Vážení spoluobčania,
Tohtoročné leto je za nami a dnes môžeme konštatovať, že preň bolo typické extrémne počasie. Na jednej strane sme si užili zopár
typických horúcich dní, na druhej daždivé počasie a niekoľko prudkých búrok. Dve z týchto búrok dokonca spôsobili v našej obci povodne
väčšieho rozsahu. Po desiatich rokoch znovu „ožil“ takzvaný suchý potok, ktorý prechádza obcou od železnice, okolo nového cintorína až po
bývalú čističku odpadových vôd. Počas prvej povodne sa voda dostala až do rolí pri novom cintoríne, pričom voda poškodila záhrady
a pivnice rodinných domov. Počas druhej povodne našťastie hasiči dokázali vodu zastaviť pred železnicou, kde vytvorila na roliach veľké
jazero. Okrem tejto časti obce boli zaplavené aj ulice, ktoré majú s prudkými zrážkami problémy pravidelne, predovšetkým Štadiónová,
Palárikova a Záhradná ulica, ale aj miesta, kde sa podobné javy nevyskytujú, napríklad miestna časť Pác. Príčiny povodní sú známe. Po prvé,
množstvo zrážkovej vody počas oboch búrok bolo príliš veľké, aby ju bežné odvodňovacie systémy, alebo polia – keďže suchý potok naplnila
voda stekajúca z polí – dokázali vziať. Počas prvej búrky spadlo 82 mm zrážok a počas druhej 91 mm, čo je jedna sedmina a jedna šestina z
celkového ročného úhrnu zrážok v Cíferi, ktorý činí v priemere 560 mm. Po druhé, obec stále nie je na tieto javy pripravená, keďže nemá
dobudovaný dostatočný systém na zachytávanie, odvádzanie a vsakovanie dažďových vôd. V posledných rokoch obec riešila predovšetkým
najvypuklejšie problémy ulíc s prívalovými vodami. Okrem jarkov na rôznych miestach vybudovala odvodnenie v Palárikovej ulici,
v Záhradnej ulici a na Štadiónovej ulici, teda v tých uliciach, ktoré boli pravidelne vytápané. Vzhľadom na to, že nejde o ucelený systém
dažďovej kanalizácie, ale len o lokálne a teda pre obec finančne únosné riešenia, na všetkých troch uliciach táto dažďová kanalizácia
pomohla, no veľké prívalové dažde podobné tým posledným nedokáže úplne zvládnuť. Preto bude musieť byť doplnená o ďalšie úpravy,
napríklad dodatočne jarky na vsakovanie a odvádzanie vody. Čo sa týka takzvaného Suchého potoka, obec od roku 2011 investovala
približne 70 000€ do projektu rekonštrukcie suchého potoka a výstavby poldra nad Cíferom. Jeho realizácia by mala uchrániť obec aj od
niekoľkonásobne väčších povodní, ako boli tie tohtoročné. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu, zazmluvnili sme množstvo
pozemkov, dvakrát sme podali žiadosť o finančné prostriedky z eurofondov na realizáciu projektu, no ani raz nám neboli pridelené. Okrem
toho sme trikrát žiadali na rovnaký účel aj prostriedky z Envirofondu, žiaľ neúspešne. Koncom roku 2016, prípadne začiatkom roku 2017 má
byť vypísaná nová eurofondová výzva na protipovodňové opatrenia, na ktorú obec samozrejme zareaguje a podá žiadosť. Verím, že
tentokrát budeme úspešní... Samozrejme je oprávnené pýtať sa, čo bude obec v tejto sfére robiť dovtedy, kým na tento projekt nezíska
externé zdroje. Realizovať ho z vlastných zdrojov nedokážeme, keďže ide o rozpočet okolo 1,5 milióna eur. Podobne ako pri iných veľkých
rozbehnutých projektoch s podobným rozpočtom, teda dokončení obecného vodovodu a výstavby športovej haly, sa musíme spoľahnúť na
štátne alebo európske peniaze, pričom obec ich môže len spolufinancovať. Čo však môže obec urobiť – spolu s majiteľmi záhrad
a pozemkov, cez ktoré potok prechádza, je pokúsiť sa aspoň provizórne spriechodniť potok v celej jeho dĺžke. V súčasnosti vode v pretekaní
bránia v jeho hornej časti rôzne prekážky v záhradách a v jeho dolnej časti spevnené plochy pri bytovke, nefunkčný priepust na Trnavskej
ulici a plochy v areáli hydinárskych závodov. Čo je najhoršie, na niektorých miestach, kadiaľ koryto prechádza, sú pozemky v súkromných
rukách a preto bude záležať na súčinnosti majiteľov, či sa koryto podarí súvisle obnoviť. Za týmto účelom obec zvolá ešte do konca
septembra stretnutie s majiteľmi dotknutých pozemkov a stavebná komisia postupne prejde jednotlivé záhrady a dohodne sa s majiteľmi
na opatreniach. Takto upravené a vyčistené koryto by dokázalo prípadnú prívalovú vlnu postupne odviesť, aj keby úplne nezabránilo jej
vyliatiu do záhrad. Okrem suchého potoka chce obec pokračovať aj v menších úpravách ulíc, ktoré pomôžu rizikové miesta ochrániť pred
vodou.
Vážení spoluobčania, starať sa o bezpečnosť obyvateľov a ich majetku je jednou z hlavných úloh obce, preto obec téme protipovodňových
opatrení venovala v posledných rokoch nemálo energie i peňazí. Každoročné extrémne poveternostné situácie ukazujú, že v nich treba
pokračovať a že najväčší kus roboty je len pred nami. Na záver by som chcel poďakovať všetkým hasičom, či už z nášho dobrovoľného
hasičského zboru, ako aj hasičom z Trnavy a z iných dobrovoľných zborov, ktorí obetavo pomáhali pri oboch povodniach vo veľmi
náročných podmienkach a uchránili tak obec pred omnoho väčšími škodami. Za celú obec im týmto vyslovujem veľké ĎAKUJEM.
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