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V tomto čísle Cíferských novín sa venujeme okrem kultúry, aktualít, histórie či športu aj dvom témam, ktoré sú pre nás podstatné
z pohľadu dlhodobého rozvoja obce – územnému plánovaniu
a odpadovému hospodárstvu. S oboma súvisia určité obmedzenia
pre obyvateľov obce, ale v oboch prípadoch smerujú tieto obmedzenia k dobrým cieľom. Zavedenie limitu na obyvateľa na vývoz
smetí – alebo lepšie povedané jeho vymáhanie, keďže nariadenie
obce v tomto smere je platné už niekoľko rokov – smeruje k väčšej
miere separácie a k menšej záťaži pre životné prostredie. K väčšej
spravodlivosti voči tým, ktorí sa správajú zodpovedne a produkujú
menej komunálneho odpadu. Územné plánovanie nás všetkých
takisto obmedzuje – nielen, že nemôžeme stavať, kde si zmyslíme,
ale nemôžeme stavať ani, čo si zmyslíme. Tieto zásady napomáhajú
rozumný stavebný vývoj obce, zachovanie tradičnej zástavby či
zdravý rozvoj novej výstavby. V budúcnosti sa nevyhneme ani
ďalším reguláciám v iných oblastiach. Typickým príkladom je parkovanie na uliciach, kde sa budú musieť urobiť rázne rozhodnutia,
ktoré dnes už takmer neúnosný stav zlepšia.
Vytváranie pravidiel – a niekedy aj obmedzujúcich pravidiel – pre
všetkých obyvateľov v zmysle platnej legislatívy je jednou z hlavných úloh obce. Aj keď nie vždy a nie u každého vyvolávajú nadšenie
a niektorých z nás možno poburujú, nezaobídeme sa bez nich, ak
chceme, aby sa v našej obci dobre žilo. Milí spoluobčania, prajem vám
príjemné prežitie prázdninového obdobia, veľa slnka a odpočinku. Zároveň vás pozývam na letné kultúrne podujatia v našej obci, počnúc
ciferským folklórnym popoludním počas najbližšieho víkendu. 
Maroš Sagan, starosta obce

Správy z obecného
zastupiteľstva
Posledné zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 11.
5., 17. 5., 24. 5., 28. 5. a 28. 6., priniesli viaceré zaujímavé body. Boli
medzi nimi témy dôležité tak z hľadiska ekonomiky obce, ako aj
z hľadiska dlhodobého plánovania a rozvoja obce. Spomenieme napríklad I. a II. zmenu rozpočtu obce, vypísanie obchodnej verejnej
súťaže na stavebné pozemky ležiace pod starou športovou halou,
schválenie úveru na športovú halu, schválenie podania viacerých
žiadostí o dotácie alebo schválenie počtu poslancov a rozsahu
úväzku starostu obce do ďalšieho volebného obdobia. Z dlhodobého hľadiska sú pre život obce najpodstatnejšie zmeny územného
plánu obce.
Jedným z najdôležitejších hlasovaní bolo hlasovanie o zmenách
územného plánu dňa 24. 5. v bode č. 3. Prinášame vám stručné
resumé z diskusie. Na úvod diskusie k tomuto bodu starosta zhrnul
problematiku jednej zo zmien v zmene územného plánu obce č.
9, ktorá sa javila ako problematická. Celá zmena ÚP č. 9 sa týkala
viacerých lokalít, ktorých posudzovanie obec odobrila ešte v roku
2017 a v týchto mesiacoch malo dôjsť k ich definitívnemu schváleniu do územného plánu obce. Problematická zmena sa týkala
lokality Nad Hájskou, ktorú investori Slezákoví požadovali zmeniť
v územnom pláne na pozemky určené na výstavu rodinných domov (IBV). Zmenou by sa územie o rozlohe 5,15 ha, ktoré je dnes
poľnohospodársky obrábanou pôdou v extraviláne obce zmenilo
na územie určené na zástavbu 66 rodinnými domami. V roku 2017
obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o spolupráci s investormi,
kde za určitých podmienok súhlasilo s prebratím infraštruktúry
po jej skolaudovaní a podporilo realizáciu IBV zóny Nad Hájskou. Investori mali podľa tejto zmluvy poskytnúť obci finančný príspevok
300.000 eur na vybudovanie a rekonštrukciu verejnoprospešných
zariadení a inej nekomerčnej občianskej vybavenosti, súvisiacu
s výstavbou 66 nových rodinných domov v zóne. K naplneniu tejto
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zmluvy o spolupráci neprišlo, nakoľko vlastníci pozemkov nakoniec
nepovažovali tento model za dobrý. Preto navrhli iný model spolupráce a ponúkli obci 36 stavebných pozemkov za vybudovanie
infraštruktúry v zóne. V tomto prípade by do spolupráce vstúpila aj
obecná spoločnosť, ktorá by získala pozemky a ako protihodnotu by
súčasným vlastníkom vybudovala infraštruktúru. Z predaja pozemkov by obecná spoločnosť vyprodukovala zisk minimálne 500.000
eur, ktorý by obec vedela využiť na rozvojové projekty. Súčasne
s rokovaniami s investormi obec vykonávala všetky úkony potrebné na zmenu územného plánu a IBV zóna Nad Hájskou bola jednou
z navrhovaných zmien. Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného
úradu Trnava dal ku zmene územného plánu negatívne stanovisko
s odôvodnením, že obec má dostatok plôch určených na výstavbu
rodinných domov. Okresný úrad po rokovaní s obcou súhlasil so
schválením zmeny, ale za podmienky, že obec v budúcnosti vráti do
poľnohospodárskeho fondu rovnakú výmeru pôdy z plôch určených
na individuálnu bytovú výstavbu.
Keďže väčšina poslancov a starosta mali názor, že danú zmenu
v zozname zmien nechcú schváliť, starosta navrhol neschvaľovať
zmenu územného plánu ako celok, ale naopak hlasovať len o odčlenení tejto zmeny z balíka zmien č.9, aby ostatné zmeny mohli
byť schválené. Ďalej sa venoval argumentom za a proti schváleniu
tejto čiastkovej zmeny. Vysoko ocenil ústretovosť vlastníkov voči
obci, keďže obci ponúkli veľkú protihodnotu za výstavbu súvisiacej
infraštruktúry. Avšak na opačnej strane stoja nezanedbateľné
protiargumenty, ktoré prevažujú nad touto hodnotou a prípadný-

mi inými pozitívami. Zastupiteľstvo si bolo po celú dobu vedomé
aj pozitív aj negatív projektu a nebolo jednoznačne presvedčené
o potrebe jeho schválenia. Hlavné protiargumenty boli jasné. Obec
v poslednom desaťročí začala veľmi rýchlo expandovať, prebieha
výstavba v nových IBV zóny (za Mlynskou, IBV zóna p. Čechovičovej,
IBV zóna na Páci), je zvýšený nápor na základnú školu, na materskú školu, na dopravnú infraštruktúru, zdravotníctvo, parkovanie.
Z hľadiska ekológie a krajinotvorby ide zase o silný zásah do tejto
časti katastra, ktorá je využívaná obyvateľmi práve na vychádzky
a cyklistiku. Argumentami za boli financie, ktoré by obec získala
a ktoré sa dnes získavajú veľmi ťažko. Obec bude chcieť v dohľadom čase postaviť prístavbu k šporovej hale so šatňami a triedami,
preto by získané financie mohli byť použité napríklad na tento účel.
Pozitívom by bolo aj vytvorenie malej parkovej zóny a polyfunkčnej plochy pre celú túto časť obce.
Záver, ktorý z toho vyplýval bol ten, že momentálne nie je pre
obec vhodné rozširovať sa v tomto smere, negatíva rozšírenej výstavby prevažujú nad pozitívami. Z hľadiska ochrany verejného záujmu konalo zastupiteľstvo zodpovedne. Obec vyrokovala vysokú
protihodnotu, naďalej zvažovala za aj proti – objednala si napríklad
aj demografickú štúdiu na najbližšie roky – a až potom sa rozhodovala. Takýto prístup by mal byť uplatnený pri každom rozhodovaní
o väčších stavebných zónach.
Viac informácií o priebehu zastupiteľstiev môžete nájsť na
www.cifer.sk. 
OÚ Cífer

Obecná investičná výstavba
Cez tohtoročné leto na oddych nebude veľa času, obec sa s prácami
nezastaví až do jesene.
Máme tu leto a s ním aj čas dovoleniek a odpočinku. Z pohľadu
obce však tento rok nepôjde o „uhorkovú sezónu“, pretože celý rok
je pre nás rýchly, takmer hektický. Na 15. septembra sme naplánovali otvorenie novej športovej haly, na ktorej zostáva ešte dokončiť
množstvo prác – inštalácia vzduchotechniky, osvetlenia, ozvučenia,
tribúny, športového vybavenia a športovej podlahy, realizácia prípojok, úprav okolia a osadenie kontajnerového systému pre šatne
a technické miestnosti. V lete budeme pokračovať aj s výstavbou
infraštruktúry v zónach Potočná a Mlynská a spolu so spoločnosťou Tavos, a.s. začneme výstavbu vodovodu na ulici Severnej.
A popri tom celý rad menších prác – dokončenie rekonštrukcie DK

Cífer, rekonštrukcia chodníka na cintoríne v Jarnej, dokončenie rekonštrukcie interiéru šatní na Sokolovni, rekonštrukcia brán a odsávania v požiarnej zbrojnici, príprava na rozšírenie detského ihriska
na štadióne a príprava výstavby ihriska v Jarnej, oprava chodníka
v škôlke a úprava prakoviska pred ňou atď. Zároveň pripravujeme
aj výstavbu cyklochodníka zo stanice po koniec Cífera na ulici Trnavskej, na ktorú sa práve ukončuje verejné obstarávanie. Na jeseň
by sa malo pokračovať aj s vodovodom na uliciach Štefánikovej a M.
Sch. Trnavského a s chýbajúcim úsekom kanalizácie v Jarnej. Plány
sú teda veľké, veríme, že sa nám ich podarí aj naplniť. 
OÚ Cífer, odbor výstavby a životného prostredia

Ako územný plán pomáha zachovať charakter obce
Územný plán obce je v slovenskej legislatíve najdôležitejším
nástrojom regulácie výstavby.
Obec alebo mesto má právo prostredníctvom územného plánu
(ÚP) určovať, ktoré časti katastra budú zastavané a ktoré nie,
aký typ zástavby – rodinné domy, bytovky, priemyselné stavby,
služby, poľnohospodárske stavby atď. – v jednotlivých územiach
povolí, kde v obci budú zelené plochy, či a kadiaľ pôjdu komunikácie. Vzhľadom na dôležitosť ÚP pre život obce je jeho schvaľovanie relatívne komplikované. Obecné zastupiteľstvo musí najprv
schváliť návrh na posudzovanie zmien, ktorý následne spracuje
poverený odborník a zašle ho na vyjadrovanie rôznym štátnym
inštitúciám. Pokiaľ všetky so zmenami súhlasia, znovu o nich rokuje obecné zastupiteľstvo, pričom na schválenie musí rozhodnúť
3/5 väčšinou všetkých poslancov. Územné plánovanie môže ísť až
do úplných detailov, môže určovať architektúru budúcich stavieb,
ich maximálnu výšku, zastavanosť pozemku, môže chrániť alebo
vytvárať urbanistický ráz častí obce. Tento nástroj regulácie vý-

stavby sa v posledných desaťročiach na Slovensku podceňoval
a to nielen na dedinách, ale aj v mestách. Preto nám nenávratne
zmizli alebo sa zohyzdili niektoré vzácne časti Bratislavy či iných
miest. Ak v iných krajinách dnes obdivujeme krásne zachované
mestá, štvrte a ulice s jednotným architektonickým výrazom, je
to hlavne vďaka tradícii silnej regulácie výstavby idúcej dokonca
až po farbu fasády a striech. Aktuálny územný plán našej obce
vznikol v roku 2004 na základe staršej verzie. Je spracovaný už
moderným spôsobom, jeho autorkou je Ing. arch. Eva Krupová.
Doteraz bolo schválených deväť zmien tohto prvotného dokumentu a dnes je v procese schvaľovania zmena č. 10. Obec zároveň pripravuje nový územný plán, ktorý prehľadne zhrnie všetky
doterajšie zmeny a zaktualizuje sa podľa súčasnej legislatívy.
Pod tlakom stavebného boomu posledných rokov začala obec
od roku 2012 postupne viac a viac regulovať výstavbu, aby na
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jednej strane ochránila architektonický ráz niektorých častí obce
a na druhej strane docielila urbanistickú súdržnosť nových častí
obce, zjednodušene povedané, aby sa nám nehromadili rôzne
typy architektúry vedľa seba a nevytvárali tak dojem neporiadku
a nesúdržnosti. Tak boli v územnom pláne v Cíferi, v Páci aj v Jarnej definované historické časti s tradičnou architektúrou, ktorá
sa nemôže zničiť, prípadne sa môže v daných častiach stavať len
štýlovo podobná architektúra. Rovnako sa určila povinnosť pri
novej výstavbe v starých uliciach prispôsobiť sa architektúrou aj
uličnou čiarou už existujúcej zástavbe. Pre každú novú stavebnú
zónu obec schvaľuje zastavovaciu štúdiu definujúcu osadenie domov či minimálne sklony striech. V poslednom návrhu na zmenu č.

10 zastupiteľstvo okrem iného súhlasilo s posudzovaním regulatívov, ktoré by definovali minimálnu veľkosť stavebného pozemku
pre rodinný dom na 400 m2 alebo minimálnu plochu zelených
plôch na pozemku na 40%, pričom maximálna zastavanosť je už
dnes definovaná na 40%.
Miera regulácie zástavby je aj mierou rozvinutosti krajiny v oblasti architektúry a urbanizmu. Ak nechceme nechať obec rozvíjať
sa po stavebnej stránke bez rozmyslu, musíme výstavbu regulovať.
Pre stavebníkov z toho vyplýva, že pred stavbou nehnuteľnosti alebo ešte pred kúpou pozemku sa musia informovať na stavebnom
úrade, aký typ výstavby je na ňom povolený. 
Maroš Sagan

Úspešný rok pri získavaní dotácií
Rok 2018 je zatiaľ pre Cífer mimoriadne úspešný, čo sa týka získavania dotácií na obecné projekty. Ako viete, obec už dávnejšie
získala podporu na výstavbu cyklotrasy vedúcej od stanice cez
ulice Štefánikova, Bernolákova až po koniec Trnavskej. V júni 2018
obec dostala rozhodnutie ministerky pôdohospodárstva o pridelení dotácie vo výške 428 000 € aj na druhú časť cyklotrasy vedúcu
z konca Trnavskej až na koniec miestnej časti Pác pri diaľničnom
moste. Táto stavba sa už takisto obstaráva, preto je možné, že sa
začne stavať na jeseň tohto roku. Na spadnutie je aj už avizované
pozitívne rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva o dotácii
vo výške 445 000 € na rozšírenie obecného vodovodu na Pác.
Vďaka nej sa v Páci postaví nový vodovod prepojený s obecným
vodovodom v Cíferi. Realizácia stavby pripadá do úvahy na jar roku
2019. Okrem toho obec dostala v roku 2018 aj 24 000 € na cyklodo-

kumentáciu od VÚC Trnava, 30 000 € na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice od Ministerstva vnútra SR, 8 500 € od Úradu vlády SR
na výstavbu detského ihriska, 10 000 € od Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu budovy šatní. Okrem toho obec ešte
očakáva rozhodnutie ohľadom žiadosti o dotácie na vybavenie
zberového dvora od MŽP SR do výšky 200 000 €, na dobudovanie
športovej haly od MŠ SR vo výške 150 000 € a hlavne na protipovodňové opatrenia vo výške takmer 2 000 000 €. Tento projekt
má už svoju históriu, veď v júni 2018 sme podávali žiadosť o jeho
podporu už šiestykrát. Projektu boli pri predchádzajúcich piatich
prípadoch vyčítané maličkosti, akoby sa snažili nájsť čokoľvek, len
aby projekt nebol podporený. Veríme, že tentokrát podporu získame, veď prísľub sme získali priamo od pána ministra životného
OÚ Cífer
prostredia, Lászla Solymosa. 

Evidencia psov v obci Cífer

3. časť, dokončenie

Evidencia psov v obci Cífer. K 1. 3.2018 bolo v obci Cífer evidovaných 636 psov, na nasledujúcich riadkoch
vám prinášame pokračovanie ich zoznamu. Psy, ktoré v ňom nie sú, nie sú evidované a musia byť prihlásené
na obecnom úrade.
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Československý vlčiak
špic -biely
yorkshirský teriér
Malý kontinentálny španiel
Shi-tzu
Pudlík
kríženec-pes-čiernobiely
Jazvečík
labrador-pes-čierny
Neurčené plemeno
írsky vlkodav
nemecký ovčiak-fena
labrador
Husky
Weimerský stavač
stafordšírsky bulteriér
-pes-či
kríženec
kríženec - biely
Stredoázijský ovčiak
kríženec-pes-hnedý
Kríženec
Bradáč
kokršpaniel - zlatý
kríženec-fenka-hnedá

Trnavská 19
Trnavská 24
Trnavská 24
Trnavská 24
Trnavská 24A
Trnavská 24B
Trnavská 29
Trnavská 30
Trnavská 4
Trnavská 9
Vendelínska 17
Vendelínska 18
Vendelínska 21
Vendelínska 21
Vendelínska 22
Vendelínska 22
Vendelínska 26
Vendelínska 264/24
Vendelínska 29
Vendelínska 29
Vendelínska 3
Vendelínska 31
Vendelínska 32
Vendelínska 33
Vendelínska 39
Vendelínska 40
Vendelínska 41
Vendelínska 5
Vendelínska 8
Vendelínska 9
Veterná 1
Východná 10
Východná 11
Východná 12
Východná 14
Východná 2
Východná 20
Východná 23
Východná 24
Východná 28
Východná 30
Východná 33
Východná 4

597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.

1102
1018
1001
152
1105
0
669
709
1069
901
73
87
948
1234
254
1313
1078
0
13
39
963

618.
619.
620.
621.
622.

1047
1260
1042
1041
918

623.

919

624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.

0
824
1025
711
24
775
1291
1119
1141
1176
560

635.
636.

1012
1184

Argentínska doga
kríženec
maďarská vyťla-pes-hnedý
kríženec
kríženec labradora
Neurčené plemeno
kríženec-fenka-biela
kríženec-fena-biela
jazvečík
kokršpaniel-fenka-medená
zubač
kríženec
labrador zlatý -fena
Americký staford
labrador-žltý
Maltézsky psík
Kríženec
Neurčené plemeno
Kríženec Vlčiak s labrador
teriér-fenka-bieločierna
yorkshiirski terier
-fena-hnedá
kríženec
Americký stafford
leonberger
yorkshirsky teriér
stredoázijský vlčiak
-fena-žíha
stredoázijský vlčiak
-pes-bielo
Neurčené plemeno
brazilská fila-fenka-hnedá
čivava
malý bradáč-fenka čierna
Neurčené plemeno
kríženec-pes-čierny
Terier Poltalloch
Čivava
Labrador
Jack Russel
nemecký stavač
- fenka čierna
čivava
Labrador

Východná 46
Východná 46
Východná 47
Východná 49
Východná 49
Východná 5
Východná 52
Východná 53
Východná 54
Východná 57
Východná 7
Východná 9
Záhradná 11
Záhradná 13
Záhradná 14
Záhradná 15
Záhradná 16
Záhradná 17
Záhradná 2
Záhradná 30
Záhradná 30
Záhradná 30A
Záhradná 32
Záhradná 32
Záhradná 32
Záhradná 34
Záhradná 34
Záhradná 36/1067
Záhradná 38
Záhradná 38
Záhradná 39
Záhradná 4
Záhradná 40
Záhradná 40
Záhradná 42
Záhradná 45
Záhradná 5
Záhradná 6
Záhradná 8
Záhradná 9 
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Zmena na poste farského administrátora v Cíferi
Ku dňu 1. 7. 2018 nastáva zmena na poste
Foto: -redfarského administrátora na rímskokatolíckom farskom úrade v Cíferi. Doterajší
cíferský pán farár, vdp. Mgr. Jozef Schwarz
bol rozhodnutím trnavského arcibiskupa
Mons. Jána Oroscha pridelený na post dekana a farára v hlohoveckom dekanáte.
Mgr. Jozef Schwarz prišiel na faru do Cífera
na jeseň roku 2011 a počas siedmych rokov
pôsobenia v Cíferi si získal v obci mimoriadne sympatie a obľubu. Zanecháva za sebou veľký kus práce nielen
v duchovnej oblasti, ale aj v materiálnom slova zmysle. Za niekoľko
rokov sa mu podarilo významne pokročiť s rekonštrukciou alebo
začať rekonštrukciu sakrálnych stavieb a budov fary a podstatnou
mierou prispieť aj k rozvoju kultúrneho života v obci. Obec Cífer mu
ďakuje za všetko, čím pomohol k jej pozdvihnutiu a praje mu veľa

úspechov na novom pôsobisku. Na ďalších
stranách prinášame rozhovor s odchádzajúcim pánom farárom.
Zároveň obec Cífer víta jeho nástupcu,
nového farského administrátora vymenovaného od 1. 7. 2018, Mons. Mgr. Jána Bučíka.
Mons. Ján Bučík sa narodil v Krupine. Po vysvätení za kňaza bol kaplánom v Jatovciach,
neskôr kaplánom v bratislavskom Modrom
kostolíku. Od 1. 7. 1996 bol správcom farnosti
v Seredi, kde sa stal aj školským dekanom a neskôr dekanom. Pápež
Benedikt XVI. mu v roku 2009 udelil titul Kaplán jeho Svätosti s právom používať titul „monsiňor“. Po mimoriadne úspešnom pôsobení
v Seredi bol v roku 2009 menovaný za farára do farnosti Voderady,
kde pôsobil do 30. júna 2018. Obec Cífer praje novému správcovi farnosti veľa síl, zdravia a úspechov v jeho práci. 
Foto: -red-

Blahoželáme, milé novorodeniatka!
Terezka Čapová, narodila sa 16.5.2018 o 12.06 hod., miery: 3110 g a 49 cm 

Foto: Rodinný archív

Foto: Rodinný archív

Spomienka
V pondelok 11. júna 2018 uplynul rok, čo nás opustil náš brat Jaroslav Kollár.
Motto: Mal nás všetkých rád a chcel ešte veľmi žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel
do večnosti ísť. Nechajme ho tíško spať, čo mu bolo súdené, muselo sa stať.
S láskou a úctou spomínajú bratia František a Juraj, sestry Mária a Emília
s rodinami, kolegovia, kamaráti a rodina Magdalény Cajovej. Navždy ostaneš
v našich srdciach!

