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Otvorenie novej
športovej haly
– farebná príloha
Cíferské hodové slávnosti
– príhovor Mons. Jána Bučíka
70. výročie založenia hádzanej
v Cíferi – rozhovory s Karolom Debnárom
a Františkom Dugovičom

Cíferské folklórne popoludnie







Autor fotiek: -MH-, -MS-



Autor fotiek: -DD-

1

Cíferské
noviny

Samospráva

Úvodník

Obsah
Samospráva
Úvodník
Rekonštrukcia suchého potoka sa konečne stáva realitou
Investičná výstavba v obci
Právne poradenstvo
Aktuality
Kultúrno-spoločenská retrospektíva
Memoriál Vladimíra Glasu
„Tak to je leto“ – pozvánka na súťaž vo vyšívaní
V Cíferi pribudla nová vyšívaná zástava
Kalendár podujatí
Sprístupnenie Pamätnej izby sakrálnej výšivky
Márie Hollósyovej

Vážení spoluobčania,
1
2
2
2

2
3
4
4
5
6

Spoločnosť a kultúra
6
Život Rudka Ochabu: Kone, karate, šnicľa a úžasní ľudia
Cíferanom odkazujem, aby boli hrdí na svoju obec - Karol Debnár 7
Šport je jeden z prostriedkov, ktorý naučí deti disciplíne
9
a pocitu zodpovednosti - František Dugovič
11
Vždy sa k vám radi vraciame - z návštevy v Telnici u Brna
11
Pred 21. ročníkom Jesenného cyklu koncertov
12
Na Hontianskej paráde sme sa mali parádne
V Prahe nás reprezentovala Cíferčanka
12
– všesokolský zlet
12
Mokré divadlo – kultúrny zážitok pre všetkých
13
Výlet záhradkárov do Valtíc
13
Jednota dôchodcov na Slovensku a jej bohaté leto
14
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2018
14
Na kolesách po chotároch“ – pohodová cykloakcia
História obce
Kalendárium 2018 4.časť
„Krásny prápor cíferských žien“v Banskej Štiavnici
60. výročie úmrtia Mikuláša Schneidera Trnavského
Kríž v Jarnej a jeho donátori
Samaritánsky spolok v Cíferi

15
15
16
17
18

Farnosť
Aké máme medzi sebou vzťahy? - príhovor vdp. Bučíka
Sv. Michal v našom živote
Dôstojný pán Lefler oslávil krásne jubileum
Slávnosť prvého svätého prijímania v Cíferi

19
19
19
20

Školstvo
Prinášať dobro tam, kde sme - myšlienky žiakov ZŠ

20

Životné prostredie
Ekologické okienko
Okienko pre záhradkárov
Ukončenie projektu LIPY

21
21
22

Šport
Sedemdesiat rokov od založenia hádzanej v Cíferi
Plážová hádzaná Beach Handball Cífer
Letná príprava a začiatok novej futbalovej sezóny
Cíferskí šachisti nezaháľajú ani v lete

22
23
24
24

CÍFERSKÉ NOVINY – vydáva Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
IČO: 00312347, Evidenčné číslo: EV 5636/18. ISSN 2585-8858
Náklad 800 ks. Grafická úprava a tlač – Andrej Grossmann – Siena.
Príspevky môžete posielať v elektronickej podobe na adresu:
sekretariat@cifer.sk. Redakcia si vyhradzuje právo formálne upravovať
a krátiť príspevky dopisovateľov.

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

Tohtoročný september je v našej obci mimoriadne bohatý
na spoločenské dianie. Výstava ovocia a zeleniny, začiatok
jesennej koncertnej sezóny, otvorenie športovej haly, súťaž
vo varení gulášu v Jarnej, oslavy 70. výročia založenia hádzanej, obecné hodové slávnosti, každý septembrový víkend
je v Cíferi čo navštíviť. Pozastavím sa pri dvoch udalostiach,
ktoré svojím významom presahujú bežný rok, pričom navzájom spolu súvisia.
Máme za sebou otvorenie športovej haly. Ide o najväčšiu
a najviditeľnejšiu stavbu obce za posledné desaťročia, ktorá
prináša okrem iného aj kus kvalitnej verejnej architektúry.
Hoci ešte nie je kompletne zrealizovaná – chýba budova prístavby so šatňami a novými triedami pre ZŠ – je už funkčná
a začína ožívať. Nová hala bola jednou z priorít obce v posledných rokoch a dlhodobým snom mnohých Cíferčanov.
Jej prínos bude mnohostranný. Okrem toho, že konečne
vyrieši problém výučby telesnej výchovy v ZŠ, bude i dôstojnou domácou arénou pre cíferských hádzanárov. Samozrejme, bude slúžiť aj futbalistom, prípadne ďalším klubom
a rovnako aj verejnosti. Verím, že všetky tieto rôznorodé
aktivity povedú k tomu, že hlavne deti a mládež rovnako
však i dospelí budú viac športovať a menej času tráviť na
sociálnych sieťach, počítačoch či pri televízii. Ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva za dôležité rozhodnutia
vedúce k výstavbe haly a všetkým obyvateľom obce, ktorí
projekt dlhodobo podporovali. Verím, že budúcnosť ukáže,
že to bol správny krok.
Druhou mimoriadnou udalosťou je 70. výročie založenia hádzanej v Cíferi, ktorému sa z časti venuje aj toto číslo novín.
Cífer je medzi slovenskými obcami výnimočný tým, že v ňom
nepretržite tak dlhý čas pôsobí hádzanársky klub, ktorý vychoval stovky hráčov a hráčiek vrátane viacerých reprezentantov. A klub prináša obci všetko, čo k takému klubu patrí,
to znamená nielen súťažné zápasy pre verejnosť, ale hlavne
výchovu mládeže, chlapcov i dievčat, športové vyžitie pre
dospelých, budovanie povedomia o obci a zdravého lokálpatriotizmu. Hádzaná sa s obcou zrástla natoľko, že dnes si Cífer
bez nej nevieme predstaviť. Zaslúžili sa o to mnohí členovia
TJ Sokol Cífer, za čo im v mene našej obce úprimne ďakujem.
Gratulujem hádzanárom k sedemdesiatinám a prajem im, aby
sa ich klubu darilo ešte mnoho desaťročí.
Vážení spoluobčania, pozývam vás na druhú časť hádzanárskych osláv, ktoré sa uskutočnia v novej športovej hale
v sobotu 29. septembra ako i na obecné hodové slávnosti
organizované tentokrát v areáli futbalového štadióna počas
celého posledného septembrového víkendu. Zároveň vám
prajem pekné prežitie michalských hodov. 
Maroš Sagan,
starosta obce

Ospravedlnenie redakcie
Cíferských novín
V Cíferských novinách č. 3 / 2018 sme na strane 20 uverejnili
pod článkom „Turistika vo Walese a Anglicku“ ako autora článku
p. Juraja Dzíbelu. Správne mali byť uvedení autori článku p. Viliam Banič a Lukáš Banič. Za chybu sa ospravedlňujeme! 
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Rekonštrukcia suchého
potoka sa konečne stáva
realitou
Po siedmich rokoch trápenia so získavaním dotácie na rekonštrukciu tzv.
suchého potoka, ktorý spôsoboval
povodne v našej obci, sme sa konečne
priblížili k jej realizácii. Suchý potok je
koryto, ktoré sa vinie od priepustu pod
železničnou traťou cez záhrady medzi
ulicami M. R. Štefánika a M. Sch. Trnavského, popri Moyzesovej ulici, cez polia
až k bytovke na Trnavskej ulici a ďalej
smerom na Gidru. Toto koryto sa po
veľkých zrážkach alebo po topení snehu nepravidelne zapĺňalo vodou, ktorá
následne zaplavovala nehnuteľnosti
v jeho okolí. Obec preto dala spracovať
Ing. Rudolfovi Hasičkovi projekt na jeho
rekonštrukciu a niekoľko jeho modifikácií a od roku 2011 ho už šesťkrát podala
na Ministerstvo životného prostredia so
žiadosťou o dotáciu z eurofondov. Až
po šiestom pokuse v roku 2018 bola žia-

dosť úspešná a obec dostala rozhodnutie o schválení dotácie vo výške takmer
1 900 000€, pričom spoluúčasť obce na
projekte by mala byť 100 000€. Realizácia sa začne pravdepodobne na jar v roku 2019. V tomto momente je kľúčové
úspešne ukončiť verejné obstarávanie
stavebných prác, ktoré už beží. Projekt
si vyžiadal obrovské penzum práce,
množstvo rokovaní, administratívnych
krokov, pravidelne sa ním zaoberalo
obecné zastupiteľstvo a stavebná komisia. Jeho schválenie je preto veľkým
zadosťučinením pre všetkých zúčastnených. Po dokončení rekonštrukcie
koryta by tento dlhodobý boľavý problém našej obce mal byť vyriešený, hoci
ďalšie práce už menšieho rozsahu budú
ešte stále potrebné. 
Maroš Sagan,
starosta obce Cífer

Investičná výstavba v obci
V auguste a septembri sa stavebný ruch sústredil na centrum
obce, kde sa vyvinulo veľa energie predovšetkým na dokončenie stavebných prác na športovej hale a v jej okolí. Tieto sa aj
podarilo na 99% uskutočniť, jediná väčšia neukončená časť je vo
vybavení haly, predovšetkým tribúnou, sieťami a ďalším športovým zariadením, keďže dodávateľ nesplnil termín zo zmluvy. Na
dokončovacích stavebných prácach – úprave okolia, prípojkách,
murárskych prácach, osvetlení, spevnených plochách, osadení kontajnerov, oplotení či stolárskych prácach sa najväčšou mierou podieľala obecná stavebná partia pod vedením Stanislava Tučnoviča.
Podrobné informácie k športovej hale prinesieme aj v osobitnom
článku. Okrem športovej haly bežali aj ďalšie práce. Rekonštrukcia
chodníka a osvetlenia v materskej škole, úprava parkoviska pred

ňou, renovácia priestorov u detského lekára MUDr. Móra, renovácia
priestorov v zubnej ambulancii v budove DK Cífer, úprava plochy
pre multifunkčné ihrisko v Jarnej, chodník na Mlynskej. Začala sa aj
plánovaná dostavba vodovodu na uliciach Severnej a Štefánikovej,
pričom postupne sa prejde aj na M.Sch. Trnavského a Poľnú. Plánované práce na rozšírení vodovodu vykonáva spoločnosť Staveko
– Ing. Marián Sahul a mali by sa dokončiť do konca novembra 2018.
Veríme, že v jesenných mesiacoch sa začnú aj práce na oboch etapách cyklotrasy, momentálne sú na kontrole na riadiacom orgáne
verejné obstarávania oboch etáp. Ďalšími prácami plánovanými na
jeseň sú rozšírenie detského ihriska na štadióne či rozšírenie kanaliOÚ Cífer, odbor stavebný
zácie v Jarnej. 
a životného prostredia

Právne poradenstvo
Bezplatné právne poradenstvo poskytované obcou Cífer sa uskutoční dňa 18.10.2018 od 16.00 na obecnom úrade v Cíferi. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte obecného úradu na telefónnom čísle 033/55 99 132, prípadne e-mailom na adrese sekretariat@cifer.sk. 

Kultúrno-spoločenská retrospektíva
V piatok 8. júna 2018 k nám zavítal 27-členný nórsky dychový orchester a Cíferčanom venoval veľkolepý koncert v dome kultúry. Keďže sa im na Slovensku veľmi páči, zavítali
sem už druhýkrát.
Rekordných 20 družstiev sa tento rok prihlásilo do súťaže vo varení guláša v Cíferi. Rôzne druhy tohto obľúbeného jedla ste mohli
ochutnať v sobotu 9. júna 2018. Prišli si zasúťažiť Cíferskí gulášnici, Šachisti, reprezentanti Matice slovenskej, Rybári, Hádzanárky
– dievčatá, Hádzanári – muži, Rusnákovci, Mekenovci, Hagarovci,
Gurmáni, Novanskí poľovníci, Klub dôchodcov, OZ Gocnog, OZ Pácan,
ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Folklórna omladzina, dokonca
i mimocíferské družstvá Gulášmacherky a Slnko Team z neďalekej

obce Pusté Úľany, Linčané a reprezentanti z družobnej obce Telnice u Brna. Konečné 1. miesto patrilo družstvu ZO Slovenského zväzu záhradkárov, na 2. mieste bola Folkórna omladzina a 3. miesto si
vysúťažili Linčané.
Deti sa vyjašili na skákacom hrade a zabavili sa pri hudbe a piesňach detskej kapely SNOV. Výbornú náladu nám dotvorila aj tradičná veselá kapelka BKR a pozvanie prijala aj kapela LUX z Jarnej.
Z remeselných trhov ste si mohli na pamiatku odniesť milé, voňavé,
liečivé aj chutné výrobky.
Deň 16. jún 2018 patril hasičom, ktorí pre deti pripravili deň
otvorených dverí v hasičskej zbrojnici. Lákavé atrakcie i súťaže,
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ako vozenie detí na hasičských autách, skúšanie prilby, kreslenie
hasičských áut, striekanie z hadice na terč i skákací hrad a chutné
občerstvenie, prilákali mnoho detí i dospelých.
Dňa 21. júna 2018 mnohí navštívili dom kultúry v Cíferi a zažili
famózny záverečný koncert ZUŠ. Koncert sa niesol vo folklórnom
duchu. Začínajúci aj pokročilí umelci nás potešili speváckymi, tanečnými a hudobnými číslami i divadelnou scénkou. Nádherné boli
aj diela detí z výtvarného odboru a vtipným videom i umeleckými
fotografiami nám svoju činnosť priblížil audiovizuálny odbor.
Foto: MH

Jedným z najväčších a najkrajších kultúrnych podujatí tohto
roka bolo podujatie s názvom Cíferské folklórne popoludnie, ktoré
sa uskutočnilo 14. júla 2018. Profesionálne folklórne súbory a skupiny z rôznych kútov Slovenska i z Českej republiky prijali pozvanie
na festival do Cífera. V dome kultúry sme videli a počuli perfektné
výkony mladých umelcov – tanečníkov a hudobníkov. Škoda len, že
Cíferčanov v hľadisku bolo pomenej. Dúfame, že budúci rok si prídu tancom a hudbou nabitú atmosféru vychutnať i vekovo mladší
cíferskí spoluobčania!
Sprievodnou atrakciou boli remeselné trhy, kde sa nám okrem
tradičných cíferských remeselníkov predstavili aj netradiční remeselníci so svojimi krásnymi ručne zhotovenými výrobkami. Mohli
ste si kúpiť mak a makové výrobky z Jarnej, šperky, šité vankúšiky
Motto:
„Ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť
nedovolí.“
Vo štvrtok 4. októbra 2018 si pripomenieme
2. výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otca a dedka VLADIMÍRA GLASU.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým.
S láskou a úctou spomína manželka Oľga a celá smútiaca rodina.

a hračky, keramiku, včelie produkty, bylinkové čaje, háčkované
a paličkované dekorácie i zvonkohry zo sklenených fliaš. Svoje
umenie nám predviedli výšivkárky i keramikári na hrnčiarskom
kruhu. Občerstvenia bolo dosť pre každého, podávala sa cigánska,
fazuľovica, kofola i skvelá káva podľa vášho želania. Po vystúpeniach v DK zábava pokračovala na námestí, kde do tanca vyhrávala
vynikajúca Šenkvická muzika s cimbálom.
V sobotu 25. augusta 2018 sa rozhorela vatra v Páci ako spomienka na Slovenské národné povstanie. Pri tejto príležitosti bol
pripravený aj kultúrny program. Pán Dolník predviedol záujemcom
ukážky zbraní a vysielačov z prvej svetovej vojny, svojím krásnym
výrazným spevom prispel aj pán učiteľ Pobuda zo ZUŠ v Cíferi s klavírnym sprievodom svojej manželky a spevácky zbor Bučančani
z Bučian. Večer bola diskotéka na ukončenie kúpacej sezóny na
kúpalisku v Páci.
V sobotu 25. augusta 2018 sa začali aj oslavy 70. výročia hádzanej v Cíferi zápasmi detských i dospelých hádzanárov z Cífera,
Modry a Pezinka v Hádzanárskom areáli Mateja Hrnčára. Pokračovanie hádzanárskych zápasov bude 29. augusta 2018, teda v hodovú
sobotu, v novej cíferskej športovej hale.
Šup na bicykel či pešo, o pár minút sme na mieste! Smer letné
kino pod hviezdami v Cíferi na štadióne každý piatok. Dobrodružné, fantasy či komediálne filmy a rozprávky pre malých i veľkých.
Mnohí z vás si prišli oddýchnuť, zabaviť sa a vychutnať si vynikajúce
pečené rybky. Vďaka pozitívnym ohlasom obec zakúpila
vlastnú premietaciu techniku,
a tak sa môžeme tešiť aj na
ďalšie ročníky letného kina!
Sobota 15. septembra patrila
otvoreniu novej Športovej
haly Cífer. O 14.00 zazneli
slávnostné fanfáry a halou
sa rozoznel príjemný spev
profesionálneho
mladého
speváka - tenoristu Tomáša
Ondriaša, ktorého publikum
ocenilo silným potleskom.
Slávnosť moderovala pani
Adriana Krupová. Na otvorení
nechýbali srdečné príhovory,
vysvätenie športovej haly,
slávnostné prestrihnutie čerFoto: MS
venej stuhy, ba nechýbal ani
slávnostný prípitok. Po slávnostnom programe nasledovali hádzanárske zápasy a večer si Cíferčania mohli zatancovať a zaspievať
s kapelou Bystrík Band.
16. septembra do Cífera zavítala kapela Kandráčovci a predviedla
svojim fanúšikom energický koncert v rámci svojho „Šaľeneho turne“. Za sprostredkovanie a organizáciu koncertu ďakujeme členke
kultúrnej komisie a Cíferského ochotníckeho divadla pani Ivete Puchoňovej. Nová športová hala bola vypredaná, veď posúďte sami...na
fotkách p. Timoteja Puchoňa, ktorý nafotil celé podujatie, a ktoré
nájdete vo vnútri Cíferských novín na jeho farebných stránkach.

Memoriál Vladimíra Glasu
Vo štvrtok 4. októbra 2018 v čase od 8.00 do 10.00 hod. sa v dome kultúry v Cíferi uskutoční 2. ročník Memoriálu Vladimíra Glasu
– mobilný odber krvi. Touto akciou si v našej obci dôstojne uctíme
pamiatku bezpríspevkového darcu krvi, majstra odborného výcviku v SOU železničnom v Trnave, bývalého poslanca OcÚ v Cíferi,
ako aj priaznivca cíferských rybárov a futbalistov, ktorý nás náhle
opustil vo veku 62 rokov. Na odber je potrebné prihlásiť sa na č. t.:
0902 883 527, na ktorom sa dozviete bližšie informácie o podmienkach darovania najvzácnejšej tekutiny. 
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Smútočná spomienka
Motto:
„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to
si ty, mama naša, a pozeráš na nás z neba.
Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď
naším anjelom, na zemi nás chráň. Hoci si
odišla, nie si medzi nami, navždy si zostala
v srdciach, čo ťa vrúcne milovali.“
12. októbra uplynie rok ako nás opustila milovaná manželka,
mama, babka MÁRIA HALADOVÁ z m.č. Pác.

S láskou a úctou spomína manžel Štefan, dcéra Marcela, dcéra
Michaela s manželom Mariánom, vnučky Miška a Sandrika.
Navždy ostane v našich srdciach!

„Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Už nepočuť po dome tvoj hlas, už viac neprídeš
medzi nás.
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach
žiješ stále s nami.“
Dňa 20. októbra 2018 uplynú tri roky od
chvíle, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko FRANTIŠEK CHOVANEC.

