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Hody 2016

Úvodom
Začalo leto. Deti finišujú v  škole, mnohí sa po-
maly chystáte na dovolenky. K tomu vám do rúk 
ponúkame druhé číslo Svätojurských ohlasov, kto-
ré je opäť nabité informáciami o tom, čo sa v uply-
nulých mesiacoch udialo v  našom meste. Pridali 
sme rubriku "Primátor odpovedá", kde vyberáme 
z  otázok, ktoré ste sa pýtali na  internete, alebo 
na  stretnutí s  primátorom. Nájdete ich na  tretej 
strane. 
Keď sa zamyslím, musím skonštatovať, že jarné 
mesiace a začiatok leta priniesli množstvo zaujíma-
vých akcií. V apríli sme sa opäť zabavili na hodoch, 
hneď potom sme mali cyklistické preteky, detskú 
tour Petra Sagana (kde nás Peter poctil návštevou), 
nasledovala výstava Rizlingov, Deň detí, Umenie 
a víno a veľa ďalších, menších akcií. Otvorte novi-
ny a pripomeňte si ich atmosféru. Príjemné dovo-
lenkové čítanie!

Michal Zeliska

Svätojurské hody aj tento rok zaplnili ulice. Počasie vyšlo per-
fektne, návštevníci si užili bohatý program a poriadne sa za-
bavili. Ťahákom boli koncerty na námestí, veľký záujem bol 
už tradične o divadlo JURTA (foto vľavo) a do neskorých ho-
dín si milovníci jurského vína vychutnávali atmosféru Vínnej 
uličky (vľavo hore).                               foto Karol Achberger
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Poslaním kancelárie prvého 
kontaktu je v  čo najväčšej 
miere vychádzať v ústrety ob-
čanom a  zjednodušovať im 
kontakt s mestským úradom.
Ak nie je možné vybaviť 
všetky náležitosti v  kancelá-
rii prvého kontaktu, klient 
bude kanceláriou usmernený 
na odborné pracovisko mest-
ského úradu, ktorý zabezpečí 
kompletné vybavenie žiados-
ti.

Dostupná pre všetkých
Kancelária prvého kontaktu 
sa nachádza na prízemí vľavo. 
Je k nej bezbariérový prístup. 
Mesto v ľavom krídle budovy 
umiestnilo kancelárie, ktoré 
sú najčastejšie potrebné pre 
vybavovanie občanov. Okrem 
kancelárie prvého kontaktu sa 
tu nachádza pokladňa, mat-
rika, evidencia obyvateľstva, 

Kancelária prvého kontaktu

sociálne služby, 
overovanie, cinto-
rínske služby a re-
ferát nájomných 
zmlúv. Prístup 
k týmto kancelári-
ám je bezbariérový 
a klienti tak môžu 
byť vybavení 
na jednom mieste. 

Služby kancelárie prvého kontaktu
• podateľňa 
• príjem občianskych námetov, pripomienok a podnetov
• výdaj úradných tlačív k žiadostiam občanov
• pomoc pri  vypĺňaní tlačív
• podávanie informácií o službách mestského úradu
• vystavenie rybárskych lístkov na počkanie
• kopírovanie dokumentov pre občanov
• vydanie plastových vriec na triedený odpad (papier a plasty)

Mesto Svätý Jur otvorilo 2. 
mája v  priestoroch Mestského 
úradu kanceláriu prvého kon-
taktu ako centrálny bod pre 
všetkých občanov prichádzajú-
cich za službami mesta. 

Vážení občania,
máme za  sebou sotva tri me-
siace, ale verím, že už o  nás 
viete. Niektorí ste nás videli, 
mnohí ste sa na  nás obrátili 
s konkrétnou žiadosťou.
V samotných začiatkoch - ako 
prvé -  postrehli našu činnosť 
deti. Boli sme dvaja, ešte bez 
uniforiem, iba v  reflexných 
vestách, ale od  prvých dní 
nášho pôsobenia sme dôsled-
ne zaisťovali ich bezpečný pre-
chod cez Krajinskú cestu.
Prvýkrát v  uniformách ste si 
nás určite všimli na tohtoroč-
ných hodoch, kde sme dozerali 

na pokojný priebeh slávností. 
Začiatkom mája pribudol tretí 
príslušník. Postupne sme roz-
šírili svoju pôsobnosť na  ďal-
šie akcie v našom meste, či už 
to bol Svätojurský maratón, 
Detská tour Petra Sagana, 
Míľa pre mamu, atď.
Činnosť polície spočíva v  sú-
časnej dobe predovšetkým 
v prevencii. Určite ste postre-
hli na  našom námestí men-
šie množstvo parkujúcich 
áut. Parkovanie v  mestách 
v  dnešných časoch je všade 
veľkým problémom a  ani to 
naše nie je výnimkou.  U nás 

