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dnešná doba by sa dala nazvať dobou informácií alebo
mediálnou dobou. Informácie sa totiž šíria omnoho
jednoduchšie a rýchlejšie ako pred takými desiatimi
rokmi. V podstate je to dobre, veď čím viac máme informácií, tým ľahšie sa nám rozhoduje. Čím viac máme
informácií, tým ľahšie si vytvoríme obraz. Aj keď to
neplatí absolútne, veď najmä tí starší z nás by asi potvrdili, že menej je niekedy viac.
Problém je, že nie všetky informácie sú rovnakej kvality.
Niektoré len stroho opisujú fakty, niektoré ich vysvetľujú,
niektoré dokresľujú, niektoré aj prifarbujú a niektoré sa
neštítia ich nanovo vymýšľať. Na tie posledné máme dnes
už aj nové názvy, ktoré sme prebrali z angličtiny, tzv. „hoax“
alebo „fake news“ – fejk ňúvs. Ťažko sa to vyslovuje v tej
slovenčine, načo sme ich aj preberali, akoby nám nestačili
naše výrazy: „zavádzajúca alebo neoverená informácia“,
„poplašná správa“, „ohováranie a nactiutŕhanie“, „klamstvo“
či po cífersky „šálení“. Keďže sa všetky typy správ dnes šíria
rovnako rýchlo a často aj rovnakými kanálmi, človek musí
vedieť medzi nimi rozlišovať a musí čítať aj medzi riadkami,
aby nebol oklamaný alebo zavádzaný.
A že prečo o tom píšem? Nuž preto, lebo som sa v posledných dvoch mesiacoch aj o sebe dozvedel veci, ktoré som
ani ja sám nevedel. Niekoľko ľudí sa ma spýtalo, ako mi bolo
v tom väzení, v ktorom som mal byť zavretý kvôli vyšetrovaniu NAKA. Prípadne z akých úplatkov som si kúpil susedovu
chalupu či ako mi vynášajú tie firmy, ktoré mám pozakladané. Nie, neurážam sa ani nevyplakávam, stále to beriem ako
folklór (nech mi folkloristi odpustia), ktorý patrí k funkcii
a ktorý treba strpieť. A niekedy je tá ľudová tvorivosť aj
celkom zábavná. Chcem len povedať pre tých, ktorí si nie sú
istí hodnovernosťou týchto zaručených informácií, že nie sú
pravdivé. Nakoniec viaceré z nich sú veľmi ľahko preveriteľné na katastri či v obchodnom registri. Moderne povedané,
sú to hoaxy či fejky, bŕŕŕ, aj sa mi zle píšu tie cudzie slová.
Radšej to zhrniem krásnym slovenským príslovím: Reči sa
hovoria a chlieb sa je.
Vážení spoluobčania, blíži sa letné obdobie, čas dovoleniek. Spolu
s redakciou Cíferských novín a s pracovníkmi obecného úradu
vám prajeme veľa krásnych slnečných dní, nech nás všetkých
naplnia pozitívnou energiou a chuťou do života.
Maroš Sagan,
starosta obce

Super investičný rok
Rok 2019, ako sme už písali, je v našej obci akýmsi super investičným rokom, teda pokiaľ sa zrealizujú všetky plánované stavby.
Zhodou rôznych náhod nám práve do tohto roku spadla realizácia
siedmych veľkých stavieb v hodnote viac ako 3,5 milióna Eur. Príprava viacerých z nich začala už pred niekoľkými rokmi, no dotačné
zdroje na ne sme obdržali práve v tomto roku. Je síce dobré, že
v priebehu jedného roku sa zrealizuje toľko stavieb, ako bežne
za 2 až 3 roky. Pre obec to však znamená veľkú finančnú záťaž
v jednom roku a extrémne vyťaženie tých, ktorí pracujú na týchto
projektoch, od ich prípravy, cez organizovanie obstarávaní a súčinnosti s dodávateľmi až po papierovanie najmä okolo dotácií. Netreba azda pripomínať administratívnu záťaž najmä eurofondových
projektov, okolo ktorých je viac byrokracie, ako je zdravé. V konečnom dôsledku z toho vyplýva aj to, že nebude časový a finančný
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priestor na iné práce, hoci aj potrebné, ktoré budú musieť počkať
na budúci rok. A všetko toto si bude vyžadovať aj veľkú mieru trpezlivosti obyvateľov dotknutých ulíc ale i ostatných častí obce.
Pred začatím líniových stavieb a počas nich obec pozve obyvateľov
dotknutých ulíc na verejné zhromaždenia, aby im upresnila detaily
a organizáciu stavieb. Prinášame stručné zhrnutie základných informácií k nim a k aktuálnemu stavu.

 Cyklotrasa I. začína pri železničnej stanici parkovacím domom
pre bicykle a pokračuje po pravej strane Štefánikovej ulice v trase
existujúceho chodníka (v omnoho väčšej šírke) až po starý cintorín,
kde prechádza na ľavú stranu. Následne ide po ľavej strane až na
koniec Bernolákovej a pokračuje po ľavej strane Trnavskej až na
koniec dediny. Keďže v trase chodníka sú elektrické stĺpy na Bernolákovej a na Trnavskej, obec začala v apríli s pokládkou elektrickej
siete ale aj ostatných sietí – osvetlenia, rozhlasu a telekomunikačných káblov – do zeme. Táto práca je už takmer hotová a v júni/
začiatkom júla by mala začať výstavba samotného chodníka. Súťaž
na stavbu vyhrala spoločnosť Alpine Slovakia, s ktorou obec podpísala zmluvu. Základné informácie k stavbe vrátane projektovej
dokumentácie sú zverejnené na obecnej internetovej stránke,
hodnota stavebných prác dosiahne vyše 500 000 Eur, obec získala
na ňu dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva.
 Druhou stavbou je cyklotrasa II. z konca Trnavskej ulice na
koniec Pácu pri dialničnom moste. Túto stavbu vysúťažila spoločnosť Kolek s.r.o z Lučenca. Obec začiatkom júna dostala odobrenie
verejného obstarávania od VÚC ako riadiaceho orgánu a vyzvala
víťaznú firmu na podpis zmluvy. Začiatok prác sa predpokladá na
júl 2019. Na Trnavskej začína chodník pri plynovej stanici, v trase
existujúceho chodníka, následne prechádza cez štátnu cestu I.
triedy a pokračuje popri poľovníckej chate smerom na poľnú cestu
na Pác. Po tejto ceste prechádza k štátnej ceste III. triedy, popri
ktorej po pravej strane prichádza až do Pácu, kde v trase existujúceho chodníka prichádza až k cintorínu. Následne pôjde po pravej
strane cez jamu a popred starý kultúrny dom až po dialničný most.
Aj na tejto stavbe bude nevyhnutné položiť do zeme krátky úsek
elektrického a telekomunikačného vedenia. Cena stavebných prác
presiahne 400 000 Eur, obec získala na ne dotáciu z Ministerstva
pôdohospodárstva..
 Ďalšou stavbou je vodovod do Jarnej, ktorý pôjde cez celú Hájsku
a Mlynskú ulicu. Obec je tu spoluinvestorom s vodárenskou spoločnosťou Tavos a.s. Na Mlynskej ulici pôjde vodovod po ľavej strane,
pričom prípojky pre pravú stranu sa budú riešiť podtláčaním komunikácie až do záhrad pravostranných domov. Vodovod skončí
v tejto fáze pri moste cez Gidru. V ďalších etapách sa dobuduje
v celej miestnej časti Jarná. Súťaž na stavbu vyhrala spločnosť Ing.
Marián Sahul Staveko s.r.o, ktorá realizovala minulý rok aj vodovod
na Severnej a ďalších uliciach v Cíferi. Spolu sa má preinvestovať
250 až 300 000 Eur.
 Štvrtou veľkou stavbou je vodovod do miestnej časti Pác v hodnote približne 220 000 Eur, z toho 180 000 z dotácie z Envirofondu.
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Verejné obstarávanie na túto stavbu práve končí, ale podmienky
obstarávania sú nastavené na realizáciu v tomto roku. Predpokladaný začiatok je august 2019. Pôjde vlastne o prívod cíferskej vody
do Pácu, kde momentálne v existujúcom družstevnom vodovode
nemajú pitnú vodu. Stavba sa na existujúci cíferský vodovod napojí na konci Trnavskej ulice, ďalej pôjde popri areále hydinárskych
závodov až po štátnu cestu I. triedy a následne popri poľovníckej
chate po starej poľnej ceste až do Pácu. V prvom úseku ide vodovod v súbehu, respektíve priamo v trase ďalších dvoch stavieb
– protipovodňového kanála a cyklochodníka, neskôr znovu v trase
cyklochodníka, čo samozrejme komplikuje organizáciu všetkých
troch stavieb.

 Piatou stavbou je rekonštrukcia suchého potoka na protipovodňový kanál. Ide o najväčší a najkomplikovanejší projekt, ktorý, ak sa
ho podarí zrealizovať, bude vzhľadom na svoju komplikovanosť obrovským úspechom obce. Suchý potok, bol znefunkčnený už pred
niekoľkými desaťročiami činnosťou obyvateľov a nečinnosťou obce,
no pri aktuálnych veľkých výkyvoch počasia zostal akousi malou
časovanou bombou pre značnú časť obyvateľov obce. Projektová
príprava jeho rekonštrukcie začala v roku 2011. Bola veľmi náročná, keďže obec nevlastnila všetky pozemky pod suchým potokom
a musela mnohé z nich nanovo zazmluvniť, zameniť a získať súhlasy
dotknutých obyvateľov. Rovnako komplikované bolo projekčné hľadisko z dôvodu obmedzených priestorových podmienok, množstva
inžinierskych sietí na prekladanie a minimálneho spádu územia.
A rovnako komplikovaná bude aj samotná realizácia stavby práve
pre to, že kanál prechádza aj záhradami a frekventovanými ulicami.
O dotáciu na toto dielo obec žiadala niekoľkokrát, až bola úspešná
v roku 2018. Dnes sa končí verejné obstarávanie, ktoré ešte musí
odobriť Ministerstvo životného prostredia a následne môže začať
samotná stavba. Za ideálnych podmienok sa tak začne stavať v júli
alebo v auguste tohto roku, pričom stavba sa bude dokončovať
v budúcom roku. Jeden z najzložitejších úsekov je 200 m úsek na
Štefánikovej ulici, kde kanál ide tesne popri cyklochodníku, takže
musí byť najskôr postavený kanál, až potom cyklochodník. Hodnota
samotnej stavby bude takmer 1 900 000 Eur, spolu s prípravnými
prácami a projektovou dokumentáciou presiahne dva milióny Eur.
 Okrem uvedených stavieb v tomto roku obec dokončuje infraštruktúru (cestu, plynovod, zbúranie starej haly a kanalizáciu)
v zóne Potočná, kde preinvestuje vyše 150 000 Eur. Obecná spoločnosť Služby Cífer s.r.o. zase dokončuje zónu Mlynská v podobnej hodote. Väčšími stavbami je aj rozšírenie kanalizácie v Jarnej o vyše
300 m či vytvorenie vyučovacích tried v podkroví malej telocvične
základnej školy, či výstavba multifunkčného ihriska v Jarnej.
Tento plán investícií sa opiera o reálne schválené finančné zdroje,
no ešte stále sa môže pozmeniť pre rôzne administratívne prekážky.
Veríme, že sa zrealizuje približne s týmto načasovaním a v tejto podobe a na konci roka budeme mať za sebou obrovský kus práce. 
Odbor výstavby a životného
prostredia OcÚ Cífer

Svojpomocná výstavba – ako usporiť v obci
peniaze
Intenzívna výstavba v obci počas posledných rokov je z časti
financovaná z dotácií a z časti z vlastných financií obce. Tých
druhých može byť o to viac, o čo viac sa ich podarí ušetriť pri
realizácii jednotlivých stavieb, prípadne na iných miestach. Jednoducho povedané, pri dobrom hospodárení sa dá toho urobiť viac
ako pri zlom. Naša obec sa snaží už viacero rokov ušetriť peniaze
aj pri stavebných prácach. Niektoré z nich realizuje svojpomocne
so svojou stavebnou skupinou. Tento spôsob má oporu aj v európskej a slovenskej legislatíve pod názvom in house zákazky.
Zákon pri nich predpokladá, že zákazku verejného obstarávateľa,
v tomto prípade obce, realizuje ním vlastnená spoločnosť. Tá však

následne musí obstarávať podľa zákona jednotlivé dodávky, ktoré
nakupuje k realizovanej stavbe, predovšetkým materiály a služby.
Výsledkom by mala byť výhodná cena porovnateľná s trhovou ako
aj benefit v podobe podpory domácej zamestnanosti. Zároveň sú
pri takomto postupe obmedzované možnosti korupcie, keďže sa
neobstarávajú veľké sumy na komplikované stavby, ale menšie sumy na tovary a na jednoduchšie služby. To znamená, že aj kontrola
primeranosti cien je jednoduchšia, často ju zvládne aj bežný laik.
V podobnom zmysle postupuje pri niektorých stavbách aj obec
Cífer. Obec má stavebnú partiu so stavebnými mechanizmami
a niektoré primerane náročné stavebné práce si vykonáva sama.
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Ide najmä o menšie stavby, na ktoré má obec dostatočnú kapacitu.
Takýmto spôsobom sa realizovali viaceré úseky kanalizácie, vodovodu, verejného osvetlenia či chodníkov, ale aj rekonštrukcie budov
ako DK Jarná, DK Pác, Sokolovňa, dokončovacie práce na športovej
hale atď. V tomto roku bežia v réžii obce výstavba infraštruktúry
na Potočnej, rekonštrukcia podkrovia malej telocvične, rozšírenie
kanalizácie v Jarnej či prekládka inžinierskych sietí na Bernolákovej.
V rámci týchto stavieb obec obstaráva predovšetkým materiály ale
aj služby, napríklad pokrývačské, tesárske a kurenárske práce na
malej telocvični alebo elektroinštalačné a telekomunikačné služby
pri prekládkach sietí, asfaltérske práce atď. Podobne, by si čiastkové služby a materiály obstarával aj vysúťažený generálny dodávateľ, no na rozdiel od obce by si na každú službu a materiál pridal
ešte vlastný zisk, a to okrem zisku ním vykonávaných prác. A tam
niekde vzniká rozdiel v cene. Samozrejme, takýto štýl práce má
zmysel vtedy, keď prinesie úsporu pre obec. Úsporu reálne dosahujeme, čo sa dá relatívne jednoducho dokázať. Každá stavba má svoj
rozpočet dodaný projektantom a takisto má svoju trhovú cenu,
za ktorú by ju zrealizovala bežná stavebná firma. Napríklad stavba
rozšírenia kanalizácie v Jarnej má rozpočet 128 346 Eur. Komerčná
ponuka je na 99 500 Eur, no cena, za ktorú postavila toto dielo obec
je menej ako 40 000 Eur. To znamená, že úspora obce na tejto stavbe je 60 000 Eur, ku ktorým ešte budeme môcť prirátať úsporu za
položenie vodovodného potrubia, ktoré sme zrealizovali, aby sme
nemuseli komunikáciu rozkopávať o rok. Ušetrené peniaze sa môžu
použiť na iné projekty, ktorých má obec neúrekom. Ďalšie stavby
tohto roku nie sú ešte ukončené, analýzu ich efektivity prinesieme
postupne na obecnej webovej stránke. Jednou z takto realizovaných stavieb je aj rekonštrukcia podkrovia malej telocvične na
školské triedy. Zatiaľ sa na nej realizovali obstarávania tesárskych
a klampiarskych externých dodávok ako aj dodávky materiálu pre
práce realizované interne. Celkový rozpočet stavby je 160 810 Eur,
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komerčná ponuka je 169 706 Eur. Cena, za ktorú zrealizuje stavbu
obec ešte nie je známa, keďže bežia ďalšie obstarávania materiálov
(elektro, okná, podlahy atď.) alebo služieb. S určitosťou vieme však
povedať, že bude podstatne nižšia ako hore uvedené sumy. A aká je
celková suma úspory obce z takýchto činností? Od stavby k stavbe
sa percento úspory pohybuje rôzne, no obec takýmto spôsobom
priemerne usporí za rok okolo 100 000 Eur. K tomu treba prirátať
drobné každodenné aktivity, ktoré obec dokáže vďaka mechanizmom vykonať takmer zadarmo – odhŕňanie a premiestňovanie
odpadu na zberovom dvore, drobné úpravy terénu, prevážanie
materiálov na nákladných autách – a na ktoré by si inak musela objednávať externých dodávateľov. Okrem týchto úspor pre obec je
tu aj vedľajší benefit v podobe činnosti obecnej spoločnosti Služby
Cífer s.r.o., ktorá tiež vykonáva stavebnú činnosť a vytvára z nej
zisk, rádovo v rozmedzí 20 – 40 000 Eur ročne. Takto realizovala/
uje stavby ako rekonštrukcia DK Cífer, IBV Mlynská, nadstavba
materskej školy či iné. Zisk sa pravidelne reinvestuje do objektov,
v ktorých s.r.o. vykonáva podnikateľskú činnosť, predovšetkým do
kúpaliska, alebo do stavebných mechanizmov.
Takto nastavený model je zjavne výhodný pre obec, avšak logicky má aj svoje úskalia. Prvým z nich je celková organizácia stavebných činností, logistiky, obstarávania a súvisiacich aktivít. Pokiaľ
nie je dobrá, efektivita prác spolu s úsporou sa znižujú. Zároveň je
podstatné dosiahnuť určitú kvalitu realizovaných prác, aspoň podobnú tej, ktorá sa dá dosiahnuť na trhu. Na oboch týchto veciach
treba neustále pracovať. A nakoniec, tento systém samozrejme
stojí viac energie starostu a ľudí, ktorí sa stavebnej činnosti na
obecnom úrade venujú. Ale to už je o prístupe k veciam a o ochote
vyvinúť úsilie navyše, aby sa obec rozvíjala dynamickejšie. 
Maroš Sagan,
starosta obce

Mikroregión a MAS 11 PLUS sú o krok ďalej
V nedávnej minulosti vznikli v našom regióne dve združenia,
ktoré nesú spoločnú jednu časť názvu – 11 PLUS. Jedno zo združení je MIKROREGIÓN 11 PLUS, ktoré je záujmovým združením právnických osôb (obcí) a druhé združenie je Miestna akčná skupina 11
PLUS (MAS), ktoré má právnu formu občianskeho združenia. Obe
združenia sídlia v Cíferi, predsedom oboch je starosta Cífera Mgr.
Maroš Sagan, PhD. V súčasnosti združujú 15 obcí – Abrahám, Cífer,
Hoste, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Úľany, Slovenská Nová Ves, Veľké Úľany,
Vlčkovce a Veľký Grob. Členmi MAS sú aj ďalšie právnické a fyzické
osoby. Iniciatíva MAS je primárne určená na čerpanie eurofondov
v rámci Programu pre rozvoj vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020.
S realizáciou aktivít je v časovom sklze oproti pôvodnému plánu,
no na jeseň tohto roku by sa konečne mali projekty MAS začať
uskutočňovať. Každá z 15 obcí by mala na ne získať alikvotný podiel zdrojov, čo sa týka Cífera, ide približne o 67 000 EUR. Od mája
2019 má MAS nového projektového manažéra, ktorým je bývalý
starosta obce Voderady a neskôr riaditeľ odboru regionálneho
rozvoja na VÚC v Trnave, JUDr. Marek Turanský, MBA. Najbližším
cieľom je spustenie mechanizmu na vypísanie výziev, aby jednotlivé obce mohli začať podávať projektové zámery na konkrétne
investície. Snahou obcí bude použiť prostriedky na nové chodníky,
opravy ciest, modernizáciu autobusových zastávok, nákup komunálnej techniky, či investície na dobudovanie kanalizácií alebo
úpravy verejných priestranstiev. V rámci prvých dvoch výziev,
ktoré plánujeme vyhlásiť v júni 2019 je možné prerozdeliť medzi
obce 435.000 EUR.
Mikroregión 11 PLUS bol založený o niečo skôr ako MAS, členskú
základňu tvoria tie isté obce ako v MAS 11 PLUS. Je to organizácia
so značným potenciálom presahujúcim len bežnú výmenu skúseností a informácií medzi starostami. Zapájala sa a bude sa zapájať

do príležitostí na získavanie dotácií, ale zároveň plánuje postupne
spájať jednotlivé členské obce aj vlastnými témami. Jednou z úloh
je vytváranie spoločnej značky Mikroregiónu 11PLUS, ktorú budú
jednotlivé obce, ich občania ale aj návštevníci čoraz viac vnímať
a postupne sa s ňou dokážu stotožniť. Jednou z najdôležitejších
úloh je vyzdvihnutie kultúrneho a prírodného dedičstva našich
obcí – jeho zviditeľnenie a propagácia v rôznych formách. V týchto mesiacoch sa uchádzame o dotáciu VÚC na vytvorenie prvých
náučných a tematických trás v rámci nášho mikroregiónu. Je to
jeden z krokov ako intenzívnejšie spropagovať hodnotu našich kultúrnych pamiatok, chrámov, či sakrálnych objektov. S podobným
úsilím pripravujeme projektový zámer spolupráce Slovensko – Českej cezhraničnej spolupráce v rámci EÚ Interreg V-A. Chceme v ňom
okrem iného zviditeľniť vybrané objekty nášho regiónu, umiestniť
prvky mobiliáru a informačných prvkov v niektorých obciach, vybudovať časť náučného cyklochodníka v Cíferi – Páci a rozvinúť
spoluprácu s moravským Mikroregiónom Buchlov. Plánujeme sa
zapojiť aj do ďalších iniciatív a projektov ako napríklad Európa pre
občanov alebo ERASMUS+. Rovnako chceme posunúť náš mikroregión k SMART, teda inteligentným riešeniam a aplikáciám. Jednou
z iniciatív v tomto smere bude vytvoriť nové nástroje a produkty
cestovného ruchu, v prvom kroku vytvorením podmienok na zviditeľnenie potenciálu územia. Vynára sa však aj množstvo ďalších
spoločných tém, napríklad spoločné riešenia v odpadovom hospodárstve. Nedávno starostovia regiónu v spolupráci s VÚC Trnava
absolvovali exkurziu do Rakúska, kde boli predstavené doterajšie
úspechy rakúskych samospráv v narábaní s odpadmi. Spoločný postup obcí v regiónoch je európskym trendom a je preferovaný aj
našou vládou a jednotlivými dotačnými programami. Dnes sme len
na začiatku tejto dlhej cesty a je pred nami ešte veľa práce. 
Marek Turanský, manažér Mikroregiónu 11 PLUS
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Školský autobus má za sebou prvý školský rok
Od septembra 2019 jazdí v pracovné dni každé ráno školský
autobus z Cífera do Pácu a do Jarnej. Táto služba sa pomaly
rozbieha, využíva ju približne 35 detí a postupne by sa mala
rozvíjať a rozširovať, čo sa týka počtu zastávok. Autobus je
prevádzkovaný obecnou spoločnosťou Služby Cífer s.r.o, ktorý
túto službu fakturuje obci. Počas pracovných dní s vyučovaním
jazdí každý deň z Cífera do Pácu a naspäť a potom do Jarnej
a naspäť, a to 2 x za deň. Služby Cífer fakturujú za tieto služby
obci cenu výrazne nižšiu ako je trhová úroveň – obec má na
túto aktivitu ďalšie dve podstatne vyššie cenové ponuky od
prepravcov z Trnavy. Dôvody, prečo sa školský autobus zriadil
sú nasledovné. Jeden z problémov, ktorý autobus vyriešil bolo
posunutie začiatku vyučovania na 8.00, čo sa dlhodobo nedalo
presadiť aj kvôli tomu, že SAD nebola nikdy ochotná posunúť
odchody z Pácu a Jarnej tak, aby to vyhovovalo našej ZŠ – SAD
spoje idú cez viacero obcí, preto sa zmeny nedajú urobiť tak
ľahko. Druhý problém, ktorý chceme autobusom riešiť a ktorý
SAD nemôže riešiť, je zvoz detí aj z iných častí obce ako Jarná
a Pác, naplánované sú zastávky na Mlynskej, kde bude zberať
deti z Mlynskej, Hájskej a z nových obytných zón; Štadiónovej

a Trnavskej ulice pri bytovkách. Pre zastavovanie na týchto
miestach treba dobudovať zastávky. Tretí, všeobecnejší dôvod
súvisiaci s druhým, je aj ten, že chceme znížiť počet áut, ktoré
ráno parkujú pri školách, respektíve pribrzdiť ich nárast, keďže
situácia s parkovaním v centre obce sa neustále zhoršuje. Autobus tomu môže len napomôcť, dôležité je postupne získať dôveru rodičov, aby ho využívali. Pri predpokladanom zväčšujúcom
sa počte obyvateľov najmä v okrajových častiach obce – predovšetkým v zóne Mlynská a v Páci, je školský autobus logické
rozhodnutie. Momentálne je služba stále vo svojich začiatkoch
a postupne sa bude rozvíjať. Samozrejme, že to niečo stojí
a zastupiteľstvo s tým pri rozhodovaní, či ísť do tohto projektu, rátalo. Momentálne vychádza autobus obec 48 Eur bez DPH
denne, pričom cena sa v budúcom školskom roku posunie ešte
o niečo nižšie. Na poplatkoch za autobus obec vyberie spätne
zatiaľ približne 100 Eur mesačne Okrem toho je autobus k dispozícii aj pre iné účely obce, prípadne obecným združeniam
a spolkom, čo je niekedy na nezaplatenie. 
Maroš Sagan,
starosta obce