V srdci smútok máme, na Teba s láskou spomíname...
Manželka Mária, deti, vnúčatá, brat Ján.

„Tak to je leto“
– pozvánka na súťaž vo vyšívaní
Občianske združenie Cziffer v spolupráci s obcou Cífer organizuje druhý ročník súťaže Márie Hollósy vo vyšívaní a to v sobotu 17.
novembra 2018 v Dome kultúry Cífer.
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má rád výšivku a to bez
ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, pričom výšivka môže byť realizovaná rôznou vyšívacou technikou a na akomkoľvek materiáli.
Detská kategória je pre dieťa alebo skupiny detí do 16 rokov.
Heslom tematickej kategórie tohto ročníka je „Tak to je leto“,
čo je úryvok z básne Krídla od Miroslava Válka.

Kategórie:
1. výšivka na odeve
2. výšivka na interiérovej textílii
3. výšivka z truhlice mojich predkov
4. tematická kategória: Tak to je leto
5. detská kategória
Sledujte našu facebookovú stránku
https://www.facebook.com/cziffer.sk/?ref=bookmarks,
na ktorej budú priebežne zverejňované informácie.
Zároveň vyzývame občanov, ktorí majú staré mustry na vyšívanie,
aby ich zapožičali na nafotenie do novej publikácie OZ Cziffer. Viac
informácií p. Straková, 0903283170. 

V Cíferi pribudla nová vyšívaná zástava
Cíferské ochotnícke divadlo (COD) a OZ Cziffer sa od augusta
2018 zaradili k spolkom obce, ktoré majú vlastnú vyšívanú
zástavu.
Autorkou zástavy je Dagmar Straková, ktorá si v apríli 2014,
keď začala viesť Cíferské ochotnícke divadlo, dala za cieľ vyšiť pre súbor zástavu, a to do roku 2021. Prečo ten rok? Aby
pri oslave 730. výročia prvej písomnej zmienky o Cíferi malo
COD štandardu do alegorického sprievodu obcou.
Kompozícia a technické záležitosti
Vyšiť vlastnú zástavu je náročné preto, že ide o autorské dielo,
a tak pred samotným vyšívaním je potrebné urobiť návrh: čo na
zástave má byť, rozmer, materiál, kompozícia, zladenie motívov,
farieb a techník vyšívania. Na začiatku bolo štúdium dostupnej literatúry o zástavách. Vďaka patrí všetkým odborníkom, umelcom
z VŠVU, teológom a známym, ktorí boli ochotní diskutovať a poradiť pri tvorbe návrhu.
Keď rozmer, látka a kompozícia boli už jasnejšie, bolo potrebné
zvážiť materiál. Z Nemecka bol objednaný bavlnený satén, jeden
z materiálov, na ktorý sa v minulosti zástavy vyšívali. Vhodné látky
teoreticky boli zamat, hodváb, plátno, bavlnený satén. Vzhľadom
na zamýšľaný detail drobných kvetov zamat bol vylúčený ako
nevhodný a rozhodnutie padlo na bavlnený satén ako kompromis
medzi jednoduchým plátnom a finančne drahším hodvábom. Bolo
potrebné zvážiť aj farbu podkladu. Vzhľadom na zamýšľaný vzor
a cieľ zástavy bol zvolený biely bavlnený satén.
Zástava je vyšitá starými bavlnkami na vyšívanie, pretože mali
krajší lesk a akurátnu hrúbku. Majú, samozrejme, aj jednu veľkú nevýhodu: púšťajú farbu, a preto vyšitú textíliu nemožno prať. Treba
ešte uviesť, že takmer každý vzor, motív, písmeno na zástave boli
vyšité dvakrát – na kúskoch látky bola najprv vyskúšaná technika

Foto: -OZ Cziffervyšívania a farby, kým autorka nedospela k jednoznačnému názoru, ako bude daný motív vyšitý.
Vzory boli predkresľované mäkkou ceruzkou, majúc na pamäti,
že zástavu nebude možné prať. Pri predkresľovaní vzorov bolo potrebné dôsledne dodržať rozmery, pretože ide o výšivku na dvoch
samostatných látkach, ktoré sa následne zošívali, a teda lícovanie
výšivky muselo sadnúť.
Motív zástavy
Prvá strana zástavy je venovaná Cíferskému ochotníckemu divadlu. V štyroch rohoch sú kvetové motívy z Kostola sv. Michala
v Cíferi, pričom každý druh kvetov a lístkov je vyšitý inou technikou vrátane aplikácie zlatej nite. Celkovo je na zástave použitých
zhruba 21 druhov vyšívacích stehov. A prečo práve kvetové motí(pokračovanie na str. 6)
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Kalendár podujatí
V MESIACOCH SEPTEMBER – DECEMBER 2018
15. september

Hodová sv. omša v Kaplnke
Sedembolestnej Panny Márie v Cíferi

Farský úrad

Pri Kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie v Cíferi

22. september

Súťaž vo varení guláša v Jarnej

OZ Gocnog

Jarná

30. – 31.
september

Cíferské hodové slávnosti

Obec Cífer

Štadión v Cíferi

30. september

Hodová sv. omša

Farský úrad

Kostol sv . Michala
Archanjela v Cíferi

1. október

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

7. október

Šarkaniáda

RZMŠ, OcÚ, farský úrad

Farská záhrada

7. október

Koncert v rámci 21. ročníka Jesenného
cyklu koncertov – Lento Ad Astra

SPH, obec Cífer

DK v Cíferi

8. október

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

13. október

Deň dobrovoľníctva

Obec Cífer

Stretnutie pred DK

14. október

Mesiac úcty k starším

Obec Cífer

DK v Cíferi

28. október

Koncert v rámci 21. ročníka Jesenného
cyklu koncertov – koncert pedagógov
a žiakov ZUŠ Ladislava Kupkoviča v
Cíferi

SPH, ZUŠ, obec Cífer

DK v Cíferi

5. november

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

9. november

Lampiónový sprievod

Obec Cífer

11. november

Výročie ukončenia prvej svetovej
vojny

Obec Cífer

Obecné múzeum

12. november

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

17. november

Deň boja za slobodu a demokraciu

Obec Cífer

Obecné múzeum, obecný úrad

17. november

2. ročník súťaže Márie Hollósyovej vo
vyšívaní

OZ Cziffer

DK v Cíferi

18. november

Koncert v rámci 21. ročníka Jesenného SPH, farský úrad, obec
cyklu koncertov – vokálny súbor
Cífer
Gregoriana

Kostol sv . Michala
Archanjela v Cíferi

24. november

Katarínska zábava

ZRPŠ pri ZŠ

DK v Cíferi

5. december

Mikuláš v Jarnej

OZ Gocnog

Jarná

5. december

Vianočné posedenie

ZO JDS

DK v Cíferi

6. december

Mikulášske posedenie

Klub dôchodcov

DK v Cíferi

8. december

Chodenie Mikuláša po dedine

Folklórna skupina Cífer

15. december

Vianočné trhy

Obec Cífer

15. december

Vianočný turnaj v hádzanej – dorast

TJ Sokol

15. – 16.
december

Výstava betlehemov a vianočných
symbolov

MO Matice slovenskej,
obecné múzeum

DK v Cíferi

23. december

Adventno-vianočný koncert

SPH, farský úrad, obec
Cífer

Kostol sv . Michala
Archanjela v Cíferi

31. december

Rozlúčka so starým rokom

Obecný úrad

Zmena letného času na zimný bude 28. 10. 2018 z 03.00 h na 02.00 h.

Námestie pred DK v Cíferi
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vy z cíferského kostola? Ako hovorí D. Straková: „Pretože cíferský
kostol ma prekvapil práve touto ozdobou, keď som tam v roku
2003 po prvý raz vošla. Až neskôr som zistila, že ornamenty v kostole sa inšpirovali výšivkami Márie Hollósyovej.“ V strede zástavy je
názov Cíferské ochotnícke divadlo, ktorý bol vyšitý trikrát: najprv
obrysy písma stonkovým stehom, potom bola podložená hrubá
vlna, aby sa dosiahla reliéfnosť výšivky, a na prišitú vlnu bol aplikovaný plný steh.
Reverzná strana zástavy je venovaná Občianskemu združeniu
Cziffer, do ktorého patrí aj COD. Po bokoch sú opäť kvetinové variácie z cíferského kostola a v strede štyri obrazy, ktoré charakterizujú štyri hlavné činnosti OZ Cziffer. Obnovu historických objektov
zosobňuje výšivka starej cíferskej kaplnky, ktorá vychádza z reálnej fotografie rekonštruovanej kaplnky. Atramentové brko, vyšité
rôznymi vyšívacími technikami a rôznymi farbami, predstavuje
súťaž M. Hollósyovej vo vyšívaní, ktorú OZ Cziffer organizuje. Brko
súčasne poukazuje na skutočnosť, že COD je autorské divadlo. Vyšitý strom, to je takmer 80 zasadených líp a životné prostredie ako
tretí pilier OZ Cziffer. Posledným motívom je figurálna výšivka sv.
Jána Krstiteľa, patróna všetkých umelcov. V hornej časti zástavy
názov OZ Cziffer je vyšitý retiazkovým stehom.
Na záver prišlo čistenie, a keďže sa zástava nemôže prať, bolo
potrebné naštudovať reštaurovanie historických látok. Na základe
odborných prác bola výšivka týždeň postupne a opakovane čistená.
Pri zošívaní bolo treba dať pozor na to, ako budú obe strany
s výšivkami lícovať, pretože látka obsahuje trochu elastanu, čo pri
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Foto: -OZ Czifferhustej výšivke môže spôsobiť posun. Zároveň medzi vyšité látky
bola všitá spevňujúca látka, a to biely filc, ktorý lepšie drží tvar
a formu. Po obvode zástavy bola vsadená bordová točená šnúra
s výpustkou.
Zástava bola dokončená 29. 7. 2018. Cieľ bol splnený. Cíferské
ochotnícke divadlo a OZ Cziffer sú pripravené na oslavu 730. výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
OZ Cziffer

Sprístupnenie Pamätnej izby sakrálnej výšivky
Márie Hollósyovej v sobotu 29. 9. 2018
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím,
ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie.
Koná sa každý rok v mesiaci septembri v 49 štátoch Európy.
Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Foto: vdp.mgr. Jozef Schwarz

Tento rok sa do podujatia zapája aj farnosť Cífer sprístupnením
Pamätnej izby sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej.
V sobotu 29. septembra 2018 si v rámci cíferských hodových
slávností môžu záujemcovia na rímskokatolíckej fare v Cíferi, Pavetitšova 15, pozrieť výstavu sakrálnych výšiviek. Výstava bude
prístupná v čase od 14.00 do 18.00 hod. so sprevádzaním a lektorským výkladom A. Michalcovej.

Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej, farský úrad
v Cíferi, 2017.
Koncepcia a realizácia inštalácie: doc. Eva Cisárová-Mináriková,
akad, mal.
Architektonické riešenie mobiliáru: doc. Andrej Botek, Ing. arch. 

Pohľad na centrálnu stenu s antependiami: Mariánske 1923, Kríž s adorujúcimi
anjelmi, Biele s ďatelinkovým krížom 1900, Posledná večera 1901

Život Rudka Ochabu: Kone, karate, šnicľa
a úžasní ľudia
Keď vchádzam do domu na Východnej ulici, už ma čaká Rudko
spolu s mamou Heňou. Usadíme sa v kuchyni. Skôr ako začneme
rozprávať, položí predo mňa dve veľké zalaminované fotky.
„To je Janko!“ usmieva sa nad fotografiou s pánom farárom zo sakristie kostola, kde veľmi rád miništruje.
„Takto mi slzy tiekli, keď šiel teraz preč!“
Vysvetľujeme, že pán farár šiel len na dovolenku a skoro sa vráti.
Úsmev a radosť mu však nezmiznú z tváre po celý čas.
„Pozri,“ ukazuje na rady minerálok a kofoly, „zajtra ideme preč,
grilovať a tak. Dobre bude!“ Kým pustí mamu k slovu, dozviem sa

o bábätku, ktoré sa im v rodine čoskoro narodí a ktoré sa podľa
Rudkovho želania bude krstiť v Cíferi. Ba dohodli sme si aj spoločný
tanec na farskom plese.
Mama Heňa sa pri ňom spokojne usmieva. Rudko je podľa jej slov
veľmi šikovný, poriadkumilovný, umyje po sebe riad a je dôsledný
v tom, čo kam patrí. Nevie síce čítať, ale veľa vecí odpozerá a urobí
ich dobre.
Pýtam sa, či niekedy mala obavy, necítila beznádej, že Rudko prišiel práve taký. Hovorí, že počas tehotenstva síce čítala o takýchto
deťoch, ale pred 24 rokmi sa o nich veľa nehovorilo ani nevedelo.
Hádam také nebudeme mať, pomyslela si. Keď jej po pôrode dok-
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torka povedala, že ich
Rudko je iný, neplakala
ani sa neľutovala. Robila a robí spolu s manželom všetko, aby bol
šťastný a prosperoval.
Rudko im očividne túto
námahu a obetavosť
vracia.
„A ako to bolo s tými
tvojimi výhrami?“ pýtam sa zvedavo Rudka.
Kým sa doširoka
usmeje, mama už beží
po trofeje a predo
mnou stoja na drevených podstavcoch štyri
podkovy, každá za osobitnú kategóriu. Najviac
si však cení tú, na kto-

Foto: HO

rej je napísané Najúspešnejší jazdec. Ocenenie je celkom čerstvé,
doniesli si ho zo Santovky 11. 8. 2018 z MSR špeciálnych olympiád.
Mama Heňa vysvetľuje:
„Rudko začínal s jazdením v disciplíne paravoltíž a v súčasnosti sa
venuje už aj americkému, teda westernovému jazdeniu. Je trošku
iné ako dostihy či iné preteky s koňmi. Tu je viacero disciplín a jazdí
sa na hudbu, ktorú má Rudko veľmi rád.“
Rudko s úsmevom potvrdí, že naj je kapela Veselá trojka, ale
jazdí aj na inú hudbu, vždy však rezkú. Teraz v Santovke vyhral 1.
miesto v disciplíne barrel race B a štafete, v štyroch kategóriách
bol úspešný. Jazdci, keďže majú svoje diagnózy, jazdia so sprievodom, teda so skúseným jazdcom, ktorý kontroluje situáciu počas
jazdy, hlavne koňa, dlhou vôdzkou. „Predsa len,“ usmeje sa mama
Heňa, „naši súťažiaci by niektoré koníky nezastavili a našli by sme
ich až na konci Santovky.“
Pýtam sa mamy, ako sa k tomu dostal.
„Rudkovi sa vždy páčili kone, a keďže manželova sestra v Bud-

mericiach sa pozná s manželkou
pána Dvořáka, historika, ktorá
má koniareň v Častej, chodili najprv do Dolian len sa povoziť.“
Neskôr práve pani Danka ponúkla Rudkovi možnosť jazdiť:
aj kvôli hipoterapii, aj súťažne.
Tréningy vedie s veľkou trpezlivosťou Alexandra Kafková, ktorá
s nimi chodí na súťaže a sprevádza Rudka pri jazde na koni,
ak to disciplína vyžaduje. Aj po
úspechu v Santovke jazdia s Rudkom ďalej, na tréningy s ním
Foto: HO
obetavo chodí väčšinou manžel,
aby mama mala priestor aj pre
Foto: HO
jeho mladšieho brata Šimona.
Okrem jazdenia však Rudko
trénuje aj karate, už má modrý
opasok. Jeho dôležitosť mi ukazujú obaja v knihe o karate. Aj
tento oddiel je v Budmericiach.
Okrem toho sa Rudko túži naučiť
riadne obracať misál, aby bol
z neho „hotový“ miništrant. Nezabúda ani na pána farára s bruchom (vdp. Schwarz) a bol ho už
aj navštíviť v Hlohovci, čomu sa
pán farár veľmi potešil.
„Neviem to vysvetliť, ale vďaka Rudkovi sme stretli množstvo
úžasných ľudí. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sú to za kapacity... No
máme s nimi krásny vzťah,“ priznáva mama Heňa.
Medzitým Rudko pozrie na mamu a prekvapene hovorí:
„Mama, ja som chcel kakao, a ty si mi dala čaj! No nevadí, vypijem!“
Kým sa mama ospravedlňuje, pýtam sa, čo má rád. Mama hovorí:
„Má rád kakao aj čaj, jeden deň jedno, druhý druhé. Ale najradšej
má šnicľu.“
„Obrovskú!“ roztiahne úsmev a ruky od seba Rudko.
Nebojí sa o neho niekedy? Mama sa len usmeje: keď vidí, aký
je spoločenský, zhovorčivý, dobrý, samostatný – chce ho nechať
prežívať svoj život, pokiaľ sa to dá. Teší sa, že je taký, aký je, že
majú s bratom Šimonom pekný vzťah, že si chýbajú, keď jeden nie
je doma.
„Necítime sa ani ja, ani môj manžel výnimoční preto, že ho máme.
Pán Boh nás ním vlastne odmenil.“
Keď odchádzam z návštevy, teším sa z obetavosti a lásky Rudkových rodičov aj z hrdosti jeho starej mamy. Aj z toho, že takýto mladý muž môže byť tu medzi nami – a ukázať, že aj tí, ktorým možno
bolo dané na štarte menej ako ostatným, nie sú tu na oštaru. Rudko
je pre Cífer viac ako dobrý reprezentant v jazdectve. Veď koho ešte
nenakazil jeho čistý úsmev a radosť? 
Mária Kohutiarová

Cíferanom odkazujem, aby boli
hrdí na svoju obec Rozhovor s Karolom Debnárom
Karol Debnár, rodák z Cífera, ktorého život zavial do Plzne, Prahy, Nymburku a nakoniec do
Trnavy, no ktorý celý život zostal verným Cíferanom. Narodil sa v roku 1936. Jeho manželka
Darina rod. Hanušovská, je dcérou bývalého riaditeľa ZDŠ v Cíferi Andreja Hanušovského,
ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o postavenie terajšej budovy základnej školy v Cíferi.
S manželkou mali dvoch synov, Petra a Pavla, Pavol tragicky zahynul vo veku 23 rokov. Druhý
syn Peter je geológom, no vyštudoval aj čínsku medicínu a vzorne sa stará o svojich rodičov.
Pán Debnár sa v roku 2017 stal pradedom pravnučky Karolíny.

 Pán Debnár, je to už osemdesiat rokov, čo ste sa narodili
v Cíferi. Prežili ste život bohatý po každej stránke, na ktoré
obdobie spomínate najradšej?

- V Cíferi som prežil celú svoju
mladosť, ktorá bola veľmi pestrá
a zaujímavá. Narodil som sa v do-

Foto: MS
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me na námestí vedľa obecného domu, tam kde je dnes parkovisko.
Teda hrdím sa tým, že som mešťan. Neskôr sme sa presťahovali do
Nádražnej (dnešnej ulice M.R.Štefánika). Mám sestru Evu, ktorá žije
v Pezinku a brata Jozefa, ktorý býva v Piešťanoch. Krížom cez ulicu
som mal Sokolovňu, kde som strávil celú svoju mladosť rôznymi
hrami. Ako žiak som bol členom TJ Sokol a pravidelne som chodil
najmä v zimnom období do telocvične. Okrem toho skoro v každej
ulici sa hrával futbal. Lopta bola handerná, naplnená pilinami, až
neskôr prišiel do módy aj skutočný futbal so švihlom. Postupne
som sa dostal aj do futbalového klubu, kde som ako dorastenec
reprezentoval Cífer. To boli moje športové začiatky. Tiež som hral
aj stolný tenis, neskôr volejbal.