takéto porušenia vyhlášky 
riešime zatiaľ upozornením, 
ba dokonca aj pri parkovaní 
na  tráve či na  prechode pre 
chodcov. Veríme však, že prá-
ve títo nedisciplinovaní vodiči 
si prečítajú naše riadky a  vy-
varujú sa v budúcnosti týchto 
priestupkov, aby sme nemuse-
li pristúpiť k  nepopulárnym 
riešeniam.
Sme si vedomí, že s  našou 
prácou nemôže byť spokojný 
každý občan. Sami vieme, čo 
by sme ešte mohli a  hlavne 
chceli pre občanov urobiť.  
Avšak vaše pozitívne ohlasy, 

ktoré intenzívne vnímame, 
sú pre nás jasným signálom, 
že niečo sa lepší. Každé vaše 
uznanie je pre nás povzbu-
dením do ďalšej práce, ktorú 
robíme pre všetkých obyvate-
ľov nášho mesta. Dozeráme 
na verejný poriadok, stretáva-
me sa s  občanmi, počúvame 
ich problémy a  spoločne rie-
šime, čo sa riešiť dá. Pre ďal-
šie zefektívnenie našej práce 
uvítame vaše postrehy na ma-
ilovej adrese msp@svatyjur.
sk alebo telefonicky na  č.t. 
0918 159 159.

Náčelník Msp
Ing. Roman Šuster

Mestská polícia už naplno funguje
Náčelník mestskej polície informuje o prvých mesiacoch práce
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Vy sa pýtate, primátor odpovedá

Kedy budeme mať 
novú telocvičňu?

Ešte koncom roku 
2015 vysporiadalo 
mesto pozemok pod 
tenisovým kurtom. 
Začiatkom roku 
2016 sme vysúťažili 
dodávateľa projek-
tovej dokumentácie 
a  zároveň sme zača-
li alokovať peniaze 
na  stavbu. V  tejto 
dobe už máme kom-
pletnú projektovú 
dokumentáciu, vyda-
né a právoplatné územ-
né rozhodnutie a  aj rozhod-
nutie o  odstránení stavby 
starej telocvične. Zároveň 
je podaná žiadosť o  vydanie 
stavebného povolenia. Tiež 
bola nášmu mestu po množ-
stve rokovaní schválená do-

tácia z  Ministerstva školstva 
na stavbu novej telocvične vo 
výške 200 000 eur. Ak pôjdu 
všetky procesy bez nepredví-
dateľných problémov, telo-
cvičňa by sa mala začať stavať 
v  septembri. Celá stavba by 

podľa projektanta 
nemala trvať dlh-
šie ako 9 mesiacov. 
Poprosím o  trpez-
livosť a  zhovieva-
vosť, pretože počas 
výstavby budeme 
musieť znášať aj ur-
čité obmedzenia.

Prečo sa vyrúbali 
stromy  

pred zdravotným  
strediskom?

Mesto tak ako aj 
po minulé roky po-
stupne rekonštru-
uje budovu a  revi-

talizuje aj okolie 
zdravotného stre-

diska. Tento rok vybudujeme 
parkovisko a  zrealizujeme aj 
náhradnú výsadbu. Celý are-
ál bude modernejší, funkč-
nejší a v konečnom dôsledku 
aj krajší.

Čo sa robí v MŠ Pezinská?
V roku 2015 sme boli úspeš-
ní v žiadosti o dotáciu na roz-
šírenie kapacity materských 
škôl. Dostali sme 44  000 
eur a  spustili celý proces 
od  stavebného povolenia až 
po  výber dodávateľa stavby. 
Teraz sme v stave, keď už sta-
viame novú triedu v  pohľa-
dovej pravej časti podkrovia 
budovy MŠ. Tá bude podľa 
zmluvy dokončená v polovi-
ci júla. Tento rok sme teda 
prijali do materských škôl už 
o 20 detí viac. Zároveň bude 
tento rok pred materskou 
školou vybudované aj nové 
parkovisko.

Ako sa rieši zosunutá cesta 
na ulici Družstevná?

Nakoľko sa cesta zosunula aj 
do časti potoka, bola prípra-
va o čosi náročnejšia. Opravu 

nebolo možné zrealizovať bez 
projektu, aby sme v  dobrej 
viere nespôsobili do  budúc-
na väčší problém. V  tomto 
čase už ale finišujeme, celá 
časť potoka bola prekrytá a aj 
na tomto mieste bude vybu-

dovaná spevnená plo-
cha na  parkovanie. 
Všetky parkoviská, 
ktoré vytvárame, sú 
budované ako „zele-
né“ parkovanie.