Foto: Rodinný archív

 Evička Beláková, narodila sa 1. 6.2018, miery: 3920 g, 51 cm

Rôzne informácie
 Obecný právnik bude v júli a v auguste k dispozícii pre bezplatné
právne poradenstvo v dňoch 12.7. a 16.8. Zapísať sa môžete na sekretariáte obecného úradu v stránkových hodinách na telefónnom
čísle 033/55 99 132, alebo mailom na: sekretariat@cifer.sk.
 Obec Cífer bola oslovená prezidentom židovskej humanitárnej
organizácie B’nai B’rith Tolerancia Petrom Wernerom ohľadom
oplotenia židovských cintorínov v Cíferi. Pán Werner sa zúčastnil na
obecnej brigáde na starom židovskom cintoríne počas Dňa Zeme.
Ešte predtým absolvoval stretnutie so žiakmi na Základnej škole
v Cíferi na tému židovských tradícií na Slovensku. Tohto roku išlo
o už štvrtú obecnú brigádu na cintoríne za posledné roky. Obec sa
snaží čistiť starý cintorín od náletových drevín a udržiavať na ňom
poriadok, k čomu by mohlo výrazne dopomôcť oplotenie cintorína.
Pán Werner požiadal obec o vypracovanie rozpočtov na oplotenie,
pričom jeho výstavbu by prefinancovali rodiny pozostalých po cíferských židovských obyvateľoch.
 Koncom mesiaca júl prebehne vymaľovanie a malá oprava
priestorov detského lekára v zdravotnom stredisku MuDr. Mária

Mora. Obec sa bude snažiť zrealizovať práce počas dovolenky MUDr.
Mora, aby sa nenarušil bežný chod ambulancie.
 Obec Cífer pripravuje projekt na rekonštrukciu a dostavbu
zdravotného strediska v Cíferi, ktorý by mohol byť financovaný
z nenávratného finančného príspevku Ministerstva zdravotníctva
– tzv. eurofondov. Z dotácie je možné zmodernizovať existujúce
ambulancie, vybudovať nové priestory v zadnej časti dvora pre
ďalších dvoch lekárov a zrekonštruovať priľahlé plochy.
 Dňa 11.8.2018 sa uskutoční ďalší ročník cyklopodujatia Na bicykli po chotároch, ktoré organizuje Mikroregión 11 PLUS. Štart
akcie bude podobne ako minulý rok v poobedných hodinách na
Kúpalisku Pác. K dispozícii budú dve trasy – pre náročných aj menej zdatných cyklistov. Cieľ oboch trás bude kúpalisko Pác, kde na
cyklistov bude čakať občerstvenie, kúpanie a muzika. V rovnaký
deň popoludní sa na kúpalisku uskutoční aj divadelný festival
Mokré divadlo. Akcia je vhodná pre všetky vekové kategórie
aj pre rodiny s deťmi. Viac informácií nájdete na www. cifer.sk
v priebehu júla. 
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KALENDÁR PODUJATÍ
V MESIACOCH MÁJ – NOVEMBER 2018
5. júl

Hodová sv. omša v Kaplnke sv. Cyrila
a Metoda v Háji v Cíferi

Farský úrad

Pred Kaplnkou sv.
Cyrila a Metoda
v Háji

9. júl

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

21. júl a 25. august

Ochutnávka vín z nášho regiónu

Zväz záhradkárov

Obecná pivnica

14. júl

Cíferské folklórne popoludnie

Obec Cífer, Folklórna sk. Cífer

DK v Cíferi

21. júl

Rybacie hody

Cíferskí rybári

Rybník v Cíferi

11. august

Mokré divadlo

Cíferské ochotnícke divadlo

Kúpalisko v Páci

12. august

Verejné strelecké preteky

Poľovnícke združenie Ronava

Boleház

25. august

Oslavy 70. výročia založenia hádzanej

TJ Sokol Cífer

Sokolovňa

25. august

Vatra SNP v Páci a ukončenie sezóny
na kúpalisku v Páci

Obec Cífer, OZ Pácan

Kúpalisko v Páci

3. september

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

8. a 9. september

Výstava ovocia a zeleniny

Zväz záhradkárov

DK v Cíferi

10. september

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

15. september

Hodová sv. omša v Kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie v Cíferi

Farský úrad

Ul. Štadiónová

22. september

Súťaž vo varení guláša v Jarnej

OZ Gocnog

DK Jarná

23. september

Otvárací koncert XXI. ročníka
jesenného cyklu koncertov

SPH, Farský úrad, Obecný úrad

Kostol sv. Petra
a Pavla v Páci

30. a 31. september

Cíferské hodové slávnosti

Obec Cífer

20. september

Hodová sv. omša

Farský úrad

Kostol sv . Michala
Archanjela v Cíferi

1. október

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

7. október

Šarkaniáda

RZMŠ, OcÚ, farský úrad

Farská záhrada

8. október

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

13. október

Deň dobrovoľníctva

Obec Cífer

Stretnutie pred DK

14. október

Mesiac úcty k starším

Obec Cífer

DK v Cíferi

21. október

Koncert XXI. ročníka jesenného cyklu
koncertov

Obec Cífer

DK v Cíferi

5. november

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

9. november

Lampiónový sprievod

Obec Cífer

11. november

Výročie ukončenia prvej svetovej
vojny

Obec Cífer

12. november

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

17. november

Deň boja za slobodu a demokraciu

Obecný úrad

17. november

2. ročník súťaže Márie Hollósy vo
vyšívaní

Obec Cífer

DK v Cíferi

DK v Cíferi
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ RETROSPEKTÍVA
 Deň 8. máj je na Slovensku Dňom
víťazstva nad fašizmom a je vyhlásený
za deň pracovného pokoja. Pripomíname
si ukončenie druhej svetovej vojny. Aj
v Cíferi sme si v tento deň pri pamätníku
padlých v druhej svetovej vojne uctili
pamiatku našich krajanov a rodákov,
ktorí bojovali a zomreli v boji za náš
pokojný život.

Foto: -MH-

Foto: -MH-

prekvapil diskotékou. Celkovo 22 dobrovoľníkov (animátorov
z radov cíferskej i mimocíferskej mládeže na čele s Petronelou
Jankovičovou a Jakubom Kohutiarom) pripravilo pre rodiny s deťmi
vtipné súťaže. Pri niektorých sa nám potili mozgové závity, pri
ďalších zas tričká. Animátori prišli pomôcť s nadšením a dobrou
náladou, dohliadali na deti pri skákacích hradoch, pomáhali
deťom pri dielničkách a všade, kde to bolo potrebné. Všetkým
patrí veľká vďaka! V detských dielničkach deti vyrábali darčeky
pre svojich blízkych pod vedením pani Vierky Hauptvogelovej
a Natálie Krosnerovej. Výborný guláš nám tento rok navarila rodina
Pešková z Hájskej ulice. Všetkým organizátorom, sponzorom
a dobrovoľníkom ďakujeme za výbornú prípravu a realizáciu tohto
krásneho podujatia!

 Voňavý jarný podvečer 19. mája 2018 patril medzinárodnému
sviatku – Noci múzeí a galérií. Pri tejto príležitosti sme v našej
obci mohli podniknúť výpravu na zaujímavé miesta pod názvom
Prechádzka históriou obce Cífer. Slniečko ešte svietilo, ale o to
lepšie bolo vidno do „nevídaných zákutí“ Cífera. Najskôr sme
obdivovali najvyšší (50 m) chránený strom na Slovensku – 150-ročný
sekvojovec mamutí. Bol očarujúci! Pár fotiek a šišiek na pamiatku
a nasledovala návšteva do sveta historických výšiviek. V Pamätnej
izbe sakrálnej výšivky Márie Hollósy nás pani PharmDr. Michalcová
poctila odborným výkladom. Veľa obdivovateľov historickej
budovy mlynu v miestnej časti Jarná s nadšením prijalo možnosť

 Dňa 8. mája 2018 sa v Cíferi konali už tradičné detské rybárske
preteky s bohatou účasťou i úlovkami.
 V sobotu 12. mája 2018 vo farskej záhrade pri príležitosti
sviatkov Dňa rodiny a Dňa matiek cíferský obecný úrad
v spolupráci s farským úradom a mnohými mladými dobrovoľníkmi
pripravil pre návštevníkov pestrý program. Hneď na úvod svojimi
pestrými rekvizitami zažiarili predškoláci z materskej škôlky. Milé
predstavenie si pre nás nacvičili i deti z dramatického krúžku ZŠ
Cífer pod vedením pani učiteľky Mesárošovej. Deti zo Základnej
umeleckej školy v Cíferi nám zatancovali a prekvapili nás známou
skladbou Ružový panter v zaujímavej kombinácii hudobných
nástrojov – flauty v sprievode akordeónov. Topkou bola detská
rocková kapela, ktorej to super ladí. Držíme jej palce, aby na
Foto: -JK-

scéne dlho vydržala. Špeciálne pre mamičky a babičky zaspieval
mladý slovenský tenorista Tomáš Ondriaš. To bola zároveň chvíľa,
keď všetky mamičky boli obdarované kvietkom a zdobeným
medovníkovým srdiečkom. Na ľudovú nôtu nám na fujare zahral
vdp. Jozef Schwarz a predviedol nám aj orientálne rytmy za
zvuku perkusií. Celý program moderoval Ondrej Slávik. Akciu
hudobne dolaďoval DJ Peťo Škorvaga, ktorý na záver všetky deti

Foto: -RS-

prehliadky interiéru. Tak sme sa obecným mikrobusom i osobnými
autami dopravili do neďalekého Gocnogu. V mlyne sme od majiteľov
stavby dostali mnoho informácií a odpovedí ohľadom renovácie
a plánov do budúcnosti. Niektoré z nich ste si mohli prečítať aj
v predchádzajúcom čísle Cíferských novín (https://www.cifer.sk/
ciferske-noviny/). Ak ste boli aj vy svedkom tejto jedinečnej

Foto: -RS-

prehliadky v sprievode nadšenca pre históriu a kultúru p. Dušana
Caju, určite ste svoje kroky a čas venovaný histórii neoľutovali. 

7

Cíferské
noviny

Aktuality

Beseda s prof. Pavlom
Dvořákom – Posledný
Turek na Slovensku
Miestny výbor Matice slovenskej v Cíferi
v spolupráci s obcou Cífer zorganizoval
dňa 4.5.2018 veľmi zaujímavú a pútavú besedu so známym historikom, publicistom
a spisovateľom píšucim o histórii Slovákov
a Slovanov. Na žiadosť poslucháčov hovoril
o svojej knihe Posledný Turek na Slovensku. Tento plodný autor literatúry faktu
pútavým a jedinečným spôsobom priblížil
dobu dávno minulú a poukázal na ťažký
Foto: -MHúdel Slovákov v období tureckých vpádov
na Slovensko a do Európy. Pavel Dvořák je svetoznámy publicista
a vydavateľ. Na svojom zozname má 20 kníh, 1 000 článkov a niekoľko televíznych a filmových dokumentov, ktoré úzko korešpondujú s dejepisnými a historickými náučnými textami. V závere
besedy autor obdaril poslucháčov knižným darčekom, za čo sa mu
prítomní poďakovali potleskom. 
PaedDr. Hilda Lanáková, MO Matice slovenskej v Cíferi
Foto: -MH-

Výročné
zhromaždenie MO
Matice slovenskej
v Cíferi
Dňa 21.4.2018 sa v cíferskom kultúrnom dome uskutočnilo
výročné zhromaždenie matičiarov.
Po slávnostnom úvode nasledoval krátky program v podobe básne J. Kráľa Slovo, ktorú zarecitovala členka výboru MO MS v Cíferi p.
Helenka Chvostíková. Príjemne prekvapili manželia Pobudovci, kolektívni členovia ZUŠ v Cíferi, piesňami M. Sch. Trnavského v sprievode manželky p. Pobudu. Po kultúrnom programe sa ujal slova
predseda MO MS v Cíferi p. Ing. Dušan Lanák a privítal vzácnych hostí, predovšetkým JUDr. Štefana Martinkoviča, predsedu Dozorného
výboru MS, a PhDr. Libušu Klučkovú, predsedníčku KRMS v Trnave,
ako aj matičiarov z Abrahámu, Trnavy a Pustých Úľan, zástupcov
členov a kolektívnych členov MO MS. Najdôležitejším bodom výročného zhromaždenia bola správa o činnosti MO MS v Cíferi za
uplynulý rok 2017 a hospodárení, ako aj správa dozorného výboru.

Foto: -HL-

Plán činnosti na rok 2018 vypracoval predseda MO MS p. Ing. Dušan
Lanák. V diskusii vystúpili hostia a starosta obce Cífer Mgr. Maroš
Sagan, PhD., ktorí nešetrili slovami chvály ohľadom činnosti a dobrej spolupráce MO MS s obcou Cífer. Výročné zhromaždenie bolo
ukončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí. 
PaeDr. Hilda Lanáková, MO Matice slovenskej v Cíferi

Výročná členská
schôdza OZ Spolok
priateľov hudby
v Cíferi
Členovia občianskeho združenia Spolok priateľov hudby v Cíferi sa
zišli v sobotu 2. júna 2018 na výročnej členskej schôdzi v priestoroch obecnej knižnice. Pred začiatkom programu predseda OZ
MUDr. Viliam Hafner odovzdal členom členské preukazy. V krátkej
hudobnej vsuvke sa predstavili Juraj a Michal Miklovičovci s mamou
Máriou Miklovičovou. Vzápätí sa slova ujal MUDr. Hafner, ktorý
členom OZ predložil správu za uplynulý kalendárny rok, zhodnotil
koncerty, ktoré sa v tomto roku už konali, a predstavil plány na
druhý polrok 2018 a rok 2019. Pani Margita Tóthová prečítala
správu o hospodárení OZ za uplynulý rok. Členovia OZ tieto správy
jednohlasne prijali a po diskusii predseda OZ MUDr. Hafner výročnú
schôdzu ukončil. 
Dušan Caja, člen OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi

Cíferskí folkloristi
excelovali
v Brestovanoch
V neďalekej obci Brestovany sa 26. mája 2018 konal jubilejný ročník Brestovianskych hudobných slávností (BHS). Na tieto slávnosti
miestni organizátori pozvali aj FS Cífer pod vedením novej vedúcej
Kristínky Bachratej. Zakladateľom BHS sa pred 16 rokmi stal vtedajší správca farnosti Brestovany ThDr. Marián Červený, PhD. Tohtoročný 16. ročník hudobných slávností sa konal za účasti zakladateľa a šiestich speváckych skupín z trnavského regiónu v miestnom
kultúrnom dome. FS Cífer vystúpila vo svojom pätnásťčlennom
komornom počte s harmonikárom JUDr. Jánkom Januškom. Cíferčania sa predstavili peknou kyticou piesní zo svojho repertoáru.

Pred nami je malá zahrádka – F Cíferi je hájiček – Vyrástol
mi pod oblôčkom ladníček,
Po cíferském dvore – Ten cíferský hájek ten sa zelená – F
tem Cíferi pri hájičku,
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Takú som si kacabajku kúpila – Vyskočil som vysoko – Okolo
Trnavy...

Foto: Oto Šmičko

Foto: Oto Šmičko
Cíferská folklórna skupina v Brestovanoch

FS Cífer hneď v úvode svojím razantným nástupom na javisko si
podmanila brestovianske publikum. Vystúpili aj sólistky FS Janka
Chmurová, Kristínka Bachratá a Sonička Císarová. Svoje folklórne
vystúpenie zakončili piesňou lahodiacou uchu – okolo Trnavy bohatá rovina... Za toto vystúpenie Cíferčania zožali ohromujúci potlesk
vďačného publika. Svoje nadšenie neskrýval ani ThDr. Marián Červený, PhD., ktorý pozdravil všetkých členov FS Cífer a celú cíferskú farnosť. Cíferským folkloristom odovzdal pamätné obrázky

s tematikou jeho pastoračnej činnosti. Na záver svojho príhovoru
poprial všetkým účinkujúcim do ďalšieho života Božie požehnanie. Ako symbol vďaky odovzdal kyticu kvetov a pamätný diplom
všetkým zúčastneným folklórnym skupinám starosta obce Brestovany Ing. Ondrej Kuhajda. Treba podotknúť, že FS Cífer v Brestovanoch nesklamala a dôstojným spôsobom reprezentovala našu
obec. Na počesť Brestovianskych hudobných slávností organizátori
vystrojili pre všetkých účinkujúcich bohaté občerstvenie. 
Oto Šmičko

Z činnosti ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Cíferi – mesiac máj 2018
 1. 5. 2018 Seniori na bicykloch
Desať členov ZO JDS absolvovalo túru na bicykloch na Kamenný
mlyn. Aj tu sa oslavoval Sviatok práce. Posedeli sme si pri hudbe
a pri pivečku.
 3. 5. 2018 Flóra Bratislava
Poprechádzali sme sa po Bratislavskom hrade, obdivovali sme krásnu barokovú záhradu, lenže oproti minulému roku bola poznačená
príliš skorým príchodom teplých dní, takže kvetena v záhrade už
bola odkvitnutá a zeleň by potrebovala viacej vody. Na medzinárodnej výstave kvetov a záhradníctva sme obdivovali begónie,
azalky, bohatú kvetenu a trávniky v skalkách, širokú ponuku
krásnych muškátov, ponuku priesad papriky, paradajok a všetkej
záhradkárskej zeleniny.
 8. 5. 2018 Kladenie vencov – Deň víťazstva nad fašizmom
Spomienkou a kvetmi sme si uctili pamiatku padlých v druhej svetovej vojne.

 16. 5. 2018 Guláš – Dobrá Voda
Na stretnutí seniorov sa v rámci 5. ročníka varenia guláša v Dobrej
Vode zúčastnilo 12 družstiev z okresu Trnava. Naše päťčlenné súťažné družstvo uvarilo výborný guláš. Porota všetkých súťažiacich
z 12 družstiev vyhlásila za najlepších kuchárov pri varení guláša.
 19. 5. 2018 Babičkine dobroty – Cífer
Už 8. ročník podujatia Babičkine dobroty sa uskutočnil vo veľkej
sále kultúrneho domu v Cíferi. Usporiadatelia – ZO JDS Cífer spolu
s Obecným úradom Cífer – zožali veľký potlesk a úprimné poďakovanie za pripravenú akciu od zúčastnených súťažiacich ZO JDS,
ako aj predstaviteľov obcí Voderady, Križovany, Dolné Orešany,
Hrnčiarovce. Vďaku usporiadateľom vyslovili tiež hostia z okresnej
a krajskej organizácie JDS. Na príprave akcie a pečení sa podieľali
všetci členovia Výboru ZO JDS Cífer a 15 dobrovoľných členiek ZO,
ktoré priniesli rôzne dobroty. Štafetu na budúci ročník sme z Cífera
odovzdali do Hrnčiaroviec. 
Eva Vavrinkovičová – podpredsedníčka ZO JDS Cífer

Dňa 15. júna 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku
v aule Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
Osvedčenie za ďalšie úspešné ukončenie zvoleného odboru
dostala aj moja mamička Eva Vavrinkovičová, ktorá navštevuje
Univerzitu tretieho veku už 9 rokov. Je to vlastne pokračovanie životom na pôde STU, predtým Slovenskej vysokej školy
technickej, na ktorej celý život pracovala. Získané vedomosti
z odborných prednášok s ochotou odovzdáva svojim kolegom
– seniorom v Základnej organizácii JDS v Cíferi. Do ďalších rokov
jej všetci želáme pevné zdravie, šťastie, úspechy a radosť zo
života.
Mgr. Alena Vavrinkovičová – vďačná dcéra

Foto: Rodinný archív
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Blahoželáme!
Dňa 4. 7. 2018 sa dožíva krásneho životného jubilea 75 rokov náš
dlhoročný predseda pán Milan Ležovič.
Do ďalších rokov oslávencovi želáme pevné zdravie, šťastie
a radosť zo života a veľa síl na organizovanie úspešných akcií pre
nás Cíferských dôchodcov.

