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mesačník Cíferpress, ktorý dlhé roky pravidelne informoval o všetkom dianí v obci, vyšiel poslednýkrát v decembri minulého roku.
Cíferpress sa rokmi udomácnil v Cíferi do takej miery, že sa stal neodmysliteľnou súčasťou našich domácností. Keď prestal vychádzať
a na obzore sa neobjavil žiaden nasledovník, obec sa rozhodla, že
bude vydávať časopis pod svojou hlavičkou. Do takej veľkej obce,
akou je Cífer, totiž určite patrí periodikum, ktoré prináša podstatné informácie a dotvára kultúrno-spoločenskú atmosféru. Samozrejme bude sa odlišovať od svojho predchodcu – bude vychádzať
raz za dva mesiace, bude mať väčší počet strán, nový názov,
štruktúru a grafiku a vzhľadom na väčšie priestorové možnosti sa
bude snažiť niektoré témy rozoberať viac do hĺbky. Zameranie však
zostáva rovnaké, jeho cieľom bude informovať o dianí v našej obci,
o jej histórii, kultúre a spoločenskom živote. Pôjde o obecný časopis, ktorý chce byť otvorený celej obci. Preto sme oslovili všetky
formálne aj neformálne združenia, školy a športové kluby, aby sa
v ňom prezentovali a prostredníctvom neho informovali cíferskú
verejnosť. Toto pozvanie platí aj pre vás, milí čitatelia, všetky zaujímavé podnety a myšlienky z vašej strany sú vítané, môžete nám
kedykoľvek napísať.
Na záver mi zostáva len poďakovať pánovi Mariánovi Pavlíkovi za
dvadsaťšesť rokov poctivej novinárskej práce v našej obci. Cíferpress sa nezmazateľne zapísal do dejín Cífera ako prvé pravidelne
vydávané noviny a zároveň zaradil našu obec medzi jednu z mála
obcí na Slovensku s vlastným mesačníkom. Zároveň prajem novým
Cíferským novinám dlhý život a veľa spokojných čitateľov.
Maroš Sagan,
starosta obce

Rozhovor o Cíferpresse
s pánom Pavlíkom
 Pán Pavlík, verejnosť už zaregistrovala, že ste
ukončili vydávanie známeho mesačníka Cíferpress.
Samozrejme, že ľuďom je to ľúto, lebo Cíferpress sa za
tie roky stal pevnou súčasťou ich domácností. Čo vás
viedlo k rozhodnutiu nepokračovať?
Nerozhodoval som sa zo dňa na deň, ale systematicky som sa na
to pripravoval. Už koncom roku 2016 som mal zafixované v pamäti,
že ešte vydám dvanásť čísiel, zruším živnosť a obľúbený mesačník
končí. Toto som avizoval a naznačoval aj vedeniu obce. Nieže by som
už nemal čo ponúknuť Cíferčanom v ďalších číslach, ale odísť zo scény
v pravý čas je naozaj veľké umenie... Pokúsil som sa o to aj ja. Zároveň
Foto: Martin Straka
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uvoľňujem mediálny priestor ďalším mladým, ambicióznym tvorcom,
pokračovateľom, pre prácu ktorých som položil pevné základy, pretože za vyše štvrťstoročie sa Cíferpress vyprofiloval na kvalitné periodikum, stal sa moderným informátorom všestranného zamerania. Zmena sa žiada, nielen pri výmene funkcionárov, ale aj vydávaní periodík, či
už ide o tie miestne, regionálne alebo s celoslovenskou pôsobnosťou.
 Ak sa niečomu venujete viac ako 25 rokov, každý jeden mesiac s matematickou presnosťou dodržiavate termíny, každý
jeden deň vrátane víkendov pracujete na svojich novinách,
nechýba vám niečo v živote po ukončení ich vydávania? Nie sú
vaše dni zrazu prázdne?
Najväčšia chyba, ktorej by som sa v súčasnosti dopustil, by bola
nečinnosť z mojej strany, aj keď nevylučujem, že plyn treba ubrať
a pracovné nasadenie v mojom veku zvoľniť. Ak mi to zdravie dovolí
a nájdu sa dostupné finančné prostriedky, vynasnažím sa v najbližšom období obohatiť publikáciami najmä bohaté cíferské športové
dejiny. V tomto roku oslavuje sedemdesiatiny cíferská hádzaná
a o rok má zasa deväťdesiatiny náš futbal... Tieto jubileá si zaslúžia
knižné spracovanie.
 Bez zveličovania možno povedať, že patríte medzi najväčších
znalcov súčasného Cífera, a to aj napriek tomu, že priamo v obci
nebývate. Váš archív obsahuje nepreberné množstvo informácií
o našej obci a jej obyvateľoch. Čo by ste v skratke povedali o Cíferi a Cíferčanoch?
Traduje sa, že domorodí obyvatelia najväčšej obce v kraji, myslím
tým najstaršie žijúce generácie Cíferčanov, a sčasti aj stredné,
sú zvláštne špeciálne kasty. Charakteristické najmä tým, že neradi medzi seba púšťajú prisťahovalcov, novousadlíkov, nedajú im
vyniknúť, neustále im dýchajú na chrbát... Hoci títo sú často pri
súčasnom vylepšovaní chodu samosprávy obce nesmierne ambiciózni, prekypujú aktivitou a zaujímavými podnetmi, či nápadmi,
len veľmi ťažko presadzujú svoje názory, či myšlienky. Samotných
Cíferčanov zaujíma iba ich pôvodná dedina a obyvateľstvo. O rôz-

ne zaujímavé kultúrno-spoločenské akcie, ktorými sa prezentujú
v priebehu roka v oboch miestnych častiach Pác a Jarná, nejavia
dostatočný záujem. Napriek týmto skutočnostiam sú hrdí na kultúrne dedičstvo svojich otcov, pyšní na svojich slávnych rodákov,
na bohatú históriu a súčasnosť, kroje, výšivky... Viacerí sa hlásia
k rodnej hrude a lokálpatriotom Cífera sú na každom kroku a po
celý život... Tak ich poznajú priatelia a známi široko-ďaleko...
 Aké boli najväčšie zážitky či úspechy vašej novinárskej
kariéry?
Tých zážitkov bolo ozaj neúrekom. Dala by sa o tom napísať jedna
veľká kniha. Z priestorových dôvodov veľmi rád spomeniem najmä
udalosť, ktorá sa mi prihodila v samotnom Cíferi. Počas jedného večera som v rodinnom dome navštívil súkromnú podnikateľku, ktorá
Cíferpress pomerne často podporovala inzerciou. Po zazvonení mi
prišiel otvoriť jej malý synček. Vzápätí sa pani domáca so zvýšeným
hlasom z vedľajšej izby pýtala syna, že kto prišiel... A viete ako znela
pohotová odpoveď toho mládenca: „To je ten ujo, čo je všade...“ A toto
je tá najlepšia vizitka pre novinára, že ho ľudia poznajú, že nechýba na
žiadnej významnej kultúrno-spoločenskej či športovej akcii, že často
plní v obci aj úlohu kronikára...
 Nedávno ste oslávili krásne životné jubileum. Stále pôsobíte dojmom človeka plného energie a plánov. Čomu sa chcete
venovať najbližšie obdobie, aké máte plány a projekty?
Áno, ďakujem Pánu Bohu a rodine, že som sa dožil okrúhleho životného jubilea v pomerne dobrom zdraví. Zdravíčko po tej šesťdesiatpäťke už neslúži tak ako zamladi, roky sa zastaviť nedajú. Sem-tam sa
vyskytnú zdravotné problémy, preto režim dňa treba dôsledne regulovať, prispôsobiť veku. Veľké plány a projekty si už netreba dávať. Len
sa tešiť z každého prežitého dňa, zo svojich vnúčat... Stretať sa s priateľmi, známymi a samozrejme na pulze dňa neustále sledovať dejinný
tok udalostí v rodnom Cíferi, fandiť obci, predstaviteľom samosprávy
ako aj tamojším obyvateľom pri ďalšom napĺňaní budovateľských záMaroš Sagan
merov. 

Nikto nie je doma prorokom...
A na Slovensku to platí dvojnásobne, mohli by sme dodať. Je
už súčasťou našej kultúry, že nedokážeme oceniť výnimočnosť,
pokiaľ nejde o tú našu vlastnú. Chyby a chybičky sa predsa nájdu
aj na tých, ktorí nás preslávili, ktorí sú skutočnými osobnosťami
a uznávajú ich vo svete. Tak prečo ich nepodčiarknuť? Aj v Cíferi
máme výnimočné veci a výnimočných ľudí. V poslednom čase sme
mali príležitosť pripomenúť si tri takéto osobnosti, z ktorých každá
svojím spôsobom obohatila našu obec. Máriu Hollósyovú netreba
veľmi predstavovať. V Cíferi zamestnávala stovky žien. Jej šaty
nosili na šľachtických dvoroch v Európe, preslávila sa na svetových
výstavách. S tým, čo vo svojej dobe dokázala, by dnes bola na úrovni svetových módnych tvorcov. V značkovom obchode by ste pri
značke Dior či Chanel mali vystavené kúsky od Hollosy. V Cíferi zomrela zabudnutá v chudobných podmienkach. Meno Viliam Hafner
zarezonovalo vo februári vo všetkých slovenských médiách. Bola
mu odovzdaná cena Fra Angelica, ktorou sa každoročne oceňuje
zopár osobností z celého Slovenska. Zaslúžene. Vďaka nemu celá

hudobná obec na Slovensku vie, kde leží Cífer. Dlhé desaťročia
pokorne slúžil vážnej hudbe a lokálnej kultúre. Dalo by sa povedať
„stará škola“, pretože dnes sa už vernosť jednej myšlienke, dobrovoľníctvo, nezištnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť nenosia. V starej škole vyrástol aj posledný z trojice, Marián Pavlík. Dvadsaťšesť
rokov každý mesiac vydávať obecné noviny, to chce kus vytrvalosti
a obetavosti. V regióne široko-ďaleko známy ako športový komentátor a novinár, vždy šíril dobré meno našej obce a nezištne pomáhal jednotlivcom, obecným združeniam či obci. Vo februári oslávil
sedemdesiatiny, ku ktorým mu gratulujeme.
Ak chceme, aby sa v obci či v štáte dobre žilo, aby neboli len
zhlukom indivíduí bez spoločných záujmov a vízie, aby v nich vyrastali nové osobnosti, mali by sme vedieť oceniť a pripomenúť
si výnimočných ľudí, ktorí medzi nami žijú. V hluku dnešnej doby
a v mediálnom balaste, ktorý nás obklopuje, je to o to dôležitejšie.
Aj tento článok chce byť malou poctou výnimočnosti. 
Maroš Sagan

Okienko z obecného zastupiteľstva
Na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Cífer
boli schvaľované tradičné koncoročné body: rozpočet na rok 2018
spolu s dotáciami obce pre organizácie a združenia a VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady (dane sa oproti
minulému roku nezvyšovali). Poslanci schválili predaj predzáhradky
o výmere 86 m2 pred Malým kaštieľom, rekonštrukčné práce na
kaštieli by mali začať už onedlho. Rok 2018 v Cíferi bol schválený ako
Rok Mikuláša Schneidera Trnavského, pri príležitosti 60. výročia jeho
úmrtia. Perličkou na záver diskusie bola sťažnosť obyvateľky obce

a matky dieťaťa stravujúceho sa v školskej jedálni, s odfoteným
obedom. Bola pozvaná do kontrolného orgánu školskej jedálne (Rada
školy), ktorý bude zriadený začiatkom roka 2018.
Po dlhšej prestávke sa ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
konalo 15. marca 2018. Na programe bolo schvaľovanie zastavovacej
štúdie v zóne IBV Za Mlynskou, návrhy občanov na zmenu územného
plánu obce, vymenovanie komisie na pomenovanie nových ulíc, zámer
na prenájom terasy pred pohostinstvom Hoštáky a iné. Zápisnice zo
Andrea Kissová
zasadnutí OZ nájdete na www.cifer.sk. 
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Investičná výstavba v obci
V prvých mesiacoch roku 2018 prebiehala stavebná investičná
činnosť obce aj napriek tomu, že podľa kalendára vládla zima. Najviditeľnejšou stavbou bola športová hala na školskom dvore. Vďaka
prijateľným teplotám práce mohli napredovať veľmi rýchlo a dnes
sú už v štádiu dokončovania strechy a opláštenia. Obec zatiaľ nezískala finančnú podporu od Ministerstva školstva SR, preto aktuálny
harmonogram prác počíta s úplným dokončením a skolaudovaním
samotnej haly na jeseň tohto roku, pričom budova šatní a tried
sa v tomto roku nebude stavať. Ak sa podarí plán naplniť, hala
sa začne používať na jeseň, šatne a zázemie budú zabezpečené
prostredníctvom kontajnerového systému. Budova šatní sa začne
stavať, až keď štát podporí projekt dostatočnou sumou. Okrem

Foto: -MS-

kladné vybavenie, dnes už budova slúži tak základnej škole ako
aj základnej umeleckej škole,
krúžku gymnastiky, karatistom
či aerobiku. Vo februári sa začali
aj rekonštrukčné práce v dome
kultúry v Cíferi a to kompletnou výmenou vykurovacieho
systému a osvetlenia. Pokračovať sa bude zateplením fasády
a strechy, celá stavba by mala
byť ukončená v júni. Popri týchto
Foto: -MS-

Foto: -MS-

Foto: -MS-

športovej haly prebiehali dokončovacie práce na malej telocvični,
kde bola celá sála obložená dreveným obkladom a inštalované zá-

dvoch veľkých stavbách sa pracovalo aj na viacerých menších projektoch. Ešte v decembri a začiatkom januára sa dokončoval chodník na
Štúrovej ulici a časť chodníka na Mlynskej ulici, v decembri a v januári
sa na prechodoch pre chodcov inštalovali stožiare s LED osvetlením
a cestné solárne svietidlá pre zlepšenie bezpečnosti prechodov v nočných hodinách. Vo februári sa pokračovalo v rekonštrukcii interiérov
hádzanárskych šatní v Sokolovni a v dome smútku v Cíferi sa osadilo
úplne nové, moderné chladiace zariadenie, realizovali sa aj inštalačné
práce pre vybudovanie toalety pre verejnosť. V Páci sa v decembri
a v januári realizovali dokončovacie práce na úprave komunikácie po
výstavbe kanalizácie v uličke za bytovkou. V jarných mesiacoch sa
bude pokračovať v prácach na oboch v úvode menovaných stavbách,
pričom sa znovu otvoria stavby chodníkov na Štúrovej a Mlynskej, inžinierskych sietí na Potočnej a iné menšie projekty. 
Obec Cífer

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKU DANE
Z NEHNUTEĽNOSTÍ, DANE ZA PSA
A POPLATKU ZA KOMUNÁLNE A DROBNÉ STAVEBNÉ
ODPADY ZA ROK 2017
Obec Cífer ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa,
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto
upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov
daní a poplatkov.
V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN
č. 5/2015 bola daň z nehnuteľností a poplatok za

komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov, ktorí
doposiaľ daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok
za komunálny odpad na rok 2017 neuhradili, aby si
túto povinnosť splnili najneskôr do 30.03.2018 a to
buď zaplatením v pokladni OcÚ alebo na účet obce, a tak
Obec Cífer
sa vyhli prípadným sankciám. 
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Evidencia psov v obci Cífer
Evidencia psov v obci Cífer. K 1. 3.2018 bolo v obci Cífer evidovaných 636 psov, na nasledujúcich riadkoch vám prinášame ich zoznam. Psy, ktoré nie sú v tomto zozname, nie sú evidované a musia byť prihlásené na obecnom úrade.
POR.Č.

ZNÁMKA

PLEMENO

CHOVNÝ PRIESTOR

1.
2.

301
297

A.Sládkoviča 10

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1247
987
1159
0
0
752
259
1283
58
800
1319
615
180
975
1312
466
679
200
447
768
1297
866
363
577
1031
1032
728
755
1256
423
796
422

35.
36.

