
Svätojurské
ohlasy

Občasník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2015, ročník XV., nepredajnéŠtvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2018, ročník XVIII., nepredajné

Mesto Svätý Jur oznamuje, že zápis detí do materských škôl 
zriadených mestom (Pezinská, Bratislavská, Felcánova, Velt-
línska)  na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 3. mája 2018 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. v priestoroch 
Vinohradníckeho domu - Dr. Kautza 11.
Rodič so sebou prinesie riadne vyplnenú Žiadosť o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy. Žia-
dosť nájdete v MŠ, aj na internetovej stránke mesta.

Riaditeľstvo ZŠ vo Svätom Jure  oznamuje, že  11. a 12.  aprí-
la  2018 v čase od 14.00 do 17.00 hod. sa v budove ZŠ usku-
toční zápis žiakov do 1. ročníka.                                                                
Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli svoj občiansky preu-
kaz a kópiu rodného listu dieťaťa. Pri zápise je možnosť za-
kúpenia školských potrieb, ktoré bude dieťa v 1. roč. potre-
bovať ( cca 30 €). Rodičia, ktorí požiadajú o odklad školskej 
dochádzky musia priniesť odporúčanie od detskej lekárky.

Zápis do materských škôl Zápis do 1. ročníka ZŠ

STRETNUTIE  
S PRIMÁTOROM

Všetkých občanov mesta pozývam na  spoločné 
stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 4. apríla od 17.00 
do 19.00 v  zasadačke Mestského úradu. Na  tomto 
stretnutí sa môžete opýtať na  všetko, čo vás trápi,  
môžete predniesť svoje podnety, námety, či pripo-
mienky.

Šimon Gabura

V zasadačke mestského 
úradu sa konalo neobvyklé 
mestské zastupiteľstvo. Ve-
denie mesta už tradične pri-
vítalo žiakov základnej školy, 
ktorým prezentovalo históriu 
mesta, fungovanie samosprá-
vy a rozdelenie kompetencií 
v meste (primátor, poslanci, 
prednosta a mestský úrad). 
Deti si zároveň vyskúšali, 
ako funguje zasadnutie za-
stupiteľstva. Na chvíľu sa sta-
li poslancami a odhlasovali si 
(pre nich) dôležité rozhod-
nutia. Napríklad, školskú je-

Marec - mesiac knihyKeď hlasujú školáci
dáleň by najradšej vymenili 
za Mc-Donalds, rozšírili by 
krúžky o šermovanie, kara-
te, lukostreľbu, či počítače.  
V rámci zlepšenia vyučova-
nia žiadali ako nové vyučo-
vacie pomôcky učebnice pre 
každého. Zároveň si schvá-
lili vyučovanie len dva dni  
v týždni. Chcú vybudovať 
plaváreň a zimný štadión.
Podaktoré deti by chceli  
v školskej družine aj spávať. 
Chápeme to tak, že sa tam 
dobre cítia, čo nás nesmierne 
teší.

Pri príležitosti mesiaca knihy bol primátor Šimon Gabura 
tradične čítať žiakom druhého ročníka základnej školy. 
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Vy sa pýtate, primátor odpovedá
Aj v tomto čísle publikujeme vaše otázky na primátora. Pripomí-
name, že pýtať sa môžete kedykoľvek mailom na otazky@svaty-
jur.sk alebo osobne na podateľni mestského úradu.

Prečo som nedo-
stala žltý mech  
na plasty?

Celý systém zberu 
odpadov sa prija-
tím nového zákona  
o odpadoch výraz-
ne zmenil. Občania 
po novom platia 
iba za komunálny 
a drobný stavebný 
odpad. Za separá-
ty teda – papier, 
plasty, sklo atď. sú 
zodpovedné a jeho 
zber zabezpeču-
jú „Organizácie zodpoved-
nosti výrobcov“ (OZV). Pre 
naše mesto je to spoločnosť 
Natur Pack. Tá v spoluprá-
ci s vývozcom odpadu, čo je 
v našom meste Marius Pe-
dersen, zabezpečuje okrem 
iného aj konkrétne zber  
a následne rozdávanie žltých 
mechov. Keďže vnikla situá-
cia, že niektoré domácnosti 
nedostali mechy na plasty, 
okamžite sme kontaktovali 
obe spomenuté spoločnosti 
so žiadosťou o vysvet-
lenie. Mestu bolo do-
ručené ospravedlnenie 
od Marius Pedersen  
a následne boli mechy 
rozdané pri ďalšom 
zbere komunálneho 
odpadu. Zároveň sme 
s OZV Natur Pack do-
hodli navýšenie počtu 
vriec z 1250 na 1510 
za mesiac. Ak sa aj  
v tomto čase niekomu 
stane, že nedostal mech 
na plasty, môže sa preň 
zastaviť v kancelárii 
prvého kontaktu. Ak nemá 
inú možnosť, môže požiadať 
mailom alebo telefonicky  

