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Rok 2019 v našej obci očami starostu
Cifruvaní Cíferané – pocta cíferskému kroju
Rozhovor s poslankyňou Janou Bachratou

Ako správne
separovať odpad
v domácnosti
AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ ODPAD V DOMÁCNOSTI
PATRIA SEM:

PAPIER

noviny, časopisy, kancelársky papier,
letáky, katalógy, zošity, kartóny, obálky,
čisté obaly a tašky z papiera, stlačené
krabice zbavené lepiacej pásky, čisté
papierové obaly od potravín (napr.
vrecúška od múky)

PLASTY

stlačené/zošliapnuté! PET fľaše z
nápojov, obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov, tégliky z mliečnych
výrobkov a kozmetiky, fólie, plastové a
mikroténové vrecúška.

KOMPOZITY
(VKM - viac
kombi.materiály)

VKM (tzv. "tetrapaky") vypláchnute
krabice od mlieka a džúsov

SKLO

sklené črepy, fľaše od nealko a alko
nápojov, potravín a kozmetiky,
zaváraninové a iné poháre, tabuľové
sklo, zrkadlá

DROBNÉ KOVY

drobné kovové obaly, konzervy a mäkké
hliníkové konzervy (napr. od paštét),
alobal, kovové výrobky a súčiastky,
hliníkové kozmetické výrobky,
zošliapnuté hliníkové plechovky od
nápojov, viečka z mliečkych výrobkov
(jogurty, smotana, ...), hliníkové mištičky
z čajových sviečok, viečka od zaváranín,
prázdne spreje zbavené plastových
častí, prázdne čisté plechovky od farieb

BIOODPAD

šupky a odrezky so zeleniny a ovocia,
škrupiny z orechov, čajové vrecúška
(klasické papierové), ovocie, zelenina,
lístie, tráva, záhradný odpad, kávová
usadenina, konárovina

KAM S TÝM ?

NEPATRIA SEM:

do veľkoobjemových
kontajnerov na papier

do zberových vriec na
plastový odpad

do zberových vriec spolu s
plastovým odpadom

do kontajnerov na sklo,
vratné fľaše do obchodu

do zberových vriec spolu s
plastovým odpadom

do vlastného kompostéra, na
určené miesto na zbernom
dvore

väzbové obaly z kníh, celofán, mokrý, mastný,
znečistený papier, asfaltový a dechtový
papier, plienky, hygienické potreby (napr.
použité papierové obrúsky), alobal, obaly od
vajíčok, rolky z kuchynského a toaletného
papiera, VKM obaly od mlieka a džúsov
(tzv. "tetrapaky")

mastné obaly so zvyškami potravín,
podlahové krytiny (napr. PVC), novodurové
rúrky, molitan, polystyrén, plastový stavebný
odpad, obaly znečistené stavebnou chémiou,
obaly z nebezpečných látok ako sú oleje,
farby, laky, lepidlá, riedidlá a pod. , guma,
PVC, molitan

VKM krabice so zvyškami potravín

porcelán, keramika, drôtené sklo, lepené
autosko, TV obrazovky a displeje z
elektroniky, varné sklo, neónky, žiarivky a
žiarovky, teplomery

kovové obaly so zvyškami škodlivých látok
(napr. farieb), hrubo znečistené konzervy a
alobal (napr. mastné alobalové tácky z grilu),
plastové obaly od sladkostí/slaností s
hliníkovou fóliou (napr. vrecúška od čipsov,
obaly z keksíkov), baterky, ostré kovové
predmety, kovošrot, tuby (z krémov a pást)

mäso, uhynuté zvieratá, psie a mačacie
exkrementy, popol, stavebný odpad, zhnité a
zplesnivelé zvyšky

1

Cíferské
noviny

Samospráva

Úvodník

Obsah

Vážení spoluobčania

Samospráva
Úvodník .........................................................................................................................
Zvýšenie ceny Cíferských novín ..............................................................................
Stručný pohľad na obecné dianie v roku 2019 ...................................................
Demografický vývoj v obci k 1. januáru 2020 ................................................................
Informácia o zrušení veterinárneho
opatrenia na kontrolu chorôb zvierat ..................................................................
Oživenie opatrovateľskej služby ..............................................................................
Dotácie na zberový dvor a. na cykloinfraštruktúru ...................................................
Zvýšenie ceny za vedenie evidencie produkcie odpadov v obci .....................
Počet a umiestnenie kontajnerov na sklo a na papier v obci Cífer ................
Investičné aktivity obce .......................................................................................................
Spoločenská zodpovednosť firiem ..........................................................................

1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4

Aktuality
Kalendár podujatí ........................................................................................................
Kultúrno-spoločenská retrospektíva ......................................................................
OZ Cziffer opäť propagovalo cíferskú výšivku v Piešťanoch ...........................
Charitatívny beh Cíferun – Vybehaj pomoc pre Jakubka .................................
Z činnosti ZO JDS v Cíferi mesiac november – december2019 január 2020
Novoročný beh 2020 ..................................................................................................
28. ročník cíferskej výstavy vín ...............................................................................
Pochovávanie basy ako CíferVarieté ......................................................................

4
5
6
6
7
8
8
9

Spoločnosť a kultúra
František Cisár ..............................................................................................................
František Lefler ............................................................................................................
Nerada frflem, ak sa veci dajú zmeniť – rozhovor s Janou Bachratou ........
Nový katalóg Cifrovaní Cíferané ..............................................................................
Cíferská výšivka v zahraničnej literatúre ..............................................................
Vianoce včera, dnes a zajtra .....................................................................................
Národný týždeń manželstva povzbudil znovu manželov v Cíferi .....................
Fašiangy ako za starých čias ....................................................................................

10
10
11
12
12
13
13
14

História
Kalendárium 2020 .......................................................................................................
Kronika rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi ..................................................................

14
15

Farnosť
Ťažšie je dúfať, ako veriť ...........................................................................................
Adventná aktivita – Postavme si betlehem ........................................................
Jasličková pobožnosť – O snehuliakovi ..................................................................
Koledovanie Dobrej noviny .......................................................................................
Štatistika za rok 2019 .................................................................................................
7. farský benefičný ples .............................................................................................

18
18
18
19
19
19

Školstvo
Nahliadnutie do Základnej školy v Cíferi ...............................................................

20

Životné prostredie
Stratené a zabudnuté poklady ................................................................................
Šípky 21
Šport
Počas zimnej prestávky sa futbalisti ŠK Cífer 1929 poctivo pripravujú .......
Poďakovanie zanietenému trénerovi hádzanej Ivanovi Kovačocymu ...........
Výsledky žiackych družstiev .....................................................................................
XIV. ročník Memoriálu Tomáša Glosa .....................................................................
Servis šachových výsledkov .....................................................................................

20

21
22
22
23
24

CÍFERSKÉ NOVINY – vydáva Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
IČO: 00312347, Evidenčné číslo: EV 5636/18. ISSN 2585-8858
Náklad 700 ks. Grafická úprava a tlač – Andrej Grossmann – Siena.
Príspevky môžete posielať v elektronickej podobe na adresu:
sekretariat@cifer.sk. Redakcia si vyhradzuje právo formálne upravovať
a krátiť príspevky dopisovateľov.

Distribučné miesta:
 Predajňa Praktik Cífer s.r.o.
 Obecný úrad v Cíferi
 Čerpacia stanica ŠMAL Cífer  Papiernictvo Jana Silná (pri pošte)
 Drogéria Jana Silná

Dostáva sa k vám prvé číslo cíferských novín v roku 2020, čo je
dobrou príležitosťou obzrieť sa za rokom predchádzajúcim. Rok
2019 bol v našej obci zaujímavý po každej stránke, letmý pohľad
naň vám preto prinášame v nasledujúcom článku. Aj aktuálny rok
sa však začal „zostra“. Od „slepačej“ chrípky, ktorá nás dokonale
zviditeľnila a ktorá našťastie prehrmela našou obcou bez väčších
škôd, sme museli presmerovať našu pozornosť na oveľa závažnejšiu „korona“ chrípku. Tá Cífer a zatiaľ aj Slovensko našťastie obchádza a všetci veríme, že aj obíde. Najväčšou pohromou však, zdá
sa, neboli rôzne chrípky, ale parlamentné voľby. Lepšie povedané
predvolebná kampaň. Človek niekedy nevedel, či sa pri jej sledovaní
ocitol v divadle, kabarete alebo nebodaj v šenku. Nuž, je iná doba,
asi si musíme zvyknúť na novú úroveň politickej diskusie. Nakoniec,
to ešte neznamená, že z volieb nemôže vzísť niečo dobrého. Dúfajme, že to tak nakoniec bude a že to prinesie Slovensku aj našej obci
a všetkým Cíferanom veľa úžitku. 
Maroš Sagan,
starosta obce

Zvýšenie ceny
Cíferských novín
Cíferské noviny vstupujú v roku 2020 do tretieho roku svojej
existencie. V roku 2018 nahradili úspešný dlhoročný mesačník
Cíferpress. Veríme, že túto rolu zastávajú zatiaľ so cťou a svojim
čitateľom poskytujú kvalitný informačný servis. Od roku 2018 sa
noviny predávali za 80 centov tak ako pôvodný Cíferpress, napriek
tomu, že Cíferské noviny majú väčší počet strán a kvalitnejší papier
obálky. To samozrejme zďaleka nepokrýva náklady na 1 vydané číslo. Stratu z vydávania novín uhrádza obec Cífer. Vzhľadom na zvyšujúce sa vstupy súvisiace s vydávaním novín, sa preto vydavateľ
novín rozhodol zvýšiť cenu od roku 2020 na 1 € / 1 kus. Veríme, že
aj napriek tomuto zvýšeniu nám naši čitatelia zostanú verní. 
Redakčná rada
Cíferských novín

Stručný pohľad
na obecné dianie
v roku 2019
Ako bolo povedané vyššie, predchádzajúci rok prešla naša
obec zaujímavým vývojom v rôznych oblastiach. Na nasledujúcich riadkoch vám prinášame zopár faktov zasadených do
širšieho kontextu.

Z pohľadu demografie sa len potvrdil trend prírastku v priemere o 50 občanov ročne počas posledných desiatich rokov. Tento
trend ešte niekoľko rokov potrvá vzhľadom na otvorené stavebné
zóny v obci, a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch obecné
zastupiteľstvo väčšie zmeny v územnom pláne odmieta a takýto
zámer má aj do budúcnosti. Počet obyvateľov našej obce sa v roku 2019 zvýšil o 47 ľudí na celkových 4417 obyvateľov. Pozitívne
je, že štatistika úmrtí/narodení bola plusová: narodilo sa 44 detí
a opustilo nás 35 spoluobčanov. Zvyšovanie počtu obyvateľov má
svoj dopad aj na školstvo. V materskej škole sa počet detí nezvýšil, v základnej škole nám ale pribudla jedna trieda žiakov v prvom
ročníku navyše, čím ich celkový počet stúpol na 420. Nárast počtu
žiakov v najbližších rokoch si vyžiada postupné rozšírenie počtu
tried v základnej a neskôr aj v materskej škole.
Počas roka 2019 nanešťastie štát veľmi negatívne vstúpil do
hospodárenia obcí. Do platnosti vošli dve nové povinnosti pre
obce – povinnosť okamžitej kompletnej údržby chodníkov v zim(pokračovanie na str. 2)
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nom období zo strany obcí a takzvané obedy zadarmo. Ani na
jednu z nich však štát neposkytol prostriedky v potrebnej výške,
takže obce zasa prišli skrátka – ubudli im zdroje, ktoré mali byť
použité inde. Čo sa týka obedov, v našej školskej jedálni ide o navýšenie personálnych výdavkov a zakúpenie dodatočného zariadenia kuchyne. Chodníky, ktorých nám v obci neustále pribúda,
sú väčší problém. V praxi je totiž nemožné v prípade poľadovice
alebo silného sneženia zabezpečiť údržbu niekoľkých kilometrov
chodníkov naraz. Nuž, poslanci NR SR vedia niekedy prekvapiť
nielen občanov, ale aj samosprávy tým, že nerešpektujú princíp
zakotvený v našej legislatíve – ak dáš zákonné povinnosti, musíš
prideliť aj finančné prostriedky na ich vykonávanie. Okrem týchto
opatrení na obce doľahlo aj prudké zvyšovanie cien za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu, v dôsledku ktorého
obce masovo pristupujú k razantnému zvyšovaniu poplatkov za
likvidáciu odpadu pre občanov. Ešte väčšou záťažou pre obecný
rozpočet je systematické zvyšovanie platov v školstve. Zvýšenie
platov učiteľov i nepedagogických pracovníkov je určite pozitívnym faktom, no v tzv. originálnom školstve, teda v MŠ, ZUŠ, ŠKD
a školskej jedálni toto zvyšovanie leží len na pleciach obcí a miest
bez akejkoľvek finančnej kompenzácie od štátu. Pre bližšiu predstavu – uvedené školské organizácie mali na rok 2020 finančné
požiadavky voči obci vyššie o 150 000 € oproti roku 2019. Štát
nám však dá v roku 2020 len o 40 000 € viac ako v roku 2019.
Pomyselnou bodkou za sériou takýchto rozhodnutí bolo zvýšenie
nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu fyzických osôb od roku
2020, ktorým štát slovenské samosprávy pripravil o 120 až 150
miliónov eur ročne. Cífer tým príde o sumu približne 80 000 € ročne. Zostáva nám len dúfať, že trend zaťažovania obcí a miest štátom sa raz obráti a ich financovanie sa bude naopak posilňovať.
V stavebnej oblasti bolo v obci takisto rušno. Podarilo sa nám
zrealizovať nadštandardný počet veľkých investičných akcií,
niektoré bezproblémovo a niektoré s veľkými komplikáciami.
Obec investovala hlavne do priorít, ktoré si na toto volebné obdo-

bie vytýčilo obecné zastupiteľstvo, teda do rozšírenia vodovodu,
dokončenia chodníkov popri hlavných komunikáciách a do školských budov. Pri stavbách v zastavaných častiach obce vznikali
samozrejme obmedzenia pre občanov, niektoré aj závažnejšieho
charakteru. Ide predovšetkým o výstavbu chodníkov pre peších
a cyklistov na Štefánikovej ulici a v Páci alebo prekládky sietí na
Bernolákovej ulici. Medzi najväčšie investičné aktitivity patrili:
vodovod Cífer – Pác: 190 000 €, vodovod Cífer – Jarná: 250 000
€; chodníky Cífer, Pác – 300 000 €; obytná zóna Potočná: 200 000
€, rekonštrukcia podkrovia malej telocvične na triedy: 130 000 €,
dokončenie športovej haly: 100 000 €, kanalizácia Jarná: 40 000
€, detské ihrisko Cífer: 20 000 €, rozšírenie kamerového systému:
10 000 €. Popri výstavbe infraštruktúry obcou však prebiehal aj
stavebný boom v nových častiach obce, najmä v časti za traťou,
po cífersky na „Kopaniciach“. Obec sa tu rozšírila o niekoľko nových moderných ulíc tvoriacich samostatnú štvrť, čím sa podstatne zmenil jej ráz v tejto časti katastra.
Rok 2019 bol zaujímavý aj v kultúrno-spoločenskej oblasti.
Okrem bohatej ponuky atraktívnych koncertov a divadelných
predstavení, spomedzi ktorých stačí uviesť koncerty Kollárovcov či Horkýže Slíže, obec organizovala alebo spoluorganizovala
množstvo už tradičných podujatí pre rôzne vekové kategórie. Rok
2019 bol venovaný pamiatke Jozefa Bernadiča a v tomto duchu
sa uskutočnilo niekoľko podujatí spojených s folklórom a ľudovou
kultúrou, najväčším z nich bolo folklórne popoludnie v mesiaci
júl. Významné jubileum oslavoval futbalový klub ŠK Cífer 1929,
ku ktorého 90 rokom existencie bola vydaná hodnotná knižná
publikácia. V obci pribudlo jedno nové pamätné miesto. Koncom
decembra sme pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie odhalili
pamätník obetiam fašistického a komunistického režimu. Pomyselnú bodku za rokom 2019 bohatým na rôzne udalosti dali vianočné trhy a krásny adventný koncert v kostole svätého Michala
Maroš Sagan,
archanjela tesne pred Vianocami. 
starosta obce

Demografický vývoj v obci k 1. januáru 2020
Demografický vývoj v obci
k 1. januáru 2020

Demografický vývoj v obci k 1.
januáru 2019

Demografický vývoj v obci
k 1. januáru 2018

Obyvatelia spolu

4417 (2102 mužov a 2315 žien)

4370 (2088 mužov a 2282 žien)

4310 (2073 mužov a 2237 žien)

Počet obyvateľov samostatný Cífer

3838
(1818 mužov a 2020 žien)

3805 obyvateľov (1806 mužov
a 1999 žien)

3762 obyvateľov (1799 mužov
a 1963 žien)

Miestna časť Pác

373 (182 mužov a 191 žien)

366 (183 mužov a 183 žien)

360 (180 mužov a 180 žien)

Miestna časť Jarná

206 (102 mužov a 104 žien)

199 (99 mužov a 100 žien)

188 (94 mužov a 94 žien)

Narodilo sa detí

44 (25 chlapcov a 19 dievčat)

38 detí (17 chlapcov a 21 dievčat)

32 detí (17 chlapcov a 15 dievčat)

Zomrelo obyvateľov

35 (18 mužov a 17 žien)

42 (26 mužov a 16 žien)

39 (16 mužov a 23 žien)

Počet prisťahovaných občanov

102 (44 mužov a 58 žien)

142 (62 mužov a 80 žien)

117 (52 mužov a 65 žien)

Počet odsťahovaných občanov

64 (37 mužov a 27 žien)

78 ( 38 mužov a 40 žien)

75 (40 mužov a 35 žien)

Počet párov, ktorí uzavreli manželstvo
(nielen v Cíferi)

25

38

30
Najväčšou obcou Trnavského okresu naďalej ostáva Cífer

Informácia o zrušení veterinárneho opatrenia
na kontrolu chorôb zvierat
Dňa 18.2.2020 Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zrušila veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané
pod č.j. 20/153 zo dňa 17.1.2020 RVPS Trnava v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy (vtáčej chrípky) v drobnochove – v ochrannom pásme v katastrálnom území obce: Cífer.

Odôvodnenie: Všetky nariadené opatrenia RVPS Trnava boli v ochrannom pásme realizované a v monitorovanej oblasti v predpísanom časovom období sledovania u drobnochovateľov hydiny a vtáctva nebol
zaznamenaný ďalší výskyt Aviárnej influenzy. 
OcÚ Cífer
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Oživenie opatrovateľskej služby
Na základe podnetov od občanov obec plánuje od mája tohto
roku skúšobne znovu rozbehnúť opatrovateľskú službu. Snahou
obce je poskytnúť niektorým skupinám obyvateľstva definovaným
zákonom pomoc v ich každodennom živote. Obec má už pomerne
dlho platné VZN o opatrovateľskej službe, no zatiaľ nebol zo strany
obyvateľiv veľký záujem o jej využívanie. Preto sa obec pokúsi nastaviť podmienky po novom a atraktívnejšie pre občanov. Cieľovou
skupinou podľa §41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. (Zákon o sociálnych službách) je fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a b) je
odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opat-

rovateľskú službu bude na základe uzatvorenej zmluvy s obcou
prevádzkovať nezisková organizácia, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby. Táto služba bude
čiastočne hradená zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, t.j. zo
štrukturálnych a európskych fondov EÚ na základe nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01, čiastočne z vlastných zdrojov obce a čiastočne z príspevkov občanov.
Predpokladaný termín spustenia tejto služby na základe novelizácie VZN je máj alebo jún 2020.
Podrobnejšie informácie o spustení a samotnom prevádzkovaní
opatrovateľskej služby budú zverejnené na obecnej tabuli a stránOcÚ
ke obce Cífer. 