Foto: Rodinný archív

9

Eva Vavrinkovičová – podpredsedníčka ZO JDS Cífer
a Výbor ZO JDS Cífer

OZ Klubu dôchodcov v Cíferi sa darí
OZ Klub dôchodcov v Cíferi zorganizoval pre svojich členov 6-dňový atraktívny relaxačno-liečebný pobyt v slovenských kúpeľoch Bojnice.

Pobyt sa uskutočnil v dňoch 10. – 16.6.2018 a zúčastnilo sa
ho 32 účastníkov. Ako v minulosti, tak aj teraz sme sa pokúsili cez ŽSR vybaviť mimoriadne zastavenie zrýchleného vlaku
Rex 1721 Bojnice v Cíferi. Vybavili sme to, ale v skutočnosti
sme boli neúspešní, lebo ŽSR nás podviedli. Keď prišiel čas
príchodu a rýchlik v Cíferi mal zastaviť, tak cez Cífer prefrčal
ako namydlený blesk. Na peróne ostali len nemilo prekvapení
cíferskí dôchodcovia. Odvtedy sa v Cíferi datuje nový vtip. Keď
sa niekto našich dôchodcov opýta, ako ide rýchlik na Prievidzu,
odpovedia mu, že ide ako šľak. Nahnevaní a sklamaní účastníci
liečebného pobytu si museli v Trnave počkať na ďalší rýchlik,
ktorým išli do Prievidze. Hnev nás už prešiel a priateľom železničiarom sa odmeníme po kresťansky: Kto do teba kameňom,
ty do neho chlebom. Ako suvenír im pošleme jeden výtlačok
Cíferských novín, kde si tento príbeh môžu prečítať. Na rozdiel od tohto sklamania nám pobyt v kúpeľoch v Bojniciach
dopadol vynikajúco. Boli sme veľmi milo prekvapení, v akom
prekrásnom prostredí sme prežili náš relaxačno-liečebný pobyt. Vo vynovených priestoroch kúpeľov sme sa cítili dobre.
Ochotný a úctivý personál pod dohľadom liečebného lekára sa
o nás príkladne staral. Dokonca aj počasie nám prialo. Bolo pekné počas celého pobytu. Strava bola dobrá, vyvážená, kvalitná
a v primeranom množstve. S liečebnými procedúrami na nás
nešetrili. Boli nám poskytnuté tie najkvalitnejšie v počte štyri
denne, čo znamenalo, že sme boli dostatočne vyťažení. Na
slušnej úrovni bolo aj kultúrne vyžitie, lebo po večeroch hrala
zábavná hudba. Bojnice sú lokalita, kde voľný čas je kde tráviť.
Je tu možnosť návštevy historického Bojnického zámku, ZOO,
ktorá je jednou z najkrajších v Európe, salaša alebo prechádz-

Kurz prvej pomoci
Obecný úrad v Cíferi a kultúrna komisia v spolupráci s Fakultou
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
zorganizovali dňa 6. júna 2018 kurz prvej pomoci. Vysokoškolské
pedagogičky a profesionálky z praxe doc. PhDr. Jana Boroňová,
PhD., a PhDr. Gabriela Doktorová, PhD., predviedli praktický nácvik
poskytnutia pomoci na záchranu ľudského života za pomoci resuscitačného modelu a prenosného defibrilátora. Zamerali sa aj na
postup správneho privolania sanitky a komunikácie s operátorom,
ako aj na psychickú prípravu na nepredvídateľné udalosti, ktorá je
rovnako dôležitá ako fyzická. Oceňujeme, že na podujatí sa zúčastnili aj deti, ktoré preukázali dobré znalosti a aktívne sa zapájali do
nácviku. Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na ďalšie akcie
podporujúce spoločenskú zodpovednosť v našej obci. 
PhDr. Adriana Krupová, predsedníčka kultúrnej komisie

Foto: Oto Šmičko

ky v lesnom prostredí na čerstvom vzduchu. Ubytovanie je
zabezpečené v tichom prostredí a vo vynovených ubytovacích
priestoroch. Výbor Klubu dôchodcov sa rozhodol, že aj do budúcnosti bude organizovať podobné pobyty. Má to svoje čaro,
len to treba skúsiť.
Záverom pozývame aj ďalších členov, aby sa v budúcnosti zúčastňovali na podobných akciách a prežili pekné chvíle v rodine
dôchodcov. O zábavu, humorné chvíle a príjemný pobyt s nami
nie je núdza. 
Za Klub dôchodcov v Cíferi Oto Šmičko

Foto: -AK-
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Okienko pre záhradkárov – júl a august
Začína sa obdobie prázdnin a dovoleniek, ale i zberu plodovej
zeleniny a ovocia. Zber rajčiakov nerobí nikomu ťažkosti, lebo termín zberu ukáže farba plodu. Nechávame ich dozrieť na rastline,
pretože majú lepšiu chuť a sú kvalitnejšie než tie z obchodných
reťazcov. Pri pravidelnom
zbere zelených plodov
papriky získavame z rastliny viac plodov, lebo tým
nútime papriku kvitnúť
a nasadzovať plody. Uhorky a najmä nakladačky si
pri zbere zaslúžia viac pozornosti, pretože spôsob
Foto: Archív ZO SZZ
zberu ovplyvňuje výšku
úrody. Dobrú úrodu dáva iba zdravá, dobre vyvinutá rastlina, ktorá
ďalej rastie i v období rodivosti. Veľkú pozornosť na uhorkách treba okrem hubových chorôb venovať aj roztočom. Veľmi nebezpečný je roztočec chmeľový, ktorý
napáda rajčiaky, papriku, uhorky,
jadroviny, vinič i okrasné rastliny. Počas zberu ovocia a zeleniny dopĺňame podľa potreby
výživu a najmä vlahu. Začíname
zberať strukovú fazuľu, hustejšie vysadenú cibuľu vyberáme
a využívame na kuchynské účely.
Na konci júla sa končí vegetácia
cesnaku a cibule zo sadzačky.
Toto obdobie je vhodné na sejbu
čínskej kapusty, ktorú potom
po zbere použijeme na prípravu
šalátov. Ovocné stromy často
Foto: Archív ZO SZZ
kypríme a venujeme sa letnému
rezu a odstraňovaniu ,,vlkov“. V tomto období má veľký význam prihnojovanie tekutým organickým hnojivom. Môžeme si ho pripraviť
tak, že stolitrovú nádobu naplníme do polovice slepačím trusom a

Foto: Archív ZO SZZ

podľa možnosti doplníme dažďovou vodou. Asi desať dní necháme
prekvasiť a potom môžeme hnojivo použiť. Okrem fosforu, draslíka
a dusíka obsahuje veľa baktérií a iných látok potrebných na vývoj
stromov. Zalievame raz za 14 dní, pričom na tri litre roztoku pridáme 7 litrov vody. Pre vinič je júl charakteristický intenzívnym rastom a v priebehu tohto mesiaca strapce dosahujú svoju normálnu
veľkosť, v podmienkach dokonalej starostlivosti dospejú do štádia
uzavretia strapca. Preto i v tomto mesiaci vykonávame ochranu
proti chorobám a škodcom. V auguste pre pestovateľov zeleniny
nastáva pokojnejšie obdobie. Práca sa sústreďuje najmä na zber
plodovej zeleniny a čistenie záhonov. Na uvoľnené záhony môžeme
vysiať reďkovku a špenát. Koniec mesiaca je vhodný na vysiatie
cibule na prezimovanie. Na ovocných stromoch môžeme ovplyvniť
vývoj plodov, trvanlivosť, vyfarbenie aj chuť ich prihnojovaním
(Cererit). Po obratí ovocia robíme presvetľovací rez, zo stromov
odstránime suché a zahusťujúce drevo. August je najvhodnejší
mesiac na sadenie jahôd. Skorá letná výsadba prinesie úrodu už na
budúci rok. Hrozno začína postupne dozrievať, vinič ukončuje svoj
rast, a preto aj väčšina ochranárskych a pestovateľských prác sa
končí. V druhej polovici augusta sa môžeme tešiť na prvé stolové
odrody hrozna. Jeseň je síce ďaleko, ale nezabúdajme na prípravu
priestorov na skladovanie ovocia a zeleniny. 
Výbor ZO SZZ Cífer

Pozvánka do obecnej pivnice
Klub vinárov pri ZO SZZ v Cíferi v spolupráci s OÚ pozývajú
všetkých milovníkov dobrého vínka dňa 21. júla 2018 od 17.00 hod.
do 22.00 hod. a dňa 25. augusta 2018 od 17.00 hod. do 22.00 hod.
do obecnej pivnice na posedenie pri cíferskom vínku. 

Foto: -MS-

Klub vinárov
Foto: -MS

Výstava vín v Jarnej – 8. ročník
Výstava vín v Jarnej napísala 2. júna 2018 svoje ôsme pokračovanie. Tento rok sa organizátorom podarilo vyzbierať 246 vzoriek od
87 vinárov. Ešte pred začiatkom podujatia boli víťazi jednotlivých
kategórií jasní a s nimi aj body všetkých vystavovaných vzoriek.
O druhej hodine poobede mala výstava začiatok a návštevníci tak
mohli začať koštovať vystavované vzorky. Počasie podujatiu prialo,
a preto nebola núdza o naplnenie miest a pohárikov. Dlhé rady sa
netvorili len pred pultom nalievačov vzoriek, ale aj pred bufetom,
v ktorom si návštevníci mohli pochutnať na guláši, pečenej rybe
alebo pečenom jahňacom mäse, ktoré dopĺňali ďalšie dobroty, ako

sú praclíky, pagáče či zákusky a, samozrejme, aj nejaké to nealko.
Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo o piatej hodine. Vyrovnanosť kategórie Najlepšie Gocnocké potvrdil ôsmy odlišný víťaz
Jaroslav Bachratý, ktorý titul získal s vínom Cuvée biele, ročník
2013. Cenu Najlepšie Cíferské obhájil Bohuš Zápražný s vínom Cuvée biele, ročník 2017. Svoju dominanciu na výstave ukázal Andrej
Kakalík, ktorý okrem ocenenia Najlepšie Šarfické (Rizling vlašský,
ročník 2017, neskorý zber) získal aj ocenenie Najvyššie ohodnotené
biele víno (Veltlínske zelené, ročník 2017, neskorý zber). Cena pre
Najvyššie ohodnotené červené víno putovala do Hlohovca, konkrét-
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Foto: -RK-

Foto: -RK-

ne do vinárskeho podniku Golguz (Rulandské modré, ročník 2015,
výber z hrozna), cenu za najlepšie roséčko (Najvyššie ohodnotené
ružové víno) si vyzdvihol zástupca firmy PD Vajnory (Šyrák rosé,
ročník 2017). Svoju premiéru si odbila cena pre Najlepšiu kolekciu,
ktorú získal vinársky podnik Myslík Winery, ten si z výstavy odniesol tri zlaté diplomy a sedem strieborných diplomov. Historický
okamih Gocnockej výstavy nastal na záver vyhlasovania, keď si
titul Šampión výstavy prvý raz odniesol vystavovateľ spoza hraníc
Slovenskej republiky; cena putovala do Maršovíc (Vinné sklepy Maršovice – Rulandské šedé, ročník 2014, výber z hrozna). Návštevníci

Cíferský fotoobjektív
2018
Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi vyhlasuje súťaž Cíferský fotoobjektív o najkrajšiu fotografiu Cífera, Pácu a Jarnej na tému
CÍFER A VODA. Uzávierka odovzdávania fotografií je 15. 9. 2018.
Každý autor môže do súťaže zaslať maximálne 3 fotografie
(veľkosť minimálne 2 MB). Fotografie môžete zaslať e-mailom
na habinakova@cifer.sk alebo ich môžete priniesť na obecný
úrad na CD alebo DVD nosiči. Do súťaže sú prijímané aj klasické
fotografie, čiernobiele alebo farebné formátu A4 (20 x 30 cm).
Fotografie označte menom a priezviskom, telefónnym číslom
a názvom fotografie. Vyhodnotenie súťaže Cíferský fotoobjektív spolu s vernisážou fotografií bude počas cíferských hodových slávností 2018. 

Súťaž o najkrajšiu
ulicu obce
Kultúrna komisia pri OZ v Cíferi vyhlasuje súťaž o najkrajšiu ulicu
obce Cífer. Cieľom súťaže je zdravo motivovať obyvateľov obce
k starostlivosti nielen o vlastné záhradky a domy, ale aj o verejný
priestor pred nimi. Hodnotiace kritériá súťaže sú: stav zelene pred
nehnuteľnosťami, čistota pred nehnuteľnosťami, stav predzáhradiek, ďalšie skrášľujúce prvky, napríklad kvetinová výzdoba. Súťaž
vyhodnotí v septembri 2018 komisia zložená z členov kultúrnej
a stavebnej komisie pri OZ. Víťazná ulica získa odmenu v podobe
sadeníc drevín a kvetov na výsadbu. 

výstavy si okrem skvelých vín a dobrôt z bufetu mohli vychutnať
aj vystúpenie mladej hudobnej Kapely snov, ktorú viedol hlavný
gitarista a zakladateľ Stanislav Glasa. Kapela v zložení Adam Glasa
(16 r. – basgitara), Jakub Glasa (9 r. – spev), Šimon Glasa (4 r. – spev)
a Nikoleta Šurínová (11 r. – bicie) rozhýbala publikum hitmi takých
legiend, ako je napríklad Elán, Tublatanka, Kiss či AC/DC. OZ Gocnog
sa chce poďakovať všetkým vystavovateľom za účasť na podujatí, degustačným komisiám za objektívne hodnotenie, obci Cífer
a sponzorom, ktorí akciu podporili. 
Richard Krajčovič

Tak to je leto
– pozvánka na súťaž
vo vyšívaní
Občianske združenie Cziffer v spolupráci s obcou Cífer organizuje druhý ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní, a to
v sobotu 17. novembra 2018 v kultúrnom dome v Cíferi. Na
súťaži sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku, a to bez
ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, pričom výšivka môže byť
realizovaná rôznou vyšívacou technikou a na akomkoľvek materiáli. Detská kategória je pre dieťa alebo skupiny detí do 16
rokov. Heslom tematickej kategórie tohto ročníka je Tak to je
leto, čo je úryvok z básne Krídla od Miroslava Válka.
Kategórie:
1. výšivka na odeve
2. výšivka na interiérovej textílii
3. výšivka z truhlice mojich predkov
4. tematická kategória Tak to je leto
5. detská kategória
Sledujte našu facebookovú stránku https://www.facebook.com/
cziffer.sk/?ref=bookmarks, na ktorej budú priebežne zverejňované informácie. Zároveň vyzývame občanov, ktorí majú
staré mustry na vyšívanie, aby ich zapožičali na nafotenie do
novej publikácie OZ Cziffer. Viac informácií poskytne p. Straková,
0903283170. 

16. 6. 2018 FESTEÁTRO 2018, Častá
Tento rok si cíferskí ochotníci naplánovali účasť na troch festivaloch. Okrem domáceho festivalu Mokré divadlo, ktoré bude
v sobotu 11. 8. 2018 na kúpalisku v Páci, pôjdu v júli na festival do Budmeríc a na festivale v Častej sa už zúčastnili v sobotu
16. 6. 2018.

Divadlo na kolene pozvalo Cíferské ochotnícke divadlo na 14.
ročník divadelného festivalu FESTEÁTRO 2018 v Častej. COD,
ako nováčik na tomto festivale, hralo hneď na úvod autorskú
komédiu Eleny Engelovej z Jarnej s názvom Kontrola zhora.

Okrem COD hrali ďalšie 3 súbory: Divadlo Marion Dolná Krupá
s hrou Prievan v apartmáne č. 648, Modranské kráľovské divadlo s predstavením Účel svätí prostriedky a Divadlo na kolene
z Častej s hrou Peškovci. Až na divadlo z Dolnej Krupej všetky
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súbory mali autorské hry. Hralo sa vo veľmi dobrej atmosfére,
návštevnosť bola okolo 200 ľudí, ktorí vydržali na malom nádvorí až do polnoci. Festival bol technicky a organizačne veľmi
dobre zabezpečený: veľké pódium, osvetlenie, ozvučenie, zakrytie pódia, stany pre návštevníkov. O tom sa nám, členom
COD, môže len snívať. Aj preto tento rok bude Mokré divadlo
len jeden deň. Navyše zvažujeme ho presunúť do kultúrneho
domu. Mnohé súbory totiž nie sú ochotné prísť a hrať na malom
nekrytom pódiu. 
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Dagmar Straková, Cíferské ochotnícke divadlo

MOKRÉ DIVADLO 2018
Priaznivci ochotníckeho divadla sa tento rok tretíkrát stretnú
na kúpalisku v Páci na divadelnom festivale Mokré divadlo. Bude sa
konať 11. 8. 2018. Otvoríme ho bábkovým divadlom v domácom podaní. Už tradične príde divadlo VadiDlo z Lozorna s hrou od detí pre
deti – Statočné zvieratká. Dospeláci si pripravili rozprávku Dvaja
tovariši. Divadlo na kolene z Častej sa predstaví hrou Peškovci. No-

vinkou u nás bude Alžbetínske naivné divadlo s politickou satirou
– Pytačky alebo Koaličná rada. Dúfajme, že nám bude krásne svietiť
slniečko, ale ak nie, stretneme sa v kultúrnom dome v Cíferi. Večer
nám zahrajú chlapci na gitarách countryové a folkové pesničky.
Tešia sa na vás ochotníci z Cífera. 
Angelika Sadloňová, Cíferské ochotnícke divadlo

V OBRAZE – viem, čo sa deje – nová mobilná aplikácia
Bola plánovaná odstávka elektriny a vy ste o tom nevedeli, lebo
ste nepočuli hlásenie miestneho rozhlasu? Konalo sa zasadnutie
obecného zastupiteľstva a vy ste si to neprečítali na tabuli pred
obecným úradom? Chcete mať hneď informácie o všetkých aktualitách z našej obce?
Práve pre vás je určená nová mobilná aplikácia – V OBRAZE.
Aplikácia vás upozorní na práve vložené správy, pozvánky, oznamy alebo dokumenty, ktoré sa zobrazia na obecnej stránke... Môžete si vybrať, či chcete sledovať úradnú tabuľu, aktuality, kalendár
kultúrno-spoločenských podujatí, alebo fotogalériu.
Stiahnite si aplikáciu do vášho mobilného telefónu (potrebný Android či iOS), vyberte si, čo chcete sledovať a nastavte si notifikácie. Môžete sledovať aj viac miest a obcí, ak túto aplikáciu majú. 

Foto: Zdroj internet

Cíferské historické kalendárium 2018
JÚL

 5. júla 1838 – V Modrovke zomrel kňaz JURAJ FABIANIČ,
cíferský kaplán v rokoch 1818 – 1819 (180. výročie).
 6. júla 2008 – V Suchej nad Parnou zomrela cíferská rodáčka
sestra TERÉZIA MÁRIA BERNADIČOVÁ OSU, gymnaziálna profesorka.
Pochovaná je v krypte Kostola sv. Anny v Trnave (10. výročie).
 9. júla 1918 – V Trnave sa narodil kňaz LADISLAV ANTON
RYŠAVÝ, cíferský kaplán v rokoch 1945 – 1946 (100. výročie).
 11. júla 1948 – Pri príležitosti IV. Slovanského dňa spieval
Cíferský spevácky zbor v prírodnom amfiteátri na Devíne (70.
výročie). Večer toho istého dňa spieval CSZ na recepcii v Paláci
Zboru povereníkov pri príležitosti pobytu prezidenta republiky
Klementa Gottwalda v Bratislave (70. výročie).
 16. júla 1918 – Cíferským farárom sa stal ĽUDOVÍT PAVETITŠ
(1886 – 1963), rodák z rakúskeho Zillingtalu (100. výročie).
 18. júla 1948 – V rakúskom Moosham bei Mauterndorf zomrel
gróf MÓRIC PÁLFI, kariérny diplomat, ktorý ako dôchodca až do
roku 1945 žil spolu s manželkou v Malom kaštieli v Cíferi (70.
výročie).
 19. júla 1928 – V Cíferi zomrel učiteľ ANTONÍN ČEPPAN.
Pochovaný bol 21. júla 1928 (90. výročie).