 Študovali ste v Plzni, kde ste hrávali futbal, boli ste aj vynikajúci atlét, ako a kedy ste presedlali na hádzanú?
- V rokoch 1951 – 1953 som študoval v Plzni. Trénoval som tam futbal v TJ Škoda Plzeň, kde som takmer tri roky obliekal ich dres ako
dorastenec. Zároveň som sa venoval aj ľahkej atletike, prevažne
šprintom do 400 m a skoku vysokému. Mal som ako samouk šťastie
na vynikajúcich trénerov, čo mi veľmi pomohlo pri ďalšom štúdiu
telovýchovy v Prahe a Nymburku. Ku podivu, a teraz sa k tomu
verejne priznávam verejne, mojou špecializáciou nebol ani futbal
ba ani hádzaná. Špecializoval som sa vtedy na atletiku a basketbal.
V telovýchovnej škole okrem teoretických predmetov sme museli
zvládnuť teóriu, prax i metodiku všetkých športov. Mojím profesorom na telovýchovnej škole v Nymburku bol prof. Jaroslav Mráz,
ktorý bol už vtedy hádzanárskym odborníkom. Vytypoval si ma
ako atléta a začal som koketovať s hádzanou, čo bolo tesne pred
vojenčinou. V roku 1956, kedy som bol druhým rokom na vojne
v Prahe v ČH som založil hádzanársky oddiel. Dali sme dohromady
ani nie hádzanárov ale rôznych športovcov a pod mojim vedením
ako hrajúceho trénera sme pôsobili v krajskej súťaži. Po vojne som
dostal dve ponuky ako hráč do Sparty Praha a do Spartaku Praha
Motorlet, kde som dostal aj zamestnanie. Pracoval som na poste
metodika TJ. Hádzaná v Čechách bola na vyššej úrovni, presadiť sa
v tej dobe chlapcovi zo Slovenska bolo veľmi náročné. Nakoniec po
rôznych útrapách a príkoriach všetko dobre dopadlo. Po odchode
do dôchodku v roku 2000 som absolvoval Univerzitu tretieho veku
na VŠP V Nitre.
 Ďalšie roky ste strávili v Nymburku v Prahe, kde ste boli
veľmi úspešným hráčom RH Praha. Napriek tomu ste sa vrátili na Slovensko. Nelákalo Vás zostať v Prahe, tak ako zostali
mnohí iní?
- Spomínal som Nymburk aj Prahu. Celkove na cestách po českých
krajinách som strávil takmer 10 rokov. Nezvykol som si, stále ma to
ťahalo domov. Ako II. ligový hádzanár na sklonku roku 1960 som dostal ponuku od funkcionárov ČH Bratislava hrať prvoligovú hádzanú aj s ponukou zamestnania. Prišlo mi to vhod, pretože v tom čase
som mal v Cíferi vážnu známosť, ktorá sa stala aj mojou manželkou.
Dal som ešte v tom roku v Prahe výpoveď a prišiel som domov. Po
troch mesiacoch som pravidelne cestoval do Blavy na tréningy, no
bol som bez zamestnania, ktoré som žiaľ nedostal. Svoj sľub si ČH
nesplnilo. Potom prišla ponuka zo Slávie Trnava, kde som v roku
1961 nastúpil do zamestnania ako referent a metodik na OV ČSTV
aj ako hráč prvoligovej Slávie, kde som zotrval tri roky.
 V Trnave ste obliekali prvoligový dres Slávie, hádzaná bola
vtedy a aj dlho potom jedným z dvoch najpopulárnejších
športov v meste. Ako spomínate na tieto časy?
- Pôsobenie v trnavskej hádzanej bolo vlastne vyvrcholením mojej
hádzanárskej kariéry. Prišiel som do Trnavy ako hráč Cífera v roku
1961, kedy bojovala o postup do československej celoštátnej ligy.
Mňa teší, že som bol pri tom ako jediný hráč, ktorý nepochádzal
z Trnavy. Silný lokálpatriotizmus som si užil v plnej miere nielen
v Trnave ale i ako futbalista v Plzni a Spartaku Praha Motorlet ako
II. ligový hráč v hádzanej. V Trnave v tom období bola populárnejšia
hádzaná ako futbal, hrali totiž II. ligu. Na ligové zápasy v nedeľu do-
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poludnia chodilo 3000 ľudí na bývalú Orolskú záhradu. Medzi nimi
aj futbalisti Spartaka. My sme popoludní chodili fandiť futbalistom.
S nostalgiou spomínam na toto obdobie, na výborných hádzanárov,
akými boli: MuDr. Kopecký, Kolesík, Ing. Štefan Korček, Mikuláš Gajcar, Pavol Bohunický, Jaroslav Jaroš, Ing. F. Mišovič, Ladislav Hlavatý
a ďalší. Z hádzanou som precestoval celú československú republiku
od Chebu až po Košice. Zároveň som sa s hádzanou dostal aj do zahraničia. Keď som prišiel do Trnavy ako hráč hádzanej, neuvedomil
som si, že som prišiel vlastne medzi hádzanársku elitu, ktorú tvorili
veľké mená. Bolo tam takmer 16 aktívnych hráčov a medzi nich sa
dostať bol veľký problém. Pociťoval som ich nedôveru, čo mi dávali
všemožne najavo. Obávali sa konkurencie. Musel som hrdo bojovať
a svojich spoluhráčov presvedčovať o mojich kvalitách, čo sa mi aj
podarilo.
Pôsobili ste tam aj ako tréner a vychovávali ste viacerých dnes už
legendárnych hráčov, napríklad Mariána Hirnera, Milana Brestovanského, či Viktora Dubovského. V trénerskej práci ste sa asi našli?
Počas mojej trénerskej práce prešlo mojimi rukami v Trnave cca
360 adeptov hádzanej. Nie všetci boli talentovaní, ale vtedajší
systém, ktorý som počas mojej pôsobnosti na OV ČSTV vytvoril,
mi uľahčil vyhľadávanie talentov. V trnavskom okrese, do ktorého
vtedy patrili Piešťany aj Hlohovec sa mi podarilo na ZDŠ prebudiť
záujem o hádzanú a vytvoriť dlhodobú žiacku súťaž, ktorá mala 52
družstiev chlapcov a 48 družstiev dievčat. Bola to vlastne okresná
žiacka liga, ktorá mala význam pri získavaní a výbere talentovaných športovcov. Tam vyrastali hádzanárske osobnosti pričom
z mnohých sa stali časom aj reprezentanti. Vymenujem len niektorých. Milan Brestovanský, 137 násobný reprezentant, majster športu, olympionik ČSSR. Juraj Šimek, 73 násobný reprezentant. Viktor
Dubovský, Marián Hirner, Peter a Pavol Mesiarikovi, Jaroslav Löffler,
Anton Ivanovič. To boli reprezentanti v juniorských a seniorských
kategóriách v Československu.

 Trnava získala titul v československej lige, ako je možné,
že dnes hádzaná v Trnave prakticky neexistuje?
- Je pravdou, že Trnava získala dvakrát titul v československej lige,
ale v hádzanej o desiatich hráčoch, ktorá sa hrávala na futbalovom ihrisku. Po rozdelení republiky získala prvý a posledný titul
v slovenskej lige, a to v ročníku 1973/1974. Po tomto úspechu hádzaná v Trnave bola na úpadku. Veľa talentovaných hráčov odišlo
napríklad aj do Cífera, kde takmer jedno desaťročie hrali aj moji
odchovanci. Uvediem len pár z nich: Ivanovič, Mesiarik, Ruman, Bališ, Štopka, Szekeli, Hustý atď. Na vašu otázku, prečo dnes hádzaná
v Trnave nie je, je viacero odpovedí. 1. Najdôležitejšie sú finančné
prostriedky, nie sú v nej sponzori. 2. Nedostatok schopných funkcionárov. 3. Nie je vytvorené kvalitné zázemie – žiaci a dorastenci.
4. Nie je tu podpora a záujem mesta. 5. Chýbajú kvalitné trénerské
kádre. Tieto dôvody sa podpísali na stagnácii a tým aj neexistencii
trnavskej hádzanej.
 A čo cíferská hádzaná, aj v nej ste zanechali výraznú stopu. Ako by ste zhodnotili minulosť a prítomnosť hádzanej
v Cíferi ako aj Vašu prácu v nej?
- Po skončení hráčskej kariéry v Trnave som sa vrátil ako hrajúci
tréner do Cífera. Mal som v podstate výhodu, že sa mi dostala do
rúk časť dorasteneckého kádra, ktorý na majstrovstvách ČSSR
v Košiciach skončil na peknom 4. mieste. Najväčším nedostatkom
oproti dnešku bolo, že cíferská hádzaná bolo, že cíferská hádzaná
nemala vybudované zázemie. Nebolo žiackych ani dorasteneckých
kategórií na doplnenie seniorského družstva. Vtedy som hráčsky
kolektív rozšíril o mojich bývalých hráčov z Trnavy, ako bol Stano
Gerbel, Ján Tkáč, Mikuláš Lihan. Táto situácia sa zopakovala aj po
mojom odchode ako trénera z Cífera. Dlhé roky sme hrali v divízii
a bojovali o postup do II. ligy, čo sa nám žiaľ nepodarilo. Po mojom
odchode takmer jedno desaťročie zachraňovali cíferskú hádzanú
moji odchovanci z TJ Lokomotívy Trnava. To bol vlastne impulz
pre nadšencov cíferskej hádzanej vytvoriť žiacke a dorastenecké
družstvá, čo bolo základom pre celú činnosť klubu. Novému vede-
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niu na čele s predsedom Ing. Križanom a kvalitnými trénermi – Ing.
Františkom Dugovičom, Ivanom Kovačocym, Igorom Žáčikom, Jurajom Šramelom a Tiborom Čepcom sa podarilo vybudovať potrebné
zázemie pre hádzanú. Časť ich odchovancov dnes hrá po celej republike aj mimo nej. Obzvlášť pozoruhodné je, že cíferská hádzaná
za ťažkých a zložitých podmienok dostala do vienka dobré základy
pre svoju existenciu. Dovolím si povedať, že troškou som k nim
prispel aj ja. Som na jej úspechy hrdý a patrične pyšný. Dokonca
možno povedať, že v mnohom predbehli aj Trnavu.

 Cífer pravidelne navštevujete, prežili ste tu kus života,
aký je Váš vzťah k našej obci? Sú nejaké miesta, ku ktorým
ste osobitne pripútaný?
- Pravidelne navštevujem rodnú obec, najmä pri príležitosti rôznych kultúrnych akcií ako sú tradičné jarné a jesenné koncerty
či športové podujatia, predovšetkým hádzanárske. Udržiavam
pravidelný kontakt s pánom Dr. Hafnerom, s manželkou sme
členmi Spolku priateľov hudby. Založil som OZ Boleház, ktoré sa
zmenilo na OZ Cziffer. Spoločne s mojim synom Petrom sme urobili niekoľko filmových dokumentov, napríklad o pani Hollósyovej
pri príležitosti výstavy výšivok v Bratislave. S pani Blankou Dulovičovou-Böhmovou sme vydali Malý slovník Cíferčiny. Spracoval som
scenár videonahrávky o exteriéroch a interiéroch kostola svätého Michala archanjela v Cíferi. Bol som členom telovýchovných
organizácií a DKJP. Cífer ako najväčšia obec v trnavskom okrese
sa od mojej mladosti zmenila na nepoznanie do nádhery a veľkej
krásy. Miesta, ktoré mi prirástli k srdcu: objekt Sokolovne, staré
futbalové ihrisko, terajší futbalový štadión, na výstavbe ktorého
som sa aj s mojím otcom brigádnicky podieľal. Ďalej je to Orlovňa,
kde som hrával divadlá, potom je to Hliník, Gidra a najmä farská
záhrada. Cífer postupne menil svoju tvár, dnes je to jedna z moderných obcí na Slovensku.
 O Vašich väzbách na Cífer svedčí aj to, že ste zostavili Malý
slovník cíferčiny, teda slovník typických cíferských výrazov.
Je to jedinečná publikácia, ako sa rodila?
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- Malý slovník Cíferčiny sa rodil veľmi ťažko. Začalo to tým, že pri
návšteve cíferských hudobných slávností sme sa po koncerte rozprávali v tomto zložení: Ing. Ambróz Novák, Ing. Ladislav Bernadič,
RNDr. Blanka Dulovičová-Böhmová a moja osoba. Témou bolo, že by
sa mali spísať zanikajúce slovíčka cíferského dialektu. Celá debata
stroskotala na financiách. Pán Novák tomu nedal pokoj a svojou
presvedčovacou metódou ma donútil túto tematiku spracovať.
Spolu s Blankou, Jozefom Záhradníkom, Petrom Fillom a neskôr
s Evou Cisárovou-Minárikovou, Mariánom Pavlíkom a pánom Rafajom sme začali pracovať na slovníku. Bolo potrebné napísané
slovíčka spracovať v počítači. Túto prácu mi robili známi v atómke.
Odtiaľ sa to dostalo do Hlohovca, kde sa robili potrebné aj grafické
úpravy, na ktorých pracoval Jozef Záhradník a Peter Fill. Najväčším
problémom okrem celej koordinácie boli financie. Oslovil som prevažne sponzorov z radov kamarátov. Prispeli iba Ing. Marián Dugovič, generálny riaditeľ VÚJE, Ing. Vilimá Lanák, firma EIMET a MUDr.
Tibor Németh z Prahy. Ostatní, aj Cíferania, sa mi otočili chrbtom.
Ďalších 80% nákladov bolo získaných od cudzích ľudí. O celé vydanie sa pričinilo OZ Boleház a Doc. Ing. Ján Rafaj z VVŽV Nitra, inak
rodák z Cífera.

 Šport na najvyššej úrovni, kultúra, práca s mládežou, lokálpatriotizmus, to všetko a mnoho iného zdobí Váš život.
Čo by ste ako človek s týmito životnými skúsenosťami chceli
povedať súčasným Cíferanom?
- Súčasným Cíferanom odkazujem, aby boli hrdí na svoju obec,
aby sa čoraz viac zaujímali o dianie doma. Aby zveľaďovali kultúru
a šport. Aby nezabúdali a ctili si pamiatku tých, ktorí preslávili
Cífer, najmä v športe, umení, kultúre, zdravotníctve, školstve.
K tomuto prajem všetkým obyvateľom Cífera veľa zdravia, pokoja, porozumenia a lásky, ktorej nie je nikdy dosť. Na záver sa teším
dúfam, že sa dožijem otvorenia športovej haly, ktorú nielen tento
šport ale aj všetci Cíferania potrebujú a netrpezlivo očakávajú.
Niekedy aj sny, o ktorých sme iba snívali, sa stanú skutočnosťou.
Prajem všetkým, ktorí ju budú používať, veľa krásnych chvíľ a zážitkov. 
Autor rozhovoru: Maroš Sagan

Šport je jeden z prostriedkov, ktorý naučí deti
disciplíne a pocitu zodpovednosti

Rozhovor s Ing. Františkom Dugovičom

Patrí k dlhoročným obetavým funkcionárom hádzanárskeho oddielu TJ Sokol Cífer, bez ktorého si nevieme športový život
v našej obci ani predstaviť. Prakticky od roku 1974, teda už vyše 37 rokov, sa stará nielen o chod klubu, ale aj ako tréner
najmä o výchovu mladých hádzanárov. V mladosti patril k najvernejším hráčom cíferských hádzanárskych farieb, ktoré
okrem vojenskej služby nepretržite reprezentoval dvanásť rokov.

 Pán Dugovič, pre Cíferanov stelesňujete cíferskú hádzanú, ktorej ste obetovali kus života. Ako si vás hádzaná našla, alebo ako ste si ju našli vy a čo pre vás znamená?
- Bola to predovšetkým zvedavosť na nový šport a ponuka priateľa,
aby som to skúsil. Skúsil som to. Našiel som skvelý, priateľský kolektív
/1953/ a ostal som, napriek tomu, že ma lákal futbal, a koho nie? No
v tomto období sa akosi cíferskému futbalu nedarilo, bol tam silný pretlak záujemcov a ponúkaná ruka nového športu sa mi stala osudnou.
Hádzaná, to je pre mňa intenzívna spomienka na mladosť, radosť
z pohybu, prekonávania ťažkostí, dôležité priateľstvá. Neskôr práca
s mládežou, pomoc pri prekonávaní prekážok, do ktorých sa hádzaná
ako nový šport dostávala. V súčasnosti je to radosť, že sme hádzanú
zachovali a splatili dlh našim predchodcom, ba môžeme si povedať, že
cíferská hádzaná, napriek úpadku hádzanej na Slovensku sa rozvíja.
Zákonite pri mojej činnosti okolo hádzanej sa často museli odsúvať niektoré práce v domácnosti čo sa stretlo s protestami manželky. Vždy sa to vyriešilo vďaka tolerancii manželky, za čo som jej
nesmierne vďačný.
 Skôr ako ste sa stali trénerom a funkcionárom TJ Sokol
Cífer, ste dlhé roky pôsobili ako hráč. Hrávali ste s desiat-

