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Výsledky volieb a predstavenie
poslancov obecného zastupiteľstva
Klub dôchodcov v Cíferi
a jeho bohaté aktivity
Bilancia ŠK Cífer
po jesennej časti
sezóny

Cíferský fotoobjektív 2018 na tému

Laborde Katarína, Čakanie na vodníka, 1. miesto

Cífer a voda

Jankovičová Petronela, Zaslepenosť krásy, 2. miesto

Puchoň Timotej, Lom svetla nad stavom, 3. miesto
Augustínová Ivana, Malá nočná búrka

Kuvik Jakub, Potok pri západe
Schmidtová Róberta, Večera na vode

Šarmír Peter,
Kostol

Vavrinkovičová Eva, Voda išla širinu, marinu
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Tohtoročná jeseň je výnimočná významnými výročiami spojenými s číslom 18, predovšetkým so stým výročím ukončenia
prvej svetovej vojny a vzniku našej prvej republiky, ale aj so
začiatkom nového funkčného obdobia vedenia obce. Dňa 10.
novembra sa konali komunálne voľby – ich presné výsledky
prinášame na ďalších stránkach novín – z ktorých vzišli noví
poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce. Vo štvrtok
29. 12. 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, na ktorom všetci zvolení poslanci i starosta zložili sľub
a odštartovali tak nové štvorročné volebné obdobie. Pri tejto
príležitosti by som chcel poďakovať predchádzajúcemu zastupiteľstvu za desiatky zasadnutí, stovky prerokovaných materiálov a za konštruktívnu prácu v prospech obce. Bez jeho
podpory by sa ani zďaleka nepodarilo dosiahnuť tie výsledky,
ktoré sme dosiahli. Zároveň chcem zapriať novému zastupiteľstvu veľa elánu, ako aj mnoho dobrých rozhodnutí.
Ja ako starosta sa budem snažiť viesť obec s rovnakým
odhodlaním ako doteraz. Začínam už tretie funkčné obdobie, no uvedomujem si, ako dôležité je zachovať si odstup
od „funkcie“ a pristupovať k nej so skromnosťou. Znamená
to vedieť počúvať a prijať aj názory a kritiku tých, ktorí so
mnou nesúhlasia. Znamená to byť vždy otvorený ľuďom, byť
tu pre nich a mať k nim blízko. No takisto byť spravodlivý,
aj keď je to nepríjemné, uplatňovať pravidlá na všetkých
rovnako, aj keď to niekoho „naštve“, byť poctivý, dôsledný
a robiť svoju prácu s plným nasadením, hoci je to únavné.
O takýto prístup sa budem snažiť aj ďalšie štyri roky. Verím,
že spoločne so zastupiteľstvom sa nám v najbližších rokoch
podarí posunúť našu obec znovu o kus ďalej.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi zapriať vám radostné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich rodín a šťastný
nový rok. Zároveň vás pozývam na vianočné trhy a ďalšie
kultúrno-spoločenské podujatia našej obce v najbližšom
období. 
Maroš Sagan,
starosta obce

Kultúrna komisia pri OZ
v Cíferi oznamuje, že
obecné zastupiteľstvo
na svojom 10. riadnom
zasadnutí
dňa 25. 10. 2018
schválilo rok 2019 v Cíferi
ako rok Jozefa Bernadiča.

Ospravedlnenie redakcie
Cíferských novín
V Cíferských novinách č. 4 / 2018 sme na strane 3 v článku
„Kultúrno-spoločenská retrospektíva“ nesprávne uviedli tematiku výstavy na kúpalisku Pác aj meno vystavovateľa. Správne
malo byť uvedené: „Pán Miro Horník predviedol záujemcom
ukážky zbraní a vysielačov z druhej svetovej vojny,...“ Za chyby
sa ospravedlňujeme! 
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Výsledky volieb OSO 2018
Miestna volebná komisia v Cíferi
vyhlasuje výsledky volieb v obci Cífer vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov – 1
Počet volebných okrskov – 4
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku – 4
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov – 3 557
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní – 1 193
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku – 1 190

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva – 1 167
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť – 11
Počet zvolených poslancov – 11
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce – 983
Účasť v % – 33,54 %

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Por.
číslo

Meno a priezvisko kandidáta

Počet
platných
hlasov

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

1

Dušan Caja

Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia

590

2

Pavel Kovačócy, Doc., Dr., Ing.

Nezávislý kandidát

560

3

Adriana Krupová, PhDr.

Nezávislá kandidátka

536

4

Pavol Sagan, PaedDr.

Nezávislý kandidát

515

5

Jana Bachratá, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia

495

6

Tomáš Bacigál, Doc., Ing., PhD.

Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia

477

7

Gabriela Pešková, Mgr.

Nezávislá kandidátka

472

8

Mária Olšová, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia

412

9

Ján Gašpárek, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia

399

10

Miloš Šarmír

Nezávislý kandidát

372

11

Iveta Puchoňová

Nezávislá kandidátka

329

Počet zvolených žien: 5
Počet zvolených mužov: 6
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov:

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát

Počet
platných
hlasov

1

Igor Krutý, Ing.

Nezávislý kandidát

312

2

Ľuboš Zlatohlávek

Nezávislý kandidát

303

3

Ladislav Vavrinkovič

Nezávislý kandidát

298

4

Gabriela Čechovičová

SMER - sociálna demokracia

242

5

Iveta Chmurová

Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

237

6

Róberta Schmidtová, Bc.

Nezávislá kandidátka

201

7

Hildegarda Lanáková, PaedDr.

SMER - sociálna demokracia

189

8

Ľubica Slováková, Ing.

SMER - sociálna demokracia

183

9

František Krajčovič

Nezávislý kandidát

169

10

Margita Ivančíková

Nezávislý kandidát

162

11

Romana Hunková

SMER - sociálna demokracia

141

Por.
číslo

(pokračovanie na str. 3)
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Za starostu obce Cífer bol zvolený:
Por.
číslo
1

Počet
platných
hlasov
983

Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá
kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát

Meno a priezvisko kandidáta

Nezávislý kandidát

Maroš Sagan, Mgr., PhD.

27,64 %

Výsledky volieb v obci Cífer vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
Cífer

Pác

Jarná

Spolu

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov

3107

306

144

3557

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

998

136

59

1193

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

995

136

59

1190

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva

974

135

58

1167

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

811

122

50

983

Účasť na voľbách

Por.
číslo

Cífer

Pác

Jarná

Spolu

32,12 %

44,44 %

40,97 %

33,54 %

Meno a priezvisko kandidáta

1

Dušan Caja

2
3
4

Pavel Kovačócy, Doc., Dr., Ing.
Adriana Krupová, PhDr.
Pavol Sagan, PaedDr.

5

Jana Bachratá, Mgr.

7

Tomáš Bacigál, Doc., Ing.,
PhD.
Gabriela Pešková, Mgr.

8

Mária Olšová, Mgr.

9

Ján Gašpárek, Mgr.

10
11
12
13
14
15

Miloš Šarmír
Iveta Puchoňová
Igor Krutý, Ing.
Ľuboš Zlatohlávek
Ladislav Vavrinkovič
Gabriela Čechovičová

16

Iveta Chmurová

17
18
19
20
21
22
23
24

Róberta Schmidtová, Bc.
Hildegarda Lanáková, PaedDr.
Ľubica Slováková, Ing.
František Krajčovič
Margita Ivančíková
Romana Hunková
Viera Šmičková
Anna Čuklovičová

6

Politická strana, politické hnutie
alebo koalícia, ktorá kandidáta
navrhla alebo nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie,
SPOLU - občianska demokracia
Nezávislý kandidát
Nezávislá kandidátka
Nezávislý kandidát
Kresťanskodemokratické hnutie,
SPOLU - občianska demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie,
SPOLU - občianska demokracia
Nezávislá kandidátka
Kresťanskodemokratické hnutie,
SPOLU - občianska demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie,
SPOLU - občianska demokracia
Nezávislý kandidát
Nezávislá kandidátka
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
SMER - sociálna demokracia
Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
Nezávislá kandidátka
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
Nezávislý kandidát
Nezávislý kandidát
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia
SMER - sociálna demokracia

Počet platných hlasov

Počet
platných
hlasov spolu

%

Cífer

Pác

Jarná

526

42

22

590

16,59

530
487
456

11
27
33

19
22
26

560
536
515

15,74
15,07
14,48

437

27

31

495

13,92

409

18

50

477

13,41

416

35

21

472

13,27

384

15

13

412

11,58

359

23

17

399

11,22

342
302
294
229
277
216

19
12
12
59
9
11

11
15
6
15
12
15

372
329
312
303
298
242

10,46
9,25
8,78
8,52
8,38
6,80

220

7

10

237

6,66

183
167
169
120
77
133
120
113

13
19
12
41
80
5
6
8

5
3
2
8
5
3
4
2

201
189
183
169
162
141
130
123

5,65
5,31
5,14
4,75
4,55
3,96
3,65
3,46
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Predstavenie novozvolených poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Cífer
 Doc. Ing. Tomáš BACIGÁL, PhD. (38), Jarná 115
Študoval na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde 15 rokov aj učí.
Akademickú kvalifikáciu získal v odbore Aplikovaná matematika,
venuje sa štatistickej analýze údajov, vo voľnom čase turistike.
S manželkou Katkou má 2 malé deti, v m.č. Jarná bývajú dva roky.
„Do Jarnej som sa vrátil, pretože v nej mám korene, ale aj preto, lebo
v meste mi chýbal každodenný kontakt s prírodou. Ako poslanec
chcem zastupovať nielen záujmy obyvateľov miestnej časti Jarná
(sprostredkovať aktuálne informácie a tlmočiť problémy), ale podporovať aj všetky iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj obce
Cífer, jej životného prostredia a vzťahov medzi ľuďmi.“
 Mgr. Jana BACHRATÁ (37), Východná 54
Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako právnička pre Slovenskú
obchodnú inšpekciu v oblasti ochrany spotrebiteľa, neskôr pre
Slovenské elektrárne, a.s. so zameraním na pracovné právo, vrátane kolektívneho vyjednávania s odborovými organizáciami. Momentálne je na rodičovskej dovolenke s tretím dieťaťom. Ovláda
anglický a nemecký jazyk. Dlhodobo sa aktívne zaujíma o život
v obci a posledných osem rokov pôsobila ako poslankyňa obecného
zastupiteľstva a členka sociálnej komisie. Je vydatá, s manželom
Rastislavom má tri deti. „Pred štyrmi rokmi som si želala, aby Cífer
nebol pre svojich obyvateľov len miestom, kam chodia prenocovať,
ale aby ponúkal dostatok príležitostí pre aktívny oddych pre všetky
vekové kategórie a samozrejme postačujúcu občiansku vybavenosť.
Napriek tomu, že sa v týchto oblastiach v uplynulom volebnom období
urobilo veľa, myslím si, že aktuálny vývoj v obci kladie na nové zastupiteľstvo ďalšie nároky na zabezpečenie kvalitnej infraštruktúry, ktorá
bude dostatočne reagovať na neustále rastúcu demografickú krivku.
Osobitne mám na mysli sféru školstva a občiansku vybavenosť Cífera
a jeho miestnych častí.”
 Dušan CAJA (29), Čulenova 40
Študoval na Gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti pracuje
ako pedagogický zamestnanec. Je poslancom obecného zastupiteľstva, je členom kultúrnej komisie a sociálnej komisie a tiež je
členom dozornej rady obecnej spoločnosti Služby Cífer s.r.o. Zaujíma sa o históriu Cífera, publikuje články v Cíferských novinách,
je spoluautorom publikácie Cífer na historických fotografiách
a redakčne pripravoval ďalšie publikácie o histórii obce. Spieva
v Cíferskom speváckom zbore. Ako člen OZ Spolok priateľov hudby
v Cíferi sa podieľa na organizovaní koncertov Cíferskej hudobnej
jari a Jesenného cyklu koncertov. V roku 2011 stál pri základoch
Cíferského ochotníckeho divadla, ktorého je členom. „V spoločnom
volebnom programe sme si vytýčili priority, ktorými sa (v prípade zvolenia) chceme zaoberať v obecnom zastupiteľstve najbližšie štyri roky.
Verím, že sa nám spoločne podarí skvalitniť život občanom. Okrem
toho sa chcem aj naďalej angažovať v oblasti kultúry.“
Mgr. Ján GAŠPÁREK (41), Čulenova 57
Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geografia - kartografia. Už takmer 10 rokov podniká
v tejto oblasti, venuje sa tvorbe digitálnych máp a vývoju softvéru.
Zo svojej profesie dokonale pozná prostredie miest a obcí, hlavne
z pohľadu územného plánovania, správy majetku, katastra a daní.
Je poslancom obecného zastupiteľstva a zástupcom starostu obce.
Pre obec Cífer vytvoril a prevádzkuje mapový portál prístupný cez
web stránku obce Cífer, kde je možné pracovať s údajmi z katastra
a ďalšími mapami a dátami. S manželkou Miriam majú päť detí.
Vo voľnom čase sa venuje najmä športu, futbalu a turistike. Niekoľko rokov aktívne trénoval futbalovú mládež v ŠK Cífer. „Podľa
mňa to ako Cífer vyzerá a ako sa v ňom žije resp. bude žiť, závisí predo-

Foto: archív OcÚ

všetkým od ľudí, ktorí v ňom bývajú, od ich postoja k životu a svojmu
okoliu. Chcem byť pozitívny príklad toho, že sa dá byť slušný, byť aktívny vo verejnom živote a chcem venovať kus zo svojich schopností,
vedomostí a skúseností životu v obci a ľuďom okolo seba.“

 Doc. Dr. lng. Pavel KOVAČÓCY (51), Štadiónova 4
Vyštudoval Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej
univerzity so sídlom v Trnave. Na fakulte neskôr získal doktorát,
docentúru a pracuje tam dodnes ako vedúci Katedry zvárania a zlievarenstva. Venuje sa hlavne technologickým aplikáciám laserov. Je
dlhoročnou oporou cíferských šachistov. Vo voľnom čase sa tiež
venuje cykloturistike a hudbe. S manželkou Marcelou vychovávajú
dve deti. „Rád by som bol nápomocný pri riešení technických záležitostí investičných projektov v obci. Svoje aktivity by som tiež chcel
sústrediť do oblasti ochrany životného prostredia – konkrétne odpadového hospodárstva, bezpečnosti ale aj osvety a informovanosti
občanov v rôznych oblastiach, napríklad aj v zdravotníctve.“
 PhDr. Adriana KRUPOVÁ (52), Fándlyho 10
Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Trnave, v rámci postgraduálneho štúdia sa aktuálne venuje odboru podnikový manažment na
Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Takmer 25 rokov pracuje
v akademickom prostredí, v súčasnosti ako riaditeľka kancelárie
rektora univerzity a koordinátorka pre kvalitu Trnavskej univerzity
v Trnave. Má dlhoročné manažérske skúsenosti, od riadenia centrálnej administratívy, organizovania akademických ceremónií, kultúrno-spoločenských podujatí, riadenia projektov, až po implementáciu systému riadenia kvality v inštitúcii. Zároveň vyučuje etiketu
a diplomatický protokol. Aktívne ovláda anglický a ruský jazyk. Zaujíma sa o život v našej obci, v ktorej žila od detstva, ostatné štyri
roky bola poslankyňou obecného zastupiteľstva a predsedníčkou
kultúrnej komisie. „Chcela by som byť i naďalej nápomocná pri rozhodnutiach obecného zastupiteľstva, ktoré rozvíjajú našu peknú obec,
najmä v oblastiach vzdelávania a kultúry, ktoré sú mi najbližšie.“
 Mgr. Mária OLŠOVÁ (36), Čulenova 45
Vyštudovala Obchodnú akadémiu so zameraním na účtovníctvo
a ekonomiku. Po jej skončení sa zamestnala v neziskovej organizácii,
ktorá pomáha ľuďom a rodinám v núdzi, bezdomovcom, poskytuje
opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom priamo v ich
domácnosti. V tejto organizácii pracovala takmer 11 rokov. Popri
práci vyštudovala magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v odbore sociálna práca. Ďalším jej zamestnaním bola práca projektovej manažérky európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. „Keďže som od vás v komunálnych voľbách dostala dostatočnú podporu a bola zvolená za poslankyňu obecného zastupiteľstva, chcela by
(pokračovanie na str. 6)
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som predkladať vaše návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie života
v obci a pomáhať zmierňovať problémy všetkých spoluobčanov. Mojou
hlavnou prioritou je sociálna oblasť, v ktorej mám bohaté skúsenosti
a chcela by som svojimi skúsenosťami prispieť k zlepšeniu života našich
seniorov, chorých, opustených, sociálne a zdravotne znevýhodnených,
rodinám v núdzi a pomôcť im k dôstojnejšiemu a plnohodnotnejšiemu
životu. Osobitne by som sa chcela venovať aj obnove opatrovateľskej
služby v domácnosti v rámci našej obce a prispieť k vytvoreniu centra
sociálneho poradenstva. Chcela by som vás poprosiť o spoluprácu
a vzájomnú pomoc pri vytváraní lepšieho, plnohodnotnejšieho a kvalitnejšieho života v našej obci prostredníctvom vašich návrhov, podnetov
a pripomienok. Ďakujem za vašu dôveru a podporu.“

ty. ,,Som šťastná, že som si s rodinou pred rokmi pre náš ďalší život
vybrala práve Cífer. Telom i dušou sa cítim byť „Cíferanka“ a som na to
hrdá. Cífer mi otvoril svoje brány dokorán v oblasti, v ktorej sa chcem
realizovať. Či už pri moderovaní na rôznych podujatiach alebo pri organizácii kultúrno-spoločenských podujatí. Túžim aby tu všetci Cíferčania
mali svoj pravý domov a to aj za hranicou svojho pozemku. Aby popri
práci mali možnosť sa v Cíferi zabaviť, kultúrne vyžiť a oddýchnuť si
na rôznych spoločenských akciách a aby ich nemuseli hľadať v meste.
Budem sa snažiť nesklamať vašu dôveru, ktorú ste mi vo voľbách preukázali, čo si nesmierne vážim a aj naďalej budem pre vás pripravovať
v spolupráci s obecným úradom ďalšie krásne koncerty a akcie pre
všetky vekové skupiny.“

 Ing. Gabriela PEŠKOVÁ (42), Hájska 23
Vyštudovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala ako
IT pracovník na Stredisku informatiky v Bratislave. V roku 2004 sa
s rodinou presťahovala do Cífera a začala učiť na základnej škole,
kde pracuje až do dnešného dňa. „Ako čerstvá obyvateľka ulice
Hájska môžem sledovať stavebný boom v obci priamo pred očami.
Teším sa, že Cífer je pre mnohých atraktívnym miestom na bývanie.
Na druhej strane vnímam aj problémy, ktoré s narastajúcim počtom
obyvateľov vznikajú, ako nedostatočná kapacita v základnej či materskej škole, nedostatočná infraštruktúra, či málo parkovacích miest
v centre obce. Tým, že pracujem v školstve sa odo mňa očakáva, že
budem pôsobiť hlavne v tejto oblasti, a samozrejme som pripravená
priložiť ruku k dielu. No počas svojho dvojročného pôsobenia na obecnom úrade som sa stretávala s občanmi, ktorí sa neraz nečakane ocitli
v ťažkej a zložitej životnej situácii, prichádzali na obecný úrad a prosili
o pomoc. Rada by som sa zasadila o vytvorenie inštitútu sociálneho
poradenstva, pretože dobrá rada a usmernenie je niekedy viac ako
jednorazová finančná pomoc.“

 PaedDr. Pavol SAGAN (45), Cintorínska 3
Vyštudoval na Trnavskej univerzite predprimárnu a primárnu
pedagogiku, pracuje ako pedagóg na základnej škole. V súčasnej
dobe je riaditeľom v ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave. Žije s manželkou Danielou a s ich 4 deťmi v Cíferi. „Školstvo je oblasť, ktorej sa
chcem venovať i ako poslanec obecného zastupiteľstva. V ZŠ Cífer
som pôsobil v rokoch 2010 - 2017 ako učiteľ na 1. stupni. Rád by
som sa sem raz vrátil ako pedagóg a záleží mi na tom, aby výchovno-vzdelávací proces v ZŠ poskytoval kvalitné kultúrne a odborné
prostredie pre všetkých žiakov a zamestnancov. Rovnaký význam
a hodnoty prikladám aj MŠ a ZUŠ v Cíferi. I tu sú odborný pedagogický proces a vytvorenie kvalitného zázemia nevyhnutnou súčasťou formovania a rozvoja talentu detí. Ďakujem za vašu dôveru
a verím, že prispejem k zlepšeniu podmienok školy a školských
zariadení v našej obci.“

 Iveta PUCHOŇOVÁ (42), Hviezdoslavova 21
Pochádza z Brestovian, študovala strednú potravinársku školu
v Nitre. Po jej skončení pracovala viac rokov ako vedúca v odevnej
firme, ako obchodná zástupkyňa pre vydavateľstvo novín a pre
firmu s potravinárskym zameraním. Momentálne je na invalidnom
dôchodku. Je aktívnou členkou Cíferského ochotníckeho divadla,
občianskeho združenia Cziffer a Kultúrnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve v Cíferi. Môžete ju vidieť aj na televíznych obrazovkách, jej koníčkom je herectvo a komparz. Svoj voľný čas venuje
záhradke, chalupe, cestovaniu, má rada muzikály, divadlo a koncer-

 Miloš ŠARMÍR (55), Severná 3
Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Trnave. Devätnásť rokov sa venuje obchodu s autosúčiastkami, autochémiou,
elektrickým a ručným náradím. Od r.1985 je predsedom Šachového
klubu Cífer. Okrem hrania vychováva aj nové generácie cíferských
šachistov, súčasne je 3.volebné obdobie predsedom kontrolnej
komisie krajského šachového zväzu. Dve volebné obdobia pôsobí
ako poslanec Obecného zastupiteľstva v Cíferi. Je predsedom
športovej komisie a členom finančnej komisie. Je aj v dozornej
rade obecnej spoločnosti Služby Cífer s.r.o. „Budem sa usilovať predovšetkým o rozvoj športu v Cíferi. Prioritou je dokončenie prístavby
novej športovej haly, rekonštrukcia niektorých športovísk a výstavba
nových – napríklad multifunkčného ihriska v časti Jarná, ktoré by slúžilo aj obyvateľom z časti Mlynská.“ 

Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., s použitím § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka a v zmysle uznesenia č. 91/10/2018 Obecného zastupiteľstva v Cíferi zo dňa 25.10.2018

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na predaj nehnuteľného majetku obce – 2 stavebné pozemky
pod starou športovou halou.
Predmet súťaže:
Nehnuteľnosti parc. KN reg. „C“, parc. č. 558/21, 558/22, v k.ú. Cífer, obec Cífer, okres Trnava, zapísaných
na LV 1600, vedenom katastrálnym odborom OÚ Trnava.

