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Tradičná prvá septembrová 
sobota patrila už po 11-krát 
vo Svätom Jure poľovníkom 
a  vinohradníkom. Námestie 
bolo už od  rána zaplnené 
účastníkmi verejnej súťaže vo 
varení gulášu, medzi ktorý-
mi nechýbali tradičné druž-
stvá  „Svatovc i - Badinský“, 
TAVALY – team, či hostia 

Slávnosti sv. Huberta pri burčiaku
z kopaníc „MYJAVSKÁ 52“. 
Pripravovali sa chutné súťaž-
né guláše pre návštevníkov, 
ktorí v  tomto roku možno 
rekordne zaplnili námestie. 
Poľovníci v  tomto ročníku 
obohatili program o  krásne 
ukážky výcviku poľovných 
psov. Bol oň neobyčajný zá-
ujem, predovšetkým u mlad-

šej generácie a  malých detí. Nechýbala ani 
ukážka výcviku operených dravcov a očakávaná 
dražba ulovenej a vystavenej zveriny.

Ocenení poľovníci
Tohtoročné podujatie sa nieslo v znamení vzác-
nej návštevy. Hubertove slávnosti navštívila vi-
ceprezidentka Slovenskej poľovníckej komory 
doc. Ing. Soňa Supeková –Chovanová. Na sláv-
nostnom akte bolo ocenených Slovenským po-
ľovníckym zväzom niekoľko dlhoročných obeta-
vých poľovníkov z okresu Pezinok, ale aj z nášho 
mesta Svätý Jur. Spomenieme ich mená: p. Ma-
cháček Róbert, Jurčík Michal, Pajer Marián st., 
JUDr. Ján Gróf, MUDr. Macháčková Katarína 
a Ing. Fiamová Marianna. Obe menované dosta-
li osobitné uznanie Obvodnej poľovníckej ko-
mory Pezinok.
Slávnostné požehnanie vykonal miestny pán fa-
rár Póša. Vinárom požehnal tohtoročnú úrodu 
a poľovníkom poprial dobrú začínajúcu sezónu, 
ktorá by sa mala niesť v  znamení úcty a  lásky 
k  prírode, všetkému živému, v  duchu kresťan-
ských a poľovníckych zvykov a tradícií.
Organizátori podujatia Obvodná poľovnícka ko-
mora Pezinok, svätojurské poľovnícke združenia 
a  spoločnosti touto cestou ďakujú mestu Svätý 
Jur na čele s primátorom Ing. Šimonom Gabu-
rom za pomoc pri organizovaní tohto krásneho 
podujatia, ktoré prekročilo rámec miestneho vý-
znamu a stáva sa celookresným podujatím orga-
nizovaným v pezinskom regióne. 

Ing.Kamil Pajer
foto: Sabo
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Nový školský rok s novou telocvičňou

Slávnostné prestrihávanie pásky (zľava): štátny tajomník ministerstva školstva vedy a výskumu 
Peter Krajňák, generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva školstva Helena Poláková,  
riaditeľ kancelárie ministerstva financií Ján Onda a primátor mesta Šimon Gabura. 

Z novej telocvične nemajú radosť len žiaci počas hodín telesnej výchovy, ale množstvo ďalších 
športových klubov a organizácií, ktoré ju využívajú v poobedňajších hodinách a cez víkendy. 
Vo veľkom štýle môžu trénovať napríklad aj malí ping-pongisti.

Sen sa stal konečne skkutoč-
nosťou! O potrebe novej špor-
tovej haly sa vo Svätom Jure 
hovorilo veľmi dlho. V  po-
sledných mesiacoch sme vide-
li, ako nám rastie pred očami, 
aby sa na začiatku septembra 
mohla slávnostne otvoriť. Ve-
ríme, že svojim návštevníkom 
prinesie veľa pekných športo-
vých momentov.

Rezervácie pre verejnosť 
Nová telocvičňa slúži aj ve-
rejnosti. V pracovných dňoch  
od 17,00 do 22,00 je možné 
prenajať si telocvičňu za 15€/
hod., polovica telocvične 
sa prenajíma za  7,50€/hod. 
V  týchto dňoch sa upred-
nostňuje dlhodobý prenájom 
na  celý školský rok formou 
zmluvy.
Počas víkendov si môžete 
halu prenajať v čase od 14,00 
do 18,00 za 20€/hod.
Rezervačný systém funguje 
cez stránku https://zssvjur.
isportsystem.sk/. Platba je 
možná len cez túto stránku, 
nie je možná hotovostná plat-
ba.

Po  vlaňajšom umiestnení 
v  rebríčku škôl, keď sme sa 
dostali na  3. miesto v  Brati-
slavskom kraji a boli sme vy-
hodnotení ako 13. najlepšia 
škola Slovenska, sme analy-
zovali príčiny tohto úspechu. 
Keď si uvedomíme, že sme 
obyčajná škola z malého mes-
ta, mal tento výsledok pre nás 
skutočne obrovskú cenu.
Pár dní po oficiálnom tvorení 
novej telocvične sme sa do-

zvedeli ďalšiu skvelú správu.
Základná škola Svätý Jur je 
na 2. mieste v Bratislavskom 
kraji a  na  Slovensku je 10. 
najlepšia. Ak sme po  minu-
lom úspechu mohli ešte ho-
voriť o  náhode, tak najnovší 
rebríček škôl potvrdil náš 
vstup medzi elitu škôl Slo-
venska. 
Mnohí sa pýtajú ako sme to 
dokázali. Jednoduchá od-
poveď by bola, že robíme to 