Ako hospodári 
mesto?

Všetky dokumenty sú 
zverejnené na stránke 
mesta. Len v  krát-
kosti: Mesto hospo-
dárilo v  roku 2015 
v  bežnom rozpoč-
te s  prebytkom cca 
497  000 eur. Toto 

bolo dosiahnuté optimali-
záciou príjmovej, ako aj vý-
davkovej časti. Za  rok 2015 
zrealizovalo mesto investície 
za  cca 640  000 eur. Mesto 
nemá žiadne úvery a ani zá-
väzky, hospodárenie je zdra-
vé a  pripravené aj na  horšie 
časy. K  31. 12. 2015 malo 
mesto Svätý Jur na  účtoch 
1 789 779,00 eur.

STRETNUTIE  
S PRIMÁTOROM

Všetkých občanov mes-
ta pozývam na  spoloč-
né stretnutie, ktoré sa 
uskutoční dňa 20. júla 
od  18:00 do  20:00 v  za-
sadačke Mestského úra-
du. Na  tomto stretnutí sa 
môžete opýtať na  všetko, 
čo vás trápi,  môžete pred-
niesť svoje podnety, náme-
ty, či pripomienky.

Šimon Gabura

Viacerí z  vás sa pýtajú na  rôzne udalosti a  zmeny v meste, či 
už na  facebooku, alebo osobne na  stretnutiach s  primátorom. 
Otázky, ktoré sa častejšie opakovali, vyberáme aj do novín. Od-
povedá na ne primátor mesta Šimon Gabura. Podobne bude 
odpovedať na vaše otázky aj v budúcich vydaniach Svätojurských 
ohlasov. Ak by ste sa radi na niečo opýtali,  môžete tak urobiť 
mailom na otazky@svatyjur.sk, alebo osobne na podateľni mest-
ského úradu.

Stará telocvičňa sa čoskoro zbúra a na jej mieste vyrastie, nová, väčšia.

Miesto pred zdravotným strediskom  
sa bude revitalizovať.
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Mladí hasiči skončili na šiestom mieste
Na hasičskej stanici v  Senci sa 28. mája uskutočnilo 
okresné kolo súťaže Plameň. Zúčastnilo sa 10 kolek-
tívov mladých hasičov. Nechýbali ani mladí hasiči zo 
svätojurského hasičského zboru. V silnej konkurencii 
sa umiestnili na šiestom mieste. Je to pekný výsledok, 
nakoľko sa súťaže Plameň zúčastňovali prvýkrát, mali 
veľmi málo času na tréning a málo technických pros-
triedkov. Mladým hasičom želáme do budúcnosti veľa 
dobrých výsledkov. 

dolný rad zľava doprava: Ferdinand Poš, Chiara Lukáňová, Do-
minik Gašparovich, Helenka Achbergerová a Saška Achbergerová
horný rad: Katka Dvorská, Monika Lukáňová, Natália Verešová, 
Miška Lukáňová a Adam Lindauer
za nimi v červenej šiltovke trénerka Dana Achbergerová

Deň detí opäť zaplnil ihrisko

V sobotu 4. júna sa z „prašného“ ihriska pod bytovkami opäť 
ozýval výskot detí. Mesto zorganizovalo v spolupráci s Úniou 
žien, Mozaikou, I. Svätojurskou, Dobrovoľným hasičským zbo-
rom, MC Piškótka a OZ Miesto pre život aj tento rok Deň detí. 
Ešte na obed sa uvažovalo, že pre vrtochy počasia sa celá akcia 
zruší. Napokon sa vedenie mesta predsa len rozhodlo všetko pri-

praviť a urobilo dobre - množstvo atrakcií pritiahlo celé rodiny. 
Deti sa mohli zapojiť do rôznych súťaží, zaskákať si na nafuko-
vacom hrade, vyskúšať hasičskú techniku, povoziť sa na poní-
koch a mnoho ďalšieho. Počasie sa síce nakoniec i tak rozhodlo 
akciu ukončiť, no i napriek tomu bola i tentoraz úspešná.
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Školský rok 2015/2016 pri-
niesol našej škole niekoľko 
zaujímavých a  pekných vý-
sledkov.
V septembri 2015 sme úspeš-
ne uzavreli projekt „Podpo-
ra polytechnickej výchovy 
na  základných školách", 
v  rámci ktorého sme získali 
učebné pomôcky na  pred-
mety fyzika, chémia, biológia 
a  technická výchova v celko-
vej hodnote 50 000 €. Súčas-
ťou projektu bolo vytvorenie 
dvoch nových odborných 
učební, ktoré zabezpečila 
škola.   
V novembri  prvýkrát na Slo-
vensku zažili testovanie žiaci 
5. ročníkov, naše výsledky 
boli vysoko nad priemerom 
Slovenska. 
December sa niesol v zname-
ní Vianočnej burzy, na ktorej 