a mech mu bude doručený.

Ulica Mikovíniho je značne 
zanedbaná, po zime v kri-
tickom stave. Čo má mesto 
v pláne s tým urobiť?

Mesto disponuje stavebným 
povolením na ulicu Miko-
víniho, dokonca svojho času 
aj začalo stavbu tým, že uloži-
lo siete do zeme. Momentál-
ne sme v stave, že rokujeme  
so Slovenským vodohospo-
dárskym podnikom o dokon-

čení celej investície, pretože 
pred dokončením cesty a po-
vrchov je nutné zrekonštruo-
vať brehy a koryto potoka. Po 

skončení mrazov, tak ako aj  
v minulosti, opravíme tie naj-
kritickejšie úseky tejto ulice.

Akým spôsobom sa dá ini-
ciovať žiadosť na políciu, 
aby častejšie merala rýchlosť 
v obytnej zóne na Prostred-
nej ?

Mesto aj na základe vašej 
žiadosti oficiálne požiada-
lo Okresné riaditeľstvo Po-
licajného zboru v Pezinku  
o pravidelnú kontrolu dodr-
žiavania maximálnej povole-
nej rýchlosti na námestí. Od 
času doručenia našej žiadosti 

polícia každý týždeň jeden 
deň kontroluje dodržiavanie 
rýchlosti. Doteraz bolo vyrie-
šených 21 vodičov. V kontro-

lách bude polícia pokračovať 
aj naďalej. 

Treba dodať, že obytná zóna 
je definovaná v predpise  
č. 8/2009 Z.z. o cestnej pre-
mávke v § 59 - Osobitné 
ustanovenia o cestnej premáv-
ke v obytnej zóne, pešej zóne  
a školskej zóne. Ten hovorí, 
že v obytnej zóne chodci smú 
používať cestu v celej jej šír-
ke, a hry detí na ceste sú do-
volené. Vodiči tu smú jazdiť 
rýchlosťou najviac 20 km/h 
a pritom sú povinní dbať na 
zvýšenú ohľaduplnosť voči 
chodcom, ktorých nesmú 
ohroziť. Ak je to nevyhnutné, 
vodič je povinný zastaviť vo-
zidlo. V obytnej zóne a pešej 
zóne je státie vozidiel zaká-
zané, ak dopravnou značkou 
nie je určené inak.

Aké kapely budú vystupovať 
tento rok na hody?
Hody mesto začína pripra-
vovať vždy vo väčšom časo-
vom predstihu, ani tentoraz  
to nebolo inak. Prvé stretnu-
tie sa uskutočnilo už v no-
vembri 2017. Momentálne 
je program uzavretý. Medzi 
najväčšie ťaháky budúcich 
hodov budú nepochybne 
patriť kapely Horkýže Slíže, 
Gladiátor, Bukasový masív, 
Majk Spirit a ďalší. Rovna-
ko bude aj tento rok pri-
pravený zaujímavý program  
v Scheidlinovej záhrade, chý-
bať nebude ani Vínna ulička 
a tiež množstvo sprievodných 
kultúrnych podujatí. Veríme, 
že nám bude počasie priať, 
na hody si spoločne oddých-
neme a zároveň sa aj dobre 
zabavíme. Viac informácií 
spolu s programom dostanete  
v hodovom čísle novín v týžd-
ni pred samotným podujatím.
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Mesto vyčlenilo v  roku 2018 na podporu neziskových organizácií, občianskych 
združení a  športových klubov celkovo 40.000 eur. Proces prideľovania dotácií: 
po prijatí žiadosti, ktorá musí byť doručená do 31. októbra, finančná komisia od-
poručí primátorovi mesta  v prípade schválenia aj výšku pridelenej dotácie na bež-
né výdavky.  