dobre. Také jednoduché to  
ale určite nie je. Je to komplex 
faktorov, ktoré sme v danom 
mieste a čase dokázali vhodne  
skĺbiť. Na prvé miesto určite 
patria učitelia školy, oni majú 
najväčšiu zásluhu na  našich 
výsledkoch. S tým úzko súvisí 
naše požiadavky  na  žiakov. 
Bez toho nie je možné byť 
úspešný. Na  druhom mieste  
je to materiálne vybavenie 
školy. Vďaka tomu, že mesto 
Svätý Jur nám vždy pridelí fi-
nancie, ktoré nám zo zákona 

patria, môžeme mať modernú 
školu. 
Posledné úspechy si veľmi vá-
žime, rebríček je neskutočne 
vyrovnaný a  je nemožné sa 
dlhodobo udržať v  prvej de-
siatke škôl. Na druhej strane, 
čo sme dosiahli nám nikto 
nevezme. Veď byť lepší ako 
školy z veľkých miest je nao-
zaj úspech.
Ďakujem všetkým mojim ko-
legyniam za perfektnú prácu. 

PaedDr.Vladimír Vajcík          
riaditeľ školy

Škola medzi elitou
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Rad by som sa spýtal, čo sa 
stalo s  lipou, ktorá rástla 
pred vstupom do  Pustého 
kostolíka. Už na najstarších 
fotografiách zo začiatku 20. 
storočia je zachytená ako 
mohutný strom, určite teda 
mala viac ako sto rokov.
Lipa pred pustým kostolí-
kom nezvládla nápor vet-
ra a  podobne ako aj ďalšie 
staršie stromy (na  dolnom 
cintoríne a  ceste na  Panón-
sky Háj) „padla“ pri ve-
ternej smršti 10. augusta.  
Mesto v rámci náhradnej vý-
sadby v obvyklých termínoch 
plánuje vysadiť nové stromy 
aj v  lokalite pri pustom kos-
tolíku.

Kedy sa začne robiť ulica 
Pezinské záhumenice?
Na  ulici Pezinské záhumeni-
ce už máme kompletný pro-
jekt pre stavebné povolenie aj 
s inžinieringom. K tomu, aby 
sme začali stavať, nám chýba 
vysporiadať dva pozemky pod 
budúcou cestou. Rokovania 
s majiteľmi sú náročné aj z dô-
vodu neoprávnených a  s  ko-
munikáciou Pezinské záhume-
nice nesúvisiacich požiadaviek 

Vy sa pýtate, primátor odpovedá
Aj v tomto čísle Svätojurských ohlasov uverejňujeme otázky, ktoré 
ste poslali primátorovi mesta. Pripomíname, že pýtať sa môžete 
kedykoľvek mailom na otazky@svatyjur.sk, alebo osobne na po-
dateľni mestského úradu.

majiteľov, ktoré mesto ne-
môže akceptovať. Aj napriek 
tomu verím, že ulica Pezinské 
záhumenice bude v tomto vo-
lebnom období postavená.

Čo bude mesto robiť so že-
lezničnou stanicou? Vyzerá 
to tam hrozne...
Mesto bolo úspešné v žiadosti 
o nenávratný finančný príspe-
vok z fondov Európskej únie 
a  postaví „Prestupný termi-
nál“ v časti na pozemku pred 

stanicou. Celkovo mesto zís-
kalo 657 145,40 eur. V rámci 
projektu bude okrem iného 
na stanicu umiestnený aj ka-
merový systém s  ôsmimi ka-
merami. Budova stanice, ako 
stará, tak aj nová je v majetku 
Železníc Slovenskej republi-
ky (ŽSR). Mesto pravidelne 
žiada o čistenie týchto objek-

tov a  aj vymaľovanie budovy 
novej stanice. Momentálne 
máme prísľub, že v rámci bu-
dovania spomínaného termi-
nálu (plánujeme začať na  jar 
roku 2018) ŽSR kompletne 
opraví tento objekt.

Hovorí sa, že mesto nemá 
na  cintorínoch hrobové 
miesta. Čo je na  tom prav-
dy?
Situácia s  voľnými hrobový-
mi miestami v  našom mes-
te je ozaj kritická. Aj preto 
mesto pristúpi k  nepopulár-
nemu opatreniu a  po  upo-
zorneniach začne odstraňovať 

hroby, ktoré sú neudržiavané 
a nie je za ne platený nájom 
za hrobové miesto. Mesto tiež 
navrhne poslancom Mestské-
ho zastupiteľstva opravu be-
tónového múru od Krajinskej 
cesty, kde by mala podľa pro-
jektu vzniknúť nová urnová 
stena.

Pezinské záhumenice čakajú na opravu. Chýba však vysporiadanie dvoch pozemkov pod budúcou cestou. 

Mesto Svätý Jur v  spolupráci 
so spoločnosťou Pro Partners 
holding vybavilo kompletnou 
športovou výbavou naše žiac-
ke a  ženské futbalové druž-
stvo. Hráčky si ju prevzali 
11. septembra na  Mestskom 
úrade od  primátora mesta 
Ing. Šimona Gaburu.
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Čo sme urobili, čo robíme
V spolupráci s BSK sme vyasfaltovali časť cyklotrasy - podjazd 
pod cestou na Bratislavu. Celý úsek cyklotrasy od Vajnor až 
po Raču tak má rovný asfaltový povrch. 

