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Vážení spoluobčania,
začíname nový rok a s ním prichádzajú pre obec
nové výzvy a projekty. Už sme informovali o tom, že
v oblasti infraštruktúry nás v najbližšom roku čaká výstavba dvoch etáp cyklochodníkov, vodovodu do Jarnej a protipovodňových opatrení. Všetky štyri stavby
majú stavebné povolenia, zazmluvnené financovanie
a momentálne beží ich administratívna príprava – predovšetkým verejné obstarávania, zmluvy s dodávateľmi, komunikácia s riadiacimi eurofondovými orgánmi,
odovzdávanie stavenísk či príprava pred samotnými
stavbami – v spolupráci so správcami dotknutých sietí
či komunikácií. Všetky prípravy okrem obstarávania
stavby protipovodňových opatrení sa vyvíjajú dobre,
pri rekonštrukcii suchého potoka je stále otvorený
výber dodávateľa a preto je dnes ťažko predvídať začiatok realizácie. Ostatné tri stavby by sa mali začať
aj ukončiť v roku 2019. Popri tom sa chystáme aj na
menšie stavby – rozšírenie kamerového systému, rozšírenie kanalizácie v Jarnej, pokračovanie chodníka do
Jarnej či iné. Zároveň sa začala výstavba dvoch nových
tried v podkroví malej telocvične a búranie starej športovej haly. Tento rok by mal byť zaujímavý aj čo sa týka
odpadového hospodárstva a parkovania v obci, o pripravovaných zmenách budeme vopred informovať.
V kultúrno-spoločenskej sfére bude rok 2019 tiež
pestrý. Bol vyhlásený obecným zastupiteľstvom za rok
Jozefa Bernadiča, čím si obec pripomenie jedného zo
svojich najvýznamnejších kultúrnych dejateľov 20. storočia. Mala by sa začať aj rekonštrukcia budovy starej
lekárne na budúce obecné múzeum. Tradičné kultúrne
podujatia znovu doplní séria zaujímavých koncertov
a divadiel a športový život obohatia oslavy 90. výročia
vzniku futbalového klubu. Aj Cíferské noviny čoskoro
oslávia výročie – svoje prvé narodeniny. Po roku možno skonštatovať, že si už našli svojich čitateľov a stali
sa dôstojným nástupcom Cíferpressu. Postupne sa
ustálila ich grafická podoba a obsahová štruktúra,
stabilizoval sa okruh prispievateľov. Našim cieľom je
postupne ich vylepšovať po obsahovej stránke a dodržiavať pravidelné termíny vychádzania. Redakčná
rada sa zhodla na dvojmesačnom cykle vždy k 15.
dňu v mesiaci. Zmyslom vydávania obecných novín je
informovanie obyvateľov o dianí v obci v najrôznejších
oblastiach ale aj osveta a prinášanie popularizačných
článkov o histórii, kultúrnych tradíciách obce, ekológii
či iných témach. Mali by byť aj priestorom na výmenu
názorov a prinášanie podnetov, preto je redakcia od
začiatku otvorená aj uverejňovaniu príspevkov od
vás, čitateľov. Vážení spoluobčania, verím, že rok 2019
bude pre obec bohatý na investičné projekty a kultúrne podujatia, a rovnako bude dobrým rokom pre každého z vás a pre vaše rodiny. 
Maroš Sagan,
starosta obce
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Podnety a pripomienky komisií pri OZ
pre najbližšie obdobie
V januári sa prvýkrát zišli komisie zriadené obecným zastupiteľstvom. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, no sú poradnými orgánmi, ktoré môžu predkladať návrhy zastupiteľstvu. Členmi komisie sú väčšinou obyvatelia obce, ktorí majú
záujem prispieť k utváraniu rozhodnutí obce a pravidelne venovať zasadnutiam čas. Okrem najaktuálnejších tém sa na nich
hovorilo aj o plánoch obce na najbližšie roky v daných oblastiach.

Dňa 16.1. sa zišla Komisia Školstva a mládeže s predsedom
Pavlom Saganom. Medzi najaktuálnejšie témy v školstve patrí
zvýšenie počtu tried v základnej škole. V najbližších školských
rokoch sa bude zvyšovať celkový počet tried v ZŠ, momentálne však už v budove samotnej nie sú voľné učebne. Obec má
pripravený projekt prístavby k športovej hale, v ktorej majú
byť okrem šatní a sociálnych zariadení slúžiacich hale aj 4 nové
učebne. Túto stavbu však nie je reálne postaviť bez podpory
ministerstva školstva, ktorá zatiaľ nie je prisľúbená. Preto má
ako alternatívu obec pripravenú výstavbu dvoch tried v podkroví malej telocvične a v ďalších rokoch v prípade potreby
kontajnerovú prístavbu k budove ZŠ. Kapacita materskej školy
je dnes primeraná, v budúcich rokoch by mala vzniknúť malá
materská škola v Páci, ktorej hrubú stavbu sa zaviazal vybudovať investor do novej obytnej zóny. Základná umelecká škola
nedisponuje vlastnými priestormi, ale zdieľa ich so ZŠ. Obec
má pripravený projekt, ktorý už získal stavebné povolenie, na
prestavbu bývalej Orlovne – kina Maják na budovu ZUŠ. Tento
zatiaľ nie je prioritný, bude sa realizovať iba za predpokladu
získania financií. Medzi ďalšími otvorenými otázkami bola
téma spájania školských inštitúcií, ktoré je bežné napríklad
v trnavských školách. V najbližších mesiacoch sa spraví analýza
výhod/nevýhod spojenia ZŠ a MŠ do jednej školy. Poslednou témou bolo poskytovanie tzv. „obedov zadarmo“ pre deti ZŠ od 1.
9. 2019. Ak zákon naozaj vstúpi do platnosti, bude pre školskú
kuchyňu problém zvládnuť prípadný zvýšený počet stravníkov,
a to tak z kapacitných, ako aj personálnych dôvodov. Určite
bude nevyhnutné zvýšiť cenu réžie, z ktorej sa majú financovať materiálne potreby jedálne, to znamená, že aj keď nákup
stravy bude hradený štátom, zvýšená réžia vykompenzuje túto
zľavu a obedy nebudú „zadarmo“.
Dňa 31.1. sa zišla Sociálna komisia, predsedníčkou ktorej je
Mária Olšová. V úvode starosta spravil prehľad doterajších
aktivít obce v tejto oblasti. Pozostávali najmä z drobných výpomocí rodinám v núdzi, zákonnej výpomoci žiakom zo sociálne
slabších rodín formou odpustenia rôznych poplatkov v školách;
spoluprácou s ÚPSVaR pri riešení problémových rodín, záškoláctva a podobne; vo výstavbe a prevádzkovaní nájomného
bytového domu; zriadenia školského autobusu či z rozvozu
obedov dôchodcom. V diskusii sa objavili aj návrhy na doplnenie
týchto existujúcich služieb o ďalšie. Jednou z nich by mohlo byť
sociálne poradenstvo, ktoré by malo fungovať podobne ako
obecný právnik. Rovnako by obec mohla poskytovať rodinám
či jednotlivcom v núdzi personálnu podporu pri vybavovaní
náročnejších administratívnych úkonov. Jedným z návrhov zo
strany dôchodcov je aj zriadenie služby „sociálny taxík“, ktorý
by za prijateľný poplatok rozvážal v doobedných hodinách dôchodcov alebo invalidov v rámci Cífera a umožnil by tak málo
mobilným občanom jednoduchšiu návštevu lekára či pošty.
Ďalej sa komisia venovala problematike predĺženia nájomných
vzťahov s nájomcami v sociálnom bytovom dome na Trnavskej
ulici, či problémom spojeným s Domom na polceste pre rodiny
v kríze v m.č. Jarná.
Dňa 23.1. zasadala Kultúrna komisia pod vedením Adriany
Krupovej. Komisia sa v úvode venovala roku Jozefa Bernadiča

a kultúrnym podujatiam s ním spojeným, a to za prítomnosti p.
Kotlárikovej – zástupkyne rodiny Jozefa Bernadiča. V ďalšom
bode komisia sumarizovala dianie v oblasti kultúry v predchádzajúcom roku, ktoré hodnotila pozitívne aj vďaka novým
podujatiam zaradeným do kalendára. Patrili medzi ne viaceré
koncerty populárnych interpretov, ples mladých či folklórne
popoludnie. V týchto či podobných akciách komisia odporúča
pokračovať a zároveň doplniť kultúrny rok o ďalšie podujatie
pre deti, ktorým by mohol byť obecný deň detí. Okrem tradičných podujatí kultúrneho roka je pravdepodobné, že v roku
2019 v Cíferi uvidíme aj niektoré zo skupín ako Fragile, La Gioia,
Horkýže slíže, R. Opatovský so Simou Martausovou, Kollárovci,
Duchoňovci či Lujziana. Z dlhodobých projektov majú kultúrna
komisia a obecný úrad pred sebou reedíciu Monografie Cífer
a vybudovanie stálej expozície múzea v nových priestoroch.
Ďalšou komisiou, ktorá sa zišla bola nová Komisia životného
prostredia, zriadená obecným zastupiteľstvom po prvýkrát.
Predsedá jej Tomáš Bacigál, zasadnutie sa uskutočnilo 24.1.2019.
V úvode sa predstavili hlavné témy v tejto oblasti na najbližšie
roky. Sú nimi odpadové hospodárstvo, ochrana a zveľaďovanie
prírody a krajiny v našich katastroch, problémy s ochranou životného prostredia ako drobnými skládkami odpadu, znečisťovaniu ovzdušia či vôd. Ako podporný dokument k týmto cieľom
bude slúžiť dokument MÚSES – miestny územný systém ekologickej stability, ktorý obec spracuje v najbližších rokoch a ktorý
bude záväznou súčasťou územného plánu obce. V odpadovom
hospodárstve chce obec postupne zavádzať zmeny smerujúce
k znižovaniu množstva zmesového odpadu a zvyšovaniu separácie. Jedným z krokov bude zavedenie evidencie množstva
komunálneho odpadu pred vývozom a následná fakturácia domácnostiam na základe reálneho množstva odpadu vyprodukovaného domácnosťou. Cieľom je vylúčiť separovateľný odpad
z komunálneho odpadu. Pri ochrane prírody je potrebné zladiť
záujmy viacerých záujmových skupín – poľovníkov, psíčkarov,
turistov a vytvoriť určitý systém užívania krajiny. Hovorilo sa
aj o výsadbe zelene v intraviláne aj extraviláne, chodníku popri
Gidre a komunitnej záhrade v bývalom areáli chovateľov. Z aktuálnych problémov sa diskutovalo najmä o ochrane spodných
vôd v IBV Mlynská, kde starosta oboznámil prítomných o otvorenom konaní na Okresnom úrade, odbore životného prostredia – štátnej vodnej správe ohľadom zmeny stavby dažďovej
kanalizácie v novej obytnej zóne za Mlynskou ulicou. Zmena
spočíva vo vybudovaní vsakovacích studní namiesto pôvodne
navrhovaných vsakovacích blokov. Prítomní sa zhodli, že je
možné, že takáto zmena by mohla spôsobiť ohrozenie kvality
vôd prvého podzemného horizontu. Obec, ako aj niektorí obyvatelia okolitých domov podali námietky, obec dala spracovať aj
hydrogeologický posudok ako podporný dokument k námietke.
V konaní na štátnej vodnej správe by sa malo rozhodnúť, ako
odstrániť riziko znečistenia spodných vôd.
V ďalšom čísle novín prinesieme informácie aj zo zasadnutí ďalších dvoch komisií – Stavebnej komisie a Športovej komisie. 
Spracovali Maroš Sagan
a zapisovatelia komisií
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Novinky z obecného úradu
 Od 1.1.2019 sa rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce
Cífer obec Cífer stala sídelnou obcou Spoločného obecného úradu. Spoločný obecný úrad má v kompetencii stavebné konania
a niektoré konania v oblasti životného prostredia a sociálnych
vecí pre 42 obcí trnavského okresu. Túto agendu pomáha jednotlivým obciam riešiť od roku 2004. Na obecnom úrade v Cíferi bude
mať na starosti administratívu SOÚ – personalistiku, poplatky,
fakturácie atď., pani Svetlana Szudová. Všetky náklady spojené
s SOÚ – mzdy, energie, softvér atď. má obec uhradené z poplatkov jednotlivých členských obcí, zároveň si obec vyúčtuje 5000 €
ročne ako nájomné.
 Od začiatku roku 2019 je na obecnom úrade v Cíferi vytvorená
pozícia vedúceho úradu, ktorý má v kompetencii tak riadiace úlohy
na úrade, ako aj agendy odpadového hospodárstva a verejného
obstarávania a riadenie niektorých investičných projektov. Na podobne veľkých úradoch ako je náš OÚ je bežná pozícia prednostu/
vedúceho úradu, o jej zriadení sa uvažovalo už viackrát. S počtom
investičných projektov, ktoré sa budú v najbližších rokoch realizo-

vať, so stále rastúcou náročnosťou administratívnych úloh prenesených štátom na obce a s množstvom práce, ktoré nás čaká na
zlepšení systému narábania s odpadmi sa stalo vytvorenie tohto
postu nevyhnutnosťou. Obsadil ho Ing. Vladimír Púčik, ktorý získal
bohatú prax v riadení v samospráve počas 28 rokov strávených na
poste starostu obce Ružindol.

 Obecná spoločnosť Služby Cífer s.r.o. zakúpila úžitkový automobil s pracovnou plošinou so zdvihom do výšky 17m. Vzhľadom na
množstvo prác vo výškach, ktoré sa každoročne v obci vykonávajú
si takéto vozidlo na seba v obci zarobí. Samozrejme Služby Cífer
s.r.o. budú ponúkať aj prenájom auta so šoférom vrátane niektorých služieb s ním spojených. Hodinový prenájom auta by mal stáť
25€/1hod bez DPH.
 Obecný právnik bude v rámci bezplatného právneho poradenstva
k dispozícii na obecnom úrade dňa 14.2.2019 o 16.00. Záujemcovia
o jeho služby sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u p. Pinkasovej
alebo mailom na cifer@cifer.sk. 

Demografický vývoj v obci k 1. januáru 2019
Najväčšou obcou Trnavského okresu naďalej ostáva Cífer.
 Podľa štatistických údajov z obecnej matriky žilo k 1. januáru
2019 na jeho území (spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná) 4 370
obyvateľov, z toho 2 088 mužov a 2 282 žien.
 Samostatný Cífer mal 3 805 obyvateľov
(1 806 mužov a 1 999 žien),
miestna časť Pác 366 (183 mužov a 183 žien)
a miestna časť Jarná 199 (99 mužov a 100 žien).

V priebehu kalendárneho roka 2018 sa v našej obci narodilo 38 detí
(17 chlapcov a 21 dievčat), v tom istom období
zomrelo 42 obyvateľov (26 mužov a 16 žien).
 V priebehu kalendárneho roka 2018 sa prisťahovalo 142 občanov
(62 mužov a 80 žien) a odsťahovalo 78 občanov (38 mužov a 40
žien).
 V roku 2018 sa v obci Cífer zosobášilo 18 manželských párov
-DDa mimo Cífera sa zosobášilo 20 manželských párov. 

Kultúrno-spoločenská retrospektíva
 15. 12. 2018 nás hneď ráno čakalo radostné prekvapenie, ktoré sme v Cíferi, počas vianočných trhov už dlho
nemali – snehová prikrývka. Navodila zimnú atmosféru
a spolu s vianočnými koledami, s veselým programom
a bohatým remeselným trhom v nás zanechala nezabudnuteľné spomienky. Sprievodným programom bola už
tradičná výstava vianočných betlehemov a vianočných
symbolov. Pre deti pripravila cíferská mládež opäť vianočné dielničky, kde si naše ratolesti vyrobili ozdoby.

