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Námety do rozpočtu
Pripomíname, že stále môžete poslať svo-
je námety do rozpočtu mesta na nasledu-
júci rok. Posielať ich môžete mailom na 
adresu msu@svatyjur.sk, prípadne pria-
mo v podateľni MsÚ.

Skrášlite svoje okolie
V minulom čísle sme písali o novej mož-
nosti participatívneho rozpočtu, pros-
tredníctvom ktorého môžu obyvatelia 
skrášliť svoje okolie drobným projektom. 
Peniaze na jeho realizáciu tak môžete získať  
z rozpočtu mesta. Na tento účel bolo vy-
členených 13 tisíc eur, pričom zatiaľ boli 
schválené dva projekty - spoločnosť SNP 
požiadala o 1 500 € na prístupový chodník, 
AGAPE požiadalo o 2 000 € na vybudova-
nie zastrešenia. 
Využite participatívny rozpočet aj vy!
Pre žiadosť o dotáciu vyplňte formulár, 
ktorý nájdete na internetovej stránke mes-
ta, alebo si ho vypýtajte priamo na úrade. 
Ten potom odovzdáte na Mestskom úrade.  
O poskytnutí dotácie rozhoduje primátor 
na odporúčanie Mestskej rady.
Schválená dotácia musí byť výlučne na 
kapitálové výdavky a použitá musí byť do 
15.12.2015. Schválené finančné prostried-
ky sa nedajú presunúť na nasledujúci rok. 
Nárok na nevyčerpanú dotáciu (hoc schvá-
lenú) po 15.12. automaticky zaniká.
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BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
Mesto Svätý Jur ponúka občanom možnosť bezplatnej 
právnej poradne, ktorú zabezpečí advokátska kancelária  
Mularčík a partneri. Na prvom stretnutí, ktoré sa uskutoční 
6. októbra (pondelok) o 15.00 vo veľkej zasadačke Mest-
ského úradu, bude na vaše otázky odpovedať JUDr. On-
drej Mularčík, člen predsedníctva Slovenskej advokátskej 
komory. Stretnutia budú bývať pravidelne prvý pondelok  
v mesiaci.

Hubertové slávnosti pri burčiaku
IX. ročná tradícia Huberto-
vých slávností vo Svätom Jure, 
organizovaná Svätojurskými 
poľovnými združeniami Pod-
hradie, Jablonka, Svätojurský 
Šúr a Poľovníckou spoločnos-
ťou Panonsky Háj spoločne 
s Obvodnou poľovníckou 
komorou Pezinok,Okresnou 
organizáciou SPZ Pezinok, 
Svätojurským vinohradníc-
kym spolkom a mestom Svätý 
Jur potvrdila skutočnosť, že 
prezentácia poľovníctva, po-
ľovníckych zvykov a tradícií  
má u širokej nepoľovníckej 

verejnosti obrovský ohlas. 
Návštevnikom počas progra-
mu varilo 20 družstiev rôzne 
druhy poľovníckych gulášov, 
vyhrávala Svätojurská dy-
chovka. Po svätohubertov-
skom požehnaní nasledova-
lo udeľovanie vyznamenaní 
SPZ  členom poľovných 
združení z okresu Pezinok 
a nechýbala ani u širokej 
verejnosti obľúbená dražba 
ulovenej a vystavenej zveri-
ny, ktorá bola vyvrcholením 
Hubertových slávností.
Organizátori v tomto ro- 

ku po prvýkrát obohatili 
program  predovšetkým pre 
deti a mládež. V stánku u 
„Múdrej sovy“ si mohli deti 
vyskúšať svoje vedomosti o 
prírode a zvieratkách na rôz-
nych kvízoch, súťažiach, či 
kreslení. Najnavštevovanejší 
stánok „ u. Múdrej sovy“  bol 
pod záštitou Klubu sloven-
ských poľovníčok a o malých 
návštevníkov sa starali členky 
PZ Podhradie sl. Katarína 
Macháčková, Zuzana Kolušo-
vá, ako aj 12 ročná Kristínka 
Grófová.