Dotácie na zberový dvor a na cykloinfraštruktúru
Obec Cífer podpísala dňa 29.1.2020 s Ministerstvom životného prostredia zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
prostriedku na realizáciu projektu „Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer“ vo výške maximálne 285 636 €.
K podpisu zmluvy došlo až začiatkom roku 2020, keďže po pridelení dotácie obci ešte nasledovali viaceré administratívne úkony
štátnych orgánov. Spoluúčasť obce podľa zmluvy predstavuje
5% z preinvestovanej výšky dotácie. Z dotácie obec zrealizuje
prístavbu k existujúcej skladovej hale v hodnote cca 50 000
€ a zároveň nákup technológie a zariadenia v hodnote cca
225 000 €. Konkrétne pôjde o traktor s nosičom kontajnerov,

kontajnery a zariadenie na spracovanie drevnej hmoty, predovšetkým konárov. Momentálne sa pripravujú verejné obstarávania na oba tieto celky, realizácia investície by mala prebehnúť
v roku 2020.
Zároveň obec získala dotáciu od Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja vo výške 195 602 € na výstavbu parkovacích miest pre bicykle a cykloprístreškov. Obec podľa zmluvy vytvorí chránené parkovacie miesta pre bicykle na štyroch miestach
– na železničnej stanici, pri obecnom úrade, pri kúpalisku v Páci
a pri futbalovom štadióne. Výstavba ba sa mala uskutočniť tiež
OcÚ Cífer
v roku 2020. 

Zvýšenie ceny za vedenie evidencie produkcie
odpadov v obci
Počas minulého roka, ako aj pri schvaľovaní obecných všeobecne
záväzných nariadení o daniach a o poplatku za likvidáciu odpadov
sa často ako jeden z hlavných nástrojov na zvýšenie motivácie triediť skloňovalo zavedenie takzvaného množstevného zberu zmesového odpadu. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva
vznikol konsenzus, že počas roku 2020 obec zavedie systém monitorovania množstva vyprodukovaného odpadu obyvateľmi a v roku 2021 sa na základe tohto systému upraví výška poplatkov pre
občanov. Po rokovaniach so zástupcami spoločnosti FCC sa obec
dohodla na zavedení systému elektronickej evidencie výsypov
kontajnerov. Každý kontajner bude označený čipom, ktorý bude
načítavať priamo zberové vozidlo. Zároveň pracovník zberového
vozidla bude pomocou zariadenia na vozidle označovať naplnenosť

Počet a umiestnenie
zberových kontajnerov
v Cíferi
Elektroodpad

Sklo

Papier

M. č. Pác (pri starom DK)

1

2

M. č. Jarná (pri zastávke)

2

2

Potočná ul. (pri býv. hydinárskych závodoch)

2

2

Moyzesova ul. (pri Hádz. ihrisku M. Hrnčára)

2

2

Ul. M. R. Štefánika (pri reštaraurácii Lipa)

1

2

Ul. M. R. Štefánika (pri Železničnej stanici)

2

2

Nám. SNP (pri zmrzlinovom stánku)

2

2

Nová ul. (bývalé potraviny)

1

2

Záhradná ul. (pri parku)

2

2

1

Spolu

15

18

2

Umiestnenie

1

nádoby/odhad hmotnosti nádoby. Tieto dáta budú online prenášané do evidenčného systému, ku ktorému bude mať prístup obec
a v určitej miere aj občania samotní. Systém bude možné rozšíriť aj
o evidenciu odpadu odovzdaného občanmi obce na zberovom dvore, čo bude ďalší krok obce v snahe o zavedenie spravodlivejšieho
a motivačného zberu odpadov. Spustenie skúšobnej prevádzky je
dohodnuté na máj/jún 2020. Zavedenie systému do celej obce
potrvá niekoľko mesiacov, no od začiatku roku 2021 sa systém
spustí naplno – na základe zozbieraných údajov sa bude meniť aj
výška poplatkov pre občanov. O ďalších krokoch obce a detailoch
vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky obce
a cíferských novín. 
OcÚ Cífer

Investičné aktivity obce
Rok 2020 bude z pohľadu
investícii výnimočným rokom
vzhľadom na finančné zdroje,
ktoré sa preinvestujú do rôznych
projektov. Najväčším z nich je rekonštrukcia suchého potoka od
železničnej trate po cestu I. triedy pri bývalých hydinárskych závodoch. Pôjde o najväčšiu investíciu v jednom roku v našej obci za
posledné desaťročia, jej výška
bude takmer 2 000 000 €. Mala
by definitívne vyriešiť povodňový problém v intraviláne obce,
ktorý síce nepravidelne ale o to
nepríjemnejšie trápil obyvateľov
mnohých ulíc. Dlho očakávanú
stavbu sme spustili v zimných
mesiacoch na konci Trnavskej

Foto: archív OcÚ

(pokračovanie na str. 4)
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ulice a na Moyzesovej
ulici. Výstavba si vyžiada
značnú mieru trpezlivosti
od dotknutých občanov,
na druhej strane im prinesie istotu, že pri rizikovom
počasí nebude ohrozený
ich majetok. O jej priebehu budeme postupne
informovať na webe,
v novinách a na verejnom
zhromaždení. V zimných
mesiacoch obec zároveň dokončila chodník
a osvetlenie v obytnej
zóne Potočná, spevnenú
plochu pri centrálnom
kríži na cintoríne v Jarnej
a chodník v obytnej zóne
Za Mlynskou. V marci
Foto: archív OcÚ
a apríli sa znovu rozbehnú
práce na cyklochodníkoch
v Cíferi a v Páci, kde sa preinvestuje ešte vyše 600 000 €. V apríli by
sa mala začať aj prístavba k športovej hale so štyrmi vyučovacími
triedami v hodnote 300 000 €. V ďalších mesiacoch počas roka je
v pláne vybudovanie multifunkčného ihriska v Jarnej, výstavba
vodozádržných opatrení v centre obce, výstavba cykloprístreškov,
realizácia projektu na zberovom dvore a dúfame, že aj rozšírenie
vodovodnej siete, na ktoré sa pokúšame získať prostriedky z dotácií. Celková výška obecných investícií v roku 2020 presiahne
3 000 000 €. 
OcÚ Cífer

Spoločenská
zodpovednosť firiem
Ste úspešní v živote a nestačí vám to? Je mnoho ľudí, ktorí
dokázali vybudovať ziskové firmy, stoja vo vedúcich pozíciách
veľkých spoločností, majú vplyv a moc a sú šťastní aj v rodinnom
živote, no aj tak nie sú úplne spokojní. Mnohí z nich časom pochopia, že to, čo ich môže napĺňať, je aj schopnosť podeliť sa o úspech
s komunitou, v ktorej žijú. Dá sa to robiť rôznymi spôsobmi, podporou neziskových organizácií, športu či podporou charitatívnych
projektov, ale napríklad aj podporou svojej obce. Ani v Cíferi takéto príklady nechýbajú. Posledným z nich je aktivita spoločnosti
ITermix s.r.o. z Cífera, ktorá obci ponúkla zadarmo služby v oblasti
informačných technológií, teda správu IT v rôznych oblastiach.
Obec samozrejme ponuku prijala a podpísala so spoločnosťou
zmluvu s cenou vo výške 0€. Spolupráca funguje od októbra 2019
a obec je s poskytovanými službami mimoriadne spokojná. Aj touto cestou firme ITermix s.r.o. ďakujeme za pomoc a za príklad,
ktorý svojím konaním dáva. 
Maroš Sagan

OZNAM
Obecný úrad v Cíferi oznamuje, že najbližšie
bezplatné právne poradenstvo sa uskutoční
dňa 18. 3. 2020 od 16.00. Prihlasovať sa na
konzultáciu môžete na sekretariáte obecného
úradu osobne, na tel. č. 033/55 99 132
alebo na mailovej adrese sekretariat@cifer.sk.

Priateľov a známych sme mali
a máme veľa, ale milovaná matka
bola a bude vždy len jedna.
Rozália Pučíková by sa dňa
20. 02. 2020 dožila 100 rokov.
Odpočívaj v pokoji!
S láskou spomína syn Laco s rodinou

Gratulujeme
jubilantke
Dňa 28. 1. 2020
Terézia Hanzelová
oslávila jubileum

Len kyticu kvetov na hrob Ti môžeme dať
a v plameňoch sviečok s láskou spomínať.

krásnych 90 rokov.
Srdečne gratulujeme
a želáme pevné zdravie!

Dňa 16. 3. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná Gabriela
Magulová, rod. Dugovičová.
S láskou spomína celá rodina

Foto: archív OcÚ

Kalendár podujatí
V MESIACOCH
MAREC 2020
8.

MDŽ – posedenie v m. č. Pác

OZ Pácan

DK Cífer

9.

Kurz Aplikácie na textil

Výš. spolek

DK Cífer

29.

Cíferský športovec roka 2019

OcÚ

DK Cífer

29.

ZMENA ZIMNÉHO ČASU NA LETNÝ o 02:00 h na 03.00 h

(pokračovanie na str. 5)
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APRÍL 2020
4. - 5.

Výstava veľkonočných symbolov a výstava bábik

MO MS

DK Cífer

5.

Otvárací koncert XXXV. CHJ

SPH, RKFÚ, OcÚ

Kostol sv. Michala Archanjela

6.

Dámsky klub – vyšívanie, háčkovanie, pletenie, paličkovanie Výš. spolek

DK Cífer

Kurz Aplikácie na textil (šujtáš a vykladaná robota)
18.

Deň Zeme – obecná brigáda

OcÚ

19.

Koncert XXXV. CHJ

SPH, RKFÚ, OcÚ

Kostol sv. Michala Archanjela

24.

Divadelné predstavenie A čo ja, láska?

OcÚ

DK Cífer

30.

Stavanie mája pred DK (Cífer, Jarná, Pác)

OcÚ, FSk Cífer

Kultúrno-spoločenská retrospektíva
 V stredu 11. 12. 2019 pri vianočnom stromčeku na námestí pred
domom kultúry v Cíferi si Cíferčania zaspievali päť známych kolied
v rámci celoslovenského podujatia s názvom Slovensko spieva koledy. Táto milá predvianočná akcia sa u nás uskutočnila prvýkrát.
 V sobotu 14. 12. 2019 sa v Cíferi konali vianočné trhy. Bohatý
program ste si mohli pozrieť v teple a pohodlí vo veľkej sále DK,
detské dielničky s prednáškou o etikete stolovania boli hneď ved-

ľa v malej sále. Počas týchto vianočných trhov sa u nás stretol
rekordný počet handmade výrobcov s pestrým výberom tovaru,
ktorý ste si mohli zakúpiť na námestí, ako aj pred DK. Nechýbali ani
tradičné jedlá i nápoje a napriek mierne daždivému počasiu nechýbala výborná vianočná atmosféra aj nálada.
 Veselú vianočnú atmosféru zažili priaznivci skupiny Kollárovci
v nedeľu 15. 12. 2019. Po skončení koncertu bola autogramiáda
a fotenie s Kollárovcami.
 Dňa 16. 12. 2019 bol v parku na Záhradnej ulici v Cíferi slávnostne
odhalený pamätník obetiam fašistického a komunistického režimu

– umelecké dielo s názvom Modlitba od cíferského sochára Emila
Venkova.
 Nový rok Cíferčania mohli spoločne privítať v centre obce o polnoci 31. 12. 2019 slávnostným prípitkom a krásnym ohňostrojom.
Jasné počasie prialo zviditeľneniu rozmanitých a pestrých ohňostrojov aj zo susedných obcí.
 Tradičný novoročný beh Cíferčanov sa konal v prvý deň roka
2020. Na beh sa zaregistrovalo 78 bežcov, z toho bolo 15 žien, 34
mužov, 9 detí II. stupeň ZŠ, 10 detí I. stupeň ZŠ a 10 škôlkarov. Počasie prialo, na trase sa nešmýkalo, víťazi získali atraktívne odmeny,

Foto: archív OcÚ

všetci sa mohli občerstviť zadarmo v obecnom stánku. Ďakujeme
všetkým malým i veľkým bežcom aj bežkyniam, príbuzným súťažiacich a priaznivcom, ktorí prišli povzbudzovať, športovému komentátorovi p. Mariánovi Pavlíkovi, organizátorom a dobrovoľníkom,
ktorí prispeli k zorganizovaniu tohto športového podujatia.

 S príchodom fašiangov sa v Cíferi konalo viacero plesov i karnevalov. Ako prvý sa 18. 1. 2020 uskutočnil XIX. obecný ples v spolupráci so základnou umeleckou školou. Hostia sa na plese určite
nenudili, bol pripravený bohatý program so sprievodnými aktivitami a lahodnými pochúťkami. O dva týždne nasledoval 7. farský
benefičný ples, potom matičná zábava a 14. 2. 2020 valentínsky
ples ZPRŠ pri ZŠ.

(pokračovanie na str. 6)
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 Dňa 25. 1. 2020 členovia ZRPŠ v spolupráci s Obecným úradom
v Cíferi zorganizovali detský karneval v miestnom dome kultúry.
Zaregistrovaných masiek tento rok bolo 108. Ďakujeme šikovným

Foto: archív FSk Cífer

Foto: archív OcÚ

 24. februára. Podujatie začalo slávnostnou omšou za manželov
v kostole sv. Michala archanjela v Cíferi a pokračovalo spoločným
posedením v sobášnej sále DK. Na stretnutí nechýbal svadobný
pochod, pohostenie, kvietky, pamätná listina od obce Cífer, či milé
spomienky pri svadobných fotografiách.

deťom a rodičom za super masky a výbornú zábavu. Aj tento
rok si deti užili bublinkovú zábavu a veselého šaša. Ďakujeme za
občerstvenie v podobe sladkých i slaných koláčikov mamičkám
i babičkám a nezabúdame poďakovať ani všetkým ochotným organizátorom zo Združenia rodičov a priateľov školy
pri ZŠ. Veľká vďaka patrí i Folklórnej skupine Cífer, ktorá
predstavila fašiangové tradície žiakom druhého stupňa ZŠ
v dome kultúry v Cíferi.
 9. 2. v Dome kultúry v Cíferi sa uskutočnil krst novej knihy
s názvom Cifruvaní Cíferané od autorky Emílie Bachratej.
Krstilo sa vínom za účasti členov Folklórnej skupiny Cífer
a všetkých priaznivcov cíferského kroja a výšiviek. Krstný
otec tejto publikácie je pán starosta Maroš Sagan. Viac sa
o knižke dozviete na ďalších stránkach týchto novín.
 V sobotu 22.2. sa v DK Cífer konala obľúbená ochutnávka vína, ktorej program spestrila Folklórna skupina Cífer
svojím fašiangovým vystúpením. Fašiangy boli ukončené
zábavným podujatím s názvom Pochovávanie basy, ktoré
Foto: archív OcÚ
ste mohli vidieť v nedeľu 23.2. taktiež v DK.
 Stretnutie starostu obce Cífer s manželmi, ktorí v roku
Fotografie z obecných podujatí nájdete vo fotogalérii na web2020 oslávia 50. výročie sobáša sa uskutočnilo v pondelok
stránke obce: www.cifer.sk . 

OZ Cziffer opäť
propagovalo cíferskú
výšivku v Piešťanoch
V sobotu 7. 12. 2019 OZ Cziffer tretíkrát
propagovalo cíferskú výšivku v Elektrárni Piešťany na podujatí, ktoré organizovala Nadácia
ZSE. Keďže OZ Cziffer svojou činnosťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenskej výšivky,
členky občianskeho združenia E. Cajová, M.
Hanková a D. Straková zaúčali účastníkov podujatia tajomstvám vyšívania. Teší nás, že niektoré deti si nás pamätali z predchádzajúcich akcií
a hneď pri otvorení akcie stáli pri stánku OZ
Cziffer, lebo opäť chceli vyšívať. Pre tých, ktorí
ešte nikdy nevyšívali, boli na prvom ráme predkreslené jednoduchšie vzory. Na tomto ráme
sa vystriedali deti od troch rokov a dospelí muži. Okrem klasických
kvetinových vzorov sme tentokrát mali aj niekoľko vyšitých autíčok.
Pre šikovnejších bola predkreslená spoločná výšivka na tému Mám
svoje mesto rád a do vyšívania cíferského kostola sa zapojili najmä
dámy. Vyšitý cíferský kostol ako spoločná výšivka účastníkov tejto
akcie a tretieho ročníka súťaže M. Hollósyovej vo vyšívaní je už zarámovaný a bude vystavený 14. novembra 2020 na štvrtom ročníku
súťaže M. Hollósyovej. 
Ing. D. Straková
podpredsedníčka OZ Cziffer

Charitatívny beh
Cíferun – Vybehaj
pomoc pre Jakubka
Občianske združenie Malý kúsok neba vzniklo v roku 2019
s myšlienkou pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Dňa 7. decembra 2019
Foto: archív OcÚ
sa táto myšlienka stala
skutočnosťou. Vyše 400
ľudí sa spojilo a prišlo
pomôcť rodine, ktorá
potrebovala pomoc.
Pre rodinu Kadášovcov
sa občianske združenie
rozhodlo pre malého
Jakubka, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou
2. stupňa.
Občianske združenie svoje sily spojilo s ľuďmi, ktorí sa rozhodli
nezištne vo voľnom čase pomôcť, a tak vznikol 1. charitatívny beh
Cíferun – Vybehaj pomoc pre Jakubka.
Dňa 7. decembra 2019 sa spojilo vyše 150 dobrovoľníkov a vyše 300
bežcov, ktorým osud Jakubka a jeho rodiny nebol ľahostajný, a preto
prišli pomôcť.
Bežci mali na výber z 2 tratí, a to 3 a 7 kilometrovej. Po úspešnom
dobehnutí do cieľa na nich čakala medaila a malé občerstvenie.
(pokračovanie na str. 7)
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„Je to o ľuďoch, keď sa stretnú ľudia so spoločným cieľom pomáhať
druhým, všetko sa dá,“ povedala Veronika Kohl, spoluorganizátorka.
Vďaka všetkým týmto ľuďom môžeme hovoriť o úspešnej akcii. Ľudia si prišli zašportovať, pochutiť si na guláši, kapustnici či burgeroch
z Chefburgera, alebo sa len tak pozrieť a ohriať sa pri dobrom čaji
alebo varenom vine.
Výťažok z predaja občerstvenia tiež putoval pre rodinu Kadášovcov.
Napokon sa podarilo dať dokopy krásnu sumu 6 227,20 eur.
Nič z toho by sa však nepodarilo bez všetkých sponzorov, partnerov, dobrovoľníkov i obce Cífer, ktorá zadarmo poskytla priestory na

realizáciu podujatia. „Išlo o prvý ročník behu, určite však nekončíme.
V lete zorganizujeme ďalší charitatívny beh a veríme, že s rovnakým
úspechom,“ konštatoval Marek Mesároš, hlavný organizátor a predseda OZ Malý kúsok neba.
Keďže išlo o prvé podujatie organizované občianskym združením,
malé nedostatky sa objavili. Veríme, že sa nám všetky podarí odstrániť
a budúci ročník prinesie zlepšenie. Ešte raz sa v mene občianskeho združenia chceme poďakovať a dúfame, že sa uvidíme na ďalšom ročníku.
Činnosť občianskeho združenia môžete sledovať aj na facebookovej
stránke Malý kúsok neba, o. z. 
Text a foto: Marek Mesároš

