Vážení spoluobčania
Tento príhovor je určený predovšetkým najmladším generáciám, s ktorými by som sa rád podelil o zopár
pocitov.
Poslednú marcovú nedeľu sa v Cíferi konala diskotéka. Diskotéky sú rozporuplným fenoménom. Na jednej
strane fascinujú väčšinu mladých, pretože im poskytujú možnosť raz za čas si „povyraziť“ a dobre sa zabaviť.
Na druhej strane vyvolávajú hnev starších, presnejšie povedané, vyvolávajú ho ich dôsledky ako zvýšený hluk
v centre obce, narúšanie nočného pokoja skupinkami podnapitej mládeže v celej obci, či vandalizmus v podobe
ničenia verejného či súkromného majetku. Vzhľadom na vyššieuvedené sa diskotékami a ich povoľovaním
viackrát zaoberala Komisia kultúry, školstva a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve ako aj samotné
zastupiteľstvo obce s nasledujúcim záverom: keďže zo strany mladých je o tento typ podujatí obrovský záujem
a veľká väčšina z nich sa dokáže zabávať slušne a bez toho, aby znepríjemňovali život iným, odporúčali povoliť
približne 4 diskotéky ročne, ale s tou podmienkou, že negatíva spojené s nimi neprekročia primeranú mieru
únosnosti. Na poslednej diskotéke však táto miera bola podľa môjho názoru prekročená!
Výsledkom paralelnej skupinkovej zábavy na námestí pred domom kultúry totiž boli vážne zranenia a dlhodobá
„maródka“ jedného z návštevníkov diskotéky. Rovnako vážny ak nie vážnejší ako jeho zranenia však bol
spôsob, akým k nim prišiel. Vďaka tomu, že hneď po diskotéke sa začali vyšetrovať okolnosti, ktoré
predchádzali zraneniu, ako aj vďaka tomu, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom, vieme
zrekonštruovať, ako k incidentu/om došlo. Predstavte si skupinku mladých Cíferčanov, ktorá počas noci v okolí
kulturáku zo zábavy „otĺka“ niektorých smoliarov, ktorí sa im pripletú do cesty. Zrazu sa jeden z okoloidúcich
návštevníkov diskotéky zastane jedného z týchto nešťastníkov. Popudí proti sebe hnev celej skupinky, ktorá ho
zhodí na asfaltku pri autobusovej zastávke a mláti ho rukami – nohami, hlava – nehlava. Keď sa mu podarí vstať
zo zeme, uteká smerom k pošte a za ním sa ženie asi pätnásť útočníkov a možno aj divákov. Tam ho dostihnú
a pokračujú v útoku všetkých proti jednému. Po viacnásobných útokoch sa mladíkovi celému doráňanému
a dotrhanému podarí stratiť v uliciach Cífera. Prečo tento podrobný popis pre mnohých možno bežnej udalosti?
Preto, lebo tu nešlo o obyčajnú „férovku“, k akým dochádza/lo na zábavách vždy, hoci ani tie nie sú ničím
pozitívnym a chvályhodným. Išlo o surové lynčovanie, o zbabelý útok davu proti jedincovi, v ktorom sa
spsychotizovaná skupinka útočníkov evidentne vyžívala. Brutalita, ktorá tento atak sprevádzala bola šokujúca.
Rovnako šokujúca je aj ľahostajnosť tých „slušných“, pretože minimálne prvú časť útoku videlo pomerne veľa
ľudí z diskotéky, no nikto nezorganizoval pomoc ani nezavolal políciu.
Poučenia sú nasledujúce: 1. Ak sa podobné udalosti, alebo akékoľvek iné excesy budú opakovať, diskotéky
v Cíferi sa nadlho stanú minulosťou. Ani spokojnosť tisícky mladých na dobrej zábave totiž nevyváži poškodené
zdravie či dokonca život čo aj jedného človeka. 2. Slušná väčšina nesmie dovoliť zopár výtržníkom presadiť sa.
3. No a nakoniec, rodičia, zaujímajte sa o to, čo vaše deti robia po nociach, s kým, kde a ako sa zabávajú. Inak sa
môže stať, že vám z nich vyrastú výtržníci!
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