V týchto dňoch asfaltujeme aj časť „pri slepičkárni“. Od are-
álu družstva až po kaplnku vznikne nový asfaltový povrch. 

Na námestí prebieha rekonštrukcia fontány a okolitých plôch. 
Stavebné úpravy budú trvať minimálne do  18. novembra.
Rekonštrukcia si vyžiada aj možné dopravné obmedzenia 
na Prostrednej ulici. Touto cestou Vás počas výstavby žiadame 
o pochopenie a strpenie danej situácie. Súčasne vás žiadame, 
aby ste sa v záujme vlastnej bezpečnosti (hlavne deti) nepohy-
bovali po stavenisku.

Do 20. októbra budú tiež prebiehať stavebné práce v parku, 
na okolitých chodníkoch a komunikácii Dukelská. Súčasťou 
prác bude úprava chodníkov, vytváranie parkovacích miest 
a rekonštrukcia povrchu komunikácie. Počas realizácie staveb-
ných prác vás žiadame o pochopenie a strpenie danej situácie. 
Súčasne Vás žiadame, aby ste sa v  záujme vašej bezpečnosti 
nepohybovali po stavenisku.

Na Bratislavskej ulici sme vytvorili nové 
parkovacie miesta.

V centre mesta sme zrekonštruovali dve 
historické fasády.

V Scheidlinovej záhrade pribudla nová 
preliezka. 

Na  dolnom konci Bernolákovej ulice 
sme urobili nový chodník.

Za nákupným strediskom sme vytvorili 
nové stojisko pre odpadové nádoby.

Pri železničnej stanici sme osadili novú 
mapku mesta. 
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Vážení občania, neznečisťujte prosím verejné priestranstvá. Vo 
Svätom Jure je veľa možností na legálne uloženie odpadu. Keď 
neviete ako naložiť s odpadom, poradíme Vám na Mestskom 
úrade (02/49202306, msu@svatyjur.sk). Ukladanie odpadu 
na iné miesta, ako je určené, je protizákonné. Ak ste svedkom 
takéhoto protizákonného konania, ohláste ho mestskej polícii 
na čísle 0918 159 159.

V meste pribudnú nové smetné nádoby

Červený kontajner na KOVY 
Zbiera sa: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové sú-
čiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, 
oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, 
konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zba-
vené obsahu, plechovky z nápojov. 
Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farba-
mi a rôznymi chemickými látkami, či olejmi.
Najbližší vývoz kontajnerov na  kovy je 30. novembra 
2017.

Modrý kontajner na PAPIER
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky 
papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kar-
tón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, 
pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod. 
UPOZORNENIE: do kontajnera vkladať krabice rozlože-
né alebo roztrhané !!! 
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované 
materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly - krabice od mlieka 
a nápojov), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, 
silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, celo-
fán, lepiaca páska a pod.

Žltý kontajner na PLASTY
Zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šam-
pónov, aviváže, tekutých mydiel, číre a farebné fólie, fľaše 
od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, 
fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov, umyté tégliky 
od  jogurtov a  rôzne plastové nádobky, hračky, poháriky 
z  automatov a  iné plastové nádobky. UPOZORNENIE: 
plastové obaly odovzdať vyprázdnené , fľaše stlačené !!! 
Nezbiera sa: polystyrén, obaly znečistené chemikáliami 
a olejmi, viacvrstvové obaly, podlahové krytiny, linoleum, 
guma, molitan, kabelky, plastový nábytok a pod.

Zelený kontajner na SKLO
Zbiera sa: biele aj farebné fľaše, poháre, obaly a predmety 
zo skla, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových 
uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 
UPOZORNENIE: fľaše odovzdať vyprázdnené !!! 
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, 
zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmo-
ty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne 
znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), lepené 
sklo, autosklo a pod.

Mesto Svätý Jur rozmiestni 
v priebehu septembra vo Svä-
tom Jure 36 nových nádob 
na  separovaný odpad. Ku 
kontajnerom na plasty a sklo 
pribudnú modré kontajne-
ry na  zber papiera a  červené 

kontajnery na zber kovov.
Mesto získalo kontajnery 
na  základe rokovaní so spo-
ločnosťou NATUR PACK, 
ktorá vo Svätom Jure finan-
cuje triedený zber odpadov.

Vrecový zber papiera a plastov z rodinných domov

Pre obyvateľov z  rodinných 
domov je zavedený systém 
zberu papiera a plastov pros-
tredníctvom plastových vriec. 
Vrecia poskytuje vývozca – 
spoločnosť Marius Pedersen, 
vždy na  výmenu. Vrecia sú 
k  dispozícii aj na  mestskom 
úrade v  kancelárii prvého 
kontaktu a na Referáte život-
ného prostredia a  odpadové-
ho hospodárstva. 
Spoločnosť Marius Pedersen 
žiada občanov v  rodinných 
domoch, ktorí umiestňujú 
triedený odpad do  svojich 
vlastných nádob, aby v  deň 

vývozu separátov vyložili 
pred svoje odberné miesto len 
vrece – nie nádobu. Separáty 
uložené v nádobe nebudú ob-
čanom spred rodinných do-
mov odobraté. 
Dôvodom je nedostatoč-
ná kvalita nádob, ktoré si 
občania zakúpili. Spoloč-
nosť Marius Pedersen nie je 
zodpovedná za  škody, kto-
ré   vzniknú  pri manipulácii  
s  takýmito zakúpenými ná-
dobami (prasknuté, pretlače-
né, odtrhnuté veko, koliesko, 
atď.)