Samozrejme na námestí 
nechýbali ani burčiaky členov 
Svätojurského vinohradníc-
keho spolku. Novinkou tiež 
bola výstava ovocia a tvarova-
nia bonsajov vo Vinohradníc-
kom dome. 
Organizátori Hubertových 
slávnosti už dnes pozývajú na 
jubilejný 10. ročník Huber-
tových slávností 2016, ktorý 
bude plný prekvapení, výbor-
nej pohody a dôstojnej pre-
zentácie poľovníctva u širokej 
verejnosti.      Ing.Kamil Pajer

tajomník OPK Pezinok

Nové parkovacie miesta 
pri bytovkách

V septembri sa dokončila rekonštrukcia ulice Pri štadióne v 
časti pri basketbalovom ihrisku. Okrem nového asfaltu boli 
vybudované i nové parkovacie miesta pre vodičov.

Jesenný zber odpadov v meste

Drevený odpad

Dňa 06.10.2015 a 07.10.2015 sa uskutoční zber dreveného 
objemného odpadu. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad je po-
trebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 8.00 
hod.

Železo

Dňa 08.10.2015 sa uskutoční zber železa. Odpad zo železa 
je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 
9.00 hod.

Zmesový objemný odpad

Dňa 13.10.2015 na lokalite ul. Hradištná; dňa 14.10.2015 
na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; dňa 15.10.2015 na 
ul. Hergottova; dňa 20.10.2015 na ulici Bernolákova; dňa 
21.10.2015 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku a dňa 
22.10.2015 v lokalite Kačačnice - ul. Panónska, každý z ter-
mínov po 14:00 hodine sa uskutoční zber zmesového objem-
ného odpadu. Odpad je potrebné priniesť na uvedené miesta. 
Kontajnery budú zo stanovíšť odvezené nasledujúci deň do-
poludnia.

Nebezpečný odpad

Dňa 17.10.2015 v čase od 8:00 do 12:00 hod. sa uskutoční 
zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov, napr. chlad-
ničky, jedlé oleje a tuky, autobatérie, televízory a iné uvedené  
v prílohe. Zároveň Vás upozorňujeme na odovzdávanie tohto 
odpadu len oprávnenej spoločnosti.

Bližšie informácie a zoznam zbieraných odpadov nájdete 
na výveske mesta na námestí a na stránke www.svatyjur.sk.
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Hlasujte za Športový deň rodiny bez hraníc
Projekt Svätého Jura môže získať 6 000 eur vďaka vašej podpore!

Skvelá správa! Svätý Jur sa vďaka iniciatíve poslankyne Moniky Číkovej a členky 
kultúrnej komisie Lindy Fraňovej zapojil do 4. ročníka programu SPPoločne. Ide 
o verejnoprospešný program vyhlásený SPP a Nadáciou SPP, ktorý je založený na 
adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Projekty sa 
do programu podávali na začiatku leta a Nadácia z nich vybrala 150, ktoré postúpili 
do verejného hlasovania. Svätojurský projekt obstál vo veľkej konkurencii až 881 
prihlásených projektov. O tom, či Športový deň rodiny bez hraníc získa grant, tak 
rozhodnete vy. Je to celkom jednoduché, stačí zaňho zahlasovať na stránke www.
sppolocne.sk do 5. 10.2015.

Deň plný športu a kultúry
O čom vlastne náš projekt je? Na stránke hla-
sovania sa píše: „Mesto Svätý Jur zorganizuje 
športový deň plný športu, pohybu a voľno-časo-
vých aktivít pre rodiny s deťmi, mládež a deti so 
zdravotným znevýhodnením, v rámci ktorého si 
budú môcť otestovať svoje zručnosti, schopnosti, 
vedomosti, nájsť si nových kamarátov a začleniť 
sa do života mesta. Trávením spoločného času  
si zdravé deti nájdu cestu a pochopenie pre deti 
so zdravotným znevýhodnením a tie sa rýchlejšie 
integrujú a zapoja do života obce. Športový deň 
sa zavŕši koncertom populárnych skupín.“

AKO HLASOVAŤ? 
Projektu môžete pomôcť jedným, alebo až tromi hlasmi:

PRIDELENIE JEDNÉHO HLASU:
 Vyplňte v okne OVERENIE VÁŠHO HLASU vaše 
mobilné číslo.
 Kliknite na možnosť ZASLAŤ OVEROVACÍ KÓD a ob- 
ratom dostanete nespoplatnenú SMS s prideleným overova-
cím kódom.
 Tento kód zadajte do okna ZADANIE OVEROVA-
CIEHO KÓDU a kliknite na možnosť HLASOVAŤ. Obra-
tom vám poďakujeme za váš odoslaný hlas.