Ďalší úspešný školský rok
sme privítali rodičov žiakov. 
Veľký úspech mal karneval 
a fašiangová diskotéka, ako aj 
tradičný Školský ples. 
Pred Vianocami sme získali 
doteraz asi najväčší úspech 
v  histórii školy, v  rebríčku 
INEKO (ktorý hodnotí ško-
ly) sme sa umiestnili za  rok 
2015 v  Bratislavskom samo-
správnom kraji na 5. mieste. 
V  konkurencii viac ako 150 
škôl.    
Zorganizovali sme školu 
v  prírode v  Duchonke, kde 
bolo 83 žiakov a lyžiarsky vý-
cvik v Rakúsku pre 40 žiakov. 
Apríl už tradične patril Dňu 
narcisov. Naši žiaci a učitelia 
vyzbierali 308 € pre Ligu pro-
ti rakovine. Zároveň v  rámci 
Dňa Zeme vyvrcholilo celo-
ročné úsilie našej školy o zís-
kanie ocenenia Zelená škola, 

V stredu  9.  júna sme priví-
tali na školskom dvore bežcov 
PEACE RUN 2016. Mierový 
beh je najdlhší štafetový beh 
s horiacou pochodňou, ktorý 
prebieha cez viac ako 140 kra-
jín.  Jeho poslaním je preko-
návať kultúrne a  náboženské 
hranice medzi jednotlivými 
národmi. Je inšpiráciou k hľa-
daniu toho, čo nás spája, čo 
v  skutočnosti vyjadruje slovo 
mier.
Toto symbolizuje Mierová po-
chodeň, ktorá putuje z krajiny 

ktoré bolo zavŕšené získaním 
zástavy a certifikátu.
Testovanie 9 pre žiakov 9. 
ročníkov bolo posunuté 
na  apríl. Výsledky sú tradič-
ne vysoko nad priemer Slo-
venska (podrobné výsledky 
oboch testovaní sú na https://
zssvjur.edupage.org).
V máji v rámci projektu Ško-
la priateľská k deťom sme zor-
ganizovali zber papiera. Výťa-
žok 590 € sme poslali na účet 
UNICEF pre deti v Mauritá-
nii, ktoré trpia podvýživou.
V  závere školského roku 
sme sa zapojili do  projek-
tu KERIC, v  rámci ktorého 
týždeň pôsobili na škole lek-
torky z Talianska, Holandska 
a Vietnamu.
Deň detí patril športovým 
súťažiam, ktoré sme pripravili 
v  spolupráci s  Rodičovským 

združením a ŠK Svätý Jur. 
Počas celého školského roku 
sme sa zúčastňovali školských 
súťaží a  olympiád. Každo-
ročne sa darí našim žiakom 
získavať ocenenia. Tento rok 
bol však výnimočný. Naša 
žiačka Pavlína Batka získala 
1. miesto v  celoslovenskom 
kole olympiády z nemeckého 
jazyka a  Zora Mae Reilly 1. 
miesto v celoslovenskom kole 
olympiády z anglického jazy-
ka. Všetci  žiaci, ktorí úspeš-
ne reprezentovali našu školu, 
boli v  závere školského roka 
odmenení na slávnostnej aka-
démii.
Za všetkými úspechmi, ktoré 
sme v  tomto školskom roku 
dosiahli, je usilovnosť žiakov 
a obetavá práca našich peda-
gógov, za čo im ďakujem.

PaedDr. Vladimír Vajcík,  
riaditeľ ZŠ

Mierový beh
do  krajiny, 
od  človeka 
k  človeku.
Tím bež-
cov ju nesie 
a  odovzdá-
va všet-
kým, ktorí 
sa chcú 
k  tejto 
myšlienke 

pripojiť.  Naše mesto zapojila 
do  tejto akcie pani prednost-
ka. Žiaci tak mali jedinečnú 
príležitosť Mierovú pochodeň 
si nielen podržať, bežať s ňou, 
ale i  vložiť do  nej svoje žela-
nie pre ostatných. Pridali sa 
tak k  bežcom PEACE RUN 
2016. S  Mierovou pochod-
ňou s  nimi obrazne bežali 
okolo celého sveta i keď sa to 
všetko udialo v  jedno krásne 
júnové popoludnie na našom 
školskom dvore.                                                                                                            

Mgr. Andrea Hranická

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...“

16. júna sme sa navždy rozlúčili s našou kolegyňou, uči-
teľkou, ale predovšetkým s dobrým človekom.  V živote 
sú ľudia, ktorí majú na svojej životnej ceste to šťastie, že 
robia povolanie, ktoré je  spojené s ich srdcom.  K takým 
patrila aj naša dlhoročná kolegyňa Elena Achbergerová.

