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Dňa 21. 4. 2018 sa uskutočnila obecná brigáda pri príležitosti
Dňa Zeme. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa na nej
zúčastnili a nezištne niečo urobili pre svoju obec. Tohto roku
vysádzali zeleň na Štúrovej a Mlynskej ulici, čistili priestory na
cintorínoch v Cíferi, v Páci a v okolí lurdskej kaplnky pri kostole
v Cíferi, upratovali a kosili na rybníku, skrášľovali priestory pred
domom kultúry a pred kostolom v Jarnej, navážali hlinu na nové
futbalové ihrisko v Páci na Kopánke, vysadili 30 stromov na Kaplnskej ceste, na Výhone a pri bytovkách na Záhradnej. Na starom židovskom cintoríne brigádovalo niekoľko desiatok žiakov
základnej školy v sprievode troch učiteliek a dvoch zástupcov
židovskej obce. Vďaka dobrovoľníkom sa v posledných ôsmich
rokoch skrášlili a upravili už mnohé verejné priestory v obci,
stačí spomenúť nový a starý cintorín, Štadiónovú ulicu, park
na Záhradnej ulici, zeleň na mnohých miestach v centre obce,
Bernolákovu a Trnavskú ulicu, domy kultúry v Páci a v Jarnej. Ich
nezištná aktivita veľa vypovedá o ich vzťahu k obci – sú ochotní
jej obetovať voľný čas a energiu, pretože ju berú ako svoju obec
a záleží im na tom ako vyzerá. Dobrovoľníci sú aktívni rôznymi
spôsobmi, niektorí sa venujú obecným združeniam, športovým
klubom či farnosti, niektorí len niekedy pomôžu s drobnosťami,
niektorí chodia na brigády, no pre všetkých je typické, že sú
ochotní urobiť niečo aj mimo svojho dvora. V dnešnej dobe
však pomaly „vymierajú“. Nové „myslenie“ je vidieť aj na našich
uliciach, kde každodenne zbierame vrecia odpadkov a kde vandali často ničia verejný majetok. Novým fenoménom je aj to,
že sa čoraz viac ľudí prestáva starať o svoje priedomie. Sú takí,
ktorí už nevládzu pre starobu alebo chorobu a nemajú možnosť
si to zariadiť. Často krát sú to však ľudia, pre ktorých by nebol
problém raz za čas pokosiť trávu pred domom. Ale keďže ide
o obecný pozemok, nepokosia ho. Nech obec pokosí! Problémom je, že obec nemôže kosiť všetky predzáhradky, nemá na
to prostriedky. Preto zostávajú niektoré časti ulíc nepokosené
a nepridávajú obci na kráse.
Foto: -MS-
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Distribučné miesta:
 Predajňa Praktik Cífer s.r.o.
 Obecný úrad v Cíferi
 Čerpacia stanica ŠMAL Cífer  Papiernictvo Jana Silná (pri pošte)
 Drogéria Jana Silná

Ak by sme sa všetci držali zásady „mňa zaujíma len môj vlastný
dvor“, mňa nezaujíma, ako vyzerá moja ulica, mňa nezaujíma život v obci, obec by nevyzerala dobre a takpovediac by nežila. Ak
sa tu chceme cítiť príjemne, všetci by sme sa mali snažiť o opak
a chápať obec, jej verejné priestranstvá a dianie v nej ako niečo
svoje, niečo na čo sme hrdí a tak sa k tomu aj správame.
Maroš Sagan,
starosta obce
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Evidencia psov v obci Cífer

2. časť

Evidencia psov v obci Cífer. K 1. 3.2018 bolo v obci Cífer evidovaných 636 psov, na nasledujúcich riadkoch
vám prinášame pokračovanie ich zoznamu. Psy, ktoré v ňom nie sú, nie sú evidované a musia byť prihlásené
na obecnom úrade.
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bernský salašnícky
-pes-čierno

M.R.Štefánika 30
M.R.Štefánika 31
M.R.Štefánika 32
M.R.Štefánika 34
M.R.Štefánika 39
M.R.Štefánika 40
M.R.Štefánika 40
M.R.Štefánika 40
M.R.Štefánika 41
M.R.Štefánika 45
M.R.Štefánika 46
M.R.Štefánika 50
M.R.Štefánika 53
M.R.Štefánika 54
M.R.Štefánika 59
M.R.Štefánika 6
M.R.Štefánika 60
M.R.Štefánika 61
M.R.Štefánika 68
M.R.Štefánika 77
M.R.Štefánika 8
M.R.Štefánika 82
M.Sch.Trnavského 10
M.Sch.Trnavského 11
M.Sch.Trnavského 13
M.Sch.Trnavského 13
M.Sch.Trnavského 13
M.Sch.Trnavského 18
M.Sch.Trnavského 19
M.Sch.Trnavského 23
M.Sch.Trnavského 24
M.Sch.Trnavského 25
M.Sch.Trnavského 26
M.Sch.Trnavského 27
M.Sch.Trnavského 28
M.Sch.Trnavského 29
M.Sch.Trnavského 31
M.Sch.Trnavského 34
M.Sch.Trnavského 35
M.Sch.Trnavského 36
M.Sch.Trnavského 38
M.Sch.Trnavského 42
M.Sch.Trnavského 43
M.Sch.Trnavského 43
M.Sch.Trnavského 44
M.Sch.Trnavského 52
M.Sch.Trnavského 53
M.Sch.Trnavského 56
M.Sch.Trnavského 58
M.Sch.Trnavského 59
M.Sch.Trnavského 59
M.Sch.Trnavského 6
Mlynská 10
Mlynská 11
Mlynská 113
Mlynská 116
Mlynská 12
Mlynská 13
Mlynská 14
Mlynská 15
Mlynská 16
Mlynská 17
Mlynská 17
Mlynská 18
Mlynská 1A
Mlynská 1A
Mlynská 1A
Mlynská 20
Mlynská 20
Mlynská 20
Mlynská 20
Mlynská 23
Mlynská 24
Mlynská 24
Mlynská 25
Mlynská 26/ 1065
Mlynská 27
Mlynská 4
Mlynská 40
Mlynská 44
Mlynská 47
Mlynská 5
Mlynská 5/B
Mlynská 60
Mlynská 69
Mlynská 81
Mlynská 9 (záhr.chata)
Mlynská 9 (záhr.chata)
Mlynská 99
Mlynská-pozemok
Nám.A.Hlinku 33
Nová 12
Nová 16
Nová 2
Nová 28
Nová 28
Nová 28
Nová 28
Nová 28
Nová 32

454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.

1039
347
671
1171
44
1122
1215
904
1186
1006
1022
1026
1304
1019
1278
831
886
720
1114
638
5
787

476.
477.
478.
479.
480.

1316
1188
1092
1093
517

481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.

1048
961
898
1046
1103
542
107
1124
343
616
442
1244
1267
1223
1038
0
1205
1153
1202
199
639
1085
392
1268
1077
103
759
0
175
855
1023
1062
1216
450
927
80
1229
42
1305
839

521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.

841
840
1037
318
1061
1245
351

528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.

443
900
959
1259
331
1296
1100
1252
1310
411
1200
954
151
995
1199
49
1224
1087
1096
1271
834
936
1064
173
122
1207

jazvečík
kríženec-pes-hnedočierny
labrador-pes
Labrador retriever
špic trp.pes smotanový
Kríženec
Kríženec
kríženec-pes-bledohnedý
Jack Russel Teriér
kríženec
labrador
maďarský kuvač
Anglický terér
kríženec -špic -biely
Labrador
doberman
špic
kríženec
kríženec
teriér
Neurčené plemeno
stredoázijský ovčiak
-fenka-bie
Jazvečík
Weimarský stavač
Labrador
Labrador
anglický kokršpaniel
- bielohn
border kolia
Neurčené plemeno
nemecký špic
bernský salašnícky
Bernský salašnícky
vlčiak - čierny
kríženec
Jazvečík
kokršpaniel amglický
kríženec-pes-čierna
čivava - čierna
Kríženec
Kríženec
Jazvečík
senči jazvik
Neurčené plemeno
Kríženec bígla s jazvečíko
Anglický kokeršpaniel
Jazvečík
chavalier - trikolor
vlčiak-fenka-vlkošedá
Weimarský stavač
Kríženec
Akita Inu
maltézsky pinch
jazvečík
vlčiak-rottweiler-fenka
jazvečík bugriš - hnedý
trpasličí špic čierny
zlatý retriever - pes
yorkshir
Lhasa Apso
Kríženec Labradora
durič - čierny
Kríženec
špic
jazvečík
Neurčené plemeno
Kríženec
čierny dlhosrstýmalá
rasa-pes
čierny krátkosrstý - pes
hnedý krátkosrstý - pes
čau čau
Kríženec
No
Yorkshire terier
stredoázijský
ovčiak-bieloryša
kríženec - čierny
slovenský čuvač-pes-biely
kríženec-pes
Cane Corso
rottweiler-čierna,pál.znaky
Sibírsky husky
Čivava krátkosrstá
Americký stafford
Havanský
Yorkshire teriér-čiernozlatý
Jazvečík
vlčiak
Pitbulterier
jack russel
Bernský salašnícky
kríženec
Nemecký ovčiak
Čivava
čivava
jack russel
kríženec-fenka-hnedá
kríženec-fenka-žihaná
mops
vlčiak
boxer hnedý
Jazvečík

Nová 34
Nová 34
Nová 35
Nová 36
Nová 38
Nová 4
Nová 40
Nová 41
Nová 8
Nová č. 41
Pác 11
Pác 13
Pác 2
Pác 47
Pác 73
Pác 78
Pác 84
Pác 93
Pác 98
Potočná 11
Potočná 3
Potočná 9
Pozemok - Záhrada za potokom
Pozemok Pác
Severná 1
Severná 1
Severná 10
Severná 13
Severná 14
Severná 19
Severná 21
Severná 21
Severná 24
Severná 25
Severná 27
Severná 28
Severná 29
Severná 31
Severná 32
Severná 33
Severná 36
Severná 37
Severná 38
Severná 4
Severná 40
Severná 41
Severná 44
Severná 6
Slnečná - pozemok
SNP 16
SNP 17
SNP 17
SNP 19
SNP 20
SNP 22
SNP 22
SNP 31
SNP 74/6
Sokolská 1/463
Sokolská 11
Sokolská 13
Sokolská 14
Sokolská 18
Sokolská 2
Sokolská 22
Sokolská 25
Sokolská 26
Sokolská 26
Sokolská 26
Sokolská 31
Sokolská 38
Sokolská 40
Sokolská 48
Sokolská 49
Sokolská 50
Š.Moyzesa 11
Š.Moyzesa 13
Š.Moyzesa 15
Š.Moyzesa 17
Š.Moyzesa 19
Š.Moyzesa 21
Š.Moyzesa 4
Š.Moyzesa 6
Š.Moyzesa 7
Štadiónová 12
Štadiónova 17
Štadiónová 18
Štadiónová 21
Štadiónová 30
Štadiónová 7
Štadiónová 8
Trnavská 13
Trnavská 13
Trnavská 13
Trnavská 13
Trnavská 13
Trnavská 1300/40
Trnavská 16
Trnavská 17
Trnavská 18

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Rôzne informácie
 Železnice Slovenskej republiky oslovili listom niekoľko desiatok miest a obcí na Slovensku s ponukou spolupráce pri budovaní parkovísk v blízkosti železničných staníc. Obec Cífer na
ponuku reagovala kladnou odpoveďou. Napriek vybudovaniu
parkoviska v blízkosti stanice je pri nej čoraz väčší problém zaparkovať, predovšetkým v ranných hodinách. Všetky pozemky
v jej okolí vlastnia železnice, preto je rozširovanie parkovísk priamo podmienené ich súhlasom. V najbližších mesiacoch prebehnú
rokovania o konkrétnych návrhoch.
 V mesiacoch máj a jún budete môcť využiť služby obecného
právnika v rámci bezplatného právneho poradenstva dňa 17.5.
a 14. 6. od 16.00. Záujemcovia sa môžu zapísať na sekretariáte
obecného úradu, č.t. 033 55 99 132, sekretariat@cifer.sk. Informácie o termíne na mesiac jún vám poskytne sekretariát OcÚ.
 Obec Cífer zakúpila prostredníctvom svojej spoločnosti Služby
Cífer s.r.o malý 20 miestny autobus Volkswagen Crafter. Autobus bude slúžiť ako školský autobus na prevoz detí z miestnych
častí Pác a Jarná do školy a zo školy. Bude možné ho využívať
aj na iné účely, dopravu členov obecných združení, športových
klubov, kyvadlovú dopravu počas väčších akcií či malé zájazdy.
Informácie o tejto službe môžete získať u pána Ondreja Slávika
na obecnom úrade, alebo mailom: slavik@cifer.sk.
 Spoločnosť Slovak Telekom a.s. požiadala o územné rozhodnutie na stavbu optickej prístupovej siete v štandarde FTTH v obci
Cífer, miestna časť Jarná. Ide o rozvojovú investíciu. Káblová trasa bude umiestnená v zemi, v miestach križovania komunikácií
a chodníkov budú realizované pretlaky.
 Spoločnosť I.D.C HOLDING, a.s. podala žiadosť o územné rozhodnutie na výstavbu výrobno-administratívneho objektu ako
prístavby k existujúcej prevádzkarni v obci Cífer. Objekt je
plánovaný na juhozápadnú fasádu existujúcej haly. Zásobovanie a doprava zostávajú nezmenené, nový objekt rešpektuje
dopravné trasy a toky materiálov v závode. Navrhovaný objekt
je trojpodlažný, z časti kopíruje pôvodnú halu. Spoločnosť chce
do Cífera preniesť niektoré zo svojich aktivít. Stavby tohto rozsahu prechádzajú komplexným procesom posudzovania vplyvov
na životné prostredie, ktorý by mal zaistiť nezávadnosť prevádzky pre okolie.
 V priebehu mesiaca máj obec začne s distribúciou známok na
smetné nádoby v podobe plomby pre jednotlivé domácnosti,
ktorých cieľom bude označiť len tie nádoby, ktoré zodpovedajú
počtu nádob pre domácnosť podľa VZN obce. Plomby sa budú
odovzdávať proti podpisu. Po ukončení distribúcie začne zberová spoločnosť aplikovať pravidlo, že vyvezený bude len odpad
z označených nádob.
 Dňa 27. 4. 2018 zasadalo obecné zastupiteľstvo obce Cífer.
Medzi 16 bodmi sa nachádzalo aj prerokovanie zmien územného plánu obce, schválenie hodinovej sadzby poplatku za
prenájom malej telocvične pre základnú školu vo výške 10€,
informácia o projekte pani Polákovej v priestoroch mlynu
v Jarnej alebo schválenie podania žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity zberového dvora. Diskusiu otvoril hosť z verejnosti otázkou o dopravnej situácii na ulici Hájskej, kde osobné
i nákladné automobily jazdia neprimeranou rýchlosťou. Ako
jedno z riešení na spomalenie dopravy bolo navrhnuté vybudovanie stavebných spomaľovačov. Starosta obce v bode
rôzne poslancom referoval o výstavbe v obci. Celú zápisnicu
nájdete na www.cifer.sk. 

Cíferské
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Problémy
v odpadovom
hospodárstve
Štát vyžaduje od obcí dosahovanie cieľov, ale nevytvára na
to základné podmienky...
Odpadové hospodárstvo v samosprávach Slovenskej republiky je
jednou zo zle fungujúcich oblastí verejnej správy. Nie však vinou
obcí a miest ale vinou toho, ako štát nastavuje pravidlá v tejto sfére.
Štát si síce stanovuje správne ciele – predovšetkým zvýšenie miery
separovania a razantné zníženie skládkovania odpadu v dohľadnej
dobe, no nevytvára podmienky na ich naplnenie obcami. Štát zatiaľ
nedokázal zabezpečiť také podmienky, aby vznikla dostatočná ponuka
firiem v oblasti spracovania vyseparovaného odpadu. Preto tento
často končí, napriek tomu, že ho obyvatelia prácne vyseparujú, práve
na skládke, alebo sa hromadí na zberových dvoroch. Nehovoriac o tom,
že celé dotačné prostredie, ktoré by malo napomáhať postupné
vytvorenie dostatočných kapacít na manipuláciu a spracovanie na
všetkých úrovniach, je pokrivené korupciou.
V posledných mesiacoch mala obec Cífer značné problémy
s niektorými zložkami separovaného odpadu. Na zberovom dvore
sa hromadili príliš veľké množstvá odpadov, čo komplikovalo jeho
prevádzku. Pneumatiky, sklo, plasty, papier, tráva – všetky tieto
komodity sa vyvážali s oneskorením. Dôvodom bolo narušenie odberateľských vzťahov kvôli výpovedi spoločnosti Envi-Pak a.s., ktorá
koordinovala vývoz viacerých z nich. Táto spoločnosť ukončila spoluprácu s obcou Cífer aj s ostatnými obcami v okrese Trnava začiatkom roku 2018. Ide o takzvanú organizáciu zodpovednosti výrobcov,
ktorá vznikla na základe novelizácie zákona o odpadoch. Cieľom
týchto spoločností má byť prenos nákladov na likvidáciu separovaných zložiek odpadu na ich pôvodcov, teda výrobcov alebo dovozcov. V zmysle zákona by obce a mestá nemali mať žiadne náklady na
zber a likvidáciu separovaného odpadu. Ako býva zvykom, systém
zatiaľ nie je funkčný. Výrobcovia a dovozcovia do neho prispievajú
nedostatočnými prostriedkami, takže niektoré činnosti nemá kto zaplatiť a preto sa ani nerealizujú. Čierny Peter zostáva v rukách obcí
a miest, pretože u nich sa odpad hromadí a ak systém nezaplatí jeho
odvoz, obce sú takmer bezbranné. Na základe týchto a podobných
problémov sa spoločnosť Envi-Pak z neho stiahla a obce v našom
okrese mali problém nájsť inú spoločnosť tohto typu. Miesto nej
nakoniec prichádza spoločnosť Natur-Pack a.s., ktorá prehlasuje, že
všetky povinnosti si bude riadne plniť. Obec s ňou podpísala zmluvu
koncom apríla. Ojazdené pneumatiky a zelený odpad - konárovina
sú osobitnými problémami. Podľa spomínanej novely zákona obce
už nemajú zbierať pneumatiky, tieto sú povinní spätne odoberať ich
predajcovia. V praxi však niektorí občania pneumatiky prinášajú na
zberový dvor a ak by ich obec neodoberala, s veľkou pravdepodobnosťou by skončili na čiernych skládkach v katastri. Preto ich začala
za poplatok odoberať, no dostala sa do problémov s ich ďalším
spracovaním, keďže je málo odoberajúcich spoločností. Aj tu obec
podpísala v priebehu apríla zmluvu s trvalým odberateľom a dúfa,
že situácia sa zlepší. Pri drevnom odpade má obec zabehnutú spoluprácu, v rámci ktorej chodí externá spoločnosť drviť všetok odpad,
pričom obec „platí“ za túto službu vzniknutou štiepkou určenou pre
spaľovne. Problémom je však neúmerne dlhé čakanie na dodanie
služby. Dočasne vznikol problém aj s umiestnením vyzbieranej trávy
a zeleného odpadu, keďže od začiatku roka 2018 už nebolo možné
uskladňovať ho na pôvodné miesto. V rámci dohody s RD Cífer ho
obec začala vyvážať na kompostovisko v katastri obce Pác.
Vyriešeniu viacerých z týchto tém by pomohlo získanie eurofondovej dotácie na vybavenie zberového dvora kontajnermi, traktorom, kontajnerovým nosičom, drvičom konárov a prístreškom pre
mechanizmy, o ktorú obec požiadala v apríli. Je to už tretia eurofondová žiadosť na zberový dvor zo strany obce, dúfame teda, že
sa to tentokrát podarí. 
Obec Cífer
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KALENDÁR PODUJATÍ
V MESIACOCH MÁJ, JÚN, JÚL 2018
12. máj