Kompostéry

Obyvatelia rodinných domov 
majú povinnosť kompostovať 
biologicky rozložiteľný od-
pad zo záhrad. Takýto odpad 
môžu bezplatne odovzdať 
na zbernom dvore, alebo ulo-
žiť do vlastného kompostova-
cieho zásobníka. V prvej po-
lovici roka 2017 robilo mesto 
prieskum záujmu o kompos-
tovacie zásobníky, na  zákla-
de čoho naplánovalo nákup 

kompostérov na jeseň  2017.
Mesto dostalo možnosť 
uchádzať sa o  štátnu dotáciu 
na nákup kompostérov, ktorú 
samozrejme využilo. Kom-
postovacie nádoby na  bio-
logicky rozložiteľný odpad 
budú preto obyvateľom ro-
dinných domov poskytnuté 
s  malým oneskorením a  to 
začiatkom roka 2018. 

Odpad nepatrí na verejné priestranstvá!
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Opäť nás srdečne privítal 
„sindaco“ Giancarlo Taglia-
ferri a porozprával nám, čo sa 
za rok v San Giorgio zmenilo, 
čo sa im podarilo vybudovať 
a aký je náš program. Po obe-
de sme šli na prehliadku vín-
nej pivnice Cantine Romag-
noli Villo, kde sa vyrábajú 
najlepšie vína v  Piacenza. 
Motto tejto pivnice je: „Ta-
jomstvo vína je uložené vo vi-
nici.“ Počas prehliadky nám 
ukázali vinice, dozvedeli sme 
sa, aký je ich postup pri výro-
be vína, navštívili sme pivnice 
a mohli porovnať prostredie, 
kde sa víno vyrába, s  našimi 
pivnicami. Prekvapením pre 
nás  bolo, že nepijú burčiak, 
čiže tento mok tam určite 
neochutnáte. Po  prehliadke 
nasledovala ochutnávka vín. 
Večer sme už tradične boli 
pozvaní do centra na posede-
nie pri hubových špecialitách. 

Návšteva mestečka San Giorgio opäť po roku

Sobotňajší program sa začal 
slávnostnou omšou v  zák-
ladnej škole pri príležitosti 
otvorenia nového školského 

ihriska. Nedá mi nespome-
núť, že čo sa týka vybavenia 
školy, telocvične a  školského 

ihriska, sme na tom neporov-
nateľne lepšie. Ale na druhej 
strane, tiež sme niekde začí-
nali. Po  skončení slávnosti 
sme sa stretli s  Contessou 
Paola Premoli Silva Gazzo-
la di Settima a M. Fraňo jej 
odovzdal unikátny darček. 

Večerné posedenie v  centre 
San Giorgio sme spestrili 
špecialitami z  kuchyne šéf-

kuchára M. Fraňa v  podobe 
výborných a  tentokrát už aj 
Talianmi obľúbených domá-
cich štrúdlí. V  nedeľu sme 
sa zúčastnili slávnostného 
ceremoniálu na námestí, kde 
sa zišli primátori okolitých 
obcí. Giancarlo Tagliaferri 

predniesol slávnostnú 
reč a  oficiálne otvo-
ril Hubové slávnosti. 
Náš primátor Šimon 
Gabura poprial Gian-
carlovi veľa úspechov 
v  ďalšom zveľaďovaní 
mestečka San Giorgio 
a  poďakoval za  mož-
nosť, že sme sa opäť 
mohli takto stretnúť 
a  vymeniť si cenné 
skúsenosti. Taktiež by 
som sa touto cestou 
chcela poďakovať Ma-
rike Šebestovej za  jej 
starostlivosť a  ochotu, 
s ktorou sa nám venu-
je počas nášho pobytu 

v Taliansku.
Monika Číková

Tradične, ako už po niekoľko rokov, aj tento rok sme pri príleži-
tosti Hubových slávností v dňoch 15. – 17. septembra navštívili 
naše partnerské mestečko San Giorgio v Taliansku.

V  stredu 27. septembra 
2017 zorganizovala  AINova 
vo Svätom Jure konferen-
ciu „Agenda 2030 - Čo to 
znamená pre mestá a  obce?“ 
Dokument Agenda 2030 bol 
prijatý v  roku 2015 na pôde 
OSN a  obsahuje 17 cieľov 
udržateľného rozvoja. Jeho 
cieľom je spojiť krajiny v zá-
ujme riešenia najpálčivejších 
problémov planéty do  roku 
2030. Jedným z  nich sú ne-
gatívne dopady klimatickej 
zmeny. Na  konferencii sa 
zúčastnilo veľmi zaujímavé 
spektrum účastníkov (zástup-
covia samospráv z  malokar-
patského regiónu, ochranári 

prírody, učitelia, predstavite-
lia štátnej správy,  mimovlád-
nych organizácií, experti)  aj 
rečníkov. Ich záujem o  dané 
témy a motiváciu niečo uro-
biť, bolo cítiť na  atmosfére 
počas diskusie, či prestávok 
v priestoroch Infocentra. Sa-
mosprávy v spolupráci s oby-
vateľstvom, miestnymi in-
štitúciami a  mimovládnymi 
organizáciami môžu urobiť 
také opatrenia priamo v obci/
meste, ktoré znížia zraniteľ-
nosť územia a  prispejú ku 
kvalitnému životu miestnych 
obyvateľov. Konferencia aj 
sprievodné aktivity boli fi-
nančne podporené z  európ-

skeho projektu LADDER. 
Všetky prezentácie boli veľmi 
zaujímavé a mali spoločného 
menovateľa - informovanosť. 
Príspevkom AINovy k tomu-
to trendu bola aj prezentácia 
vzdelávacej platformy o udr-
žateľnom rozvoji pre učite-

ľov a  študentov základných 
a  stredných škôl na  www.ai-
nova-moodle.sk. Viac infor-
mácií o  programe a  príspev-
koch nájdete na www.ainova.
sk/sk/ladder . 
 