Na našej základnej škole začala učiť v  septembri 1969 
už ako študentka vysokej školy pedagogickej Univerzity 
Komenského v Trnave, ktorú úspešne ukončila v decem-
bri 1970. Pôsobila ako učiteľka matematiky a  telesnej 
výchovy. Od septembra 1991 pomáhala pri riadení našej 
školy vo funkcii zástupkyne riaditeľa až do jej dovŕšenia 
veku odchodu do dôchodku v roku 2002.  Aj naďalej 
učila na našej škole až do 30. júna 2009. Ako učiteľka 
vychovala a uviedla do života niekoľko generácií žiakov. 

Povolanie učiteľky bolo pre ňu poslaním a tomuto po-
slaniu zasvätila celý svoj život. Česť jej pamiatke!
                                                                                                                    

Mgr. Andrea Hranická
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Dať si umyť svoje motorové vozidlo máte možnosť už aj v na-
šom meste. Autobazár, nájdete pri výjazde zo Svätého Jura  
smerom na Bratislavu za čerpacou stanicou, rozšíril svoju čin-
nosť o nasledovné služby:
• ručná autoumyváreň s  obsluhou pre osobné a  dodávkové 
vozidlá 
• komplexné čistenie  interiérov osobných, dodávkových, ná-
kladných vozidiel
• komplexné čistenie interiérov obytných karavanov, autoka-
ravanov
• komplexné čistenie interiérov autobusov a minibusov
• leštenie a voskovanie karosérií vozidiel
Ručné umývanie s obsluhou vykonáva na počkanie, ostatné 
ponúkané služby sa realizujú na objednávky ,prípadne osobne 
dohodou priamo v autobazári. Pri osobnej obhliadke Vám za-
mestnanci poradia najoptimálnejšie riešenie pre čistotu vášho 
vozidla a zároveň na počkanie vypracujú cenovú ponuku.

Autobazár rozšíril služby  
o ručnú autoumyváreň

Jubilanti nášho mesta

Pani Terézia Hermanová z Bernolákovej ulice  
oslávila 99 rokov.

Pani Bernardína Ivančíková z Kollárovej ulice  
oslávila 96 rokov.

Pani Anna Sijarská z Krajinskej cesty  oslávila 90 rokov. Pani Paulína Tomaškovičová z ulice Kozmonautov  
oslávila 90 rokov.

Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch blahoželať občanom nášho mesta, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. 
Pripájame sa ku gratulantom a želáme veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života!

Pre občanov s  trvalým pobytom vo Svätom Jure  poskytuje 
autobazár zľavy na všetky ponúkané služby čistenia vozidiel.

Tel. kontakt: 0903 430 330, 0904 823 621
Otváracie hodiny 

Pondelok – Piatok   9.00 - 18.00 hod.
Sobota          9.00 – 12.00 hod.
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Využite zberné miesto odpadu
Mesto Svätý Jur Vám ponúka 
možnosť odovzdať niektoré 
druhy odpadu na  zbernom 
mieste 1.Svätojurská a.s., 
Na Pažiti 4E vo Svätom Jure. 
Ide o  areál bývalého poľ-
nohospodárskeho družstva 
za čerpacou stanicou Shell.

Bezplatne Vám odoberú obje-
mový odpad ako napr., rozo-
bratý starý nábytok, koberce, 
podlahovú krytinu, drevný 
odpad, tiež vytriedené plasty, 
papier, sklo a  čistý polysty-
rén.  Zaviezť sem môžete bio 
odpad, napríklad konáre, po-
kosenú trávu, orezanú révu.
Za  nízky poplatok (0,015€/
kg) sem môžete uložiť aj 
drobný stavebný odpad.