(3. časť)

 21. júla 1928 – V Malej Lodine sa narodil páter VILIAM
FRANTIŠEK VAĽA CCG, kňaz a bývalý generálny predstavený
Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman (90. narodeniny).
 23. júla 1888 – V Cíferi zomrel dekan a farár TOMÁŠ STRAKA,
ktorý pôsobil v Cíferi od roku 1839 až do svojej smrti. Jeho
nástupcom sa stal Alfonz Bernkopf (180. výročie).
 23. júla 1888 – V Cíferi sa narodil JÁN SKLENÁR, cíferský
starosta v rokoch 1923 – 1927 (130. výročie).
 V júli 1968 –MNV odovzdal do užívania občanom miestnu
komunikáciu na Sokolskej ulici v celkovej hodnote 80 000 Kčs (50.
výročie).
August

 2. augusta 1848 – Narodil sa Alfonz Bernkopf, cíferský farár
v rokoch 1888 – 1897 (170. výročie).
 22. augusta 1948 – Cíferský spevácky zbor účinkoval na
celoslovenskom hasičskom zjazde v Trnave (70. výročie).
 25. augusta 1968 – V Trnave prijal kňazskú vysviacku z rúk
biskupa Ambróza Lazíka cíferský rodák JOZEF LEFLER. Spolu s ním
bol vysvätený za kňaza aj LADISLAV ČERI, ktorý od roku 2009 žije
na odpočinku v DPS v Cíferi (50. výročie). 
Dušan Caja
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Koncert speváckych zborov Vox Aurumque
a The Vocal Art Ensemble uzavrel XXXIII. ročník
Cíferskej hudobnej jari
Ako sa impozantne začínal XXXIII. ročník Cíferskej hudobnej jari (Slovenský spevácky zbor ADOREMUS, Mucha Quartet
a sólisti), tak sa aj famózne zavŕšil.
V nedeľu 13. mája 2018 sa v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi predstavil nám už dôverne známy Vox Aurumque z Trnavy pod
vedením Hany Von Schlosser a ich hosť The Vocal Art Ensemble (Davis, Kalifornia) s dirigentkou Traciou Barbieri. Je to zbor pomerne
mladý, vznikol iba pred desiatimi rokmi, ale je zložený zo skúsených
spevákov a hudobníkov. „Vo svojich tematicky koncipovaných vystúpeniach veľmi invenčne využíva ansámbel nielen hudobné, ale
aj mimohudobné prostriedky, vizuálne prvky a rozprávanie, aby
tak umocnil čaro renesančných madrigalov, zvýraznil zvukovú farebnosť súčasných kompozícií či vdýchol závan exotiky v skladbách
iných kultúr,“ píše sa v bulletine koncertu. A skutočne, aj u nás
viaceré skladby dopĺňal tanec (balet), klasické hudobné nástroje
(zobcové flauty, priečna flauta, trúbka, trombón, bubny), ale aj
neklasické a exotické (tzv. drone flute – drevený nástroj zvukovo
podobný našej fujare, ďalej akýsi verklík vydávajúci monotónny
zvuk či poháre naplnené vodou).

dramaturgiu svojej časti koncertu liturgickému Veľkonočnému
obdobiu. Zároveň dokázal, že polyfóniu zvláda na profesionálnej
úrovni, čo je zásluhou dirigentky Hany Von Schlosser.
Spevácky zbor The Vocal Art Ensemble s dirigentkou Traciou
Barbieri vystupoval aj v menších zoskupeniach, dokonca v dvojici
a trojici, samostatne a capella či so sprievodom niektorého zo spomínaných nástrojov. Oproti ohlásenému programu bola približne
polovica programu zmenená. Neubralo to na kvalite vystúpenia,
ba naopak. Publikum zaujali zvlášť skladby súčasných autorov, napríklad Stars od Ēriksa Ešenvaldsa či Leonardo Dreams of His Flying
Machine od Erica Whitacra, ale zaujala aj Templetonova úprava
sýrskej piesne Abun D’bash maiyo, ktorej text je modlitba Otče náš
v aramejčine, teda v jazyku, akým rozprával Ježiš Kristus.
Na záver koncertu uviedli oba zbory spoločne skladbu Tulerunt
Dominum meum (Georg Wirsinger) a ako prídavok spirituál doplnený hudobnými nástrojmi (záznam niektorých skladieb koncertu

Foto: -RS-

Foto: -RS-

Program koncertu otvoril Vox Aurumque skladbou Martinusa
Rotha Gross ist der Herr. Po nej privítal hostí správca farnosti Jozef
Schwarz, ktorý pripomenul, že na dnešný deň pripadajú tri významné udalosti, ktorým bude venovaný tento koncert. Sú to: 101. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime, Deň matiek a narodeniny dirigentky Tracie Barbieri. Potom Vox Aurumque pokračoval v svojom
krátkom programe dielom Missa à 6 Georga Wirsingera, z ktorého
zaspievali časti Kyrie a Gloria. Program ukončili skladbou Surrexit
Pastor bonus od Johannesa Schimracka. Vox Aurumque prispôsobil

si môžete pozrieť na tomto odkaze: bit.ly/vocalartensemble). Pre
prítomných početných účastníkov koncertu bolo vystúpenie The
Vocal Art Ensemble so svojím multisenzuálnym prejavom niečo
nové, neobvyklé, zaujímavé a osviežujúce, čo ich plne zaujalo.
A preto každú skladbu aplaudovalo dlhotrvajúcim potleskom.

To účinkujúcich iste povzbudilo do vrcholného výkonu.
Záverečný aplauz sa skončil standing ova�ons. 

MUDr. Viliam Hafner,
predseda OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi

Cíferská hudobná jar pokračovala
komornými koncertmi
V chladivom prostredí cíferského farského kostola v horúcu,
priam letnú nedeľu 22. apríla 2018 pokračovala Cíferská hudobná
jar svojím XXXIII. ročníkom. V úvode farský administrátor Jozef
Schwarz privítal hostí – Katarínu Turnerovú (harfa) a Eugena
Procháca (violončelo). Ľubozvučné tóny harfy nie sú našim poslucháčom neznáme. Struny tohto nástroja sa na koncertnom pódiu
v Cíferi už neraz rozozvučali. Prvýkrát sme sa s jej zvukom stretli
v roku 2000 na XV. ročníku Cíferskej hudobnej jari práve v podaní
interpretky koncertu Kataríny Turnerovej, ktorá vtedy vystúpila
so svojím manželom flautistom Mariánom Turnerom. O tri roky

neskôr to bola iná vynikajúca harfistka Adriana Antalová, ktorá sa
predstavila s violončelistom Eugenom Prochácom. Adriana Antalová účinkovala na Cíferskej hudobnej jari aj v roku 2014, a to v triu
s Katarínou Kleinovou (violončelo) a Silviou Staškovou (flauta).
Vivaldiho Sonátou e mol č. 5 a Tournierovým Nocturnom (op. 21)
otvorili interpreti K. Turnerová a E. Prochác program koncertu.
Hoci je harfa starobylý nástroj (známy už v období 3000 rokov pred
Kristom), predsa inšpiruje aj súčasných autorov na komponovanie
nových skladieb. Presvedčili sme sa o tom v skladbe Petite Suite
pre harfu sólo od Davida Watkinsa. Následne sa sólovo prestavil
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aj Eugen Prochác. Z Bachovej Suity č. 3 pre violončelo zahral dve
časti – Bourrée I a Bourrée II. Ďalšími spoločnými skladbami boli
Pièce en forme de Habanera od Maurica Ravela a Scherzo (op. 12)
od Daniela van Goënsa. Miniatúry pre harfu sólo (časti Rozprávka
– Hra – Nocturno) od Milana Nováka predniesla Katarína Turnerová
s citovým zanietením, pretože s autorom tejto skladby viažu Turnerovcov veľmi blízke priateľské vzťahy. Záverečné skladby patrili
generačne blízkym autorom z prelomu 19. a 20. storočia: Pantomime a Fire Dance od Manuela de Falla a Španielsky tanec od Enriqua
Granadosa.
V nádhernej atmosfére, ktorú si pochvaľovali aj aktéri koncertu,
všetky skladby odzneli na vysokej umeleckej úrovni, čím potvrdili,
že patria medzi umeleckú špičku. Zážitok z ich koncertu bol umocnený nielen jedinečnou akustikou cíferského chrámu, ale aj hovoreným slovom, akýmsi úvodom k ich skladbám. Mohutný potlesk po
každej skladbe vyústil v závere do standing ovations, za čo si poslucháči vyslúžili prídavok – Labuť z Karnevalu zvierat od Camilla Saint-Saënsa. V nedeľu 6. mája 2018 pokračovala v Kostole sv. Michala
Archanjela Cíferská hudobná jar koncertom komorného združenia
Ensemble Musica per voi v zložení Klaudia Vašinová – soprán, Jozef
Čuban – gitara a Jana Blaščáková – klavír. Dominantnou interpretkou bola Klaudia Vašinová, absolventka Cirkevného konzervatória
v Bratislave v odbore operný spev, účastníčka viacerých interpretačných kurzov doma i v zahraničí a víťazka mnohých speváckych
súťaží. V súčasnosti je poslucháčkou na Hudobnej a umeleckej
akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici v odbore interpretácia a hudobná teória. Na klavíri ju sprevádzala Jana Blaščáková,
absolventka Konzervatória v Košiciach a Katedry hudby na Žilinskej

univerzite v odbore učiteľstvo hudobného umenia. Je víťazkou viacerých súťaží v kategórii sólová hra na klavíri. Koncertovala doma
i v zahraničí. Aj ďalší člen komorného združenia gitarista Jozef Čuban je absolventom Konzervatória v Košiciach (v odbore hra na gitare) a viacerých majstrovských gitarových kurzov. V súčasnosti je
poslucháčom na HUAJA v Banskej Štiavnici v odbore interpretácia
a hudobná teória. Absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. Po privítaní hostí vdp. Jozefom Schwarzom program koncertu
otvoril anglický anonym zo 16. storočia so skladbou Greensleeves
a pokračoval jedným z najkrajších zhudobnení modlitby Ave Maria
od Giulia Cacciniho. Nasledovala známa a na koncertoch často interpretovaná ária Almireny z II. dejstva opery Rinaldo od Georga
Friedricha Händla – Lascia ch’io pianga. Po Anonymovej skladbe Un
mazzo di fiori a ďalšej árii z Händlovej opery Alcina (Ah! Mio cor)
nasledovala skladba Ch. Eulensteina Andante pre klavír a gitaru.
V druhej časti koncertu zazneli skladby Alessandra Stradella (Pietà,
Signore), Maura Giulianiho (Sei Ariette – I. Ombre Amene) a Sergeja
Vasilieviča Rachmaninova (Poljubila ja na pechaľ svoju). Sólovou
skladbou pre gitaru Zaragoza od Pedra Aperteho sa predstavil aj
Jozef Čuban. Tento zaujímavý koncert z hľadiska nástrojového
zloženia a spevu, ktorý zaujal poslucháčov, zavŕšili skladby dvoch
autorov, a to Anda jaleo, Los quatro muleros, Las tres hojas od Federica García Lorcu a Gretchen am Spinnrade od Franza Schuberta.
Všetky skladby a výkony umelcov, menovite Klaudie Vašinovej, ktorej hlas by zaplnil aj väčší priestor, ako je náš farský kostol, účastníci odmenili dlhotrvajúcim potleskom. 
MUDr. Viliam Hafner,
predseda OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi

Ruže pre veľkého majstra
(k 60.výročiu úmrtia
Mikuláša Schneidera-Trnavského)
Mnoho vecí a túžob je pre mňa nesplniteľných. Nielen vzhľadom
na môj vek a zdravotný stav, ale aj vzhľadom na obsah mojej peňaženky, z ktorej z roka na rok, ba z mesiaca na mesiac čoraz väčšmi
ubúda – ceny tovarov a služieb idú neustále hore. Keďže existuje
konkurencia, mali by vlastne klesať, ale to sa akosi nedeje a nedeje
– z veľmi záhadných príčin. Preto mi nezostáva nič iné, len snívať.
Tak už niekoľko rokov snívam o tom, že jedného dňa sa objavím
na cintoríne v Trnave, a to len preto, aby som na hrob Mikuláša
Schneidera-Trnavského mohol položiť kyticu z tých najkrajších
a najdrahších ruží v počte rokov, ktorých sa tento veľký majster
hudobného umenia dožil. Aj napriek tomu, že nepoznám celé jeho
dielo, najmä nie jeho organovú a zborovú tvorbu. Z druhej strany
zase poznám Jednotný katolícky spevník, toto veľdielo sakrálneho
hudobného umenia, na vytvorení ktorého sa podstatnou mierou
zúčastnil, a to nielen komponovaním melódií, ale aj vytvorením
vysokokvalitných textov. A potom je tu ešte jeho piesňová tvorba. Nedostižná a neprekonateľná. Kongeniálne zhudobnil básne
viacerých slovenských poetiek a básnikov svojej doby. Neviem, ako
toto jeho zhudobnenie prijali Ľudmila Podjavorinská, Ivan Krasko,

Svetozár Hurban Vajanský, Janko Jesenský či Ferko Urbánek. No
keby som bol na ich mieste ja, Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému by som sa hlboko poklonil. Až po samú zem. Za nesmierny dar
adekvátnej melodickej invencie, za pochopenie zmyslu básní, aké
sa v dejinách umenia tak skoro nezopakuje. Za hlbokú poklonu,
ktorú im svojím zhudobnením tak galantne zložil. Verte, viem,
o čom hovorím. Skôr ako som napísal svoju románovú novelu Teta
Anula, jedinú z mojich kníh, ktorá mala aj širší čitateľský ohlas, celé
mesiace som počúval Trnavského piesne v podaní Petra Dvorského
a Magdalény Hajóssyovej v jedinečnej inštrumentácii Zdeňka Mikulu. A so všetkou zodpovednosťou môžem povedať, že bez nich by
Teta Anula nikdy nebola vznikla. Tú platňu mi poslal môj starší brat
a mala pre mňa (a aj má) väčšiu cenu ako všetko zlato a všetky drahé kamene sveta. Hoci nešlo o priamu inšpiráciu, nebolo v mojom
živote vtedy väčšej umeleckej sily, ktorá by bola bývala schopná
vrátiť ma aspoň na nejaký čas do rodinného kraja, plného čara života, ale aj úzkosti hľadania, z ktorej jedinej sa v živote človeka rodí
konkrétna reálna nádej... 
Milan Zelinka

Z histórie Jarnej
Jarná je jednou z dvoch miestnych častí obce Cífer, ktorej súčasťou sa stala vzniku 1974. Počas svojej dlhej histórie mala niekoľko mien, to súčasné získala až po druhej svetovej vojne. Dodnes sa bežne používa aj názov Gocnog, ktorý vznikol v dávnych časoch pravdepodobne z nemeckého spojenia Gottesgnaden, teda Božia milosť. Patrónom Gocnoga je svätý Prokop,
preto sú gocnocké hody na sv. Prokopa, teda 5. júla. V tomto čísle vám prinášame článok zo Slovenských ľudových novín
z roku 1922, kde bol uverejnený list obyvateľov Gocnoga, ako aj medailónik o svätom Prokopovi.

GOCNOCKÉ ZVONY

Gocnog (župa bratislavská)
Slavná Redakcia! Príjmite náš pozdrav a prosíme o uverejnenie
tohto dopisu: Mali sme v našej malej dedinke prekrásnu slávnosť,

posviacku nových zvonov. Zvony zadovážené boly od firmy Manoušek z Brna. Vážia: jedon 261 kgr., druhý 110 kgr. Jedon nosí meno:
Sv. Cyrila a Metóda a druhý Nep. Panny Marie. Vyhotovené sú pekne
a hlas, harmonia zvonov je dojímavá. Peniaze složili občania, začo
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zaslúžia pochvaly. Posviacka sa konala za veľkej účasti obecenstva
nášho a aj okolitého: z Cífera, Halmeša, Báhoňa. Zvony posvätil Vdp.
kvardián kláštora Františkánskeho z Trnavy. Povedal utešenú reč
o význame zvonov. Ďakujeme srdečne! Dňom pred vysviackou bolo
roboty hodne, všetky ruky pracovaly. Mládenci stavali slávobránu,
dievčatá plietly vence a okrášlovaly zvony a starší pomáhali pripraviť, zhotoviť lešenie, aby zvony čím skôr mohly byť vytiahnuté na
vežu. Slovom, každý pomáhal. Najväčšou povďačnosťou zaviazaní
sme cíferským Orlom a Orliciam a cíferskej hudbe, ktorí všetci
sprevádzali naše zvony dedinou pri sprievode, čím slávnosti dodali
lesku. Pán Boh zaplať! Po slávnosti bavila sa mládež pri hudbe cíferskej. Všetkým prítomným srdečná vďaka!
- O b č a n i a.

Zdroj: SSV

In: Slovenské ľudové noviny, roč. 13, č. 48,
zo dňa 24. novembra 1922

Opis zvonov:
Veľký zvon: Nápis „Manoušek
a spol., Brno, 1922.“ V strednej
časti je reliéf z hrozna a klasov
vo forme ornamentu. Pod ním
reliéf v tvare kríža s Ukrižovaným. Dolu nápis „Z milodarov veriacich gocnockých pod farárom
dr. Hermanom Herold.“
Malý zvon: „R. Manoušek
a spol., Brno, 1922.“ V strednej
časti sa nachádza reliéf Panny
Márie a dolu nápis „Z milodarov
veriacich gocnockých pod farárom dr. Hermanom Herold.“
Dodávame, že pôvodne boli
Foto: -MSv gocnockom kostole sv. Prokopa tri zvony z roku 1821. Dva z nich boli počas I. svetovej vojny zrekvirované a v kostole zostal iba najmenší zvon – umieračik. Na ňom
sa v hornej časti nachádza obrazec ruky po zápästie, čo je znak zvonolejárskej dielne a pod ním je nápis „ Odlial Filgrader, Trnava 1821“.
V strednej časti je umiestnený ornament, pod ktorým sa nachádza
reliéf kríža s Ukrižovaným.
Zdroj: Internet

PATROCÍNIUM KOSTOLA
Svätý Prokop sa narodil okolo
roku 1004 v českom Chotoune.
Bol synom Víta a Boženy. Spočiatku bol ženatý. Životopisy
spomínajú jeho syna Jimrana,
ktorý sa stal jeho spoločníkom
v pustovníckom živote. Neskôr
vstúpil do kláštora v Kyjeve.
Odtiaľ priniesol liturgické knihy
v cyrilike a v Čechách presadzoval
slovanský cirkevný jazyk. Dostal
sa tak do opozície voči kláštoru

Faksimile básne Fr. Sasinka Pieseň o sv. Prokopovi, Patrónovi osady Gocnod

v Břevnove. Približne od roku 1030 bol pustovníkom v Sázavskom
údolí. Tam založil kláštor s cirkevnoslovanským jazykom. Od roku
1039 sa stal jeho predstaveným. Prokop mal kontakt s českými
kniežatmi Oldřichom a Břetislavom I. Svätý Prokop zomrel 25. marca 1053. V roku 1204 ho pápež Inocent III. vyhlásil za svätého.
V roku 1588 preniesli jeho relikvie zo Sázavy do Kostola
všetkých svätých v Prahe. Odvtedy sa stal štvrtým patrónom
českej krajiny a tiež patrónom ľudí žijúcich v horách. V Čechách
sa nachádza viacero pútnických miest svätého Prokopa. Svätý
Prokop je patrónom roľníkov a baníkov, ochraňuje proti diablovi a zlým duchom. K jeho atribútom patria: na reťazi spútaný
diabol, laň či model kostola. Býva zobrazovaný ako opát držiaci
kríž. Na Slovensku máme liturgickú spomienku na tohto svätca 4.
júla. Kostol svätého Prokopa v Jarnej je jediným kostolom, ktorý
je tomuto svätcovi zasvätený na Slovensku. Slovenský historik
Vendelín Jankovič, cíferský rodák, predpokladal, že patrocínium
kostola je vysvetliteľné existenciou pustovne pri kostole. Z toho
dôvodu kostol zasvätili pustovníkovi. Nakoľko obyvateľstvo bolo
slovanské, zasvätili ho slovanskému pustovníkovi – svätému Prokopovi. 

Najplodnejší slovenský historik 2. polovice 19. storočia. Spracovával najstaršie dejiny Slovenska a Slovákov, tému sv. Cyrila
a Metoda a Veľkej Moravy, Uhorska, ale aj Čiech. Roku 1869 po
Moyzesovej smrti v Martine zastával funkciu tajomníka MS. Roku
1870 dopisujúci člen Kráľovskej čes. spoločnosti náuk. Pre články
v časopise Cyrill a Method ho preložili do Budína. Tam sa začal zaoberať štúdiom histórie a spolupracoval s Radlinského Priateľom
školy a literatúry. Od r. 1864 pôsobil ako svetský kňaz, biskup
Štefan Moyzes ho prijal do Banskobystrickej diecézy. V r. 1865 sa
stal knihovníkom a kustódom zbierok Matice slovenskej, dočasne
uložených v banskobystrickej biskupskej rezidencii. Najviac sa

zaslúžil o založenie gymnázia
v Kláštore pod Znievom. V r.
1875, po zrušení Matice slovenskej, odišiel do Skalice, kde v rokoch 1876 – 1882 vydával Slovenský letopis. Od r. 1852, keď
začal publikovať, prispieval do
väčšiny slovenských časopisov,
orientoval sa predovšetkým na
históriu. Ťažiskom jeho výskumu boli najmä staršie dejiny

Zdroj: Internet

Franko Víťazoslav Sasinek
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Uhorska, podiel Slovákov na ich vytváraní. Na žiadosť Spolku sv.
Vojtecha preložil do slovenčiny a pripravil do tlače Sväté písmo.
Oslavné básne na zaslúžilých národných a cirkevných pracovníkov
publikoval v Katolíckych novinách, v Cyrillovi a Methodovi, Slovesnosti. V Jednotnom katolíckom spevníku sa nachádza 34 piesní
s jeho textami. 
In: Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava
2000, s. 1199-1200

Orlovňa v Cíferi
Budova orlovne dlhý čas bola pýchou Cífera, pretože bola výnimočná svojím vznikom a svojím poslaním. Veríme, že sa ňou opäť
stane, veď obec má v pláne jej rekonštrukciu – v budúcnosti by mala
slúžiť cíferskému školstvu, konkrétne základnej umeleckej škole. Pri
svojom vzniku v roku 1936 to bola budovňa spolku Orlov, jej účelom
bolo poskytovať priestor, teda dostatočne veľkú sálu na rôzne cvičenia – box, gymnastiku, atletiku, ale aj na kultúrne podujatia, napríklad divadlo. Neskôr po vojne sa účel budovy zmenil, stala sa kinom,
a to hneď najmodernejším v okrese. Ďalším míľnikom v jej živote
boli deväťdesiate roky, keď najprv stratila svoj účel, potom prešla
devastáciou a nakoniec bola prenajatá významnému umelcovi spojenému s Cíferom – Svetozárovi Ilavskému, ktorý v nej dodnes tvorí.
Plánovaná rekonštrukcia by mala budove vrátiť spoločenský význam
a prestíž. Aj keď má stavba už územné rozhodnutie, začiatok rekonštrukcie bude závisieť od finančných možností obce. Prinášame vám
krátky článoček z časopisu Slovák z roku 1936, ktorý sa venuje úmrtiu vtedajšieho starostu Ferdiša Kramára.

