preto obec pripravuje projekt nadstavby zadnej časti budovy MŠ, na ktorý sa
pokúsi získať peniaze z eurofondov. 2. Asistenčné služby pre starších obyvateľov obce, napr.
doprovod k lekárovi, nákup potravín atď. Obec zriadila v tejto oblasti zatiaľ opatrovateľskú službu
financovanú čiastočne obcou a čiastočne obyvateľmi, ktorí ju využívajú. Zároveň už dlhšiu dobu
prevádzkuje rozvoz obedov starším obyvateľom obce. Možnosti rozšírenia služieb v oblasti pomoci
seniorom preskúmame a pokúsime sa aspoň niečo aj zaviesť do praxe. 3. Kúpa malého kaštieľa
a jeho využitie na obecné múzeum alebo iné kultúrne aktivity. Kúpa kaštieľa bola predmetom diskusií
v roku 2011. Kaštieľ je v súkromných rukách, jeho kúpa by obec stála približne 230 000,-€ a následná
oprava minimálne 500 000,-€. Obec dnes potrebuje nemalé financie predovšetkým na vyššieuvedené
priority, preto by bola investícia z obecných zdrojov do kúpy a rekonštrukcie kaštieľa nereálna. Čo sa
týka veľkého kaštieľa, aj ten je súkromným majetkom a predáva sa za omnoho vyššiu sumu ako malý.
4. Oprava a využitie budovy bývalej Orlovne, rekonštrukcia priľahlej časti námestia. Budova Orlovne,
neskôr kina Maják, patrí obci. Preto je jej rekonštrukcia reálnejšia ako je to v prípade malého kaštieľa
a obec s ňou v najbližších 4-5 rokoch ráta. Potreba priestorov na vzdelávacie a kultúrno-spoločenské
aktivity v obci existuje, preto o využitie budovy určite nebude núdza. Priľahlá časť námestia by mohla
byť zrekonštruovaná čoskoro, projekt už existuje. 5. Oddychová zóna v podobe parku. Jeden malý
parčík vznikne na mieste, kde stála stará škôlka na Záhradnej ulici. Ďalšie oddychové miesto by malo
vzniknúť pred budovou kina. Skutočný obecný park by však mal byť v areáli parku pri veľkom kaštieli.
Tento park je evidovaný ako kultúrna pamiatka a obec už dlhšiu dobu rokuje so súčasným majiteľom
o jeho prevzatí. Skôr či neskôr by k prevzatiu malo prísť, keďže pre súčasného vlastníka je
nepoužiteľný na komerčné účely a finančne ho zaťažuje. 6. Zasielanie obecných oznamov na mail
s možnosťou nastavenia druhu zasielaných oznamov. V súčasnosti už je na obecnej webovej stránke
funkčný obecný hlásnik, ktorý poskytuje presne tento druh služieb. 7. Triedenie odpadu pri bytovkách
– osadenie kompostérov. Obec osloví obyvateľov jednotlivých bytoviek a dohodne sa s nimi na
riešení. Rovnako dôležité ako osadenie kompostérov je v tomto prípade aj zabezpečenie následnej
starostlivosti o ne. 8. Vybudovanie kruhového objazdu na rázcestí Cífer-Pác. Osvetlenie rázcestia.
Zníženie rýchlosti na 50 km/h. Kruhový objazd je nepochybne ideálnym riešením z hľadiska
bezpečnosti pre všetkých ale v súčasnosti je toto riešenie nereálne. Slovenská správa ciest na jeho
vybudovanie prostriedky neuvoľní a obec by takúto finančne náročnú stavbu nezvládla. Čiastočné
osvetlenie rázcestia je naplánované – k autobusovej zastávke by mal viesť chodník aj z osvetlením.
Zníženie rýchlosti na 50 km/h je v súčasnosti nereálne, správca cesty blokuje akékoľvek narúšanie
plynulosti premávky. 9. Zlepšenie autobusového spojenia z Pácu a z Jarnej. Dopravné spoločnosti
prevádzkujúce autobusové linky vychádzajú nielen z potrieb obyvateľov obce ale aj z vyťaženosti
jednotlivých spojov. Pre zlepšenie dopravných spojení by bolo vhodné zakúpiť a prevádzkovať obecný
mikrobus, nad čím sa vedenie obce vážne zamýšľa. 10. Parkovanie pred Coop Jednota a pri pošte.
Pozemok pod parkoviskom nepatrí obci ale Jednote. Obec ju viackrát vyzývala na úpravu tohto
priestoru, no bezúspešne. Supermarket má prejsť obnovou, veríme, že priestory parkoviska a vchodu
sa upravia. Parkoviská od pošty po kostol plánuje obec zrekonštruovať, parkovanie prerobiť na šikmé
státie a celú lokalitu odvodniť. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia. 11. Zlepšenie
prehľadnosti a dizajnu webovej stránky obce. Obec momentálne pracuje na novej podobe obecnej
stránky. 12. Vytvorenie chodníkov alebo cyklotrás pri potoku a v okolí obce umožňujúcich vychádzky
do prírody. Obec pripravuje napríklad chodník pri potoku v okolí rybníka a v podobe úvah existujú aj
ďalšie projekty tohto typu. 13. Zainteresovať ľudí viac na triedení odpadu. Obec si je vedomá
nedostatočnej miery triedenia, pre zlepšenie situácie chce robiť intenzívnejšiu informačnú kampaň tak
v obci ako aj v ZŠ a MŠ. 14. Zakázať spaľovanie odpadu v domácnostiach, napr. okien, moreného
dreva, plastov atď. Obec v tomto roku na základe podnetov obyvateľov zakázala vyvážanie takéhoto
odpadu zo zberného dvora, avšak nemá prostriedky na kontrolovanie a dokazovanie toho, či sa
v domácnostiach takýto odpad nespaľuje. Žiaľ, táto problematika úzko súvisí s uvedomelosťou

občanov, s rešpektovaním životného prostredia a spoluobčanov. 15. Budovanie a udržiavanie jarkov
pri cestách. Obec sa snaží jarky postupne obnovovať, predovšetkým na tých uliciach, kde stavia jarky
alebo vodovod. Okrem toho riešila v poslednom období najkritickejšie miesta, ktoré boli zaplavované
po prudkých dažďoch. V najbližších rokoch chce pokračovať a obnovovať jarky všade, kde chýbajú.
Vážení spoluobčania, dúfam, že vyššie uvedené požiadavky a odpovede budú pre vás
prínosom. Pre vedenie obce je dôležité poznať názory jej obyvateľov a pre občanov je naopak dôležité
dostať informácie a odpovede na požiadavky a otázky. Takáto forma diskusie je podľa môjho názoru
prínosom pre obe strany a budeme v nej pokračovať aj v ďalších číslach Cíferpressu.
Maroš Sagan, starosta obce