Foto: Timotej Puchoň

 Z 31. 12. 2018 na 1. 1. 2019 sme na námestí pred
domom kultúry v Cíferi privítali Nový rok veľkolepým
obecným ohňostrojom a slávnostným prípitom so starostom našej obce.
 Ako dopadol Novoročný beh Cíferčanov 1. januára
a všetko o Trojkráľovom koncerte, ktorý sa konal dňa 6.
januára, sa dozviete na ďalších stranách tohto čísla novín.
 19. január patril Farskému benefičnému plesu. Aj
tento rok bola pekná účasť farníkov, skvelý program s hosťom
večera - slovenskou speváčkou Katkou Koščovou a s už známou
cíferskou kapelou Lux. Ako dobre sa hostia plesu bavili, či sa tancovalo, aké bolo jedlo a v akých farbách bola výzdoba plesu, to si
môžete pozrieť vo fotogalérii na webstránke farnosti Cífer: http:
//www.ciferfara.wbl.sk/Zo-zivota-farnosti.html .
 26. januára sa v Cíferi konal už XVIII. Obecný ples v spolupráci
so Základnou umeleckou školou. Tento ročník plesu nás potešil

veľkou účasťou hostí. Na privítanie hrala živá ľudová hudba Vieska
z Vištuku. V úvode programu nás tancom potešili deti so ZUŠ, ako
i profitanečníci štandardnými i ohnivými latino tancami. Do tanca
hrala energizujúca kapela učiteľov ZUŠ a výborný DJ ERNI. Spoločný country tanec, rozveselil určite každého. Vynikajúce jedlo
a bohatý bufet mal na starosti šéfkuchár Peter Masaryk z obecnej
spoločnosti Služby Cífer s.r.o. Fotky z plesu nájdete vo fotogalérii
webstránky obce Cífer na www.cifer.sk. 
-MH-
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Kalendár podujatí
V MESIACOCH FEBRUÁR – MÁJ 2019
16. február

Ples ZRPŠ

ZRPŠ pri ZŠ

DK v Cíferi

16. február

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

Obecný úrad, farský úrad

DK v Cíferi

23. február

27. ročník výstavy vín

ZO SZ záhradkárov

DK v Cíferi

25. február – 1. marec

Jarné prázdniny (Trnavský
kraj)

03. marec

Pochovávanie basy

OZ Cziffer

DK v Cíferi

03. marec

Fašiangový sprievod
po Cíferi

Folklórna skupina Cífer

05. marec

Popolcová streda

10. marec

MDŽ v m. č. Pác

OZ Pácan

DK Pác

23. marec

Športovec roka

Športová komisia pri OZ

DK v Cíferi

01. apríl

Stretnutie pri výšivke 19.00
hod. (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

06. apríl

Deň Zeme v Cíferi

Obecný úrad

DK v Cíferi

08. apríl

Stretnutie pri výšivke 19.00
hod. (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

13. apríl – 14. apríl

Výstava veľkonočných
symbolov

MO MS

DK v Cíferi

14. apríl

Podeľme sa – pôstna
polievka (Kvetná nedeľa)

Farský úrad

14. apríl

Otvárací koncert XXXIV. CHJ

SPH, OÚ, FÚ

19. apríl

Krížová cesta ulicami obce

Farský úrad

27. apríl

Posedenie pri víne

ZO SZZ

Obecná pivnica

28. apríl

Koncert XXXIV. CHJ

SPH, OÚ

DK v Cíferi

05. máj

Detské rybárske preteky

Zväz rybárov

Rybník Cífer

05. máj

Koncert XXXIV. CHJ

SPH, FÚ, OÚ

Kostol sv. Michala Archanjela

08. máj

Kladenie vencov k pomníku
padlých v II. svetovej vojne

OÚ

12. máj

Deň rodiny + Deň matiek
v Cíferi

OÚ, farský úrad

Farská záhrada

13. máj

Stretnutie pri výšivke 19.00
hod. (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK Cífer

18. máj

Noc múzeí a galérií

Obecné múzeum, OÚ

19. máj

Hodová svätá omša v Kaplnke
sv. Jána Nepomuckého

Farský úrad

19. máj

Koncert XXXIV. CHJ

SPH, farský úrad, OÚ

Kostol sv. Michala Archanjela

24. máj – 25. máj

Otvorené pivnice na sv.
Urbana

ZO SZZ

Obecná pivnica

26. máj

Prvé sväté prijímanie

Farský úrad

Kostol sv. Michala Archanjela

26. máj

Záverečný koncert XXXIV. CHJ

SPH, farský úrad, OÚ

Kostol sv. Michala Archanjela

28. máj

Požehnanie ozimín pri kríži
na Výhone

Farský úrad

Kostol sv. Michala Archanjela

5

Cíferské
noviny

Aktuality

Svätojánske požehnanie
mladých vín

Smútočná spomienka
Dňa 2. februára 2019 sme si
pripomenuli 50. výročie smrti
môjho otca Vendelína Kollára
a 12. apríla uplynie 31 rokov
od smrti mojej mamy Rozálie
Kollárovej rod. Luníčkovej.
S úctou a láskou na nich
spomínajú dcéra Magda
s rodinou.

Za účasti 26 vinárov z Cífera a okolia sa 28. 12. 2018 v malej
zasadačke KD v Cíferi v spolupráci so ZO SZZ v Cíferi a Obecným úradom v Cíferi uskutočnilo svätojánske požehnanie
mladých vín.
Foto: archív ZO SZZ v Cíferi

Kriste, Bože, daj nám
s blaženými raja
obdivovať krásu tvojho obličaja.
Ty, náš nesmierny zdroj čistej blaženosti,
ktorá klíči v čase, zreje vo večnosti.
Predseda ZO SZZ v Cíferi Peter Krajčovič privítal prítomných hostí, pána farára Mons. Jána Bučíka, zástupcov obce, iných združení,
sponzorov a dámy, ktoré sa svojimi dobrotami prezentovali na výstave ovocia, zeleniny a kvetov.

Smútočná spomienka
S láskou spomíname na nášho
manžela, otca, dedka, pradedka
Jozefa Císara,
ktorý odišiel nečakane v Pánovi
dňa 5.12.2018 vo veku 92 rokov.
Smútiaca rodina.

Foto: archív ZO SZZ v Cíferi

Pamätný dub zasadený
pri príležitosti
100. výročia vzniku ČSR
Dňa 6. 12. 2018 sa v Cíferi konala
milá slávnosť. Občania Cífera si nezabudli uctiť pamiatku 100. výročia
vzniku Československa, ku ktorému
oficiálne došlo 28. októbra 1918. Slovenská republika si túto udalosť pripomína ako pamätný deň. V Českej
republike je 28. október, deň vzniku
samostatného
československého
štátu, štátnym sviatkom podľa zákona z roku 2000. Prvým prezidentom
samostatného Československa sa
stal Tomáš Garrigue Masaryk.
Cíferčania sa spomienkovej udalosti
zhostili originálnym spôsobom. V zastúpení bratského českého národa
pozvali tú najkompetentnejšiu osobu
– pána Františka Kroutila, starostu
spriatelenej obce Telnice u Brna, ktorý s úctou prijal pozvanie na túto milú
oslavu vzniku samostatnej ČSR.
Samotný akt sa začal slávnostnými
fanfárami v podaní členov dychovej hudby Cíferčanka pod vedením
jej umeleckého vedúceho pána Štefana Granca. Potom obaja starostovia predniesli svoje príhovory a pred budovou Domu kultúry v Cíferi
spoločne zasadili pamätný dub, ktorý je symbolom spoločnej štátnosti
bratských národov Čechov a Slovákov. Na slávnosti sa zúčastnil aj správca cíferskej farnosti Mons. Ján Bučík, ktorý pamätný dub požehnal.
Na samotnej udalosti sa zúčastnilo niekoľko Cíferčanov, hlavne
z radov občianskych združení. Oslava sa niesla v duchu vzájomného
priateľského stretnutia a bola zakončená slávnostným prípitkom. 
Text a foto: Oto Šmičko

Celkovo 44 vzoriek mladých vín požehnal pán farár Mons. Ján
Bučík. Po požehnaní nasledovalo občerstvenie v podobe švédskych
stolov a degustácia, na ktorej si hostia pochutili na mladom vínku.
Na tejto vydarenej akcii sa zúčastnilo 64 hostí. 
Výbor ZO SZZ v Cíferi

Novoročný beh
Cíferčanov 2019
Pár hodín po uvítaní nového roka sme v utorok 1. januára
2019 mohli zažiť tradičný Novoročný beh Cíferčanov. Je to
prvé podujatie v roku a určite dobre padlo všetkým priaznivcom športu, športovcom i tým, ktorí si do nového roka dali
záväzok vylepšiť si kondíciu. Bežalo sa v piatich kategóriách
s primeranou dĺžkou trasy, vhodnou aj pre začiatočníkov.
Bežecké výsledky:
ŠKÔLKARI
•1. miesto - Adam Fulier
•2. miesto - Paulína Habiňáková
•3. miesto - Maxim Michálek

Foto: archív OcÚ v Cíferi

STUPEŇ, 900 m, DIEVČATÁ
•1. miesto - Eliška Némethová
•2. miesto - Mária Saganová
•3. miesto - Adriana Záhradná
STUPEŇ, 900 m, CHLAPCI
•1. miesto - Timotej Chalupka
•2. miesto - Timotej Tibenský
•3. miesto - Tomáš Koltner
(pokračovanie na str. 6)
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STUPEŇ, 1800 m, DIEVČATÁ
•1. miesto - Sofia Usačovova
•2. miesto - Simona Maláčková
•3. miesto - Elizabeth Bednárová

ŽENY, 2600 m
•1. miesto - Viktória Aufrichtová
•2. miesto - Dominika Baranová
•3. miesto - Veronika Kohl

STUPEŇ, 1800 m, CHLAPCI
•1. miesto - Dávid Masarovič
•2. miesto - Lukáš Susedka
•3. miesto - Andrej Maláček

MUŽI, 5200 m
•1. miesto - Adam Herceg
•2. miesto - Peter Radič
•3. miesto - Teo Kiss

Cíferské
noviny

Foto: archív OcÚ v Cíferi

Ďakujeme všetkým bežcom
za účasť a srdečne gratulujeme tým, ktorým sa podarilo
získať zlatú, striebornú či
bronzovú medailu. Gratulácia
však patrí všetkým, ktorí po
novoročnej oslave prišli a zabehli svoju trasu.

Foto: archív OcÚ v Cíferi

Víťazi okrem medailí získali
i atraktívne ceny, no predovšetkým ich hrial dobrý pocit
z toho, že niečo spravili pre
svoje zdravie. Veríme, že v ďalších rokoch budú počet bežcov
i organizačná úroveň podujatia
naďalej rásť.

Foto: archív OcÚ v Cíferi

Foto: archív OcÚ v Cíferi

Vďaka pozitívnym ohlasom a zaujímavým podnetom sa môžete
už teraz tešiť na budúci ročník novoročného behu. Toto športové

podujatie môžeme vyhodnotiť na výbornú, keďže bežať prišlo 68
súťažiacich, z toho 27 detí, 14 žien, 27 mužov. 

Pýtali sme sa poslancov...
Obec Cífer má nové obecné zastupiteľstvo, ktoré má za sebou už dve zasadnutia. Boli sme zvedaví, ako poslanci – starí aj
noví – vidia svoje úlohy a ako vedia odprezentovať potreby a zmeny v obci. Niekoľkým z nich sme položili pár otázok:

Odpovedá Mgr.Jana Bachratá:

 Obec Cífer dosť rapídne zvýšila poplatok za odvoz smetí.
Nebude to pre ľudí náročné vzhľadom na avizované plošné
zvýšenie cien vody, elektriny a plynu?

- Obec si je vedomá, že každé zvyšovanie poplatkov, ktoré sa
dotkne jej obyvateľov, je veľmi citlivá záležitosť, a preto k nemu
pristupuje len v nevyhnutných prípadoch. Dôvodom nárastu po(pokračovanie na str. 7)
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platku za komunálny odpad je fakt, že obci sa zo strany spoločnosti
zvážajúcej a ukladajúcej komunálny odpad zásadne zvyšujú platby za ukladanie komunálneho odpadu na skládku. Pokiaľ by obec
nepristúpila k zvýšeniu tohto poplatku aj pre občanov, musela
by na odpadové hospodárstvo doplácať z obecného rozpočtu, čo
neumožňuje zákon a zároveň by iné projekty, respektíve aktivity
v obci z toho dôvodu utrpeli.
 Ako môže a chce obec motivovať ľudí, aby viac separovali
odpad a tým znížili aj sebe náklady na poplatky za odvoz
smetí? Ako odmení tých, ktorí poctivo separujú a takým
spôsobom odľahčujú životné prostredie?
- Obec vytvára podmienky na separáciu na zbernom dvore, ako aj pomocou jednotlivých kontajnerov umiestnených v obci. Vždy je však
priestor pre zlepšovanie. Najspravodlivejšie, samozrejme, by bolo
zohľadniť v poplatku množstvo vyvezeného komunálneho odpadu
za jednotlivú domácnosť. Konkrétne motivačné nástroje na separáciu odpadu sú otázkou rokovania a dohody so spoločnosťou, ktorá
komunálny odpad zváža a skládkuje. V priebehu najbližšieho obdobia
určite budú predmetom diskusie aj v obecnom zastupiteľstve.

Odpovedá Adriana Krupová, predsedníčka kultúrnej komisie:

 Čo vnímate, že v Cíferi v oblasti kultúry je dobré a treba to
ponechať? Čo pred nami stojí ako výzva?
- Ako dobré vnímam, že v našej obci je bohatý kultúrny život
vychádzajúci z tradícií a založený na tvorivých a činorodých osobnostiach, ktoré si každý rok pripomíname. Aj rok 2019 je venovaný
takejto osobnosti – pánovi Jozefovi Bernadičovi pri príležitosti 30.
výročia jeho úmrtia.
Kalendár podujatí organizovaných obcou i spolkami a združeniami ponúka široké spektrum aktivít so zameraním na všetky
vekové kategórie. Niektoré z nich, konkrétne jarné a jesenné koncerty vážnej hudby, získali odborné uznanie i na národnej úrovni.
Mojím zámerom, a to spolu s kultúrnou komisiou, je i naďalej
podporovať dlhodobé i nové podujatia a činnosti, ktoré prispie-

TAM NA RYBNÍČKU
Tam na rybníčku, kde kačička pláva,
vôkol stromy rastú a krásne vonia tráva,
kde vtáčiky štebocú a kde rybky plávajú,
tam čarovné veci neraz sa stávajú.
Tam na ten rybníček milenci chodia,
motýle im lietajú občas aj v brušku,
chlapci si z kamienkov aj žabku hodia,
tam nájde živý tvor druha či družku.

vajú k posilňovaniu identity a integrity v našej obci a pomáhajú
šíreniu kultúrneho dedičstva. Výzvou je zamerať sa na neustále
skvalitňovanie realizovaných podujatí, preto privítame aj aktívne
zapájanie sa občanov.
Významnými cieľmi v oblasti kultúry v rámci nadchádzajúceho
obdobia je reedícia monografie Cífer a rekonštrukcia budovy bývalej lekárne s cieľom zriadiť priestory pre obecné múzeum.