Čierny prápor vlaje na orlovni v Cíferi

Ešte neuplynul týždeň od krásnych slávností (posviacka cíferskej
orlovne), ktorých sa zúčastnil aj vodca Slovákov, Andrej Hlinka, a už
v Cíferi vlajú čierne zástavy na obecnom dome, orlovni atď., ktoré
oznamujú, že dňa 18.augusta
t. r. prvý občan Cífera, zakladateľ Orla a ľudovej strany,
dlhoročný
starosta
Orla
a predseda ľudovej strany,
Ferdiš Kramár, ktorého zásluhou postavené boly rím.-kat.
mešt. a rím.-kat. ľud. školy,
ďalej nový chrám, krásna
ohrada cintorína a veľká budova orlovne, odovzdal svoju
šľachetnú dušu Najvyššiemu.
Pohreb zosnulého bol dňa 19.
augusta t. r. v Cíferi za účasti
vyše 6000 ľudí, orlov a ľudákov širokého okolia. Pohrebné
obrady vykonal vdp. Ľudovít
Pavetitš za asistencie vdp. Ferdinand Kramár * 1888 Cífer - +1936
Dubravca, vdp. Radošinského Cífer (za fotografiu ďakujeme vnučke F.
a vdp. Michala Žáka. Spevácky Kramára, pani Márii Popluhárovej, rod.
sbor na čele s pánom správ- Bernadičovej)
com Bullom krásne sa rozlúčil s nadšeným
pracovníkom. Za okresnú organizáciu a miestnu organizáciu ľudovej strany nad hrobom
rozlúčil sa obvodný tajomník Viliam Žák, za
orlov Inž. Jankovič. Cíferská orolská hudba
smútočnými melódiami odprevadila svojho
nenahraditeľného člena na poslednej ceste.
Cíferskí občania a ľudáci širokého okolia nikdy
nezabudnú na verného bojovníka. Nech mu dá
milostivý Boh sladké odpočinutie v slovenskej
zemi, ktorú tak verne miloval. 
In: Slovák, roč. XVIII, č. 191, zo dňa 22. augusta 1936, str. 4
Zostavila PharmDr. Anna Michalcová
+ foto hrobu Ferd. Kramára
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Pácanská škola
Koncom júna oslavujú svoje hody aj Pácania, ktorých patrónmi
sú sv. Peter a Pavol. Pác mal takisto viacero mien, o čom svedčí aj
článok z časopisu Slovák, ktorý vám prinášame a ktorý sa týka konkurzu na miesto učiteľa do pácanskej jednotriednej školy. Škola sa
nachádzala na mieste neskoršej materskej školy a dnešné kultúrneho domu. Spomienky Pácanov na začiatky školy v Páci zozbierala p.
Doc. Jozefa Lukovičová.
Rím. kat. školská stolica v Pustapáci pri Trnave, p. Cífer, vypisuje súbeh na učiteľskú stanicu jednotriednu do 15. augusta. Plat riadny.
Byt: dve izby, kuchyňa, komora, pivnica, záhrada. Železničná stanica
Cífer na 3 km. R. k. školská stolica
In: Slovák, roč. X., č. 150, zo dňa 5. júla 1928, str. 4

Poznámka: Hoci podľa zápisu v Liber ecclesiae Pustapathensis už
v roku 1777 býval v obci učiteľ, išlo iba o epizodický jav. Skutočne prvou školou na Páci, bola až škola postavená v roku 1928.
Dovtedy chodili deti z Pácu do školy v Cíferi. V roku 1925 prerokovalo obecné zastupiteľstvo výstavbu ľudovej školy v Pustapáci.
Poverilo starostu, Františka Lukoviča, aby žiadal zriadenie cirkevnej
školy. Udržiavať školu mala katolícka cirkevná obec. V roku 1928 na
pozemku po zemepanskom dome postavili budovu školy. Adaptáciou starého domu získala obec byt pre učiteľa. V júli 1928 vypísala
Rímskokatolícka školská stolica súbeh na učiteľskú stanicu v Páci.
Na zmienený konkurz sa prihlásil učiteľ Karol Hrehuš, ktorý sa stal
prvým správcom školy. Na jeho pôsobenie spomínal pán Felix Lukovič takto: „ Do školy som začal chodiť v roku 1931, to stála už prvá
škola na Páci. Bola to jednotriedka s učiteľom Karolom Hrehušom.
Spolu sme sa učili prváci, druháci a tretiaci, druhú skupinu tvorili
štvrtáci až ôsmaci. Neskôr prišla na výpomoc učiteľovi Hrehušovi
Vlasta Zerzánová, učiteľka z Čiech. Ja som v piatej triede prestúpil
na meštiansku školu k Uršulínkam do Cífera.“ (in: Caja, Michalcová,
Cífer na historických fotografiách). Učiteľ Hrehuš pôsobil v Páci až
do odchodu na penziu v roku 1950. Druhým správcom školy sa stal
učiteľ Suchoň. Ďalším učiteľ Lančarič.
Zostavila PharmDr. Anna Michalcová

Rímskokatolícka ľudová škola v Páci (jednotriedka) bola postavená v polovici dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia. „Prvým
Foto: -red-

učiteľom bol Karol Hrehuš - po roku učenia v Slovenskej Novej Vsi
sa dohodol s obecnou radou z Páce a nastúpil na Pác. Pochádzal
z Trnavy, býval aj s rodinou v školskom byte umiestnenom v prednom trakte budovy školy. Žiaci 1. – 5. ročníka (rozdelení na dve
skupiny 1.-3. ročník a 4.-5. ročník) sa učili dopoludnia, žiaci 6., 7. a 8.
ročníka popoludní. V roku 1936 prišla skupinu žiakov 6.-8.ročníka
učiť Vlasta Zerzánová učiteľka z Moravy. Učila tu 2 roky. Keďže nebolo učiteľa ktorý by ju nahradil, začal učiť študent práva Gustáv
Krajčovič, rodák z Páce. Po roku prišla učiteľka Janka Fačková.
Po obsadení južného Slovenska Maďarmi Hrehuš na krátku dobu
narukoval. Zastupovali ho učiteľky z cíferskej školy. Postupne prichádzali a odchádzali ďalšie učiteľky (Golisová, Uhlárová, Orszáko-
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vá, Schneidrová – dcéra Mikuláša Schneidra Trnavského, Fillová),
bývali v susednom dome u Františka Lukoviča. Osobitne žiaci slávili
májovú pobožnosť k Panne Márii. Na túto pobožnosť pripravovali
všetkých žiakov učiteľky. Po vojne učil učiteľ Hrehuš aj ruský jazyk – už na Národnej škole v Páci. V roku 1949 vystriedal Hrehuša
na pol roka učiteľ Vida z Trnavy. V roku 1950 druhý polrok šk.r.
1949/50 nastúpil ako riaditeľ Michal Suchoň a učiteľka J. Krchňáková, všetci žiaci od piatej triedy začali chodiť do školy v Cíferi.

Dovtedy chodili do Cífera od piatej triedy len žiaci, ktorí navštevovali meštianku. Žiaci boli rozdelení na skupinu prváci a tretiaci
spolu a druháci a štvrtáci spolu. V roku 1957 vystriedal M. Suchoňa
ako riaditeľ Fridrich Lančarič, pôsobil tu postupne s učiteľkami Gulovou a E. Valentínovou do roku 1974. Od septembra 1974 všetci
žiaci chodia do Základnej deváťročnej školy v Cíferi. 
Zostavila doc. Jozefa Lukovičová

Pripomeňme si spoločne
100. výročie konca 1. svetovej vojny
Tento rok si 11.11. o 11 hod. 11 min. pripomenieme 100. výročie
od konca prvej svetovej vojny, ktorá vošla do histórie pod názvom
veľká vojna. Prvá svetová vojna výrazne zasiahla do života každej slovenskej rodiny. Výnimkou nebol ani náš Cífer. Do rakúsko-uhorskej armády bolo z územia Slovenska zmobilizovaných vyše
400 000 mužov vo veku od 18 do 50 rokov. Takmer 70 000 ich
padlo a približne rovnaké množstvo ostalo trvalo zmrzačených.
Z Cífera sa z nich 59 už domov nevrátilo. Predstavovalo to až
2,9 % obyvateľstva. Aj z Jarnej sa nevrátilo 9 mužov. Mnohí z odvedených z našej obce utrpeli zranenia alebo ostali s trvalými
následkami. Čo sa týka strát na životoch z radov Slovákov, prvá
svetová vojna si vyžiadala niekoľkonásobne vyššie straty ako druhá svetová vojna. Tieto smutné udalosti by si chcela pripomenúť
aj naša obec. Preto v prípade, že doma máte fotografie, predmety, pohľadnice, spomienky, prípadne akékoľvek iné veci týkajúce
sa vašich predkov, ktorí v tejto vojne bojovali, chceli by sme vás

poprosiť o ich zapožičanie. Po
naskenovaní artefaktov na
obecnom úrade obec ich vráti
majiteľom. Za vašu ústretovosť veľmi pekne ďakujeme. 
Obec Cífer
Ambróz Rakús Na fotografii je Ambróz Rakús narodený v r. 1894 v Cíferi. Bol synom Imricha Rakúsa, ktorý
pochádzal zo Slovenskej Novej Vsi
(1858 - 1939) a Márie, rod. Baranovej
(1864 - 1939). Bývali na Hoštákoch.
Vo vojne bojovali aj jeho dvaja bratia
Ján (*1888) a František (*1886).
Ambróz sa z vojny už nevrátil. Zahynul v Čiernej Hore v roku 15. 8. 1917.
(Verlustliste Nr.633/1917)

Za fotografiu ďakujeme p. Ambrózovi
Rakúsovi ml.

VEDELI STE, ŽE... dôležité dátumy z našej histórie
Júl

Bližšie neurčené výročia:

 2. 7. 1923 sa v Gocnode narodil páter Augustín, Andrej Filipovič
OFMCap. – politický väzeň (95. výročie)

 Z roku 1598 pochádza prvá zmienka o škole v Cíferi (420. výročie)

 2. 7. 1953 sa v Cíferi narodil výtvarník a publicista Juraj Hradský
(65. výročie)

 V roku 1638 škola v Cíferi vyhorela (380. výročie)

 9. 7. 2003 zomrel vo Zvolene RNDr. Štefan Tóth (15. výročie)
 10. 7. 1728 sa v Cíferi narodil kňaz František Szabó (290. výročie)

 V roku 1728 bola filiálka Gocznod pričlenená k farnosti Báhoň.
Dovtedy bola filiálkou farnosti Cziffer (290. výročie)

 17. 7. 1958 zomrel v Kráľovej pri Senci kňaz Ján Vojtech, ktorý
bol v roku 1939 cíferským kaplánom (60. výročie)

 V roku 1878 vydal v Budapešti národohospodár Ján Nepomuk
Papánek príručku o poľnohospodárskych strojoch a ich súčastiach;
jej súčasťou bolo názvoslovie v nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku (140. výročie)

 19. 7. 1993 zomrel v Cíferi Alojz Košík, v rokoch 1952 – 1954
príslušník PTP (25. výročie)

 V lete 1888 prišiel po smrti Tomáša Straku do Cífera kňaz Alfonz
Bernkopf (130. výročie)

 23. 7. 2003 zomrel v Cíferi Ing. Ambróz Krutý, zakladajúci člen
Dramatického krúžku Janka Palárika a folklórnej cíferskej skupiny
(15. výročie)

 V roku 1888 ukončil štúdium na Technickej univerzite vo Viedni a získal titul inžiniera Mórizt Klein, ktorý sa narodil v Cíferi
10.12.1861 (130. výročie)

 26. 7. 2013 zomrel v Pezinku pácanský rodák Štefan Orlický,
ktorý v rokoch 1951 – 1953 bol príslušníkom PTP (5. výročie)
August

 18. 8. 1923 sa v Cíferi narodila MUDr. Šarolta Krajčovičová, rod.
Križanová (95. výročie)
 29. 8. 1913 sa v Spišských Hanušovciach narodil Andrej
Hanušovský, ktorý v rokoch 1956 – 1965 bol riaditeľom školy
v Cíferi a jeho zásluhou bola v roku 1959 postavená v Cíferi nová
škola (105. výročie)
 31. 8. 1758 sa v Gocnode narodil kňaz Michal Glasza, absolvent
Generálneho seminára v Bratislave (260. výročie)

 V roku 1908 dostalo Potravné družstvo v Cíferi licenciu na predaj
liehových nápojov vo fľašiach. Dovtedy mohlo predávať iba zmiešaný a strižný tovar a tabakové výrobky (110. výročie)
 V roku 1928 získalo Potravné družstvo v Cíferi licenciu na predaj
vína a piva
 V roku 1913 sa v ľudovej škole v Cíferi uskutočnilo divadelné
predstavenie s názvom Falu rossza (Zlo dediny). Predstavenie režíroval učiteľ Siklós (105. výročie)
 V roku 2013 prebehlo reštaurovanie kríža pri Kostole sv. Prokopa
v Jarnej. Práce vykonal reštaurátor akademický sochár Robet Szemso (5. výročie). Na podstavci kríža je uvedený rok výstavby kríža
– 1913 (105. výročie). Celý nápis na podstavci znie: „Ku cti a chvále
božej / dal postavit / Nemcsovis / Jan a manželka Anna / 1913.“ 
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Prekvapení dôchodcovia
a Veselé paničky windsorské
Na základe plánu kultúrnych podujatí zorganizoval výbor OZ Klubu dôchodcov v Cíferi pre svojich členov veľmi hodnotný autobusový zájazd do Bratislavy na divadelné predstavenie Veselé paničky
windsorské, dielo svetového dramatika Williama Shakespeara.
Dátum tohto zájazdu pripadol na 9. mája 2018. Divadelné predstavenie sa uskutočnilo v historickej budove SND. Réžiu mal renomovaný a skúsený Peter Mikulík, čo taktiež napovedalo, že sa dá
očakávať pekný kultúrny zážitok.
Deň 9. máj 2018 bol výnimočne pekný. Počasie nám prialo, a tak
sme sa vybrali autobusom do podvečernej Bratislavy za túžobne
očakávaným kultúrnym zážitkom. Aj šťastie nám bolo naklonené,
lebo šofér autobusu stihol tak perfektne postáť, čo dnes v centre mesta je ozajstné umenie, že sme vystúpili len pár krokov od
historickej budovy SND. Sprievod slušne oblečených ľudí, ako sa do
divadla patrí, zamieril z autobusu rovno do foyer SND.
Foto: -OŠ-

No vráťme sa späť. Braňo podal perfektný výkon, hodný veľkého
herca. Braňo bol doteraz širokej verejnosti známy ako herec vystupujúci v rôznych reklamách, scénkach, seriáloch, jednoaktovkách
a podobne.
Z divadelného predstavenia sme odchádzali veľmi spokojní s pocitom pekného kultúrneho zážitku, na ktorom má svoj podiel aj náš
Braňo Bystriansky.

Foto: -OŠ-

Vstupenky sme mali takmer všetci na stredový balkón divadla.
Tak sme svorne zasadli do tapacírovaných sedadiel a predstavenie
sa mohlo začať. Ako prvé po začatí predstavenia, ako to už býva,
nás zaujalo sledovanie, ktorých hercov budeme poznať. A tu to
prišlo. Na scénu vkročila divadelná postava korpulentného rytiera
Falstaffa, milovníka windsorských žien.
Ako sme sa prizerali, tak sme sa prizerali, až sme v postave Falstaffa spoznali Cíferčana Braňa Bystrianskeho. V tom momente sme
všetci akoby precitli. Pri pohľade jeden na druhého sme uznanlivo
pokyvovali hlavou. Áno, je to on. Od tej chvíle sme ostali smelší a začali sme pozorne sledovať herecký výkon Braňa Bystrianskeho.
Keďže sme tam všetci boli dôchodcovia, už si dosť pamätáme;
v minulosti úlohu Falstaffa hrali Viliam Záborský, Dušan Blaškovič
a iní. Welského pastora Evansa hrával výlučne František Dibarbora,
francúzskeho lekára Cajusa legendárny Karol Machata, tak by som
mohol menovať aj ďalších.

Foto: -OŠ-

Braňo, máš to v tom divadle dobre našliapnuté, neúprosne sa
vkrádaš do podvedomia kultúrne zmýšľajúcich ľudí, ktorí Ťa vnímajú v pozitívnom zmysle slova. Za taký herecký výkon, aký si
predviedol v tomto predstavení, Ti diváci môžu len úprimne fandiť.
Lebo hrať takéto divadelné postavy môžu len veľkí umelci. 
Text a foto Oto Šmičko

Základná organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v Cíferi – príďte medzi nás!
Milí Cíferčania, chceme sa vám ako spoluzáhradkárom predstaviť niekoľkými slovami ako organizácia. Veríme, že sa dostávame
do povedomia pravidelne organizovanými akciami, ako je výstava
ovocia, zeleniny a kvetov, výstava vín s medzinárodnou účasťou,
požehnanie mladých vín, varenie guláša a účasť na vianočných
trhoch. Nemenej, samozrejme, organizovaním rôznych odborných
prednášok. Každoročne organizujeme výlety či už do blízkeho okolia, alebo na Moravu. Pravidelne sa zúčastňujeme na výstave ovocia
a súťaži o najkrajšie jablko JAHRADA. Väčšinu akcií organizujeme
v spolupráci s Obecným úradom v Cíferi. Chceme sa vám všetkým

v budúcnosti pravidelne prihovárať cestou Cíferských novín rôznymi odbornými a aktuálnymi radami pre záhradkárov či vinárov
v rubrike pod názvom Okienko pre záhradkárov.
Teraz v krátkosti povieme o histórii záhradkárskej organizácie,
ktorej začiatky a činnosť až do súčasnosti sú zdokumentované
textami a fotografiami v našej kronike. Záhradkárska organizácia
oficiálne vznikla vo februári 1957. Predchádzala tomu veľká aktivita ľudí žijúcich v Cíferi, ktorá sa datuje od roku 1900, keď sa začali vysádzať ovocné stromy popri cestách ako „vetrolomy“. Treba
spomenúť aj pána farára Pavetitša a správcu ľudovej školy Žoldoša,

19

Cíferské
noviny

Spoločnosť a kultúra

Foto: Archív ZO SZZ

ktorí v roku 1922 pred farou, chudobincom a školou zorganizovali
sadenie stromov pod názvom Sviatok sadenia stromov. V tom období začali vznikať čerešňové, orechové a jabloňové aleje. Už dnes
vieme, že vďaka iniciatívnym a obetavým obyvateľom sa z výsadby
stromov a zlepšovania životného prostredia v Cíferi stala tradícia.
Oslovujeme týmto majiteľov úžitkových či okrasných záhrad,

Foto: Archív ZO SZZ

V súčasnosti záhradkárska organizácia má 64 členov žijúcich nielen v Cíferi. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
v Cíferi združuje záhradkárov, ale pod jej krídla patrí aj Klub vinárov, ktorého rok vzniku môže byť 1989, keď bola prvá výstava vín

Foto: Archív ZO SZZ

aby sa nám pochválili svojimi úspechmi. Radi prídeme medzi vás
a zverejníme fotografiu v našej pravidelnej rubrike, aby sa všetci
čitatelia novín mohli tešiť, prípadne motivovať vašimi úspechmi.
V prípade záujmu o sprostredkovanie fotografie vašej záhradky
môžete volať na tel. č. 0910 901 881.

Foto: Archív ZO SZZ

Foto: Archív ZO SZZ

v Cíferi. Vinári si víno dorábajú individuálne a v rámci svojich viníc
pestujú bežné odrody. Zúčastňujú sa na výstavách vín v okolitých
dedinách i v zahraničí – v družobnej obci Telnice, Brne, Břeclavi.
Vína tento rok aj v minulých rokoch boli ocenené viacerými medailami. Od roku 2017 patríme do združenia Malokarpatská vínna
cesta (MVC). Pod bývalou sokolovňou v terajšej obecnej pivnici
ZO SZZ v Cíferí má svoju klubovňu. V týchto zrekonštruovaných
priestoroch sa snažíme robiť akcie v rámci MVC, ako aj pre Cíferčanov posedenia pri cíferskom vínku.
Dovoľte sa nám rozlúčiť starou múdrosťou o víne:
Dobré víno robí dobrú krv,
dobrá krv robí dobrú náladu,
dobrá nálada prináša dobré myšlienky,
dobré myšlienky sa menia na dobré skutky,
dobré skutky robia človeka človekom.
Výbor ZO SZZ v Cíferi

Turistika vo Walese a Anglicku
Tento rok od januára sme pokračovali výstupmi na najvyššie vrchy slovenských pohorí. Z celkového počtu 56 nám
ich chýba už len 13. Prvý zahraničný výjazd sme podnikli koncom apríla. Využili sme lacné letenky do Londýna a vystúpili
sme na Snowdon (walesky Yr Wyddfa, najvyšší štít Walesu
– 1 085 m) a Scafell Pike (najvyšší štít Anglika – 978 m).