OBČIANSKE ZDRUŽENIA
Žiadateľ Suma žiadosti Schválená

AINOVA 2 500 500
Cirkevná MŠ Betlehem, Dr. Kautza, Svätý 
Jur

300 300

Cirkevný zbor ECAV, Svätý Jur 300 300
Jednota dôchodcov Slovenska   Svätý Jur 1 500 1 300
OZ MC Piškótka  Svätý Jur 1500 700
OZ MOZAIKA  Svätý  Jur 800 800
OZ Poznávaj a Tvor ! Svätý Jur 250 250
OZ Rodina a  škola MŠ Bratislavská, Svätý 
Jur

300 300

OZ Rodinné centrum  Svätý  Jur 500 500
OZ Synagóga  Svätý Jur 350 350
SRRZ - RZ pri MŠ Pezinská č.1 300 300
Šachový klub  Svätý Jur 450 450
Únia nevidiacich a  slabozrakých  Svätý Jur, 
okres PK

400 200

Únia žien Slovenska   Svätý  Jur 1 000 1 000
Zväz protifašistických bojovníkov Svätý Jur 230 250
Zväz vyslúžilých vojakov   Svätý  Jur 600 400
MsO SRZ - OO Svätý Jur 600 600
OZ Miesto pre život 910 900
Dychovka 1 200 1 000
Domov použitých kníh 400 0
REESMA 800 0
SPOLU 15 190 10 400

ŠPORTOVÉ KLUBY
Žiadateľ Suma žiadosti Schválená
ŠK 22 000 22 000
GHK 1 600 1 000
Stolnotenisový oddiel 2 100 1 900
RC šport Model Klub 800 400
Cyklistický oddiel 3 400 3 300
Huricanes 800 600
BuĎ Fit 1 000 200
Bike Team Juhasky 1 000 200
SPOLU 32 900 29 600

Podpora pre miestne združenia 
a športové kluby

Do redakcie nám napísala naša spo-
luobčianka s prosbou, aby sme upo-
zornili ľudí na podvodníka, ktorý sa 
snaží získať od ľudí peniaze ako zálo-
hu za sľúbené práce. „Minulý rok sa 
tu pohyboval podvodník, ktorý po-
núkal výmenu plastových okien a iné 
stavebné práce za dobrú cenu. Zobral 
zálohu a po čase prerušil kontakt,“ 
napísala nám poškodená a dodala, že 
s príchodom jari bude možno v tejto 
činnosti pokračovať. Na dotyčného 
podala i trestné oznámenie a aj tou-
to cestou prosí ďalších poškodených, 
aby sa k nej pridali. Zároveň chce 
týmto spôsobom varovať ľudí: „Jed-
nému manželskému páru od Trnavy 
sľúbil vybaviť štátnu dotáciu, pretože 
sú invalidi. Zobral 750 eur a viac ho 
nebolo,“ dodala. Ak máte podobnú 
skúsenosť, napíšte na michal.zeliska@
svatyjur.sk a nakontaktujeme vás na 
poškodenú pani. 

Dňa 17.03.2018 sa v Piešťanoch 
uskutočnila celoslovenská súťaž  
v reze ovocných drevín organizo-
vaná Slovenským zväzom záhrad-
károv. Na podujatí sa zúčastnilo 
40 súťažiacich z celého Slovenska  
a zastúpenie malo tento rok aj 
mesto Svätý Jur vďaka Bohumilo-
vi Pajerovi. Súťažilo sa v disciplíne 
„presvetľovací rez štíhleho vretena“ 
v 18-ročnom sade, pričom súťažia-
ci mali za hodinu zrezať 4 stromy 
tvaru štíhle, resp. superštíhle vrete-
no. Na rez mohli použiť len ručné 
náradie bez elektrického pohonu. 
V silnej konkurencii obsadil Bo-
humil Pajer 5. miesto.  
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25 ROKOV SLUŽIEB PRE MESTO
I.Svätojurská, akciová spoločnosť oslavuje štvrťstoročnicu

V tomto mesiaci oslavuje I. Svätojurská, akciová spoločnosť 25 
rokov svojej existencie. Založená bola so 100% účasťou mesta 
Svätý Jur 16. marca 1993 zakladateľskou listinou ako obchodná 
spoločnosť.