Odpovedá doc. Ing. Tomáš Bacigál, predseda komisie pre životné prostredie:
 Stali ste sa predsedom komisie pre životné prostredie. Čo
to znamená a aký to bude mať dosah pre občanov?
- Životné prostredie je dlhodobo podceňovaná oblasť verejného záujmu, pretože neprodukuje merateľný zisk ani nepredstavuje bezprostredný problém v kvalite života v porovnaní s inými potrebami, ako je bývanie, stravovanie, zdravotná starostlivosť či sociálne
vzťahy. A predsa v dlhodobom horizonte významne ovplyvňuje to,
ako sa “doma” cítime. Nechcem vidieť, ako miznú stromy, rozmanitá
zeleň a zver, ako sa krajina pod monokultúrami postupne mení na
púšť. Možno ako poslanec nedokážem zmeniť veľa, ale spolu s ľuďmi s podobnou starosťou o osud nášho spoločného dedičstva, ktorých, dúfam, v komisii ešte pribudne, chcem dávať správne impulzy
samospráve obce.
 Ste nováčikom v poslaneckých radoch. Ako chcete dobre
vykonávať svoj mandát? Som pomerne zvedavý človek, takmer
do všetkého sa púšťam s očakávaním, že sa niečo nové naučím,
a s odhodlaním niečo aj vydržať. Napokon aj do manželstva a rodiny som sa vrhol z prirodzenej túžby po dobrodružstve a s vedomím, že nemám ani zďaleka plnú kontrolu nad tým, čo sa stane. Čo
znamená “dobre vykonávať”? Keď sa novozvolení poslanci prvýkrát
stretli, zaujalo ma, ako si skúsenejší kolegovia spomenuli na svoje
začiatky: akoby do rodiny prišlo nové dieťa :) To je to, čo chcem: dať
tomu dieťaťu len to dobré zo seba a modliť sa, aby bolo “Bohu na
slávu, nám na radosť a svetu na osoh”. 
M. Kohutiarová

Stručná história
OZ Cziffer
Občianske združenie Cziffer vzniklo v októbri
v roku 2011 ako nezisková organizácia, ktorej
hlavným cieľom je záchrana historických objektov v Cíferi.
Iniciátormi založenia združenia boli M. Liptáková, ktorá sa
stala prvou predsedníčkou, M. Belejová a A. Michalcová.

Tam na rybníčku Boží pokoj vládne,
dni pomaly plynú a noci sú krásne,
priateľov si nájdeš, hoc nie sú známi,
tam deti sa tešia a s nimi ich mamy.
Tam na rybníčku sv. Peter rybárov chráni,
pečená rybka už z diaľky vôňou mámi,
dobré vínko už dávno k tomu patrí,
tam občas horia aj z ohníka vatry.
Tam na rybníčku mráz pánom sa stáva,
keď voda zamrzne, hokej sa hráva
aj tanec na ľade, aj rýchle jazdy,
tam na tom rybníčku je hviezdou každý.
Kto Cífer miluje, vždy tam rád zájde,
tam na tom rybníčku vždy pokoj nájde,
tam sily načerpá, utíši žiaľ,
ten cíferský rybníček by aj knihu dal. 
Báseň nám zaslal p. Peter Gaštan zo Severnej ulice

Foto: MH

Na jeseň v rolu 2015 do OZ vstúpilo Cíferské ochotnícke divadlo,
o rok neskôr sa činnosť združenia rozšírila o aktivity v oblasti
životného prostredia a v roku 2017 o aktivity v oblasti vyšívania
a publikačnej činnosti. V súčasnosti je predsedníčkou združenia
Emerencia Cajová, podpredsedami Š. Granec a D. Straková. Ďalšími
členmi združenia sú: M. Liptáková, E. Ležovičová, A. Birasová, E.
Vavrinkovičová, V. Hafner, M. Rímeš, M. Straka, J. Haršány, ako aj
členovia Cíferského ochotníckeho divadla: E. Engelová, I. Puchoňo(pokračovanie na str. 8)
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vá, A. Sadloňová, D. Caja, S. Silná, E. Holešová, A. Holešová, Izabella
Janíčková, M. Kohutiarová, S. Kusá.
Širší záber aktivít združenia podnietil RTVS v roku 2018 do natočenia medailónu, v ktorom členovia združenia opisujú jeho štyri
hlavné činnosti:
 Záchrana a rekonštrukcia pamiatok

 Cíferské ochotnícke divadlo
 Zvýšenie kvality životného prostredia
 Propagácia aktívneho vyšívania

Rekonštrukcia historických objektov
Foto: MH

osadením schránky s fotografiami a základnými údajmi o projekte
a dobrovoľníkoch do kostolnej veže v Cíferi.

Cíferské ochotnícke divadlo
Na jeseň v roku 2015 sa do OZ Cziffer rozhodlo vstúpiť Cíferské
ochotnícke divadlo („COD“) pod vedením D. Strakovej. Súbor sa venuje najmä autorskej tvorbe, ktorá vychádza aj z cíferských reálií.
Od roku 2014 cíferskí ochotníci odohrali 34 predstavení, z toho 19
mimo obce.
D. Straková a D. Caja v lete 2014 spravili v obci výskum a zaznamenali spomienky starších občanov, na základe ktorých vznikla
prvá autorská hra o Cíferi. V roku 2016 COD založilo na kúpalisku
Pác ochotnícky festival Mokré divadlo, ktorého cieľom je rozvoj divadelnej tradície v Cíferi a podpora atraktivity obecného kúpaliska
Pác. Súbor je pravidelne pozývaný na festivaly do iných obcí. Napríklad v priebehu roka 2018 vystupoval na ochotníckych festivaloch
v Budmericiach a Častej s autorskou hrou Kontrola zhora. Doma sa
obľube teší v roku 2016 založená tradícia pochovávania basy, v posledných rokoch aj v spolupráci so ZUŠ v Cíferi.

Cíferská výšivka

Projekty rekonštrukcie pamiatok zastrešuje E. Cajová a odbornými garantami sú Š. Granec a M. Rímeš. V roku 2012 OZ dostalo
súhlas na rekonštrukciu kaplnky na starom cintoríne v Cíferi, ktorá
sa vykonala s pomocou dobrovoľných brigádnikov, sponzorov
a OÚ v Cíferi. Kaplnka dostala nové okná, dvere, izoláciu, vnútornú
omietku a omietky okolo okien, bola realizovaná reštaurácia oltára
a rekonštrukcia strechy, boli vykonané elektroinštalačné práce,
vymaľovanie vnútra kaplnky a škárovanie z vonkajšej strany. Po
ukončení rozsiahlej rekonštrukcie bola na sviatok Všetkých svätých v roku 2017 vysvätená. V obci na historických objektoch boli
osadené pamätné tabule.

Lipová alej

Foto: MH

S nápadom na výmenu starej čerešňovej aleje na ceste do Hája
za lipovú prišiel na jar 2016 M. Straka, ktorý projekt riadil, hľadal
financie, ale aj lipy pravidelne polieval a okopával. Spolu za dva roky
bolo na poľnej ceste z Cífera do Bieleho Kostola vysadených 70
líp. Dobrovoľníkov, ktorí lipy sadili, bolo menej ako vysadených líp.
Mrzí nás, že nejaký vandal 6 líp poškodil, a tak museli byť nahradené. Projekt sadenia líp na ceste do Hája bol v júni 2018 ukončený

Foto: MH

V roku 2017 sa združenie začalo venovať novým aktivitám:
podpore tradície vyšívania a výskumu cíferskej výšivky. Tieto aktivity v združení riadi D. Straková, ktorá v roku 2017 zozbierala časť
starých cíferských mustier. Združenie vydalo Katalóg ornamentov
z Cífera, časť I: Kroj, ktorá obsahuje 123 vzorov na vyšívanie kroja.
V tom istom roku združenie zorganizovalo prvý ročník celoslovenskej súťaže na počesť M. Hollósyovej vo vyšívaní s cieľom
nájsť stimuly na aktívne vyšívanie v súčasnosti. Súťaž O pohár M.
Hollósyovej s piatimi kategóriami vrátane detskej zaujala laickú
i odbornú verejnosť, vyvolala značný ohlas v médiách. Na druhom
ročníku súťaže pribudli nové aktivity: Zapíš sa na výšivku – do vyšívania predkreslenej výšivky sa aktívne zapojilo 33 účastníkov; a pri
odborných prednáškach diskutujúci hľadali význam vyšívania dnes.
Koncom roka 2018 bolo OZ Cziffer pozvané do Elektrárne Piešťany
na akciu Rozprúdime regióny, kde tentoraz návštevníkov zapojilo
do veľkoformátovej výšivky.
V roku 2018 OZ Cziffer a Cíferské ochotnícke divadlo dostali
vlastnú vyšívanú zástavu, ktorá ich odteraz bude sprevádzať na
vystúpeniach. Zástava vychádza z cíferských reálií a štyroch hlavných činností združenia.

Financovanie činností
Na realizáciu jednotlivých projektov sú okrem dobrovoľníckej
práce potrebné aj finančné prostriedky. Činnosti združenia sú
financované z lokálnych zdrojov, ako sú dotácie obce, dary občanov a 2 % z dane. Okrem toho združenie posledné tri roky aktívne
vyhľadáva finančné príležitosti mimo obecných zdrojov. Od roku
2016 sa uchádzalo o podporu v desiatich projektoch, úspešné bolo
v ôsmich, čo pre obec Cífer znamená finančný prínos vo výške
(pokračovanie na str. 9)
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6 000 eur. Navyše v jednom projekte sme získali bezplatné právne
poradenstvo. Externé financie boli použité na výsadbu lipovej aleje
do Hája, vydanie Katalógu cíferských ornamentov, založenie festivalu Mokré divadlo a súťaže na počesť M. Hollósyovej vo vyšívaní
vrátane nákupu ocenení pre víťazov. Obnova historických objektov
bola finančne realizovaná z dotácií obce a z darov rodákov a občanov obce.

Čo nás čaká v roku 2019?
Samozrejme, treba sa pochváliť tým, čo bolo urobené. No ešte
dôležitejšie je to, čo v obci plánujeme urobiť.
OZ Cziffer už pracuje na druhom katalógu cíferských mustier. Ak
máte doma staré mustry na vyšívanie, dajte nám vedieť. Taktiež
analyzujeme možnosť obnovy grófskych hrobov. Privítame vaše
návrhy, odborné poradenstvo či inú formu pomoci.
A načo sa môžete tešiť v roku 2019? V nedeľu 3. 3. 2019 pochovávame basu a rozšírili sme svoje tanečné kreácie, určite príďte!
V nedeľu 3. 6. 2019 bude premiéra Veselých paničiek cíferských,
ktoré nadväzujú na obľúbenú autorskú komédiu PiGMALION alebo
Ako Cíferčana naučiť slovenčine. V sobotu 10. 8. 2019 organizujeme štvrtý ročník ochotníckeho festivalu Mokré divadlo.

Súťaž vo vyšívaní bude v sobotu 10. 11. 2019, témou špeciálnej
kategórie na rok 2019 je Mám svoje mesto rád. Tento rok sa zapoja
aj deti z cíferskej ZUŠ a veríme, že tromfnú deti z Čataja a Bolerázu. Zároveň sme na rok 2019 vyhlásili MÓDNU PREHLIADKU odevov
s výšivkou. Bude to pravdepodobne prvá módna prehliadka v Cíferi
a my sa už teraz tešíme na vaše kreácie!!!

Príďte medzi nás
Opísať všetky aktivity OZ Cziffer by si vyžadovalo podstatne viac
priestoru, avšak veríme, že vyššie uvedené informácie vám dajú
predstavu o tom, kde by sa dalo pomôcť a kde by ste mohli rozvíjať
svoje schopnosti. Či sa zapojíte do obnovy pamiatok, prídete s novým enviro projektom, pomôžete s organizáciou podujatí, alebo
sa stanete amatérskym hercom, vedzte, že je to na zachovanie
tradícií Cífera. Ak sadíme lipy, je to pre naše deti. Ak pochovávame
basu, je to pre vás, aby ste sa zabavili a aby sme sa spoločne cítili
ako jedna veľká rodina. Dobrovoľníci, ktorí svoj čas chcú zmysluplne venovať niečomu, čo po nás ostane pre budúce generácie, môžu
nás kontaktovať na mailovej adrese ozcziffer@gmail.com alebo na
t. č. 0903283170. 
Text a foto: členovia OZ Cziffer

Z činnosti ZO JDS v Cíferi
– mesiac december 2018
Turisti sa nevzdávajú svojho koníčka ani v decembri, a tak som sa 1. decembra 2018 pripojila ku skupine turistov z Okresnej organizácie JDS v Trnave. Chodníčky cez celú obec Smolenice až do obce Lošonec nám ukázali krásu Malých Karpát aj
v tomto ročnom období. A 31.decembra 2018 sme absolvovali náročnejšiu trasu, a to z Rače turistickým chodníkom na Malý
Slavín. Od členov Klubu bratislavských turistov sme dostali pamätný list, ktorý je venovaný účastníkom silvestrovského
stretnutia turistov na Malom Slavíne.

Dňa 5. 12. 2018 Výbor ZO JDS v Cíferi pripravil pre všetkých
svojich členov tradičné vianočné posedenie. V kultúrnom
programe nás potešili milým vystúpením detí zo ZŠ v Cíferi.
Odovzdali sme tri vyznamenania za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov – pani Masarovičovej, pani Rusnákovej,
pani Babickej – a pogratulovali sme jubilantom, ktorí sa v tomto
roku dožili krásnych sedemdesiat či osemdesiat rokov. Samozrejme, bola aj bohatá tombola, občerstvenie a vzájomné želania k vianočným sviatkom.
Dňa 6. 12. 2018 sme sa zúčastnili na sadení pamätného duba
k 100. výročiu vzniku ČSR pred Domom kultúry v Cíferi.
Dve nedeľné decembrové popoludnia sme súťažili v hre PETANG O cenu starostu obce, ktorý vyzval nás seniorov. Cenu získal suverén pán Vincko Čuklovič. V predposledný deň roka prišla

Foto: EV

Foto: EV

na odplatu naša výzva O cenu Výboru ZO JDS, ktorú získal náš
najlepší športovec senior – pán Jozef Císar. V druhej kategórii
zvíťazila pani Gabika Hnilicová. Na novom petankovom ihrisku
sa nám darí, a keďže aj počasie nám prialo, bola skvelá nálada.
Výhercom blahoželáme.
Odchádzajúci rok 2018 sme vyprevadili pred obecným úradom pri krásnom ohňostroji.
Nový rok 2019 sme otvorili znova na obecnom úrade. Pán
starosta pozval na novoročné posedenie zástupcov všetkých
spoločenských organizácií a združení, na ktorom zúčastnení
prezentovali svoju činnosť zameranú pre spoluobčanov, ale aj
navonok s cieľom zviditeľniť našu obec Cífer. 
V Cíferi 18. 1. 2019
Eva Vavrinkovičová,
podpredsedníčka ZO JDS v Cíferi
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Ako sa plnia sny...
Na slávnosti otvorenia novej športovej haly v Cíferi v príhovore
pána starostu Mgr. Maroša Sagana, PhD., okrem iného zazneli slová,
že sa splnil sen nielen športovcom, ale aj ďalším užívateľom haly.
Mali šťastie, nemuseli veľmi dlho snívať, lebo ich sen sa v neuveriteľnom až „nenormálnom“ čase uskutočnil. Medzi našimi občanmi
a spoločenstvami sú aj nositelia ďalších snov. Istotne jeden z najstarších jeho protagonisti už dosnívali a spia večným spánkom.
PhDr. Vendelín Jankovič, CSc., čestný občan obce Cífer, Ing. Ambróz
Novák, CSc., čestný občan obce Cífer, Ing. Ladislav Bernadič, čestný
občan obce Cífer in memoriam, Ing. Otto Hradský, čestný občan
obce Cífer in memoriam a od roku 1989 – od obnovenia činnosti
Miestneho odboru Matice slovenskej v Cíferi MUDr. Viliam Hafner,
čestný občan obce Cífer, Pharm.Dr. Anna Michalcová, Dušan Caja
a mnohí ďalší snívali a snívajú o zriadení obecného múzea. Mnohí
hneď namietnu: „Načo nám je múzeum, potrebujeme dôležitejšie
veci!“ Podľa ich „filozofie“ a „logiky“ vždy a v každom čase budú
„dôležitejšie veci“. Človek však nežije len z chleba a nežije iba pre
dnešok a materiálne statky, ale má morálnu povinnosť zachovať
pre budúce generácie „doklady“ o tom, ako žil a čo po sebe zanechal. Mnohé veci sú už teraz nenávratne stratené. Zbúrali sme
synagógu, kúrie či mnohé historicky cenné meštianske domy a nezabránili sme devastácii oboch židovských cintorínov. No aj veci
a predmety bežnej potreby nenávratne miznú na zbernom dvore.
Tak ako neexistuje národ bez histórie, tak bez nej neexistuje ani
obec. A obecné múzeum je súčasťou histórie.
Od roku 1989 vo všetkých záveroch a uzneseniach z valných
a výročných zhromaždení MOMS v Cíferi bola vznesená požiadavka,
aby Obecný úrad v Cíferi zriadil obecné múzeum. Odpoveď kompetentných (starosta Jaroslav Valko a Ing. Tibor Čepec) nikdy nebola
zamietavá, ale vždy ostalo iba pri sľuboch. Nebudem vymenúvať
všetky objekty, kde malo byť múzeum, spomeniem iba ostatný

