
Svätojurské
ohlasy

Občasník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2015, ročník XV., nepredajnéŠtvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2016, ročník XVI., nepredajné

Prí jemné prež i t ie  
ve ľkonočných sv iatkov 

v  kr�hu rodiny 
a  najbl ižš ích želá

mesto Svät�  Jur

Mesto Svätý Jur oznamuje, že zápis detí do materských škôl 
zriadených mestom Svätý Jur na školský rok 2016/2017 sa 
uskutoční 4. 5. 2016 od 9.00 do 12.00,  od 14.00 do 17.00 
v priestoroch Vinohradníckeho domu - Dr. Kautza 11, Svätý 
Jur - prízemie.
Rodič so sebou prinesie riadne vyplnenú Žiadosť o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy. Žia-
dosť nájdete v MŠ, aj na internetovej stránke mesta.

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje, že  13. a 14.  aprí-
la  2016 v čase od 14.00 do 17.00 hod. sa v budove ZŠ usku-
toční zápis žiakov do 1. ročníka.                                                                
Prosíme rodičov, aby na  zápis priniesli svoj občiansky pre-
ukaz a  kópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť 
zakúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. po-
trebovať( cca 28 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad škol. 
dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.

Iste si spomínate na člá-
nok z  predchádzajúce-
ho čísla Svätojurských 
ohlasov, v  ktorom sme 
prosili o pomoc pre So-
fiu. Darovať krv prišli 
mnohí, za  čo im patrí 
obrovská vďaka. 
Sofia potrebuje našu 
pomoc i  naďalej, preto 
sa na  vás všetkých opäť 
obraciame so žiadosťou 
o darovanie krvi. 
Odber krvi mobilnou jednotkou NTS sa uskutoční 5. 
apríla 2016 od 8.00 do 11.00 vo Vinohradníckom dome 
vo Svätom Jure. Tentoraz sa netreba dopredu prihlasovať, 
stačí prísť v uvedený čas na miesto odberu.  

Ďakujeme!

Príďte pomôcť darovaním krviZápis do materských škôl

Zápis do 1. ročníka ZŠ
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V Jure vyhral Smer, tesne za ním SaS
Výsledky parlamentných volieb v našom meste

Máme po voľbách. V našom 
meste pristúpilo k  urnám 
68,64% voličov, čo je výrazne 
nad celkovú účasť na Sloven-
sku (59,82%). 
Parafrázovane zo športového 
žargónu - volili sme, ako sme 
volili a  tak to dopadlo, ako 
to dopadlo. Ale ako to vlast-
ne v  našom meste dopadlo? 
Pozreli sme sa na  to, ako by 
vyzeralo zloženie parlamentu, 
ak by sa brali do  úvahy iba 
svätojurské výsledky. 

Okrsok I Okrsok II Okrsok III Okrsok IV SPOLU
počet voličov zapísaných 
v zozname voličov

1114 1100 1225 1057 4496

počet voličov, ktorí sa 
zúčastnili na hlasovaní

710 748 866 762 3086

počet voličov, ktorí odovz-
dali obálku

705 739 861 761 3066

počet voličov, ktorí zaslali 
návratnú obálku z cudziny

5 7 5 1 18

počet platných odovzdaných 
hlasov

699 733 849 750 3031

percento zúčastnených vo 
voľbách

63,73% 68,00% 70,69% 72,09% 68,64%

Slovensko

28,28% 

11,02% 

12,10% 

5,60% 
6,62% 

8,04% 

8,64% 

6,50% 

4,94% 
8,26% 

SMER
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ĽSNS
SNS
MOST-HÍD
KDH
Ostatné

23,72% 

15,41% 

21,48% 
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4,98% 

7,06% 
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SIEŤ
SME RODINA
ĽSNS
SNS
MOST-HÍD
KDH
Ostatné

Svätý Jur

Ak by o  výsledku vo-
lieb rozhodovalo iba 
hlasovanie vo Svätom 
Jure, do parlamentu by 
sa nedostal ani Most-
-Híd, ani strana Ma-
riána Kotlebu Ľudová 
strana Naše Slovensko. 
Naopak, dostalo by sa 
KDH. Výrazne menej 
percent a teda i poslan-
cov (oproti celosloven-
ským výsledkom) by 
mal Smer, výrazne viac 
percent SaS.

Zaujímavosti z jurských 

volieb

• menej ako 10 hlasov získalo 11 

strán

• bez hlasu ostala len jediná 

strana - MKD aliancia

• z odovzdaných hlasovacích 

lístkov bolo 55 neplatných

• 18 spoluobčanov hlasovalo zo 

zahraničia
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Pripravuje sa zmena námestia
Mesto plánuje v tomto roku zrekonštruovať fontánu a spríjemniť jej okolie. Fontána bude tvoriť väčšiu časť námestia, na jej 
terajšom mieste bude jazierko so stojatou hladinou. Dynamická časť bude umiestnená vyššie a voda z nej bude stekať do jazier-
ka. Na obrázku nižšie vidíte náčrt aj s ukážkou jednotlivých prvkov, ktoré budú do námestia zakomponované.

mail pre pripomienky: fontana@svatyjur.sk termín pre pripomienky: do 10. apríla

Ak máte nápad alebo pripomienku k rekonštrukcii fontány, môžete napísať mail, alebo list (odovzdať v podateľni).