Ďalšie úspešné žiadosti o dotácie
Finančná situácia obcí na Slovensku nie je ani zďaleka taká,
aby dokázali z vlastných zdrojov budovať všetku potrebnú infraštruktúru. Obec Cífer v tom nie je výnimkou, bez dotácií by
jednoducho niektoré stavby nevznikli, prípadne by boli postavené omnoho neskôr. Jednou z najdôležitejších úloh obce je teda
získavanie dotácií. Úspešnosť žiadostí o ne je všeobecne veľmi
malá, žiaľ nikdy nie sú uspokojené všetky, väčšinou len malá časť
z nich. Kvalitná žiadosť nestačí, k jej úspechu treba viac. K inak
už početným dotáciám, ktoré naša obec získala v poslednom
období pribudli na jar tri ďalšie: rozhodnutie Envirofondu o pod-

pore rozšírenia vodovodu do Pácu sumou 180 000 Eur, rozhodnutie z Úradu vlády SR o podpore vybudovania multifunkčného
ihriska v miestnej časti Jarná vo výške 38 000 Eur a rozhodnutie Ministerstva životného prostredia o podpore vybudovania
vodozádržných opatrení v centre obce vo výške 91 000 Eur.
Obec v tomto roku ešte čaká na rozhodnutie MŽP ohľadom
dotácie na vybavenie zberového dvora a rozhodnutie MFP ohľadom podpory projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia na
pešej zóne v centre obce. 
OÚ Cífer

Dažďová kanalizácia v IBV Za Mlynskou
– stanovisko obce
Na okresnom úrade v Trnave sa už dlhšiu dobu, konkrétne od
septembra 2018, rieši kauza dažďovej kanalizácie v novovybudovanej zóne Za Mlynskou. V stručnosti ide o to, že stavebník
v danej zóne, spoločnosť Au Portál s.r.o, urobil pri výstavbe
dažďovej kanalizácie zmenu stavby pred dokončením, ktorú
nemal povolenú. Zmena spočívala v tom, že pôvodne navrhnutý systém vsakovania zrážkovej vody v elwa blokoch v hĺbke
3,5 až 4 m pod úrovňou terénu doplnil investor o studne hlboké
približne 8m, do ktorých má pri nárazových veľkoobjemových
zrážkach vtekať voda, ktorá sa nestihne vsiaknuť v blokoch.
Stavebník sa obhajuje, že zmenu urobil preto, aby systém vylepšil, keďže pôvodne navrhnutý systém by pri prudkých zrážkach
nestihol vodu odvádzať a mohol by spôsobiť zatápanie dvorov
a domov. Dažďovú kanalizáciu ako vodnú stavbu povoľuje
Okresný úrad Trnava, Odbor životného prostredia. Obyvatelia
okolitých ulíc upozornili tento orgán na zmenu stavby, ktorá
nebola povolená, preto štátny orgán vykonal v septembri 2018
zisťovanie na mieste, ktoré nahlásené skutočnosti potvrdilo.
Úrad zároveň vyzval stavebníka na predloženie projektovej dokumentácie k zmenám a stavbu pozastavil. Informácia o zmene stavby sa dostala aj k obci, ktorej zástupca bol prítomný
na miestnom zisťovaní ale aj prostredníctvom informácií od
obyvateľov obce. Obec v reakcii na tieto informácie v novembri 2018 opísané skutočnosti konzultovala na okresnom úrade

a následne zaslala nesúhlasné stanovisko s týmto riešením. Dôvodom boli obavy z ohrozenia spodných vôd znečistením ropnými látkami z komunikácií a inými chemickými nečistotami.
Zároveň obec deklarovala, že situáciu bude konzultovať s hydrogeológom p. Ing. Dobrovodom a s projektantom vodných
stavieb pre obec p. Ing. Hasičkom, čo sa aj niekoľko krát udialo.
K projektovej dokumentácii pre zmenu stavby sa obec dostala
prostredníctvom okresného úradu začiatkom mesiaca február
2019. Po posúdení dokumentácie Ing. Hasičkom a Ing. Dobrovodom obec zvolala stretnutie so zástupcami okresného úradu
p. Ing. Boledovičovou a p. Ing. Adamíkom ako aj so zástupcami
spoločnosti Au Portál s.r.o na obecnom úrade v Cíferi. Na tomto stretnutí obec deklarovala, že po preštudovaní a posúdení
dokumentácie nesúhlasí so zmenou stavby z dôvodu možnosti
ohrozenia spodných vôd. Okresný úrad preto na tomto rokovaní vyzval stavebníka, aby hľadal také technické riešenie,
ktoré zachová funkčnosť dažďovej kanalizácie a zároveň zaistí
filtráciu dažďovej vody pred jej vstupom do spodných vôd. Po
niekoľkých týždňoch spoločnosť Au Portál s.r.o navrhla nové
technické riešenie vsakovania vôd z dažďovej kanalizácie, a to
na konaní, ktoré do Cífera zvolal Okresný úrad Trnava. Na filtráciu týchto vôd navrhla využiť samoregeneračný prostriedok
Biocalith nemeckej výroby. Studne by sa podľa návrhu zasypali
riečnym štrkom určitých frakcií, na ktorý by sa nasypala vrstva
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prostriedku Biocalith schopného zachytiť ropné látky a ťažké
kovy. Prostriedok sa podľa informácií dodávateľa bežne používa na podobné účely. Vytvorené vrstvy v studniach majú
podľa stavebníka garantovať filtráciu dažďových vôd z bežnej
prevádzky komunikácií. Druhé riešenie – osadenie odlučovačov
ropných látok do uličných vpustí, by bolo technicky náročné,
no predovšetkým neprijateľné pre obec z hľadiska dlhodobej
údržby. Tento návrh spolu s dopracovanou detailnou dokumentáciou k zmene stavby dala obec posúdiť Ing. Rudolfovi
Hasičkovi, ktorý ho vyhodnotil ako prijateľný z hľadiska
ochrany spodných vôd. Zároveň stavebník predložil kladný
posudok od hydrogeológa RNDr. Rudolfa Holzera. Následne
bol v máji prediskutovaný za prítomnosti Ing. Hasičku a RNDr.
Holzera na zasadnutí Komisie životného prostredia zriadenej
obecným zastupiteľstvom obce Cífer, na ktorom sa zúčastnili
aj ďalší občania z tejto časti obce. Na komisii niektorí prítomní
pomenovali dve pochybnosti o navrhovanom riešení. Na jednej
strane nebolo predložené oficiálne odporúčanie výrobcu pre
toto riešenie a na druhej strane jeden z prítomných spochybnil
prítomnosť elwa blokov v uvedenom počte v celom systéme
dažďovej kanalizácie. Takisto padol návrh, aby sa v zóne robili
pravidelné odbery vody zo studní a monitorovala sa jej kvalita
a aby obec so stavebníkom dohodla záruku pre funkčnosť kanalizácie a filtrácie v rámci preberacieho konania. Starosta navrhol, aby sa na základe týchto odporúčaní vykonali potrebné
kroky a až následne sa vydalo stanovisko obce. Obec následne
zabezpečila vykonanie kamerovej skúšky na prítomnosť elwa
blokov prostredníctvom zariadenia a odborného personálu
spoločnosti Tavos a.s., pričom zistila prítomnosť blokov na

všetkých náhodne vybraných miestach. Zároveň stavebník
po výzve od obce doručil odporúčanie dodávateľa produktu
Biocalith na Slovensko, spoločnosti DR Unit s.r.o, realizovať
zmenu stavby navrhovaným spôsobom. Stavebník zároveň
obci deklaroval, že pri preberacom konaní na infraštruktúru
v rámci záruky bude ručiť aj za funkčnosť dažďovej kanalizácie
so všetkými jej časťami. No a nakoniec obec začala s odbermi
vody zatiaľ v dvoch vybraných studniach na Hájskej ulici, prvý
odber sa uskutočnil dňa 10. júna.
Na základe všetkých uvedených informácií obec vydala koncom mája 2019 pozitívne stanovisko k projektu zmeny stavby
pred dokončením, ktoré zaslala na Okresný úrad v Trnave.
Tento úrad je kompetentný rozhodnúť o povolení/nepovolení
zmeny. Plne si uvedomujeme, že nejde o ideálne riešenie a ani
o ideálnu cestu k nemu. Zároveň ho však považujeme za dostatočné pre ochranu spodných vôd v bežných podmienkach a za
rozumný kompromis. Postoj obce a jej kroky v celej kauze boli
podľa môjho názoru primerané jej možnostiam a hlavne realite rozostavanej stavby, v ktorej dnes už vyrastajú nové domy.
Vsakovanie vody vo veľkých množstvách v našich geologických
podmienkach je problematické z dôvodu malej priepustnosti
ílovitých podloží nachádzajúcich sa vo vrstvách pod černozemou. Realizácia vsakovania prostredníctvom studní v takýchto
rozmeroch bola pre obec prvou podobnou skúsenosťou, no
veľmi cennou, keďže v budúcnosti bude pri výstavbe novej
infraštruktúry často navrhovaným riešením. 
Maroš Sagan,
starosta obce
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OZNAM
Obecný úrad v Cíferi oznamuje, že najbližšie bezplatné právne poradenstvo
sa uskutoční dňa 11. 7. 2019 od 16.00. Prihlasovať na konzultáciu sa môžete
na sekretariáte obecného úradu osobne, na tel. č. 033/55 99 132
alebo na mailovej adrese sekretariat@cifer.sk.
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Kalendár podujatí
V MESIACOCH JÚN – JÚL – AUGUST 2019
Dátum

Názov podujatia

Usporiadateľ

Miesto

21. jún

Hádzanársky turnaj v plážovej hádzanej

TJ Sokol

Kúpalisko v Páci

22. jún

Hádzanársky turnaj v plážovej hádzanej

TJ Sokol

Kúpalisko v Páci

22. jún

Posedenie pri víne

ZO SZZ

Obecná pivnica

23. jún

Hádzanársky turnaj v plážovej hádzanej

TJ Sokol

Kúpalisko v Páci

30. jún

Te Deum na konci školského roka v Cíferi

Farský úrad

Kostol sv. Michala
Archanjela

30. jún

Hodová svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla v Páci

Farský úrad

Kostol sv. Petra a Pavla
v Páci

01. júl – 31. august

Letné prázdniny

01. júl

Stretnutie pri výšivke 19.00 h (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK Cífer

05. júl

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

Farský úrad

Kaplnka sv. Cyrila
a Metoda v Háji

06. júl

Hodový beh

OZ Gocnog

DK Jarná

08. – 12. júl

Obecný detský denný letný tábor

OcÚ

Farská záhrada

20. júl

Cíferské folklórne popoludnie – 2. ročník

OcÚ, Folklórna skupina
Cífer

DK Cífer

27. júl

Rybacie hody

Zväz rybárov, OcÚ

Rybník Cífer

27. júl

Turnaj o pohár starostu v petangu

Klub dôchodcov, OcÚ

Futbalový štadión

10. august

IV. ročník festivalu Mokré divadlo

OZ Cziffer

Kúpalisko v Páci

24. august

Vatra SNP v m. č. Pác a ukončenie sezóny na kúpalisku
v Páci + rekonštrukcia bojov druhej svetovej vojny

Obecný úrad

Kúpalisko v Páci

31. august

Hádzanársky turnaj o Pohár SNP pre deti

TJ Sokol

Hádzanársky areál M.
Hrnčára

Kultúrno-spoločenská retrospektíva
 V dňoch 13. - 14. apríla členky MO MS usporiadali Výstavu veľkonočných symbolov v Malej sále DK. Okrem prekrásnych veľkonočných kraslíc a maľovaných perníčkov sme mohli obdivovať i čaro
vecí dávno minulých ako sú porcelánové a krojované cíferské bábiky, či vyšívané obrusy. Jarný aranžmán dotvorila záplava jarných
kvietkov.
Foto: archív MO MS

ných umelcov a slávnych hudobných telies, patrí členom Spolku
priateľov hudby v Cíferi na čele s vedúcim MUDr. Viliamom Hafnerom. Podrobnejšie sa o každom z koncertov dozviete na ďalších
stránkach tohto čísla Cíferských novín.

 Prezident Hasičského záchranného zboru gen. JUDr. Alexander
Nejedlý odovzdal dňa 23. apríla zrepasované hasičské auto Tatra
815 pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru v Cíferi.
Foto: archív OcÚ

 Päť nedeľných popoludní v období od 14. apríla do 26. mája bolo
venovaných koncertom Cíferskej hudobnej jari. Za organizáciu
týchto kvalitných koncertov vážnej hudby, v podaní talentova(pokračovanie na str. 7)
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 Dlho očakávané divadelné predstavenie Chlieb s maslom malo
dňa 27. 4. veľký úspech, čo potvrdili dobre sa baviaci diváci nadšeným potleskom. Účinkujúcim hercom známym z televíznych obrazoviek sa, podľa ich slov, v Cíferi veľmi páčilo a ďakujú všetkým
priaznivcom za milé prijatie v našej obci.

prehliadka veteránov nazvaná Memoriál Martina Tomčíka bude mať
zakončenie trasy v obci Cífer. Krásne starodávne veterány ozdobili

 17. 11. sa môžeme tešiť na ďalšiu výbornú divadelnú komédiu
s pesničkami s názvom Klimaktérium, taktiež v podaní slávnych
slovenských herečiek: Zuzana Kocúriková/Zuzana Tlučková, Gizka
Oňová, Katarína Brychtová/Daniela Kuffelová, Zuzana Vačková/
Jeannete Švoňavská, Jana Valocká.
 Tradičné stavanie mája sme mohli zažiť v Cíferi v posledný aprílový deň. Napriek upršanému počasiu sa množstvo Cíferčanov prišlo
potešiť milým programom, ktorý pre nich pripravili mladí bubeníci
zo ZUŠ L. Kupkoviča v Cíferi ako i Cíferská folklórna skupina. Stavanie mája na námestí v Cíferi i v m.č. Pác a Jarná moderovala p. Iveta
Foto: TP

Foto: MH

na hodinu naše námestie pri Obecnom úrade v Cíferi. Obdivovateľom starodávnych vozov i náhodným okoloidúcim sa tak naskytla
neobvyklá, no veľmi atraktívna výstava.

 12. mája sme vo farskej záhrade v Cíferi oslávili hneď dva sviatky,
a to Deň rodiny a Deň matiek. Bohatý kultúrny program vytvorili
pani učiteľky s deťmi z MŠ, so žiakmi ZŠ a ZUŠ a tiež detská rocková
kapela Gocnog. Skákací hrad, maľovanie na tvár, súťaže, detské
dielničky i disko hudba potešili malých i veľkých. Nechýbal ani
výborný guláš, ktorý nám tento rok uvarili štyria šikovní cíferskí
oteckovia. Vďaka výbornému nápadu p. Veroniky Belákovej a jej
ochote umývať riad priamo na akcii, sme mohli jesť guláš z porcelánových tanierov a zároveň sme tak ušetrili životné prostredie od
kopy plastov! Obecný úrad v Cíferi ďakuje, touto cestou, všetkým,
ktorí prispeli k organizácii tohto podujatia: animátorom súťaží, dielPuchoňová, poslankyňa obecného zastupiteľstva.

 Rockový koncert kapely Fragile s repertoárom slávnej hudobnej
skupiny Queen zožal v Cíferi veľký úspech v nedeľu 5. mája. Účinkujúci speváci a hudobníci si pochvaľovali nielen plnú sálu fanúšikov,

Foto: MS

ničiek, mamičkám v stánku s občerstvením, dobrovoľníkom, ktorí
prispeli koláčikmi, p. Janke Romanovej a cíferským rybárom za
odmeny pre deti, pani učiteľkám i účinkujúcim deťom, mamičkám,
ktoré umývali riad ako i oteckom, ktorí uvarili guláš.
Foto: archív OcÚ
Foto: archív OcÚ

ale i milé privítanie, príjemnú atmosféru a výbornú organizáciu
celého koncertu.

 Slávnostným kladením vencov k pomníku padlých v II. svetovej
vojne sme si uctili pamiatku padlých hrdinov dňa 8. mája. Tento
deň je uzákonený na Slovensku ako štátny sviatok Deň víťazstva
nad fašizmom. Pani poslankyňa obecného zastupiteľstva Adriana
Krupová vo svojom príhovore zdôraznila, že nesmieme zabúdať na
obety, ktoré priniesli naši predkovia.
Počas minulých rokov sme mali zopár krát šťastie zazrieť na
ceste nablýskané starodávne autá – veterány, počas prejazdu
cez našu obec. Tento rok to bolo inak. Organizátor sa rozhodol, že
(pokračovanie na str. 8)
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 Rekordný počet 63 detských rybárov si zasúťažilo v love rýb na
cíferskom rybníku 8. mája na Detských rybárskych pretekoch. Na
rybníku ste mohli stretnúť mladých Cíferčanov i deti z okolia. Deti
spolu chytili 34 kaprov. 1. miesto získal Matúš Škvarka (Trnava), ktorý ulovil šesť kusov rýb, 2. miesto sa zadarilo Lucii Škvarkovej (Trnava) s počtom päť kusov rýb. Najdlhší kapor meral 63 cm a ulovil ho
Roman Horina (Cífer), čím si vysúťažil 3. miesto s počtom štyroch
kusov rýb. Atmosféra na slnkom zaliatom rybníku bola príjemná,
rybári podávali pečené ryby, cigánsku pečienku a iné občerstvenie.
Organizátori ďakujú sponzorom za podporu.
Foto: archív OcÚ
Foto: archív OcÚ

 Na sviatok Noci múzeí a galérií dňa 18. mája sa v Dome kultúry
v Cíferi konala spomienková slávnosť na Jozefa Bernadiča, ktorému
je venovaný kultúrny rok 2019. Hostia si mohli pozrieť výstavu fotografií zo života J. Bernadiča a tiež navštíviť ateliér svetoznámeho
sochára, maliara a grafika Svetozára Ilavského v budove bývalého
kina Maják. Poďakovanie za organizáciu kultúrneho podujatia patrí
najmä rodine Jozefa Bernadiča.
 K Medzinárodnému dňu detí obec Cífer v sobotu 1. júna pripravila pre deti zábavné dopoludnie. Deti sa tešili nafukovacej šmykľavke spolu so skákacím hradom, vozeniu na koníkoch, psiemu parkúru, divadielku, maľovaniu na tvár, streľbe z airsoftových zbraní
i súťažiam a odmenám podľa vlastného výberu. V nedeľu 2. júna si
pestrý program pre deti pripravili aj členovia občianskych združení
Pácan v m. č. Pác i Gocnog v m. č. Jarná.
Fotografie z jednotlivých podujatí si môžete pozrieť vo fotogalérii
na webstránke obce Cífer www.cifer.sk . 

Blahoželáme, milé novorodeniatka!
MF

EH

Tereza Fedáková
narodená 28.3.2019 22:14
Miery pri narodení 3 330 g a 50 cm
Tamara Habiňáková
narodená 18.4.2019 08:50
Miery pri narodení 3 720 g a 52 cm

Prečo nefunguje bunker na rázcestí
Po 8 rokoch som sa rozhodol zrušiť prevádzku minimúzea
v bunkri na rázcestí. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale verím, že
väčšina to pochopí. Šesť a pol roka nebol okolo bunkra žiadny
incident, ak nerátam hlinu, ktorú do komína nasypali deti, pretože sa tam hrali a nemali predstavu o tom, čo spôsobia. Prvý
incident bol začiatkom septembra 2017, keď bol bunker vykrad-

nutý a vstupné dvere som našiel silne poškodené. Našťastie asi
2 týždne po tomto incidente sa objavilo 22 z 24 ukradnutých
vecí z bunkra na burze a kriminalisti zareagovali, ako treba, takže tieto exponáty sa mi vrátili.
Na Noc múzeí a galérií v máji 2018 som bunker aj vďaka úsiliu
p. Greguša mohol otvoriť. Dvere boli opravené provizórne, ale

R. 2017 - Regál po vykradnutí, predtým plný spojovacej techniky.

18. 5. 2019 - Zahádzané vstupné dvere do bunkra.

