Vážení spoluobčania
Dňa 17.3. sa vyše 20 členov cíferského Poľovníckeho združenia Ronava zapojilo do
už tradičného jarného čistenia chotára. Počas celého dňa vyzbierali viac ako 2 vlečky
najrôznejšieho odpadu, predovšetkým na Kaplnskej ceste a priľahlých poľných cestách, na
ceste smerujúcej do Hája a na ceste na vodnú nádrž Ronava. Rovnako zamestnanci obecného
úradu, tak ako každý rok, odstraňovali čierne skládky na Dolinách a čistili okolie štátnej cesty
1. triedy až po Cífer, pričom odpadom zaplnili vyše dvadsať vriec. Za dobrovoľnícku činnosť
našich poľovníkov im vyslovujem veľké ďakujem a dúfam, že ich postoj k životnému
prostrediu nás bude všetkých inšpirovať. Veď čo iné určuje, aký pocit máme z našej ulice,
námestia a obce, ak to nie je čistota a poriadok! Žiaľ mnohým ľuďom akoby tieto pojmy
nehovorili nič. Ulice a blízke okolie obce sú pravidelne znečisťované najrôznejším odpadom,
a to aj napriek tomu, že je možné zlikvidovať ho v smetných košoch alebo v zbernom dvore.
Kopy odpadu sú navážané niektorými majiteľmi záhrad k potoku. Akoby zabudli, že takéto
konanie je protizákonné a hrozia zaň sankcie. Medzi legálne formy likvidácie odpadu nepatrí
ani jeho spaľovanie na záhradách, ktoré nie je prípustné už len z toho dôvodu, že obec
umožňuje likvidáciu rastlinného odpadu v zbernom dvore a na zberných miestach na Páci.
Okrem smetí na verejných priestranstvách je prejavom našej nezodpovednosti aj
poškodzovanie verejného majetku. A nemusí ísť len o polámané lavičky a ohnuté značky,
stačí sa pozrieť na to, ako sú ujazdené niektoré novovysiate trávnaté plochy. No a v tomto
kontexte sa ako najmenší problém javia dlhodobé skládky stavebného materiálu prípadne
odstavené vraky áut na uliciach pred našimi domami. Takéto dlhodobé využívanie verejného
priestranstva začne obec v najbližšej dobe zdaňovať podľa existujúceho VZN, tak ako sa to
robilo kedysi.
Aby obec išla pozitívnym príkladom v postoji k životnému prostrediu a k verejnému
priestoru a napĺňala svoju povinnosť starať sa o ne, vyhlasuje na sobotu 21. apríla akciu
„Vyčistime si Cífer“. Bude súčasťou celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“, ktorú
vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.). Minulý rok
sa do nej zapojilo vyše 1600 subjektov z celej SR a vyzbieralo sa viac ako 1600 ton odpadu.
Všetkých spoluobčanov ochotných zúčastniť sa čistenia Cífera, Páce, Jarnej a ich okolia
prosím, aby prišli v sobotu 21.4. o 09:00 na námestie A. Hlinku pred obecný úrad v Cíferi
a pred domy kultúry na Páci a v Jarnej, kde obdržia pracovné rukavice s vrecami na odpad
a následne sa v skupinách presunú na miesta, ktoré budú čistiť. Odvoz odpadu, občerstvenie
aj celú organizáciu zabezpečí obec.
Vážení spoluobčania, verím, že tak ako si dokážeme pekne upraviť a v poriadku
udržiavať naše záhrady a dvory, dokážeme si vyčistiť aj náš spoločný dvor, teda našu obec
a jej okolie. Veď to, čo sa nachádza za mojim plotom nie je cudzie, ale naše spoločné. Želám
vám všetkým veľa energie do veľkého jarného upratovania.
Maroš Sagan, starosta obce

