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Úvodom

V  týchto dňoch sa dokončilo i  parkovisko pred zdravotným strediskom. 
Túto zmenu určite ocenia všetci, ktorí prídu na návštevu lekára autom - 
parkovanie bude oveľa jednoduchšie. 

Milí Jurania, 
priznám sa, pri príprave týchto novín som mal 
zvláštne pocity. Sú témy, ktoré len tak preletíte, 
napíšete text, pridáte fotku a  ide sa ďalej. No 
potom prídu také, ktoré s vami, ako sa hovorí, 
zamávajú. A vy si zrazu uvedomíte, že váš život, 
na ktorý často frflete a chceli by ste v ňom zme-
niť to alebo ono, je vlastne úplne bezproblémo-
vý. Na  desiatu stranu som pripravoval článok 
o Svätomartinskom sprievode, ktorý nám pri-
pomína, že je správne a dobré robiť okolo seba 
dobré skutky. Pod to išla výzva, ako konkrétne 
môžeme pomôcť aj my chorému Filipkovi zbe-
rom plastových vrchnáčikov. A práve vtedy mi 
volal primátor, či by sme mohli dať do novín 
výzvu na pomoc Janke Bohošovej. Informácie 
sú vraj aj na internete, no môžeme jej priamo 
zavolať a dohodnúť sa. Tak som sa dozvedel jej 
príbeh. A poviem vám, jediné čo som si v  tej 
chvíli hovoril bolo: „Ako to len bude možné, 
musíme jej pomôcť.“ Verím, že to isté si poviete 
aj vy. Jej príbeh a aj spôsob, ako pomôcť, nájde-
te na strane 10. Rovno prelistujte. Všetko ostat-
né si prečítate potom. Toto je najdôležitejšie... 

Michal Zeliska

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Odkazprestarostu.
sk udelili mestu Svätý Jur ocenenie Zlaté vedro za  výbornú 
prácu s  portálom Odkazprestarostu.sk za  rok 2015. IDSS 
takto hodnotí spravovanie samospráv v danom roku.

Dostali sme Zlaté vedro

Na fotke zľava: Dušan Pekár - starosta Ružinova, Ján Mrva - starosta
Vajnor, Šimon Gabura a Roman Maroš - primátor Stupavy.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA
Mesto Svätý Jur ponúka občanom možnosť bezplatnej právnej poradne, 
ktorú zabezpečí advokátska kancelária  Mularčík a partneri. Na stretnutí, 
ktoré sa uskutoční 8. novembra (utorok) o 15.00 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu, bude na vaše otázky odpovedať JUDr. Ondrej Mular-
čík, člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory.

Oberačky, najkrajšie obdobie vo vinohradníckom roku... 
Menší vinári už majú všetko v pivnici, tým väčším zber hroz-
na tiež pomaličky končí. Najvyšší čas, kŕdle hladných škorcov 
ste si istotne všimli. Tento rok priniesol pre vinohradníkov 
tvrdú ranu najmä na konci apríla, kedy spôsobili prízemné 
mrazy počas dvoch nocí značné škody na viacerých miestach. 
Niektorí tak oberali maximálne 30% z toho, čo by za iných 
okolností vinohrad priniesol. Buďme optimisti - verme, že čo 
bolo ubrané na kvantite, bude pridané na kvalite vín, na kto-
ré sa už všetci veľmi tešíme!
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San Giorgio Piacentino je 
nádherné mestečko v  pro-
vincii Piacenza s  rozlohou 
asi o 10km2 väčšou ako Svä-
tý Jur, s  približne rovnakým 
počtom obyvateľov a  typic-
ky talianskou architektúrou. 
Hneď po  príchode sa nám 
dostalo vrelého privítania. 
V  budove mestskej radnice, 
ktorá bola pôvodne súčasťou 
hradu z  roku 948,  nás už 
čakal starosta mesta Giancar-
lo Tagliaferro. Previedol nás 
jej priestormi, kde prebie-
hali prípravy na  každoročné 
"Hubové slávnosti". Počas 
obedu v miestnej reštaurácii, 
kde sme ochutnali domáce 
špeciality typické pre toto 
mestečko, nám p.  Giancar-
lo spravil prednášku o  ich 
výrobe a  histórii. Zároveň 
nám porozprával o  svojom 
pôsobení vo funkcii starostu 
a  o  spolupráci so starostami 
okolitých obcí a  ich obyva-
teľmi. Bolo veľmi príjemné, 
až neuveriteľné počúvať, ako 

S primátorom Š. Gaburom, prednostkou M. Fiamovou a poslan-
com M. Fraňom sme sa od 16. 9. 2016 do 18. 9. 2016 zúčastnili 
návštevy partnerského mestečka  San Giorgio Piacentino v Ta-
liansku.

si  ľudia navzájom pomáhajú, 
rešpektujú sa, chránia si a zve-
ľaďujú majetok, starajú sa, bu-
dujú a  spoločne bojujú proti 
vandalom, ničeniu a násilnos-
tiam. Sú prepojení cez sociál-
nu sieť, na čele ktorej je práve 
starosta Giancarlo. V  sobotu 
sme absolvovali návštevu de-
dinky Visconti s  úžasnými 
ukážkami talianskej archi-

tektúry. Absolvovali sme tiež 
prehliadku miestnej výrobne 
salámov spolu so zaujímavým 
výkladom celého procesu vý-

roby až po  finálny produkt. 
Popoludní nás prijala kontesa 
na miestnom zámku a neskôr 
nám p. Giancarlo ukázal fut-
balový štadión, ktorý je v pro-
cese modernizácie. Večer sme 
strávili na  námestí a  ochut-
nali hubové špeciality. Aj na-
priek nepriaznivému počasiu 
bol čas strávený v spoločnosti 
miestnych obyvateľov veľmi 

zaujímavý a  dojemný. Pokiaľ 
ide o  špeciality, tiež sme sa 
nenechali zahanbiť. Úžasné 
makové štrúdle Mariána Fra-

ňa mizli z plechu jedna 
radosť. 