Termín na predkladanie návrhov súťaže: 30.1.2019 do 16.00 h.
Podrobná špecifikácia nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky
a postup obchodnej verejnej súťaže sú uvedené na webovej stránke www.cifer.sk.
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Nezabudnite podať priznanie k dani
z nehnuteľnosti a za psa
Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Sadzby dane z nehnuteľností
v podmienkach obce Cífer zostávajú na úrovni roka 2018, čím u daňových subjektov nedochádza k zvýšeniu ich daňovej zaťaženosti.
Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2019 je rozhodujúci
stav k 1. januáru 2019. V praxi to znamená, že ak fyzická alebo
právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2018, je potrebné uvedené skutočnosti
priznať, a to podaním priznania, resp. čiastkového priznania k dani
z nehnuteľností v termíne do 31.01.2019.
Daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, sa stávajú daňovníkmi prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti resp.
dedič sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného
osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak Vám
oproti predchádzajúcemu daňovému obdobiu nenastali žiadne
zmeny vo vlastníctve alebo v užívaní nové priznanie k dani sa nepodáva a daňovú povinnosť si splníte zaplatením dane po zaslaní
rozhodnutia. Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009

Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na
podanie daňového priznania. Výška pokuty je rozdielna v závislosti
od druhu porušenej povinnosti. Obec ako správca dane, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako
5 eur, najviac však do 6 000 eur podľa druhu správneho deliktu.
Samotné uloženie pokuty neznamená, že zanikajú povinnosti, za
porušenie ktorých bola pokuta uložená. Mesiac január je taktiež
obdobím na splnenie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre tých občanov, ktorí sa k uvedenému
dátumu vedia preukázať dokladmi oprávňujúcimi ich k uplatneniu
si úľavy na uvedenom poplatku na rok 2019. Predložením uvedených dokladov v termíne do 31. januára bude úľava na poplatku
zohľadnená už v prvotných rozhodnutiach o vyrubení poplatku,
ktoré budú poplatníkom expedované v priebehu mesiacov apríl
a máj.
Celkom na záver odporúčame občanom, aby tieto povinnosti zbytočne neodkladali na poslednú chvíľu a tým sa vyhli prípadnému
dlhému čakaniu, ktoré je charakteristické práve pre posledné dni
pred uplynutím lehoty. 

Spomienka

Smútočná spomienka

„Modlitba na perách spomienku otvára,
pri nej sa srdce do smútku ponára.
Už nevidíš slnko, ani krásny deň,
odišiel si, snívaš svoj večný sen.“

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád,
nemôže zabudnúť

Dňa 12. novembra 2018 sme si pripomenuli
80. výročie narodenia manžela, otca a starého
otca Stanislava Caju. S láskou na neho
spomíname.

8. decembra 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá a milovaná Ingrid
Urbánková.
Ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Pane, nebuď mu sudcom, ale Spasiteľom.

S láskou spomína najbližšia rodina

Kultúrno-spoločenská retrospektíva
22. septembra sa v m. č.
Jarná súťažilo vo varení
guláša. Či dobre navarili
a kto vyhral, to sa dočítate
na ďalších stranách v tomto
čísle novín.
Program Cíferských hodových slávností 28. – 30.
septembra bol rozdelený na
duchovné hody - Slávnostná
hodová svätá omša v Kostole Sv. Michala Archanjela v Cíferi a možnosť prehliadky
Pamätnej izby sakrálnej výšivky Márie Hollósy, kultúrne
a športové hody. Šport bol
reprezentovaný futbalovými a hádzanárskymi zápasmi. Kultúrny program sme mali tento rok
opäť pestrý a bohatý – koncertovali u nás kapely Vrbovskí víťazi,
Kmeťo band, No one acoustic. O dobrú zábavu sa ďalej postarali:
futbalová exhibícia Československého leva, Šenkvická cimbálovka,
DH Senčanka, divadelná hra Opera v podaní Cíferského ochotníckeho divadla, večerná diskotéka. Sprievodnými akciami boli remesel-

Foto: MS

ný trh, vyhodnotenie súťaže Cíferský fotoobjektív, vyhodnotenie
súťaže o najkrajšiu ulicu, posedenie pri víne v obecnej pivnici, pre
deti maľovanie na tvár, detské dielničky a kolotoče.
13. októbra na Deň dobrovoľníctva sa v našej obci konala
brigáda. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli upratať a skrášliť naše
okolie!
(pokračovanie na str. 7)
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Foto: MH

14. októbra sa konalo už tradičné posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Mnohí z pomedzi našich najstarších s potešením prijali pozvanie. Kultúrny program pre nich pripravili deti
s p. učiteľkami z MŠ, ZUŠ a Ľudová hudba Vieska z Vištuku, ktorá sa
u nás predviedla po prvýkrát.
Ak ste išli 9. novembra ulicami m. č. Pác, mohli ste stretnúť krásne rozsvietený lampiónový sprievod.
11. novembra sme v DK privítali Vrútocké ochotnícke divadlo
DOSKA, ktoré nám predstavilo divadelnú hru Ženské oddelenie
od Stanislava Štepku. Divadlo malo perfektne realisticky vybavenú
scénu, ozaj sme sa cítili ako v nemocnici. Dlhý potlesk i zaplnené
hľadisko potvrdili, že Cíferčania majú divadlo radi. Na ďalšie divadelné predstavenie v Cíferi sa môžete tešiť ešte v tomto roku, počas
vianočných trhov, keď k nám 15. decembra zavítajú Brestovančania s hrou Štyri ročné obdobia.
12. novembra sme si uctili pietnou spomienkou padlých v 1.
svetovej vojne. Deti zo ZŠ v Cíferi vyrobili a položili k pomníku červené maky, ktoré sú symbolmi tejto pamiatky. Fanfáry, ktoré zazneli
pri pomníku, zas pripomenuli 100. výročie ukončenia I. sv. vojny.

Foto: MH

V sobotu 17. novembra sme mali v Dome kultúry dve veľké podujatia. Prvým bol úspešný 2. ročník súťaže M. Hollósy vo vyšívaní, podrobné informácie i tému vyšívania na budúci rok získate
v týchto novinách. Nasledoval koncert vokálnej skupiny FRAGILE, ktorý u divákov zožal obrovský úspech. Členom skupiny sa u nás
veľmi páčilo a určite sa nich môžeme tešiť aj v r. 2019.
24. novembra si mnohí z vás prišli zatancovať na Cíferský párty
ples.
Cez víkend 24. – 25. novembra sa obec Cífer zapojila do Malokarpatskej vínnej cesty. Koštovka cíferského vína sa konala
v Obecnej pivnici.
Nesmieme opomenúť vysoko kvalitný Jesenný cyklus koncertov, ktorý po štyri nedele od septembra do novembra organizoval
Spolok priateľov hudby v spolupráci s Obecným úradom v Cíferi.
Viac sa dozviete v kapitole Spoločnosť a kultúra. 

Jedinečné fotografie na tému
Cífer a voda - vyhodnotenie
V súťaži Cíferský fotoobjektív s témou Cífer a voda, ktorá
bola vyhodnotená počas Cíferských hodových slávností získali ocenenie tieto súťažné fotografie:
1. miesto – fotografia s názvom „Čakanie na vodníka“,
autorka: Katarína Laborde
2. miesto - fotografia s názvom „Zaslepenosť krásy“,
autorka: Petronela Jankovičová
3. miesto – fotografia s názvom
„Lom svetla nad stavom“, autor: Timotej Puchoň
Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí nám
zaslali svoje krásne príspevky a úlovky! I tento rok bolo z čoho
vyberať, všetky fotografie mali svoj príbeh a jedinečne zachytený

moment. Boli pestré, umelecké, hravé, dramatické i romantické.
Všetky súťažné fotografie môžete celoročne obdivovať vo farebnom prevedení v kaviarni Štadión v Cíferi, ktorá sa nachádza v areáli
futbalového štadiónu.
Súťaže sa zúčastnilo 11 súťažiacich autorov fotografií, do súťaže
postúpilo spolu 21 fotografií, ktoré spĺňali vopred vyhlásené kritériá.
Zároveň, by sme chceli dať do pozornosti krásne gesto výherkyne 1. miesta p. K. Laborde, ktorá svoj výherný poukaz na nákup
tovaru v predajni Praktik Cífer, s.r.o. venovala výtvarnému odboru
ZUŠ Ľ. Kupkoviča v Cíferi. Prostredníctvom Cíferských novín jej i na
tomto mieste, v mene p. uč. Ž. Aradskej, ďakujeme! 

Udeľovanie
výročných cien
časopisu Pamiatky
a múzeá za rok 2017
Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky
a múzeá spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom SR udelili po 27.
krát ocenenia za záchranu kultúrneho dedičstva.
Výročné ceny získali nominanti na 10 stranách periodika Pamiatky a múzeá, na str. 3 je to za expozíciu Pamätná izba sakrálnej
výšivky Márie Hollósy. Ide o expozíciu liturgických textílií z prelomu

Foto: scan časopisu Pamiatky a múzeá č. 3/2018
(pokračovanie na str. 8)
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Ďakujeme
všetkým darcom!

Foto: scan časopisu Pamiatky a múzeá č. 3/2018

4. októbra 2018 sme si opäť uctili pamiatku nášho priateľa,
suseda, kolegu, rybára, darcu krvi Vladka Glasu ktorý nás opustil
pred dvomi rokmi. Ďakujeme Vám, ktorí ste sa odhodlali darovať
krv, aj keď možno s istými obavami. Ďakujeme obecnému úradu
za priestory, priateľom za pomoc s organizáciou, za spomienku
na cintoríne. Veľké ďakujem patrí opäť Vladkovi Grossovi za
guláš, ktorý bol tradične výborný a tiež pani Glasovej za občerstvenie. V neposlednom rade ďakujeme tímu NTS za odber. Na
tohtoročnom odbere sa zúčastnilo viac ako 20 darcov, čo bolo
viac, než pred rokom. Vidíme sa o rok, 8. 10. 2019! 
Michal a Adriana

19. a 20. storočia z produkcie mimoriadnej osobnosti výšivkárskeho spolku Isabella – Márie Hollósyovej, ktorá vo svojej aktivite
pokračovala aj po zániku spolku v prvej ČSR. Vznikli rozmerné
kompozície, obojstranné zástavy, závesné textílie. Farská zbierka
liturgických textílií – antependií, ornátov, kazulí, pluviálov, dalmatík
a zástav je vystavená v expozične tradične riešenom priestore.
Koncepcia, inštalácia a katalóg Pamätnej izby: Doc. Eva Cisarová-Minariková, akad. mal. Architektonické riešenie vitrín: Doc. Andrej
Botek, Ing. Arch.
Doc. Eva Cisárová – Mináriková, akad. Mal.

Jabĺčko z Cífera
obhájilo svoju kvalitu!

Foto: archív OcÚ

Emília Rigová získala
cenu Oskara Čepana
Prestížnu cenu pre mladých výtvarníkov do 40 rokov získala tento
rok dcéra kamenára z Pácu p. Riga
Emília Rigová. Vo svojej tvorbe sa
venuje rúcaniu mýtov a predsudkov
o rómskej komunite a jej členoch
a tiež hľadá odpovede na hodnotu
človeka, ktorá nie je závislá od farby
pleti alebo etnika, z ktorého pochádza. Odmieta pojmy „my“ (väčšina)
a „iní“ (tí, ktorí sú akokoľvek iní a je
ich menej).
Doktorandka Univerzity Mateja
Bela v Bonskej Bystrici pod pseudonynom Bári Raklóri tvorí videá,
inštalácie a fotografie, v ktorých pozýva bez slov k stretnutiu
s tými „inými“ a hľadaniu cesty k nim a zároveň k objavovaniu
vlastnej identity svojho „ja“.
Emília si ako dieťa zažila neprijatie a odsudzovanie od spolužiakov a ľudí, ktoré v nej vytvorilo túžbu nebyť Rómka. Práve preto,
aj po skúsenosti so životom s touto identitou, hľadá spôsob, ako
otvoriť problematiku vnímania Rómov prostredníctvom umenia
a otvoriť vo vnútri každého človeka otázku, čo je vlastne skutočne iné na tých „iných“ a čo o nich vlastne vieme. 
Z podkladov spracovala Mária Kohutairová
Zdroj: internet

Na tohtoročnom 23.ročníku
celoslovenskej súťaže „O NAJKRAJŠIE JABLKO ROKU 2018“,
ktorú zorganizoval Republikový výbor Slovenského zväzu
záhradkárov, počas obľúbenej
predajnej výstavy JAHRADA
v Trenčíne, získal dlhoročný
člen a podpredseda Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Cíferi Pavel
Leffler, 6. miesto s jablkom odrody Jonagored. V súťaži bolo
1483 vzoriek z celého Slovenska, ktoré hodnotila odborná
komisia pod vedením Ing. Eduarda Jakúbka, predsedu Republikového výboru Slovenského
zväzu záhradkárov. Obhájil tak umiestnenie na prvých priečkach
pred dvomi rokmi. V roku 2016 získal 4.miesto s tou istou odrodou.
BLAHOŽELÁME! 
Text a foto: ZO SZZ Cífer

9

Cíferské
noviny

Aktuality

Kalendár podujatí
V MESIACOCH DECEMBER 2018 – JANUÁR – FEBRUÁR 2019
Dátum

Názov podujatia

Usporiadateľ

Miesto

15. december

Vianočné trhy

Obec Cífer

Námestie pred DK v Cíferi

15. december

Vianočný turnaj hádzaná dorast

TJ Sokol

ŠH Cífer

15. – 16. december

Výstava betlehemov a vianočných symbolov

MO Matice slovenskej, Obecné
múzeum

DK v Cíferi

23. december

Adventno-vianočný koncert

SPH, Farský úrad, Obec Cífer

Kostol sv . Michala
Archanjela v Cíferi

31. december

Rozlúčka so starým rokom

Obecný úrad

DK v Cíferi

01. január

Novoročný beh

Obecný úrad

DK v Cíferi

01. január

Požehnanie domov - koleda

Farský úrad

06. január

Trojkráľový koncert

SPH, Farský úrad, Obecný úrad

Kostol sv . Michala
Archanjela v Cíferi

19. január

Farský benefičný ples

Farský úrad

DK v Cíferi

26. január

XVIII. Obecný ples v spolupráci so ZUŠ

Obecný úrad, ZUŠ

DK v Cíferi

26. január

Stolnotenisový turnaj v Jarnej

OZ Gocnog

DK Jarná

01. február

Polročné prázdniny

02. február

Turnaj prípravok - hádzaná

TJ Sokol

ŠH Cífer

02. február

Matičná zábava

MO MS

DK Jarná

08. február

Odborná degustácia vín

ZO SZ záhradkárov

DK Cífer

09. február

Detský karneval v m. č. Pác

OZ Pácan

DK Pác

14. február

Uvítanie detí do života

Obecný úrad

DK v Cíferi

16. február

Ples ZRPŠ

ZRPŠ pri ZŠ

DK v Cíferi

16. február

Stretnutie s jubilujúcimi manželmi (50 rokov)
pri príležitosti Národného týždňa manželstva

Obecný úrad, Farský úrad

DK v Cíferi

23. február

27. ročník výstavy vín

ZO SZ záhradkárov

DK v Cíferi

25.február - 1.marec

Jarné prázdniny (Trnavský kraj)

02. marec

Detský karneval

Obecný úrad, ZRPŠ

DK v Cíferi

03. marec

Pochovávanie basy

OZ Cziffer

DK v Cíferi

03. marec

Fašiangový sprievod po Cíferi

Folklórna sk. Cífer

05. marec

Popolcová streda

10. marec

MDŽ v m. č. Pác

31. marec

Zmena zimného času na letný z 2.00 h na 3.00 h

Pozvánka na prezentáciu
o Mjanmarsku
Pozývame všetkých v stredu 19.12.2018
o 17.00 h do obecnej knižnice v DK v Cíferi
na prezentáciu a prednášku s p. Angelikou
Sadloňovou o putovaní po krajine Mjanmarsko (bývalá Barma).