Ilustračná vizualizácia - ako približne by mohlo zrekonštruované námestie vyzerať:
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Dobrovoľní hasiči dostali nové auto

Ochrana lesov pred požiarmi
Opäť prešiel rok a  jar klo-
pe na  naše dvere. Príroda sa 
prebúdza a nás to láka najmä 
do  lesa, našich záhradiek či 
vinohradov. Jar je však ob-
dobie, kedy vzniká najviac 
požiarov spôsobených čin-
nosťou ľudí v prírode použí-
vaním otvoreného ohňa. Je to 
zakladanie malých ohníkov 
v  lesnom prostredí, vypaľo-
vanie suchej trávy, spaľovanie 
odpadu z vínnej révy a iných 
prírodných porastov. Práve 
spaľovanie odpadu z  vinnej 
révy a  iných prírodných po-
rastov je najnevhodnejším 
spôsobom ich likvidácie. Sú-
časne spaľovaním odpadu do-
chádza k porušovaniu zákona 
o odpadoch, v  zmysle ktoré-
ho je zakázané zneškodňovať 
(spaľovať, skládkovať) odpad 
inde ako v zariadeniach na to 
určených, teda v spaľovniach 
alebo na skládkach odpadov.

V  roku 2015 neevidovalo 
Okresné riaditeľstvo HaZZ 
v  Pezinku na  území okresov 
Pezinok a Senec žiaden požiar 
v  lesnom prostredí. V okrese 
Pezinok zasahovali príslušní-

ci pri likvidácii 47 požiarov 
v  prírodnom prostredí a  17 
požiarov v  dôsledku vypaľo-
vania trávy a  suchých poras-
tov. V seneckom okrese likvi-
dovali príslušníci 51 požiarov 
v  prírodnom prostredí a  17 

požiarov, ktoré vznikli vypa-
ľovaním trávy a  suchých po-
rastov.

Vyzývame občanov, aby nepo-
užívali otvorený oheň a nefaj-
čili na miestach so zvýšeným 
požiarnym nebezpečenstvom, 

nevypaľovali porasty a  ne-
zakladali oheň na  miestach, 
kde by mohlo dôjsť k  jeho 
rozšíreniu. Pri manipulácii 
s  ohňom vo voľnej prírode 
je potrebné dodržiavať zása-
dy požiarnej bezpečnosti. To 

platí i  pri spaľovaní odpadu 
vo vinohradoch a  v  záhra-
dách, ktoré sa často nachá-
dzajú  v  blízkosti lesných 
porastov. Občania často spa-
ľujú odpad a  vypaľujú suché 
trávy počas veterného poča-
sia, čo je najväčší predpoklad 

Dobrovoľný hasičský zbor vo 
Svätom Jure má k  dispozícii 
nové hasičské auto a protipo-
vodňový príves. Dar od  mi-
nisterstva vnútra SR odovzdal 
mestu 17. februára osob-
ne minister vnútra Róbert 
Kaliňák. Na  slávnostnom 
odovzdávaní techniky bol 
prítomný primátor Šimon 
Gabura, väčšina členov dob-
rovoľného hasičského zboru, 
ako i  ďalší obyvatelia nášho 
mesta.  Veríme, že auto s prí-
vesom nám bude dobre slúžiť 
a pomôže k zvýšeniu bezpeč-
nosti v našom meste. 

rýchleho rozšírenia požiaru, 
nezabezpečia okolie ohniska 
pred prenosom ohňa, stály 
dozor pri spaľovaní a  pros-
triedky určené na  likvidáciu 
prípadného požiaru. Najbez-
pečnejší spôsob  z  hľadiska 

požiaru, je odviezť 
odpad do  kontaj-
nerov alebo priamo 
na skládku.

Upozorňujeme, že 
spôsobenie požia-
ru je porušením 
platných právnych 
predpisov, čo môže 
byť kvalifikova-
né ako priestupok 
alebo trestný čin. 
V  prípade poruše-
nia povinností fy-
zických osôb vyplý-
vajúcich zo zákona 

o ochrane pred požiar-
mi, môže okresné riaditeľstvo 
HaZZ uložiť v  blokovom 
konaní pokutu do  výšky100 
EUR a v priestupkovom ko-
naní až do výšky 331 EUR.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Spustnuté vinohrady so suchou trávou sú rizikovým miestom pre vznik požiaru.



5Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

V zasadačke Mestského úradu 
sa konalo neobvyklé mestské 
zastupiteľstvo. Už tradične 
privítalo vedenie mesta žia-
kov základnej školy, ktorým 
prezentovalo históriu  mes-
ta, fungovanie samosprávy 
a  rozdelenie kompetencií 
v  meste (primátor, poslanci, 
prednosta a  mestský úrad). 
Deti si zároveň vyskúšali, ako 
funguje zasadnutie zastupi-
teľstva. Na chvíľu sa stali po-
slancami a odhlasovali si (pre 

Zastupiteľstvo schválilo 
kratší vyučovací týždeň 

nich) dôležité rozhodnutia. 
Napríklad, školskú jedáleň 
by najradšej vymenili za Mc-
Donalds, rozšírili by krúžky 
o  šermovanie, karate, luko-
streľbu. V  rámci zlepšenia 
vyučovania žiadali ako nové 
vyučovacie pomôcky tablety 
pre každého.   Zároveň žia-
dali riaditeľa ZŠ o  skrátenie 
vyučovacieho týždňa o  dni 
pondelok a  piatok. Chcú 
vybudovať novú telocvičňu, 
plaváreň a zimný štadión. 

Svätý Jur sa pripojil k projek-
tu, ktorý hravým spôsobom 
učí deti spoznávať mesto a re-
gión, v  ktorom žijú. Pracov-
ný zošit Náučná maľovánka 
v  sebe skrýva historické pa-
miatky miest a obcí Bratislav-
ského samosprávneho kraja. 

Dňa 14.2.2016 oslávili manželia Mária a  Karol 
Luptovičoví 60. výročie uzavretia manželstva – 
diamantovú svadbu. Manželstvo uzavreli dňa 
14.2.1956 na úrade vo Svätom Jure. Ku krásnemu 
jubileu im zablahoželal i primátor mesta Šimon 
Gabura. Manželom Luptovičovým želáme všetko 
najlepšie do ďalších rokov spoločného života!

Deti dostali Náučné maľovánky

Primátor navštívil v  januá-
ri materské školy (Pezinská, 
Felcánova, Bratislavská, Ka-
čačnice), cirkevnú materskú 
školu Betlehem a  súkromnú 
materskú školu ABC klub. 
Deťom rozdal Náučné maľo-
vánky a drobnú sladkosť.

KráTKe SPráVy

Mesto začalo riešiť havarij-
ný stav niektorých objektov 
a  úsekov ciest. Opravili sme 
strechu na  prvej z  troch ve-
žičiek na  Materskej Škole 
Pezinská. V roku 2016 máme 
v pláne opraviť druhú a v ďal-

Oprava vežičiek na MŠ Pezinská

šom roku aj tretiu. I keď vyze-
rajú opravy jednoducho, nie 
je to pravda, nakoľko vežičky 
sú postavené v  Barokovom 
slohu a  celá oprava podlieha 
kontrole a  schváleniu Kraj-
ského pamiatkového úradu.

Mesto v  spolupráci s  novým 
majiteľom zrekonštruovalo 
strechu nad predajňou ovo-
cia a zeleniny na Prostrednej 
ulici. Investícia bola riešená 
operatívne.

Z peňazí, ktoré mesto ušetri-
lo v rozpočte sa ešte záverom 
roka začalo s  opravou cesty 
na  Letohradskej ulici. Ak sa 
bude dariť šetriť aj budúci 
rok, táto ulica by sa mala do-
končiť.

rekonštrukcia strechy Oprava Letohradskej
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Mesto to urobí…

Jednou z  najčastejšie disku-
tovaných tém v  otázke ži-
votného prostredia je téma 
čistoty. Podľa čistoty krajiny, 
či mesta, sa meria kvalita ži-
vota. Singapur, Švajčiarsko, 
Dánsko sa stali až synonyma-
mi pre čisté životné prostre-
die. Aj v osobnej rovine ľudia 
majú radšej čistý priestor, ako 
prostredie neupravené, špina-
vé, nehygienické. 
Problém pri dosahovaní čis-
toty nie je ani tak v tom, či by 

VyčISTIMe SI MeSTO

V sobotu 9. apríla 2016 od 8.00 do 16.00 spoločnými silami 
urobíme z nášho mesta ešte krajšie miesto pre život. 

Akcia sa bude konať pod záštitou mesta Svätý Jur a je zamera-
ná na čistenie verejných priestorov nášho mesta. Brigádnikom 
budú na stanovištiach poskytnuté pracovné pomôcky (vrecia, 
rukavice a pod.) i malé občerstvenie.

K upratovaniu sa pripája aj základná 
škola. 20. apríla pri príležitosti Dňa 
Zeme budú žiaci čistiť okolie školy, 
brehy potokov a Náučný chodník - 
tak ako každý rok.

Mesto Svätý Jur organizuje jarnú dobrovoľnícku akciu pre občanov, 
ktorým záleží na čistote svojho okolia.

Stanovištia

1. Pri Scheidlinovej záhrade
2. Neštich (Hradištná-otočka)
3. Prašné ihrisko (kde bývajú kolotoče)
4. Kačačnice (parkovisko pri trati)

POZOr SÚŤAŽ!!!  

Dobrovoľníci zdokumentujú priebeh akcie za  čis-
tenú mestskú časť a  zašlú dokumentačné foto  na   
msu@svatyjur.sk. Víťazné foto bude ocenené pri vyhlásení 
tomboly počas svätojurských hodov. 