V  nedeľu sme sa zú-
častnili slávnostného 
otvorenia hubových 
slávností, kde boli prí-
tomní starostovia oko-
litých obcí. Otvorenie 
festivalu bolo spre-
vádzané požehnaním 
miestnym p.  farárom, 
príhovormi a  poďa-
kovaním jednotlivých 
starostov a zaujímavým 
programom. Po  sláv-
nostnom otvorení 
nasledovala procesia 
okolo námestia, súťaž 

v hľadaní húb, obed a rozlúč-
ka. Som veľmi rada a vážim si, 
že som sa tejto návštevy moh-
la zúčastniť. Strávila som ne-
zabudnuteľný čas s úžasnými 
ľuďmi, získala hodnotné skú-
senosti ako veci môžu fungo-
vať, aká dôležitá je spoluprá-
ca, tolerancia a  ústretovosť 
medzi ľuďmi.

Monika Číková

V  rámci jesenného upratovania sa organizuje zber drevené-
ho objemného odpadu (nie stromy a vinič). Drevo a drevený 
nábytok musia byť čisté, bez tapacírov, bez skla, bez plastov, 
atď. a musí byť odovzdané jednou domácnosťou maximálne 
v množstve 1 m3. Zber dreveného objemného odpadu sa bude 
konať nasledovne:

Utorok 25.10.2016:  Hradištná, Podhradie, Pri peci, Ma-
riánska cesta, Horné predmestie, Gaštanová, Hanzlíčková, 
Družstevná, Letohradská, Dr.Kautza Bratislavská, Felcánova, 
Sasinkova, Hergottova, Mikovíniho, Prostredná, Pezinská, 
Krajinská cesta, Zuby, Žabky, P.O.Hviezdoslava, M. Kukučí-
na, F. Kráľa, Bernolákova, Kúpeľné.                             
Streda  26.10.2016:   Hájniky, Cibická cesta, Partizánska, 
Dukelská, Mierová, A.Dubčeka, Kollárova, Kozmonautov, 
Staničná, Športová, SNP, Šúrska, Štúrova, 1.mája, Pri štadió-

ne, Nová Pezinská, Pannónska, Muškátová, Tramínová, Sil-
vánska, Rulandská, Veltlínska. 
Odpad z dreva treba uložiť v príslušný deň v čase najneskôr 
do 8.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku sto-
jisku kontajnerov.
Nezabudnite tiež na možnosť bezplatne odovzdať objemový 
odpad na Zbernom mieste odpadu v areáli bývalého poľno-
hospodárskeho družstva za čerpacou stanicou Shell. 
Adresa: I.Svätojurská a.s., Na  Pažiti 4E, 900  21  Svätý Jur, 
kontakt: 02/ 4497 0565.

Zber dreveného objemného odpadu

Zber železa
V rámci jesenného upratovania sa tiež organizuje zber želez-
ného šrotu. Zber železa sa bude konať dňa 27. októbra 2016.
Odpad zo železa treba uložiť v príslušný deň v čase najneskôr 
do 9.00 pred svoj dom / obyvatelia bytových domov ku sto-
jisku kontajnerov.

Na návšteve talianskych Juranov
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Dokedy bude mesto čakať 
s  opravou vežičiek na  MŠ 
Pezinská? Až kým spadnú?

Mesto začalo v  rámci bež-
ného rozpočtu v  roku 2015 
riešiť havarijnú situáciu s  ve-
žičkami a  to tak, že opravilo 
strechu prvej vežičky (roh 
Hergottova a Pezinská ulica). 
Tento rok pristúpime k opra-
ve druhej vežičky, tiež výme-
nou krovu a  strešnej krytiny 
(na  Pezinskej ulici). Medzi 
týmto odstraňovaním hava-
rijného stavu mesto oslovilo 
statika, ktorý nám vypracová-
va posudok na  riešenie stavu 
poslednej vežičky (na  ulici 
Hergotova), ktorá má v klem-
be už cca 2 cm trhlinu. Dnes 
už disponujeme stanoviskom 
krajského pamiatkového úra-
du a  ak pôjde všetko podľa 
plánu, v  roku 2017 by sme 
chceli pristúpiť ku generálnej 
oprave nielen tejto vežičky ale 
aj k  oprave fasád ostatných 
dvoch.  

Nebolo by možné zoboj-
smerniť časť ulice Družstev-
ná?

Mesto v  letných mesiacoch 
ukončilo rekonštrukciu - od-
stránenie havarijného stavu 
ulice Družstevná. Tým, že 
sme okrem opravy vozovky 
aj vybudovali cca 12 odstav-
ných plôch na  parkovanie sa 
uvoľnila aj časť komunikácie. 
S  týmto dopytom sme sa už 
obrátili aj na dopravného in-
žiniera, ktorý ale myšlienku 
zobojsmernenia komunikácie  
v hornej časti zamietol.

Vy sa pýtate, primátor odpovedá
V predchádzajúcom čísle Svätojurských ohlasov sme vám ponúkli 
možnosť opýtať sa primátora mesta na  to, čo vás trápi. Otázky 
spolu s  odpoveďami uverejňujeme a  pripomíname, že pýtať sa 
môžete kedykoľvek mailom na otazky@svatyjur.sk, alebo osobne 
na podateľni mestského úradu.

Kedy sa začne budovať nová 
telocvičňa?

Mesto dovŕšilo celý proces 
príprav. Za  rok 2016 sme 
prešli  od  štúdie cez projek-
tovú dokumentáciu, vydanie 
územného rozhodnutia, roz-
hodnutia o  odstránení stav-
by starej telocvične,  vyda-
nie stavebného povolenia až 
po  proces výberu dodávateľa 
v  zmysle zákona o  verejnom 

obstarávaní. Sme v  stave, že 
už je podpísaná a  zverejnená 
zmluva so zhotoviteľom stav-
by. Stavenisko (teda objekt 
kde bude stáť nová telocvič-
ňa) bolo odovzdané zhotovi-
teľovi a ten už pred niekoľký-
mi dňami začal s prácami.