OZ Pácan

DK Pác

Bernolákova vyhlásená
za najkrajšiu ulicu
obce 2018
Počas cíferských hodových slávností bola za najkrajšiu ulicu
obce za rok 2018 vyhlásená ulica Bernolákova. Porota ocenila najmä upravené zelené plochy, trávniky a kvetinovú výsadbu popri
novom chodníku i predzáhradkách niektorých domov na druhej
strane ulice. Veríme, že po vybudovaní chodníka na opačnej strane
bude ulica vďaka starostlivosti jej obyvateľov ešte krajšia. 
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Vyšívajte a predveďte sa na módnej prehliadke 2019!
V druhom ročníku súťaže M. Hollósyovej vo vyšívaní, ktorý sa uskutočnil v sobotu 17. 11. 2018 v DK Cífer, mali návštevníci
možnosť obdivovať 145 výšiviek, z toho do súťaže bolo prihlásených 99 exponátov. V piatich kategóriách hodnotili piati
porotcovia individuálne tieto kritériá: náročnosť práce, dokonalosť prevedenia, originalita témy, farebnosť.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
Špeciálna kategória „Tak to je leto“:
1.
Monika Róbová, Čataj
2.
Veronika Chobotová, Trnava
3.
Nikoleta Straková, Žilina
Výšivka na odeve:
1.
Miroslava Ležovičová, Modranka
2.
Gabriela Tokarčíková, Trnava
3.
Anna Krajčovičová, Šenkvice

Panelovú diskusiu na tému Význam výšivky dnes otvorila odbornou prednáškou Mgr. Veronika Kohútová, z katedry psychológie na
Filozofickej Fakulte Trnavskej Univerzity. V prednáške vyzdvihla
význam a prínos vyšívania a ručných prác na duševné zdravie
a spokojnosť ľudí. V paneli diskutovali ženy, ktorých práce alebo
práce detí, ktoré vedú, boli vlani ocenené, konkrétne p. J. Zápražná z Jablonca, A. Krajčovičová so Šenkvíc a Ž. Geričová z Čataja.
Cieľom panelu bude prediskutovať, či je dnes význam vyšívania

Výšivka na interiérovej textílii:
1.
Anna Machálková, Pezinok
2.
Jozef Pěček, Skalica
3.
Marta Hanková, Cífer
Detská výšivka:
1.
Sarah Mrvová, Čataj
2.
Tobias Hombauer, Čataj
3.
Veronika Motešická, Čataj
Z truhlice našich predkov:
1.
Štefan Benkovský, Cífer
2.
Eva Holešová, Cífer
3.
Matúš Lackovič, Paderovce
Divácka cena:
Gabriela Tokarčíková, Trnava
Hlavná cena súťaže - Pohár Márie Hollósyovej:
Anna Machálková, Pezinok, za kolekciu vyšívaných obrázkov,
maľba ihlou. Treba povedať, že babka pani Machálkovej pracovala
v cíferskej vyšívačskej dielni pod vedením M. Hollósyovej.
Podujatie otvorila poslankyňa Obecného zastupiteľstva Cífer
PhDr. A. Krupová, ktorá v mene obce privítala prítomných a vyzdvihla význam podujatia. Ing. D. Straková, podpredseda OZ Cziffer
oboznámila prítomných s programom a predstavila hodnotiacu
porotu. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Aneta Vlčková, etnologička Západoslovenského múzea v Trnave. Ďalšími členmi poroty boli:
E. Cajová, predseda OZ Cziffer, M. Valentová, vedúca Výšifkárskeho
spolku, D. Caja ml., poslanec OZ Cífer a Mgr. V. Príbišová, etnologička a knihovníčka z Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. Návštevníci mali možnosť si vybrať z bohatého programu
v priebehu celého dňa. Súčasťou súťaže bola výstava výšiviek,
prednášky, panelová diskusia a aktivita Zapíš sa na výšivku pre
všetkých účastníkov. OZ Cziffer po prvýkrát predstavilo svoju novú
vyšívanú zástavu. PaeDr. Eva Kolmanová zvečnila M. Hollósyovú
v kresbách, ktoré zdobili súťaž.
Podujatie začalo novou aktivitou Zapíš sa na výšivku. PhDr A.
Krupová vyšila prvé stehy na výšivke predkreslenej podľa mustry
p. Benkovskej. Všetci návštevníci mali možnosť vyšiť na nej svoj kúsok. Každý, kto sa takto zapísal na výšivku, sa zároveň podpísal do
knihy, ktorá lícuje výšivku, aby aj pre budúce generácie bolo zrejmé, kto sa na vyšívaní podieľal. OZ Cziffer spoločnú výšivku vystaví
na budúcoročnej súťaži.
Blok odborných prednášok začal odbornou prednáškou predsedníčky poroty Mgr. Anety Vlčkovej o kútnych plachtách v zbierkach
Západoslovenského múzea. Nasledovala prednáška Mgr. Vladimíry
Príbišovej o ľudovom odeve, ktorá aj priniesla odev zo zbierok múzea v Piešťanoch.

iný ako v minulosti a hľadať riešenia ako zapojiť do vyšívania deti
a mládež.
Význam vyšívania spočíva v možnosti vyjadriť myšlienky, postoje, zbaviť sa stresu, odovzdávať kultúrne dedičstvo. Ručné práce
všeobecne sú dôležité pre duševné zdravie, zbavujú človeka úzkosti, posilňujú sebavedomie, napĺňajú jeho život. Je preukázaný ich
terapeutický účinok vo forme relaxácie, arteterapii (výšivka ako
odraz prežívania, spôsob vyjadrenia), ba pomáhajú aktívne zvládať
stres a bolesti. Z diskusie účastníkov panelu vyplynulo, že aj dnes
je hlavným atribútom procesu vyšívania odlišovanie sa. Dnes však
existujú aj iné možnosti ako začať vyšívať než boli v minulosti, kedy
sa vyšívanie dedilo ako zručnosť v rodine. Elektronické komunikačné prostriedky a hlavne už značný obsah na internete, podporujú
možnosť výučby vyšívania. Vyšívaný odev sa v súčasnosti do práce
nenosí, pretože autor výšivky svoje dielo vie oceniť a preto naďalej
má výnimočnú funkciu – len na sviatočné príležitosti. Pri otázke,
prečo tak málo detí dnes vyšíva (z Cífera nebola opäť ani jedna
detská výšivka) sa návštevníci vyjadrili, že deti dnes v škole nemajú
ručné práce ako to bývalo v minulosti. Vo všeobecnosti sa vytráca
remeslo a teda aj výšivka. Účastníci sa zhodli na tom, že je potrebné vyjsť z uniformity obchodov, vrátiť odlišovanie sa do bežnej
výšivky. To si však vyžaduje odvahu, trpezlivosť a tvorivosť. Presne
tak, ako výšivka samotná.
Na záver OZ Cziffer vyhlásilo tému pre špeciálnu kategóriu na rok
2019, ktorú každoročne viaže na dielo slovenských literátov. Tento
rok je 90-te výročie narodenia Viliama Turčányho, preto členka Cíferského ochotníckeho divadla E. Engelová prečítala úryvok z jeho
básne s názvom MÁM SVOJE MESTO RÁD z výberu Zrkadlová sieň.
Témou špeciálnej kategórie tretieho ročníka súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní je „MÁM SVOJE MESTO RÁD“. Myslíme tým ktorúkoľvek obec. Stretneme sa o rok, v sobotu 09. 11. 2019.
Zároveň OZ Cziffer vyhlásilo, že o rok bude súčasťou súťaže aj
módna prehliadka odevov s výšivkou. Takže dámy, páni a milé deti,
vyšívajte na zakúpený kapesník, blúzku, šaty alebo si svoj odev nielen vyšite ale aj ušite. Tešíme sa na vaše modely.
OZ Cziffer pracuje na druhom katalógu cíferských mustier, preto,
ak máte doma staré mustry na vyšívanie, dajte nám vedieť.
(pokračovanie na str. 11)
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Podujatie by sa neuskutočnilo bez ochotných dobrovoľníkov,
ktorým týmto OZ Cziffer ďakuje: p. R. Gašparovičovej, E. Vavrinkovičovej, E. Cajovej, L. Gugovej, J. Rusnákovej, A. Michalcovej, P.
Strakovi, M. Strakovi st., zamestnancom OcÚ Cífer a najmä iniciátorke, organizátorke a hlavnej scenáristke tejto krásnej súťaže p.
Dagmar Strakovej.
Podľa vyjadrenia etnologičiek boli v druhom ročníku ešte krajšie
a hodnotnejšie výšivky ako vlani. Z Cífera sa do podujatia zapojilo
11 občanov, ostatní boli z regiónu od Skalice po Martin a Zákopčie
na Orave. Raritou bol napríklad retro detský kočík z roku 1910 reno-

vovaný v roku 2018 výšivkou alebo tatrovka v detskej kategórii vyšitá 6-ročným chlapcom z Čataja. OZ Cziffer potešilo, že v kategórii
z Truhlice mojich predkov zvíťazil dnes už starodávny vankúš, ktorý
vyšívala p. Benkovská. A opäť získala ocenenie ešte dnes vyšívajúca
p. Hanková.
Veríme, že už dnes rozmýšľate nad špeciálnou kategóriou 2019:
Mám svoje mesto rád a tiež nad tým, čo budete prezentovať na
módnej prehliadke o rok.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie
Text a foto: OZ -Cziffer
ZSE a obce Cífer. 

Ukážky ľudových remesiel a tvorivé dielne
v Elektrárni Piešťany
OZ Cziffer bolo koncom novembra pozvané do Elektrárne Piešťany na podujatie Ukážky ľudových remesiel a tvorivé dielne, ktoré
organizovala Nadácia ZSE. Elektrárňa Piešťany, zrekonštruovaná
bývalá mazutová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku
1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok.
V priestoroch historickej elektrárne zažili návštevníci na jednom mieste ochutnávku z aktivít vybraných projektov a sami si
vyskúšali tradičné remeselnícke techniky ako výroba modrotlače,
česanie vlny, prácu s kolovrátkom, tkanie nití na krosnách, paličkovanú čipku, predkresľovanie vzorov na ekologické tašky, včelárske
produkty.
Keďže OZ Cziffer svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú
tradíciu slovenskej výšivky, návštevníci sa mohli zapojiť do tvorby
veľkoformátovej výšivky s motívom vizuálu grantového programu
Rozprúdime regióny. Vyšívania sa zúčastnilo viacero dospelých
vrátane mužov a asi 10 detí. Najmladšia vyšívačka mala dva roky.
Návštevníci mali záujem o Katalóg cíferských mustier a p. Janecho-

vá venovala OZ Cziffer viacero mustier po svojej mame. OZ Cziffer
reprezentovali predsedníčka E. Cajová, M. Hanková a D. Straková.
OZ Cziffer

5. ročník súťaže vo varení guláša v Gocnogu
V sobotu 22. septembra 2018 sa konal jubilejný 5. ročník súťaže vo varení gulášu, a aj tento ročník priniesol kvalitné guláše od
jednotlivých družstiev. Pred začiatkom akcie nám trošku spŕchlo,
následne sa však počasie umúdrilo, a do Gocnoga si našlo cestu
7 družstiev, ktoré sa zaregistrovali a o 13:00 h. začali variť svoje
guláše špeciálnych receptúr. Hneď od úvodu bolo cítiť priateľskú
náladu, na výčape tieklo pivo potokom a veselo sa roznášalo medzi
jednotlivé družstvá. V bufete, ktorý „viedol“ Jozef Krajčovič (hlavný
výčapník) so svojimi zverencami Richardom Krajčovičom a Ivanou
Hájekovou, si návštevníci, ale aj súťažiaci mohli kúpiť vínko, burčiak,
nealko, praclíky a štrúdľu. O posledné dve špeciality sa postarali
majsterky vo svojom obore Mária Dršková (praclíky) a Gabriela
Čechovičová (maková štrúdľa). Okolo 15:00 h. sa začali priestory na
sedenie zapĺňať hladnými návštevníkmi, ktorí už pomaly „nakúkali“,
ktorý guláš bude asi najlepší. Presne o piatej hodine vedúci akcie
Peter Bartok ukončil varenie a členky organizačného výboru, Dana
Krajčovičová a Monika Glasová pomaly zbierali vzorky od každého
Zloženie družstiev
1. M&P – maliari

2. Bartokovci

3. Hary a syn

4. Hudobná skupina LUX

Peter Glasa

Darina Bartoková

Štefan Dubovský

Ľuboš Zatko

Adam Glasa

Peter Bartok

Peter Malatinec

Martin Smák

Milan Krasňanský

Samuel Fontányi

Michal Malecký

Ľudovít Granec

Marián Šaškovič

Stanislav Glasa
Klaudia Klasovská

5. Manifik

6. Hornáci

7. Záhradkári Blatné

Matej Homola

Michal Šugár

Andrej Kakalík

Adam Homola

Romana Nikolajová

Radoslav Benkovský

Peter Mazúr

Roman Šarmír

Peter Praženka

Timotej Lančarič

Foto: OZ Gocnog

družstva. Následne zasadla 10-členná komisia
zložená zo siedmych kapitánov družstiev
a troch nezávislých hodnotiteľov, a zhodnotila
finálne produkty. Po pol hodine prišlo k vyhláseniu, kde Jozef Krajčovič odovzdal ceny za 3.
miesto hudobnej skupine LUX, za 2. miesto záhradkárom z Blatného a za 1. miesto maliarom
M&P. Tí sa týmto víťazstvom stali najúspešnejším družstvom po prvých piatich ročníkoch (4
účasti = 2 víťazstvá, 2 bronzové medaile). Počas celej akcie bavili ľudí talentovaní hudobníci
z Kapely Snov, ktorí svoje vystúpenie potiahli
do 21:00 h. Kapela pod vedením Stanislava
Glasu (gitara) v zložení Adam Glasa (basgitara),
(pokračovanie na str. 12)
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Jakub Glasa (spev a klávesy) a troch skvelých bubeníkov Nikoleta
Šurínová, Roman Šurín a Martin Smák predviedla svoje umenie naplno a ľudia sa mohli vyskákať a vytancovať na ich bohatom playliste zvučných mien, ako AC/DC, KISS alebo Tublatanka. Už tradičná
Gocnocká hymna zaznela hneď dvakrát, keďže víťazné družstvo
a všetci „Gocnogané“ ju jednoducho milujú.

Foto: OZ Gocnog

OZ Gocnog ďakuje všetkým zúčastneným družstvám, návštevníkom a každému kto sa pričinil o pohodový priebeh celého podujatia.
Celkové umiestnenie
1. miesto = M&P – maliari
2. miesto = Záhradkári Blatné
3. miesto = Hudobná skupina LUX 
Richard Krajčovič

Dve najstaršie Cíferčanky sú susedkami
a družne v priateľstve žijú vedľa seba už vyše
šesťdesiat rokov...
Mesiac úcty k starším si pripomenuli na Červenom Kameni...
Priam neuveriteľné. Na jednosmernej Severnej ulici v Cíferi žijú vedľa seba v družných priateľských vzťahoch už 63 rokov dve súčasné najstaršie obyvateľky najväčšej obce Trnavského okresu - 96-ročná Rozália Demovičová, rod. Nemčičová a 95-ročná
Mária Domoráková, rod. Krajčovičová. Na „Table“ (pôvodný názov veľkého pozemku,
ktorý neskôr v obci rozparcelovali na výstavbu rodinných domov) si najskôr postavili rodinný dom v roku 1951 Domorákovci a o štyri roky neskôr ich nasledovali
Demovičovci.
Od tých čias obe rodiny v svornosti a v priateľských vzťahoch
žijú dodnes. Tu sa im postupne narodili aj ich potomkovia - dvaja
Demovičovci (Miroslav a Jaroslav) a tri dievčatá v rodine Domorákovcov (Marta, Rozália a Helena). Manželia oboch najstarších Cífečaniek už nežijú - Jozef Demovič (istý čas zastával aj post predsedu
MNV v Cíferi) zomrel v roku 1993 a Karol Domorák (dlhoročný vŕtmajster v Nafte Gbely a vynikajúci mäsiar, ktorý sa preslávil najmä
pri výrobkoch z domácich zakáľačiek) navždy opustil rodný Cífer
v roku 1997.
Takže Rozália je už vdovou 25 rokov a suseda Mária 21 rokov.
V živote, hoci to nemali najľahšie, si postupne našli viac spoločných
záujmov, ktoré ich spájajú a s nostalgiou na ne spomínajú. Najmä
na tie mladšie roky, ktoré prežili v cíferskej folklórnej skupine,
ktorej v roku 1970 boli zakladajúcimi členkami. Radi spomínajú aj
na to, ako cíferský farár, nebohý páterko Jozef Quido Zámečník
pri Prvom svätom prijímaní v roku 1958 viedol za ruku do kostola
na čele sprievodu detí práve ich dve ratolesti Jaroslava a Martu.
V spomienkach na mladosť prevažuje najmä folklór. Medzi tie nezabudnuteľné patrí najmä vítanie prvej kozmonautky sveta Valentiny
Tereškovovej v Cíferi v roku 1971 a o šestnásť rokov neskôr aj generálneho tajomníka ÚV KSSZ Michaila Gorbačova v areáli JRD Mier
Cífer. Práve jemu venovalo vedenie cíferského družstva na pamiatku veľkú bábiku v prekrásnom cíferskom kroji, na ktorý sú aj obe
spomínané susedy veľmi hrdé.
Dve najstaršie súčasné Cíferčanky s ďalšími členmi miestnej
folklórnej skupiny viackrát vystupovali na známych folklórnych
festivaloch na Slovensku i v Čechách, tiež v zahraničí v Nemeckej demokratickej republike, Bulharsku či Juhoslávii. Dnes už pri
okrúhlych jubileách miestnych folkloristov patria k služobne najstarším. Mladých záujemcov o tento žáner pomerne často oboznamujú so začiatkami folklóru v obci a zároveň im odovzdávajú svoje
bohaté skúsenosti.
O tom, že sú svieže a čiperné svedčí aj skutočnosť, že ich spoločné kroky dodnes v nedeľu vedú na svätú omšu do miestne-

ho kostola svätého
Michala
Archanjela.
Zaujímavosťou je, že
Mária
Domoráková
prichádza na cirkevné
slávnosti do chrámu
už ako jediná žijúca Cíferčanka v sviatočnom
oblečení... V parádnej
sukni z čierneho glotu
s výšivkou po okrajoch,
teda ako Slovenka
zaodiata v niekdajšom

Rozália Demovičová a Mária Domoráková na
Folklórnom festivale vo Východnej (1977).

Na oslave 45. výročia folklórnej skupiny Cífer (2015).

vzácnom oblečení starších žien, pretože sukne boli v starších obdobiach nákladnou a vzácnou odevnou súčasťou. Pôvodne sa nosili
(pokračovanie na str. 13)
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Naše Vianoce
Krásne, biele, zasnežené
také Vianoce cíferské bývali,
snehom zaviate cesty, polia, domy,
nádherné snehové vločky sme
do malých dlaní chytali.
Aj mráz svoju vládu zimy ukazoval
a štetcom mrazivým okná pomaľoval
tá nádhera až vyrážala dych,
a aby tej krásy málo nebolo,
padavé cencúle spustil zo striech domov
a mrazivým striebrom vyzdobil
konáre všetkých stromov.
Spoločnú fotografiu, s imitovanými grófmi Pálffyovcami z Červeného Kameňa
14.októbra 2018, brali najstaršie Cíferčanky s úsmevom.

iba v bohatých oblastiach Slovenska akou bola aj Prešporská stolica, kam vtedy Cífer patril.
Spomínané babičky sa zúčastňujú v roku aj viacerých kultúrnych
podujatí organizovaných pre dôchodcov. V nedeľu 14. októbra im
tí najbližší pripravili nevšedný darček. Pri príležitosti októbra - Mesiaca úcty k starších im venovali výlet na neďaleký Červený Kameň.
Počasie im prialo a tak si obe pri príjemnej prechádzke malebnou
jesennou malokarpatskou prírodou a neskôr pri výbornej kávičke
so zákuskom v reštaurácii najzachovalejšieho slovenského hradu
mali možnosť počas vyše dvoch hodín opäť raz zaspomínať na
spoločne prežité chvíle, na svojich najbližších a priateľov. Aj takto
v pokročilom veku si neustále užívajú dar Všemohúceho, ktorý im
doprial nevšedne dlhú jeseň života. 

A štedrý večer bol krásny a voňavý
vianočný strom zdobili sme, na Ježiška čakali.
V dolinách keď za večera stíchol zvonov hlas,
z neba na zem sa pozeral prvej hviezdy jas.
To prišli aj k nám krásne sviatky Vianoc,
pod oblohou vietor tíško spieval
pesničku – tichá noc, svätá noc.
Jezuliatko malé pozdraviť pôjdeme,
na kolená pred ním pokorne padneme.
Z jasličiek nám vládne dieťa nevládne
Boh z lásky nesmiernej ľudstvu ho dal,
prinieslo života večného dar.
Autor: Amália Smáková

Text a foto: Marián Pavlík

Zelený ostrov
Zelený alebo smaragdový ostrov… tak sa hovorí
Írsku. Veľa tu prší, tráva je
tmavozelená a ďatelinový
trojlístok je ich národným
symbolom. Sem sme zamierili po našej jarnej návšteve
Walesu a Anglicka.
Po prílete do Dublinu (hlavného mesta) sme na aute
z požičovne došli do mestečka
Newcastle a ešte v ten deň sme
vyšli na najvyšší vrch Severného Írska – Slieve Donard (849
m.n.m.). Mestečko leží na brehu
mora – začali sme vo výške 5
m.n.m.!
Prvá polovica cesty viedla povedľa potoka skrz súkromné pasienky s ovcami a končila až pri Mourne Wall – 35 kilometrov dlhý múr
ohraničujúci povodie rezervoára vody, ktorý zásobuje okolité kraje.
Tento múr vedie až na vrchol Slieve Donard-u. Výhľady boli slabé,
pretože bola hmla. Našťastie tam bola malá útulňa, v ktorej sme sa
na okamih mohli skryť pred silným vetrom.
Po zostupe sme sa presunuli do Belfastu (hl. mesto Severného
Írska). Tu, v lodenici Harland & Wolf bol v rokoch 1909-1912 postavený Titanic (v tom čase najväčšia loď na svete). Prednedávnom
tu bolo vybudované moderné múzeum venované tomuto parníku.
Múzeum je riešené netradičným štýlom – namiesto voľného pohy-

bu človek zažije cestu časom. Prvé miestnosti sú plné dobových
predmetov z času vzniku lodeníc. Pokračuje sa lanovkou skrz prepracovanú simuláciu stavby lode (zvuky kladív, horko, zápach zvárania a žeravého železa). Ďalej sme prechádzali cez napodobeniny
kajút pre rôzne cenové triedy až po miestnosti plné správ, ktoré si
posielali lode v osudnú noc. Nasledovala výstava technológií, ktoré
pomohli vrak Titanicu na dne mora nájsť a miestnosti plné výpovedí pasažierov, ktorí nehodu prežili.
Po prehliadke múzea sme sa vydali naprieč celým Írskom na juhozápad do mesta Killarney v grófstve Kerry (cca. 450 km štreka).
Cestou sme prespali v meste Tullamore, kde sa vyrába známa
whisky Tullamore Dew. Navštívili sme miestnu pálenicu a dali sme
si whisky.
Ráno sme sa presunuli do pohoria MacGillycuddy's Reeks, kde sa
nachádza najvyšší vrch Írska Carrauntoohil (1 041 m.n.m.)
Výstup sme začali na farme Cronins Yard (opäť cez pasienky) za
slnečného počasia pozdĺž rieky Gaddagh. Vo výške cca 600 m.n.m.
(pokračovanie na str. 14)
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sme prešli pomedzi dvoma plesami a potom začal najťažší úsek výstupu – Čertov rebrík. Domáci sa mu vyhýbajú a volia ľahšiu trasu.
Je to strmý žľab, kde sa lezie po
štyroch. Navyše tu fúkal silný
vietor akoby sme boli v prievane
a celú cestu pršalo. Mokrá skala
bola nebezpečná a spomaľovala
výstup.
Za Čertovým rebríkom, v sedle cca. 850 m.n.m., bol iný svet
– bezvetrie a slnečno. Odtiaľ
sme mali pohodlný výstup na
vrchol. Tam stojí asi päťmetrový
kríž, pri ktorom sme sa fotili. Výhľady boli tentoraz lepšie, na západe sme videli Atlantik a skalné
výbežky. Zostupovali sme tou
istou trasou. Presunuli sme naspäť do Dublinu. Absolvovali ne-

deľnú omšu. Prezreli sme si centrum mesta. V jednej z reštaurácií
sme si dali na obed írske národné jedlo Irish Stew – hustá polievka
s jahňacím mäsom, zemiakmi a mrkvou. Večer pred odletom sme
strávili v najznámejšej krčme Temple bar s výbornou atmosférou
a čiernym pivom Guinness.
Po tomto výjazde máme spravené výstupy na najvyššie vrcholy
všetkých piatich štátov na Britských ostrovoch.
Text a foto: Vilo, Juraj a Lukáš

Zaujímavosti

 V Írsku vo voľnej prírode nežijú hadi.
 Múzeum Titanicu má rovnakú výšku ako mal Titanic – 53 metrov.
 Írsko a Severné Írsko kedysi tvorili jeden štát. Rozdelili sa po
náboženských a politických nezhodách. Severné Írsko je súčasťou
Veľkej Británie (platí sa tu librami). Írsko je samostatný členský
štát Európskej únie (platí sa tu eurami).
 Slieve Donard je pomenovaný po svätom Donardovi. Bol spoločníkom svätého Patrika (patróna Írska) a vraj dal postaviť na vrchole
kaplnku.
 Slieve Donard – nachádza sa v pohorí Mourne Mountains v grófstve Down v historickej provincie Ulster. 