Deň rodiny a Deň matiek

Farský úrad, Obec Cífer

farská záhrada

13. máj

Koncert XXXIII. ročníka Cíferskej
hudobnej jari

SPH, Obec Cífer

Kostol sv. Michala Archanjela

13. máj

Deň matiek v m.č. Jarná

OZ Gocnog

DK v Jarnej

14. máj

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

16. máj

Hodová sv. omša v Kaplnke sv. Jána
Nepomuckého

Farský úrad, Obec Cífer

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

18. a 19. máj

Ochutnávka vín z nášho regiónu

Zväz záhradkárov

Obecná pivnica

19. máj

Noc múzeí a galérií

Obecné múzeum

Prechádzka históriiou obce s D.
Cajom – ž. cintorín, mlyn v Jarnej,
kostol sv. Michala

26. máj

Requiem – zádušná sv. omša pri
príležitosti úmrtia M. Sch. Trnavského

Farský úrad, Obec Cífer

Kostol sv. Michala Archanjela

27. máj

Prvé sväté prijímanie

Farský úrad, Obec Cífer

Kostol sv. Michala Archanjela

31. máj

Božie telo – eucharistická procesia

Farský úrad, Obec Cífer

Kostol sv. Michala Archanjela

2. jún

Výstava vín v Jarnej

OZ Gocnog

DK v Jarnej

3. jún

MDD v Jarnej

OZ Gocnog

m.č. Jarná

4. jún o 19.00 h Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

8. jún

Koncert nórskeho dychového
orchestra Lorenskog Musikkorps

Obec Cífer

DK v Cíferi

8. a 9. jún

Ochutnávka vín z nášho regiónu

Zväz záhradkárov

Obecná pivnica

9. jún

Súťaž vo varení gulášu

Obec Cífer

Trhovisko v Cíferi

11. jún

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

21. jún o 18.00 h Noc hudby – Záverečný koncert ZUŠ

Obec Cífer

DK v Cíferi

23. jún

83. výročie posviacky Kostola sv.
Michala Archanjela

Farský úrad

Kostol sv. Michala Archanjela

23. jún

Juniáles

DK Cífer

p. Chmurová

1. júl

Hodová sv. omša v kostole sv. Petra a
Pavla v Páci

Farský úrad

Kostol sv. Petra a Pavla v Páci

2. júl

Stretnutie pri výšivke (pokročilí)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

5. júl

Hodová sv. omša v kaplnke sv. Cyrila
a Metoda v Háji, Cífer

Farský úrad,

Pred Kaplnkou sv. Cyrila a Metoda
v Háji

9. júl

Stretnutie pri výšivke (začiatočníci)

Výšivkársky spolok

DK v Cíferi

13. a 14. júl

Ochutnávka vín z nášho regiónu

Zväz záhradkárov

Obecná pivnica

14. júl

Cíferské folklórne popoludnie

Obec Cífer

DK v Cíferi

21. júl

Rybacie hody

Zväz rybárov

Trhovisko v Cíferi
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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 na portáli www.slovendňu 01.07.2017 aktivované elektronické schránky na doručovanie sko.sk. Dokumenty dovšetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri. ručené do elektronickej
V súlade s ustanovením § 31a ods. 1 zákona o e-Governmente sú schránky si môžete otvoorgány verejnej moci povinné doručovať úradné dokumenty do riť taktiež pomocou ovládačov stránky www.slovensko.sk.
elektronickej schránky adresáta.
Balík aplikácií D.Suite/eIDAS stránky www.slovensko.sk obsahuje
Dovoľujeme si teda upozorniť všetky právnické osoby zapísané komponenty pre vytváranie a prezeranie dátových štruktúr obsav obchodnom registri, že Obec Cífer už doručuje všetky rozhodnu- hujúcich kvalifikovaný elektronický podpis: D.Launcher, D.Signer/
tia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018 ako aj rozhodnu- XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools.
tia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Ak nebudete vedieť otvoriť doručený dokument, treba kontak-DDodpady na rok 2018 výhradne do elektronickej schránky adresáta tovať prevádzkovateľa www.slovensko.sk. 

Údaje z matriky
Narodili sa:
MAREC: Nina Šeredová (ul. Nová), Jakub Randiak (ul. Záhradná)
APRÍL: Rebeka Krajčovičová (ul. Š. Moyzesa), na fotografii
nar. 9. 4. 2018, váha 4570 g, dĺžka 55cm (rodičia Alexandra Krajčovičová a Marian Ochaba)

Jubileá:

Novonarodené detičky, vítame Vás!

V mesiaci APRÍL oslávili okrúhle narodeniny:
Ivana Popovičová, Jana Fodorová, Peter Moravec, Jozef Kučerák,
Magdaléna Vlkovičová, Anna Repášová, Helena Ochabová, Mária Bachratá,
Ján Zivčák, Dušan Polakovič, Irena Kovačičová, Jozef Dubovský

Opustili nás:

Foto: -LKRebeka Krajčovičová

Srdečne blahoželáme!

Marec: Ján Radič vo veku 82 rokov z Východnej ul. (zomrel 15. 03. 2018)
Anna Štellárová vo veku 78 rokov z Trnavskej ul. (zomrela 20. 03. 2018)
Paulína Minaričová vo veku 92 rokov z ul. Ľ. Pavetitša (zomrela 26. 03. 2018)
Apríl: Ján Jankovič vo veku 80 rokov z ul. J. Fándlyho (zomrel 01. 04. 2018)
Oľga Dzíbelová vo veku 65 rokov z Družstevnej ul. (zomrela 05. 04. 2018)
-DD-

Dňa 26.3.2018 nás opustil pán Ladislav Trnčík, ktorý bol v rokoch 1959-1960 a 1971-1973 predsedom Miestneho národného
výboru v Cíferi. Obec Cífer mu ďakuje za prácu, ktorú vykonal v jej prospech.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÁ RETROSPEKTÍVA
Výstava veľkonočných symbolov a bábik
V dňoch 24. 3. 2018 a 25. 3. 2018 usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej v Cíferi (MO MS) výstavu veľkonočných symbolov
a bábik. Milé dekorácie detí z miestnej MŠ, žiakov ZŠ Cífer a výrobky šikovných rúk členov výboru MO MS vytvorili príjemnú veľkonočnú atmosféru v malej sále domu kultúry. Prítomní obdivovali ručne
maľované kraslice, aranžmány so zajačikmi, kuriatkami i pečené výrobky s jarnou tematikou. Svoje exponáty prezentovali aj cíferské
ľudové umelkyne, ktorých práce nadchli všetkých obdivovateľov
tejto krehkej krásy. Mladších obdivovateľov zaujala výstava bábik
a kočíkov. Vzácne sakrálne obrazy, maľované a vyšívané dečky
i starodávne obrusy zas vzbudili úctu k umeniu našich predkov.
Návštevníci si pochutili na domácom syre, vynikajúcom veľkonočnom mazanci, či chutných medovníčkoch. Zároveň, ďakujeme
všetkým, ktorí svojím osobným zanietením podčiarkli atmosféru
veľkonočných sviatkov. 
PaedDr. Hilda Lanáková

Foto: -HLVeľkonočné výtvory detí
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Kollárovci v Cíferi
Na tento megakoncert obyvatelia Cífera čakali už dlhšiu dobu.
Vypočuli sme ich túžbu a začali s prípravou na vystúpenie. V spolupráci s obcou Cífer v zastúpení pána starostu Maroša Sagana
a členov výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Cíferi (MO
MS) a jej predsedom Dušanom Lanákom, sa začala príprava. Za ňou
stála pani Ivetka Puchoňová, ktorá bola koordinátorom pri realizácii
tejto krásnej a nevšednej akcie. Naše úsilie prinieslo svoje ovocie,
a to v podobe spokojných, výborne naladených divákov. Tí nešetrili chválou nielen na vynikajúcich spevákov a zabávačov, ale slová
vďaky sa plným priehrštím ušli aj organizátorom. Naše záverečné
poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli 7. apríla na koncert Kollárovcov v dobrej nálade a kultivovane reprezentovali našu krásnu
obec. 
PaedDr. Hilda Lanáková
Foto: -TP-

Jednota dôchodcov
na Slovensku
Z činnosti ZO JDS v Cíferi
– mesiac marec 2018
 Na zasadnutí výboru ZO dňa 12. 3. 2018
sme si pripomenuli sviatok MDŽ a mužská časť výboru zablahoželala ženám - členkám výboru a revíznej komisie odovzdali kvietok. Po
skončení zasadania sme navštívili a potešili kvietkom bývalú členku
revíznej komisie p. Irenku Babickú.
 24. 3. 2018 sme obdivovali výstavu Veľkonočných symbolov, ktorú pripravil MO Matice Slovenskej.
 28. 3. 2018 sme sa rozlúčili so zosnulým pánom Ladislavom
Trnčíkom, ktorý bol jedným zo zakladateľov ZO JDS Cífer. Od roku
2008 bol predsedom Revíznej komisie. Aktívne sa zúčastňoval kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa konali v našej obci. Vo
Výbore ZO JDS Cífer pracoval až do roku 2015, kedy zo zdravotných
dôvodov svoju aktívnu činnosť ukončil.
Za jeho obetavú a záslužnú prácu pre rozvoj JDS a obce Cífer mu
patrí veľká vďaka. 
V Cíferi 11. 4. 2018
Eva Vavrinkovičová, podpredsedníčka ZO JDS Cífer

Koncert Kollárovcov

Deň narcisov
Deň narcisov 13. apríla sme mali možnosť podporiť iniciatívu Ligy
proti rakovine (viac na https://www.lpr.sk/kto-sme). Tento rok sa
konal už 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov. Zbierku v Cíferi
pomohli naplniť detičky z MŠ Cífer spolu s pani učiteľkami. 
MH
Foto: -KN-

Deň narcisov

Foto: -EV-

Na foto p. Ladislav Trnčík

OBČIANSKE ZDRUŽENIE GOCNOG
A OBECNÝ ÚRAD V CÍFERI
VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ
NA 8. ROČNÍK VÝSTAVY VÍN
SOBOTA, 2. JÚNA 2018, od 14.00 do 22.00
DOM KULTÚRY JARNÁ
Podmienky súťaže: Výstavy sa môžu zúčastniť všetci výrobcovia
vín. Do súťaže sa prijímajú biele, červené, ružové a ovocné vína bez
poplatku.
Počet vzoriek
Vystavovateľ môže poslať ľubovoľný počet vzoriek. Jednu vzorku
tvoria tri 0,75 l fľaše, na ktorých bude uvedené:
•meno, priezvisko a adresa vystavovateľa
•názov odrody
•ročník vína, prípadne prívlastok
Zber vzoriek sa uskutoční v dňoch 20. 5. 2018 - 21. 5. 2018 od
17.00 hod. do 20.00 hod. v Dome kultúry v Jarnej.
Degustácia vín sa uskutoční v stredu 23. 5. 2018 o 16.00 hod.
v Dome kultúry v Jarnej. Vína budú hodnotené 100 bodovým systémom podľa Medzinárodnej únie enológov (O.I.V). Najlepšie vyhodnotené vína budú odmenené vecnými cenami. Bližšie organizačné
pokyny nájdete na webovej stránke www.ozgocnog.webnode.sk,
na ktorej budú uverejnené aj výsledky.
Kontakt Peter Glasa – 0903 666 121, Richard Krajčovič – 0902 315 422
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Pozvánka do divadla

Strhujúci príbeh človeka a štátnika
Mal horúcu hlavu, šialené plány, uhrančivé oči a planúce srdce.
Milan Rastislav Štefánik. Náš najväčší hrdina. Slovenský aj svetový.
Spochybňovaný, zabudnutý, potom znovu oslavovaný, no stále
tak trochu neznámy. Bol vedec, astronóm, fotograf, iluzionista,
cestovateľ, vynálezca, meteorológ, diplomat, letec, vojak, stratég,
vizionár. No bol to hlavne človek hľadajúci šťastie a naplnenie – nielen pre seba, ale aj pre svoj národ. Boli ním očarení muži, ktorí ho
stretli počas jeho života, milovali ho ženy aj celé roky po jeho smrti.
Keby nie jeho odhodlania, po slovensky by sme sa možno rozprávali
v kuchyniach, no nie na univerzitách a na divadelných doskách.

Pôvodná divadelná hra Štefánik
– slnko v zatmení zachytáva jeho
prerod z mladíka, ktorý sa vzoprel
otcovi, na zrelého muža zomierajúceho vo chvíli, ako sa dotkol zeme
republiky, ktorú sám založil. Diváci
s ním budú prežívať najzásadnejšie
okamihy jeho životnej cesty. Tie
najšťastnejšie chvíle, keď má príležitosť pozorovať a zaznamenávať
pohyb nebeských telies alebo keď stretáva svoju najväčšiu lásku.
Ale aj chvíle pochybností a trápenia, keď mu v napredovaní bránia
sily mocnejšie než on sám – keď proti nemu stoja armády, tisíce
kilometrov zamrznutej zeme alebo ho zrádza vlastné telo. Príbeh
nás prevedie od Košarísk po Tahiti, od parížskeho salónu až po nevľúdnu Sibír. Štefánikov príbeh je však predovšetkým príbehom
o človeku plnom obdivuhodnej vnútornej sily, a tak nám nezostáva
nič iné než držať mu palce, cítiť jeho odhodlanie, ctiť jeho smelosť,
obdivovať jeho jasnozrivosť a nechať sa unášať jeho imagináciou.
A hlavne veriť, že jeho odkaz je v nás hlboko vpečatený. 
Zdroj: internet

Pozývame vás dňa 30. 5. 2018 (streda) do divadla Andreja Bagara
v Nitre na predstavenie s názvom Štefánik - slnko v zatmení.
Dĺžka predstavenia: 3 hod 20 min. so začiatkom o 18.30 h.
Cena vstupenky aj s dopravou je 15 eur.
Predpokladaný odchod z Cífera autobusom od obecného úradu
o 16.30 a následne z Páce od cintorína.
Objednávky do 8. mája u pani Puchoňovej
na tel. čísle 0915 899 149

Pozvánka do obecnej pivnice
Klub vinárov pri ZO SZZ v Cíferi v spolupráci s OÚ pozývajú
všetkých milovníkov dobrého vínka, dňa 12. 5. 2018 od 16.00 hod. do
22.00 hod. do obecnej pivnice na posedenie pri cíferskom vínku.
Pri príležitosti 12.ročníka ,,Otvorených pivníc na sv. Urbana“
(podrobné info na www.mvc.sk/) v dňoch 25.5. a 26.5.2018 Vás
pozýva a na stretnutie sa teší Klub vinárov Cífer. 