421
794

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

576
1106
876
1068
985
689
983
805

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

1007
257
1088
1239
71
226
0
1280
626
492
1172
981
1307
1290
804
708
0

62.

740

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

113
1073
430
1277
1276
402
920
860
1098
1110
889
890
1189
1258
1243
1084
958
1129
680
1000
374
1145
1146
0
784

jazvečík hrubosrstý
nemecký ovčiak
- pálená farba
Kríženec
kríženec
Jazvečík
Neurčené plemeno
Neurčené plemeno
Nemecký boxer
terier- bielohnedý
Labrador retriever
Neurčené plemeno
bišón-fenka-biela
Jazvečík
zlatý retriver -pes-zlatý
teriér-pes-bielošedý
Boxer
Yorkshire teriér
kríženec-bieločierny
kavalier-pes-trikolor
kokršpaniel - čierny
kokršpaniel - žltý
kríženec-pes-biely
Americký stafford
kríženec-pes-šedivý
čierny - kríženec
kríženec-pes-hnedý
kríženec
kríženec
bischon frise - pes
vlčiak-fena-čiernohnedá
Jack Russel
cairn terrier - sivá
pussycat - fenka-pásiková
ruský chrt biela
-modré znamenie
Weisn terrier-čiernohnedý
labradorský retriever
-fenka-kr
YT - fenka - M/T
kríženec
labrador-fena-biela
Ridzback
vlčiak.pes-pálený
kríženec-pes-bielohnedý
bígl-pes-tricolor
bel.ovčiakmalinois
-fena-plavá
yorkš.
Pitbull -čierny
Yorkshire
Husky
bernský salašnický - čierny
angl.buldog -strakatý
Neurčené plemeno
Kríženec
srnčí ratlík-fenka-čierna
nemecký ovčiak - čierna
Kríženec
Vlčiak
Sibírsky Husky
Labrador retriever
bandog-pes-čierny žihaný
kríženec-pes-čierny
nemecký ovčiak
-fenka-hnedá
labradorský teriér
-fenka čierna
Neurčené plemeno
pes-čiernobiely
kríženec - čierno - biely
Kríženec
Ratlík
sprning.spaniel - hnedý
nem.pinč-fena-hnedá
nemecký pinč-pes-hnedý
čivava yorkshire
Kríženec boxera a doberm
labrador kríž.-fena
Yorkširsky teriér-fena-šedá
Jazvečík
Labradorský Retriever
Kríženec
Jazvečík hrubosrstý
kríženec-fenka-čierna
Kríženec
vlčiak
Yorkshire terrier
vlčiak
Kríženec
Kríženec
Kríženec
kríženec-pes-hnedočierny

A.Sládkoviča 10
A.Sládkoviča 13
A.Sládkoviča 14
A.Sládkoviča 17
A.Sládkoviča 2
A.Sládkoviča 20
A.Sládkoviča 22
A.Sládkoviča 24
A.Sládkoviča 26
A.Sládkoviča 29
A.Sládkoviča 31
A.Sládkoviča 33
A.Sládkoviča 34
A.Sládkoviča 5
A.Sládkoviča 8
Bernolákova 19
Bernolákova 10
Bernolákova 13
Bernolákova 15
Bernolákova 15
Bernolákova 18
Bernolákova 19
Bernolákova 24
Bernolákova 26
Bernolákova 33
Bernolákova 38
Bernolákova 39
Bernolákova 4
Bernolákova 42
Bernolákova 43
Bernolákova 45
Bernolákova 45
Bernolákova 45
Bernolákova 45
Bernolákova 47
Bernolákova 47
Bernolákova 49
Bernolákova 49
Bernolákova 53
Bernolákova 58
Bernolákova 59
Bernolákova 6
Bernolákova 60
Bernolákova 62
Bernolákova 63
Bernolákova 8
Bernolákova 9
Budovateľská 10
Budovateľská 11
Budovateľská 12
Budovateľská 15
Budovateľská 16
Budovateľská 19
Budovateľská 26
Budovateľská 27
Budovateľská 28
Budovateľská 29
Budovateľská 30
Budovateľská 31
Budovateľská 4
Budovateľská 40
Budovateľská 43
Budovateľská 45
Budovateľská 46
Budovateľská 48
Budovateľská 48
Budovateľská 5
Budovateľská 50
Budovateľská 50
Budovateľská 52
Budovateľská 9
Cintorínska 1
Cintorínska 1
Cintorínska 11
Cintorínska 12
Cintorínska 13
Cintorínska 2
Cintorínska 3
Cintorínska 5
Cintorínska 9
časť Jarná
časť Jarná - areál družstva
časť Jarná - pozemok p.č. 118/15
časť Jarná - pozemok p.č. 118/15
Časť Jarná 1
Časť Jarná 10

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

281
1250
1187
1152
1183
94
0
897
1169
1178
519
250
955

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

719
9
1317
1302
563
513
375
547
546
1238
1314
1013
863
1198
1204
624
625
1201
105
1173
1091
1094
1149
500
661
433
434
0
850
1182
1181
756
415
736
1116
1194
1318
1170
1320
675
116
1174
1300
847
1156
1196
1197
988
1079
922
699
114
1315
0
1076
1177
1161
637
256
878
1024
1005
986
1015
228
1263
1014
875
222
701
1269
66
185

174.
175.
176.
177.
178.

119
731
731
1139
1273

179.

649

Neurčené plemeno
časť Jarná 15
Jazvečík
časť Jarná 19
Jazvečík
časť Jarná 20
Kríženec labradora s vlčiak časť Jarná 29
Vlčiak
časť Jarná 31
jazvečík
časť Jarná 36
pes - hnedý
časť Jarná 4
jazvečík-fena-čierna
časť Jarná 43
Kríž. jazvečíka s raslíkom časť Jarná 43
Zlatý retriever
časť Jarná 43
kríženec - hnedosivý
Časť Jarná 48
Zlatý retriever
Časť Jarná 55
nemecký ovčiak
-čierna pálená-p
Časť Jarná 56
kaukazký vlčiak - popolavý Časť Jarná 64
kríženec
časť Jarná 64
Zlatý retriever
časť Jarná 68
Kríženec
časť Jarná 7
kríženec - fenka -čierna
Časť Jarná 75
kríženec - bieločierny
Časť Jarná 76
český fúzač - beloš
Časť Jarná 77
rottweiler - čierna
Časť Jarná 8
vlčiak - vlkošedá
Časť Jarná 8
Jazvečík kríženec
časť Jarná 80
Čivava
časť Pác 125
kríženec
časť Pác 102
vlčiak-fena-čierna
Časť Pác 108
Kríženec
časť Pác 109
Maltezák
Časť Pác 110
staford-fena-čierna
Časť Pác 111
teriér-fena-biela
Časť Pác 111
Križenec staford s jazvečík časť Pác 114
jazvečík
Časť Pác 117
Kríženec
časť Pác 117
Ratlík
časť Pác 117
Aljašský malamut
časť Pác 120
Pražský krisařík
časť Pác 122
labrador - čierna
Časť Pác 123
vlčiak - hnedý - pes
Časť Pác 126
aziat - krémoví
Časť Pác 128
leonber - hnedý
Časť Pác 128
Neurčené plemeno
Časť Pác 129
maďarská vyžla
Časť Pác 137
Havanský
časť Pác 14
Kríženec
časť Pác 14
kríženec-pes biely
Časť Pác 14
vlčiak belgický-hnedočierny Časť Pác 140
srnčí ratlík-pes-bledohnedý Časť Pác 141
Labrador
časť Pác 143
Vlčiak
časť Pác 147
Čivava
časť Pác 155
Bradáč vestík
časť Pác 157
Čivava
časť Pác 159
kríženec - čierny -pes
Časť Pác 17
jack russell terier-pes-biely Časť Pác 20
Kríženec
časť Pác 26
Nemecký ovčiak
časť Pác 40
jazvečík-pes
Časť Pác 43
Kríženec
časť Pác 47
Čivava
časť Pác 5
Čivava
časť Pác 5
Yorkshirsky terier-pes-trikol Časť Pác 52
Labrador
časť Pác 54
americká akita-fena-bledý časť Pác 55
jazvečík
Časť Pác 68
kríženec
Časť Pác 7
Cane Corso
časť Pác 78
Neurčené plemeno
Časť Pác 79
Yorkshire
časť Pác 81
Yorkshire
časť Pác 81
Poľovnícke plemeno
časť Pác 85
rotweiler - fena - čierna Časť Pác 90
vlčiak - čierny
Časť Pác 96
kríženec-pes-čierny
časť Pác bez č.d.
jazvečík
Čulenova 13/47
vlčiak
Čulenova 14
čivava
Čulenova 3
pudlík
Čulenova 48
vlčiak - čierošedá
Družstevná 10
Pudel
Družstevná 14
kríženec
Družstevná 15
nem.ovčiak
Družstevná 18
kríženec - hrdzavý
Družstevná 19
Retriever
Družstevná 2
Retriever
Družstevná 2
belgický ovčiak- bežová
Družstevná 20
holandský ovčiak
- čierna žíhav
Družstevná 22
Kríženec
Družstevná 26
Srnčí ratlík
Družstevná 27
srnčí ratlík-pes-čierny
Družstevná 27/ 593
Rottweiler
Družstevná 30
Americký stafordšírsky
teriér
Družstevná 31
anglický kokršpaniel
Družstevná 32

(Pokračovanie v budúcom čísle)

5

Cíferské
noviny

Samospráva

Oznam obecného úradu – elektronické doručovanie
Obec Cífer ako orgán verejnej moci je povinná v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky.
V zmysle ustanovenia § 60e zákona o e-Governmente boli ku
dňu 01.07.2017 aktivované elektronické schránky na doručovanie
všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri.
V súlade s ustanovením § 31a ods. 1 zákona o e-Governmente sú
orgány verejnej moci povinné doručovať úradné dokumenty do
elektronickej schránky adresáta.
Dovoľujeme si teda upozorniť všetky právnické osoby zapísané
v obchodnom registri, že Obec Cífer už doručuje všetky rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018 ako aj rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2018 výhradne do elektronickej schránky adresáta

na portáli www.slovensko.sk. Dokumenty doručené do elektronickej
schránky si môžete otvoriť taktiež pomocou ovládačov stránky www.slovensko.sk.
Balík aplikácií D.Suite/eIDAS stránky www.slovensko.sk obsahuje
komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher, D.Signer/
XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools.
Ak nebudete vedieť otvoriť doručený dokument, treba kontaktovať prevádzkovateľa www.slovensko.sk. 

Parkovanie v obci je čoraz ťažšie
Centrum našej obce je v čoraz väčšej miere zaťažované automobilovou dopravou a parkovaním osobných vozidiel.

V okolí obecného úradu a domu kultúry v Cíferi je situácia najmä v ranných hodinách kritická. Rodičia, ktorí privážajú deti do
škôlky, veľmi často majú problém nájsť miesto na zaparkovanie, aj keď v okolí DK je k dispozícii vyše 25 parkovacích miest.
Rovnaký problém sa vyskytuje aj v blízkosti základnej školy
s autami privážajúcimi deti do ZŠ, kde je k dispozícii 12 miest na
parkovanie. Príčiny sú predovšetkým v stúpajúcom počte áut.
Autá používame aj vtedy, keď to nie je nevyhnutné. Pokiaľ majú
naše obce a mestá žiť normálnym životom, musí sa tento trend
zmeniť. Hoci to ešte potrvá dlhú dobu, každý z nás by sa mal
snažiť k tomu prispieť. Každý z nás, i naše deti, môže viac používať bicykel, chodiť pešo či hromadnou dopravou. Aj preto obec

buduje sieť chodníkov a cyklochodníkov a v blízkej dobe chce
zriadiť školský autobus. Musí však prijať aj opatrenia na skoré
zlepšenie situácie v centre obce. Jedným z nich je zvýšenie
počtu parkovacích miest tak pri škole ako aj pri materskej škole
a na cintorínskej ulici. Toto navýšenie o sedem miest v okolí DK
a o rovnaký počet miest pred základnou školou sa zrealizuje do
leta 2018. Obec hľadá aj riešenie, ako obmedziť dlhodobé parkovanie pri DK spôsobené najmä cestujúcimi dochádzajúcimi do
práce mimo Cífera. Okrem toho obec v spolupráci so ŽSR bude
chcieť zvýšiť počet parkovacích miest a bezpečných stojísk pre
bicykle pri železničnej stanici. V pláne je aj dobudovanie parkovacích miest na Pavetitšovej ulici.
Obec Cífer

Zámery obce spojené s likvidáciou odpadu
v obci Cífer
Tak ako v iných oblastiach, aj v likvidácii odpadu má obec na pláne vykonať niektoré zmeny a to v snahe ušetriť finančné
prostriedky na jeho likvidáciu a zároveň ju zjednodušiť obyvateľom obce.

Jednou z takých zmien je aj plánované rozmiestnenie 1100
litrových kontajnerov po obci, ktoré budú slúžiť na separovaný zber papiera, čím by sa odstránil nepraktický zber do vriec
v rámci domácností. Pôvodný zámer bol zaviesť ho už od začiatku tohto roka, avšak zberová spoločnosť ich doteraz do obce
nedodala. Akonáhle sa tak stane, budú občania včas oboznámení s termínom, od kedy sa mení spôsob separovaného zberu
papiera.
Ďalšiu zmenu si vyžiadalo fyzické spočítanie počtu smetných
nádob používaných v jednotlivých domácnostiach. Z neho vyplynulo, že obyvatelia našej obce ich reálne používajú o takmer
tretinu viac, ako obci podľa počtu obyvateľov prináleží.

Preto sa obec rozhodla pristúpiť k evidencii smetných nádob
a to zariadením podobným k plombám tak, že každá domácnosť dostane odpovedajúce množstvo k počtu členom žijúcich
v domácnosti. Táto evidencia príde do platnosti po vyrúbení
výšky poplatku za smetné pre rok 2018, pričom plomby občania
obdržia pri jeho platení.
Poslednou zmenou je zhromažďovanie dreveného odpadu, teda
konároviny v miestnej časti Pác. Konáre už nebude možné ukladať
na asfaltovej ploche pri cintoríne, nakoľko ide o súkromný pozemok.
Tieto bude možné v presne stanovených termínoch vyvážať na
hnojisko, ktoré je vo vlastníctve RD, nachádzajúce sa pri asfaltovej
ceste cca 200 m za domom smútku. 
Július Pančík

Demografický vývoj v obci k 1. januáru 2018
 Najväčšou obcou Trnavského okresu naďalej ostáva Cífer.
 Podľa štatistických údajov z obecnej matriky žilo k 1. januáru
2018 na jeho území (spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná) 4310
obyvateľov, z toho 2073 mužov a 2237 žien.
 Samostatný Cífer mal 3762 obyvateľov (1799 mužov a 1963 žien),
miestna časť Pác 360 ( 180 mužov a 180 žien) a miestna časť Jarná 188 ( 94 mužov a 94 žien).

 V priebehu kalendárneho roka 2017 sa v našej obci narodilo 32
detí (17 chlapcov a 15 dievčat), v tom istom období zomrelo 39
obyvateľov ( 16 mužov a 23 žien).
 Počas dvanástich mesiacov sobáše uzavrelo 30 manželských
párov (nielen z Cífera).
 Do našej obce sa prisťahovalo 117 občanov (52 mužov a 65 žien)
a odsťahovalo 75 občanov ( 40 mužov a 35 žien).
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 V roku 2017 nás opustila najstaršia obyvateľka našej obce,
a to dňa 31. 12. 2017 vo veku 95 rokov p. Terézia Nádašská (nar. 9.
2. 1922), ktorá bola z Cífera.
Súčasní najstarší žijúci občania Cífera:
Tou vôbec najstaršou obyvateľkou našej obce je 95-ročná Rozália Demovičová zo Severnej ul., ktorá sa narodila 19. septembra
1922.
Za ňou nasledujú:
 94-ročná Hedviga Medová z Budovateľskej ul.
 94-ročná Mária Domoráková zo Severnej ul.
 93-ročná Ružena Hábelová z Trnavskej ul.