Na letisku sme si požičali auto a v ľavom jazdnom pruhu sme
odšoférovali vyše 300 km z Londýna do obce Llanberis pod kopcom Snowdon. Cesty sú tu lemované rozsiahlymi pastvinami
s tisíckami oviec. Je ich tu snáď viac než ľudí. Pastviny a cesty
sú oddelené kamennými múrikmi. Vo Walese fungujú dvojjazyč-

né nápisy, domáci úspešne udržujú waleštinu (dnes najpoužívanejší keltský jazyk) pri živote.
Obec Llanberis, v ktorej sme prespali, je hojne navštevované
miesto národného parku Snowdonia. Najväčšou atrakciou tu je
parný vláčik z roku 1895, ktorý vás vyvezie skoro až na vrchol
Snowdonu. My sme to, samozrejme, nevyužili. Z niekoľkých
výstupových trás, ktoré na Snowdon vedú, sme zvolili najťažšiu skalolezeckú, vedúcu zo sedla Pen-y-Pass cez ostrý skalný
hrebeň Crib Goch, úzky miestami len 30 – 40 cm. Snowdon sme
dosiadli po troch hodinách po prejdení niekoľkých menších vrcholov. Značnú časť cesty sme šli po štyroch, posledných 100
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výškových metrov v hmle
a snežení. Výhľady tentoraz
neboli. Na zostup sme zvolili
ľahšiu trasu Miners Track
kvôli jazerám Glaslyn a Llyn
Llydaw.
Ešte v ten deň sme sa
autom presunuli 320 km do
grófstva Cumbria v národnom parku Lake District na
severe Anglicka. Je to jeden
z najkrajších kútov Anglicka, oblasť dvanástich jazier
obohnaných kopcami, plno
potokov, vodopádov a ovčích
fariem. Tu, v pohorí Southern
Fells, sa nachádza najvyšší
štít Anglicka Scafell Pike.
Prespali sme v hoteli a na
ďalší deň o 5.30 hod. ráno
sme vyrazili. Autom sme sa
presunuli k farme Seathwaite, odtiaľ pešo cez pasienky. Nápisy
na bránkach, cez ktoré sme prechádzali, dôrazne žiadajú ľudí
zatvárať za sebou, aby sa ovce nepresúvali. Pasienky sa tiahnu
od výšky 100 m n. m. (parkovisko) až po 400 m n. m., takže sme
stále počuli samé mééé.
Kráčali sme okolo dvoch vodopádov a oblúkovými kamennými mostmi cez niekoľko potokov. Nasledovali dve jazerá a po
nich už len skaly. Zatúlané ovce sme stretali až do výšky 800 m
n. m. V Anglicku sú turistické chodníky slabo značené, mnoho
križovatiek a skoro žiadne rázcestníky. Našťastie sme stretli
milého domáceho, ktorý nás odprevadil na vrchol.
Výstup trval dve a pol hodiny. Na vrchole je z diaľky viditeľná
kruhová kamenná mohyla, ktorú vybudovali turisti, kde sme sa
odfotili s cíferskou vlajkou. Vďaka dobrej viditeľnosti sme na
severozápade zazreli známy ostrov Mann. Posedeli sme zhruba
hodinku a potom sme začali schádzať dolu druhou trasou. Počas
zostupu sme stretli mnoho turistov, medzi nimi aj sympatickú
domácu, ktorá si to hore razí už šiestykrát, vraj jej na vrchole
ešte nikdy nevyšlo pekné počasie. Spoza skál sa práve hnali čierne mračná, tak sme pridali do kroku, šup-šup späť na farmu, kde
sme si ešte prezreli ovčince, osprchovali sa v penzióne a hor sa
na 500 km presun autom do Londýna.
Cestou sme sa stavili v Liverpoole. Prešli sme centrom k prístavu Albert Dock (domovský prístav parníka Titanic). Podvečer
sme išli na Matthew Street, najrušnejšiu ulicu v meste. Tu sa
odfotili so sochou Johna Lennona, prezreli sme si beatlesácky
Foto: Rodinný archív

Foto: Rodinný archív

obchod a na záver zostúpili dolu do klubu Cavern, kde skupina
Beatles začínala. Je to tehlová klenbová pivnica s pódiom, na
ktorom dodnes stoja nástroje, na ktorých hrali. Domáci hudobník práve spieval ich piesne. Dali sme si tu tmavé pivo Guiness
za £ 4,40.
Foto: Rodinný archív

Na záver nás čakal nočný presun na letisko Stansted a let do
Bratislavy. Našťastie diaľničná sieť je na rozdiel od tej našej
vynikajúca. Avšak na rozdiel od takého Rakúska alebo Nemecka
hustota púmp je veľmi nízka. Bol to vynikajúci zájazd, nielen
turistika, ale aj poznávanie krajiny. 
Juraj Dzíbela

Poď s nami robiť radosť!
Cíferské ochotnícke divadlo

organizuje nábor nových členov a spolupracovníkov. Prihlásiť
sa môžu záujemcovia nad 14 rokov. Ak máš menej a chceš ísť
k nám, ozvi sa tiež, výnimky nie sú vylúčené, máme aj mladších
členov. Nemusíš mať skúsenosti (veď ani my nie sme vyštudovaní
herci), stačí mať záujem vyskúšať niečo nové. Nemusíš byť ani
extrovert, práve účasť na vystúpeniach ti pomôže prekonať
samého seba. Ak už si umelecky nadaný/á, realizuj sa pri tvorbe
kulís, v speve, tanci. No môžeš začínať aj ako šepkár/ka, aby si
sa oťukal/a. Hľadáme aj technikov, zvukárov na príležitostnú
výpomoc. Čaká na Teba rola v pripravovanej komédii z cíferského
prostredia, ktorú začneme skúšať od septembra. Prihlás sa už
dnes, aby sme ti rolu ušili na mieru, a to buď na t. č. 0903 283 170
alebo na e-mail codivadlo@gmail.com. 

Foto: Archív Cod
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Ekologické okienko
Keď pršalo, mrholilo alebo dážď
a dažďové záhrady
Ako chrániť záhradku pred suchom a zároveň pomôcť prírode?
Dážď. Začína byť vzácnosťou, však? Všetko pookreje, všetko sa
očistí od prachu, všetko ozelenie. Môžeme mať rôzne názory na
príčiny klimatických zmien, ale na jednom sa hádam zhodneme:
vody v krajine ubúda. Miznú tiché voňavé dažde a prichádzajú skôr
prívalové. V oblasti, ako je tá naša, je celoročný úhrn zrážok dosť
nízky. Čiastočne za to môže geografická poloha v rámci Slovenska,
ale sčasti sa situácia zhoršuje aj v dôsledku nášho zaobchádzania
s krajinou. Pribúdajú zastavané územia, ubúda vysoká zeleň a prirodzené lesy, ktoré fungujú ako špongia na zachytávanie vody.
V sídlach pribúdajú trvalo spevnené, vyasfaltované, vydláždené
a zastavané plochy, z ktorých treba (?) odviesť dažďovú vodu. A tá
namiesto toho, aby čo najdlhšie zostala v krajine, putuje zrýchlenými potrubnými cestami do tokov riek a v konečnom dôsledku do
mora. Krajina nám vysychá, prašnosť sa zvyšuje, alergici a astmatici plačú a klíma v sídlach sa stáva najmä v letných mesiacoch nepríjemná. Musíme vynaložiť nemalé peniaze na to, aby sme ju vylepšili
polievaním ciest, fontánkami a závlahovým systémom. Dnes vám
ponúknem jedno riešenie, ako udržať zrážkovú vodu čo najdlhšie
v krajine tak, aby to bolo aj účelné, aj relatívne bezúdržbové a,
samozrejme, pekné.

Foto: Zdroj internet

výkopu prepad do malej vsakovačky (jama vyplnená kameňmi úplne postačí) alebo zabezpečte odtok prebytočnej vody ďalej do záhrady. Teraz prichádzame k jednému spornému bodu. Použiť alebo
nepoužiť textíliu proti nežiaducim rastlinám? Ja by som použila, ale
takú, ktorá sa rýchlo nerozloží a nezamorí podložie nanočasticami
rozpadnutého plastu a zároveň takú, ktorá je dobre priepustná pre
vodu. Ušetrí kopu práce s vytrhávaním nežiaducich rastlín. Stojí za
to nad ňou trocha porozmýšľať a správne vybrať. Textíliu uložte
do ručne dorovnaného výkopu a odstrihnite po okraji budúcej
dažďovej záhrady. Okolo ústia potrubia uložte väčšie kamene, aby
tu rýchlo tečúca voda nevymieľala pôdu. Do spodnej 1/3 dažďovej
záhrady vysypte praný štrk väčšej frakcie alebo veľké okruhliaky.
Do zvyšnej časti brehov do otvorov v textílii vysaďte vhodné druhy
rastlín* a priestor medzi nimi zamulčujte buď drevnou štiepkou,
alebo štrkom. Alebo ju vysaďte rastlinami celú. V prípade, že textíliu nepoužijete, rastliny určite časom vyplnia celý priestor záhrady
a spoja sa do jednej peknej húštiny. Pozor! Na dno dažďovej záhrady nepatrí jazierková fólia.
Ak sa vám to podarí pekne zrealizovať, stačí už len počkať na
dážď. Priehlbina sa zaplní vodou a rastliny ju budú pomaličky odparovať a pôda vsakovať. Zo začiatku bude možno zakalená, ale
časom rastliny vytvoria prirodzený filter, podklad sa ustáli a voda
sa kaliť nebude. O rok vodu ani neuvidíte. Záhradu zaplnia kvety.
Voda zostane v krajine a vy budete mať v záhrade krásny živý kútik
s kúskom divočiny a množstvom zaujímavých rastlín a obyvateľov.
Určite prilákate množstvo hmyzu, ktorý vám pomôže s opeľovaním
plodín, niektoré druhy vtáčikov a možno aj ropuchy. Tie si zasa
pošmáknu na menších slizniakoch a húseniciach. Je to miesto ako
Foto: -KB-

Foto: Zdroj internet

DAŽĎOVÁ ZÁHRADA je vhodne umiestnená terénna priehlbina, do
ktorej je čo najkratšou cestou odvádzaná zrážková voda zo striech,
z cesty alebo inej spevnenej plochy. Dá sa urobiť kdekoľvek, kde
máme zdroj dažďovej vody a vhodný priestor. Voda sa v dažďovej
záhrade po daždi nahromadí a následne pomaly vsakuje alebo sa
odparuje buď priamo z hladiny, alebo pomocu vegetácie. Nie však
dlhšie ako za 48 hodín. Čiže pozor, dažďová záhrada nie je jazierko.
Tu je stručný návod, ako si doma vybudovať malú dažďovú záhradu.
Vyberte miesto na pozemku, dostatočne vzdialené od domu
(pozor najmä pri starších domoch, kde môžu byť hydroizolácie
spodnej stavby v horšom stave). Vykopte, najlepšie malým mechanizmom, pozvoľne klesajúcu plytkú terénnu priehlbinu, napríklad
elipsového tvaru s rozmermi okolo 6 x 1,5 metra a s najhlbším
bodom 70 – 80 cm pod okolitým terénom. Tvar a dno priehlbiny
môžete, samozrejme, ľubovolne modelovať, nemusí to byť elipsa.
Každý pozemok poskytne trochu iné možnosti. V prípade, že máte
na pozemku nepriepustnú ílovitú pôdu, bude potrebný hlbší výkop
a časť zeminy bude treba vymeniť za namiešaný priepustnejší substrát. Do vrchnej časti výkopu priveďte v miernom spáde potrubie
napojené na rínu. Môžete ho schovať ako rúru pod terén a vyústiť
do výkopu alebo ho priviesť formou suchého koryta s kameňmi
od ríny až ku dažďovej záhrade. V prípade, že sa obávate nedostatočnej kapacity počas silných dažďov, urobte na opačnom konci

stvorené na pozorovanie niekde pri terase, ideálne na vysadenie
vlhkomilných rastlín, na obdiv a inšpiráciu aj pre susedov. A komárov sa nebojte. Dobre urobená dažďová záhrada udrží vodu najviac
48 hodín. Komáre to v žiadnom prípade nestihnú.
* Rastliny vhodné do dažďovej záhrady: Môžete vysadiť akékoľvej vlhkomilné kry, trvalky, trávy, do tieňa paprade. Z kríkov napríklad rôzne vŕby. Z tráv rôzne ostrice. Z trvaliek mokraďové rastliny.
Kosatce, pálky, vrbice, záružlie, prasličky, puškvorec, túžobník,
prvosienky a mnohé iné.
Ak vás téma zaujala, vyhľadajte si na internete rozsiahly manuál
od pána Michala Kravčíka pod názvom manual_dazdove_zahrady_
kravcik.pdf a dozviete sa oveľa viac. 
Katarína Bacigálová, obyvateľka Jarnej
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Odpadové hospodárstvo
Posledných dvadsať rokov žijeme v dobe, ktorá nás núti k čoraz
väčšej spotrebe, v takzvanej konzumnej spoločnosti. Veci, ktoré
si kupujeme, majú krátku životnosť, aby sme boli nútení kúpiť si
čoskoro nové. Veľa vecí vyhadzujeme, aj keď sú ešte zachovalé.
Kde sú tie časy, keď naši predkovia vedeli využiť v domácnosti
každú drobnosť a nevyhadzovali takmer nič, keď im jedny topánky slúžili aj desať rokov? Na tom, že ľudia majú všetkého dosť nie
je nič zlého, zlé je ale určite to, že postupne zasypávajú Zem odpadmi. Iste ste čítali alebo počuli alarmujúce správy, že chemické
látky a plasty sa nachádzajú vo všetkých morských živočíchoch, že
maličké častice plastov sú všade, dokonca aj v balenej minerálke,
že v niektorých priemyselných krajinách už takmer zmizli včely
a hmyz kvôli chemickému znečisteniu. Slovensko a Cífer v tom nie
sú žiadnou výnimkou. Slovensko patrí v Európe ku krajinám, ktoré
vyvážajú na skládky najviac odpadu a najmenej odpadu spracúvajú
na ďalšie použitie, to znamená najmenej triedia. Stačí sa pozrieť na
rastúce skládky pri našich mestách alebo sa len prejsť v Cíferi popri
potoku a porátať plastové fľaše v ňom.
Pritom aj v dnešnej konzumnej dobe sa dá s odpadmi narábať
rozumne, chce to len zmeniť myslenie ľudí a správne nastaviť pravidlá pre všetkých. Určitý pokrok v myslení sme spravili v tom, že
väčšina z nás už neznečisťuje chotár čiernymi skládkami alebo ulice
odpadkami. Aj keď je stále dosť tých, ktorí bez problémov odhodia
smeti na ulici, alebo nepozbierajú výkaly z ulice po svojom psovi. To,
v čom sa však musíme ešte podstatne zlepšiť, je triedenie, teda separovanie odpadu. V prvom rade musíme rozumieť tomu, že odpad,
ktorý správne vytriedime, sa môže spracovať na znovu použiteľné
druhotné suroviny - recyklovať. Prispievame tým teda k ochrane
nášho životného prostredia a prírody. Okrem toho si tým pomáhame
aj finančne. Za odpad, ktorý sa vyseparuje a odovzdá v rámci pravidelného zberu totiž obec neplatí poplatky zberovej spoločnosti, vďaka čomu môžu obyvatelia platiť nižší poplatok za odvoz a likvidáciu
komunálneho odpadu, tzv. smetné. Zákon hovorí, že všetky náklady,
ktoré má obec na odpadové hospodárstvo, by mala premietnuť do
poplatku obyvateľom a nemala by nič doplácať z iných zdrojov. To
sa v Cíferi dlhodobo nedeje – napríklad obec v roku 2018 vyzbiera
na smetnom a poplatkoch v zberovom dvore približne 90 000 €, ale
náklady na prevádzku odpadového hospodárstva ako celku budú
približne 120 000 €. Rozdiel 30 000 € by mal byť zohľadnený v poplatku, čo by činilo navýšenie poplatku na osobu/rok o 7 €. Obec zatiaľ k razantnému navýšeniu poplatku nepristúpila – za posledných

osem rokov zvýšila poplatok iba jedenkrát – snaží sa skôr primäť
občanov a podnikateľov k tomu, aby s odpadom narábali šetrnejšie,
a tak nezvyšovali náklady pre obec. Robí tak na jednej strane osvetou – od škôlky, cez základnú školu až po informovanie verejnosti
prostredníctvom novín a letákov. A na druhej strane zavedením
takých pravidiel, ktoré budú obyvateľov motivovať finančne. Konečným cieľom v tomto smere je vybudovanie spravodlivého systému,
kde každý občan zaplatí za presne vyvezené množstvo odpadu. Na
to však musí zberová spoločnosť disponovať modernou technológiou, autami ktoré dokážu zidentifikovať každú nádobu a odvážiť
ju, čo dnes nie je realitou. Preto obec pristúpila od 1.1.2015 k zavedeniu limitu na veľkosti odpadových nádob podľa počtu osôb
v domácnosti nasledovne: 1 – 2 osoby: max. 120 l, 3 – 4 osoby:
max. 240 l, 5 – 6 osôb: max. 360 l, 7-8 osôb: 480 l. Domácnosti, ktoré
prekročia tento limit musia prejsť na tzv. množstvový zber, ktorý
je finančne menej výhodný. Toto schválené VZN však mnohí obyvatelia porušovali tým, že mali viac nádob alebo väčšie nádoby, ako
VZN povoľovalo, čím zvyšovali náklady obce na narábanie s odpadmi. Preto obec zavádza v tomto roku systém plombovania, ktorý
umožní lepšiu kontrolu. Vyvezené budú totiž len nádoby, na ktoré
má domácnosť podľa VZN nárok a teda sú označené plombou. Obec
si je samozrejme vedomá komplikácií, ktoré pri plombovaní vznikajú, najmä v prípadoch, keď domácnosť mala zakúpené väčšie nádoby. V týchto prípadoch ponúka výpomoc – výmenu nádob za menšie, prípadne odkúpenie zachovalých nádob. V júli by sa mal spustiť
zber podľa nových pravidiel, veríme, že sa s problémami dokážeme
vysporiadať, že obyvatelia budú spolupracovať a reagovať na túto
zmenu pozitívne. To, že limity nie sú nezmyselnými pravidlami, dokumentuje aj skutočnosť, že takéto a aj omnoho prísnejšie limity
majú zavedené mnohé obce na Slovensku, spomeniem napríklad
Zavar, Pata, Šoporňa, Gajary, Kláštor pod Znievom či Voderady. Nakoniec samotná prax mnohých obyvateľov Cífera ukazuje, že pri
troche snahy sa dá triedením odpadu docieliť stav, kedy aj súčasné
limity vysoko prevyšujú reálnu potrebu – mnohí z nás majú odpadové nádoby naplnené väčšinou len z polovice.
Ak máme našu krajinu a obec odovzdať deťom v dobrom stave,
musíme okrem iného zlepšiť naše narábanie s odpadmi. Verím, že
pre nikoho z nás to nie je neprekonateľná prekážka a že sa s trendom znižovania produkcie zmesového komunálneho odpadu dokážeme všetci stotožniť. 
Maroš Sagan

Zo života farnosti – rozhovor s vdp. Jozefom Schwarzom

Najdôležitejší pre mňa boli ľudia a pastorácia
Pre mnohýh bola prekvapením správa, že vdp. Jozef Schwarz, farský administrátor farnosti Cífer, bol rozhodnutím trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha od 1.7.2018 preložený za dekana do Hlohovca. O tom, čo pre neho roky a ľudia v Cíferi
znamenali, porozprával pre Cíferské noviny.
V Cíferi ste strávili sedem rokov. Aké boli Vaše prvé dojmy, keď ste
vstúpili do farnosti a do fary v Cíferi?
Prvé bolo prekvapenie, zmenu som vôbec nečakal. Preloženie do
Cífera prišlo, dá sa povedať, zo dňa na deň. Oznámili mi, že som najstarší kaplán a už som bol na rade. Toto bola prvá farnosť, kde som
bol správcom farnosti. Prišiel som s veľkou bázňou, bola to pre mňa
nová výzva – použiť v praxi všetko, čo som sa ako kaplán naučil,
odpozeral od svojich šéfov, farárov, dekanov, principálov.

 Vedeli ste, do čoho a do akej farnosti idete?
- Nastúpil som k 15. októbru 2011 a dekrét som dostal niekoľko dní predtým, hoci mi to nejaké dva týždne dopredu oznámili. Dňa 29. septembra
2011 bola napísaná dispozícia, že od 15. októbra 2011 nastupujem.
 Každý kaplán rozmýšľa o tom, aké to bude, keď raz bude
farárom. Mali ste aj Vy nejaké predstavy?