Ak sa rozhodnete neskôr prideliť svojmu favoritovi alebo 
iným projektom ďalšie 2 hlasy, môžete tak urobiť aj dodatoč-
ne po udelení vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov 
a so zasielaním marketingovej komunikácie spoločnosti SPP.

PRIDELENIE TROCH HLASOV:
 V okne OVERENIE VÁŠHO HLASU zadajte vaše mo-
bilné číslo, meno, priezvisko, e-mail a poskytnite súhlas so 
spracovaním osobných údajov a so zasielaním marketingovej 
komunikácie spoločnosti SPP.
 Kliknite na možnosť ODOSLAŤ. Obratom dostanete 
nespoplatnenú SMS s prideleným overovacím kódom, ktorý 
bude ihneď aktívny pre uplatnenie jedného hlasu.
 Overovací kód zadajte do okna ZADANIE OVERO-
VACIEHO KÓDU a kliknite na možnosť HLASOVAŤ. 
Obratom Vám poďakujeme za váš odoslaný hlas.
 Na váš zadaný e-mail dostanete vygenerovaný odkaz. 
Keď na odkaz kliknete, aktivujete si (nie automaticky pripo-
čítate) zvyšné dva hlasy pre získaný overovací kód.
 Tieto dva aktivované hlasy môžete prideliť projektu 
po kliknutí na tlačidlo OPÄŤ HLASOVAŤ ZA ROVNAKÝ 
PROJEKT.

HLASUJTE DO 5. OKTÓBRA NA www.sppolocne.sk
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V novembri budú v našej farnosti misie
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11,28)

Po dlhých 69 rokoch sa v našej farnosti uskutočnia od 14. do 
22. novembra misie (naposledy boli vo Svätom Jure v roku 
1946). Povedie ich misijný tím redemptoristov. O pripravo-
vaných ľudových misiách vám ponúkame rozhovor s vedúcim 
tímu P. ThLic Michalom Zamkovským, CSsR.

Čo sú misie a aký je ich cieľ?
„Misia je všeobecné poslanie 
Cirkvi, ktorým Cirkev poveril 
Ježiš Kristus. Všetci kresťania 
sú poslaní ohlasovať dobrú 
zvesť o Božej láske a záchrane 
v Kristovi. V Cirkvi sú však 
rôzne špecifické programy 
ohlasovania evanjelia. Taký-
mito sú aj ľudové misie pri-
pravované v tejto farnosti. Na 
základe pozvania kňaza pri-
chádza do farnosti na osem 
dní skupina rehoľníkov a tí 
aj za pomoci laických misio-
nárov cez rôzne programy vy-
tvárajú priestor na stretnutie 
sa zainteresovaných so živým 
Bohom. Podstatou ľudových 
misii je teda možnosť počuť 
živé a účinné Božie Slovo  
a zažiť spoločenstvo Cirkvi. 
Cieľom misií je prebudiť v ľu-
ďoch túžbu po Bohu a obrá-
tiť sa k nemu celým srdcom. 
Máme už bohatú skúsenosť 
o tom, že je to možné, lebo 
čas misií je vďaka modlitbám 
mnohých, mimoriadny a mi-
lostivý na obrátenie.“
Aké témy sa budú počas ľu-

dových misii preberať?
„V sobotu začíname témou 
Boh ťa hľadá, lebo nikto mu 
nie je ľahostajný. Iniciatíva 
v kresťanskom živote patrí 
Bohu a jeho láske. Potom 
prichádzajú témy: hriech, 
obrátenie a sviatosť zmie-
renia ako zavŕšenie cesty 
pokánia. Zároveň v prvých 
dňoch sú špeciálne stavovské 
stretnutia pre ženy, pre mu-
žov, pre mládež a potom deti.
Potom prichádzajú témy: Je-
žiš - Darca života, Eucharis-
tia, Láska, modlitba, ale aj 
skutočnosť utrpenia a kríža. 
„Kresťan - to človek na kríži“ 
je záver misijného programu 
s požehnaním misijného krí-
ža. V sobotu večer si pripo-
míname účasť Márie – Matky 
Cirkvi v našom kresťanskom 
živote.
Všetky témy budú uvedené 
na letáčiku s podrobnejším 
programom misií.“
Pre koho sú misie určené?
„Pre veriacich ľudí, ktorí po-
trebujú povzbudenie vo viere, 
ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú 