Učarovala mu zberateľská činnosť...
Tento článok vznikol po jednej náhodnej priateľskej návšteve. Rozhodol som sa napísať o človeku, ktorého považujem za osobnosť Cífera a preto dovoľte, aby som vám krátko
priblížil, v čom tkvie výnimočnosť tejto osobnosti.
Ide o 71. ročného pána Miroslava Štefíka z Čulenovej ulice, pochádzajúceho z Trnavy. Ako sa v našom regióne hovorí, „priženil sa do
Cífera“. Treba však pripomenúť, že jeho život nebol prechádzka ružovou záhradou a (iste mi to Miro odpustí) keď spomeniem, že ho príliš
skoro zastihla nemilá udalosť, ktorú nikto nečakal. Po šťastných rokoch rodinného života ho náhle navždy opustila milovaná manželka
Marienka, ktorú nesmierne miloval. Osud sa s ním nemaznal. Miro tak
zostal sám s dcérou Andrejkou a synom Miroslavom.
Táto udalosť ho na duši veľmi zranila, no nezlomila. Miro je veľmi
činorodý človek a jednou z mnohých činností ktorým sa venuje,
je aj jeho zberateľská vášeň a ako hovorí aj nadpis tohto článku,
„učarovala mu“.
Jeho zberateľská vášeň spočíva v zaujímavej záujmovej činnosti.
Pán Štefík totiž zbiera zapaľovače každého druhu. Zbiera ich už vyše
35 rokov. Ako mi pri návšteve pripomenul, „otrokom zberateľstva som
sa zatiaľ nestal“. Zbiera ich náhodne,
tak ako mu ich bežný život ponúka.
Ale v skutočnosti je to obdivuhodná
zbierka. V zberateľskej činnosti si
však kladie aj isté nároky. Exponáty
musia byť funkčné, výnimočné a musí byť zachovaná ich autentickosť.
Zbierku zapaľovačov, ktorú má
uloženú vo výstavnej vitríne tvorí asi
150 kusov. Sú to exponáty kovové,
funkčné a najvzácnejšie. Ďalšie expo-

náty má zberateľ uložené v krabiciach
v celkovom počte 1500 kusov. Sú to
zapaľovače umelohmotné, reklamné
a neidentifikovateľné. Skrátka obrovská zbierka.
Na otázku, ktorý zapaľovač je najvzácnejší, Miro odpovedá, že
„všetky majú istú hodnotu, už len preto, lebo je to zbierka“. Ale
z funkčného hľadiska je najzaujímavejším cválajúci kôň, ktorému
keď sa stlačí chvost, cez tlamu a nosné otvory šľahajú plamene.
Ďalej ma zaujalo, že pán Štefík sa nevenuje len zbierke zapaľovačov,
ale má i nemalú zbierku modelov lodí, železničných rušňov, lietadiel,
rôzne druhy autíčok a pod. Pri zbierke týchto exponátov sa poteší,
keď je niektorý z modelov nefunkčný. Okamžite ho rozoberie a vdýchne mu život. Teda veľmi rád u modelov obnovuje ich funkčnosť. K tomu mu slúži mini dielnička, kde sa snaží tieto veci opravovať.
Spomenuli sme však iba zberateľskú činnosť, no o Mirovi je známe, že bol aj zanieteným športovým organizátorom. Dokonca sám
je v športe ešte činný. Je výborným šachistom a v súčasnosti hráva
súťažne šach za cíferský šachový oddiel. Úspešná je i jeho činnosť
v Klube dôchodcov v Cíferi, o.z., kde zastáva činnosť predsedu.
Záverom tohto článku treba dodať, že p. Miroslav Štefík je výnimočná osobnosť. V čom však jeho výnimočnosť spočíva? Určite
je to v istom spoločenskom nadhľade, vysokej dávke trpezlivosti
a zdravej mysli. K jeho dobrým vlastnostiam taktiež patrí záujem
o veci verejné. Živo sleduje dianie v obci. I keď nie je našim rodákom, obec Cífer má však veľmi rád a preto ho môžeme právom
nazvať našim cíferským lokálpatriotom.
Dnes si pán Miroslav Štefík užíva svoju jeseň života, kde ho na
spoločnej ceste ruka v ruke sprevádza jeho sympatická priateľka
Katka. 
Text a foto: Oto Šmičko
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Spoločenský profil činnosti Klubu
dôchodcov v Cíferi – občianske združenie
Vážení spoluobčania – dôchodcovia, dovoľte nám, aby sme aj
touto formou dvojmesačného periodika „Cíferských novín“ mohli
poskytnúť niektoré informácie o činnosti nášho klubu. Začneme
náhľadom do histórie vzniku seniorských organizácií.
Medzníkom vzniku rôznych záujmových organizácií bolo obdobie
vzniku samostatného Slovenska. Pod vedením vtedajšieho okresného predsedu p. Imricha Farkaša vznikla aj v Cíferi organizačná
štruktúra Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS). Prvým jej predsedom sa stal Ing. Miloslav Beňo. Organizácia jednoty dôchodcov
v Cíferi odštartovala v podstate úspešne.
Neskôr vzhľadom na skutočnosť, že bolo potrebné odvádzať určitú časť finančných prostriedkov na okresnú, krajskú a ústrednú
organizáciu JDS vznikali pochybnosti viacerých členov, či je vôbec
účelné ostať v tejto organizácii. Vtedy sa neukazoval žiadny konkrétny pozitívny prínos pre samotných dôchodcov.
Vtedajší výbor miestnej organizácie využil oprávnenie na vznik
miestneho samostatného Klubu dôchodcov pri obecnom úrade
v Cíferi. Jeho prvým predsedom sa stal Ing. Štefan Pačes. Obecným
úradom bolo stanovené: Všetky finančné prostriedky z výberu
členského, dary od občanov a dotácie od obecného úradu sa môžu
použiť v prospech vlastnej členskej základne. Preto, väčšia časť členov vtedy prešla pod klub dôchodcov. Ing. Štefan Pačes svoju činnosť predsedu vykonával dobre a v zmysle platných stanov klubu.
V roku 2003 Ing. Štefan Pačes z vážnych zdravotných dôvodov
z postu predsedu musel odstúpiť. Do funkcie predsedníčky klubu
bola následne zvolená p. Mária Chlubová. Túto činnosť úspešne
vykonávala až do roku 2011, kedy naše rady náhle opustila vo veku
67 rokov. Následkom toho, bol dočasne poverený vedením klubu
dôchodcov p. Miroslav Štefík.
Z dôvodu nových právnych predpisov bolo potrebné doterajší
klub dôchodcov pri obecnom úrade v Cíferi pretransformovať. Po
transformácii vznikol nový názov:
Občianske združenie – Klub dôchodcov v Cíferi.
Na výročnej členskej schôdzi dňa 22. 3. 2012 bol uznášania schopným plénom zvolený p. Miroslav Štefík. Zatiaľ toľko v krátkosti
z histórie klubu dôchodcov. Zároveň písanú časť o histórii klubu
chceme použiť aj ako odpoveď pre viacerých občanov Cífera na
otázku, prečo sú v Cíferi dve organizácie dôchodcov? Takže, odpoveď je jednoznačná. Po pretransformovaní na občianske združenie
začal novozvolený výbor pod vedením p. predsedu Miroslava Štefíka pracovať s 11-členným kolektívom zapálených pre kvalitnú
Motívom celej práce výboru klubu dôchodcov v Cíferi - OZ je
vytvárať kultúrno-spoločenské podmienky pre svoju členskú základňu. V kocke povedané, pracovať pre blaho našich členov dôchodcov v Cíferi, m. časti Pác a m. časti Jarná. V súčasnosti máme
okolo 210 registrovaných členov. Presný počet sa neustále mení.
Od roku 2012 do roku 2018 nám z výboru odišli traja členovia zo
zdravotných dôvodov a vyššieho veku. No podarilo sa nám získať
kvalitnú náhradu. Do revíznej komisie prišiel p. Jozef Dugovič, na
post zapisovateľky nastúpila p. Milena Tománková, ako nová členka
prišla p. Anka Čuklovičová. Sú to veľmi šikovné osobnosti, ktoré
svojou prítomnosťou oživili prácu celého výboru. Jednoducho povedané darí sa nám.
Spolupráca s obecným úradom v Cíferi a hlavne jeho starostom
je priam fantastická. Zabezpečené máme schôdzovacie priestory
– schádzame sa v novovybudovanej hasičskej zbrojnici. Na požiadanie máme zabezpečené priestory v kultúrnnom dome. Máme k dispozícii kuchyňu na prípravu občerstvenia pre našich členov. Máme
k dispozícii miestny rozhlas na oznamy pre našich členov. Máme
vlastnú webovú stránku, ktorú nám vedie p. Ing Andrea Kissová.
Takto by sme mohli ešte menovať veľa ďalších vecí v ktorých nám
obecný úrad poskytne pomocnú ruku. Čo je však najdôležitejšie,

dostávame na svoju činnosť pravidelnú ročnú dotáciu od obecného úradu.
Tomu sa hovorí spolupráca s veľkým
„S“, ktorá nás zaväzuje. Preto obecnému úradu na čele s p. starostom Marošom Saganom patrí veľká vďaka.
Zúčastňujeme sa všetkých kultúrno-spoločenských udalostí aj mimo
svojho kultúrneho programu. V tejto
časti by sme chceli vyzdvihnúť našu
skúsenú kultúrnu referentku p.
Aničku Krajčovičovú, ktorej v tvorivej kultúrnej činnosti vypomáha aj
členka radovej základne p. Katarína
Krištofíková, najmä pri zabezpečovaní divadelných predstavení. Ďalšou,
veľmi obetavou členkou je p. Zdenka
Hrnčárová – tajomníčka. Je univerzálnou stálicou výboru. Dokáže zastúpiť
predsedu, viesť výborové schôdze,
dokáže komentovať kultúrne podujatia a to všetko i napriek tomu,
že sa prakticky stará plných 24
hodín o svojho chorého manžela. Vo
výbore máme aj ľudovú cukrárku p.
Anku Čuklovičovú, ktorej iste zhodnotíte kvalitnú prácu a ochutnáte jej
výrobky na najbližšom mikulášskom
posedení. Medzi veľmi obetavé ženy
patria vo výbore p. Milena Tománková, p. Marienka Lukovičová , p. Vierka
Rupčíková, p. Evka Čechovičová a
pani
Martuška Hafnerová, ktoré
dotvárajú celkový kolorit práce vo
výbore. Na koniec treba spomenúť,
že dušou výboru je p. Danka Tibenská – pokladníčka, ktorá prakticky
udáva tón vo všetkých činnostiach,
ktoré zabezpečujeme. Všetci dobre
vieme, že bez peňazí to nepôjde.
Práve na tomto poste máme osobu,
ktorá dokáže hospodárne nakladať
z finančnými prostriedkami, ktoré
má pod „palcom“. Na túto finančnú
činnosť dohliada trojčlenná revízna
komisia v zložení p. Eva Hečková,
Jozef Dugovič a Oto Šmičko. No a tomuto „ansáblu“ velí skúsený predseda
p. Miroslav Štefík.
Záverom nášho príspevku chceme
podotknúť, že za týchto podmienok vo výbore pracujeme a smelo
môžeme dodať, že sa nám darí. Nevyhýbame sa žiadnej spolupráci
aj s inými občianskymi združeniami. Ak ste milí spoluobčania dôchodcovia, pozorne čítali náš príspevok, pochopíte, že vytvárame
nie ľahkú činnosť, aby sme dosiahli dobré podmienky pre našich
seniorov. Chceme pripomenúť, že našou snahou je aj rozšírenie
členskej základne klubu dôchodcov v Cíferi – OZ. Kto by mal záujem
prísť medzi nás, radi ho privítame. Bližšie informácie získate na telefónnom č. 0918 089 132 u tajomníčky klubu p. Zdenky Hrnčárovej
na Hviezdoslavovej ulici. O pestrej palete činností a plánoch do budúcna vás oboznámime v niektorom z budúcich čísiel dvojmesačníka Cíferské noviny. 
Text a foto: Miroslav Štefík
predseda klubu dôchodcov v Cíferi - OZ
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Z činnosti ZO JDS v Cíferi – mesiac
september a október 2018
11. 9. 2018 Jednodňový výlet do Bojníc
Výletu sa zúčastnilo 52 seniorov. Hlavným cieľom bola prehliadka národnej kultúrnej pamiatky – Bojnického zámku, ktorý patrí medzi najkrajšie
a najnavštevovanejšie zámky nielen na Slovensku. Obdivovali sme interiér,
krásne maľby, tapisérie, aj najcennejšie dielo v zámku – Bojnický oltár. Vo
výstavnom parku sme obkolesili 700 ročnú „Lipu Kráľa Mateja“ s obvodom

kmeňa 11 metrov. Navštívili sme aj zoologickú záhradu, najstaršiu ZOO na
Slovensku, tiež Kostol sv. Martina biskupa z Tours. Posedeli sme v „dedinke“ ľudových remesiel s tradičnou slovenskou reštauráciou.
Na ďalší deň, oddýchnutí po výlete, urobili sme si brigádu na novom cintoríne, kde sme vyčistili priečelie od buriny a samozrejme,
jeden deň v týždni, trénujeme petang a hod granátom.
Zúčastnili sme sa otvorenia novej športovej haly a osláv 70.
výročia založenia hádzanej v Cíferi. Na túto mimoriadnu udalosť
boli pozvaní aj naši seniori - športovci p.Ležovič Milan, Vavrinkovič
Ladislav, Kovačocy Ladislav a Císar Jozef, ktorí majú svoj podiel na
rozvoji hádzanej v Cíferi a tento šport im bol v mladosti srdcovou
záležitosťou.
13. 10. 2018
Na obecnej brigáde „Deň dobrovoľníctva“, už tradične prispievajú aj
členovia našej ZO JDS ku skrášleniu verejných priestranstiev. Spolu
s pánom starostom usilovne pracovalo okolo 25 seniorov.
14. 10. 2018
Zúčastnili sme sa akcie „Mesiac úcty k starším“. Krásne nedeľné
posedenie pripravil Obecný úrad.
Mesiac november sa začína spomienkami na našich blízkych zomrelých.
V hojnom počte sme sa zúčastnili pietnej spomienky na obete 1.
svetovej vojny pri pamätníku na nám. A. Hlinku v Cíferi.
Okresná organizácia JDS Trnava usporiadala dňa 15. 11. 2018 už
v poradí XI. ročník konferencie tzv. Reumatologický deň s témou
„Aspekty fyzického i psychického zdravia seniorov“. Vypočuli sme si
tri veľmi zaujímavé prednášky s aktuálnou tematikou pre seniorov:
Stres, duševná hygiena, pohyb, relaxácia a ich význam pre zdravie
seniorov.
Prevencia trestnej činnosti páchanej na senioroch.
Právne informácie o dedení majetku.
V Cíferi sme sa zúčastnili krásneho podujatia: 2. ročník súťaže
Márie Hollósy vo vyšívaní. 
Text a foto: Eva Vavrinkovičová – podpredsedníčka ZO JDS Cífer

Slávnostné otvorenie tretieho decénia
Jesenného cyklu koncertov
V nedeľu 2. septembra 2018 sa v kostole Sv. Michala Archanjela
v Cíferi uskutočnilo slávnostné otvorenie 21. ročníka Jesenného
cyklu koncertov. V otváracom príhovore starosta obce Mgr. Maroš
Sagan, PhD. pripomenul, že pred dvadsiatimi rokmi sa pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule na bývalom dome MUDr. Štefana
Bugalu trom národným umelcom Mikulášovi Schneiderovi – Trnavskému, Eugenovi Suchoňovi a Gejzovi Dusíkovi, uskutočnil 1. ročník
Jesenného cyklu koncertov (JCK), ktorého sa zhostil Komorný orchester ZUŠ v Trnave. Dnes pri vstupe do tretieho decénia JCK sa
tu opäť Trnavčania – vokálny súbor VOX AURUMQUE s dirigentkou
Hanou von Schlosser a ich hosťami – inštrumentalistami. Stručne
charakterizoval tento súbor, ktorý je zameraný na objavovanie
a oživovanie vokálnych skladieb starých majstrov, ktoré vznikli na
území Slovenska. V dnešnom koncerte to budú skladby majstrov
17. storočia, ktoré vznikli v Kremnici. Na záver príhovoru privítal
všetkých hostí a početnému poslucháčstvu zaželal bohatý umelecký a duchovný zážitok.
V bohatom dobovom bulletine „Musica cremniciensis“ sme sa
mohli oboznámiť s charakteristikami troch autorov, ktorí určitý

čas žili a pôsobili v Kremnici a zanechali tu svoje diela. Sú to Johann
Kusser (1626 – 1696), rodák z rakúskeho Rustu, Nicolaus Maurítius
Pollentárius (? – 1683) a Andreas Stirbitz (17. storočie), ktorý pochádzal zo slávnej rodiny organistov a staviteľov organov.
VOX AURUMQUE (Trnava, 2010) nemusíme zvlášť predstavovať,
pretože v priebehu rokov 2017 a 2018 sa u nás prezentuje už po
tretíkrát.
Zvláštnosťou tohto koncertu bola účasť inštrumentalistov s dobovými nástrojmi. Na barokovom organovom pozitíve (nástroj zo
17. storočia) hral Jaroslav Konečný, absolvent VŠMU v Bratislave
– odbor kompozícia v triede Dušana Martinčeka. Na barokových
husliach hrali Zuzana Bilaničová – absolventka hry na husliach
na Akadémií v Banskej Bystrici v triede prof. Jely Špitkovej. Toho
času je členkou TKO a pedagogicky pôsobí na ZUŠ v Trnave. Ivana
Rohárová je absolventkou VŠMU v Bratislave v triede doc. Anny
Hölblingovej. Toho času pôsobí pedagogicky na ZUŠ v Piešťanoch.
Skupinu inštrumentalistov doplnili traja trombonisti na barokových
nástrojoch. Albert Hrubovčák – absolvent VŠMU v Bratislave, ktorý
pôsobil vo viacerých orchestroch v zahraničí (Pretória, Juhoafrická
(pokračovanie na str. 17)
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republika, Belgicko). Od roku 1995 je prvým trombonistom v Slovenskej filharmónií. Pedagogicky pôsobí na Akadémií umení v Banskej Bystrici a na VŠMU v Bratislave.
Pre zaujímavosť uvádzame, že v Cíferi už účinkoval na III. Ročníku
CHJ v roku 1988 a na XVII. CHJ v roku 2002. Mikuláš Havrila študoval
na VŠMU v Bratislave v triede Alberta Hrubovčáka. Venuje sa komornej hre (Brass Quintet) a od roku 2014 je prvým trombonistom
Hudby MV SR.
Jakub Zavalík – študoval v Prahe na HAMU, na Janáčkovej akadémií v Brne a na Universität für Musik und darstellende Kunst
vo Viedni. Pôsobí ako prvý trombonista Filharmonie Bohuslava
Martinů v Zlíne.
Hana von Schlosser sa nám prvýkrát predstavila aj ako sólistka
spevu.
Je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici v odbore
dirigovania zboru. Pedagogicky pôsobí na Katedre IHVU Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Po skúsenostiach z odborných
stáži (Oslo, Barcelona, Centre de Musique de Versailles) zakladá
vlastný zbor VOX AURUMQUE (2010) a profiluje sa ako interprétka
autochtónnej tvorby 16. a 17. storočia z územia Slovenska.
Koncert otvorili skladby Johanna Kussera. Jeho MAGNIFICAT
uviedol zbor a všetci inštrumentalisti, LAUDATE DOMINUM à 3 voces
a 2 violins predniesli E. Ušáková, J. Odnoga, P. Kadlic – spev. Z. Bilaničová, I. Rohárová - husle, J. Konečný – organ. V tom istom zložení
uviedli aj skladbu IN TE DOMINE SPERARI. Skladby ďalšieho autora
Nicolausa Maurítiusa Pollentáriusa zazneli iba sólovo s doprovodom
organa. CANTATE OMNES zaspievala Hana von Schlosser, CRUCIFIXUS
AMOR MEUS uviedol J. Odnoga a O JESU MI DULCISSIME zaznelo opäť
v podaní Hany von Schlosser. Skladbu VENI SANCTE SPIRITUS od Adreasa Stirbritza uviedol zbor a sólisti – Z. Duchoňová, P. Príbelská, i.
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Odnoga, P. Kadlic, E. Ušáková, E. Boháčková - sóla a J. Konečný – organ. Záverečnú skladbu OFFICIUM 16 VOCUM od toho istého autora
predniesol zbor a všetci inštrumentalisti. Všetky skladby – zborové
i sólové zazneli v autentickej podobe aj vďaka dobovým nástrojom, na vysokej úrovni, čo početní poslucháči ocenili dlhotrvajúcim
potleskom, ktorý v závere vyústil v standing ovations. Vyslúžili si
aj dva prídavky – od Johanna Kussera Laudate Dominum à 4 a od
toho istého autora aj úvodnú skladbu koncertu Magnificat. Potlesk
pokračoval a poslucháči sa len ťažko lúčili s účinkujúcimi. Mnohí sa
vyjadrovali, že to bol pre nich nielen hlboký umelecký, ale predovšetkým aj duchovný zážitok. 
MUDr. Viliam Hafner
Predseda OZ
Spolok priateľov hudby v Cíferi

