Vážení spoluobčania,
Podobne ako obec Cífer oslavovala pred dvoma rokmi 720. výročie, aj Pác v tomto roku oslavuje
významný medzník vo svojich dejinách – výročie prvého známeho písomného svedectva o Páci. Keď v roku
1243 uhorský kráľ Belo IV. daroval bratislavskému mešťanovi Wochovi za pomoc v boji proti Tatárom územie
dnešnej obce Pác nazývané terra Pachv, spísal o tom listinu, ktorá dnes predstavuje najstaršiu zachovanú
písomnú zmienku o Páci. Odvtedy uplynulo 770 rokov. Kráľ Belo IV. ani mešťan Woch si určite
neuvedomovali, že na tomto mieste bola civilizácia vysokej úrovne prítomná už 1000 rokov pred nimi, a to v
podobe rímskej vojenskej stanice. A Rimania netušili, že na poliach za mlynom hospodárili ľudia už minimálne
5000 rokov pred nimi, teda v mladšej dobe kamennej, z ktorej pochádzajú najstaršie archeologické nálezy na
Páci.
Je to tak. Pác je malá obec s veľkou históriou! Spomedzi troch častí obce Cífer má Pác najbohatšie
praveké, staroveké i stredoveké náleziská a stojí v nej najstaršia stavba nielen Cífera, ale aj širokého okolia –
stredoveký kostol sv. Petra a Pavla. Žírne polia v blízkosti potoka Gidra sa museli ľuďom vždy páčiť, keď tam
po tisícročia žili a hospodárili. Nové národy striedali staré a po stovkách generácií Germánov, Rimanov
a Slovanov prišla tá naša, dnešná. Ako mnohé iné, aj ona zdedila tento krásny kus zeme nielen preto, aby tu
prežívala, ale aj preto, aby ho uchránila a zveľadila. Uchránila nie pred dobyvateľmi, ale pred nami samými
a našimi zlými rozhodnutiami. Zveľadila poctivou prácou, vkusnou architektúrou, ochranou pamiatok, krajiny
a prírody.
Od roku 1974 je Pác súčasťou obce Cífer. Verím, že vzájomné spolužitie Pácanov a Cíferčanov spolu s
Gocnoganmi (prepáčte mi ten nespisovný výraz, ale priliehavejší neexistuje) prináša všetkým spoločne úžitok.
Úžitok nielen v podobe budovanej infraštruktúry ale aj v kultúrnom, spoločenskom či športovom živote. Pod
väčšou strechou sa dá urobiť viac ako pod malou, no zároveň sa môže ľahko zanedbať to, čo práve nemáme na
očiach. Preto musíme a budeme dbať aj na to, aby tie časti obce, ktoré sú geograficky na okraji, neboli aj na
okraji nášho záujmu. V mene celého vedenia obce prajem Pácu, aby aj naďalej prekvital a ešte dlho zostala
nádherným miestom pre život. Želám jej a jej obyvateľom, dnešným i budúcim, veľa šťastia a dobrých
rozhodnutí na ceste históriou.
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