alebo neveria, no v hĺbke 
srdca cítia, že jestvuje láska  
a dobro, pred ktorým sa sklá-
ňajú. Tým všetkým môžu 
misie pomôcť priblížiť sa  
k Bohu a urobiť ďalší krok  
k ľudskosti. Všetci potrebu-
jeme povzbudenie k nádeji  
a to dostávame od Ducha Bo-
žieho, ktorého cez misie stále 
privolávame. Misie sú teda 
určené pre ľud, pre všetkých 
- preto ľudové.
Samozrejme aj tento bohatý 
program je len ponukou pre 
dnešných ľudí, ktorí sa len 
ťažko vedia zastaviť a zamys-
lieť nad tým, čo je podstatné 
v živote: Odkiaľ som? Kam 

Na starej fotografii je vidieť misijný kríž (vpravo). 
Do farnosti sa vráti po dlhých rokoch. 

idem? Aký je zmysel života? 
Čo mi prináša pokoj a ra-
dosť do života? Môže mi Boh 
pomôcť v živote? Môžem sa  
k nemu priblížiť? 
Treba tiež vedieť, že počas 
misií budú kňazi k dispozícii 
skoro celé dni, či už na spo-
veď alebo duchovný rozho-
vor. Tak môže prísť malé sve-
tielko, ktoré nás povedie ďalej 
životom.“
Misijný program sa usku-
toční od 14.11. do 22. 11. 
2015. Všetkých srdečne 
pozývajú miestni kňazi  
a otcovia misionári. Bližší 
program bude včas uverej-
nený.

Evanjelický farár Michal Koreň pozýva všetkých 
na októbrové udalosti:

11. 10. - pamiatka posvätenia chrámu, 232 výročie posvätenia 
evanjelického chrámu. Pri tejto príležitosti budú slávnostné 
Bohoslužby so sviatosťou Večere Pánovej o 9.30, po skončení 
bude pripravený obed pre všetkých.

18.10. - poďakovanie za úrody zeme, v túto nedeľu bude "Kos-
tol In-ak" alebo rodinné Bohoslužby o 9.30 a po nich budú 
farmárske trhy. Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo sa nám 
urodilo v našich záhradách a vinohradoch a tak si to nechce-

Správy z evanjelickej cirkvi
me nechať len pre seba, ale chceme sa s tým podeliť formou 
burzy a výťažok chceme venovať na potrebné opravy vstupnej 
brány a Szegnerovej kaplnky v Evanjelickom cintoríne.   

31.10. - pamiatka reformácie. 498 rokov od vtedy, čo Dr. 
Martin Luther pribil svojich pamätných 95 výpovedí proti 
odpustkom na drvere Wittenberského chrámu. pri príležitosti 
tejto spomienky budú večerné Bohoslužby o 18.00.

Každú nedeľu o 9.30 je každý pozvaný k spoločným Boho-
službám.
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Tešme sa na ročník 2015!
Celoročná snaha vino-
hradníkov vrcholí. Prá-
ve v tomto období sa 
hrozno zváža z vinohra-
dov do pivníc. Samo-
zrejme, nič sa tým ne-
končí, ba práve naopak. 
Celoročnú drinu treba 
teraz v krátkom čase 
pretaviť do vína. Rých-
le spracovanie, správne 
kvasenie a mnoho ďal-
ších faktorov zohrajú 
dôležitú úlohu v tom, 
ako bude výsledný pro-
dukt vyzerať. 

Jedným slovom krása
Prvým dôležitým pred-
pokladom pre kvalit-
né vína je zdravé a vyzreté 
hrozno. Vďaka Bohu, tento 
ročník nám doprial dobrú 
úrodu. Minulý rok sa počas 
upršaného septembra vino-
hradníci ponáhľali so zbe-
rom, pretože hrozno sa za-
čalo kaziť. Tento rok môžu 
mať úsmev na tvári – slneč-
né lúče im umožňujú zbe-
rať podľa plánov. „Z bie- 
lych odrôd nás čakajú ešte 
Rizlingy, Rulandské a Sau-
vignon,“ vymenoval vinár 
Miloš Grančič. A ako hod-
notí hrozno? „Jedným slo-
vom – krása!“

Už aby bol november
Vyzerá to tak, že sa máme 
na čo tešiť. Ročník 2015 
vo fľašiach si budeme môcť 
plnými dúškami vychutnať 
už čoskoro. V novembri 
bude najskôr svätomartin-
ské požehnanie mladého 
vína, kde vinári poďakujú 
za tohtoročnú úrodu a 20.-
21. novembra sa uskutoční 
Deň otvorených pivníc na 
Malokarpatskej vínnej ces-
te.