 V mesiaci január sa narodili:
Gréta Kremserová ( Kaplnská),
Natália Puškárová
(Pác), Matej Stržínek (Východná)
 V mesiaci február sa narodili:
Katarína Gašpárková (M.Čulena)

 Najstarším mužom je 93-ročný Pácan Félix Lukovič.
Nasledujú:
 91-ročný Jozef Cisár z Hlbokej ul.
 90-ročný Jozef Lefler z ul. Ľ. Pavetitša
 90-ročný Štefan Glasa z Východnej

 V mesiaci január nás opustili:
Sklenárová Emília Miriam Gašpárková s dcérou Katkou, foto: MH
vo veku 88 rokov z Novej ul. (zomrela 1. 1. 2018),
Trenčanský Ján vo veku 85 rokov z Východnej ul. (zomrel 17. 1. 2018),
Cíferský Ján vo veku 58 rokov z ul. J. Kubániho (zomrel 26. 1. 2018)

 Prvým dieťaťom v roku 2018 je Gréta Kremserová
z Kaplnskej ul., narodila sa 5. 1. 2018.

 V mesiaci február nás opustili:
Miroslav Glasa vo veku 62 rokov z Východnej ul. (zomrel 11. 2. 2018) 
Denisa Dobšovičová

Jubileá
GRATULUJEME K VÝZNAMNÝM ŽIVOTNÝM JUBILEÁM
V mesiaci február oslávili významné narodeniny: Mária Sabová (Bernolákova),
Jozef Morvay (Pác), Renáta Prekopová (Pác), Razim Milan (Trnavská), Jozef Sivoň (Pác),
Jozef Koltner (J.Fándlyho), Janka Páleníková (Pác), Vladimír Banič (Jarná),
Margita Šangalová (A.Sládkoviča), Mária Žišková (J.Kubányiho), Helena Bachratá (Hlboká)
V mesiaci marec oslávili/via významné narodeniny: Mgr. Ivan Kovačócy
(Hviezdoslavova), Viera Orlická (Bernolákova), Aurel Gregorík (Hlboká), Róbert Kolenič
(Hviezdoslavova), Miloš Greschner (m.Sch. Trnavského),
Andrea Hippíková (M.R. Štefánika), Roman Baraniak (Sokolská), Marta Bednárová
(Východná), Čuklovičová Jana (Hlboká), Jana Vašinová (J.Kubányiho),
Ing. Jozef Baránek (SNP), Marián Slovák (SNP), Alena Wagnerová (Štadionová),
Viera Fojtíková (Bernolákova), Emerencia Cajová (Hviezdoslavova),
Ferdinand Peško (Štadionová), Peter Morvay (Záhradná),
Helena Nemčičová (Hlboká), Jozefína Gašparovičová (Pác), Rozália Hujsiová (Mlynská),
Mária Köszeghyová (Vendelínska) 

Pozvánka na výstavu veľkonočných symbolov
Miestny odbor Matice slovenskej v Cíferi
Vás pozýva na výstavu symbolov Veľkej
noci a bábik, ktorá sa uskutoční v dňoch
24. 3. a 25. 3. 2018 v malej sále Domu
kultúry v Cíferi. Výstava bude otvorená
v sobotu 24. 3. 2018 od 13.00 do 18.00
a v nedeľu od 9.00 do 18.00. K tejto výstave si občania môžu priniesť aj svoje
vlastné exponáty na vystavenie. Vystavované predmety je možné priniesť 24.
3. 2018 o 9.00 do malej sály Domu kultúry
v Cíferi. Na vašu účasť sa teší výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Cíferi. 
PhDr. Hilda Lanáková

Zdroj: internet
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Dávame do pozornosti, že dňa 25. marca 2018 nastáva zmena zimného času na letný z 02:00 h na 03:00 h ráno.

KALENDÁR PODUJATÍ
V MESIACOCH MAREC, APRÍL AŽ DO POLOVICE MÁJA 2018
24. marec

Spoločná predveľkonočná svätá spoveď

Farský úrad

Kostol sv. Michala Archanjela

24.-25. marec

Výstava veľkonočných symbolov

MO MS v Cíferi, Obecné múzeum

DK v Cíferi

25. marec

Kvetná nedeľa, Podeľme sa – pôstna
polievka

Farský úrad

Farské pastoračné centrum

25. marec

Otvárací koncert XXXIII. ročníka Cíferskej
hudobnej jari

SPH, Farský úrad, Obec Cífer

Kostol sv. Michala Archanjela

25. marec

Deň počatého dieťaťa

Farský úrad

30. marec

Krížová cesta ulicami obce

Farský úrad

7. apríl

Kollárovci, koncert

MO MS v Cíferi v spolupráci s Obec
Cífer

DK v Cíferi

8. apríl

Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej
hudobnej jari

SPH, Obec Cífer

DK v Cíferi

9. apríl o 19.00 h

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

14. apríl

Deň nespravodlivo stíhaných

Obec Cífer, Obecné múzeum

16. apríl o 19.00 h

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

21. apríl

Deň Zeme, obecná brigáda

Obec Cífer

Miesta budú spresnené neskôr

22. apríl

Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej
hudobnej jari

SPH, Farský úrad, Obec Cífer

Kostol sv. Michala Archanjela

25. apríl

Požehnanie ozimín pri kríži na Výhone

Farský úrad

30. apríl

Stavanie mája v Cíferi a v miestnych
častiach Pác a Jarná

Obec Cífer, OZ Gocnog, OZ Pácan,
Folklórna skupina

7. máj o 19.00 h

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

8. máj

Detské rybárske preteky

Zväz rybárov

Zraz pri rybníku

6. máj

Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej
hudobnej jari

SPH, Obec Cífer, farský úrad

Kostol sv. Michala Archanjela

8. máj

Kladenie vencov k pamätníku padlých
v II. sv. vojne

Obec Cífer

Zraz pri pamätníku

12. máj

Deň rodiny a Deň matiek

Obec Cífer, farský úrad

farská záhrada

13. máj

Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej
hudobnej jari

SPH, Obec Cífer, farský úrad

kostol sv. Michala Archanjela

13. máj

Deň matiek v m.č. Jarná

OZ Gocnog

DK Jarná

14. máj o 19.00 h

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

14. júla o 15.00 h sa uskutoční Cíferské folklórne popoludnie, kde vám svoje umenie predstaví päť folklórnych súborov a skupín
z Moravy a z rôznych kútov Slovenska. Miesto: DK Cífer. Na námestí pred DK budú akciu sprevádzať remeselné trhy.
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ RETROSPEKTÍVA
Vianočné trhy

Novoročný beh 3. ročník

16. decembra 2017 prialo krásne počasie už tradičným cíferským vianočným trhom. Milo nás prekvapila veľká účasť dospelých
i detských návštevníkov. Priestory pred Obecným úradom i v ňom
boli plne obsadené remeselníkmi, ktorí ponúkali sviečky, drevené
a patchworkové výrobky, ruksačiky, háčkované a šité čiapky, hračky, ikebany, náramky, šatky, drôtené predmety, zástery, chňapky
a paličkované ozdoby. U domácich i mimocíferských predajcov ste
si mohli zakúpiť tradičné vianočné špeciality ako farskú baraninu,
kapustnicu, lokše, perníky, med, mak, orechy, cesnak, fazuľu, papriku, vianočné oblátky, trubičky i populárny trdelník. Počas vianočných trhov sú veľmi obľúbené vianočné detské dielničky. Nechýbali
ani minulý rok. Deti si vyrobili krásne vianočné ozdôbky a dekorácie
z rôznych materiálov. Kultúrny program pre nás pripravili deti z MŠ
Cífer – Sovičky, deti z dramatického krúžku ZŠ Cífer, detský spevácky zbor RADOSŤ zo Senca a Folklórna skupina Cífer. Program

Tesne po polnoci 1. januára 2018 sme privítali Nový rok obecným
ohňostrojom a novoročným prípitkom a už o niekoľko hodín sa

Novoročný beh – kategória dospelí, foto: MH

zišli desiatky ľudí na námestí pred domom kultúry. Krásne počasie
potešilo 47 súťažiacich, ktorí si prišli v priateľskom duchu zmerať
sily na Novoročnom behu Cíferčanov v prvý deň roka 2018. Súťažilo
sa v štyroch kategóriách: I. stupeň ZŠ 900 m, II. stupeň ZŠ 1800 m,
ženy 2600 m a muži 5200 m. 

Trojkráľový koncert
Vystúpenie Sovičiek z materskej školy, foto: MH

7. januára 2018 sa vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela uskutočnil Trojkráľový koncert. Na jeho organizácii sa podieľali Obecný
úrad v Cíferi, Štefan Benkovský, Spolok priateľov hudby a Farský

Vystúpenie Folklórnej skupiny Cífer, foto: MH

pokračoval vystúpením členov Cíferskej dychovej hudby, po ňom
nasledovala vtipná divadelná hra v podaní Cíferského ochotníckeho divadla s názvom Vánoce 1948. MO Matice Slovenskej v Cíferi
pripravila výstavu Čaro Vianoc. Mohli sme si prezrieť starodávne
Drietomanka v chráme sv. Michala Archanjela, foto: OŠ

úrad. Na koncerte vystúpila DH Drietomanka pod vedením kapelníka Jara Múdreho a so sólistami Evkou Fárikovou, Monikou Múdrou,
Jakubom Husárom a Tomášom Vaňom. Ich program bol zostavený
z tradičných vianočných kolied v aranžmáne kapelníka a ďalších
členov DH. Ďalej zo známych autorov skladieb – hitov, ktoré sú
typické pre vianočné obdobie a ďalších skladieb. Zaplnený cíferský
chrám aplaudoval všetky skladby a piesne mohutným potleskom,
ktorý v závere vyústil do standing ovations. 

Karneval ako vždy na jednotku
Cíferské ochotnícke divadlo, foto: MH

i súčasné betlehemy, vycifrované medovníčky a tiež vianočné
ozdoby, ktorými v peknom počte prispeli aj deti z MŠ Cífer a zo ZŠ
Cífer. 

13. január 2018 patril detskému fašiangovému karnevalu, ktorý
pripravilo ZRPŠ pri ZŠ. Tento rok deti privítali nového šaša, ktorý
sa s deťmi dobre zabával a „vyspovedal“ každú masku. Nechýbali
masky zvieratiek, princezné, zombie, ježibaby, akční hrdinovia, ale
i zaujímavo stvárnené veci z bežného života, napr. injekčná strie-
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Rodičia so svojimi ratolesťami v DK Cífer, foto: MH

Príjemná atmosféra pokračovala aj pri záverečnom pohostení, kde
sa mohli rodičia detí medzi sebou lepšie spoznať a porozprávať. 
Niektoré z ocenených detí, foto: MH

kačka, či lego kocka... Pesničky na želanie, bohatá výzdoba v podobe pestrých balónikov a na občerstvenie nutelové a lekvárové
šišky, potešili všetky deti. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou
podporou obce Cífer. 

Pochovávanie basy a fašiangový sprievod
V nedeľu 11. februára 2018 bolo v Dome kultúry v Cíferi ukončené
fašiangové obdobie vtipným programom s názvom Pochovávanie

Plesová sezóna
Plesovú sezónu otvoril v sobotu 20. januára 2018 5. Farský ples,
na ktorom sa zúčastnilo vyše 230 hostí. Skupina Dukát pripravila
výbornú zábavu, príjemným osviežením bolo vystúpenie Folklórnej
skupiny Mladosť zo Šenkvíc. 27. januára 2018 Obecný úrad v Cíferi

Fašiangový sprievod v podaní Folklórnej skupiny Cífer, foto: OŠ

basy, o ktorý sa postaralo Cíferské ochotnícke divadlo. Po dedine
chodil fašiangový sprievod maškár, ktorý zorganizovala Folklórna
skupina Cífer a pred Domom kultúry predviedla aj program Fašangy, Turíce.

Stretnutie jubilujúcich manželov
- 50. a 55. výročie manželstva
Hudobný program v podaní učiteľov ZUŠ v Cíferi, foto: JH

Pri príležitosti Národného týždňa manželstva si 17. februára
2018 Farský úrad v Cíferi a Obecný úrad v Cíferi uctili jubilujúcich

v spolupráci so ZUŠ v Cíferi pripravili XVII. Obecný ples. Pozvanie
prijali aj hostia z našej družobnej obce Prellenkirchen z Rakúska.
Základná umelecká škola v Cíferi sa postarala o nezabudnuteľný
program a elegantnú výzdobu sály v artdeco štýle. Na základe pozitívnych ohlasov zúčastnených hostí plánuje OcÚ v Cíferi pokračovať v spolupráci so ZUŠ v Cíferi aj pri organizácii ďalšieho obecného
plesu v roku 2019. Dňa 10. 2. 2018 sa uskutočnil Valentínsky ples
ZRPŠ, ktorý už tradične výťažkom z plesu podporuje niektoré z aktivít v ZŠ. Na plese vládla výborná atmosféra, jej hlavným strojcom
bola obľúbená hudobná skupina Exil. 

Uvítanie detí do života
15. februára 2018 Obecný úrad v Cíferi pozval rodičov a ich deti
narodené v roku 2017 na už tradičné Uvítanie detí do života. V minulom roku sa narodilo 33 detí, z toho 15 dievčat a 18 chlapcov.
V spolupráci so Základnou umeleckou školou v Cíferi a s moderátorkou pani Puchoňovou sme pre pozvaných pripravili krátky
program. Na pamiatku dostali deti príbor a vyšívaný podbradníček.

Vdp. Schwarz a starosta obce s jubilantami, foto: MH
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manželov (ich 50. a 55. výročie manželstva). O 10. hodine bola za
nich slúžená sv. omša vo farskom kostole sv. Michala Archanjela.
Následne boli manželia pozvaní do sobášnej siene Obecného úradu
v Cíferi na stretnutie so starostom Cífera Mgr. Marošom Saganom,
PhD. Pozvanie prijali štyri manželské páry. Od obce Cífer dostali
spomienkové darčeky spolu s pamätnými listami a pri malom pohostení si zaspomínali na svoju mladosť i na začiatky manželského
života. 

26. ročník výstavy vín v Cíferi
Ani tento rok v zime nechýbala široko-ďaleko populárna výstava
vín, ktorú zorganizovali členovia Zväzu záhradkárov v sobotu 17.

Cíferský športovec roka 2017
Posledná, februárová sobota patrila odovzdávaniu cien najlepším
športovcom roka 2017. Zmyslom tejto akcie je vyzdvihnúť najlepších športovcov aj takouto formou a motivovať predovšetkým mládež na zapojenie sa do športového diania v obci. Na úvod podujatia
vystúpili deti zo ZUŠ v Cíferi v krátkom kultúrnom programe. Športová komisia pod vedením Miloša Šarmíra v spolupráci s Obecným
úradom v Cíferi pripravila ocenenia pre športovcov a občerstvenie.
Vzhľadom na to, že v tomto roku oslavuje TJ Sokol Cífer 70. výročie
založenia hádzanej v Cíferi, boli čestnými hosťami podujatia cíferské
hádzanárske legendy – Eva Pavelková a Karol Debnár, ako aj bývalý
vynikajúci trnavský hádzanár Viktor Dubovský. Spomedzi mnohých
ocenených pripomenieme cenu osobnosť cíferského športu in
memoriam pre Alfréda Kovačócyho, cenu tréner roka pre Petra
Barona a cenu osobnosť cíferského športu pre Františka Dugoviča,

Vína z celého regiónu v DK Cífer, foto: MS

februára popoludní. Návštevníci mohli ochutnať víno z viac ako 500
vzoriek od 180 vystavovateľov. Príjemnú a priateľskú atmosféru
dotvorila cíferská hudobná kapela BKR ako i vynikajúce pečené
mäsko, domáce pagáčiky, lokše, syr a ďalšie občerstvenie. 

