Vážení spoluobčania,
Čas letných mesiacov je pre väčšinu z nás spojený s dovolenkou a odpočinkom, no zároveň je
to aj najvhodnejšie obdobie pre práce vonku, ako pre poľnohospodárov tak pre stavbárov. Aj z tohto
dôvodu obecný úrad rozbieha počas leta viaceré väčšie akcie. Najvýznamnejšou z nich je revitalizácia
centra, ktorá už podstatne vstúpila do života obce. Samozrejme stavba takýchtorozmerov prináša
obmedzenia pre občanov, a to predovšetkým v okolí kostola a Domu pokojnej staroby. Chcel by som
poprosiť všetkých tých, ktorých sa revitalizácia bytostne dotýka, o trpezlivosť a zhovievavosť. Robím
to s tým vedomím, že v prvej polovici augusta by mohla byť úplne dokončená pokládka dlažby pri
kostole, do konca augusta by mali byť hotové spevnené plochy pri škole a v priebehu septembra aj
námestie a okolie obecného úradu. V októbri a novembri sa zrealizuje chodník od požiarnej zbrojnice
po školu a úprava zelene v celej zóne. Verím, že na nepríjemnosti spojené so stavbou rýchlo
zabudneme aj vďaka tomu, že zrekonštruované priestory poskytnú obyvateľom omnoho väčší
komfort, ako tomu bolo doteraz.
Okrem revitalizácie rozbiehame aj celý rad menších prác, ktoré prinesú podstatné pozitíva
pre občanov. Ide predovšetkým o rekonštrukciu jarkov na križovatke ulíc Palárikovej
a M.Sch.Trnavského, oplotenie a rozšírenie detského ihriska v Cíferi, oplotenie cintorína na Páci,
odstránenie náletových drevín a vyčistenie jeho areálu, oprava strechy a sanácia statiky na budove
bývalej škôlky na Páci, výmena krytiny na zdravotnom stredisku v Cíferi,oprava strechy na obecnom
úrade v Cíferi, vybudovanie spevnenej cesty od kríža na konci Moyzesovej ulice po ulicu Palárikovu,
vybudovanie záchytných parkovísk na ul.Pavetitša a Štadiónovej ulici.
Ako sa však hovorí, „nielen chlebom je človek živý“,preto sa snažíme rozvíjať aj kultúru.
V nedeľu 10. júla sme spolu s malou delegáciou Cíferčanov navštívili našu spriatelenú obec Zillingtal
a pozvali sme jej obyvateľov na spoločnú oslavu 125. výročia narodenia Msgr. Ľudovíta Pavetitša,
ktorý z Zillingtalu pochádzal. Spomienková udalosť sa uskutoční v Cíferi dňa 3. septembra od 10.00,
pričom na programe bude ako tradične návšteva cintorína, spoločná svätá omša a posedenie
v kultúrnom dome s vystúpeniami umelcov z Tamburice, zillingtálskej dychovky a cíferskej hudobnej
skupiny Lux. Koncom septembra sa uskutočnia už dlhšie chystané oslavy 720. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci s bohatým trojdňovým programom, počas ktorých nás navštívia obyvatelia
družobnej obce Prellenkirchen. Zároveň by som chcel informovať o jednom malom krôčiku, ktorý sa
nám podarilo urobiť na poli kultúry. Na základe rokovaní medzi obcou Cífer, ZŠ Cífer a ZUŠ Voderady
sa od začiatku školského roku 2011/2012 otvorí na ZŠ Cífer malá pobočka ZUŠ Voderady so
zameraním na výučbu hry na hudobné nástroje. Bližšie informácie pre záujemcov budú k dispozícii od
začiatku školského roka na ZŠ Cífer.
Vážení spoluobčania, prajem vám pekný zvyšok leta a príjemné prežitie dovoleniek, ktoré
vám umožní načerpať dostatok síl do ďalších mesiacov.