Som obyvateľka mesta 
Svätý Jur, moje dieťa má 
jeden rok.  Mám ho prihlá-

siť  do MŠ už teraz, aby sa 
mu ušlo miesto keď bude 
mať tri roky?

Mesto v mesiaci august úspeš-
ne dokončilo rekonštrukciu 
MŠ Pezinská, kde sme vytvo-
rili aj vďaka získanej dotácii 
z úradu vlády SR jednu novú 
triedu. V rámci projektu sme 
vybudovali aj parkovisko pred 
touto MŠ. V  meste máme 
momentálne štyri mestské, 
jednu cirkevnú a  jednu súk-
romnú MŠ, ktorá je taktiež 
napojená na  financovanie 
zo štátneho rozpočtu. Tieto 
oficiálne MŠ pojmú spolu 
281 detí. Prihlášky do  MŠ 

sa podávajú koncom apríla - 
začiatkom mája so žiadosťou 
o prijatie od septembra aktu-
álneho roku. Mesto prednost-
ne prijíma  deti staršie ako 2,5 
roka s trvalým pobytom v na-
šom meste.

Bude tento rok mesto uspo-
radúvať Mikuláša pre deti? 
Aj tento rok bude naše mesto 
usporadúvať oslavu sviatku 

sv. Mikuláša v  spolupráci 
s  občianskymi združeniami 
pôsobiacimi na  území nášho 
mesta. Akcia sa bude konať 
v  sobotu 10.12.2016 na  ná-
mestí Jej súčasťou budú aj 
vianočné trhy.

Prečo mesto nekosí u  nás 
v Kačačniciach?

Mesto stále nie je vlastní-
kom ani komunikácií (ciest 
a  chodníkov), ani parkovísk 
a  ani zelene v  lokalite Ka-
čačnice. Mesto má v záujme 
prevziať tieto do  vlastníctva 
a aj preto vstúpilo začiatkom 
roka 2016 do procesu prevza-

tia všetkých verejných plôch 
a  infraštruktúry v  tejto loka-
lite.  Tento proces ešte nie je 
ukončený. Až následne bude 
mesto oprávnené v zmysle zá-
kona o majetku obcí starať sa 
o tento majetok a teda nielen 
kosiť, ale i  čistiť a  vykonávať 
zimnú údržbu. Pre zaujíma-
vosť v  lokalite Kačačnice má 
ku dnešnému dňu trvalý po-
byt 687 občanov.

Na Družstevnej ulici sa opravila cesta a vybudovali parkovacie miesta, 
dopravný inžinier však zobojsmernenie komunikácie zamietol.
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V septembri 2016 stúpol po-
čet žiakov našej školy na 460,  
Školský klub detí navštevuje 
180 žiakov. Prognóza počtu 
žiakov na  ďalšie dva roky je 
okolo 530 žiakov. V priebehu 
školského roku budeme mu-
sieť vyriešiť organizačné prob-
lémy súvisiace s  výstavbou 
novej telocvične.  Vyučovanie 
telesnej výchovy budeme rie-
šiť hlavne podľa počasia, aby 
žiaci mohli využívať vonkaj-
šie priestory školy, prípadne 
ŠK Svätý Jur. V zálohe máme 
ešte malú posilňovňu, ktorú 

Do školských lavíc si v tomto 
školskom roku po  prvýkrát 
zasadlo 68 prváčikov. Sme 
radi, že sa do školy všetci te-
šili. Svedčia o tom aj nasledu-
júce výroky:

Karolínka: „Do  školy som 
sa veľmi tešila, lebo v  škôlke 
som ešte nevedela čítať a pí-
sať. Chcem sa to všetko nau-
čiť. Teším sa, že máme dobrú 
pani učiteľku, je veľmi milá.“

Matúško: „Tešil som sa 
do školy aj keď som ešte ne-
vedel čo tu všetko bude. Zistil 
som, že je tu veľká sranda.“

Na  našej základnej škole sa 
nikdy nenudíme. Vymýšľame 
si rôzne zaujímavé aktivity 
pre deti. Zapojili sme sa aj 
do  súťaže pri príležitosti Eu-
rópskeho týždňa športu a po-
hybu. Dňa 14. septembra sme 
sa všetci zišli na školskom ih-
risku a spoločne sme si zacvi-
čili v  rytme hudby.Hlavným 
cieľom bolo podporiť pohyb, 

Nový školský rok
využijeme hlavne pre žiakov 
prvého až štvrtého ročníka. 
Napriek uvedeným okolnos-
tiam sme pozitívne naladení 
a tešíme sa na jar 2017 a novú 
telocvičňu.

V prvej desiatke BSK
Na  začiatku školského roku 
nás potešilo aj aktuálne hod-
notenie škôl, ktoré realizuje 
INEKO, kde sme sa po  vla-
ňajšom 5. mieste v rámci BSK 
síce teraz umiestnili  na  6. 
mieste, ale v  rámci celého 
Slovenska sme na 41. mieste. 

Umiestnenie v prvej desiatke 
medzi školami v BSK je cen-
né, hlavne keď si uvedomíme, 
že pred nami sú len výbero-
vé školy, ktoré majú 8-ročné 
gymnáziá. Za  nami sú školy  
z Bratislavy,  Pezinka, Modry, 
Malaciek, Senca a Stupavy. 