Foto: -MS-

Foto: -MS-

OKIENKO PRE ZÁHRADKÁROV - Máj, jún
V máji vrcholí a končí obdobie najintenzívnejšej jarnej výsadby
a sejby. Úroda skorej jarnej zeleniny už dorastá. Pre záhradkárov je
prvá polovica mája obdobím sejby, druhá polovica obdobím výsadby
teplomilnej zeleniny. Veľa však záleží aj na miestnych klimatických
podmienkach. Pri ovocných stromoch osobitnú pozornosť venujeme boju proti chorobám a škodcom. Hospodársky najzávažnejším
škodcom jabloní a hrušiek je obaľovač jablčný. Nesmieme zabúdať
ani na chrastavitosť a múčnatku. Úspešná ochrana záleží predovšetkým od termínu použitia prípravku. Pozornosť treba venovať
škodcom na čerešniach, višniach a slivkách. Egreše ošetrujeme
proti múčnatke. Osobitnou kategóriou je vinič, kde v prvej polovici
mája vykonávame postreky proti obaľovačom a múčnatke.
Uhorky, tekvice, melóny a fazuľu vysievame alebo vysádzame
až v polovici mája keď sa pominie nebezpečenstvo neskorých jarných mrazov, posledné dva roky boli zaznamenané mrazy 10. mája
- 5°C. V druhej polovici mája vysádzame zeler, rajčiaky a papriku.
Dobrú papriku možno dopestovať z mocných rastlín, vysádzaných
až v druhej polovici mája. Paprika na rast potrebuje min. 15°C.
Koncom mája vysádzame melóny, najvhodnejšie sú priesady, ktoré
majú 3 až 4 pravé listy.
V máji zberáme reďkovku, šalát, cibuľku, kaleráb, skorý kel
i kapustu, uvoľnené záhony skultivujeme, pohnojíme a môžeme
sadiť červenú repu. Práce v záhrade je veľa. Zemiaky kontrolujeme počas liahnutia pásavky. Ku koncu mája a začiatkom júna je

väčšina zeleniny dobre
zakorenená, prechádza
obdobím intenzívneho
rastu, preto rastliny
pravidelne zavlažujeme
a hnojíme.
Jún znamená intenzívny boj proti burine,
hlavne za daždivého
počasia, ktoré vytvára
vhodné podmienky na rozširovanie chorôb, preto preventívne
postrekujeme najmä uhorky, rajčiaky a zemiaky. Zo skúseností
z posledných rokov odporúčame vertikálne pestovanie uhoriek nakladačiek i šalátových uhoriek. Začiatkom júna, z predpestovaných
priesad sadíme pór, rastlinkám pri sadení rezom skracujeme listy
a korienky až o polovicu.
Ak po júnovom opadaní zostane na ovocných stromoch veľa
plodov, odporúčame urobiť ich ručné pretriedenie. Toto opatrenie
patrí medzi základné pestovateľské úkony. Zo škodlivých činiteľov
venujeme v júni pozornosť hlavne múčnatke a chrastavitosti, na
viniči múčnatke a peronospóre, zo živočíšnych škodcov obaľovačom,
voškám a roztočom, používame kombináciu mechanickej a chemickej
ochrany, využívajúc signalizáciu výskytu. 
Výbor ZO SZZ Cífer
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Cíferské historické kalendárium 2018
MÁJ
 2. mája 1948 – Cíferský spevácky zbor účinkoval na celonárodných oslavách na Bradle (70. výročie).
 14. – 17. mája 1948 – Cíferský spevácky zbor bol na zájazde
v Prahe pri príležitosti celoštátnych osláv 100. výročia zrušenia
poddanstva (70. výročie).
 17. mája 1918 – V Ostrihome bol vysvätený za kňaza cíferský
rodák LADISLAV HARANGOZÓ (100. výročie).
 18. mája 1888 – V Páci sa narodila rehoľná sestra FIDÉLIA ROSA
RAKÚSOVÁ SCSC (130. výročie).
 23. mája 1928 – V Páci sa narodila rehoľná sestra EUFÉMIA ZITA
LUKOVIČOVÁ OSU (90. výročie).
 28. mája 1958 – V Bratislave zomrel hudobný skladateľ a regenschori MIKULÁŠ SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, ktorý počas svojho
života úzko spolupracoval s Cíferským speváckym zborom (60.
výročie).
 30. mája 1948 – V Československu sa uskutočnili voľby, v ktorých
sa volila jednotná kandidátka Národného frontu. Po týchto voľbách
sa stal predsedom MNV v Cíferi opäť JÁN ZEMÁNEK (70. výročie).

JÚN
 4. júna 1958 – V Kráľovej pri Senci zomrel kňaz JÁN VOJTECH,
ktorý bol v roku 1940 cíferským kaplánom. Pochovaný bol v rodných Brestovanoch (60. výročie).
 8. júna 2008 – V Dome pokojnej staroby v Cíferi zomrel kňaz
ĽUDOVÍT DANCZI (10. výročie).
 9. júna 1768 – V Páci a v Jarnej bol vykonaný zápis o vyhlásení
urbára (250. výročie).
 10. júna 1768 – V Cíferi bol zavedený tereziánsky urbár (250.
výročie).
 16. júna 1933 sa v Cíferi narodil Viliam Glasa. Bol držiteľom

titulu majstra Československej republiky v boxe. Taktiež bol štvornásobným majstrom Slovenska a 3 x získal na majstrovstvách
republiky striebornú medailu. Patril k najlepším vo svojej váhovej
kategórii v ČSR. (85. výročie)

 17. júna 1948 – V Cíferi sa narodil atlét ALFRÉD MORVAY, bežec
na krátke trate, ktorý bol držiteľom československého rekordu
mladšieho dorastu na 200 m z roku 1964 (70. narodeniny).
 19. – 27. júna 1948 – V Prahe na Strahove sa konal XI. sokolský
zlet, na ktorom národopisná skupina pri telocvičnej jednote Sokol
z Cífera zatancovala tance z cíferskej besedy (70. výročie).
 23. júna 1938 – Národní listy uverejnili na strane 2 stručnú správu Dva mladí dobrodruzi: „Z Cíferu u Trnavy zmizeli v těchto dnech
dva 17letí mladíci, L. K. a F. K. Vzali s sebou větší částky peněz. Podle
jejich plánu se zdá, že se pokusí odjet do Francie, kde chtějí vstoupit do cizinecké legie.“ (80. výročie)
 24. júna 1923 bola v Cíferi Andrejom Hlinkom slávnostne posvätená Orolská zástava. (95. výročie) – bližšie viď článok
 26. júna 1938 – Za kňaza bol vysvätený JÁN VOJTECH, kaplán
v Cíferi v roku 1940 (80. výročie).
 26. júna 1938 – Za kňaza bol vysvätený IGNÁC PETRUCH, kaplán
v Cíferi v roku 1939 (80. výročie).
 27. – 29. júna 1948 – V Košiciach sa konal piaty ročník Festivalu
celoslovenských speváckych zborov, kde v skupine zmiešaných
zborov získal Cíferský spevácky zbor tretie miesto (70. výročie).
 29. júna 1958 – Za kňaza bol vysvätený VENDELÍN KUBIČEK, ktorý je od roku 2006 na odpočinku v Dome pokojnej staroby v Cíferi
(60. výročie).
BLIŽŠIE NEDATOVANÉ VÝROČIA
1608 – Podľa portálneho súpisu z roku 1608, teda tri roky od zničenia Cífera počas Bočkajovho povstania, boli v obci len dva domy
(410. výročie).
1898 – V Bratislave zomrel lekár a popularizátor zdravovedy
FRANTIŠEK JEŽKO, cíferský lekár v rokoch 1878 – 1880 (120. výročie). 
Dušan Caja
Anna Michalcová

Cíferská hudobná jar 2018 otvorená
Otvárací ročník XXXIII. ročníka festivalu klasickej hudby Cíferská
hudobná jar (CHJ) sa uskutočnil 25. marca 2018 a zhostil sa ho
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS s dirigentom Dušanom Billom
a jeho spoluúčinkujúci – Mucha Quartet, sopranistka Hilda Gulyásová
a klaviristka Radka Kováčová. Hneď na úvod treba uviesť, že koncert
bol vo viacerých smeroch výnimočný. Pred otváracím príhovorom
starostu obce Maroša Sagana zaznela znelka CHJ od nášho čestného
občana Ladislava Kupkoviča – tentokrát naživo v podaní vynikajúceho Mucha Quartet v úprave Dušana Billa. Ďalej to bola dramaturgia
programu, ktorá korešpondovala s cirkevným obdobím – pôstom
a špeciálne Kvetnou nedeľou. Spoluúčinkovanie Mucha Quartet, či už
v samostatných vstupoch alebo ako doprovod zboru a sólistky, bolo
príjemným osviežením programu. A vystúpenie sopranistky Hildy Gulyásovej a klaviristky Radky Kováčovej bolo tou povestnou čerešničkou na torte.
Po otváracom prejave pána starostu, v ktorom pripomenul
všetky významné domáce, ale aj celoslovenské výročia osobností
a udalostí a ktoré rámcujú práve koncerty CHJ a Jesenného cyklu

Foto: -OŠ-
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koncertov, začal sa odvíjať program samotného koncertu. V úvode
zazneli v podaní speváckeho zboru spevy liturgie Kvetnej nedele
v aranžmáne Dušana Billa: antifóna Hosanna Synovi Dávidovmu
a Hymnus Krista Kráľa. Koncert pokračoval skladbami majstrov
renesancie a baroka: Exultate justi (Ludovico da Viadana), Sicut
cervus desiderat (Giovanni Pierluigi da Palestrina), Adoramus te,
Christe (Q. Gasparini), Christus factus est (F. Anerio) a Stabat Mater
(G. Tartini).
V samostatnom vstupe Mucha Quartet interpretoval Intermezzo
z Mascagniho opery Sedliacka česť. Program pokračoval nádhernou áriou Almireny z Händelovej opery Rinaldo – Lascia ch’io pianga
(arr. Dušan Bill), ktorú nezabudnuteľne zaspievala Hilda Gulyásová
s doprovodom všetkých účinkujúcich. V ďalšom bloku programu
boli a capella kompozície Ave Maria (M. Schneider-Trnavský), Bogoróditse djevo (A. Pärt) a Gospodi (A. Schnittke) spolu so skladbou Vladimíra Godára Dormi Jesu, v ktorej sme opäť mohli počuť
všetkých účinkujúcich. Pre zaujímavosť uvádzame, že túto Godárovu skladbu Hilda Gulyásová spolu s dirigentom Dušanom Billom aj
premiérovali v roku 2008. Autor Vladimír Godár sa nášho koncertu,
žiaľ, zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. V samostatnom
vystúpení kvarteto zahralo Divertimento F dur W. A. Mozarta a od
toho istého autora sme si vypočuli ešte dve skladby (tentoraz aj
s ostatnými spoluúčinkujúcimi) – Laudate Dominum a graduale
Sancta Maria, Mater Dei.
V závere tohto jedinečného koncertu, ktorý mnohí účastníci
označili za jeden z najlepších v doterajšej histórii koncertného života u nás, zazneli ešte dva zbory. Ave Maria Jána Levoslava Bellu
s doprovodom Mucha Quartet a Radky Kováčovej a záverečný zbor
Angelus Domini od Franza Xavera Biebla. Všetky skladby odmenili
prítomní poslucháči dlhotrvajúcim potleskom, ktorý v závere vyústil do standing ovations.
V nedeľu 8. apríla 2018 pokračovala Cíferská hudobná jar ďalším
koncertom v Dome kultúry v Cíferi, tentoraz v neobvyklom nástrojovom zoskupení cimbal – klavír. Mnohí majú, resp. mali predstavu,
že cimbal je folklórnym nástrojom, teda nástrojom skupín so sláčikovými nástrojmi, ktoré doprevádzajú folklórne súbory. No už
prvé tóny a akordy nás presvedčili, že nie je tomu tak a že cimbal
si s klavírom „rozumie“ a je mu rovnocenným sólovým nástrojom.
Obzvlášť ak mu „vládne“ taký umelec, akým je Mykhaylo Zakhariya
pochádzajúci z Moldavska. A niet divu! Veď hre na cimbal sa začal
učiť ako dvojročný. Trojročný začal chodiť do základnej umeleckej
školy na Ukrajine do triedy svojho otca a ako štvorročný mal prvé
verejné vystúpenie. Ďalšie štúdiá absolvoval v Banskej Bystrici
(konzervatórium a Akadémia umení) a na Ukrajine (Prikarpatská
univerzita Vasyľa Stefanika“ v meste Ivano – Frankivsk). V súčasnosti je doktorandom na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho
partnerka – aj životná – Dana Zakhariya pochádza z Lučenca a je
taktiež absolventkou Konzervatória Jána Levoslava Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde pokračuje v doktorandskom
štúdiu.
Svoj program uviedli prvou časťou Vivace assai z Hackbrettsonate G dur od Angela Contiho a pokračovali ďalšou klasikou Franza
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Schuberta – prvou časťou Allegro
moderato z Arpeggione Sonata.
V programe boli zastúpené aj dva
koncerty pre cimbal od súčasných
autorov: Koncert – rapsódia pre
cimbal a symfonický orchester
„Ciganiada“ (Anatoly Haidenko)
a Koncert pre cimbal a symfonický orchester Slnečné kolo (Igor
Haidenko). Ďalšou skladbou bolo
Ukrajinské rondo Oksany Herasymenko, po ktorej nasledovali
skladby takpovediac v „tanečnom
rytme“: tango Smrť anjela od známeho a často hrávaného Astora
Piazzollu (arr. Olga Yurchenko),
Krátky príbeh Georga Gershwina,
Čardáš Vittoria Montiho a Minor
swing od dvojice autorov Django
Reinhardt a Stéphane Grappelli.
Program tohto zaujímavého a viac Foto: -OŠako úspešného koncertu zavŕšili Variácie na rumunskú ľudovú
tému Foaie verde si – o craita v autorskom podaní Mykhayla
Zakhariyu.
Všetky skladby boli prednesené na vysokej technickej a umeleckej úrovni. Okrem virtuóznej techniky Mykhaylo Zakhariya vynikal
jedinečnou muzikálnosťou a schopnosťou vylúdiť z cimbalu pre
nás doteraz nepočuté zvuky a obaja umelci zaujali vynikajúcou
zohratosťou. Ani pri najrýchlejších tempách sa „nerozišli“. Prítomní
poslucháči odmenili všetky skladby dlhotrvajúcim potleskom. Snáď
najdlhšie aplaudovali po Montiho Čardáši, ale i po záverečnej skladbe, za čo si poslucháči vyslúžili prídavok.
Záznam z koncertu si môžete pozrieť na skrátenom odkaze:
bit.ly/zakhariya. Pre aktuálne informácie o koncertoch sledujte
OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi na facebooku: facebook.com/
sphcifer.
Predstavujeme Vám hosťa trnavského speváckeho zboru VOX
AURUMQUE – spevácky zbor z USA, ktorý vystúpi na záverečnom
koncerte XXXIII. roč. Cíferskej hudobnej jari.
Je ním The VOCAL ART ENSEMBLE (Združenie vokálneho umenia)
z Kalifornie, mesta Davis, ktoré zoskupuje skúsených spevákov, hudobníkov a ďalších umelcov interpretujúcich svoje umenie na vysokej umeleckej úrovni. Založené bolo v roku 2008 a jeho dirigentkou je Tracia Barbieri. Tématické programy sa spájajú s tancom
a exotickými hudobnými nástrojmi, oslavujúc krásu renesančných
motetov, modernej tvorby a hudby iných kultúr.
Združenie vokálneho umenia je za ich prácu uznávaným telesom
vo svojej krajine. Doteraz absolvovalo umelecké turné v Írsku, Anglicku, Škótsku a Kanade. Súčasné turné ich privádza do Rakúska, na
Slovensko a do Maďarska. 
MUDr. Viliam Hafner, predseda OZ Spolok priateľov hudby v Cíferi

Spomienky na osobnosť slovenskej hudby
Koncom mája si pripomenieme 60. výročie smrti skladateľa, dirigenta, organistu, pedagóga, publicistu, organizátora hudobného života a prvého národného umelca v oblasti slovenskej
hudobnej kultúry Mikuláša Schneidera-Trnavského. Obecné zastupiteľstvo v Cíferi na svojom 12. riadnom zasadnutí dňa 14.
decembra 2017 schválilo rok 2018 v obci Cífer ako Rok Mikuláša
Schneidera-Trnavského. Na túto významnú osobnosť a na jeho
vzťah k našej obci spomína Mgr. Marián Bulla.
V rozsiahlom tvorivom odkaze Mikuláš Schneider-Trnavský zanechal národu nehynúce bohatstvo v podobe piesňových a chrámových kompozícií. Mnohé jeho citovo rezonujúce piesne z cyklov

Drobné kvety, Slzy a úsmevy alebo Zo srdca znárodneli. Bohaté
špecifikum duchovných piesní skladateľa prepojilo významom Jednotného katolíckeho spevníka lokality našich farností.

Kontakty majstra s Cíferom

Zo začiatku spájali Mikuláša Schneidera-Trnavského s Cíferom
blízke príbuzenské vzťahy. Dlhšie obdobie tu bývala jeho staršia
dcéra Nadežda, vydatá za obvodného lekára MUDr. Štefana Bugalu.
Svojho času tu tiež pôsobila ako učiteľka na národnej škole majstrova mladšia dcéra Ida. Do zvláštnej kapitoly patria dlhoročné
priateľské vzťahy renomovaného umelca s mojím otcom Danielom
Bullom, ktorý do jesene 1951 zastával v Cíferi funkciu riaditeľa
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školy spoločne s úväzkom
organistu. Ich vzájomné kontakty sa v podstatnej miere
umocňovali tiež výraznými
celonárodnými, ako aj celoštátnymi úspechmi krojovaného Cíferského speváckeho
zboru (CSZ), ktorého umelecká aktivita sa rozbiehala od
roku 1935. Umelecký repertoár telesa dotváral Schneider-Trnavský svojimi pôvodnými zbormi a tiež úpravami
slovenských ľudových piesní.
Prednesom jeho hurbanovského pochodu Rušaj junač
Tatier sa zlatými písmenami
zapísal umelecký vklad CSZ do
Mikuláš Schneider-Trnavský. Foto: archív scenára celonárodných osláv
Hudobného centra
100. výročia zrušenia poddanstva, usporiadaných v dňoch 3. – 4. apríla 1948 v starobylej Nitre.
Pestrá krojovaná skupina Cíferčanov s rozmerným portrétom Ľudovíta Štúra za nadšeného prednesu Schneiderovho razantného
pochodového zboru bola odmenená prvou cenou.

lecko-kultúrnej národnej činnosti, nech Vás nič neodradí, držte sa
‚normálneho ladenia‘, lásky a svornosti a vtedy sa iste dospievate
k ďalším vavrínom!“
Zo vzájomnej korešpondencie medzi M. Schneiderom-Trnavským
a mojím otcom zachovalo sa istou zhodou okolností aspoň určité
torzo. V liste s dátumom 4. decembra 1948 ďakuje skladateľ za
blahoželanie k udeleniu Štátnej ceny za umenie. V ďalšom zo 6.
septembra 1949 vyjadruje svoju radosť k otcovmu vyznamenaniu
Národnou cenou s laureátskym titulom za ľudovýchovu s prihliadnutím za úspešné vedenie v tom čase už po celej vlasti populárneho Cíferského speváckeho zboru.
Srdečná nátura Mikuláša Schneidera-Trnavského v spoločenskom
styku oplývala hojnou dávkou sršiaceho humoru. Dokumentovali to
tiež jeho návštevy v priebehu nácvikov speváckeho kolektívu pred
koncertnými podujatiami. Ujo Mikuláš, resp. Mikulášbáči, ako ho
mnohí familiárne nazývali, vždy patril k proklamátorom srdečnej
pohody.