Hlavné kritériá: účasť, brigádnici,  zber odpadu a  čistota 
verejných priestranstiev. 

K fotografiám uveďte heslo: „My Pre MeSTO“ meno 
a kontakty zodpovednej osoby a názov čistenej lokality. 

Veľké upratovanie sa uskutočnilo ešte  
v roku 2012 pri rybníku. Kto si pamätá, 
ako to tam vyzeralo predtým, tak vie, že 
táto akcia mala zmysel. Z obrovskej sklád-
ky sa odviezlo množstvo kontajnerov od-
padu a dnes je toto miesto krásnou oddy-
chovou zónou vedľa cyklotrasy.

ľudia radi v takom prostredí 
žili, ale v  tom, ako čistotu 
dosiahnuť. 
Poriadok a čistota nie sú za-
darmo. Vyžadujú si nákla-
dy, no hlavne angažovanosť 
a  čas. Ak chýba jedno, či 
druhé, či oboje, je zrejmé, že 
poriadok a čistota sa vytratia. 
Takže sa rozhovory o čistote 
rýchlo dostanú k  tomu, kto 
by mal investovať čas a  an-
gažovať sa v dodržiavaní po-
riadku. Ich výsledkom býva 
riešenie v  podobe: „nech sa 
mesto postará“, resp. „prečo 
to mesto nerobí…“

Z praktického hľadiska je ta-
kýto postoj možný, no je ná-
kladný. Ak by sme chceli pod-
porovať takéto riešenie, mali 
by sme hovoriť o tom, koľko 
sme ochotní mestu na  udr-
žiavanie čistoty dať z  našich 
daní. Koľko sme pripravení 
„zaplatiť“ za  to, aby mesto 
čistotu udržiavať mohlo. 
Druhou cestou je možnosť 
angažovať sa viac v rámci 
vlastných možností a  schop-
ností. Dobrým príkladom je 
udržiavanie poriadku a čisto-
ty na chodníku pred domom. 
Sme ochotní vyjsť pred plot 

našich príbytkov a  pozame-
tať, pozbierať smeti?
Ideálnym stavom je, keď 
mesto vytvára zázemie - zber-
ný dvor, kontajnerové státia, 
kontajnery na zber odpadu - 
a občania sami, v rámci svoj-
ho životného priestoru pri-
ložia ruku k dielu a ochotne 
sa angažujú aj „za  hranicou 
svojho pozemku“. Pre čistotu 
v meste by prospelo povedať 
si: „ja to urobím a mesto po-
môže…“ 

Ľ. Batka
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Využite zberný dvor

Do zberného dvora môžete tiež bezplatne odviezť: 

objemový odpad • plasty • drevný odpad • sklo • papier

V roku 2016 nadobúda účin-
nosť nový zákon o odpadoch 
č. 79/2015. Jednou z  vý-
znamných zmien je povinnosť 
pre mesto zaviesť množstvový 
zber drobných stavebných 
odpadov. Ak občanovi  vznik-
ne pri úprave domu, alebo 
bytu drobný stavebný odpad 
(DSO), má možnosť zaviezť 
ho počas otváracích hodín 
do  priestorov I. Svätojurskej 
a.s.
Zberné miesto je zriadené 

na účely legálneho 
uloženia zložiek 
komunálneho od-
padu. Tu doveze-
ný odpad odvážia. 
Poplatok za  na-
kladanie s  DSO 
mesto stanovi-
lo na  0,015€/kg 
DSO. V  prípade 
ostatných uvede-
ných druhov odpa-
du je tu možné ich 
bezplatné uloženie.

KTO?
Fyzická osoba s trvalým pobytom, príp. preukáza-

nie vlastníctva k nehnuteľnosti vo Svätom Jure 
KDe? 

I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 900 21  Svätý Jur,   
kontakt: 0911 334 088, alebo 02/ 4497 0565     

AKO?
Občan sa tam preukáže občianskym preukazom  
s  uvedeným  trvalým pobytom  vo  Svätom Jure. 

Otváracie hodiny
Utorok, streda:  7:00 - 17:30
Štvrtok, piatok: 7:00 - 15:00
Sobota:             8:00 - 12:00

Vývoz komunálneho odpadu

Pre ulice: Krajinská cesta, Nová Pezinská, Tramínová, Muš-
kátová, Veltlínska, Rulandská, 1.mája, Šúrska, Štúrova, SNP, 
Partizánska, Mierová, Staničná, A.Dubčeka, Dukelská, Kollá-
rova, Bernolákova, Športová, M.Kukučína, P.O.Hviezdoslava, 
F.Kráľa, Kúpeľné, Žabky, Na pažiti, Prostredná platia termíny:

Január 5, 19 Júl 6 (streda), 12, 
19, 26

Február 2, 16 August 2, 9, 16, 23, 31 
(streda)