(pokračovanie na str. 9)
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dobre. Expozícia bola síce zjednodušená, venovala sa už iba teritoriálnej radiačnej hlásnej sieti bez spojovacej techniky, ktorá
v tom vlhkom prostredí veľmi trpela, ale aj tak bola zaujímavá
a doplnená.
Na Noc múzeí a galérií v tomto roku bola v programe pre
záujemcov avizovaná aj možnosť návštevy bunkra. Keď som
ho 18.5.2019 išiel otvoriť, zistil som, že dvere boli zahádzané
všetkým dostupným materiálom, ktorý bolo možné nájsť na
kopčeku nad bunkrom. Boli tam tehly z ohniska, rozbité betónové tvárnice slúžiace na sedenie a betónový stĺpik s hmotnosťou
okolo 60 kg tam bol pohodený po tom, čo ho nejakí „inteligenti“
skúšali použiť na vylomenie dverí (čo sa im nepodarilo). Keď som
po odstránení tohto zásypu asi po pol hodine zistil, že dvere
sa nedajú normálne otvoriť, rozhodol som sa aspoň na nejaký

bližšie neurčený čas zrušiť expozíciu a bunker kompletne vysťahovať. Zároveň chcem všetkých upozorniť, že ak sa pokúsia
vniknúť aj do takto vysťahovaného bunkra, dopúšťajú sa porušenia zákona o vniknutí do cudzej nehnuteľnosti, preto pri
pristihnutí budem postupovať v zmysle zákona. V súčasnosti
nemám dostatok energie a financií na neustále opravy toho,
čo niekto z roztopaše ničí. Bunker svojou existenciou vo forme
minimúzea inšpiroval partiu turistov z Ostrožskej Lhoty (na
Morave), ktorí v roku 2016 zrekonštruovali rovnaký typ bunkra,
partiu z Klubu vojenskej histórie v Kolíňanoch a aj ďalšiu z Nitry.
Ak sa podarí vyriešiť problémy s prevádzkou, verím, že bunker
znovu otvorím a bude môcť fungovať ako súčasť obecného
múzea. 
Text a foto Miro Horník

Gardenia očarila svojou pestrofarebnosťou
aj záhradkárov z trnavského regiónu
Kto by si nechal ujsť najkrajšiu jarnú výstavu kvetov,
drevín a bonsajov Gardenia 2019. Dvadsiaty tretí ročník
tejto medzinárodnej záhradkárskej predajnej výstavy sa
v dňoch 25. – 28. apríla 2019 opäť uskutočnil na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
V druhý deň otvorenia sme v jej priestoroch zazreli aj viaceré
známe tváre z nášho regiónu. Autobusmi sem totiž zavítali
záhradkári z Cífera a Trakovíc spolu s rodinnými príslušníkmi,
osobnými autami aj rekreační bežci z Horných Orešian so svojimi
polovičkami.
Tí, ktorí prišli, naozaj nebanovali, pretože jednotlivé exponáty
okrem množstva pestrofarebných kvetov a drevín ponúkli aj
rôzne druhy grilov, skleníkov, bazénov, víriviek či iného záhradného príslušenstva. V bohatom sprievodnom programe nechýbali
cenné rady odborníkov v oblasti pestovania exotických rastlín,
kvetov a drevín, ako aj odborné prednášky na tému Jarné práce
v záhradkách, spojené s praktickými ukážkami. 

Text a foto: Marián Pavlík

Veselé paničky cíferské
V nedeľu 2. júna 2019 sálu DK Cífer zaplnili fanúšikovia
Cíferského ochotníckeho divadla, ktorí sa prišli zabaviť
na novej autorskej komédii Veselé paničky cíferské.
Hra voľne nadväzuje na predchádzajúcu komédiu PIGMALION alebo Ako naučiť Cíferčana slovenčine, ktorá bola založená na rozdieloch spisovného jazyka a nárečia. Veselé paničky
cíferské riešia posun slovenčiny aj cíferčiny u mladých ľudí
smerom k internacionalizácii jazyk, ako aj to, že medzi generáciami nie je rozdiel, ak ide o túžbu zabaviť sa. Je potrebné
len nájsť spoločné body prieniku aktivít generácií.
Cieľom Ing. Dagmar Strakovej, autorky komédie, bolo pobaviť diváka jemným humorom, v ktorom sú opäť zakomponované niektoré cíferské reálie. Navyše kým dosiaľ ochotníci
v hrách len spievali, tentokrát pridali aj tanec – lambadu
v atypických kostýmoch.
Energická trhovkyňa Lenka Drobná si začne napĺňať svoju
ambíciu byť asistentkou generálneho ráditela na dobre placeném fleku. A začne netradične: vedie v Cíferi krúžok, na ktorom sa dôchodkyne učia tancovať lambadu. Každá z účastníčok si od krúžku sľubuje dačo iné, ich dcéry a vnučky s nimi
strácajú trpezlivosť a všetko zamotá Nemec neurčitého veku
a vzhľadu. Samozrejme, všetko sa šťastne skončí, pretože
cieľom COD je milovaného diváka pobaviť.

Ak ste nestihli premiéru, môžete prísť ochotníkov podporiť
na divadelný festival Kasiopeafest, a to v nedeľu 7. 7. 2019
o 18.30 hod. v Budmericiach. 
Text a foto: Ing. Dagmar Straková, vedúca COD
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OZ Cziffer propagovalo cíferskú výšivku
na výnimočnom podujatí
V sobotu 27.4.2019 sa v Elektrárni Piešťany stretli fanúšikovia ekologických tém a milovníci tradičných remesiel. V zrekonštruovanej technickej pamiatke elektrárne si mohli záujemcovia vyskúšať tradičné remeslá, ako je modrotlač, paličkovaná
čipka, cíferská výšivka, spracovanie vlny či prácu s prútím a čosi si aj vyrobiť.
Nadácia ZSE a Elektrárňa Piešťany pripravili výnimočné vzdelávacie
a komunitné podujatie Deň Zeme i Rozprúdime regióny a opätovne

stiev vyšívania. Pre tých, ktorí ešte nikdy nevyšívali, boli predkreslené jednoduchšie vzory. Na prvom ráme sa vystriedali najmä deti
od štyroch rokov a dospelí muži. Na druhom ráme boli predkreslené štvorcové kvetinové vzory a najmä dámy si vyskúšali, či si ešte
pamätajú, ako v minulosti vyšívali. Rozvyšívaný vzor si účastníci
odnášali domov spolu s informáciou, že sa môžu zapojiť do III. ročníka súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní a predviesť svoje modely
s výšivkou na cíferskej módnej prehliadke dňa 9.11.2019.
Záujem o vyšívanie bol značný, šesť miest na vyšívanie bolo

pozvali aj OZ Cziffer. Podpredsedníčka OZ Cziffer Ing. Dagmar Straková a pani Marta Hanková zaúčali účastníkov podujatia do tajom-

takmer stále obsadených. Párkrát sa dokonca na miesto pri ráme
stálo v rade. Veľmi nás potešilo, že sa našli šikovné deti, ktoré po
oboznámení sa so základnými stehmi boli schopné krásne ukladať
stehy plnej výšivky a požiadali o kurz vyšívania. Za zmienku stojí
aj vyjadrenie chlapcov, že vyšívanie je náročnejšie ako futbal. Napriek tomu chlapci vydržali vyšívať asi pol hodiny a jeden otec sa
dokonca naučil vyšívať dierky. Podujatie sa tešilo bohatej účasti
návštevníkov všetkých vekových kategórií. Celkovo sa do vyšívania
zapojilo 26 detí. Sme radi, že jeden z cieľov OZ Cziffer – propagovať
cíferskú výšivku a učiť deti vyšívaniu – sa nám darí plniť. 
Text a foto: Ing. Dagmar Straková, podpredseda OZ Cziffer

Bol som hlavne neposed. Rebel.
„Treba ľudí motivovať, aby niečo spravili pre obec, nielen aby obec robila pre nich.
Keď chcem tu žiť, a chcem, aby život bol lepší, musím niečím prispieť.
Alebo čušať, aj to je ešte znesiteľné.
Ale keď budem len kritizovať a nič nerobiť, na to nemám právo.“

RNDr. Ladislav Dulovič

Úžasný a inšpiratívny človek, vtipný, duchom stále mladý. Cíferčan, hydrológ, milovník prírody, vysokohorskej turistiky, cestovania, hudby... Dobrý kamarát MUDr. Viliama Hafnera.
Keď sa spolu stretnú, objímu sa a pozdravia po francúzsky: „Salut, mon cher. Comment allez-vous?“ (preklad: Zdravím Ťa, môj milý. Ako sa máš?) Rozprávali sme sa s ním pri príležitosti jeho
85 narodenín a jeho radosti zo života.

 Detstvo ste prežili v Cíferi.
Nádherné detstvo a mladosť som prežil v Cíferi. Myslím si, že deti
z miest sú ochudobnené. Na dedine je život taký prírodný, tečie
tak mimovoľne.
Do začiatku školskej dochádzky som chodil do „óvody“, to bola
škôlka, ktorú mali uršulínky, bol tam režim, a to na mňa nikdy
nebolo. Keď som mohol, tak som tam chýbal. Keď bola príležitosť
ubziknúť, tak som to využil.
Hrávali sme sa ve Vendelínskej ulici. Bola tam prieluka, vtedy sme
tomu hovorili „pústka“, medzi 5. a 7. domom od cintorína nebolo
nič, nikto nás tam neobmedzoval, tam sme hrali handrový futbal.
Bol tam plot z agátových prútov, s veľkými tŕňmi. Problém bol, keď
sme loptu prekopli cez plot. Jeden išiel pre ňu, dali sme mu rabaka,
vtedy sme tomu hovorili „na kona“, a prehodili ho cez ten plot.

A naspäť ho nemal kto. Ešte
Foto: AK
sme hrávali „blchu“ a „longo“.
„Longo“, to sa Amerikáni od nás
naučili. Oni to hrajú na méty, my sme méty nemali, lebo sme nemali
toľko miesta, a ani nás nebolo toľko. Bol tam nadhadzovač a odbíjač,
mali sme pálky, obyčajné haluze, lopta bola tenisová loptička.
„Blchu“ hrávali aj dievčatá. „Blcha“ bolo drievko z vŕby, asi 15 cm
dlhé, 2-3 cm hrubé, zašpicatené na oboch koncoch, v zemi vykopaná podlhovastá jamka, aby sa tam dalo to drievko dať. Položilo sa
tam tak, že jedna strana trčala, palicou sa buchlo, „blcha“ vyskočila
a v letku ju bolo treba trafiť a odpáliť. Hrali sme dve družstvá, ak
ju tí druhí chytili, prvý bol vybitý. To sa potom odkrokovalo. Samozrejme tam boli hádky „to sú menšie kroky, to sú väčšie kroky“, ako
to býva pri hrách.
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 Ako sa do Cífera dostala Vaša rodina?
Otec pochádza z Krompách, jeho otec bol železničiar. Železničiari
boli štátni zamestnanci, kam ich štát poslal, tam museli ísť. Otec
sa učil vo vrútockých dielňach za zámočníka, potom bol pridelený
do depa v Trnave ako rušňovodič. Cez spolupracovníkov sa dostal
do Cífera, tu býval ešte ako slobodný dva roky. Zlanárili ho do Orla,
v orolskej muzike hral na klarinet. S mojou mamou Paulou Krištofíkovou (pozn. teta známeho hádzanára Vlada Krištofíka) sa zoznámil
na nejakej zábave.
 A vy? Kde ste sa angažovali v mladosti?
Navštevoval som Dramatický krúžok Janka Palárika. To ma bavilo.
A hlavne ma bavilo, že tam mali gramofón. Beethovenova Osudová
tam hrala dokola. Aj kvôli tomu som tam rád chodil. Starší tam rozprávali všelijaké príhody, bolo to zábavné.
Hrával som v Urbánkových hrách, napríklad v Kamennom chodníčku, v Strečanskéhooperetke Jedným sníčkom - anjeličkom...
Foto: archív OcÚ

Žiaci ľudovej školy v Cíferi po divadelnom predstavení. L. Dulovič je
v spodnom rade prvý sprava

 Z tejto operetky je aj fotografia v monografii Cífera, pani
Tóthová tam drží hodiny, pán Hafner je tam ako trpaslík.
Aj ja som tam určite ako trpaslík s bradou. Tú bradu som mal
nadpájanú, lebo som všetko vždy potrhal. Hneď som sa s niekým
kmásal.
 Boli ste bitkár?
Nebol som bitkár doslova. Len sme sa tak štuchali.
 A vy ste začínali?
Je to celkom ľahko možné. Ja som bol hlavne neposed. Rebel.
 Kam ste chodili do školy?
Do ľudovej školy som chodil v Cíferi a potom som išiel na gymnázium do Trnavy. Vtedy sa chodievalo do ľudovej školy päť rokov, ale
neviem prečo si mysleli, že mne stačia štyri roky. To bol veľký omyl.
 Asi ste boli dobrý žiak.
Nebol som, oni si mysleli, že som. Ale to sa veľmi mýlili. Ja som to
niesol ťažko celý život. Nebol som zrelý. A neviem prečo to postihlo
hlavne matematiku, bojoval som s ňou celý život. Mám absolvovanú Prírodovedeckú fakultu a tam boli dva roky vysokej matematiky. Keď mi niečo strpčovalo život, tak to bolo to.
 Na gymnázium ste chodili spolu s Viliamom Hafnerom
a vraj ste občas chodili poza školu.
Nedá sa to takto povedať. My sme využili alebo zneužili nedostatky povojnovej dopravy. Nikto sa nedivil, že vlaky meškali. Boli
sme „vlakári“. Ak bola prvá matematika alebo iný predmet, čo nám
nevoňal, tak sme meškali. Keď sa profesor spýtal, kto chýba, niekto
zahlásil: „vlakári“. Dobre, zapíšem potom.
 Milujete hudbu, dostali ste v detstve aj hudobné vzdelanie?
Rodičia sa snažili dať mne a mojim štyrom sestrám vzdelanie.
Povedali, že majetky nemajú, tak nám dajú vzdelanie a bude záležať na nás, ako s tým ďalej naložíme. U mňa sa im to podarilo
čiastočne, ja som vydržal drezúru hudobnej školy len 2 roky, hru na
klavír. Prispelo to k tomu, že dnes viem čítať noty a viem, čo je aká
stupnica. Mal som takého profesora, „prrrvá doba, drrrruhá doba“,
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ja som ho samozrejme napodobňoval, tak to povedal rodičom a bolo po paráde.
 Vyštudovali ste Prírodovedeckú fakultu, odbor hydrológia-klimatológia. Po škole ste sa zamestnali v Hydrometeorologickom ústave a pracovali ste tam 40 rokov...
42 rokov. Nemal som vôľu meniť. Mal som takú prácu, že som ju
robil s vášňou. Moje najkrajšie roky boli v Západných Tatrách. Každý mesiac som bol jeden alebo dva týždne v Západných Tatrách.
Ak niekto povie, že bol dvakrát v Tichej doline a pozná tam každý
kameň, tak sa musím zasmiať. 14 rokov som tam bol a netrúfnem
si to povedať. Do Západných Tatier som chodil na výskumné úlohy.
V rokoch 1972-1984 neboli ešte projekty, boli výskumné úlohy. UNESCO delegovalo na Slovensko úlohu Horské povodie Belej. Tam sa
robili komplexy, vodné stavy, prietoky, teploty, sumárne zrážky pre
účely hydrológie. Dva týždne sme boli vonku v horách, dva týždne
v kancelárii, a to mi už bolo dlho. Od detstva som rád býval vonku.
A bolo mi jedno, aké je počasie. Nepoznal som špatné počasie. A to
ma veľmi dobre sprevádzalo potom aj v mojej profesii. Neangažoval som sa v projektoch, kde sa muselo veľa sedieť. Robil som
napríklad hydrológa v hraničných vodách na rieke Morava a Dunaj.
Trošku som sa naučil nejakú reč...
 Koľkými jazykmi hovoríte?
Anglicky slabo, napísané skôr rozumiem. Trošku francúzsky,
v ruštine som robil aj prednášky. A nemčinu som si vedome zdokonaľoval. Cez nemčinu som sa dostal na dosť významné fóra.
Napríklad na Ministerstvo zahraničných vecí Československa, zo
Slovákov tam nebolo veľa ľudí. Učenie nemčiny mi išlo. Ja sa nerád
učím, ale pri nemčine som mal motiváciu. Keď som prvýkrát prišiel
do Rakúska, vedel som povedať len áno, nie, pivo, chlieb, víno.
 S kým ste komunikovali? S pohraničníkmi?
S tou druhou stranou, s hydrológmi. Vtedy hranice strážili len
naši. Rakúšania mali na 67 kilometrový úsek troch strážnikov. Naše
strážne veže museli byť od seba na dohľad.
 Ako ste chodievali do Rakúska? Pohraničníci museli o vás vedieť?
No pravdaže. Musel som sa hlásiť. Na Devíne, pri ústí Moravy, sa
dala prekročiť hranica. Všetko muselo byť vopred nahlásené. Mali
tam výrez v plote, musel som podliezať. Nie nejak dôstojne, cez
dvere. Podliezať ako pes. Na rakúskej strane ma čakával čln. Raz
som išiel popri tom plote, bolo po daždi, nechcel som im tú ornicu
pošliapať, tak som sa to snažil preskočiť. No v tom blate som sa
šmykol, a tak som džugol do toho plota. Už tam z hraničiarov nebol
nikto pri mne. Potom sme s Rakúšanmi merali a asi po dvoch hodinách vidím, že je nejaký ruch na našej strane, prvý gázik (pozn.
terénne auto GAZ) so psami, druhý gázik, potom nejaká šarža,
dôstojníci. Domnieval som sa, čo sa deje. Prirazili sme čln k brehu
a hovorím im, keď hľadáte toho, čo tam spravil tie stopy, to som
bol ja. Chceli, aby som hneď prišiel naspäť. Hovorím im, dokončíme
merania a prídem. Samozrejme, že chcem ísť domov. To im nešlo
do hlavy, čakali tam, išiel som tou istou cestou popod plot. Tak ma
zobrali na rotu. Nechali ma tam smažiť sa. Ja chodím už 15 rokov po
hraničných vodách a vy sa správate ako keby som niečo urobil. My
to musíme, na každého sa takto dívame.
 Nikdy Vás nelákala predstava, že by ste ostali „na západe“?
Nie, nikdy. Ja by som nevedel inde žiť.
Ja som tam v podstate žil. Niekoľko hodín týždenne, počas tých
meraní. Stretával som sa s obyčajnými ľuďmi ako ja. Zistili, že nie
som nijaký špión. Mal som s nimi fantastický vzťah, získal som
veľa priateľov, pochodil som celé Rakúsko, aj časť Bavorska, po
Hamburg.
Aj Rakúšania sa ma pýtali, ty vieš jazyk, ty by si sa tu uplatnil.
Ale ja nechcem odísť. Tie zárobky, čo tam mali oni... O to mi nikdy
nešlo. Ani to neľutujem. Je neregretterien (pozn. preklad „Nič neľutujem“, pieseň od EditPiaf).
 Hydrológia je vaša vášeň...
Hydrológiu milujem ako milenku. Bola to krásna práca. Nikdy mi
nenapadlo, že by som robil niečo iné. Bola tam teória, terén, riešenie vecí na mieste, malé vody, veľké vody, povodne, extrémne
povodne. Zažil som napríklad dve storočné vody na Dunaji, čo sa
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mojim predchodcom nikdy nepodarilo.
Adeptom na prácu som hovorieval: „Z toho, čo tu zarobíte, nezbohatnete. Horko ťažko prežijete, ale je to najkrajšia práca na svete.
No nie je pre každého.“ Veľa ľudí, čo skúsili túto prácu, povedali:
„Laco, s tebou nikdy viac, môže to byť akokoľvek lákavé“.
Vďaka hydrológii a práci v horách som bol v dobrej kondícii.
 V psychickej alebo fyzickej?
Psychickej absolútne, ale aj fyzickej. Veľa sme chodili po horách
a vláčili sme ťažké meračské prístroje, Torpéda sa volali, vážili od
troch do sto kilogramov, samozrejme používali sa s navijakom.
 To, že ste v mladosti mali dobrú kondíciu, cítite aj teraz?
No teraz cítim akurát kolená.
 Vieme o vás, že aj teraz ešte chodievate do hôr na túry,
cestujete po Slovensku, pred dvoma rokmi ste boli na Novom Zélande...
Väčšina ľudí, keď počuje, že sa vydal starý človek v mojich rokoch na cestu cez pol zemegule, tak si myslí, že ten človek musí
mať vykradnuté vo veži. Starší ľudia sa na to tak pozerajú. Aj naši
mladí, ktorí sedeli v lietadle predo mnou, krútili sa ako dážďovka na
šporheltovej platni, nevedeli si nájsť miesto. Mne 12 hodín nebolo
dlho. Ja som sa pozeral na obrazovku a sledoval bodku lietadla, nad
akými krajinami letí. Ja som sa bavil.
Som si vedomý toho, v akej dobe som žil, toľko som nepocestoval, koľko vy už môžete cestovať. Na cestovanie som využil každú,
aj maličkú príležitosť. Najskôr len po Slovensku, keď sa ešte nedalo
vonku. Dnes už ani mapu nepotrebujem, viem, kde je aká dedina
a aký potok tade tečie. Zlé jazyky hovoria, že Rakúsko poznám
lepšie ako domáci. Vo Švajčiarsku sme s manželkou mali možnosť
bývať u známych, z 26 kantónov sme 22 pochodili. Je to krásna
krajina, ale príliš sterilná oproti Rakúsku. Nový Zéland je nebo. 40
stupňov južnej šírky, akoby ste boli v Cíferi, strelície v záhonoch...
Sú tam nádherné pláže. Čierne lávové a biele. Z brala je to krásne.
Na Novom Zélande by sa tiež dalo žiť. Nečudujem sa tomu nášmu
najmladšiemu (pozn. vnukovi).
 Minulý rok sme sa stretli na koncerte v Kremnici. Boli ste
tam štyria kamaráti. Kedy ste zaviedli tradíciu výletov za
hudbou do Kremnice?
Pred desiatimi-dvanástimi rokmi. Zavolal mi Viliam, že Michalica
robí festival v Kremnici – Hudba pod diamantovou klenbou. Neviem, či som dovtedy voľakedy počul o Michalicovi (pozn. Peter Michalica, husľový virtuóz), o diamantovej klenbe ani nehovoriac. Ale
Viliam vie, že sa môže na mňa spoľahnúť, pokiaľ ide o organizáciu
dopravy, nájdení vhodných spojov a tak. Povedal len, ako by sme
sa tam dostali?
A už sme išli, kvádra nahodené, koncom júla 30 stupňov, v starom autobuse, klimatizácia ani náhodou, elegantné kufríčky... Došli
sme tam spotení jak dvere od chlíva.
Tak to vzniklo. Chodíme tam každoročne zväčša na koncert
Štátneho komorného orchestra. Aj tam prespávame. Postupne

sa k nám pridal Karol Debnár a neskôr Tetano (pozn. JUDr. Štefan
Bugala). Takže teraz chodievame do Kremnice štyria.
 Ste pravidelný návštevník koncertov vážnej hudby v Cíferi.
Ono to znie tak odstrašujúco, keď sa povie koncert vážnej hudby.
Čo je na nej vážne? Ona je dramatická, ona je veselá, aj vážna, tak
ako život.
Na koncertoch CHJ a JCK (pozn. Cíferská hudobná jar a Jesenný
cyklus koncertov) vystupujú svetoznáme zbory a orchestre, preto
je moja výčitka Cíferanom, že sa o to málo zaujímajú. Pravdepodobne by mala byť väčšia propagácia týchto koncertov. Teraz
nehovorím o zásluhách MUDr. Hafnera. To je bez debaty. Dramaturgia koncertov je naozaj v správnych rukách, neviem si predstaviť
povolanejšieho človeka ako Viliam. Je vidieť, že to robí so zápalom.
Také veci je poznať.
 Od školských čias ste žili mimo Cífera, ale stále sa sem vraciate. Stále máte k Cíferu vrúcny vzťah.
Ja vlastne ani necítim, že som tu cudzí. Cítim s Cíferom a dotýka
sa ma všetko, čo sa tu robí, či dobré, či menej dobré. Veľmi som sa
tešil napríklad Pamätnej izbe sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej
na fare. Takisto ma potešila nová športová hala, ohúrila ma, je to
grandiózna stavba. Na druhej strane ma mrzí, že sa stále odkladá
zriadenie obecného múzea.
Tiež ma mrzí, že sa nezachoval ráz tejto našej dediny. Niekde sú
do určitej miery domy prerobené s vkusom, ale mnoho domov je
prerobených absolútne nevkusne. Taktiež si myslím, že sa zbúrali
také domy, čo sa mali zachovať, aspoň kúrie mali zostať. Určite je tu
veľa vzdelaných ľudí. Malo by sa to prejavovať aj niekde inde, nielen
mať bavoráka pred domom, prerobené okná, predzáhradku... Najprv rozmýšľať, potom konať.
 Ste vyrovnaný so životom, tešíte sa z maličkostí, nerobíte
si ťažkú hlavu z problémov... to znie ako recept na šťastný
život. Chcete niečo odkázať mladým ľuďom?
Taký múdry nie som, aby som dával rady. Vyhýbam sa tomu, aby
som niekoho poučoval.
Mladí ľudia robia chyby. Nakoniec, aj starí robia, ale tie sú zväčša
fatálne.
Neodsudzujem niečo, čomu nerozumiem. Uznávam každého
človeka ako jednotlivca, ktorý má niečo dobré priniesť do spoločenstva, do obce, do štátu. On má priniesť. Lebo len vtedy bude
spoločnosť dobrá.
Je ľudské, že každý chce niečo mať, to nemožno ľuďom zazlievať.
Ja som po majetku nikdy netúžil, a teraz už vôbec nie. Voľakto by
povedal, a čo máš? No nič. Ale spokojné svedomie. Večer si ľahnem
a o chvíľu spím. Nič ma netrápi. To nás babička naučila: „nikomu
nebuď dlžný a budeš mať pokojný spánok“. 
(S RNDr. Lackom Dulovičom sa s radosťou rozprávali
Andrea Kissová a Dušan Caja.)