Chrám, v ktorom bol majster polstoročie regenschorim, a vpravo dom,
v ktorom žil. Foto: Dušan Caja

Zvláštna rozlúčka
100. výročie zrušenia poddanstva, Nitra, 1948. Foto: archív CSZ

V bohatom repertoári CSZ často zaznievalo Schneiderovo heslo
speváckych zborov Piesňou vpred, zveIeb rod, povedľa hymnických zborov Bože, čos’ ráčil a Hoj, vlasť moja. Zo skladateľových
úprav okrem ruskej Kalinky a ukrajinskej Gde ty gde, ty moja dolja,
mávala značné úspechy u publika obrodenecká pieseň Kolo Tatier
čierňava. Schneiderove liturgické zbory a modifikácie zaznievali
v minulosti aj počas Veľkého týždňa v Kostole sv. Michala Archanjela, prípadne umocňovali pietne okamihy rozlúčok so zosnulými.
V pamäti najstaršej generácie ešte rezonujú veľkopiatkové Lamentácie proroka Jeremiáša, ktoré pravidelne v podvečer zaznievali
taktiež v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša.
Sedemdesiate narodeniny vtedajšieho nestora slovenských
skladateľov Mikuláša Schneidera-Trnavského si široká spevácka
rodina uctila koncom mája 1951 v bývalom trnavskom kine Tatra.
Zástupcovia cíferského kolektívu mu na znak vďaky za nezištnú pomoc odovzdali krištáľovú vázu. Majstrovu radosť zo slávnostného
večera najlepšie dokumentujú myšlienky vyžarujúce z listu z 28.
mája 1951: „Za Váš milý zájazd do Trnavy pri príležitosti mojich 70.
narodenín a za Váš krásny, mne venovaný spev, s ktorým ste mne
adresovaný večierok tak krásne ozdobili, vyslovujem Vám touto
cestou srdečnú vďaku. Ďakujem Vám za krásny dar, ktorý mi svojim
krištáľovým jasom ozdobuje pracovňu a milo pripomína milých Cíferčanov. Ešte zvlášť ďakujem bratovi dirigentovi Danielovi Bullovi,
zaslúžilému tvorcovi Vašej krásnej krojovanej spevnej pospolitosti,
ktorý je dušou a v najužšom zmysle hybnou pákou spevného telesa. Boh žehnaj Vášmu šľachetnému úsiliu, Vašej príkladnej ume-

Maestro uzatvoril svoju poslednú životnú kapitolu 28. mája 1958
v bratislavskom Štátnom sanatóriu. V posledných chvíľach ho môj
otec Daniel Bulla uistil, že po ňom prevezme post regenschoriho,
aby sa zachovala bohatá tradícia trnavského dómskeho chóru sv.
Mikuláša. Vo svojom predsavzatí zotrval aj napriek perzekučným
sankciám zo strany vtedajších predstaviteľov moci a ideológie.
V dôsledku v tom čase zaužívaných noriem sa konali dve odlišné
pietne rozlúčky s umelcom. Smútočné zhromaždenie v bratislavskej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie s umeleckou účasťou
skladateľovej dlhoročnej interpretky Márie Kišonovej-Hubovej
a organistu Ferdinanda Klindu sa s ním lúčilo ako so skutočným
národným umelcom piesňou Spi, duša spi. V smútočnom sprievode
pred portálom Univerzity Komenského predniesol za zväz umelcov
nekrológ Eugen Suchoň. Počas prevážania telesných pozostatkov
zosnulého do rodnej Trnavy odznela v poludňajších hodinách toho
posledného májového dňa v programe bratislavského rozhlasového okruhu majstrova Symfónia e mol „Spomienková“.
Rodné mesto však svojmu významnému rodákovi a jeho pozostalým pripravilo šokujúce predstavenie. Ešte dva dni pred pohrebom
(29. mája) sa zišiel prípravný výbor pre dôstojnú rozlúčku pod otcovým organizačným vedením v našom bývalom byte riaditeľa ZŠ
Pod mestskou vežou. Vo farskom Dóme sv. Mikuláša, v ktorom skladateľ pôsobil na poste riaditeľa chóru celé polstoročie svojho činorodého života, mala v rámci smútočnej liturgie zaznieť jeho Missa
pro defunctis, spoločne s ofertóriom Si ambulavero a velebnou
piesňou Ó, Mária bolestivá, upravenou pre mezzosopránové sólo,
zbor a orchester. Počas vynášania telesných pozostatkov zosnulého chceli členovia chóru v rámci pietnej rozlúčky obsypať rakvu
ružičkami a cirkevný obrad mal dôstojne vyvrcholiť o pol štvrtej na
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Novom cintoríne. No nasledujúceho dňa všetkých zaskočil nečakaný krok zo strany vedúcich funkcionárov Mestského a Okresného
výboru KSS. Z Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Mikuláša v Trnave bol otcovi doručený list s podpisom vtedajšieho farára, dekana ThDr. Vojtecha Packu, v ktorom sa písalo: „Pán riaditeľ! Radikálna
zmena nastala (zákrok!). V kostole sa nemôže nič konať, ale len na
cintoríne, a to v sobotu popoludní o pol 4 hod.“ Nepomohla ani urgencia biskupa ThDr. Ambróza Lazíka u kompetentných mestských
činiteľov. V deň pohrebu (31. mája) sa vtedajší mestskí „mocipáni“
dohadovali, či vôbec vztýčia takému organistovi na budove čiernu
zástavu. Z konečného rozhodnutia vyplynulo nariadenie uskutočniť smútočný obrad čo najskôr, aby sa predišlo cirkevnej manifestácii. Bol vydaný striktný zákaz zvonenia v trnavských kostoloch
a spevu Okresného učiteľského spevokolu a Robotníckeho spevokolu Bradlan, ktorého bol maestro čestným predsedom. Liturgiu
smútočného obradu pohnutým hlasom celebroval biskup ThDr.
Ambróz Lazík a pri hrobe predniesol nekrológ dlhoročný skladateľov priateľ, doživotný správca Spolku sv. Vojtecha Msgr. Ján Pöstényi. Pri slovách „Predrahý náš priateľ Mikuláš, lúčime sa s Tebou za
smutného hlaholu trnavských zvonov...“ sa na chvíľu odmlčal a so
slzami v očiach sa bezmocne obrátil smerom k mestu. Ale slobodné kráľovské mesto pulzovalo ďalej svojím všedným pouličným
ruchom. Nie však nadlho. Vzápätí ho prerušilo kvílenie poplašných
sirén oznamujúcich začiatok cvičenia Civilnej obrany. Určite nie náhodou, pretože scenár cvičenia zahŕňal tiež zónu vstupnej časti Nového cintorína. Medzi zaskočenými pozostalými trúchlili aj majstrovi blízki priatelia Eugen Suchoň a Gejza Dusík. Navzdory pohnutým
okolnostiam predsa len zo zovretých hrdiel prítomných zaznel nad
skladateľovým rovom velebný hymnus na počesť Sedembolestnej

Panny Márie, patrónky
Slovenska – prostá melodická invencia, ktorú
náš národ prijal do trvalej pokladnice svojho
kultúrneho dedičstva.
Cíferčania sa hlásia
k pamiatke Mikuláša
Schneidera-Trnavského okrem iného aj
prostredníctvom dramaturgie
koncertov
v obci. V tohtoročnom,
v poradí už tridsiatom
Foto: -DCtreťom ročníku Cíferskej hudobnej jari Pamätná tabuľa na budove zdravotného stredistvorbu skladateľa re- ka v Cíferi. Foto: Dušan Caja
prezentovala skladba Ave Maria v podaní Slovenského speváckeho
zboru ADOREMUS na otváracom koncerte festivalu. Schneiderove
skladby nebudú chýbať ani na adventno-vianočnom koncerte
Miešaného speváckeho zboru CANTUS. Pred dvadsiatimi rokmi na
dome, v ktorom svojho času býval Schneiderov zať MUDr. Štefan
Bugala, bola osadená pamätná tabuľa. Je spomienkou na časy
osobných stretnutí troch priateľov – Mikuláša Schneidera-Trnavského, Eugena Suchoňa a na Gejzu Dusíka. V sobotu 26. mája 2018
si majstra pripomenieme aj svätou omšou, ktorú bude doprevádzať
Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša z Trnavy. 
Mgr. Marián Bulla

Štefan Bugala: Môj starý otec rád sedával
v Cíferi pod jabloňou
Meno Mikuláša Schneidra Trnavského čítajú Cíferčania na tabuli Zdravotného strediska
akosi podvedome. Akú spojitosť však mal tento velikán hudby (jeho výročie smrti si v máji
pripomíname) s Cíferom, ľuďmi v ňom, aký bol a čím žil? V Trnave sme dali slovko o ňom
s jeho vnukom, pánom Štefanom Bugalom (57), ktorý svoje detstvo prežil práve v Cíferi.

 Pán Bugala, chceme sa vrátiť k postave Vášho starého otca M.
Schneidra-Trnavského. Aké máte naňho spomienky ako vnuk?
Táto otázka je častá. V čase, keď starý otec zomrel, som mal 8 rokov. Z tejto perspektívy si naňho spomínam, pochopiteľne, len z pohľadu človečenského. Starý otec bol jednoznačne jeden nesmierne
dobrý, múdry človek. Až následne som si uvedomoval, aká to bola
osobnosť. Mám spomienky najmä z Cífera, kde veľmi často chodil
so starou mamou. Tam – keď bolo pekne – sme sedávali vonku na
dvore pod jabloňou... V našom dome sa stretávala veľká suita predstaviteľov slovenskej kultúry: napríklad hudobní skladatelia Eugen
Suchoň, Gejza Dusík a s nimi celá plejáda ďalších osobností z rôznych oblastí umenia a kultúry. Detstvo, ktoré som prežil v Cíferi,
bolo nádherné, dalo mi do života obrovskú silu a súčasťou toho bol
samozrejme aj môj starý otec Mikuláš Schneider-Trnavský.
 Váš starý otec nechodieval do Cífera len kvôli vám, svojej
rodine, mal tu veľmi veľa dobrých priateľov.
Áno: ako som už naznačil, v našom dome bolo také centrum spoločenských stretnutí. Musím spomenúť Mons. Pavetitša, osobného
priateľa môjho otca, s ktorým sa často navštevovali. Nemôžem
opomenúť ani veľmi dobrého priateľa môjho starého otca, vynikajúceho človeka biskupa Ambróza Lazíka, ktorý tiež chodieval k nám
do Cífera. Takže v tom čase ľudia, ktorí v Cíferi boli súčasťou riadenia všetkých vecí, aj kultúrnych, boli v našom dome vždy vtedy,
kedy mohli byť s mojím starým otcom.
 Za starým otcom ste chodievali aj k nemu domov, do Trnavy...
Ja si v Trnave u môjho starého otca pamätám najmä tie nádherné,
veselé, ale aj múdre reči, ktoré sa tam viedli. Bolo to úžasné. Toto
mám teda zakódované.

 Uvedomovali ste si ako
dieťa, že žijete s takým výnimočným človekom?
Uvedomil som si to veľmi
silno, keď môj starý otec
zomrel. Vtedy, keď sme boli
v Bratislave na štátnom pohrebe, a potom v Trnave: u nás
sa po jeho smrti zastavil huFoto: archív rodiny Bugalovcov
dobný život, pretože najmä
klavír musel byť zatvorený.
Až vtedy som si prosto uvedomil, že odišiel veľký človek, mimoriadna osobnosť.
 Hovorili ste, že keď starý otec zomrel, zmĺkli hudobné
nástroje. Ako vyzeral ten bežný deň, kým tu bol a hral na
čokoľvek?
Bol vynikajúci klavirista, huslista, organista a predpokladám, že ovládal i hru na viaceré nástroje. Starého otca som videl hrať vždy, keď
som bol uňho v Trnave. Vo svojej pracovni komponoval a tvoril. (Dnes
si tento priestor v Dome hudby Mikuláša Schneidra-Trnavského, ktorý ako jeho múzeum zostal v pôvodnom zariadení, môžu pozrieť i záujemci, návštevníci Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré tento
objekt, ale i jeho pozostalosť spravuje.) V Cíferi bolo muzicírovanie
vždy spoločenskou záležitosťou, často sa u nás koncertovalo. Ako
malý chalan, si spomínam na návštevy známych klavírnych interpretov manželov Macudzinských. Tiež na posedenia s Eugenom Suchoňom, ktorý mal k môjmu starému otcovi priam synovský vzťah, aj
s ďalším vynikajúcim priateľom Gejzom Dusíkom.
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 Je zaujímavé, že Mikuláš Schneider Trnavský, Váš starý
otec, mimo práce na JKS veľmi čerpal z ľudovej piesne...
Jednotný katolícky spevník je rovnako produktom ľudových spevov. Zúročil v ňom stáročné bohatstvo ľudovej duchovnej piesne.
Sám vravel, že sa musí vychádzať z koreňov národa. Mimoriadne
vzácne sú však jeho harmonizácie. Aj v nich sa zračí jeho umelecká
invencia. Samozrejme mu treba vzdať hold aj ako melodikovi, jeho
umelé piesne sú neustále živé. Dokázal hudbou vyjadriť nielen lyriku, či epiku textov, ale vedel jej vtlačiť i dramatický náboj. Jeho
piesne dodnes oslovujú poslucháčov a speváci, nielen zo Slovenska,
ich veľmi radi interpretujú.
 Váš starý otec bol hlboko veriaci človek, bol regenschorim
- riaditeľom chrámového zboru, myslím, že sa nikdy netajil
tým, že pracoval na JKS. Ako je možné, že mnohí iní mali
problémy s komunistickým režimom a o vašom starom otcovi som sa to nikdy nedočítala?
Nerozumiem Vašej otázke. A dovolím si protiotázku: Čo ste o ňom
čítali? Môj starý otec sa narodil v roku 1881, teda v Rakúsko-Uhorsku. V časoch zosilneného národnostného útlaku, najmä po udalostiach v Černovej (1907) bol veľmi zaangažovaný v úsilí získať pre
Slovákov národnú a kultúrnu slobodu. Zároveň však, ako inteligentný intelektuál rešpektoval kvality kultúr iných národov, ba aj kvality ľudí iných konfesií. Po roku 1918 sa zapojil do práce v novom
štáte – v Československu. Medzivojnové obdobie sa však nieslo
v znamení presadzovania ideí čechoslovakizmu, obsadzovania rozhodujúcich postov českou inteligenciou. Snáď mal i očakávania, že
bude môcť priamejšie priložiť ruku k dielu pri budovaní slovenskej
hudobnej kultúry (napríklad ako pedagóg na Hudobnej škole pre
Slovensko, pri zrode ktorej spolu s Milošom Ruppeldtom stál), avšak
keď spozoroval neochotu využiť jeho znalosti, zostal radšej v úzadí.
Kariérizmus bol preňho vzdialený. Počas prvej Slovenskej republiky,
už ako šesťdesiatnik, patril síce k najpopulárnejším osobnostiam,
ale odmietaním totalitného režimu, ktoré mu ako presvedčenému
kresťanovi a zároveň demokratovi bolo vlastné, zostal politicky
neangažovaný a utiekal sa k duchovnej tvorbe. Po komunistickom
prevrate, kedy mu už tiahlo na sedemdesiatku, nebol pre novú
garnitúru zaujímavý. Bol totiž vždy jednoznačne čitateľný, svoje
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názory nikdy neskrýval a vedome sa hlásil k hodnotám desatora.
Mal však také jednoznačné zásluhy na poli slovenskej hudobnej kultúry a bol tak v národe obľúbený a populárny, že komunistický režim sa neodvážil postaviť ho do „zakázanej zóny.“ Na druhej strane
sa však nevraví o tom, že návrh na udelenie titulu národný umelec
v roku 1951 (k jeho sedemdesiatke) neodsúhlasili. Až na intervenciu E. Suchoňa ho dostal dva roky pred smrťou (1956). Málo sa vie
aj o priebehu jeho pohrebu (1958), ktorý sa stal takmer národnou
manifestáciou, v Bratislave jeho rakvu odprevádzali tisícky ľudí.
Netreba zabúdať, že v politickom ovzduší stále rezonovala hrozba
protikomunistického povstania v Maďarsku (1956). Preto sa počas
pohrebných obradov na trnavskom cintoríne vyhlásilo cvičenie CO,
spevácke zbory mu nesmeli nad rakvou naposledy zakoncertovať,
iba zúčastnený dav mu spontánne zaspieval jeho mariánsku pieseň
Ó, Mária bolestivá. Konečne, z jeho jednoznačného životného postoja sme profitovali aj my, potomkovia. Nikto, v žiadnom zamestnaní
mi neponúkol vstup do strany, slobodne som chodil do kostola. Bolo
už mojím rozhodnutím byť uzrozumený s tým, že kariérny postup
mi nehrozil, ale tak ako on, bol som a som po celý život slodobný.
 Keď sa teraz vraciate do Cífera na hudobnú jar, akou skladbou od neho Vám urobia radosť?
O mne je známe, že pieseň „Keby som bol vtáčkom“ musí odznieť
všade, kde som, či na Žitnom ostrove alebo na Orave a či tu. Dalo by
sa povedať, že to už je taká rodinná hymna, spievajú ju aj moji vnuci. A ešte „Sedíme tu smutní“ na text Janka Jesenského, pre mňa je
neskutočne krásna pieseň!
 Čo by ste si Vy ako jeho vnuk želali, aby sa z jeho odkazu
najsilnejšie zachovalo?
To je úplne jednoznačné, pretože odkazom je jeho tvorba, ktorá
neustále prežíva a v ktorej je on zhmotnený. Je potrebné, aby sa
najmä jeho duchovná vokálno-inštrumentálna tvorba dostávala
viac do povedomia, pretože tej sa dlhodobo nesmela venovať
oficiálna pozornosť. Jeho duchovný odkaz však stále rezonuje, ba
plynutím času a ďalším spoznávaním tvorby sa dostáva do nových
pozícií. Budem rád, ak si ako kultúrny národ uvedomíme, že patrí
k velikánom našej hudobnej kultúry. 
Mária Kohutiarová

Za zosnulými rodákmi
 V stredu 21. februára 2018 zomrel vo veku 85 rokov cíferský
rodák Alojz Dugovič (* 6. 6. 1932), ktorý patril k výborným slovenským hráčom stolného tenisu. Medzi jeho najväčšie úspechy
patril titul majstra Slovenska v dvojhre z roku 1949. Pochovaný bol
v posledný februárový deň (28. 2. 2018) na cintoríne Slávičie údolie
v Bratislave – Karlovej Vsi.
 V prvej polovici apríla sa do Cífera dostala správa o úmrtí Ing. Iva
Valentoviča (* 13. 7. 1931), ktorý zomrel v sobotu 7. apríla 2018 po

živote naplnenom vierou, rodinou, spevom a zodpovednou prácou
(citujúc slová z parte). Ivo Valentovič bol v mladosti členom Divadelného krúžku Janka Palárika a celý jeho život bol skutočne naplnený
spevom - veď bol členom Cíferského speváckeho zboru, Gréckokatolíckeho katedrálneho speváckeho zboru v Bratislave Kyrillomethodeon a speváckeho zboru v Bratislave – Karlovej Vsi. Pohreb zosnulého
sa konal vo štvrtok 12. apríla 2018 na cintoríne v Slávičom údolí.
Requiescant in pace! 
MUDr. Viliam Hafner

Hlinka v Cíferi
Pri príležitosti 95. výročia posviacky Orolskej zástavy
publikujeme článok, ktorý uverejnil denník NOVINY SLOVÁK
dňa 26. júna 1923 – roč. V., v čísle 142:
Posviacka Orolského práporu – Ľudové shromaždenie
– Verejné cvičenie Orla slovenského – Tanečná zábava.
(K.S.)
Bratislava 25. júna

Cífer je malým mestečkom pri Trnave. Leží na rovine širokej a ďalekej
s malými farebnými domkami pod hustými vetvami ovocných a ozdobných stromov. Vždycky krásne mestečko 24. júna v nedeľu sa zvlášť
vyzdobilo. Ulice boly vyzametané, domky zdaly sa byť nanovo bielenými, na uliciach stály slávobrány, obloky a brány domov boly ozdobené
kvetami, zeleňou, slovenskými, orolskými i pápežskými zástavami.
Hore na veži vlála zástava pápežská a štátna. To Hlinku, Ďurčanského a Tomíka slávnostne vítal Cífer.

