Vážení spoluobčania
So začiatkom jari prichádza aj do našej obce čulý stavebný ruch. V apríli
sa okrem iného vo veľkom spustilo budovanie kanalizačných prípojok a s ním
spojené úpravy dvorov, mostíkov či predzáhradok. Aj obec rozbehla niekoľko
prác menšieho rozsahu, napríklad opravu niektorých úsekov ciest po kanalizácii,
opravu veľkých výtlkov, vybudovanie malej oddychovej plochy pri KD v Jarnej,
dokončenie predného oplotenia cintorína na Páci, likvidáciu divokej skládky na
Páci, odstránenie návozu za Sládkovičovou ulicou, obnovu jarkov na Štadiónovej
ulici či kanalizačné prípojky pre ZŠ a obecné bytovky. Zároveň sa dokončuje
rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a chystá sa revitalizácia centra obce, ktorá by
sa mala začať v máji a trvať až do neskorej jesene. Tento veľký projekt
predstavíme verejnosti na zhromaždení v DK v Cíferi dňa 4. mája o 18:00.
Ospravedlňujem sa za obmedzenia pre občanov, ktoré tieto práce zákonite
prinášajú, no na druhej strane musím povedať, že vo veľkej väčšine prípadov sa
im nedá vyhnúť.
Medzi otázky, ktoré občanov najviac zaujímajú, patrí termín dokončenia
kanalizačných prípojok na úsekoch, kde ešte prípojky neboli vybudované
a pokračovanie výstavby vodovodu. V roku 2011 sa dokončenie kanalizácie
nezrealizuje, keďže tento projekt si vyžaduje ešte približne 100 000 €. Chceli by
sme ich získať z Envirofondu, ktorý budeme žiadať o účelovú dotáciu. Rátame
však s úplným dokončením v roku 2012, či už s prispením štátu alebo bez neho.
Dokončovanie vodovodu je finančne omnoho náročnejší projekt, ktorý si len
v samotnom Cíferi, bez Páce, Jarnej a lokality Mlynská-Hájska, vyžiada okolo
600 000€ a celá stavba bude mať hodnotu okolo 2 000 000 až 3 000 000 €.
O zdroje na dokončenie vodovodu budeme takisto žiadať Envirofond a následne
podáme žiadosť aj o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Momentálne
prebieha príprava projektovej dokumentácie na dostavbu vodovodu a overovanie
možnosti zaradenia vodného zdroja na Dolinách do našej vodárenskej sústavy.
Keďže ide zatiaľ len o zámery, nemôžem prisľúbiť žiaden konkrétny termín
dokončenia celej stavby, ani jej častí. Isté je, že tento rok bude vodárenskou
spoločnosťou Tavos zrealizovaná už dlhšie plánovaná investícia prepojenia
Cífera s Hájskou ulicou.
Jednou z našich dlhodobých priorít je ochrana a rozvoj životného
prostredia. Pravidelne čistíme celú obec od odpadkov a v týždni pred Veľkou
nocou bola väčšina ulíc vyčistená vysávacím autom. Na tomto mieste chcem
vysloviť veľké uznanie a poďakovanie poľovníckemu združeniu Ronava
a dobrovoľníkom v Jarnej, ktorí v sobotu 2. apríla čistili náš chotár od smetí
a čiernych skládok. Naši poľovníci zároveň vysadili niekoľko mladých stromčekov
v lokalite pri Kaplnskej ceste. Obec zasev spolupráci s rybármi a záhradkármi
vysadila malú lipovú alej popri ceste na rybník. Na jeseň by sme chceli
v spolupráci s obecnými združeniami vo výsadbe stromov pokračovať a
zároveň počas roka obnovovať jarky a zelené pásy. Cieľom je, aby sme
jednotlivé ulice po rokoch nevyhnutných výkopov obnovili a postupne vrátili obci
jej krásu. Verím, že aj napriek množstvu problémov sa nám to spoločnými silami
v priebehu niekoľkých rokov podarí. Všetkým Vám prajem pokojné a požehnané
Veľkonočné sviatky.
Maroš Sagan, starosta obce Cífer

