Vážení spoluobčania,

Uplynulý mesiac bol pre mňa a pre poslancov obecného zastupiteľstva mesiacom
prípravy dôležitých rozhodnutí, predovšetkým návrhu rozpočtu a návrhov na zmeny
územného plánu. Rozpočet na rok 2011 sa bude niesť v duchu úspor na strane
prevádzkových nákladov obce, predbežne znižujeme výšku kapitoly mzdových nákladov
oproti minulému roku o cca 43 000 € (1 300 000,-Sk) a v priebehu roka budeme šetriť aj
v ďalších oblastiach. Zároveň značnú časť prostriedkov rezervujeme na nové projekty, ako sú
vodovod, protipovodňové opatrenia a iné, či už vo forme technickej dokumentácie alebo
finančnej spoluúčasti. Čo sa týka územného plánu, zásadné návrhy na zmeny sa budú týkať
predovšetkým už zverejnených veľkých investorských zámerov na Páci a v areáli bývalých
hydinárskych závodov. Táto téma aj s rozpočtom sa prerokujú na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 28.2.2011.
Od začiatku marca bude spustená nová podoba internetovej stránky obce, ktorá by
mala byť prínosom najmä z hľadiska funkčnosti a elektronických služieb. Jej tvár sa bude
naďalej vyvíjať aj na základe vašich podnetov. V marci chceme takisto skúšobne začať so
službou bezplatnej právnej pomoci, v rámci ktorej sa budú môcť občania poradiť s obecným
právnikom.
Okrem vyššieuvedených informácií by som sa chcel s Vami podeliť aj o negatívne
skúsenosti. V priebehu prvých dvoch mesiacov na úrade som si uvedomil, ako ľahko ľudia
v obci porušujú základné pravidlá spolunažívania, ktoré sú často priamo zakotvené v našich
všeobecne záväzných nariadeniach. Mierim tým napríklad na smeti na uliciach a na čierne
skládky, ktoré sa znovu a znovu objavujú, napriek tomu, že ich naši zamestnanci znovu
a znovu upratujú; na túlavé psy, ktoré síce majú svojho pána, ale ten ich necháva voľne sa
pohybovať po ulici; na spaľovanie najrôznejšich materiálov, ktoré toxicky znečisťuje ovzdušie;
na vandalizmus či na rušenie nočného kľudu. Niekedy sa zdá, že vlastný dvor zaujíma
každého, ale náš spoločný verejný priestor nikoho. Aj preto chceme formou osvety zlepšovať
povedomie občanov o existujúcich nariadeniach obce. Verím, že aj v tejto oblasti sa nám
v roku 2011 spoločne podarí aspoň trochu zlepšiť situáciu.

Maroš Sagan, starosta obce Cífer