Mestečko toto, úhľadné a tiché, má v sebe 800 voličov, z nich
600 volilo Stranu slovenskú ľudovú. Nuž nie div, že všetko to bolo
v nedeľu na nohách a vítalo z toho úprimného slovenského srdca
Andreja Hlinku.
A nielen Cíferčania ho vítali. Z okolia prišlo horlivé kňazstvo so
svojimi farníkmi a zúčastnilo sa v radosti a pocte Cíferčanov.
Také zaujímavé to bolo: v Trnave generáli bez vojska Šrobár,
Blaho, Štefánek a Okánik svolali si do kina, do zavretej miestnosti, schôdzu argalášsku. Tam skrytí a bojazlive rokovali o tom, ako
udržať naďalej svoju skrachovanú politiku, ako sa udržať naďalej
u vesla. Tu, v Cíferi, pod holým nebom, verejne, zoči – voči obrovským masám ľudu hovoril Hlinka o svojej politike a o tom, ako mieni
pomôcť ľudu. Tam v Trnave, u Čechoslovákov, vedomie bojazlivosti
a prehratej vojny, tu v Cíferi, vedomie sily a istej výhry.
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Po svätej omši a po kázni odbavovanej pred chrámom Božím
vonku, posvätil nádherný Orolský prápor Andrej Hlinka. Vyzdvihnúť
treba, že nič k tomuto práporu nebolo donesené z Čiech. Ani práca,
ani materiál. I práca, i materiál pochodí zo Slovenska, čo je chválitebné pre Cíferčanov. Krstnou matkou prápora bola pani Zichyová,
býv. grófka, ktorú zastupovala pri posviacke pani Pálffyová, býv.
grófka.
Pani Zichyová, bývalá grófka je rodáčka cíferská, obľúbená medzi
ľudom až natoľko, že počas prevratu, keď sa rabovalo: kaštieľ grófkin neutrpel nijakej škody. Ľudomilá pani Zichyová ešte pred prevratom založila v Cíferi výšivkársku školu, dala tam úplne zadarmo
vyučiť snaživým devám. A tieto cíferské devy teraz pod vedením
slečny Hollóšiovej vyšili prápor orolský, ktorý je chľúbou a pýchou
všetkých nás.
Na tento prápor prisahalo Orolstvo slovenské prísahu, ktorú
predriekal krajinský starosta Orla Aug. Raška.

Po posviacke prápora mužovia vzdialili sa na námestie, kde s pozornosťou a oduševnením vypočuli slová o nastávajúcich voľbách
z úst Hlinku, Ďurčanského a Tomíka. Shromaždenie otvoril prof.
Buzalka a predsedom shromaždenia bol pán Košík.

Popoludní boly litánie, po ktorých konalo sa tohoročné prvé
verejné cvičenie Orla na západnom Slovensku. Okrem početného
obyvateľstva, hlavne z Bratislavy a okrem spomenutých pánov poslancov, bol na cvičení krajinský náčelník Orla pán Ján Válek. Pekne
cviky predviedly Jednoty z Cífera, Hlohovca, Trnavy, Šenkvíc, Igrámu a z súsedných obcí. Počas cvičenia hrala hudba orolská z Hrnčiaroviec veľmi podarene.

Prv, akoby sme zakončili referát, musíme ešte vykonať milú
povinnosť. Poďakovať sa za neúnavnosť p. farárovi Ľ. Pavetitšovi, miestnemu pánu rychtárovi, starostovi Orla cíferského, a taj.
Strmenskému, ako poďakovať sa všetkým, ktorí sa tak dobre
pousilovali o úspech nedeľňajšej manifestácie ľudu katolíckeho za
myšlienky slovensko – katolícke v Cíferi.
Na záver prikladáme podrobnejší opis Orolskej zástavy z pera Doc. Evy Cisárovej-Minárikovej z publikácie Znovoobjavené
výšivky Mária Hollósy, vydanej k výstave na Bratislavskom
hrade – V Spolku Izabella striebrom zlatom šili v roku 2000.

OROLSKÁ ZÁSTAVA:

Medailón bledomodrej taftovej orolskej zástavy má na aplikácii niekoľko farieb podkladového hodvábu. Na ňom je portrét svätého
Jána s orlom, skláňajúceho sa nad knihou s kalamárom a perom.
Jemnú kresbu profilu a rúk svätca podčiarkuje kresebná virtuozita
povievajúcich Jánových vlasov a tieňovania drapérie. Tento cen-

Averz orolskej zástavy s vročením 1923, foto: Jozef Schwarz

Reverz orolskej zástavy, foto: ECM

trálny výjav medailónu na averze je vyšitý obyčajným stonkovým
stehom. Kresbovýšivka svätého Jána je vyšitá na mriežkovanom
pozadí, ktoré je vyšité zlatou niťou. Ornament a symboly spolkových ideálov sú vkomponované do rohov a cípov zástavy. Dolný
cíp zástavy má v oktogóne symbol usilovnosti, horný roh zástavy,
tiež v oktogóne, symbol sľachtenia. Ďalšie symboly predstavujú
vlastenectvo a jednotu. Na reverze sa nachádza vyobrazená madona s dieťaťom v kvadrilobe. Má jemnú kresebnosť telových častí
vyšitých na aplikovanom hodvábe. Dvojportrét kráľovnej nebies
má dôstojnosť ikony. Rozmery zlatým pozamentom olemovanej
zástavy sú 131 cm x 180 cm. 
PharmDr. Anna Michalcová

Jozef Kubányi – významné výročia v r. 2018
Nakoľko rok 2018 je rokom viacerých výročí viažucich sa k Jozefovi
Kubányimu, dovoľujeme si v doslovnom prepise publikovať jeho
medailón, ktorý bol uverejnený v Katolíckych novinách 4. apríla
1888, t. j. pred 230. rokmi, ročník XIX. , číslo 2, na stranách 50
– 51.
Jozef Kubányi

Na tohto záslužného člena školy bernoláckej dačo viac pamätali.
Spomína sa i v Nauč. Slovníku. Roku 1793 ako klerik ostrihomský
a bohoslovec požoňský za kňaza vysvätený súčastil sa hneď činne na dielach spomenutej školy. Ako farár cíferský napísal a vydal
nasledujúce slovenské knižky:
1. Baróna Imra Perényi – ho Katechismus z uherského na slovenski
jazik obrátení. V Trnave u W. Jelinka 1806.
2. Roku 1808 „zavďačil sa tím milím krajanom svojim, kerí v učení
viri nemajú priležitosť dostatečne sa viučiť“ – ako sám praví – slo-

venským prekladom Fleuriho Historického katechismusa. Je
to príhodná – mnohopotrebovaná knižka.
3. Spomína sa v N. Sl. ďalej: „ Nábožné naučení k užitku obecného ludu. V Trnave 1818.
4. Toho samého roku 1818 vydal „Modlácú knihu pre nemocních“. V Presburgu.
5. Roku 1819 tamže „ Duchovné kr. kat. Pesnički k službám Božím“
6. „Sv. Františka Salezia, biskupa Philothea, aneb vinaučovaní k životu
pobožnému na slovenski jazik prenesené skrz Jozefa Kubányi farára
Cíferského, v arcib. Ostrihomskom. Vitlačeno v Prešporku u Belanyho
dedičov r. 1822.“. – je jeho najznámejším dielom. O ňom v predmluve
píše: „Drahú a nepreplatitelnú túto knihu, kerú už dávno mnohé Europejské ve svích jazikoch čítajú, Tebe slávni slovenskí národ! Včul po
prve na tvoj jazik prenesenú odevzdávam“. Taká a tomu podobná reč
ruče karakterizuje muža toho, Cirkvi a národu svojmu oddaného. Zdá
sa, že nemenil štáciu, r. 1830 bol ešte farárom cíferským.

16

Cíferské
noviny

Spoločnosť a kultúra

Na doplnenie spomenutého článku k výročiam dodávame, že rok
1813 bol pre Kubányho naozaj plodný, lebo okrem spomenutých
diel z toho roku pochádza aj jeho veršovaný popis Cífera – „Cziffer
1813“ a v rukopise uchovávané dielo „Modlitbi k Pomoci a Rozmnožeňí Pobožnosti Nemocních, Keď Swatími Swátosťámi
sa zaopatrugu. Zebrané skrz Josepha Kubányi Farára Czifferského. Roku Pána 1813 –eho“.

V neposlednom rade treba spomenúť aj kázeň, ktorú v roku 1818
predniesol Jozef Kubány na primičnej svätej omši v Cíferi. Patrí medzi skvosty vtedajšej kazateľskej rétoriky. O rok neskôr vyšla knižne
„w Presspurku, Lyterami Belanyiho ďedičú“ pod názvom „Kazeň na
Neďelu osemnástú po Sw. Duchu, pri Primiciach Cťihodného
Pana Fabianič Gura Slawného Arci – Biskupstwa Ostrihomského Kňaza, v Chráme Božém Czifferském proweďena skrz
Jozefa Kubányi Farára Czifferského. Roku 1818.“ 

Výročia abiturientov Trnavského gymnázia
v prvej polovici 20. storočia
Nasledujúci zoznam predstavuje rodákov z Cífera, Jarnej a Pácu.
Rok 1913 – maturoval František Jankovič (*21.11.1894 Cífer) – 105. výročie

Rok 1948 – maturoval Stanislav Jedlička (*21.9.1927 Cífer) – 70. výročie
Rok 1948 – maturoval Alojz Krajčovič (*16.4.1928 Pác) – 70. výročie
Rok 1948 – maturoval Jozef Nemčovič (*14.8.1929 Jarná) – 70. výročie
Rok 1948 – maturoval Vladimír Nemčovič (*22.5.1928 Jarná) – 70. výročie

Rok 1918 – maturoval Michal Harangózo (*28.9.1898 Cífer) – 100. výročie
Rok 1933 – maturoval Augustín Krajčovič (*10.2.1913 Pác) – 85. výročie

Rok 1953 – maturoval Vladimír Jedlička (*31.8.1932 Cífer) – 65. výročie
Rok 1953 – maturovala Terézia Jedličková (*21.4.1935 Cífer) – 65. výročie
Rok 1953 – maturoval František Matula (*14.2.1934 Cífer) – 65. výročie

Rok 1943 – maturovala Elena Bernadičová (*30.11.1922 Cífer) – 75. výročie
Rok 1943 – maturoval Ján Sklenár (*10.5.1922 Cífer) – 75. výročie

PharmDr. Anna Michalcová

Manželia Minárikovci stále aktívni
O tom, že sú manželia Eva a Igor Minárikoví stále činní sme sa
mohli presvedčiť aj v uplynulých týždňoch a mesiacoch. V Katolíckych novinách číslo 13-14/2018 bol publikovaný rozhovor s Evou
Cisárovou-Minárikovou s názvom Treba mať nadšenie, ale najdôležitejší je motív. V dvojstranovom článku Zuzany Artimovej sa dočítame nielen o tvorbe a akademickej kariére pani docentky, ale aj
o sakrálnych textíliách, ktoré sú od jesene minulého roka inštalované v Pamätnej izbe sakrálnej výšivky Márie Hollósyovej na cíferskej
fare. Rozhovor nájdete na odkaze: bit.ly/ecm-rozhovor.

Manžel našej rodáčky, pán Igor Minárik, nezaostáva. V uplynulých dňoch bola ukončená samostatná výstava jeho sedemdesiatichdvoch prác s názvom Igor Minárik – Kresbomaľby. Návštevníci výstavnej siene Galerie Synagoga v meste Hranice (ČR) si
ju mohli pozrieť od 15. marca do 29. apríla. Informáciu o výstave
spolu s krátkym rozhovorom s oboma manželmi priniesla redaktorka Ivica Ruttkayová na vlnách rádia Devín (záznam: bit.ly/
kresbomalby). 
(-DC-)

Jednota dôchodcov na Slovensku
a dvadsaťročná jubilantka
- Základná organizácia JDS v Cíferi
Jednota dôchodcov na Slovensku je v zmysle zákona č.83/1990
Zb. občianskym združením. Je nezávislá právnická osoba. Združuje
občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti,
politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Pomáha
pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku. Chráni
práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Poskytuje
sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom.
Je členom medzinárodných organizácií seniorov /EURAG, ESO/.
V súčasnosti združuje cez 93 tisíc členov združených v základných
organizáciách.
Základná organizácia JDS v Cíferi, najväčšej obci v Trnavskom
okrese, bola založená v lete roku 1998. Jej zakladateľom a prvým
predsedom bol Ing. Miloslav Beňo. Od roku 2008 je predsedom p.
Milan Ležovič a dnes naša ZO združuje už 165 členov – seniorov. Štatutárnym orgánom je výbor ZO, v ktorom pracujú ľudia, čo majú
chuť robiť s láskou a otvoreným srdcom, bez nároku na odmenu,
niečo dobré pre iných aj pre svoju obec. Hlavným cieľom práce
výboru je podporovať a obhajovať záujmy svojich členov, zlepšiť
ich jeseň života, a to robíme športovými a kultúrnymi akciami, organizovaním výletov a poznávaním krás našich miest a kultúrnych
pamiatok. Pre dosiahnutie tohto cieľa spolupracujeme s Obecným
úradom a ďalšími organizáciami v obci. Aktívne sa zúčastňujeme
aj na akciách, ktoré organizuje Okresná organizácia JDS Trnava.
Výsledky práce ZO JDS Cífer a spolupráce uvedených subjektov za

posledné trojročné obdobie sme zhodnotili vo februári tohto roku
na „Hodnotiacej členskej schôdzi“. Z plánu práce a plánu hlavných
úloh, ktorými sa riadi činnosť ZO, sme postupne splnili všetky vytýčené úlohy. Boli to:

Foto: -EV-

Jednodňové výlety
r. 2015 - Bojná – Piešťany
r. 2016 - Macocha, Obec Křtiny s krásnym kostolom a zvonkohrou.
- Po pamiatkach Bratislavy a prehliadka múzea
plynárenstva v SPP.
r. 2017 - Hrebienok – Tatranský ľadový dom – ľadová krása,
Starý Smokovec, mesto Poprad.
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- Výstava kvetov Flora Bratislava a prehliadka
hradu a novej barokovej záhrady na Bratislavskom hrade.
Foto: -EV-

Vianočné posedenie seniorov – zorganizovali sme každý rok, vždy
s kultúrnym programom, občerstvením a bohatou tombolou.
Blahoželanie a kvietok sme odovzdali jubilantom, ktorí sa v tom
ktorom roku dožili sedemdesiat a osemdesiat rokov.
Posedenie pre športovcov – seniorov ZO JDS v r. 2015 až 2017
- ocenili sme najúspešnejších v každom roku. Za všetky 3 hodnotené roky je potrebné spomenúť konkrétne mená seniorov - športovcov, ktorí v rôznych športových súťažiach dosiahli výborné
výkony a zaslúžili sa k zviditeľneniu našej ZO JDS, ako aj obce Cífer:
Císar Jozef, Čuklovič Vincent, Jedlička Vladimír, Kovačocyi Ladislav,
Monček Pavol, Vavrinkovič Ladislav, Masarovičová Eva, Vavrinkovičová Eva, Rusnáková Jojka, Masarovič Jozef, Kováčová Gitka,
Záhorec Vít.
Rekondičné pobyty so štátnou dotáciou – zabezpečili sme v roku
2015 pre 11 členov, 2016 pre 8 členov, 2017 pre 12 členov ZO.
Akcie pod hlavičkou Okresnej organizácie JDS Trnava:
•

Varenie gulášu pre potešenie seniorov
Dolné Orešany, Špačince a Jaslovské Bohunice.

•

Festival speváckych súborov TT okresu
Trnava-Kamenný Mlyn, Opoj a veľmi úspešný v roku 2017
u nás v Cíferi.

•
Výlety seniorov
2015 plavba loďou a prehliadka mesta Viedeň, jednodňový výlet
2016 Vysoké Tatry - dvojdňový výlet,
2017 Oravský zámok, Krakov v Poľsku - dvojdňový výlet
2017 Komárno a Komárom – jednodňový výlet

Foto: -EV-

- Dvojdňový výlet vlakom do Košíc – 38 členov – Prehliadka mesta
a krásnych historických pamiatok. Výborné ubytovanie, posedenie
pri spievajúcej fontáne .