František Dugovič a Vladimír Krištofík ako osobnosti cíferského športu, foto: JP

Vladimíra Krištofíka a Mariána Pavlíka. Na podujatí sa zišla hojná návšteva, ktorá podporila a potleskom potešila všetkých ocenených. 

Dôchodcovia Jednoty v Tatrách
39 členov ZO JDS Cífer sa zúčastnilo
výletu do našich krásnych veľhôr.
Foto: -EV-

V rýchliku sme obsadili 7„kupákov“
ako jedna veľká rodina, bolo veselo,
takže cesta do Popradu a Starého Smokovca nám rýchlo ubehla. Účasť bola
mimoriadne bohatá – 39 nadšených
dôchodcov z Cífera. Cieľ našej cesty Hrebienok nás preniesol do tatranskej ľadovej rozprávky. Vo dvoch obrovských
kupolách sme obdivovali ľadové postavy, zemeguľu, ryby,
zvieratá a iné výjavy z prírody, ktoré v nás zanechali nezabudnuteľný zážitok.
Na Hrebienku boli v tomto roku ľadové sochy nielen v kupolách, ale aj vonku na snehu popri chodníku. V Starom Smokovci
sme sa zastavili na obed a malé občerstvenie. Posedenie pri
kávičke nasledovalo až v Poprade a to po prechádzke pešou
zónou a Námestím Sv. Egídia. Unavení, spokojní a plní dojmov,
sme sa usadili v rýchliku na cestu domov. 
Eva Vavrinkovičová

Ochotníci pochovávali basu so spevom i tancom
„Smútacá cíferská rodzina! Po roku nás zase poscihla strašná
novina: cíferskej base odbila posledná hodzina“. Cíferské ochotnícke divadlo už po tretíkrát pripravilo program na záver fašiangov.
V nedeľu 11. 2. 2018 sa v Dome kultúry Cífer pochovávala basa Róza
Fašangová, tentokrát v operetnom štýle. Rozlúčku odbavoval dekan
Spiridion a cíferský kišbír. Basu na jej poslednej ceste sprevádzala
Dychová hudba z Cífera a miestni hasiči. Čítali sa hriechy Cífera z mi-

nulého roka a boli aj populárne farské oznamy. Tento rok ochotníci
k hovorenému slovu a speváckej zložke pridali aj vlastnú tanečnú
choreografiu: kankán, ktorým chceli vyjadriť smútok nad smrťou
cíferskej basy. V podaní Mareka Pobudu zo ZUŠ Cífer zazneli známe
operetné árie ako napr. Joj, Cica z operety Čardášová princezná. Na
klavíri sprevádzala Lucia Pobudová. Rozlúčiť sa prišlo 230 divákov,
ktorí boli aktívne zapojení do programu: najprv si spoločne zaspieva-
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li Fašangy, Turíce. Na záver si diváci spoločne zatancovali na melódie
Dychovej hudby z Cífera, ktorá pre divákov zahrala. Kto neprišiel na
tretí ročník pochovávania basy s cíferskými ochotníkmi, môže ľutovať. Kto prišiel, dobre sa zabavil. A ešte jedno posolstvo pre Cíferčanov: staňte sa členmi OZ Cziffer! Uvítame medzi nami každého, kto
chápe význam dobrovoľníctva pre ľudí dnes, ale aj pre budúcnosť.
Ak opravujeme kaplnku a organizujeme súťaž vo vyšívaní, je to pre
zachovanie tradície Cífera. Ak sadíme lipy, je to pre naše deti. Ak
pochovávame basu, je to pre vás, aby ste sa zabavili a aby sme sa
spoločne cítili ako jedna veľká rodina. Staňte sa členmi OZ Cziffer
a rozvíjajte svoje schopnosti! Na záver prinášame úryvok z rečňovačky, ktorej autorom je Dušan Caja ml.
Jajže, Bože, strach velikí:
napadól snach po kotníki.
Začal kidat hned od rána:

Foto: -DS-

zaváta je cesta, brána.
Skočil Vladko bistrím skokom,

Zhŕna chodník, zhŕna cestu,

inšú prácu nehal bokom.

nemá pauzu, nemá siestu.

Skočil friško do mašini

Za to, že je čistí chodník,

a vibral sa do dzedzini.

zaslúži si Vladko pomník! 

Dagmar Straková

Cíferské historické kalendárium 2018
JANUÁR

 6. marca 1948 – V Cíferi sa narodil rehoľný kňaz – piarista ALOJZ
ORLICKÝ SchP (70. narodeniny).

 20. januára 1918 – V Ostrihome bol vysvätený za kňaza cíferský rodák LADISLAV HARANGOZÓ (100. výročie).

 12. marca 1638 – O 21. hodine na Hornom konci v Cíferi

vaný v Novom Meste nad Váhom). Až do príchodu nového farára
Ľudovíta Pavetitša farnosť spravoval voderadský farár Hubert
Rabenseifer (100. výročie).

vypukol požiar. V obci údajne nezostal ani jeden celý stĺp. Do
tla zhorel aj farský kostol, neporušená zostala len socha Panny
Márie, ktorá sa neskôr dostala na oltár do kostola a potom do
kaplnky na Vyšlahanom, pri ceste do Jablonca. V súčasnosti je
umiestnená na fare (380. výročie).

FEBRUÁR

 13. marca 1888 – V Cíferi sa narodila sestra NIKÁZIA ROZÁLIA

 21. januára 1918 – Zomrel cíferský farár JOZEF TURČEK (pocho-

 1. februára 1858 – V Opoji sa narodila MÁRIA HOLLÓSYOVÁ,
výšivkárka, kresliarka, vedúca výšivkárskej školy v Cíferi a čestná
občianka obce Cífer in memoriam (160. výročie).

 1. februára 1918 – V Kolíňanoch sa narodil titulárny kanonik
JOZEF BRATH, ktorý od roku 2006 až do svojej smrti v roku 2009 žil
na odpočinku v Dome pokojnej staroby v Cíferi (100. výročie).

 6. februára 2008 – V Dome pokojnej staroby v Cíferi zomrel VOJTECH MIKULKA, dekan-farár na odpočinku (10. výročie).

 15. februára 1948 – V Cíferi sa narodil novinár a športový komentátor MARIÁN PAVLÍK, ktorý bol viac ako štvrť storočia šéfredaktorom mesačníka Cíferpress (70. narodeniny).

 28. februára 1948 – V Cíferi sa narodil slovenský prozaik JÚLIUS

NEMČIČOVÁ FMM, členka Kongregácie františkánskych misionárok
Panny Márie. Zomrela v indonézskej Jakarte 29. júna 1967, kde
naposledy pôsobila ako misionárka (130. výročie).

 25. marca 1948 – V Bratislave sa narodil kňaz MILOŠ VOJTÍŠEK,
cíferský kaplán v rokoch 1974 – 1975 (70. narodeniny).

 28. marca 1948 – Divadelný krúžok Janka Palárika uviedol
v cíferskej Orlovni premiéru hry so spevmi Pani richtárka od Ferka
Urbánka. Hru režíroval Ján Krajčovič (70. výročie).

 30. marca 1828 – V Kuklove zomrel kňaz ANTON VALLA, cíferský
kaplán v rokoch 1813 – 1815 (190. výročie).
Marec 1938 – Na majeri sestier uršulínok pri Cíferi zhorel stoh slamy v hodnote 8 000 Kčs.

BALCO, autor literatúry pre deti a mládež (70. narodeniny).

APRÍL

MAREC

 7. apríla 1928 – V Cíferi sa narodil lokálpatriot GABRIEL BANIČ,

 1. marca 1968 – V Smoleniciach sa narodil IVAN KOVAČÓCY ml.,
plavec (viacnásobný majster Slovenska) a bývalý riaditeľ základnej
školy v Cíferi (50. narodeniny).

 1. marca 1978 – Plenárnym zasadnutím Miestneho národného
výboru v Cíferi bolo zriadené Miestne kultúrne stredisko. Riaditeľkou MKS sa stala Eva Dugovičová (40. výročie).

člen Divadelného krúžku Janka Palárika a autor divadelnej hry
Rozum, Dora, Cífer horí (90. výročie).
Rok 1968 – Športovci a ďalší brigádnici urobili oplotenie cíferského
futbalového ihriska. Miestne JRD zhotovilo vchodové dvere (vstupnú bránu?) a futbalové bránky. Zároveň boli odovzdané do užívania
aj športové kabíny. 
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Skončila sa koncertná sezóna 2017
a otvorili sme novú
Tradičným adventno-vianočným koncertom sa v nedeľu 17.
decembra zavŕšila koncertná sezóna 2017. Jeho aktérom bol Katedrálny zbor sv. Martina z Bratislavy s dirigentom Jánom Miškovičom a organistom Danielom Gabčom. Tento zbor vznikol len pred
šiestimi rokmi s ambíciou obnoviť viac ako šesťstoročnú tradíciu
pestovania liturgického zborového spevu v Katedrále sv. Martina
v Bratislave. Hlavný dirigent zboru Ján Miškovič je odchovancom
národného umelca prof. Ladislava Slováka a Daniel Gabčo pôsobí
ako stály organista v bratislavskej katedrále. Ťažiskom dramaturgie
koncertu, ktorý sa konal vo farskom kostole, boli skladby adventného obdobia. Program otvorila kompozícia Alessandra Scarlattiho
Ad te, Domine, levavi. Pokračoval anonym – Veni, veni, Emmanuel.
Autorom ďalšej skladby (Jeruzalem, vstaň) je člen zboru a katedrálny žalmista Ľuboš Gabčo. Po nej nasledovali polyfonická Sicut
cervus, ktorej autorom je Giovanni Pierluigi da Palestrina, a skladba
pre dva zbory Rorando coeli od Jana Campana Vodňanského. Menší
zbor (kvarteto spevákov) spieval z kazateľnice v hlavnej lodi kostola. Text eucharistického hymnu Ave verum corpus, ktorý sa pripisuje pápežovi Inocentovi VI., zhudobnili v priebehu storočí stovky
skladateľov. My sme si ho vypočuli od Williama Byrda. Na záver
zazneli dve časti (Kyrie a Gloria) z Missa pastoralis Alma nox, známej

Členovia Katedrálneho zboru sv. Martina, foto: VH

pastorálnej omše Mikuláša Schneidera-Trnavského. Katedrálny zbor
sv. Martina predviedol vynikajúci výkon, ktorému nadšene aplaudoval zaplnený chrám po každej skladbe a ktorý nás presvedčil, že
tento zbor bude dôstojným pokračovateľom a nástupcom vyše
šesťstoročnej tradície svojich predchodcov. 
MuDr. Viliam Hafner

Čo skrýva stará fotografia?
Koncom decembra minulého roka sa mi ozval na facebooku pán Jozef Košík, ktorého otec
pochádzal z Cífera. Poslal mi sken zaujímavej fotografie. Otec mu rozprával, že by to mala
byť cíferská grófka Šarlota Zičiová. Poznal som grófku Šarlotu Zičiovú z portrétu, ktorý
bol uverejnený na titulnej strane Wiener Salonblatt v roku 1890, a preto som bol voči tejto informácii skeptický.
Zo skenu sa dalo s istotou určiť len to, že fotografia vznikla vo fotoateliéri Fratelli Vianelli. Bratia Giuseppe a Luigi Vianelli viedli tento
ateliér približne v rokoch 1860 až 1890 v Benátkach. Pána Košíka
som preto poprosil o sken zadnej strany fotografie. Dúfal som, že
okrem tlačeného textu fotoateliéru tam snáď bude aj nejaká drobná “nápoveda”. Mali sme šťastie – bol tam ceruzkou dopísaný text:
Lívia és Sarolta Zichy (Lívia a Šarlota Zičiové). Predpokladal som, že
ide o sestry Líviu a Šarlotu Zičiové, príbuzné cíferskej grófky, ale
po konzultácii bol môj predpoklad upresnený. Na fotografii sú síce
Lívia a Šarlota, ale matka s dcérou. Vľavo teda stojí Lívia Zičiová
(1840 – 1913), manželka politika a poslanca Ferdinanda Zičiho (1829
– 1911), a jej dcéra Šarlota Zičiová (*1862), ktorá sa vydala za grófa
Juraja Majláta a spolu s ním žila v Zavare.
Šarlota Majlátová nie je pre Cíferčanov neznáma osoba. Spomína
sa v Pamätnej knihe obce Cífer v súvislosti s Máriou Hollósyovou:
„Ako sa dostaly cíferské výšivky na svetovú výstavu a do verej-

nosti. Bolo to v roku 1888, keď
na kerestúrsku poštu prišla
zavarská
grófka
Mailathová
v sprievode grófky Šarolty Zichyovej, ktorá bola dvornou dámou
u královnej Alžbety a uvidely tam
dve bábky v kerestúrskom kroji,
ktoré slečna Maria Hollossyová,
vtedajšia poštárka kerestúrska
sama zhotovila. – Tie bábky sa
zapáčily grófke Šarolte, že ich žiadala pre kráľovnú Alžbetu, ktorému želaniu slečna Hollossyová vyhovela. – Práve v tej dobe mala
sa konáť veľká výstava v Pešti, na ktorú boly zaslané aj tieto bábky
v slovenskom kroji a tešily sa veľkej oblube. Sám minister obchodu
gróf Baroš prejavoval veľky záujem o tieto výšivky a z jeho podnetu vznikla výšivkárska škola v okolí Trnavy.“ 
Dušan Caja ml.

Pred XXXIII. ročníkom Cíferskej hudobnej jari
Tak ako každý rok, aj tento budú koncerty 33. ročníka CÍFERSKEJ HUDOBNEJ JARI a 21. ročníka JESENNÉHO CYKLU KONCERTOV
rámcovať významné výročia udalostí a osobností celoslovenského ale i domáceho významu. Takými sú nesporne 100.
výročie vzniku Československej republiky a 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Z domácich udalostí
a významných osobností sú to výročia pripadajúce na rok 2018 uvedené v osobitnom článku.
Otvárací koncert XXXIII. CHJ sa uskutoční v nedeľu 25. marca 2018
o 16.00 hod. v kostole sv. Michala Archanjela. Zhostí sa ho spevácky
zbor ADOREMUS s dirigentom Dušanom Billom a Muchovo kvarteto.
Pokračovať bude po Veľkej noci v nedeľu 8. apríla 2018 o 16.00 hod.
v dome kultúry. Zaujímavý bude z hľadiska neobvyklého nástrojového
zoskupenia – klavír a cimbal. Jeho aktérmi budú Mykhaylo Zakhariya
– cimbal a Dana Zakhariya – klavír. Ďalšie koncerty budú už iba v kostole sv. Michala Archanjela. V nedeľu 22. apríla 2018 o 16.00 hod. sa predstavia Katarína Turnerová – harfa a Eugen Prochác – violončelo. V ne-

deľu 6. mája 2018 o 16.00 bude taktiež zaujímavý koncert z hľadiska
doprovodu spevu (gitarové duo a spev), ale aj jeho aktérov. Predstavia
sa Jozef Čuban – gitara, Chan Yuk Fan (Honkong) – gitara a Klaudia
Vašinová – soprán. XXXIII. ročník CHJ vyvrcholí záverečným koncertom
speváckych zborov VOX AURUMQUE s Hanou von Schlosser a ich hostí
– speváckeho zboru z USA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13.mája v kostole Sv. Michala – výnimočne o 18.00. Ponuka je pestrá a lákavá, nuž
neváhajte! Organizátori sa tešia na Vašu účasť! 
MUDr. Viliam Hafner
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Spomienková slávnosť k 160-temu výročiu
narodenia Márie Hollósy
Rok 2018 je rokom 160. výročia narodenia Márie Hollósy. Pri tejto príležitosti Rímskokatolícka Cirkev - farnosť Cífer v spolupráci s Obecným úradom a Obecným múzeom v Cíferi pripravili dňa 3. februára 2018 spomienkovú slávnosť.
Program sa začal slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole
sv. Michala Archanjela. Celebrantom bol miestny duchovný vdp.
Mgr. Jozef Schwarz. V homílii pripomenul talent, zručnosť a umenie
Márie Hollósy, o ktoré sa delila so svojimi žiačkami.
V homílii tiež predstavil Máriu Hollósy nielen ako donora kostola,
pre ktorý dodala nielen prekrásne antependiá, pluviály, dalmatiky,
štóly, véla, baldachýn, ale aj niekoľko kazúl, ale najmä ako dobrodinku celej dediny. V dobe krízy a veľkej nezamestnanosti dávala totiž
prácu mnohým cíferským ženám. V čase najväčšieho rozkvetu
vyšívalo v Cíferi 300 žien. Podujatie pokračovalo komentovanou
prehliadkou Pamätnej izby sakrálnej výšivky Márie Hollósy na cíferskej fare, ktorá bola prvý krát otvorená počas minuloročných
Hodových slávností. Prítomní si so záujmom vypočuli prednášku
Prof. Evy Cisárovej - Minárikovej, akad. mal., ktorá sa venovala nielen vystaveným exponátom a činnosti Spolku Izabela, ale aj životu
Márie Hollósy. Predstavila silný príbeh nevšednej ženy, ktorá sa
koncom 19. storočia, napriek nepriazni osudu, dokázala postaviť
na vlastné nohy a stala sa tou, ktorej tvorba bola oceňovaná na
svetových výstavách. Nezabudla pripomenúť, že okrem sakrálnych
výšiviek bola autorkou návrhov oblečenia pre šľachtické a krá-