Z činnosti ZO JDS v Cíferi Jednota dôchodcov na Slovensku
mesiac november – december2019
január 2020

Foto: archív OcÚ

Mesiac november sa začína spomienkami na našich blízkych
zomrelých.
V hojnom počte sme sa zúčastnili na pietnej spomienke na obete prvej svetovej vojny pri pamätníku na Nám. A. Hlinku v Cíferi,
a to 11. 11. o 11.11 hodine.
Dňa 24. 11. 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie verejných uznaní obce Cífer. Cenou obce Cífer za rok 2019 bol vyznamenaný predseda ZO JDS pán Milan Ležovič, ktorý sa významným
spôsobom zaslúžil o rozvoj a zveľaďovanie obce Cífer, ochranu jej
záujmov a šírenie jej dobrého mena, ako aj za dobrovoľnú a dlhoročnú prácu v prospech starších občanov.
Dňa 16. 12. 2019 sme sa zúčastnili na odhalení pamätníka obetiam
fašistického a komunistického režimu v parku na Záhradnej ulici.
Poslednú decembrovú sobotu sme ešte stihli turnaj v petangu so
slávnostným otvorením nového ihriska. Odchádzajúci rok 2019 sme
vyprevadili pred obecným úradom pri krásnom ohňostroji.
Dňa 8. 1. 2020 sa konala návšteva divadelného predstavenia
Sluha dvoch pánov v trnavskom divadle – účastníkmi boli členovia
výboru a revíznej komisie ZO JDS, ktorým polovicu vstupného uhradila ZO ako odmenu za celoročnú dobrovoľnú prácu pre starších
občanov obce Cífer.
Foto: archív OcÚ

Dňa 9. 1. 2020 na pozvanie p. starostu obce Cífer sa p. predseda a p. podpredsedníčka ZO JDS zúčastnili na stretnutí organizácií
a spolkov v obci Cífer, ktorí spoločne privítali nový rok 2020.
Ľadová krása na Hrebienku
Dňa 23. 1. 2020 sa výletu na Hrebienok zúčastnilo až 52 našich
členov. Hlavnou témou krásneho a veľkolepého ľadového výtvoru
tento rok je katedrála Notre-Dame v Paríži, nazývaná Chrám Matky

Dňa 5. 12. 2019 výbor ZO JDS Cífer pre všetkých svojich členov
pripravil tradičné vianočné posedenie. V kultúrnom programe nás
svojím milým vystúpením potešili deti z Materskej školy v Cíferi
a ZUŠ L. Kupkoviča v Cíferi. Pogratulovali sme jubilantom, ktorí sa
v tomto roku dožili krásnych sedemdesiat a osemdesiat rokov.
Samozrejme, bola aj bohatá tombola, občerstvenie a vzájomné
želania k vianočným sviatkom.
(pokračovanie na str. 8)
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Božej. Katedrála je zaradená medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Postavená je v gotickom štýle, o časť svojej krásy však prišla pri požiari 15. apríla 2019. Tatranský ľadový dóm je kópiou nádhernej
západnej fasády, kde sa nachádzajú tri vchody, nad
prostredným dominuje vitrážové okno rozetového
tvaru. Nad hlavnými vchodmi sa týčia dve predné
veže slúžiace ako zvonice.
Táto majestátna ľadová stavba, ktorá nemá na
Slovensku obdobu, rozhodne stojí za návštevu.
Očarila nás precíznou prácou a detailmi, ktoré
zvýraznilo pôsobivé osvetlenie. A keďže skoro celý
deň svietilo slniečko, posedeli sme si aj na terase na
Hrebienku, takže ani domov sa nám ísť nechcelo.
Bol to veľmi pekný výlet. Každý účastník odchádzal
spokojný a plný krásnych dojmov. 
Text a foto: Eva Vavrinkovičová
podpredsedníčka ZO JDS Cífer

Novoročný beh 2020
Kategória
Kategória

Ženy: 15
Muži: 34
Deti ZŠ II. stupeň: 9
Deti ZŠ I. stupeň: 10
Škôlkari: 10
Spolu: 78 bežcov

Umiestnenie
Umiestnenie

BEŽECKÉ VÝSLEDKY 2020
Spolu 78 súťažiacich

1. STUPEŇ, 900 m
ŠKÔLKARI

2. STUPEŇ, 1800 m

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

ŽENY
2 600 m

MUŽI
5 200 m

1. miesto

Šimonko
Dúbravec

Adriana
Záhradná

Marián
Loj

Eliška
Nemetová

Dominik
Buček

Veronika
Kohl

Daniel Sagan

2. miesto

Paulínka
Habiňáková

Amália
Bacigálová

Timotej
Tibenský

Alica
Micháleková

Andrej
Maláček

Lucia
Pastuchová

Peter
Radič

3. miesto

Janko
Klukay

Kristián
Holič

Mária
Saganová

Timotej
Chalupka

Adriana
Gašparovičová

Marek
Mesároš

-

28. ročník cíferskej výstavy vín
Dňa 22. februára 2020 sme sa stretli už dvadsiaty ôsmykrát
na výstave vín v obci Cífer. Vydarenú akciu zorganizoval
Klub vinárov pri ZO SZZ v Cíferi v spolupráci s OcÚ Cífer.
Napriek tomu, že Cífer nie je typickou vinohradníckou obcou, vinič
hroznorodý aj v tejto obci má svoju históriu. Pôdny fond – okraj
Trnavskej tabule – je predurčený na pestovanie hlavných poľnohospodárskych plodín. História obce i okolitých častí (Pác, Jarná) eviduje
aj hony, lokality, kde sa pestoval vinič. Táto história má vplyv na drobných pestovateľov a záhradkárov, ktorí doma aj teraz pestujú vinič
hroznorodý a vyrábajú víno. Výstava vín umožňuje porovnať kvalitu
vína v Cíferi s vínami z blízkej Malokarpatskej oblasti. Podujatie predstavuje spoločenskú a gastronomickú udalosť a je neoddeliteľnou
a významnou súčasťou regionálnej kultúry.
Odborná degustácia sa konala v piatok 7. 2. 2020 pod vedením
odborného garanta súťaže Ing. Vladimíra Sodomu. Vína hodnotilo
dvanásť komisií. Výstava vín ponúkla 497 vzoriek, 312 bielych vín,
110 červených vín, 45 ružových vín a 30 vzoriek ovocných vín od

153 vinárov z Cífera, okolitých dedín a družobných obcí Prellenkirchen a Telnice u Brna. Počas slávnostného vyhodnotenia starosta
obce Cífer Mgr. Maroš Sagan, PhD., a predseda ZO
SZZ v Cíferi Peter Krajčovič odovzdali ceny šampiónom výstavy, najlepšie cíferské a gocnocké vína.
Vydarená akcia okrem dobrého vínka ponúkla
hudobnú produkciu v podaní hudobnej skupiny
BKR a výstava bola spestrená fašiangovým sprievodom v podaní Folklórnej skupiny Cífer.
Pre gurmánov bolo pripravené tradičné pečené
mäso, divina, pagáče, praclíky a syr. Na výstave sa
vo výbornej nálade zúčastnili naši priatelia z družobných obcí Telnice a Prellenkirchen.
Na záver by som sa chcel poďakovať starostovi obce Mgr. Marošovi Saganovi, PhD., garantovi
súťaže Ing. Vladimírovi Sodomovi, degustátorom,
sponzorom a organizačnému výboru za výborný
(pokračovanie na str. 9)
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priebeh degustácie a verejnej výstavy vín.
Šampión bielych vín
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
268 Víno Černý Hlohovec Tramín červený 2019 polosl. 92,00
Šampión červených vín
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
328 Ing. Valenta Vladimír Bratislava Tempranillo 2018 suché 88,33
Šampión ružových vín
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
420 Dubovský & Grančič Svätý Jur Zweigeltrebe rosé 2019 polosu.
90,33
Šampión vín od malovýrobcov
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
159 ZO SZZ Zavar Zavar Rulandské biele 2019 NZ suché 90,33
Šampión ovocných vín
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
477 Barčák Peter Madunice Višňové víno 2019 polosl. 88,33
Cíferský šampión - cena starostu obce pre najlešie cíferské víno
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body

Cíferské
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154 Glasa Peter Cífer - Jarná Rulandské biele 2019 suché 89,00
Najlepšie Cíferské biele
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
164 Pinkas Ľuboš Cífer Rulandské biele 2019 suché 88,67
Najlepšie Cíferské červené
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
380 Baran Marián Cífer Dunaj 2018 NZ suché 87,00
Najlepšie Cíferské ovocné
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
483 Dzíbela Juraj Cífer Jahodové víno 2019 polosl. 90,00
Najlepšie Gocnocké
č. vz. Vystavovateľ Mesto/obec Odroda Ročník Prívl. Kat. Body
279 Krajčovič Richard Cífer - Jarná Muškát moravský 2019 suché
87,33
Najlepšia kolekcia vín
Víno Černý Hlohovec 269,00 bodov
Najlepšia cíferská kolekcia vín
Dzíbela Juraj Cífer 266,00 bodov 
Text a foto: Peter Krajčovič, predseda ZO

Pochovávanie basy ako CíferVarieté
Cíferské ochotnícke divadlo po piatykrát pochovávalo fašiangovú basu, tento s rok s podtitulkom CíferVarieté.
Začiatok bol klasický: hasiči sa poklonili Róze Radohrajke, na poslednej ceste jej zahrala DH Cíferčanka,
rozlúčku odbavoval dekan Spiridion a Tympanistam
Regina Diem. Ochotníci sa lúčili rečňovankami o udalostiach v Cíferi vrátane správy o aktuálnej situácii
s vtáčou chrípkou, politickými poloprosbami a tancom. Nemohol chýbať kankán, tentokrát omladený.
Pohrebné tanečníčky Delírium Tremens boli na
infúzke natankovať mladú krv, a tak na Whiskey, to
je moje gusto v starých sukniach tancovali mladé
dievčatá.
A prečo CíferVarieté? Lebo hovorené slovo dopĺňali tance a zaznelo 10 piesní. Za ZUŠ Cífer, odbor
spev, sa prišli s basou rozlúčiť žiaci z triedy p. Marka
Pobudu. Marek Čap zaspieval jednu modernú pieseň a dve ľudové piesne a D. Straková pieseň Spomienky z muzikálu Mačky. Chorú R. Adamcovú zastúpil M. Pobuda. Klavírny sprievod žiakom robila L.
Pobudová. Na scéne sa objavil aj skrytý talent – cíferská hasička Alenka Štrbíková sa rozlúčila s basou
dvoma pesničkami od Z. Smatanovej, pričom
hrala na gitare. Na záver programu prišla
zahraničná návšteva až z Blondýna, jej velikášstvo Lizy Dizzy Prvá. V mene starostu Cífera ju
ochotníci privítali so slovami, že aj keď sú naše
kultúry odlišné, jedno majú spoločné: pohár
sektu jej velikášstva pred spaním a náš pohár
slivovice pred všetkým. Všetci, ktorí prišli
v nedeľu 23. 2. 2020 do DK Cífer, sa dozvedeli
dôvody, pre ktoré sa jej velikášstvo rozhodlo
presťahovať na Slovensko. Sme parta správna
bol záverečný rock and roll po cífersky, ktorý
si sedem tanečníčok v bodkovaných sukniach
a kožených bundách očividne užívalo.
Čo dodať na záver? Hralo sa nám dobre napriek tomu, že niektorí členovia COD boli chorí
(všestranný M. Pobuda zaskakoval aj za kaplana). Sme radi, že diváci sa bavili a vystúpenie
sa im páčilo. Fašangy sme ukončili, modlite sa
cez celý pôst, aby ste neprišli o svoj chvost.
Sadnite si do pivnice k demižónu slivovice. Na
veľkonočné svátky vylezete zase spátky. 
Ing. Dagmar Straková, vedúca
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František Cisár a František Lefler
– dva osudy ovplyvnené komunistickým režimom
Začiatkom roku 2020 nás opustili dve osobnosti, pod ktorých osudy sa významne podpísali
krivoľaké dejiny 20. storočia. Prinášame vám niekoľko slov k ich životnej ceste.

František Cisár

Slovenský Grob 21. 8. 1921 – Jônkôping 20. 1. 2020

So zármutkom v srdci oznamujeme rodine a cíferským rodákom, že
náš súrodenec Ferko zosnul v úctyhodnom veku takmer 99 rokov.
Rozlúčenie s ním sa konalo 24. 1. v kaplnke nemocnice v Jônkopingu, pohreb 14. 2. na cintoríne v Tabergu vo Švédsku.
František od r. 1938 študoval na Vysokej hospodárskej škole
v Košiciach, následne bol adjunktom v Radošinej, potom úradníkom
na Povereníctve poľnohospodárstva.
V r. 1949 ho bez zjavnej príčiny náhle zatkli, vyšetrovali, väznili,
nespravodlivo stíhali ako politického väzňa. Po neľahkom prepustení, opäť bez objasnenia väzby, mohol pracovať už len vo výrobe,
a to vo fabrike v Dubnici nad Váhom. V tom čase bola štátna akcia
„úradníci do výroby“, ktorá obmedzovala životné pracovné možnosti takto postihnutých ľudí. V r. 1952 sa oženil s Milušou Novotnou, majú syna Františka.

František Lefler

Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy
v r. 1968 sa po dovolenke so svojou rodinou rozhodol nevrátiť viac
naspäť, aby znovu nezažíval hrôzy
komunistických praktík. A tak v roku
1969 radšej zostali v utečeneckom
tábore vo Viedni, všetko ponechajúc
doma... Po čase žili, pracovali a úplne
odznova si vytvárali domov vo Švédsku v mestečku Taberg. 
Česť jeho pamiatke!

František Cisár 3.-tí.,fotografia
z čias mladosti v Cíferi

Nech odpočíva v pokoji!
Syn František, sestra Eva s rodinou, neter Katarína, synovec Gabriel.

(10. apríl 1929 Cífer – 10. február 2020 Bratislava)

František Lefler sa narodil 10. apríla 1929 v Cíferi v hlboko veriacej rodine roľníka Alojza Leflera a jeho manželky Gizely. Dve
jeho tety boli rehoľné sestry a jeho brat Jozef bol študent teológie (od septembra 1950 v PTP). Takýto kádrový profil predurčil životný osud aj Františkovi.
Rudolf Dobiáš
Na prežité udalosti si v roku 2015 spo- 80% - vysokoškolsky
mínal takto:
vzdelaní „spolubojovníKAM ODCHÁDZATE,
„Okolo našej rodiny je viac súvislostí vzťa- ci“, presnejšie povedané
JÁCHYMOVSKÍ CHLAPCI?
hujúcich sa na zaradenie do vyhraneného spolu – baníci. Veď sme
postoja voči politicko – spoločenskému spolu fárali do bane.
Kam odchádzate, jáchymovskí chlapci,
zatriedeniu sa do totalitného obdobia.
Môžem povedať, že som
Rudenku hľadať, fárať do bane?
Tento postoj zrejme ovplyvnilo aj to, že sa dostal do vybranej
Po toľkých rokoch a po takej pláci
dve matkine sestry boli rehoľníčky a môj spoločnosti – tvorilo ju
byť zase na dne a zas na rane?
starší brat študoval na Bohosloveckej fa- asi 120 právnikov a inkulte v Bratislave. Tým bol daný základný žinierov. Toto boli moje
Kam odchádzate, jáchymovskí chlapci?
profil našej rodiny a teda aj mňa. Napriek univerzity. Do bane vteOdviezť sa v klietke, visieť na lane,
tomu som sa dostal do zamestnania v zá- dy fárala elita národa.
a potom ako špendlík zatvárací
vode Kablo Bratislava. Odtiaľ som v roku Kasárne sa nachádzali
dve ruky zopnúť k márnej obrane?
1951 nastúpil na základnú vojenskú službu do tankového prápora v Marti- v priamom susedstve
ne. Po krátkej dobe ma prevelili na Moravu – do Vyškova. Na jar roku 1952 šachty Antonín ZápotocČi azda chcete, jáchymovskí chlapci,
som bol opäť prevelený, tentokrát do technického prápora v Mariánskych ký. Moji spolubojovníci
znovu vziať ťažký krompáč do dlane,
Lázňach, v českonemeckom pohraničí. Toto už bola „vojna“ bez zbrane, sa do PTP dostali preto,
pod zemou hľadať, hoci nevidiaci,
zato s lopatou. Potrebovali lacných robotníkov, lebo sa budovali nové že ako členovia Národno
jas Božej lásky v čiernom uráne?
kasárne. Okolité dediny, pôvodne osídlené nemeckým obyvateľstvom boli – socialistickej strany
už násilne vysídlené. Pohybovať sa v nich bolo desivo skľučujúce. Pekne nesúhlasili s jej zlúčením
Či trúfate si, jáchymovskí chlapci,
vystavaná dedina, na uliciach ani nohy, bránky pootvárané, podobne s Komunistickou stradobehnúť ešte vlaky zmeškané
aj dvere do bytov. V bytoch po pôvodných obyvateľoch ostal všetok nou. Tento ich nesúhlas
a potom ako sťahovaví vtáci
nábytok – pootvárané skrine, poprevracané stoly a stoličky, všetko roz- bol štátnymi orgánmi
do vetra zvolať svoje volanie?
hádzané po miestnostiach. Dedina ľudoprázdna, ani kradnúť nemal kto... vnímaný ako závažný
Bol to pre mňa emotívne silný, negatívny zážitok. My sme boli ubytovaní trestný čin. Pracovne
Kam odchádzate, jáchymovskí chlapci?
v provizórnych kasárenskych budovách. Boli to drevené baráky, z ktorých sme boli zaradení ako
Rudenku hľadať, fárať do bane,
sa cez škáry dalo priamo dovidieť na hviezdy. Držali nás stále v strachu, tzv. brigádnici na šachte
na novom diele pokračovať v práci,
zdôrazňovali nám riziko prepadov pôvodných nemeckých obyvateľov. v podzemí. Tam, v 700
odznova plniť staré poslanie?
Jednoducho atmosféra presne vystihujúca atmosféru začiatku päťde- metrovej hĺbke sme vysiatych rokov v Československu. Pochmúrnosť umocňovalo aj to, že ako konávali pomocné práce
Povedzte, prosím, jáchymovskí chlapci:
pracovné oblečenie sme vyfasovali vyradené trofejné uniformy nemeckej – odvoz plne naložených
Keď odídete, kto nám zostane?
armády. Mnohé z nich boli postriekané krvou. Ja som však ešte stále neve- banských vozíkov k výťadel, prečo som sa ocitol v pracovnom tábore. Počas krátkej doby som bol hu a prázdnych naspäť
zase prevelený, tentokrát do Veľkého Hledseby pri Kladne. To už bolo PTP k fárajúcim baníkom. Stali sme sa „čistokrvnými uhľobarónmi“. Skutočnosť
ako vyšité. Kasárne predstavovalo niekoľko prízemných drevených bará- však vôbec nebola taká idylická, ako ju vykresľuje spisovateľ Švandrlík v diekov, s riadne premnoženými plošticami. Kolegami mi boli prevažne – asi le „Černí baroni“. PTPákom nebol umožňovaný voľný pohyb po tábore, ani
(pokračovanie na str. 11)
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vychádzky. Bola len tvrdá a ťažká robota v bani a po šichte zbytočná šikana
– nástup na buzerplac. Znamenalo to, že veliteľ jednoducho uprostred noci
vyhlásil poplach. Neraz sa stávalo, že sme v daždi, či mraze prestáli na buzerplaci až do rána. A odtiaľ sme išli rovno fárať. Vychádzky v nedeľu sme
mali povolené iba v skupinkách a za prítomnosti tzv. inštruktorov. Čiže aj
počas voľna sme boli pod stálym dozorom. Ja osobne som „vojenčil“ iba dva
roky s „nadstavbou“ tzv. vojenského cvičenia. Domov som sa dostal až na
Vianoce. Ostatní moji spolubojovníci na Kladne „bojovali“ aj tri až štyri roky.
V ťaživej atmosfére 50. rokov som po návrate do civilu nastúpil na pôvodné
pracovisko v závode Kablo Bratislava.
Doma, v Cíferi, sme to v tomto čase mali tiež komplikované. Roľníci
v dedine sa už v existujúcom roľníckom družstve tretieho stupňa odmietli
združiť do stupňa štvrtého. Preto riaditeľ môjho zamestnávateľa dostal 23.
júla 1957 od predsedu Miestneho národného výboru v Cíferi list, aby ma
„odvelil“ na dovolenku. Bol to vlastne skrytý vyhadzov z práce, až do doby,
kým sa moji rodičia nepodvolia k pretransformovaniu do štvrtého stupňa
Roľníckeho družstva. Následne bol však v rámci zastrašenie miestnych roľníkov zinscenovaný „monsterproces“ s funkcionármi predchádzajúcej formy
družstva. V ňom bol otec členom predstavenstva a vykonával aj funkciu
skladníka. V procese bol otec odsúdený na dvojročné väzenie a vylúčenie
z družstva. Z tohto dôvodu nám akože vrátili majetok. Pozemky boli najhoršej bonity, kravy vychudnuté a v zúboženom stave, dostali sme aj úplne
zničené poľnohospodárske stroje. A mali sme hospodáriť. Otec vo väzení,
matka doma sama s malou sestrou. Nastal mi teda nový režim dňa. Po
návrate z práce som nastupoval do druhej zmeny a do neskorého večera,
do tmy, som musel robiť okolo hospodárstva. Situácia sa napokon vyriešila
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tak, že na otca sa po dovŕšení šesťdesiatich rokov vzťahovala amnestia prezidenta republiky. „Preškolený“ sa teda vrátil domov a do družstva.
Po tomto všetkom som bol straníckou organizáciou na pracovisku „zaškatulkovaný“ a bola mi venovaná zvýšená pozornosť.
Následne, v 60.tych rokoch som sa nevhodne vyjadril k existencii Ľudových milícií a spiaci medveď sa prebudil. Syn sa nedostal na vysokú
školu a mne nebolo umožnené absolvovať vysokú školu družstevníctva.
Za zmienku stojí aj nasledovná príhoda. Zúčastnil som sa niekoľkodňového
tematického zájazdu do NDR. V predposledný deň návratu, v noci manželke v byte zazvonil telefón s informáciou, že autobus, ktorým sme sa
vracali domov, mal v Čechách ťažkú haváriu a nevedno, či som ju prežil.
Táto milá príhoda je len názornou ukážkou tzv. červeného teroru.
Nikdy som sa však nedozvedel prečo a z akých konkrétnych dôvodov som sa ocitol v PTP.
V roku 2011 bola starostom obce Cífer Františkovi Leflerovi udelená Cena starostu obce a 27. novembra 2019 si pán Lefler prevzal z rúk
starostu M. Sagana Cenu obce Cífer.
František Lefler zomrel v Bratislave, 10. februára 2020. Pochovaný
bol 17. februára 2020 na Martinskom cintoríne v Bratislave. Pohrebná
svätá omša bola za neho slúžená 18. februára 2020 vo farskom Kostole svätého Michala Archanjela v Cíferi. Celebrantom bol vdp. Jozef
Lefler, brat zosnulého. 