•
Športové hry seniorov mesta Trnavy, Okresné, Župné aj
Celoslovenské športové hry, Turistický zraz seniorov Trnavského
okresu – na týchto akciách sa každý rok zúčastnili naši seniori
– športovci a úspešne reprezentovali ZO ako aj obec Cífer.
Foto: -EV-

„Jedlá starých materí“, v r. 2015 5. ročník v Križovanoch, potom
Voderady, posledný rok v Dolných Orešanoch a v tomto roku je na
rade Cífer.
Návšteva divadelného predstavenia od Ferka Urbánka – Kamenný
chodníček v Trnavskom divadle a predstavenie hry o M. R. Štefánikovi, v Nitrianskom divadle.
Brigády na úprave priečelia na novom cintoríne. Kríky sme pred
pár rokmi vysadili, aj sa o ne trvale staráme.
Foto: -EV-

•
Reprezentačný ples seniorov – r.2017
Výborne sme sa zabavili a Cíferským seniorom priala aj bohatá
tombola.
Akcie organizované Obecným úradom Cífer
Účasť na obecnej brigáde Deň zeme a Deň dobrovoľníctva považujeme my seniori v Cíferi za samozrejmosť. S počtom, elánom
a chuťou do práce sme sa vyrovnali mladým brigádnikom.
Súťaž vo varení guláša - varili sme dobrý guláš každý rok, ale 1.
miesto sme obsadili až v roku 2017.
Folklórny deň v Telnici, Cíferské hodové slávnosti, Stavanie mája,
Kladenie vencov k pomníku padlých, Kurz spoločenskej etikety,
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Súťaž Cíferské výšivky a Cíferské športové hry, Prieskum NEUROPSY – testovanie pamäti - to boli všetko akcie, na ktorých sme sa
aktívne podieľali aj my seniori ZO JDS Cífer.
Predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov zaradilo
na hodnotiacej členskej schôdzi našu ZO medzi najaktívnejšie organizácie JDS v rámci okresu Trnava. Za dosiahnuté výsledky patrí
vďaka všetkým členom výboru a revíznej komisie ZO, za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov. Ďakujeme tiež Okresnej
organizácii JDS Trnava, pánovi starostovi Mgr. Marošovi Saganovi
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a pracovníkom Obecného úradu Cífer, za akcie organizované pre
občanov obce, ako aj za finančnú a materiálnu pomoc pre činnosť
ZO JDS a výbornú spoluprácu a porozumenie s nami seniormi.
Prajem ZO JDS v Cíferi veľa úspechov v ďalšej činnosti, veľa úspešných akcií pre nás seniorov, ktorí nič nemusíme, ale všetko môžeme
„Možnosť zostarnúť je dar... je to dar, ktorý všetci nedostanú“.
Preto je radosť byť seniorom. Nesmúťme za mladosťou, tá je už
našou minulosťou. Za všetko je náhrada úsmev a dobrá nálada. 

Ekologické okienko
Nežijeme vo vákuu
Naše cíferské životné prostredie vieme pozitívne
ovplyvniť...
Pri slove ‘ekológia’ sa možno mnohým z vás zježia vlasy a vzdychnete si, že vás zasa ide niekto poučovať o tom, kde sú čierne
skládky a aká je to katastrofa pre prírodu, ako by ste mali žiť, čo si
kupovať a čo už nekupovať lebo to nie je ‘eko’ a tak ďalej.
Pravdou je, že mnohé globálne problémy životného prostredia nevieme priamo ovplyvniť a okamžite zmeniť k lepšiemu, ale na naše
“malé” cíferské prostredie dosah máme a máme aj možnosti, ako
mnoho vecí zlepšiť aj s dôrazom na ekológiu. A začať treba predsa
od seba. Nežijeme totiž vo vákuu. Žijeme v sídle, ktoré je osadené
do krajiny. Prírodnej aj človekom modulovanej, poznačenej a áno,
niekedy až zdevastovanej.
V tejto rubrike by sme sa chceli venovať prostrediu Cífera. Konkrétnym príkladom ako ho urobiť zdravším, krajším, bezpečnejším
v zmysle ekológie... Ekologické projekty nie sú len pre tých ‘zelených’, ochranárov a aktivistov. Majú dopad na kvalitu života každého z nás, len niekedy si to neuvedomujeme.
Predstavte si horúci letný deň, čakáte na autobus na zastávke.
Slnko páli, asfalt sa topí, fasády sálajú horúčavu, vzduch pomaly
horí a vysušuje vám nos aj hrdlo, vietor rozfúkava kúdoly prachu
a strieška autobusovej zastávky vrhá na zem tieň 2 krát 2 metre
štvorcové. Nie je sa kam schovať a autobus stále nechodí. A potom
si predstavte horúci letný deň, čakáte na autobusovej zastávke.
Zastávka nie je rozpálená, lebo má zelenú strechu, ktorá chráni
konštrukciu pred prehrievaním. Navyše je zatienená košatými
stromami. Chránia ulicu pred prudkým slnkom a prehriatím. Pod
korunami je príjemne a neďaleko kropí horúci vzduch fontánka
a jemné kvapky vody vietor prináša až k vám. Prach zostal zachytený v množstve zelene, vzduch je čistý. Obdivujete stenu blízkeho
domu obrastenú rôznymi rastlinami. Pôsobí príjemne chladivo.
Prišiel autobus a vám sa nechce nastúpiť.... Fikcia? Nie, príklad.

Dažďová záhrada, Victoria, Kanada. zdroj: internet

Predstavte si jarnú búrku, zo striech sa valí voda a z ríny vyletí
na cestu. Berie so sebou plastové fľašky, kadejaké kelímky, ohorky

a vlečie ich k najbližšiemu kanálu. Pomaly sa na ňom vytvára zbierka
pouličného odpadu a voda nie a nie odtiecť...kanál sa opäť upchal.
Alebo si predstavte jarnú búrku, zo striech sa valí voda. A z rín
zrazu zmizne v húštine okrasných tráv a kameňov a naplní občasné jazierko, tzv. dážďovú záhradu. Je to plocha v parku alebo pás
zelene popri plote alebo niekde v kútiku medzi zástavbou. Počas
dažďa sa naplní vodou a rastliny ju pomaly odparujú do ovzdušia
a vám sa pri nej hneď lepšie dýcha. Vo vzduchu cítite osviežujúcu
prítomnosť vody. Občas prichýli spevavé vtáctvo, občas rozkvitne,
občas vyschne a čaká na ďalší dážď. Ako špongia. Hlúposť? Zbytočnosť? Pre vnímavého človeka je to ďalší úžasný detail, ktorý poteší
a spríjemní prostredie. Aj o tomto si budeme písať v tejto rubrike.

Vegetačná fasáda. zdroj: internet

Napíšeme vám tiež konkrétne príklady, ako si doma “ochočiť”
množstvo našich užitočných spolubývajúcich, o ktorých možno
ani netušíte, čo všetko pre vás usilovne robia. Drobné aj väčšie
zvieratká, ktoré vám ochotne pomôžu zbaviť sa napríklad tých
menej príjemných žrútov na záhrade. Napadlo vám niekedy, že by
ste mohli mať na dvore vlastných ježkov alebo vlastné netopiere
a kdesi v rohu veľkej záhrady vlastné užovky alebo aspoň jašteričky? Stačí, ak sa o ne trošku postaráte a vytvoríte im u vás domov.
Odmenou vám môže byť večerná grilovačka bez množstva hmyzu,
ktorý môže byť v takej chvíli pekne otravný alebo záhrada dočista
vyupratovaná od slizniakov alebo hrabošov.
Tiež si napíšeme o tom, čo všetko žije a rastie v okolí Cífera a zaslúži si našu pozornosť, ale aj ochranu a rešpekt. Napíšeme si niečo
o vode. O tom ako voľakedy slúžila človeku a o tom, ako sa dá toto
dedičstvo pretaviť do súčasnosti. Čakajú vás mnohé zaujímavé
témy, máte sa na čo tešiť.)
Vieme, že mnohí z nás sú ľudia vnímaví na svoje životné prostredie, na priestor, ktorý pokračuje aj za plotom vášho pozemku. Veľa
vnímavých ľudí má množstvo postrehov a dobrých nápadov a mnohé z nich sa dajú zrealizovať. Podeľte sa o ne. Týmto nechceme
otvoriť knihu prianí a sťažností, ale kreatívny brainstorming, ktorý
prinesie skvelé nápady a riešenia na zlepšenie životného prostredia
Cífera. 
Ing. Arch. Katarína Bacigálová, obyvateľka Jarnej
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Mlyn v Jarnej postupne ožíva
Architektonicko-technická pamiatka vďaka
nadšencom opäť získava svoju starú krásu

Foto: -ZPFoto: -ZP-

Iste neuniklo vašej pozornosti, že
v gocnockom mlyne
to znovu „žije“. Je
to výborná správa,
nielen preto, že sa
obnoví
jedinečná
historická
stavba
v obci, ale aj preto,
že zrekonštruovaný
komplex má slúžiť
aj verejnosti. Keďže
mnohých z vás osud
tejto stavby zaujíma, oslovili sme súčasnú spolumajiteľku, aby pre čitateľov
Cíferských novín priblížila svoje zámery
a motiváciu. Pani Poláková nám poslala
nasledujúce riadky
a zopár fotografií.
O vývine projektu
vás budeme priebežne informovať.

„Keď som začiatkom
roka 2014 hľadala
v
okolí
Bratislavy
miesto, kde by sme sa
mohli ako rodina a priatelia stretávať, objavila
som v Jarnej skvost,
do ktorého som sa na
prvý pohľad zamilovala. Mlyn bol síce rozlohou oveľa väčší, ako
bol môj pôvodný zámer, ale predstava, že z neho môžeme vytvoriť miesto, kde sa bude
stretávať nielen rodina, ale aj ľudia, ktorí túžia po spoločných zážitkoch v krásnom prostredí, bola silnejšia ako plány. Pôvodne sme
uvažovali iba o využívaní starej mlynice, postupne ale naše myšlienky „preskočili“ plot. Našim cieľom je premostiť staré s novým,
zachovať kontinuitu, oživiť staré múry a povýšiť mlyn na srdce
kultúry a histórie, oživiť jeho tepnu, čo znamená priviesť vodu do
mlynského náhonu. Mlyn poskytuje priam neobmedzené možnosti
na spoločné emotívne zážitky a radosť so stretávania pôvodného
a spoznávania nového. Tu hovoríme o kultúre, športe, spoločen-

Krížová cesta Cíferom
V mesiaci marec sme oslávili veľkonočné sviatky. Tradičná krížová
cesta ulicami Cífera na konci pôstneho obdobia, sa konala aj tento
rok. Už neraz sme zažili nepriazeň počasia, v podobe dažďa, či dokonca snehu, no tentokrát nám prialo príjemné jarné počasie. Začiatok
bol v kostole sv. Michala archanjela, ukončenie na novom cintoríne.
Na začiatku sprievodu sa niesol kríž. Deti sa pri jeho nesení s radosťou striedali, dospelí pomáhali. Za nimi kráčal pán farár vdp. Schwarz,
speváci a zvyšok modliaceho sa sprievodu veriacich. 

ských aktivitách ako sú
svadby, oslavy, hudobné
koncerty,
prednášky,
výstavy, športové aktivity, stretávanie rôznych
komunít, trhy, jarmoky,
vystúpenia folklórnych
súborov alebo letné
kino. Toto je iba niekoľko nápadov, ktoré by
boli prínosom nielen pre
obec a jej obyvateľov,
ale aj pre všetkých ľudí,
ktorí majú radi kultúru
a spoločenské aktivity
a radi spoznávajú nové.
Náš projekt má dva
míľniky:
rekonštrukcia
mlynice a postupné vybudovanie zázemia, aby
sa mohli spomínané aktivity aj realizovať.
Viem, že mnohých
zaujíma, ako pokračuje

Foto: -ZP-

Foto: -ZPFoto: -ZP-

obnova mlynu. Minulý rok sa dokončili práce na obnove strechy
a jej zateplení a zrekonštruovalo sa horné poschodie mlynice. Aby
budova ostala intaktná, boli urobené opatrenia na odstránenie
zavlhovania múrov a bol zásadne zrekonštruovaný suterén, kde sa
objavili aj artefakty pôvodného mlynu, napr. otvor na hriadeľ mlynskeho kolesa a staré mlynské kamene. V najbližších týždňoch budú
vymenené okná na mlynici a tento rok plánujeme dokončiť aj fasádu. Na obnovu náhonu boli po nekonečných mesiacoch získavania
rôznych povolení, vydané všetky vyjadrenia k územnému rozhodnutiu, a tak môžeme požiadať o stavebné povolenie na regulovanie
odberného miesta na Gidre. Veríme, že už to nebude trvať dlho
a tepna náhonu srdce mlyna naozaj rozbúcha.“ 
-red-

Foto: -MH-
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Farnosť

Foto: -MH-

Foto: -MH-

Aby nevychladla láska
- pôstna aktivita 2018
Farnosť Cífer pripravila pôstnu aktivitu pre deti, ktorou sa
pripravovali na prichádzajúce
najväčšie kresťanské sviatky
– Veľkú noc. Aktivita s názvom
„Aby nevychladla láska...“ vychádzala z citátu, ktorý na začiatku
pôstneho obdobia použil Svätý
Otec František z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží
neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). “
40 dní 43 detí rozširovalo svoju lásku modlitbami, zriekaním sa alebo
pomocou druhým. Spolu urobili 889 skutkov. Za každý skutok lásky si
vyrobili srdiečko, ktoré pripli na čiernu nástenku, ktorá predstavovala
vyhasnutú lásku medzi ľuďmi, chlad a smútok, ktorý je vo svete. Na konci
pôstneho obdobia zmizla čierna farba a nástenka zažiarila farebnými srdiečkami. Deti dokázali, že vedia konať dobro, a preto nápis na nástenke
Martina Kovačócyová
sa mohol zmeniť na „Láska nevychladla.“ 

Deň rodiny a Deň matiek – významné májové sviatky
Pri príležitosti Dňa rodiny a Dňa matiek vám prinášame výpovede obyvateľov Cífera, čo pre nich znamená materstvo,
otcovstvo, rodičovstvo.
Máj a jún nám prinášajú so sebou aj dni, kedy sa máme viac, radostnejšie a hlbšie pozrieť na pozíciu mamy, otca a úlohu rodiny.
Budeme počuť veľa ďakovania a pekných slov smerom k nim: no
zaujímalo nás, ako sami za seba vidia svoju úlohu tí, ktorí momentálne majú „prsty“ v najnáročnejšej a najkrajšej úlohe – výchove
krásneho človeka.

 Tak u mňa je otcovstvo veľmi zodpovedné poslanie. V prvom
rade vychovať z detí dobrých, šikovných, zodpovedných a veriacich ľudí, tak, aby som sa za nich nemusel hanbiť. Materstvo je
hlavne veľa, veľa lásky a obetavosti. Dobrá matka je ten najvzácnejší dar, aký deti môžu mať. Rodina je zázemie, kde naberám sily.
To sú ľudia, ktorí sa majú navzájom najradšej a pomáhajú si. To je to
najposvätnejšie územie, ktoré treba chrániť. Mám takú básničku:

 Kdesi som čítala. že žena nebude šťastná, pokým sa nestane
matkou, (či už telesnou alebo duchovnou). Som hrdá a vďačná, že
matkou môžem byť, snažím sa hľadať to pozitívne, čo materstvo so
sebou prináša. Učím sa zodpovednosti, obetavosti, deti mi ukazujú,
že tešiť sa dá aj z maličkostí. Možno aj nehľadieť len na chyby, odpúšťať, vedieť oceniť, viem, že to veľmi potrebujú. Mám pocit, že
ako rastie počet mojich detí, akoby narastala aj moja láska, ktorú
im prejavujem.
Natália, 40r., 3 deti
 Materstvo je pre mňa každodenná výzva. Každý deň sa treba
posunúť ďalej, viac ľúbiť, lepšie rozumieť, nedať sa vyviesť z rovnováhy, byť na troch miestach naraz, každého vypočuť, vychovávať
a pritom nezabudnúť na to, kto som. Zároveň, byť s deťmi a mať
možnosť ich pozorovať, je ako byť svedkom zázraku
Veronika, 35 r., 3 deti, 4. na ceste

 Materstvo je naozaj moja srdcová záležitosť, najlepšia kariéra,
škola pokory a trpezlivosti.
Mária, 40 r., 4 deti
 Bez rodiny by som nemala adoptovaného nového syna s jeho rodinou a vnučkou, nemala by som syna, ktorý krásne hrá na klavíri,
nemala by som dcéru, milú a krásnu, nemala by som manžela, ktorý
miluje túto svoju rodinu a nemala by som Boha, ktorý bol vždy so
mnou, vždy ma miloval, ale bola by som ochudobnená o Jeho nežné prejavy lásky, o Jeho starostlivosť, o Jeho každodenné námahy
a o vedomie, že s Ním má všetko zmysel... 
Iveta, 46 rokov, 3 deti

Rodina je pevná schránka,
vytvorí ju otec, mamka.
Pár detičiek viac než zlato,
chráni človek menom tato.
Mama veľa lásky máva,
svojim deťom všetku dáva.
Inka a Peter Gaštanovci, štyri deti

Spracovala -MH-

Čo sa nám podarilo a plánujeme v Jarnej,
filiálke farnosti Báhoň
Keď som pred piatimi rokmi dostal dispozíciu do farnosti Báhoň, zistil som zaujímavú vec. Farnosť Báhoň skrze filiálku Jarná
zjednocuje dva kraje, ba i dve diecézy. Jarná administratívne
patrí obci Cífer, a tak do Trnavského kraja a cirkevnoprávne do
farnosti Báhoň, a teda do Bratislavskej diecézy. A táto zemepisná poloha akoby predznamenávala i mentalitu obyvateľov,
ktorí sa dokážu zjednotiť pre dobrú vec. Vďaka tomuto faktu sa
podarilo vo filiálke Jarná rozbehnúť i dokončiť viacero projektov
a máme nádej, že môžeme mať aj odvážne plány do budúcnosti.
Za uplynulých päť rokov sa v Jarnej za obetavej pomoci farníkov
i spolupráci Obecného úradu v Cíferi, podarilo doposiaľ vykonať
tieto práce:

1. Rekonštrukcia a obnova historického kamenného kríža pred
bočným vchodom do kostola.
2. Inštalácia plynového kúrenia
v kostole.
3. Odborné reštaurovanie drevenej
plastiky oltárneho kríža.
4. Kompletná obnova vonkajšej
Foto: -JBfasády kostola.
5. Oprava prasknutých a poškodených omietok a vymaľovanie presbytéria kostola a vstupnej
predsiene.
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S Božou pomocou a v spolupráci s farníkmi i obecným úradom
v Cíferi, máme v najbližšej budúcnosti ešte tieto plány:

Foto: -JB-

Foto: -JB-

1. Pred zadným vchodom kostola postaviť misijný kríž a vydláždiť
k nemu chodník.
2. Opraviť a vymaľovať loď kostola.
3. Odborne zrekonštruovať hlavný cintorínsky kríž.
Verím a dúfam, že s Božou pomocou a s pomocou všetkých zainteresovaných sa toto dielo podarí na väčšiu česť a slávu Božiu.
Všetkým dobrodincom zo srdca ďakujem! 
Vdp. Ján Behula, farár

Zo života Základnej školy
Čas plynie veľmi rýchlo, najmä, ak máte množstvo aktivít. Poznajú to aj žiaci i učitelia našej Základnej školy. Sotva stihla uschnúť
farba na výpisoch vysvedčení polročnej klasifikácie, už nám klope
na dvere trištvrteročná klasifikačná porada a s ňou aj posledné rodičovské združenie v školskom roku 2017/2018. Ani sa nenazdáme
a budú sa rozdávať koncoročné vysvedčenia.
Naša škola zapája žiakov do rôznych aktivít, aby im tak ponúkla
možnosť všestranného rozvoja. Môžu sa angažovať v rôznych oblastiach a viacerí dosahujú aj pekné úspechy.
Vo februári sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Hollého
pamätník. Víťazi si v marci zmerali sily so žiakmi ostatných škôl
v obvodnom kole. Sme hrdí, že žiačka našej školy, Alexandra Rácová
(IV.A), si vybojovala postup aj do okresného kola.
V marci sa žiaci prvého i druhého stupňa zapojili aj do súťaže Matematický klokan. Je potešiteľné, že už v radoch prvákov sa našlo
šesť riešiteľov, ktorí dosiahli úspešnosť 100%.
Žiaci druhého stupňa sa zapojili do športovej súťaže. Vo florbalovom turnaji získali pekné tretie miesto.
Marec bol mimoriadne bohatý na udalosti. Žiaci druhého stupňa
si užili aj zážitkové vyučovanie literatúry (5. ročník), či vyučovanie
formou exkurzie (7. a 8.ročník), kedy sa vybrali po stopách slovenských spisovateľov. Žiaci prvého stupňa zas zakúsili, aké je spať
v škole počas tradičnej Noci s Andersenom. Čítať im okrem učiteľov prišli aj p. starosta M. Sagan, p. farár J. Schwarz, za rodičov túto
možnosť prijali p. D. Tučnovičová a p. L. Mačicová.
Žiaci deviateho ročníka zas mohli diskutovať o holokauste a židovských tradíciách na besede s pánom Wernerom, riaditeľom
organizácie B´NAI B´RITH TOLERANCIA.
21. marca 2018 sa uskutočnilo Testovanie 9-2018, kedy si naši
deviataci preverili svoje vedomosti z matematiky a slovenského

jazyka. Oficiálne výsledky zatiaľ nie sú zverejnené, no veríme, že sa
im napriek nervozite podarilo vydať zo seba to najlepšie. V týchto
dňoch už majú podané prihlášky na stredné školy a piati z nich
majú potvrdené prijatie na nimi vybraté školy. Ostatných čakajú
prijímacie skúšky v dňoch 14. a 17. mája 2018. Budeme im držať
palce, aby boli úspešní.
V dňoch 5. a 6. apríla 2018 sa konal slávnostný zápis do prvého
ročníka. Zapísaných bolo päťdesiat detí. V školskom roku 2018/
2019 sa tak otvoria tri prvé triedy. Na budúcich prváčikov sa tešíme. Rastie aj záujem o ŠKD. V budúcom školskom roku bude mať až
sedem oddelení.
Do konca školského roka nás čaká ešte veľa aktivít. Okrem samozrejmého učenia sa a skúšania, aj plánované exkurzie, súťaže, športové hry.
A v závere školského roka obľúbené výlety. Veríme, že sa žiakom bude
dariť vo všetkých oblastiach, aby na letné prázdniny mohli odísť s pocitom dobre vykonanej práce. 
PhDr. Henrieta Buzgová,

Aktivity ZUŠ v Cíferi v školskom roku 2017/2018
ZUŠ prispieva svojou činnosťou k obnoveniu
života v obci

kultúrneho

Aktuálny školský rok bol v našej Základnej umeleckej škole
v Cíferi veľmi pestrý vďaka množstvu koncertov a najrôznejších
tradičných i nových spoluprác. Zaužívaný koncertný priestor v DK
Cíferi sme v tomto roku rozšírili o ďalšie, vystupovali sme napríklad
v kostole v Cíferi či v exteriéri v rámci každoročných Hodov v Cíferi.
Zaujímavé vystúpenia žiakov sme pripravili aj ku Dňu úcty k starším a tiež pre Jednotu dôchodcov. Úspešný bol aj náš každoročný
Vianočný koncert, do ktorého sme zapojili všetky umelecké odbory
našej školy.
Pozitívnou novinkou bola pre nás januárová spolupráca na Obecnom plese v Cíferi, kde sa mali možnosť prezentovať i samotní
pedagógovia a prispieť tak k spestreniu tejto benefičnej akcie,

Foto: -JH-
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ktorej výťažok bol venovaný na zariadenie nových priestorov ZUŠ
v Cíferi.
V tomto školskom roku sme sa zúčastnili aj tradičných kultúrnych
akcií v rámci obce. Najprv sme za sprievodu našich žiakov pochovávali basu a potom vítali deti do života. Nevynechali sme ani Medzinárodný deň žien, ktorý sme oslávili koncertom v Dome pokojnej
staroby.

A čo nás ešte v tomto školskom roku čaká? Okrem prijímacích
skúšok, ktoré budú dňa 24. 5. 2018 v budove ZŠ, začneme pre vás
onedlho pripravovať Záverečný koncert, na ktorý vás vopred srdečne pozývame! Takže zostaňte v strehu, sledujte naše plagáty
a nezabudnite sledovať našu stránku ZUŠ v Cíferi, ako aj naše konto na facebooku. Budeme sa na Vás tešiť. 
Jana Homolová

Rozhovor s Martinom
Prinesie jedného dňa do Gocnogu Stanley Cup?
(Rozhovor sa uskutočnil pred MS v Kodani, na ktoré bol Martin nominovaný a kde podáva vynikajúce výkony)

 Práve si sa vrátil z Nemecka, kde si hral za slovenskú hokejovú reprezentáciu mužov. Ako sa cítiš medzi mužmi?
Je to niečo nové, nová príležitosť, nové skúsenosti, ale som naozaj rád, že
mi dali túto šancu v reprezentácii. Je tam veľa skúsených hráčov, snažím
sa čo najviac naučiť od starších hráčov a zabojovať o majstrovstvá sveta.
 Máš šancu, že pôjdeš na majstrovstvá sveta?
Určite je tam šanca ako pre každého jedného hráča a aj ja som prišiel do kempu, aby som si vybojoval miesto.
 Cítiš veľký rozdiel medzi úrovňou súťaže, ktorú hráš vo
Švédsku a úrovňou reprezentácie?
Je to niečo iné, tie ligové zápasy sú vždy rozdielne, predsa je to
len dlhodobá súťaž, pričom v reprezentácii ide vždy o tri, štyri či
päť zápasov. Liga je dlhodobá súťaž a je to tam zdanlivo ľahšie. Na
majstrovstvách sa hrajú 2-3 zápasy, niekedy 5 a ide tam o výsledok, treba tam nechať všetko. Je tam vyššia úroveň, všetci hráči sa
chcú ukázať. Ligu som však hral vynikajúcu, bola veľmi náročná.
 Vrátime sa trošku do minulosti. Ty si vyrastal síce v Bratislave, ale korene máš v Jarnej. Ako je to s tvojimi rodinnými
väzbami v Jarnej?
Býval som v Bratislave, ale strašne veľa času som trávil v Jarnej.
Moja mamina je odtiaľto, mám tu obrovskú rodinu a v Jarnej aj
v Cíferi poznám veľa ľudí. Ako malý chlapec som bol veľmi často
s bratrancami, so sesternicou, vytvorili sme partiu. Napríklad s Tomášom Mezeiom sme stále behali po ihriskách, športovali, hrávali
futbal. Takže detstvo som radšej trávil v Jarnej ako v Bratislave.
 Tvoji starí rodičia aj s rodinou sú asi na teba patrične hrdí...
Áno, sú veľmi hrdí a ja mám k nim veľmi dobrý vzťah, nesmierne
rád sem chodievam, aj teraz som len jeden deň na Slovensku a prišiel som sem, aby som ho strávil tu. Keď mám čas, vždy som tu
a naozaj sa teším na rodinu.
 Aj s hokejom si začínal na povestnom gocnockom rybníku?
Áno, začínal som tam, samozrejme popri Bratislave, ale veľa času
som strávil na tom malom klzisku. Hokej ma tam učil hrať strýko.
Veľmi dobre na to spomínam, s mojím starším bratom, ktorý tiež
hrával hokej, sme tu strávili veľa času pri športe, či už pri futbale,
hokeji alebo basketbale.

 V mládežníckych kaFoto: -MStegóriách si hrával za
Slovan?
Začínal som v Slovane, kde
som hral jeden a pol až dva
roky. Viacerí rodičia neboli
spokojní s tým, ako funguje
mládežnícky systém v Slovane. Preto sa dali dokopy
a vytvorili malý klub, bolo
nás dvanásť. Trénoval v Bratislave a hrával na Morave. Od
šiestich do dvanástich rokov
som hrával iba v Česku. Tým
pádom mám štatút českého
hráča a pokiaľ by som tam
chcel hrať, nebudem považovaný za cudzinca. Potom som
sa presunul do Ružinova, kde sme mali výborného trénera, ktorý nás
trénoval v Česku. Následne som sa presunul do Švédska, kde som už
štvrtý rok.
 Systém práce s mládežou v Česku je asi lepší ako na Slovensku...
Presne tak, myslím si, že to bol dobrý krok. Na Slovensku fungoval
vtedy tretinkový hokej, teda rozdelenie na tretiny. Ďalej boli na
Slovensku minútové striedania, naproti tomu v Česku sa hral normálny hokej, čo bol obrovský rozdiel. Hrali sme veľa zápasov a turnajov, čo sa nepáčilo vedeniu na Slovane, aj preto sme sa rozišli.
 Ako sa stalo, že si sa dostal do Švédska? Našli si ťa sami,
alebo si mal agenta, ktorý ťa ponúkol Švédom?
Do Švédska som sa dostal keď som mal štrnásť rokov. Hrával som
extraligu dorastu za Ružinov a mal som už agenta, ktorý mi ponúkol, že môžem ísť na skúšku do Švédska. Prvý klub bol známy MoDo
Hockey, ale tam sme sa nedohodli, nebrali hráčov môjho ročníka.
Hneď nato som išiel do Malmo na skúšku, kde sme sa zhodli, chceli
ma hneď v ten rok. Strávil som u nich tri roky.
 Tam si dokonca nastúpil ako šestnásťročný aj v prvej lige
mužov.
V prvom roku som hral v kategórii U16 a v druhom roku som už nastúpil medzi mužmi, čo bol veľký skok. Užil som si to a celkovo som
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veľmi vďačný za tie tri roky, ktoré som tam strávil. Dostal som veľa
príležitostí, starali sa tam o mňa a dalo mi to veľa do života.
 A potom si prestúpil do tvojho dnešného klubu.
Áno, poslednú sezónu som bol v Oskarshamme, ktorý je skvelým
klubom s vynikajúcou organizáciou. Nemal som tam žiadny problém, bola tam veľmi dobrá starostlivosť. Bola to výborná sezóna
aj z môjho hľadiska aj z tímového hľadiska. Skončili sme tretí, čo je
pre tento klub veľký úspech a ja som dostal od klubu cenu pre najlepšieho obrancu. Som veľmi rád, že som tam tú sezónu strávil.
 Aký je život vo Švédsku?
Je to samozrejme niečo iné, je tam vyššia životná úroveň. Ceny sú
vyššie ale aj platy sú o hodne vyššie. Je tam väčšia pohoda, ľudia
nie sú takí nervózni, nikam sa neponáhľajú. Počasie je také isté ako
u nás, akurát, že tam viac fúka a prší, teplota je približne tá istá.
 A aké máš ďalšie plány na klubovej úrovni?
Momentálne som podpísal zmluvu s klubom najvyššej súťaže HV71
Jönköping. Uvidíme, ako dlho budem v reprezentácii, potom mám
nejaké voľno a následne pôjdem do Švédska. Keď sa odtiaľ vrátim,
budem sa individuálne pripravovať doma. Švédska liga je veľmi
kvalitná súťaž, myslím si, že je to najkvalitnejšia súťaž v Európe
a verím, že ma dobre pripraví na NHL.
 Takže je to tvoj sen, dostať sa do NHL?
Presne tak, to bol od malička môj sen a ja som sľúbil v Gocnogu, že
tam prinesiem Stanley Cup. Pevne verím, že sa to raz podarí.

 V tom ti budeme držať palce. Máš aj nejaký obľúbený klub
v NHL?
Nemám obľúbený klub, avšak NHL často sledujem, je to predsa
najkvalitnejšia hokejová liga na svete. Sledujem ju aktívne a najmä
mladých hráčov.
 Čo škola popri tom všetkom?
Momentálne študujem v Trnave na Akadémii obchodu a služieb
ešte s jedným spoluhráčom, Adamom Liškom. Je to trochu náročnejšie, veď väčšinu času trávim vo Švédsku alebo v zahraničí, ale
vždy sa to snažím doladiť po sezóne. Škola nám vychádza veľmi
v ústrety, vieme si prispôsobiť skúšky nášmu programu, čo je výborné.
 Bol by si ochotný prísť na besedu aj do Cífera do školy?
Určite, robil som už viacero besied, aj besedu pre celú školu.
 Ešte predtým, ako prídeš do cíferskej školy, čo by si odkázal chlapcom a dievčatám v oblasti športu?
Pokiaľ chcú niečo dosiahnuť, môžu sa športom zabávať, ale musia
hlavne tvrdo makať. Nie je ľahké v športe uspieť. Jedna vec je zábava a druhá vec je poctivá práca. Veľmi podstatná je aj regenerácia,
príprava na zápasy a tréningy. Ak sa chcú niekde dostať, musia
vytrvať a trénovať, trénovať...
Ďakujem pekne za rozhovor a prajem Ti všetko najlepšie v hokejovom aj súkromnom živote. 
Maroš Sagan

Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke
Dňa 28. 4. 2018 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili medzinárodné OPEN majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke,
ktoré organizoval AWPC Slovakia, podľa pravidiel WUAP.
Svoje zastúpenie na
Foto: -IPnich mal aj WIKING GYM
Cífer, dvoma svojimi reprezentantmi.
Majiteľ WIKING GYMU
Patrik Peciar sa má čím
pochváliť, pretože jeho
reprezentanti, z týchto
majstrovstiev Slovenska
priviezli domov rovno
dve medaile.
LADISLAV PUCHOŇ z Cífera, ktorý na lavičke vytlačil vo svojej
vekovej kategórii od 40 - 44 rokov a váhovej kategórii do 90 kg
rovných 140 kg a zabezpečil si tým striebornú medailu, čiže druhé
miesto na Majstrovstvách Slovenska.
Zlatú medailu priviezol Marek Račko z Majcichova, ktorý súťažil
v kategórii Junior, váhovej kategórii do 82,5 kg s vytlačením váhy
na lavičke 152,5kg.
Aj takto sa dá zviditeľniť Cífer za hranicami našej obce.
Neváhajte navštíviť WIKING GYM Cífer za účelom športu, zlepšenia fyzickej kondície alebo schudnutia, pod vedením profesionál-

Foto: -IP-

nych trénerov, Patrika Peciara a Adriany Devany, pretože aj Ladislav Puchoň 3 týždne pred súťažou dal dolu 6 kg, ak sa chcel dostať
do váhovej kategórie do 90 kg. Ako je známe, je to šport nielen pre
mladých, čoho živým príkladom je aj 43 ročný Ladislav Puchoň, ktorý sa v tomto veku po prvýkrát zúčastnil takejto súťaže a môže sa
právom pýšiť striebrom a to rovno z majstrovstiev Slovenska.
Zaželajme našim reprezentantom a im trénerom veľa zdravia a úspechov a ďalšie krásne výsledky v tomto športe. 
Iveta Puchoňová

Slabé výsledky futbalového áčka
Dostanú sa futbalisti ŠK Cífer z herbeh krízy?
Výsledky: 25. 3. 2018 FK Krakovany – ŠK Cífer 1:1 /0:1/ gól: Tibenský
1. 4. 2018 Družstevník Špačince - ŠK Cífer 3:1 /1:1/ gól: Paštiak
14. 4. 2018 ŠK Cífer – OFK Drahovce 0:3 /0:0/
22. 4. 2018 OFK Majcichov – ŠK Cífer 4:0 /2:0/
28. 4. 2018 ŠK Cífer – OŠK Zavar 3:6 /3:1/ góly: Adrián Paštiak 3
1. 5. 2018 ŠK Cífer – TJ Voderady 2:5 góly: Grosman, T. Tibenský
5. 5. 2018 TJ Siladice – ŠK Cífer 0:1 gól: Adrián Paštiak
Osem odohraných jarných majstrovských zápasov, skóre 9:26 a zisk
jedného bodu. To je bilancia mužov ŠK Cífer 1929 k 5. máju 2018.
Čo je za tým? Dlhodobá absencia zranených Adama Krutého a Róberta Orlického. Neúčasť Maroša Slabého, Jaroslava Grossa, Patrika