Koncert v neobvyklom nástrojovom zložení
V nedeľu 7. októbra pokračoval v Dome kultúry 21. ročník jesenného cyklu koncertov (JCK) ďalším koncertom. Predstavilo sa
komorné teleso LENTO AD ASTRA (Pomaly ku hviezdam) v neobvyklom zložení klavír a saxofón. Aj keď saxofón skôr poznáme ako
nástroj typicky jazzový, stretli sme sa s ním už aj u nás v klasickom
programe – v spojení s organom. V oboch prípadoch (organ, klavír)
si vzájomne „porozumeli“. Protagonisti komorného združenia boli
Zita Slávičková-Sopková – klavír a Erik Rothenstein – saxofón. Zoskupenie vzniklo v roku 2011 a obaja umelci si predsavzali vyskúšať
v ňom doterajšie skúsenosti z ovládania svojich nástrojov. V repertoári majú skladby pre klasický altový saxofón, resp. transkripcie
klasickej hudby, menovite violončelových prelúdií J. S. Bacha.
Repertoár dopĺňajú na objednávku aj súčasní slovenskí skladatelia
(Ľuboš Bernáth, Viliam Gräffinger, Pavol Šuška). V roku 2014 nahrala
skupina svoj profilový album „ Playing Šach with Mr. Bach“.
Zita Slávičková-Sopková je všestranne nadaná hudobníčka. Hrá na
klavíri, husliach, akordeóne a organe. Študovala na konzervatóriu v Topoľčanoch a na VŠMU v Bratislave v triede Daniely Varínskej. V roku
2017 ukončila doktorandské štúdium v komornej špecializácie v triede
doc. Ivana Gajana. Je vyhľadávanou hráčkou v rôznych zoskupeniach.
Erik Rothenstein je barytón saxofonista, skladateľ, aranžér
a venuje sa aj jazzovej hudbe. Vedie svoj vlastný kvintet a hosťuje v rôznych formáciách. Po absolvovaní štúdia na konzervatóriu
v Bratislave v odbore alt saxofón, pokračoval v Rakúsku na Universität Graz na jazzovom oddelení. So svojou kapelou ale aj ako
sideman v rôznych formáciách, koncertoval po celej Európe. Je
členom zoskupení CZ- SK Big Band Matúša Jakabčina, Michal Motýľ
Tentent a Nikistein Jazz sextet a pravidelne spolupracuje aj s ďalšími kapelami.
Program koncertu otvorili klasické diela. Od Claude Debussyho
v aranžmáne Viliama Gräffingera zaznela Bergamská suita od J. S.
Bacha v aranžmáne Erika Rothensteina sme si vypočuli Arioso, Air
a Menuet z Francúzskej suity. Nasledovala jedna z najkrajších pasáží koncertu From Jewish Life (Zo židovského života) od skladateľa
Ernesta Blocha Jewish song (Židovská pieseň), Supplication (Prosba)

Foto: Róberta Schmidtová

a Prayer (Modlitba). Vo všetkých troch častiach bolo cítiť známky
melanchólie a clivoty akoby autor chcel v nich „vyžalovať“ všetky
útrapy a strasti, ktorými prešiel židovský ľud.
V ďalšej časti koncertu ešte zazneli skladby Jerome Naulaisa
– Petitte suite latine – prvé dve časti a od Phila Woodsa sonáta
pre alt saxofón a klavír – 1. časť, v ktorej naplno rozvinul svoje
majstrovstvo, predovšetkým improvizačné schopnosti. Treba ešte
pripomenúť, že pri jednotlivých skladbách Erik Rothenstein striedal
altový a barytónový saxofón. Oba zneli vynikajúco.
K jedinečnému a úspešnému priebehu koncertu komorného
združenia LENTO AD ASTRA prispela nemalou a podstatnou mierou
klaviristka Zita Slávičková-Sopková, ktorá bola Erikovi Rothensteinovi rovnocennou partnerkou. Aj preto prítomní početní poslucháči odmenili každú skladbu dlhotrvajúcim potleskom. Vyslúžili si dva
prídavky od Gabriela Faurého – v aranžmáne Jamse Raeho si vypočuli May a Aprés un reve. 
MUDr. Viliam Hafner
Predseda OZ
Spolok priateľov hudby v Cíferi
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Základná umelecká škola Ladislava Kupkoviča
vystúpila na koncertné pódium, ktoré znamená svet...
V nedeľu 28. októbra 2018, ktorej už samotný dátum je magický
– a skutočne aj ním bol – prvýkrát vystúpili pedagógovia a žiaci
Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Ladislava Kupkoviča v Cíferi so
samostatným koncertom v rámci 21. ročníka Jesenného cyklu
koncertov (JCK). Jeho slávnostný charakter vyplynul z troch skutočností: bol to deň 100. výročia vzniku prvej Československej
republiky, 20. výročia odhalenia pamätnej tabule na bývalom dome
obvodného lekára MUDr. Štefana Bugalu trom národným umelcom
– hudobným skladateľom – Mikulášovi Schneiderovi - Trnavskému,
Eugenovi Suchoňovi a Gejzovi Dusíkovi. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil aj prvý ročník JCK. A do tretice, koncert sa uskutočnil v ROKU
Mikuláša Schneidra - Trnavského v Cíferi, vyhláseného Obecným
zastupiteľstvom v Cíferi z príležitosti 60. výročia jeho úmrtia.
Program koncertu otvorila predsedníčka kultúrnej komisie pri
Obecnom zastupiteľstve v Cíferi PhDr. Adriana Krupová, privítala
a predstavila vzácnych hostí – rodinných príslušníkov národných
umelcov – najmladšieho vnuka Mikuláša Schneidra – Trnavského,
JUDr. Štefana Bugalu s manželkou JUDr. Editou Bugalovou a PharmDr. Annu Michalcovú a dcéru Eugena Suchoňa PhDr. Danicu Štilichovú s manželom. Osobitne privítala manželku Ladislava Kupkoviča
z Nemecka a jeho priateľov hudobníkov – prof. Miloša Jurkoviča,
Zdenka Kunza a manželku jeho generačného súputnika – hudobného skladateľa Ivana Paríka – Doc. PhDr. Magdalénu Paríkovú, PhD.
Po príhovore starostu obce Mgr. Maroša Sagana, PhD., v ktorom
zvýraznil význam tohto podujatia aj v nemčine, nasledoval akt odovzdania portrétu L. Kupkoviča riaditeľovi ZUŠ L. Kupkoviča Mgr. Art.
Milanovi Osadskému. Darkyňou obrazu bola pani Irmhild Kupkovič
a prítomná bola aj autorka obrazu – maliarka PhDr. Mgr. Art. Elsa
Siváková.
Vlastný program koncertu bol zostavený z diel L. Kupkoviča,
spomínaných národných umelcov a Antonína Dvořáka, otvorilo
ho Divertimento pre flautové kvarteto od L. Kupkoviča v podaní
Paulíny Grancovej, Eleny Habiňákovej, Simony Peškovej a Laury
Peškovej. Túto skladbu pôvodne skomponoval pre manželku a jej
flautový súbor. Druhá skladba L. Kupkoviča Reflexy pre klavír sólo
je posledným dielom čo skomponoval a tlačou ho vydala jeho manželka až po jeho smrti. Rozhodla sa ju venovať jeho sestre – MUDr.
Márii Louzil Kupkovičovej k jej osemdesiatym narodeninám. (Pre

ochorenie sa nemohla zúčastniť.) Skladba Reflexy má šesť
krátkych častí Allegretto G-dur
– Andatino g-mol – Allegretto
G-dur – Andantino D-dur - Allegretto G-dur – Andantino c-mol.
Skladbu zahrala vo svetovej premiére Mária Miklovičová.
Mikuláš Schneider – Trnavský
bol prezentovaný najmä svojou piesňovou tvorbou. Pieseň
Ružičky zo zbierky Zo srdca zaspievala Stanislava Maggioni Dubanová – soprán a sprevádzali
ju na husliach Michaela Kaločai
a Norbert Daniš na klavíri. ĎalFoto: Róberta Schmidtová
šie dve skladby Dievča z Bielej
hory a Išiel Macek zahrala na klavíri Silvia Kočková. Ďalších piesní zo
zbierky Slzy a úsmevy a Zo srdca – Keď na deň zvoniť mali, Junák
a Nôžka sa zhostil Marek Pobuda – barytón s doprovodom klaviristu Norberta Daniša. Valčík č.1 – Moderato op. 54 zahrala Simona
Pinkasová – klavír. Uspávanku Hajaj, búvaj, moje dieťa zo 4. obrazu
opery Krútňava od Eugena Suchoňa zaspievala Stanislava Maggioni
Dubanová s klavírnym doprovodom Norberta Daniša. Norbert Daniš
sa predstavil aj sólove so Sonatínou z cyklu Obrázky zo Slovenska,
s časťami Allegretto – Andante sostenuto – Allegro molto.
Záver koncertu sa niesol v tanečnom rytme zásluhou piesní Gejzu
Dusíka v podaní AD HOC BANDU. Zazneli piesne z operiet Modrá ruža
(Len bez ženy, Modrá ruža), Keď rozkvitne máj (Rodný môj kraj),
Tajomný prsteň (Tak nekonečne krásna). Zaspievali ich Stanislava
Maggione Dubanová a Marek Pobuda.
Koncert možno považovať za viac ako vydarený a to nielen po
stránke umeleckej ale aj programovej a spoločenskej. Výraznú noblesu mu dodala prítomnosť vzácnych hostí – rodinných príslušníkov a priateľov národných umelcov a manželky L. Kupkoviča a jeho
priateľov. 
MUDr. Viliam Hafner
Predseda OZ
Spolok priateľov hudby v Cíferi

Vokálny súbor GREGORIANA dal bodku
za 21. ročníkom JCK
V nedeľu 18. novembra 2018 sme v kostole sv. Michala Archanjela
v Cíferi privítali na záverečnom koncerte 21.ročníka JCK vokálny súbor GREGORIANA z Košíc, s umeleckým vedúcim Marekom Kleinom.
Tento súbor vznikol v roku 2004 a okrem pravidelného účinkovania
na nedeľných sv. omšiach v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, vystupuje aj koncertne – doma i v zahraničí. Jeho repertoár zahŕňa nielen
gregoriánske spevy ale aj renesančnú a stredovekú polyfóniu , ba
i súčasnú zborovú chrámovú tvorbu. Súbor vydal viacero CD nahrávok. Vedúci súboru Marek Klein sa venuje gregoriánskemu chorálu
od roku 1992 a absolvoval viacero kurzov u významných osobností
ako Jiří Hrdina, David Eben, Louis Marie Vigne a ďalší.
Koncert začal netradične sólovým výstupom umel. vedúceho
Mareka Kleina z úvodného programového spevu – Gustate quam
suavis Dominus /Žalm 34/ a následným konštatovaním, že nádheru
gregoriánskeho spevu skôr objavíme jeho spievaním ako počúvaním. A preto sa snažil „vtiahnuť“ poslucháčov do atmosféry koncertu aktívnym zapojením sa do predspievanej časti chorálu., čo sa mu
aj podarilo. Medzitým nastúpili ostatní členovia súboru a zaspievali
vyššie spomínaný starobylý spev. Po ňom, v zastúpený starostu
a správcu farnosti, Dušan Caja privítal hostí – členov súboru, prí-

tomných poslucháčov a zaželal im bohatý duchovný a kultúrny
zážitok. Potom koncert pokračoval skladbami Benedicam Dominum /Žalm 34, 119/ od autora Tomás Luis de Victoria, In conspectu
angelorum /Žalm 138/ od Francisciho Guerreho, Gustate et videte
/Žalm 34/ od autora Fabio Fresi. Posledne uvedený žalm sa spieval
(pokračovanie na str. 19)
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na sväté prijímanie. Medzi spevy na prijímanie možno zaradiť aj
ďalšie chorály – Fortem virili pectore od Fabio Fresi a Ubi caritas
od autora Richards Dubra z Lotyšska. Pred záverom koncertu ešte
zaznela Missa quarta od maďarského skladateľa Lajosa Bardosa
s časťami: Kyrie – Gloria – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei. K príprave obetných darov zaznel spev mladej slovenskej skladateľky
Márie Jašurdovej – De profundis /Žalm 130/. Záverečnou skladbou
bol chorál Zděnka Lukáša – Praedicatio.

Cíferské
noviny

Všetky skladby boli intonačne čisté, interpretované na vysokej
umeleckej a profesionálnej úrovni, umocnené jedinečnou akustikou cíferského chrámu a vďaka atmosfére, vytvorenej vnímavým
a spolupracujúcim poslucháčstvom. A preto boli všetky skladby
odmenené dlhotrvajúcim potleskom, za ktorý si vyslúžili prídavok Staroslovenský Otče náš... 
MUDr. Viliam Hafner
Predseda OZ
Spolok priateľov hudby v Cíferi

Kalendárium 2018 (dokončenie)
NOVEMBER

DECEMBER

6. novembra 1948 – V Cíferi sa narodil hádzanár a tréner JOZEF
DEBNÁR (70. narodeniny).

5. decembra 1928 – Sochár Alojz Rigele odovzdal obci dokončený pamätník obetiam I. svetovej vojny. Súsošie aj s ohradou stáli
dohromady 24 000 Kčs (hradené zo zbierky medzi občanmi Cífera).
Murárske, povoznícke a robotnícke práce vykonali občania bez nároku na honorár (90. výročie).

7. novembra 1938 – Cíferskú meštiansku školu navštívil miestny
notár Karol Zábrecký s výzvou, aby všetky školské miestnosti prepustili mobilizovaným vojakom. Z toho dôvodu bolo na škole prerušené vyučovanie v dňoch od 8. do 23. novembra (80. výročie).
7. novembra 1998 – V Nitre zomrel lekár, odborník v liečbe tuberkulózy doc. MUDr. RUDOLF KRUTÝ, CSc., jeden zo zakladateľov
futbalového klubu v Cíferi a kapitán mužstva (20. výročie).
11. novembra 1958 – V Bratislave sa narodil akademický maliar
a sochár SVETOZÁR ILAVSKÝ (60. narodeniny).
18. novembra 1998 – V Buenos Aires (Argentína) zomrel JUDr.
LADISLAV JANKOVIČ, čestný občan obce Cífer (20. výročie).

8. decembra 1928 – Cíferský farár Ľudovít Pavetitš požehnal pamätník obetiam I. svetovej vojny (90. výročie).
12. decembra 1948 – Cíferský spevácky zbor usporiadal koncert
v Cíferi a z čistého zisku z neho sa zaobstarali kroje pre členov zboru (70. výročie).
26. decembra 1938 – O 17:30 h vysielal Československý rozhlas
priamy prenos z Cífera s názvom Vianočný podvečer na dedine (80.
výročie). 

Kalendárium 2019 (1. časť)
JANUÁR

FEBRUÁR

1. januára 2009 – Zomrel ŠTEFAN BERNADIČ, člen Dramatického
krúžku Janka Palárika, Folklórnej skupiny Cífer a cíferský futbalista
(10. výročie).

2. februára 1969 – Zomrel IMRICH MORVAY, cíferský richtár v rokoch 1927 – 1931 a 1936 – 1938 (50. výročie).

17. januára 1989 – Zomrel JOZEF BERNADIČ, čestný občan obce
Cífer in memoriam. Jeden zo zakladajúcich členov Dramatického
krúžku Janka Palárika stál aj pri zrode futbalového klubu v našej
obci a v roku 1970 aj pri zrode Folklórnej skupiny Cífer. Obecné
zastupiteľstvo obce Cífer vyhlásilo rok 2019 v našej obci za Rok
Jozefa Bernadiča (30. výročie).
V noci na 28. januára 1929 – Následkom snehových búrok bola
zaviata železničná trať Modra (t.j. Šenkvice) – Cífer, takže vlaky
z Leopoldova jazdili len po Cífer. V priebehu dňa bola neprejazdná
trať od Cífera až po Pezinok. Situácia zostala nezmenená až do nasledujúceho večera (utorok 29. 1.), kedy bola uvoľnená trať Cífer
– Modra (t.j. Šenkvice). V stredu (30. 1.) na poludnie bola obnovená
doprava na trati Bratislava – Leopoldov a podvečer bola uvoľnená
celá trať Bratislava – Žilina (90. výročie).
27. januára 1929 – V Cíferi sa narodil ŠTEFAN HUDEK, ktorý bol
v rokoch 1951-1953 v pomocných technických práporoch (90. výročie).
28. januára 1919 – V Cíferi bolo zavedené úradovanie v slovenskom jazyku (100. výročie).
28. januára 1949 – V Cíferi sa narodil FRANTIŠEK ZELENICKÝ, ligový
a reprezentačný hráč ľadového hokeja (70. výročie).
30. januára 1799 – V Bacúrove zomrel rímskokatolícky kňaz a cíferský rodák FRANTIŠEK SABO (220. výročie).
Január 1979 – Plenárne zasadnutie Miestneho národného výboru
v Cíferi schválilo rozpočet na rok 1979. MNV hospodárilo v tomto
roku s čiastkou 1 620 000 Kčs (z toho vlastné príjmy: 591 000 Kčs,
globálna dotácia: 1 029 000 Kčs).