O hostí v pamätnej izbe nebola núdza, foto: MS

ľovské dvory vtedajšej Európy. Potom sa zúčastnení presunuli na
starý cintorín v Cíferi, kde sa spoločne pomodlili pri hrobe Márie
Hollósy. Následne si predstavitelia farnosti, obce a spolkov uctili
jej pamiatku položením vencov a kvetov na hrob. Mária Hollósy sa
narodila 1. februára 1858 v Opoji a zomrela 15. apríla 1945 v Cíferi.
Obecné zastupiteľstvo v Cíferi jej v roku 2001 udelilo in memoriam
čestné občianstvo obce Cífer. 
PharmDr. Anna Michalcová

Významné cíferské výročia v roku 2018
Po vlaňajšom 90. výročí postavenia Rímskokatolíckej ľudovej
školy v Cíferi (terajší Domov pokojnej staroby) bude mať cíferská
škola opäť okrúhle výročie. Tento krát to bude 420. výročie (1598)
existencie školy v Cíferi a 90. výročie otvorenia školy v miestnej
časti Pác. Od napísania ojedinelého veršovaného Opisu Cífera Jozefom Kubánim uplynie 205 rokov. Socha sv. Vendelína na hornom
konci Vendelínskej ulice, ktorú dal postaviť Jura Slowak, oslávi 245.
výročie už „v novom šate“. Sme radi, že naša čestná občianka obce
Cífer in memoriam Mária Hollosiová sa pri 160. výročí narodenia
„dožila“ otvorenia Pamätnej izby s jej sakrálnymi výšivkami, inštalovanej na fare. Z ďalších objektov je „jubilantom“ Pomník padlým
v I. svetovej vojne od významného bratislavského sochára Alojza
Rigeleho, ktorý má už 90. rokov. O 60 rokov je staršia cíferská pošta, ktorá bola založená pred 150 rokmi.
Aj v tomto roku je veľa výročí narodenia, či úmrtia významných osobností z Cífera, resp. majúcich k nemu blízky vzťah. Sú
to okrem M. Hollóssiovej Mons. Ľudovít Pavetitš, čestný občan
obce Cífer in memoriam – 55. výročie úmrtia, 35. výročie smrti
nášho rodáka saleziána don Augustína Sklenára, ktorý pôsobil a aj

zomrel v USA. 30. výročie smrti si pripomenieme aj u národného
umelca Gejzu Dusíka, ktorý často navštevoval Cífer – rodinu MUDr.
Štefana Bugalu (viď pamätnú tabuľu na jeho bývalom dome, terajšom zdravotnom stredisku), 60. výročie úmrtia národného
umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského bolo podnetom pre Obecné zastupiteľstvo v Cíferi k vyhláseniu roka 2018 za Rok Mikuláša
Schneidra-Trnavského v Cíferi. Pripomenieme si aj nedožité 95.
narodeniny Ing. Ladislava Bernadiča, čestného občana obce Cífer in memoriam, 80. výročie narodenia Ing. Františka Dugoviča
– nositeľa Ceny obce Cífer, 70. výročie narodenia dlhoročného redaktora a vydavateľa mesačníka Cíferpress Mariána Pavlíka a 60.
výročie narodenia akad. maliara a sochára Svätoslava Ilavského.
20. výročie smrti si pripomenieme u JUDr. Ladislava Jankoviča,
čestného občana obce Cífer, ktorý je pochovaný v Argentíne.
A nakoniec – od založenia dychovej hudby v Cíferi uplynie 95. rokov. Dúfame, že ju oslávime zrodom novej dychovej hudby, ktorej
zárodok už existuje. 
MuDr. Viliam Hafner

Viliam Hafner: Neviem,
či patrím až medzi takých majstrov
Keď sa dozvedel o ocenení Cenou Fra Angelica, pokorne zašepkal: „Non sum dignus“ (Nie som hodný). Hoci hudbu miluje a žije
ňou, ostáva stále pokojným a láskavým človekom. Presne taký prišiel na nahrávanie rozhovoru: ešte s papierom oznamujúcim ocenenie v rukách, akoby správe stále nemohol uveriť. Cíferčania poznajú MUDr. Viliama Hafnera (84) predovšetkým
ako svojho pána organistu.

 Aké pocity ste mali, keď vám oznámili potvrdenú nomináciu na Cenu Fra Angelica?
Priznám sa, bol som v rozpakoch. Predo mnou toľko významných umelcov takéto ocenenie dostalo, a ja vlastne v tej oblasti, za ktorú dostávam toto ocenenie, som amatér, takže by som
povedal, že som z toho až zmätený.

 Zdá sa vám, že cena nie je celkom na správnom mieste?
To ťažko povedať, pretože v jednej časti mojich aktivít – konkrétne organizovanie koncertov – si myslím, že máme dokonca
na Slovensku prvenstvo, pretože niet takej slovenskej obce,
kde by boli pravidelné koncerty, či už v rámci Cíferských hudobných jarí alebo Jesenného cyklu koncertov, alebo príleži-
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tostných koncertov, ako je Vianočný, Trojkráľový a iné. V tejto
oblasti to ocenenie je oprávnené, ale či je to postačujúce, to
museli posúdiť iní.
 Mali ste nejaké podozrenie, kto to na vás „našil“?
Áno, jasné: podozrieval som pána farára (vdp. Jozef Schwarz)
a Dušana Caju, (žalmista p. organistu), že to oni spáchali…
 A priznali sa?
No áno, pravdaže. Mohli to vedieť ešte skôr, samozrejme. Ja
som sa to dozvedel, až keď som dostal tento list.
 Čo vám povedali na to doma?
Azda ani neboli prekvapení, lebo vlani som dostal Ružu sv. Alžbety na Trnavskej novéne, tak sa, samozrejme, tešia aj oni.

ZAČALO SA TO DIVADLOM HUDBY V HUMENNOM
 Sv. Tomáš Akvinský hovorí, že vtedy je možné robiť
veľké umenie, keď má človek hlboký vzťah k Bohu. Ako
to vnímate vy?
Myslím si, že to je pravda, čo povedal: Nachádzať Boha v hudbe a v živote je v súlade s kresťanskou doktrínou, akú som
dostal od svojich rodičov, najmä od mamy. Už ako chlapec
som chodieval miništrovať a od trinástich rokov aj hrávať na
organe. Človek nemôže niečo také robiť len tak, bez hlbšieho vzťahu. Počas štúdia na vysokej škole som navštevoval
abonentné koncerty Slovenskej filharmónie. Keď som prišiel
v roku 1958 do Humenného, koncertný život v tomto meste
neexistoval, tak sme založili v nemocnici divadlo hudby. Mali
sme z Prahy nahrané cykly koncertov na platniach, vtedy
ešte neboli CD-čka ani magnetické pásky, tak sme v nemocnici púšťali tie platne aj s komentárom a začali tam chodiť aj
návštevníci z mesta, vlastne to bol zárodok skutočných koncertov. Riaditeľ kultúrno-spoločenského strediska si všimol,
že je o to záujem, preto začal so živou hudbou. V Humennom
založili Klub priateľov hudby a od roku 1962 sa organizovali
Humenské hudobné jari. Tohto roku bude už 57. ročník a ja
som tam bol do 22. ročníka. V roku 1982 som sa vrátil do Cífera. Po návrate, kým som sa trošku adaptoval, som obnovil
Cíferský spevácky zbor v roku 1984 a založili sme Cíferský
klub priateľov hudby. Od roku 1986 pravidelne organizujeme
jarné koncerty a k tomu sa potom pridal od 13. hudobnej jari
aj jesenný cyklus.
 Máte ako organista a znalec hudby nesplnené hudobné
sny?
Ako organizátor hudobného života chcem pozvať Slovenskú filharmóniu. My sme o tom uvažovali už pri jubilejnej desiatej jari,
aj som ich pozval, aj som bol osobne v Slovenskej filharmónii.
Povedali, že tu v Dome kultúry je málo priestoru pre orchester,
a ja som protestoval, že nemusia prísť kompletne. Dokonca sa
bol na priestory osobne pozrieť aj dirigent Slovenskej filharmónie. Škoda, že mi vtedy nenapadlo, to bolo ešte za socializmu,
že kostol máme veľký a tam sa zmestia. Keby som sa náhodou
dožil ešte do tridsiatej piatej hudobnej jari, pokúsim sa ešte
o to. Myslím si, že v kostole boli už veľké orchestre, dva spevácke zbory plus orchester zo Švajčiarska, máme to vyskúšané.
No chcem aj tak povedať Pane, už som všetko zažil, môžeš ma
povolať.
 Máte ešte prehľad, koľko spevákov a hudobných telies
ste tu mali počas toľkých rokov hudobnej jari a potom
hudobnej jesene? Napríklad taký Peter Michalica?
Konkrétne Peter Michalica je zaťažený na Cífer. Poznám sa s ním
ešte z Humenného, sme dlhoroční osobní priatelia. Chodievame
na jeho vystúpenia do Kremnice, kde organizuje koncerty pod
diamantovou klenbou vo svojom rodnom dome.
 Keď oslovujete týchto ľudí, aby prišli na cíferské koncerty, aké sú ohlasy?

Arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy, Mons. Stanislav Zvolenský,
blahoželá Dr. Hafnerovi, foto: redakcia