Kupkoviča, Christiána Červenku a pracovné povinnosti Matúša
Mrvu, Matúša Domoráka a Stanislava Kročku. Z tohto vyplýva, že
káder je oslabený o viac ako polovicu jesennej základnej zostavy.
Tréningov sa zúčastňujú piati až ôsmi hráči mužstva, ktorí nie sú
zranení alebo nie sú v práci. V základnej zostave sa pravidelne objavujú 17-roční dorastenci Tomáš Grosman, Simon Drinko a 18-ročný
Patrik Roman. Niet sa preto čomu čudovať, že v majstrovských
zápasoch museli nastúpiť i „starí páni“ Viliam Bukovský a Tomáš
Dunda. Najbližšie čaká mužstvo 8.5. ťažký zápas vo Zvončíne. Odložený zápas druhého jarného kola doma proti Zelenču sa odohrá
6.6. o 17.30 h. Verme, že sa situácia so zranenými a s absenciami čo
najskôr stabilizuje. 
Peter Barczay
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Účasť dorastu TJ Sokol Cífer na prestížnom
medzinárodnom turnaji Prague handbal CUP
Turnaj má dlhodobú tradíciu, ktorá začínala v roku 1992
a môžeme sa pochváliť že 10. ročník /2002/, bol i za účasti
2 družstiev žiakov našej TJ.
V tomto roku, súťažilo 628 družstiev z 25. krajín. V základnej časti
súťaže kategória st. dorastu bola zostavená z 9 skupín po 6-ich
družstvách. Naše družstvo malo zloženie:
• SG AC Eintracht Berlín D
• TJ Sokol Cífer
SK
• TJ JM Chodov Praha
CZ
• AJAX Kobenhaun
DK
• SG Hofen/Hutinger
D
• HC Schoten
BE
Výsledky: 1. SG Hofen/Hutingen – Cífer
10:20 /5:1/
2b
Góly: Šurin 3, Mi Šurin 3, Mi Jankovič 6, Ma Jankovič 4,
Prikryl 3, Čuperka 1
2. Cífer – SG Eintracht Berlín

13:18 /9:9/

0

b
Góly: Mi Jankovič 5, Ma Jankovič 3, Prikryl 4, Glasa 1
3. HC Schoten – Cífer

8:15 /3:10/

2

b
Góly: F.Šurin 2, Prikryl 2, Mi. Jankovič 2, Ma Jankovič 4,
Glasa 1, Baran 2, Gašperík 2.
4. Ajax Kopenhavn – Cífer
11:15 /8:6/
Góly: Mi. Jankovič 4, Ma Jankovič 1, Glasa 2, Prikryl 7,
F. Šurin 1.

2b

5. Cífer – TJ JM Chodov Praha
19:12 /7:5/
2b
Góly: Mi. Jankovič 6, M. Šurin 3 , Ma Jankovič 2,
Prikryl 5, Glasa 2, F. Šurin 1.
Štyri víťazstvá, 8 bodov tj 2. miesto v skupine, nás posunulo do
hlavnej súťaže.

Tento kolektív je najúspešnejším kolektívom TJ Sokol Cífer a v majstrovskej súťaži úspešne bojuje o víťazstvo v 2.lige dorastu.
V jarnej časti, , dosiaľ nepozná prehru a má nasledovné výsledky :
Senec – Cífer 16:34/7:18/ góly : Šurin 5, Čechovič 1, Gašperík 1,
Glasa 5, Plesko 1, Jankovič Mi8, Jankovič Ma 8, Baran 1, Jablončík 4.
Šaľa ml- Cífer 25:30 /11:15/ góly :Čuperka 1,Glasa 1, Jablončík 5,
Plesko 1, Mi Jankovič 9, Ma Jankovič 5, Šurin 6, Baran 2
Cífer – Šaľa st. 33:23/15:10/ góly: Glasa 2, Jablončík 5, Plesko 2,
Mi. Jankovič 10, Ma Jankovič 7, Baran 2, Šurin 2, Prikryl 3.
BHA Bratislava – Cífer 21:35/7:13/ góly : Grich 4, Glasa 6,Jablončík
2, Plesko 1, Mi. Jankovič 10, Ma Jankovič 11, Baran 1.
Výbor si cení prácu trénera Ivana Kovačócyho, ktorý s veľkou
obetavosťou a odbornosťou pripravuje svojich zverencov. Taktiež
vyslovuje vďaku za účasť
na turnaji v Prahe, keď si zobral sám na starosť kolektív, opierajúc sa iba o starších hráčov z celku a skúsenú vedúcu družstva
Janku Jablončíkovú.
V neposlednom rade chce výbor poďakovať rodičom hráčov
a Obecnému úradu v Cíferi za pridelené dotácie, ktoré umožňujú
zúčastňovať sa kvalitných podujatí a tým napomáhať rastu výkonnosti hráčov.
Spomenieme výsledky mužského družstva v nadstavbovej časti
súťaže1. ligy mužov.
Vajnory –Cífer 27:32/16:18/ Góly: Lovás 3, Mi Jankovič 2, Čuperka
3, Rakús 5Šramel 9, Hajko 9, Gbelec 1.
Cífer – Kolárovo 31:31/ 12:13/Góly : Lovás 4, Medový2, Križan 5,
Šramel 10, Jablončík 2, Gbelec 5, Petrík 2, Minárik 1. 

Tu bolo 9 skupín po 3 družstvá a v našej skupine boli MHáK Martin a Dukla Praha. Kým nad Martinom sme vyhrali, Dukla Praha nás
vyradila z bojov o postup do 8 finále.
Výsledky hlavnej súťaže:
1. MHáK Martin – Cífer
10:8/5:6/
2b
Góly : Ma Jankovič 3, Mi Jankovič 1 M., Šurin 2, Prikryl 3,
Glasa 1
2. Dukla Praha – Cífer
13:6 /6:4/
0b
Góly : Ma Jankovič 3, Prikryl 2, Mi Jankovič 1.
Celkovo družstvo skončilo na 15. mieste z 54 zúčastnených družstiev a ukázalo výborný výkon, najmä v krízových stretnutiach,
keď veľkým úsilím zvrátilo nepriaznivý stav .

Foto: F. Dugovič
Stojaci zľava: F. Šurin, Mi. Jankovič, L. Ľuba, P. Prikryl, L. Marušinec,
Ma. Jankovič, P. Glasa, M. Baran, Tréner I. Kovačócy,
Klačiaci zľava: R. Jablončíková, D. Čuperka, M. Jablončík, D. Plesko,
E. Gašperík, ved. družstva J. Jablončíková.

Hádzaná – výsledky
Muži: TJ Sokol Cífer – HK Vajnory 30:23/12:12/
Góly: Minárik 2, Petrík 1, Ujházi 1, Križan 3, Šramel 7, Rakús 4,
Govedarica 2, Gbelec 3, Hajko 7
Dorast – rozhodujúce stretnutie s vedúcim družstvom súťaže HK Kúpele Bojnice TJ Sokol Cífer – HK Kúpele Bojnice 26:
28/14:15/

Góly: Glasa 6,Gašperík 1, Jablončík 3, Mi Jankovič 11, Ma
Jankovič 2, Prikryl
TJ Sokol Cífer- Sport Club Senec 33:17/ 16:7/
Góly: Čuperka 1, Gašperík 1, Jablončík 8, Plesko 7, Mi
Jankovič 3, F. Šurin 10, Baran 3
Taj. TJ Sokol Cífer F. Dugovič.

25

Cíferské
noviny

Šport

Šach - výsledky
V marci sa skončili šachové súťaže družstiev. V 3. lige sk A2 ukončilo družstvo Cífer A účinkovanie prehrou doma s víťazom
ligy Skalicou 1:7. Za Cífer bodovali Kovačócy
a Šarmír po 0,5 bodu. Celkové 6. miesto je
trochu horšie ako v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom bola častá absencia najlepších hráčov. Všetky zápasy neodohral nikto,
čo sa v histórii cíferského šachu nestalo.
Úspechom je najlepší individuálny výsledok v celej súťaži Pavla Kovačócyho, ktorý
získal 8,5 boda z desať partií. Ďalší hráči
bodovali nasledovne: Šarmír 6/10, Báňas
5,5/9, Vlkovič 4/8, Horňák 4/9, Kavuljak
3,5/8, Lipták Tomáš 3/5, Markuliak 2,5/7,
Lipták Dušan a Čechovič 2/3, Bohunický
a Vagovský 1,5/5.

3. liga A2
Por.

Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TB1

TB2

TB3

1

ŠK Skalica

*

6

51

41

6

7

4

4

6

5

51

61

29

60,0

0

2

ŠK Holíč

2

*

51

4

41

5

3

51

41

41

5

5

25

48,5

0

3

CVČ Senica

21

21

*

31

6

21

41

41

51

5

51

5

21

47,0

0

4

DSC Potônska veža B

31

4

41

*

4

41

4

5

4

61

4

71

20

51,5

0

5

ŠK Dunajská
Streda B

2

31

2

4

*

3

5

5

5

8

51

21

16

45,5

0

6

ŠK Cífer

1

3

51

31

5

*

31

31

61

5

21

51

15

44,5

0

7

ŠK Senica

4

5

31

4

3

41

*

4

2

21

6

51

15

44,0

0

8 Lokomotíva Trnava C

4

21

31

3

3

41

4

*

3

51

41

4

12

41,5

0

9

ŠK Hlohovec

2

31

21

4

3

11

6

5

*

31

4

6

11

41,0

0

10

ŠK Komplet Trnava-Modranka

3

31

3

11

0

3

51

21

41

*

4

41

10

35,0

0

11

ŠK Nafta Gbely B

21

3

21

4

21

51

2

31

4

4

*

5

9

38,5

0

12

ZŠK Vrbové

11

3

3

1

51

21

21

4

2

31

3

*

4

31,0

0

4. liga A22

4. liga A22 11. kolo Cífer B – DSC Potônska
veža D 4,5:0,5
Bodovali: Šarmír, Vlkovič, Horňák a Prigoda
po 1,Kavuljak 0,5
Cífer B v 4. lige sk. A22 dokázal ešte
vylepšiť vlaňajšie 2. miesto a stal sa prvý
raz v histórii víťazom súťaže. Po rozpačitom začiatku sa postupne prepracovali
na prvé miesto a už na ňom vytrvali do
konca. O tento úspech sa postarali nasledovní hráči: Kavuljak 8,5 boda z 11 partií
– to je najlepší individuálny výsledok v celej
súťaži, Šarmír 7,5 boda z 10,Vlkovič 7/11,
Horňák 6,5/10 Prigida 3/6, Markuliak 1,5/3
a Štefík 1/2
5. liga sk, TTPYHC 11. kolo: Kúpele Piešťany
C – Cífer C- CVČ 4:1
Bod Stanko Michal 1
V 5. lige sa družstvu Cífer C – CVČ podarilo
doteraz najlepšie umiestnenie v krátkej histórii. Konečné 8. miesto vyjadruje postupné
zvyšovanie kvality jednotlivých hráčov.Za
povšimnutie stojí že 4 zápasy prehrali najtesnejším rozdielom 3:2.Individuálne výsledky: Zelenský Ivan 5,5 boda z 10,Štefík 4,5/7,
Stanko Peter 3,5/6, Prigoda 2,5/9, Kovačič
2/2, Stanko Michal 2/6 a Zelenský Filip 1⁄4.
31. marca sa hral v Senici turnaj U troch
dedkú, kde sa zúčastnili aj cíferskí šachisti. V tvrdej konkurencii sa najlepšie darilo
Alojzovi Kavuljakovi ktorý ziskom 5,5 boda
obsadil pekné 6. miesto, rovnaký bodový
zisk, ale horšie pomocné hodnotenie odsunulo na 7. miesto Šamíra. Vlkovič skončil
14. s 5 bodmi. Začínajúci Adam Cíferský na
konkurenciu ešte nestačil a skončil posledný 35. 

Por.

Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TB1

TB2

TB3

1

Slávia PU Prešov C

*

0

3

21

3

3

3

4

31

3

4

4

4

4

34

41,0

0

2

ŠK Klenoty Topas
Sabinov

5

*

11

3

3

21

4

3

41

5

21

4

5

5

32

48,0

0

3

BŠK Bardejov D

2

31

*

4

21

3

31

21

4

41

4

4

5

5

32

47,5

0

4

BC Haniska

21

2

1

*

3

21

31

4

3

4

4

3

31

4

29

40,0

0

5

ŠKPŠ Prešov

2

2

21

2

*

31

4

3

5

2

5

3

31

31

25

41,0

0

6

ŠK Lipany

2

21

2

21

11

*

21

21

31

31

41

4

31

41

22

39,0

0

7

PŠK Dason Prešov C

2

1

11

11

1

21

*

21

41

31

3

41

41

3

20

35,0

0

8

ŠK OcÚ Drienov B

1

2

21

1

2

21

21

*

21

31

4

2

4

3

16

32,5

0

9

ŠK TJ Elán TP Prešov

11

1

1

2

0

11

1

21

*

5

3

31

4

4

16

29,0

0

10

10

ŠK Sabinov Stars

2

0

1

1

3

11

11

11

0

*

21

3

1

4

11 Denné centrum Sabinovská + Slávia PU

1

21

1

1

0

1

2

1

2

21

*

3

4

2

21,5

0

22,5

0

12

BŠK Bardejov E

1

1

1

2

2

1

1

3

11

2

2

*

21

4

7

23,5

0

13

ZO JDS - Šarišské
Michaľany

1

0

0

11

11

11

1

1

1

4

1

21

*

31

7

19,0

0

14

ŠK BLS Bardejov

1

0

0

1

11

1

2

2

1

1

3

1

11

*

3

15,5

0

5. liga TTHPCN
Por.

Družstvo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TB1

TB2

TB3

1

ŠK Kúpele Piešťany C

*

31

31

3

4

21

21

4

41

4

4

26

35,5

0

2

ZŠK Vrbové C

11

*

41

4

31

11

3

5

1

3

4

21

31,0

0

3

ŠK Komplet Modranka seniori

11

1

*

3

4

21

4

3

11

4

31

19

27,5

0

4

ŠK Hlohovec juniori

2

1

2

*

21

3

21

3

5

4

41

17

29,5

0

5

OŠK Smolenice

1

1

1

21

*

31

3

21

4

3

4

17

25,0

0

6

Lokomotíva Trnava G

21

31

21

2

11

*

3

3

21

11

5

15

27,0

0

7

Lokomotíva Trnava F

21

2

1

21

2

2

*

3

4

41

41

14

28,0

0

8

ŠK Cífer C -CVČ

1

0

2

2

21

2

2

*

4

3

41

10

23,0

0

9

ŠK Komplet Modranka juniori B

1

4

31

0

1

21

1

1

*

21

2

8

18,0

0

10

ŠK Pečeňady

1

2

1

1

2

31

1

2

21

*

5

7

20,5

0

11

ŠK Sokolovce

1

1

11

1

1

0

1

1

3

0

*

3

9,0

0

Oznam Šachového klubu Cífer
Šachový klub Cífer zvažuje pre súťažný ročník 2018-19 rozšírenie
účasti v ligových súťažiach družstiev o družstvo Cífer D v 5. lige
TTHCPY. Šachový klub Cífer z tohto dôvodu pozýva všetkých záujemcov o kráľovskú hru do svojich radov.

Zvlášť vítaná je mládež a deti od 4 rokov, ako aj úplní začiatočníci.
Prihlásiť sa možno na tréningu každý piatok od 18.00 v zasadačke hasičskej zbrojnice prípadne telefonicky: Miloš Šarmír 0903204397 – predseda ŠK Cífer alebo Ivan Zelenský 0903220920 – tajomník ŠK Cífer.  -MŠ-
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Masáže
Cífer
zdravotná sestra
Anna Horníková
tel. 0944 109 682
Príďte si premasírovať svaly
za najlepšie ceny v kraji!
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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
0911 859 191, www.sluzby-cifer.sk

ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o.
Kaplnská ulica 1099/17
919 43 Cífer
www.zamg.sk
tel.: 0903/421 850
tel.: 0903/202 402
tel.: 0903/202 403
- BRÁNY
- SCHODY
- ZÁBRADLIA
- CNC OHÝBANIE
- CNC REZANIE LASEROM

Obec Cífer pozýva
DEŇ RODINY A DEŇ MATIEK sobota 12. 5. 2018
Registrácia od 14.00 h – 15.00 h
Program od 15.00 h

V programe sa predstavia:
deti z Materskej školy Cífer, deti zo Základnej školy Cífer, deti zo Základnej umeleckej
školy v Cíferi, Divadielko pre deti, tenorista Tomáš Ondriaš zaspieva špeciálne pre
mamičky a babičky, vdp. Jozef Schwarz, DJ Peter Škorvaga
Súťaže, detské dielničky, skákacie hrady, maľovanie na tvár
Občerstvenie je zabezpečené.

Súťaž vo varení gulášu v sobotu 9. 6. 2018 v Cíferi:
• 2-5 členné družstvo
• 5 eur štartovné
• min. 15 – litrový kotlík
• zaregistrovať sa na OcÚ
Priniesť:
mäso, chlieb, drevo, ingrediencie v surovom stave
OcÚ zabezpečuje:
pivné sety na sedenie, misky na guláš, lyžice, servítky
Program:
11.30-12.00 prezentácia družstiev
12.00-16.00 varenie gulášu
16.30 vyhodnotenie a degustácia
Veselú náladu zabezpečí hudobná kapela LUX a detská kapela SNOV.

Cíferské folklórne popoludnie, sobota 14. júl 2018
Kedy: 14. 7. 2018 začiatok o 15:00 h.
Miesto konania: DK v Cíferi
Program:
Fujarista z Budmeríc, folklórne súbory z Cífera, Telnice, Valašské Polanky, Šenkvíc,
Zvolena a cimbálovka zo Šenkvíc
Remeselné trhy pred DK.

Koncert nórskeho dychového orchestra
Lorenskog Musikkorps
Miesto konania: DK v Cíferi
Piatok 8. 6. 2018 o 16.30 h