Opäť Zelená škola
Poslednou príjemnou uda-
losťou bol 5. október 2016, 
kedy sme získali znovu zásta-
vu a  ocenenie Zelená škola. 
Projektu sa venujeme od roku 
2005, keď sme prvý krát zís-

kali toto ocenenie. Celý pro-
jekt je zaujímavý tým, že pre 
úspech musí pracovať celá 
škola počas školského roku. 
V  rámci projektu sa venujú 
učitelia a  žiaci problematike 
environmentálnej výchovy 
ale aj praktickej ochrane prí-
rody.
Takže začiatok roka máme 
za sebou a budeme netrpezli-
vo očakávať nasledujúce me-
siace a  pozorovať ako sa po-
stupne stavia telocvičňa.    

PaedDr.Vladimír Vajcík
riaditeľ školy

Naši prváci

Hanka: „Cez prázdniny som 
si nakupovala veci do  školy. 
Veľmi som sa tešila.    Vždy 
som sa chcela naučiť čítať 
a písať, aby som si už mohla 
sama čítať knihy, aby mi už 
mama nemusela. V  škole sa 
mi najviac páči interaktívna 
tabuľa.“

Lea: „Tešila som sa, že v škole 
zažijem kopec srandy a  zá-
bavy. Páči sa mi naša trieda 
a pani učiteľka.“
Zlatí, však? Dúfam, že im 
radosť a optimizmus zostanú 
počas celého štúdia na  našej 
škole.

A. Hranická

Európsky týždeň športu a pohybu
ako dôležitý prvok pre naše 
zdravie, zapojiť a  rozhýbať 
čo najviac žiakov našej školy 
a  tým získať možnosť vyhrať 
poukážku v  hodnote 375 € 
na nákup športových potrieb. 
Cvičili naozaj všetci žiaci, 
prváci, aj deviataci a  aj pe-
dagógovia. Spoločne sme tak 
strávili užitočnú a naozaj prí-
jemnú polhodinku.

A. Hranická
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Malé poďakovanie od Miriam Akurátnej :
Dnešný deň mal neuveriteľné čaro a  nevyvrátiteľný zmysel. 
Pretože všetko má svoj zmysel. Aj šesť hodín stáť a ponúkať 
zvedavým ľuďom koláče a iné oku lahodiace drobnosti. Tých 
šesť hodín a tie drobnosti nám niekoľkokrát vyčarovali úsmev 
na tvári a zanechali opäť raz viac než dobrý pocit, že pomáhať 
si je ľudské. Ďakujem Monike Číkovej, že vie na každú takúto 
akciu "vyčarovať" predajné miesto. Ďakujem Janke Kudrná-
čovej za  krásne a  vlastnoručné výtvory v  podobe náramkov 
a  voňavých mydielok, z  ktorých celý finančný výťažok ide 
na dobrú vec. Ďakujem Janke Bohošovej za  to, že sa i  ona 
zapojila do pečenia jablkových koláčov a tiež prišla a usmieva-
la sa na ľudí. Jej dcére Kajke tiež vďaka. A ďalšia bojovníčka, 
Sofi Awniová. Prišla nás podporiť a zostala takmer do konca. 
Všetka česť Sofi, Tebe, za to ako bojuješ a Tvojim rodičom, 
že robia možné i nemožné. Ďakujem mojej svokre Kaji Aku-
rátej za chňapky, ktoré ušila a poslala až z Popradu na  túto 
príležitosť. A v neposlednom rade ďakujem mojim šikovným 
deťom, ktoré sa opäť celé vložili do predaja a vydržali so mnou 
do tmy pri svetle sviečky ponúkať posledné koláčiky. Tí, ktorí 
ste sa ocitli na druhej strane nášho stola, niečo si kúpili, alebo 
dobrovoľne prispeli, vám patrí veľká vďaka. Pretože pre výsle-
dok sú potrebné vždy obe strany stola.

Požehnanie 
mladého vína

Svätojurský vinohradníc-
ky spolok pozýva všet-
kých vinárov a ich rodiny 
na  požehnanie mladého 
vína, ktoré sa uskutoční 
11. novembra o  19.00 
v  pivnici pod kláštorom 
piaristov. Nezabudnite si 
so sebou priniesť mladé 
víno na požehnanie. 

„Povinnosti“ začali aj škôlkarom
Školský rok nezačal len školá-
kom, ranné vstávanie od sep-
tembra zažívajú aj škôlkari. 
V  šiestich materských ško-
lách (Kačačnice, Pezinská, 
Felcánová, Bratislavská, Bet-
lehem a  sukromná ABC-
Klub), máme celkovo prija-
tých 281 detí. Mesto myslí aj 
na najmenších. V MŠ Pezin-

ská dobudovalo novú triedu 
(na obrázku), čím sa rozšírila 
kapacita o  18 detí. Pred to-
uto MŠ bolo zároveň dobu-
dované menšie parkovisko. 
V  areáli MŠ Bratislavská sa 
rekonštruuje detské ihrisko z 
participatívneho rozpočtu - 
na jeho realizácii sa podieľajú 
aj rodičia detí MŠ. 

Jablkové hodovanie
Jablká na desiatky spôsobov a príjemná atmosfé-
ra. Aj tak by sa dalo v jednej vete zhrnúť Jablkové 
hodovanie, koré sa 8. októbra konalo aj v našom 
meste. Program bol naozaj bohatý a kto prišiel, 
odchádzal spokojný.
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Jubilanti nášho mesta

Pani Margita Hupková oslávila 90 rokov. Pani Anna Myslovičová oslávila 93 rokov.

Pán Gustáv Vašík oslávil 95 rokov. Okrem životných jubileí oslavovali v septembri svoje meno 
všetky Márie.

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!

POZVÁNKA

Klub dôchodcov pri MsÚ Svätý Jur organizuje

Katarínsku tanečnú zábavu
s hudobnou skupinou PROGRES

Zábava sa uskutoční dňa 26.11.2016 o 17.oo hod.
vo Svätojurskej vieche. Vstupné je 20 eur.  

