Vážení spoluobčania,
OZ schválilo dňa 28.2. „zákon roka“, teda rozpočet na rok 2011. Z porovnania rozpočtov na
rok 2010 a na rok 2011 vyplýva, že v roku 2011 by sa malo ušetriť na výdavkoch na spotrebu okolo
50 000€ (jeden a pol milióna korún) a tieto peniaze poslúžia na prípravu alebo realizáciu verejne
prospešných stavieb. Na kanalizáciu a vodovod budeme tento rok žiadať dotácie z eurofondov
a z Envirofondu, aby sme v roku 2012 mohli dokončiť chýbajúce úseky kanalizácie a pokračovať vo
výstavbe vodovodu. Zároveň sa schválili financie na projektovú dokumentáciu protipovodňových
opatrení, vodovodu na Páci a v Jarnej, chodníkov, jedálne a telocvične, teda stavieb, ktoré by sa
v nasledujúcich rokoch mohli začať stavať. Nezabudlo sa ani na podporu organizácií, teda kultúry
a športu.
V najbližších týždňoch sa uskutočnia stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, ktoré sú
pre obec z rôznych príčin dôležité. Ide o pozemky na tzv. suchom potoku – z dôvodu prípravy
protipovodňových opatrení, pod budúcim cintorínom, pod rybníkom – ako príprava na prehĺbenie
rybníka alebo pod bývalým smetiskom. Verím, že pri týchto rokovaniach obec nájde spoločnú reč
s vlastníkmi, pretože vo všetkýchprípadoch ide o spoločný záujem obyvateľov obce.
V polovici marca sa uskutočnila za prítomnosti pracovníka povodia Váhu obhliadka Gidry za
účelom označenia problémových úsekov toku, ktoré sa budú v priebehu roka čistiť. Nedá mi znovu
nespomenúťakí nedisciplinovaní a necitliví k životnému prostrediu sú niektorí spoluobčania. Okrem
všadeprítomných plastových fliaš nájdete pri potoku tony stavebnej sute, zelený odpad a konáre zo
záhrad alebo čierne výruby stromov. A pritom je úplne zrejmé, že hromadením odpadu na brehoch
toku vlastníci okolitých záhrad škodia predovšetkým sami sebe. Rovnaký stav je aj v chotári našej
obce, kde sa pravidelne objavujú čierne skládky. Takéto správanie je potrebné zakaždým odsúdiť a ak
je to možné, vinníkov potrestať.
Jar so sebou prináša aj niekoľko noviniek. V marci bola spustená nová podoba internetovej
stránky. Ukončila sa kontrolná fáza projektu revitalizácie centra, vďaka čomu sa na jar bude môcť
začať rekonštruovať táto časť obce a začiatkom apríla by sa mali ukončiť posledné práce na požiarnej
zbrojnici. Vyčistil sa zberný dvor, vybudovalo sa provizórne parkovisko pri športovej hale a cesta na
rybník.Vďaka o.z. Pác sa začala rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – kostola sv. Petra a Pavla
na Páci, pričom verím, že široká verejnosť ju finančne štedro podporí. No a na záver jedna pozvánka:
31. 3. sa uskutoční vo večerných hodinách na OÚ Cífer vyhlasovanie športovcov roka, na ktoré ste,
vážení spoluobčania, srdečne pozvaní.
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