I. Svätojurská vznikla hlavne 
pre potreby mesta, aby zastre-
šila rôzne obchodné aktivity. 
Na začiatku bolo hlavnou 
úlohou prevziať lesy v ma-
jetku mesta od štátu (Štátne 
lesy Slovenskej republiky)  
a následne vytvoriť systém ich 
obhospodarovania. Z toho sa 
mal vytvoriť hlavný príjem 
financovania. A tak vznikla 
hneď ako prvá divízia „lesy“. 
Následne sa začali formovať 
aj iné obchodné divízie, ako 
realitné služby, módne ode-
vy a doplnky v spolupráci so 
Silviou Lakatošovou, vinoté-
ka – ochutnávka vín, vytvo-
renie hotela s reštauráciou  
v Pálffyho kaštieli s talianskou 
spoluúčasťou a podobne. 
Všetky tieto aktivity, okrem 
spravovania lesov, vykazova-
li stratu. A tak v roku 1994 
vznikli v spoločnosti exis-
tenčné problémy, na základe 
ktorých bolo nutné vytvoriť 
krízové riešenie. Výsledkom 
bolo prepustenie väčšej čas-
ti zamestnancov a zrušenie 
všetkých stratových 
obchodných aktivít. 
Spravovaním mest-
ských lesov sa počas 
dvoch rokov vykrý-
vali straty z týchto 
činností. 

Prevádzkovanie 
mestskej knižnice

Ďalším napredova-
ním po tomto ťaž-
kom období bolo 
prebratie bytové-
ho podniku mesta  

a spravovanie mestských by-
tov až do doby, kým mesto 
neodpredalo byty do osobné-
ho vlastníctva nájomníkom.  
I. Svätojurská začala od roku 
1997 prevádzkovať mestskú 
knižnicu. Následne od mesta 
odkúpila budovu na Miko-
víniho ulici, kde popri pre-
vádzkovaní knižnice vytvorila 
požičovňu videokaziet, CD 
nosičov a tiež priestor pre 
klub dôchodcov. Neskôr sa 
knižnica pre nevyhovujúcu 
budovu z dôvodu zlej statiky 
a nevysporiadaného pozemku 
dočasne presťahovala do zák-
ladnej školy a po vytvorení 
priestorov v centre mesta na 
Prostrednú ulicu. Spoločnosť 
tiež začala vydávať Svätojur-
ské ohlasy. 
 
Od roku 2006 zabezpečuje  
I. Svätojurská pre mesto zim-
nú údržbu. Na tento účel za-
kúpila dva traktory a náklad-
né auto. Ďalšou činnosťou 
spoločnosti je výrub a čiste-
nie plôch pod ochranným 

pásmom elektrovodu. Rov-
nako vykonáva orezávania  
a výruby stromov a krov pre 
obyvateľov a organizácie. 

Vysporiadanie sa 
s kalamitou

V roku 2010 postihla Malé 
Karpaty kalamita, ktorá za-
siahla aj mestské lesy v správe 
I. Svätojurskej. S následkami 
tejto kalamity sa spoločnosť 
dlhodobo zaoberala. Bolo 
nutné holé plochy umelo 
zalesniť novými sadenica-
mi vhodných lesných drevín  
a následne dopĺňať tie, ktoré 
sa neujali. Na základe zvýše-
nej kalamitnej ťažby v tých-

to rokoch začala spoločnosť 
finalizovať výrobky z drevnej 
suroviny a popri predaji pa-
livového dreva – metrovice, 
zaradila do portfólia aj kálané 
palivové drevo na paletách. 
Tento produkt sa úspešne ujal 
na trhu a na jeho výrobu sa 
zamestnalo viac pracovníkov.  
Do dnešných dní je v ponuke 
predaj palivového a krbového 
dreva z legálnej ťažby pre po-
treby lokálneho vykurovania.
 