Za čiernu skládku 
hrozí pokuta

Využite túto mož-
nosť legálne uložiť 
odpad a  neznečis-
ťujte svoje okolie. 
Ukladanie odpadu 
na  iné miesta, ako 
je určené je pro-
tizákonné a  bude 
k o n t r o l o v a n é 
Mestskou políciou. 
Za porušenie tohto 
zákazu je mož-
né udeliť sankcie 
až do  výšky 1500 
EUR. Týka sa to aj 
ukladania nábytku 
a  iného odpadu 
vedľa kontajnerov.

Otváracie hodiny
Utorok, streda:  7:00 - 17:30
Štvrtok, piatok: 7:00 - 15:00
Sobota:             8:00 - 12:00
Kontakt: 02 44970565

Podujatie Naše Mesto 2016 vo Svätom Jure
V piatok a sobotu, 10. a11. júna, sa pod taktovkou Nadácie 
Pontis konalo najväčšie dobrovoľnícke podujatie na Sloven-
sku. Mesto Svätý Jur a miestne občianske združenia pozvali 
dobrovoľníkov z  rôznych bratislavských firiem aj do  nášho 
mesta. Pomohli s údržbou vinohradníckeho skanzenu, opravi-
li preliezky v Kačačniciach, na námestí vysadili kvety do kve-
tináčov a v národnom parku Šúr vyčistili náučný chodník. 

106 dobrovoľníkov a obyvateľov 
Svätého Jura dva dni nezištne 
pomáhalo mestu. Patrí im veľké 
ĎAKUJEME.
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UMENIE A VÍNO
Tretí ročník festivalu vo Svetovom Jure zachytený fotoaparátom

Otváracím koncertom bolo vystúpenie klasického hudobného 
zoskupenia Il Cuore Barocco. V kostole sv. Juraja znel Vivaldi. 

Dcéra insitného maliara Jozefa Lackoviča Mária Čelková 
otvára výstavu Vinohradnícke inšpirácie. foto: H. Bakaljarová

Divadlo JURTA opäť pobavilo deti i dospelých, novou insce-
náciou Hop sa hor sa, zem otvor sa!

Maliar Peter Cvik predstavuje návštevníkom festivalu diela za-
radené do výstavy Pocta Cvernovke v Kúrii Armbrusterovcov.

Nultý ročník originálneho festivalového cyklistického preteku 
Svätojurský slimák zožal veľký úspech.

Nádvorie Renesančného vinohradníckeho domu na Hornom 
predmestí.
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UMENIE A VÍNO

Legendárne Divadlo na stoličkách uviedlo premiéru novej hry 
Zlatá jama v pivnici Kamenného dvora.

Akad. maliarka Veronika Lučeničová Gabčová a večer poézie 
s Bibianou Ondrejkoou vo vinárstve Dubovský & Grančič.

Chrámový zbor Calazancius a  záverečný festivalový koncert 
bol ozdobený sugestívnym slovom spisovateľa, hudobníka 
a moderátora Štefana Chrappu.

autor fotografií: Stanislav Jendek

Prečo si sa rozho-
dol dať vína práve 
do New Yorku? Dá-
val si ich aj na  iné 
zahraničné súťaže?
„Prvý krát som po-
sielal moje vína 
na  zahraničnú vý-
stavu. Na  slovenské 
výstavy ich posielam 
vcelku intenzívne, 
no chcel som vedieť 
či budú rovnako 
úspešné aj v  porov-
naní so zahraničný-
mi vínami a  vinár-
mi. Dočítal som sa, 
že podľa asociácie 
World Association of Wine 
Writers and Journalists, ktorá 
združuje novinárov píšucich 
o  víne, sa táto americká vý-
stava umiestnila na  druhom 
mieste z  pohľadu prestíže 
a  kvality spomedzi všetkých 
svetových vinárskych súťaží. 
Tak som sa rozhodol prihlásiť 
na  ňu tri moje vína a  poslať 
ich do New Yorku.“ 
 
Aké výsledky si čakal?
„Keďže to bola moja prvá 
zahraničná výstava, tak som 
skutočne nevedel čo mám 
čakať. Tento rok bolo prihlá-
sených 3 824 vín z 916 vinár-
stiev z 50 krajín. Čiže slušná 
konkurencia. Vína hodnotilo 
70 najšpičkovejších degustá-
torov z  celého sveta. Výsled-
ky ma veľmi príjemne pre-
kvapili, keďže všetky tri vína 
získali medailové ocenenia. 
Zlato pre Cserszegi Fűszeres, 
striebro pre Devín a  Rizling 

Tri medaily z New Yorku 
do Svätého Jura

Neobyčajný úspech! Nič iné sa nedá napísať k účasti Vinárstva 
Bognár na  prestížnej medzinárodnej súťaži vín Finger Lakes 
International Wine Competition v  New Yorku. Vinár Róbert 
Bognár tam totiž prihlásil tri vína, s ktorými získal jednu zlatú 
a  dve strieborné medaily. Spýtali sme sa ho, prečo sa rozhodol 
práve pre newyorskú výstavu a ako hodnotí medailové ťaženie. 