Marec 1, 15, 30 (streda) September 13, 27
Apríl 12, 26 Október 11, 25
Máj 10, 24 November 8, 22
Jún 7, 14, 21, 28 December 6, 20

Vývozným dňom je utorok. Zmena je uvedená v tabuľke

Pre ulice: Pezinská, Hergottova, Mikovíniho, Letohradská, 
Družstevná, Hanzlíčkova, Horné predmestie, Gaštanová, 
Mariánska cesta, Pri peci, Podhradie, Hradištná, Jozefkovo 
údolie, Zuby, Bratislavská, Sasinkova, Felcánova, Dr.Kautza, 
Hájniky, Cibická cesta platia termíny:

Január 8, 22 Júl 1, 8, 15, 22, 29
Február 5, 19 August 5, 12, 19, 26
Marec 4, 18 September 2, 16, 30
Apríl 1, 15, 29 Október 14, 28
Máj 13, 27 November 11, 25
Jún 10, 17, 24 December 9, 23

Vývozným dňom je piatok.
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Vínne pivnice získali striebro v Japonsku!
Krásny valentínsky darček. Presne 14. 2. zverejnila výsledky 
najväčšia medzinárodná súťaž vín v Japonsku SAKURA 2016 
Japan Women’s wine award. Müller Thurgau z Vínnych pivníc 
získal striebornú medailu!

Konkurencia bola veľká, sú-
ťaže sa zúčastnilo viac ako 
3  500 vín z  celého sveta. 
Hodnotili výhradne ženy (vi-
nárky, someliérky, obchod-
níčky, novinárky...). Vínne 
pivnice sa zúčastnili aj vďaka 
tomu, že minulý rok poctila 
ich vinárstvo návštevou prezi-
dentka súťaže SAKURA pani 
Yumi Tanabe. „Navštívila 
nás na svojej ceste po vinár-
stvach  Rakúska, Slovinska 

a  Slovenska. Zaujímala sa 
o  naše vinice, spôsob pes-
tovania hrozna,  prezre-
la si naše výrobné pivnice 
a  ochutnala vína,“ uviedol 
Peter Chowaniec a  k  strie-
bornej medaile poznamenal: 
„Ocenenie nás teší aj pre-
to, že sme do  Japonska už 
vyviezli prvé kartóny toh-
to vína. Som zvedavý, ako 
naň budú reagovať Japonci 
na trhu. Držíme si palce.“ Peter Chowaniec s Yumi Tanabe, prezidentkou súťaže SAKURA.

STreTNUTIe VINOHrADNÍKOV 
A VLASTNÍKOV VINÍC

Mesto Svätý Jur a  Svätojurský vinohradnícky spolok Vás 
pozývajú na stretnutie vinohradníkov a vlastníkov viníc

v stredu, 30.3.2016 o 17:00 
v zasadacej miestnosti č. 5

Mestského úradu vo Svätom Jure

Ak ste vlastníkom pozemku – vinice a  nemáte možnosť 
obhospodarovať svoj pozemok, Mesto Svätý Jur Vám v spo-
lupráci so Svätojurským vinohradníckym spolkom pomôže 
nájsť vinohradníka, ktorý obnoví Vašu vinicu a postará  sa 
o zachovanie vinohradov.
Našim cieľom je zachovanie a  využitie vinohradníc- 
kych plôch v našom jedinečnom starobylom mestečku vo 
vínorodom kraji.

Uloví tisícky lietajúceho hmyzu 
denne - belorítka domová.

Naše mesto ležiace  na  roz-
hraní pohoria a  nížiny má 
okrem nezameniteľného vi-
nohradníckeho charakteru 
aj svoje iné dôležité stránky 
a  významy. Životné prostre-
die je tu vďaka polohe veľmi 
pestré a teším sa ako príchod 
jari do neho opäť vleje život. 
Oznámia nám to puky vo 
vinohradoch ako aj  návrat 
sťahovavých vtákov, ktoré 
prinesú teplo a  slnečné lúče. 
Typický charakter Svätého 
Jura už od  nepamäti dopĺňa 
významná kolónia chránené-
ho druhu vtákov - belorítky 
domovej (Delichon urbica). 

Belorítka nie je lastovička
Belorítky si často ľudia mýlia 
s  lastovičkami obyčajnými. 

Tie hniezdia podobne ako 
belorítky rovnako v  hline-
ných hniezdach, ale väčšinou 
na  nízkych budovách v  blíz-
kosti hospodárskych dvorov. 
Belorítky si stavajú hniezda 
tiež na  nižších domoch a  aj 
na vyšších bytových domoch 
a panelákoch. 