Od roku 2007 spoločnosť 
spravuje aj lesy v majetku po-
zemkového spoločenstva Vaj-
nory a od roku 2016 tiež lesy 
v majetku spolku urbárnikov 
Rača. Celkovo tak spoločnosť 
spravuje 1 606 ha lesných po-
zemkov. 

Zberný dvor, parkovanie 
a množstvo ďalších činností
Od roku 2016 prevádzkuje 
I. Svätojurská areál bývalého 
PD Svätý Jur, kde boli pre 
potreby  obyvateľov a pod-
nikateľov mesta vytvorené 
parkovacie miesta pre dodáv-
ky a autobusy. V rovnakom 
roku začala spoločnosť pre-
vádzkovať i dočasné zariade-Pracovný kolektív I. Svätojurskej

Kalamita, ktorá zasiahla Malé Karpaty v roku 2010, 
napáchala veľké škody.
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nie na zber odpadu (zberný 
dvor) pre potreby obyvateľov 
mesta, dočasne pre 5 druhov 
odpadov. Od roku 2017 sa 
po skolaudovaní konečných 
priestorov v areáli bývalého 
PD vytvoril plnohodnotný 
zberný dvor aj pre nebezpeč-
ný a iný odpad. 

V minulosti sa spoločnosť za-
oberala aj inými činnosťami, 
ako napríklad opravou mest-
ských hradieb, drobnou sta-
vebnou činnosťou, zemnými 
prácami. Pomáhala pri spra-
vovaní futbalového ihriska, 
stavala vianočné stromčeky  
a máje, čistila ulice, odstra-
ňovala odpad po hodoch 
vysávaním, opravovala asfal-
tovú cestu Svätý Jur – Fangle  
a  podobne.

 
Horáreň Biely kríž 

sa mení na nepoznanie
Aj v ďalších rokoch má  
I. Svätojurská v pláne aktívne 
sa podieľať pri zabezpečova-
ní služieb pre potreby mesta  
a jeho obyvateľov. Popri bež-
ných činnostiach ktoré boli 
spomenuté,  plánuje i ďal-
šie aktivity a projekty. Viac  
o nich prezradil riaditeľ spo-

Predsedovia predstavenstva:
1993 – 1994 Ing. Kamil Kyselica
1994 – 1995 Ing. Silvester Achberger
1995 – 2003 Ing. Juraj Pavelek
2003 – 2007 Ing. Peter Chrapa
2007 – trvá Marián Grančič

Predsedovia dozornej rady: 
1993 – 1995 Ing. Rudolf Kaufman
1995 – 2003 Ing. Peter Chrappa
2003 – 2007 Ing. Peter Ilka
2007 – 2015 Ing. Juraj Pavelek
2015 – trvá Prof. PhDr. František  
  Gahér, CSc.

Riaditelia:
1993 – 1994 Ing. Kamil Kyselica
1994 – 2006 Mgr. Vilma Pucherová
2006 – trvá Matej Čičo

ločnosti Matej Čičo: „Aktu-
álne prebieha rekonštrukcia 
horárne Biely kríž, na ktorú 
schválili finančné prostried-
ky poslanci mestského zastu-
piteľstva. V jej priestoroch 
by sme chceli vybudovať tu-
ristickú ubytovňu v štyroch 
podkrovných apartmánoch 
s celkovou kapacitou 15 lô-
žok. Na prízemí horárne sa 
bude nachádzať spoločen-
ská miestnosť pre turistickú 
ubytovňu, ktorá by slúžila aj 
ako infocentrum a zázemie 
pre našu novú činnosť – les-
nú pedagogiku. Na spevne-

ných plochách  
v areáli ho-
rárne bude 
miesto na 
o d d y c h  
a občerstve-
nie turistov 
či cyklistov. 
Hospodársku 
budovu plá-
nujeme pre-
robiť na bufet. 
V záhrade pri 
horárni chce-
me vybudovať 
detské ihris-
ko s malou 
ohradou pre 
domáce zvie-
ratá a v spod-
nej časti je už 

skoro dokončený altánok, 
ktorý plánujeme využiť pre 
lesnú pedagogiku. V altánku 
bude sede-
nie pre deti 
materských 
a základných 
škôl spojené 
s výučbou  
a poznáva-
ním lesných 
drevín, les-
ných plodov, 
h o s p o d á -
renia v lese  
a ochra-
ny prírody. 
Dnes už 
väčšina detí 
nevie ro-
zoznať dub  
a buk. Radi 
by sme to 
zmenili. Sú-
časťou lesnej 
p e d a g o g i k y 
bude náučný 
chodník v blízkosti horár-
ne.“