Requiescat In Pace!
PharmDr. Anna Michalcová, foto z knihy Nespravodlivo stíhaní

Nerada frflem, ak sa veci dajú zmeniť
– rozhovor s Janou Bachratou

 Janka, Vy nie ste rodená Cíferčanka. Pamätáte si na svoje začiatky
v tejto obci?
- Áno, vydala som sa do Cífera pred 18 rokmi. V tom čase som tu okrem
manželovej rodiny nepoznala takmer nikoho, pendlovala som medzi vysokou školou a malým dieťaťom, takže mi na nadväzovanie spoločenských
kontaktov ani nezostávalo veľa času. Postupne sa to však zlepšilo a v Cíferi
som stretla mnoho vzácnych ľudí, ktorí sú mi dodnes nielen oporou, ale aj
inšpiráciou.
 Ako sa teraz dívate na Cífer, čím pre Vás je?
Môžem úprimne povedať, že je mojím domovom.
 Ste tu teda 18 rokov... Ovládate cíferčinu?
- Cíferčinu ovládam, ale len pasívne. Pochádzam však z Hlohovca, kde sa
tiež nerozpráva práve mäkko. Samozrejme, za tie roky sa na mňa nalepili
nejaké slová z cíferskeho dialektu, ale v praxi ich veľmi nepoužívam. Ani
ľudia, s ktorými denne komunikujem – najmä z mladšej generácie – ju až
tak nepoužívajú.
 Bolo v tom čase v Cíferi niečo, na čo ste si povedali: „A toto je
čo?“
- Na to si presne spomínam. Prekvapilo ma, že v Cíferi nebola zavedená pitná voda v domácnostiach a aj chodníkov v tom čase bolo ako šafranu. Pre
niekoho možno drobnosť, ale keď som kráčala s kočíkom s malým dieťaťom
takmer výlučne po ceste, neprišlo mi to dvakrát bezpečné.
 A dnes by takáto pohoršená otázka nepadla?
- Som rada, že v tomto smere (pitná voda a chodníky) sa situácia zlepšila.
I keď stále máme na čom pracovať a ešte zďaleka nie sme na konci cesty.
Teším sa, že Cífer je živá, pulzujúca obec, že jej obyvatelia sem nechodia
len prespať, ale dokáže popri slušnej občianskej vybavenosti ponúknuť aj
čosi viac. Kultúrne, spoločenské aj duchovné vyžitie pre ľudí z Cífera, Jarnej
a Pácu, ako aj z okolia.
 Ste poslankyňou, v minulosti ste boli dokonca aj vicestarostkou.
Čo Vás motivuje dávať svoj čas iným?
- Považujem sa za človeka s pozitívnym prístupom k životu (občas ním až
leziem svojmu okoliu na nervy) a nerada sa pridávam k frflaniu a sťažovaniu
sa na veci, ak sa dajú zmeniť. Keď ma oslovili, či by som nechcela kandidovať za poslankyňu, vnímala som to ako výzvu a zároveň príležitosť pretaviť

tento prístup do reality
aj mimo svojho osobného
života.
 Každý poslanec má svoj
nosný záujmový okruh.
Čo osobitne leží na srdci
Vám ako poslankyni?
- Záleží mi na tom, aby obec
zvládla pomerne rýchlo
stúpajúci
počet nových
obyvateľov, čo je na jednej
strane dobrá správa, pretože vypovedá o atraktivite
Cífera ako miesta na dobrý život, ale na strane druhej so sebou nesie aj
veľkú zodpovednosť za to, aby dokázala zabezpečiť tento komfort aj do
budúcnosti, najmä čo sa týka kapacity školy a škôlky.
 Spomenuli ste výstavbu nových domov a prílev nových obyvateľov. Je na to obec pripravená?
- Odpoveď na túto otázku závisí aj od očakávaní nových obyvateľov. Ak
vychádzame z predpokladu, že do Cífera sa sťahujú predovšetkým mladé
rodiny, ktorých potreby sú špecifické, dovolím si povedať, že obec zatiaľ
zvláda prílev nových obyvateľov. Napríklad aktuálne nemám vedomosť
o problémoch rodín s umiestnením dieťaťa do materskej či základnej školy,
nechýbajú ani služby zdravotnej starostlivosti. No nesmieme zaspať na
vavrínoch. Musíme byť o krok vpred pred očakávaným vývojom, pretože
už dnes vieme, že fungovanie základnej školy v aktuálnych priestoroch je
dosť hraničné.
 Osobitnou kapitolou je kapacita Základnej školy v Cíferi... Aké riešenia ponúka a má pripravené obec ako jej zriaďovateľ?
- Obec si je tohto problému vedomá. Pochopiteľne, pred nami je otázka financovania takého náročného projektu. V zásade obec počíta s rozšírením
kapacity školy veľkou prístavbou smerom k starej bytovke. Kým sa táto
postaví, obec zrealizuje 4 triedy nad prístavbou športovej haly, na ktorú už
získala časť prostriedkov z dotácie.
 Takéto riešenie však nebude hotové skôr ako za dva roky... Školu
však trápia akútne priestory už teraz a čochvíľa je pred nami nový
školský rok a nové deti v škole...
- Verím, že v roku 2020 sa podarí zrealizovať vyššie spomínanú nadstavbu
prístavby športovej haly, ktorá dočasne uľahčí fungovanie základnej školy.
 S priestormi v ZŠ úzko súvisí aj vyučovanie v ZUŠ, čo nie je vždy
jednoduché. Plánuje obec osobitné priestory pre ZUŠ?

Foto: súkromný archív

Mnohí ľudia ju poznajú ako veľmi príjemného človeka, vždy optimisticky naladeného, no rovnako aj ako manželku, mamu a poslankyňu obecného zastupiteľstva. Janka patrí k tým ľuďom, ktorí
hľadajú cestu, ako sa veci dajú – a presne v tomto duchu sa niesol aj
rozhovor pre Cíferské noviny.

(pokračovanie na str. 12)
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- Aj o tomto probléme nášho školstva vieme a obec v tomto smere komunikovala s vedením oboch inštitúcií. Nakoniec aj sa tu niečo urobilo, ZUŠ
využíva z veľkej časti malú telocvičňu. Našťastie väčšinou ZUŠ potrebuje
priestory základnej školy až v popoludňajších hodinách, hoci vlastná budova by bola ideálnym riešením. Do budúcnosti sme uvažovali napríklad nad
budovou bývalého kina Maják, čo by sa z hľadiska presunu detí zo školského
klubu do ZUŠ javilo ako dobrá voľba, no v prvom rade by sa museli nájsť
prostriedky na rozsiahlu rekonštrukciu. Vzhľadom na očakávané náklady
obce na rozširovanie priestorov základnej školy to však v blízkej budúcnosti
nepovažujem za reálne.
 Mladí v obci sa sťažujú na nedostatok vyžitia... Ako to vidíte Vy?
- Ak mladí svoje požiadavky budú spoločne formulovať, obec sa určite nebude brániť vyjsť im v ústrety. Viem, že kriticky vnímajú zákaz diskoték.
Po každej podobnej akcii však v obci vznikli také materiálne škody, že sme
k tomuto kroku po búrlivých debatách napokon museli pristúpiť.
 Bývate na Záhradnej ulici, a tak viete, aké „Benátky“ sú tu po každom väčšom daždi. Nie je žiadne riešenie?
- Myslím si, že pomôcť by mohli rigoly - jarky, ktoré v minulosti dostatočne
odvádzali vodu po väčších dažďoch a ktoré obyvatelia často sami zasypali.
Podstatné opatrenie už obec spravila - zo Záhradnej od bytoviek vybudova-

la dažďovú kanalizáciu až po Štadiónovú, no evidentne nie sú úplne postačujúce. Zároveň však musím podotknúť, že problém so stojatou vodou po
dažďoch rozhodne netrápi len našu ulicu, ale aj iné miesta v obci, ktorými
sa tiež musíme zaoberať.
 Ste aj mamou, aj športovkyňou, aj človekom milujúcim poriadok
a krásu. Čo Vám osobne v Cíferi chýba?
- Možno mi to neuveríte, ale mne tu úprimne nechýba nič, bez čoho by som
sa v pohode nezaobišla. Znova, je to aj o očakávaniach. Cífer sa nemôže
porovnávať so štandardným mestom, no aj bývanie na dedine, ktorá vám
však ako obyvateľovi poskytuje určitý komfort v zmysle dostatočnej občianskej vybavenosti, má svoje čaro. A možno predsa: chýba mi viac ľudí,
ktorí nebudú len kritizovať, ale budú ochotní prispieť svojou troškou, aby
sa to v Cíferi hýbalo lepším smerom!
 Poznáte v Cíferi mnoho ľudí. Keby ste mohli navrhnúť troch z nich
na Cenu obce Cífer, kto by to bol – mimo vašej rodiny?
- Tak toto je ťažká otázka, pretože by som ich nominovala oveľa viac a nerada by som ktoréhokoľvek z nich opomenula. Myslím si, že každý človek,
ktorého stretnem, ma môže niečo naučiť, a preto si zaslúži moju úctu. 
Mária Kohutiarová

Nový katalóg Cifruvaní Cíferané
Prvým predpokladom napísania katalógu Cifruvaní Cíferané
bola túžba opísať základné súčasti nášho krásneho kroja,
úpravu hlavy, obuvi a odevných doplnkov.
Nebolo to také ťažké, pretože
som od mojich rodičov a starých
rodičov často počula rozprávať
o živote a spôsobe odievania
ľudu v našej obci.
Vždy ma zaujímali materiály, strihy, spôsoby odievania,
výzdoba odevov, z ktorých
vznikal náš kroj. Všímala som
si spôsob jeho nosenia, aké
boli úlohy jeho súčastí, ktoré
z nich zanikali či nahrádzali sa
inými súčasťami.
Myslím, že dôležitou úlohou
našej generácie je poznať
kultúru, tradície, štýl života,
zvyklosti aj odev predchádzajúcich generácií. No nielen ich pasívne prijímať, ale predovšetkým
snažiť sa o zachovanie tradícií. Tak spoznáme spôsob života našich
predkov v Cíferi, ich pracovitosť, ale najmä mimoriadny zmysel pre
krásu, čo vyjadruje vzácna existencia nášho kroja.
V katalógu som chcela zaznamenať všetky dôležité fakty týkajúce sa spôsobu odievania minulých generácií a zachovať toto
bohaté dedičstvo aj pre nasledujúce generácie. Moje úprimné želanie je uvedené v závere tejto publikácie, ktorá je určená všetkým
milovníkom a obdivovateľom cíferského kroja: „Vycifrovaní Cíferčania by mali pri obliekaní kroja vedieť opísať svoj ľudový odev aj to,

pri akých príležitostiach a v ktorých ročných obdobiach si ho naši
predkovia obliekali...“
Srdečné poďakovanie chcem vyjadriť okrem obce Cífer aj
všetkým ostatným, ktorí finančne aj odborne podporili vydanie
tejto publikácie. 
Text a foto: Emília Bachratá

Cíferská výšivka v zahraničnej literatúre
Slovenské výšivky a čipky na prelome 19. a 20. storočia patrili
medzi najžiadanejší módny artikel, aj keď vzhľadom na mocenské a geopolitické usporiadanie sa vo svete častokrát hovorilo
o slovenskej výšivke ako o uhorskej. Už v publikácii z roku
1876 historik umenia Albert Ilg vyzdvihol vynikajúce čipky na
dnešnom Slovensku a vyzval „slovenské“ umelecké a remeselnícke školy, aby túto tradíciu rozšírili v záujme rakúsko-uhorskej
industrializácie.
Po celom Rakúsko-Uhorsku sa zakladali spolky tzv. domáceho
priemyslu a ponúkali bohatý výber nielen čipiek a výšiviek, ale
aj filigránsku prácu, šperky, keramiku, národné hračky, výrobky
z dreva. V Budapešti bola pod patronátom Izabelly Habsburskej
Národná asociácia uhorského domáceho priemyslu, ktorá predávala všetky výrobkov domáceho priemyslu z „Maďarska, Horného

Uhorska, Erszébetháza (dnešné Kravany, okres Poprad), Temešu
(okres Prievidza) či Kalotaszegu (severovýchodné Rumunsko).
Podľa údajov z roku 1900 vo vtedajšom Uhorsku bolo do domáceho priemyslu zapojených 537 250 ľudí, z ktorých 399 946
pracovalo v textilnom priemysle, pričom 99 % tvorili ženy.
Významnú úlohu pri formovaní výrobkov domáceho priemyslu, ktoré sa predávali cez Národnú asociáciu uhorského domáceho priemyslu, mala Uhorská spoločnosť úžitkového umenia. Bola
založená s cieľom „priniesť maďarskej verejnosti dobrý vkus, prebudiť zmysel pre krásne formy, kultivovať, zovšeobecňovať záujem
o umelecké diela, podporovať všetko, čo je v našich podmienkach,
aby sa náš domáci priemysel mohol rozvíjať umelecky a s dobrým
vkusom...“ Členkou Uhorskej spoločnosti úžitkového umenia
bola od roku 1902 aj Mária Hollósyová, ktorá v Cíferi viedla vý(pokračovanie na str. 13)
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šivkársku školu, neskôr
pôsobiacu ako jedno
z regionálnych centier
Spolku Izabella.
Spolky
domáceho
priemyslu vyvíjali čulú
obchodnú činnosť, aby
sa ich diela dobre predávali v zahraničí. Pri
predaji výšiviek dôležitú
úlohu zohral rozvoj obchodných stykov, ako
aj výskum a zahraničné
publikácie venujúce sa
výšivkám v regióne či
pozitívne referencie na
tunajšie výšivky, ktoré
vychádzali v miestnych
časopisoch. Pre Cíferčanov môže byť zaujímavá reklama v rozsiahlej
Voľný preklad: SZENT ERZSEBETHAZI publikácii z roku 1911
názvom Roľnícke
– Spoločnosť na podporu uhorského s
v Rakúsku
roľníckeho priemyslu – pod záštitou umenie
grófky Šarloty Zichy – ADRESA: Cziffer, župa a Uhorsku, ktorá predPozsony (Pressburg) Uhorsko
stavuje všetky druhy
roľníckeho umenia vrátane fotodokumentácie. Na začiatku knihy
v časti obsahujúcej inzeráty na rôzne spolky domáceho priemyslu
vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku sa nachádza inzerát propagujúci
výšivky priamo z Cífera:

Kostolné rúcha,
domáca a stolná
bielizeň, výbavy,
róby, blúzky atď.
- Všetky druhy bielej
a farebnej výšivky
podľa originálnych
vzorov. - Vynikajúca
práca, vyťahované
nite, čipka.