Pán Ing. František Dugovič na otvorení novej Športovej haly Cífer
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kami vynikajúcich športovcov, na ktorých z nich spomínate
najradšej?
Sú to najmä moji skvelí spoluhráči, Vladimír Jedlička, Karol Debnár,
Alfred Kovačócy, moji učitelia v hádzanej. Potom sú to moji spolužiaci z trnavskej priemyslovky František Mišovič, Ernest Gubrický,
s ktorými som hrával medzitriedne stretnutia ale i za výber priemyslovky proti gymnazistom a iným školám v Trnave. Obaja sa neskoršie stali významnými osobnosťami v trnavskej hádzanej ako
hráči najvyššej súťaže a neskôr tréneri. Dokonca Ernest Gubrický
sa stal trénerom reprezentácie Slovenska. Spomeniem i Mikuláša
Grajciara, proti ktorému sme si zahrali, keď k nám prišla Trnava
na priateľské stretnutie. Neskôr som sa s ním stretol ako tréner
hádzanej.
 Vašimi trénerskými rukami prešli stovky hráčov, je ťažké
vybrať len niektorých, no predsa, ktorých z nich by ste vyzdvihli, ktorí vám v pamäti utkveli najviac?
To je ťažká otázka, každé obdobe má talenty, osobnosti, ale
i tých, ktorí boli menej talentovaní, ale mali veľkú snahu pracovať na sebe. Týchto som si mimoriadne cenil, pretože, ak by
nevydržali nebolo by kolektívu. Vďaka nim môžem po jednotlivých ročníkoch uviesť mená tých, ktorí v kolektíve hrali prím
a pomáhali trénerovi.
Marian Kovačócy, ktorý mi pomohol ako kapitán zorganizovať skvelý
kolektív dorastencov, prvý kolektív v mojej trénerskej kariére. Boli tu
výborní hráči, v začiatkoch Ľubomír Mrovka, potom Pavol a Milan Kovačócyovci, Štefan Adamík, Pavol Hornák, Peter Kalafút.
Začiatok 80-tych rokov: Vladimír Gross, Jaromír Novák, Igor Žáčik,
Jozef Čechovič. Koniec 80-tych: Milan Maláček, Ľubomír Krivička, Karol
Stržinek.
Začiatok 90-tych rokov: Marián Gašparovič, Ľubomír Straka, Ivan
Tománek, Martin Olos.
Polovica 90-tych rokov: Jiři Palacký, Karol Hurajt, Ludovít Kovačócy.
Koniec 90-tych Ľubomír Lovás, Marek Čambál, Braňo Medový,
Róbert Pastva.
Začiatok nového tisícročia: Tibor Čepec, Marek Hustý, Jozef
Šramko, Michal Križan, Dušan Mogilský, Martin Urban, Juraj Šramel.
Záverečné roky trénovania za asistencie trénera Kovačócyho:
Patrik Rakús, Lukáš Rakús, bratia Marek a Michal Jankovičovci,
Marián Hajko, Patrik Prikryl, Peter Prekop, Patrik Glasa, Jaroslav
Grich, Marcel Baran.
Častokrát myslím na tých, ktorí sa nedožili a museli prerušiť
svoj mladý život pre chorobu, tragickú udalosť ako Milan a Pavol
Kovačócyovci, Jiří Palacký, Peter Krajčovič.
 Dnes ste asi najlepším znalcom cíferskej hádzanej. Ktoré
obdobie považujete za jej zlaté roky v Cíferi a prečo?
Bolo ich viacero ak nie zlatých, tak aspoň úspešných a radostných
a vždy vtedy, ak sa podarilo vybudovať základňu mladých hádzanárov. Prvé je obdobie konca 50-tych rokov, kedy vzrástla popularita hádzanej vďaka úspechom dorastencov zverencov A. Kovačócyho /4. miesto v ČSR/ a pokračovanie v začiatkoch rokov 60-tych
za pôsobenia hrajúceho trénera K. Debnára, kedy sa dosahujú
krásne výsledky, čím sa potvrdzuje popularita hádzanej a súčasne
sa overuje, že sa dá bojovať o postup do národnej ligy.
Ďalej to boli záblesky dobrej práce TJ:
Koniec 70. rokov boj o postup do národnej ligy - dorast partia
okolo Mariána Kovačócyho.
Začiatky 80. rokov medailové umiestnenia /3. miesto družstva
mužov/ okolo Jozefa Císara. Boj dorastu o postup do národnej ligy
Partia Gross, Novák, Žáčik, naviac víťaz medzinárodného turnaja
v Kolárove.
Do tohto obdobia patrí i postup žien do MK1 z MK 2 za pôsobenia
trénerky Evy Pavelekovej.
Koniec 80-tych rokov a začiatky 90-tych rokov: priblíženie sa
k postupu do NL. Tréner Ing. Jedlička, kapitán J. Císar.
Druhé významné obdobie je po nástupe nového výboru v roku
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1996. Opäť je to vsadenie na mládež - rozumné investovanie, sústredenia, medzinárodné turnaje.
Začíname od žiakov: Dugovič, Kubica. Postupné prebojovanie na
čelo kraja, postupy na MR, medailové umiestnenie ml. žiakov - 3.
miesto v r. 2003. Niekoľkonásobné postupy na MR st. žiakov, 4., 5.
miesta v klubovej i školskej súťaži. Medailové umiestnenie na MR,
3. miesto v školskej súťaži ml. žiakov v r. 2014, víťaz 2.ligy dorastu
/Kovačócy, 2016/. A nakoniec účinkovanie našich odchovancov
v najvyššej súťaži.
 Časy sa od 60-tych rokov podstatne zmenili, v čom je dnes
masový šport iný, ako bol vtedy, keď ste aktívne hrávali
vy?
Bolo to povojnové obdobie, keď šport bol jeden z najlacnejších
druhov zábavy. Bola tu generácia na dedine zvyknutá na pohyb
v prírode, na prácu a vtedajšiu výzvu za masovosť a za rekordy.
Veľkú úlohu zohrávala škola, ktorá organizovala plnenie disciplín
Tyršovho odznaku zdatnosti, neskoršie BPPOV. Bol to druh súťaže
a mladí radi súťažia. Bola tu i spartakiáda po zakázaní sokolských
zletov, hromadné cvičenia. Bola to občas nuda, ale boli stanovené
počty cvičencov a museli sa naplniť.
Aký je to rozdiel v súčasnosti keď počúvame zúfalé volanie dajte
deti na šport... a často odozva - dajte pokoj, nerušte moje kruhy.
Je to fakt, s ktorým sa stretáme i my.
 A ako vidíte budúcnosť? Doba sa zmenila, záujem detí
o šport je menší a zároveň sú menej disciplinované a vytrvalé. Ako s nimi pracovať, aby žili pre hádzanú tak ako predchádzajúce generácie?
Musíme si vychovať nástupcov a veriť že naša práca im bude
príkladom. Platí, ten kto chce zapaľovať, musí horieť a myslíme
si, že máme dobrých nástupcov. Pre naplnenie počtov hráčov sa
však nezaobídeme bez spolupráce rodičov a školy. My máme malé
páky,
na ich rozhýbanie. Môžeme im spraviť ukážky tak ako nedávno
pri predstavovaní našich družstiev pri oslave 70. výročia hádzanej
a volať: dajte deti na hádzanú. Rozhýbať novodobých peciválov je
len v rukách rodičov a školy. Odoberte im ich hračky, ale netrestajte ich neposlušnosť zákazom návštevy tréningu!
 Onedlho oslávite významné životné jubileum, ku ktorému Vám srdečne blahoželáme. Celý život ste sa angažovali
v prospech obce, či už v športe ale aj na kultúrno-spoločenskom poli, predovšetkým v MO Matice slovenskej. Váš
vek a životná dráha vás už oprávňujú bilancovať. Čo by ste
prostredníctvom našich novín odkázali Cíferanom?
Pracujem dlhé roky medzi mladými a mám možnosť porovnávať jednotlivé generácie z hľadiska ich správania, zodpovednosti disciplíny.
Môžem konštatovať, každým rokom je to horšie. Viem, že rodičia to
nemajú ľahké a častokrát sú nútení pre nedostatok času uchýliť sa
k rýchlej komunikácii a urobiť pre ich materiálne zabezpečenie všetko, len nech je pokoj. Dieťa však potrebuje ich pozornosť, pretože
okrem hmotného zabezpečenia, potrebuje pocit spolupatričnosti.
Máme v poslednom období takých rodičov, ktorí sprevádzajú
dieťa na športovisko, sledujú jeho výkon. Má to veľmi dobrý účinok,
vidieť to na tvári dieťaťa. Skúste to, nájdite si čas. Naše skúsenosti
hovoria, že deti sú rozmaznané, ťažko sa podriaďujú a nemajú
vytrvalosť, česť výnimkám. Skúste ich doma zamestnať, dať im
nejakú prácu, aby neboli len poberateľmi, ale aby sa Vám za Vašu
starostlivosť odmenili. Šport je jeden z prostriedkov, ktorý ich naučí
disciplíne, pocitu zodpovednosti voči kolektívu trénerovi i Vám. Veď
pohyb pre mladých je normálny, neublížia si a nik nebude po nich
požadovať nemožné.
Rozvoju športu určite bude slúžiť i nová hala. Mali by sme byť
obecnému úradu vďační, že takýmto spôsobom umožnil rozvoj
športu najmä pre nás hádzanárov. 
Autor rozhovoru: Maroš Sagan
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Vždy sa k vám radi vraciame...
Keďže dobré ponuky sa neodmietajú, obecný úrad v Cíferi pod vedením starostu Maroša Sagana v dňoch 25. – 26. 6. 2018
zorganizoval dvojdňový zájazd do partnerskej obce Telnice u Brna vlastným menším autobusom. Zúčastnili sa ho predovšetkým členovia jednotlivých občianskych združení v obci.
Dňa 25. 6. 2018 náš autobus so skúseným autobusovým šoférom Dušanom Búranom o 13.00 hod. mohol vyraziť k priateľom na
Moravu. Naši priatelia precízne vypracovali program zájazdu, a tak
ho bolo potrebné dodržať. Riadili sme sa poučkou, že presnosť je
výsadou kráľov.
Po príchode o 15.00 hod. sme boli ubytovaní v neďalekom penzióne v Újezde pri Brne. Po ubytovaní bola naplánovaná prehliadka
ľudového múzea detských bábik. Múzeum bolo vytvorené zo zberateľskej činnosti. Naozaj bolo na čo pozerať.
Pomaly sa však blížil čas otvorenia hodového krojovaného
sprievodu historickými ulicami obce Telnice. Zastúpenie v krojovom sprievode mali aj Cíferčania so svojím starostom Marošom
Saganom, oblečenom v cíferskom kroji, ktorý mu vďaka jeho
štíhlej postave perfektne pristal. Spolu s ním v sprievode kráčala
v kroji oblečená herečka cíferského ochotníckeho divadla Angelika
Sadloňová so svojou priateľkou. Na čele krojovaného sprievodu bol
starosta obce Telnice František Kroutil s manželkou v typickom
rázovitom kroji starostu obce. Radosť bolo na nich pozerať.
Sprievod vypĺňali mladé „děvčice“ v moravských krojoch príslušných regiónov. Sprievod viedol konský záprah s miestnym gazdom.
Počas sprievodu vyhrávala dychová hudba. Hneď po ukončení sa
začala pravá hodová veselica, kde sa dychovka striedala s kvalitnou
cimbalovou muzikou. Boli podávané rôzne druhy nápojov a jedla.
Na žiadnom stole nemohli chýbať povestné moravské koláče. Čiže
nikto nebol hladný ani smädný.
Na druhý deň sme po výdatných raňajkách naším autobusom
zamierili do moravského mestečka Slavkov pri Brne. Navštívili
sme historické múzeum zamerané na napoleonské boje, v ktorom
nás fundovaný sprievodca oboznámili s bitkami francúzskych,
rakúskych a ruských vojakov. Treba pripomenúť, že aj v tomto
múzeu sa blysla naša ochotníčka Angelika, ktorá si vyskúšala viaceré bojové čiapky, šable a dokonca aj veľkokalibrovú pištoľ z čias
napoleonských vojen.
Po prehliadke múzea sa pomaly blížil záver našej návštevy v moravskej obci Telnice. Po chutnom obede, ktorý nám poskytli v reštaurácii U Laštůvků, sme absolvovali „povinnú“ prehliadku vínnej
pivnice, kde každý účastník zájazdu dostal fľašu kvalitného moravského vína podľa vlastného výberu. Keď sme už čakali na rozlúčku s našimi priateľmi, náhla prišla telefonická správa, že domov
skôr nepôjdeme, kým nezjeme 10 litrov hovädzieho guláša, ktorý
pre nás navarili v jednej rodine, kde to pani „máma“, vynikajúca
kuchárka, pokladala za potrebné urobiť, aby sme nikdy nezabudli
na pohostinnosť obyvateľov obce Telnice. Tomu sa hovorí správne
gesto.
Na záver návštevy sme na pamiatku dostali po publikácii o obci
Telnice. Každý si odniesol aj pohár miestnych utopencov od tamojšieho údenára.

Foto: OŠ

Foto: OŠ

Čo dodať na záver? Boli sme očarení kvalitou programu počas „ženáčskych hodov“. No najdôležitejšie bolo to, že na každom kroku
sme sa stretli s typickou pohostinnosťou, úctou a dobráckym pohľadom jednoduchých ľudí. A to čosi znamená. Nech si svoj obraz
o spoločenskom nažívaní vytvorí každý sám. Preto sa odvolávam
na nadpis tohto článku so zbožným prianím, aby sa aj o nás mohlo
povedať, že ľudia sa k nám radi vracajú. 
Oto Šmičko

Pred 21. ročníkom Jesenného cyklu koncertov
V duchu pokračujúceho Roka Mikuláša Schneidera Trnavského,
blížiaceho sa 100. výročia skončenia prvej svetovej vojny a vzniku Československej republiky a 20. výročia odhalenia pamätnej
tabule trom národným umelcom, a to Mikulášovi Schneiderovi
Trnavskému, Eugenovi Suchoňovi a Gejzovi Dusíkovi, na bývalom
dome MUDr. Štefana Bugalu, čo bol aj prvý ročník JCK, bude sa
niesť 21. ročník JCK. Otvárací koncert sa uskutoční 2. septembra 2018 v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi. V relatívne
krátkom časovom intervale sa opäť stretneme so speváckym
zborom VOX AURUMQUE z Trnavy s dirigentkou Hanou Schlosser,
no tentokrát v samostatnom koncerte. V predpremiére nám
predstaví projekt MUSICA CREMNICIENSIS – hudbu autorov 17.

storočia, ktorých život a hudobné pôsobenie sa viaže ku Kremnici: Andreasa Stirbitza, Johanna Kussera a Nicolausa Mauritia
Pollentaria. Diela týchto autorov zaznejú vo svetovej premiére
15. sepembra 2018 v hradnom Kostole sv. Kataríny v Kremnici.
V nedeľu 7. októbra 2018 sa v dome kultúry predstaví zaujímavé
nástrojové zoskupenie – saxofón a klavír pod názvom LENTO
AD ASTRA (pomaly ku hviezdam). Jeho protagonistami sú Erik
Rothenstein – barytónový, altový saxofón, a Zita Slavíčková
– klavír. Ich repertoár zahŕňa transkripcie violončelových prelúdií J. S. Bacha alebo originálne kompozície. Teleso sa snaží o nový
pohľad na interpretačné možnosti a na svojich vystúpeniach
spolupracuje s rôznymi hosťami.
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Pred dvadsiatimi rokmi (25. októbra 1998) na 1. ročníku JCK
vystúpil komorný súbor ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského
s dirigentom Jozefom Kudrim a laureáti Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera Trnavského. Koncert bol spojený
s odhalením pamätnej tabule trom slovenským skladateľom, ktorí
sa stretávali v dome MUDr. Bugalu. Tejto udalosti a 100. výročiu
vzniku Československej republiky bude venovaný 28. októbra
2018 v dome kultúry benefičný koncert pedagógov a žiakov ZUŠ
Ladislava Kupkoviča v Cíferi. Výťažok z koncertu bude venovaný na
zveľadenie činnosti našej ZUŠ.

Cíferské
noviny
Záverečný koncert 21. ročníka JCK sa uskutoční 18. novembra
2018 v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi a predstaví sa nám
vokálny súbor GREGORIANA z Košíc s umeleckým vedúcim Markom
Kleinom. Tento súbor sa radí k slovenskej špičke v rámci interpretácie gregoriánskeho chorálu.
Koncertnú sezónu v roku 2018 uzavrie tradičný adventno-vianočný koncert 23. decembra 2018 v podaní Miešaného speváckeho
zboru CANTUS z Bratislavy s dirigentom Jurajom Jartimom. 
MUDr. Viliam Hafner
predseda OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi

Na Hontianskej paráde sme sa mali parádne
V dňoch 17. – 18. augusta 2018 sa v Hrušove, na juhu stredného
Slovenska, konala prehliadka ľudových remesiel, hudby a tanca z rôznych kútov Slovenska pod výstižným názvom Hontianska paráda. Na
tejto nádhernej a poučnej akcii sa zúčastnilo takmer 50 matičiarov

z Cífera i Abraháma a dôchodcov z Cífera. Mohli si pozrieť, ako sa sialo, žalo a piekol chlieb voľakedy s využitím vtedajšej techniky. Počas
celého dňa nás sprevádzali krásne piesne z rôznych regiónov Sloven-

ska, írečitý dialekt, nádherné kroje a rezké tance. Z dvorov sa šírila
lahodná vôňa čerstvého chlebíka, perníčkov a mazancov. O dobrú
náladu sa postarali aj tí najmenší, ktorých spev sa šíril po okolitých
lazoch. Pekný deň nám rýchlo ubehol a napriek vysokým teplotám
vzduchu sme konštatovali, že za krásou sa oplatí ísť. A nás hrial dobrý pocit z pekného výletu, čoho dôkazom boli milé úsmevy a slová
uznania. 
Text a foto: PaedDr. Hilda Lanáková

V Prahe nás reprezentovala Cíferčanka
– všesokolský zlet
Počas prvého júlového týždňa, od 1. do 6.
júla 2018, sa v Prahe uskutočnil XVI. všesokolský zlet. Od minulých sa líšil tým, že sa
zároveň stal oficiálnou súčasťou osláv 100.
výročia vzniku novodobého štátu Čechov
a Slovákov v Českej republike. Vzdal hold
i tým sokolským generáciám, ktoré stáli pri
zrode československých légií v čase prvej
svetovej vojny, bojovali za vznik samostatného štátu a krátko po jeho vzniku chránili
so zbraňou v ruke jeho územie. Sokolovia
nacvičili 11 hromadných skladieb.
Na tomto zlete rodnú obec Cífer, ako aj
trnavský región reprezentovala Rozália
Bachratá (rod. Podolinčiaková). Bol to jej
už siedmy sokolský zlet (predtým trikrát
bola v Prahe a raz vo Švajčiarsku, Fínsku
a Nemecku). Spolu s cvičenkami z Trnavy
a okolia vystúpili v spoločnom diele so sym-

bolickým názvom Spolu.
Rozáliu ako obvykle prišla podporiť jej rodina, manžel Jozef, dcéry
Petra a Kristína i švagriné Milka a Terka.
Sletu zdar! 
Text a foto: Emília Bachratá

Mokré divadlo – kultúrny zážitok pre všetkých
Na kúpalisku Pác sa v sobotu 11. 8. 2018 uskutočnil tretí ročník festivalu ochotníckych divadle Mokré divadlo. Program sa
začal o jednej divadelným workshopom pre deti aj dospelých,
ktorý viedla amatérska divadelníčka a recitátorka Eliška Sadíleková s dcérou. Na tému knižky J. C. Hronského Smelý Zajko
mali deti možnosť hravou formou naučiť sa vyjadriť emócie,

rozvíjať si predstavivosť. Pani Sadíleková festival slávnostne aj
otvorila, pričom vo svojom príhovore položila otázku, prečo ľudia hrajú divadlo. Vyzdvihla divadlo ako priestor, ktorý rozvíja
predstavivosť, umožňuje ľudský kontakt a odovzdávanie pocitov a v ktorom rozprávanie príbehov inšpiruje ostatných. Po
tretíkrát k nám zavítalo divadlo VaDiDlo z Lozorna, tentokrát
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s dvoma rozprávkami. V podaní detí z Lozorna sme sledovali,
ako Statočné zvieratká porazili zlých čertov a v podaní dospelých sme sa v rozprávke Dvaja tovariši dočkali aj princeznej.
Alžbetínske naivné divadlo, ktoré si hovorí Divadlo seniorov,
uviedlo komornú hru Lásky Georga Washingtona o večnej
téme manželského trojuholníka. Na záver sa asi 60 divákov
mohlo popukať od smiechu, keď na divadelné dosky vystúpilo
13 členov z Divadla na kolene z Častej a zahralo autorskú komédiu Lily Neshodovej s názvom Peškovci. Večer divadelníci
aj diváci zakončili spoločne s cyklistami z akcie Na kolesách
po chotároch, pričom na počúvanie a do tanca hrala country
skupina KAN3. 
Foto: OZ Cziffer

OZ Cziffer

Výlet záhradkárov do Valtíc
Dňa 7. júla 2018 sa záhradkári vybrali na výlet do malebného juhomoravského mestečka Valtice.
Po prehliadke krásneho zámku z 12. storočia sme absolvovali prehliadku bylinkovej záhrady. Pred prechádzkou po mestečku sme sa
naobedovali v útulnej reštaurácii pod hradom. Potom nasledovala

ochutnávka vín vo vinárstve Zapletal, ktorého rodinná tradícia sa
datuje do roku 1818. Degustácia bola spojená s prehliadkou rytierskej sály.
Cestu tam a naspäť sme si spríjemnili domácimi špecialitami, výborným vínom a spevom. 
Výbor ZO SZZ Cífer
Foto: OŠ

Jednota dôchodcov na Slovensku
a jej bohaté leto
2. 6. 2018 JUNIÁLES – stretnutie seniorov trnavského okresu
Krásne letné počasie umocnilo výborné posedenie so spevom
a tancom na nádvorí kultúrneho domu v Špačinciach, o ktoré sa
postarala ZO JDS spolu s Obecným úradom Špačince, v spolupráci
s Okresnou organizáciou JDS Trnava. V bohatom kultúrnom programe vystúpili spevácke skupiny zo zúčastnených obcí.