Z. Štefániková/AINova

Konferencia v priestoroch Infocentra
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Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
V  nedeľu 13. augusta sa 
uskutočnila tradičná púť ku 
Kaplnke nanebovzatia Panny 
Márie, teda k  Pustému kos-
tolíku. Na  svätej omši, kto-
rú celebroval redemptorista 
P. Rastislav Dluhý sa zúčast-
nili veriaci najmä zo Svätého 
Jura, Grinavy, Rače a Vajnor, 
no i z ďalších okolitých obcí. 
Po  bohoslužbe bolo pre prí-
tomných pripravené malé ob-
čerstvenie. Deň pred proce-
siou mali Jurania pri kaplnke 
pobožnosť Krížovej cesty pri 
novovybudovaných zastave-
niach. 

História siaha 
do dávnej minulosti

Okolo Pustého kostolíka 
chodieva väčšina z nás takmer 
denno-denne. Berieme ho 
ako samozrejmosť. Čo však 
vieme o vzniku a histórii tejto 
stavby, ležiacej ďalej od mes-
tečka? Vedeli ste napríklad, že 
pôvodne bola zasvätená úplne 
inému svätcovi? V roku 2015 
vydal farský úrad o  kaplnke 
zaujímavú brožúru, v  ktorej 
nájdete mnoho zaujímavých 
skutočností. Jej autorom je 
Rastislav Luz a  zakúpiť si ju 
môžete vo far-
skom kostole ale-
bo na fare. 
S  dovolením au-
tora vyberáme 
z  knižky niektoré 
pasáže: 
„Najstarší do-
klad o  existencii 
kaplnky nachádza-
me v  roku 1548 
v  súpise sťažnos-
tí Svätojuranov 
na svojho zemepá-
na, grófa Gašpara 
zo Šörédu. Text 
okrem iného ho-
vorí, že „za  mes-
tečkom Svätý Jur 

je jeden opustený kostol, ku 
ktorému na  sviatok sväté-
ho Imricha vojvodu a v  čase 
prosieb procesie prichádzali 
a  navštevovať ho mešťania 
boli zvyknutí, čo teraz robiť 
zanedbávajú.“ Veľmi dôležitá 
je tu najmä zmienka o niek-
dajších púťach, ktoré zrejme 
zanikli po príchode reformá-
cie do tohto regiónu. Osobit-
né uvedenie procesie konanej 
na sviatok sv. Imricha, čiže 5. 
novembra, môže poukazovať 
na  pôvodné, ešte stredoveké 
zasvätenie kaplnky.“ 

* * *
„K zaujímavej udalosti došlo 
v  roku 1715, keď sa 9. sep-
tembra objavil vo Svätom 
Jure fráter Henrich Kilhau-
sem z  Vestfálska, narodený 

v  roku 1672. Preukázal sa 
listinou ostrihomského ar-
cibiskupa Kris-
tiána Augusta 
kardinála Saské-
ho, ktorou mu 
bolo dovolené žiť 
ako pustovníko-
vi na  akomkoľ-
vek odlúčenom 
mieste pod tou 
podmienkou, že 
sa vo všetkom 
podriadi miest-
nemu farárovi. 
(…) Fráter Hen-
rich si za  miesto 
svojho usadenia 
vybral práve svä-
tojurskú kapln-
ku, kde sa ubyto-
val a  žil príkrym 

pustovníckym životom. 
Takmer každodenne odtiaľ 
chodieval do kostola, živil sa 
žobraním chleba a  strukovi-
nami, ktoré si sám vypestoval 
v záhradke. Kaplnku vyzdobil 
zvonka i zvnútra, vystaval ol-
táre a chór (emporu). Postavil 
tiež izbičku pre seba, vežičku, 
malú zvonicu, nejaké kríže 
a okolo kaplnky vysadil ľalie. 
V kaplnke žil 4 roky, až kým 
od prísneho života a ustavič-
ných chorôb nedostal akúsii 
prudkú chorobu žalúdka.“

“ Každý deň prejdú po  ceste okolo 
starobylého Pustého kostolíka tisíce 
áut, tisíce pútnikov hľadajúcich svoje 
pozemské šťastie. Prechádzajú okolo 
miesta, ktoré svojím vytrvalým stá-
ročným postojom chce upriamiť našu 
pozornosť na hodnoty nie dočasné, ale 
večné, na poklad živej viery, ktorá jedi-
ná dáva obsah nášmu hľadaniu a zmysel 
nášmu životu. Je tichým svedkom prí-
tomnosti živého Boha, ktorý chce byť 
spolupútnikom na  ceste nášho života. 
Svojou vežičkou nám akoby prstom 
ukazuje na cieľ nášho putovania.

