Vážení spoluobčania,
Leto sa pomaly končí a so septembrom a októbrom prichádza čas hodov a spoločenských
akcií. Okrem už medializovaných osláv výročia narodenia Msgr. Ľudovíta Pavetitša a osláv 720.
výročia prvej dochovanej zmienky o Cíferi, počas ktorých nás budú sprevádzať hostia z našich
družobných obcí Zillingtal a Prellenkirchen, sa v piatok 16.9. uskutoční aj stretnutie so zástupcami
nórskych obcí, ktorých v Cíferi na poldňovej návšteve privítajú poslanci nášho obecného
zastupiteľstva. Zároveň sa v tomto období organizujú aj viaceré stretnutia s občanmi, či už ohľadom
kultúry, odpadového hospodárstva, či problémov miestnych častí, na ktorých obyvatelia obce môžu
vyjadriť svoj názor a tak aktívne ovplyvňovať dianie v obci.
Najviditeľnejšou aktivitou obce je samozrejme rekonštrukcia centra. Zatiaľ prebieha podľa
plánu, takže do hodových slávností by mali byť takmer ukončené práce v okolí kostola, obecného
úradu aj školy. Pri stavebných prácach často narážame na problémy, ktoré stavebná dokumentácia
nedostatočne predvídala a sme nútení ich takpovediac za pochodu riešiť. Na tomto mieste by som
však chcel zdôrazniť, že možnosti zmeny pôvodného projektu sú obmedzené najmä preto, lebo
eurofondové dotácie vyžadujú striktné rešpektovanie schválených rozpočtov a dokumentácie
a v prípade ich nedodržania hrozí strata značnej časti pridelených finančných prostriedkov. Napriek
tomu sme sa rozhodli uskutočniť viacero zmien, predovšetkým v okolí kostola, ktoré sme považovali
za nevyhnutné a ktoré sa dajú hodnoverne zdôvodniť. Popri revitalizácii obec pokračuje v rámci
svojich možností aj v ďalších menších stavbách, o ktorých som informoval v minulom čísle Cíferpresu.
Rád by som vyzdvihol iniciatívu niektorých spoluobčanov, ktorí sa pustili v spolupráci s obcou do
obnovy našich ďalších pamiatok, konkrétne kaplnky zasvätenej sv. Jánovi Nepomuckému na
Kaplnskej ceste ako aj kríža nachádzajúceho sa na tej istej ceste v smere na Kaplnu. O týchto
projektoch vás budeme ďalej priebežne informovať.
Na záver môjho príhovoru by som vás rád poprosil o finančnú podporu dvoch zbierok. Prvou
je verejná zbierka, ktorú obecný úrad vyhlási od 1.9.2011 na obnovu kostola na Páci prebiehajúcu
vďaka obetavosti miestnych obyvateľov. Ide o našu najvýznamnejšiu kultúrnu pamiatku a jeden
z architektonických i historických skvostov Cífera. Preto si myslím, že by jej oprava mala ležať na srdci
všetkým občanom a priaznivcom Cífera, rodákom a lokálpatriotom, bez rozdielu bydliska. Druhou je
zbierka organizovaná Saleziánmi Don Bosca na pomoc ľuďom postihnutým hladomorom vo
východnej Afrike, o ktorú nás listom požiadala Slovenská provincia Saleziánov. Viac informácií
o oboch zbierkach nájdete v tomto čísle Cíferpresu. Vážení spoluobčania, pevne verím, že tak ako
dokážeme zveľaďovať naše domy a záhrady, dokážeme myslieť aj na verejný záujem, na vzhľad našej
obce a na pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Vopred vám ďakujem za podporu a prajem vám
všetko dobré do najbližšich mesiacov.