VŠETKO VYROBENÉ RUČNE - OBJEDNÁVKY PROMPTNE REALIZOVANÉ. Niektoré diela Spolku Izabella možno dohľadať v digitali-

Vianoce včera, dnes
a zajtra
Cíferské ochotnícke divadlo v decembri prezentovalo v roku
2019 už tretiu autorskú hru s názvom Vianoce včera, dnes
a zajtra. Scenár napísala Cíferčanka Ing. Eva Holešová, ktorá
bola zároveň aj režisérkou. Diváci, ktorí prišli na premiéru do DK
v Cíferi počas vianočných trhov alebo na reprízu do Slovenskej
Novej Vsi, mohli sledovať vianočné prípravy trojgeneračnej rodiny v adventnom čase. Babka si zaspomínala na nedostatok jedla
a cukrové homole, dievčence sa naučili robiť salónky i ozdoby na
stromček a dospelí príslušníci rodiny nostalgicky „ocenili“ šóry
na južné ovocie či rifle počas socializmu. Na záver len toľko, že
od roku 2014 to bola naša jedenásta autorská hra. 
Ing. Dagmar Straková, vedúca COD

Cíferské
noviny
zovaných archívoch. V bulletine Uhorskej spoločnosti úžitkového umenia z roku 1908 dokonca nájdeme dva ornáty zo Spolku
Izabella, ktorých návrhár s miestom vyšívania je uvedený takto:
„Mária Hollósy, cíferská vyšívačská škola.“ Tieto ornáty vystavoval
Spolok Izabella na výstave cirkevného umenia a v bulletine Spoločnosti úžitkového umenia dostali veľmi pozitívne hodnotenie
ako oblečenie, ktoré využíva staré ľudové formy, dizajnovo je
vkusne usporiadané, pričom ušľachtilý materiál ho robí ešte
krajším. Boli považované za dôstojný príklad ornátov vytvorených s veľkou odbornosťou a nadšením. Slovenské výšivky
Spolku Izabella boli do rozpadu Rakúska-Uhorska vzhľadom na
mocenské usporiadanie častokrát reprezentované ako „maďarské“. Súviselo to s neexistenciou samostatného štátu, výraznými diplomatickými aktivitami Maďarov a riadením centier domáceho priemyslu Národnou asociáciou uhorského domáceho
priemyslu v Budapešti. Navyše v maďarčine, ale napríklad aj
v angličtine, existuje len jeden výraz pre Maďarsko a Uhorsko.
Krásne to ilustruje incident z roku 1914, ktorý sa udial na už
výstave uhorského ľudového umenia v St. Louis v USA. Výstava
zastrešovala rôzne druhy ľudového umenia, okrem iného aj
„maďarské“ výšivky. Podľa periodika Szabadság na výstave v St.
Louis došlo k incidentu o pôvode výšiviek. Dvaja návštevníci, pôvodom Slováci, sa sťažovali, že výšivky sú vystavené ako maďarské, pritom však pochádzajú zo Slovenska. Išlo o výšivky zo Spolku Izabella, aj keď názov spolku Izabella sa nikde neuvádzal.
Slovenské výšivky ako druh roľníckeho umenia mali nezastupiteľné miesto pri formovaní umenia začiatkom 20. storočia. Na záver si výnimočnosť tohto umenia obyčajných žien pripomenieme
spomienkou historika a teoretika umenia rakúskeho pôvodu Ernsta Hansa Gombricha (1909 – 2001). V čase jeho detstva vozil slovenské roľnícke výšivky do centra Viedne obchodník Matonický:
„Moja matka milovala a zbierala slovenské roľnícke výšivky.
Dychtivo čakala na návštevy slovenského obchodníka Matonického vo Viedni, ktorý prišiel ku dverám a vybalil svoje nádherné
vyšívané živôtiky, blúzky, čepce a stuhy. Prostriedky mojej matky
zriedkakedy presahovali možnosť zakúpiť si posledné dve položky,
ale naučili sme sa obdivovať krásu farieb a obrovský dekoratívny
talent a zručnosť, ktoré v nich boli zobrazené. Dobre si pamätám,
ako som premýšľal, prečo také diela nie sú považované za „umenie“
rovnako ako veľké obrazy. Tiež si spomínam, že som počul, že tieto
kúsky boli dvojnásobne vzácne, pretože nikdy nemohli byť vyrobené znova. Tradícia sa však rýchlo strácala, lebo pôvodne prírodné
farbivá nahradili moderné anilínové farby a spôsob života, ktorý
podporoval domáce produkty, zmizol ...“.
Cíferské vyšívačky, patrí vám môj obdiv a úcta. 
Text a foto: Ing. Dagmar Straková

Národný týždeň
manželstva povzbudil
znovu manželov v Cíferi
Aj tohto roku znovu pripravil aj pre občanov Cífera a okolia
miestny organizačný tím Národného týždňa manželstva zaujímavý program. Tohto roku sa už jubilejný 10. ročník NTM
niesol v znamení motta „Náš príbeh“. Úlohou bolo uvedomiť
si jedinečnosť každého manželstva a prežívania okamihov,
ktoré žiadne iné manželstvo nemá a nezažije – no predsa si
navzájom môžeme byť inšpiráciou, povzbudením a pomocou.
Pre tých, ktorí si našli v týždni od 10. do 16. februára 2020 čas,
sa otvorili mnohé inšpiratívne ponuky: v pondelok 10.2. 2020 plná
sobášna sieň Obecného úradu počúvala podnetnú prednášku man(pokračovanie na str. 14)
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želov Gitky a Maroša
Kubešovcov z Častej
na tému Ako môžu
emócie zabiť naše
manželstvo a ako mu
môžu pomôcť rásť.
Určite by sa dalo na
túto tému sedieť
dlho, zvlášť, ak p.
Kubeš je dlhoročný
špičkový psychológ
a spolu s manželkou
sa osobitne venujú
ako
dobrovoľníci
práci s manželskými
pármi, najmä tým
v kríze. V utorok mali
manželia odporučenie
sadnúť si spolu k fotografiám svojho príbehu doma. V stredu sme
znovu sedeli v sobášnej sieni a našlo sa celkom dosť záujemcov
o filmový večer. Pred našimi očami sa odohrával príbeh Domenica
z Oscarového filmu Zelená kniha. Jeho premena počas dlhej cesty,
kedy sprevádzal slávneho klaviristu, na citlivejšieho, pokornejšieho
a vnímavejšieho človeka a manžela bola zjavná. Film pritom nebol
nudný ani zbytočne mravokárny. Vo štvrtok sme vďaka ochote
vdp. Bučíka mohli ako manželia predniesť svoje potreby, vnímania,
zlyhania a pády nielen počas sv. omše, ale aj počas moderovanej
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adorácie. V piatok bol pokyn urobiť si rande kdekoľvek mimo domu
so svojou polovičkou, v sobotu na spoločnú prácu – z oboch dní
bola možnosť poslať selfie (fotografiu) do súťaže. V nedeľu sme
uzavreli náš NTM v Cíferi spolu s priateľmi z Kaplnej a stretli sme sa
celkom neformálne na spoločnej večeri v Pivárni a kaviarni štadión
v Cíferi. Rozchádzali sme sa poslední až po ôsmej hodine večer,
a boli sme výborne, povzbudení a spokojní.
NTM 2020 je teda za nami – napriek chrípke, jarným prázdninám
aj iným okolnostiam, ktoré možno neurobili tento ročník taký silný
v návštevnosti.. ale určite – veríme – dobré odozvy dajú išpiráciu
iným pripojiť sa na budúci rok! 
Text a foto: Mária Kohutiarová

Fašiangy ako
za starých čias
V Cíferi prešiel fašiangový sprievod s maskami.
Cíferčania boli v sobotu 22. februára 2020
svedkami fašiangového sprievodu obcou. Po
dedine chodili členovia Folklórnej skupiny CÍFER
v tradičných fašiangových maskách, spievali
starodávne piesne a vytvorili atmosféru starých
čias. Vyspievali si od Cíferčanov klobásy i šišky
a od starostu slaninu s pálenkou. 
Text a foto: Kristína Bachratá
vedúca FSk Cífer

Kalendárium 2020 – 1. časť
Výročia udalostí a osobností obce, zaujímavosti z kroník a článkov

JANUÁR

5. januára 1990 – V Cíferi vznikol Klub spoločenského tanca pri
MKS Cífer. Najväčší podiel na jeho vzniku mali manželia Peter a Dagmar Jamrichovci (vedúci klubu) a manželia Spišákovci z Trnavy
– tréneri. (30. výročie)
7. januára 1975 – V Trnave zomrel ANDREJ HANUŠOVSKÝ (45.
výročie). Od 1. septembra 1956 do 1. januára 1966 bol riaditeľom
cíferskej základnej školy. Zaslúžil sa o postavenie novej budovy
základnej školy na terajšej Ulici SNP (otvorená bola v roku 1959).
V roku 2011 mu bolo udelené čestné občianstvo obce Cífer in memoriam. Pri príležitosti 45. výročia úmrtia Andreja Hanušovského
Obecné zastupiteľstvo v Cíferi schválilo rok 2020 ako Rok Andreja
Hanušovského. Stalo sa to na prvom riadnom zasadnutí OZ, ktoré
sa konalo 31. januára 2020.
16. januára 1890 – V Cíferi sa narodila MAGDALÉNA MORVAYOVÁ,
ROD. KRAMÁROVÁ (130. výročie). Spolu s manželom Imrichom boli
nespravodlivo stíhaní komunistickým režimom. Bola odsúdená na
jeden rok odňatia slobody za údajnú sabotáž (manžel Imrich na tri
roky), bola im uložená pokuta, skonfiškovaný celý majetok, ďalej

boli odsúdení na stratu občianskych práv a doživotný zákaz pobytu
v Bratislavskom kraji.
24. januára 1920 – V Cíferi zomrela HELENA ODESCALCHIOVÁ, ROD.
ZEYKOVÁ, manželka kniežaťa Lívia Odescalchiho (100. výročie). Líviova stará mama Anna Odescalchiová bola dcérou cíferského grófa
Karola Zičiho a jeho prvej manželky Antónie, rod. Baťániovej. Helena Odescalchiová sa pravdepodobne liečila u príbuzných svojho
manžela v Cíferi a tu aj zomrela. Pochovaná bola 27. januára 1920
na cintoríne v Cíferi. Miesto jej posledného odpočinku v súčasnosti
nie je známe. Predpokladáme, že mohla byť pochovaná v jednom
z hrobov rodiny Zičiovcov. O smrti Heleny informoval aj denník
Grenzbote (preklad: Zuzana Silná): „Úmrtie. 24. tohto mesiaca o jednej hodine napoludnie zomrela v Cíferi veľavážená a všeobecne
obľúbená pani Helena Odescalchiová, z kniežacieho rodu Odescalchi, rodená barónka Zeyková, po dlhej, hrdinsky znášanej chorobe
a po dôstojne prijatých svätých sviatostiach zomierajúcich. Pohreb
sa koná na tom istom mieste v utorok 27. januára o pol štvrtej.“
(zdroj: Todesfall. In Grenzbote. 27. 1. 1920, roč. 49, č. 16368, s. 3.)
29. januára 1990 – Riaditeľkou Materskej školy v Cíferi sa stala
JARMILA ADAMÍKOVÁ. (30. výročie)
(pokračovanie na str. 15)
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FEBRUÁR

1. februára 1990 – Riaditeľom Základnej školy v Cíferi sa stal VOJTECH BIČAN. (30. výročie)
2. februára 1930 – V Cíferi sa narodil JOZEF MARKO (90. výročie).
Ako syn kulaka bol zaradený k pomocným technickým práporom
(od 30. augusta 1952 do 31. októbra 1953).
3. – 17. februára 1940 – Rímskokatolícka meštianska škola v Cíferi mala prerušené vyučovanie z dôvodu nedostatku uhlia. (80.
výročie)
6. februára 2010 – Zomrel cíferský kostolník FRANTIŠEK KOLLÁR
(*20. 9. 1920). Pohrebné obrady 10. februára 2010 vykonal JCLic.
Radoslav Bazala, v tom čase riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave. (10. výročie)
7. februára 1930 – Narodil sa IGOR ZEMANOVIČ (+13. 4. 2006), člen
Cíferského speváckeho zboru (Cíferčania si ho pamätajú aj ako speváka pašií), člen Folklórnej skupiny Cífer, zakladajúci člen cíferskej
hádzanej, tajomník MO Matice slovenskej v Cíferi. (90. výročie)
14. februára 1940 – V Bratislave zomrel sochár ALOJZ RIGELE,
okrem iného autor pamätníka obetiam prvej svetovej vojny v Cíferi a sochy sv. Jozefa v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi. (80.
výročie)
16. februára 1910 – V Cíferi sa narodil ALBERT GLASA (110. výročie). Pôvodne pôsobil v Cíferi ako úradník a matrikár obvodného notárskeho úradu. V lete 1949 poskytol osobné doklady pre Cíferčana
Jozefa Jankoviča, ktorý v roku 1948 emigroval. Doklady si osobne
vyžiadal jeho otec Ján Jankovič, ktorý ich odovzdal sprostredkovateľovi. Toho však pri ilegálnom prechode hraníc zadržali a pri vypočúvaní vypovedal, že doklady získal prostredníctvom Jána Jankoviča a Alberta Glasu. Oboch zatkli a odsúdili. Albert Glasa strávil rok
a pol vo vyšetrovacej väzbe a takmer dva roky vo výkone trestu.
Prešiel väznicami v Bratislave, Leopoldove, Plzni (Bory), Ostrově nad
Ohří a Jáchymove. Vykonával ťažkú prácu v uránových baniach bez
ochranných pomôcok a pod vojenským dozorom, žil v neľudských
podmienkach, mal zakázané dostávať balíky, poštu mu cenzurovali.
Keď sa s podlomeným zdravím v roku 1953 vrátil domov, zamestnal sa v hydinárskych závodoch ako záhradník a po absolvovaní večernej odbornej školy pracoval ako majster liahne. Jeho rozsudok
bol zrušený v roku 1973, no úplnej rehabilitácie v roku 1991 sa už
nedožil (zomrel v roku 1976). Spracované podľa knihy MICHALCOVÁ,
A. Nespravodlivo stíhaní : Cífer, Pác, Jarná. 1. vyd. Cífer : Obec Cífer,
2015. 152 s.
20. februára 1990 – Na plenárnom zasadnutí MNV Cífer sa uskutočnila rekonštrukcia pléna MNV. Funkcie podpredsedu MNV sa
vzdal František Púčik, ktorého po voľbe nahradil Ing. František
Dugovič. Reorganizácia pléna a Rady MNV pokračovala aj na plenárnom zasadnutí MNV 29. marca. (30. výročie)

MAREC

5. marca 1950 – Dramatický krúžok Janka Palárika v Cíferi uviedol
premiéru drámy A. Jiráska Vojnarka. Ochotníci odohrali dve predstavenia (o 15.00 h a o 19.00 h) v kine Maják v Cíferi. Hru režíroval
Rastislav Kudláč. (70. výročie)
18. marca 1990 – V Cíferi a v Páci bola založená miestna skupina
Spolku sv. Vojtecha. Správca farnosti Augustín Minarovič zároveň
vymenoval členov farskej rady – zvlášť pre Cífer a pre Pác. (30.
výročie)

24. marca 2010 – V Bratislave zomrel ŠTEFAN BERNADIČ (10. výročie). V 50. rokoch 20. storočia bol nespravodlivo stíhaný komunistickým režimom. Bol odsúdený za trestný čin poburovania proti
republike. V roku 1991 bol rehabilitovaný.
31. marca 1990 – V Jarnej zomrel IMRICH ČECHOVIČ (30. výročie).
V 50. rokoch 20. storočia bol nespravodlivo stíhaný komunistickým
režimom. Bol odsúdený na 15 mesiacov straty osobnej slobody nepodmienečne a peňažný trest 6 000 Kčs. Amnestovaný bol Okresným súdom v Trnave.

APRÍL

4. – 10. apríla 1990 – Na žiadosť predsedu Matice slovenskej Ing. Viliama Grusku sa v Cíferi a v Čataji vyšívala oltárna plachta ako dar Matice slovenskej Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho
návštevy v Bratislave (30. výročie). Menovite to boli tieto vyšívačky:
Rozália Báčiková, Jozefína Baranová, Viktória Bošková, Agneša Císarová, Rozália Cehláriková, Filoména Domoráková, Mária Domoráková,
Anna Glasová, Rozália Glasová, Marta Hanková, Rozália Krajcingerová,
Anna Krajčovičová, Mária Köszeghyová, Anna Nemčičová, Helena
Špačková, Anna Šúryová a Anna Tománková. Dňa 28. septembra
2013 im starosta obce Maroš Sagan na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva odovzdal Cenu starostu obce Cífer.
6. apríla 1940 – Žiaci Rímskokatolíckej meštianskej školy v Cíferi
boli na divadelnom predstavení Zázračný salaš v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Spolu s výpomocnými učiteľkami A.
Královou a Fr. Kuracinovou si prezreli mesto a podľa slov kronikára
školy im najviac utkvel v pamäti Dunaj a Národnohospodárske múzeum. (80. výročie)
10. apríla 1940 – Noviny Slovák (roč. 22, č. 85, s. 6) uverejnili nasledovný článok: „Národná krojová zábava v Trnave. Miestny odbor
Matice slovenskej v Trnave usporiadal v sobotu zábavu, ktorá sa
veľmi dobre vydarila. Celé ovzdušie, v ktorom prebiehala zábava,
bola rýdzo slovenská. Bola ukážkou krásy našich krojov, piesní
a tancov. Slovenské tance s veľkým úspechom predviedla krojovaná skupina z Cífera. Aj mešťania Trnavčania dokázali, že i oni nechcú zabudnúť na krásne kroje a tance našich otcov a matiek, keď
veľmi pekne zatancovali slovenskú besedu.“ (80. výročie)
13. apríla 1980 – V Cíferi zomrel MILAN BRICHTA, prenasledovaný
komunistickým režimom v 50. rokoch 20. storočia. Člen PTP (pomocných technických práporov), neskôr bol odsúdený za velezradu (proces s bielou légiou v Blatnom) a väznený. (40. výročie)
14. apríla 1990 – Po takmer 40 rokoch sa v Cíferi konala procesia
na Bielu sobotu, ktorej sa zúčastnilo asi 2 500 veriacich. (30. výročie)
18. apríla 1990 – V Cíferi zomrel P. QUIDO JOZEF ZÁMEČNÍK OFM, od
roku 1950 cíferský kaplán, od 1. apríla 1962 do 28. februára 1981
správca cíferskej farnosti. Pochovaný bol v rodných Malackách (30.
výročie).
20. apríla 1990 – Predsedovi MNV Jaroslavovi Valkovi bol slávnostne odovzdaný rukopis vlastivednej monografie o Cíferi, ktorá
potom vyšla v roku 1991 pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Cífer. (30. výročie)
Apríl 1920 – Vedením pošty v Cíferi bol poverený poštmajster
FRANTIŠEK HEMELKA. (100. výročie) 
Dušan Caja

Kronika rím.-kat. ľudovej školy v Cíferi
(1): Školský rok 1940/1941

Štyridsiate roky a začiatok päťdesiatych rokov 20. stor. spracoval kronikár na stránkach Kroniky rím.-kat. ľudovej školy
v Cíferi. Ide o najstaršiu školskú kroniku, ktorú momentálne uchováva Základná škola Cífer vo svojom archíve. Postupne
budeme publikovať jej doslovný prepis. V prvej časti uverejňujeme text, ktorý opisuje školský rok 1940/1941. Strany
kroniky nie sú číslované a použité fotografie nie sú súčasťou kroniky.
Školský rok 1940 - 41. začal sa dňa 2. sept. 1940. s počtom tried 9. Na konferencií pridelené boly jednotlivým učiteľom nasledujúce
triedy:
(pokračovanie na str. 16)
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Počet ž.
chl.

diev.

spolu.

I.A trieda

Gizele Timárovej

16

11

27

I.B ―‘‘―

Edite Rakúsová

14

15

29

II. ―‘‘―

Otílii Slovákovej

36

25

61

III.A ―‘‘―

Danielovi Bullovi

12.

19

31

III.B ―‘‘―

Ľudovitovi Tichému

17

14

31

IV.A ―‘‘―

Antónií Haštovej

24

23

47

IV.B ―‘‘―

Štefanovi
Benkovskému

25

21

46

V.A ―‘‘―

Elemírovi Halászovi

30

17.