- Keď som bol mladý kňaz, sníval som o tom, že raz budem môcť
rozhodovať ako farár samostatne. Ale čím dlhšie som bol kaplánom, tým dlhšie som chcel zostať kaplánom… Nie preto, že by som
nechcel prevziať zodpovednosť, ale vnímal som to ako Božiu vôľu,
že Boh ma pripravuje na čosi veľké. Spočiatku mi bolo všelijako,
keď spolužiaci už dva či tri roky boli farári a ja som ako kaplán bol
vo viacerých dedinách – Bošáci, Komárne... Teraz viem, že práve
v rôznych prostrediach som sa pripravoval, a preto teraz na mnohé
veci v pastorácii mám iný pohľad.

 Čo pre Vás znamenalo stať sa farárom?
- Hovorí sa, že rok by sa nemalo nič meniť, to je taká pastoračná zásada. Ja som si však hneď na začiatku povedal, že pastorácia u mňa
bude prvoradá. To naozaj je moje motto. Až potom sú koníčky, hobby, voľný čas. Vnímal som, že Cífer je dosť veľká farnosť na to, aby
tu boli stabilné sväté omše. Začal som teda omšami. Samozrejme,
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že tým som si pristrihol krídelká, človek potom všeličo nemôže. Pre
mňa – aj na základe mojej povahy – bolo dôležité byť medzi ľuďmi
a venovať sa im. Začal som cez pravidelnosť svätých omší vnímať,
že ľuďom nejde len o vonkajší zvyk, ale o ich vnútorné prežívanie.
Tešilo ma, keď som vnímal ľudí, ktorí každú nedeľu prichádzali do
kostola. Videl som, že účasť na pravidelných svätých omšiach
a spovediach ich mení, pričom ja som ich mohol sprevádzať. Dával
som si pozor, aby som v týždni pol hodiny bol v spovednici, aj keď
som tam nikoho nemal. Ako kaplán som spovedanie bral ako povinnosť, mal som ju podľa rozvrhu. Vnímal som, ako sa mení spiritualita ľudí. Obnovili sa aj prvé piatky. Ľudia v Cíferi na ne nechodili zo
zotrvačnosti alebo zo zvyku, ale videli ich zmysel. Myslím si, že teraz
sú do prvopiatkového pokľaknutia a spovedania zamilovaní.

 Od kňaza sa očakáva spolupráca s vedením obce. Ako sa
Vám spolu vychádzalo a spolunažívalo?
- Kňaz, ktorý nie je naivný, si pred príchodom pozrie stránku obce
a farnosti. Ja som videl farskú a obecnú stránku. Všimol som si,
že je tu mladý starosta, vekovo približne ako ja. Všimol som si, že
niektoré veci sú pekne rozbehnuté, a tešil som sa, že ich uskutočňujú nielen farníci, ale aj ostatní občania. Vedel som, že podľa sčítania
ľudu je tu 95 % katolíkov, ale či sú praktizujúci, či iba papieroví, dalo
sa zistiť až neskôr. Keď som prišiel, pán starosta mi naozaj podal
pomocnú ruku, pretože začiatky niekedy boli veľmi ťažké. Musel
som riešiť úpravu fary, aby sa v nej dalo bývať, ale aj ostatného
bolo dosť. Po týždni som zvolal prvú brigádu a ľudia prišli. Niektorí
zo zvedavosti, pretože fara dva roky bola zavretá.

 V Cíferi poznáte mnoho ľudí, nielen svoje ovečky… Ako sa
to dá zapamätať?
- Je to jedna z tých vecí, že kňaz nie je len kňaz v kostole, ale aj za
múrmi kostola je otec, lekár, psychológ a učiteľ. Je to asi aj vďaka
mojej povahe, že som si všímal organizácie v oblasti kultúry, ale aj
iné, napríklad invalidov, rybárov, záhradkárov, športovcov... Oni ma
volávali na svoje zasadnutia, a keď sa dalo, vždy som išiel; aj keď
možno som nebol na celom zasadnutí, ale aspoň som pozdravil,
povzbudil. Takto som sa dostal medzi ľudí, ktorých som z kostola
nepoznal. Mám to v sebe, že pozdravím každého, či ho poznám, či
nepoznám. Ľudia vnímali, že nie som uzavretý, že sa im nevyhýbam.
Možno táto moja vlastnosť tých, ktorí nechodili do kostola, priviedla k tomu, že do kostola začali chodiť. Tí, ktorí boli vlažní, začali
byť aktívnejší. To je Božia milosť, ktorá pôsobí, ja som len nástroj.

 Kdekoľvek kňaz pôsobí, vždy sa niečo nové naučí. Čo Vás
naučil Cífer?
- Aj keď som sa pokúšal na Vianoce po cífersky vinšovať, vždy som
to trápne skomolil. No naučil som sa spoľahnúť na ľudí a nájsť takých, ktorí sú zodpovední.

 Keď sa po siedmich rokoch obzriete dozadu, na čo ste
osobitne hrdý?
- Prvá vec, ktorú každý pozná, je to, že keď som prišiel, farnosť
bola rozhádaná a bolo treba dať dokopy ľudí a napraviť narušené
vzťahy. Často sa to zbytočne ťahalo do extrémov. Veľmi som chcel
ľudí zjednotiť, ukázať im správny cieľ. Až potom sa dajú robiť iné
veci a akcie – najprv treba budovať ľudí, ich zodpovednosť a spolupatričnosť.
 Jednou z akcií, ktorá má značku a cveng, je farský ples...
Bola to Božia prozreteľnosť, že s plesmi som mal skúsenosti z bývalých farností. Nebola to moja myšlienka... Keď som bol v Piešťanoch,
to bolo tam zavedené, takisto v Komárne. Išlo o menší okruh ľudí
a rodinnú atmosféru. V Bošáci som to pošepol pánu farárovi s tým,
že to bude na podporu benefičných aktivít. Vtedy sa v Trenčianskych Bohuslaviciach opravovala baroková kaplnka, potrebovala
nejaké peniažky, tak som to zmanažoval. Videl som, že sa to osvedčilo. Veľa vecí sa z výťažkov plesov dalo do poriadku. Ľudia vedia, že
peniaze, ktoré dajú na ples, sú transparentné a výťažok reálne ide
na daný účel. Tu sme začínali strechou veže, potom prišla na rad socha Immaculaty, kaplnka, kostol v Páci. Navyše ľudia tam veľa hodín
odpracovali brigádnicky. Rovnako aj na plesoch farníci mali služby,
ja som len zaobstarával materiál. Bola to vždy aj premodlená vec,
nešlo o mňa, ale o farnosť. Hlavnou myšlienkou bolo to, že sa spolu
stretneme, strávime pekný večer. Potom to už šlo a ľudia sa tešili.
Dali sme si záležať na jedle, výzdobe aj tombole – väčšinou prvá cena
bola farská púť. Boli sme v Poľsku v Roku milosrdenstva, vo Fatime
v roku 100. výročia zjavení a v Lurdoch na 160. výročie...
 Súčasťou fary je aj farské pastoračné centrum, na pomery
dedinskej fary je vyťažené...
- Ľudia naň dávali peniaze, sami ho pomáhali stavať, aby slúžilo.
Pastoračné centrum vnímam ako súčasť farnosti a zároveň miesto
prieniku duchovných záležitostí so svetskými vecami. Centrum
dáva priestor na stretnutia. Keď som prišiel do Cífera, tunajšie
spoločenstvá boli v stave hibernácie, ale už ožili. Založili sa modlitby
otcov, cíferské rodiny Ciro, ďalšie skupinky modlitieb matiek, spevokoly, Máriina légia. Tento priestor je v centre dediny a je otvorený pre všetkých.

 Sú ľudia alebo okamihy, na ktoré v súvislosti s Cíferom
nebudete vedieť zabudnúť?
- Samozrejme, že také okamihy boli a bolo ich veľa. No človeka
dojme, keď ľudia povedia, že im bude smutno. Sľúbil som však
poslušnosť svojmu biskupovi a nikdy som si nevyberal ani nereptal.
Snažil som sa vo všetkom hľadať Božiu vôľu. Ľudsky mi je ľúto, že
odchádzam, ale každý človek mi ostáva v srdci. Ja budem rád, ak si
aspoň niekto na mňa spomenie a obetuje za mňa aspoň raz za rok
svätú omšu.
 Menovanie za dekana do Hlohovca prišlo nečakane. Sú
veci, ktoré ste stihli a ktoré zas ostanú na Vášho nástupcu?
- Tie, ktoré sú rozbehnuté, ešte dokončím – podlahu v Páci, nové
kúrenie, nové elektrické rozvody, tu v Cíferi nové okná a vitráže.
V ďalšej etape príde maľovanie, je rozbehnuté nové vykurovanie
farského kostola, projekt je urobený, treba ho len realizovať. Už
len aby ľudia boli štedrí ako doteraz, pretože bez ich pomoci to
nepôjde. Vážim si, že ľudia sa zriekali možno aj svojich dovoleniek,
možno aj nejakých úspor, aby dávali a to, čo sa vybudovalo. Je to
vďaka nim. Naozaj je potrebné v takom trende pokračovať – veď
aj tento kostol bol postavený za čias starých či prastarých rodičov
súčasníkov... Je len potrebné, aby rovnako ako doteraz financovanie bolo transparentné a aby ľudia ostali nezištní.
 Ide farnosť Cífer do dobrých rúk?
O tejto zmene som vedel tri mesiace dopredu. Oznámil som to na
Veľkonočnú nedeľu. Neviem, či som zvolil najvhodnejší spôsob,
niektorí vraveli, že som im pokazil Veľkú noc. Ja som po povýšení
netúžil ani som si na tom nikdy nezakladal, možno za mňa hovorila
moja práca. Hoci som chcel mnohé dokončiť, bolo mi oznámené, že
to dokončí iný. Presne tak, ako hovorí sv. Pavol: Jeden sadí, druhý
polieva, no vzrast dáva Boh. Môj nástupca je Mons. Janko Bučík.
Som rád, že to je kňaz, ktorý má veľké skúsenosti. Bol dekanom
v Seredi. Má na starosti Trnavskú arcidiecéznu charitu, takže
v rámci celej arcidiecézy má naozaj cenné skúsenosti. Myslím, že to
bude viac než dôstojný nástupca. Bol by som veľmi rád, keby ľudia
v Cíferi boli voči nemu otvorení, ako boli voči mne.
 Čo odkáže odchádzajúci kňaz ľuďom vo farnosti a v Cíferi
celom?
- Nech zostanú verní Kristovi a verní Cirkvi, nech naozaj to dobré
dielo, ktoré sa podarilo začať, dokončia. Nech rodičia pamätajú na
svoje deti, nech ich vedú ku Kristovi, nech sú pre ne svedkami viery,
nech nezabúdajú na modlitbu, na duchovný život, nech si pamätajú, že čas, ktorý venujú Bohu, je čas milosti. Nech sa snažia, aj keď
to azda nie vždy je dokonalé, spolupracovať s Božou milosťou, aby
ich viera neustále bola taká ako výšivka na cíferskom kroji – ale aby
to bola výšivka srdca. 
Mária Kohutiarová
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Pestré zážitky našich škôlkarov
Okrem toho,
že v máji sa
uskutočnil zápis,
respektíve prijímanie žiadostí
na predprimárne vzdelávanie,
materská škola
deťom dopriala
silno zážitkové
obdobie. V polovici mája samotné deti rozdávali
radosť
svojim
mamičkám počas besiedok ku
Dňu matiek a ich
až zo Spišskej
Novej Vsi prišlo
Foto: Archív MŠ
zabaviť Divadlo
na predmestí s hudobným predstavením Danka a Janka. Krásne
pocity z mesiaca zavŕšilo mobilné planetárium s krásnym príbehom
o putovaní mesiaca za slnkom.
Mesiac jún nám odštartoval Týždňom detskej radosti. Začal sa už
v piatok 1. júna 2018 oslavou Dňa detí a škôlkarskou olympiádou.
Žiadni porazení, iba samí víťazi. Niekto zvládol všetky disciplíny,
Foto: Archív MŠ

Foto: Archív MŠ

niekto iba ich časť, ale úsmev na tvári mal každý. Ďalej sme privítali
sokoliarov, hasičov a policajtov s ich ukážkami. Nechali sme sa pomaľovať na telách a na tvárach a nakoniec sme sa poriadne vybláznili na diskotéke pod holým nebom.
Vďaka všetkým zanieteným deťom a ich
rodičom sme do recyklácie elektroodpadu
vyzbierali prvých 200 kg použitých batérií
a 11. júna 2018 sme vďaka tejto našej snahe privítali kúzelníka. Pri príležitosti Dňa
otcov Združenie rodičov pri MŠ zorganizovalo opekačku vo farskej záhrade a v pondelok 18. júna 2018 sme sa slávnostne
rozlúčili s našimi predškolákmi. A aby sa
naši predškoláci so škôlkou rozlúčili, ako
sa patrí, v piatok 22. júna 2018 zažili jedinečnú a neopakovateľnú rozprávkovú noc
v materskej škole, ktorú pre nich pripravili
ich učiteľky. Touto cestou všetkým našim
deťom chceme popriať krásne leto a budúcim školákom úspešný štart do novej
etapy života. 
Mgr. Katarína Nováková, zástupkyňa riaditeľky MŠ

Zo života základnej školy
Leto nám už nezadržateľne klope na dvere. V tomto roku máme
pocit, že prišlo už v predstihu. Vlna horúčav v mesiacoch apríl, máj
a jún bola v rozhorúčených priestoroch školy poriadnou skúškou
nielen pre detské telíčka. I dospelí mali problém fungovať naplno.
Pani riaditeľka situáciu v najväčších horúčavách riešila skrátením
školského vyučovania, za čo jej žiaci boli nesmierne vďační. S radosťou sa vrhli na zmrzlinu o hodinku skôr.
Napriek vysokým teplotám žiaci stihli absolvovať aj rôzne podujatia. Žiaci druhého stupňa už tradične oslávili MDD návštevou filmového predstavenia v Trnave. Žiaci prvého stupňa zas videli divadelné predstavenie Ferdo mravec v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Dňa 5. júna 2018 sa v areáli štadióna v Jaslovských Bohuniciach
uskutočnili športové hry základných škôl regiónu Jaslovské Bohunice. Našu školu reprezentovalo štyridsať žiakov. Darilo sa im najmä
v kolektívnych športoch.

Dňa 11. 6. 2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na exkurzii do
Múzea holokaustu v Seredi. V priestoroch jedného z najmodernejších múzeí na Slovensku si utvrdili vedomosti, ktoré v poslednom
ročníku nadobudli na hodinách dejepisu.
Hoci sa školský rok skončil, detský džavot v priestoroch školy
neutíchol ani v letných mesiacoch. Počas prvých dvoch júlových
týždňov sa otvoria brány letného tábora. Ide už o tradičný denný
tábor s prevádzkou od 7.30 do 15.30 hod. Prihlásených je sto detí.
Je pre ne pripravený bohatý program, deti sa môžu tešiť na dva
výlety mimo obce, ako aj na množstvo hier či športových a súťažných aktivít.
Veríme, že si v letných mesiacoch všetci dobre oddýchneme, aby
sme sa v septembri mohli vrátiť do priestorov školy oddýchnutí
a plní síl do nového školského roka. 
PhDr. Henrieta Buzgová, PhD.
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Prvé letné dni v ZUŠ v Cíferi
„Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú
báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko
rozumných slov,“ v duchu citátu Johanna Wolfganga von Goethe
sme sa riadili aj v mesiacoch máj a jún a okrem príjemných chvíľ
strávených v spoločnosti hudby sme v našej základnej umeleckej
škole rozvíjali i tvorivé vlastnosti žiakov v kolektívnych odboroch.

našli, určite sme sa stretli na prijímacích skúškach, ktoré dopadli
viac ako úspešne, pričom záujem o štúdium v budúcom školskom
roku prejavilo viac ako 90 nových uchádzačov. Žiaci, s ktorými sa
na chodbách našej ZUŠ už nejaký ten rôčik stretávame, demonštrovali svoju úroveň na postupových a absolventských skúškach.
Foto: Archív MŠ

Foto: Archív ZUŠ

Spoločne sme sa päťkrát stretli na školskom koncerte v sále kultúrneho domu, triednych koncertoch a prvýkrát i na triednej svätej omši žiakov študujúcich hru na organe. Nás a našich šikovných
žiakov ste mohli vidieť nielen na pódiu v sále kultúrneho domu,
na Dni rodiny alebo Dni matiek, ale aj na vystúpeniach pre deti
navštevujúce materské školy v Cíferi a Báhoni, kde sme, pevne veríme, oslovili množstvo budúcich talentov. Ak ste už v sebe talent

Naši najtalentovanejší sa predstavili na záverečnom koncerte školy,
ktorý sme v tomto roku zamerali na tematiku ľudovej tvorby.
Spoločne sa už tešíme na ďalší koncert a veríme, že úspešný
bude aj školský rok 2018/2019, ktorý chceme začať poctivou
snahou o zušľachťovanie talentu našich žiakov. Čaká nás rok plný
práce, koncertov, vystúpení, súťaží, ale aj zábavy. Podporu cítime
tak zo strany rodičov, ako aj Obecného úradu v Cíferi, čo nás veľmi
teší, ale zároveň aj zaväzuje do ďalšej práce. 

Hádzaná – turnaj Playminihandball 2018
Stupava 18. – 20. 5. 2018

Foto: -JŠ-

Tradičný medzinárodný turnaj v minihádzanej nie je pre
našu TJ Sokol Cífer neznámy. Naše minihádzanárske družstvá chlapcov mali účasť na viacerých ročníkoch tohto významného podujatia. Na jubilejnom 10. ročníku sa zúčastnili
aj družstvá dievčat. To, že ide o významný a obľúbený turnaj,
svedčí tohoročná účasť
Foto: -JŠ92 minihádzanárskych
družstiev.

Michal Klinko

Naša TJ vyslala na turnaj
až tri družstvá, 1 chlapčenské a 2 dievčenské.
Družstvo
chlapcov
viedol Mgr. Peter Baron.
Súťažili v skupine CHA
v kategórii A1, ročník
2007/2008. Začínajúce
družstvo malo neľahkú
úlohu proti renomovaným družstvám zo Slovenska a Čiech. V tejto
kategórii
súťažilo 30
družstiev. V konečnom
hodnotení
sa
naše
družstvo umiestnilo na
24. mieste. Pochvalu si
zaslúži Michal Klinko za
odvedenú hru i streľbu.
Družstvá dievčat pod ve-

Zostava chlapcov
Stojaci zľava: T. Szladicsek, R. Veverka, J. Mesároš, Mi. Klinko, tréner Mgr. P. Baron
Kľačiaci zľava: J. Ferenčík, L. Habiňák, Ma. Klinko, M. Nosál, J. Haleš

dením Juraja Šramela a Stanislavy Ošťádalovej súťažili v skupinách
DC (Cífer B) a DA (Cífer A) v kategórii A2, ročník 2007/2008, kde
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Foto: -JŠ-

Foto: -JŠZostava dievčat
Stojaci zľava : tréner J. Šramel, E. Habiňáková, N. Krutá, M. Lopatka, P. Kollárova,
N. Čiernavová, S. Hrušková, ved. družstva S. Ošťadalová
V podrepe zľava : A. Mačicová, N.Gregušová, E. Bednárová, V. Dzíbelová, T. Tučnovičová V sede zľava: E. Mišovičová, S. Bednárová, L. Hurajtová, E. Páleníková,
P. Tóthová
Foto: -JŠ-

Patrícia Kollárová

Skúsenejšie družstvo Cífer A bolo v náročnej základnej skupine a po niektorých nešťastných tesných prehrách obsadilo 18.
miesto. Dobre sa v tomto družstve darilo Natálii Krutej.
Okrem spomínaných hráčov si pochvalu zaslúžia všetci hráči
a hráčky, ktorí odvádzali obetavý výkon s plným nasadením. Bez
dobrého kolektívu by nebolo ani výborných hráčov. Do dobrých kolektívov, ktoré sa slušne správali na verejnosti i na ihrisku, zapadla
aj skupina rodičov, ktorá neváhala navštíviť deti na turnaji a vytvoriť pre nich žičlivú atmosféru.
Výbor TJ si mimoriadne váži angažovanosť rodičov ochotných
pomáhať pri akciách a navštevovať tréningy. S uspokojením sleduje, že tréningy sú navštevované vo veľkom počte, pričom naďalej
trénujú aj tí, ktorí sa na turnaj nedostali.
Turnaj splnil svoje poslanie, utužil kolektívy, umožnil hráčom stretnúť sa s výbornými kolektívmi a nabrať nové skúsenosti do ďalšej
hráčskej činnosti. Treba pripomenúť, že akcia sa uskutočnila vďaka
príspevku obecného úradu a rodičov hráčov. 
Juraj Šramel

Záverečná tabuľka mladších žiačok (MLŽY),
ročník 2017/2018
Mladšie žiačky
Stojaci zľava: tréner J. Šramel, N. Krutá, N. Gašperíková, S. Baraniaková, S. Usačevova, S. Maláčková, ved. družstva S. Ošťádalová
Sediace zľava: S. Bednárová, E. Bednárová, A. Micháleková, S. Hrušková, P. Kollárová, A. Ungerová, V. Dzíbelová, E. Páleníková
Chýbajú: M. Lopatka, N. Gregušová

Napriek tomu, že zaznamenali iba 2 výhry, v jarnej časti dosiahli ďalšie pozoruhodné výsledky. Zlepšila sa obrana, práca brankárky, disciplína, zaostáva streľba, na ktorú sa treba zamerať v novom
ročníku 2018/2019. To, že to bola ťažká súťaž, možno vidieť z tabuľky. Bolo treba odohrať 16 stretnutí u súperiek, ktoré vo väčšine prípadov boli zo vzdialených miest.
Opäť výbor si mimoriadne váži prístup rodičov pri obstarávaní
dopravy, ale aj ich účasť na stretnutiach a výpomoc pri akciách.