Začiatky fungovania OZ Gocnog
boli úzko späté s „barinou“
Vznik občianskeho združenia Gocnog sa datuje od roka 2006, keď pod „altánkom“ u Jozefa Krajčoviča podpísali zakladajúcu
zmluvu vtedajší predseda Viktor Antalík spolu s podpredsedom pre ekonomiku a financie Jozefom Krajčovičom
a podpredsedníčkou pre kultúrne a spoločenské akcie Monikou Glasovou. Cieľom založenia občianskeho združenia Gocnog
bolo zdvihnutie úrovne kultúry v miestnej časti Jarná organizovaním rôznych spoločenských podujatí a vytvorenie
príjemného a dobre spolupracujúceho kolektívu.
Hlavnými prvkami emblému OZ Gocnog sú
„červeno-čírne“ pruhy, ktoré jasne poukazujú, že
v Jarnej sa odjakživa fandí jedine Spartaku Trnava. Hrozno v žltom políčku symbolizuje pozitívny
vzťah miestnych obyvateľov k pestovaniu hrozna
a výrobe vína. Cez Jarnú preteká potok Gidra,
v ktorom sa vyskytuje vo veľkom počte rak riečny
nachádzajúci sa v modrom políčku.

Začiatky a založenie kabinetu
Začiatky fungovania občianskeho združenia boli úzko späté
s „barinou“, kde sa konali všetky kultúrne podujatia do roka 2009,
keď sa začali akcie organizovať v priestoroch budovy bývalej školy
v Jarnej, dnešného kultúrneho domu. Práve na jar tohto roka sa
vedeniu organizácie podarilo získať miestnosť v dome kultúry a vybudovať v nej kabinet OZ Gocnog.
(pokračovanie na str. 13)
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Prvé podujatia
Občianske združenie Gocnog vzniklo v júni 2006, preto prvým
podujatím, na ktorom sa zúčastnilo, boli tradičné oslavy Slovenského národného povstania v Jarnej na „barine“. Avšak toto podujatie
neorganizovalo priamo OZ Gocnog. Prvou akciou bolo stavanie mája
30. apríla 2007. V tom istom roku a na tom istom mieste sa konal
aj Medzinárodný deň detí (02.07.2007). Jedinými akciami mimo „bariny“ boli stanovačka s deťmi a oslavy Silvestra. Rok 2008 doslova
odkopíroval ten predošlý a prišiel zlomový rok 2009.

Zvýšená obľuba „gocnoganov“ vyrábať a degustovať kvalitné vína

Úspešná realizácia výstavby altánku v priestoroch DK v Jarnej v roku 2013

Založeniu kabinetu predchádzali dlhé večerné brigády, na jednej z nich sa
podieľali na pravej fotke zľava Radoslav Smák, Peter Glasa, Viktor Antalík a
Jozef Krajčovič (fotograf)

Presun do DK Jarná (2009 – súčasnosť)
Založením kabinetu OZ Gocnog a presunutím sa do budovy bývalej školy (dnes dom kultúry) sa začal rok 2009 celkom svižne. Do
kalendára podujatí pribudol Deň matiek. Až v roku 2010 prišla myšlienka zorganizovať výstavu vín, kde by sa okrem domácich vinárov
prezentovali aj vinári z okolia a kde by sa stretli priatelia pri dobrom
víne a získali prehľad a skúsenosti v oblasti kvality vystavovaných

viedla k myšlienke priateľského stretnutia „gocnockých“ vinárov
vždy v decembri, na ktorom sa prezentovali mladými vínami, ktoré
boli aj zhodnotené a tie najlepšie ocenené. Prvá degustácia sa konala
v decembri 2015, a keďže organizovaním výstavy vín od roku 2011
vypadlo z kalendára svätenie mladých vín, tak od decembra 2017
sa mladé vína vždy pred hodnotením najprv posvätia.
Rok 2019 odštartoval novoročným stolnotenisovým turnajom,
ktorý napísal svoje siedme pokračovanie. Po zimnej prestávke sa
30. apríla 2019 konalo tradičné stavanie mája. Tesne pred ním OZ
Gocnog podporilo podujatie organizované obecným úradom v Cíferi Deň Zeme, počas ktorého je vo zvyku v celej obci upratovať a vysádzať zeleň. Zatiaľ poslednou veľkou aktivitou v tomto roku bolo
spoločné sledovanie MS v hokeji v dome kultúry v Jarnej. V dňoch
10. až 21. mája 2019 sa postupne sledovalo 7 skvelých zápasov vo
fantastickej atmosfére gocnockej „Fehy“ fanzóne. Najviac práce
zabrala organizácia degustácie a výstavy vín, ktoré sa konali 21.05.,

Novoročný stolnotenisový turnaj 2014
Stavanie mája v roku 2009 vľavo a Mikuláš 2010 vpravo

vín. Dovtedy bolo tradíciou stretávanie sa pri mladých vínach z Jarnej,
Cífera a okolia a ich následné posvätenie a koštovanie. Prvý ročník výstavy vín sa konal presne 18.06.2011 a akciu si pod svoje krídla zobrali
Jozef Krajčovič a Peter Glasa. Hneď v prvom roku sa organizátorom
podarilo vyzbierať 133 vzoriek a toto číslo narastá dodnes. Jozef sa
v roku 2017 rozhodol zveriť svoje právomoci pri organizovaní výstavy
synovi Richardovi. Každý rok ešte pred oslavami Silvestra uzatvára
z hľadiska podujatí Mikuláš, ktorý obdarúva poslušné deti v Jarnej.
V roku 2011 sa OZ Gocnog podarilo vybaviť výstavbu detského
ihriska. Veľkým míľnikom bol aj rok 2013, v ktorom sa po viacerých
brigádach vybudoval altánok v priestoroch DK Jarná. Svoje miesto
v kalendári podujatí si od decembra 2012 hľadal aj novoročný stolnotenisový turnaj. Od roku 2014 sa však usadil dátum turnaja v januári. V roku 2018 sa konal šiesty ročník a počet víťazov tiež narástol
na číslo šesť. Novinkou v roku 2014 bolo zorganizovanie súťaže o najlepší guláš, čo bola reakcia na skvelé úspechy družstva OZ Gocnog
na súťažiach vo varení guláša v Cíferi (10 účastí, 5 víťazstiev, 2 druhé
miesta a 1 tretie miesto = rok 2018).

respektíve 08.06.2019. V tomto roku ešte bude možné zabehať si
na druhom ročníku hodového behu, zaposilňovať si rukami počas
splavovania Malého Dunaja, súťažiť o najlepší guláš a v neposlednom rade si počkať na Mikuláša.
Podujatia OZ Gocnog
OZ Gocnog momentálne organizuje 9 veľkých podujatí a rôzne
okrajové malé podujatia, ktoré nemajú stanovený pevný termín.
Za každú akciu je zodpovedný ochotný člen, ktorý sa postará
o zvolanie porady a podujatie vedie správnym smerom. Občianske
združenie má momentálne 25 členov.
• Novoročný stolnotenisový turnaj (Richard Krajčovič)
• Stavanie mája (Monika Glasová)
• Degustácia vín (Peter Glasa, Richard Krajčovič)
• Medzinárodný deň detí (Katarína Bacigálová)
• Výstava vín (Peter Glasa, Richard Krajčovič)
• Hodový beh (Richard Krajčovič, Štefan Dubovský)
• Splavovanie Malého Dunaja (Marek Neckár, Štefan Dubovský)
• Súťaž vo varení guláša (Peter Bartok)
• Mikuláš (Katarína Bacigálová, Katarína Nováková) 
(pokračovanie na str. 14)
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58 pohorí na Slovensku
Zvyčajne píšeme o jednom-dvoch kopcoch. Dnes o päťdesiatich ôsmich – presne toľko pohorí je na Slovensku. Začiatkom roka 2017 sme sa rozhodli, že postupne vystúpime na
najvyšší vrchol v každom z nich. Od najzápadnejších Zárub
nad Smolenicami cez najvyšší Gerlachovský štít v Tatrách až
po najvýchodnejší Kremenec v Poloninách.
Prejsť všetky najvyššie kopce Slovenska znamená nielen spáliť
veľa kalórií, ale aj precestovať autom či vlakom prakticky celé
Slovensko.
Len cesta do Novej Sedlice (najvýchodnejšej obce Slovenska)
meria 516 km. Z tejto obce sme vystúpili na vrch Kremenec, kde
sa stretávajú hranice 3 štátov, a to Ukrajiny, Poľska a Slovenska. Na
vrchole sme sa stretli s turistami zo Slovenska a Poľska. Ukrajinci
tam neboli, pretože do hraničného pásma majú zákaz vstupu. V dedine sa nachádza chalúpka dedka večerníčka, ale je v dezolátnom
stave. Poloniny sú najmenej osídlená časť Slovenska. Vďaka nízkemu svetelnému smogu sú tu najlepšie podmienky na pozorovanie
a fotografovanie nočnej oblohy.
Navštívili sme aj miniobce, z ktorých spomeniem len niektoré:
Jedlinka má 88 stálych obyvateľov, Brdárka 63, Olšinkov 25, ale najmenší bol Lačnov, kde žije 15 ľudí. Všetky tieto obce sú koncové,
lebo cesty sa tam končia, nepokračujú. Ľudia nakupujú potraviny
v pojazdných predajniach, ktoré behom dňa prejdú niekoľko dedín.
Nad Lačnovom je vrch s názvom Bachureň.
Po zostupe sme sa stavili v kostole na omši.
Lačnovský kostol je rovnako ako u nás v Cíferi
zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Z chóru
som spočítal ľudí no a narátal som 16. Tým
16. bol pán farár z vedľajšej obce. Čiže stopercentná účasť. Vdp. Bučík by mal radosť, keby
to bolo v Cíferi.
Cestou na Kopaný závoz a Javorie sme prechádzali cez vojenský obvod Lešť, cestou na
Vihorlat zas cez obvod Valaškovce.
No aby sme sa dostali aj k školstvu, spomenieme návštevu prvého gymnázia na Slovensku v Revúcej po výstupe na Kľak. V Kláštore
pod Znievom bolo tretie gymnázium a tu sme
vystúpili na vrch s nepríliš pekným názvom
Chlieviská.
Zo sedla Zbojská sme vystúpili na vrch Fabova hoľa. Ráno na parkovisku bolo len naše
auto, a keď sme sa vrátili, bolo ich tam 500.
Mali tu vystúpenie Kandráčovci.
V Slanských vrchoch je najvyšší vrch Šimonka. Z nej je výhľad na najvyššiu stavbu
na Slovensku – vysielač Dubník s výškou 318
m. Výstup na Šimonku sme robili z obce Zlatá
Baňa. Podľa názvu bohatá obec, ale ako v poslednej obci na Slovensku tu bola zavedená
elektrina.
Z obce Bôrka v Slovenskom krase sme vystupovali na vrch Matesova skala. Keďže tu
nebola žiadna značka, pýtali sme sa domácich na cestu. Nevedeli a až piaty opýtaný
nám povedal, aby sme šli za starostom – vraj
ten vie všetko. Ten nám teda poradil cestu
a odporučil nám, aby sme auto nechali pri
obecnom úrade, lebo na kraji dediny by nám
ho vykradli.
Najvyšší vrch je Gerlach (2 654 m n. m.)
v Tatrách. Najnižší a zároveň najjužnejší je
Burdov (388 m n. m.) pri Štúrove. Z Burdova

Lačnovský kostol

je výhľad na Dunaj a ostrihomskú katedrálu. Až do zriadenia arcidiecézy v Trnave v r. 1977 sme cirkevne patrili pod Ostrihomskú
arcidiecézu.
Cestou zo Zemplínskych vrchov sme sa zastavili na najnižšie
položenom bode Slovenska (94 m n. m.) – na okraji obce Klin nad
Bodrogom. Je to vo vinárskej oblasti Tokaj.
Najsevernejší kopec je Babia hora. Leží na hranici s Poľskom,
kde mu hovoria Diablak. Opakovane naň vystúpil Ján Pavol II. Má
tam postavenú pamätnú tabuľu. Cesta na Babiu horu vedie okolo
horárne, kde sa natáčala Hájnikova žena. Najzápadnejší a k Cíferu
najbližší je vrch Záruby nad Smolenicami.

(pokračovanie na str. 15
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A niečo z histórie. Z obce Terchová sme vystupovali na vrch Pupov. Po asi 5 kilometroch chôdze sme sa dostali do osady Jánošovie
– do rodiska Juraja Jánošíka, kde je asi 15 obývaných dreveníc.
Miesto, kde stál jeho rodný dom, je označené žulovým stĺpikom
s reliéfom.
Po výstupe na vrch Stolica sme prespali v Prednej Hore v kaštieli,
ktorý dal postaviť Ferdinand Coburg. Teraz tam je liečebňa závislostí. Vedľa je menší poľovnícky kaštieľ, kde je zriadené múzeum.
Vďaka tomuto druhu turistiky sme navštívili takmer všetky okresy a spoznali sme život vo všetkých častiach Slovenska. Týmto by
som chcel osloviť turistov, ktorí majú záujem o výstup na 58 najvyšších slovenských kopcov. Zároveň je to tip na výlety pre našich
mladších dôchodcov, ktorí by niektoré miesta uvedené v článku
chceli navštíviť. 
Text a foto: Vilo, Juraj
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34. Cíferská hudobná jar slávnostne otvorená
Dňa 14. apríla 2019, v Nedeľu utrpenia Pána, zvučka CHJ v podaní Slovenského komorného orchestra (SKO), nášho špičkového komorného telesa, pod umeleckým vedením Ewalda
Danela otvorila jej 34. ročník. Autorom zvučky CHJ je čestný
občan obce Cífer Ladislav Kupkovič, ktorý ju zložil pre dychové nástroje a pre sláčikový orchester ju upravil Dušan Bill.
V slávnostnom príhovore starosta obce Mgr. Maroš Sagan, PhD.,
uviedol, že je u nás tradíciou rámcovať výročia významných osobností a udalostí miestneho, regionálneho či celoštátneho významu
koncertmi CHJ, JCK či príležitostnými koncertmi. A práve v tomto
roku je tu plejáda domácich osobností – Jozef Bernadič, Daniel Bulla, Otília Slováková, Mgr. art. Marián Bulla, ktorí cízelovali estetické
cítenie nášho obyvateľstva a pripravovali tak pôdu na vnímanie
vyšších foriem umenia, medzi ktoré nesporne patria koncerty vážnej hudby. V prejave pokračoval privítaním hostí – Slovenského komorného orchestra, pokračovateľov slávnych Warchalovcov, a početných poslucháčov, ktorým zaželal bohatý umelecký zážitok.
Hneď v úvode treba uviesť, že program koncertu korešpondoval
s Nedeľou utrpenia Pána. Jeho dominantou bola skladba Jozefa
Haydna (1732 – 1809) Sedem posledných slov nášho Spasiteľa
na kríži. Pred ňou ešte SKO uviedol od Ladislava Kupkoviča (1936
– 2016) Air z Conceto grosso (2006), Andante zo skladby Obetiam
Fukušimy (2011) a Ave Maria (2006).
Uvádzame jednotlivé časti skladby J. Haydna
Introdukcia
I. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia
II. Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji
III. Žena, hľa, tvoj Syn – Synu, hľa, tvoja matka
IV. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

V. Žíznim
VI. Je dokonané!
VII. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha
Zemetrasenie
Čo dodať na záver? Čo sa týka výkonu SKO, je top. Výkony podobných zoskupení možno s nimi iba porovnávať. Čo sa týka skladby J.
Haydna, je výnimočná a charakterom sa vymyká z ostatných jeho
diel. Jej účinok možno umocniť tým, že ju počúvame viac srdcom
ako ušami...
Početné publikum odmenilo účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom a miestny farár Mons. Mgr. Ján Bučík poďakoval účinkujúcim a požehnal ich ďalšie kroky.

Tí, ktorí neprišli, môžu ľutovať
Dňa 28. apríla 2019, v Nedeľu Božieho milosrdenstva, sa v Kostole
sv. Michala Archanjela v Cíferi uskutočnil ďalší koncert 34. ročníka
CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI. Predstavili sa na ňom dvaja renomovaní
umelci: Tomáš Šelc – basbarytón a Marek Vrábel – organ.
T. Šelc je absolventom VŠMU v Bratislave v triede prof. Petra
Mikuláša. Je všestranným interpretom v oblasti duchovnej hudby,
piesňovej tvorby, a to v opere aj operete. Je víťazom mnohých
domácich, ale aj medzinárodných speváckych súťaží. Je vyhľadávaným členom mnohých prestížnych zborových, ansámblových
zoskupení a operných scén.
Jeho spoluúčinkujúci M. Vrábel patrí medzi najvýznamnejších
súčasných reprezentantov slovenského organového umenia. Je
absolventom VŠMU v Bratislave v roku 1998 v triede J. V. Michalku.
A v tom istom roku sa ako výrazný talent predstavil aj u nás na XIII.
ročníku CHJ so sopranistkou Miriam Žiarnou. Svoje umenie si zdokonaľoval na zahraničných majstrovských interpretačných kurzoch
a je víťazom mnohých národných a medzinárodných prehliadok

a súťaží. Spolupracuje s významnými domácimi a zahraničnými
umelcami. Je riaditeľom organového festivalu v Bratislave a členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov
Slovenska. Pedagogicky pôsobí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a externe aj na VŠMU v Bratislave.
Program koncertu bol zostavený z organovej a vokálnej časti,
ktoré sa periodicky striedali. V organovej časti dominovali skladby
francúzskych autorov. Boli to Louis Vierne (1870 – 1937) – Zvony
z kaplnky Château de Longpont, Alexandre-Pierre-François Boëly
(1785 – 1858) – Veľkonočné oratórium a Charles-Marie Widor (1844
– 1937) Toccata z 5. symfónie f-mol. Okrem nich ešte zazneli František Xaver Brixi (1732 – 1771) Prelúdium F – dur a Johann Jacob
Froberger (1616 – 1667) – Toccata II in d.
Vo vokálnej časti bola zastúpená operná a chrámová tvorba: G.F.
Händel (1685 – 1759) – Ombra mai fu z opery Xerxes a Lascia chio
pianga z opery Rinaldo a Alessandro Stradella (1639 – 1682) – Aria di
Chiesa – Pieta signore. Chrámová tvorba bola zastúpená Štefanom
(pokračovanie na str. 16)
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Némethom Šamorímským (1896 – 1975) s Missa brevis g-mol s časťami Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Benedictus – Agnus Dei, Ladislavom Stančekom (1898 – 1979) Starosloviensky Otčenáš a Antonínom
Dvořákom (1841 – 1904) – Bilblické písně (výber) – Skrýše má a paveza má, Hospodin jest můj pastýř a Zpívejte Hospodinu píseň novou.
Výkony oboch umelcov možno hodnotiť iba v superlatívoch.
Spev T. Šelca pôsobil prirodzene vo všetkých polohách a „svojím
nežným a zamatovým hlasom pohládzal dušu,“ ako dodala utajená
obdivovateľka. V ktorej skladbe zaznel najdokonalejšie, to závisí
od individuálnych daností poslucháčov. Pre mňa vo všetkých, ale
najviac v Biblických piesňach A. Dvořáka. A čo k hre M. Vrábela?
Predovšetkým treba oceniť jeho majstrovské ovládanie nástroja,
ktorého zvuky sme doteraz nepočuli, či citové ovládanie crescenda a decrescenda. A keď k tomu pripočítame tradične vynikajúcu
akustiku cíferského chrámu, celkový dojem bol dokonalý. Prítomní
poslucháči ocenili potleskom výkony oboch umelcov pri každej

Tomáš Šelc

skladbe a na záver pridali standing ovation, za čo si vyslúžili
Marek Vrábel
prídavok Arcadelts Áve Maria.
Jediným negatívom tohto koncertu bola slabšia účasť poslucháčov.
No tí čo neprišli, môžu ľutovať.

