Vážení spoluobčania,
Na 22. apríla je tohto roku vyhlásený medzinárodný Deň Zeme, pri príležitosti ktorého sa v sobotu 9.
apríla koná tradičná obecná brigáda. Tento sviatok vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia ľuďmi. Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson v roku 1970. Cieľom sviatku je
pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou a nevyhnutnosti chrániť prírodu
a životné prostredie. V podobnom duchu sa uskutočnilo dňa 19.3. aj podujatie Hodina Zeme, ktoré je najväčšou
celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím
svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si
uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás. Obec Cífer sa do nej zapojila krátkym vypnutím verejného
osvetlenia a niektoré domácnosti sa pridali aj zhasnutím svetiel. Obe vyššie uvedené akcie sú len jednorazové a
krátkodobé, no dôležité sú zo symbolického hľadiska. Upozorňujú ľudí na to, že bezmedzný konzum, bezcitný
prístup k prírode či drancovanie prírodných zdrojov sú neudržateľné. Aj v cíferskom chotári sú tieto neduhy
badateľné a je dôležité, aby každý z nás svoj vzťah k prírode kultivoval. Chceli by sme dosiahnuť, aby Cífer bol
„zelenou“ obcou nielen navonok ale aj myslením. A pritom nejde o žiadnu novotu, ide len o znovuzavedenie
toho, čo tu už bolo a čo praktizovali naši starí otcovia, gazdovia a roľníci. Šetrnosť, väčšia skromnosť, úcta
nielen k ľuďom, ale aj k prírode, zvieratám, stromom a pôde. Tieto hodnoty sa získavajú výchovou doma aj
v škole. Verím, že škola si svoju časť povinnosti plní a obec ju v tom bude podporovať. Tá podstatnejšia časť je
však na rodinách, kde deti musia získať základný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Jednou z oblastí, kde
sa to učia takpovediac každodenne, je narábanie s odpadom.
Ak niekto pravidelne chodí na zberový dvor v Cíferi, určite si všimol, akou rýchlosťou sa zapĺňajú
kontajnery na rôzne druhy odpadu. Ja osobne som si spočiatku s údivom kládol otázku, odkiaľ sa to všetko berie,
no postupne som pochopil, že žijeme v dobe jednorazových vecí, v dobe odpadu, v ktorej sa dokonca kolotoč
spotreby neustále zrýchľuje. Zdá sa, že toto sa tak rýchlo ani nezmení, ale dôležité je aspoň produkovať čo
najmenej finálneho odpadu, ktorý sa odvezie na skládku. Dosiahnuť sa to dá prostredníctvom dôsledného
separovania a následného zhodnocovania vyseparovaných zložiek. Treba si priznať, že ak by sme chceli, mohli
by sme separovať takmer 100% odpadu, ktorý vyprodukujeme. Avšak podstatný je aj systém ďalšieho
spracovania vyseparovaných zložiek odpadu, ktorý na Slovensku zatiaľ nie je dostatočne rozvinutý. V každom
prípade separovanie má zmysel nielen tým, že pomáha recyklácii, čím chráni prírodu, ale aj ekonomicky.
Vyseparovaný odpad je pre obec lacnejší ako zmesový, ktorý sa skládkuje. Od 1. júla 2016 dokonca bude platiť
zákon, podľa ktorého všetky náklady na separáciu odpadu v obciach a mestách musia financovať dovozcovia
a výrobcovia produktov, z ktorých odpad vzniká. Pre obec to znamená asi toľko, že čím viac bude separovať,
a teda čím menej bude odpadu v nádobách na zmesový odpad, tým bude pre ňu odpadové hospodárstvo
lacnejšie. Samozrejme, vyššia miera separácie sa pre občana nemusí hneď prejaviť v zníženom poplatku za
smeti, keďže dnes platia občania menej, ako by podľa zákona mali, ale prejaví sa práve v nižšom raste tohto
poplatku. Obec chce postupne aj zvyšovať motiváciu občanov k separácii, zlepšovať vybavenie kontajnermi na
rôzne druhy odpadu a zamerať sa na vzdelávanie detí v spolupráci so základnou a materskou školou. Veríme, že
v priebehu niekoľkých rokov sa nám podarí citeľne zvýšiť zodpovednosť občanov pri narábaní s odpadom.
Vďaka tomu si obec nielen finančne pomôže, ale my všetci budeme mať „čistejšie“ svedomie voči generáciám,
ktoré túto krajinu zdedia po nás. Vážení spoluobčania, všetkým vám prajem radosť z príchodu jarných mesiacov
a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.
Maroš Sagan, starosta obce