Význam pre človeka
V  súčasnosti sú belorítky 
ohrozené, pretože ľudia často 
zhadzujú ich hniezda, alebo 
im ich ničia počas stavania 
a  po  rekonštrukcii alebo za-
tepľovaní im už nedovolia 
hniezdiť. Ich populácie v po-
sledných 10 rokoch drama-
ticky klesajú a  vo viacerých 
mestách už z  nich ostali len 
zlomky, niekde vymizli úpl-

ne. Tieto vtáky patria k účin-
ným lovcom a  regulátorom 
hmyzu v  našom okolí. Je-
den pár belorítok domových 
denne uloví niekoľko tisíc 
kusov hmyzu - múch, ko-
márov a  iných. Tým sú pre 
človeka nesmierne užitočné. 
Belorítka domová patrí me-
dzi zákonom chránené druhy 
živočíchov a  preto zhadzo-
vanie  a ničenie jej hniezd je 
zakázané. Ak máte hniezdo 

na svojom okne alebo dome, 
rešpektujte ho. Radi Vám po-
radíme, ako si zhotoviť, ale-
bo kde kúpiť podložku pod 
hniezdo belorítok. Je mož-
né jednoducho zabezpečiť, 
aby trus ich mláďat nepadal 
na okenné parapety alebo iné 
časti domov. Spoločne sa tak 
môžeme už len tešiť z ich jar-
ných návratov.   

Peter Lipovský  - BROZ
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Kam tento svet speje.....
Kam tento svet speje, keď 
zuby majú byť len biele 
a vraždy sú aj v leporele, kam 
ten svet speje... tak spieva 
Sima Martausová v  jednej 
svojej piesni a  ja túto otázku 
počúvam v  poslednej dobe 
z úst mnohých ľudí. 
Z otázok, o ktorých hovorím, 
som vycítil, že ľudia majú 
strach. Bojíme sa nie konkrét-
neho nepriateľa, bojíme sa 
budúcnosti. Čo s nami bude.
Rozmýšľam nad týmto našim 
strachom a  hneď mi napadá 
niekoľko príkladov z  Božie-
ho slova. Nebudem spomínať 
všetky, spomeniem len Danie-
la a jeho troch priateľov. Da-
niel, Izraelské knieža,  sa spo-
lu s priateľmi ocitol na dvore 
kráľa Nebukadnecara. Nebol 
tam dobrovoľne, bol tam 
v  zajatí. Najprv išlo o  život 
Danielovým priateľom. Kráľ 
si vymyslel, aby sa všetci kla-
ňali jeho zlatej soche. Kto sa 
nepokloní, pôjde do  ohnivej 
pece. Danielovi priatelia od-
mietli. Mali k  tomu dobrý 

dôvod. Pretože Pán Boh po-
vedal: Nebudeš mať iných 
Bohov okrem mňa a nebudeš 
sa im klaňať ani im slúžiť. Pre-
to sa Danielovi priatelia soche 

nepoklonili a riskovali svoj ži-
vot v ohnivej peci. A dôvero-
vali pritom Bohu. Rozmýšľal 
som nad tým, ako sa asi cítili, 
keď v  tejto viere v  Boha ich 
poviazali a tisli ich do rozpá-
lenej pece. Určite mali strach. 
Alebo keď počuli nariadenie 
klaňať sa kráľovej soche, ur-

čite sa tiež pýtali: čo s  nami 
bude? Možno sa pýtali tak 
ako my: kam tento svet spe-
je? Myslím, že pre nich bolo 
rozhodujúce poslúchať Boha. 
Aj za cenu ohrozenia vlastné-
ho života. A  čuduj sa svete, 

Boh ich pred 
ohnivou pecou 
ne zachrán i l . 
Boli do  nej 
naozaj hodení. 
A predsa to ne-
vzdali, predsa 
sa nepokloni-
li. Boh sa však 
k  nim priznal. 
Ani oheň v peci 
im neublížil. 
Boh sa o  svo-
jich verných 
postaral, aj keď 
sa to zdá, ako 

z  rozprávky. Aj napriek ne-
priaznivej, nazvime to „spo-
ločenskej situácii“, nezapreli 
svoju vieru a  Boh sa k  nim 
priznal. 
Ak sa teda aj my strachujeme, 
čo len s nami bude, kam ten-
to svet speje – uvedomme si: 
stále máme nášho Boha. Aj 
keď my na Neho radi a často 
zabúdame, On na  svojich 
verných nezabúda. On sa 

k svojim verným priznáva. Aj 
v nepriaznivej spoločenskej si-
tuácii. Rozhodujúce pre nás je 
poslúchnuť Boha.  
Apoštol Ján k  tomu napísal: 
„Boh je láska“ a „v láske nie-
to strachu, ale dokonalá láska 
vyháňa strach“ . 
A  toto je moje veľkonoč-
né želanie pre nás všetkých: 
Nebojme sa. Verme nášmu 
Bohu. Veď On nás tak veľmi 
miluje, že v  láske k  nám sa 
vzdal vlastného syna. Toho 
nechal zavraždiť Rimanmi 
na kríži, aby nás získal. Toto 
je najväčší možný prejav lásky. 
A v láske nieto strachu. Alebo 
sa azda niekto bojí, keď sa cíti 
byť milovaný? A my milovaní 
sme. Aj keď si to mnohí z nás 
nepripúšťajú.  Miluje nás náš 
nebeský otec. A Jeho dokona-
lá láska vyháňa z  nás všetok 
náš strach. Preto nám prajem, 
aby sme počas Veľkonoč-
ných sviatkov okrem vajíčok 
a  iných „neodmysliteľných 
kraslíc“ objavili a  pocítili 
hlavne Božiu lásku. Lásku, 
ktorá vyháňa strach. Lásku, 
ktorá nám môže dať viac, ako 
sami čakáme.