47

V.B ―‘‘―

Vítovi Rakúsovi

21

15

36

V školskom roku 1940-41. na našej škole bol zavedený striedavý
feriálny deň, pre nedostatok škol. učebných miestností.
Cez veľké prázdniny boly vyolejované podstavce steny na chodbách v prízemí i na poschodí, taktiež i v 2 zbývajúcich triedach
prízemných. Všetky triedy boly vylíčené.
Do sborovne bola zhotovená široká dvojdielna skriňa pre umiestnenie tlačív a časopisov, taktiež písací stôl, a veľký stôl s 8 zásuvkami pre učit. sbor.
Na jeseň započalo sa so zbúraním starého chudobínca, ktorý
stál vedľa školy. Tehla bola odpredaná za 2000 Ks Jánovi Janíčkovi
a pozemok bol na jar vyparkírovaný a vysadený kvetmi, taktiež bol
ohradený nízskym múrom, na ktorý má prísť drótený plot. V rohu
ohrady čelom ku kostolu je umiestnená stará socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorá prvej stála v rohu chudobínca.
Dňa 5. okt. 1940 mal sobáš učiteľ r. k. školy Ľudovit Tichý s Magdalenou Strmenskou.
Dňa 10. okt. 1940 bola založená organizácia Hlinkovej mládeže
dievčat (HM-D).
Miestnym vodcom HM je Daniel Bulla spr. školy, zástupcom
miestneho vodcu je Štefan Benkovský učit., ktorý je tiež veliteľom
Hlinkovej gardy (HG).
Činnosť v Hlinkovej mládeži medzi učiteľmi podelená je takto:
Chlapci

Dievčatá

6 – 11. rokov

vlčatá

Ľ. Tichý a E. Halász.

11 – 16 ―’’―

orli

Štefan Benkovský

16 – 20

‘’

junáci

Vít Rakús

6 – 11

‘’

vily

E. Rakúsová a G. Timárová

11 – 16

‘’

tatránky

Vilma Valentovičová učit.
na r. k. mešt. šk.

16 – 20

‘’

devy

Ant. Haštová.

V roku 1940. v septembri nastúpil kaplánske miesto Ján Vojtech,
ktoré bolo uprázdnené odchodom Ignáca Petrúcha.
Na jeseň a na jar tohoto roku dokončievalo sa vo vysádzaní ovocných stromkov dedinou. Vysadilo sa 346 ovoc. stromov.
Na základe výnosu MŠNO boly vylúčené zo škôl všetky židovské
deti, ktorým bolo nariadené buď dochádzať do židovských škôl,
alebo aby boly súkromné vyučované.
Naša škola dostala 1 štôrlampový rádioprijímač z tých, ktoré
Hlinková garda z poverenia vlády zabavila Židom.
Žiactvo r. k. ľud. školy v rámci činnosti HM poriadalo akademie
a to misiovú.
Program:
1. Pieseň „Či čuješ.“
2. Slávnostnú reč – kaplán Ján Vojtech
3. Báseň Na misie
4. Veselý misiový výstup chlapcov
5. Báseň – S Bohom mamička
6. Hra na školu – Vyučovanie o misiach

7. Pápežska hymna.
Dušičková akademia.
Program:
1. Prednáška Vít Rakús, učit.
2. Zdramatizovaná poviedka od D. Amici – Otecko ošetrovateľ.
3. Simbolický telocvičný výstup dievčat Spomienka na veľkých
synov národa
4. Báseň – Za mŕtvou mamičkou.
5. Hej Slováci.
Učiteľstvo cir. škol stalo sa rovnopravným so štátnymi vo veci
žel. preukázok. Železničné preukázky boly vydané cir. učiteľstvu
za ten istý poplatok a na takú istú dobu ako to už bolo zavedené
u štátnych učiteľov. Preukázky prvej boly na 33% sľavu vydané.
Výnosom zo dňa 16 mája 1941 boly zmenené (upravené na 50%
sľavu.).
V rámci akcie zimnej pomoci upísali učit. tunajšej školy 1/2%
príspevok z platu po dobu 5 mesiacov.
V zimnom období boly poriadané kurzy slovenčiny, ale pre nezaujem a malý počet účastníkov neboly do konca zadržané.
Od roku 1941 prevzal celý vecný náklad na učiteľstvo cir. škôl
štát, miesto cirkevných obcí, ktoré doteraz vyplácaly učiteľom cir.
škôl zákl. plat v peniazoch a čiastočne v naturáliach.
Do tried boly zakúpené schválené obrazy prezidenta republiky
dr Jozefa Tisu.
Mikulášska akademia v rámci činnosti HM.
Program:
1. Pieseň – Štedručký dobrý náš.
2. Divadelný výstup – O Mikulášovi.
3. Zdramatizovaná báseň – Sirota Anička.
4. Divadelný výstup – Príprava na mikulášsku nádielku v nebi.
5. Nadielka. Obdarovanie cukríkmi všetkých detí Hlinkovej mladeže
do 14. roku.
V decembri 14. sme mali slávnosť slovenskej zástavy s nasledujúcim programom:
1. Hymna a vztýčenie zástavy.
2. O význame slov. zástavy prehovoril E. Halász.
3. Báseň – O slovenskej zástave.
4. Hold slovenskej zástave.
Pred Vianocami bola usporiadaná vianočná akademia s týmto
programom:
1. Divadelná hra – S úsmevom Vianoc.
2. –’’–
–’’– Jedlička
3. Simbolický obraz Vianoc.
a. Báseň – Ježiško malučký zlatý.
b. Pieseň – Už Ježiško sostupuje.
c. Báseň – Krásny oj krásny stromček.
4. Pieseň – Dieťatko spanilé.
V decembri 1940 bolo prevedené sčítanie ľudu. Toto sčítanie konali učit. r. k. ľud. školy. Učiteľky striedavo vyučovaly a zastupovaly
neprítomných.
(pokračovanie na str. 17)
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Vianočné prázdniny
sa začaly 21. XII. o 12.
h. a končily 6. januára
1941.
Od 8. februára do
16. II. 1941 mala dovolenú pre odumretie
svojho otca Antónia
Haštová učiteľka.
Kláštor Uršuliniek
(bývalý kaštieľ grófa
Zichyho bol odpredaný vo februári 1941.
za 3.000.000 Ks Slovenskému polnohospodárskému
sväzu
pre
speňažovanie
zvierat a živočíšnych
produktov (Slovpolu).
Týmto odpredajom
bola i obvodná r. k.
mešt. škola v Cíferi
zrušená,
pretože
budova tejto školy
patrila tiež do kúpy
Slovpolu. Obvodná r. k.
mešt. škola zanikla 28. júna 1941.
V rámci činnosti HM. usporiadalo žiactvo r. k. ľ. školy fašiangovú
akademiu s nasledovným programom:
1. Divadelná hra – Čarovný prsteň.
2. Spevný dialog – Malí speváci.
3. Divadelný výstup – Cigánska kráľovná
4. Fašiangové blahoprianie (Pieseň).
Dovolenú pre chrípku mala G. Timárová uč. I.A triedy od 13 – 17.
marca 1941.
Štefan Benkovský učit. IV.B. tr. mal dovolenú pre zápal stredného
ucha od 17 – 24. marca 1941.
Počas dovolenej učit. zastupovalo sa striedavým vyuč.
Dovolenú mal Daniel Bulla správca školy pre zápal ľavého berca /
bolenie nohy.
Oslava 14. marca, deň slovenskej samostatnosti. Program:
1. Štátna hymna
2. Reč o význame dňa prehovoril Ľudovit Tichý učit.
3. Malí husári – výstup žiakov.
4. Sborová recitácia
5. Báseň – Malý Slovák
6. Prísaha slovenskej zástave
7. Pieseň – My sme smelí vojáci
8. Sborová recitácia.
Od 1. marca do 30. apríla 1941 bol poriadaný kurz varenia v našej
obci Annou Krištofovičovou (ktorá bola vyslaná sem, Štefánikovým
ústavom z Turč. Sv. Martina) v miestnosti Potravného družstva na
účet obce a účastníčiek kurzu, ktorých bolo 70.
Dňa 1. apríla 1941 nastúpil úrad škôldozorcu v Trnave, riaditeľ
mešt. školy v Trenčíne Eduard Oravský, po odchode Michala Kopčana, ktorý odišiel do výslužby.
Na Veľkú noc prázdniny začaly 5. apríla o 12. hod. a trvaly do 16.
apríla.
Ku skúške spôsobilosti boli zavolaní Elemír Halász a Ľudovit Tichý
na deň 3 a 4. apríla, kedy dostali služobnú dovolenú. Za Tichého
učit. učil Daniel Bulla spr. školy, za Elemíra Halásza Edita Rakúsová
učiteľka.
Spomienková slávnosť 22. výročia tragickej smrti generála M. R.
Štefánika bola dňa 4. V. 1941. v škole (po ktorej žiaci počúvali rozhlas školský) i v Hlinkovom dome.
Dňa 13. mája bol na inšpekcií tunajšej školy, škôldozorca Eduard
Oravský.

Foto: archív OcÚ

Okresná učit. schôdza bola dňa 15 mája 1941 vo veľkej sieni
Ústavu salezianov, za prítomnosti novonastúpeného škôldozorcu
Eduarda Oravského.
Dňa 28 mája 1941 bola usporiadaná v škole oslava 80 výročia
martinského memoranda. Žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu a doplnili slávnosť svojim programom.
Dňa 20. V. 1941 bola v Trnave v nemocnici zdravotná prehliadka
učiteľstva r. k. ľ. školy z Cífera a učiteľov iných pridelených obcí
trnavského okresu, ktorá bola povinná a postupne prevedená
v mesiaci máji po celom Slovensku.
V mesiaci júni po absolvovaní učiteľskej akademie hospitoval na
tunajšej škole Felix Rímeš z Cífera.
Dňa 23. júna toho roku nastúpili vojenskú službu Štefan Benkovský a Vít Rakús učit. V zastupovaní Štefana Benkovského pola
poverená Ant. Haštová, vyučovala spojením so svojou triedou,
zastupovaním Víta Rakúsa bol poverený Elemír Halász, ktorý tiež
vyučoval spojením so svojou triedou
Školský rok 1940-41 skončil sa urýchlene, dňa 24. júna 1941, pretože mnohí učitelia skrz konflikt rúsko-nemecký a tým vzniknuvší
vojnový stav medzi Slovenskom a Ruskom museli nastúpiť vojenskú službu.
Stav žiactva koncom škol. roku 1940-41.
Trieda:

Chlapci:

Dievčence:

Spolu:

I.A

15

12

27

I.B

14

15

29

II.

36

27

63

III.A

12.

20

32

III.B

18

14

32

IV.A

26

21

47

IV.B

25

20

45

V.A

29

16

45

V.B

24

25

49

Veľký prírastok v V.B triede odôvodňuje sa tým, že z meštianskej
školy neschopní žiaci boli v polroku 1940-41 poslaní do r. k. ľud. školy. 
Text a foto: Dušan Caja
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Ťažšie je dúfať, ako veriť
Nádej to nemá ľahké v časoch, v ktorých žijeme. Nedôvera vo
vlastné sily, strach z budúcnosti, ba až zúfalstvo a čierny pesimizmus sa objavujú v rôznych formách každodenného života. Pravdu
mal azda náboženský spisovateľ páter Turoldo, keď napísal: „Dnes
je ťažšie dúfať, ako veriť.“ Akoby sa všetko sprisahalo proti našim
vyhliadkam do vlastnej aj spoločnej budúcnosti. Nádej aj v náboženskom chápaní akoby medzi čnosťami bola mladšou sestrou, či
dokonca ich „chudobnou príbuznou“. Často sa totiž hovorí o viere,
ešte častejšie o láske, ale veľmi málo sa hovorí o nádeji. Nádej napriek všetkému je potrebná. Pretože to nie je len krásna a poetická
dispozícia, ako sa mnohí domnievajú. Čnosť nádeje zodpovedá
túžbe po šťastí, ktorú Boh vložil do srdca každého človeka. Ona
je pevnou kotvou duše. Nádej je svetlo, ktoré neviditeľné ožaruje
prirodzeným zrakom. Ona vidí klas už vtedy, keď naše telesné oči
vidia len odumierajúce semeno. Nádej nás povznáša nad situácie,
v ktorých sme ponorení, azda skleslí, a dáva nám uzrieť nové
východiská, nové horizonty, nové možnosti. Hovorí sa, že nádej

zomiera posledná a že pokiaľ človek žije, dotiaľ má nádej, ale aj že
pokiaľ má nádej, dotiaľ žije. Kto nedúfa, ten nekráča, nežije, len sa
odovzdáva osudu. Nechať zhasnúť nádej v sebe znamená zaprieť
život, zastaviť ho, zatarasiť mu cestu do budúcnosti. Dúfať, to je
povinnosť, nie prepych. Dúfať však neznamená snívať, naopak, je
to prostriedok, ako sen premeniť na skutočnosť. Boh neopúšťa
človeka, pretože Boh je verný. Je v mojom osobnom živote i v živote sveta. Je to nádej, ktorá nezahanbuje, ako dosvedčuje sv. Pavol
(Rim 5, 5). Preto niet miesta pre beznádej, stagnáciu, zúfalstvo...
Pripomeňme si, že Boh píše rovno aj naše krivé čiary, a ku každodennej realite pristupujme bez pocitu bezmocnosti a pesimizmu.
Každý z nás, nech už má akýkoľvek vzťah k Bohu, by nemal zabúdať na slová talianskeho príslovia: „Možno odvrhnúť všetky kvety,
ale nemožno zabrániť návratu jari.“ Áno. Boh je s nami a denne sa
presviedčajme, akú nádej nám dáva. 
Mons. Ján Bučík
duchovný otec farnosti

Adventná aktivita – Postavme si betlehem
Advent, Adventné obdobie (z lat. adventus, príchod) vymedzujú 4 nedele
pred slávnosťou Narodenia Pána. Je to
obdobie duchovnej prípravy na Vianoce.
Začína sa 1. adventnou nedeľou, teda
nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom, a zároveň je začiatkom cirkevného roka. Končí sa po západe slnka
na Štedrý večer.
Je to čas očakávania. Čakať však neznamená čakať so založenými rukami. Najväčšou
našou starosťou má byť, aby Boh bol v našom srdci, v našom dome, v našej rodine
a živote. Je to skvelá príležitosť venovať viac
Foto: archív OcÚ
času deťom a pritom im priblížiť hĺbku Ježišovho príchodu.
V našej farnosti manželia Kuvikovci (Monika a Libor) pri tejto príležitosti každoročne pripravujú adventnú aktivitu pre deti. Tento
rok jej dali názov Postavme si betlehem. Aktivita sa skladala z dvoch
častí: 1. z MAPY, ktorú tvoril plánik cesty s dvadsiatimi štyrmi zastávkami a rozpisom úloh na 24 dní; 2. z FIGÚROK, ktoré sa osádzali
do betlehema. Cestou po mape mali deti plniť jednotlivé úlohy. Za

splnené úlohy si mohli každý deň vyfarbiť a vystrihnúť jednu figúrku
a potom ju priniesť do kostola a zapichnúť do betlehema. Na konci
Adventného obdobia sme sa všetci tešili zo spoločného diela vytvoreného vďaka usilovným deťom, ktoré sa zapojili do tejto aktivity.
Slávnostné vyhodnotenie bolo 25. 12. 2019, na ktorom náš pán farár
55 detí odmenil sladkosťami. 
Text a foto:Mgr. Erika Ležovičová

Jasličková pobožnosť – O snehuliakovi
Dvadsiaty piaty december – Narodenie Pána, Prvý sviatok vianočný, nazývaný aj Božie narodenie, v zmysle kresťanskej vianočnej tradície má slávnostný charakter. Veriaci v predpoludňajších
hodinách navštevujú bohoslužby, stolovanie v kruhu rodiny je
slávnostné, podávajú sa už aj mäsité jedlá. V tento deň je zvykom
navštevovať sa medzi príbuznými a v jednotlivých farnostiach prebiehajú tzv. jasličkové pobožnosti.
V duchu tejto tradície nebolo to inak ani v našej farnosti Cífer.
Dvadsaťdva detí zo základnej školy, od prváčikov až po šiestakov,
a štyria animátori: Petronela Jankovičová, Rebeka Saganová, Júlia
Pešková a Dominik Sagan sa počas troch týždňov spoločne stretávali
a nacvičovali jasličkovú pobožnosť O snehuliakovi. Príbeh bol o dvoch
snehuliakoch, ktorých postavili deti. V lese spolu so snehuliakmi žili
aj rôzne zvieratká. Každé zvieratko malo nejaký problém, a tak prišlo žiadať snehuliakov o pomoc. Keďže snehuliaci mali veľmi dobré
srdcia, každému ochotne pomohli. Nakoniec im nič nezostalo, rozdali
všetko, čo mali, pretože z lásky sa obetovali a rozpustili pre snežienky, ktoré potrebovali vodu, aby mohli rásť. Celý príbeh sa nám snažil

odovzdať posolstvo o láske a rozdávaní. O tom, že to, čo zo srdca
dávame druhým, je cennejšie ako všetky poklady sveta.
Obsadenie: Mária (snehuliak), Simonka Baranová (snehuliak), Judita (veverička), Veronika (veverička), Matej (vlk), Matúš (vlk), Šimon
(pokračovanie na str. 19)
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(myška), Katka (myška), Eliška (zajko), Ema (dieťa), Kristína (zajko), Danka (krtko), Patrik (krtko),
Lianka (vločka-snežienka), Rebeka (vločka-snežienka), Nikolka (vločka-snežienka), Mirka (dieťa),
Terezka (dieťa), Miška (dieťa).
Podľa potlesku sa predstavenie , O snehuliakovi veľmi páčilo a oslovilo prítomných. Veríme, že nebolo posledné. Už teraz sa tešíme na
ďalšie vystúpenia detí. Fotografie z vystúpenia
nájdete na stránke farského úradu: www.ciferfara.wbl.sk
Nezabúdajme, že vianočné jasličky sú ako živé
evanjelium vystupujúce zo strán Svätého písma.
Hovoria nám o láske Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký blízky je každému
z nás. 
Text a foto: Mgr. Erika Ležovičová

Koledovanie Dobrej noviny
Slovo koleda má viacero významov. Označuje
nielen piesne spievané v období Vianoc, ale aj hovorené či deklamované vinše a želania hojnosti.
Koledou sa nazýva aj obchôdzka spojená so spevom a vinšom.
Dňa 26. 12. 2019, na Druhý sviatok vianočný, na Štefana, sa 18 talentovaných koledníkov z našej obce opäť
zapojilo do 25. ročníka Dobrej noviny, ktorú organizuje
v spolupráci s farnosťami eRKO (Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí). Koledníci koledovali po svätých
omšiach v Cíferi a Páci, v Dome pokojnej staroby v Cíferi a poobede od 14,00 do 18,00 hodiny v rodinách.
Podarilo sa im vykoledovať 2 032 €, čo je doteraz najvyššia vyzbieraná suma. Vyzbieraná suma poputovala
do Turkany v Afrike (na severe Kene) pre ľudí v núdzi.
Peniaze im poslúžia na financovanie základných potrieb, ako je napr. vzdelanie, pitná voda, zdravotnícka
starostlivosť, dodržiavanie ľudských práv a mnohé iné.
Heslom a témou tohtoročného jubilejného 25. ročníka
Dobrej noviny bolo ,,Buďme požehnaním“. Dobrá novina sa za 25 rokov svojej existencie stala požehnaním
vďaka obetavosti, ktorú priniesli koledníci, dobrovoľníci a deti.