Natália Krutá
MLŽY

Foto: -JŠ-

súťažilo 21 družstiev. Lepšie sa darilo mladšiemu družstvu Cífer B.
Družstvo sa umiestnilo na peknom 12. mieste. Z toho družstva si
pochvalu zaslúži strelecky disponovaná Patrícia Kollárová.
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Sereď
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0

7
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Šaľa B
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0

9

699

:

508

46

Zlatná na Ostrove
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Kolárovo
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Šurany
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Močenok
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Štúrovo
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Nesvady
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2
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Dunajská Streda C
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2
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Bánovce
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1
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:
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UDHK Nitra
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5

1
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Hlohovec
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5

1
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Topoľčany
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3

1
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7

Cífer
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2

0
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4
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Výsledky záverečných
kôl, v ktorých sme
hrali značne oslabení
o zranených hráčov.
HKM Šaľa STML – Cífer 35 : 19
(16 : 11), góly: Čuperka 2, Plesko T. 1,
Glasa 4, Jankovič Mi. 9
Baran 3.

Družstvo

Z

B

+

-

Celk.

V

R

P

1 . HK Kúpele Bojnice

20

37

707

505

202

18

1

1

2 . TJ Sokol Cífer

20

30

603

478

125

15

0

5

3 . HKM Šaľa STML

20

24

622

554

68

11

2

7

4 . BHA Bratislava

20

15

552

602

-50

7

1

12

5 . HKM Šaľa MLDL

20

11

543

668

-125

5

1

14

6 . Sport Club Senec

20

3

513

733

-220

1

1

14

Cífer – BHA Bratislava 28 : 24 (14 : 9), góly: Čuperka 1, Glasa 9,
Čechovič 1, Gašperík 3, Jankovič Mi. 11, Baran 3.
Záverečné stretnutie v Bojniciach sa odohralo bez 4 hráčov základnej zostavy, keď musel nastúpiť i starší žiak T. Plesko, aby na
lavičke bol 1 náhradník. Napriek tomu oslabeniu chlapci odohrali
jedno z najlepších stretnutí. Zlomili sa až po zranení opory v bránke
L. Marušinca na začiatku 2. polčasu.

HK Kúpele Bojnice – Cífer 30 : 22 (12 : 12), góly: Čuperka 2,
Plesko T. 2, Glasa 12, Gašperík 2, Plesko D. 3, Baran 1
Muži takisto skončili súťaž, komentár si môžete nájsť na webovej
stránke www.sokolcifer.sk
O výsledkoch súťaže starších žiakov budeme informovať nabudúce. 
František Dugovič

Šachové výsledky
V letnej prestávke medzi ligovými ročníkmi sa cíferskí šachisti
zúčastňujú na turnajoch jednotlivcov. Prvý máj, Sviatok práce,
šachisti zo Slovenska, Česka a Rakúska oslávili na turnaji v Šaštíne.
Najlepšie z Cíferčanov sa darilo Milošovi Šarmírovi, ktorý získal 5
bodov z 9.
O týždeň neskôr, a to 8. mája 2018, bol ďalší sviatok. V Pezinku
sa hral turnaj Memoriál Richarda Rétiho, pezinského rodáka a najsilnejšieho šachistu, aký sa na území Slovenska narodil. Vo svojej
dobe patril medzi dvoch-troch najsilnejších hráčov sveta. Aj tu
získal najviac bodov Šarmír, a to 5,5, Vagovský a Vlkovič 4, Horňák
a Kavuljak po 3,5.
V Prievidzi sa 2. júna 2018 z Cíferčanov najlepšie darilo Horňákovi.
So 4 bodmi obsadil 35. miesto. O dve miesta za ním tiež so 4 bodmi
skončil Vlkovič. Kavuljak získal 3,5 boda, čo stačilo na 47. miesto zo

62 účastníkov. Zvíťazil domáci IM Igor Gažík (8 bodov) pred českými
hráčmi Zwardonom (7,5) a Vránom (7).
V blízkej Modre sa hral Memoriál Dr. Jozefa Federiča 9.6.2018.
Zvíťazil Samir Sahidi z Modranky pred Nestorenkom z Ukrajiny a GM
Štohlom z Bratislavy. Z Cíferčanov podal výborný výkon Vagovský,
ktorý s 5 bodmi skončil na 30. mieste spomedzi 70 účastníkov.
Zhodne po 4 body získali Horňák (41.), Vlkovič (43.) a Kavuljak (45.).
Dňa 2.6.2018 sa v Skalici konala konferencia Krajského šachového
zväzu v Trnave. Za prezidenta KŠZ bol opäť zvolený Rudolf Diviak
z Osuského. Za predsedu športovo-technickej komisie bol zvolený
člen cíferského šachového klubu Ing. Jozef Vagovský. Jeho ďalší
člen Miloš Šarmír zostáva predsedom kontrolnej komisie na nasledujúce tri roky. Konferencia zvolila aj štyroch delegátov na stálu
konferenciu Slovenského šachového zväzu. Miloš Šarmír a Jozef
Vagovský sa stali 1. a 3. náhradníkom. 
Miloš Šarmír

Futbal – okrem A-mužstva mali všetky
kolektívy ŠK Cífer 1929 výbornú sezónu
Prezident klubu a členovia realizačných tímov hodnotia uplynulú sezónu...
MUŽI

Výsledky ŠK Cífer muži:
25. kolo 28. 4. 2018
27. kolo
1. 5. 2018
26. kolo
5. 5. 2018
28. kolo
8. 5. 2018
29. kolo
13. 5. 2018
30. kolo 20. 5. 2018
31. kolo
27. 5. 2018
32. kolo
2. 6. 2018
19. kolo
6. 6. 2018
33. kolo
10. 6. 2018

Cífer-Zavar
Cífer-Voderady
Siladice-Cífer
Zvončín-Cífer
Cífer-Dechtice
Leopoldov-Cífer
Križovany-Cífer
Cífer-H. Krupá
dohrávka Cífer-Zeleneč
D. Krupá-Cífer

3:6 /3:1/
2:5 /1:2/
0:1 /0:0/
3:0 kontumačne
3:1 /1:0/
4:4 /0:2/
0:1 /0:0/
0:2 /0:1/
5:1 /1:0/
3:1 /2:1/

A – mužstvo ŠK Cífer 1929 prežilo veľmi náročnú jarnú časť
sezóny so zlým začiatkom ale dobrým koncom. V posledných
ôsmich zápasoch 4 krát vyhrali, 3 krát prehrali a raz remizovali. Pre slabú účasť hráčov na tréningoch i zápasoch odstúpil zo
svojej funkcie po dohode s vedením po domácej prehre 2:5 s Voderadmi tréner Ján Pavlovčík. Ku “kormidlu” sa vrátil hrajúci tréner Adrián Paštiak, tentokrát s asistentom Marcelom Fulierom.
Hneď prvý zápas s novým trénerom a asistentom vycestovali do
Siladíc, kde v bránke nastúpil Jozef Rusnák ml., na lavičke nemalo

góly A. Paštiak 3
góly T. Grosman, Tim. Tibenský
gól A. Paštiak
góly A. Paštiak, Tim. Tibenský, P. Ondra
góly A.Paštiak 2, S. Kročka, P. Ondra /11 m/
gól P. Ondra
góly A. Paštiak, J. Gašpa rovič 2, Tom.Tibenský, vlastný Zeleneč
gól A. Paštiak

mužstvo ani jedného náhradníka. Umnou defenzívnou hrou sa
však podarilo uhrať prvé jarné víťazstvo bez inkasovaného gólu.
Na zápas do Zvončína sa mužstvo zdecimované zdravotnými
a pracovnými problémami nezišlo. No nasledovala domáca výhra
s Dechticami, remíza v Leopoldove a víťazstvo v Križovanoch, čo
pozdvihlo psychiku v kabíne. Pri dvoch trojbodových zápasoch
s Dechticami a v Križovanoch bol v bránke Stanislav Kročka. Prehry doma s H.Krupou a v D.Krupej znamenali koncosezóne 11.
miesto so ziskom 34. bodov. I keď predsezónne ciele výboru ŠK
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Cífer boli bojovať vo vyrovnanej súťaži o vyšší stred tabuľky, čo
sa nepodarilo, veľká vďaka patrí všetkým hráčom i realizačnému
tímu. Mužstvo sa v strede jarnej časti vzchopilo a vďaka bojovným výkonom uhralo solídne umiestnenie v tabuľke. Pozitívom
celého ročníka je, že v takmer každom zápase nastúpil aspoň jeden z hráčov domácej dorasteneckej kabíny – Simon Drinko, Tomáš Grosman alebo Patrik Roman, pričom všetci traja boli veľkou
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pomocou áčku. Pred výborom ŠK Cífer teraz stojí neľahká úloha
počas letnej prestávky doplniť káder, aby sa neopakovala situácia
z jarných zápasov. Dúfame, že sa zlepší zdravotný stav “jarných
maródov” a na jesennú časť nastúpi posilnené A-mužstvo po kvalitnej príprave v dobrej forme.
Tibor Čambál, predseda ŠK Cífer 1929

DORAST
Prechod zo žiackej súťaže do dorasteneckej sa podarilo zvládnuť realizačnému tímu v zložení Andrej Lanák – tréner, Richard
Jacko – asistent, na výbornú. Dorastu skončil po jesennej časti na
skvelom treťom mieste. Po zimnom sústredení na Skalke vstupoval
dorast do jarnej časti vo výbornej forme a opäť dosahoval skvelé

výsledky. Na konci skončili na skvelom druhom mieste. Do novej
sezóny vstupuje dorast prípravou na letnom sústredení na Skalke.
Realizačný tím postupne pripravuje hráčov na prechod do A mužstva za ktoré už aj minulú sezónu hrali traja hráči.
Richard Jacko, asistent

Foto: Archív ŠK Cífer

ŽIACI
S mojím zanieteným asistentom a pravou rukou Milošom Mihalikom sme si pre sezónu 2017/2018 stanovili základný cieľ vybudovať
tím, ktorý budú ťahať viacerí lídri. Mnohí hráči v tomto roku prešli
z prípravkárskej kategórie do žiackej. Z predchádzajúceho kolektívu,
ktorý vyhral túto súťaž prešlo 7-8 hráčov do dorasteneckej kategórie
a nám tak zostali piati hráči, ktorí mali skúsenosti z predchádzajúcej
sezóny. Z toho dôvodu boli na začiatku stanovené ciele vedením pohybovať sa v prvej polovici tabuľky. Absolvovali sme náročnú a komplexnú letnú prípravu. Nakoniec sme sa rozhodli hrať systémom 3-52. Niektorí hráči hrali na iných postoch ako boli zvyknutí, a tak asi aj
z týchto dôvodov sme po 6 kole boli priebežne na deviatom mieste.
K tomu však treba povedať aj to, že sme hrali s najťažšími súpermi
Modrankou, Bolerázom, Zelenčom a Sláviou Trnava. Postupne sme
sa však zlepšovali a hráči si na svoje miesta v zostave zvykli čomu
nasvedčovalo aj to, že sme sa posúvali tabuľkou vyššie až na celkové
štvrté miesto. Medzi našich najnebezpečnejších hráčov v útočnej
fáze patrili Paťo Moravčík a Michal Ondruška, ktorí dokázali rozhodovať zápasy. Vhodne ich dopĺňali Lukáš Baran a Rišo Krosner a veľmi
dobre sa chytil Jakub Ondruška, ktorý je vekom ešte prípravkár, ale
dokázal streliť dôležité góly. Celé mužstvo dokázalo v obrannej fáze
plniť stanovené defenzívne úlohy a to vďaka tomu, že všetci hráči
sa počas bránenia dokázali dostávať pod loptu, ale hlavne obrana
bola riadená kapitánom Romanom Ochabom a v bráne chytal seba-

istý Arien Lopatka. Dôkazom kvalitnej defenzívy bol aj fakt, že obranu
sme mali tretiu najlepšiu hneď za dominantnými mužstvami Boleráza
a Modranky. Priebežné umiestnenie aj predvedená hra boli slušnou
zárukou do druhej časti sezóny. V zime sme absolvovali sústredenie
vo Zvolene, čo nám veľmi pomohlo. Celkovo sme skončili na 4 mieste
s 55 bodmi a asi to bolo miesto, ktoré nám zaslúžene patrilo. Nakoľko
na 5 mieste bol Zeleneč, ktorý strácal na nás 15 bodov a naopak my
sme strácali na tretí Boleráz 6 bodov. V útočnej fáze sme dokázali
nastrieľať 95 gólov a boli sme tak 4 tým najlepším mužstvom do ofenzívy. Našim najnebezpečnejším hráčom bol Paťo Moravčík, ktorý dal
22 gólov a na ďalšom podobnom čísle gólov sa podieľal. Druhým najlepším strelcom bol Michal Ondruška, ktorý napol súperovi sieť 12 krát.
V útočnej fáze by som vyzdvihol hlavne mladých chalanov, ktorí ukázali veľký potenciál rozvoja do budúcnosti či už je to Rišo Krosner, Lukáš Baran, Jakub Ondruška alebo Andrej Maláček. V obrannej fáze sme
inkasovali len 24 gólov čo značí, že sme mali druhú najlepšiu obranu
hneď po suverénnej Modranke. Ako lídrami obrany sa ukázali Dominik
Sagan, Roman Peško ale hlavne Roman Ochaba, ktorý bol aj najlepším
hráčom nášho mužstva. Na záver by som chcel poďakovať rodičom,
klubu za podporu, ktorej sa nám dostávalo z ich strany. A samozrejme by som chcel poďakovať svojmu asistentovi. Na úplný záver patrí
poďakovanie patrí Petrovi Barczayovi za to, že vždy dokázal pre nás
pripraviť výborné podmienky Jozef Magdolen, tréner žiackeho družstva
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PRÍPRAVKA A PREDPRÍPRAVKA
Kategória prípravka bola
prihlásená v práve ukončenej
sezóne v súťaži „Prípravka-U13-sk.A-ObFZ Trnava“. Futbalovú
sezónu 2017/2018 môžeme
hodnotiť ako vcelku úspešnú.
Dosiahli sme v tabuľke pekné
druhé miesto, oproti predchádzajúcej sezóne je to zlepšenie
o jednu priečku v tabuľke.
Vyhrali sme spolu 14 zápasov,
jeden zápas sme remizovali
a prehrali sme 3 krát. Dva razy
so suverénnym víťazom našej
skupiny s Modrankou a raz
s našim prenasledovateľom z 3.
miesta Hrnčiarovcami. Z pohľadu efektívnosti našich strelcov
sme dosiahli druhé miesto v súťaži (98 strelených gólov) a tiež
druhé miesto z pohľadu počtu
inkasovaných gólov (22). Najlepší strelec súťaže, Martin Godány,
Foto: Archív ŠK Cífer
dosiahol počas sezóny 24 gólov.
Celú sezónu sme mali k dispozícii stabilný kolektív detí. Toľko
štatistiky. Podstatné je, že deti
majú vytvorené podmienky na
to, aby mohli naplno športovať.
Preto patrí veľká vďaka klubu
ŠK Cífer, Obci Cífer, trénerom,
najmä Romanovi Hippíkovi,
celému realizačnému tímu a samozrejme tiež rodičom detí.
Sezónu sme ukončili cenným
víťazstvom na turnaji v Báhoni,
ktorý bol konfrontáciou najmä
s futbalom bratislavskej súťaže
a v nej sme uspeli na jednotku.
Za úspechom prípravky sú tieto
deti: Michal Grosman, Andrej
Maláček, Sofia Usačovová, Michael Lanák, Jakub Ondruška,
Peter Kovačič, Dominik Rusnák,
Adam Navrátil, Marek Morvay,
Alex Benkovský, Andrej Zelenský, Max Duris, Michal Horváth,
Martin Godány, Tomáš Herák,
Jakub Mihálik, Jakub Vladovič,
Pavol Červenka, Timotej Chalupka, Jakub Glasa, Damián Morvay,
Foto: Archív ŠK Cífer
Matúš Knihár.
Naše ešte mladšie futbalové
nádeje v preprípravke (škôlkari, a školáci 1. a 2. ročníka) sme tento
rok neprihlásili do súťaže organizovanej ObFZ Trnava. Sústredili sme
sa na rozvoj ich základných pohybových schopností a futbalovej
zručnosti. Jeseň a zima boli hlavne o získavaní skúseností a radosti
z futbalu. V jarnej časti sezóny, najmä v mesiacoch máj a jún, sme
začali naberať aj zápasovú prax. Rozhodli sme sa organizovať u nás
v Cíferi sériu prípravných miniturnajov vo forme malého ihriska (25
x 30 metrov) s počtom hráčov 4+1. Miniturnaje mali úspech a privítali sme u nás zaujímavé tímy ako napr. FK Senica, FC Petržalka, FK
Rača, Brezová pod Bradlom atď. Taktiež sme sa zúčastnili turnajov
tohto formátu aj mimo Cífera. V Réci pri Senci, v Krakovanoch, či
na záver sezóny v Kalinkove. Tieto zápasové skúsenosti nám ukazujú, že do ďalšej, už ostrej súťažnej sezóny, môžeme vkladať veľké

nádeje. Na tréningy nám počas sezóny chodilo bežne aj viac ako 20
detí, je to dôkaz toho, že sa nám darí prilákať na futbal v Cíferi stále dostatok detí. Aj v tomto prípade platí, že podstatné je, aby sa
deti mali kde športovo realizovať. Preto patrí vďaka všetkým, ktorí
sa o to zaslúžili, špeciálne Tomášovi Grosmanovi, ktorý sa ešte ako
aktívny dorastenec s radosťou venoval deťom celú sezónu v úlohe
asistenta trénera. Na záver môžem s absolútnou istotou konštatovať, že energia, ktorú dobrovoľne vkladáme do práce s deťmi
v cíferskom futbale, nám prináša ovocie aj v podobe športových
výsledkov ale hlavne v množstve detí, ktoré sa venujú športu a aktívnemu pohybu. 
Ján Gašpárek, tréner predprípravky

podujatia:
Cíferské
30„Obec Cífer vás srdečne pozýva na letné kultúrno-spoločenské
noviny

 Ochutnávka vín z regiónu 

21. 7. a 25. 8. 2018 v obecnej pivnici
Príďte ochutnať vynikajúce cíferské vínka z dielne členov cíferského Klubu vinárov.

 Cíferské folklórne popoludnie 

14. 7. 2018 od 15.00 v DK Cífer
Folkloristi z Cífera, Šenkvíc, Zvolena, Veľkého Rovného a z družobnej obce Telnice
vám predstavia spevy a tance z Moravy a zo západu, severu, východu a stredu Slovenska.
Podvečer vás na námestí bude zabávať šenkvická cimbálovka

 Rybacie hody 

21. 7. 2018 v poobedných hodinách na rybníku v Cíferi
Svoje halászlé či rybacie fašírky vám pripravia rybári

 Mokré divadlo, Na bicykli po chotároch 

11. 8. 2018 poobede na kúpalisku Pác
Festival ochotníckych divadiel vás znovu zabaví na kúpalisku v Páci.
Bicyklovania chtiví sa môžu spoločne previezť po chotároch Mikroregiónu 11 PLUS

 Verejné strelecké preteky 

12. 8. 2018, na strelnici pri poľovníckej chate na Boleházi
Poľovnícke združenie Ronava vás pozýva nielen na športový zážitok ale aj na výborný guláš

 Oslavy 70. výročia založenia hádzanej v Cíferi
pri príležitosti výročia SNP

25. 8. 2018, hádzanársky areál Sokolovňa
Príďte spolu s TJ Sokol Cífer osláviť významné jubileum hádzanej.
Predstavia sa vám všetky aktuálne družstvá hádzanárov i viaceré legendy našej hádzanej

 Oslavy Slovenského národného povstania 

25. 8. 2018, 17.00, areál kúpaliska Pác
Obec Cífer a OZ Pácan vás pozývajú na vatru SNP a sprievodný program
– zapálenie vatry SNP, hudobný program a rekonštrukciu bojov II. svetovej vojny

 Otvorenie novej športovej haly v Cíferi 
15. 9. 2018, poobede, areál ZŠ v Cíferi
Obec Cífer vás pozýva na slávnostné otvorenie novej športovej haly
s bohatým športovým aj kultúrnym programom

Rozvody vody, kúrenia, plynu
a kanalizácie, 0903 709 520
+
Rozvody elektriny, alarmov,
kamerových systémov, 0905 616 296
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Obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku č. 169/31, 919 43 Cífer,
tel.: 033/55 99 132, mobil: 0911 940 637

ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o.
Kaplnská ulica 1099/17
919 43 Cífer
www.zamg.sk
tel.: 0903/421 850
tel.: 0903/202 402
tel.: 0903/202 403
- BRÁNY
- SCHODY
- ZÁBRADLIA
- CNC OHÝBANIE
- CNC REZANIE LASEROM
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