vlašský.“
 Prečo si vybral práve tieto 
tri vína?
„Myslím si, že mám z roční-
ka 2015 vcelku vyrovnanú 
kolekciu. Vyberal som tak, 
aby som poslal čosi slovenské, 
potom dopestované v  Jure 
a  do  tretice aj niečo výni-
močné. Tak som vybral prvú 
pôvodnú slovenskú odrodu 
Devín. Potom som vybral 
Rizling vlašský, ktorý pestu-
jeme v  našich svätojurských 
vinohradoch. Nuž a  čosi ne-
typické, no veľmi atraktívne 
- odrodu Cserszegi Fűszeres.“
 
Zatiaľ najväčší úspech vi-
nárstva? :)
„Zrejme áno. I  keď si veľmi 
cením aj úspechy na  sloven-
ských súťažiach ako sú Vínne 
trhy Pezinok, Víno Bojnice, 
Vitis Aurea Modra, atď.“

Michal Zeliska
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Na budúci rok oslavuje Stol-
notenisový klub vo Svätom 
Jure 70. výročie. Pri tejto 
príležitosti kompletizujeme 
jeho históriu v našom meste. 
Keďže nie je jednoduché dať 
dokopy mená všetkých, ktorí 
čo i  len krátky čas trénovali, 
obraciame sa s prosbou o po-
moc na vás.

Prosíme  všetkých obyvateľov 
Svätého Jura, ktorí v  rokoch 
1947 – 2016 prišli do  kon-
taktu so stolným tenisom  vo 
Svätom Jure, aby na  papier 
napísali svoje meno a  priez-
visko, rok narodenia a  roky 
(aspoň približne od  – do), 

Kto hral stolný tenis, 
nech sa prihlási!

v ktorých  chodili do stolno-
tenisového krúžku, alebo hrali 
za niektoré súťažné družstvo. 
Ak si spomeniete na  nejaký 
zážitok, veselú príhodu alebo 
zaujímavosť zo stolného teni-
su z  Vášho obdobia, môžete 
to tiež stručne opísať. 
Informácie  vložte prosím 
do obálky s nápisom „Stolný 
tenis“ a odovzdajte na  Mest-
skom úrade vo Svätom Jure 
v kancelárii prvého kontaktu, 
alebo vhoďte do schránky A. 
Vidová, Bratislavská 18.
Vopred veľmi pekne ďakuje-
me za pomoc.

A. Vidová

Nový chodník pri Garage bare
Pri Garage bare sa vybudoval 
chodník, ktorý spája ulicu 
SNP s  ulicou Pri štadióne. 
Chodník pri bare vybudoval 
majiteľ Matúš Ochodníc-
ky, materiál na  vybudova-
nie zabezpečilo mesto, ktoré  
aj dokončilo pokračovanie 

chodníka v ďalšej časti a jeho 
napojenie na priľahlú komu-
nikáciu. Celý priestor tak 
pôsobí lepším dojmom, no 
hlavne bude chodník slú-
žiť lepšiemu prechádzaniu 
na frekventovanej trase chod-
cov. 

Hody, cyklisti, výstava vín...
Hodové slávnosti v apríli sú už tradičnou zárukou dobrej ná-
lady a  bohatého programu. Počas jarných mesiacov sa však 
v Jure uskutočnilo viacero ďalších akcií, ktoré stáli za to.

Tradičná výstava vín bola tento rok úplne netradičná a to 
hneď z troch dôvodov. Neuskutočnila sa cez hody, ale 7. mája. 
Vína sa nenalievali v pivnici, ale vo Vínnej uličke. A do tre-
tice, celá výstava bola zameraná len na Rizlingy rýnske. Kto 
prišiel, mal čo koštovať! 

V nedeľu 1. mája sa v Jure uskutočnila Detská tour Petra 
Sagana. Tento rok bol špeciálny - Peter Sagan si v nabitom 
programe našiel čas a osobne zavítal medzi decká. Tých bolo 
na štadióne neúrekom. A ktovie, možno sa niekde medzi nimi 
nachádzal aj nový Sagan. :)
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Parádna sezóna svätojurských futbalistov
Futbal vo Svätom Jure má za  sebou skvelú sezónu. Darilo sa 
mládežníckym mužstvám, no o najväčší úspech sa zaslúžilo A-
-mužstvo, ktoré vyhralo III. ligu a tak postúpilo do vyššej súťaže!