Dobrý ročník napriek enormnému suchu

O pocitoch z tohtoročnej úrody sme sa v krátkosti porozprávali 
s vinohradníkom Ladislavom Macháčkom.

Ako hodnotíte tento rok? 
„Vinič dobre odkvitol, no počas letných mesiacov to poka-
zilo enormné sucho. Na polohách, kde je menej zeme, bola 
úroda poznačená nedostatkom vlahy.“

Ak by sme porovnali tento rok s predchádzajúcim?
„Tento bol jednoznačne lepší. Hrozno dosiahlo cukor-
natosti prívlastkových vín. Zber sme začínali Muškátom 
moravským a už jeho cukornatosť bola 21,5 NM. Müller 
mohol byť o niečo lepší, ale celkovo môžeme byť spokojní.“

Dozrelo vplyvom pekného počasia hrozno skôr? 
„Oberanie bielych odrôd zvykneme končiť 30. septembra. 
Tento rok máme taktiež aj na posledný septembrový týž-
deň rozplánovaný zber, takže by som ani nepovedal, že je 
niečo skôr.“

Ako to vyzeralo s chorobami? Striekali ste vďaka pekné-
mu počasiu menej, ako po minulé roky?
„Viac-menej rovnako. Múčnatka mala tlaky, takže sa nedá 
povedať, že by to bolo v tomto smere pre nás jednoduchšie. 
Akurát perenospóra bola miernejšia.“

Vinohradníkov trápi každoročne v tomto čase zver vo 
viniciach. Robí vrásky aj vám?
„Nechcem to prechváliť, ale zatiaľ je to dobre. Väčšinu vi-
nohradov máme chránenú elektrickým oplotením, ale čo 
celkovo vnímam, tak sa mi zdá, že je to o čosi lepšie, ako 
po minulé roky.“ 

Vinohradníci a vinári majú v septembri plné ruky práce so zberom a spracovaním hrozna. 
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Letný tábor PÚŠTNI BÁDATELIA

Jeden týždeň počas prázdnin 
sa deti a tínedžeri z nášho 
mestečka premenili na púšt-
nych bádateľov a vydali sa 
hľadať stratené artefakty, aby 
pomohli pánovi profesoro-
vi stihnúť otvorenie výstavy 
v miestnom múzeu. Príbeh 
bol akčný a všetky aktivity  
s ním tiež. Tábor sa konal po-
čas tretieho júlového týždňa  
v rekreačnom zariadení Pla-
ninka blízko Dechtíc. Spolu 
45 účastníkov si užívalo tábo-
rové hry a súťaže.
Okrem hľadania artefaktov 
sme si rozprávali biblický 

príbeh o Mojžišovi a jeho 
putovaní, stihli sme návšte-
vu Dobrovodského hradu 
i miestneho kúpaliska a sa-
mozrejme sme nevynechali 
vychádzku na Katarínku, kde 
sa nachádza starobylý kláštor.
Toto leto nám prialo poča-
sím, ale horúcimi dňami sme 
sa nedali zastrašiť. Vodné bit-
ky, vodný volejbal a vodný 
futbal nám pomáhali chladiť 
sa. Keď sme sa na konci pýtali 
detí, či budúci rok pôjdeme 
opäť, ich odpoveď bola: „Jas-
né!“

Tomáš Bachmayer

Hračky všadeprítomné

Hračky všadeprítomné, spokojne lezúce bábätka, šantiace de-
tičky a mamičky. Aj takýto obraz sa naskytne, keď zavítate 
na MAMIklub. Hračky vystrieda malá rozcvička, pesničky 
a hry s pestrofarebným padákom. Nechýba biblický príbeh, 
divadielko a napokon drobná výroba. Aktivity sa menia, deti 
zostávajú rovnaké, zvládnu všetko na jedničku. Občerstvenie, 
výmena receptov, môže sa ísť domov spať. Pekné dopolud-
nie za nami. A o týždeň je tu MAMIklub zas. Začíname vo 
štvrtok, 1. 10. od 9:30 do 11:30 hod. na Prostrednej 47/A  
a potom pravidelne každý štvrtok. Tešíme sa na Vás!

