Vážení spoluobčania,
Hoci v januári a februári tohto roku prevláda typické zimné počasie, ktoré znemožňuje
vonkajšie stavebné či iné aktivity, pracovníci obce sa majú aj v tomto čase čo obracať.
Veľkou skúškou pre nás všetkých boli februárové snehové nádielky a vysporiadanie sa s nimi.
Keďže sme dostali viacero sťažností na neodhrnuté cesty, dovolím si v stručnosti objasniť,
akým spôsobom obec tieto služby zabezpečuje. Hneď na úvod pripomeniem, že za údržbu
štátnej cesty III. triedy vedúcej cez Cífer do Jablonca nie je zodpovedná obec Cífer ale
Trnavský samosprávny kraj, hoci obec v rámci svojich možností odhŕňa aj túto cestu. Na
odhŕňanie snehu z vlastných komunikácií má obec zazmluvneného dodávateľa, ktorý vlastní
traktor s pluhom. Posyp ciest soľou realizuje ten istý dodávateľ prostredníctvom rozmetadla
na posypové materiály, ktoré obec zakúpila za približne 3600€. Obec sa snaží odhŕňanie a
posýpanie vykonávať tak, aby boli primerane účinné, a zároveň, aby sa neúmerne nezvyšovali
náklady na zimnú údržbu. To znamená, že odhŕňame až vtedy, keď je na ceste určitá vrstva
snehu a posýpame vtedy, keď nie je príliš nízka teplota alebo predpoklad ďalšieho sneženia,
ktoré by účinok soli minimalizovali. Zároveň každý posyp predpokladá, že bude nutné cestu
minimálne 2x odhrnúť aby sa odstránila vzniknutá kaša. Jedno odhŕňanie obecných
komunikácií nás stojí od 100 do 150€, jedno posypanie soľou približne 450€ (predtým, ako
sme vlastnili rozmetadlo nás stálo 900€). Výsledkom bolo aj to, že cesty boli viackrát
odhrnuté až do hladka, no boli šmykľavé, pri pozornej jazde však boli zvládnuteľné. Soľ sme
sypali v prípadoch, keď boli cesty už zľadovatené, prípadne vtedy, keď už bolo jasné, že
nebude ďalej snežiť. Počas zimy sa vyskytli aj určité extrémne situácie, ktoré sme zvládli len
s ťažkosťami. Prvou boli záveje, ktoré vám znepríjemňovali život predovšetkým na Páci a na
Háji a ktoré sa napriek odhŕňaniu znovu a znovu obnovovali. Druhou bolo netradične veľké
množstvo snehu, ktorý napadal od 12. do 14. februára a následne sa začal rýchlo topiť. Keď
13.2. správca hlavnej cesty po 2 dňoch posypal komunikáciu soľou, sneh vytvoril na ceste
takmer neprejazdnú hrubú kašovitú vrstvu, ktorú zmizla až v priebehu nasledujúceho dňa. Ten
istý scenár sa zopakoval na obecných komunikáciách o deň neskôr a obec si s ním nakoniec
poradila len s nasadením obecného bágra. V tieto dni sa odhŕňalo takmer nepretržite, no
s takou vrstvou rýchlo sa topiaceho snehu sme si nedokázali poradiť v potrebnom čase a cesty
boli naozaj v kalamitnom stave. Okrem ciest obec začala už v minulom roku aj so zimnou
údržbou chodníkov, ktoré pravidelne aj posýpame drveným kameňom, keďže používanie
posypovej soli by skrátilo životnosť zámkovej dlažby. Údržbu vykonávajú zamestnanci obce
na obecnom malotraktore. A na záver ešte jedna poznámka: veľkým problémom pri odhŕňaní
je prítomnosť vozidiel zaparkovaných v uliciach. Očakávame, že v čase zimnej údržby
nebudú vozidlá odparkované na ulici ale vo dvoroch alebo na vjazdoch do dvorov.
Samozrejme aj odhŕňanie aj posýpanie by sme mohli robiť častejšie, čím by sme
zabezpečili pre občanov väčšie pohodlie, no rozpočet obce je obmedzený a nechceli by sme
dospieť do štádia, že začneme ukrajovať z peňazí určených na investičné akcie na rok 2013,
tak ako sa to stalo v mnohých mestách a obciach na Slovensku. V každom prípade tohtoročná
zima nás aj v tejto oblasti všeličomu naučila a ja verím, že tieto skúsenosti nám pomôžu
vylepšiť systém zimnej údržby v nasledujúcich rokoch. Vážení spoluobčania, po dlhej
a neúprosnej zime všetkým nám spoločne prajem skorý príchod jari a teplých slnečných
lúčov.
Maroš Sagan, starosta obce

