Vážení spoluobčania,
Napriek tomu, že leto je časom odpočinku a prázdnin, vždy sa nájdu témy, ktoré hýbu obcou a stoja za
to, aby boli spomenuté. V prvom rade, leto je ako stvorené nielen pre dovolenku, ale aj pre stavebné práce, ktoré
v júni, júli a v auguste neutíchajú, ba práve naopak, zintenzívňujú sa. Najviditeľnejšie sú v centre obce, kde
došlo k rozšíreniu trhoviska o cca 150 m2, vybudovaniu príjazdu na trhovisko, odkanalizovaniu dažďovej vody z
územia, vydláždeniu priľahlých plôch a osadeniu ochranných kovových stĺpikov. V areáli školy sa zasa začala
úprava chodníkov a krytej terasy na odkladanie bicyklov. Po rekonštrukcii fasády školy sa chce obec sústrediť na
rekonštrukciu priľahlého areálu. Paralelne prebiehali počas celého mája, júna a júla aj opravy miestnych
komunikácií po kanalizácii i opravy rôzne veľkých výtlkov, pričom bolo opravených a zaasfaltovaných približne
300m2 komunikácií. Podobne pokračovali práce na kanalizácii, ktoré sa koncom júla presunuli na Pác, ako aj
dokončovacie práce v okolí štadióna a zberného dvora – realizácia oplotenia štadióna, zavlažovacieho systému
na štadióne a priľahlých plochách, či prípojky vody a kanalizácie do areálu ŠK. Koncom júla začali aj prvé práce
na dlhoočakávanom chodníku na Trnavskej, pričom na august sa predpokladá začiatok výstavby vodovodu na
Bernolákovej a Sokolskej.
Okrem stavebných prác obec žije aj inými aktivitami. Na konci júna sme dôstojne oslávili 770 rokov od
prvej písomnej zmienky o Páci, a to aj vďaka podpore mnohých dobrovoľníkov, sponzorov i organizácií, ktorým
týmto srdečne ďakujem. Na súťažiach v Prešove nás výborne reprezentovali mládežnícke tímy hádzanárov
a futbalistov, k čomu im blahoželám. Oba kluby na august pripravujú zaujímavé turnaje, dúfam, že ich podporí
čo najväčší počet fanúšikov. Jednou z priorít obce je aj podpora práce s deťmi a mládežou. V posledný júlový
týždeň v spolupráci so ZŠ, s farským úradom, ZRPŠ a spoločenstvami Michael a Ciro obec zorganizovala denný
tábor pre cíferské deti. Jeho cieľom bolo poskytnúť deťom možnosť zmysluplného strávenia prázdninového času
a rodičom istotu, že o ich deti bude dobre postarané. Vzhľadom na prejavený záujem by sme chceli organizovať
podobný tábor aj v budúcich rokoch. V júli obec po prvýkrát pridelila dotácie na zabezpečenie záujmovej
činnosti detí a mládeže. Aj takouto formou chceme spoluvytvárať podmienky pre aktivity detí v mimoškolskom
čase, keďže je to jedna z možností, ako ponúknuť mládeži alternatívu voči potulkám po uliciach a vandalizmu.
Leto je aj sezónou kosenia trávy v záhradách, predzáhradkách a na pouličných priestranstvách. Obec
zabezpečuje kosenie a údržbu verejných priestranstiev už dlhé roky, počas ktorých sa vyprofilovali určité
zásady, medzi ktorými je najmä tá, že údržbu priestranstva pred nehnuteľnosťou až po miestnu komunikáciu
vykonáva vlastník nehnuteľnosti, a to tak v zime ako aj v lete. Obec sa stará o tie priestranstvá, ktoré nespadajú
do tejto kategórie, predovšetkým popri hlavných cestách, alebo o zelené pásy pred opustenými nehnuteľnosťami.
Veľká väčšina obyvateľov tento úzus akceptuje a o zelené pásy sa vzorne stará, avšak v poslednej dobe
pribúdajú vlastníci, ktorí ho ignorujú. Neudržiavané priestory následne pôsobia odpudzujúco a narúšajú celkový
vzhľad ulice. Preto obec bude v najbližšej dobe vyzývať vlastníkov takýchto nehnuteľností na nápravu a zároveň
zavádza možnosť objednať si na kosenie týchto priestranstiev pracovníka obecného úradu. Poplatok za 1 hodinu
kosenia je stanovený na 7€, v čom je zahrnutá práca, pohonné hmoty a náradie. To znamená za kosenie
priemerne veľkého zeleného pásu, ktoré zaberie približne štvrťhodinu, zaplatíte 1,75€. Objednať si kosenie
a zaplatiť zaň budete môcť na obecnom úrade. Verím, že tieto opatrenia uľahčia niektorým obyvateľom údržbu
priestranstiev pred domami a prispejú k skrášleniu našej obce počas letnej sezóny.
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