„sľub – zámer“ Ing. T. Čepca – vybudovať múzeum ako nadstavbu
kultúrneho domu; tento zámer však nemal ani oporu v stanovisku
statika, či nadstavbu možno realizovať.
Nástupom nového starostu Mgr. Maroša Sagana, PhD., sa situácia čiastočne zmenila. Pokročili sme aspoň v inštitucionálnej
rovine. Máme Štatút obecného múzea, muzeálnu radu a depozit.
Múzeum organizuje prednášky, krátkodňové výstavy v kultúrnom
dome a obecnej knižnici, vydáva knihy, ale nemá to najdôležitejšie
– priestory na stále expozície.
Vo volebnom programe na roky 2018 – 2022 sa obecné múzeum
spomína dvakrát. V stati Verejné budovy sa píše, že „budova prvej
lekárne v Cíferi vedľa malého kaštieľa by vzhľadom na svoj historický charakter mohla byť zrekonštruovaná. K rekonštrukcii príde len
v prípade získania dostatočných finančných prostriedkov“. A druhýkrát v stati Kultúra, kde je použité ošúchané klišé, že „vytvoríme
stále výstavné priestory pre obecné múzeum“ (chýba miesto a časový horizont). Stretol som sa aj s návrhom (vo vizuálnej forme) na
rekonštrukcii bývalej orlovne na obecné múzeum a priestory pre
ZUŠ L. Kupkoviča. Na svete je aj ďalšia verzia – umiestniť obecné
múzeum do zrekonštruovanej telocvične v areáli ZŠ v Cíferi...
Tieto neustále sa meniace „koncepcie“ zriadenia obecného
múzea nápadne pripomínajú praktiky z minulého obdobia. Chýba
mi jednoznačný záver a zámer obecného zastupiteľstva, ktoré by
malo rozhodnúť o mieste, dať spracovať projekt a stanoviť časový
horizont výstavby. A nemalo by sa to robiť „normálnym tempom“,
lebo podľa neho realizáciu vidím v rokoch 2026 – 2030.
Je tu ešte jedna možnosť! Začať už dnes „v nenormálnom tempe“
a realizovať rekonštrukciu už v tomto volebnom období. Že to ide,
máme už odskúšané. A či nie? 
MUDr. Viliam Hafner, čestný občan obce Cífer

Čomu vďačíte za svoj krásny a dlhý spoločný
manželský život?
V našej obci máme nemálo veľmi pekných manželstiev, ktoré
sú pre mnohých príkladom. Počas Národného týždňa manželstva
starosta obce prijme a ocení tie manželské páry, ktoré tohto roku
oslávia krásne jubileum 50 rokov spoločného života. Redakciu
Cíferských novín zaujímalo, aký recept na manželstvo majú tieto
páry, pretože môže byť určite inšpiráciou pre tých „služobne mladších“. V čase, keď nie je módou uzatvárať manželstvo a rozvody
sú bežnou praxou, ich svedectvo môže byť tým pravým slovom na
rozhodnutie žiť a vytrvať v manželstve.
Bernadičovci František a Zita: „Tak nám sa to podarilo s Božou
pomocou a s tým, že sme tolerovali jeden druhého, vážili sme si
jeden druhého.“

Vavrinkovičovci Peter a Terézia: „Bývame spolu, sme aj spolu, je aj tak,
aj tak, je dobré aj zlé, niekedy je zle-nedobre a potom je aj dobre.“
Horváthovci Jozefína a Štefan: „Čo mám povedať (smiech)? To,
že človek jeden druhému verí, že Bohu verí, utieka sa k Bohu
a k Panne Márii, to je všetka pomoc.“
Tibenskí Ján a Daniela: „Tolerujeme jeden druhého, rešpektujeme
jeden druhého, či už je to v záľubách, či v hocičom inom.“
Masarykovci Jozef a Marta: „Jednoducho sme si na seba zvykli,
tak sme spolu vydržali, odmlada sme boli spolu. Bol to môj prvý
chalan a ja som si ho zobrala.“
Prajeme týmto aj ostatným jubilujúcim manželským párom všetko dobré a aj naďalej krásny, zrelý manželský život! 
Pripravili: Samuel Kohutiar, Mária Kohutiarová

Kalendárium 2019 (2. časť)
MAREC

3. marca 1949 – V Cíferi sa narodila ALŽBETA KOŠŤANOVÁ, ROD.
OLOSOVÁ, bývalá vynikajúca atlétka, päťnásobná majsterka Slovenska v hode diskom (70. narodeniny).
11. marca 1809 – V Cíferi zomrela BARBORA ŠEMŠEJOVÁ, ktorú
ako veľkú dobrodinku cíferského kostola spomína Veršovaný popis
Cífera z roku 1813 (verše 265 – 270): „Kostol od nebohej kisaszony
Barbari / Šemšey téš dostal mnohé pekné dari. / Mimo čipék, plátna na plachti oltárné / troch drahích ornátóv na dni zasvacené,
/ zelené zástavi, albu, tri rochéti, / thuribulum peknej ze stríbra
roboti.“ Pochovaná bola 14. marca 1809 na cíferskom cintoríne. Jej
smrťou vymrela cíferská vetva rodiny Šemšej (210. výročie).

14. marca 1939 – V Cíferi sa narodila MARTA HANKOVÁ, ROD. KRÁLOVIČOVÁ, členka Folklórnej skupiny Cífer a výšivkárka. V roku 1990
bola súčasťou kolektívu, ktorý vyšíval oltárnu plachtu ako dar Matice slovenskej Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho
návštevy v Bratislave. V roku 2013 jej bola udelená Cena starostu
obce Cífer (80. narodeniny).
19. marca 1909 – V Cíferi sa konal výročný trh dobytka (110. výročie).
29. marca 1939 – Noviny Slovák (roč. 21, č. 74, s. 10) uverejnili
nasledovný článok: „HG Cífer – PFK Juventus Trnava 5:3 (0:2). Hoci
(pokračovanie na str. 11)
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fanúškovia museli prísť s dáždnikmi, sišiel sa ich dosť veľký počet.
Zápas bol rušný a Cífer týmto odplatil porážky, ktoré utrpel v posledných dvoch zápasoch. Za domácich scorovali: Domorák II. 3,
Krajčovič II. a Šarmír po 1. Zápas viedol p. Šmičko dobre. – V nedeľu
2. apríla stretnú sa v Cíferi dvaja odvekí riváli HG Cífer – HG Báhoň.
O zápas javí sa značný záujem.“ (80. výročie)
30. marca 1839 – V Cíferi zomrel rímskokatolícky kňaz, cíferský
farár a bernolákovec JOZEF KUBÁNI. Pochovaný bol 2. apríla 1839
na cíferskom cintoríne (180. výročie).

APRÍL
3. apríla 1949 – Dramatický krúžok Janka Palárika uviedol v cíferskej
orlovni premiéru drámy Červená nemoc (réžia: Ladislav Bernadič). Dňa
20. apríla ochotníci reprízovali túto hru vo Voderadoch (70. výročie).

Cíferské
noviny
10. apríla 1929 – V Cíferi sa narodil FRANTIŠEK LEFLER, ktorý v rokoch 1951 – 1953 bol odvelený do PTP (90. narodeniny).
19. apríla 1839 – V cíferskom farskom kostole gróf Karol Ziči predstavil bývalého kaplána v Moravskom Svätom Jáne TOMÁŠA STRAKU. Dňa 29. apríla 1839 ho investituoval kanonik Vojtech Bartakovič
a 30. septembra 1839 ho inštaloval Ján Olšovský za cíferského
farára (180. výročie).
25. apríla 1869 – V Cíferi sa narodil rímskokatolícky kňaz JÁN VIRŠÍK.
30. apríla 1939 – V Cíferi koncertoval Robotnícky spevokol Bradlan
(dir. Miroslav Jaura) a domáci Cíferský spevácky zbor (dir. Daniel Bulla). V programe koncertu zazneli ľudové a umelé piesne v zborovej
úprave (80. výročie). 
Dušan Caja

K dejinám Telocvičnej jednoty Sokol v Cíferi
Krátko po vzniku Československej republiky v roku 1918 začali v našej obci svoju činnosť rozvíjať nielen rôzne politické strany, ale aj náboženské, kultúrne, telovýchovné a iné spolky. O ich činnosti sa píše v krátkosti i v monografii obce. Podrobnejšie informácie o členoch a činnosti by sme mohli vyhľadať v kronikách týchto spolkov, žiaľ, mnohé z nich sa nezachovali,
prípadne sa stratili (ako napríklad kronika Jednoty Čs. Orla v Cíferi alebo dobrovoľného hasičského zboru). Ďalšie informácie o spolkoch môžeme vyhľadať v dobovej tlači. Prinášame vám chronologicky zoradené články, ktoré obsahujú zmienky
o Telocvičnej jednote Sokol v Cíferi. Len jeden z článkov bol doplnený fotografiou. Budeme radi, ak nám na digitalizáciu
zapožičiate fotografie tohto spolku, ale aj iných spolkov, ktoré určite nájdete v rodinných albumoch po svojich rodičoch
alebo starých rodičoch.
Sokol v Ciferi u Trnavy. V Cifery zišlo na 38 národne prebudených
a vlastenecky citiacich mladých ľudí a uzavreli založiť Sokola. Požiadali Al. Zbavitela z Modry, aby prednáškami ukázal Ciferanom pravý
význam sokolskej myšlienky. Prvá prednáška bola dňa 15. októbra.
Ešte v tomto mesiaci prikročí sa pravdepodobne k založeniu jednoty, ktorá bude odbočkou dobre vedenej a peknú činnosť vyvíjajúcej
jednoty v Pezinku. [Sokol v Ciferi u Trnavy. In Lidové noviny. 21. 10.
1921, roč. 29, č. 528, s. 8.]
Sokol v Cíferi koná vo štvrtok, dňa 29. decembra prednášku
okresného vzdelávateľa Holoubka z Trnavy. Z nedostatku zodpovedajúcej miestnosti cvičia oduševnení šuhaji mladej tejto pezinskej
odbočky v hostinci. V telocvičných hodinách pestuje sa aj spev. [Sokol v Cíferi. In Slovenský denník. 30. 12. 1921, roč. 4, č. 290a, s.4.]
Sokol v Ciferi u Trnavy, ktorý bol založen dňa 30. októbra, pristúpi tento týždeň ke sriadeniu samostatnej telocvične. Veľkostatkár
Zichy dal totiž jednote k dispozícii budovu, ktorá sa dá väčšou renováciou upraviť na celkom zodpovedajúcu telocvičňu. Členovia sa
zaviazali, že budú sami na úprave budovy pracovať, materiál voziť,
čímž sa ušetria značné výlohy na robotnícke síly. Následkom toho
celá renovácia nebude vyžiadovať väčšieho nákladu ako 20.000 Kč.
Bratia sú z radov robotnických, remeslnických a roľníckých. Inteligencia je maďaronská; tá kladie len novému prúdu, ktorý sa vo
forme sokolskej myšlienky v Cifery príma, prekážky. [Sokol v Ciferi
u Trnavy. In Lidové noviny. 12. 1. 1922, roč. 30, č. 20, s. 8.]
Abstinentné hnutie v slovenskom sokolstve. Z Cíferu na Slovensku nám oznamujú, že založili abstinentný krúžok dorastu, členov
je 15. Chcú bojovať o odalkoholizovanie Slovenska a telesné i duševní zdravie všetkých. [Abstinentné hnutie v slovenskom sokolstve.
In Věstník sokolský. 25. 5. 1933, roč. 35, č. 21, s. 326.]
Z Cíferu. Dorost cíferského Sokola založil abstinentný krúžok. Za
cieľ si vytknul: Boj proti pitiu, fajčeniu a nemiernosti, boj pre blaho
a šťastie národa. Schádza sa raz za mesiac; bude poriadať div. predstavenia abst. rázu, bezalkoholné zábavy a večierky, výlety a pod.
Nazdar! L. Kováč, predseda. M. Matoušková, tajomníčka. [Z Cíferu. In
Sokolské besedy. 1. 9. 1933, roč. 27, č. 9, s. 139.]
Do pol roka Sokola v Cíferi nebude, o to sa postarám ja! Takto sa
vyjadril nedávno rychtár počestnej obce Cífera, keď pred očakávanou návštevou Hlinkovou v Trnave sebavedomie ľudácke rástlo
do nemožných rozmerov. Od tých čias ovšem následkom známych
udalostí silne ochablo. Cíferská jednota však na prázdne slová odpovedala skutkom. Nashromáždila z darov vyše 60 tis. tehál a iné