7. februára 1909 – Noviny Nyugatmagyarországi hiradó priniesli
informáciu, že na neobsadené miesto verejného notára v Cíferi nastúpil KAROL LAMOŠ, predtým verejný notár vo Voderadoch (110.
výročie).
7. februára 1929 – V Cíferi sa narodil športovec a boxer LEOPOLD
CEHLÁRIK, dvojnásobný majster Slovenska (90. výročie).
11. februára 1869 – V Smoleniciach sa narodil gróf MÓRIC PÁLFFY,
kariérny diplomat, ktorý svoj dôchodok až do emigrácie v roku
1945 trávil v malom kaštieli v Cíferi (150. výročie).
12. februára 1909 – Vo Valči sa narodil DANIEL BULLA, čestný
občan obce Cífer in memoriam, ktorý bol v rokoch 1935 – 1950
riaditeľom školy a organistom v Cíferi. V rokoch 1936 – 1957 bol
zbormajstrom Cíferského speváckeho zboru (110. výročie).
13. februára 1939 – V Cíferi sa konal trh, na ktorom bol veľký
príhon dobytka (748 kusov hovädzieho dobytka a 892 koní) a čulý
obchod (80. výročie).
20. februára 1939 – V Cíferi sa konal tzv. matejský jarmok, dobytčí trh (80. výročie).
Február a začiatok marca 1949 – Povereníctvo informácií
a osvety vyslalo Cíferský spevácky zbor na zájazd po južnom
Slovensku. Zbor koncertoval v Lehniciach, Šamoríne, Nedede, Šali,
Sládkovičove, Galante, Čalove, Komárne a v Kolárove (70. výročie).
Február 1989 – Folklórna skupina Cífer nahrala vo vydavateľstve OPUS LP s dožinkovým pásmom a s pásmom Obrázky zo
života Cíferčanov. V roku 2011 pri príležitosti 720. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Cífer vyšla táto nahrávka na CD (30.
výročie). 
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Gocnocká kronika a Napoleonovi generáli
Pamätná kniha obce Gocnod
Jedným z najvýznamnejších prameňov k dejinám 20.
storočia v našej obci sú obecné kroniky. Žiaľ, dodnes sa
zachovali len dve staršie kroniky z 20. a 30. rokov 20.
storočia, cíferská a gocnodská.

z jesene roku 1938 teda z pred osemdesiatich rokov: „2. novembra
1938. Viedenské rozhodnutie sa nedotklo priamo Gocnoda. Totiž
nikto nestratil na Maďarmi obsadenom území majetok. Iba galantský vrchný strážnik R. Krist bol odtiaľ vypovedaný. Toto však pre
neho tak tragické nebolo, keďže vlastní tu 20 honov zemi. Utečencov nijakých sme tu nemali. V Cíferi ich bolo asi 10 – 15 rodín. CPO
– veliteľom bol Jaroslav Dopjera. Už pred mobilizáciou sme tu mali
niekoľko zatemňovacích a signalizačných cvičení. K tomuto sa kúpily plynové masky za 1500 Kč a myslím, že aj nosítka. Tieto masky
boli rozdané ženám a starcom a hróza válečná bola rozsievaná.
Tiež boly aj ženy povolané do Cífera a tam vraj pochodovaly. Teda
jeseň roku 1938 bola plná válečnej psichózy.“ Výnimočnosťou tejto
kroniky je, že okrem väčších udalostí sa venuje vo veľkej miere aj
každodennému životu obyvateľov obce. V ďalších číslach vám budeme opakovane prinášať zaujímavé príspevky z nej. V prípade, že
obyvatelia našich obcí disponujú zaujímavými písomnými prameňmi z prvej polovice 20. storočia, uvítame, ak nám ich darujú alebo
zapožičajú.

Napoleonovi generáli v Páci?
Pác je známy ako významná historická lokalita vďaka
dávnej prítomnosti Rimanov či vďaka svojmu kostolu
s románskymi koreňmi.

Je veľkou škodou, že nemáme žiadne staršie kroniky ani žiadnu
kroniku Pácu. Pamätnú knihu obce Gocnod písal gocnodský učiteľ
František Odler. Pán učiteľ Odler o sebe na začiatku kroniky píše:
„Pochádzam z Modry. Tam som príslušný a tam som sa narodil
v roku 1900. Môj rodinný koreň je habánsky. V roku 1820 prisťahovali sa moji predkovia z Dechtíc do Modry. Môj otec bol hrnčiar
– jako všetci jeho predkovia boli hrnčiari, žbankari, keramici... Ja
som druhým gocnodským učiteľom. Predo mnou bol Ján Kovaltýn,
absolvent reálneho gymnázia trnavského, v roku 1939 Maďarmi
umučený.“ Aby sme boli aktuálni, prinášame aj niekoľko poznámok

V páckom chotári sa určite nachádzajú aj ďalšie historické skvosty a jeden z nich možno aj priamo v kostole. Takúto hypotézu má
pán Alojz Podolský z Nitry. „Mojej matky pradeda otec Štefan
Morvay bol richtárom na Páci – blízko Cíferu. A ten rozprával, že raz
v noci, bolo to pred polnocou a pršalo, zabúchali mu na dvere napoleonovi vojaci, ktorí pochodovali ďalej na Viedeň s tým, že na krytých
vozoch majú mŕtvych svojich troch generálov a potrebujú ich súrne
pochovať. On rýchlo dal zobudiť dvoch murárov a tí napoleonových
generálov pochovali v sklenených truhlách, ktoré si doviezli, obtiahnutých červeným damaskom. Pochovali ich pod páckym kostolom
a deliacu stenu za sebou zamurovali. Medzitým samozrejme murári
a aj richtár zomreli a zabudlo sa na to. Mne to rozprával môj strýko
Ing. Kamil Morvay, rodák zo Slovenskej Novej Vsi, ktorý pred nedávnom zomrel. Pred hlavným oltárom v kostole je vstup do krypty.
Pod oltárom je pochovaná grófka Mária a za tehlovým múrom, ktorý
predeľuje podzemné priestory kostolnej lode na dve časti a od toho
času ho nikto neotváral, sú pochovaní spomínaní traja generáli. Po
bokoch kostola sú prieduchy, ktoré svedčia o tom, že je to tak, že je
tam jednoznačne ďalší priestor.“ Pán Podolský má pre svoje tvrdenia
o Napoleonových generáloch ako dôkaz len ústne svedectvo, aj to
len z tretej ruky, takže ich nemôžeme brať ako isté. Každý nech si
urobí vlastný názor na jeho teóriu... 
Maroš Sagan

Náš vianočný darček
V týchto dňoch sú obchody viac navštevované ako inokedy.
Je to celkom prirodzené. Obchody sú osvetlené, počuť vianočné
koledy a na adventnom venci postupne pribúda zapálených sviečok, čo nám chce naznačiť, že Vianoce sa neodvratne blížia. Ani sa
nenazdáme a je tu Štedrý večer. Nemáte aj vy, milí priatelia, plnú
hlavu starostí, čo kúpite svojím drahým a blízkym pod stromček?
Možno sa teraz stresujete, čo dáte na sviatočný stôl, aké pekné
a hodnotné darčeky sa dajú vyčariť z poloprázdnej peňaženky.
Istotne, kto by nechcel dať svojim blízkym čo najviac, čo najlepšie,
čo najkrajšie. Chceme i tými darčekmi vyjadriť svoju lásku, úctu
a sme nervózni, že sa nám to dostatočne nedarí. Láska a úcta sa ale
nemeria množstvom a nákladnosťou darčekov, ba ani bohatosťou
prestretého stolu. Samotné peniaze ešte žiadnu pohodu do domácnosti nepriniesli. O tú sa musí postarať láskavé slovo, pochopenie,

tolerantnosť. Jednoducho- láska a úcta, ktorú treba vyžarovať
a prejavovať. Gestom, úsmevom, možno i pohladením či láskavým
pohľadom. Za peniaze ich nekúpime! Za peniaze možno kúpiť pekný
dom, ale nie útulný domov. Za peniaze možno kúpiť za fúrik darčekov, ale nie lásku, ktorú majú predstavovať. Za peniaze možno
kúpiť vzácny kríž do spálne, ale nie Krista. Spomeňte si na to pred
týmito vianočnými sviatkami. Verte mi, naši blízki nám odpustia,
že pod stromčekom nájdu len maličkosť. Neodpustia nám ale, ak
ich nemáme radi. Preukazujme im preto našu lásku aj vo všedných
dňoch života. Tak najlepšie vytvoríme doma hrejivú rodinnú vianočnú atmosféru. Želám Vám všetkým pokojné a požehnané vianočné
sviatky, prežité v láskyplnom kruhu svojich najbližších. 
Mons. Ján Bučík
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Odkaz vo fľaši
Obnova liatinového kríža a ohrádky zo začiatku
19. storočia pred starým
cintorínom, bola vykonaná
umeleckým kováčom Ivom
Lorinczom z našej družobnej obce Telnice u Brna
v dňoch 15. až 17. októbra
Archív OcÚ
2018. Na obnovu prispelo
140 ľudí z farnosti Cífer
sumou 1365,- eur. Obnovu
iniciovala farníčka Helena
Morvayová.
Vo vnútri kríža bol nájdený odkaz vo fľaši spolu
s mincou s hodnotou 1
československej
koruny.
Odkaz znie „Kríž bol farbený v Cíferi roku pána
1982 4. mája.“ Na odkaze
sa nachádzajú mená, vek
a podpisy zapisovateľov
odkazu, taktiež mená a vek
vtedajšieho predsedu a tajomníka Národného výboru
v Cíferi ako aj meno Gustáva Husáka, prezidenta ČSSR
Archív OcÚ
v r. 1982.
Zamestnanci obecného
úradu spolu s p. Helenou Morvayovou priložili do fľaše aktuálny odkaz pre ďalšiu generáciu s informáciou o obnove kríža v r. 2018. 

Archív OcÚ

Kaplnka Sedembolestnej dostáva nové okolie
Nech už ide návštevník Cífera či cezpoľný cez Cífer, nie je
možné minúť či nevidieť túto kaplnku, postavenú vo Vyšľahanom na križovatke ciest Kaplná – Jablonec.

Archív DC

Kaplnka tvaru šesťuholníka stojí oproti benzínovej pumpe a pravidelne sa v nej na sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávia farské sväté omše. Táto drobná stavba má svoju dávnu históriu: prvá
zmienka o nej je z roku 1813 vo veršovanom opise Cífera, ktorý
spomína jedinú zachránenú vec po obrovskom požiari Cífera v roku
1638, kedy neostal v dedine ani stĺp – a tou bola práve socha Sedembolestnej Panny Márie.
Sochu dala zrekonštruovať pani Cecília Rusnáková, reštauroval
ju Alexander Dugovič. Napriek rušnému miestu, kde kaplnka stojí,
je vo veľmi dobrom stave a to vďaka dlhoročnej starostlivosti
rodiny Grancovej. Kaplnka prešla prvou rekonštrukciou, ukončenou v roku 2007 – vtedy v nej pribudli okrem ostatných úprav
aj sklenené dvere s mrežovaním, takže kaplnka je stále dostupná
k modlitbe. Rodina Grancová, menovite predovšetkým pani Mária
Grancová, sa vytrvalo stará o okolie kaplnky a jeho výsadbu, takže
kaplnka aj jej okolie sú skutočne príjemným a pekným miestom na
zastavenie sa.
V súčasnosti okolo kaplnky prebiehajú úpravy, priestor okolo nej
dostáva novú betonáž, v pláne je aj zmena výsadby, predovšetkým
výmena stromčekov. Medzi prvými boli odstránené drevené, dosluhujúce palisády záhonov za betónové.
Precízna a obetavá starostlivosť o túto kaplnku je príkladom, ako
nemožno zabudnúť na to, čo je v živote dôležité – a čo očakáva
úctu, vďačnosť a pokračovanie. Možno aj záujmom o pomoc pri
službe okolo kaplnky Sedembolestnej. 
Z podkladov Monografie o Cíferi a Štefana Granca
spracovala Mária Kohutiarová

Archív MK
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Oprava a zveľaďovanie našich kostolov
počas roka 2018
Aj v priebehu roka 2018 sa vykonávali mnohé práce na údržbe
a zveľaďovaní farského kostola svätého Michala Archanjela
v Cíferi a tiež aj na filiálnom kostole sv. Petra a Pavla na Páci.
Práce môžeme rozčleniť do dvoch základných skupín. V prvej
skupine uvádzame už dokončené práce:
Cífer:
- demontáž starých plynových žiaričov z hlavnej lode kostola
- výmena 8 kusov veľkých okien s jednoduchou vitrážou, reštaurovanie vitráži
- vymaľovanie bočných stien v hlavnej lodi kostola po ukončení
výmeny okien
- v rámci posúvania lavíc počas montáže okien a maľovania bol prevedený pod lavicami izolačný náter
- vymaľovanie presbytéria, vyčistenie hlavného oltára a oltárneho
obrazu
- vymaľovanie oboch sakristií
- montáž novej elektroinštalácie za hlavným oltárom a osadenie 6
kusov elektrických priamovýhrevných panelov
- oprava upevnenia alukrytu na streche kostola
- montáž nového teplovodného ústredného kúrenia s plynovou
kotolňou
- výkopné a inštalačné práce na novej kanalizačnej a vodovodnej
prípojke pre napojenie pripravovaného WC pod chórom kostola
Pác:
- prípravné stavebné práce pred položením kameninovej podlahy
- vydláždenie kostola a sakristie novou dlažbou – opukou
- renovácia pôvodného nábytku v sakristii
- odborné rozobratie a zloženie hlavného oltára a prevedenie potrebných reštaurátorských prác
- realizácia novej elektrickej zemnej prípojky do areálu kostola
- nová elektroinštalácia pre elektrické kúrenie
- montáž priamovýhrevných panelových radiátorov v kostole
a v sakristii
- vyčistenie a naladenie organu
- vymaľovanie kostola – bolo realizované z poskytnutej dotácie od
predsedu vlády p. Pellegriniho v sume 10 tis. Eur
- zhotovenie drevených lavičiek – namiesto demontovaných lavíc
(dočasné riešenie)
Druhá skupina prác je v štádiu rozpracovanosti.
V Cíferi sa jedná o výstavbu nového WC v priestore pod chórovým schodiskom. Práca by mala byť ukončená v polovici mesiaca
decembra.
Na Páci je rozpracovaná výroba nových kostolných lavíc, s využitím pôvodných už zreštaurovaných čiel a bokov barokových
lavíc zo 17. storočia. Táto práca je pomerne náročná – vykonávaná
v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Mala by
byť dokončená v 1. štvrťroku 2019. Takmer 70% stolárskych prác
je uhradených z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR
v sume 13 500 eur.

Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi

Kostol sv. Michala Archanjela v Cíferi
Kostol sv. Petra a Pavla. Cífer-Pác

Ako vidieť z uvedeného súpisu, počas celého roka sa previedlo
veľké množstvo prác, ktoré boli finančne náročné. Všetky dokončené práce máme však finančne vyrovnané vďaka štedrosti
darcov a tiež vďaka poskytnutej finančnej pôžičke v sume 40 tisíc
eur, ktorú sme dostali z Arcibiskupského úradu v Trnave. Pôžička
je bezúročná a budeme ju splácať v mesačných splátkach, počas
nasledujúcich rokov. Z tohto dôvodu budú sa konať pravidelné mesačné finančné zbierky vždy v prvú nedeľu v mesiaci.
V závere zhodnotenia našej pracovnej činnosti v rámci farnosti Cífer a filiálky Pác by som chcel v mene správcu farnosti a členov farskej rady poďakovať všetkým obetavým a ochotným brigádnikom
za ich prácu na spoločnom diele obnovy a údržby našich kostolov.
Taktiež ďakujem aj všetkým tým, ktorí poskytli akúkoľvek finančnú,
alebo materiálnu pomoc a tiež všetkým tým, ktorí sa modlia a prinášajú obety za úspešný a radostný život v našej farnosti. 
Vít Morvay, člen farskej rady

Škola žije rušným životom
Život v cíferskej základnej škole nie je len o vyučovaní, skúšaní
a písomkách Okrem tejto povinnej jazdy ponúka všetkým množstvo iných noviniek a aktivít.
Lastovičkou je výborné fungovanie školského autobusu, ktorý
odbremenil náročné dochádzanie detí z Jarnej a Pácu a pomohol aj
upraviť školský rozvrh vrátane prestávok do pokojnejšej podoby,
na ktorú si všetci zvykáme od začiatku novembra po nástupe z je-

senných prázdnin – zvonček na začiatok vyučovania nám zvoní ako
v bežných školách o 8.00 h.
Dni trošku inak zažila škola nielen počas školskej inšpekcie, ale
príjemnejšie napríklad 9.11.2018, kedy mali deti zo školského klubu
šarkaniádu. Hoci si počasie robilo kadečo, šarkany predsa len vzlietli
a detská radosť nemala hraníc. So šarkanmi pobehovali ešte dlho,
užili si skvelú zábavu.
(pokračovanie na str. 23)
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Mať celý týždeň pestrý, chutný a zdravý sa škole darilo od 12. do
16.11.2018, kedy sa každý deň niesol v znamení jednej farby zreteľnej na oblečení detí a tiež v kreativite detí a rodičov pri príprave
ovocno-zeleninových aranžmánov. Najfarebnejšia trieda bola 2.A,
najkreatívnejšia I.B.
V pondelok 12. 11. 2018 zároveň uzrel po vytlačení svetlo sveta
nový školský časopis Ceruzka. Jesenné číslo je plné zaujímavých
textov, ktoré v drvivej väčšine písalo 18 členov redakčnej rady spomedzi žiakov 4. až 8. ročníka, ktorí sa do redakčnej práce vyslovene
vrhli. Už teraz sa tešíme na zimné číslo, ktoré by malo vyjsť ešte
pred odchodom na vianočné prázdniny.
Vážnejšie chvíle zažili v stredu 21. 11. piataci pri testovaní a čakajú ich aj školu pri voľbe nových členov školskej rady na najbližšom
rodičovskom združení 28. 11. 2018. Je to priestor pre vás, rodičov,
aby ste cez svoju aktivitu a venovanie času pomohli škole rásť na
lepšie miesto pre vaše deti.
Vo štvrtok 22. 11. mali žiaci prvého aj druhého stupňa výchovný
koncert. Metodický materiál z koncertu Trinásta komnata budú

MK

Výzdoba v I.B

môcť triedni učitelia s deťmi preberať na triednických hodinách,
aby viac porozumeli nebezpečenstvu drogovej závislosti.
Kým deti sa tešia na vianočné prázdniny, učitelia a rodičovská
rada viac vidia dopredu na blížiaci sa školský ples, ktorý bude 16.
februára 2018 v KD Cífer. Ak máte chuť na dobrú zábavu, dopredu
si tento termín zapamätajte! 
Za ZŠ Cífer spracovala Mária Kohutiarová

Ako sa škôlkari z MŠ Cífer s jeseňou „popasovali“
Nový školský rok privítal v našej škôlke nové detské tváričky.
Niektoré boli uplakané, iné zvedavé a tie ďalšie zas o kúsok odvážnejšie. Pani učiteľky prišli do práce oddýchnuté, plné síl a nových
nápadov na ďalší krásny školský rok.
Hneď na začiatku roka detičky vytvorili v spolupráci s rodičmi
a pani učiteľkami rozmanité výrobky z jesennej úrody a vystavili
ich na Výstave ovocia, zeleniny a kvetov. Najstaršie detičky zo
Sovičkovej triedy nezaháľali a stihli dve krásne vystúpenia pre
starších obyvateľov obce, v Domove pokojnej staroby a v dome
kultúry. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si deti do škôlky pozvali svojich starých rodičov aby strávili spoločné popoludnie v MŠ
s názvom „Dedko, babka, poď sa so mnou hrať!“.
Pani Jeseň sme u nás v škôlke privítali veľkou Jesennou oslavou
na našom školskom dvore, ktorý v jedno októbrové popoludnie
zaplnili detičky s rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi... Šikovné
mamičky pripravili množstvo koláčov, chuťoviek a dobrôt na jablkovo-dyňové hody, zruční oteckovia zas priniesli tekvice, dekorácie
a potrebné náradie a spolu s detičkami vyrobili nádherných svetlonosov. Na akciu nás prišiel pozrieť aj pán sanitkár so sanitkou, ktorý
účastníkom predviedol rýchlokurz prvej pomoci. Záujemcovia mali
možnosť vyskúšať si svoje záchranárske zručnosti na figuríne.
Slniečko sa nám odvďačilo krásnym počasím a akcia zožala veľký
úspech a výborné ohlasy.
Počas mesiaca október sme oslávili aj Deň materských škôl na
Slovensku a to akciou Farebný týždeň. Deti počas celého týždňa do
škôlky chodili oblečené v jesenných farbách, pričom na každý deň
bola určená jedna farba. Október sa ďalej niesol v duchu spoločných
akcií, keď si Ježkovia s pomocou starých rodičov „natlačili kapustu“
do súdka a pripravili si zdroj vitamínov na prichádzajúcu zimu.
Priaznivé novembrové počasie nám umožnilo zorganizovať na
školskom dvore Šarkaniádu, lampiónový sprievod Cíferom, navštívili sme prírodovedné múzeum v Bratislave, ÚĽUV, absolvovali
sme prvý plavecký výcvik v Senci a taktiež sme u nás mali krásne
divadelné predstavenia.
Teraz sa už všetci tešíme na december. V pondelok 10. decembra
nás čaká už tradičné pečenie medovníčkov, 11. decembra očaká-

vame návštevu Mikuláša a potom sa tešíme na krásne vianočné
besiedky pre našich najbližších. 
Text a foto: Bc. Veronika Abrahámová

Čo je nové v našej ZUŠ v Cíferi
Začiatok školského roka sa na našej základnej umeleckej škole
v Cíferi skryl do tých najkrajších tónov ľudových piesní, s ktorými
sa nám žiaci predviedli hneď na niekoľkých vystúpeniach. Október, ako mesiac úcty k starším, sa niesol v duchu milých koncertíkov i nášho skupinového odboru, pretože nielen hrou na hudobný
nástroj, ale i tancom dokážu naše deti zahnať smútok v duši. Pra-

videlný Jesenný cyklus koncertov sa ale určite neukončil v pravej
jesennej, pochmúrnej nálade, ale naopak, srdečným koncertom
s poctou hudobným skladateľom M. Schneiderovi-Trnavskému, E.
Suchoňovi a G. Dusíkovi, v ktorom sa predviedli nielen šikovní žiaci,
ale aj ctení učitelia. Okrem pravidelne sa konajúceho interného
koncertu, pri ktorom v sále zaznievajú tóny dychových, struno(pokračovanie na str. 24)
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vých či klávesových nástrojov sa žiaci spolu s tanečníkmi predstavia i na mikulášskom koncerte pre Klub dôchodcov. Veríme, že
kúzlo Vianoc Vás očarí aj na našom nadchádzajúcom Vianočnom
koncerte, ktorý plánujeme na stredu 19. decembra o 17:00 v sále
kultúrneho domu v Cíferi, kde sa predstavia všetky naše odbory
od hudobného, tanečného, výtvarného až po literárno-dramatický či audiovizuálny odbor. Ak sa Vám naše vystúpenia páčia, určite
si nenechajte ujsť XVIII. obecný ples, ktorý sa koná 26. januára
v spolupráci so ZUŠ a príďte nás podporiť. Budeme sa na Vás tešiť
na každom našom podujatí! 
Jana Homolová