Áno, samozrejme, máme dokonca až toľko ponúk, že ich ani
nestačíme realizovať. Vyslovene sa nám ponúkajú z Moravy,
každý, kto tu bol, nám píše, dáva ponuky, takže sa snažíme vyhovieť, pokiaľ sa dá, ale samozrejme, všetko závisí od financií, aj
keď mnohí prichádzajú aj zadarmo.
ZA LÁSKU K ORGANU MÔŽE MOJA MAMA A SYN PÁNA ORGANISTU
 Pamätáte si na svoje pocity, keď ste si prvýkrát ako
dospievajúci chlapec sadli za organ?
Naša mamka mala rada organ a hoci nebola hudobníčka, kúpila
si harmónium, ktoré dodnes máme a občas som na ňom hrával.
Vlastne, keď som sa dostal prvýkrát k organu, doviedol ma
k nemu môj vrstovník, syn pána organistu. On ešte stále žije,
je tiež lekár. Vďaka nemu som sa teda dostal k organu a ten ma
stále inšpiroval, aby som sa naučil hrať. Pán organista, kým bol
ešte tu, ma občas pustil zahrať si. V roku 1951 ho však preložili
do Trnavy, lebo učitelia nesmeli hrávať na organe. Neskôr som
chodil do Budmeríc a od roku 1951 až do ukončenia štúdia som
hrával.
 Máte aj nejaké svoje najobľúbenejšie skladby z liturgickej hudby, ktoré vyjadrujú váš vzťah k Bohu?
Juj, veľa krásnych je, ale aj baroková hudba je liturgická a navyše je aj staršia. Inak, čo sa týka organovej literatúry, diela J. S.
Bacha, myslím, ešte stále nie sú prekonané. No na hranie jeho
hudby treba aj predpoklady – niektoré skladby sú, samozrejme,
ľahšie. Na jeho vrcholné diela ani ja vlastne nemám, som amatér, nechodil som do umeleckej základnej školy, som samouk.
 Keď ste tie desaťročia sedeli za organom a viedli zbor
v chráme, bolo určite veľa silných momentov, kedy ste
zažili blízkosť Boha. Čo to s vami robilo, s vašou vierou
a vašimi životnými postojmi?
Ten pocit je nezaplatiteľný, zvlášť keď sa skladba podarí a druhí
ju ocenia. Pre mňa bola radosť a spokojnosť ľudí zadosťučinením. No najväčšou odmenou bolo pre mňa žiť a hrať na väčšiu
česť a slávu Božiu.
 Ste už v požehnanom veku, máte komu odovzdať štafetu za organom?
Ja dúfam, že Samko (pozn. autorky: vnuk pána organistu) bude
pokračovať.
 Baví ho to?
Áno, jeho to baví, chodil a aj chodí na klavír, však aj tam nemal
zlé výsledky. Ale keď som mu povedal, že je možnosť aj na organ, tak presedlal. Vlastne najlepší organisti sú tí, ktorí vyšli
z klavíra, takže dúfam, že bude pokračovať úspešne.
VOČI GOSPELU NIČ NENAMIETAM, NO PRÍM V LITURGII BY MALA
HRAŤ KLASICKÁ HUDBA
 Dlhé stáročia bol v Cirkvi veľmi silný vplyv gregoriánskeho chorálu. Má ešte svoje miesto v cirkevnej hudbe?
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Gregoriánsky chorál je základ, mne to vyhovuje, ale spievať
gregorián je veľmi ťažké. Môj žalmista Dušan Caja sa ho snaží
uplatňovať v rámci liturgie svätej omše. Rozmýšľame, že v rámci jesenného cyklu objednáme zbor Gregoriana z Košíc, jeden
z našich najlepších zborov, ktorý pestuje iba gregoriánsky
chorál.
 Roky ste viedli chrámový zbor v Cíferi. Pamätáte si, čo
všetko ste s ním zažili?
Priznám sa, že tie prvé roky boli ľahšie ako terajšie, pretože
som vlastne dostal, respektíve pokračoval so zborom, ktorý založil Daniel Bulla, a to boli ostrieľaní speváci, takže ich ani nebol
problém zasvätiť do liturgickej hudby. Aj oni spievali v kostole.
Ja som prešiel na iné cirkevné zbory, troška náročnejšie. Od
roku 1958 som ešte (keď som bol slobodný) pár rokov dochádzal
z Humenného do Cífera. V sobotu sme urobili skúšku a v nedeľu
sa spievalo. Keď som sa v roku 1982 vrátil, ešte tam bola časť
tých vyškolených spevákov, ale tí postupne vymierali, noví ich
už nenahradili. Ešte aj teraz, hoci píšeme a pozývame, je problém získať nových spevákov, ktorí by sa prihlásili do zboru.
 Hľadáte stále posily?
Áno, vždy v pondelok po večernej svätej omši. Prijmeme každého, kto bude vedieť spievať.
 Ľudia, ktorí prichádzajú do kostola, najmä tie mladšie
ročníky, počas sv. omše majú radšej gospelovú hudbu.
Aký správny pomer nastaviť medzi klasickou chrámovou
hudbou a tou modernejšou?
No, tak „organársky“ by som povedal, že nie správny pomer,
ale správnu mieru. Verejne sa jej nejako nebránim, čisto takéto
omše nie sú pre mňa liek. Keď sa mladí ňou upevnia vo viere,
prečo nie. Myslím si, že prím by stále mala mať klasická chrámová hudba. Samozrejme, záleží aj na aranžmánoch a na kvalite
tých hudobníkov a spevákov, takže keď sú dobré aranžmány,
viem to aj oceniť, aj podporiť.
 Vy ste mali za svojho života príležitosť osobne poznať
aj Mikuláša Schneidera-Trnavského. Aký to bol človek?
Skôr ho poznám z rozprávania jeho vnukov, pretože s nimi so
všetkými sa poznám, ale predovšetkým z jeho knihy “Úsmevy
a slzy”. Je v nej veľa úsmevných historiek, z ktorých vidno, že
mal zmysel pre humor. Bol som častým hosťom v ich domácnosti a sem-tam som sa, samozrejme, stretol aj s majstrom
Schneiderom-Trnavským. Nebola ale taká príležitosť nejako
bližšie ho spoznať, vždycky tam bola veľká spoločnosť. Viac
som ho poznal od organa, prišiel si zahrať do kostola v Cíferi.
Poznám aj jeho dielo, jeho hudba je nádherná, krásna, Jednotný katolícky spevník, to je perla, ktorú nám závidia mnohé
národy.
 Jednotný katolícky spevník má svoju textovú náplň aj
svoj notový záznam. Prečo sa teda na Slovensku skutočne nehrá jednotne ani z neho?
Jedna vec je, že sa menia slová. No zvyk je železná košeľa, ako
sa hovorí. Sú stále nové vydania a úpravy textov, však ich už
bolo niekoľko, a prispôsobujú sa slovenčine, ktorá sa vyvíja, a je
to správne. Lenže ľudia stále spievajú v kostole tak, ako sú naučení, neotvoria si spevníky. Iný problém je tempo – bohužiaľ,
je ho treba. Ja sa sám hnevám, pretože hráme viacerí, každý
má svoje rytmy, no nemám rád naťahovanie piesne. Musím „šľapať“, no aj tak sa na organe nedá hrať príliš rýchlo, ale väčšinou
všade ľudia strašne dlho ťahajú, čím sa stráca súhra piesne.
Oveľa lepšie mi znie, keď sú hra aj spev rytmickejšie. Žiaľ, v JKS
nie je písané, či je to v allegretto alebo andante, takže je to na
uvážení organistu, ako si zvykne.
 Existuje krásne napísaný notový záznam na žalm, presne v tom hudobnom prevedení má svoj zmysel medzi
čítaniami. Prečo teda existujú „patvary“ alebo „ľudová
tvorivosť“ v žalmoch?
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To je ďalšia vec – zlozvyk. Tak ako sa nedá všetko tancovať na
polku, ani žalm sa nemôže spievať na jednu melódiu. Mnohí si aj
za organom vymýšľajú „ľudovú umeleckú tvorivosť“. Spievajú sa
obľúbené pesničky, aj keď nemajú s liturgickým obsahom nič
spoločné. Preto ja veľmi málo spievam piesne mimo JKS, pretože
mnohé sú troška pochybné. Aj keď je, pravdaže, veľa pekných
mariánskych piesní, ktoré sa hodia pri rozličnej príležitosti a sú
vhodné, ale väčšinou sa ich stránim.
 Existuje na Slovensku niečo ako organová škola?
Áno, okrem konzervatórií, hlavne cirkevných, kde sú organové
oddelenia, pozývajú organistov na pravidelné sústredenia aj
diecézy. Robí to napríklad Spišská diecéza prostredníctvom
časopisu Adoramus Te, ktorý vydáva Liturgická komisia pri KBS.
Týmto spôsobom pozývajú organistov na kurzy. Ale u nás, v Trnavskej arcidiecéze, sa nič také nerobí.
DO NEBA SA TEŠÍM NA MNOHÉ STRETNUTIA
 Vy ste pôvodným povolaním lekár. Dá sa zvládať fonendoskop aj hudobný nástroj?
Bolo veľa znamenitých lekárov, ktorí sa venovali hudbe, spomeňme napríklad vynikajúceho operného speváka Gustáva Pappa, ktorého som osobne poznal a boli sme priatelia, i ďalšieho
lekára-organistu Ferdinanda Klindu. Niekedy to bolo ako protipól, ako kompenzácia stresu. Predsa len špičkový lekár musí byť
plne sústredený, je v strese, má v rukách osud človeka a potrebuje sa uvoľniť. Pre neho môže byť hudba relaxom.
 Je u lekára dôležitá len medicínska stránka, alebo aj
ľudskosť? Pretože tá sa nám zo súčasnej medicíny stráca...
Na prvý pohľad, pri prvom stretnutí nie je možné preniknúť až
do hĺbky človeka. No treba povedať, že všetko súvisí so životným tempom. Keď teraz chodím ako lekár zastupovať, vidím, že
zdravotníci vôbec nemajú čas a ani tendenciu hlbšie chápať pacienta. Na druhej strane až vekom človek získava správny vzťah
k pacientovi. Keď teda zastupujem kolegov, ja sa s pacientmi
porozprávam, opýtam sa, ako sa majú, čo ich trápi, a pacient
pomaly zabudne, načo prišiel a odchádza spokojný.
 Žijete množstvom aktivít, akú máte motiváciu?
Nemôžem ináč povedať, ako to, že som hrdý: to je môj živel.
Keď nemám čo robiť, som nespokojný. Stále má láka niečo nové
tvoriť, vzrušujú ma nové veci.
 Čo robíte, keď sa nevenujete hudbe, akú máte inú záľubu okrem medicíny a hudby?
Pozerám v televízii šport. Futbal.
 Hrávali ste ho niekedy?
Futbal ani nie, hoci som sa venoval viacerým športom – volejbal,
hádzaná, basketbal, stolný tenis... Ale teraz ma baví futbal, hlavne španielsky, anglický, môj obľúbený klub je FC Barcelona.
 Hudba stále napĺňa váš život – aj manželku ste si našli
niekde pri zborovom speve?
V zbore nie, ale ona je takisto lekárka a do Humenného prišla
o rok neskôr po mne, takže absolvovala aj koncerty, aj divadlá
hudby, čo sme robili.
 Máte toho v živote dosť odžitého. Vnímate úlohu kresťana dávať zo seba všetko to, čo dostáva od Boha do
služby iným?
Áno, to je hlavná úloha, pretože poslanie od Boha je univerzálne. Máme svojím životom aj iným spôsobom prejavovať svoj
kresťanský postoj.
 Vy ste už vo veku, keď ste pomaly „jednou nohou v nebi“. Máte ľudí, na ktorých sa tešíte, že sa s nimi v nebi
porozprávate?
Strašne veľa. Priatelia, za ktorými mi je veľmi ľúto, ale ja viem,
že sa ešte stretneme. A to je pre mňa povzbudzujúce.c

Autor: Mária Kohutiarová, prebrané z časopisu
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Veľkonočné zamyslenie 2018
„Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvych vstal.“ Takto spieva celá Cirkev po celej zemi na Veľkú noc
a je vyjadrením našej radosti. Táto radosť, ktorú prežívame, je však podmienená naším vnútorným
a osobným presvedčením zo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.
Radosť, ktorú prežívame zo zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša
Krista, musí nájsť konkrétne uplatnenie v našom každodennom
živote. Lebo ináč by bola naša radosť iba čímsi povrchným. A práve
viera je tým základným fundamentom, ktorým človek odpovedá
na Božie volanie, na Božiu výzvu. Hlboká viera a dôvera v Boha nám
pomôže prekonať všetky naše životné ťažkosti a krízy. Mnohokrát
sa nám zdá, akoby sme boli na všetky naše životné problémy úplne sami. Ale nie je tomu tak! Veď Boh je stále s nami a vie, čo je
pre nás najlepšie. Veriť znamená bezvýhradne sa odovzdať Bohu
a pustiť sa spolu s ním na cestu do neznáma. Vzkriesením svojho
Syna nás Boh vrcholne uistil o svojej láske k nám. Už v Starom zákone u proroka Izaiáša čítame: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja
nezabudnem na teba“ (Iz 49,15). Čo už môže byť krajším dôkazom,
ako práve toto? Záleží len od nás, ako sa rozhodneme. Boh sa vo
svojej veľkej láske dáva spoznať každému človeku. Prihovára sa ku
každému jednému z nás bez rozdielu. K tomu, aby sme ho mohli
prijať, je potrebná veľká otvorenosť a vnímavosť srdca. Naša viera
musí byť slobodným a zodpovedným úkonom. Preto uveriť v Boha
znamená radikálne sa preň rozhodnúť. Ide teda o základné smerovanie a zmysel nášho života.
Ak sa živou vierou odovzdáme vzkriesenému Kristovi, on si nás
tak silno privinie k svojmu srdcu, že ani smrť nás nevytrhne z jeho
objatia a budeme s ním večne žiť v láske a radosti u Nebeského

Otca. Veriť znamená s odvahou skočiť do
otvorenej náruče Otca, ktorý zachraňuje.
Viera musí častokrát riskovať. Je potrebné,
aby naša viera bola živá, neochvejná a plná
dôvery. A hoci sme neboli priamymi svedkami zmŕtvychvstania, predsa nás Ježiš povzbudzuje: „Blahoslavení tí,
čo nevideli, a uverili“ (Jn 20,29). Kto sa snaží na svet pozerať očami
viery a hodnotiť ho srdcom viery, v tom sa postupne tento cit stále
rozvíja a narastá, a tak sa človek ocitá v celkom novom svete. Vo
svete Božej dobroty a lásky. Kto spozná Boha vo svojom živote,
vie, že mu vďačí za všetko. Viera v Boha prináša do života každého
človeka veľkú radosť a uspokojenie.
Kristus vstal z hrobu, nie je viac prístupný našim ľudským očiam.
No pozýva nás vstúpiť do sveta viery, kde žije naďalej rovnako reálne,
len iným spôsobom. Len nehľadajme živého medzi mŕtvymi, rozumom
to, čo možno pochopiť len žitou vierou. Blažení boli zatiaľ všetci, čo to
objavili. Naša viera je založená na svedectve apoštolov. Záleží len na
našom rozhodnutí. Konečným dôkazom zmŕtvychvstania pre každého
jednotlivca je jeho vlastné spoznanie vzkrieseného Krista.
Všetkým Vám prajem radostné a pokojné prežitie Veľkonočných
sviatkov a veľa Božieho požehnania od Zmŕtvychvstalého Pána. 

Váš duchovný otec
Jozef Schwarz

Oprava historickej podlahy a nová
elektrifikácia kostola sv. Petra a Pavla na Páci
Pred dvoma rokmi bol v interiéri kostola realizovaný archeologicko-historický výskum, ktorý poodhalil pôvodnú
kamennú podlahu a pod ňou kamenno-tehlový základ pôvodného priečelia starého prvého kostola.
V osemdesiatych rokoch bola podlaha kostola zaliata škvarobetónovou vrstvou a poterom, čím sa zvýšila výška interiéru kostola
skoro o 20 cm.
Vo februári 2018 sme začali s odstraňovaním škvarobetónovej
vrstvy s poterom a Pamiatkový úrad v Trnave určil výšku novej kamennej podlahy. Kamennú dlažbu – prírodný kameň Solnhofer bol
privezený z historického lomu Sonat-Strobl z Eichstättu z Nemecka.
Podľa dostupných prameňov z Pamiatkového úradu, na Trnavsku sa
z tohto lomu dovážal loďami po Dunaji tento prírodný kameň - opuka
na naše územie. Dokonca pôvodné fragmenty historickej dlažby, čo
sa našli pod škvarobetónom, sú identické s týmito novými.
Pretože je interiér kostola otvorený, využijeme to na nové elektroinštalačné rozvody a elektrifikáciu kostola a bude sa riešiť aj
nová elektrická prípojka, podľa najnovších bezpečnostných smerníc, a ktorá pôjde zemou od stĺpa na ulici, namiesto vzduchom, ako
je tomu doteraz.
Tak isto sa rieši aj nový elektrický vykurovací systém kostola,
ktorý bude realizovaný rovnomerne rozmiestnenými olejovými

Foto: -JS-

elektrickými radiátormi, podľa projektu tepelných strát kostola.
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým zainteresovaným
firmám a ochotným farníkom za ich pomoc a realizáciu tohto projektu. Oprava je realizovaná vďaka finančnej dotácii z Ministerstva
financií SR, ako aj vďaka štedrým milodarom farníkov.
Nech Boh žehná všetkých, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, na zveľadení filiálneho kostola sv. Petra a Pavla na Páci. 

Jozef Schwarz

Manželstvo ako umenie lásky v Cíferi
Prežiť spoločne nádherný týždeň ako po svadbe sa dá aj po desiatkach rokoch manželstva – ale takýto čas má svoj význam
aj po pár rokoch spoločného života. Znovu sa presvedčiť, že manželstvo je umením lásky, malo aj v Cíferi príležitosť mnoho
manželských párov, ktoré sa zapojili v týždni od 12. do 19. februára 2018 do aktivít Národného týždňa manželstva.
Prvou a asi najviditeľnejšou aktivitou bol spoločný galavečer
pre manželov 12.2. 2018 v sále KD v Cíferi, kde sa 23 manželských
párov dobrovoľne nechalo otestovať na skúškach Vysokej školy

manželských umení piatimi skúškami, ako na tom ich manželstvo
je. Po absolvovaní skúšky v písaní ľúbostnej básne, spoločného spevu, vymodelovania znaku ich manželstva či fotenia sa v štýlových
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doplnkoch čakal na manželov popri dobrej večeri ešte náročný
písomný test umenia milovať. No i ten zvládli účastníci bravúrne,
hoci ich dôsledne kontrolovali šéfovia skúšobnej komisie vdp. Jozef Schwarz a vdp. Ján Behula. Večer sa skončil tanečným kolom,
no týždeň len pre manželov sa nekončil. Vo štvrtok a v piatok po
sv. omši sa najprv ženy, potom chlapi stretli na spoločnom slovku
a výrobe prekvapenia pre svoju polovičku, v piatok večeru mužov
predchádzala krížová cesta, v ktorej si mnohí našli ten svoj „krížik“. V nedeľu sa NTM zavŕšil moderovanou adoráciou s prosbou
o posilnenie manželstva a slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval
don Jozef Luscoň. Prekvapením bolo aj obdarovanie účastníkov
tohto týždňa zarámovanou fotografiou a certifikátom o absolvovaní skúšky na Vysokej škole manželských umení. Spoločné agapé
v priestoroch pastoračného centra bolo príjemnou bodkou aj pre
tých, ktorí sa NTM zúčastnili tento rok iba on-line cez každodenné
úlohy zverejňované na farskej FB stránke. Za organizačnú a morálnu pomoc pre tento rok ďakujú organizátori obci Cífer, ako aj
Farskému úradu a vdp. Jozefovi Schwarzovi. Osobitné poďakovanie patrí animátorom, bez ktorých pomoci a obety času by mnohí
manželia nemohli prísť užiť si svoj čas. Vyskúšaní kráčame teda

Jeden z párov na NTM v Cíferi, foto: MK

spolu s láskou ďalej a tešíme sa na budúci rok, ktorý už má svoje
prekvapenia prichystané. 
Za organizačný tím NTM v Cíferi Mária Kohutiarová