Areál štadióna teraz čakajú 
zmeny. Účastníci II. ligy mu-
sia spĺňať isté podmienky SFZ, 
aby mohli v súťaži hrať. Klub 
bude musieť rozšíriť kapacity 
tribún, vytvoriť tribúnu pre 
hostí a upraviť útroby štadió-
na. Poslanci na ostatnom MsZ 
schválili peniaze pre vybudova-
nie novej tribúny, interiérové 
zmeny zabezpečí ŠK. „Na jed-
nej strane sa z  tohto úspechu 
všetci tešíme, ale na  druhej 

strane je to záväzok, ktorý čaká 
nielen ŠK, ale aj celé mesto. 
Klubu platíme bežné výdav-
ky, našou prioritou je starať sa 
o mládež vo vekovej kategórie 
do  21 rokov. Ďalšie výdavky 
v bežnom chode bude už mu-
sieť hradiť sponzor,“ vysvetlil 
primátor Šimon Gabura.
Hráčom, ale i vedeniu ŠK ešte 
raz gratulujeme k  skvelým 
úspechom a držíme palce v II. 
lige!

Svätojurské tímy uplynulej sezóny

A-mužstvo

B-mužstvo Starší žiaci

Mladší žiaci Prípravka

ŽiačkyŽeny
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Dňa 27. mája 2016 sa v areá-
li ZŠ na Bielenisku v Pezinku 
konali už 13. športové hry 
seniorov (ŠHS) okresu  Pezi-
nok, ktoré od okresnej súťaže 
až po  celoštátnu organizuje 
Jednota dôchodcov Sloven-
ska.  ŠHS sa zúčastnilo 96 
seniorov, ktorí reprezentovali 
jednotlivé obce okresu. Se-
niori, zvlášť muži aj ženy, boli 
rozdelení do dvoch kategórií 
– do 70 a nad 70 rokov.  Súťa-
žilo sa v chôdzi, hode graná-
tom na cieľ, streľbe, stolnom 
tenise a  dvoch špecifických 
disciplínach: muži hádzali 
guľu a ženy valček na cesto.

Jednota dôchodcov vo Svätom 
Jure poslala do  bojov o  me-
daily v kategórii mužov do 70 

Jurskí seniori zabojovali na Športových hrách seniorov v Pezinku
rokov J. Beladiča, P.  Badin-
ského a J. Podskoča a nad 70 
rokov  M. Fronca, J. Gabriša, 
A. Hassela a P. Tótha. Jurské 
ženy reprezentovala iba A. 
Vidová v  kateórii do  70 ro-
kov. Z celkovo 51 medailí si 
jurskí seniori vybojovali až 
deväť, a to tri zlaté (J. Beladič 
v stolnom tenise do 70 rokov,  
A. Vidová v  stolnom tenise 
žien a J. Gabriš v chôdzi nad 
70 rokov), štyri strieborné (J. 
Gabriš v  hode guľou a  gra-
nátom, A. Hassel v  stolnom 
tenise nad 70 rokov a A. Vi-
dová v hode valčekom do 70 
rokov) a dve bronzové (J. Be-
ladič v hode granátom do 70 
rokov a P. Tóth v stolnom te-
nise nad 70 rokov). 
ŠHS Bratislavského kraja 

I.Svätojurská, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Ponúkame

• palivové drevo / metrovica
• kálané drevo na paletách  /  50 cm, 33 cm, 25 cm (1 prm / paleta)

Zabezpečujeme dopravu dreva k zákazníkovi našim vozidlom zn. Mercedes, ktoré 
má kapacitu maximálne 10 prm a traktorom s maximálnou kapacitou 5 prm.

• výrub, orezávanie stromov a likvidácia haluzoviny 
• kosenie, mulčovanie, čistenie plôch, vinohradov od náletových drevín
• zimná údržba komunikácií
• zametanie a vysávanie komunikácií
• odvoz odpadu kontajnermi 
• zemné práce s UNC

KONTAKTY 
02 / 449 70 565 
0911 283 240 
0911 334 088

svatojurska@svatyjur.sk     
www.1svatojurska.sk

sa budú konať 1. júla 2016 
v  Malackách. Pezinský okres 
budú reprezentovať devia-
ti seniori a  medzi nimi traja 
zlatí jurskí.  Poctivo trénujú, 

a tak treba veriť, že aj na kraj-
ských ŠHS budú úspešne re-
prezentovať Svätý Jur.

Andreja Vidová

Úspešné  osemčlenné družstvo svätojurských seniorov.

Služby