Namiesto AUTENTICO WIND and STRING QUARTETT
V nedeľu 5. mája 2019 pokračoval v Kostole sv. Michala Archanjela
v Cíferi 34. ročník CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI ďalším koncertom. Ako
vzniklo z pôvodného plánovaného koncertu komorného súboru
renesančnej hudby AUTENTICO nové združenie Wind and String Quartett, vysvetlil jeho umelecký vedúci Július Šoška. Pôvodný projekt
bol založený na účinkovaní zahraničnej umelkyne Suzanne van der
Helm (Holandsko), ktorá okrem spevu hrala na dobových flautách
renesančné skladby. Jej partneri (Július Šoška – husle, viola, Andrea
Tkáčová – spev, husle, a Ivana Zemáneková – violončelo) však hrali
na súčasných, klasických nástrojoch, ktoré svojimi zvukom nekorešpondovali a „neladili“ s dobovými, a preto spoluprácu s ňou prerušili.
V novom zložení a novým názvom Wind and String Quartett sa u nás
predstavili : Alžbeta Struňáková – hoboj a anglický roh, Mária Andrejková – husle, Július Šoška – viola a umelecký vedúci súboru a Ivana
Zemáneková – violončelo. Treba hneď uviesť, že toto zloženie
umožňuje omnoho širší záber autorov a skladieb z obdobia baroka
a klasicizmu, ako je samotná renesancia. Umelecký vedúci J. Šoška
uvádzal jednotlivé skladby a ich autorov hovoreným slovom, čo bolo
prínosom a čo ocenili aj prítomní poslucháči.
Z obdobia baroka zazneli tieto skladby: Giovanni Maria Trabaci
(okolo 1575 – 1647) – Canzona Francesa, Henry Purcell (1659 – 1695)
– Rondo, Carlo Farina (okolo 1600 – 1639) – La Tombetta, Michael
Praetorius (1571 – 1621) – Courant de la quere, Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Sinfonia de querra a od vrcholného predstaviteľa
baroka Johanna Sebastiana Bacha ( 1685 – 1750) zaznelo jeho
nádherné Air. Skladby barokového obdobia uzavrel Antonio Vivaldi
(1678 – 1741) – Le quattro stagioni (Štyri ročné obdobia) – iba niektorých častí : La primera – Largo - L’autunno – Adagio molto, L’estate
– Adagio a L’inverno – Largo e pizziccati forte. Obdobie klasicizmu
bolo zastúpené jediným autorom – W. A. Mozartom (1756 – 1791).
Z Eine kleine Nachtmusik (Malá nočná hudba) zaznelo III. Menuetto
a vybrané časti z Divertimento F – dur a D – dur. Program koncertu
zavŕšilo Adagio W. A. Mozarta s anglickým rohom. Všetky skladby

boli odmenené búrlivým potleskom, ktorý na záver vyústil do standing ovation. Nadšení poslucháči si vyslúžili prídavok. Od A. Dvořáka
zaznelo Largo z Novosvetskej symfónie.
Epilóg! Na záver pridávam niekoľko poznámok k slabšej účasti na
tomto koncerte. Čiastočne sa na nej podpísala nepriazeň počasia,
ale predovšetkým konkurenčné podujatie FRAGILE v dome kultúry,
ktoré sa začínalo s malým časovým posunom. Chcel by som apelovať na organizátorov akýchkoľvek podujatí, aby si preverili či
v tom-ktorom termíne neprebieha aj iné podujatie. Nestačí iba informácia o tom, či je priestor plánovaného podujatia voľný. Každý
organizátor má k dispozícií plán podujatí, vypracovaný na rok dopredu, a preto sa stačí pozrieť do cíferského obecného kalendára,
aby zistil, či v tomto termíne nie je plánované iné podujatie.
Pri porušení týchto zásad neutrpí ten väčší a silnejší žiadnu ujmu
alebo utrpí len minimálnu ujmu. Najväčšiu ujmu utrpí ten menší
a slabší. Podstata demokracie však spočíva v rešpektovaní a tolerancii tých slabších.

Mucha Quartet naplnilo naše očakávania
MUCHA QUARTET sa u nás predstavilo vlani na otváracom koncerte XXXIII. ročníka Cíferskej hudobnej jari 2018 ako spoluúčinkujúce
komorné teleso speváckeho zboru ADOREMUS s dirigentom Dušanom Billom. A prekvapilo nás minimálne dvakrát. Tým, že v úvode
zahralo znelku Cíferskej hudobnej jari od nášho čestného občana
Ladislava Kupkoviča, ktorý ju zložil pre dychové nástroje a doteraz
sme ju počúvali v reprodukovanej forme. Pre sláčiky ju upravil Dušan Bill. A druhýkrát samostatným vstupom v rámci koncertu. Už
vtedy sme sa rozhodli a dohodli, že MUCHA QUARTET vystúpi u nás
na nasledujúcom ročníku CHJ. Stalo sa to v nedeľu 19. mája 2019
v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi.
Muchovo kvarteto (v zložení Juraj Tomka – 1. husle a umelecký
vedúci, Jozef Ostrolúcky – 2. husle, Veronika Kubešová – viola, Pa-

vol Mucha – violončelo) vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória
v Bratislave a odvtedy sa vypracovala na popredné komorné teleso, ktoré slávi úspechy nielen na domácich, ale aj na zahraničných
pódiách. Členovia kvarteta študovali komornú hudbu na VŠMU
v Bratislave v triede Jána Slávika, na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni a na Escuela Superior de Música Reina Sofia v Madride. Ich vôbec prvým učiteľom bol Stanislav Mucha, otec
violončelistu Pavla Muchu. Kvarteto dodnes nesie jeho meno.
MUCHA QUARTET je nositeľom viacerých cien a ocenení, ktoré
získalo na domácich, ale predovšetkým na zahraničných festivaloch v Rakúsku, Francúzsku a Kanade. Účinkovalo na Bratislavských
hudobných slávnostiach, na Pražskej jari, vo Viedni, v Bordeaux
a inde. V roku 2016 koncertovalo na turné v Južnej Kórei a Číne.
(pokračovanie na str. 17)
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MUCHA QUARTET opäť otvorilo koncert znelkou CHJ L. Kupkoviča,
po ktorej privítal hostí miestny p. farár Mgr. Mons. Ján Bučík, ktorý hudobníkom zaželal veľa úspechov a prítomným poslucháčom
bohatý umelecký zážitok. Ako prvá skladba zaznelo Sláčikové kvarteto D-dur „Škovránčie“ od Josepha Haydna (1732 – 1809) s časťami
Allegro moderato – Adagio. Cantabile – Menuetto. Allegretto – Finale. Vivace.
Druhou skladbou koncertu boli Variácie na tému J. P. E. Martiniho
– Plaisir dʼamour pre sláčikové kvarteto od nášho čestného občana
obce Cífer L. Kupkoviča (1936 – 2016), ktoré u nás už zaznelo a je
často hrávanou skladbou aj v zahraničí.
Skutočným vyvrcholením koncertu bolo sláčikové kvarteto č. 1
D-dur Pietra Iljiča Čajkovského (1840 – 1893) s časťami Moderato e
semplice – Andante cantabile – Scherzo. Allegro non tanto e con
fuoco – Trio – Finale. Allegro giusto – Allegro vivace. Po nežnom
a zádumčivom Adante cantabile nasledovali strhujúce a burácajúce časti. Zvuk kvarteta naplnil celý chrám a chvíľami znelo ako
celý orchester. Prítomný poslucháči právom ocenili všetky skladby,
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zvlášť tú ostatnú, dlhotrvajúcim potleskom, ktorý v závere prešiel
do standing ovation.

Záverečným koncertom 34. ročníka CHJ sme vzdali hold
zakladateľovi Cíferského speváckeho zboru Danielovi Bullovi
„Aj keď je pravda, že jubilujúcim osobnostiam a udalostiam
pripadajúcim na tento rok sú venované všetky koncerty 34. CHJ
a 22. ročník JCK, tento dnešný venujeme zakladateľovi Cíferského speváckeho zboru (CSZ) Danielovi Bullovi, čestnému občanovi
obce Cífer in memoriam,“ uviedol v príhovore pred koncertom
starosta obce Mgr. Maroš Sagan, PhD. Pokračoval anabázou jeho
bohatého života venovanému zborovému spevu. Veď po preložení
do Trnavy v roku 1951 nielenže pokračoval vo vedení CSZ, ale v Trnave v škole založil detský spevácky zbor, okresný spevácky zbor
učiteľov a niekoľko rokov dirigoval aj robotnícky mužský spevokol
BRADLAN. V roku 1954 prevzal taktovku po chorľavejúcom Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskom v Dóme sv. Mikuláša v Trnave, aby
dlhé roky dirigoval Rímskokatolícky hudobný spolok sv. Mikuláša
– zbor a orchester. Za túto činnosť bol vtedajšou politickou mocou
prepustený z učiteľských služieb a dožíval v archíve Spolku sv.
Vojtecha v Trnave ako knihovník. V roku 1990 bol v plnom rozsahu
rehabilitovaný, ale rehabilitácie sa nedožil. Zomrel 20. januára 1986.
V roku 1995 bola na budove bývalej rímskokatolíckej školy v Cíferi
odhalená pamätná tabuľa trom významným učiteľským osobnostiam – Alexandrovi Žoldošovi, Štefanovi Hozovi a Danielovi Bullovi.
Danielovi Bullovi aj v kostole ako organistovi a zakladateľovi CSZ.
V roku 2000 pri príležitosti 65. výročia založenia CSZ mu obecné
zastupiteľstvo udelilo najvyššie vyznamenanie – čestný občan
obce Cífer in memoriam. V závere svojho príhovoru privítal hostí
– členov speváckeho zboru AD UNA CORDA s dirigentom Mariánom
Šipošom, rodinných príslušníkov D. Bullu – dcéru Ing. Teréziu Záhorakovú s manželom i synom a syna Mgr. Art. Mariána Bullu, čestného občana obce Cífer, a neposlednom rade všetkých prítomných,
ktorým zaželal bohatý umelecký a duchovný zážitok.
Pezinský chrámový spevácky zbor AD UNA CORDA má dlhoročnú tradíciu, veď v roku 2017 oslávil 150. výročie svojho založenia
a v súčasnosti patrí medzi špičkové amatérske spevácke zbory na
Slovensku. Spolupracuje s našimi profesionálnymi inštrumentálnymi telesami, menovite so Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym
komorným orchestrom Žilina, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, Musica Aeterna, Solamente naturali, ale aj s neprofesionálnymi orchestrami, ako je Trnavský komorný orchester
a Komorný orchester TECHNIK. Ešte prezradíme, že dirigent Marián
Šipoš má cíferské korene zo strany matky. A hoci je stavebným
inžinierom, hudobné vzdelanie získal na ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku
v hre na klavír a neskôr študoval organ a spev. Už ako 9-ročný hral
na organe a spieval na bohoslužbách. Vedenie speváckeho zboru
prevzal v roku 1987 ako 16-ročný od svojho otca a vedie ho už
viac ako 30 rokov. Spevácky zbor je nositeľom viacerých ocenení,
z toho päť prvých miest získal na domácich, ale aj zahraničných
medzinárodných speváckych súťažiach. Doteraz koncertoval

v pätnástich európskych štátoch, ale aj v Izraeli, USA a Kanade.Svoj
program u nás otvoril oslavnou piesňou Laudate Domino od
nórskeho skladateľa Knuta Nystedta (1915 – 2014). Nasledujúca
pieseň Otče náš od Mikuláša Schneidera- Trnavského (1881-1918)
bola venovaná D. Bullovi, ktorý bol osobným priateľom maestra
Mikuláša a zároveň jeho obdivovateľom. Po ňom sme si vypočuli
v staroslovienčine mariánsku pieseň Borodice devo od ruského
skladateľa Sergeja Rachmaninova (1873 – 1943). Nasledovali zbory
talianskeho skladateľa Antonia Lottiho (1667 – 1740) – Crucifixus,
čo je vlastne časť z omšového Créda, a oslavná pieseň Cantate
Domino litovského skladateľa Vytautasa Miškinisa (*1954). Mariánskemu mesiacu máju boli venované dve skladby nemeckých skladateľov. Od Antona Brucknera (1824 – 1896) to bola Virga Jesse a od
Francza Biebla (1906 – 2001) nádherný Angelus Domini. Anglických
autorov reprezentovali Eric Whitacre (*1970) s Lux aurumque a Houston Bright (1916 – 1970) s oslavnou piesňou Te Deum Laudamus.
Pieseň Veľkého týždňa O sacrum convivium zaznela od talianskeho
skladateľa Giovanniho Pergolesiho (1710 – 1736) a často zhudobňovaný žalm 23 – Hospodin je môj pastier zaznel zo starého spevníka
Cantum catholici, ktorý je súčasťou Jednotného katolíckeho spevníka. Tak ako na začiatku koncertu opäť zazneli najkrajšie modlitby
– Otče náš a Zdravas´. Od poľského skladateľa Józefa Świdera
(1930 – 2014) Pater noster a od súčasného španielskeho skladateľa
Javiera Busta (*1949) Ave Maria. Z trojice záverečných skladieb sa
svojím charakterom vyníma hneď prvá – Bodaj by vás od Eugena
Suchoňa (1908 – 1993). Myslím si, že ňou chceli vzdať hold pezinskému rodákovi, ktorého otec dlhé roky viedol pezinský chrámový
zbor, ako aj E. Suchoňovi, ale predovšetkým pripomenúť, že v roku
2018 s ňou získali 1. miesto na medzinárodnej súťaži speváckych
zborov v kanadskom Powell River. A opäť zaznela Ave Maria od Mi(pokračovanie na str. 18)
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kuláša Schneidera-Trnavského, ktorú počúvame aj u nás v kostole,
ale v sólovom podaní. Záverečná skladba bola opäť od pezinského
rodáka Ľudovíta Rajtera (1906 – 2000) – Justorum animae.
Členovia pezinského chrámového zboru AD UNA CORDA nás
svojím výkonom opäť presvedčili a utvrdili, že patria k špičke vokálnych telies nielen na Slovensku, ale aj mimo neho. Ich hlasy sú
intonačne čisté aj v tých najnáročnejších skladbách, a to aj v pianissimách či fortissimách. Častejšie to opakujeme, ale je to pravda, že
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aj ich výkon bol umocnený výnimočnou akustikou cíferského chrámu a v neposlednom rade atmosférou vnímavého poslucháčstva.
Prítomní účastníci ocenili všetky skladby dlhotrvajúcim potleskom,
za ktorý si vyslúžili prídavok od M. Schneidera-Trnavského – zmes
umelých ľudových piesní. 
Text a foto: MUDr. Viliam Hafner
predseda OZ Spolok priateľov hudby v Cíf

Šach v Cíferi má budúcnosť, od septembra
bude aj krúžok v škole
O šachu vie rozprávať z každej strany: aj o tom, ako to vlastne „šachovo“ začalo v Cíferi a ako s ním. Nielen o šachu sme sa
rozprávali s predsedom šachového klubu Milošom Šarmírom.

 Skončil sa ročník šachových súťaží 2018/2019 a cíferskí
šachisti sa nestratili. Čím sa môžu pochváliť?
Môžeme sa pochváliť viacerými úspechmi. Fanúšikov určite najviac
potešilo víťazstvo A-družstva v 3. lige a postup do 2. ligy po 23
rokoch. Veľký úspech zaznamenalo aj B-družstvo v 4. lige. Obhájili
sme víťazstvo z minulého ročníka a postupujeme do 3. ligy. Mňa
osobne teší, že sa nám podarilo postaviť do súťaží 4 družstvá. To
sme nikdy v 43 ročnej histórii klubu nemali.
 Šach má svoj vlastný slovník. Ako by ste predstavili tajomné tri písmená ELO?
Na písmenách ELO nie je nič tajomné. Je to priezvisko profesora
matematiky ktorý vymyslel systém – matematický model, ktorým sa hodnotí výkonnosť šachistov. Zjednodušene sa dá povedať, že výhra so silnejším hráčom je hodnotnejšia ako výhra so
slabším. V zahraničí sa výraz ELO nepoužíva. Používa sa termín
rating. Začiatočník má tzv. nasadzovací rating 1 000 bodov. Špičkový svetoví hráči majú momentálne rating vyše 2 800. Asi 2 – 3
roky vychádza rating mesačne. Vydáva ho FIDE - Medzinárodná
šachová federácia na základe podkladov od národných federácií.
Celosvetovo ide o milióny šachistov. Na Slovensku je takto vedených vyše 4 000 hráčov. Najvyššie umiestnený cíferský hráč Pavel
Kovačócy je asi 50. s ratingom okolo 2 280 na Slovensku, ďalší
hráči sú v druhej a tretej stovke. Ja som okolo čísla 250 – 260
s ratingom 2 098.
 Šach sa pokladá za šport intelektuálov a neznalý človek by
ho logicky zaradil skôr do väčších miest. Cífer mal v skončenom ročníku 4 družstvá. Na štvortisícovú obec celkom dosť.
Kde sa nabralo toľko šachistov?
Šach sa nazýva aj kráľovská hra z viacerých dôvodov. Umožňuje miliardy
variantov. Ani súčasná výpočtová technika nie je schopná všetky obsiahnuť. V minulosti bol vyhradený pre horné spoločenské vrstvy. Dnes
je prístupný pre zmysluplné trávenie voľného času každého záujemcu.
V Cíferi má dlhú tradíciu. Šachový klub bol založený v r. 1976. Ale už
predtým sa šach hrával v miestnych hostincoch. Mládež ho hrávala aj
vonku, dajú sa nájsť o tom aj písomné zmienky, aj svedectvá starších
obyvateľov obce. V Cíferi v súčasnosti máme do 30 registrovaných šachistov. Existujú kluby aj v menších obciach, ale nedosahujú ani zďaleka
našu úroveň. Hráčskou úrovňou, organizačnou štruktúrou a celkovým
fungovaním sa vyrovnáme aj mnohým okresným mestám.
 Aké je ich zloženie (vek, pôvod, perspektíva)?
V drvivej väčšine sú to obyvatelia Cífera. Niektorí sú z blízkeho okolia. Vekové zloženie je od 10 do 71 rokov. V posledných rokoch došlo
k nárastu členskej základne najmä o mladších, tí všetci sú Cíferčania, takže o budúcnosť v horizonte 10 – 15 rokov sa nemusíme obávať. Čo sa týka šachovej výkonnosti, tá závisí najmä od usilovnosti
jednotlivcov. Pred pár rokmi sme dokázali v klube vychovať hráča,
ktorý skončil na majstrovstvách SR do 18 rokov štvrtý.
 Ako a kde sa pripravujú šachisti Cífera?
Šach je individuálny šport. Príprava na jednotlivé partie preto prebieha doma, najlepšie deň pred partiou. Dlhodobá príprava prebieha takisto doma. Napríklad zaradiť do repertoáru otvorenia nový
variant chce aj niekoľko mesiacov štúdia a príprav. Tu sa dá využiť

moderná výpočtová technika, literatúra, ako aj konzultácie s iným
hráčom. Členovia klubu sa stretávajú každý piatok v zasadačke hasičskej zbrojnice v Cíferi. Tam hrávame aj súťažné zápasy.
 Hrávate pravidelne. Čo môžete ponúknuť záujemcom
o šach bez ohľadu na vek a skúsenosti s ním?
Ako vidno, šach je šport pre všetkých. Vítaní sú všetci so záujmom
o hru, nemusia byť ani členovia klubu, stačí, ak majú chuť si zahrať.
Ponúkame zmysluplné trávenie času, šachový rast. Dnes sa usporadúvajú turnaje pre vekové kategórie – u detí je to rozdelené po 2
rokoch. V seniorských kategóriách sú dve hlavné kategórie – nad
50 rokov a nad 65 rokov.
 Nerozmýšľate nad možnosťou väčšej propagácie šachu
v škole šachovým krúžkom?
Šachový krúžok v škole v Cíferi sme mali už v sedemdesiatych
rokoch zásluhou bývalého učiteľa matematiky Jána Hrušovského. Do tohto krúžku chodili súčasní cíferskí hráči (Čechovič, Kovačócy, Lovás, Šarmír). Neskôr po nežnej revolúcii viedol krúžok
v škole učiteľ Marán Císar. Aj z tohto obdobia máme v súčasnosti
hráčov v klube (bratia Liptákoví a Markuliak). Neskôr sa ZŠ v Cíferi mojou zásluhou a najmä zásluhou p. Pavelkovej zapojila do
programu Slovenského šachového zväzu a ministerstva školstva
s názvom Šach v školách (Chess in school – skrátene CIS). Vtedajší prezident SŠZ p. Huba vybavil od FIDE nevratný príspevok na
šachový materiál. ZŠ v Cíferi dostala bezplatne šachové súpravy,
predvádzaciu tabuľu i učebnice a p. Pavelková bola dvakrát na
školení v rámci programu CIS. Celý program na Slovensku bol
inšpirovaný podobnými programami v Nemecku a Turecku.
Úspešný bol najmä v Turecku, kde sa podarilo získať 60 000 detí
do šachových klubov. Zmyslom programu CIS bolo, aby každé
dieťa v škole vedelo ťahať figúrami. Do klubov sa potom dostali
tí najlepší, ktorí mali záujem. V Cíferi sa takto dostali do klubu
bratia Zelenskí a M. Stanko. Tento program v Cíferi momentálne
stojí. Pani Pavelková odišla do dôchodku a nemá ho kto viesť.
Šach v škole deti hrávajú v detskom klube (bývalá družina). Začiatkom roka sa dvaja naši hráči rozhodli oživiť krúžok v škole.
Mali už rokovanie s pani riaditeľkou, od septembra by sme chceli
krúžok rozbehnúť.
 Stále sa nachádzajú ľudia, ktorí spochybňujú šach ako
šport. Ako sa na to pozeráte?
Šach spĺňa všetky kritériá športu – hrá sa o víťazstvo družstva alebo jednotlivca, vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu, tréning. Zároveň
poskytuje znalým ľuďom aj estetické vyžitie podobné umeleckému
zážitku. Takže podľa mňa je šach šport s bonusmi.
 Cíferskí šachisti sú vraj skvelá partia a prezentujú sa aj na
nešachových podujatiach...
Myslím, že cíferskí šachisti sú naozaj skvelá partia. Mnohí sa stretávame aj mimo šachovníc. Najbližšie budeme súťažiť vo varení
guláša 15.6.2019 na trhovisku.
 Ako sa Miloš Šarmír dostal ku šachu a čo ho na ňom dodnes
drží?
K šachu som sa dostal už v predškolskom veku. Bolo to obdobie
Roberta (Bobbyho) Fischera, slávneho amerického veľmajstra,
(pokračovanie na str. 19
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ktorý spropagoval šachy po celom svete. Vrchol popularity dosiahol v r.1972, keď sa stal majstrom sveta v zápase s Borisom
Spaským a prerušil sovietsku hegemóniu trvajúcu od r.1946. Hrať
šach ma naučil môj strýko. To bolo iba na úrovni hobby. Súťažne
som začal hrávať až po založení vyššie uvedeného krúžku v škole.
Takže súťažne šach hrám vyše 40 rokov. Stále ma to baví. Baví ma
vyhrávať, bojovať, postupovať. Prehra ma stále nabáda zlepšovať
sa. Pri šachovej partii je človek sám proti inému človeku za rovnakých podmienok. Rozhoduje kondícia, príprava, psychika a veľa
drobných detailov.
 Šach môže byť síce vášeň: ale čo robí predseda šachového
klubu, ak nehrá šach a nespí?
Predseda šachového klubu má na rozdiel od ostatných členov aj organizačné povinnosti. Zastupuje klub navonok voči obci, krajskému
šachovému zväzu, SŠZ atď. Dnes našťastie veľa roboty urobí aj výbor a ostatní hráči. Napríklad počas súťaží má každé družstvo svojho
organizačného pracovníka, ktorý komunikuje s riaditeľom súťaže.
Okrem šachu, samozrejme, sa venujem bežným veciam ako ostatní
ľudia – chodím do práce, starám sa o domácnosť a záhradu.
 Ako vášnivého šachistu poznať doma – ako vlastníka
obydlia, manžela či otca?
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Ak prídete na návštevu k šachistovi, na stole je šach. To má síce
veľa ľudí na ozdobu, ale u šachistu sú figúry v nejakom postavení
a vedľa toho je kniha alebo počítač.
 Šach má prívlastok kráľovská hra. Kedy sa cíti predseda
ako kráľ?
Neviem, ako sa cítia králi, ale je úžasný pocit, ak vám k úspechu
blahoželajú aj úplne cudzí ľudia. V roku 1985 som vyhral medzinárodný turnaj v Šumperku. Medzi prvými mi prišiel zagratulovať
holandský šachista David Bosboom. V turnaji som s ním nehral, ale
jeho meno si pamätám doteraz.
 Logika a pamäť by mali byť silnou stránkou šachistu. Je to
aj u vás tak?
Šach je tréning logiky. Kedysi Lenin povedal: „Šach je najlepšia gymnastika mozgu.“ Je to určite pravda. Mnohí silní šachisti sa uplatňujú v iných povolaniach. Napríklad silný šachista je bývalý český
prezident Václav Klaus alebo aj bývalý hokejista a dnes generálny
sekretár SZĽH Miro Šatan. Existuje tzv. profesionálna pamäť, napr.
poštár si pamätá celý svoj obvod. Podobne aj šachisti si veľa pamätajú zo šachu. V bežnom živote si možno pamätajú niečo viac ako
ostatní ľudia, ale zabúdajú tiež. 
Za rozhovor ďakuje Mária Kohutiarová