MH

Úspešná reprezentácia
žiačok ZUŠ
Ladislava Kupkoviča

Foto: Róberta Schmidtová

Dňa 23.11.2018 sa zúčastnili
žiačky ZUŠ Cífer Ladislava Kupkoviča Soňa Filáková a Simona Pinkasová z triedy Mgr. art. Márie
Miklovičovej na VII. ročníku celoslovenskej súťaže v komornej
hre žiakov ZUŠ Musica Camerata
Jána Albrechta 2018 v Bratislave. Súťažili v 2. kategórii, získali
2. miesto a umiestnenie v zlatom pásme.  Mária Miklovičová

SF

Okienko pre záhradkárov
DECEMBER, JANUÁR
Do našich záhrad a vinohradov sa začína vtláčať zima, obdobie
zaslúženého odpočinku po celoročnej námahe. Napriek tomu
ešte využívame priaznivé počasie na dokončenie prác, ktoré sme
nestihli urobiť v predošlom období. Ide najmä o hnojenie organickými a priemyselnými hnojivami, skyprenie pôdy, opravy oporných
konštrukcií, kmene mladých stromčekov chránime proti obhrýzaniu, najistejšie drôteným pletivom, pokračujeme v mechanickej
ochrane odstraňovaním buriny. Kmene stromov je vhodné natrieť
vápenným mliekom. Teplejšie dni využijeme na zimný postrek proti
škodlivým činiteľom. Keď je veľmi chladno, venujeme sa oprave poškodeného náradia, oprave postrekovačov, ostreniu nožníc , nožov,
pílky, rýľov a nie je na škodu sadnúť si k odbornej literatúre.
V zimnom období zásobujeme náš stôl skladovanou zeleninou
a ovocím, preto im venujeme dostatočnú pozornosť. Pravidelne
ich kontrolujeme a odstraňujeme všetko, čo je podozrivé z nákazy.
Optimálna teplota na úspešné skladovanie je tesne nad nulou.
Vinári sa v pivnici sústreďujú na príjemnejšiu časť, na pravidelnú
kontrolu výsledkov namáhavej práce v čase vegetácie. Dokvášajúce víno dolievame, kvasné zátky vymieňame za normálne a keď degustáciou zistíme optimálne chuťové vlastnosti mladé víno stáčame. Na stáčanie sú dôležité chuťové vlastnosti vína a pomer kyselín
k obsahu cukru. Dlhším ležaním vína na kvasniciach sa totiž obsah
kyselín vo víne biologickými procesmi znižuje. Nádoby s vínom po
stočení udržiavame stále plné, pravidelne ich dolievame. Po stočení
víno hneď sírime a veľmi dôležitým faktorom, aby sme pili chutné
a kvalitné víno, je hygiena.
Január je pre záhrady a vinice obdobím hlbokého vegetačného
pokoja a starostlivý hospodár jeho zdravotný stav. Zhodnotíme
si minuloročnú sezónu a porozmýšľame, v čom by sme sa mohli
zlepšiť, zdokonaliť. Nie je od veci poradiť sa so staršími, skúsenými
záhradkármi.

Záhradkár
musí
byť skôr pripravený
na prácu ako na predĺženie vegetačného
pokoja. Pestovatelia
zeleniny v druhej
polovici januára vysievajú do debničiek
zeler, karfiol, kapustu, papriku, šalát na
rýchlenie a skleníkové uhorky. Dôkladná
príprava v zime je jedným z predpokladov úspechov v nastávajúcom období.
Na záver dovoľte poďakovať všetkým priaznivcom a sponzorom našich akcií počas roka a rovnako popriať aj všetkým Cíferčanom:
Nech zvony zvonia, sviece horia, srdcia plesajú, čaše štrngajú.
Keď ku šťastiu je len krok, prajeme krásne Vianoce
a šťastný Nový rok 2019. 
Text a foto: Výbor ZO SZZ Cífer
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Bude zima, bude mráz. Kam sa, vtáčku, kam schováš?
Určite poznáte túto detskú pesničku a určite viete, ako pokračuje. V našom chotári síce veľa čečiny nemáme, ale nejaké ‚javory‘ sa
nájdu. Je ich však dosť?
Na úvod som si dovolila tieto dva obrázky. Úprimne, ten vľavo ma
desí. Čo vy na to?

vyschnutím, najmä ak ide o lesné porasty. Líniová zeleň tlmí hluk
z komunikácií, znižuje rýchlosť vetra a jeho účinky na obydlia,
zamedzuje veternej erózii, znižuje hluk z agromechanizmov a zachytáva prašnosť, ktorá nevyhnutne vzniká pri práci na poliach.
Správne vysadená zeleň okolo obce môže práve vďaka tomuto

Dnešná téma by sa dala celá vypovedať obrázkami tohto druhu
s otázkou: Akú chceme mať krajinu okolo Cífera? Ku ktorému typu
krajiny sa približuje tá naša? A čo vieme urobiť preto, aby sme zlepšili súčasný stav? Nebojte sa, nejdem „topiť“ poľnohospodárov ani
nikoho iného, ale ani podporovať výhovorky, že zlý je systém, lebo
existujú aj pekné príklady, kde spolupôsobí obrábanie polí s ostatnými prvkami, ktoré vytvárajú zdravú, peknú a rozmanitú krajinu.
Kde je vôľa, tam je cesta.
Poďme sa zamyslieť. Čo vytvára rozmanitosť v krajine? Z hľadiska prírody, jej ochrany a tvorby je to mnohorakosť rastlinných
a živočíšnych druhov. Biodiverzita. Na to, aby sme ju udržali alebo
vytvorili, treba do krajiny dostať vysokú aj nižšiu zeleň, trvalé
trávnaté porasty, trvalé alebo periodické vodné plochy. Odborne
sa také miesta nazývajú biokoridory - líniové prvky zelene (napr.
porasty popri vodných tokoch, remízky, vetrolamy, aleje, stromoradia) a biocentrá – plošné zelené územia (napr. les, jazero, mokraď, háj, lúka, neobrábané pole ležiace úhorom). Často sú to miesta,
kde prítomnosť človeka nie je príliš vhodná práve preto, lebo je
to domov zveri a vtáctva. Na to, aby medzi jednotlivými zelenými
plochami pulzoval život, sú potrebné biokoridory – „zelené cesty“.
Jednoducho povedané, krajina by mala mať svou zelenú kostru
– osnovu.
Takáto sieť zelene má aj iný význam. Ochladzuje krajinu, poskytuje tieň, zadrží zrážkovú vodu a ochráni vodné zdroje pred

výrazne ozdraviť prostredie v jej intraviláne. V neposlednom rade,
zeleň okrášľuje krajinu a môže dávať úžitok plodov (orechy, gaštany, čerešne, šípky, trnky, hložina, prúty...)
Krásu krajiny vnímame aj vďaka rozmanitosti krajinotvorných
prvkov. Aleje, stromoradia, vodné plochy s tŕstím, háje, lesíky,
rôznofarebné polia lemované remízami, staré stromy v kontraste
s mladými porastami, krovinaté húštiny. Ale aj výhľady do diaľky na
zaujímavé objekty (kaplnky, Božie muky, kostolné veže, vodojemy,
hory).
Ako však takúto krajinu vytvoriť a ako zosúladiť záujmy rôznych skupín, organizácií a jednotlivcov, ktorí v nej vyvíjajú svoje
aktivity? Poľnohospodári chcú hospodáriť na čo najväčšom kuse
poľa bez prekážok a obmedzení. Poľovníci potrebujú vysadiť zeleň
uprostred polí, aby dostali zver preč od ciest a zabezpečiť kľud na
miestach, kde zver oddychuje. Majitelia psov chcú venčiť svojich
štvornožcov čo najslobodnejšie, najlepšie bez vôdzky, aby sa pes
poriadne vybehal. Výletní cyklisti chcú vyskúšať každú poľnú cestu,
často netušiac, že rušia zver, ktorá nemá veľa bezpečných miest
na oddych. A čoraz viac ľudí sa občas chce ísť prejsť niekde mimo
dedinu a vyvetrať hlavu po týždni práce medzi štyrmi stenami. Ako
zladiť všetky tieto záujmy? Dá sa to vôbec, alebo sme odsúdení na
večný boj 'kto z koho‘?
(Pokračovanie nabudúce.)
Ing. arch. Katarína Bacigálová

Vláda schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie
odpadu a tým aj zvyšovanie tzv. smetného
Pre rok 2019 vstupuje do platnosti novela zákona č. 17/2004
Z.z. o poplatkoch za uloženie komunálneho odpadu na skládky, kde podľa návrhu nariadenia vlády dochádza k enormnému zvýšeniu týchto poplatkov pre obce.
Minister životného prostredia László Sólymos získal podporu vlády v prípade návrhu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý by mal platiť od 1. januára 2019. Vďaka navrhovanému
novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za skládkovanie
zmesového odpadu, závisieť od úrovne jeho vytriedenia. “Cieľom
návrhu nového zákona nie je vyberať čo najviac peňazí od obcí
na poplatkoch za skládkovanie, ani obce trestať. Cieľom je motivovať obce viac triediť,” vysvetlil minister Sólymos s tým, že suma sa
bude v nasledujúcich troch rokoch postupne zvyšovať.
Pre obec Cífer to znamená, že spoločnosti FCC (bývalá ASA)
zaplatí za rok 2019 o 16 000 € viac za zvoz a uloženie odpadu. Zá-

roveň FCC dvíha svoje ostatné ceny o 10%, čo znamená navýšenie
pre obec o ďalších minimálne 10 000 eur. Naša obec sa v separácii
odpadu nachádza v pásme od 10% - 20%, čo v praxi znamená, že
pre rok 2019 dôjde k zvýšeniu poplatku za skládkovanie zo súčasných 5,98 eur za tonu na 12 eur za tonu. Ak obec zostane v tomto
pásme separovania, tak v roku 2020 bude tento poplatok až 24 eur
za tonu. To znamená, že v roku 2019 obec zaplatí za odpady približne o 26 000 eur viac ako v roku 2018. Preto obecné zastupiteľstvo
malo v pláne rokovania na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 aj
úpravu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na 0,0575 eur za osobu a deň teda 21,00 eur za rok. Cieľom zvýšenia je vykryť vyššie uvedené navýšenie cien FCC. Podľa zákona by
obec mala mať vyrovnané hospodárenie v oblasti odpadov. Zjednodušene povedané, to, čo obec zaplatí zberovej spoločnosti a iným
dodávateľom za odpady, to má aj vybrať na poplatku od občanov.
(pokračovanie na str. 26)
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Aj keď hospodárenie po zvýšení poplatku nebude vyrovnané, umožní aspoň eliminovať ďalšiu stratu z dôvodu navýšenia cien. Náklady
na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu sa za rok 2018 pre obec Cífer vyšplhajú na približne 115000
eur. Na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
pri súčasnej výške poplatku 0,0428 eura za osobu a deň (15,62 eur za
rok), vyberie obec približne 87 000 eur a 3000 eur sa vyberie v zberovom dvore, čo znamená, že už teraz obec ročne na zber a likvidáciu
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu musí z iných
zdrojov doplácať sumu 25 000 eur. Navýšenie v roku 2019 pokryje
len skutočné navýšenie cien spoločnosťou FCC, preto v ďalších rokoch je veľmi pravdepodobné ďalšie zvýšenie poplatku. Samozrejme
obec sa bude snažiť motivovať občanov k lepšiemu triedeniu, aby
zvyšovanie poplatkov nezasiahlo ich peňaženky príliš drasticky.
Slovensko podľa údajov Eurostatu z roku 2016 patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného
komunálneho odpadu (približne 23 percent). Väčšina komunálneho
odpadu sa na Slovensku skládkuje (66 percent) alebo spaľuje (11
percent) a len 23 percent sa recykluje či kompostuje. Na Slovensku viac ako dve tretiny odpadov skládkujeme, kým priemer EÚ je

Úroveň
vytriedenia
Položka
komunálneho
odpadu
1
<10%
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26
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33
30
27
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11

okolo 28 %. Aby Slovensko splnilo recyklačné ciele EÚ, musí do roku
2035 znížiť skládkovanie pod 25 percent a v roku 2040 pod 10
percent. Okrem toho musí Slovensko zvýšiť recykláciu odpadu. Do
roku 2025 má recyklovať 55 percent komunálneho odpadu, v roku
2030 to má byť 60 percent. 
Maroš Sagan

Futbal – dorast ŠK CÍFER 2018/2019
Po treťom mieste z jesennej časti sezóny 2017/2018, sme na jar
pár týždňov do konca, figurovali na prvej priečke, pričom cieľom
bolo skončiť ako nováčik do piateho miesta. Koniec sezóny sme ale
nezvládli, pod čo sa podpísali zranenia a až veľmi úzky káder. Nakoniec sme ukončili sezónu na druhom mieste. Letnú prípravu sme
začali tretím víťazstvom na Cífer cup-e a letným sústredením na
Skalke. V lete sme sa posilnili o Martina Sochora a Mateja Grúnskeho z Trnavy, Filipa Čambála z Jablonca, čo sa hneď prejavilo aj výsledkovo. Po jesennej časti sme na prvom mieste. V zime nás čaká
1. ročník halového turnaja Cífer Cup, kde 29. 12. 2018 privítame Senec, Pezinok a Pusté Úľany. V januári obhajujeme 1. miesto na turnaji v Trnave, a potom bude znova sústredenie na Skalke. Veríme,
že náš silný, stabilizovaný káder udrží prvú priečku a postúpime do
vyššej súťaže. 
Text a foto: Andrej Lanák
tréner dorastu ŠK Cífer

9. miesto je prijateľným výsledkom
- futbal ŠK Cífer – muži
Po augustovej výhre nad Dolnou Krupou a prehrách so Zelenčom
a v Drahovciach nevstúpili muži ŠK Cífer ani do septembrových bojov o majstrovské body víťazne. Najprv podľahli na rozmočenom
teréne Zavaru najvyšším rozdielom na domácom ihrisku za posledné desaťročia a nasledovala hodová prehra v oklieštenej zostave
v Krakovanoch. Plného bodového zisku sa fanúšikovia dočkali opäť
až v 6. kole, keď v dramatickom zápase domáci muži porazili Dechtice. Zaujímavosťou je, že všetkých sedem gólov padlo v rozpätí
21 minút druhého polčasu. Domáce štyri dokonca za 7 minút, čo
história nepamätá. Po tomto zápase sa káder rozrástol o piatich
hráčov z Jablonca, ktorý sa odhlásil zo súťaže. Na hosťovanie prišli
Marek Dzíbela, Dušan Čuperka, Ján Meszároš, Milan Janošovič a dorastenec Filip Čambál. Ďalším hráčom „Paštiakovej družiny“ sa stal
Viliam Pištej zo Starej Ľubovne, študujúci v Bratislave.
V nasledujúcom kole získali muži ďalšie tri dôležité body na pôde
trápiaceho sa Majcichova, ktoré následne stratili vo vyrovnanom
hodovom zápase proti ambicióznemu nováčikovi z Pavlíc, 10. jesenný bod priviezli muži z Červeníka, kde sa ubránili 70-minútovému
jednostrannému tlaku domácich. Povzbudení bodovým ziskom
z Červeníka nastúpili v snahe získať ďalšie body proti zlepšujúcim
sa Križovanom. Tie zaskočili domácich dvomi gólmi v úvode a rozhodli o svojom víťazstve už v prvom polčase. V ďalšom kole nasle-

ŠK Cífer - Zavar

0:7 /0:2/

Krakovany-ŠK Cífer

3:1 /2:1 /

Paštiak

ŠK Cífer-Dechtice

4:3 /0:0/

2 Paštiak, 2 Mrva

Majcichov-ŠK Cífer

1:2 /0:1/

Paštiak, Grosman

ŠK Cífer-Pavlice

0:1 /0:0/

Červeník-ŠK Cífer

1:1 /0:0/

Paštiak

ŠK Cífer-Križovany

1:4 /0:3/

Meszároš

Piešťany-ŠK Cífer

4:0 /3:0/

ŠK Cífer-Siladice

3:1 /2:0/

2 Paštiak, Krutý

Leopoldov-ŠK Cífer

0:3 /0:2/

Magdolen, Fajkus, Grosman

Best Rent Cup Biely Kostol-ŠK Cífer 3:3 /3:1/ Grosman, Mackura, Paštiak
Strelci jesenných súťažných gólov:
A. Paštiak 12, A. Krutý a T. Grosman po 4, M.Fajkus a M. Mrva 2,
S. Drinko, P. Roman, J. Magdolen, J. Meszároš, J.Mackura a J.
Gašparovič po 1 góle.
dovala prehra na pôde na postup ašpirujúcich Piešťan, kde nastúpili
bez mnohých opôr základnej zostavy. V posledných dvoch kolách
jesennej časti získali dôležité body po domácej výhre nad nevyspytateľnými Siladicami a na pôde trápiaceho sa Leopoldova. Medzi
(pokračovanie na str. 27)

27

Cíferské
noviny

Šport

poslednými kolami ešte odohrali 30. októbra zápas 3. kola Best
Rent Cupu na pôde Bieleho Kostola, z ktorého po remíze vypadli na
pokutové kopy.
V týchto trinástich majstrovských zápasoch a dvoch zápasoch
Bestrent Cupu nastúpilo v drese mužov ŠK Cífer neuveriteľných
29 hráčov, z ktorých ani jeden nenastúpil vo všetkých zápasoch,
v bránke sa vystriedali traja brankári. Napriek tak širokému kádru
pre rôzne pracovné a rodinné povinnosti a zdravotné problémy
mužstvo nenastupovalo na zápasy v rovnako vyváženej zostave,
z čoho pramenili kolísavé výsledky a dokonca na zápasy v Krakovanoch a Piešťanoch nastúpili iba s jedným náhradníkom.
Z tohto pohľadu je 9. miesto so ziskom 16 bodov v tak vyrovnanej súťaži prijateľným výsledkom, i keď predsezónne ciele boli vyš-

šie. Pozitívom je, že v A-mužstve nastupovali štyria hráči z dorastu,
ktorí sa dokázali presadiť aj strelecky a 17-ročný Tomáš Grosman
nastúpil v základnej zostave takmer vo všetkých zápasoch jesene.
Teraz nasleduje zimná prestávka s tréningami v športovej hale.
Ostrá zimná príprava na jarnú odvetnú časť ročníka 2018/19, ktorá
začína 17. marca 2019 zápasom v Dolnej Krupej, začne v druhej
polovici januára.
Záverom výbor ŠK Cífer vyslovuje poďakovanie všetkým hráčom
a realizačným tímom za dôstojnú reprezentáciu klubu i obce, gratuluje k dosiahnutým výsledkom v roku 2018 a ďakuje všetkým
fanúšikom za podporu na domácom i na súperových ihriskách. 
Výbor ŠK Cífer