5. 6. 2018 Trnavské športové hry
Na štadióne Slávia úspešne reprezentovalo našu ZO JDS ako aj
obec osem seniorov z Cífera. Evka Soukupová, Milka Chmúrová,

Anka Čuklovičová, Evka Masarovičová a Jozef Masarovič spolu získali 5 medailí. Dobré športové výkony dosiahli aj Jojka Rusnáková,
Gabika Hnilicová a náš neúnavný športovec Vincko Čuklovič.
12. 6. 2018 Zorganizovali sme kultúrnu hodinku pod názvom
„Žena si zaslúži úctu“ – posedenie so spisovateľkou Máriou Pomajbovou a poetkou Ing. Jozefínou Hrkotovou – Hladkou.
20. 6. 2018 Turistický zraz seniorov trnavského okresu
19 seniorov z Cífera sa zúčastnilo turistického zrazu seniorov
trnavského okresu v krásnej lokalite Malých Karpát.
25. 7. 2018 Športové hry seniorov trnavského okresu, ktoré sa
uskutočnili v Bohdanovciach za účasti 390 seniorov.
Za Cíferskú ZO JDS súťažilo 16 seniorov, z ktorých získali medailové umiestnenia Kovačócy Ladislav, Záhorec Vít, Masarovičová Eva,
Zlochová Anna a Prigodová Mária.
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7. – 8. 8. 2018 Zájazd – Stredné Slovensko
Okresná organizácia JDS Trnava zorganizovala veľmi zaujímavý
výlet – spoznávanie krás Slovenska. Navštívili sme zámok Svätý
Anton, mesto Kremnica a mestský hrad, zámok Vígľaš, Zvolenský
zámok, zámok v Slovenskej Ľupči. Prehliadka mesta Banská Bystrica a návšteva pamätníka SNP úspešne zavŕšila naše putovanie po
Strednom Slovensku.

11. 8. 2018 Cykloakcia „ na kolesách po chotároch“
Aj seniori sa vedia bicyklovať – o tom všetkých účastníkov tejto
akcie presvedčila aj malá skupinka členiek ZO JDS Cífer. Z dvoch vytýčených trás sme úspešne zvládli tú „kratšiu“, no v skutočnosti to
bolo takmer 45 km. 
Text a foto: Eva Vavrinkovičová – podpredsedníčka ZO JDS Cífer.

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
dňa 8. 9. - 9. 9. 2018

Foto: ZO SZZ

Tými najkrajšími plodmi z našich záhrad, tradičným burčiakom
a domácimi dobrotami sa mali opäť možnosť pokochať a pochutiť
si návštevníci 26. ročníka výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú
zorganizovala ZO SZZ v spolupráci s obcou Cífer.
Počas výstavy vo veľkej sále kultúrneho domu sa 49 vystavovateľov prezentovalo 183 exponátmi ovocia, zeleniny, kvetov, bonsajov,
kaktusov, krásnej výzdoby RD Cífer a unikátnych výrobkov z prírodného materiálu vytvorených žiakmi materskej škôlky v Cíferi. Spoločne s vystavovaným poľnohospodárskym náradím a dopestovanými plodinami si s pôžitkom vychutnalo výstavu 251 návštevníkov, 75
žiakov základnej školy a 117 detí z materskej škôlky.
Vystavené vzorky ovocia a zeleniny boli po skončení výstavy poskytnuté materskej škôlke a charitnému domu v Cíferi. 
Peter Krajčovič

Foto: ZO SZZ

Foto: ZO SZZ

Na kolesách po chotároch“
– pohodová cykloakcia
Miestna akčná skupina MAS 11 PLUS v spolupráci s Cykloklubom Hrnčiarovce nad Parnou zorganizovali pre všetkých
priaznivcov cyklistiky 1. ročník cykloakcie s názvom „na
kolesách po chotároch“.
Akcia sa uskutočnila v sobotu 11.8.2018 so štartom o 14.00 hod.
na kúpalisku Pác.
Cyklisti mali na výber dve trasy.
Trasa A (35 km): kúpalisko Pác, Cífer, Karlov dvor, Kočišské, Biely
kostol, Hrnčiarovce n/P, Zeleneč – so zastávkou Pizza Roman, Vlčkovce, Opoj, Majcichov, Voderady, Slovenská Nová Ves, kúpalisko
Pác.
Trasa B (53 km): kúpalisko Pác, Cífer, Karlov dvor, Kočišské, Biely
kostol, Hrnčiarovce n/P, Zeleneč – so zastávkou Pizza Roman, Vlčkovce, Križovany, Majcichov, Abrahám, Pusté Úľany, Pavlice, Voderady, Slovenská Nová Ves, kúpalisko Pác.
Štart a cieľ pretekov boli na kúpalisku Pác, kde na cyklistov čakalo kúpanie v bazénoch, občerstvenie a voľná zábava. Cykloakcie sa
zúčastnilo cca 80 nadšencov z obcí MAS 11 PLUS.
Touto športovou akciou sme založili tradíciu športových i kultúr-

nych udalostí, ktorou sa budú obyvatelia MAS 11 PLUS vzájomne
spájať a realizovať svoje aktivity.
Tešíme sa na Vašu účasť na všetkých našich spoločných aktivitách. 
Text a foto: Ing. Marianna Velčická, MAS

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 15.-16. SEPTEMBRA 2018

ŠPORTOVÁ HALA CÍFER
postavená v rokoch 2016-2018 obcou Cífer
slávnostne otvorená 15. septembra 2018
kapacita na sedenie: 150 miest
kapacita na státie: 100 miest

OVÁ HALA CÍ
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VÝSTAVBA 2016 – 2018
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Kalendárium 2018 (4. časť)
SEPTEMBER
8. septembra 1798 – v Gocnode sa narodil MICHAL CHORVAT
(HORVAT), donátor centrálneho kríža na cintoríne v Jarnej (220.
výročie).
11. septembra 1938 – na národopisných slávnostiach, ktoré sa
konali na ihrisku ŠK Trnava v rámci osláv 700. výročia povýšenia
Trnavy na slobodné kráľovské mesto, zaspieval Cíferský spevácky
zbor ľudové piesne (80. výročie).
13. septembra 1818 – v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi
slúžil primičnú svätú omšu cíferský kaplán JURAJ FABIANIČ. Kazateľom bol cíferský farár Jozef Kubáni. V roku 1819 vyšla táto kázeň
tlačou v Bratislave pod názvom Kazeň na Neďelu osemnástů po
Sw. Duchu, pri Primiciach Cťihodného Pana Fabianič Gura Slawného
Arci=Biskupstwa Ostrihomského Kňaza; w Chráme Božém Czifferském powedena skrz Jozefa Kubányi Farára Czifferského. Roku
1818 (200. výročie).
15. septembra 1938 – v Cíferi zomrel NIKODÉM ŠTEKLÁČ, emeritný
dekan farár na odpočinku v kláštore uršulínok v Cíferi (80. výročie).
15. septembra 1968 – v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi sa
uskutočnil koncert Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša z Trnavy. Podľa kronikára obce sa na ňom zúčastnilo
vyše 800 poslucháčov (50. výročie).
16. septembra 1918 – v Spišskej Kapitule sa narodil historik
HADRIÁN RADVÁNI, ktorý okrem iného publikoval články o dejinách
obce Cífer na stránkach mesačníka Cíferpress, v roku 2005 katalogizoval fond knižnice a archívu na cíferskej fare a spolu s Annou Michalcovou je autorom knihy Jozef Kubányi a z Cífera pochádzajúci
a tam pôsobiaci bernolákovci (100. výročie).
16. septembra 1998 – Zomrela Vincencia Gašparovičová, bývalá
ochotnícka herečka, členka Dramatického krúžku Janka Palárika
(20. výročie).
19. septembra 1948 – Cíferský spevácky zbor vystupoval na celonárodných oslavách 100. výročia snemovania Slovenskej národnej
rady (70. výročie).
20. septembra 1958 – vo Svite sa narodila Mgr. MONIKA JANKOVIČOVÁ, rod. MOGILSKÁ, v rokoch 1998 – 2014 poslankyňa obecného
zastupiteľstva, v rokoch 2006 – 2010 zástupkyňa starostu obce,
od roku 1995 pôsobí ako lekárnička v Cíferi (60. narodeniny).
21. septembra 1918 – vo Veľkých Bieliciach sa narodil kňaz JUSTÍN
BEŇUŠKA, titulárny opát klížsky, ktorý od roku 2006 až do svojej
smrti v roku 2011 žil na odpočinku v DPS v Cíferi. Mons. Beňuška bol
v tretej „neúspešnej“ skupine, ktorú sa blahoslavený Titus Zeman

pokúsil previesť cez hranice, za čo bol odsúdený a väznený (100.
výročie).
24. septembra 1918 – v Dojči sa narodil kňaz RUDOLF GAJAR, cíferský kaplán v rokoch 1947 – 1948 (100. výročie).
24. septembra 1968 – rada MNV rozhodla, že ulice na tzv. Fučíkovej štvrti pomenuje nasledovne: prvá ulica Fučíkova, druhá Ferka
Urbánka, tretia Juraja Fándlyho, štvrtá Janka Palárika, ulicu od
transformátora po Výhon pomenovali Štefana Moyzesa a novovybudovanú cestu na Fučíkovej štvrti pomenovali Mikuláša Schneidera Trnavského. Návrh na pomenovanie ulíc predložil Ing. Ambróz
Krutý (50. výročie).
OKTÓBER
2. októbra 1938 – v Cíferi sa narodil hádzanár, tréner a funkcionár TJ Sokol Cífer FRANTIŠEK DUGOVIČ (80. narodeniny).
Od 5. októbra 1938 – boli v telocvični a kresliarni meštianskej
školy v Cíferi ubytovaní mobilizovaní vojaci (80. výročie).
10. októbra 1878 – vo Viedni sa narodil JURAJ HAJNÓCZY, cíferský
lekárnik v rokoch 1907 – 1927 (140. výročie).
14. októbra 1888 – V Páci sa narodil IMRICH MORVAY, cíferský
richtár v rokoch 1927 – 1931 a 1936 – 1938, v 50. rokoch politický
väzeň. Ústav pamäti národa mu in memoriam za jeho obetavosť,
úctu k hodnotám a odvahu, ktoré nám prinavrátili slobodu, udelil
dekrét o priznaní postavenia VETERÁN PROTIKOMUNISTICKÉHO ODBOJA (130. výročie).
20. októbra 1928 - v Cíferi sa narodila publicistka a redaktorka
ĽUDMILA BURAJOVÁ, rod. TIBENSKÁ. V rokoch 1963 – 1968 v Kultúrnej tvorbe uverejňovala črty a reportáže, v roku 1974 sa stala
laureátkou literárnej súťaže Tvorby a Českého literárneho fondu
za dielo Pod Roháčom. V kategórii beletria zaň získala 3. miesto.
Bola redaktorkou Slovenského rozhlasu, kde pôsobila v redakcii
legendárnych Rozhlasových novín spolu s Jánom Čomajom, Jánom
Roháčom, Perlou Karvašovou a ďalšími pod vedením Imra Jenču
(90. výročie).
25. októbra 1998 – na dome, kde býval MUDr. Štefan Bugala (zať
M. Schneidera Trnavského), odhalili pamätnú tabuľu trom hudobným skladateľom: MIKULÁŠOVI SCHNEIDEROVI TRNAVSKÉMU, EUGENOVI SUCHOŇOVI a GEJZOVI DUSÍKOVI, ktorí sa tu stretávali. Suchoň
tu dokonca skicoval svoju operu Svätopluk (20. výročie).
26. októbra 1978 – bola slávnostne odovzdaná do užívania družstevná bytovka s 18 bytmi (40. výročie).
29. 10. 1998 – oficiálne otvorili novú výrobnú prevádzku I.D.C. Lolly
(20. výročie).
Anna Michalcová a Dušan Caja

„Krásny prápor cíferských žien“
v Banskej Štiavnici
Posledný júlový týždeň som strávil niekoľko dní v okolí Banskej
Štiavnice. V piatok 27. júla popoludní som šiel na kalváriu, kde ma
upútala stará zástava navinutá na žrdi a opretá v kúte Kaplnky
Božského Srdca Ježišovho v Dolnom kostole. Zvedavosť ma donútila pozrieť sa na ňu zblízka, a tak som kúsok zástavy odvinul. Výšivka
mi nápadne pripomínala tú z cíferskej orolskej zástavy, preto som
z nej ešte odmotal a nemohol som veriť vlastným očiam – kúsok
od kraja bolo vyšité meno Hollósy Mária. Ponáhľal som sa za sprievodkyňou a pýtal som sa, či si tú zástavu môžem odfotiť. Podľa
jej výrazu som mal pocit, že si zástavu, ktorá bola pre mňa taká
vzácna, doteraz ani nevšimla. Tu je môj stručný (neodborný) opis:
Averz zástavy má v centrálnom medailóne olejomaľbu sv. Jána
Evanjelistu s orlom. Okolo medailónu je nápis JEDNOTA ORLA V BANSKEJ ŠTIAVNICI. V rohoch a cípoch sú kruhové medailóny uprostred
ornamentov. V hornom cípe na kraji je signovaná hlavná autorka
celej zástavy – Hollósy Mária. Reverz zástavy s centrálnym medai-
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lónom (olejomaľba banskoštiavnickej kalvárie s okolitou prírodou)
a nápisom KATOLÍCKY SPOLOK V BANSKEJ ŠTIAVNICI má aj vročenie
– 1924. V rohoch a cípoch sú štíty so symbolmi.
Po príchode domov zo Štiavnice som začal „pátrať“ v dobovej
tlači po nejakých informáciách o zástave. V novinách Slovák zo
7. augusta 1924 (roč. 6, č. 179a, s. 3) som našiel nasledujúcu pozvánku: „Katolícky Spolok a Jednota Orla v Banskej Štiavnici slávia
dňa 15. aug. 1924 posviacku svojho spoločného prápora a na túto
slávnosť svojich priaznivcov a tak celú kresťanskú a slovenskú
verejnosť úctive povolávaju. – Program: Dňa 14. aug. večer o pol
10. hodine privítanie hosťov s lampionovým pochodom. Dňa 15.
aug. o 8. hod. služby Božie, po nich posviaca spoločný prápor vdp.
Andrej Hlinka na námestí sv. Trojice; popoludní II. verejné cvičenie
miestnej Jednoty a večer veselica. – Hosťov z bratských Jednôt
s radosťou čakáme, budú sa u nás doma cítiť! Do videnia!“ Tento
stručný text ma povzbudil v ďalšom hľadaní. Onedlho som našiel
v novinách Slovák (roč. 6, č. 188a, s. 2) z 19. augusta 1924 článok
Hlinka v Baňskej Štiavnici. Vyberám z neho len časť: „O 10. hod. sa
už hrnuly sriadené šíky Orlov a Orlíc na námestie pod sochu sv. Trojice. V najkrajšom poriadku šiel sprievod, devy niesly krásny prápor
cíferských žien. Jankovič zná najlepšie národné výšivky cíferských
žien. On sám pôvodom cíferčan neobjednal prápor v Čechách, ale
od cíferských žien. Tieto v národnom, krásnom kroji niesly ako trofeu svoj skvelý, z ťažkého hodvábu vyšívaný prápor. Pod sochou sa
odspievala pieseň „Duchu sv. príď z neba“. Hlinka držal príležitostnú
kázeň a posvätil prápor. Sľub Orla a ľudového zástupu. Za tým sa
skladal sľub. A síce Orli a Orlice do rúk náčelníka Rašku. A prítomný
10 tisícový zástup do rúk Hlinkových. Dojem bol neopísateľný, keď
ten zástup sľuboval vernosť k cirkvi, kresťanstvu a skale Petrovej.
Potom prehovoril Raška, po ňom Bobok, Válek a župný cvičiteľ.
Slávnosť sa vyvinula v celú akademiu. Bolo pol jednej, keď sa zabilo
450 klincov.“
Odvtedy ubehlo už 94 rokov a ten „krásny prápor“, zástava, ktorú
niesli ako „trofeu“, je nenápadne opretá v rohu kaplnky. Dlhé desaťročia sa na nej podpísali. Snáď sa čoskoro dočká takej pozornosti
a starostlivosti ako celá kalvária a po odbornom reštaurovaní bude
vystavená na dôstojnom mieste. Veď banskoštiavnická zástava je
štvrtou známou variáciou orolskej zástavy z dielne Márie Hollósyovej (zohorská z roku 1922, cíferská z roku 1923, banskoštiavnická
z roku 1924 a viničnianska z roku 1926). 

Literatúra: CISÁROVÁ-MINÁRIKOVÁ, E. 2013. Mária Hollósy (1858-1945) : Znovuobjavené výšivky. 2. dopl. vyd. Bratislava : layout architects, s.r.o. v spolupráci
s obcou Cífer, 2013. 60 s. ISBN: 978-80-971468-0-1.
Text a foto: Dušan Caja

60. výročie úmrtia
Mikuláša Schneidera Trnavského
V tomto roku si pripomíname 60. výročie úmrtia najväčšieho
slovenského skladateľa chrámovej hudby Mikuláša Schneidera
Trnavského. Narodil sa 24. mája 1881 v Trnave a zomrel 28. mája
1958 v Bratislave. Svojou nesmieme rozsiahlou tvorbou sakrálnych
skladieb, obzvlášť v žánri symfonických omší, ktorých je viac než
dvadsať, sa zaraďuje medzi najproduktívnejších skladateľov symfonických omší. V počte symfonických omší sa vyrovnal J. Dismasovi Zelenkovi a W. A. Mozartovi.
V snahe priblížiť čitateľom osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského rada by som ako jeho vnučka opísala niekoľko spomienok na
skladateľa. Už počas môjho detstva som počula od starého otca,
ako ho k hudbe viedli trnavskí jezuiti. Na konzervatóriách v Budapešti, vo Viedni a nakoniec v Prahe získal kompletné hudobné
vzdelanie. V roku 1905 ukončil svoje štúdiá v Prahe absolventským
koncertom výlučne zo svojej tvorby v pražskom Rudolfíne. Týmto
sa stal najviac školeným Slovákom v klasickej hudbe. Počas štúdií
vo Viedni a v Prahe sa aktívne angažoval v slovenských krajanských spolkoch. Komponoval originálne slovenské piesne, slovenské pochody, kantáty a národne orientované hymnické piesne na
podporu utláčaného slovenského ľudu.
V roku 1909 vyhral súbeh na obsadenie miesta regenschoriho
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. V tomto chráme a v tejto úlohe

Stôl v pracovni skladateľa v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave. Foto: Dušan Caja

tu pracoval až do svojej smrti, teda pol storočia. Počas 50 rokov
neúnavnej práce skomponoval nespočetné množstvo cirkevných
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skladieb, žalmov, litánií, antifón, ofertórií, príležitostných skladieb
k svätým a 37 omší. Jeho dielo sakrálnej hudby je monumentálne.
Zahŕňa vyše 400 originálnych skladieb, čo tvorí zhruba dve tretiny
celej jeho tvorby. Ako zakladateľ pôvodnej slovenskej duchovnej
hudby zanechal nám hudobné bohatstvo, z ktorého to najkrajšie
a umelecky hodnotné nie je zatiaľ sprístupnené slovenskému poslucháčovi.
V dome v Trnave, kde žil môj starý otec, je teraz múzeum – Dom
hudby Mikuláša Schneidera Trnavského. Návštevník múzea má
možnosť vidieť jeho pracovňu v pôvodnom stave. V mojej pamäti
utkvel obraz starého otca skloneného nad písacím stolom, ako je
pohrúžený do komponovania nových harmónií a melódií. Prichádza
mi na um, čo sa o ňom povrávalo, že veľmi ľahko a spontánne tvoril. Vo svojich memoároch raz spomenul, že sa mu noty sypali na
papier. Ktokoľvek prišiel za ním a požiadal ho o zhudobnenie textu
alebo básne, skomponoval, neodmietol, pokiaľ text vyhovoval.
Stalo sa aj to, že keď ho prišli pýtať o kópie jeho skladieb a nemohol tieto skladby hneď nájsť, povedal: „Počkajte, napíšem vám ich

znovu spamäti.“ To bol jeden z jeho kumštov. Starý otec mal popri
skladaní hudby veľa záujmov. Pekne maľoval, kreslil, ilustroval a vyrezával betlehemy z dreva, napísal niekoľko básní. Bol vynikajúcim
rečníkom a pútavo rozprával, svojím vtipom dokázal zabaviť celú
spoločnosť.
V roku 1933 za objem a krásu cirkevnej hudby, ktorú vytvoril, mu
pápež Pius XI. udelil Rytiersky rad sv. Gregora Veľkého. Prvé vydanie Jednotného katolíckeho spevníka s obsahom vyše 500 piesní
vyšlo v roku 1937. Toto dielo zjednocuje Slovákov katolíkov nielen
doma na Slovensku, ale aj tu v USA a v šírom svete. Chráňme a udržujme toto jedinečné dielo. Mnohé iné národy niečo také nemajú.
Pristupujme k nemu s úctou a zbožnosťou a odovzdajme ho ďalším
generáciám. Týmto splatíme dlh skladateľovi, ktorý pred smrťou
povedal: „Snáď som nežil nadarmo.“
Nadežda H. Haľková

Článok pôvodne vyšiel 13. júna 2018 v novinách Slovenský katolícky sokol (vol. CVII, č. 5115). 
-DC-

Kríž v Jarnej
Na cintoríne v Jarnej, miestnej časti Cífera, sa nachádza centrálny kríž. Návštevníci cintorína okolo neho prechádzajú často
bez povšimnutia, akosi automaticky. Nápis na ňom hovorí, že ho dal postaviť Michal Horvat, ktorého 220. výročie smrti si
pripomíname. Kto však bol tento vzácny človek?