svätojurský farár Pavol Póša 
v predslove knižky Pustý kostolík

Procesia prichádza k Pustému kostolíku počas tohtoročnej púte.
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Získané dotácie mestom Svätý Jur
V  roku 2017 sa zatiaľ nášmu mestu podarilo získať tieto dotácie

Nenávratný finančný prostriedok z Európskej únie

Kód žiadosti o NFP: NFP30 2010 G294
Názov projektu: Prestupný dopravný terminál Svätý Jur
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Prioritná os: 1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2.1. – Zvyšovanie atraktivity a konkurencie-
schopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška nenávratného finančného príspevku:
657 145,40  eur

Celkové oprávnené výdavky projektu:
691 732,00 eur

Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry verej-
nej osobnej dopravy integráciou dopravných systémov pros-
tredníctvom vybudovania prestupného dopravného terminá-
lu, ktorý prispeje k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, 
regionálnej mobilite a prístupu k hlavným službám pre oby-
vateľov mesta a spádových obcí. 
Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných ak-
tivít:
a) Zriadenie prestupného dopravného terminálu
b) Vytvorenie parkoviska

V rámci aktivity 1 sa vytvorí prestupný uzol vrátane dobrých 
podmienok pre cyklistickú dopravu. Celé realizované úze-
mie bude bezbariérové s  bezbariérovými prístupmi. Chod-
níky budú vybavené signálnym a  varovným pásom pre po-
hyb nevidiacich a slabozrakých. Pre zvýšenie komfortu budú 
v predstaničnom priestor realizované prístrešky autobusových 
zastávok a  osadený drobný mobiliár. Skvalitnia a dobudujú 
sa spevnené plochy (cesty a chodníky). Na záver sa zrealizujú 
sadové úpravy, rekultivuje sa zeleň, vysadia vzrastlé stromy. 
Celý areál bude osvetlený.
V rámci aktivity 2 bude vybudovaných 58 parkovacích miest, 
2 parkovacie miesta pre autobusy, zázemie pre cyklistov vo 
forme prestrešených cyklostojanov, ktoré budú umiestnené 
v tesnej blízkosti železničného nástupištia.

20.000,- € z Ministerstva vnútra SR na projekt 
„Bezpečnosť v meste Svätý Jur a ochrana detí na CSS

Mesto takto zakúpilo celkom 8 nových kamier, ktoré umiest-
nilo na  svetelné križovatky. Projekt bol finančne podporený 
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

4 000 eur z BSK na projekt 
„Svätý Jur na starých pohľadniciach a fotografiách“

Mesto vďaka tejto dotácii vydalo knihu s rovnomenným ná-
zvom. Jej zostaviteľom bol Miloš Nosál. Náklad je v  počte 
2000 ks. Kniha bola slávnostné uvedená do života na festivale 
Umenie a víno 23. júna 2017. Zaobstarať si ju môžete v Kan-
celárii prvého kontaktu mestského úradu, prípadne v Mest-
skej knižnici.

6 000 eur z BSK na projekt
„Svätojurské hody, festival umenia“  

Mesto Svätý Jur každoročne uskutočňuje pri príležitosti pat-
róna mesta Svätého Juraja festival Svätojurské hody. Tento 
ročník sa uskutočnil v dňoch 21. -. 23. 4. /2017 a to aj vďaka 
finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja.
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Už deviaty ročník 
akcie Deň vo vino-
hradoch sa usku-
točnil v druhú sep-
tembrovú sobotu. 
Ide o udalosť, kedy 
miestni vinári po-
núkajú svoje víno 
a  rôzne pochutiny 
priamo vo svojich 
vinohradoch. Ak-
cia zahŕňa doved-
na vyše 50 vinárov 
od  Bratislavy až 
po Budmerice.
Za  Svätý Jur sa zú-
častnilo jedenásť 
vinárov, čo je mi-
mochodom po Modre druhý 
najvyšší počet, čím sme pred-
behli aj Pezinok a Bratislavu. 
Naši vinári boli rozdelení 
do dvoch oblastí - Hofwein- 
gartenu hneď za  mestskými 

hradbami, kde sa pestuje 
iba Rizling Rýnsky, a  hon 

Krivé okolo 
sochy svätého 
Urbana, ďalej 
od  mesta sme-
rom na  Pezi-
nok. 

Na  počasie sa nemohol sťa-
žovať nikto, pretože šlo o je-

den z  posledných 
skutočne teplých 
letných dní. To sa 
pozitívne odrazilo aj 
na účasti, ktorá bola 
podľa zúčastnených 
vinárov vyššia než 
minulý rok, kedy 
bolo počasie dokon-
ca ešte o  niečo kraj-
šie. Návštevníci tak 
mohli ochutnať vína 
najlokálnejšie ako sa 
dá, teda priamo vo 
vinohradoch, z  kto-
rých vzišli. Okrem 
toho sa samozrej-
me nezabudlo ani 

na dobré občerstvenie a kul-
túru - priamo na  kopcoch 
zahrali Mišo Varga a  stálica 
Karpatské horké.

pf

Deň vo vinohradoch

Jesenný zber odpadov
Zber dreveného 

objemného odpadu
V  rámci jesenného upra-
tovania sa organizuje zber 
dreveného objemného od-
padu (nie stromy a  vinič). 
Drevo a  drevený nábytok 
musia byť čisté, bez tapa-
círov, bez skla, bez plastov, 
atď. a musí byť odovzdané 
jednou domácnosťou ma-
ximálne v  množstve 1 m3. 
Zber dreveného objemné-
ho odpadu sa bude konať 
nasledovne:
Utorok 24.10.2017:  Hra-
dištná, Podhradie, Pri peci, 
Mariánska cesta, Horné 
predmestie, Gaštanová, 
Hanzlíčková, Družstevná, 
Letohradská, Dr.Kautza 
Bratislavská, Felcánova, 
Sasinkova, Hergottova, 

Nebezpečný odpad
Zber nebezpečného odpadu 
sa bude konať 14. októbra 
v  čase od  8.00 do  12.00 
na  dvore mestského úradu 
(vjazd z  Bratislavskej ulice). 
Elektrické zariadenia môžete 
vyložiť v  tento deň aj pred 
svoj dom, najneskôr však 
do 8.00. 