Petra Bachmayerová 

Ako bolo na Pletenke?
Tak a nové dieťa je na svete. 
Myslím tým 1.ročník cyk-
lomaratónu Malokarpatská 
Pletenka. Zámerom bolo zor-
ganizovať nenáročným spô-
sobom cyklomaratón s veľmi 
náročným profilom, aj dĺžkou 
trate v blízkom okolí Malých 
Karpát.
Je sobota 29.8.2015. Za-
číname o 7.00 registráciou  
a poučením pre účastníkov 
cyklomaratónu. O 7.15 je 
štart sedemnástich odvážliv-
cov a aj tých, čo nás sprevádzali 
na časti trate. Pred samotným 
začiatkom sme mali strach, či 
okrem štyroch, čo sme boli 
istí,  príde niekto ďalší. No 
keď som zbadal veľmi zdat-
ných cyklistov ako sú Sčasnár, 
Huta, Škandíková, ale aj ďal-

ších na horákoch a s batohmi, 
tak mi bolo jasné, že pôjdeme 
v skupinkách podľa výkonnos-
ti. Už pri výjazde na Košarisko 
sa účastníci začali deliť a na 
Babe sme už boli rozdelení na 
3 skupiny, ktoré šli spolu. Pri 
jazde za plnej premávky bolo 
treba dávať väčší pozor, hlavne 
na Babe, kde je raj motorká-
rov. Nám sa stalo, že v prud-
kej zákrute to jazdec nezvládol  
a motocyklom sa zaklies-
nil pod zvodidlá. Stalo sa to 
pred našimi očami, mali sme 
šťastie... Jazdu Modrou trocha 
narušila dopravná zápcha, ale 
potom už nastali časti jazdy le-
som, 1. občerstvovačka u Hun- 
cokátov a ďalej krásnym lesom 
cez sedlo Hubalová, kde si 
každý dotankoval v studničke 

vodu. Cesta Záhorím nasved-
čovala, že pre veľkú horúčavu 
bude treba dodržiavať pitný 
režim. Dobre padol aj obed 
na Chate Majdán, kde sme 
pri príchode zastihli odchá-
dzajúcu 1. skupinu. Asi po 10 
minútach prišla aj trojčlenná 
zadná skupina, takže rozdiely 
medzi skupinami neboli také 
veľké. Za Majdánom asi 2 ki-
lometre bola ďalšia studnička 
pre doplnenie vody, potom 
už iba krátka zastávka pri 
kríži nášho kamaráta Štefana 
Srnu, ktorý tu tragicky zahy-
nul - možno to bol dôvod, aby 
vznikol tento cyklomaratón. 
Po ceste z Dolian až po Zocho-
vu chatu to bol boj so slnkom  
a veľkým teplom až 36 stup-

ňov, potom schladenie v lese až 
na Vývrat. No a jazda na Babu, 
to by mohol každý z nás po-
vedať svoju historku hľadania 
zostatku síl. Na záverečnom 
stretnutí na svätojurskom ná-
mestí boli všetci odmenení 
diplomom a vecnými cenami, 
ktoré darovali CK Svätý Jur  
a Mária Jajcayová zo spoloč-
nosti Tupperware.
Ďakujem všetkým, ktorí po-
máhali pri organizovaní cyk-
listického maratónu Pletenky, 
najmä Vinckovi a Jurajovi 
Hupkovcom, Márii Jajcayo-
vej, Mariane Fiamovej, Jarkovi 
Holembayovi, p. Gubrickému 
z Chaty Majdán.

Jajcay Rudolf
riaditeľ cyklomaratónu Pletenka
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Automobilové modelárstvo vo Svätom Jure v sezóne 2015