Michal Koreň,
evanjelický farár

čo vám popriať?
Trpiacim útechu.
Hriešnym milosť.
Chorým zdravie.
Smutným radosť.

Úspešným pokoru.
Malomyseľným nádej.

No najviac si prajem, aby nám všetkým veľkonočné sviatky 
nepriniesli to, čo v živote najviac chceme, ale to, čo naozaj 
potrebujeme: Nájsť opravdivý zmysel. 
Aby sme si znova a znova uvedomili, aký je zmysel nášho 
života na tomto svete, zmysel našich aktivít a prác, zmy-
sel našich chorôb a  trápení. Aby sme mali odvahu pýtať 
sa, odkiaľ pochádzame a kam smerujeme. Odvahu chcieť 
vidieť ešte ďalej! Vidieť až za  hrob... Aby sme hodnotu 
svojho života nemerali počtom nádychov a výdychov, ale 
chvíľami, ktoré nám vzali dych!
Prajem vám všetkým čo najviac odvalených kameňov. 
Požehnané veľkonočné sviatky!

Pavol Póša,
katolícky farár

VeľKONOčNÉ ZAMySLeNIe

Zelený štvrtok 18:00 17:30
Veľký piatok 15:00 17:30
Biela sobota 18:30 18:30
Veľkonočná 
nedeľa

9:00 a 10:30 7:30 a 10:00

Zelený štvrtok 17:00 hod.
Veľký piatok 9:30
Veľkonočná nedeľa 5:00 - Veľkonočná raná 

Bohoslužba v kaplnke na cin-
toríne, 9:30 slávnostné služby 
Božie v chráme

Farský kostol
(horný)

Piaristický kostol
(dolný)

evanjelický kostol

Bohoslužby počas veľkonočných sviatkov



10 Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Zima je preč, Morena zhorela v kanáli

OZ Ateliér zorganizovalo 12. marca 2016 tradičné Vynášanie Mo-
reny. Rozlúčka so zimou a privolávanie jari prilákalo desiatky ľudí. 
Morena aj tento rok skončila zapálená v kanáli.

Orestujeme nakrájanú zeleni-
nu spolu s cibuľkou a slanin-
kou. Pridáme cukor, horčicu 
a  mäso. Zalejeme vývarom, 
posolíme a  pridáme koreni-
ny. Mäso dusíme do mäkka. 
Stehná vyberieme, zeleninu 
rozmixujeme, pridáme smo-
tanu a  dochutíme citrónom 
a  soľou. Necháme prevrieť 
a zjemníme maslom. 

Králik na zeleninovo-smotanovej omáčke so slaninkovou knedľou

Suroviny: 4 stehná z králika, 2 mrkvy, 2 petržleny, pol hlávky 
celeru, 1 cibuľa, horčica, slaninka, soľ, bobkový list, čierne 
korenie, citrón, cukor, 2 dcl smotana 30%

Knedľa: rožky, vajcia, soľ, slaninka, cibuľa, petržlenová vňať, 
brandy, smotana 30%

Knedľa: Nakrájané rožky 
zalejeme jemne smotanou. 
Pridáme žĺtky, orestovanú 
cibuľku a  slaninku, brandy 
a  bielka vyšľahané na  sneh. 
Zmes zamiešame a vytvoríme 
menšie valčeky, ktoré zabalí-
me do  fólie a  varíme cca 15 
minút. Po uvarení odbalíme, 
nakrájame na plátky a podá-
vame s  uduseným stehnom 
preliatym omáčkou. 

Tip
Dochutiť na tanieri brusnicovým kompótom  
a na pitie podávať svätojurský Rizling rýnsky.

Postup

Dobrú chuť želá Marián Fraňo

VeľKONOčNý reCePT
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Progres je kapela, ktorá hrá vždy pre Vás
Klub dôchodcov pri Mest-
skom úrade vo Svätom Jure 
zorganizoval 19.2.2016 vo 
Svätojurskej vieche vystúpenie 
populárnej hudobnej skupiny 
Progres. Po  úvodnom slove 
vedúcej klubu dôchodcov 
Ing.  Marty Paálovej 
a predstavení skupiny 
Progres – kapelníka 
Karola Halána a  jej 
členov Ľuboša Kle-
mana a  Igora Dzinu 
začal hudobný kon-
cert. Tí najodvážnejší 
už po prvých tónoch 
rezkej ľudovej hudby 
obsadili tanečný par-
ket, ktorý bol plný 
počas celého dvoj-
hodinového vystú-
penia. Pre tých ktorí 
nepoznajú skupinu 
Progres z  Čerenian 
len toľko, že sa jedná 
o  jednu z  najpopulárnejších 
slovenských skupín ľudovej 
hudby, ktorá pôsobí na scéne 
už viac ako dvadsať rokov.
O  veľkom záujme o  vystú-

penie hovorí aj to, že medzi 
divákmi bolo aj niekoľko de-
siatok cezpoľných priaznivcov 
tejto skupiny. O kultúrny zá-
žitok sa zaslúžili ako členovia 
skupiny Progres, tak aj samot-
ní priaznivci, ktorí „okupo-

vali“ tanečný parket takmer 
celé dve hodiny. Na parkete sa 
zvŕtala aj osemdesiatpäť ročná 
členka klubu dôchodcov pani 
Mária Pišteková.