Zber železa
Zber železného šrotu sa bude 
konať dňa 26. októbra 2017.
Odpad zo železa treba uložiť 
v  príslušný deň najneskôr 
do 9.00 pred svoj dom / oby-
vatelia bytových domov ku 
stojisku kontajnerov.

Mikovíniho, Prostredná, 
Pezinská, Krajinská ces-
ta, Zuby, Žabky, P.O.
Hviezdoslava, M. Kukučí-
na, F. Kráľa, Bernolákova, 
Kúpeľné.
Streda 25.10.2017:   Háj-
niky, Cibická cesta, Parti-
zánska, Dukelská, Miero-
vá, A.Dubčeka, Kollárova, 
Kozmonautov, Staničná, 
Športová, SNP, Šúrska, 
Štúrova, 1.mája, Pri šta-
dióne, Nová Pezinská, 
Pannónska, Muškátová, 
Tramínová, Silvánska, Ru-
landská, Veltlínska. 
Odpad z dreva treba uložiť 
v príslušný deň  najneskôr 
do  8.00 pred svoj dom / 
obyvatelia bytových do-
mov ku stojisku kontajne-
rov.

Zmesový objemný odpad
Kontajnery na zber zmesové-
ho objemného odpadu (nie 
nebezpečný a drevený odpad) 
budú v  meste rozmiestnené 
nasledovne: 
10.10. na  ulicu Hradištná - 
bývalá otáčka autobusov;
11.10. pri Scheidlinovej zá-
hrade;
12.10. na  ulici Hergottova - 
na mieste bývalej knižnice
17. 10. na ulici Bernolákova - 
pod schodmi
18. 10. pri cvičnom futbalo-
vom ihrisku - križovatka ulíc 
SNP a Kozmonautov;
19. 10. v  lokalite Kačačnice 
na  ulici Pannónska - na  veľ-
kom parkovisku
Kontajnery budú do  tých-
to lokalít pristavené vždy 
po 14:00 hod.

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC 2017

Otvorené pivnice MVC sa tento rok 
uskutočnia 17. a 18. novembra. Lístky 
sú už v predaji, kúpiť si ich môžete na 
stránke www.mvc.sk.

Viac informácií o jesennom 
zbere nájdete na interneto-
vej stránke mesta. 
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Jubilanti nášho mesta

Pani Mária Pažitná oslávila 90 rokov. Pani Anna Myslovičová oslávila 94 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!

Pani Margita Herdová oslávila 95 rokov. Pán Gustáv Vašík  oslávil 96 rokov.

Posedenie v prírode
Hoc bývame na vidieku, kde 
nás netrápia rôzne exhaláty 
z  fabrických komínov, každý 
z  obyvateľov nášho mesteč-
ka veľmi rád zájde do našich 
krásnych lesov. Na zber húb, 
lesných plodov alebo len tak, 
pre potešenie.
Klub dôchodcov pri mest-
skom úrade Svätý Jur pripra-
vil pre svojich členov posede-
nie v  prírode – Jozefkovom 
údolí na  29.augusta 2017.  
Pripravené bolo občerstvenie 
– klobásy, slanina, kuracie 
párky a  špekáčky na  opeka-
nie a samozrejme aj dve deci 
dobrého svätojurského vínka. 

Slniečko hrialo a v  tieni prí-
streškov sa príjemne sedelo, 
jedlo a  „klebetilo“. K  dobrej  
nálade hrala aj  harmonika 
a  spev dôchodcov sa ozýval 
celým Jozefkovým údolím.
     

O  dobrej nálade svedčia 
na  záver posedenia aj slová 
jednej dôchodkyne „Všetké-
ho veľa škodí ale takéto po-
sedenie v  prírode je liekom 
pre dušu a  aj telo  každé-
ho dôchodcu“, alebo iného 
účastníka „kedy si to zopaku-

jeme?“
     Posedenia v  prírode sa 
nečakane zúčastnilo štyrid-
saťšesť dôchodcov, z  ktorých 
najstaršou bola osemdesiat-
štyri ročná p.  Milka Holá. 
Takmer všetci účastníci po-
sedenia cestu do Jozefkového 
údolia a  späť prešli na  vlast-
ných a  myslím, že to vôbec 
neľutovali.

Na záver by som chcel poďa-
kovať pani Evičke Pecharovej 
za ústretovosť pri organizova-
ní tohto podujatia klubu dô-
chodcov.