Základná škola na prelome školského roku
Po vianočných prázdninách začal 8. januára 2018 opäť v našej
škole pulzovať život. Výpis klasifikácie za I. polrok školského
roku 2017/2018 žiaci dostali 31.1. 2018. Následne si mohli krátko
oddýchnuť počas polročných prázdnin. Fašiangové obdobie neobišlo ani našu školu. Milým pripomenutím bola aj sladká desiata,
výborné šišky, ktoré žiakom II. stupňa zabezpečilo ZRPŠ. Menšie
deti si zas fašiangy pripomenuli karnevalom, na ktorom mohli
predviesť nielen svoju kreativitu, ale sa aj poriadne zabaviť.
Žiaci sa počas celého školského roka zapájajú do rôznych súťaží
a aktivít. Pripravujú sa pod odborným vedením pedagógov, ktorí
sa snažia rozvíjať ich potenciál a talent. Už v januári sa tak zúčastnili žiačky I. stupňa okresného kola súťaže Šaliansky Maťko,
zameranej na prednes povestí. Iní žiaci pozbierali plody svojej
práce – dozvedeli sa výsledky a hodnotenie, ktoré dosiahli v súťaži Všetkovedko. Najúspešnejšou riešiteľkou z radov našich žiakov bola Bianka Hincová (2.A), ktorá nielen v rámci našej školy,
ale aj celkovo v súťaži získala krásne tretie miesto. Titul „Všetkovedko“ získali aj Juraj Ferenčík (2.A), Michaela Hanečáková (2.A)
a Rebeka Kovačocyová (2.B) – naše nové najbystrejšie hlavičky.
Začiatok februára sa niesol v znamení dlho očakávaného lyžiarskeho výcviku. Tridsaťštyri žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka
sa v prekrásnom prostredí Oravy pokúsilo o spočiatku niečo
zdanlivo nemožné – naučiť sa lyžovať. Prvé pády, či neúspechy
žiakov neodradili a to najmä vďaka obrovskému entuziazmu

Na lyžiarskom výcviku vo Vitanovej, foto: AG

ich učiteľov a inštruktorov v jednej osobe. V posledný deň tak
smelo stálo na svahu tridsať štyri nových aktívnych priaznivcov
lyžovania, ktorí môžu byť na seba právom hrdí. Ich učitelia, ktorí
ich celý čas viedli a povzbudzovali, sa vrátili síce unavení, ale
s pocitom dobre vykonanej práce. Všetci spoločne už deň po
príchode späť do Cífera opäť naskočili do rozbehnutého vlaku
školského života, kde ich čakajú ďalšie výzvy. 
Andrea Guľová, riaditeľka ZŠ Cífer

Prijímacie skúšky do ZUŠ v Cíferi
Zakladná umelecká škola v Cíferi vás pozýva na prijímačky všetkých odborov, ktoré sa budú konať dňa 24.5.2018 od 13:00
do 17:00 v zborovni ZUŠ v Cíferi.
V budove Základnej školy, na ulici SNP č. 5 v Cíferi, sa 2. septembra
2014 po prvýkrát otvorili dvere novej Základnej umeleckej školy. Nadviazala na prácu ZUŠ Voderady, ktorá mala od roku 2011 v Cíferi zriadené
elokované pracovisko. Žiaci tu majú možnosť rozvíjať svoj talent v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audio-vizuálnom odbore. Vyučovanie hudobného odboru prebieha v priestoroch
Základnej školy, ostatné odbory sú momentálne vyučované v externých priestoroch školy. Škola má v súčasnosti viac ako 250 žiakov, 18
pedagógov, pričom hudobný odbor navštevuje 137 žiakov, tanečný
odbor 63, výtvarný odbor 58 žiakov, literárno-dramatický odbor 14
a audio-vizuálny odbor 15 žiakov. Okrem svojich vlastných aktivít, akými
sú vianočné či triedne koncerty sa čoraz častejšie zapája aj do kultúrno-spoločenského diania v obci Cífer, napríklad pri udalosti XVII. Obecný
ples v spolupráci so ZUŠ. 
Text a foto: Jana Homolová

Foto: -JH-

Foto: -JH-
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Poľovné združenie RONAVA CÍFER: je čas niečo robiť!
Ohľaduplnosť voči životnému prostrediu a jasné pravidlá pre pohyb v prírode sú nevyhnutné, ak si chceme uchrániť aspoň
zvyšky prírody.
Poľovné združenie RONAVA CÍFER patrí medzi najstaršie organizácie v obci. Vzniklo v roku 1964 a v tejto podobe a pod týmto názvom pôsobí doteraz. Členská základňa pozostáva väčšinou z ľudí
pochádzajúcich z obce Cífer. Sú to skúsení poľovníci, ktorí sú lojálni
k tejto spoločnosti a majú kladný vzťah k nášmu chotáru. Naša
organizácia rozvíja svoju činnosť na poľnohospodárskych pozemkoch v katastri obcí Cífer, Pác a Jarná. V minulosti malo združenie
funkciu regulovať stavy drobnej zveri, ktorej bol niekedy nadbytok. Spoločné poľovačky na drobnú zver boli známe ďaleko za hranicami Cífera, dokonca až v Taliansku. Dnes však naša spoločnosť
zápasí s tým, aby sme v maximálnej možnej miere udržali stavy
drobnej zveri a srnčej zveri.
Prvoradou činnosťou poľovníkov nie je lov ale ochrana zveri
a prírody
Klimatické zmeny, intenzívna poľnohospodárska činnosť, odlesňovanie a v konečnom dôsledku správanie sa ľudí negatívne pôsobia
na stavy drobnej zveri u nás. Nemalé prostriedky vynakladáme na
zachovanie minimálnych stavov tejto zveri. V letnom období zabezpečujeme prísun vody do určitých lokalít v revíri, pripravujeme krmivo na zimné obdobie a tlmíme škodnú zver – líšky, podľa zákona.
Sme ozbrojenou zložkou a to vzbudzuje pred ľuďmi, ktorí sa snažia
v našom revíri o nekalú činnosť, určitý rešpekt. Pohybujeme sa po
revíri v skorých ranných a neskorých večerných hodinách, stretávame takýchto ľudí a podľa potreby a možnosti vieme aj zareagovať. V minulosti boli naši členovia súčinní s políciou pri odhaľovaní
trestnej činnosti v našom okolí a tým zabránili nemalým škodám, či
už na majetku našich obyvateľov, alebo na našej prírode.
Zver dnes najviac ohrozujú nezodpovední jedinci
V poslednom období sme svedkami stavebného rozvoja obce,
ktorý veľmi negatívne pôsobí na životné prostredie a stavy zveri
v revíri. Zver je neustále vyrušovaná a vytláčaná zo svojho prostredia, ľudia sa neustále približujú k jej zimoviskám a krmoviskám.
Mnohokrát svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou vytlačia zver
rovno pod kolesá áut. Najviac nás trápia ľudia pohybujúci sa po
revíri so psami. Vo veľa prípadoch je pes vypúšťaný z vôdzky a odbiehajúci od majiteľa, často na miestach, kde takíto ľudia nemajú
čo robiť. Každé pole a cesta má svojho majiteľa. Srnčia zver dokáže

Foto: -RS-

rozpoznať psa na veľkú vzdialenosť a považuje psa za predátora.
Správa sa preto nevyspytateľne, chaoticky a zmätene. Výsledkom
bývajú strety s autami, prípadne vlakmi. Vzhľadom na vzniknutú
situáciu pripravujeme v spolupráci s obcou opatrenia na zamedzenie tohto stavu. Len počas vianočného obdobia sme zachytili troch
psov, ktorí boli nami odchytení a vrátení majiteľom. Najväčšou
Foto: -RS-

drzosťou je však venčenie psov v našom revíri majiteľmi z iných
miest a okresov.
Záverom by sme chceli popriať Cíferčanom hlavne zdravie
a správne rozhodnutia pri realizácii nových projektov, aby to naše
cíferské životné prostredie ešte viac neutrpelo. 
PZ RONAVA CÍFER

Príprava mužstiev ŠK Cífer 1929
na jarnú časť sezóny
O zimnej príprave mužstiev ŠK Cífer hovorí
prezident klubu s trénermi mládeže
Zimná príprava A-mužstva ŠK Cífer 1929 sa začala 17. januára
2018 pod vedením nového trénera Jána Pavlovčíka, ktorého asistentom je doterajší tréner Adrián Paštiak. Jarná časť súťaže bude
mimoriadne náročná, nakoľko zo 16 kôl odohrajú muži 6 zápasov
doma a až 10 na ihriskách súperov. V prvých týždňoch, ktoré boli
kombináciou prípravy na štadióne, v hale a prípravných zápasov
sa zúčastňovalo na tréningoch do 10 hráčov z jesenného kádra,
nakoľko ostatní boli obmedzení zdravotnými problémami alebo
pracovnými povinnosťami. Do prípravy sa zapojil navrátilec Pavol
Šarmír a aj traja hráči z dorasteneckého kádra – Patrik Roman, Tomáš Grosman a Simon Drinko. Naopak kabínu opustili Róbert Jurík
/prestúpil do Malej Mače/ a Tomáš Repa /prestúpil do Slovenskej
Novej Vsi/. Problémom číslo jeden sa pre vedenie ŠK stal uvoľnený
brankársky post. Nakoniec sa ho podarilo obsadiť 21-ročným Radom
Malým zo Špačiniec, naposledy obliekajúcim dres Veľkých Úľan. Dňa
11.3. odohralo mužstvo prvý majstrovský zápas v Červeníku. 

Majstrovský zápas v Červeníku, v popredí Tomáš Grosman a Róbert Orlický,
foto: M. Pavlík
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Sumár prípravných zápasov:
ŠK Cífer-OFK Bučany
ŠK Cífer-TJ Pavlice
ŠK Cífer-FK Doľany
ŠK Cífer-Lokomotíva Trnava U19
ŠK Cífer-Igram
ŠK Cífer-Modranka

5:1 /3:1/ góly: Gašparovič, Paštiak, Roman, Tim. Tibenský, Mrva
5:7 /1:1/ góly: Paštiak, Tim.Tibenský 2, Mrva 2
11:4 /3:1/ góly: Tim.Tibenský 4, Mrva 2, Paštiak 2, Šarmír, Orlický, Krutý
2:2
2:3
Majstrovské zápasy:
4:6
11. 3. 2018
Červeník – ŠK Cífer
4:1 /1:1/ góly: Paštiak

Prípravka ŠK Cífer 1929 spolu so
žiakmi tento rok spoločne absolvovali zimné sústredenie vo Zvolene. 30 detí pod vedením 4 trénerov
a jednej obetavej vedúcej tímu, to
bolo zloženie tejto výpravy. V športovom centre Ekoma v malebnej
doline Sekier pri Zvolene chlapci
a dievčatá naberali kondíciu a objemy v kilometroch behania v okolitej prírode. Výborné podmienky
v športovej hale nám umožnili
rozvíjať futbalové technické zručnosti, obratnosť a iné schopnosti
potrebné v rámci športovej prípravy na jarnú časť sezóny. Výborný
relax a posilnenie víťazného ducha
znamenal pre chlapcov a dievčatá
bowlingový areál, kde sme dávali
zabrať dráham a tiež personálu.
Nočné prikladanie dreva do krbu
na chatkách presvedčilo deti, že
aj teplo si treba zaslúžiť. Zhrnuté,
bolo to opäť veľmi vydarené zimné
športové sústredenie a veríme, že
sa prejaví vo výsledkoch jarnej časti sezóny 2017/2018.
Roman Hipík, tréner
mužstva prípravky

Tabuľka VI. ligy ObFZ Trnava po 1. jarnom kole
Klub

Z

V

R

P

1. TJ Družstevník Horná Krupá

16

11

4

2. TJ Družstevník Zvončín

16

11

3. TJ Družstevník Špačince

16

4. TJ Družstevník Voderady

Skóre

B

K

+/-

FP

1

40:2 37 18

13

7.6

4

1

44:20 37 17

13

7.6

9

4

3

51:26

31 16

13

21.4

16

8

6

2

31:20 30 15

9

7.2

5. OŠK Zavar

16

8

2

6

38:26 26 14

5

14.4

6. OFK Majcichov

16

7

5

4

31:28 26 13

2

15.2

7. TJ Slovan Červeník

16

7

4

5

49:29 25 12

-2

15.6

8. TJ Družstevník Siladice

15

7

0

8

47:38 21 11

-3

31.1

9. MTK Leopoldov

16

6

3

7

22:44 21 10

0

0

10. ŠK Cífer 1929

16

6

2

8

27:35 20

9

-7

15.2

11. OŠK Dolná Krupá

16

5

3

8

32:36

18

8

-6

7.4

12. ŠK Slávia Zeleneč

16

5

2

9

22:36

17

7

-10

6.4

13. FK Krakovany

16

4

2

10

26:40

14

6

-13

7.6

14. OFK - Drahovce

16

4

2

10

21:40

14

5

-10

6.6

15. TJ Družstevník Dechtice

16

4

0

12

26:57

12

4

-12

15.2

16. OŠK Križovany n/Dudváhom

15

2

3

10

17:47

9

3

-15

15.4

17. TJ Slovan Veľké Orvište (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

2

0

0

18. TJ Slovan Koplotovce (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

1

0

14

Dorastenecké mužstvo začalo zimnú prípravu už v novem-

bri 2017. S trénerom Richardom Jackom sme sa rozhodli pre
dlhodobú hernú prípravu, nakoľko sme sa chceli plne sústrediť
na januárový halový turnaj o Pohár predsedu ObFZ Trnava. Počas troch mesiacov sme sa stretávali dvakrát do týždňa, pričom
sme odohrali aj prípravný zápas s 3. ligovým Pezinkom, v ktorom sme prehrali 7:11. Nakoľko je naše mužstvo najmladšie
v súťaži, na turnaj sme pricestovali s rešpektom. V najsilnejšej
skupine celého turnaja sme obsadili konečné prvé miesto, ako
jediní s plným bodovým ziskom spomedzi všetkých 12 účastníkov. Sila nášho kolektívu spočíva v hernej disciplíne, kvalitnej
technike a súdržnosti. Predseda ObFZ, ako aj ostatní prítomní,
nešetrili slovami chvály na najmladšie, ale najlepšie mužstvo
v trnavskom okrese. Počas turnaja sme hrali nasledovne:
 Zavar (prvé mužstvo 6. liga A) – Cífer 1:6
(tretie mužstvo 6. liga A)
 Ostrov (prvé mužstvo 6. liga B) – Cífer 0:6
 Slávia TT (druhé mužstvo 6. liga A) – Cífer 2:4
Od 26. 02. do 03.03. sme absolvovali kondično-relaxačné sústredenie na Skalke pri Kremnici, kde sme sa zamerali na doladenie

Mužstvo dorastu – víťaz turnaja ObFZ Trnava, foto: M. Lanáková

kondície a sily. V pláne máme odohrať niekoľko prípravných zápasov. Aktuálne sa nachádzame na tretej priečke 6. ligy skupiny
A. Pri vhodnom doplnení tromi až štyrmi chlapcami, ktorých
prísľub už máme, môžeme v budúcom ročníku smelo pomýšľať
na postup do vyššej súťaže. 
Andrej Lanák, tréner mužstva dorastu

Výsledky vianočných turnajov cíferských šachistov
 45.ročník vianočného turnaja v Orechovej Potôni sa hral 23. 12.
2017 švajčiarskym systémom na 11 kôl. Z cíferských hráčov sa Šarmír so 7,5 bodmi umiestnil na 5. mieste a Vlkovič so 6,5 bodmi na 9.
mieste. Ďaľšie poradie Cíferčanov: 12. Horňák 6 bodov, 18. Kavuljak

5,5 boda, 23.Stanko Michal 5 b., 29.Zelenský Andrej 4,5 boda, 31.
Zelenský Ivan 4 body, 32. Navrátil Adam 4 body, 34. Cíferský Adam
2 body. Celkovo hralo 36 hráčov .
 Memoriál Jána Hrušovského v Cíferi sa hral 29.12.2017 za účasti
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14 hráčov, čím sa dorovnal vlaňajší rekord. Zvíťazil Štefan Čechovič
11,5 bodmi, rovnaký počet bodov získal aj druhý Miloš Šarmír a tretí Pavel Kovačócy. Ďaľšie poradie: 4. Markuliak 9 bodov, 5. Horňák
8,5, 6. Kavuljak 6,5, 7. Peter Stanko 6,5, 8. Prigoda 6, 9. Lovás 5,5,
10. Zelenský Andrej 5, 11. Zelenský Filip 3, 12. Zelenský Ivan 2,5, 13.
Kovačič 2, 14.Kohutiar 2.
 Turnaj mládeže GPX zo 16. 12. 2017 v Modranke: z Cífera sa zúčastnili Michal Stanko,Andrej Zelenský a Adam Cíferský.
Výsledky družstiev Cífera v šachových ligách za január
a február 2018
3. liga A2 7. kolo 7. 1. 2018
Cífer - Modranka 5:3
body: Lipták D., Kovačócy a Šarmír po 1, Vagovský,
Horňák a Kavuljak po 0,5