stavivo, zadovážila si malú pôžičku a pri slávnosti Dňa slobody kladie základný kameň k stavbe svojej sokolovne. Dúfa, že do zámrazu
bude mať stavbu pod strechou a nový rok zaháji pod vlastným
krovom. To sa menuje sokolská práca! Takto pracuje — ozaj pracuje
— sokolská jednota v obci, kde t. r. obecné zastupiteľstvo sa usnieslo nedať v miestnej škole triedy štátnej mešť. škole, ktorá tak bola
zrušená, pretože jeden učiteľ bol cvičiteľom v Sokole, kde meno
»Sokol« je u obyvateľstva nadávkou a kde v kláštornej škole sa sústavne všetko sokolské haní a posmieva. Zdar Vám, bratia cíferskí!
Vytrvajte! vp. [Do pol roka Sokola v Cíferi nebude. In Sokolské besedy. 1. 2. 1934, roč. 28, č. 2, s. 27.]
Menej piť — viac čítať! To je, zdá sa, heslo našej jednoty v Cíferi
pri Trnave. Má svoj abstinentný krúžok, ktorý oslávil narodeniny
pána prezidenta besiedkou rázu abstinentného. Pekne sa vydarila.
A akože v Cíferi čítajú? Tolko, že ani knihy nestačia. Jestli máte
dakde kníh nazvyš, darujte ich cíferskej jednote! Budú vám za ne
vďační. [Menej piť — viac čítať! In Věstník sokolský. 4. 4. 1934, roč.
36, č. 14, s. 108.]
Činnosť dorastu v Cíferi. Dorast telocvičnej jednoty Sokol v Cíferi poriadal oslavy 100. výročia národnej piesne »Hej, Slováci«.
V programe boly zaradené básničky od autora hymny Sama Tomášika, ktoré s úspechom predniesli niektorí dorastenci, a prednáška
»Hymna Hej, Slováci a Samo Tomášik«, ktorú predniesol s veľkým
úspechom náš br. vzdelavateľ Ľudo Kováč. Ďalej bolo divadlo »Pán
(pokračovanie na str. 12)
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modrých hôr«, ktoré hrali tiež dorastenci. Oslavy zahájil a skončil
spevokol hymnou. Slávnosť sa skvele vydarila. — Dorast práve teraz
začína svoju prácu osvetovú v novej telocvične. Utvorí si v najbližšej dobe svoju dorasteneckú samosprávu a začne svorne pracovať
na poli kultúrnom. Prajem dorastu v Cíferi v ďalšej práci zdar! Jožo
S., dorastenec. [Činnosť dorastu v Cíferi. In Sokolské besedy. 1. 12.
1934, roč. 28, č. 12, s. 186.]
Sokol v Cíferu u Trnavy ve vlastní sokolovně. Jednota si vystavěla
vlastní sokolovnu, která bude letos slavnostně otevřena. Při tom
členstvo projevilo pracovní povinností a finanční i hmotnou podporou značnou obětavost. Většina členů i vedoucích jsou Slováci,
což v obci většinou luďácké je zvláště potěšitelné. Duch v jednotě
je dobrý a mohl by býti příkladem mnohým jednotám s lepšími

existenčními podmínkami. Jednota měla 43 členů, 27 dorostu a 90
žactva. Z toho bylo zařazených cvičenců: 15 mužů, 16 starších, 19
dorostenců, 8 dorostenek, 60 žáků a 30 žákyň. Dorost má svůj
abstinentní kroužek s 16 členy. [Sokol v Cíferu u Trnavy ve vlastní
sokolovně. In Lidové noviny. 28. 2. 1935, roč. 43, č. 107, s. 5.]
Abstinentný dorastenecký krúžok má naša čulá jednota v Cíferi
u Trnavy. Krúžok má 16 členov; všetkých dorastencov je 19, dorasteniek 8. Veľká väčšina sa tedy dobrovoľne zrieka nikotinu a alkoholu. Tým chlapcom patrí svet! [Abstinentný dorastenecký krúžok.
In Sokolský věstník. 17. 4. 1935, roč. 37, č. 16, s. 129.] 
Dušan Caja
Zdroj fotky: Činnosť dorastu v Cíferi. In Sokolské besedy.
1. 12. 1934, roč. 28, č. 12, s. 186.

Ako sa v Gocnode postavila škola
Gocnod bol síce najmenšou obcou Trnavského okresu, no vždy mal povesť čistej a úhľadnej obce s bohatými gazdami a dobrosrdečnými ľuďmi. Vďaka pracovitým obyvateľom si dokázal sám postaviť aj školu.
Naša miestna časť Jarná je dnes malou časťou Cífera s 200 obyvateľmi, o ktorej mnohí ani nevedia, že dlhé stáročia až do roku
1974 bola samostatnou životaschopnou obcou. Obec sa historicky
volala Gocnog, Gocnod, od roku 1948 Božetechovo a od roku 1960
ju premenovali na Jarnú. Dodnes si zachovala svojbytnosť, čo sa
prejavuje aktivitou obyvateľov a bohatým kultúrno-spoločenským
životom. Jej špecifikom je, že hoci administratívne patrí do obce Cífer, cirkevne je filiálkou farnosti Báhoň. Aj preto gocnodské deti navštevovali až do 20-tych rokov 20. storočia báhonskú školu pričom
Jarná každoročne prispievala na jej chod 1/3 výdavkov. V prvých
rokoch novej československej republiky sa však situácia zmenila.
Kvôli silnému demografickému rastu sa v Báhoni postavila nová
škola, na stavbu ktorej mal Gocnod prispieť tretinou celej sumy. Tí
to zamietli, keďže aj v Gocnode sa každým rokom zvyšoval počet
detí – v školskom roku 1922/23 – 20 detí, 1923/24 – 34, 1924/25
– 36, 1925/26 – 35, 1926/27 – 41 detí – a radšej sa rozhodli vystavať si vlastnú školu. „Medzitým bola v rokoch 1928/29 nová školská
budova postavená... Filiálčania boli povinní prispievať 1/3-ou na rôzne
školské výdavky. Čo i pred válkou svedomite plnili. Ale počas svetovej
války i po válke dlhšiu dobu pre rozáhazané pomery neplatili. Vydržovateľ školy v Báhoni žiadal vyrovnanie dĺžoby. Ďalej prispievanie 1/3-ou
na náklad novej báhonskej školy. Ten po splnení týchto podmienok
dovolí chodiť gocnodským dietkam do báhoňskej školy. Báhoňská nová
škola stála vyše 350 tisíc Kčs. Gocnodskí občania síce chcú vyplatiť,
po prevedení riadneho súčtovania, svoju dĺžobu, ale 1/3-ou na náklad
novej školy nechcú prispieť. Za ten tretinový obnos môžu mať doma
vlastnú školu a dietky memusia chodiť zlou poľnou cestou vyše 2 km
do Báhoňa. Následok bol to, že keď sa báhoňské dietky presťahovaly r. 1929,1/XI., do novej školy, gocnodské dietky neboly pripustené
tam – zostaly nezaškolené, na ulicu vyhodené. Tento stav trval do
1930,10/I. Keď tento ex-lex stav trval, prišiel prípis škol. inšpektorátu
notárskemu úradu v Cíferi zo dňa 29. nov.: Poneváž školopovinné deti
obce Gocnodu boly zo školy báhoňskej vykázané a sú teraz bez každej
školskej výučby, dostavila sa v zmysle zák. č. XXXVIII z r. 1868 povinnosť, aby politická obec gocnodská postarala sa o riadne zaškolenie
školou povinných detí.“
Ďalej sa situácia vyvíjala dosť dramaticky, no gocnodskí predstavitelia napriek tomu v skúške obstáli a nakoniec si školu vystavali
a zriadili. Keďže vznik školy už dlhšie pripravovali, mali nevyhnutné
dokumenty z časti vybavené. Školu nestavali ako štátnu ľudovú
školu, ale ako rímskokatolícku školu, teda financovala ju rímskokatolícka gocnodská obec a nie politická obec. V skutočnosti išlo
o tých istých Gocnodanov, ktorí sa na ňu zbierali, časť výdavkov išla
z pokladnice gocnodského kostola a časť vo forme príspevku od
obce. Veľmi nápomocným vo všetkých veciach bol báhonský správca farnosti, Dr. Herman Herold, ktorý riešil všetky administratívne
kroky a robil akéhosi mediátora medzi bojovne naladenými Gocnodanmi a Báhončami. V Gocnode vznikla školská stolica, do ktorej

Foto: MS

boli jednohlasne zvolení: Ferdiš Glasa, August Horváth, Rudolf Krist,
Ján Ujlaky a Ferdiš Banič. Za náhradných členov: Imrich Nemčovič
a Jozef Koltner. Gocnodania sa zaviazali Báhončanom vyplatiť starú
podlžnosť vo výške asi 20 tisíc Kč za prevádzku školy. „Nasledoval
další tvrdý oriešok. Báhonskí zástupcovia povedali, že týmto sú len staré hriechy smazané. Jestli chcú, aby ich dietky boly pripustené ďalej do
školy, musia mesačne vopred zaplatiť od každého žiaka 20 Kč. Bol to
trocha drakonický požiadavok. Ale čo robiť, keď sa človek topí, chytá
sa i britvy. Museli pristať i nato.“ V rokoch 1929/30 a 1930/31 ešte
chodili gocnodské deti do školy do Báhoňa. Vyučovanie v novej gocnodskej škole postavenej piešťanskou firmou Alex. Pflügler a Spol.
za obnos 136 473 Kč sa začalo 1.5.1931. Obec dostala na stavbu
10 000 Kč od okresu trnavského. Zo strany Gocnodanov išlo o veľkú
obetu, keďže tých 136 tisíc korún predstavovalo pre malú dedinku
obrovkú sumu, čo len zdôrazňuje, ako si školu a vzdelávanie vážili.
Povolenie na prevádzkovanie školy a potvrdenie o financovaní
prevádzkových nákladov štátom získali dňa 28.2.1931. Za prvého
učiteľa zvolila školská stolica nekvalifikovaného Jána Kvaltína pôvodom z Viesky z okresu Skalica. Za druhého učiteľa zvolila školská
stolica ešte v roku 1931 kvalifikovaného Františka Odlera pôvodom
z Modry. Tento v Gocnode zanietene pôsobil až do roku 1946, kedy
sa v kronike so svojou obcou rozlúčil takto: „S Bohom Gocnodček!
Živil si ma vyše 15 rokov. Pomocou teba vyhral som život, keď aj
nie život závidenia hodný. Budem ti vždy aj všetkým tunajším
povďačný naveky. Tu som si našiel družku života. Tu sa mi narodili
zo 4 dvaja chlapci. Tu leží večným spánkom môj švagor. Fr. Odler,
26.X.1946.“ 
Na základe školskej kroniky z Jarnej spracoval Maroš Sagan. Obec Cífer
ďakuje pani Blažene Hujsiovej,
ktorá kroniku poskytla k dispozícii obecnému úradu.
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Archeologické nálezy v Jarnej
Pred tromi rokmi som počas práce v záhrade zavadila o kosť dlhú asi 45 centimetrov. Vravím si, po zabíjačke asi zakopali
zvyšky za dedinou. O pár dní som zas našla kus lebky. A veru nebolo to prasa ani srnka...
Takto sa to začalo. V priebehu rokov 2016, 2017 a 2018 som
vyzbierala a odovzdala archeológovi do múzea v Trnave za škatuľu
všeličoho. Ľudské kosti, vypálené červené črepy s vlnovkami, čierne črepy z hrubo zrnitej hliny, kus ucha z masívnej čiernej nádoby
s čiarkovými vrypmi, takmer zkamenelý konský zub a všeličo iné.
Pri rozhrabávaní zeme v záhrade som pravidelne narážala na zvláštne zuhoľnatené vrstvy.

najbežnejší nálezový materiál v našich končinách a postup pri jeho
záchrane som sa spýtala Mgr. Andreja Sabova, archeológa Západoslovenského múzea v Trnave:
„Najbežnejší archeologický materiál, ktorý nachádzame, je keramika. Tvorí väčšinu všetkých nálezov z lokalít. Okrem keramiky sa
často vyskytujú aj kosti či predmety dennej potreby, ktorých materiál a povaha závisí od obdobia, kedy bola daná lokalita osídlená.

Zápis z Pamätnej knihy obce Gocnod

Črepy zo slovanskej nádoby

Praveké črepy a kus lebky z Jarnej

Čierne črepy v Jarnej nie sú ničím novým. Svedčí o tom aj zápis
„Popolnice z Gocnoda“ od učiteľa Odlera v Pamätnej knihe obce
Gocnod z roku 1940. Spomína tam „čierne nádobové čriepky bez
glazúry“. Presne také zbieram aj u nás, sú roztrúsené hádam všade.
Archeológ ich predbežne datoval do staršej i mladšej doby železnej
(halštatská a laténska doba). Čo je však z „našich“ nálezov pre mňa
zaujímavé, je kostrový nález, jedna vypálená (červená) nádoba
s vlnovkovým vzorom, ktorú archeológ určil ako slovanskú, a veľký
konský zub. Že by patrili k sebe? Kto to bol? Odkiaľ pochádzal a čo
tu robil? Bol to nejaký bojovník, ktorého pochovali aj s koňom? Verím, že na tieto otázky nájdu odpovede odborníci. Na jeseň vykonali
povrchový zber na priľahlých poliach a dúfam, že na jar sa bude
pokračovať v pátraní.
Čo robiť, keď niečo nájdete?
Najčastejšia reakcia bežného Slováka: „Jáááááááj, to nikomu
nehovor! Však ti prídu rozrýpať všetko okolo domu! Zastavia ti
stavbu aj na rok!“ Ak nájdete na svojom pozemku keltské oppidum
alebo rímsku stanicu, tak aj na päť... No ako často sa toto stáva? Na

Pri nájdení archeologického materiálu
nálezca podľa zákona
musí
kontaktovať
miestny
krajský
pamiatkový
úrad,
ale nič závažné sa
nestane, ak kontaktuje odborného pracovníka (archeológa)
miestneho
múzea
alebo archeologickej
inštitúcie. Následne
odborníci zhodnotia
nálezovú situáciu, spíše sa zápisnica a zvolí
sa ďalší postup. Dĺžka
Nález konského zuba z Jarnej
nasledujúceho výskumu alebo záchranného zberu závisí od miesta nálezu a charakteru
samotného nálezu, ale v zásade trvá kratšie, ako si ľudia myslia,
zväčša maximálne niekoľko dní. V prípade hodnotného nálezu, ak
ho nálezca oznámi krajskému pamiatkovému úradu najneskôr na
druhý pracovný deň a ponechá ho na mieste (ak je to možné), má
nárok na nálezné až do výšky 100 % hodnoty nálezu.“
V dohľadnom čase plánujeme v obci zriadiť nové obecné múzeum a požiadať múzeum v Trnave o zapožičanie niektorých exponátov do trvalej expozície. Ak tam bude aj krásne poskladaná a doplnená slovanská nádoba z našej záhrady, bude ma hriať pri srdci, že
ju zachránila práve naša rodina. 
Text a fotografie: Ing. arch. Katarína Bacigálová

Skončila sa hudobná sezóna 2018
V nedeľu 23. decembra 2018 sa adventno-vianočným koncertom
zavŕšila nielen koncertná sezóna 2018, ale uzavrel sa aj Rok Mikuláša Schneidera Trnavského v Cíferi. V Kostole sv. Michala Archanjela
sa ho zhostil miešaný zbor CANTUS s dirigentmi Jurajom Jartimom

a Lenkou Lennerovou. Ich hosťami boli inštrumentalisti: Monika
Mockovčáková – klavír, Kristína Luptáčiková – violončelo, Rastislav
Suchán – trúbka a Martin Záhora – flauta. Umeleckým slovom ho
sprevádzal nám dôverne známy Ulrich Ulmann.
(pokračovanie na str. 14)
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Spevácky zbor vznikol v roku 1984 a pôsobí pri Dome kultúry
v Ružinove v Bratislave. Jeho umelecký profil formovali dirigenti
Z. Bílek, O. Šaray, J. Búda, P. Tužinský a najmä B. Juhaňáková. Jeho
súčasný dirigent Juraj Jartim – skladateľ, pedagóg pôsobiaci na
Konzervatóriu v Bratislave a VŠMU v Bratislave – sa u nás predstavil už v roku 1998 so speváckym zborom TECHNIK v rámci XIII.
CHJ a v roku 2007 spolu so speváckymi zbormi CANTUS i TECHNIK
a s NEUES ZÜRCHER ORCHESTER zo Švajčiarska na 10. ročníku JCK.
Na tomto záverečnom koncerte sa predstavila aj jeho asistentka
Lenka Lenerová – poslucháčka odboru cirkevná hudba na Konzervatóriu v Bratislave.
Hostia zboru CANTUS sú renomovaní umelci na svojich nástrojoch – absolventi VŠMU. Sú členmi špičkových súborov či iných
nástrojových zoskupení.
Na úvod koncertu zaznelo Jubilate Deo od M. Schneidera Trnavského, po ktorom správca farnosti Mons. Ján Bučík v krátkom
príhovore poukázal na posolstvo Vianoc v súčasnosti, privítal hostí
a účastníkov koncertu a zdôraznil, že koncert sa koná na záver Roka
Mikuláša Schneidera Trnavského v Cíferi, vyhláseného pri príležitosti 60. výročia jeho smrti. Na jeho počesť zbor spolu s inštrumentalistami uviedol jeho vianočnú omšu z roku 1934 – Missa pastoralis
Alma nox in G. Táto omša hudobne rozvíja motívy viacerých slovenských kolied. Má tradičné časti: Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus
– Benedictus – Agnus Dei. Druhú polovicu koncertu tvorili koledy
a piesne iných národov v slovenskom jazyku. Bola to španielska
koleda Riu-riu-čin, Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676): Vianočná noc, Isaac Watts (1674 – 1748): Joy to the World (Stoj, otvor
srdce radosti), Wihla Hutson (1901 – 2002): Wassail Song (Vianoce
sú tu), Leonard Cohen (1934 – 2016): Hallelujah!, Alfred Burt (1920