Z činnosti ZO JDS v Cíferi Jednota dôchodcov na Slovensku
– mesiac apríl a máj 2019
Keď sa dobre cítime fyzicky aj psychicky, všetko okolo nás je príjemnejšie, veselšie aj čistejšie. A taký bol pre nás seniorov
mesiac apríl aj krásny máj.
Na výstave FLORA 2019 sme obdivovali umenie záhradných
centier a škôl zameraných na kvetinárstvo a záhradníctvo. Zaujali
nás begónie, azalky, bohatá kvetena v skalkách a krásna magnólia,
ktorá bola vyhlásená za Kvet Flóra 2019. Keďže sme sa do Bratislavy vybrali na celý deň, zastavili sme sa pri novej budove Slovenského národného divadla a na námestí pred Euroveou pri pamätníku
M. R. Štefánika. Chodníkom popri Dunaji sme prešli až na Most SNP.

Výhľad na Bratislavský hrad a okolie nám bol odmenou za túto
peknú prechádzku. Tak sme sa na vlastných dostali až k výstavisku
Incheba.
Deň zeme – obecná brigáda – seniori znova ukázali spoluobčanom Cífera, že keď je to potrebné, vedia aj pomôcť svojou statočnou manuálnou prácou. Na novom cintoríne sme vyčistili kríky od
buriny aj dlažbu na priečelí cintorína. O pár dní po obecnej brigáde

sme sa stretli na starom cintoríne a vyčistili sme celé priestranstvo
okolo hrobov grófov.
27. 4. 2019 – Babičkine dobroty v Hrnčiarovciach
Už 9. ročník tohto tradičného podujatia seniorov pripravila ZO
JDS spolu s Obecným úradom v Hrnčiarovciach. Usporiadatelia zožali veľký potlesk a úprimné poďakovanie od okresnej a krajskej
organizácie JDS a od prítomných účastníkov ZO JDS Cífer, Voderady, Dolné Orešany, Križovany. Bohato prestretý stôl dobrotami
posvätil dôstojný pán farár a krásnymi piesňami nás potešil domáci
spevácky súbor.
Zúčastnili sme sa aj na obecných podujatiach v Cíferi – stavaní mája, kladení vencov k pomníku padlých v druhej svetovej vojne
či krásnych koncertoch Cíferskej hudobnej jari. V oblasti športovania

nám seniorom patrí streda, keď sa stretávame na novovybudovanom petangovom ihrisku, za ktoré patrí vďaka obecnému úradu. Tu
trénujeme hru petang a hod granátom do diaľky a na cieľ. Okresná
organizácia JDS nám umožňuje zúčastňovať sa na turistických akciách. Jedna sobota v máji bola krásna, slnečná, na 18 km túru po
našich krásnych Karpatoch ako stvorená. Vyšli sme na Plavecký
hrad, Plavecké podhradie, Jeleniu horu a vrch Klokoč, vrch Baborská
a Amonova lúka. Turistickým vláčikom, ktorý premáva iba cez víkend,
sme sa vrátili do Zohoru. Odtiaľ sme išli do Bratislavy. Unavení, ale
plní zážitkov z krásnej prírody, rozišli sme sa do svojich domovov.
Takýto je život seniorov v Cíferi – zaujímavý, pestrý, človeka nadchýna, povzbudzuje do aktivity, keď sa z neho teší. 
Text a foto: Eva Vavrinkovičová, podpredseda ZO JDS.
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História

Kalendárium 2019 (4. časť)
JÚL
3. júla 1929 – V Cíferi sa narodil RASTISLAV KUDLÁČ, režisér Dramatického krúžku Janka Palárika, akademický maliar a stredoškolský
pedagóg. (90. výročie)
5. júla 1939 – V Prievoze zomrel kňaz CELESTÍN TICHÝ, rodák z Cífera. Narodil sa 4. apríla 1876 v rodine cíferského učiteľa Alojza Tichého a jeho manželky Heleny, rod. Strakovej (bola neterou cíferského
farára Tomáša Straku). Za kňaza bol vysvätený v roku 1899. Po vysviacke bol kaplánom v Drietome, od roku 1903 v Turzovke. V roku
1904 sa stal administrátorom v Malej Jasenici, v roku 1912 sa stal
farárom v Štiavniku a v roku 1923 administrátorom v Zubáku. Od
roku 1937 bol penzionovaný v kláštore sestier sv. Františka z Assisi
v Prievoze, kde aj zomrel. Pochovaný bol v Prievoze v sobotu 8. júla
1939. (80. výročie)
6. júla 1979 – Plenárne zasadnutie MNV v Cíferi uvoľnilo z funkcie
tajomníka JÁNA KRAJČOVIČA (na vlastnú žiadosť zo zdravotných
dôvodov) a za nového tajomníka MNV zvolilo JÁNA MERCEKA. Zároveň bol zvolený aj za člena Rady MNV. (40. výročie)
7. júla 1889 – V Trnave sa narodil ALEXANDER ŽOLDOŠ, učiteľ
a správca Rímskokatolíckej ľudovej školy v Cíferi, čestný občan
obce Cífer in memoriam. (130. výročie)
11. júla 1929 – V Jablonci sa narodil MILAN BRICHTA, obyvateľ
Cífera prenasledovaný komunistickým režimom v 50. rokoch 20.
storočia. Člen PTP (pomocných technických práporov), neskôr bol
odsúdený za velezradu (proces s Bielou légiou v Blatnom) a väznený. (90. výročie)
16. júla 1939 – Noviny Slovák (roč. 21, č. 161, s. 6) priniesli tento
oznam: „Predstavenstvo kláštora uršulínok v Trnave oznamuje, že
svoje rozhodnutie o dočasnom premiestnení I. a II. ročníka r.-kat.
slov. ženského učiteľského ústavu z Trnavy do Cífera z pedagogických a didaktických dôvodov odvoláva. Všetky ročníky učiteľského
ústavu, ktorý už 45 rokov vo vernej službe národa vychováva presvedčené katolícke učiteľky, zostanú v Trnave. I počas novostavby školských a internátskych miestností vyhradí sa im najlepšie
miesto v školskej a internátskej budove (...).“ (80. výročie)

16. júla 1999 – V osade Mendryka (Janov u Litomyšle) zomrela
cíferská rodáčka sestra HEDVIGA PAULÍNA RAKÚSOVÁ, členka Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentka).
Pochovaná je vo Svitavách. (20. výročie)
19. júla 1939 – Do Hamburgu odišla šesťčlenná štátna delegácia na
celoštátny kongres Kraft durch Freude. Spolu s nimi odcestovala aj
20-členná krojovaná skupina zastupujúca kroje z obcí: Trenčianska
Teplá, Bošáca, Čata (Čataj?), Detva, Cífer, Krakovany, Myjava, Heľpa,
Stupava a Čičmany. (80. výročie)
AUGUST
5. augusta 1359 – V Padove zomrel cíferský farár VILIAM STAROHRADSKÝ. Pochovaný je v Bazilike sv. Antona. (660. výročie)
6. augusta 1939 – V priateľskom futbalovom zápase, ktorý sa
hral v Cíferi, nastúpili proti sebe ŠK Bratislava II. – ŠK HG Cífer. (80.
výročie)
6. augusta 1979 – V Krásnej Lípe zomrela cíferská rodáčka sestra
EUFÉMIA TERÉZIA SLOVÁKOVÁ, členka Spoločnosti dcér kresťanskej
lásky sv. Vincenta de Paul – vincentka. (40. výročie)
16. augusta 1919 – Noviny Slovák (roč. 1, č. 31, s. 3) v rubrike Súbehy informovali, že Rímskokatolícka školská stolica v Cíferi vypísala
súbeh na miesto učiteľa s riadnym platom. Voľba sa konala 24. augusta. (100. výročie)
28. augusta 1909 – V Cíferi sa narodil ALFONZ BOLEČEK (BETLENFALVY), jeden z prvých absolventov práva z našej obce. (110. výročie)
30. augusta 2009 – V Cíferi slávil primičnú svätú omšu cíferský
rodák GOTTSCHALK KAROL LOVAŠ OPRAEM. Kňazskú vysviacku
prijal 29. augusta 2009 v Želive z rúk kráľovohradeckého biskupa
Dominika Duku, súčasného pražského arcibiskupa a kardinála. (10.
výročie)
1969 – Na pamiatku padlým v Slovenskom národnom povstaní
a v druhej svetovej vojne bol postavený pamätník pred budovou
základnej školy. (50. výročie) 
Dušan Caja

Sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov
Európy, a 1 150. výročie úmrtia sv. Cyrila
Tento článok nám poslal z USA MUDr. Mikuláš A. Haľko, podpredseda Slovenskej ligy v Amerike, manžel našej rodáčky Nadeždy Bugalovej. Článok pôvodne uverejnil v angličtine v Slovak Catholic Sokol vo februári pod názvom Návšteva monumentu
sv. Cyrila a Metoda na nádvorí budovy OSN v New Yorku. Samozrejme, pre našich čitateľov článok upravil a preložil do slovenčiny. Zároveň aj priložil fotografie monumentu.
Dňa 5. júla každý rok na Slovensku štátnym sviatkom oslavujeme
príchod učiteľov Slovákov a Slavianov sv. Cyrila a Metoda. Prišli do
našich krajov učiť starých Slovákov vieru kresťanov v ich rodnej
reči. Bolo to v roku 863, keď cisár Michal III. vyhovel žiadosti kráľa
Rastislava a poslal k nám rodných bratov.
Misia sv. Cyrila a Metoda trvala od r. 963 do r. 985. Posolstvo misie
bolo jednoznačne vedecky podané, čo sa odrážalo v ich odkaze.
Preklady liturgických kníh, preklady kníh Starého zákona a preklady civilných zákonov Byzantskej ríše. Z literatúry, ktorú nám
zanechali ich žiaci, sa pomocou zostavovania slovníkov dobovej reči
dodatočne dozvedáme, že do našich krajov priniesli aj vedomosti
z medicíny, anatómie, farmácie a sociológie.
V priebehu stáročí tradícia cyrilo-metodskej misie udržiavala a odolávala neprajníkom. Zachovala sa v literatúre, zasväcovaní kostolov
sv. Cyrilovi a Metodovi, stavaní kaplniek na počesť sv. Cyrila a Metoda, umiestňovaní súsoší vierozvestov na námestiach a osadzovaní
pamätných tabúľ. Z archeológie je vhodné pripomenúť odkrytie
základov kostolov v byzantskom slohu na Bratislavskom hrade a na
devínskom hradisku, obidvoch z deviateho storočia.

Súsošie sv. Cyrila a Metoda na dvore U.N. v NY City

K vytvoreným umeleckým monumentom, ktoré pripomínajú byzantskú misiu, patria aj ikony, súsošia a kantáty.
Jeden zaujímavý umelecký monument na oslavu odkazu sv. Cyrila
a Metoda sa nachádza na neobvyklom mieste mimo Slovenska. Je
(pokračovanie na str. 21)
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to súsošie slovenských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda umiestnené na nádvorí pred budovou OSN v New Yorku v USA. Práve uplynulo dvadsať rokov od inštalácie súsošia. Bolo to 24. septembra 1998,
keď veľavážená ministerka zahraničných vecí Slovenskej republiky
pani Zdenka Kramplová odhalila súsošie. Pani ministerka uviedla
súsošie ako dar Slovenskej republiky Organizácií Spojených národov. Súsošie vytvoril slovenský sochár majster Andrej Rudavský.
Monument bol vytvorený z bronzu a autor ho pomenoval Apoštoli.

Na podstavci môžeme čítať v hlaholskom písme Otče náš. V hlaholskom písme majster A. Rudavský ďalej prináša Evanjelium podľa
Jána (1, 1): „Na počiatku bolo Slovo...“ Týmto majster A. Rudavský
dal na známosť svetu, že slovenský národ má kresťanskú tradíciu
a kresťanské dedičstvo. Monument poukázal na to, kde sú naše
korene. 
Text a foto: Dr. Mikuláš A. Haľko, MD
Text preposlal MUDr. Viliam Hafner

Sviatok Božej lásky
– Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Kto z nás by nepoznal symboliku srdca? Práve k tomuto tajomstvu lásky sme dnes uprostred každodenných starostí, práce
a všedného života pozvaní. Teológ srdca sv. Augustín srdce nazýva
„praslovom nášho jazyka“. Srdcom sa človek rozhoduje, z neho vychádza láska. A práve o túto hodnotu ide, keď v júni slávime sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Jeho srdce je najdôležitejší bod
sveta, lebo jeho láska je pre všetkých. On to prejavil mnohokrát vo
svojom živote, ale veľmi výrazne sa to potvrdilo na kríži, keď z jeho
prebodnutého srdca vyšla krv a voda – symbol nového života, ktorý nám Ježiš dáva v nevyčerpateľnej miere. Deti z materskej škôlky
navštívili kostol. Cítili sa ako doma. Rozbehli sa po chráme a skupinka sa zastavila pri oltári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kde bola
veľká socha Ježiša s rozopätými rukami a so zvýrazneným zlatým
srdcom na hrudi. Jedno dieťa zvolalo: „Pozrite! Ten muž má zlaté
srdce.“ Jednoduchá, ale veľmi výstižná exegéza. Boh má srdce pre
nás! Má zlaté srdce. Či si nepamätáme jeho pozvanie: „Poďte ku mne
všetci...“ Jeho srdce, on sám je tu pre všetkých, ako to vyjadruje aj

talianska kniha s názvom Pútnikom lásky: „On je tu pre tých, ktorí
milovali a boli milovaní, aby ďakovali tomu, ktorý je sám láskou, aj
pre tých, ktorí milovali bez toho, aby boli milovaní , lebo vedeli stále
znovu prijímať lásku toho, ktorý je sám toho schopný, nakoniec je
tu aj pre tých, ktorí nemilovali, lebo nemohli alebo nevedeli milovať,
v nádeji, že sa stretnú s tým, ktorý ich miluje, a tak ich oslobodí od
strachu pred láskou a dodá im odvahu láske dôverovať.“ Tajomstvo
srdca Boha teda nie je bezvýznamná kapitola nášho vzťahu k Bohu,
ktorú možno vymazať, veď obohacuje náš život a dáva mu zmysel.
Preto nám bol tento sviatok darovaný uprostred všedných dní,
ktoré sú často bez srdca. Nech ten dnešný, ale aj ďalšie nech sú
naplnené láskou. V tom nech nám Najsvätejšie Srdce Ježišovo pomáha a nech žehná celú našu farnosť. 
Mons. Ján Bučík
duchovný správca farnosti
Na webovej stránke farnosti: www.ciferfara.wbl.sk si môžete pozrieť vo
fotogalérii /zo života farnosti/ obrázky z rôznych akcií, ktoré sa konali
v našej farnosti.

Cíferskí miništranti putovali a vyhrali
Cíferská farnosť má šikovných miništrantov, ktorí dokážu viac, ako poslúžiť pri oltári. Svedectvom je aj najnovšia trofej,
ktorú si prednedávnom priniesli zo Šaštína z púte miništrantov (PUMIN).
Akiste viacerí boli prekvapení, keď v nedeľu 18.5.2019 na svätej
omši naši miništranti niesli ako obetný dar víťazný pohár – a možno ešte viac z vysvetlenia pána farára, za čo ten pohár dostali.
Po rôznych peripetiách s chorobami, odhlasovaním a prihlasovaním, hľadaním najlepšieho spojenia (čo nebolo jednoduché, ale
podarilo sa vďaka pomoci rodičov) sa v sobotu 18.5.2019 pomerne
skoro ráno stretli na parkovisku pri cíferskom kostole 11 domáci
a 3 jabloneckí miništranti, konkrétne z Cífera: Matúš O., Jonatán K.,
Jakub O., Adam P., Mikuláš K., Alessandro G., Peter Š. , Dominik S.,
Daniel S., Filip G. a Samuel K., aby sa spoločne vybrali do Šaštína na
púť miništrantov. V Trnave sa k nám ešte pripojil Róbert K., a tak
sa zostava našej výpravy ustálila na 12 + 3 členov. Po veselej ceste
náhradným autobusom a potom vlakom sme plní elánu a zároveň
zvedavosti (polovica výpravy bola na púti miništrantov prvýkrát)
vystúpili na stanici v Šaštíne. Hodinku, ktorá ostávala do začiatku
programu, si po nákupe nevyhnutnosti pod zub aj mimo neho
zahrali úplne nesúťažne futbal s moderátorom celého podujatia
Adamom B. To ešte netušili, ako sa im tento rozbeh zíde.
Potom sa presunuli do komplexu kláštora, kde už na registrácii čakal
bohoslovec Dávid Z., ktorý je v Cíferi na praxi, a o kúsok ďalej náš hlavný miništrant Jakub K., ktorý mal na starosti registráciu na turnaje.
Pôvodne miništranti plánovali vyslať jeden tím na futbal a jeden na
florbal, ale po oznámení, že na florbal sú povinné halovky a na futbal
sa dá registrovať najviac 5 hráčov + 2 striedajúcich, sme skresali naše
plány na jedno futbalové mužstvo. Na nádvorí už prebiehal koncert
miestnych pavlínov, popri čom sme sa ešte niektorí poriadne vybehali
a zvítali so starými známymi, okrem iných s donom Luscoňom, ktorý
u nás minulý školský rok slúžieval sväté omše v nedeľu večer.
Nasledovala scénka rytierskeho súboja, ktorá všetkých uviedla
do témy celého dňa – 7 útokov a 7 útekov rytiera. Následne sme

boli podľa veku rozdelení na 2 časti – mladší si išli do baziliky vypočuť
prednášku dona Luscoňa o svätom Jurajovi, starší si mohli vybrať zo 7
workshopov s rytierskymi názvami. Naši miništranti boli na troch: na
jednom o ceste k povolaniu, ktorý viedol Dávid Z., na druhom s horolezeckým zameraním a treťom o drogách a závislostiach. Nasledovala
spoločne odminištrovaná svätá omša, ktorú slúžil vojenský vikár
Mons. Tibor Hajdu, a po nej spoločná fotografia všetkých prítomných
miništrantov pred bazilikou. To sa už viacerým po skorých raňajkách
zbiehali slinky na obed, a tak miništranti onedlho stáli v rade na chutný obed, pri ktorom sme troška podebatovali o doobedí a robili plány
na futbal. Avšak ani tí z Cíferčanov, ktorí sa nedostali do futbalového
tímu, nemuseli ľutovať, pretože ich čakalo poobedie rôznych tradičných i netradičných súťaží od pingpongu cez žraloky, praskanie balónov upevnených o nohu a indiánsku šatku až po piškvorky a biblický
kvíz. Medzitým náš tím hral na ihriskách futbalový turnaj, ktorý sme
v konkurencii tímov z Čadce, Svätého Jura, Dunajskej Lužnej a dvoch
tímov zo Skalitého vyhrali s bilanciou 4 výhry a 1 prehra (so starším
tímom zo Skalitého), i keď na istotu výhry museli čakať po skončení
svojich zápasov ešte dlhé 2 zápasy, keďže potrebovali, aby starší tím
Skalitého aspoň v jednom zápase stratil body. Za víťazstvá v súťažiach
i výhry na turnaji sme dostávali tzv. pumiňáky, za ktoré sa potom
v kláštore dalo všeličo kúpiť – viacerí to využili na dokúpenie stratených miništrantských krížikov (tie sme takmer všetci dostali počas
októbrového miništrantského sľubu), ale dali sa kúpiť aj samolepky,
ružence a knižky. Nasledovalo vyhodnotenie turnajov, pri ktorom sme
dostali spomínaný pohár. Potom sme sa ešte odobrali do baziliky na
záverečnú adoráciu, ktorú dvaja z nás aj odminištrovali (mimochodom,
naša výprava mala pri adorácii pred oltárom drvivú väčšinu). Po nej sa
nám ešte nechcelo ísť na stanicu, tak sme si znova nesúťažne zahrali
futbal s niektorými miestnymi. Cestou naspäť sme sa celkom dobre
(pokračovanie na str. 22)
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zabavili, porozprávali sa a nakoniec sme autobusom došli do Cífera,
kde sme sa ešte niektorí s pohárom vybrali za pánom farárom, ktorý
sa veľmi potešil. Tým sme tohtoročnú púť miništrantov ukončili a tešíme sa na ďalšiu, na ktorú radi zoberieme aj nových miništrantov alebo
tých, ktorí tento rok nemohli ísť.