V cene vstupného je večera a 2dl. vína.  
Vstupenky a bližšie informácie vám poskytne  

p. Pokorná, č. tel. 0904 463 397.

Tešíme sa na vašu účasť!

                                   Za klub dôchodcov
                                   Darina Pokorná       

Október - mesiac úcty k starším
Na pár riadkoch papiera asi sotva dostatočne vyjadríme vďaku 
a úctu k našim starším spoluobčanom. Zaslúžia si ju. Určite 
sami uznáte, že okolo starých rodičov často chodíme uponá-
hľane, bez povšimnutia. Nemáme čas sa pri nich zastaviť, po-
rozprávať sa. A  ako veľa pre nás znamenajú, si uvedomíme, 
keď je neskoro. Milí naši starší, aj touto cestou vám chcem po-
ďakovať za všetko dobré, čo vo svojom okolí robíte. Či už ide 
o vzťahy vo vašich rodinách, alebo aj akcie, ktoré pomáhate 
organizovať v našom meste v rámci svojich združení. Za všet-
ko, čím prispievate k našim krajším dňom, vám patrí úprimné 
ďakujeme. 

* * *
Pri mesiaci úcty k  starším mi napadá ešte jedna myšlienka. 
Úcta. Čo všetko v sebe nesie toto slovo? Keď sledujem dianie 
v spoločnosti, mám pocit, že sa z našich vzájomných vzťahov 
trošku vytráca. To nie je dobré. Majme v úcte ľudí okolo seba. 
A  teraz nemyslím len starších. Október ako pripomenutie 
úcty k starším, nech nám je pripomenutím úcty ku všetkým 
ľuďom, ktorí sú okolo nás. 



7Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Členovia Mestskej organi-
zácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska (MO JDS) Svätý 
Jur nesedia so založenými 
rukami. S  nástupom jesene 
rozbehli zase ďalšie aktivity 
pre svojich rovesníkov.
Ale začnime pekne popo-
riadku: Po  okresných Špor-
tových hrách seniorov (ŠHS) 
reprezentovali okres Pezinok 
na ŠHS Bratislavského kraja 
v Malackách, ktoré sa konali 
1.júla 2016, traja svätojurskí 
seniori, a  to A. Vidová, J. 
Beladič  a  J. Gabriš . Všetci 
traja si vybojovali niekoľko 
medailí. A. Vidová (ženy 
do 70 r.) získala zlato v stol-
nom tenise a striebro v hode 

granátom na  cieľ. J. Beladič  
(muži do 70 r.) nenašiel pre-
možiteľa v  stolnom tenise 
vo svojej kategórii  a obsadil 
1. miesto a  J. Gabriš (muži 
nad 70 r.) v hode granátom 
do  diaľky si vybojoval 2. 
miesto  a vo vrhu guľou bol 
bronzový.
 Po  prestávke v  letných do-
volenkových mesiacoch sa  

Aktivity seniorov v druhom polroku 2016
výbor MO JDS pustil 
do  organizovania už 
tradičných podujatí.  
Posedenie pri cigán-
skej pečienke, ktoré sa 
konalo 24. septembra 
2016, sa vydarilo nie-
len vďaka krásnemu 
počasiu, ale aj  vďaka 
aktivite niektorých 
zanietených členov a  
patronátu zo strany 
MÚ. Pani Majka Lisá 
sa postarala o žalúdky 
prítomných. Od štvrtku pá-
covala krkovičku v  osvedče-
ných ingredienciách, ktorú 
potom v sobotu pripravovala 
na  čerstvej bravčovej masti. 
K  cigánskej neodmysliteľne 

patrí v tomto období nielen 
vínko, ale aj burčiak, ktorý 
poskytla z vlastnej oberačky. 
Hudbu zabezpečili Štefan & 
Karol alias Š. Drgala (gitara) 
a  K. Urbanič (keyboard). 
Spontánna zábava strhla aj 
čestných hostí, a to pána pri-
mátora Svätého Jura Šimona 
Gaburu a  Milana Košíka, 
predsedu Únie nevidiacich 

a  slabozrakých okresu Pezi-
nok. Za vydarenú akciu MO 
JDS ďakuje MÚ, že umož-
nil, aby sa cigánska konala 
v  areáli požiarnej zbrojnice 
a  že poskytol na  ňu lavice 
a stoly. Osobne všetci ďakujú 

pánu primátorovi, 
ktorý akciu pod-
poril nielen svojou 
účasťou ale aj dob-
rým vínom.
Na  konci septem-
bra, vo štvrtok 
29.9. 2016, uspo-
riadala MO JDS 
posedenie pri hud-
be vo  Svätojurskej 
vieche. O  dobrú 
zábavu sa postaralo 
Duo Jamaha, kto-
ré objavili členky 
JDS v TV „Šláger“ 

a  ktoré pozvali na  tanečné 
popoludnie už po druhý raz. 
Pri dobrej muzike a večeri sa 
výborne zabávalo takmer 80 
členov JDS.   
Poslednou veľkou akciou 
v  uplynulom období bolo 
stretnutie seniorov pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k star-
ším, ktoré sa konalo opäť vo 
Vieche v  piatok 7.októbra 

2016. Na  akciu prišlo 82 
seniorov. O  program sa po-
starala pani Violka Sabinová, 
ktorá poprosila pani učiteľky 
z MŠ Betlehem, aby s deťmi 
pripravili krátky program 
na  tento deň. Deti zlato 
spievali, recitovali, aj tanco-
vali , z  čoho mali určite ra-
dosť hlavne ich prítomní sta-
rí rodičia. Čestným hosťom  
na akcii bol pán primátor Š. 
Gabura s  manželkou, ktorý 
venoval všetkým prítom-
ným seniorom symbolicky 
na  znak úcty jeden karafi-
át. Dobrá hudba v  podaní 
osvedčeného dua Štefana & 
Karola rozprúdila veselú zá-
bavu, z  ktorej sa mnohým 
nechcelo odísť.
MO JDS vo Svätom Jure 
nechce, aby jej členovia vy-
sedávali iba doma a  užívali 
si papučovú kultúru, a  pre-
to pre nich v  nasledujúcom 
období pripravuje ďalšie za-
ujímavé akcie ako napr. náv-
števu divadla, Mikulášsky 
večierok, návštevu vianoč-
ných trhov v Trnave a ďalšie. 