Futbalová sezóna cíferských žiakov
Novú sezónu 2018/2019 sme začali s patričným entuziazmom
a od prvého tréningu počas letnej prípravy sme vytvorili správny
kolektív. Dobrá nálada v kabíne pomohla chlapcom, pri prvých zaberačkách v letných horúčavách, kedy teplomer nie raz atakoval
stupnicu 37 stupňov. Príprava trvala šesť týždňov a v rámci nej
sme odohrali aj tri prípravné zápasy, v ktorých sa nám podarilo
dvakrát vyhrať a jedenkrát sme remizovali. Tieto zápasy boli dobré na vyskúšanie si viacerých taktických variantov či už obrannej
alebo útočnej fázy hry. Rovnako nám ukázali veci, na ktorých sme
mali popracovať. Po náročnej letnej príprave nasledoval prvý
majstrovský zápas. Ten má vždy špecifický charakter a je veľmi
dôležitý z psychického hľadiska pre hráčov do nasledujúcej časti
sezóny a to hlavne z toho dôvodu, aby hráči nabrali potrebné sebavedomie. Prvý majstrák sme hrali vonku vo Zvončíne, a napriek
prvému solídnemu polčasu sme druhý nepochopiteľne vypustili
a tak súper vyrovnal nielen hru, ale aj samotné skóre a zápas sa
skončil 1:1. Nálada v šatni sa dala doslova krájať nakoľko sami
hráči vedeli, že nevydali zo seba maximum. Počas nasledujúceho
obdobia sme hráčom prízvukovali, aby nevypúšťali zápas a hrali po
celý čas aktívne či bez lopty v obrannej alebo s loptou v útočnej
fáze. A samozrejme, že sme ich museli aj trochu takpovediac
„naštartovať“. Nakoľko sme mali pred sebou fázu sezóny, v ktorej
nás čakali naši najväčší rivali v boji o popredné priečky či už Zavar,
Krakovany alebo Modranka. Naše slová padli v kabíne na úrodnú

pôdu a so Zavarom (celkovo tretí v tabuľke), Krakovanmi (celkovo
štvrtý v tabuľke) sme dokázali vyhrať. Čo však bolo dôležitejšie,
bol spôsob akým sme hrali, a to že hráči pochopili, čo od nich my,
tréneri, vyžadujeme. A tak v dobrej futbalovej forme a patričnej
psychickej pohode sme nastúpili proti mužstvu z Modranky. Zápas
mal vyrovnaný priebeh a šance sa striedali na oboch stranách,
ale trúfam si povedať, že tie naše boli tzv. tutové. Doplatili sme na
nedostatok potrebného kľudu v zakončení, a preto sme nedokázali premeniť ani jednu šancu. Aj po tomto zápase zostali niektoré
hlavy dole v kabíne. Tak sme chalanom museli pripomenúť, že
sezóna je dlhá a aby pristúpili aj k ďalším zápasom v rovnakom nasadení. Ďalšie zápasy sme dokázali vyhrať a stali sme sa jesennými
kráľmi ligy. Celkovo sme teda z 15 zápasov dvakrát remizovali, čo
sa prejavilo samozrejme na vysoko aktívnom skóre v pomere 38:
6. Pričom sme mali najlepšiu obranu a tretí najlepší útok, takže
máme čo vylepšovať do budúcna a do ďalšej časti ideme s pokorou sebe vlastnou.
Na záver by som chcel poďakovať činovníkom v rámci klubu,
rodičom či futbalovým nadšencom, že nám vytvorili skoro ideálne podmienky na trénovanie a zápasy. A dúfame, že fanúšikov
mládežníckeho futbalu bude pribúdať aj vďaka našim výsledkom
a predvedenej hre. Na koniec vám chcem zaželať príjemné prežitie
sviatkov a po sviatkoch sa vidíme na ihrisku! 
Vaši žiacki tréneri

Čiastkové výsledky TJ Sokol Cífer pred
uzáverom jesenných súťaží ročníka 2018/2019
Výsledky žiackych družstiev
Uvedieme iba výsledky, podrobnejšie sa im budeme venovať v nasledujúcom vydaní Cíferských novín.
Mladšie žiačky
Môžeme povedať, že víťazom jesennej časti Trnavského kraja sa
stane naše družstvo ml. žiačok bez ohľadu na to ako dopadne záverečné stretnutie v Topoľníkoch.
Cífer - Modranka
28:3
(15:3)
Cífer - Hlohovec
11:5
(4:3)
Cífer - Topoľníky
7:8
(15:3)
Modranka - Cífer
2:11
(1:5)
Hlohovec - Cífer
4:9
(0:6)
Mladší žiaci
Sú najmladším družstvom súťaže, pretože všetci hráči by mohli
hrať za prípravku, s výnimkou 1 hráča. Preto i výsledky nie sú veľmi
dobré, ale družstvo sa zlepšuje po xkaždom stretnutí.
Cífer - D.Streda
6:16
(2:9)
Cífer - N. Zámky A
9:29
(5:19)
Cífer - N. Zámky B
8:26
(4:12)
Cífer - Hlohovec
10:24
(4:14)

Cífer - Šaľa
Topoľčany - Cífer

13:20
24:9

(2:10)
(6:12)

Starší žiaci
Družstvo má málo hráčov, museli ho doplniť 2 dievčatá. Napriek
tomu i vďaka výbornému strelcovi a hráčovi T. Pleskovi, dokážu
odohrať rovnocenné stretnutia. Výnimkou sú špičkové družstvá
Topoľčian a N. Zámkov.
Cífer - D. Streda
21:13
(8:6)
Cífer - N. Zámky
27:40
(11:18)
Cífer - Kolárovo
26:17
(17:10)
Cífer - Hlohovec
17:25
(9:12)
Cífer - Šaľa
24:29
(11:18)
Topoľčany - Cífer
41:18
(19:6)
Dorast 2.liga
Dorast má ukončenú jesennú časť súťaže a skončí na 3. mieste.
Neodohralo sa stretnutie s Bojnicami, ktoré sa dohrá pred začiatkom jarnej časti súťaže.
Malý počet hráčov sa znížil o zraneného hráča J. Gricha a malej účasti
výborného hráča P. Prikryla, ktorý hosťuje za Sportu Hlohovec a hráva
i extraligové stretnutia. Odohral iba 1 stretnutie (S Bojnicami).
(pokračovanie na str. 28)
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Výsledky - góly:
Šaľa st. - Cífer 30:24 (11:11) T. Plesko 3, P. Glasa 3, Gašperík 4,
D. Plesko 6, F. Šurin 5, M. Baran 3.
Cífer - Bojnice 33:26 (14:15) P. Glasa, 4 Gašperík 2, D. Plesko,
2 Čuperka 1, F. Šurin 4, Prikryl 14,
Baran 3, T. Plesko 3.
Trnava - Cífer 2:34 (6:18) D. Čuperka 4, Gašperík 9, Plesko D. 9,
Polák 1, Marušinec 1, Šurin 2, M. Baran 4,
P. Čechovič 4.
Cífer - Šaľa ml. 31:24 (12:13) T. Plesko 4, P. Glasa 11, Gašperík 3,
P. Čechovič 3, D. Plesko 1,
D. Čuperka 1, F. Šurin 3, M. Baran 5.
Cífer - Šaľa st. 27:25 (13:12) T. Plesko 7, P. Glasa 7, Gašperík 5,
Baran 5, D. Plesko 1, D Čuperka 1,
F. Šurin 3.
Šaľa ml. - Cífer 30:29 (16:17) Plesko T. 7, P. Glasa 7, Gašperík 4,
Šurin 3, Baran 8
Muži 1. liga
Oslabený kolektív o zranených hráčov (Križan, Govedarica, Kochan) musel si vypomáhať dorastencami. Problém kondície – tréningy / zamestnanie zohral svoju úlohu vo viacerých vyrovnaných
stretnutiach, ktoré sa lámali v záverečných minútach stretnutí.
Potešila dobrá hra dorastencov i ich úsilie, avšak chýbala skúsenosť. Zostávalo družstvu zohrať ešte domáce stretnutie s vedúcim
družstvom súťaže s Martinom a ŠKP. Nedá sa predpokladať, že by
tieto stretnutia umožnili družstvu dostať sa z posledného miesta
tabuľky.
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Výsledky - góly:
Pezinok - Cífer 24:19 (12:17) Lovás 1, M. Popluhár 2, A. Minárik 1,
B. Medový 5, M. Mokoš 2, M. Križan 2,
J. Šramel 7, L. Gbelec 2, Ma. Jankovič 2,
Mi. Jankovič 3, P. Glasa 2
Vajnory - Cífer 26:24 (11.11) M. Djordjevič 1, Lovás 2,
M.Popluhár 1, Medový 5,
Mokoš 3, Križan 2, J. Šramel 10
Martin - Cífer 35:22 (16:14) M. Mokoš 2, J. Šramel 8, Ma. Jankovič 4,
L Gbelec 3 D., Plesko 3, Baran2
Cífer- ŠKP Blava 25:31 (7:16) Lovás 3, A. Minárik 2, F. Šurin 3,
M. Baran 2, P. Glasa 7, Ma. Jankovič 1,
Šramel 7
Kolárovo - Cífer 25:23 (10:10) A. Minárik 2, Medový 2, Šramel 9,
P. Glasa 4, Ma. Jankovič 2, Šurin 2,
Baran 2
Cífer - Stupava 26:31 (12:15) Lovás 3, Medový 4, Šramel 9, Rakús 3,
Hajko 4, Šurin 2,Gbelec 1
Pezinok - Cífer 35:25 (16:14) Popluhár 3, Medový 2, Šramel 4,
Jankovič Ma. 5, Glasa 6, Gbelec 1,
Jankovič Mi. 1, Šurin 2, Djorjevič 1,
Vajnory - Cífer 29:28 (15:16) Lovás 7, Popluhár 1, Minárik 1,
Medový 3, Šramel 10 Jankovič Ma. 5,
Šurin 2
Chceli by sme upozorniť na pripravovaný turnaj prípravok v novej
ŠH 15. 12. 2018 – Memoriál T. Glosa so začiatkom o 13.00 h.
Taj. TJ Sokol Cífer Dugovič

Recenzia knihy TJ Sokol Cífer - bašta vidieckej
hádzanej, ktorá vyšla k tohtoročnému
70. výročiu jej založenia v obci
Hold športu
Prečítali sme za vás
V tohtoročnú hodovú sobotu sa uskutočnila druhá časť vydarených osláv 70. výročia organizovanej hádzanej v Cíferi, ktorá
vyvrcholila prezentáciou knihy nášho rodáka, dlhoročného športového redaktora a vydavateľa obecného mesačníka Cíferpress Mariána Pavlíka pod názvom TJ Sokol Cífer - bašta vidieckej hádzanej.
V 125-stranovej plnofarebnej knihe formátu A/4 s pevnou väzbou,
vytlačenej na kriedovom papieri, ponúka chronologický prierez
jednotlivými obdobia hádzanej v našej obci. Zároveň aj výsledkovú
časť popretkávanú profilmi najlepších jednotlivcov a zanietených
trénerov a funkcionárov. Textovú časť vhodne dopĺňajú dobové
fotografie mužstiev, jednotlivcov a zaujímavé momentky z hry
(celkom 185 farebných a 87 čiernobielym).
Recenzentom tejto publikácie na stránkach Literárneho týždenníka bol známy slovenský spisovateľ Milan Zelinka, v súčasnosti žijúci v Humennom. Jeho zaujímavú a podnetnú recenziu prinášame
v plnom znení.
„Písať dejiny akéhokoľvek športu, o to väčšmi skupinového, nie
je ľahké. Autor sa bez encyklopedickej pamäti alebo presných
záznamoch o výsledkoch jednotlivých zápasov v nijakom prípade
nezaobíde. Musí mať pamäť na čísla, keďže je nevyhnutné poznať
a pamätať si nielen konkrétne dátumy, ale aj výsledky jednotlivých
zápasov, no aj konkrétne priezviská hráčov, ktorí dali góly. Človek
musí byť absolútne presný - prípadné medzery v pamäti či v záznamoch v nijakom prípade nemôže a nesmie nahradiť v čase núdze
výmyslom. To by mu hráči, fanúšikovia, tréneri ani funkcionári
neodpustili. Ďalej treba poznať priebehy jednotlivých zápasov, ich

kľúčové okamihy a zvraty, no
takisto spravodlivosť rozhodcu, všetko, čo mohlo a čo aj
spôsobilo výhru alebo prehru
mužstva.
Ľudia, ktorí tieto zákonitosti poznajú, nemôžu neobdivovať knihu Mariána Pavlíka,
celoživotného
športového
redaktora, reportéra a zanieteného komentátora (napr.
aj futbalového života v Cíferi
a jeho presného a prísneho
historika) na tému 70-ročných
dejín hádzanej v Cíferi, jednej
z mála na slovenskom vidieku,
v najväčšej obci okresu Trnava, známej unikátnymi dlhoročnými
slávnosťami v oblasti vážnej hudby - koncertmi Cíferskej hudobnej
jari a jesenných cyklov koncertov.
Kniha je bohato ilustrovaná dokumentárnymi fotografiami
z rozličných vývojových období hádzanej so siedmimi hráčmi v Cíferi od roku 1948 až dodnes. Pred vnútorným zrakom čitateľa tak
prejdú celé stovky talentovaných, vytrvalých a zápalistých hráčov
a hráčok, dospelých mužov, žien, starších aj mladších dorastencov
i dorasteniek, žiačok aj žiakov. Celé desiatky obetavých trénerov
a funkcionárov a možno aj tisícky skalných fanúšikov a fanúšičiek,
čo stáli pri svojich mužstvách i ženstvách nielen v časoch prenikavých úspechov, ale aj v časoch prehier - v športe je neraz veľmi prekvapujúcich ba až zákonitých, v čom sa tak veľmi podobajú životu.
(pokračovanie na str. 29)
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Z podhubia cíferskej hádzanej vyrástlo 24 hráčov, ktorí pôsobili
vo vyšších súťažiach. Šesť reprezentantov Slovenska i bývalej ČSR.
Nie je to nijako málo, ak si uvedomíme, že hádzanú, tento krásny
a dynamický šport, pestovali popri zamestnaní, popri štúdiu či na-

vštevovaní základných škôl. Marián Pavlík im všetkým knihou bez
rozdielu vzdal hold na vysokej a zodpovednej úrovni. Napísané zostáva.“ 
ZDROJ: Literárny týždenník,
dvojčíslo 39-40 2018

Bohatý šachový život v Cíferi
Bohatý šachový život v Cíferi pokračoval aj v septembri.
22.9.2018 sa v Dome kultúry v m. č. Pác uskutočnil najväčší šachový turnaj v Trnavskom kraji. Zúčastnilo sa 78 hráčov zo Slovenska
a Čiech. V tomto roku obsadili prvé miesta hráči z Tnavského kraja.
Zvíťazil Alexander Nicolíni s 8 bodmi pred GM Tomášom Likavským
(obaja z Trnavy). Tretí skončil Laszlo Takács z Dunajskej Stredy.
O mesiac neskôr (23. 10. 2018) sa v trnavskom centre voľného
času Kalokagatia hrali majstrovstvá okresu Trnava žiakov základných škôl. Medzi 42 účastníkmi sa nestratili ani reprezentanti ZŠ
Cífer. Najlepšie sa darilo Michalovi Stankovi. So ziskom 5,5 boda zo
7 obsadil 3. miesto a postúpil na majstrovstvá kraja, ktoré sa hrali
v novembri v Trakoviciach.
V októbri sa začali aj ligové súťaže. Šachový klub Cífer prvý raz vo
svojej 42 ročnej histórii postavil 4 družstvá.
V tretej lige dobre odštartovalo A-družstvo, ktoré je po troch víťazstvách na samostatnom prvom mieste s deviatimi bodmi, pred
skupinou družstiev so 7 bodmi.
1. kolo: Trnava C - Cífer 3,5:4,5
body: Báňas, Kovačócy a Vlkovič po 1,
Lipták D., Šarmír a Vagovský po 0,5.
2. kolo: Cífer - ŠK Senica 5:3
body: Báňas, Kovačócy, Šarmír a Bohunický po 1,
Vagovský a Markuliak po 0,5.
3. kolo: Skalica B - Cífer 1,5:6,5
body: Kovačócy, Šarmír, Bohunický, Vlkovič a Štefík po 1,
Báňas, Vagovský a Markuliak po 0,5.
Vo 4. lige sa Cíferu B darí striedavo. Po troch kolách je piaty so
ziskom 6 bodov.Vedie Modranka B s 9 bodmi.
1. kolo: Cífer B- Potôňska veža C 3:2
body: Šarmír, Vlkovič a Horňák po 1.
2. kolo: Dolná Krupá - Cífer B 3,5:1,5
body: Horňák 1, Vlkovič 0,5.

3. kolo: Cífer B - Dunajská Streda C 4:1
body: Šarmír, Horňák, Kavuljak a Štefík po 1.
V 5.lige má v tomto ročníku Cífer 2 družstvá. Zatiaľ je na tom
lepšie Cífer C-CVČ. Zaujímavý bol zápas v druhom kole. Cíferské
derby skončilo víťazstvom V-CVČ.
1. kolo: Cífer C-CVČ - Pečeňady 2,5:2,5
body: Horňák a Stanko Michal po 1,
Stanko Peter 0,5.
Vrbové C - Cífer D 3:2
body: Prigoda 1, Bohunický P. a Císar po 0,5.
2. kolo: Cífer D - Cífer C-CVČ 2:3
výsledky po šachovniciach:
1. Bohunický P. - Horňák 0-1
2. Císar - Zelenský I.0-1
3. Prigoda - Zelenský F.1-0
4. Kovačič - Stanko P. 0-1
5. Lovás - Stanko M. 1-0
3. kolo: Cífer C-CVČ - Smolenice 1,5:3,5
body: Stanko P. 1,Stanko M.0,5.
Trnava E - Cífer D 4,5:0,5
body: P.Bohunický 0,5.
4. kolo: Hlohovec C -Cífer C-CVČ 3,5:1,5
body: Horňák 1 a
Zelenský F. 0,5.
Cífer D - Modranka seniori 3,5:1,5
body: Štefík, Císar a Prigoda po 1,
Vlkovič 0,5.
Šachový klub privíta vo svojich radoch nových záujemcov o kráľovskú hru každého veku a výkonnosti. Každý piatok o 18.00 h sa
stretávane v hasičskej zbrojnici. 
Miloš Šarmír

Obecné zastupiteľstvo obce Cífer,
starosta obce
a pracovníci obecného úradu
vám prajú
pokojné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný rok 2019

30

Inzercia

Cíferské
noviny

Prajeme Vám šťastné
a veselé Vianoce!
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Mraziarne Kovačič Cífer

Vážení občania,
Vám
k Vianociam pripravili darčeky, ktoré Vás potešia.
Posúďte našu ponuku:
Znížili sme ceny chladeného hydinového mäsa nasledovne:
kuracie rezne
z 5,20 na 4,80 Eur za kg,
kuracie stehná
z 2,25 na 1,90 Eur za kg,
kuracie štvrte
z 1,60 na 1,50 Eur za kg,
kuracie krídla
z 1,60 na 1,50 Eur za kg.
Znížili sme ceny chladeného bravčového mäsa:
bravčové karé bez kosti chladené
z 4,80 na 4,- Eurá za kg,
bravčová krkovička bez kosti chladená z 4,65 na 3,80 Eur za kg.
Kartónové odbery:
Kuracie stehná kalibrované 220-240g mrazené ukladané
za 22,- Eur za 10 kg kartón
Kuracie stehná nekalibrované mrazené blok
za 17,- Eur za 10 kg kartón
Maďarské kačice mrazené váha 3 - 3,4 kg za 3,60 Eur za kg,
Pangasius filety 3,70 Eur za kg,
Ďalej v našej predajni ponúkame rôzne zaujímavé výrobky:
vykŕmenú kačaciu pečienku,
býčie žľazy, teľacie líčka,
hovädzie držky, kvalitnú držkovú polievku,
slaninu na vytápanie hrúbka 5 centimetrov,
suroviny na huspeninu, črevá na výrobu klobás,
suroviny na tlačenku – bravčové jazyky a srdcia
koreniny na výrobu klobás, na grilovanie, guláš a rôzne iné
Ceny nie sú akciové, ale trvalé.
Berieme objednávky na domáce údené mäso k Vianociam.
Tešíme sa na Vás a prajeme Vám šťastné a veselé Vianoce.
Kolektív Mraziarní Kovačič
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U nás tankujete kvalitné palivá
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Obec Cífer pozýva

XVIII.

Obecný ples

v spolupráci so ZUŠ

26. januára 2019 o 19.00 h

do tanca zahrá kapela ucitelov
ˇ ˇ ZUŠ
a DJ ERNI

Cena: 22 eur (v cene 2x vecera,
víno, káva, dezert)
ˇ

OZ SPOLOK PRIATEĽOV HUDBY V CÍFERI,
OBEC CÍFER A RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ

Predpredaj: 11.-20.12.2018
Cena: 20 eur
Výtažok
bude použitý na zakúpenie
ˇ
vybavenia pre ZUŠ v Cíferi

Predaj vstupeniek:
sekretariát Ocú Cífer, 0911 940 637

ÚRAD V CÍFERI
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ NA

TRADIČNÝ
ADVENTNO�VIANOČNÝ
KONCERT
NEDEĽA 23. DECEMBRA 2018, 15.00 H
KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA
V CÍFERI

Pozvánka na vianočné trhy
15. 12. 2018

ÚČINKUJE

MIEŠANÝ
SPEVÁCKY ZBOR CANTUS
�BRATISLAVA�RUŽINOV�
A ICH HOSTIA

Program: od 13.00 h remeselný
trh, od 15.00 h vianočný program:
vystúpia deti z MŠ Cífer, deti zo ZŠ
Cíferčanka, vianočné špeciality,

PROGRAM: M. SCHNEIDER�
TRNAVSKÝ: MISSA PASTORALIS
ALMA NOX, KOLEDY

remeselné dielničky pre deti

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

Cífer, Folklórna skupina Cífer, DH

Spolok priateľov hudby v Cíferi v spolupráci s Obecným úradom v Cíferi

Pozývame Vás na Trojkráľový koncert,
ktorý sa uskutoční dňa 6. 1. 2019 o 15.00 h.
Predstaví sa mládežnícka DH Trubadúri z Igramu s kapelníkom
Miroslavom Brnom a spevácka skupina Breza.