MICHAL CHORVAT (8. 9. 1798, GOCNOD – 21. 6. 1864, GOCNOD)

História donátora krríža v Jarnej
K osídľovaniu územia pod Malými Karpatmi patrilo aj obyvateľstvo, ktoré prichádzalo z územia Chorvátska. Už v roku 1666
sa v cíferskej matrike spomína priezvisko
Horvát, kde Gocnod, dnes Jarná, patrila do
júna 1728.
Michal Chorvat sa narodil 8. septembra
1798 – t. j. pred 220 rokmi, rodičom Jozefovi Chorvatovi a Helene, rodenej Čechovičovej. Pochádzal zo šiestich súrodencov.
Matka im zomrela, keď Michal mal 9 rokov.
O otca prišiel ako 17-ročný. Bol vnukom Michala Horvata – urbárnika z roku 1768.

Rodina vnuka Michala Horvata, Michala:
Zľava: MÁRIA CÍFERSKÁ, vyd. Hlavinová (*1902
- +1990)), APOLÓNIA HORVATOVÁ, rod. Glasová
(*1859 - + 1945) – vdova po Michalovi Horvatovi
(*1849 - + 1900), MAGDALÉNA CÍFERSKÁ, rod.
HORVATOVÁ (*1883 - + 1955), deti: MICHAL CÍFERSKÝ (*1913 - +1986), VALÉRIA SVITEKOVÁ, rod.
CÍFERSKÁ ( +1965)

Fotografie pochádzajú z obdobia mobilizácie pred
prvou svetovou vojnou.
Foto –Ateliér Kabath Nagyszombath (Trnava). Svoju
činnosť vykonával v Trnave v rokoch 1900 – 1948.

Rodina Augustína Horvata, vnuka Michala Horvata:
Stojaci: LAURENTIUS (*11.8.1894 - +7.7.1971) – pracoval u grófa Pálfyho v Smoleniciach, pochovaný je
v Kanade – Windsor, Ontario, JOZEF (*23.12.1895
- +1979) – pochovaný v Jarnej, AUGUSTÍN
– (*19.8.1897) - pochovaný v Jarnej.
Sediaci: FERDINAND (*1903 - +1986) - pochovaný
v Novej Bani, AUGUSTÍN (*28.8.1867 – +21.1.1951),
ich otec – vnuk Michala. Bol v Gocnode richtárom.
V čase monarchie pred ním salutovali aj maďarskí
žandári, nakoľko im pripomínal cisára Františka
Jozefa.

V roku 1818 sa Michal oženil a za manželku si zobral Alžbetu Zápražnú z Gocnodu,
narodenú 13. novembra 1796. Bola dcérou
Martina Zápražného, ktorý sa do Gocnodu
priženil z Viničného, a Anny, rodenej Haršányovej, z Gocnodu. Alžbeta bola dcérou Štefana Haršányho – urbárnika z roku 1768.
Michal a Alžbeta spolu vychovali šesť synov, Imricha, Jána, Pavla, Martina, Jakuba
a Jozefa, ktorí sa dožili dospelosti a založili
si svoje rodiny. Dvaja z nich, Ján a najmladší
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Jozef, zostali bývať a gazdovať v Gocnode.
V tom čase žilo v Gocnode päť rodov
s priezviskom Horvát. Každý z nich mal svoju prezývku. Môj predok Michal Horvat mal
prezývku Betek, a to podľa manželky Alžbety. Potomkovia Michala boli v Gocnode a aj
v jeho okolí dedinskými richtármi.
Michal zomrel 21. júla 1864 ako 66-ročný.
Manželka ho prežila o deväť rokov, zomrela
ako 77-ročná 21. novembra 1873. Obaja sú pochovaní v tesnej blízkosti centrálneho kríža,
daru budúcim generáciám, spolu so synom
Jánom, nevestou Máriou, rodenou Sokolovičovou, vnukom Augustínom a jeho manželkou Magdalénou, rodenou Baničovou.
Michal Horvat prežil stratu súrodencov,
rodičov, obdobie napoleonskej vojny, cholerové epidémie, zrušenie poddanstva v roku
1948. So svojou jedinou manželkou prežil
celý život a dožil sa vnúčat. Kríž dal postaviť

pravdepodobne v čase mieru. Rok postavenia je neznámy. 
Alena Maríková, rod. Cíferská, Jarná

Poďakovanie za poskytnutie fotografií patrí pani
IRENE HORVÁTHOVEJ z Jarnej.
Poznámka: priezvisko sa písalo vo viacerých modifikáciách – Chorvat, Horvat, Horvát.

◂

Hore zľava: HERMÍNA KOSNÁČOVÁ, rod. HORVÁTOVÁ (*1893 - +), jej manžel JÁN KOSNÁČ.
Dolu zľava: HELENA KOSNÁČOVÁ, JOZEFÍNA KOSNÁČOVÁ
Sediaca: MAGDALÉNA HORVATOVÁ, rod. Baničová
(*14.9.1873 - +27.11.1956) – Manželka Augustína
Horvata.

Samaritánsky spolok v Cíferi
Začiatkom roka 1927 prebiehal v Cíferi samaritánsky kurz, ktorý organizovali učiteľ Alexander Žoldoš, správca školy, a MUDr.
Ladislav Zemen, lekár v Cíferi. V rámci kurzu boli vytvorené tri čaty – občianska, hasičská a čata žiakov.
Občianska : Alojz Morvay – veliteľ čaty, Štefan Sabo, Augustín Rakús, Sidónia Zelenická, Terézia Horváthová.
Hasičská čata: Ladislav Horváth – veliteľ čaty, Ján Loj, Štefan Čambal, Agneša Krajčovičová, Mária Hercegová.
Čata žiakov: Vít Rakús, Ľudovít Kosnáč, Ján Krajčovič, Terézia Slováková, Amália Nemčičová.
Priebeh a význam kurzu priblížil učiteľ cíferskej školy Štefan
Hoza v článku v denníku Slovák zo dňa 19. februára 1927.
SLOVENSKÍ UČITELIA SI UTVORILI SAMARITÁNSKY SPOLOK
Cífer 17. februára
Kto by nepoznal biblickú históriu o samaritánovi. Myšlienka lásky
– pomôcť blížnemu nemohla byť krajším podobenstvom vyjadrená.
Učiteľstvo trnavského okresu ako aj modranského ujalo sa celou
silou a so zápalom na prvýraz myšlienky: pomôcť ubiedeným! Byť
samaritánom! – ozvalo sa v každom a to nielen samaritánom hojiť
telesné bôle, ale aj duševné. Bo samaritánsky spolok nemá len ten
cieľ, aby v telesnej núdzi pomohol blížnemu, má on väčšiu úlohu:
náš slovenský ľud oslobodiť od čarov, strigônství a t. p. pliag, ktoré
obťažujú naše dedinky, áno tým viac periférie miest, kde sa zdržujú
kartárky – cigánky.
Učiteľstvo na výzvu školského inšpektorátu trnavského jednohlasne ujalo sa s láskou vycvičiť v každej obci čatu samaritánov. Zkúšky
týchto boly podelené na tri miesta. Jedným z nich bol aj Cífer.
Hneď ráno 16. februára sišli sa samaritáni počtom vyše 200 z 26
obcí s vedúcimi svojimi – učiteľmi. O pol 11 hodine zahrala hudba
obe štátne hymny, na čo oduševňujúcimi slovami otvoril shromaždenie a privítal sídených hosťov p. učiteľ Strmeň. V krátkosti
dotknul sa úlohy samaritánov, vytýčil ich cieľ hlavne čo sa týče ich
podpory voči blížnym po stránke očisty mravnej. Spomenul mnohé
jasné prípady, ktoré charakterizujú neuvedomelosť našich ľudí. Poprosil sídených by vedomosti, ktoré obsiahli, rozdali aj medzi iných.
To je tiež samaritánstvo.
Za nim v mene učiteľského sboru cíferského privítal hosťov i domácich správ. – učiteľ A. Žoldoš, prajúc všetkým by sa medzi nami
dobre cítili.
P. starosta obce Sklenár menom zastupiteľského sboru ďakoval
prítomným, že k tomuto vznešenému cieľu zvolili práve našu obec.
Shromaždeniu prial mnoho zdaru!
P. inšp. J. Štancl vysvetlil v krátkosti vznik tejto myšlienky na
Slovensku a špeciálne v okrese trnavskom. Dotknul sa aj zlého
pochopenia akcie Čs. Č. Kríža jako medzi ľudom tak aj mnohou inteligenciou, ktorý ho pokladajú len za jakýsi podnik, ktorý má len
dávať. Kdežto úloha jeho leží v celkom inom ťažisku: rozšíriť lásku

Fotografia z kurzu – zo záverečnej slávnosti: Monografia Cífer str. 260

a pokoj medzi ľudom, zabrániť vzniku nesvárov a tým aj vojen.
Modranský p. okresný náčelník hovorí, že jako otec vidí synov
svojich, že sú dobrí, chcú byť dobrí, horlia za myšlienku lásky, tým
viac teší to jednoho verejného úradníka, keď vidí v svojom okrese
toľko nadšenia pre blížneho a spolulásky k nemu.
Pristúpilo sa ku skúške – pri ktorej však nik prepadnúť nemal
šťastia. Prítomných pp. Lekárov zvlášť, p. dr. Cirpsa, ktorý bol predsedom celého shromaždenia samaritánskeho a tiež ako predseda
divízie Čs. Č. K. pre Slovensko, prekvapovalo, jako za krátku dobu
dá sa ľud vycvičiť.
Dr. Cirps to aj zdôraznil vo svojej prednáške, vidiac tie oduševnené tváre pre lásku. Gratuloval všetkým, prosiac ich, aby tou láskou
ktorou im tie vedomosti boly všetopované vedúcimi aj oni rozširovali medzi svojimi.
Hlavne nech rozširujú myšlienku najlacnejších lekárov: slnka,
vody a dobrej stravy a čistoty, ktoré prichádzajú zadarmo a predsa
ich ľudia nemilujú. Vysvetlil mnohé nedorozumenia medzi starou
babskou liečbou a novým lekárskym liečením. Dal poučenie, dľa
ktorého sa majú samaritáni držať. Lebo byť samaritánom, neznamená ešte: byť aj lekárom. Samaritán dá prvú pomoc v nešťastí
a privolá hneď lekára.
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Nato všetci účastníci skúšok složili sľub, ktorý potvrdili svojim
hrmotným: sľubujeme!
Menom miestnych samaritánov poďakovali sa p. cvičiteľom
a usporiadateľom kurzov p. A. Morvay a pi. A. Krajčovičová.
P. učiteľ Strmeň zakončil vzletnou rečou shromaždenie s tou
prosbou, by všetci účastníci rozpomli sa častejšie na daný sľub,
nech majú pred očami vždy to biele pole, čo znamená ušľachtilosť
a všetky dobré cnosti a na kríž, červený kríž, ktorý je symbolom lásky, symbolom vykúpenia ľudstva z tých mnohých trampôt a bied.
Obzvlášte si prial, aby Slovensko naše čoskoro pocítilo oheň tej
lásky, by každý z nás mal lásku jako apoštol Pavel hovorí: trpezlivú,
dobrotivú, nezávistlivú. Láska nekoná ľahkovážne, nenadúva sa, nie
je ctibažná, nehľadá svoje vlastné, nerozdrážďuje sa, nemyslí zle,
neraduje sa neprávosti, ale teší sa pravde: všetko znáša, všetkému
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verí, všetko dúfa, všetko pretrpí (List ku Kor.).
Po odznelých zvukoch hymny Hej Slováci, ktorú hrala miestna
hudba orolská, účastníci sa dali odfotografovať. Na slávnostnom
obede odznely mnohé toasty (pozn. tu vo význame prípitok) pre
budúce blaho Slovenska, jeho duševného i telesného preporodenia
vo smysle lásky.
Po voľnej zábave, ktorá bola občerstvovaná zahratím hudobných
kúskov, účastníci rozchádzali sa zaiste – milou rozpomienkou na
celý sjazd. 
Št. Azoh.
In: Slovák, roč. IX., č. 40, zo dňa 19. februára 1927, str. 4.
Použitá literatúra: Bernadič: Monografia Cífer, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava
1991, spracovala Dr. Anna Michalcová

Aké máme medzi sebou vzťahy?
Istá poviedka hovorí o cudzincovi, ktorý sa pri putovaní krajinou
priblížil k malej dedinke. Cestou stretol jedného mnícha a spýtal sa
ho: „Ešte nikdy som tu nebol. Akí ľudia žijú v tomto kraji?“ Mních mu
odpovedal otázkou: „A akí žili tam, odkiaľ prichádzaš ?“ „Boli to sebci,
samí zlí ľudia. Veď práve preto som odtiaľ odišiel.“ „Tu nájdeš ľudí
úplne rovnakých,“ odpovedal mních. O niečo neskôr stretol mnícha
ďalší cudzinec a položil mu rovnakú otázku: „Rád by som sa tu usadil,
povedz mi, akí ľudia žijú v tejto dedine?“ Mních dal rovnakú otázku:
„Povedz mi, akí ľudia boli v meste, z ktorého si prišiel.“ „Ach, boli to
dobrí, pohostinní ľudia, ušľachtilé duše! Zanechal som tam veľa priateľov a nebolo pre mňa ľahké sa s nimi rozlúčiť.“ „Rovnakých nájdeš
aj tu,“ povedal mních. Roľník, ktorý neďaleko okopával svoje políčko,
si vypočul oba rozhovory. Keď ten druhý odišiel, obrátil sa na mnícha
s výčitkou: „Ako môžeš dať dvom ľuďom úplne iné odpovede na rovnakú otázku? Veď si klamal!“ Mních sa zamyslel a odpovedal: „Priateľ,
každý nosí svoj svet vo svojom srdci. Ten, kto doteraz nenašiel nič
dobré v ľuďoch, kde žil, nenájde nič dobré ani tu. Naproti tomu ten,

kto mal priateľov a videl v ľuďoch to dobré,
nájde si verných a oddaných priateľov aj tu.
Pretože ľudia okolo nás sú takí, akých ich
vnímame. Nájdeš tu to, čo nosíš v sebe.“ Toľko
poviedka.
Položme si otázku: Aký pohľad ja nosím v sebe na druhých ľudí?
Robím dosť, aby sa mne aj druhým v našej obci žilo dobre? Nebuďme
ľuďmi napätia a neuróz, ale budovateľmi dobrých vzťahov medzi
sebou. Bude sa nám tu žiť tak, ako sa budeme na seba pozerať. Prichádzam do Cífera ako duchovný správca vašej farnosti. Teším sa
na spoluprácu s vami a modlím sa za vás, či ste, alebo nie ste veriaci.
Prajem vám, priatelia, aby ste vo svojom živote stretávali charakterných ľudí a sami sa takými aj stávali. Chcem k tomu prispieť aj ja svojou činnosťou kňaza. Nech nám v tom sám Boh pomáha a každého
jedného žehná. Na tento úmysel sa modlí váš
Mons. Ján Bučík, duchovný správca farnosti. 