8. kolo: 28. 1. 2018 Cífer B - Gabčíkovo B
body: Vlkovič, Kavuljak a Zelenský I. po 1

3:2

9. kolo 11. 2. 2018 Trnava D - Cífer B 1,5:3,5
body: Šarmír, Markuliak a Horňák po 1, Vlkovič 0,5
10. kolo 25.2.2018 Potônska veža C - Cífer B 1:4
body: Šarmír, Vlkovič, Horňák a Kavuljak po 1
Tabuľka po 10 kole. 1. Cífer B
2. Trnava E
3. Hlohovec B

23 bodov
22
18

5. liga TTHCPY 7. kolo 20. 1. 2018 Vrbové C - Cífer C-CVČ & n bsp; 5:0

8. kolo 21. 1. 2018 Vrbové - Cífer
2,5:5,5
body Báňas, Kovačócy, Šarmír, Vlkovič a Horňák po 1,
Bohunický 0,5

8. kolo 3. 2. 2018 Cífer C CVČ - Modranka
Seniori 2:3
body: Zelenský Ivan 1, Štefík a Prigoda po 0,5

9. kolo 18. 2. 2018 Cífer - ŠK Senica 3,5:4,5
body: Kovačócy a Vlkovič po 1, Báňas, Lipták T
a Kavuljak po 0,5

9. kolo 17. 2. 2018 Modranka Juniori B - Cífer C CVČ 1:4
body: Štefík, Zelenský Filip a Stanko Michal po 1,
Prigoda a Zelenský Ivan 0,5

10. kolo 4. 3. 2018 Holíč - Cífer 5:3
body: Kovačócy 1, Šarmír, Vagovský, Bohunický
a Štefík po 0,5

10. kolo 3. 3. 2018 Cífer C CVČ - Sokolovce 4,5:0,5
body Štefík, Zelenský Ivan, Stanko Peter a Stanko
Michal po 1, Prigoda 0,5

poradie po 10. kole 1. Skalica 26 bodov
2. Holíč 24
5. Cífer 15
4. liga A22 7. kolo 14. 1. 2018 Modranka B - Cífer B 0,5:4,5
body: Šarmír, Vlkovič, Horňák a Kavuljak po 1,
Markuliak 0,5

Tabuľka po 10. kole 1. Piešťany C
2. Vrbové C
8. Cífer C CVČ

23 b.
21
10 
Miloš Šarmír

Zimné obdobie hádzanárskych družstiev
Družstvo mužov
Posledné zápasy skončili týmito výsledkami:

Foto: -FD-

25. 2.
TJ Sokol Cífer- MHK Piešťany
22:28/11:13/
Góly: Mi. Jankovič 6, Lovás 5, Medový 2, Ma. Jankovič 4, Gbelec 5,
Minárik 1.
22. 2.
MHáK Martin – TJ Sokol Cífer
35:23 /20:11/
Góly: Mi. Jankovič 6, Lovás 5, Medový 2, Ma. Jankovič 4, Gbelec 5,
Minárik 1.
18. 3.
TJ Sokol Cífer-Akadémia Bratislava 30:30 /17:13/
V boji o postup do baráže do extraligy sa stretnú v nadstavbe
družstvá umiestnené na 1-4. mieste a o poradí v konečnom poradí
rozhodnú v nadstavbe družstvá umiestnené na 5.-8. mieste. Stretnutia nadstavby začali 17. 3. 2018. Naše družstvo bude bojovať o 7.
miesto s družstvami: Vajnory, Akadémia Bratislava a Kolárovo, nakoľko v nadstavbovej časti sme obsadili 6. mieste skupiny „A“ s 11-timi
bodmi a skóre 379:397. Nadstavbová časť začala 17. a 18. 3. 2018
a podľa umiestnenia sme začali na našom ihrisku s Akadémiou Bratislava v nedeľu 18.3.2018. Úsilie o lepšie postavenie v tabuľke bolo
sťažené slabšou návštevou tréningov, čo je dané pracovným zatriedením hráčov ako i úrazmi kľúčových hráčov /Čepec, Šramel/.
Družstvo dorastu
Skončilo po jesennej časti s rovnakým počtom bodov ako vedúce
družstvo Bojníc na 2. mieste. Intenzívne sa pripravuje pod vedením trénera Ivana Kovačócyho s predsavzatím zopakovať vlaňajšie
víťazstvo v 2. lige dorastu. Pre skvalitnenie prípravy výbor povolil
účasť na prestížnom medzinárodnom turnaji v Prahe počas veľkonočných prázdnin.
Družstvo starších žiakov
S minimálnym počtom hráčov, ktorým na výnimku pomáhajú i dievčatá,

sa pohybuje v dolnej časti tabuľky, keď majú za sebou 2 výhry nad Šaľou
a Piešťanmi a remízu s D. Stredou. Tabuľka doteraz nebola vydaná. Mužstvo hrá v Považskej lige medzi špičkovými družstvami, doteraz je bez
víťazstva. Družstvu sa venuje tréner Tibor Čepec s veľkým úsilím napriek
doliečovanému zraneniu. Problém je s dochádzkou na tréningy.
Družstvo mladších žiačok
Je najmladším účastníkom svojej súťaže, keďže za družstvo hrá
v základnej zostave polovica dievčat, ktoré by ešte mohli hrať za
prípravku. Sú zatiaľ bez výhry, ale poctivo trénujú pod vedením
mladého trénera Juraja Šramela. Pokroky sú vidieť a veríme, že sa
dočkáme nejakého víťazstva.
Výbor si váži, že traja tréneri /Žáčik, T. Čepec, Šramel/ si zvyšujú
v tomto období terajšiu trénerskú licenciu C na licenciu B. 
František Dugovič
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2. ročník turnaja minihádzanej Cífer 2018
Krásne podujatie, ktoré prebiehalo v priateľskej atmosfére za
účasti rodičov nielen z Cífera.
Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev s počtom hráčov 66. Pochvalu
za zorganizovanie tohto podujatia si zaslúžia tréneri prípravok p.
učiteľ Peter Baron, tréner Juraj Šramel, ale i vedúca družstva ml.
žiačok Stanka Ošťadálová, ktorá sa s niektorými hráčkami z družstva starala o chod časomiery, záznamov zo stretnutí a vyhodnotenia výsledkov. Rozhodovanie stretnutí bolo zverené sestrám
Jablončíkovým. Pochvala by nebola úplná, ak by sme si nevšimli
rodičov, ktorí sa starali o občerstvenie účastníkov a vytvárali
pozitívnu atmosféru tohto vydareného podujatia. Organizátori
chcú poďakovať i tým rodičom, ktorí sa zúčastnili podujatia
a tiež tým, ktorí prispeli sponzorskými darmi pre občerstvenie
a spomienkové balíčky, ktoré boli každému družstvu odovzdané
spolu s cenami.
Víťazom sa stalo družstvo HK Kúpele Bojnice, ktoré malo najlepšieho brankára /Eduard Carolan/ i najlepšieho hráča /Matúš Sivák.
Najlepšou strelkyňou turnaja bola Laura Koňušková /29 gólov/
z družstva dievčat MŠK Čadca. Naše družstvá pre chorobu nenastúpili v najsilnejších zostavách. Účasť v semifinálovej skupine im
zobral gól v záverečných sekundách stretnutia základnej skupiny
s MŠK Čadca. Najlepším strelcom družstva Cífer B bol Michal Klinko
/10 gólov/ a z družstva Cífer A Patrícia Kollárová /12gólov./ 

Foto: -FD-

Tabuľka Turnaja
Por. Názov družstva

Skore

Body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

79:24
43:24
60:29
37:47
26:35
14:50
17:39
9:37

10
8
6
4
4
2
2
0

HK kúpele Bojnice
HBC Trnava
MŠK Čadca diev.
MŠK Čadca chlap.
TJ Sokol Cífer A
HK Banovce B
TJ Sokol Cífer B
HK Bánovce A

František Dugovič

Ozdobí 70. výročie založenia hádzanej v Cíferi
otvorenie novej športovej haly?
Intenzívny pracovný ruch prebieha na výstavbe školskej
športovej haly. V tomto období, keď sa čoraz viac črtajú jej
dominantné kontúry, výbor TJ na svojom zasadaní 9. 2. 2018
ako priamy užívateľ, zaujíma k tomuto investičnému zámeru obecného úradu (OcÚ) nasledovné stanovisko.

Každý investičný zámer najmä takéhoto rozsahu sa v súčasnej dobe dostáva do džungle obstarávacieho procesu, strašiaka transparentnosti, korupcie, hľadania podpory, ktorá často
neprichádza a podozrievania z takého či onakého zámeru. Táto
hala nie je výnimkou.

Výbor TJ najmä v roku 70. výročia, čo bola založená hádzaná
v Cíferi, si uvedomuje dôležitosť výstavby športovej haly (ŠH),
nakoľko hádzaná sa nemôže realizovať bez haly, čo si vyžaduje
priamo súťažný poriadok. Podporuje preto toto úsilie OcÚ, jeho odvahu a s pokorou a optimizmom očakáva dostavbu haly,
poznajúc zámer OcÚ sprevádzkovať investíciu v obmedzenom
rozsahu. Tajne verí, že stretnutie Slovenského pohára (SP) na
jeseň sa odohrá už v novej hale. Výnimka na používanie súčasnej haly neplatí pre SP a musíme tieto stretnutia odohrať
v halách predpísaných rozmerov. Nová hala by preto umožnila uvidieť špičkové družstvá extraligy, s ktorými sa stretávame v SP priamo a tým spropagovať hádzanú. Nemôžeme
si nespomenúť na obdobie začiatkov súčasnej staručkej ŠH,
ktorá bola jedným z dôležitých článkov, ktoré udržali hádzanú v Cíferi. V čase výstavby spomínanej ŠH boli akcie väčšieho
rozmeru realizované pri veľkých podnikoch, u nás to boli
Hydinárske závody. Otcom myšlienky o nevyhnutnosti zimnej
prípravy v ŠH, bol náš rodák a tréner v 60-tych rokoch p. Karol Debnár. Myšlienka ŠH sa začala realizovať koncom 70-tych
a začiatkom 80-tych rokov, kde musíme pripomenúť zásluhy
p. Imricha Čechoviča, ktorý, použijúc súčasnú terminológiu, sa
stal úspešným“ lobistom“ za jej výstavbu. Začiatky boli ťažké.
Bolo obdobie, keď sme i v zime za mrazov mali tréningy v hale

bez kúrenia. Výbor nerád spomína, že vzhľadom na neregulárne rozmery haly musel zariadiť, aby ligové stretnutia boli
odohraté v halách s predpísanými rozmermi. Mužské stretnutia sme hrali v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Hrnčiarovciach.
Zdravý rozum však zvíťazil a doteraz hráme ligové stretnutia
mužov i dorastu na výnimku. Nová hala by riešila i jednu raritu, ktorá je v našej obci. Žiaci ZŠ sa na hodiny telocviku presúvajú do spomínanej haly, pričom 1 cesta trvá asi 15 minút.
Obdobie prosperujúcich podnikov definitívne padlo a nové sú
príliš zamerané do seba a preto je na mieste, aby na podporu
vzdelávania a športu vyvinul iniciatívu článok miestnej samosprávy. Náš obecný úrad túto úlohu zodpovedne napĺňa a zatiaľ je jedinou financujúcou zložkou výstavby novej haly. Možno
vycítiť, že výbor má latentnú obavu z neúplného riešenia akcie
a to najmä preto, že čiastkové riešenia majú najdlhšie trvanie.
Nech to bude akokoľvek, výbor verí tomu, že hala nebude akciou
pre efekt, ale bude slúžiť najmä ZŠ a ako inšpirácia pre mládež,
ktorá sa čoraz viac stráni telesnému pohybu a presúva sa do
virtuálneho sveta. Šport svojou prirodzenou podstatou pohybu,
súťaženia tak vlastnou mládeži, je jedným z tých prostriedkov,
ktorý ju nenápadne presunie do reálu. Veď športovať znamená
dodržiavanie pravidiel, prekonávanie prekážok, spoluprácu, odloženie pohodlnosti, odriekanie atď. Výbor v snahe o hľadanie
„lobistu“ za výstavby novej ŠH, požiadal o pomoc náš nadriadený
orgán SZH a tiež regionálne centrum hádzanej (RCH), pod ktoré
spadá naša TJ. Myslí si, že je to skutočne zaujímavý projekt hodný záujmu SZH. Bol by to prínos pre hádzanárske hnutie, rozšíril
by sieť ŠH s regulárnymi rozmermi, veď na Slovensku oproti zahraničiu je ich žalostne málo. To, že nejde o papierovú snahu, ale
o reálny projekt, dokumentujú i fotografie v časopise. Priaznivé
zimné počasie umožňuje naplno pokračovať vo výstavbe. 
Ing. Vladimír Križan
Prezident TJ Sokol
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Reštaurácia KOPÁNKA- Kúpalisko Pác
s prevádzkarom Júliusom Ručkayom
vám ponúka

 kompletné cateringové služby  pre vašu svadbu 
 oslavu jubilea  rodinnú oslavu 
 alebo firemné podujatia 
spol. SLUŽBY CÍFER, s.r.o. so sídlom Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer
www.sluzby-cifer.sk

CÍFERSKÝ SPEVÁCKY ZBOR

udeľujú
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CÍFERSKÝ SPE

udeľ

Cíferské
noviny

pri príležitosti 80. výročia založenia

CÍFERSKÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU

pri príležitosti 80.

CÍFERSKÉHO SPE

LIST
PAMÄTNÝ
PAMÄTN
prežitie
a radostiplné
Pokojné
veľkonočných sviatkov
vám praje

starosta obce
Maroš Sagan,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu Cífer.
v Cíferi 25.októbra 2015

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce

Mgr. Adriana Krupová

predsedníčka komisie kultúry,
školstva a mládeže

v Cíferi 25

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce

Farský ples
Obecný ples v spolupráci so ZUŠ

Výstava vín 2018 v Cíferi

Starosta družobnej obce Prellenkirchen s manželkou 3. 4. z prava

Návšteva z Prellenkirchenu

HK Veteráni Cífer...

Návšteva z družobnej obce Telnice s Milanom Dobošom

Autor fotiek: -MH-, -MS-

Novoročný beh 3. ročník

Nedeľa 25. marca 2018 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Otvárací koncert XXXIII. Cíferskej hudobnej jari
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS
Muchovo kvarteto
Hilda Gulyásová – soprán
Ondrej Hluchý – klavír
Dušan Bill – dirigent
Nedeľa 8. apríla 2018 o 16:00 h v Dome kultúry
Mykhaylo Zakhariya – cimbal
Dana Zakhariya – klavír
Nedeľa 22. apríla 2018 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela
Katarína Turnerová – harfa
Eugen Prochác – violončelo
Nedeľa 6. mája 2018 o 16:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Ensamble Musica per voi
Klaudia Vašinová – soprán
Jozef Čuban – gitara
Chan Yuk Fan (Hongkong) – gitara
Nedeľa 13. mája 2018 o 18:00 h v Kostole sv. Michala Archanjela

Záverečný koncert XXXIII. Cíferskej hudobnej jari
Vox Aurumque
Hana Schlosser – dirigentka
a ich hosť spevácky zbor z USA
Vstupné na všetky koncerty je dobrovoľné.