Je to už dlhých 8 ro-
kov, počas ktorých naše 
občianske združenie 
pôsobí vo Svätom Jure 
a širokej verejnosti pri-
bližuje dianie vo svete 
automobilového mode-
lárstva. Rozhodnutie ísť 
touto cestou bolo plné 
entuziazmu. Vedeli sme, 
že to bude náročné, ke-
ďže starostlivosť o areál 
dráhy, tak aby spĺňala 
podmienky pre kvalitnú 
jazdu, si vyžaduje veľa 
práce, času a ostatných  
investícií. Ale stálo to za 
to! Vždy, keď príde nový jaz-
dec so svojím autom a vidíme 
ako zlepšuje svoje schopnosti, 
či už pri samotnom ovládaní 
modelu alebo pri jeho oprave 
a nastavení, vždy keď vidíme 
ľudí, ktorí sa len tak zastavia 
počas toho, ako idú okolo 
pešo, na bicykli, autom a sú 
nadšení, keď vidia ako sa dá  

s autami jazdiť, aká je pri tom 
zábava, ako sa dá spoločne 
tráviť voľný čas a zaujíma ich 
to, tak vtedy si uvedomuje-
me, že to, čo robíme, prináša 
pozitívnu odozvu. Náš zámer  
byť aktívne zapojení v kultúr-
nom živote nášho krásneho 
mestečka a robiť niečo pre 
ľudí, sa plní. Toto hobby ne-
pozná vekovú hranicu. Náš 

najmladší pretekár má iba  
4 roky a najstarší 78 rokov, 
takže nováčikovia sa nemu-
sia báť urobiť svoj prvý krok, 
kúpiť si takého auto a prísť 
si zajazdiť. Keď si niekto nie 
je istý, uvítame, ak sa na nás 
obráti a my mu pomôžeme  
s výberom vhodného modelu 
presne pre jeho potreby. 
Každoročne pri príležitos-

ti Svätojurských hodov 
zahajujeme pretekársku 
sezónu úspešnými me-
dzinárodnými pretekmi 
„InterTrack Offroad 
Challenge“. Tieto prete-
ky sú obľúbené u jazdcov 
z oboch republík. Záu-
jem sa dokonca rozšíril aj 
u pretekárov z Maďarskej 
republiky, ktorí sa začali 
pravidelne zúčastňovať. 
Veríme, že nasledujúca 
sezóna v roku 2016 bude 
aspoň tak úspešná, ako 
v tomto roku, podarí sa 
nám opäť posunúť ďalej  

a zlepšiť charakter dráhy, 
ktorá si vyžaduje neustálu 
údržbu.
Ďalšie  informácie o aktivi-
tách nášho klubu môžete zís-
kať na klubovej stránke www.
dirtracing.sk alebo nás nájde-
te aj na facebooku.

Tím DirtRacing

Žiaci Základnej školy na zápase reprezentácie

V predchádzajúcom čísle sme 
písali, že žiaci Základnej ško-
ly získali v celoslovenskom 
turnaji McDonalds Cup 
krásne druhé miesto, keď vo 
finále tesne podľahli Trenčí-
nu 5:6. Za parádny výsledok 
si zaslúžili parádnu odmenu. 
Tou bol kvalifikačný zápas 
futbalovej reprezentácie proti 
Ukrajine. Lístky na prestížny 
duel zabezpečila škola a mesto 
objednalo autobus. Aj keď sa 
stretnutie napokon skonči-
lo bezgólovou remízou, naši 
malí futbalisti si prítomnosť 
na tribúnach poriadne vy-
chutnali. 
Fanúšikovia už v autobuse

Keďže zápas sa hral v Žiline, 
z Jura sa odchádzalo o 16.00 
autobusom. Plán počas cesty 

bol jasný - čo najviac sa na-
ladiť na fanúšikovskú vlnu. 
Autobus ani poriadne neza-
tvoril dvere a už 
sa ním ozývalo: 
„Slovenskóóó, Slo-
venskóóó, héja, 
héja, héja Sloven-
skóóó.“ A množ-
stvo ďalších spe-
vov, na vypísanie 
ktorých by som 
potreboval celú 
túto stranu. Ak by 
si niekto myslel, že 
to futbalistov po 
ceste unaví a na 
štadióne nebudú 
mať dych, veľmi 
by sa mýlil. Všet-
ci povzbudzovali 
počas celého súboja a každú 

akciu (či zapískanie rozhod-
cu) patrične okomentovali. 
Skandovanie ako-tak utíchlo 

až cestou domov, keďže au-
tobus dorazil do Jura neskoro 
po polnoci. 

Spoločná foto pred žilinským štadiónom. 
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Svätojurské áčko na hrote tabuľky!