Pri tejto príležitosti mi nedá 
pripomenúť bohatú činnosť 
Klubu dôchodcov pri Mest-
skom úrade Svätý Jur. Pravi-
delne, každý posledný utorok 
v mesiaci organizujeme zájazd 
do Thermálparku vo Veľkom 

Mederi. Každoročne poria-
dame päťdňový poznávací 
zájazd po kultúrnych pamiat-
kach Českej republiky. Poria-
dame posedenia dôchodcov 

pri príležitosti dňa matiek, 
mesiaca úcty k  starším, ho-
dové posedenia, posedenia 
pri jedličke, silvestrovskú zá-
bavu a pod. Pravidelne každý 
mesiac navštevujeme divadel-
né predstavenia v  Bratislave 

a  rôzne spoločensko-
-kultúrne podujatia 
nielen na  Slovensku, 
ale i  v  ČR, Rakúsku 
a iných krajinách.
Členovia Klubu dô-
chodcov pri Mest-
skom úrade Svätý Jur 
sa pravidelne stretáva-
jú na  svojich posede-
niach každý utorok 
a  štvrtok vo Vino-
hradníckom dome 
medzi 14.oo a  16.oo 
hod.
Vo svojich radoch 
radi privítame aj 
nových členov - dô-

chodcov,  ktorí ešte do  nášho 
klubu nenašli cestu.

Za samosprávu KD pri MsÚ 
Svätý Jur 

Ing. Dušan Hupka

Pochovávanie basy
V sobotu pred Popolcovou stredou ukončila Jednota dôchod-
cov fašiangové obdobie tradičným pochovávaním basy. 
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Tradíciu turnaja založil 
Alfréd Hassel, dlhoročný 
stolnotenisový funkcionár 
STO Svätý Jur, na  jar roku 
2006 na počesť Rudolfa Vidu 
(*1929 – †2005), ktorý bol 
v  r. 1947 jeden zo zaklada-
teľov stolnotenisového klubu 
vo Svätom Jure. Rudolf Vido 
učil v  rokoch 1963 - 1989 
na tunajšej ZŠ telesnú výcho-
vu a práce v dielni. V r. 1976 
sa mu podarilo za  podpory 
vtedajšieho riaditeľa Jozefa 
Nosála vybojovať pre jurskú 
ZŠ školské športové stredisko 
so zameraním na  stolný te-

Memoriál rudolfa Vidu
Dňa 5. marca 2016 sa konal jubilejný už 10. ročník stolnoteni-
sového turnaja  Memoriál Rudolfa Vidu, ktorý je určený pre deti 
a mládež z okolia Svätého Jura.

nis, v ktorom vyrástli výbor-
ní hráči reprezentujúci Svätý 
Jur od  žiackych až po  ligové 
súťaže. Takmer celý svoj voľ-
ný čas až do posledného dňa 
života venoval stolnému teni-
su a práci s mládežou v tejto 
oblasti. Pre stolný tenis získal 
mnohých Svätojurčanov, kto-
rí  pôsobia ako tréneri, funk-
cionári, rozhodcovia alebo 
organizátori stolnotenisové-
ho života nielen v Jure, ale aj 
na celoslovenskej úrovni.

Richard Turian
predseda oddielu

Víťazi 10. ročníka

Kategória Začiatočníci:
1. Kováčová Lenka
2. Achbergerová Lujza
3. Jakuš Šimon

Kategória Starší žiaci:
1. Žemla Matúš
2. Hosťovecký Boris
3. Bohumel Lukáš

Blíži sa svätojurský MTB maratón
Pripravte si bicykle a  začnite tréno-
vať. Čoskoro je tu ďalší ročník MTB 
maratónu, ktorý začína i  končí vo 
Svätom Jure a jeho trať vedie kopca-
mi Malých Karpát.  Ak ste v minu-
lých rokoch váhali, no nakoniec sa 
nezúčastnili, teraz je správna chvíľa. 
Ide totiž o jubilejný 10. ročník!

dátum konania: 30. apríl 2016

Viac informácií a možnosť registrácie nájdete 
na www.cksvatyjur.sk

štart: Svätý Jur, námestie
10:00 Dlhá trať
11:00 Stredná trať - prvá vlna
11:20 Stredná trať - druhá vlna
12:00 Krátka trať

cieľ: Svätý Jur, futbalový štadión

registrácia: do 29. apríla 2016 do 12:00


