Vážení spoluobčania,
V jarných mesiacoch tohto roku sa život v obci rozbehol vo vysokom tempe.
V investičnej oblasti sa obec sústreďuje na dokončovacie práce protipovodňových opatrení
a vodovodu, na budovanie kratších úsekov chodníkov na ulici Sokolskej a Kaplnskej
spojených s vybudovaním parkovísk na zákazku, ako i na niekoľko ďalších zákaziek v rámci
stavebnej podnikateľskej činnosti. Pokračuje sa s postupnou rekonštrukciou ohradného múru
na starom cintoríne a s rekonštrukciou bývalej materskej školy na Páci na nový dom kultúry.
Zároveň sa zbúrali všetky objekty bývalej internátnej školy v starom zbernom dvore, čím
sa začala príprava na novú obytnú zónu Potočná, na Trnavskej ulici sa začalo s výstavbou
nájomného bytového domu. V najbližšom čase sa práce sústredia na oplotenie starého
cintorína a parkovisko z Vendelínskej ulice, riešenie odvodnenia parkovísk a chodníkov pri
pošte a ďalšie práce v centre obce. V letných mesiacoch by sa stavebné kapacity mali
presunúť do areálu školy a na ulicu Štadiónovú a Mlynskú, kde sa bude budovať chodník.
Spoločenské dianie bolo v máji mimoriadne bohaté na najrôznejšie podujatia – od
stavania mája cez hudobné podujatia, aktivity v knižnici až po šport. Viacerými z nich sme si
pripomenuli významné udalosti a osobnosti. Okrem kladenia vencov na poctu obetiam druhej
svetovej vojny, sme si uctili osobnosti celoslovenského významu – Mikuláša Schneidera
Trnavského, jedného z najväčších slovenských hudobných skladateľov s vrelým vzťahom k
Cíferu, Ladislava Kupkoviča, nášho rodáka a významného súčasného slovenského skladateľa,
či M. R. Štefánika, spoluzakladateľa slovenskej štátnosti. Každý z nich dokázal svoj talent
zúžitkovať pre dobro spoločnosti, preto si zaslúžia náš obdiv a vďaku. No najviac úcty patrí
v máji všetkým matkám, ktorých sviatok sme oslávili v dome kultúry v Cíferi dňa 11. mája.
Ony sú najväčšími osobnosťami života každého z nás, preto chcem aj v tomto príhovore
zapriať všetko dobré našim matkám a úprimne povedať: cíferské mamy, ďakujeme!
Maroš Sagan, starosta obce Cífer