Sv. Michal v našom živote
Učenie o anjeloch je dogmou, článkom viery. Neveriť v ich existenciu je byť v rozpore s cirkevnou vieroukou. Jeden kresťanský
filozof napísal, že „poprieť anjelov znamená roztrhať každú druhú
stánku Biblie“. A sv. František Saleský sa vyslovil, že „anjeli nás neopúšťajú, i keď my sme už Boha dávno opustili“. Tejto podivuhodnej
ochrany anjelmi si boli vedomí aj naši predkovia a preto si archanjela Michala zvolili za patróna farského chrámu a svojho života. Často
volali k nebu, chráňte nás záštitou svojej slávy a pomáhajte nám
svojimi modlitbami. Ochrana anjelov je aktuálna aj dnes. Ich pomoc
a ochrana je potrebná aj v dnešných časoch, pretože- ak by sme
to chceli povedať slovami Písma- zem nám dáva nielen požehnanie,
ale aj tŕnie a bodľačie. Prináša nám nielen radosť a šťastie, ale aj
bolesť, trápenie, nezdary rôzneho druhu. Preto máme hodovú sv.
omšu v chráme, aby sme si pripomenuli existenciu anjelov, najmä
vodcu sv. Michala. V tradícií sa spomína na zázrak sv. Michala v Ko-

losách. Pohania chceli zatopiť chrám zasvätený sv. Michalovi. Keď
kňaz videl, ako sa valí voda z rieky, ktorú priviedli veľkým kanálom,
vrúcne sa obrátil k Bohu a prosil o pomoc. Boh vypočul jeho prosbu a poslal sv. Michala, ktorý ho potešil: „ Neboj sa, ani tebe, ani
Božiemu chrámu sa nič nestane“. Potom sv. Michal udrel palicou
o skalu, v nej sa vytvoril veľký otvor, do ktorého sa vliala voda
z rieky. Chrám bol zachránený. „ Teraz naozaj viem, že Pán poslal
svojho anjela...“, povedal sv. Peter pri vyslobodení z väzenia... Verme teda aj my v mocnú ochranu nášho patróna sv. Michala. Slovo
Michal- znamená „ Kto ako Boh“. Nemajme falošných bohov v našom živote, ktorí nám nemôžu pomôcť, skôr nás môžu priviesť do
nešťastia. Často sa modlime k nášmu patrónovi sv. Michalovi, aby
nám pomáhal víťaziť v boji proti zlu v akejkoľvek podobe. K tomu
nech nám Boh žehná. 
Mons. Ján Bučík, duchovný správca farnosti

Dôstojný pán Lefler oslávil krásne jubileum
Dňa 25. augusta sa v cíferskom kostole konala svätá omša pri príležitosti 50. výročia vysviacky dôstojného pána Jozefa Leflera. Dnes
už deväťdesiatjedenročný Jozef Lefler (nar. 22.8.1927) trávi jeseň
života v Domove pokojnej staroby v Cíferi. „Bol jedným zo šiestich
detí nábožnej rodiny Leflerovcov. Po štúdiách na gymnáziu v Trnave nastúpil v roku 1946 na Bohosloveckú fakultu sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave. Žiaľ štúdium bolo v roku 1950 násilne prerušené, takže
musel nastúpiť na základnú vojenskú službu k neslávne známemu
vojenskému útvaru PTP. Ani po skončení 40-mesačnej vojenskej
služby mu neumožnili pokračovať v štúdiu za kňaza. Preto nastúpil
do civilného zamestnania. Od roku 1954 vystriedal viacerých zamestnávateľov. Konečne v roku 1966 mohol dokončiť bohoslovecké
štúdiá a v roku 1968 ho 25. augusta v Trnave vysvätil za kňaza biskup ThDr. Ambróz Lazík. Ako kaplán pôsobil vo Veľkých Kostoľanoch

a v Piešťanoch, ako
farár v susedných
Hrnčiarovciach nad
Parnou, v Maduniciach a od roku
1992 v Modrovej“
(citované z publikácie
Preslávili
Cífer, autor Marián
Pavlík, 2011). Dôstojnému
pánovi
Leflerovi blahože- Dp Jozef Lefler so svojím bratom Františkom a dp
láme a prajeme mu Jánom Jakúbekom zo susedného Báhoňa
mnoho ďalších pekných rokov medzi nami. 
OÚ Cífer
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Slávnosť prvého svätého prijímania v Cíferi
Prvé sväté prijímanie je dôležitou udalosťou v živote každého
veriaceho človeka. Je to vzácny a krásny deň s nezabudnuteľnou
atmosférou. Nedeľa 27.mája 2018 bola slávnostná najmä pre našich 35 detí -tretiakov, ich rodičov, krstných rodičov a ostatných
rodinných príbuzných. Celý víkend sa niesol v slávnostnom duchu
– nácviky detí, výzdoba kostola, sviatosť zmierenia. Udalosť vyvr-

cholila slávnostnou svätou omšou o 11.hodine. Deti sa aktívne zúčastnili spoločným spevom, čítaním, či nesením obetných darov.
Na záver odovzdal pán farár deťom na pamiatku pamätné listiny,
obrázok, ktoré majú deťom pripomínať čo sa naučili počas celej
prípravy a hlavne, že život s Ježišom práve začal a pokračuje každý deň. 
A.Ch.

Foto: ACH

Prinášať dobro tam, kde sme
Vedia naše deti vnímať dobro, ktoré môžu dať iným? Učia sa byť darom pre tých, ktorí sú okolo nich, a vnímať ich potreby?
Sú citliví na svoje okolie a na to, čím môžu aj oni urobiť svet okolo seba lepším?
Asi by ste odpovedali váhavo alebo by ste na rovinu povedali, že
ich to nezaujíma. Možno práve preto je táto téma – darovať dobro
– v učebných osnovách náboženstva 6. ročníka základných škôl. Spolu s troma šiestackymi triedami sme sa teda v júni pozreli na to, čo
znamená priniesť dobro iným. Počas úvodnej hodiny padlo veľa pochybovačných otázok o tom, či to má zmysel, kto to ocení, prípadne
zaplatí, či vôbec niekto niečo také teraz v Cíferi robí pre iných.
Vďaka tomu, že počas troch krátkych rokov po prisťahovaní
túto skúsenosť s množstvom ochotných a obetavých ľudí mám,
som z nasadenia mnohých pre dobro a lepší život v Cíferi nadšená.
A tak pre mňa ako katechétku bolo jednoduché argumentovať
konkrétnymi menami a akciami. Tváre detí a ich pohľady na darovanie dobra sa menili, a keď sme s každou triedou mali jednu hodinu
sondu pešou prechádzkou (každá trieda inou trasou), ako si všímať
potreby iných, boli veľmi nápadití.
Na ďalšej hodine bolo ich úlohou (každého osobitne) spísať tieto
nápady a postrehy do projektu s oficiálnou hlavičkou a členením,
ktorý by pomenoval problém, cieľ zmeny, pozorovanie, navrhované riešenie, materiál, pomôcky, prácu, prínos pre obec a osobný
vklad každého predkladateľa – pod svoj projekt sa každý musel aj
podpísať. Dôležité bolo, aby zásah v prospech iných bol čo najväčší
a aby v ňom bol osobný vklad každého, ktorý je možné reálne urobiť. Keď som sľúbila, že projekty dám k dispozícii pánu starostovi
(čo mi trošku neverili), vrhli sa do práce. Výsledok? Nech sa páči,
nahliadnite aspoň do niektorých.
Hoci sa to nezdá, trápia ich smeti a neporiadok na uliciach.
Návrh bol osadiť viac smetných košov, v takom prípade by bola
Peťa ochotná hovoriť o tomto probléme v obecnom rozhlase, aby
motivovala hádzať odpadky do koša.Emma je ochotná ísť ich aj
zbierať. Simonka, ktorej záleží na tom, aby sme aj turistom ukázali
čistú obec, je ochotná navrhnúť plagáty na vysvetlenie cieľa mať
čistú dedinu. Timotej z vlastnej skúsenosti hovorí o problematickej

križovatke medzi Pácom a Cíferom, kde navrhuje osadiť panoramatické zrkadlo, prehodnotiť riešenie dopravy a dať tam dopravnú
značku s ešte menšou povolenou rýchlosťou. Paulína si všimla, že
cestou na stanicu chýbajú pouličné svetlá, čo je rizikové, keď je
tma, predovšetkým pre školákov. Je ochotná plagátmi motivovať
ľudí k pomoci pri osadení lámp. Mnohé deti trápia aj úzke a nekvalitné chodníky v obci, málo lavičiek a zelene. Matej je ochotný
doniesť miešačku a pomáhať pri budovaní nových chodníkov, Nina
je ochotná vložiť svoj podiel pri fotení a tipovaní miest, kde by pri
chodníkoch mali byť lavičky. Miki má presne vysliedené miesta,
kde sú chodníky v najviac kritickom stave, a hovorí, že treba začať
s opravou či budovaním okamžite. Kristián si myslí, že dobrým nápadom by bolo mať v dedine riadny fast food, aby mal starosta viac
peňazí v obecnej kase. Miškovi chýba pri kostole malý park a viac
lavičiek, navrhuje urobiť zbierku na tento účel. Nataša si na obchôdzke všimla a uvedomila potrebu nielen chodníkov, ale aj cyklochodníkov – pretože v obci je veľa cyklistov, cesty sú úzke a často
je obojstranne ohrozujúce (podľa jej pozorovania predovšetkým
po skončení svätej omše) jazdiť na jednej ceste tak pre cyklistov,
ako aj pre autá. Sáre prekáža nedostatok čerstvých potravín, ktoré
by bolo treba častejšie dokladať do políc obchodov. Najväčší apel
(nezávisle od seba), dokonca priamo na starostu s menovaním túžby aj jeho synov, prišiel od Lukáša, Romana, Andreja, Mateja a Riša:
ich víziou prínosu pre obec je postavenie hokejbalového ihriska.
Chlapci v postavení ihriska vidia možnosť pre mladých inak tráviť
voľný čas a sú ochotní nasadiť svoje mozole pri práci, poskladať sa
na bránky a doniesť ich.
Čítať všetky projekty bolo radosťou – a verím, že aj pán starosta,
u ktorého projekty skutočne skončili na inšpiráciu, sa s budúcimi
dobrovoľníkmi spojí. Teším sa na všetky dobré zmeny, ktoré aj vďaka citlivým očiam a srdciam šiestakov a ich ochote pomôcť urobia
Cífer lepším miestom pre život. 
Mária Kohutiarová, katechétka
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Ekologické okienko
Skalka na streche? Prečo nie?
Viete, čo dlhujem prírode, keď si postavím dom? Ten kus trávy,
lúky, lesa, ktorý tam pôvodne bol, kde niečo žilo, rástlo a produkovalo kyslík. Alebo ten kus pôdy, ktorá vsiakala dážď, odparila vodu
a ochladila vzduch. Smola, už nemôže, lebo tam stojí môj dom.
Áno, zastavanej plochy pribúda a prírode dlhujeme zelené
územia, ktoré sme zabrali. Vo
veľkých mestách to už cítime
na celoročnej teplote, ktorá je
vždy o niečo vyššia než teplota
okolitej krajiny. Pokiaľ máte zmysel pre zodpovednosť, cit voči
prírode i prostrediu a zároveň
chuť experimentovať, dám vám
chrobáka do hlavy. Máte niekde
pri dome plochú strechu? Čo tak
ju ozeleniť? Prečo? Pre prírodu,
pre návrat fotosyntézy na tých
niekoľkých metroch štvorcových, pre krásu, pre radosť, pre
Jar 2018. Ukladáme druhú vrstvu ge- pekný výhľad, ak máte odkiaľ.
otextílie na nopovú fóliu. Vľavo je pás Pretože máme možnosť vrátiť
hrubšieho kameniva chytený kockami späť to, čo sme odkrojili zastavazámkovej dlažby. Slúži ako filer pred ním. Len o pár metrov vyššie.
dažďovým žľabom.
Navrhujem začať s experimentovaním na nejakej nepodstatnej stavbe. Napríklad kurník
alebo šopa sa na to hodia. Úspešná realizácia v malom meradle vás
určite posmelí do väčších projektov. V prvom rade sa zamyslite, či
má strecha, ktorú sa chystáte ozeleniť, dostatočne silnú podpornú
konštrukciu (steny, stĺpiky, strešné trámy alebo stropnú dosku).
V prípade nejakej garáže sa radšej spýtajte statika, aby vám raz
rastliny aj so strechou nepristáli na nejakom zaparkovanom modeli
Lamborghini. V druhom rade po obvode strechy treba vyrobiť kastlík – atiku vysokú asi 15 cm, ako aj zabezpečiť odvodnenie. V prípade kurníka či šopy stačí drevená atika, napríklad z OSB dosky, na
ostatných stavbách zodpovedajúca vzhľadu stavby.
Ďalší postup je pomerne jednoduchý. Najprv skontrolujte hydroizoláciu strechy a opravte netesnosti. Druhým krokom je ochrana
hydroizolácie. Stačí na to klasická geotextília 200g/m2 alebo aj
staré koberce. Rozprestrite to v jednej vrstve na očistenú strechu až po atiku, zvyšky odstrihnite. Ďalšou vrstvou je niečo, čo
zadrží vodu pod substrátom. Existujú všelijaké špeciálne materiály
(kalíšková fólia), ale úplne stačí vyššia nopová fólia, ktorú kúpite
v bežných stavebninách. Pred tým, než ju položíte na strechu,
treba ju trochu nadierovať, aby prebytočná voda mohla odtekať.
Chce to trochu trpezlivosti a ostrý orezávací nôž. Vyrežte vždy
jeden nop v štvorcovom rastri asi 25 x 25cm. Nadierovanú nopovú
fóliu uložte na geotextíliu na streche nopmi dolu. Nasleduje ďalšia

Leto 2018. Skalničky sa nám pekne rozrastajú.

Takto by to mohlo vyzerať o dva roky.

geotextília, ktorú položte aj s presahom na atiku. Potrebujeme ju,
aby sa substrát nevyplavoval cez diery preč. Predposledný krok je
substrát. Môžete si ho namiešať sami z keramzitu, piesku a humóznej zeminy (rôzne návody nájdete na webe) alebo kúpiť špeciálny
substrát na zelené extenzívne strechy napríklad v neďalekej kompostárni v Pezinku. Podstatou je, aby bol ľahký a dobre nasiakavý.
Na extenzívnu strechu budete potrebovať 6 až 8 cm hrubú vrstvu.
Posledným krokom je výsadba rastlín. Extenzívna strecha je
skalničková strecha. Vhodné sú tučnolisté skalkové rastliny, ako sú
skalné ruže a rozchodníky, ale aj lomikameň, suchomilné klinčeky
alebo materina dúška. Keďže existujú v nespočetných farebných
a tvarových variáciách, môžete si na streche vyskladať krásny pestrý koberec. Rastliny vysaďte do sponu 25 x 25 cm. Časom sa rozrastú a spoja. Prvú sezónu ich treba počas leta polievať aspoň raz
za týždeň a vytrhať prípadnú burinu. S tou nebudete mať problém
po rozrastení skalničiek. Už sa tam nezmestí.
Páči sa vám tento nápad? Prajem vám veľa odhodlania a tvorivosti. Výsledok určite stojí za to.
A teraz zopár fotografií z našich dvoch zelených striech. Máme
na ne krásny výhľad z okna. Založené boli na jar tohto roku. 
Text a foto: Ing. arch. Katarína Bacigálová

Okienko pre záhradkárov
SEPTEMBER, OKTÓBER
V septembri sa leto pomaly končí a začína hlásiť jeseň. Je to čas
zberu a začíname pripravovať základ budúcej úrode v nastávajúcom roku a to prípravou pôdy, hnojením ale aj sejbou a vysádzaním niektorých druhov zeleniny.
Ťažiskom práce v ovocnej záhrade je hlavne oberačka. Začiatkom mesiaca môžeme ešte sadiť jahody, ukončiť rez kôstkovín ,
bobuľovín a orechov. Pôdu pod stromami prestaneme zalievať, neprihnojujeme a neobrábame ju, odstraňujeme len burinu. Ovocné
stromy pomaly pripravujeme na prezimovanie. Letné ovocie je už
takmer obraté a v druhej polovici mesiaca dozrievajú aj jesenné
odrody. Ovocie by sa nemalo oberať predčasne, najlepšie je oberať

prebierkou viackrát.
Pred oberaním si
pripravíme priestory na uskladnenie.
Vhodným uložením
plodov
podstatne
predĺžime ich trvanlivosť a kvalitu.
Týždeň pred uskladnením
môžeme
priestory dezinfikovať zapálením sírnych knôtov.
Pre vinohradníkov je mesiac september sviatkom. Skoršie kultivary dozrievajú už začiatkom mesiaca. Tento rok sa ale počasie
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s nami pohralo a sme
dva týždne popredu.
Preto sústredíme pozornosť na kontrolu
zdravotného stavu
dozrievajúceho hrozna a čas oberačky
prispôsobíme danému stavu. Intenzívne
vinič chránime proti
vtákom, osám, muchám a inému hmyzu. V čase oberačiek
môže prísť obdobie
dažďov, keď hrozno
začne
predčasne
hniť. Vtedy je rozumnejšie, keď aj menej dozreté hrozno oberieme
a spracujeme.
Október, slnko už slabšie hreje a noci sú chladné - vždy mi babka
hovorila ,keď je na konci mesiaca ber /september, október, november, december/, nič dobré nečakaj. Treba si dávať pozor na prvé
slabé mrazíky. Pred ich príchodom pozberáme rajčiaky a papriku.
Za vhodného počasia zberáme na uskladnenie hlávkovú kapustu.
Dozrievajú všetky neskoré druhy ovocia. Najlepšie je oberať ich,

až začne opadávať
lístie, slabšie mrazíky ovociu neuškodia,
lepšie sa vyfarbí.
Plody oberáme pootočením, nie násilím,
na ovocí má zostať
celá stopka, bez nej
plod vydrží kratší
čas. Ovocie po obraní triedime a uskladňujeme.
Koncom
mesiaca
môžeme
sadiť stromy a kry bobuľového ovocia.
Vo viniciach sa pozornosť sústredí na neskoré zbery,výber
z hrozna, ľadový zber. Oberačka závisí od celkového vývoja hrozna
a od jeho technologickej zrelosti, zdravotného stavu a od poveternostných podmienok. Čas oberania sa, keď to počasie dovoľuje,
usilujeme oddialiť, aby hrozno dobre vyzrelo a získalo čo najviac
prírodného cukru a ostatných látok ovplyvňujúcich kvalitu vína.
Tak ostáva dúfať, že keď nič nezanedbáme , budeme dary našich
záhrad po dobrom uskladnení ešte dlho užívať a piť veľmi dobré
víno. 
Text a foto: Výbor ZO SZZ Cífer

Ukončenie projektu LIPY
Koncom júna sme do veže cíferského kostola osadili časovú
schránku s informáciou o projekte sadenia líp na Hájskej. Časová
schránka je správou pre našich nasledovníkov, ktorí budú v Cíferi
žiť v roku 2116. Do schránky sme vložili správu o aktuálnom stave
výsadby, čiernobiele fotografie skupín dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s výsadbou a dve čísla Cíferpressu. Fotografie v archívnej
kvalite sú zhotovené klasickou fotochemickou cestou, čo zaručuje
ich trvanlivosť. Na zadnej strane sú uvedené mená dobrovoľníkov.
Výsadby sa celkovo zúčastnilo 15 skupín dobrovoľníkov, väčšinou
to boli rodinné tímy.
Projekt sadenia líp na ceste do Hája vznikol v januári 2016. Na
prvú etapu získalo OZ Cziffer grant od spoločnosti ZSE, a.s. cez Nadáciu Pontis a bolo vysadených 20 stromkov. Ďalších 41 stromkov
bolo vysadených v marci 2017 vďaka grantu Nadácie VÚB. Celkovo
bolo vysadených 61 líp, z toho 54 kusov popri ceste Cífer - Háj a 7
kusov bolo použitých v starej aleji za majerom Háj. Bohužiaľ, do júla
2018 bolo už vyše 20% stromkov zničených, čo je podstatne viac,
ako sme čakali. Vandali zlomili alebo ťažko poškodili 10 stromkov,
„šikovný“ vodič zlomil jednu lipku autom, tri stromky uschli zrejme
následkom poškodenia kôry srncom. V októbri 2017 sme niekoľko
zničených líp nahradili, hoci sme museli použiť menej kvalitný
materiál, pretože financie z grantov sa už minuli. Jeden pôvodný
stromček stál 30 € a to je nad naše súčasné možnosti. Navyše riziko
vandalizmu stále trvá.