Dobrá novina sa snaží prostredníctvom podporovaných projektov
pomáhať ľudom v Afrike, a tak predchádzať extrémnej chudobe
a negatívnemu správaniu, ktoré so sebou prináša chudoba. Poďakovanie patrí všetkým našim koledníkom, ale aj ľudom, ktorí ich
prijali a projekt finančne podporili. 
Text a foto: Mgr. Erika Ležovičová

7. farský
benefičný ples

Štatistika
za rok 2019

Krsty:
spolu 64
chlapci 38
dievčatá 26

Sobáše: 14

Rozdaných sv. prijímaní: 45.000

Pohreby:
spolu 34
muži 15
ženy 19
zaopatrených 20
nezaopatrených 14

Príťažlivý závan elegancie a ladné pohyby na parkete už tradične
v mesiaci január a február patria plesom a bálom.
Deň 1. február 2020 patril 7. farskému benefičnému plesu, ktorý
sa konal v DK Cífer. Slávnostným príhovorom a prípitkom ho otvoril
Mons. Ján Bučík, správca farnosti. Následne 180 prítomných hostí
vyzval do tanca tohtoročný hosť plesu Ján Slezák, muzikálový
herec a spevák. Večer moderoval p. Peter Gross, naša stálica, a do
tanca hrala ľudová hudba Vieska a DJ Pally. Výťažok z farského plesu činil 2 115,- € a bude použitý na pozlátenie svätostánku v našom
farskom Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi.
7. farský ples sa tradične niesol v benefičnom duchu, ale svedčí aj
o tom, že zabávať sa dá aj slušne a zároveň spontánne.
Ďakujeme organizátorom, sponzorom, ako aj všetkým zúčastneným.
Fotografie z plesu nájdete na: www.ciferfara.wbl.sk /zo života
farnosti/ 
Mgr. Erika Ležovičová
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Nahliadnutie do Základnej školy v Cíferi
Najlepšou novinkou pre zdavé deti boli v základnej škole chrípkové prázdniny od utorka 5. 2. 2020 do piatka 7. 2. 2020. Škola takmer
na celý týždeň stíchla od detskej vravy. No okrem tejto správy má
škola aj iné: tesne pred Vianocami úspešne vyšlo druhé číslo školského časopisu Ceruzka a všetky triedy boli nádherne vyzdobené
kreatívnymi vianočnými nápadmi. Súťaž o najkrajšiu „vianočnú”
triedu vyhrala 9.B. Hneď po zimných prázdninách odišli siedmaci
na lyžiarsky výcvik do Vitanovej a zvládli kopce aj lyže na výbornú,
a to dokonca aj v daždi, keďže im jeden deň pršalo. V škole pribudol
ďalší všetkovedko v osobe Ester K., no má výbornú spoločnosť aj

ďalších kolegov všetkovediacich. Polročné vysvedčenia hádam neboli pre mnohých žiakov nepríjemné, hoci čas po dlhých zimných
prázdninách veľmi ukrojil z možnosti na opravu známok pred polrokom. V piatok 14. 2. 2020 valentínsky ples ZRPŠ pri ZŠ ukončil tanečnú
sezónu v Cíferi výbornou hudbou a atmosférou. Deti sa však najviac
tešia z toho, ako im krásne ubieha školský rok hneď po zimných prázdninách – lebo vďaka chrípke preskočili cez pár dní v škole do jarných
prázdnin… Uvidíme, či im oddych prospel a pomôže im lepšie zvládať
všetko, čo je pre ne v škole pripravené! 
Mária Kohutiarová

Stratené a zabudnuté poklady
Zima je obdobím, keď sa život v záhrade sčasti utiahne do semienok
a čaká, kým bude môcť na jar znova explodovať životom. Každý milovník rýpania sa v matke zemi rozmýšľa nad tým, čo bude pestovať
v ďalšej sezóne. Začína si zháňať osivo, semienka, sadbové cibuľky...
Prečíta články o nových vyšľachtených odrodách, ich výhodách, rezistencii a výnosoch. Vybehne do niektorého zo záhradných centier, prejde tie krásne farebné stojany a prispeje na účet niektorej „výrobni“
semienok. Oceňujem prácu šľachtiteľov, lebo sa naozaj snažia priniesť
na trh zaujímavé odrody s bohatými výnosmi. Na úrovni genetiky vedia čarovať s vlastnosťami rastlín a zaručiť ich odolnosť voči rôznym
chorobám či kvalitu plodov. Odvrátenou stránkou šľachtiteľstva je
naša závislosť od producentov semien a osív a strata pôvodných nehybridných krajových druhov plodín a ich rozmanitosti. Častokrát ide
o plodiny po stáročia pestované na našom území. Sú súčasťou nášho
kultúrneho dedičstva rovnako ako umelecké diela, hudba či literatúra.
To, čo ma v poslednom čase zaujalo, sa dá nazvať semenárskou archeológiou. V Európe (a zrejme aj inde vo svete) sa objavujú nadšenci,
ktorí sa venujú zhromažďovaniu starodávnych odrôd kultúrnych plodín, a konečne sa objavujú aj pestovatelia, ktorí obohacujú náš potravinový trh o výrobky z nich. Často sú to potraviny, ktoré nájdete v bio
obchodoch, lebo staré odrody idú ruka v ruke so zdravým životným
štýlom a ekologickým pestovaním v menšom množstve. Za zmienku
stojí napríklad pšenica dvojzrnka, ktorú ľudia pestujú už 7 000 rokov!
Obsahuje lepok úplne iného zloženia ako moderné odrody alebo dokonca špalda a ľudia s lepkovou intoleranciou (pozor, nie s alergiou!)
ju bez problémov môžu konzumovať. A takýchto plodín je viac. S ich
stratou strácame aj nutrične zaujímavé potraviny, na ktoré je náš genóm zvyknutý po stáročia.
Tieto plodiny alebo ich staré odrody sa už nikdy nestanú mainstreamom, ale často sú zaujímavé najmä pre drobných pestovateľov,
záhradkárov a vyznávačov potravinovej „sebestačnosti“.
Ako to bolo voľakedy? Mnohí si to isto pamätáte. Ešte moja babička
si semená dorábala sama. Nechali sme vykvitnúť šalát, špenát, reďkovky a zo všetkého sme zberali semienka, sušili, previevali sme ich
v miernom vetre, aby sa vyčistili. Skladovali sme v pivnici repu, cviklu,
mrkvu, petržlen na výsadbu v druhom roku, aby zakvitli a vytvorili
semená. Vyžadovalo si to pestovateľský fortieľ najmä pri uskladnení dvojročnej zeleniny. Babička presne vedela, kde v pivnici zeleninu
uskladniť, aby mala správnu teplotu a vlhkosť na úspešné prezimovanie. Ako dieťa som v lavóre šliapala suchý hrach alebo fazuľu. Tešila
som sa z rôznych farieb. Bordovo biela cukrová, veľká fialová, hnedá
alebo biela bobovica, biela kríčková na žlté struky, ťahavá kamienková... Dávali sme im naše vlastné mená. Takmer nič sme nekupovali. Mali
sme vlastné osvedčené, adaptované na náš kraj, našu dedinu, priam
na našu záhradu :-). Dlhoročne uchovávané. Keď bolo treba „vymeniť
gény v záhrade“ alebo niekto mal úrodu pekných plodov, vymenilo sa
so susedmi. Neexistovali hybridy F1. Dnes na to spomínam s nostalgiou. Kde sa to podelo? Obdivujeme farebné vrecúška v obchodoch,
máme dokonalú úrodu a takmer žiadne straty, ale na naše vlastné sme

zabudli... Niekedy mám
Zdroj : internet, Gengel
chuť
ísť
poriadne
povymetať babičkinu
komoru, či pod starým
kredencom alebo v kasniach nenájdem ešte
niečo zakotúľané :-).
Našťastie pre nás záhradných nostalgikov
a experimentátorov
existujú jednotlivci alebo dokonca neziskové
organizácie, ktoré sa
Zdroj : internet, Gengel
špecializujú na zbieranie, uchovávanie a distribúciu starých odrôd
zeleniny a ovocia z našej (česko-slovenskej)
oblasti alebo starých
osvedčených a nehybridných odrôd z iných
častí Európy. Spomeniem aspoň tie najbližšie k nám. V Čechách od roku 1998 funguje nezisková organizácia
Gengel, ktorá sústreďuje a zapožičiava staré a krajové odrody najmä
zeleniny a obilnín z Čiech a Slovenska. V Čechách pôsobí aj Marek
Kvapil a jeho Permasemínka. V Rakúsku je to Arche Noah, kde vám
dokonca predajú aj predpestované planty. Na Slovensku zatiaľ chýba
organizácia, ktorá by sa venovala záchrane starých druhov a odrôd
zeleniny, za jednotlivcov spomeniem snáď Hanku Sekulovú, ktorá
v rámci svojich kurzov o prírodných záhradách poskytuje aj semená zaujímavých starodávnych plodín. V Bielych Karpatoch v Bošáci
však máme šikovných ľudí, ktorí sa venujú záchrane starých ovocín.
Občianske združenie Ovocný strom odvádza výnimočnú prácu vo vyhľadávaní, mapovaní, záchrane a množení starých krajových, najmä
vysokokmenných, odrôd jabloní a hrušiek. Títo potulní sadári (ako si
hovoria) organizujú aj sezónne burzy vrúbľov a jesenný/jarný predaj
mladých stromčekov. Rovnakej téme sa venuje aj projekt Bielokarpatský ovocný poklad.
Ak máte chuť skúsiť si dorábanie vlastných nehybridných semienok zeleniny, tu je pár tipov na vďačné odrody: nakladačka Dekan – hádam jediná
nehybridná odroda na trhu, rajčina Stupické poľné skoré – našťastie stále
pomerne obľúbená výnosná nehybridná stará česko-slovenská odroda,
hlávkový šalát Mělnický král máje. Pre milovníkov tekvicových polievok a koláčov odporúčam skúsiť americkú tekvicu Sweet Meat Oregon Homestead.
Je to mohutná rastlina s krásnymi veľkými plodmi sivozelenej farby s kvalitnou oranžovou dužinou vhodnou na čokoľvek. A ak máte veľkú záhradu,
venujte jeden slnečný kút starodávnej vysokej hruške alebo jabloni. Budete
mať doma poklad. 
Ing. arch. Katarína Bacigálová
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Šípky
Ide o plody pomerne nenáročného kríka z čeľade ružovitých.
Vzrásť môže až do trojmetrovej výšky, pričom najčastejšie sa vyskytuje na stráňach, pri cestách i plotoch, na okrajoch lesov a lúk.
Ruža šípová je charakteristická konármi posiatymi ostrým tŕním
a bielym okvetím. Neprehliadnuteľný je skutočný poklad tejto rastliny v podobe šípok. Po odkvitnutí majú oranžovožlté, po dozretí
leskločervené sfarbenie.
Vďaka silnej vitamínovej koncentrácii sú šípky priam predurčené
na liečbu vírusových ochorení – nádchy, chrípky. Pomáhajú eliminovať zápaly a infekcie, tlmia migrény, zvyšujú obranyschopnosť
a celkovú vitalitu organizmu či látkovú výmenu v tele. Pri zlomeninách účinne pôsobia na zrastanie kostí, ovplyvňujú aj optimálnu
zrážanlivosť krvi.
Šípky sú jedným z najlepších zdrojov vitamínu C, čo potvrdil
nejeden výskum či rozbor týchto červených plodov. Okrem céčka
je pod lesklou šupkou ukryté ďalšie spektrum vitamínov (B, E, K),
minerálnych látok a trieslovín.
Na spracovanie sú vhodné šípky zrelé, tvrdé, nepoškodené a očistené od kvetných zvyškov. Poškodené šípky treba vytriediť.
Keď chceme šípky dlhšie skladovať, ideálne je ich sušiť, ale maximálne do teploty 60 °C, v opačnom prípade nastáva prudký úbytok
vitamínových zložiek v plodoch. Usušené šípky je vhodné presypať
do dobre uzavierateľnej nádoby a uskladniť na suchom, chladnom

Foto: archív OcÚ

a vetranom mieste. Po prekročení jednoročného uskladnenia šípky
začnú strácať svoju pôvodnú kvalitu.
Šípkový čaj patrí medzi obľúbené a zdravotne účinné nápoje.
Predpokladom je, aby šípky neboli pridlho vystavené vysokej teplote. Drvené sušené šípky sa spravidla nechávajú namočené v studenej vode približne dve hodiny. Potom sa lúh prehreje a nechá stáť
ďalšiu hodinu. Pred podávaním čaj treba precediť. Intenzívnu chuť
šípkovému čaju dodá med. Ďalšou overenou šípkovou pochúťkou je
džem. Medzi skvelé pochúťky patrí aj šípkový sirup, likér, šípkové
víno, ale o tom neskoršie... 
Peter Krajčovič, predseda ZO SZZ Cífer

Počas zimnej prestávky sa futbalisti ŠK Cífer
1929 poctivo pripravujú
Vo futbalovom klube ŠK Cífer 1929 momentálne prebieha zimná prestávka. Všetky mužstvá sa pripravujú na náročnú jarnú
odvetnú časť svojich súťaží, aby si udržali alebo ešte zlepšili umiestnenie z jesene.
Muži sa počas decembra pripravovali v domácej športovej hale
na Turnaj o pohár predsedu ObFZ Trnava, ktorého sa zúčastnili
najlepšie tímy z futbalovej oblasti v jednotlivých súťažiach.
Odohral sa 11. januára 2020 v trnavskej hale Družba. Po troch
výhrach a jednej tesnej prehre v skupine nastúpili na zápas o 3.
miesto. V ňom premrhali trojgólový náskok a v penaltovom rozstrele ťahali za kratší koniec. Adrián Paštiak sa so 6 gólmi stal
najlepším strelcom turnaja. Od 14. januára 2020 sa pod vedením

trénerskej dvojice Pavol Krchnák a Timotej Tibenský starší pripravujú trikrát týždenne v domácich podmienkach na náročnú
odvetnú časť.
V dňoch 20. – 23. februára 2020 absolvujú herné sústredenie v Radave, odohrajú niekoľko prípravných zápasov a generálkou na prvý
majstrovský zápas bude štvrťfinále Bestrent cupu 8. marca 2020 na
domácom ihrisku. Ku koncu januára zatiaľ nenastali v mužstve žiadne
zmeny.

Foto: archív ŠK Cífer 1929
Dorastenecké mužstvo ŠK Cífer s trénerom A. Lanákom v súťažnom ročníku 2019/2020

(pokračovanie na str. 22)
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Výsledky turnaja O pohár predsedu ObFZ Trnava:
Skupina: Cífer – Modranka 1 : 2 (Kolenič)
Cífer – V. Kostoľany 7 : 2 (Paštiak 3, Kolenič, Juhász,
Kupkovič, Krutý)
Cífer – Zavar 4 : 2 (Kolenič, Krutý, Slabý, Paštiak)
Cífer – Orvište 4 : 2 (Magdolen, Kolenič, Roman, vlastný)
O 3. miesto:
Cífer – Pečeňady 6 : 6 na pokutové kopy 1 : 2
(Krutý 2, Paštiak 2, Orlický, Kolenič)
Prípravné zápasy:
8. 2. 2020 ŠK Cífer – OŠK Pobedín (v Piešťanoch)
22. 2. 2020 ŠK Cífer – FK Komjatice (v Radave)
8. 3. 2020 ŠK Cífer – víťaz B. Kostol – Zeleneč
15. 3. 2020 ŠK Cífer – Slávia Zeleneč

Mládežnícke mužstvá (prípravka, ml. žiaci, st. žiaci, dorast) sa tiež
poctivo pripravujú na jarnú časť svojich súťaží. Zatiaľ v domácej
športovej hale i na štadióne, keď absolvujú dva tréningy týždenne.
Všetky mužstvá absolvovali v januári halové turnaje v trnavskej
hale Družba a vo svojich kategóriách zvíťazili.
Prípravka odohrala niekoľko prípravných zápasov v domácom
prostredí a zúčastnila sa zimnej halovej lige v Tomášove.
Mladší žiaci odohrali 2. ročník zimnej halovej ligy v domácom
prostredí a vo februári absolvujú sústredenie na Skalke pri Kremnici.
Dorastenci popri tréningoch odohrali niekoľko prípravných
zápasov a v marci ich čaká predsezónne sústredenie na Skalke pri
Kremnici.
Mužstvá pristupujú k tréningom s plnou vážnosťou, keďže chcú
na jar potvrdiť prvé miesta z jesene. Starší žiaci chcú postúpiť
vyššie v tabuľke a vyhnúť sa boju o záchranu. 
Výbor ŠK Cífer 1929

Poďakovanie zanietenému trénerovi hádzanej
Ivanovi Kovačocymu
Dlhoročný hádzanársky tréner pán Ivan Kovačocy 1. 1. 2020
ukončil trénerskú činnosť v Cíferi.
Známe sú jeho významné úspechy, ktoré dosiahol v minulosti ako
tréner ženských družstiev, ale i v začiatkoch s cíferskou mládežou.
To je dokumentované v knihe k významnému 70. výročiu založenia
hádzanej v Cíferi .
Výbor a hráči TJ Sokol Cífer tomuto zanietenému trénerovi hádzanej chcú úprimne poďakovať za odvedenú dvadsaťročnú prácu
v Cíferi najmä v mládežníckych kolektívoch TJ. Príkladný bol jeho
prístup k tréningovej činnosti. Známa bola i jeho prísnosť a nároky

na hráčov, ale i na seba, avšak vždy s cieľom pozdvihnúť cíferskú
hádzanú.
Nemožno si nevšimnúť obetavú starostlivosť o zdravie zranených hráčov, za ktorú mu výbor, v mene svojom i hráčov, ďakuje.
Dôkazom toho, že za účinnej pomoci výboru TJ odviedol dobrú
prácu je, že niektorí jeho zverenci hrajú v extraligových družstvách
a ďalší sú na hosťovaní v 1. dorasteneckej lige.
Veríme, že naďalej bude pomáhať a fandiť cíferskej hádzanej. 
Výbor TJ Sokol Cífer

Výsledky žiackych družstiev – hádzaná
Mladší žiaci
Výsledky mladších žiakov zodpovedajú veku družstva, veď iba
3 hráči z družstva vekom dosahujú vek pre ml. hráčov, zostatok
môže hrať za prípravku. Prejavilo sa to i v postavení v tabuľke, posledné miesto so ziskom 1 bodu spomedzi 8 družstiev.
Práca trénera T. Čepca prináša do tohto mladého družstva viditeľné zlepšenie herných a streleckých zručností.
Výsledky:
Cífer – Topoľčany 7 : 28 (2 : 14) góly: Klinko Mi. 5, Klinko Ma., 1
Veverka 1
Trnava – Cífer
27 : 4 (13 : 3) góly: Klinko Mi. 2, Habiňák L, 1,
Ferenčík 1
Cífer – Piešťany
14 : 21 (9:11) góly: Klinko Mi, 6, Habiňák L. 3,
Veverka 2, Nosáľ 1, Ferenčík 2
Cífer – Šaľa A
4 : 28 (2 : 16) góly: Habiňák L. 1, Ferenčík 3
Cífer – Šaľa B
28 : 28 (15 : 15) góly: Klinko Ma. 4, Ulehla 1,
Klinko Mi. 13, Nosáľ 2, Veverka 5, Ferenčík 3
Hlohovec – Cífer 30 : 11 (13 : 6) góly: Klinko Ma. 2, Nosáľ 2,
Veverka 5, Potisk 1, Ferenčík 1
Topoľčany – Cífer 38 : 7 (18 : 5) góly: Ulehla 1, Klinko Mi. 3,
Habiňák L. 1, Veverka 1, Ferenčík 1
Cífer – Trnava
10 : 22 (1 : 11) góly Klinko Mi. 7, Veverka 2,
Ferenčík 1
Koncom februára ukončili jesennú časť dohrávkou v Nových Zámkoch proti družstvám N. Zámky A, B.
Mladšie žiačky
Nie je k dispozícii tabuľka, pretože nie sú odohrané všetky
stretnutia. Podľa predpokladu neskončia horšie ako na 5. mieste z
8 družstiev. Dievčatá, ako nový kolektív, pod vedením mladej trénerky Stanislavy Ošťádalovej sa zoznamujú s realitou opravdivých

stretnutí, ktoré zamenili za doterajšie prípravkárske stretnutia.
Neveria si proti silným súperom, ale postupne sa osmeľujú.
Výsledky:
Cífer – Nitra