– 1954): Caroling (Hlasno, zvučne bije zvon) a Katherine Kennicott
Davis (1892 – 1980): The Little Drummer Boy (Bubeníček).
Všetky piesne odzneli na vysokej umeleckej úrovni, umocnené
vynikajúcim aranžmánom dirigenta Juraja Jartima a unikátnou
akustikou cíferského chrámu. Nádhernú atmosféru koncertu dotváral recitovaním básní moderátor programu Ulrich Ulmann. Po
všetkých skladbách poslucháčstvo zaplneného chrámu nadšene
aplaudovalo, čo na záver vyústilo do standing ovation. Za to si vyslúžilo dva prídavky – Požehnanie (CANTUS) a Tichú noc... 
Text a foto: MUDr. Viliam Hafner,
predseda OZ Spolok priateľov
hudby v Cíferi

Akí sme po sviatočných dňoch?
Po vianočných, novoročných a trojkráľových
sviatkoch opäť vstupujeme do všedných dní. Nie sú
už plné svetiel, lesku a dobrôt každého druhu. Vianočné stromčeky skončia na smetisku. Vyhodili sme
do kontajnerov fľaše od šampanského, ba niektorí
sme si už vyliečili aj choré žalúdky. Mnohí sú dokonca
šťastní, že sviatky sa už skončili. Niektorí aj sklamaní zo spôsobu
prežitia predchádzajúcich dní. Možno i preto, že s čarom sviatočných dní sme sa rozlúčili aj s hodnotami, ktoré sú pre tieto dni
príznačné. Opäť sme sa vrátili do starých koľají aj v medziľudských
vzťahoch, s ktorými nie sme spokojní. Opäť sa stretávame s hrubosťou každého druhu v dopravných prostriedkoch, neochotou
v obchodoch, nervozitou na úradoch. Znovu sa prejavuje v spolužití neúcta, podozrievanie, závisť... Akoby sme ešte pred pár hodinami či dňami s rozžiarenými očami a srdcom plným lásky v kruhu
svojej rodiny všetci boli iní. Či to, čo sme prežívali v okruhu týchto
dní, bolo neúprimné, falošné? Máme azda hodiť rukou: život je už

taký, čo sa dá robiť? Ak nám, milí priatelia, na Vianoce alebo Nový rok
vypadla slza z očí, ak sme cítili vo svojom srdci – dojatí láskou svojich
najbližších – novú, neznámu hodnotu a bolo nám fajn, nebola to ilúzia. Tento stav blaženosti signalizoval, že v našom živote by to mohlo
byť aj ináč ako doteraz. Že tieto hodnoty by naozaj mohli, ba mali byť
naším trvalým prejavom. Príchodom Ježiša Krista sme sa stali totiž
natoľko novým stvorením v láske, že pochybovať o tejto skutočnosti znamená nepochopiť evanjelium. Iste, keby za Ježišovým životom
nestál Boh a keby nemohol povedať: „ Milujte sa, ako som ja miloval
vás“, Ježišovo posolstvo by bolo len frázou bez pevného základu. My
mnohí vieme, že za Ježišovým životom je skutočne Boh, ktorého
môžeme nielen volať Otcom, ale môžeme k nemu aj ísť ako k Otcovi.
Preto jediným ukazovateľom nášho života, a teda správneho vývoja
a pokroku, má byť láska. Prijmime túto výzvu, ktorá je oveľa viac ako
vianočná. Možno v tomto duchu aj v dnešný deň alebo aj v ostatné
dni v roku zažijeme čaro Vianoc i napriek tomu, že podľa kalendára
už sú dávno za nami. 
Mons. Ján Bučík

Trojkráľový koncert otvoril koncertnú sezónu
V nedeľu 6. januára 2019, na sviatok Zjavenia Pána, ľudovo Troch
kráľov, sa uskutočnil tradičný trojkráľový koncert. Súčasťou tejto
tradície sa stalo účinkovanie dychovej hudby (DH). Zásluhu na tom
má náš rodák Štefan Benkovský, ktorý ako spevák účinkuje v DH
SENČANKA a ktorý má prehľad o kvalitách dychoviek nielen na Slovensku, ale aj v ČR. V tomto roku sa o pokračovanie našej tradície
zaslúžila DH KRIŽOVIANKA s kapelníkom Michalom Dobišom a jej
sólistami – Simonou Janovičovou, Katkou Štibravou a Mirkou Záhumenskou, ktorá bola aj vedúcou speváckej skupiny BREZA a moderátorkou celého programu. Okrem KRIŽOVIANKY sa u nás už po
druhýkrát predstavila krojovaná mládežnícko-detská spevácka skupina BREZA so svojimi rázovitými koledami a vinšovačkami. A práve
tá otvorila trojkráľový koncert. Nepočetná skupinka dievčat a detí
z Grinavy uviedla svoj program viachlasnými známymi i menej známymi koledami, ktoré boli popretkávané vtipnými vianočno-novoročnými vinšmi, za čo zožala zaslúžený potlesk.
(pokračovanie na str. 15)
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DH KRIŽOVIANKA otvorila svoj program dvoma známymi koledami. V podaní sólistky Simony Janovičovej zazneli koledy Buďme
všetci potešení a Búvaj, dieťa krásne. Po nich nasledovala Ave Mária od Franza Schuberta so sólistami Dušanom Žemberom – trúbka
a Ivanom Mislikom – baskrídlovka. Ďalej nasledovali známe hity českých a amerických autorov v podaní sólistov KRIŽOVIANKY: Simony
Janovičovej, Katky Štibravej a Mirky Záhumenskej, a to Pie Jesu, Jsi
můj Pán, Heal The World, Adeste Fideles, Purpura na plotne, Hallelu-

jah, The Rose, Tri oriešky, Rolničky, Šťastie zdravie. Program zavŕšila
– ako inak – Tichá noc, ktorú si zaspievali aj prítomní poslucháči.
Že aj dychová hudba má svojich fanúšikov a milovníkov, potvrdil aj
tohtoročný trojkráľový koncert v zaplnenom cíferskom chráme. Prítomní nadšene aplaudovali po všetkých skladbách a ich potlesk v závere vyústil do standing ovation. K celkovému úspechu umeleckým slovom a spevom istotne prispela aj moderátorka koncertu Mirka Záhumenská.. 
Text a foto: MUDr. Viliam Hafner, predseda OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi

Medovníčky, Mikuláš i sneh potešili deti
z Materskej školy v Cíferi
Foto: archív MŠ v Cíferi

Mesiac december bol v našej materskej škole v znamení nadchádzajúcich vianočných sviatkov, vystúpení a zaslúžených prázdnin.
Začiatkom decembra sme vyzdobili svoje triedy, postavili a ozdobili sme vianočné stromčeky, aby sme mali všetko pripravené na
predvianočné pečenie medovníčkov. Zavolali sme k nám do škôlky
mamičky, oteckov, súrodencov a starých rodičov, ktorí spolu s na-

Foto: archív MŠ v Cíferi

Foto: archív MŠ v Cíferi

mi strávili príjemné predvianočné popoludnie a už tradične napiekli
voňavé medovníčky. Na druhý deň sme už všetci očakávali návštevu
Mikuláša, ktorý spolu so svojimi vernými pomocníkmi – čertom a anjelom – potešil krásnym balíčkom každé dieťa. Detičky Mikuláša na
odplatu obdarovali pripravenými básničkami či pesničkami, ktoré si
počas posledných týždňov usilovne pripravovali.
V predvianočnom období predškoláci z triedy sovičiek nezabudli
ani na detičky v základnej škole a pracovníkov obecného úradu,
ktorých navštívili a prekvapili svojím vianočným programom a koledovaním. Tohtoročné vianočné besiedky v triedach dopadli na
výbornú a zožali pekné ohlasy, keďže všetky detičky mali vopred
nacvičený krásny vianočný program, ktorým potešili svojich rodinných príslušníkov.

Foto: archív MŠ v Cíferi

V januári sme sa po vianočných prázdninách plní síl tešili zo
snehu, ktorý nám Perinbaba nadelila, vyšantili sme sa a postavili
krásnych snehuliakov.
Na stredu 30. januára 2019 je naplánované rodičovské združenie so zameraním na našich predškolákov, spojené s prednáškou
o školskej zrelosti a pripravenosti detí na nástup do základnej
školy. 
Bc. Veronika Abrahámová
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Prvý polrok školského roka v živote ZŠ
V roku 2018 nás dlho maznali dozvuky leta, ktoré sa sotva
chcelo prehupnúť do jesene. Zlatisté a červenkavé farby
mámili ísť von, príjemné teploty lákali zahodiť tašky a učebnice a užívať si plnými dúškami nádherné chvíle s priateľmi.
Babie leto voňalo...

kon vznikol aj nový školský časopis – Cíferská ceruzka. V novembri
2018 sa konali aj voľby do školskej rady.
Ešte v októbri našu školu navštívila Štátna školská inšpekcia. Aj
touto cestou chceme dodatočne poďakovať žiakom, ktorí boli fantastickí! Nezľakli sa cudzích ľudí na vyučovacích hodinách, odložili
Foto: archív ZŠ v Cíferi

Foto: MH

Foto: archív ZŠ v Cíferi

A... budíček!!! Nemilosrdné tempo školského
roka 2018/2019 nás
všetkých prinútilo začať
pracovať
dynamicky,
systematicky, čo najviac
kreatívne, dodržiavajúc
všetky požiadavky ŠVP/
ŠkVP a IŠVP/IŠkVP.
Školský rok už v prvých mesiacoch priniesol
niekoľko noviniek. Prvou
bola zmena organizácie vyučovania, ako aj
zavedenie školského autobusu. Ďalšou zmenou
je vznik školského parlamentu, v ktorom svoje
zastúpenie majú žiaci zo
všetkých tried. A napo-

ostych a zábrany a boli ochotní predviesť svoje schopnosti aj napriek
narušeniu intimity ich pracovného prostredia, akým pre nich nepochybne je prítomnosť úplne neznámych osôb na vyučovacej hodine!
Naše pracovné tempo nepoľavilo ani v neskorších mesiacoch. Pomaličky si naň museli zvyknúť aj prváci. Tých starší žiaci už tradične
pasovali na riadnych žiakov školy. Popri tradičnom vyučovaní sme
stihli aj netradičné formy. Či už to bolo na hodinách hudobnej výchovy, prvouky, prírodovedy, dejepisu, slovenského jazyka, anglického jazyka, biológie, alebo matematiky. Žiaci napríklad navštívili divadelné predstavenia, absolvovali výchovný koncert. Zapojili sa do
niekoľkých vedomostných súťaží, ale aj do športového zápolenia.
Tretiaci už tradične využili možnosť plaveckého výcviku, siedmaci
v prvých dňoch roka 2019 zas lyžiarskeho výcviku. Nezabudli sme
ani na zdravú výživu, ale ani na karneval, guľovačku či Mikuláša.
Polrok ubehol ako voda a výsledky práce žiakov už sú známe.
Pre väčšinu bolo vysvedčenie odmenou za usilovnú prácu. Pre pár
výnimiek možno bolo upozornením, že je potrebné začať pracovať.
Verme, že v druhom polroku budeme môcť všetkých iba chváliť.
A okrem učenia sa nás čaká množstvo naplánovaných akcií a podujatí. Máme sa na čo tešiť. 
PhDr. Henrieta Buzgová, PhD.

Základná škola má čerstvých lyžiarov
Hoci to v škole práve teraz vyzerá predovšetkým skúšobne
a písomkovo, pretože pred nami je polrok, škola, to nie je len
učenie – inak by do nej deti rady nechodili.
Prázdniny si niektorí predĺžili chorobou, ale siedmaci rovno po
nich nastupovali do autobusu smerujúceho do lyžiarskeho centra
vo Vitanovej. Odhodlania bolo veľa na strane detí aj učiteľov inštruktorov, a tak do autobusu všetci nastupovali nadšení. Snehu
po celý týždeň mali viac, než si dokázali predstaviť – náročnejšie
to bolo s nadšením a vytrvalosťou pre tých, ktorí sa prvýkrát postavili na lyže. Ako inšpiráciu všetci mali pred očami Peťu Vlhovú
a práve prebiehajúce majstrovstvá, čo si nakoniec aj víťazne užili
pri sledovaní jej famóznej jazdy. Poniektorí úspešne padali z vleku
a inštruktori zistili, že na svahu sa napodiv vynikajúco dá použiť
pokrik: „Krava, seno!“, ktorý síce na prvý pohľad s lyžami nesúvisí,

ale zainteresovaní vedia: zabral. Svoje urobil aj výlet do prírody, stavanie snehuliakov a štafetový beh, no neodmysliteľnou súčasťou
lyžiarskeho výcviku bolo aj prezliekanie perín, poriadok v izbe a na
počudovanie mnohých rodičov aj zjedenie všetkého, čo bolo navarené. Takže: ono sa ozaj dá zjesť (a má zjesť) všetko. Je pravda, že
niektorí si ako bonus doniesli domov virózu a prvé dva dni v škole
ležali na lavici. No už sú fit a hádam im chuť lyžovať sa ostane.
Tí ostatní v bežnej prevádzke školy si užili vianočné vydanie školského časopisu Cíferská ceruzka. Redaktori dúfajú, že nabudúce v jarnom
čísle stihnú deadline odovzdania textov a spracovania do konečnej
podoby načas. Rodičia a priaznivci školy sa môžu tešiť na školský ples,
ktorý bude 16. 2. 2019 s určite vynikajúcou hudbou a spoločnosťou.
Dúfame, že sa teda uvidíme – a to nielen na rodičovskom združení! 
Spracovala Mária Kohutiarová
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Čo všetko sme stihli v roku 2018 a ako sme
začali rok 2019 v Základnej umeleckej škole
Rok 2019 sme otvorili už tradičnou spoluprácou na obecnom plese v Cíferi, ktorý tento rok nesie číslo XVIII. Veríme, že rok
2019 bude pre nás minimálne rovnako taký úspešný ako ten predošlý.
Foto: archív ZUŠ v Cíferi

Foto: archív ZUŠ v Cíferi

Rok 2018 bol v našej základnej umeleckej škole vcelku pestrý.
Okrem premiérovej spolupráce na XVII. obecnom plese v Cíferi sme
ako každý rok boli pri tradičných udalostiach, ako je napríklad vítanie detí do života, Deň matiek, Deň rodiny, posedenie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším či koncert v domove dôchodcov. Tento rok
náš kolega prispel hudobným programom aj pri pochovávaní basy
či pri ukončení letnej sezóny na kúpalisku a naši bubeníci a tanečníci ukázali svoj talent pri stavaní mája. Okrem verejných vystúpení sa naši žiaci zdokonaľujú a upevňujú svoje vzťahy aj na iných
akciách, napríklad na opekačke tanečného a výtvarného odboru
a sústredení tanečníkov a spevákov nielen s cieľom zábavy, ale aj
vzájomnej spolupráce. Na prebudenie záujmu o rôzne umelecké
odbory naša ZUŠ organizuje rôzne výchovné koncerty pre deti
z materských škôl. Minulý rok to bolo pre MŠ v Cíferi a MŠ v Báhoni.