P.S. S radosťou predstavujeme zostavu víťazného futbalového
tímu: v bráne chytal celý čas Adam P., v poli sa striedali (hralo sa 4
+ 1): Matúš O., Jakub O., Dominik S., Daniel S., Filip G. a dvaja hostia
– Matúš V. z Jablonca a Matúš G. z Miloslavova. 
Samuel Kohutiar

Sviatosť prvého svätého prijímania v našej farnosti
V nedeľu 26. mája 2019 na svätej omši vo farskom Kostole sv. Michala Archanjela prijalo prvýkrát 34 detí z našej farnosti sviatosť
oltárnu. Slávnosť prebehla dôstojne, zazneli slová povzbudenia, piesne, modlitby i poďakovania. 
Foto: ES

Noc kostolov
Deň 24. máj je venovaný sviatku Noci kostolov. Pri tejto príležitosti žiaci 5. ročníka ZŠ v Cíferi, na hodinách náboženskej výchovy, pod
vedením pani katechétky Márie Kohutiarovej vytvorili projekty a krásne papierové kostoly. Počas dvoch týždňov zdobili vestibul Domu
Foto: MS
kultúry v Cíferi. 
Foto: MH

Foto: MH
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Jarné aktivity našich škôlkarov
Jarné dielničky spojené s blším trhom v našej škôlke dopadli na
výbornú. Počasie nám prialo a nechýbalo množstvo pekných spätných ohlasov od účastníkov akcie. Začiatkom apríla naši najstarší
škôlkari absolvovali zápis do prvého ročníka ZŠ, čo ich posunulo
o kúsok bližšie k ich vysnívanej „veľkej škole“. 11. apríla sa naša
MŠ už tradične zapojila do zbierky Deň narcisov, ku ktorej sme
prispeli krásnou vyzbieranou sumou 293 €. Predškoláci absolvovali

jednodňovú výuku na dopravnom ihrisku RM Jet v Trnave, kde si
osvojili teoretické základy cestnej premávky a následne vyskúšali
aj jazdu na motokárach a bicykloch podľa pravidiel.
V máji sme privítali Divadlo Agapé s krásnym predstavením „Kapitán Kotvička“. Deň našich mamičiek oslávila každá trieda vopred pripravenými besiedkami vo svojich triedach, detičky z triedy Lienok
potešili mamičky svojím programom aj vo farskej záhrade a Žabky
vystúpili pred najstaršími občanmi v Dome pokojnej staroby. Počas
mája taktiež budúci škôlkari navštívili našu MŠ pri zápise – prijímaní
žiadostí k novému školskému roku.
V slnečnom mesiaci jún sme oslávili deň detí „týždňom detskej radosti“, v rámci ktorého sme pripravili pre detičky bohatý program.
Čakalo na nich maľovanie na tvár, vystúpenie sokoliarov s ich dravcami a tiež zábavná športová olympiáda a mini diskotéka na školskom dvore. Samozrejme, ani tento rok na nás nezabudli policajti

a hasiči, ktorí nás v škôlke navštívili a predstavili nám svoju prácu
zábavnou formou.
Už 20. júna sa tešíme na slávnostnú rozlúčku s našimi predškolákmi, ktorým sa od septembra otvoria brány základnej školy a zároveň naša brána sa otvorí pre nových škôlkarských kamarátov. 
Text a foto: Bc. Veronika Balážiová

Zo života základnej školy
Jar v našej škole sa začala zrodením života. V 6.B sa narodil, presnejšie vykuklil, Baltazár. Kto to je? Nádherný vidlochvost
feniklový. Do triedy prišiel ako kukla a odišiel ako nádherný motýľ. Potešil oči, duša pookriala a potom sme ho pustili do
voľnej prírody, aby prežil svoj motýlí život ako slobodný.
Teraz už však dni v škole cválajú ako divoké kone a jazdci mieria
k cieľovej rovinke. Občas hektické udalosti naozaj pripomínajú
dostihy. Najstarší džokeji z radov žiakov už prekonali takmer
všetky obávané prekážky, nielen Testovanie 9, ale aj slávny taxis
deviateho ročníka – prijímacie pohovory. Teraz ich čaká iba finiš
a následný odchod na stredné školy. Prajeme im, aby vykročili
správnou nohou.
No ani ostatní žiaci nezaháľajú. Niektorí sa popri plnení svojich
každodenných povinností aktívne zúčastňujú na rôznych podujatiach. Ďakujeme za reprezentáciu školy našim športovcom
– futbalistom i hádzanárom. Školu pozitívne zviditeľňujú aj vedomostné súťaže. Už tradične organizovaný Matematický klokan či
súťaž Englishstar.
Kreativitu si však môžu vyskúšať všetci žiaci aj na klasických
hodinách. Napríklad žiaci 5.A si na hodinách slovenského jazyka
a literatúry vyskúšali, aké je byť režisérom, scenáristom, bábkohercom, výtvarníkom ... Vytvorili si vlastné bábkové divadlo,
vytvorili kulisy, bábky, napísali scenár a hry zahrali. Táto tvorba

bola pre nich nielen zábavou,
ale priniesla im aj poznanie, čo
všetko je potrebné urobiť, koľko dôležitých ľudí sa musí zapojiť, aby výsledkom bolo krásne
predstavenie. Žiaci ôsmeho
ročníka zas na prírodovedných
praktikách zabrúsili do tajov
fotografie, keď si sami vytvorili
cameru obscuru a s prekvapením zistili, že na premietnutie
obrazu reality nie je potrebná
technika.
Žiaci prvého stupňa sa pri
príležitosti Dňa Zeme s veľkým nadšením vrhli do tradičného podujatia s názvom EKO MODEL LOOK. Školský dvor sa stal na chvíľu
predvádzacím mólom pre množstvo modelov, ktoré predviedli
rozkošné manekýnky a manekýni. Modely boli vydarené, deti
(pokračovanie na str. 24)
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šťastné. Stačí si pozrieť fotografie v albume na stránke základnej
školy.
Máj a jún sú v školskom živote už tradične mesiace, keď sa začína aj kolotoč exkurzií a školských výletov. V tomto školskom roku
ho odštartovala exkurzia žiakov 6. a 7. ročníka, ktorí sa vybrali
k našim susedom do Viedne. Naplánované sú aj ďalšie. Podrobnosti zatiaľ nebudeme prezrádzať, aby boli pre deti prekvapením.
Za ich realizáciu chceme poďakovať aj Združeniu rodičov pri ZDŠ
v Cíferi, ktoré sa rozhodlo na tieto akcie prispieť štedrou sumou,
rovnakou pre každú triedu.
Čaká nás však ešte aj finiš v učení, skúšaní, písaní posledných
testov. Tak si navzájom zaželajme veľa síl. Nielen pre žiakov, ale aj
pre učiteľov. Lebo hoci sa to možno navonok nezdá, aj učitelia sú
z hektického tempa školského roku už unavení. 

Cíferské
noviny
Foto: MS

Text a foto: PhDr. Henrieta Buzgová, PhD.

Bez práce nie sú koláče alebo Ako si žiaci ZUŠ
L. Kupkoviča užívajú i výlety plné zážitkov a odmien
Máj bol pre našu základnú umeleckú školu skutočne dobrodružný. Teda aspoň pre žiakov skupinových odborov, ktoré začiatkom
mesiaca prijali pozvánku od Základnej umeleckej školy v Trstenej a Nižnej spoznávať krásy Oravy. Navštívili sme Oravský hrad
a skanzen v Zuberci, kde sme sa dozvedeli niečo o živote našich
predkov. Neskôr nás na zuške v Trstenej privítali najmä tanečníci,
spolu s ktorými sme si v spomínaných mestách zatancovali na pripravených koncertoch, ale takisto výtvarníci, spolu s ktorými sme
si mali možnosť vyskúšať prácu s hlinou či techniku modrotlače.
Okrem koncertov, kde prebehla i výstava našich výtvarných prác
a fotografických prác žiakov audiovizuálneho odboru, na nás čakalo aj množstvo zábavných aktivít a hier, pri ktorých sme nadviazali
množstvo nových kamarátstiev. To všetko dokumentovali naše
žiačky odboru AVO, ktoré si z celej akcie pripravili reportáž.

a aktivít, ktoré dali našim žiakom literárno-dramatického odboru
(LDO) množstvo nových skúseností i nových kamarátstiev. Na predstavení sa okrem našich žiakov LDO spolupodieľal aj audiovizuálny
odbor, ktorý zabezpečoval premietanie animácií a osvetlenie scény
či svetelné efekty potrebné na predstavenie. I keď sa náš detský
divadelný súbor Na kolene s predstavením Neobyčajné deti slečny
Peregrinovej umiestnil v bronzovom pásme, žiakom to neubralo na
odvahe a odhodlaní trénovať už na ďalší ročník súťaže.
Aby sme sa vrátili späť k usilovnej práci žiakov, tak nás do konca
roka čaká ešte množstvo vystúpení či koncertov, akými sú napríklad dva nadchádzajúce interné koncerty, triedna prezentácia
žiakov organu od pána učiteľa Mareka Pobudu, záverečný koncert
tanečného odboru či napokon veľmi významný prvý absolventský

Koncom mesiaca naši žiaci mali možnosť zúčastniť sa na celoštátnej súťaži divadelných súborov Zlatá priadka 2019, ktorý sa
konal v Šali. Išlo o celé štyri dni, plné divadiel, súťaží, workshopov

koncert. Na záver by sme vás ešte chceli pozvať na veľkolepý
záverečný koncert, ktorý sa bude konať v sále domu kultúry dňa
21.6.2019, kde ste srdečne vítaní. 
Text a foto: Jana Homolová

Miestny územný systém ekologickej stability
(MÚSES) – čo to je?
Ako je stav a rozvoj obce zadefinovaný v územnoplánovacej dokumentácii (v územnom pláne), tak sa aj krajina, jej stav a rozvoj
k lepšiemu definuje v dokumentácii, ktorá sa volá územný systém
ekologickej stability (ďalej len ÚSES). Je to v podstate územný plán
pre krajinu a všetky formy života, ktoré ju obývajú. V prípade obce
alebo mesta sa v územnom pláne podľa možnosti definuje harmonický rozvoj sídla, aby bolo dobrým prostredím pre človeka a jeho
aktivity. V dokumente ÚSES sa definuje a navrhuje stav krajiny
(mimo sídla) a jej využívanie tak, aby bola ekologicky stabilná, t. j.

aby bola odolná voči rôznym prírodným vplyvom a zároveň dobrým a udržateľným prostredím pre život rôznych druhov rastlín,
živočíchov (biodiverzita) a zároveň dobrým miestom pre človeka.
Dokumentáciu ÚSES vypracováva tím odborníkov zastrešený autorizovanou osobou. Spracováva sa na troch úrovniach: na národnej
úrovni (generel ÚSES) – pre celé Slovensko, regionálnej (regionálny
ÚSES) – pre okresy a miestnej (miestny ÚSES) – pre jednotlivé obce.
Aj pre chotár našej obce bude vypracovaný takýto dokument, ktorý zhodnotí stav našej okolitej cíferskej krajiny, stupeň jej ekologic(pokračovanie na str. 25)
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kej stability a zadefinuje kroky na zlepšenie tohto stavu.
Ako dobrý záhradník alebo farmár si pozorne rozvrhne, aké plodiny kde bude pestovať, aby jeho záhony a plodiny prosperovali, tak
sa rozumná obec pozerá do svojho katastra a rozmýšľa nad jeho
stabilným, odolným usporiadaním, aby znížila negatívne následky
udalostí, ako sú povodne, sucho, veterná erózia, lokálne vyhynutie
zveri, nedostatok opeľovačov a podobne. Preto je dobré naplánovať a doviesť do praxe ÚSES. Základ tohto systému predstavujú
biocentrá (centrá pre život rastlín a živočíchov), biokoridory (trasy
pre presuny živočíchov) a interakčné prvky (dôležité prvky v krajine, ktoré poskytujú určité funkcie – napájadlá, skupinky stromov
a podobne). Podstatou zabezpečenia ekologickej stability krajiny je
ekologická sieť biocentier (plošných prvkov) navzájom poprepájaných biokoridormi (líniovými prvkami). Čím je táto sieť hustejšia (či
na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni), tým stabilnejšie
prostredie vytvára. Môžeme si ju predstaviť aj ako záchrannú sieť
pre život.
Preložme si to do zrozumiteľnej reči. Biocentrum je spravidla
územie (ekosystém), ktoré vytvára podmienky na rozmnožovanie,
úkryt a výživu živých organizmov a umožňuje prirodzený vývoj ich
spoločenstiev. Funguje ako miesto v krajine, ktoré má vyššie zastúpenie prirodzených živých prvkov prírody, ktoré sa odtiaľ môžu
šíriť do okolitej krajiny. Významným biocentrom najbližšie k našej
obci je napríklad pohorie Malých Karpát alebo chránené vtáčie
územie v Páci. Biokoridor je spravidla skupinou prírodných území
(ekosystémov), ktoré spájajú biocentrá, a umožňuje migráciu jednotlivých druhov medzi nimi a tým napríklad výmenu genetického
materiálu jednotlivých druhov, čo je dôležité na zachovanie zdravých populácií. Biokoridorom v našom prostredí je napríklad tok
Ronavy a Gidry so svojimi brehovými porastmi, lesíkmi, rybníkmi.
Obe riečky spájajú biocentrum Malé Karpaty s ďalšími prvkami
okolitej krajiny. Prírodné územia, ktoré nadväzujú na biocentrá
a biokoridory a sú schopné zabezpečiť alebo posilniť priaznivé
pôsobenie na okolitú krajinu, sa v ÚSES nazývajú interakčný prvok.
Interakčným prvkom v našom cíferskom ponímaní môže byť vodná
plocha (napríklad cíferský rybník), aleja (napríklad orechová aleja
popri starej ceste do Jarnej), stromoradie, skupina drevín v krajine,
remízok, trvalo zatrávnená plocha, kus lesíka (napríklad tzv. Jágerňa za Hájom). Práve hustota interakčných prvkov je pre ekologickú
stabilitu krajiny na miestnej úrovni najdôležitejšia.
Načo je potrebná dokumentácia ÚSES?
Človek so svojimi aktivitami, ktoré v krajine vyvíja, často pôsobí
ako stresový faktor. Ak sa niektoré aktivity neusmerňujú a stresových faktorov pribúda, znižuje sa ekologická stabilita krajiny, čiže
schopnosť krajiny ustáť tento stres. Dalo by sa povedať, že je to

Príklad z Francúzska – agrolesníctvo. Podporuje biodiverzitu v krajine, vytvára
dočasné biokoridory, chráni pôdu pred eróziou a nadmerným vysúšaním. Výsadba stromov je v tomto prípade uložená investícia, ktorá sa neskôr niekoľkonásobne zhodnotí. Zdroj: www.ozzelen.sk.

miera krajiny, koľko toho zo strany človeka a jeho aktivít unesie
bez toho, aby ju to začalo ničiť. Málokde na Slovensku (možno
s výnimkou niektorých národných parkov) nájdeme panenskú
prírodu, ktorá by netrpela činnosťou človeka. Vždy sa pohybujeme
v krajine, ktorá už trpí istým stupňom poškodenia a nestability. Narušená rovnováha v krajine sa prejavuje napríklad úbytkom druhov
a degradáciou populácií, nízkou rozmanitosťou života (nízkou biodiverzitou), úbytkom pôvodných a šírením inváznych druhov, ktoré
sa snažia vyplniť prázdne miesta v ekosystéme, aké zostali po
zničených pôvodných druhoch. Poškodenú krajinu charakterizuje
aj nedostatok vegetačného krytu s následnou veternou a vodnou
eróziou, nedostatkom vody v prostredí, neschopnosťou krajiny
vodu zadržať a následne pozvoľna uvoľňovať atď. Často si človek
až neskoro všimne, že poškodením okolitej krajiny vlastne škodí
sám sebe a dôsledky poškodení znáša na svojom zdraví a majetku. Vypracovaním dokumentácie MÚSES pre Cífer zistíme stupeň
nestability okolitej krajiny, jej hlavné príčiny a dôsledky a navrhnú sa primerané opatrenia. Výstupom celého procesu bude plán
konkrétnych krokov na dlhšie časové obdobie, ktorý tento stav
posunie k lepšiemu. Na konci procesu bude prostredie, v ktorom
sa nám bude lepšie žiť a ktoré bude odolnejšie voči čoraz častejším
výkyvom v počasí a kvalite životného prostredia. 
Mgr. Rastislav Rybanič, Ing. arch. Katarína Bacigálová

Okienko pre záhradkárov
Po daždivom máji bude hlavnou náplňou práce ošetrovanie porastov, intenzívny boj proti burine a prihnojenie väčšiny druhov rastlín.
Kyprením pôdy sa odburiňuje a prevzdušňuje pôda, ruší prisušená pôda , upravuje pôdna štruktúra a šetrí voda v pôde. Na
menších pozemkoch sa na kyprenie a okopávanie používa motyka.
Buriny najviac ohrozujú priame výsevy zeleniny. Kým osivo zeleniny vyklíči a porast vzíde, buriny už mohutne rastú. Keby sme ich
výskyt v tomto čase neregulovali, potlačili by rast zeleniny. Buriny
odčerpávajú kultúrnej rastline vodu a živiny, môžu byť zdrojmi
a hostiteľmi chorôb a škodcov. Spravidla sťažujú aj iné ošetrovacie
a zberové práce. Súčasne robíme aj hnojenie, niektoré druhy plodín
vyžadujú hnojenie organickými hnojivami, niektoré ho nevyžadujú
a iné neznášajú maštaľný hnoj. Priemyselnými hnojivami doplníme
chýbajúce živiny, najlepšie podľa nárokov zeleniny.
Dusík je rozhodujúcim prvkom pre rast, úrodu a kvalitu dopestovanej produkcie. Nie náhodou sa mu hovorí , že je motorom vo
výžive rastlín.
Nedostatok dusíka sa prejavuje poklesom tvorby chlorofylu. Príznaky nedostatku dusíka sa prejavujú celkovo slabším rastom , listy

Foto: zdroj Imternet
(pokračovanie na str. 26)
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sú úzke , svetlozelené niekedy žltohnedé. Pri hlúbovinách sa nedostatok dusíka prejavuje sivozeleným sfarbením listov. Pri nadbytku
dusíka rastliny produkujú relatívne viac vegetatívnej hmoty. Listy
sú tmavozelené , veľké a robustné. Dozrievanie nastupuje neskôr,
plody sú menej výrazne sfarbené. Rastliny majú nižší obsah vitamínu C, vyšší obsah dusičnanov a znižuje sa často aj kvalita bielkovín.
Koho by nepotešil pohľad do záhrady , kde v nakrátko skosenom
trávniku vyniká ostrov plný krásnych kvetov?
Sen však môže byť realitou, treba popremýšľať, skombinovať
vhodné rastliny, farebné kvety a pustiť sa do práce. A čerešničkou
na torte je, keď nám tento kútik krásy kvitne počas celého obdobia
vegetácie. Ideálna kombinácia je mať kvety z každého ročného obdobia. Jedny kvety odkvitajú, ďalšie prichádzajú do puku. Popri rôznych
kvetoch by takýto kútik mal obsahovať aj vždyzelené kríky. Sú veľmi
dôležité, pretože tvoria zelenú hmotu záhona, a to dokonca aj v zi-

me, a vytvárajú elegantné pozadie pre kvitnúce cibuľoviny a trvalky.
Dominantou kútika môžu byť okrasné trávy a paprade.
Invázia slimákov a slizniakov. Zaručených návodov na obranu proti
nim je neúrekom. Jedni, tí mierumilovnejší, ich zbierajú a odnášajú na
odľahlé miesta, iní surovo sekajú, režú, solia alebo polievajú vriacou
vodou. Radou je aj vysypávať okolie hriadok pozostatkami z pahreby. Ak nájdete v záhrade slimáka s búdkou, potešte sa. Možno síce
obžerie aj niečo užitočné, ale predovšetkým pomôže v boji proti slizniakom. Tie narobia v záhrade oveľa väčšie škody, ale búdkový slimák
požiera ich vajíčka, čo poriadne uľahčí prácu proti tomuto škodcovi.
Intenzívna vôňa levandule, cesnaku ,cibule, pažítky, petržlenu slizniakom veľkú radosť nerobí . Nechutí im ani pivonka, kosatec, šalvia,
tymian, rozmarín , kôpor a iné okrasné či aromatické byliny. Vymenované rastliny slizniakov plne odpudzujú. Ich zasadením sa zbavíme
nevítaných návštevníkov a pritom si obohatíme záhradku.  MO SZZ

Hokejové šialenstvo po „gocnocky“
Pred dvoma rokmi sme za ním vycestovali do Popradu, ale do Košíc to tento rok nevyšlo. Čo z toho vyplýva? Musíme si
vytvoriť vlastnú „Fehy“ fanzónu a prežiť v nej hokejové šialenstvo.
Myšlienka vytvorenia vlastnej fanzóny sa zrodila ešte pred Dňom
Zeme. V tento pekný slnečný deň okrem klasických úprav okolia
dediny bolo na pláne vymaľovať stenu nabielo a využívať ju na premietanie zápasov. Pre zručné ruky majstrov Petra Glasu a Milana
Dršku to nebol žiaden problém, a tak sme mohli odškrtnúť prvý
bod na ceste k vytvoreniu fanzóny. Ten druhý vyriešil dokonca
Stanislav Glasa ml., ujo samotného Martina Fehérváryho, ktorý
sa postaral o montáž poličky na projektor. Projektor bol spolu
s ostatnou TV technikou zapojený vďaka Richardovi Krajčovičovi
a samotné ozvučenie miestnosti doklepol Adam Glasa. Každá partia
,,robošov“ má aj svojho vedúceho. V tomto prípade sa tejto funkcie
zhostil Jozef Krajčovič, ktorý okrem častých ústnych dotazov aj nalial po deci. Fanzóna je hotová a pripravená na domáci šampionát.
V piatok 10.5.2019 sa dvere fanzóny otvorili tesne pred ôsmou
hodinou. Krátko na to prichádzali verní fanúšikovia so zásobami
piva, vína, čipsov a chytali si tie najlepšie miesta. Vyše 30 ľudí videlo
krásny hokej a hlavne víťazstvo našich hráčov nad reprezentantmi
USA 4 : 1, vstup na MS ako HROM! Je teda samozrejmé, že po takomto zápase sa nikomu domov ísť nechcelo. Scenár z toho večera,
ako nám voľby do Európskeho parlamentu v sobotu 25.5.2019 prekazia sledovanie nášho semifinálového zápasu, vystriedal ten lepší,
a to nedeľná grilovačka prasiatka počas nášho finálového zápasu.
Bohužiaľ, vtedy sme trošku predbiehali.
Nasledujúce tri zápasy naši chlapci prehrali postupne s Fínskom 2
: 4, s Kanadou 5 : 6 a nakoniec s Nemeckom 2 : 3, avšak vo všetkých
stretnutiach sme boli svedkami skvelého hokeja z našej strany.
Atmosféra na týchto zápasoch bola rovnako ako počas prvého
s USA fantastická. Starali sa o ňu tí najvernejší a najpohostinnejší
ľudia z Jarnej. Lietajúce stoličky či údery do stolov sa po zápasoch
s Kanadou a Nemeckom dajú pochopiť. Aj tu bolo cítiť to prepoje-

nie emócii ľudí vo fanzóne s našimi hokejistami priamo na ľade,
špeciálne s Maťom.
Po víťazstvách s Francúzskom 6 : 3 a Veľkou Britániou 7 :1 sme
ešte verili v nemeckú pomoc, avšak keď už ani tá neprišla, vedeli
sme, že lepšie než 5. miesto v skupine nezískame. Zápas s reprezentantmi krajiny galského kohúta bol prvým, ktorý sa odohrával
v inom čase ako predošlé štyri. Neskoré príchody poctivo pracujúcich ľudí boli preto namieste. Maťovu asistenciu pri góle Sukeľa na
2 : 0 stihol každý a na jeho historicky prvý bod na MS sme si mohli
pripiť vo veľkom. V zápase s Dánskom, ktorý sme vyhrali 2 : 1 po
samostatných nájazdoch, už síce o nič nešlo, ale víťazstvo spojené
s peknými nájazdmi a rozlúčkou Laca Nagya bolo príjemnou bodkou za sedem hlučných a zábavných fanzónových dní.
Gocnogania ukázali, že sa vedia pre hokej spoločne zapáliť. Veríme, že o rok budeme znova svedkami šampionátu, na ktorom Maťo
nebude chýbať a my aspoň takýmto spôsobom budeme fandiť
jemu a celému tímu! 
Text a foto: Richard Krajčovič