A. Vidová
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Slnečné počasie, nad-
šení a  veselí detskí 
predajcovia hračiek, 
skákací hrad a  dob-
rovoľní hasiči. Všetky 
aspekty zapadli do seba 
ako jedinečný poskla-
daný obrázok z puzzle. 
A  prilákali množstvo 
obyvateľov nášho mes-
tečka, aby prišli  v  so-
botné dopoludnie 24. 
septembra, či už nakúpiť 
hračky alebo stretnúť zná-
mych a  porozprávať sa 
s  nimi. Akcia to bola na-
ozaj vydarená, deti sa te-
šili z  predajov i  nákupov 
a rodičia, že sa zbavili hrač-
kových prebytkov. Touto 

Leto je už za  nami, 
zostali spomienky, 
zážitky, fotky a pria-
teľstvá, ktoré pripo-
mínajú, čo všetko 
sme zažili. 

Zvyčajne sme ro-
bili pre jurské i  ne-
jurské deti jeden 
letný tábor. Vďaka 
ochotným dobro-
voľníkom sa nám 
podarilo toto leto 
rozšíriť našu po-
nuku na  tábory 3. 
Detský v  Bolešo-
ve, tínedžerský pri 
Kremnici a  posled-
ný (no nie najmenej dôležitý) 
bol denný tábor tu, vo Svä-
tom Jure.

Svet v oblakoch
Druhý júlový týždeň sa 25 
detí vybralo spoznávať nie-
len krajinu v  okolí dedinky 
Bolešov pri Dubnici nad Vá-
hom, ale rovno celý svet. A to 
„Svet v  oblakoch“, pretože 
to bola hlavná téma tohto-

Každú stredu v  čase 
od  16:00 do  18:00 fun-
guje na  Prostrednej 47A 
klub SPEJS - nízkopra-
hový klub, kde môžu deti 
a  tínedžeri tráviť svoj čas 
pri spoločenských hrách, 
ping-pongu, X-boxe a prí-
jemných rozhovoroch. Ne-
formálne stretnutia a  bez-
pečný priestor - to je klub 
SPEJS!

Mozaikové leto

ročného letného detského 
tábora. Nádherné počasie, 
výlet do skanzenu, množstvo 
piesní, hier, súťaží, rozprávok 
a  pobytu vonku. Keď deti 
v  posledný deň tábora „pri-
stáli“ naspäť v náručí svojich 
rodičov, mali im veru o čom 
rozprávať...

Tajný kód
Na  konci júla sa 23 putu-
júcich tínedžerov vybralo 

na tábor a odhodlali sa na ak-
ciu s  názvom „Tajný kód“. 
Kremnica a  jej okolie nás 
obklopilo svojou nádherou. 
Prekonávanie samého seba, 
častý dážď, tímové zápolenie, 
nočné ponocovanie, pikniky 
na dekách a zamyslenia, kým 
vlastne som. Návšteva kúpa-
liska na záver pobytu bola už 
len takou symbolickou če-
rešničkou na táborovej torte. 

Budúci rok opaku-
jeme!
Viac ako víťazstvo
To bola téma náš-
ho tretieho letného 
tábora, ktorý sme 
mali začiatkom au-
gusta. Zapálenie 
olympijského ohňa, 
výborní športovci, 
skvelý organizačný 
tím a  športový tá-
bor sa začína. Fut-
bal, vodné športy, 
kúpalisko, výroba 
a  nechýba ani bib-
lický príbeh o  pu-
tovaní apoštola 
Pavla. Čo sme to 

vlastne na  dennom tábore 
v Jure robili? Smiali sa, súťa-
žili, a ani dážď nás nezastavil, 
aby sme strávili spolu per-
fektný týždeň.

Touto cestou ďakujeme aj 
mestu Svätý Jur za  poskyt-
nutie príspevku na  realizáciu 
vyššie spomenutých táborov.

-mzk-

cestou by som sa chcela po-
ďakovať všetkým dobrovoľní-
kom, ktorí sa pričinili o prí-
jemnú atmosféru a  pánovi 
primátorovi za  zapožičanie 
stolov na predaj z Mestského 
úradu. Ak ste burzu tento rok 

Burza hračiek

nestihli, už teraz sa môžete te-
šiť a pripravovať hračky na tú 
ďalšiu, ktorá bude na jar.

Petra Bachmayerová
MOZAIKA – Svätý Jur
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Tento rok sa konal už 10. 
ročník detského kresťanského 
tábora. Účasť bola doposiaľ 
rekordná,  spolu prišlo viac 
ako 100 detí vo veku od šesť 
do  štrnásť rokov, s  ktorými 
pomáhalo 24 animátorov 
- dobrovoľníkov. Tábor bol 
ako každý rok denný – teda 
od ôsmej rána do piatej večer. 

Väčšina programu prebiehala 
na  rímskokatolíckej fare, na-
vštívili sme však aj zrúcaninu 
Biely Kameň, lesy, vinohra-
dy, či Pustý Kostolík. Deti 
prekvapil tento rok aj dob-
rovoľný hasičský zbor, ktorý 
im spravil malú prezentáciu 
techniky a penostroja.