Futbalisti 
A-mužstva 
valcujú! Po 
deviat ich 
kolách III. 
ligy sú v ta- 
buľke na 
d r u h o m 

mieste, pričom na prvý Bá-
hoň strácajú len jediný bod. 
Ako jediní v lige však nema-

jú na konte ani jednu prehru 
(päť víťazstiev, štyri remízy)  
a so skóre 34:6 sú tímom, 
ktorý nastrieľal najviac gólov. 
V ostatnom deviatom kole  
vyprášili na domácom trávni-
ku Viničné 7:0. Najbližší do-
máci zápas odohrajú 10. ok-
tóbra, kedy o 15.30 privítajú 
hostí z Rovinky (momentálne 
štvrté miesto v tabuľke). 

Doterajšie ligové výsledky áčka
1. Ivanka p. Dunaji Svätý Jur 3:3
2. Svätý Jur Bernolákovo 7:0
3. Rača Svätý Jur 1:1
4. Devínska N. Ves Svätý Jur 0:5
5. Svätý Jur Kráľová 6:0
6. Inter Bratislava Svätý Jur 1:1
7. Svätý Jur Slovan Most 0:0
8. Pezinok Svätý Jur 1:4
9. Svätý Jur Viničné 7:0

Nad výsledkami 
našich družstiev  
v minulej sezóne 
je najvyššie na pie-
destále úspechov 
účasť žiakov našej 
Základnej školy na 
turnaji McDonalds 
Cup, o ktorom sa 
písalo v predchá-
dzajúcom čísle no-
vín. 
Za ostatné druž-
stvá, ktoré hrali 
svoje súťaže v minulej sezóne, 
pochváliť možno všetkých za 
bojovnosť, aj keď nie vždy 
bolo všetko tak, ako by sme 
chceli a výsledky veľakrát ne-
zodpovedali predpokladom. 
Po prípravke najviac rezonu-
jú mladší žiaci a hráči nášho 
A-čka, ktorých výsledky boli 
viditeľné. Zvláštnou kapi-
tolou nášho klubu sú ženy 
a žiačky, družstvá, ktoré sú 
ojedinelé v Pezinskom okre-
se. Výsledky z minulého roka 
boli tiež badateľné.

Súperov valcujú aj 
mladší žiaci a prípravka 

Výsledky našich družstiev  
v tomto roku sú tiež značné  
a viditeľné:
• naši seniori „A“  hrajú  
v III.lige Bratislavského fut-
balového zväzu, v súčasnosti 
sú po 9. kole bez prehry na  
2. mieste. Medzi desiatkou 
najlepších strelcov súťaže 
máme až štyroch hráčov - 
Rybanský 11 gólov, Breška 9  
a Doležaj s Angelovičom po 

4. V družstve je viac starších 
bývalých ligových hráčov – 
S. Angelovič, P. Doležaj, M. 
Breška, P. Volf, R. Mihálik 

a I. Chalupka. Dopĺňajú to 
mladí hráči, ktorí tvoria per-
spektívu klubu. Treba to vi-
dieť – príďte sa pozrieť.
• naši seniori „B“ hrajú v V. 
lige Oblastného futbalového 
zväzu Bratislava-vidiek a po 
7. kole sú na 8. mieste. Hrajú 
tu zásadne Svätojurania, ktorí 
si chcú zahrať súťažný futbal 
a tí, ktorých futbal baví.
• ženy súťažia v II. lige Slo-
venského futbalového zväzu 
Západ A a sú milým prekva-

pením sezóny keď po 6. kole 
sú na 3. mieste, len o skóre, 
stále bez prehry.
• žiačky v I. lige Bratislav-

ského futbalové-
ho zväzu sú po 5. 
kole na 2. mieste 
za Slovanom Bra-
tislava.
• starší žiaci sú 
družstvom, ktoré 
sme novo-založili 
v tejto sezóne. 
V I. triede Oblast-
ného futbalového 
zväzu BA-vidiek 
sú po 5. kole na 3. 
mieste, ale majú  
o zápas menej. 

• mladší žiaci sú tradične 
úspešným družstvom, po  
6. kole sú na čele tabuľky  
s impozantným skóre 55:5.
• prípravka je niekoľko ro-
kov našim najúspešnejším 
družstvom aj vďaka prístupu 
trénerov a rodičov detí k prí-
prave a po 6. kole trónia na 
čele bez straty bodu a so skó-
re 113:5 a stále pribúdajú do 
kolektívu noví mladí hráči.

Anton Herhonek, 
tajomník ŠK Svätý Jur

Darí sa aj ďalším družstvám,
rysuje sa úspešná sezóna