Záver predošlého školského
roka patril záverečnému
koncertu, na ktorom svoj
talent predstavili všetky
naše odbory.
Školský rok 2018/2019
sme otvorili úspechmi žiakov v rôznych súťažiach.
V súťaži Handlovský mikrofón sa naši žiaci umiestnili
v bronzovom a striebornom
pásme a do súťaže a zároveň aj do vydania Maľované
cyklomapy deťom bola vybraná kresba našej žiačky
reprezentujúca obec Cífer.
Jeseň sa na našej ZUŠ niesla Foto: archív ZUŠ v Cíferi
v duchu 21. ročníka Jesenného cyklu koncertov, ktorý patril pocte významným hudobníkom
M. Sch. Trnavskému, E. Suchoňovi, G. Dusíkovi či L. Kupkovičovi,
ktorého meno nesieme. Okrem decembrového vianočného koncertu, ktorý je už tradične neoddeliteľnou súčasťou predvianočného
času v Cíferi, sa do konca roka udiala ďalšia významná udalosť, a to
vytvorenie partnerstva so školami v mestách Trstená a Nižná na
Orave. V spolupráci s tanečnými odbormi týchto zušiek sa vytvorila dvojdňová akcia s názvom Tanec nás spája. Úlohou akcie bolo
nielen priniesť žiakom i samotným Cíferčanom trochu oravského
folklóru, ale aj umožniť našim tanečníkom naučiť sa niečo nové či
nadviazať nové vzťahy. Túto dvojdňovú akciu žiaci ukončili návštevou SND, kde videli predstavenie Luskáčik. 
D. Gajniaková

Odborné ošetrenie starých stromov v obci
Dňa 14. januára 2019 sa na rohu Vendelínskej a Štefánikovej ulice
v dôsledku silného vetra zrútila veľká lipa. Príčinou bolo rozsiahle
poškodenie koreňovej sústavy hubou – uhliarikom páleným. Starých stromov máme v obci viac, preto bol dňa 17. januára 2019
prizvaný arborista, ktorý vykonal odbornú obhliadku vybraných
starých stromov. Ide o pagaštan a staré lipy v okolí kostola, na
Ulici SNP a na Ulici M. R. Štefánika. Na základe obhliadky bolo naplánováné odborné ošetrenie týchto drevín, ktoré sa bude realizovať
v priebehu tejto a budúcej zimy. Lipa pri kostolnej veži je napadnutá hubou a má rozsiahlu zvonka neviditeľnú dutinu od úrovne

terénu do asi 3 metrov výšky kmeňa. Je zo všetkých skontrolovaných stromov v najhoršom stave. Aj v prípade jednej lipy na Ul.
M. R. Štefánika bola zistená väčšia dutina v spodnej časti kmeňa.
Ďalšie dva stromy na tej istej ulici majú poškodenú časť koreňovej sústavy v dôsledku výkopových prác v ich blízkosti. Ošetrenie
takto poškodených starých stromov sa robí formou redukcie koruny. Rozsah orezu bude stanovený s ohľadom na mieru poškodenia
stromu a jeho koreňovej sústavy. Okrem redukcie koruny arboristi
zrealizujú na všetkých stromoch ošetrujúci rez – ošetria rôzne
rany po vylomených veľkých konároch, odstránia mŕtve kusy dre(pokračovanie na str. 18)
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Vľavo: Lipa pri kostole napadnutá hubou
Vpravo: Lipa na Ul. M. R. Štefánika s veľkými ranami po vylomených konároch.
V popredí mladá lipka s korunkou v správnej výške (vyše 3 metrov od zeme).

va z korún. Takto ošetrené staré stromy nám môžu ešte pekných
pár rokov poskytovať príjemný tieň v letnej páľave.
Na niektorých uliciach sú vysadené krásne mladé stromy, prevažne lipy. To, či sa dožijú zrelého veku v plnom zdraví, záleží aj od nás.
Dlhoveké stromy pestované na vysoký kmeň vyžadujú iný spôsob
ošetrovania než zakrslé jablone z našich záhrad. Vyžadujú odborný
rez počas prvých pár rokov po výsadbe, aby sa mladý strom správne zapestoval aj s ohľadom na svoje okolie (výber a nasmerovanie
kostrových konárov, výška nasadenia koruny...). Treba pamätať
na to, že každá rana na strome je otvorená brána pre choroby.
A čím väčšia rana, tým väčšia brána. Ak je strom v mladosti dobre

Vľavo: Ovocinársky prístup pri vysokokmeňoch nie je vhodný. Lipa po výsadbe
prišla o stredník (terminál) priskoro a nízko. Koruna sa vytvára v nevhodnej
výške. Strom „pochopil“ situáciu a vytvára nové pokračovanie kmeňa. Okolité
konáriky bude potrebné odstrániť. Keby strom mohol po výsadbe prirodzene
rásť, koruna by vznikla oveľa vyššie.
Vpravo: Po odstránení veľkého konára v pokročilom veku vzniká rana, ktorá sa
môže ťahať hlboko do kmeňa a oslabiť strom. Takéto situácie treba predvídať
a správne zapestovať strom s ohľadom na okolie, kým je mladý.

zapestovaný, vyhneme sa zbytočným zásahom na dospelom strome, znížime riziko jeho napadnutia chorobami a už v mladosti mu
darujeme šancu na skutočnú dlhovekosť. Nechajme to preto radšej
na odborníkov. 
Text a fotografie: Ing. arch. Katarína Bacigálová

Okienko pre záhradkárov: február – marec
Február môže prekvapiť takmer jarným teplým počasím, rovnako mrazmi a bohatými nádielkami snehu. Kto sa rozhodne pre
budovanie pareniska, začne s prípravou na jeho založenie. Na poloteplé parenisko treba prichystať hnoj, aby bolo v polovici marca
prichystané na výsev. Parenisko zakryjeme oknami, aby pôda
rozmrzla a rýchlejšie sa zohriala. Podobne začíname pripravovať
aj fóliovníky.
Kalendár a dátum pre termín siatia je len základnou orientáciou.
Ďalej je nutné riadiť sa nárokmi jednotlivých druhov zeleniny na
teplotu pri klíčení a skutočnú teplotu pôdy, ktorá v skorej jari
kolíše. Do voľnej pôdy najskôr vysievame mrkvu, petržlen, cibuľu,
reďkovku, hrach a sadzačku. Všetkým stačí na vzídenie teplota
v rozpätí 2 – 5 °C. Ďalšou podmienkou dobrej úrody je správna
hĺbka a hustota sejby.
Na ovocných stromoch a bobuľovinách dokončíme za bezvetria
zimný postrek. Najprv však stromy a kríky mechanicky ošetríme.
Zimný postrek je výhodný, pretože jedným zásahom dokážeme
zničiť všetky druhy prezimujúcich škodcov. Keď nám to počasie
dovolí, prekypríme pod stromami zem a aplikujeme Cererit, NPK,
a to v potrebných dávkach na jednotku plochy. Po období silnejších mrazov začneme s orezávaním ovocných stromov. Najprv
režeme kôstkoviny, potom upravujeme ríbezle a egreše, nasledujú
jadroviny. Rany po reze je vhodné ošetriť latexovou farbou alebo
štepárskym voskom. Vinič začneme rezať až vtedy, keď sa presvedčíme, ako prezimoval. Keď je vinič poškodený mrazom alebo iným
nepriaznivým vplyvom, podľa stupňa poškodenia sa rozhodneme
pre spôsob rezu. Pri normálnom prezimovaní použijeme rez, ktorý
je pre pestovaný kultivar najoptimálnejší.
Práca v pivnici je pre vinára omnoho príjemnejšia. V priestoroch,
kde uskladňujeme víno, udržujeme dokonalú čistotu. Pravidelne
kontrolujeme zdravotný stav a chuťové vlastnosti vín. Dávame
pozor, aby nám víno nezvetrávalo, nádoby udržiavame doliate.
V tomto období víno nadobúda svoje charakteristické vlastnosti.
V marci už nastupuje pravá jar a toto obdobie až do konca mája

Zdoj: internet

je hlavným obdobím siatia a vysádzania zeleniny. Kto si v predchádzajúcich mesiacoch obstaral potrebné osivá, hnojivá a iné pomôcky, môže sa spokojne venovať práci v záhrade. Po mrkve, cibuli
a hrachu vysádzame v etapách reďkovku a v druhej polovici mesiaca šalát. Na rad prichádza výsadba karfiolu, kelu, kapusty a kalerábu. Do pareniska vysievame papriku, rajčiny a šalátové uhorky.
V ovocnej časti záhrady pokračujeme v práci, ktorú sme nedokončili vo februári, vykonávame udržovací a presvetľovací rez. Pri
výsadbe nových stromčekov, keď kopeme jamy a súčasne hnojíme
kompostom a priemyselnými hnojivami, môžeme sadiť všetky
druhy stromov a krov, v prvom rade egreše a ríbezle. Na sadených
stromčekoch najprv obnovíme rez na koreňoch a upravíme korunky. Burinu ničíme podkopávaním motykou, keď je väčšia, vytrhávame ju. Herbicídy použijeme len vtedy, keď si s burinou nevieme inak
poradiť. 
Výbor ZO SZZ v Cíferi
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Futbal
V klube ŠK Cífer 1929 momentálne „panuje“ zimná prestávka.
Mládežnícke mužstvá predprípravky, prípravky, žiakov a dorastu
využívajú na pravidelné tréningy športovú halu a zúčastňujú sa
na halových turnajoch vo svojich kategóriách napr. v Tomášove,
Trnave a v hale v Cíferi. Dňa 29. decembra 2018 sa mužstvá predprípravky a dorastu zúčastnili na domácom Cífer Cupe.

Muži sa stretli na prvom tréningu 25. januára 2019 na štadióne,
kde začali zimnú prípravu na odvetnú jarnú časť, ktorá sa začína 17.
marca 2019 zápasom v Dolnej Krupej.
Termíny prípravných zápasov a zmeny v kádroch jednotlivých
mužstiev budú známe v priebehu februára. 
Tibor Čambál, prezident ŠK Cífer 1929

Zimná príprava dorastu ŠK Cífer 1929
Zimná príprava dorastu ŠK Cífer pokračuje rýchlym tempom. Trénuje sa
dvakrát do týždňa a vždy cez víkend
odohráme prípravný zápas. Postupne
sme privítali dvakrát Pezinok, dvakrát
Senec, Lokomotívu Trnava, trikrát Pusté Úľany, Zvončín a Kopánku. Bohužiaľ
sme neobhájili víťazstvo na turnaji
OBFZ v Trnave, kde sme smolne skončili druhí. Po vysokých výhrach nad Zavarom, Modrankou a Pečeňadmi prišiel
zápas o prvé miesto s Bohdanovcami,
s ktorými bojujeme aj o víťazstvo
v súťaži. Dlho sme viedli o gól, no prišli
dve chyby rozhodcu a neoprávnené
vylúčenie nášho hráča. Veľmi emotívny zápas sme však nezvládli aj napriek
množstvu našich šancí. Na druhej strane chcem vyzdvihnúť veľmi kvalitne
zorganizovaný 1. ročník ZIMNÉHO CÍFER
CUP-u 2019, kde sme porazili postupne
Senec, Pezinok, Pusté Úľany a stali sme
sa víťazmi turnaja. Jedným z najlepších hráčov turnaja bol Tomáš
Grosman, ktorý práve prekročil prah dospelosti – 18 rokov, k čomu
mu srdečne blahoželáme. Chcel by som sa poďakovať chlapcom,
rodičom, ŠK Cífer 1929, obecnému úradu a fanúšikom za pomoc
a podporu pri organizácii tejto skvelej akcie. V marci nás čaká
kvalitné sústredenie na Skalke pri Kremnici. Odohráme aj prípravné
zápasy vonku, kde sa postupne stretneme so Sencom, Pezinkom,
Lokomotívou Trnava, Kopánkou, Hlohovcom a Pustými Úľanmi.
Predtým však halovú sezónu ukončíme turnajom v Galante. V januári sa nám podarilo vybaviť prestup ďalšieho výborného hráča
z Lokomotívy Trnava. Je ním 17-ročný ofenzívny záložník Marek
Orlický, ktorý bude motorom nielen dorastu, ale aj prínosom pre
A mužstvo. Chcem sa poďakovať T. Čambálovi a M. Saganovi nielen
za podporu a pomoc pri budovaní dorastu, ale aj ostatných mládež-

níckych mužstiev. Je pekné sledovať, akú silnú základňu mládeže
v Cíferi máme a je len otázkou času, kedy z toho bude profitovať
aj A mužstvo. K chlapcom z dorastu, ktorí za A mužstvo pravidelne nastupujú, už na jar pribudnú ďalší dvaja až traja hráči a o rok,
dúfam, ďalších päť až šesť chlapcov. Postupne ich budú nasledovať
ďalší, to je cesta, ktorou treba ísť. Veď kabína A mužstva vybudovaná z vlastných odchovancov je sen každého funkcionára, ale aj
fanúšika. A toto sa nám v Cíferi do dvoch až štyroch rokov určite
podarí. Spojme sa pre futbal – veta, ktorú v ŠK Cífer 1929 začíname
pomaličky všetci napĺňať. Všetci v klube veríme, že už na jar začne
cíferský futbal napĺňať tribúnu tak ako za nedávnych čias a všetci
spolu sa znova začneme baviť futbalom, aký si hráči, funkcionári,
fanúšikovia a celá obec zaslúžia. 
Text a foto: Andrej Lanák, tréner

Hádzaná – XIII. ročník Memoriálu Tomáša Glosa
Nová športová hala prináša prvé ovocie. V sobotu 15. 12. 2018
hala bola plná športujúcich detí. Zásluhu na tom má TJ Sokol Cífer,
ktorý v spolupráci so starostom obce, Miestnym odborom Matice
slovenskej v Cíferi a Základnou školou v Cíferi pripravili tradičný
minihádzanársky turnaj, v tomto roku už XIII. ročník Memoriálu
Tomáša Glosa.
Tréneri prípravky hádzanárskeho oddielu, ktorú navštevuje
takmer 50 detí vo veku 6 – 10 rokov, zostavili 6 družstiev z malých
hádzanárov a hádzanárok, spolu z 36 hráčov. Tri družstvá chlapcov
a tri družstvá dievčat viedli skúsení tréneri, aktívni hráči a rodičia
hráčov. Rozhodcovský zbor bol tiež zložený zo skúsených hráčov
TJ.
Táto vzácna symbióza starších hráčov, najmladších hráčov a rodičov dostala turnaj na vysokú spoločenskú a športovú úroveň.
Spoločenskú úroveň turnaja dotvorili mamičky malých hráčov,
keď počas turnaja pripravili jedlo a nápoje pre hráčov a všetkých
dobrovoľníkov.