O stromy sa priebežne stará Miroslav Straka z Mlynskej, ktorý
ich chodí ošetrovať a polievať. Ďakujeme za podporu (najmä zapožičiavanie vozíka s nádržou a prístup k vodnému zdroju), ktorú nám
poskytuje Farma Slezák a Obecný úrad Cífer. 
Text a foto: OZ Cziffer

Sedemdesiat rokov od založenia hádzanej v Cíferi
Zakladatelia hádzanej v Cíferi, trnavskí gymnazisti, ani vo sne nepredpokladali také úspešné a dlhé trvanie tohto športu,
pretože všetko nové sa zvyčajne stretá s odmietaním a nedôverou.
Je neuveriteľné, že dedinská telovýchovná jednota s novým
športom, nie vždy v prajnom prostredí cíferskej verejnosti, prežila
toľké roky. Veď je známe, koľko renomovaných dedinských klubov
zaniklo, a to aj v blízkom okolí. Nebolo to ľahké, najmä prispôsobovanie sa postupným nárokom panujúcim v hádzanárskych súťažiach a vysokým nákladom na dopravu, pretože základnou súťažou
v hádzanej bola krajská súťaž.
Začiatky hádzanej (1948 – 1953) boli v znamení oboznamovania
verejnosti s novým športom formou exhibičných stretnutí, čo sa

dalo uniesť jedine vložením vlastných prostriedkov. Problémy sa
začali po zapojení sa do riadnej súťaže (1954 – 1962) pod hlavičkou
spoločnej TJ Slavoj Cífer. Toto obdobie bolo v znamení hľadania si
miesta v hádzanárskom hnutí. Došlo k stabilizácii výkonov mužského družstva a otvorila sa aj ženská hádzaná.
Záslužnú prácu pre propagáciu hádzanej medzi mládežou vykonali Alfréd Kovačócy, Mansvét Neštický a Rudolf Tóth. Prehĺbili
spoluprácu so ZŠ (triedne hádzanárske stretnutia, ktoré sa rozšírili
i na medziuličné). Toto úsilie zožalo ovocie pri vytváraní doraste-
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neckého družstva, ktoré pod vedením trénera A. Kovačócyho
dosiahlo najväčší úspech cíferského kolektívneho športu, a to 4.
miesto na majstrovstvách ČSR. Dôvodom rozchodu s materskou TJ
boli financie a nedôvera.
Roky 1963 – 1972 boli rokmi samostatnosti pod názvom TJ Slávia
Cífer. Bolo to obdobie mimoriadne náročné, ale paradoxne hádzanej pomohlo. Prichýlila nás ZŠ, na nádvorí ktorej sa odohrala podstatná časť stretnutí. Až neskôr sme sa presťahovali na nádvorie
sokolovne.
Svetlým momentom tohto obdobia bol príchod hádzanárskeho
experta Karola Debnára, ktorý svojím odborným prístupom, zimnou prípravou a víziami do budúcnosti dokázal, že i dedinské družstvo môže hrať výbornú hádzanú a prebojovať sa do národnej ligy.
Rok 1965 to potvrdil, keď v rozhodujúcom záverečnom stretnutí
tesne postúpili Piešťany.
Začiatok roka 1972 pre nedostatok finančných prostriedkov prinútil vedenie obce vytvoriť jednu TJ Družstevník Cífer. Tak to bolo
do roka 1975.
Potom opäť prišla separácia a naša TJ pod patronátom ZHZ od
roka 1975 až do roka 1995 prežívala neustály boj so získavaním
financií. Vlastnou iniciatívou nadviazala spoluprácu so záhradkármi
a vytvorila si vlastnú dopravu – Vulgan, Hrnčár, J. Kovačócy. Športovo v tomto období muži mali cieľ postúpiť do národnej ligy. Hoci
sa k tomu viackrát priblížili, nepodarilo sa to. Najbližšie k tomu boli
v roku 1991 v Ivanke pri Nitre (išlo o rozdiel niekoľkých gólov). Bolo
aj obdobie, keď výbor musel vziať na pomoc (hrozil zánik mužského
družstva) hráčov z Trnavy, Hlohovca a Pezinka.
Družstvá žiakov a dorastencov nedosiahli významnejšie úspechy,
skôr bolo problémom udržať ich v hre. V polovici osemdesiatych
rokov minulého storočia bola partia dorastencov, ktorá bola v hre
o postup do národnej ligy. Podobne to bolo aj so žiačkami a ženami,
ktoré v roku 1988 definitívne skončili.
Toto obdobie vytváralo tlak na modernizáciu športovísk – vybudovalo sa antukové, neskôr asfaltové ihrisko, začalo sa s prístavbou
sokolovne, aby sa skultúrnilo umiestnenie hráčov pred stretnutiami.
Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia sa začalo s výstavbou športovej haly. Bola to zásluha pána Imricha Čechoviča. Nakoniec táto stavba sa stala jedným
zo základných prostriedkov, ktoré hádzanú v Cíferi udržali.
V roku 1995 sme sa stali nástupníckou organizáciou Sokola na
Slovensku, čo nám umožnilo získať nejaké finančné prostriedky na
činnosť (prenájmy). V roku 1996 nastúpil nový výbor na čele s Ing.
Križanom, ktorý s menšími zmenami až do tohto obdobia vedie TJ
Sokol Cífer.
Výbor, poznajúc problém nedostatku hráčov, si vytýčil cieľ
– vybudovať liaheň vlastných odchovancov, zamerať sa na mládež,
investovať do významných medzinárodných turnajov. Oplatilo sa

Foto: MS

to, stali sa majstrami kraja. Prišli postupy na MR, ba mladší žiaci
dokonca získali 3. miesto. Potom nasledovali ďalšie postupy na MR
a pekné umiestnenia, ale aj umiestnenia v spodnej časti tabuľky.
Treba si uvedomiť, že každý postup na MR vyžaduje poraziť renomované družstvá (napríklad Hlohovec či Nové Zámky). V poslednom
období sa darí dorastencom v 2. lige, minulý ročník vyhrali v tomto
roku skončili druhí (tréner I. Kovačócy).
O tom, že v TJ sa pracuje kvalitne, svedčí záujem o našich hráčov,
ktorí okúsili hru v družstvách najvyššej súťaže, ba Peter Kalafút sa
stal aj reprezentantom a olympionikom.
V roku 1998 prišiel postup do 2. ligy a v roku 2013 postup do 1.
ligy. Musíme povedať, že to bolo vďaka poklesu počtu družstiev, ale
svojimi výsledkami do tejto súťaže právom patríme.
K samotnému fenoménu dlhého zotrvávania v hádzanárskych
súťažiach treba poznamenať, že to bolo predovšetkým zásluhou
ľudí, ktorí v hádzanej pracovali, a to výborov na čele so
zanietenými predsedami (Cehlárik, Janošovič, najmä Matej Hrnčár,
Križan), trénerov (Debnár, Vulgan, Dugovič, Šaškovič, Halač, Ing.
Jedlička, Vlkovič, J. Kubica, I. Kovačócy), ako aj sponzorov, rodičov
žiakov, ktorí nás ťahali z kritických situácií (osamostatnenie, krádež
pokladnice, výpalnícke praktiky a podobne).
Oslavy 70. výročia založenia hádzanej sa z rozhodnutia výboru
majú konať v dvoch termínoch. Prvá časť sa už uskutočnila v sobotu
25. 8. 2018 na miestach, kde sa tvorila história našej hádzanej, a to
v Hádzanárskom areáli Mateja Hrnčára. Bolo to zároveň na počesť
Slovenského národného povstania.
Druhý termín je 29. 9. 2018, teda v hodovú sobotu, v novej
športovej hale, na ktorú hádzanári netrpezlivo čakali. Tam
prebehne hádzanársky deň s majstrovskými zápasmi družstiev
zaradených do súťaží v rámci výročia SZH a TKZHA, ako aj
ceremoniál odovzdávania cien a predstavenie novej publikácie
k 70. výročiu našej hádzanej, na ktorej pracuje pán Marián Pavlík.
Publikácia bude k dispozícii oceneným členom i na predaj. 

Plážová hádzaná
Beach Handball Cífer
22. – 24. 6. 2018
Akcia, ktorá bola realizovaná s podporou nadácie ZSE a OÚ, prijala nadšencov odnože
hádzanej, a to plážovej hádzanej. Dňa 22. 6. 2018 súťažili žiacke družstvá a v dňoch 23.
– 24. 6. 2018 mužské a ženské družstvá dospelých.
Starší žiaci pod vedením T. Čepca mali súperov z Pezinka, Senca, Piešťan A, B. V súťaži
skončili na 2. mieste.
Mladších žiakov viedli J. Šramel a S. Ošťádalová. V skupine boli družstvá Cífer A, B,
Senec a Piešťany. Cífer A sa umiestnil na 2. mieste, Cífer B na 3. mieste.
Akcia dospelých bola rozdelená do dvoch dní.

Taj. TJ Sokol Cífer
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Družstvá nevystupovali za klub, ale pod prezývkami.
Zúčastnené družstvá žien:
1. Cíferské strely (Cífer)
2. Buchty (Hlohovec)
3. 30-tky (Sereď)
4. Amatérky (Senec)
5. Hupky (Šaľa)
Naše družstvo sa umiestnilo na 3. mieste.
Zúčastnené družstvá mužov:
1. Falcons (muži Cífer)
2. Kelwitt (Pezinok)
3. HC Boyz (Hlohovec)
4. Vicemajstri (dorastenci Cífer)
Naše družstvá skončili na 2. mieste (Falcons) a na 3. mieste
(Vicemajstri).
Účasť po majstrovských stretnutiach padla hráčom na
tomto turnaji ako dobrý relax. Organizátori i účastníci mali
z vydareného podujatia radosť a tešia sa na budúci ročník. 
Text a foto: Juraj Šramel

Letná príprava a začiatok novej futbalovej sezóny
V utorok 10. júla 2018 začali muži ŠK Cífer 1929 pod vedením
trénerskej dvojice Adrián Paštiak a Marcel Fulier letnú prípravu na
jesennú časť novej sezóny 2018/2019. V zložení kádra z jarnej časti
došlo k minimálnym zmenám. Mužstvo opustil Patrik Ondra (práca
v zahraničí) a do prípravy sa zapojili Juraj Mackura z Jablonca a Stefan Jovanovič zo Srbska. Trénerom sa hlásili i uzdravení Róbert
Orlický, Adam Krutý a Jaroslav Gross. Prvé týždne boli zamerané
na naberanie kondície, ktorá mužstvu chýbala v posledných zápasoch minulej sezóny, a neskôr sa začala herná časť prípravy, ktorá
vyvrcholila prípravným zápasom s Igramom na domácom ihrisku.
Generálkou na novú sezónu bol pohárový zápas v Slovenskej Novej
Vsi (BESTRENT CUP – O pohár predsedu ObFZ Trnava), ktorý hráči,
i keď v oklieštenej zostave, zvládli na výbornú. Napriek dovolenkovému obdobiu a pracovným povinnostiam niektorých hráčov sa dá
vyjadriť s letnou prípravou spokojnosť. Troch tréningov v týždni
sa zúčastňovalo priemerne 10 hráčov, čo svedčí o záujme dobre sa
pripraviť na novú sezónu, do ktorej mužstvo vstúpilo na domácom
ihrisku 11. augusta 2018 napriek dovolenkám viacerých hráčov nečakane vysokou výhrou nad Dolnou Krupou.
Nasledovali ďalšie zápasy doma so Zelenčom, v Drahovciach a doma so Zavarom, Krakovanmi, Dechticami a Majcichovom. Podrobné
informácie o výsledkoch jednotlivých mužstiev vám prinesieme
v najbližšom čísle.
Výbor ŠK Cífer 1929
Výsledky ŠK Cífer 1929 muži:
ŠK Cífer 1929 – ŠK Igram 4 : 0 (2 : 0), góly: Mackura, Orlický (11 m),
Drinko, Paštiak.
OŠK Slovenská Nová Ves – ŠK Cífer 1929 1 : 4 (0 : 3), góly: Fajkus,
Drinko, Krutý, Paštiak.
ŠK Cífer 1929 – OŠK Dolná Krupá 6 : 2 (2 : 1), góly: Paštiak 3, Krutý
2, Grosman.

Rozpis zápasov v sezóne 2018/2019 - muži
kolo dátum a čas

domáci

hostia

1

11.8.2018

17.00

ŠK Cífer 1929

OŠK Dolná
Krupá

2

19.8.2018

14.00

ŠK Cífer 1929

ŠK Slávia
Zeleneč

3

26.8.2018

17.00

OFK – Drahovce

ŠK Cífer 1929

4

01.09.2018 16.00

ŠK Cífer 1929

OŠK Zavar

5

09.09.2018 16.00

FK Krakovany

ŠK Cífer 1929

6.

15.9.2018

ŠK Cífer 1929

TJ Družstevník
Dechtice

7

23.09.2018

15.30

OFK Majcichov

ŠK Cífer 1929

8

30.09.2018

15.30

ŠK Cífer 1929

OZ TJ
Družstevník
Pavlice

9

13.10.2018

14.30

TJ Slovan Červeník

ŠK Cífer 1929

10

21.10.2018

14.00

ŠK Cífer 1929

OŠK Križovany

11

27.10.2018

14.00

PFK Piešťany

ŠK Cífer 1929

12

27.10.2018

14.00

ŠK Cífer 1929

TJ Družstevník
Siladice

13

04.11.2018

13.30

MTK Leopoldov

ŠK Cífer 1929

16.00

V polovici augusta pribudol do kádra mužov Matej Luky z ŠK
Voznica.
Ďalšie výsledky:
ŠK Cífer – Slávia Zeleneč 2 : 7 (0 : 4), góly: Gašparovič, Roman.

Cíferskí šachisti nezaháľajú ani v lete
Dňa 27. júla 2018 sa vo Veľkom Mederi uskutočnil tradičný
turnaj seniorov nad 60 rokov za účasti 56 hráčov zo Slovenska
a Maďarska. Zvíťazil Vladimír Cibulka zo Šamorína pred Pobjeckým
z Piešťan a Ráchelom z Dunajskej Stredy. Všetci získali po 5,5 boda
zo 7 partií. Z Cíferčanov sa najlepšie darilo Pavlovi Vlkovičovi, ktorý
so ziskom 4 bodov obsadil 21. miesto. Ing. Jozef Vagovský skončil
s 3,5 bodmi na 29. mieste.
Veľký medzinárodný šachový festival sa konal v rumunskom meste
Satu Mare v dňoch 24. – 30. júla 2018. V hlavnom turnaji medzi 71

hráčmi z 8 krajín Európy a Ázie hrali aj dvaja hráči zo Šachového
klubu Cífer. Lepšie sa darilo Jánovi Báňasovi. So ziskom 6 bodov
z 9 obsadil konečné 13. miesto. Zároveň skončil tretí v kategórii
seniorov nad 65 rokov. Miloš Šarmír skončil na 27. mieste so
ziskom 5 bodov. Súčasne zvíťazil v kategórii do osobného ratingu
2100. Obaja si prevzali ceny z rúk primátorky mesta Satu Mare.
Víťazom turnaja sa stal maďarský veľmajster Aczel. Vysokú kvalitu
turnaja zabezpečila účasť troch veľmajstrov a 14 medzinárodných
majstrov. 
Miloš Šarmír
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Inzercia

Obec Cífer u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Cíferi
Volebný obvod č. 1

1. Tomáš Bacigál, Doc. Ing. PhD., 38 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia
2. Jana Bachratá, Mgr., 37 r., právnička, Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia
3. Dušan Caja, 29 r., pedagogický zamestnanec, Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska
demokracia
4. Gabriela Čechovičová, 62 r., samostatne hospodáriaci roľník, SMER - sociálna demokracia
5. Anna Čuklovičová, 72 r., dôchodkyňa, SMER - sociálna demokracia
6. Ján Gašpárek, Mgr., 41 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia
7. Romana Hunková, 28 r., podnikateľka, SMER - sociálna demokracia
8. Iveta Chmurová, 48 r., bankový manager, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)
9. Margita Ivančíková, 63 r., administratívny zamestnanec, nezávislý kandidát
10. Pavel Kovačócy, dos. Dr. Ing., 51 r., VŠ učiteľ, nezávislý kandidát
11. František Krajčovič, 42 r., živnostník, nezávislý kandidát
12. Adriana Krupová, PhDr., 52 r., riaditeľka kancelárie rektora a koordinátor pre kvalitu TU, nezávislý kandidát
13. Igor Krutý, Ing., 44 r., IT Technik, nezávislý kandidát
14. Hildegarda Lanáková, PaedDr., 66 r., pedagóg, SMER - sociálna demokracia
15. Mária Olšová, Mgr., 36 r., projektový manažér, Kresťanskodemokratické hnutie, SPOLU - občianska demokracia
16. Gabriela Pešková, Mgr., 42 r., učiteľka, nezávislý kandidát
17. Iveta Puchoňová, 42 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislý kandidát
18. Pavol Sagan, PaedDr., 44 r., riaditeľ ZŠ a MŠ Angely Merici Trnava, nezávislý kandidát
19. Róberta Schmidtová, Bc., 22 r., študentka, nezávislý kandidát
20. Ľubica Slováková, Ing., 53 r., podnikateľka, SMER - sociálna demokracia
21. Miloš Šarmír, 55 r., živnostník, nezávislý kandidát
22. Viera Šmičková, 53 r., technická referentka, SMER - sociálna demokracia
23. Ladislav Vavrinkovič, 69 r., dôchodca, nezávislý kandidát
24. Ľuboš Zlatohlávek, 46 r., živnostník, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce v Cíferi
1. Maroš Sagan, Mgr., PhD., 43 r., starosta, nezávislý kandidát
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Obec Cífer pozýva

Cíferské hodové slávnosti

piatok 28. 9. – nedeľa 30. 9. 2018

Duchovné hody
Sobota 29. septembra
Farský úrad v Cíferi

14.00 – 18.00 h Výstava sakrálnych výšiviek v Pamätnej
izbe sakrálnej výšivky Márie Hollósy

Nedeľa 30. septembra
Kostol Sv. Michala Archanjela v Cíferi

11.00 Slávnostná hodová svätá omša

Kultúrne hody
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ŠK CÍFER
Piatok 28. septembra
18.00 Koncert skupiny NO ONE ACOUSTIC
Sobota 29. septembra

15.00 ČESKOSLOVENSKÝ LEV
– STARÍ PÁNI ŠK CÍFER 1929
(futbalová exhibícia)
16.30 Koncert skupiny VRBOVSKÍ VÍŤAZI
17.30 Koncert skupiny KMEŤO BAND
19.30 Disko s DJ MIŽU
Sprievodný program:
Od 13.00 REMESELNÝTRH: drevené hračky a výrobky
z dreva, včelie produkty, kvetinové čelenky,
ukážky výšiviek, šperky, mastičky, prútené
košíky, obrazy, šité hračky a vankúše,
háčkované hračky a tašky, levanduľa,
zvonkohry, vence, kytice, dekorácie...
Od 14.30 Maľovanie detí na tvár
Detské dielničky

Nedeľa 30. septembra
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ŠK CÍFER

14.00 „Opera“ divadelná hra, komédia
(Cíferské ochotnícke divadlo)
14.15 Šenkvická cimbálovka
15.45 Rozprávka Danka a Janka
(Bábkové divadlo pre deti)
17.30 DH Senčanka

Športové hody
Sobota 29. septembra
NOVÁ ŠPORTOVÁ HALA CÍFER
HÁDZANÁRSKY DEŇ – OSLAVY 70. VÝROČIA
ZALOŽENIA HÁDZANEJ V CÍFERI
09.00 TJ Sokol Cífer – DAC Dunajská Streda (mladší žiaci)
10.20 TJ Sokol Cífer – DAC Dunajská Streda (starší žiaci)
11.45 TJ Sokol Cífer – ŠK Trnava - Modranka (ml. žiačky)
13.30 TJ Sokol Cífer – HK kúpele Bojnice (starší dorast)
15.00 Príhovory, ocenenia
15.45 TJ Sokol Cífer – ŠK Trnava – Modranka
(exhibičné stretnutie ženy)
17.00 Exhibičné stretnutie mužov TJ Sokol

FUTBAL – ŠTADIÓN ŠK CÍFER

10.30 ŠK Cífer 1929 – FK Voderady (prípravka)
12.30 ŠK Cífer 1929 – ŠK Modranka (dorast)

Nedeľa 30. septembra
FUTBAL – ŠTADIÓN ŠK CÍFER

12.00 ŠK Cífer 1929 – ŠK Blava 1928 (žiaci)
15.30 ŠK Cífer 1929 – TJ Družstevník Pavlice (muži)

Pondelok 1. októbra
FUTBAL – ŠTADIÓN ŠK CÍFER

Vyhodnotenie súťaže Cíferský fotoobjektív
na tému Cífer a voda, výstava fotografií

16.30 ŠK Cífer 1929 Starí páni – Výber starostov
regiónu ZMO Jaslovské Bohunice

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ulicu

Kolotoče

OBECNÁ PIVNICA V SOKOLOVNI

15.00 – 22.00 Posedenie pri burčiaku a dobrom víne

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ŠK CÍFER
Od štvrtka 27. septembra – do pondelka 1. októbra