Oddelenie požiarnej  preven-
cie hasičov odporúča všetkým 
majiteľom  vykurovacích  sys-
témov  pred vykurovacím ob-
dobím skontrolovať vstavané 
spotrebiče ako i  komínové 
telesá a  odvody dymu. Kon-
trolu  naozaj netreba podce-
ňovať, pretože zlý technický 
stav vykurovacieho zariade-
nia, alebo zanesený kotol bý-
vajú hlavnou príčinou vzniku 
požiarov. Napriek tomu  ľu-
dia stále podceňujú revízne 
kontroly kotlov a  pravidelné 
čistenie komínov. Predovšet-
kým  staršie kotly sa zvyknú 
zanášať a usadeniny spôsobu-
jú zhasínanie horáka, vyššiu 
produkciu spalín či prehrie-
vanie kotla. Najviac zanedbá-

Zohrejme sa v bytoch
vanou oblasťou pri  kotloch 
s odvodom spalín do komína  
je kontrola komínového ťahu 
a  správnosti prívodu vzdu-
chu. Prehliadku je potrebné 
zveriť do rúk odborníka, kto-
rý po kontrole vykurovacieho 
zariadenia vystaví aj potvrde-
nie o jej vykonaní.
Hlavne staršie komíny majú 
problém s  trhlinami či zane-
senými sadzami, ktoré môžu 
spôsobiť  požiar, a to je hlav-
ný dôvod prečo treba komín  
pravidelne čistiť. Pri kontrole  
je potrebné prezrieť i  otvory 
na kontrolu a čistenie  v ko-
míne. Musia  byť uzatvárateľ-
né z nehorľavých  stavebných  
materiálov. Sopúchy   na kto-
ré nie sú  pripojené spotre-

biče, musia byť  uzatvorené 
upchávkou z  nehorľavého 
materiálu.  
Podľa platných predpisov uží-
vateľ palivových spotrebičov 
je povinný zabezpečiť  čiste-
nie a kontrolu komínov v le-
hotách  daných predpisom.  
Komínové teleso, na ktoré je 
pripojený  palivový spotrebič 
do 50  kW  :
a) raz  za  4 mesiace, ak sú 
do komína pripojené spotre-
biče na  tuhé  alebo  na kva-
palné palivo 
b)raz za  6 mesiacov, ak sú 
do komína pripojené spotre-
biče na plynné palivá  a ak ide 
o komín bez vložky
c) raz za  12 mesiacov, ak sú 
do  komína pripojené spot-

rebiče na plynné palivá  a ak  
ide o komín s vložkou.
    Pri užívaní  vykurovacích 
telies na  tuhé palivo  ako je 
krb, kachle,  sporák si musí-
me uvedomiť,  že je tiež po-
trebné, aby  podlaha pod tý-
mito spotrebičmi ako i  pred 
spotrebičmi bola nehorľavá. 
V  prípade  horľavej podlahy  
musíme  umiestniť pod spot-
rebič podložku z nehorľavého 
materiálu a to tak, aby  presa-
hovala z každej strany  40 cm 
a  pred  spotrebičom 80 cm. 
Nesmieme zabúdať  ani 
na dymovody, aby sme v  ich 
blízkosti neukladali  horľavé 
materiály. 

mjr. Jarmila Baňárová, 
OR HaZZ v Pezinku

Denný kresťanský tábor s rekordnou účasťou
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Pozývame vás na  symbolickú 
slávnosť sv. Martina, pri kto-
rej si chceme spoločne pripo-
menúť posolstvo rímskeho 
vojaka, neskôr biskupa, ktorý 
bol známy svojou dobrotou, 
skromnosťou a  horlivým 
konaním dobrých skutkov. 
Na  jeho počesť v  mnohých 
krajinách sveta počas novem-
brových dní kráčajú ľudia  
ulicami svojich miest a  roz-
žiarenými lampášmi sa chcú 
symbolicky pripojiť k  posol-
stvu tohto obľúbeného muža. 

Rozsvieťte si lampášik, príde sv. Martin
Svätomartinský sprievod 
sa uskutoční v  sobotu 5. 
novembra 2016. Stretne-
me sa na  námestí o  16.45  
a o 17.00 sa pohneme na čele 
so sv. Martinom hore Pros-
trednou k farskému kostolu. 
Tam sa deti stretnú s  rytie-
rom Martinom a  odovzdajú 
mu darčeky, zaspievajú, či 
zarecitujú. Potom sa popri 
potoku presunieme k  roz-
svietenej Scheidlinke na čajík 
a hľadanie odkazu a pokladu 
sv. Martina. 

Svätomartinským sprievodom si pripomíname posol-
stvo sv. Martina v  konaní dobrých skutkov. Aj medzi 
nami sú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc. Čím viac 
budeme pomáhať, tým viac „svetla“ bude v našom okolí. 
Foriem a možností pomoci je veľa, iste by sa všetko ani 
do týchto novín nepomestilo, no aspoň niečo, čo môže-
me, uverejňujeme. 

Zbierka vrchnáčikov pre Filipka
Filipko Kosár má odmalička detskú mozgovú obrnu. Má 
2,5 roka, no nevie sám chodiť a nevie používať ľavú ručičku. 
Potrebuje absolvovať rehabilitácie a operáciu, ktoré sú ná-
kladné. Pomôcť mu môžete veľmi jednoducho - plastovými 
vrchnáčikmi. Teda tým, čo vlastne aj tak bežne vyhadzuje-
te. Vrchnáčiky môžete zbierať z plastových fliaš, tetrapakov 
(mlieko, acidko, džúsy), no aj iné (aviváž, zubná pasta, čis-
tiace prostriedky). Nezbierajú sa vrchnáky z  liekov, ani zo 
šampónov. Nazbierané vrchnáčiky môžete odovzdať v MC 
Piškótka (Prostredná 47/A), buď osobne, alebo ich stačí 
v sáčku vhodiť do schránky.