11 : 8 (6 : 5) góly: Hrušková 1, Krutá 1, Lopatka 5,
Tučnovičová 3, L. Hurajtová 1
Cífer – Sereď
7 : 16 (3 : 8) góly: Krutá 3, Tučnovičová 4
Modranka – Cífer 8 : 19 (3 : 7) góly: Krutá 5, L. Hurajtová 2,
Lopatka, Tučnovičová 10
Cífer – Piešťany
7 : 16 (3 : 6) góly: Habiňáková 1, Hrušková 3,
Krutá 3
Cífer – D. Streda A 5 : 34 (2 : 16) góly: Tučnovičová 5
D. Streda B – Cífer 30 : 8 (17 : 3) góly: Krutá 2, Lopatka 1,
Tučnovičová 5
Nitra – Cífer
26 : 17 (12 : 10) góly: L. Hurajtová 5, Krutá 4,
Lopatka 1, Tučnovičová 7
Sereď – Cífer
36 : 10 (17 : 4) góly : L. Hurajtová 3, N. Bombálová
1, Hrušková 1, Tučnovičová 5.
Staršie žiačky
Nie je k dispozícii tabuľka (nebolo odohraných viacero stretnutí).
Naše dievčatá odohrali všetky plánované stretnutia a predbežne z
10 družstiev obsadia 5. až 6. miesto.
Výsledky:
Cífer – Hlohovec

14 : 13 (7 : 6) góly: Maláčková 6, Micháleková 1,
Gašperíková 2, Potisková 2, Rakúsová 3

Cífer – Sereď

10 : 23 (6 : 11) góly: Maláčková 2, Micháleková 3,
Gašperíková 1, Rakúsová 1, Usačevova 2,
Potisková 1
Modranka – Cífer 8 : 16 (5 : 8) góly: Maláčková 3, Micháleková 6,
Gašperíková 1
(pokračovanie na str. 23)
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21 : 15 (10 : 8) góly: Maláčková 5, Micháleková 3
Gašperíková 5, Rakúsová 1, Potisková 1
15 : 16 (8 : 4) góly: Maláčková 7, Micháleková 6,
Rakúsová 2
19 : 7 (9 : 1) góly: Maláčková 3, Micháleková 9,
Gašperíková 2, Potisková 2, Rakúsová 2,
Gašparovičová 1
20 : 42 (11 : 23) góly: Maláčková 8, Michaleková 4,
Gašperíková 2, Potisková 3, Rakúsová 3
22 : 23 (12 : 11) góly: Maláčková 6, Micháleková 9,
Gašperíková 1, Potisková 1, Rakúsová 5,
Kovačocyová 1
12 : 32 (2 : 19) góly: Maláčková 3, Micháleková 3,
Gašperíková 1, Rakúsová 4, Usačevová 1
22 : 17 (12 : 11) góly: Maláčková 3, Micháleková 2,
Gašperíková 2, Rakúsová 6, Kovačocyová 2
20 : 10 (11:4) góly: Maláčková 3, Micháleková 2,
Potisková 1, Rakúsová 4

Muži
Muži dohrávali stretnutia jesennej časti s oklieštenou zostavou,
no napriek tomu odohrali veľmi hodnotné stretnutia s napínavým
priebehom.
Výsledky:
Cífer – Malacky 26 : 30 (14 : 15) Veľmi vyrovnané stretnutie napriek
neúčasti hráčov dorastu a Marka Jankoviča, o čom svedčí stav 10
minút pred záverom stretnutia 23 : 25.
Góly: Lovás 6, Popluhár 1, Minárik 1, Mokoš 3, Šramel 14, Plesko 1
Stupava – Cífer 33 : 26 (14 : 15) Najlepší výkon nášho družstva. Celé
stretnutie bolo mimoriadne napínavé, najmä keď v 10. minúte 2.
polčasu bol za stavu 20 : 21 problematicky diskvalifikovaný najlepší
strelec družstva Šramel. Napriek tomu družstvo sa nevzdávalo, veď
10 minút pred záverom bol stav 26:24.
Góly: Lovás 3, Šramel 8, Ma. Jankovič 3, Plesko 1, Šurin 4, Baran 7
Cífer – D. Streda 31 : 25 (12 : 13) Proti húževnatému súperovi sa
nám nedarilo a hrali sme vyrovnanú partiu, až v 2. polčase sme sa
odpútali a bezpečne zvíťazili.
Góly: Lovás 4, Šramel 10, Ma. Jankovič 11, Medový 1, Gbelec 3, Baran 2
Martin – Cífer 33 : 24 (20 : 13) Pre choroby a pracovné povinnosti k
súperovi z hornej časti tabuľky sme išli s veľkými obavami. Nastúpili
sme s 5 dorastencami a 4 mužmi. Obetavým výkonom sme čelili

najsilnejšej zostave súpera (so zahraničnými posilami) a uhrali sme
slušný výsledok.
Góly : Popluhár 8, Gašperík 1, Govedarica 6, Čuperka 1, Plesko 2,
Šurin 3, Baran 3
Cífer - Vajnory 28 : 32 (14 : 15) Po dlhšom čase naše rady posilnil
Patrik Prikryl, ale družstvo nepodalo výkon ako v predchádzajúcich
stretnutiach. Súper predviedol bojovný výkon, mal väčšiu túžbu po
víťazstve. Opieral sa o výborne chytajúcich brankárov, ktorí pochytali veľa vyložených šancí našich hráčov.
Tabuľka po jesennej časti
Názov družstva Zápasy Body

V

R

P

Skóre

1.

Malacky

12

19

8

3

1

344 : 301

2.

Stupava

12

17

8

1

3

369 : 291

3.

Pezinok

12

17

8

1

3

336 : 326

4.

Martin

13

15

7

1

5

347 : 302

5.

Vajnory

13

15

7

1

5

339 : 327

6.

Modra B

12

10

5

0

7

298 : 323

7.

Bratislava

12

9

4

1

7

276 : 308

8.

Cífer

13

8

3

2

8

336 : 370

9.

D. Streda

13

2

1

0

12

304 : 401

Ukončenie základnej časti súťaže bude v mesiaci február a zohrajú sa nasledujúce stretnutia:
1. 2. 2020 Cífer – Modra B o 18.00 hod.
7. 2. 2020 odchádza sa do Bratislavy
8. 2. 2020 družstvo pôjde k súperovi BHA Bratislava
15. 2. 2020 Cífer – Pezinok, sobota prípadne nedeľa; rozhodne sa
dodatočne.
Po uzavretí základnej časti sa odohrajú stretnutia nadstavby. Začína sa 29 .2. 2020. Vylosovanie nadstavby bude podľa umiestnenia
v základnej časti súťaže.
Prípravka chlapci TKZHa
Družstvo pod vedením trénera Mgr. Petra Barona dosiahlo
pokrok vo všetkých herných činnostiach. Chlapci majú záujem o
tréning i turnajové stretnutia.
V jesennej časti absolvovali 4 turnaje, odohrali 20 stretnutí, z
toho 13 vyhrali, 7 prehrali a majú aktívne skóre 265 : 205. Definitívne poradie sa určí po jarnej časti súťaže. 
František Dugovič
Taj. TJ Sokol Cífer

XIV. ročník Memoriálu Tomáša Glosa
V rámci dlhodobej súťaže hádzanárskych
prípravok TKZHa organizuje jednotlivé turnaje striedavo s HK Agro Topoľčany.
V sobotu 14. decembra 2019 sme v rámci
týchto turnajov odohrali aj XIV. ročník Memoriálu Tomáša Glosa. Tento turnaj hrávame na
počesť Tomáša Glosa a v roku 2019 mal mimoriadne vysokú úroveň vzhľadom na účasť
kvalitných súperov, ako boli prípravky HK Agro
Topoľčany, HBC Trnava a MHK Šaľa A, B a C.
TJ Sokol Cífer pri organizácii turnaja spolupracovala so ZŠ Cífer, starostom obce Cífer a MO
Matice slovenskej. Účinne nám pomáhali staršie
žiačky, dorastenci našej TJ, keď pôsobili ako
rozhodcovský zbor. Pomohli aj rodičia niektorých hráčov v ďalších organizačných úlohách
turnaja.
(pokračovanie na str. 24)
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Konečná tabuľka XIV. ročníka MTG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov družstva
MHK Šaľa A
HK Agro Topoľčany
TJ Sokol Cífer
HBC Trnava
HKM Šaľa B
HKM Šaľa C

Z
5
5
5
5
5
5

V
5
3
3
2
1
0

R
0
0
0
0
0
0

P
0
2
2
3
4
5

Skóre
127 : 49
65 : 56
54 : 48
55 : 61
38 : 98
38 : 94

Body
10
6
6
4
2
0

Všetkým touto cestou ďakujeme, avšak osobitne pani Márii Glosovej, ktorá prispela darčekmi pre hráčov.

Na turnaji sa zúčastnila i riaditeľka ZŠ pani Andrea Guľová a svojou prítomnosťou, ale i odovzdaním cien (poháre a diplomy víťazným družstvám na 1. až 3. miestach) zvýšila spoločenskú úroveň
podujatia.
Pri slávnostnom vyhlasovaní všetci hráči (asi 60 detí) boli obdarovaní darčekmi, ktoré symbolizovali blížiace sa Vianoce.
Prípravku TJ Sokol Cífer reprezentovali: Roderik Veverka, Maťo
Nosáľ, Juraj Ferenčík, Maťo Pocisk, Tobiáš Habiňák, Rišo Ulehla, Filip
Tučnovič, Rišo Šiška, Ľubo Tomášek, Krištof Belan, Maxim Michálek,
Miro Ledvenyi. 
Text a foto: Mgr. Peter Baron
tréner prípravky

Servis šachových výsledkov
Prelom starého a nového roka je tradične pre šachistov obdobím
jednodňových turnajov. Už 47. ročník vianočného turnaja sa hral
21. decembra 2019 v Orechovej Potôni. Tento ročník sa konal prvý
raz bez Bélu Lelkeša, zakladateľa a predsedu miestneho šachového
klubu Potônska veža. Z dvojice Cíferčanov sa lepšie darilo Milošovi
Šarmírovi. Ziskom 7 bodov z 11 získal 5. miesto, Dušan Lipták so 7
bodmi skončil 7.
Ďalší tradičný turnaj sa hral v Senici 26. decembra 2019. Zvíťazil
Miroslav Roháček z Bratislavy (9 bodov) pred Martinom Jablonickým (7,5 boda) z Trnavy a Čajkom zo Senice so 6,5 bodmi. Hneď za
nimi na 4. mieste skončil Miloš Šarmír so 6 bodmi. Kavuljak skončil
17. s 5 bodmi a Horňák 22. so 4 bodmi.
Tradičný turnaj cíferských šachistov Memoriál Jána Hrušovského
sa uskutočnil 28. 12. 2019. Po dvojročnej prestávke zvíťazil Dušan
Lipták (14,5 boda) pred svojím bratom Tomášom (13 bodov).Tretí
skončil Pavel Kovačócy s 11,5 bodmi. Hralo 16 hráčov.
Na slovenské pomery veľkolepý turnaj s účasťou 85 hráčov zo
Slovenska a Českej republiky zorganizovali 11. 1. 2020 v Skalici.
Zvíťazil Samir Sahidi z Trnavy so ziskom 8 bodov z 9 partií. Sahidi je
licenčným hráčom cíferského A-družstva v 2. lige. Na druhom mieste s rovnakým počtom bodov skončil veľmajster Pecháč zo Žiliny.
Z Cíferčanov skončil na 15. mieste Šarmír (6 bodov), Štefík bol 52.
(4 body) a Horňák 58. (3 body).
Od posledného čísla cíferských novín pokračovali aj ligové súťaže. Výborne sa darilo A-družstvu v 2. lige.
5. kolo: Cífer – Modra B 4,5 : 3,5 body: Sahidi, Lipták D., Kovačócy
a Puchart 1. Báňas 0,5.
6. kolo: Cífer – Senec 5 : 3 body Lipták D., Kovačócy a Šarmír 1,
Sahidi, Báňas, Čechovič a Bohunický 0,5.
7. kolo: TŠŠ Trnava MŠK Sereď – Cífer 2,5 : 5,5 body Sahidi, Lipták T.,
Lipták D., Kovačócy a Puchart 1, Báňas 0,5.
Po 7 kolách Cíferu patrí druhá priečka, iba bod za vedúcim Slovanom Bratislava E.
Úspešné je aj B-družstvo v 3. lige.
4. kolo: Holíč – Cífer B 3 : 5 body Lipták T., Lipták D., Kovačócy,
Šarmír a Puchart 1, Horňák a I. Zelenský 0,5.

Foto: zdroj internet

5. kolo: Cífer B – CVČ Senica 3 : 5 body Kovačócy 1, Lipták T., Šarmír,
Puchart, Vlkovič 0,5.
6. kolo: D. Streda B – Cífer B 5 : 3 body Kovačócy 1, Puchart,
Vagovský, Štefík a Prigoda 0,5.
7. kolo: Cífer B – Modranka 7,5 : 0,5 body Lipták D. Kovačócy, Šarmír,
Puchart, Horňák, Štefík a Prigoda 1, Vagovský 0,5.
Po 7. kolách je rezerva Cífera 3. a má už istú účasť v budúcom
ročníku.
V 5. lige sa lepšie darí C-CVČ, po 6. kolách je na čele súťaže s 15 bodmi. Rovnaký počet bodov má Hlohovec C. Cífer D je so 6 bodmi 8.
4. kolo: Smolenice – Cífer C 4 : 1 body Horňák a Bohunický P. 0,5.
Cífer D – Modranka seniori 3 : 2 body Vlkovič, Císar a Prigoda 1.
5. kolo: Cífer C-CVČ - D. Streda D 5 : 0 body Horňák, Bohunický
P. Zelenský I., Stanko P. a Zelenský F. 1. Modranka juniori
– Cífer D 5 : 0.
6. kolo: Pečeňady - Cífer C-CVČ 1,5 : 3,5 body Zelenský I., Stanko
M. a Zelenský F. 1, Bohunický P. 0,5. Cífer D – Piešťany
D 2 : 3 body Štefík a Císar 1. 
Miloš Šarmír
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Šport

Cíferské
noviny

DÚHALKA
koncert pre deti

Z Krajiny za Dúhou k Vám
prichádza usmievavá,
zvedavá a odvážna
Dúhalka. Budete sa spolu
smiať, spievať, tancovať a
svet okolo seba spoznávať.
14. 6. 2020 o 17.00 h
v Dome kultúry v Cíferi
Cena vstupenky: 7,- €
Predaj vstupeniek od 4. 5. 2020
u p. Puchoňovej (tel.č.: 0915 899 149) a v papiernictve pri pošte v Cíferi
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Inzercia

Cíferské
noviny
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Cíferské
noviny

Inzercia

Športová komisia OZ v spolupráci s Obcou Cífer
Vás pozýva na vyhlásenie

ŠPORTOVCA ROKA 2019

v nedeľu 29. marca 2020 o 15.00 h
v Dome kultúry v Cíferi.
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Inzercia

Cíferské
noviny

Farma Slezák s. r. o

vezme do dlhodobého prenájmu ornú pôdu
v k. ú. Cífer ( Pác, Jarná, Jablonec), Trnava a okolie.

Minimálna sadzba za

1 ha = 105 eur.
Za prenájom 5 ha a viac
110 - 150 eur.

t. č : 0915 755 834

Ing. Oliver Slezák
M.R Štefánika 18, Cífer 919 43
www.farmaslezak.sk
o.slezak@farmaslezak.sk

5. apríla
5. apríla
2020
2020
o 16:00
o 16:00
h vhKostole
v Kostole
sv.sv.
Michala
Michala
Archanjela
Archanjela
5. apríla 2020 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Otvárací
Otvárací
koncert
koncert
XXXV.
XXXV.
Cíferskej
Cíferskej
hudobnej
hudobnej
jari
jari
Otvárací
koncert
XXXV.
Cíferskej
hudobnej
jari
Miešaný
Miešaný
spevácky
spevácky
zbor
zbor
TECHNIK
TECHNIK
AKADEMIK
AKADEMIK
Miešaný
spevácky
TECHNIK AKADEMIK
Pavol
Pavol
Procházka
Procházka
– dirigent
– zbor
dirigent
Pavol Procházka – dirigent

o 16:00
o 16:00
h vhKostole
v Kostole
sv.sv.
Michala
Michala
Archanjela
Archanjela
19.19.
apríla
apríla
2020
2020
19. apríla 2020 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Danubius
Danubius
Octet
Octet
Singers
Singers
Danubius
Singers
Daniel
Daniel
Simandl
Simandl
–Octet
dirigent,
– dirigent,
Martin
Martin
Bako
Bako
– organ
– organ
Daniel Simandl – dirigent, Martin Bako – organ

10.10.
mája
mája
2020
2020
o 16:00
o 16:00
h vhKostole
v Kostole
sv.sv.
Michala
Michala
Archanjela
Archanjela
10. mája 2020 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Organový
Organový
koncert
koncert
Organový
František
František
Beer
Beer
– koncert
organ
– organ

Beer
– organ
80.František
80.
výročie
výročie
posviacky
posviacky
cíferského
cíferského
organa
organa
80. výročie posviacky cíferského organa

o 16:00
o 16:00
h vhDome
v Dome
kultúry
kultúry
v Cíferi
v Cíferi
17.17.
mája
mája
2020
2020
17. mája 2020 o 16:00 h v Dome kultúry v Cíferi

Komorný
Komorný
koncert
koncert
Komorný
koncert
Milan
Milan
Paľa
Paľa
– husle,
– husle,
Ladislav
Ladislav
Fančovič
Fančovič
– klavír
– klavír

Milan
Paľa
husle,zdrojov
Ladislav
Fančovič
–Fond
klavír
Podujatie
Podujatie
z verejných
z –verejných
zdrojov
podporil
podporil
Fond
na na
podporu
podporu
umenia.
umenia.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

31.31.
mája
mája
2020
2020
o 16:00
o 16:00
h vhKostole
v Kostole
sv.sv.
Michala
Michala
Archanjela
Archanjela
31. mája 2020 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Záverečný
Záverečný
koncert
koncert
XXXV.
XXXV.
Cíferskej
Cíferskej
hudobnej
hudobnej
jari
jari
Záverečný
koncert
XXXV.
Štátny
Štátny
komorný
komorný
orchester
orchester
Žilina
Žilina Cíferskej hudobnej jari

Štátny
komorný
Leoš
Leoš
Svárovský
Svárovský
– dirigent
–orchester
dirigent Žilina
Leoš Svárovský – dirigent

Vstupné
Vstupné
nana
všetky
všetky
koncerty
koncerty
je dobrovoľné.
je dobrovoľné.
Vstupné na všetky koncerty je dobrovoľné.
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