Foto: archív TJ Sokol v Cíferi

(pokračovanie na str. 20)
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Nová športová hala umožnila, že turnajovým súbojom sa počas
celého sobotného popoludnia prizeralo 180 divákov.
XIII. ročník Memoriálu Tomáša Glosa priniesol pekné športové výkony najmladších hádzanárov. Víťazstvo získalo družstvo chlapcov
v zložení: Matúš Klinko, Roderik Veverka, Matej Nosáľ, Lukáš Ivančík,
Filip Tučnovič, Lukáš Hrobár. Najlepším hráčom turnaja bola vyhlásená Natália Krutá, najlepším strelcom Michal Klinko a najlepším
brankárom Juraj Ferenčík.
Turnajom najmladší hádzanári zakončili športový rok 2018 a zaslúžene sa tešili na vianočné prázdniny. Organizátori turnaja touto
cestou ďakujú za príspevky a podporu, ako aj všetkým dobrovoľníkom za pomoc. 
Mgr. Peter Baron

Výsledky a aktivity TJ Sokol Cífer v mesiacoch
november, december, január a február
Muži 1. liga.
Podľa výkonnosti družstiev sa nepredpokladalo, že by sa zo
zostávajúcich stretnutí roka 2018 podarilo niektoré zo stretnutí
s vedúcim družstvom súťaže Martinom a družstvom BHA Bratislava
vyhrať. Kým s Martinom sa predpoklady naplnili, prekvapenie prišlo
v stretnutí s BHA Bratislava. Toto stretnutie sa malo odohrať u súpera, avšak na jeho žiadosť sme víťazné stretnutie odohrali v Cíferi.
Výhra umožnila družstvu odpútať sa z posledného miesta tabuľky.
Postavenie v tabuľke musí družstvo potvrdiť v dvoch záverečných
kolách jesene, ktoré sa dohrajú v 2. mesiaci v roku 2019.
Postavenie v tabuľke, ale i zlepšenie družstvo musí potvrdiť
v nadstavbových kolách jarnej časti súťaže. Prikladáme výsledky
záverečných stretnutí v roku 2018.
Cífer – Martin 26 : 41 (11 : 21)
Vedúce družstvo tabuľky nepripustilo zaváhanie. Treba priznať,
že bolo technickejším a rýchlejším družstvom, ktoré dokázalo využiť naše nedostatky. Stretnutie sa začalo nepriaznivo vyvíjať pre
naše družstvo už v 1. polčase, a to po sérii po sebe idúcich vylúčení
(neuvážených) o dvoch hráčov. Chyby v obrane najmä v hre jeden
na jedného umožnili súperovi mať stretnutie pod kontrolou až do
víťazného konca.
Góly: Ľ. Lovás 3, A. Minárik 3, J. Šramel 10, Ma. Jankovič 1, Mi. Jankovič
4, M. Djordievič 3, M. Hajko 2
Cífer – BHA Bratislava 22 : 19 (8 : 9)
Stretnutie napriek zraneniu najlepšieho strelca družstva Šramela sa kolektívnou hrou a dôslednou obranou podarilo doviesť do
víťazného konca v záverečných desiatich minútach stretnutia. To
umožnilo družstvu odpútať sa z posledného miesta súťaže.
Góly: Ľ. Lovás 5, A. Minárik 1, Ma. Jankovič 4, L. Gbelec 3, Mi. Jankovič
7, F. Šurin 2

Dorast 2. liga.
Tretie miesto v jesennej časti súťaže sa môže zmeniť, ak dohrávka v Bojniciach 17. 2. 2019 bude víťazná. Bude to veľmi ťažké, najmä
keď dohrávka bude u vedúceho družstva súťaže.
Družstvo st. a ml. žiakov.
Z plánovaných dvoch záverečných stretnutí jesennej časti (s Trnavou a Piešťanmi) bolo odohraté iba stretnutie s Piešťanmi. S Trnavou pre chorobu hráčov dohrávali v januári v roku 2019. St. žiaci
stretnutie v Piešťanoch vyhrali 21 : 34 (8 : 15), ml. žiaci prehrali (37 :
3). St. žiaci bez odohratia záverečného stretnutia s Trnavou sú na 6.
mieste, mladší, ako sme uviedli, sú na poslednom mieste.
Družstvo ml. žiačok.
Záverečné stretnutie v Topoľníkoch vyhrali 5 : 8 (3 : 5) a bez straty bodu sú víťazkami jesenného kola Trnavského kraja.
Družstvo prípravky TJ
(kombinované družstvo chlapci/dievčatá) je zaradené do súťaže,
ktorú zastrešuje Trnavský krajský zväz hádzanej. Forma súťaže je
turnajová. Družstvo odohralo 4 turnaje, 2 v Topoľčanoch, 1 v Trnave a 1 v Cíferi. Družstvo v týchto turnajoch odohralo 19 stretnutí,
z ktorých 9 vyhralo, 9 prehralo a 1 remizovalo.
Prehľad akcií realizovaných TJ Sokol Cífer
od januára do konca marca 2019

 26. 1. 2019 st. a ml. žiaci odohrali odložené stretnutie s Trnavou.
 2. 2. 2019 bol odohraný tretí ročník turnaja prípravok v Cíferi.
 9. 2. 2019 prípravka odohrala 1. turnaj prípravok v Topoľčanoch.
(pokračovanie na str. 21)
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 16. 2. 2019 v sobotu od 9.00 do12.00 hod. sa uskutoční 2. turnaj
prípravok v Cíferi. V tento deň o 18.00 hod. muži odohrajú predposledné stretnutie jesene s HK Kolárovo.
 17. 2. 2019 dorast odchádza odohrať dohrávku do Bojníc.
 23. 2. 2019 prípravka odchádza na 3. turnaj do Trnavy.
Muži v tomto termíne, prípadne v nedeľu, odohrajú záverečné
stretnutie jesene v Stupave.
 2. 03. 2019 prípravka v sobotu odohrá záverečný turnaj v Cíferi
od 9.00 do 12.00 hod.

 16. 03. 2019 dorast odchádza do Šale, ml. a st. žiaci v Cíferi budú
mať od 13.00 do 16.00 hod. za súpera Nové Zámky.
 23. 03. 2019 o 16 hod. dorast bude mať za súpera vedúce družstvo súťaže z Bojníc.
 30. 03. 2019 o 10 hod. ml. žiačky sa stretnú s Hlohovcom.
Muži v tento hrací víkend odohrajú prvé kolo nadstavby. Či to bude
domáce stretnutie, či u súpera, určí poradie po skončení jesennej
časti súťaže (koniec februára).
St. žiaci odchádzajú do Kolárova. Ml. žiaci majú voľno. 

 9. 03. 2019 ml. žiačky a st. a ml. žiaci odchádzajú k súperovi,
žiačky do Modranky, žiaci do Dunajskej Stredy.

Taj. TJ Sokol Cífer Dugovič

Servis šachových výsledkov

Šachové súťaže sa za dva mesiace prehupli do druhej polovice
Výborne sa darí cíferskému A družstvu v 3. lige:
 4. kolo 25. 11. 2018 Cífer – Potônska veža B 4,5 : 3,5
body: Lipták T., Kovačócy, Šarmír a Vlkovič 1, Horňák 0,5
 5. kolo 9. 12. 2018 Holíč – Cífer 2 : 6
body: Lipták T., Kovačócy, Šarmír a Vlkovič po 1, Čechovič,
Vagovský, Bohunický a Markuliak 0,5
 6. kolo 13. 1. 2019 Hlohovec – Cífer 1,5 : 6,5
body: Báňas, Lipták T., Kovaócy, Šarmír, Bohunický a Horňák
1,Vagovský 0,5
Po 6. kole je Cífer s 18 bodmi prvý pred Dunajskou Stredou
a Gbelmi s 15 bodmi.
B družstvo v 4. lige sa zlepšenými výkonmi prepracovalo na delené
druhé miesto.
 5. kolo 16. 12. 2018 Cífer B – Špačince 4 : 1
body: Šarmír, Vlkovič, Štefík 1, Horňák, Kavuliak 0,5
 6. kolo 6. 1. 2019 Trnava D – Cífer B 2 : 3
body: Šarmír,Vlkovič, Štefík 1
 7. kolo 20. 1. 2019 Cífer B – Veľký Meder 3,5 : 1,5
body: Šarmír, Kavuliak, Štefík 1, Horňák 0,5
V 5. lige dosahujú C a D družstvá striedavé výsledky.
 5. kolo 1. 12. 2019 Cífer C-CVČ – Piešťany 3,5 : 1,5
body: Zelenský F., Stanko M., Zelenský A. 1, Stanko P. 0,5
Modranka juniori – Cífer D 2 : 3
body: Bohunický P., Kovačič, Lovás 1
 6. kolo 15. 12. 2018 Vrbové C – Cífer C-CVČ 3 : 2
body: Stanko M. 1, Stanko P., Zelenský A. 0,5
 7. kolo: 19. 1. 2019 Pečeňady – Cífer D 3,5 : 1,5
body: Prigoda 1, Bohunický P. 0,5
Prelom rokov je tradične obdobím turnajov jednotlivcov v rapid
šachu a bleskovom šachu.
Už 15. decembra 2018 sa v rámci GPX pre mládež hral v Modranke
turnaj Tirnavia šachových nádejí. Výborne sa darilo Cíferčanom. Michal Stanko so ziskom 7 bodov z 9 obsadil celkové 6. miesto spomedzi 98 účastníkov. V kategórii chlapcov do 14 rokov skončil dokonca

Foto: AG

na medailovom 3. mieste. Filip Zelenský získal 5,5 boda (26. miesto)
a Andrej Zelenský získal 4,5 boda a obsadil 47. miesto. V súťaži základných škôl obsadili Cíferčania 2. miesto medzi 10 školami.
O týždeň neskôr sa konal už 46. vianočný turnaj v Orechovej
Potôni. V konkurencii 38 hráčov zvíťazil Cíferčan Miloš Šarmír so
ziskom 10 bodov z 11 partií pred domácimi hráčmi Kalmárom (9 bodov) a Veselským (8 bodov). Ďalšie umiestnenia cíferských hráčov:
6. Horňák, 7 bodov, 11. Vlkovič, 6,5 boda, 14. Kavuliak, 6 bodov, 17.
Stanko Peter, 6 bodov, 22. Ivan Zelenský 5,5 boda atď.
Dňa 26. 12. 2018 sa hral šachový turnaj U troch dedkú v Senici.
Zvíťazil medzinárodný majster Pecháč pred Martinom Jablonickým.
Obaja získali 8 bodov. Z cíferských šachistov najlepšie skončil na 9.
mieste Šarmír so 6 bodmi, 12. Vlkovič s 5 bodmi, 21. Kavuliak so 4
bodmi, 28. Zelenský I. s 3,5 boda, 33. Zelenský A. s 2,5 boda.
Tradičný cíferský vianočný turnaj má svoje začiatky už v polovici sedemdesiatych rokov. Posledných osem ročníkov sa hrá na
pamiatku zakladajúceho člena Šachového klubu Cífer pod názvom
Memoriál Jána Hrušovského. Dňa 28. decembra 2018 sa v hasičskej
zbrojnici v Cíferi zišiel rekordný počet 20 hráčov. V systéme každý
s každým sa z premiérového víťazstva tešil Tomáš Lipták pred svojím bratom Dušanom. Obaja získali po 17 bodov. Tretí so 16 bodmi
skončil Ivan Bohunický.
Dňa 30. decembra 2018 sa uskutočnil turnaj v Šúrovciach. Medzi
63 hráčmi boli iba traja Cíferčania, 27. skončil Horňák s 5 bodmi, 30.
Vagovský so 4,5 boda, 35. Kavuliak so 4 bodmi. Vyhral I. Pecháč pred
M. Jablonickým, obaja získali 8. bodov, a bývalým prezidentom SŠZ
Františkom Jablonickým.
Dňa 12. 1. 2019 sa v Modranke hralo krajské kolo dorasteneckej
ligy. Pri premiérovej účasti sa Cíferčania prebojovali do medzikrajského kola. To sa hralo 19. 1. 2019 v Bratislave. Súperi však už boli
nad sily cíferských juniorov. 
Miloš Šarmír

Pozvánka na podujatie Športovec roka 2018
Športová komisia a Obec Cífer Vás pozývajú na podujatie Športovec roka,
ktoré sa uskutoční 23. 3. 2019 v Dome kultúry v Cíferi.
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Školstvo
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Klub vinárov Cífer pri ZO SZZ
v spolupráci s OÚ Cífer,
pozývajú všetkých milovníkov dobrého vínka
na 27. ročník výstavy vín v Cíferi.
Pre dobrú
zábavu Vám zahrá hudobná skupina BKR a ľudová
hudba Vieska z Vištuka ,
������������������
������������������
pre gurmánov budú pripravené tradičné špeciality, lokše , pagáčiky, pečené mäsko...
��������
����� ����������
�������
Degustácia
pod���odborným
dohľadom
garanta súťaže ����������������������������������������
������������������������������������
����������������
Ing. Vladimíra
Sodomu prebehla 8. 2. 2019. Z rekordného
počtu 555 vzoriek, z toho
������������������������������������
���������������������������������������
350 bielych
vín, 124 červených vín, 59 ružových a 22 ovocných
vín, boli vyhodnotení
�������
����������������������������������
šampióni výstavy, najlepšie cíferské a gocnocké vína. Slávnostné vyhodnotenie
a odovzdanie cien bude bude počas výstavy vín o 16.30 hod.
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Do Cífera!
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Zavolali Joža, Fera,
na kultúru do Cífera !
�������������������������������
� �������������������������
Na oblastnú koštovačku,
pochutnat si na vínečku !
����������������������������������
�������������
�������
� ������������
Majú skvelé odrody , aj z vlanajšej úrody !
� ������������������������
Trošku suchšie , kyselejšie,
no o to viac veselejšie!
�����������������������
����������
��������������������
Všetky sorty vychutnali,
s priateľmi sa postretali !
�����������������������������������
Spoločne si zaspievali
,
dobrým
vínam poctu vzdali !
��������
��������������������������������������
��������������������������������
�������������
Majú dobrú kondíciu,
dodržiavať tradíciu !
���������������������������������
Veď koštovka v Cíferi , sa každý rok vydarí !

Je tam vždycky plný dom aj muzika ako hrom !
Veľa dobrých priateľov a vínečka ctiteľov.
Na zdravie
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ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.ro.
Kaplnská ulica 1099/17, 919 43 Cífer
web: www.zamg.sk
tel.: 0903 421 850
tel.: 033/55 99 403
Rezanie laserom:
-oceľ 20 mm
-nerez 15mm
-hliník 8 mm
tel:0903/202 402
tel:0903/202 403

Požičovňa:
Predajňa Železiarstvo :
-búracie kladivá, vŕtačky,brúsky -elektronáradie a pracovné náradie
-drevoobrábacie stroje
-drogéria, postreky
-záhradná a meracia technika
-chovateľské potreby
-vibračná a hutniaca technika
-elektro a vodoinštalačný materiál
tel:0911/776 631
tel:0911/776 631

Hľadám v Cíferi miestnosť na prenájom
do podnikania masérskych služieb.
Tel.: 0944 109 682

ČSMP ŠMAL:
-dodávateľ PHM OMV
-dodávateľ LPG Tomegas
-autopríslušenstvo a doplnky
-plynové �aše
tel:0911/882 822

Obec Cífer pozýva

Cíferská hudobná jar
14. apríla 2019 o 18:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Otvárací koncert XXXIV. Cíferskej hudobnej jari
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel – umelecký vedúci
28. apríla 2019 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Organový koncert

Marek Vrábel – organ
Tomáš Šelc – basbarytón
5. mája 2019 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Koncert renesančnej hudby

Komorné združenie Autentiko:
Suzanne van der Helm (Holandsko) – spev, dobové flauty
Július Šoška – husle, viola
Andrea Tkáčová – spev, husle
Ivana Zemáneková – violončelo
19. mája 2019 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Mucha Quartet

Juraj Tomka – umelecký vedúci
26. mája 2019 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Záverečný koncert XXXIV. Cíferskej hudobnej jari
Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda
Marián Šipoš – dirigent
Vstupné na všetky koncerty je dobrovoľné.