Hádzaná TJ Sokol Cífer – Nadstavbová časť
mužov v boji o 7. - 10. miesto v tabuľke 1. ligy SR
Predposledné miesto v základnej časti nedávalo veľké nádeje,
že by sa družstvo dostalo na lepšie umiestnenie. Do toho prišla
zlá správa, že sa v zime zranil brankár Doboš. Nakoniec sa ukázalo, že druhý brankár sa nemôže z pracovných dôvodov zúčastňovať na majstrovských stretnutiach. V dôsledku toho polovicu
stretnutí nadstavbovej časti sme odohrali tak, že post brankára
zastávali hráči (dvakrát Popluhár a raz B. Medový). Na počudovanie všetky tieto stretnutia sme vyhrali. Treba povedať, že veľkým prínosom pre družstvo sú bratia Jankovičovci a dorastenci,
ktorí dopĺňajú zostavu mužov. Napriek tomu, že nie je oficiálna
tabuľka (problémy so systémom) dá sa predpokladať, že skon-

čia na 8. mieste. Definitívne umiestnenie uvedieme v budúcom
čísle.
Výsledky nadstavby:
Cífer – Kolárovo 39 : 36 /20 : 17/
Góly: Medový 1, Šramel 9, Ma Jankovič 13, Govedarica 1, Jablončík
1, Jankovič Mi. 11, Baran 3
Cífer – BHA 30 : 24 /15 : 14/
Góly: Minárik 3, Šramel 9, Jankovič Ma 8, Govedarica 3, Jankovič Mi
4, Šurin 2, Baran 1
(pokračovanie na str. 27)
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Cífer – Vajnory 32:30 /20:12/
Góly: Lovás 1, Šurin 2, Minárik 1, Šramel 3, Jankovič Mi. 6, Baran 2,
Hajko 6, Rakús 4, Jankovič Ma 7
Cífer – BHA 31 : 31 /18 : 17/
Góly: Lovás 3, Popluhár 3, Govedarica 1, Jankovič Mi 6, Šurin 6,
Baran 1, Šramel 5, Jankovič Ma. 5, Gašperík 1
Kolárovo – Cífer 27 : 36 /11 : 12/
Góly: Lovás 2, Popluhár 1, Gašperík 1, Šramel 18, Jankovič Ma. 7,
Jankovič Mi. 3, Šurin 1, Baran 3
Vajnory – Cífer 28 : 25 /17 : 13/
Góly: Popluhár 2, Kobela 2, Petrík 1, Ujházi 2, Šramel 8, Jankovič
Ma. 8, Čuperka 2

Úspešné hádzanárske
nádeje – prípravkári
v turnajoch
Tretie kolo Tipos Minihandball ligy 10. 4. 2019 v Modre
TJ Sokol Cífer v spolupráci so ZŠ Cífer postavil do tohto kola
2 družstvá chlapcov. Súťaž (1. – 2. ročník) v základnej skupine
suverénne ovládlo naše družstvo a postúpilo do finále. Finálovým
súperom sa mu stalo domáce družstvo z Modry, ktoré porazilo výsledkom 9 : 0 a stalo sa víťazom turnaja.
Najlepšími strelcami družstva boli Tobiáš Habiňák (17) a Kristián
Holič (7).
Druhé družstvo v súťaži (3. - 4. ročník) v základnej skupine dosiahlo 3 víťazstvá, 1 remízu a jednu prehru, čo ho posunulo vo finálovej časti do boja o 3. miesto. Súperom im bolo domáce družstvo
Modra A. Vyrovnaný začiatok stretnutia prerušil strelecký koncert
bratov Klinkovcov, keď Michal strelil 7 a Matúš 5. Víťazstvo 16 : 7
družstvu prinieslo 3. miesto.
Takže v 3. kole Tipos Minihandball ligy naše hádzanárske nádeje
dosiahli krásne výsledky: v kategórii 1. – 2. ročník 1. miesto a v kategórii 3. – 4. ročník 3. miesto.

12. ročník Playminihandball Stupava 2019 17. – 19.5.2019
Na prestížnom medzinárodnom turnaji, v ktorom súťažili deti
vo veku 6 – 11 rokov, sa zúčastnilo 85 družstiev z Českej republiky, Slovenska a Chorvátska. Spolu to bolo 800 chlapcov a dievčat.
Zvládnutie takéhoto množstva účastníkov si vyžaduje z našej strany obdiv a vďaku pre organizátorov zo Stupavy.
Naša TJ do turnaja postavila v kategórii 3. – 4. ročník družstvo
dievčat a chlapcov. Družstvo dievčat v konkurencii 20 družstiev
odohralo 11 stretnutí a zaznamenalo 5 víťazstiev, 1 remízu a 5
prehier. Tieto výsledky mu zabezpečili 8. miesto, čo tréner dievčat
považuje za úspech. Zvlášť treba vyzdvihnúť výkon Natálie Krutej,
ktorá sa stala najlepšou strelkyňou turnaja – strelila 71 gólov.
(pokračovanie na str. 28)

Družstvo dorastu
Ako družstvo mužov, tak aj dorast prišiel o brankára pre zranenie
a o kľúčového hráča Glasu, ktorý si zlomil prst. Teda v polovici
súťaže musíme hrať na poste brankára so žiackym brankárom
alebo hráčom z poľa. Napriek tomu sa stále bojuje o 2. miesto
v súťaži. Definitívnu tabuľku s výsledkami uvedieme v budúcom
čísle novín.
Družstvo mladších a starších žiakov. Nie je ukončená súťaž,
preto výsledky i postavenie v tabuľke uvedieme v budúcom čísle
novín.
Družstvo ml. žiačok. Víťaz Trnavského kraja, keď v celej súťaži okúsil
iba 1 prehru, a to v domácom prostredí so Sportou Hlohovec. 
TJ Sokol Cífer

Šachové správy
V medisúťažnom období sa cíferskí šachisti zúčastňujú
na turnajoch jednotlivcov.
Sviatok práce oslávili cíferskí šachisti (Šarmír, Vlkovič, Horňák a Kavuljak) turnajom v Šaštíne. Najlepšie sa darilo Šarmírovi, so ziskom 6
bodov skončil na 7. až 11. mieste (hráči mali rovnaký počet bodov).
Foto: AG

Memoriál Richarda Rétiho sa už tradične hráva v druhú májovú sobotu v neďalekom Pezinku. Pezinský rodák Richard Réti
patril pred prvou svetovou vojnou a tesne po nej k najsilnejším
svetovým veľmajstrom. Prípravy na zápas o titul majstra sveta
prerušilo jeho nečakané úmrtie. V turnaji v tvrdej konkurencii
sa najlepšie umiestnil Šarmír na 22. mieste medzi 66 účastníkmi
zo 6 krajín. Získal 5 bodov z 9 partií. Vagovský, Kavuljak a Horňák
získali zhodne po 4 body a obsadili 36., 37. a 45. miesto. Vlkovič s 3
bodmi obsadil 54. miesto. Zvíťazil český veľmajster Plát.
Dňa 18. mája 2019 sa v Topoľčanoch hrali majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu. Turnaj za účasti 83 hráčov zo 6 krajín
absolvovali aj traja cíferskí šachisti. Šarmír s 8,5 bodmi z 15 partií
obsadil 25. miesto, Horňák 72. miesto a Kavuljak 82. miesto. Zvíťazil úradujúci majster sveta do 18 rokov Viktor Gažík z Prievidze
pred GM Maníkom, FM Haringom. V ten istý deň sa v Trakoviciach
hrala mládežnícka GPX. Filip Zelenský a Michal Stanko získali zhodne po 4 body zo 7 a skončili 20. a 22. spomedzi 62 účastníkov.
V sprievodnom B-turnaji sa z Cíferčanov najlepšie darilo M. Štefíkovi. Získal 3,5 boda a obsadil 15. miesto z 28 účastníkov. Ivan
Zelenský skončil s 3 bodmi na 19. a Peter Stanko s 2,5 bodmi na
23. mieste. 
Miloš Šarmír
predseda šachového klubu Cífer
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V kategórii chlapcov súťažilo 29 družstiev. Odohrali 8 stretnutí.
Kým v základnej skupine zaznamenali 3 víťazstvá a 3 prehry, v nadstavbovej časti obe stretnutia prehrali a umiestnili sa na 16. mieste
(minulý rok na 24. mieste).
Tréner chlapcov konštatuje progres, zvlášť keď tieto stretnutia
mali výbornú úroveň a boli mimoriadne vyrovnané. Na ukážku uvedieme iba stretnutia o umiestnenie Cífer – ŠKP Bratislava 8 : 11,
Cífer – Havlíčkov Brod 15 : 18.
Strelci: Michal Klinko 38, Matúš Klinko 15, Roderik Veverka 12,
Lukáš Habiňák 6, Juraj Ferenčík 2, Tobiáš Habiňák 1.
Touto cestou tréneri družstiev p. Mgr. Peter Baron a p. Juraj
Šramel ďakujú obetavým rodičom, ktorí deti dopravovali, finančne
podporili, ale i statočne povzbudzovali.
TJ Sokol Cífer ďakuje OcÚ za finančnú podporu, ktorá našim družstvám umožňuje zúčastňovať sa na prestížnych turnajoch a získavať cenné skúsenosti. 
Text a foto: Mgr. Peter Baron

ŠK Cífer 1929: Žiaci

Veľká príležitosť na výnimočnú sezónu
Na jarnú časť sezóny sme začali prípravu už v januári, keď sme
pracovali na rozvoji fyzickej sily. Príprava prebiehala v novej telocvični, za čo sme vďační, že sme nemuseli byť vonku v mínusových
teplotách. Tie sme pocítili až na sústredení na Skalke, kde ručička
teplomera skúšala našu mentálnu odolnosť. Jedinou škvrnou na
inak výbornej akcii bolo zranenie jedného z našich kľúčových
hráčov Michala Ondrušku, ktorý si pri nešťastnom páde zlomil zápästie. Vtedy sme si ešte úplne neuvedomovali, aký značný vplyv
to bude mať na výkon mužstva, pretože prípravné zápasy sme
dokázali všetky vyhrať. Z toho dôvodu sme išli pozitívne naladení
na majstrovskú časť. Avšak úvodné zápasy nám nevychádzali, tak
ako by sme si predstavovali, a prehrali sme so Zvončínom a potom
nasledovali tri remízy so Zelenčom, Bučanmi a Zavarom. Pri týchto zápasoch nám chýbali štyria až piati hráči zo základnej zostavy,
ktorí ochoreli, takže priestor dostali chalani z prípravky. V týchto
zápasoch sme síce boli lepší a pomerne rýchlo sme aj vyhrávali,
ale nezvládali sme koncovky zápasov, kde nám dochádzali sily.
Nasledujúci dvojzápas s Krakovanmi a Modrankou bol rozhodujúci v našej snahe o konečné umiestnenie. Dokázali sme chalanov
potrebne namotivovať a ťažký zápas s Krakovanmi sme vyhrali.
Spokojnosť bola nielen s výhrou, ale aj predvedenou hrou. Preto
sme do Modranky cestovali s potrebným sebavedomím zabojovať
o titul. Do zápasu sme vstúpili výborne a polčas sme vyhrali 2 :

1. Nakoniec sme však naše víťazstvo neudržali a dostali sme gól
v záverečnej minúte. Napriek skvelému výkonu nás táto smolná
remíza odsunula na druhé miesto a boli sme nútení čakať na
ďalšie zaváhanie Modranky. To však už neprišlo a nakoniec sme
skončili na druhom mieste, keď sme v ostatných siedmich zápasoch zaznamenali päť výhier a dve prehry. Pozitívom bol fakt, že
sme dali možnosť chalanom z prípravky nazbierať skúsenosti zo
žiackych zápasov. Tie by im mali neskôr pomôcť zvládnuť prechod
do žiackej kategórie, ktorý je pre mnohých prípravkárov náročný. V sezóne 2018/2019 sme získali 57 bodov z 26 zápasov za 17
výhier, 6 remíz a 3 prehry. Na základe dosiahnutých výsledkov ju
musíme hodnotiť pozitívne, ale bola tu veľká príležitosť spraviť
z nej výnimočnú sezónu, lebo hráči s ročníkom narodenia 2004 sú
veľmi silní.
Ide o zatiaľ moju poslednú sezónnu v pozícií trénera, tak o to srdečnejšie by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali
v priebehu celej sezóny. Milošovi a Tomášovi za to, že sme to spolu
ťahali dva roky. Rovnako chcem poďakovať rodičom za spoluprácu,
Gabike za super sústredenie, Romanovi za pomoc pri financiách, Romanovi H. za skvelú spoluprácu, Tomášovi za financie na maličkosti
pre chalanov, Peťovi za vždy pripravené ihriská i kabíny a vedeniu
za podmienky, akých sa nám tu dostalo. Ďakujemei. 
Vaši tréneri

Prípravka ŠK Cífer 1929 – zhrnutie sezóny 2018/2019
Mužstvo prípravky ŠK Cífer hráva súťaž: U-13-sk.A-ObFZ TT. Táto
skupina je z môjho pohľadu v Trnavskom kraji najkvalitnejšia. Hrá
v nej 12 mužstiev a naši chlapci v nej bojujú o popredné priečky.
Z 21 zápasov nazbierali 49 bodov zo skóre 138 : 22. Na jeseň sme
skončili na piatom mieste, čo nebol z našej strany ideálny výsledok. V zimnej príprave chlapci trénovali v novej športovej hale,
ktorá nám ponúkla skvelé podmienky. V nej sme organizovali
i cíferskú zimnú ligu, v ktorej súťažilo 5 mužstiev a skončili sme
na peknom druhom mieste. Sezónu sme ukončili zimným sústredením na Skalke.
Začiatkom jari sme odohrali 3 prípravné zápasy a v jarnej časti
súťaže sa chlapci predviedli dobrou hrou a hlavne kolektívnym
výkonom, čo sa ukázalo aj vo výsledkoch. Z 10 zápasov sme 2 remizovali a 8 vyhrali. Nášmu najlepšiemu strelcovi Adamovi N. s tridsiatimi piatimi gólmi patrí v súťaži druhé miesto.
Chcem sa poďakovať chlapcom za predvedené výkony, a to
hlavne tým, ktorí pri mužstve ostali až do konca sezóny. Dúfam, že
vzťah k futbalu zo strany chlapcov zostane bezo zmeny a naďalej
sa mu budú aktívne venovať. Vďaka patrí špeciálne Tomášovi G.,
ktorý sa s nadšením ujal asistencie trénera prípravky, ďalej futba-

Foto: ACH

lovému klubu ŠK Cífer, obecnému úradu a rodičom, ktorí pomáhajú
pri organizovaní zápasov a všetkého, čo s tým súvisí. 
Roman Hippík
tréner prípravky
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ŠK Cífer 1929 – kolísavé výkony počas sezóny
Muži ŠK Cífer pokračovali
v trende bojovných, ale nevíťazných zápasov aj v apríli. Najprv podľahli na domácej pôde
Drahovciam, potom odohrali
viac ako vyrovnaný zápas v Zavare, kde sa zranil hrajúci tréner
Adrián Paštiak, a na domácej
pôde podľahli dobre hrajúcim
Krakovanom. Druhá jarná výhra prišla na Veľkú noc na pôde
zachraňujúcich sa Dechtíc, ale
nasledovala domáca prehra po
odovzdanom výkone proti Majcichovu. Nasledovali tri víťazné
zápasy v Pavliciach, doma
s Červeníkom a v Križovanoch, Zľava horný rad: Adam Krutý, Sebastián Lehocký, Patrik Kupkovič, Tomáš Tibenský, Adrián Paštiak, Tomáš Grosman,
ktoré mužstvo katapultovali Patrik Ondra, Tibor Čambál, ? Gašparovič (kameraman)
z pásma zostupu na priebež- Zľava dolny rad: Matúš Domorák, Simon Drinko, Jozef Leffler, Stanislav Kročka, Róbert Orlický, Jozef Magdolen,
né 6. miesto. Turbulentná jar Oleksandr Pakhomov, Marcel Fulier, Patrik Roman Leží: Ján Meszároš
pokračovala domácou prehrou
proti ambicióznym Piešťanom a vysokou prehrou v oklieštenej rarita. Preto je hlavnou úlohou výboru ŠK počas letnej prestávky
zostave na ihrisku zachraňujúcich sa Siladíc. V poslednom kole vyriešiť brankársky post, omladiť a posilniť káder mužstva. 
nastúpia muži na domácej pôde proti Leopoldovu.
Výsledky ŠK Cífer muži:
Pavlice – Cífer
0:2
Z výsledkov vyplýva, že mužstvo počas sezóny podávalo kolísavé Cífer – Drahovce
1:2
Cífer – Červeník
5:1
výkony, čo bolo zapríčinené neustálymi zmenami zostavy, spôsobe- Zavar – Cífer
2:1
Križovany - Cífer
1:2
nými zraneniami a pracovnými povinnosťami hráčov. Dôležitú úlohu Cífer – Krakovany
2:3
Cífer – Piešťany
2:6
pri výsledkoch zohral aj fakt, že na brankárskom poste sa počas se- Dechtice – Cífer
1:4
Siladice - Cífer
5:1
zóny vystriedalo neuveriteľných 9 brankárov, čo je nielen cíferská Cífer – Majcichov
0:1
Text a foto: Výbor ŠK

Odvážlivci z Cífera na Spartan Race 2019
Občania Cífera bodujú aj v iných športoch a športových disciplínach, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom cíferskej športovej obce.
Málokto asi vie, že 4. mája 2019
bolo 16 Cíferčanov v Pezinku na
náročnej súťaži vo vytrvalosti
a prekonávaní prekážok. Čakala
ich trasa viac ako 5 kilometrov
a minimálne 20 prekážok, čo
predstavovalo stráviť na trase
40 minút až dve hodiny. Táto
súťaž, ktorá sa zrodila v drsných
podmienkach štátu Vermont
v USA, má veľmi prísne pravidlá, ktoré vyžadujú férovosť,
samostatnosť, odkázanosť na
vlastné sily, rešpekt rozhodcov
aj pretekárov, ochranu čistoty
životného prostredia (za odhodenie akýchkoľvek odpadkov
na trase hrozí diskvalifikácia).
Náročné prekážky – napríklad
beh s kamennou guľou, vrecom,
plnenie, vyťahovanie či prenášanie a presýpanie vedier štrku do
odmerných valcov – si vyžadujú
popri presune v prírode za každého počasia viac než len kondičku
bežného športovca. Kódex Sparťana nepustí – je to prekonávanie
samého seba.
Zaujímavé je, že spomedzi 16 cíferských účastníkov tohtoročného Spartana v Pezinku boli zostavené aj dve družstvá – Gaštany
a Holuby, pričom prvé družstvo tvorili otec a synovia Gaštanovci
(Peter, Denis a Martin). Svojím zdolaním pezinskej trasy sa pochvá-

lili aj na svojom FB statuse – a zároveň vrelo pozývali ďalších odvážlivcov na prekonávanie svojich hraníc.
Takže ak sa v našej obci nájdu ďalší odvážlivci, spokojne nech sa
spoja s niekým z tohtoročnej zostavy Spartana v Cíferi. Už teraz sa
na vás tešia! 
Mária Kohutiarová
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folklórne popoludnie
Sobota 20. 7. 2019 o 15.00 h
Dom kultúry v Cíferi
Program
ˇ
Detský folklórny súbor Trnavcek
(Trnava)

Folklórny súbor Oravan
(Nižná na Orave)

Folklórny súbor
Rovnan
ˇ
´ Rovné)
(Velké

Folklórny súbor
Krivánˇ (Turiec)
Folklórna
skupina Cífer

Zábava

pred domom kultúry
so živou hudbou
o 18.00 h

Sprievodné
atrakcie
remeselný trh
detské remeselné
ˇ
dielnicky
ˇ
obcerstvenie

Pozývame Vás na koncert kapely
Horkýže Slíže, ktorý sa uskutoční
dňa 14. 9. 2019 na kúpalisku Cífer-Pác
Predskokani: Fidlicanti z Orešian
Predaj vstupeniek od 1. júla 2019
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ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.ro.
Kaplnská ulica 1099/17, 919 43 Cífer
web: www.zamg.sk
tel.: 0903 421 850
tel.: 033/55 99 403
Rezanie laserom:
-oceľ 20 mm
-nerez 15mm
-hliník 8 mm
tel:0903/202 402
tel:0903/202 403

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

ČSMP ŠMAL:
-dodávateľ PHM OMV
-dodávateľ LPG Tomegas
-autopríslušenstvo a doplnky
-plynové �aše
tel:0911/882 822
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Letná sezóna 2019 je už otvorená

Je ti teplo?

Obleč plavky a príď sa schladiť na kúpalisko!

Je otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h
Tešíme sa na Vaše navštevy
počas letných mesiacov
v krásnej prírode areálu kúpaliska Pác

90
POZVÁNKA

Výbor ŠK Cífer 1929 pozýva
všetkých fanúšikov futbalu
na oslavy 90. výročia
organizovaného futbalu v Cíferi,
ktoré sa uskutočnia dňa 31. 8. 2019
na futbalovom štadióne v Cíferi

1929 – 2019
90 rokov futbalu
v Cíferi
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