Vážení spoluobčania,
Začínajúca sa jar v nás všetkých prebúdza záhradkárov, vinárov či stavbárov. Svedčia
o tom nielen prevzdušnené trávniky, upravené skalky a ostrihané ovocné stromy, ale aj čulý
ruch na zbernom dvore a, žiaľ, aj zadymené ulice či kôpky konárov na okraji obce ako
napríklad na poľnej ceste spájajúcej Moyzesovu ulicu s Kubányiho ulicou. Aj keď sa situácia
v tomto smere z roka na rok zlepšuje, poniektorí z nás sa stále nestotožnili so základnými
pravidlami poriadku, slušnosti a rešpektu voči životnému prostrediu i voči susedom. Zostáva
nám len veriť, že o rok bude takýchto ľudí znovu menej. Svojou trochou k ochrane životného
prostredia, prírody a zelene môže každý z nás prispieť aj počas tohtoročnej obecnej brigády
počas Dňa Zeme, na ktorú vás všetkých pozývam. V oblasti starostlivosti o verejnú zeleň
a životné prostredie obec nechce zaspať – v tomto roku plánujeme znovu vysadiť množstvo
stromov a inej zelene, urobiť preriezky prehustených porastov a vybudovať nové odpočinkové
miesta na okrajoch obce, podobne ako v minulom roku pri novom cintoríne. Popritom je
nevyhnutné nastaviť systém starostlivosti o zväčšujúce sa plochy zelene tak, aby sa nám ju
darilo udržať v dobrej kondícii a aby nám v jarných mesiacoch takpovediac „neprerástla cez
hlavu“.
Ako som povedal v úvode, okrem záhradkárov prebúdza jar aj stavbárov, pričom obec
tiež zintenzívňuje svoju stavebnú činnosť. Počas teplej zimy sa nám podarilo z veľkej časti
vybudovať protipovodňové zariadenia na Záhradnej, Palárikovej a v Jarnej. Dobudoval sa
posledný úsek splaškovej kanalizácie na Páci a na zbernom dvore vyrástla nová garážová
a skladová obecná hala. V marci sme sa pustili do asanácie objektov bývalých internátov za
športovou halou, kde by obec po vybudovaní základnej infraštruktúry už od roku 2015 chcela
predávať stavebné pozemky o celkovej výmere asi 5000 m2. Paralelne s týmito prácami
prebieha už od januára rekonštrukcia bývalej MŠ na Páci na nový kultúrny dom, ktorá by
mala byť ukončená do páckych hodov. V blízkej dobe začneme s finálnou úpravou terénu na
tých uliciach, kde sa v minulom roku budoval vodovod, s dokončovacími prácami na
protipovodňových opatreniach, s budovaním posledných krátkych úsekov kanalizácie na
Mlynskej ulici či s úpravou niektorých priestorov v centre obce a pri cintorínoch v Cíferi a na
Páci. Na Trnavskej ulici sa v apríli začne výstavba nájomného bytového domu. V letných
mesiacoch príde na ďalšie vetvy verejného vodovodu, ďalšiu etapu revitalizácie areálu školy
a v neposlednom rade na pokračovanie v budovaní chodníkov, predovšetkým na Mlynskej
a Štadiónovej ulici. Stavebné činnosti obec realizuje takmer bez výnimky svojpomocne, čo jej
umožňuje ušetriť v priemere od 30 do 40% financií a následne ich reinvestovať do ďalších
potrebných projektov, ktorých je stále mnohonásobne viac, ako si obec v bežnom
rozpočtovom roku môže dovoliť.
Vážení spoluobčania, vzhľadom na výzvy, ktoré na nás všetkých čakajú, prajem vám,
a nemyslím tým len na záhradkárov a vinárov, ako aj pracovníkom obce veľa pohody a
pozitívnej energie do najbližších mesiacov.
Maroš Sagan, starosta obce Cífer