Za samosprávu KD 
pri MsÚ Svätý Jur 
Ing. Dušan Hupka
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Rodinné centrum JURKO 
vzniklo v  našom mestečku 
začiatkom tohto roka ako 
občianska iniciatíva. Naším 
cieľom je združovať rodiny 
– oteckov, mamičky a  deti -  
so snahou  zlepšovať a  meniť 
naše okolie.
Od začiatku tohto roku sme 
usporiadali viaceré jednorazo-
vé akcie – karneval, Elsa party 
nielen pre dievčatá, zábavné 
popoludnie v krásnej Scheid-
linovej záhrade. I  naďalej 
chceme pokračovať v  jed-
norazových akciách, avšak  
radi by sme rodinky z nášho 
mestečka pozvali aj na  pra-
videlné akcie, ako napr. En-
glish Mummies Club –  pre 
mamičky (aj oteckov)  v do-
obedňajších hodinách, kde sa 
môžu zlepšovať v  angličtine, 
Família – nedeľné športova-
nie v novej telocvični pre ro-

diny, MAMIklub – program 
pre deti v  sprievode rodičov, 
ktorý obsahuje cvičenie, di-
vadielko, biblický príbeh 
a  výrobu. V  mesiacoch ok-
tóber a  november sa môžete 
tešiť na  zábavné popoludnia 
so stavebnicami nielen pre 
veľkých. 
Pre bližšie informácie o  na-
šich akciách sledujte náš fa-
cebookový profil Rodinné 
centrum JURKO. 
Vďaka nadácii REVIA sa 
nám tento rok podarilo zakú-
piť preliezkovú dráhu, ktorá 
bude pre vaše deti k dispozí-
cii na  všetkých indoorových 
akciách. 
Projekt „Atlas dráha so šmý-
kačkou“ bol uskutočnený 
vďaka finančnej podpore RE-
VIE – Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie.

Rodinné centrum JURKO

Mozaikové leto bolo naozaj 
pestré. Opäť sa nám podarilo 
zorganizovať (podobne ako 
minulý rok) tri letné tábory: 
detský, tínedžerský a  denný 
tu vo Svätom Jure. Spolu 85 
účastníkov si to parádne uži-
lo. Či už to boli krásy Vyso-
kých Tatier, veselé hry a náv-
števa zvieracej farmy s deťmi 
alebo objavovanie nových 
miest v  našom mestečku, 
každý si našiel to svoje. A ne-
smieme zabudnúť na  nové 
kamarátstva, z ktorých mno-
hé pretrvávajú aj po  letných 
prázdninách. Spokojnosť detí 
a  následne ich rodičov bola 
zjavná.

Prázdninami nekončíme
Nuž, ale čo po lete? V rámci 
septembrového reštartu pra-
videlných aktivít sme zača-
li stretká s  názvom KEMP 
(Klub Elitných Miestnych 
Pubertiakov) – pre 
všetkých správnych 
tínedžerov od  10 
do  14 rokov. Pre 
tých starších (od 15 
do  18 rokov) sme 
reštartovali stretká 
s  názvom „Hyd-
rant“. Obe tieto 
aktivity bývajú 
každý druhý pia-
tok na  Prostrednej 
47A. Pre tínedžerov 
sme taktiež reštar-
tovali (po  ročnej 
pauze kvôli rekon-
štrukcii telocvične) 
aktivitu „eSko“, čo 

Po lete a čo ďalej?
znamená SuperŠportovanie. 
Každý utorok od 17:00 hod. 
sa na  hodinku stretávame 
v  novej skvelej svätojurskej 
telocvični a športujeme, čo sa 
dohodneme.

Snívanie o cestovaní
Ale aby sme nezabudli na deti, 
pre nich budeme pokračo-
vať v  akčných nocovačkách. 
Po  minuloročnej úspešnej 
sérii o  svätojurských veliká-
noch (teda ľuďoch, ktorí žili 
a  tvorili v  našom mestečku, 
napr. Michal Dočolomanský, 
František Hečko, atď.) sme 
sa rozhodli pre cestovateľskú 
tému: Prstom po mape. A tak 
vždy jeden piatok v mesiaci sa 
budeme stretávať, rozprávať, 
cestovať a snívať (o cestovaní, 
ale aj naozaj, keďže ide o pre-
spávačku :)).
Všetky naše aktivity sa dejú 
cez dobrovoľnícku prácu. 
V  novom školskom roku 
máme tím takmer 20 vedú-
cich a  mini-vedúcich, ktorí 
pripravujú jednotlivé stretnu-
tia. Veľa sme už toho spolu 
zažili, ale ešte viac je toho 
pred nami. Tak hurá do ob-
javovania!

-mzk-
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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

Aj tento rok sa konal denný 
detský kresťanský tábor, kto-
rého za  zúčastnilo 107 detí 
a  30 animátorov. V  pora-
dí už 11. ročník trval 5 dní 
a  jeho témou bol tentoraz 
"Exodus". Inšpirovaný bol 
rovnomennou knihou Bib-
lie, v ktorej sa opisuje príbeh 
vyvedenia Izraelitov Mojži-
šom spod egyptskej nadvlády. 

Deti v  ôsmich skupinkách 
zvládali rôzne stanovištia, pl-
nili úlohy, pomocou indícií 
našli skryté miesta vo Svätom 
Jure, naučili sa mnoho nové-
ho a  dostali sa do  Zasľúbe-
nej Zeme. Aj týmto by sme 
sa chceli poďakovať všetkým 
animátorom,pánovi farárovi,  
rodičom, ktorí sa zapojili či 
už do  varenia alebo pečenia 

a  tiež všetkým ďalším, ktorý 
sa pričinili o  hladký priebeh 

Kresťanský tábor so stovkou detí 

celého tábora.
ad, foto: Filip Cepka


