Vážení spoluobčania,
Podobne ako minulý mesiac, aj teraz by som chcel priniesť odpovede na otázky a podnety
zaznamenané v dotazníkoch zozbieraných pri príležitosti vypracovania nového PHSR obce. Medzi
najčastejšie sa opakujúce podnety patrili aj tieto: 1. Viac podporovať prácu s deťmi a mládežou. Obec
je v tejto oblasti hlavne podporovateľom aktivít obecných organizácií a inštitúcií. V oblasti
mimoškolskej činnosti podporuje športové kluby okrem iného aj osobitnými dotáciami na prácu
s mládežou. Podporuje však napríklad aj aktivity turistov či matiek s malými deťmi v predškolskom
veku. Pokiaľ obec dostane žiadosť o finančnú podporu v tejto oblasti, rada podporí rozumné projekty.
Okrem toho obec v posledných rokoch priniesla možnosť vzdelávania v ZUŠ, ktoré nie je poskytované
iba v hudobnom odbore, ale deti sa môžu prihlásiť aj do tanečného, výtvarného a literárnodramatického odboru, teda majú na výber široké spektrum kurzov v rôznych sférach. Čo sa týka
pravidelných podujatí organizovaných/spoluorganizovaných alebo priamo financovaných obcou,
špeciálne pre deti sú určené karneval, deň rodiny, deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici,
medzinárodný deň detí, deň spoločenských hier, obecný letný tábor, šarkaniáda. Popri nich sa
vyskytujú aj jednorazové podujatia. Samozrejme vieme, že každé rozšírenie tejto ponuky je vítané, no
zároveň vieme aj to, že personálne kapacity obecného úradu nie sú na to postačujúce, preto je
najvhodnejšie, ak obec môže podporiť dobré projekty občianskych združení. 2.Zamedziť zápachu z
kanalizácie. Splaškovú kanalizáciu v obci Cífer vybudovala a prevádzkuje spoločnosť Tavos a.s. Preto
obec nedokáže priamo ovplyvniť samotnú prevádzku, môže však žiadať prevádzkovateľa
o dodržiavanie všetkých štandardov prevádzky, vrátane obmedzenia šírenia zápachu. Použitá
technológia vďaka svojej náročnosti našťastie núti spoločnosť Tavos a.s. k rýchlemu odstraňovaniu
vzniknutých problémov, napríklad znefunkčnenia prečerpávacích šácht, pretože v opačnom prípade
by mohli nastať veľké ekonomické škody pre prevádzkovateľa. Napriek tomu vznikajú situácie, ktoré
nedokáže Tavos a.s. odstrániť dostatočne rýchlo a ktoré spôsobujú šírenie zápachu. V princípe ide
vždy o upchatie „prečerpávačiek“ a stáva sa, že odstraňovanie poruchy trvá aj niekoľko dní. Treba
povedať, že tieto situácie majú na svedomí nezodpovední spoluobčania, ktorí do splaškovej
kanalizácie hádžu aj to, čo tam nepatrí. Avšak aj pri štandardnej prevádzke sa šírenie zápachu na
niektorých miestach nedá vylúčiť. S týmto javom sa Tavos a.s. aj napriek upozorneniam zo strany
obce zjavne nevie vysporiadať. Obec sa snaží Tavos a.s. primäť k riešeniu tohto problému. 3.Zakázať
parkovanie na chodníkoch. Je pravdou, že parkovanie v obci je veľkým problémom, a to najmä pre
zvyšujúci sa počet áut. Je častým javom, že šoféri parkujú na chodníkoch a obmedzujú pohyb
chodcov, čo je protizákonné konanie, a to aj napriek tomu, že pri dobrej vôli by to robiť nemuseli. Obec
žiaľ nemá kompetenciu pokutovať majiteľov nesprávne zaparkovaných vozidiel, tu má len polícia
alebo obecná polícia. Zostáva jej len spolupracovať so štátnou políciou na zlepšení tohto stavu a
pôsobiť na uvedomelosť šoférov a majiteľov vozidiel. 4. Zvýšenie miery separácie odpadu. Kultúrnosť
spoločnosti sa dá merať aj tým, akým spôsobom narába s odpadmi, ktoré produkuje.
V najvyspelejších krajinách je aj najvyššia miera separácie odpadov. Separácia by mala okrem
aspektu ochrany prírody a prírodných zdrojov prinášať – najmä po aktuálnej novele zákona
o odpadoch, aj nemalé úspory obce na odpadovom hospodárstve. Obec preto považuje zvýšenie
miery separácie za jednu z dlhodobých priorít. V najbližších rokoch ju chce podporovať najmä
systematickou osvetou v obci a v školských zariadeniach.
Vážení spoluobčania, po analýze niektorých chronických problémov, ktorých riešenie nie je
jednoduché a vyžaduje si veľa trpezlivosti, by som chcel ukončiť tento príhovor optimistickejšie, a to
pozvánkou na spoločnú obecnú brigádu, ktorá sa uskutoční v Cíferi, Páci a Jarnej v sobotu 18.4.
Chcel by som vás poprosiť, aby ste – tak ako každý rok – prišli aj teraz pomôcť zveľaďovať
a skrášľovať našu obec pri príležitosti Dňa Zeme. Zároveň vám želám príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov.
Maroš Sagan, starosta obce