Transparentný účet 
na pomoc Janke Bohošovej

Našu pomoc veľmi potrebuje aj Janka Bohošová. Tu je 
v krátkosti jej príbeh: 
„Volám sa Jana Bohošová a mám 34 rokov. Donedávna som 
žila úplne normálnym životom. Jedného dňa ma znenazdaj-
ky začali pobolievať zápästia a kolená, no nevenovala som 
tomu veľkú pozornosť. Ubehli dni a týždne. Jedno ráno ma 
však zaskočila teplota, ktorá má dohnala až k  lekárke. Tá 
mi vzala krv, čím sa všetko začalo. Výsledky neboli vôbec 
v poriadku, zápalové hodnoty boli veľmi vysoké. Nasledo-
vala hospitalizácia. Lekári mi oznámili, že mám reumato-
idnú artritídu a Sjorgenov syndróm. Nič mi to nehovorilo 
a očakávala som, že mi nasadia liečbu a ide sa ďalej. Žiadne 
lieky však nezaberali a  choroba postupovala. Nasledovala 
biologická liečba. Bohužiaľ, ani tá môj stav nezmenila. Stále 
častejšie som sa ocitala v nemocnici a verila, že sa to zme-
ní. Prišla však ďalšia zlá správa. Napadnuté obličky. Nasadili 
mi kortikoidy. Tie pomáhali obličkám, no moje stavy, ako 
bolesti kĺbov, neschopnosť postaviť sa na vlastné nohy boli 
neznesiteľné. Najhoršie zo všetkého bolo, keď ma pre môj 
stav musel manžel nosiť aj na wc a moje deti ma kŕmili. Vy 
im pritom pozeráte do očí a vidíte, ako trpia s vami. 

Aby toho nebolo málo, začali mi modrieť prsty a vytvárať sa 
na nich hlboké a bolestivé rany. Lekári mi dokonca navrhli 
ich amputáciu. Zaznela ďalšia diagnóza - sklerodermia. Až 

po pátraní v literatúre som sa dozvedela, že ide o ochorenie 
ciev a napadnutie vnútorných orgánov. Moje trápenie sa ná-
sobilo, preplakala som mnoho dní. Nechcela som sa vzdávať 
a tak som začala i sama pátrať po možnostiach liečby. Natra-
fila som na článok o liečení kmeňovými bunkami. Navštívi-
la som jednu kliniku v Brne, kde sa na to špecializujú. Lekár 
zhodnotil môj stav i  to, že kombinácia mojich diagnóz je 
veľmi zlá. Ale dodal mi nádej, keď mi odporučil kliniku vo 
Viedni, kde by ma mohli liečiť. Liečba však stojí bohužiaľ 
pre mňa obrovské peniaze. Poisťovňa mi náklady na liečbu 
neuhradí. Keďže nemôžem pre moje choroby pracovať, ne-
mám stály príjem a preto sa mi financie nepodarí nasporiť. 
Čas je neúprosný a ja chcem bojovať ako sa dá. Najmä kvôli 
svojej rodine, manželovi a dvom deťom. Nechcem dovoliť 
chorobe, aby zvíťazila! Vopred ďakujem všetkým dobrým 
ľuďom. Vrelá vďaka. Ste moja nádej. Jana Bohošová.“

Na  pomoc Janke Bohošovej bol zriadený transparentný 
účet. Transparentný preto, aby ste sa mohli informovať, či 
vaše peniaze naozaj odišli na správne miesto.

číslo účtu: SK6109 0000 0000 5119 6044 88
názov účtu: NADÁCIA JANA
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HUBERTOVE SLÁVNOSTI
Tradičné podujatie pri guláši a burčiakoch zachytené fotoaparátom

Počasie Hubertovým slávnostiam prialo. Ako každý rok, súčasťou programu bola aj dražba ulovenej 
diviny. Kačky, bažanty, srny... Bolo z čoho vyberať.

Na  Hubertových slávnostiach pri burčiaku samozrejme ne-
mohol chýbať burčiak. Ako každý rok, vynikajúci!

Kotle s gulášom dlho plné neostali. Kto prišiel neskoro, mal 
smolu.

Tento rok prechádzala počas slávností cez námestie aj svadba. 
Nuž, to sa nemohlo nechať len tak. :)

Najväčšiu radosť malo samozrejme víťažné družstvo súťaže vo 
varení guláša.                                       (všetky foto Karol Achberger)
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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 Služby

Na Krajinskej pribudnú svetelné križovatky

27 131
počet automobilov, ktoré denne prejdú 

cez Svätý Jur po Krajinskej ceste

Bezpečnosť na  frekventova-
nej Krajinskej ceste sa opäť 
o  čosi zvýši. Mestské zastu-
piteľstvo rozhodlo na svojom 
poslednom rokovaní o vyčle-
není finančných prostriedkov 
na vybudovanie svetelnej sig-
nalizácie pre chodcov na kri-
žovatke Štúrova - Krajinská 
(pri pošte), kde boli počas leta 
dve dopravné nehody s chod-

cami. Ešte dávnejšie rozhodli 
poslanci aj o  doplnení pre-
chodu pre chodcov na  sve-
telnej križovatke pri Kačačni-

ciach. Tá 
na  tomto 
m i e s t e 
chýba la , 
najmä ak 
n i e k t o 
peši pre-

chádzal do vinohradov. 
V rámci zvýšenia bezpečnosti 
tiež mesto osadilo betóno-
vé polgule pri škole s cieľom 

Na Štúrovej ulici sa natiahol nový asfalt, teraz pribudnú semafóry 
na prechode cez Krajinskú cestu.

spriehľadniť priestor pri pre-
chode pre chodcov. 
A  napokon, pre chodcov sa 
upravil aj prechod v  hornej 
časti Novej Pezinskej (na kri-
žovatke s  Krajinskou), kde 
sa v minulosti veľmi zle pre-
chádzalo. Hlavne keď bolo 
napršané po daždi, voda stála 
na ceste a mamičky s kočíkmi 
nemali ako prejsť. 

Na svetelnej signalizácii pri Kačačniciach pribudne 
aj prechod pre chodcov, ktorý tu doteraz chýbal. 