„Aktuálne prebieha projekt 
za účasti mesta Svätý Jur, 
CHKO Malé Karpaty, BROZ 
a I. Svätojurskej, a.s. v loka-
lite Panónsky háj. Vytvára-
me tu pôvodný pastevný les,  
v ktorom bude v budúcnosti 
prebiehať pastva hospodár-

skych zvierat. Túto činnosť 
navrhla Štátna ochrana prí-
rody z dôvodu prinavrátenia 
pôvodných rastlinných a ži-
vočíšnych druhov. Následne 
sa budeme snažiť vykonávať 
v tomto chránenom území 
sprievodcovskú činnosť s vý-
kladom na náučnom chod-
níku v spolupráci so ŠOP. 
Takže ak v týchto dňoch 
prechádzal niekto touto lo-
kalitou a zdesil sa väčšieho 
výrubu drevín, môže ostať 
pokojný. Odstraňujú sa len 
náletové dreviny, ktoré po-
tláčajú pôvodné staré duby 
a ďalšie stromy,“ vysvetlil 
Čičo a dodal: „V spoluprá-
ci so ŠOP budeme vytvárať 
v prírodných rezerváciách  
v katastri Svätého Jura (Jur-

ské jazero, Šúr) priaznivé 
podmienky pre chránené 
druhy rastlín a živočíchov. 
Budeme chrániť územia 
lesnou strážou, vykonávať 
osvetu, informovať občanov  
o význame chránených území  
a sprístupňovať tieto lokality 
verejnosti formou náučných 
chodníkov.“

Rekonštrukcia horárne Biely kríž.

Vytváranie pôvodného pastevného lesa v Panónskom 
háji na podnet Štátnej ochrany prírody.
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dolná časť mesta

horná časť mesta

Rozmiestnenie kontajnerov na separovaný odpad vo Svätom Jure

Viete správne separovať papier a plasty?

Vo Svätom Jure sa papier a plasty triedia 
do samostatných kontajnerov. Papier vy-
separovaný v bytových domoch patrí do 
modrého kontajnera, z rodinných domov 
sa ukladá do modrého plastového vreca.  
Plasty vyseparované v bytových domoch 
treba ukladať do žltého kontajnera a z ro-
dinných domov do žltého plastového vreca.

Do modrého vreca a do modrej  
nádoby patria: 

znehodnotené knihy, časopisy, noviny, letá-
ky, pohľadnice, papierové obaly od potra-
vín, katalógy, kartón, papierové krabice (od 
liekov, obuvi, pracích práškov dôkladne 
vyprázdnených), počítačový papier, kartó-
nové obaly od vajíčok...

Nepatria sem: 
viacvrtsvové obaly - tetrapaky, mastný pa-
pier, papier znehodnotený farbou, olejmi, 
zvyškami potravín, použité tapety, papier, 
na ktorom je lepiaca páska, plastové pláta 
od vajíčok, papier potiahnutý fóliou.

Do žltého vreca a do žltej nádoby patria: 
Plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozme-
tiky (PET, HDPE,PP), fólie číre a farebné 
(PE-LDPE, HDPE), opláchnuté plasto-
vé obaly z potravín „tégliky“, kelímky od 
jogurtov, polystyrén (PS, EPS), igelitové 
tašky, vrecká...

Nepatria sem: 
olejmi, chemikáliami znečistené PET fľa-
še, plastové obaly od jedlého oleja, plasty s 
obsahom kovu, molitan, linoleum, guma, 
viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov, atď.
--------------------------------------------------

Viacvrstvové materiály  - Tetrapaky
Zberný dvor odpadov vo Svätom Jure rozší-
ril svoje služby o zber viacvrstvových kom-
binovaných materiálov. Môžete sem zaniesť 
vyseparované tetrapaky – obaly z džúsov, 
mlieka... Na zber týchto obalov budú slúžiť 
kontajnery oranžovej farby.

Ukradnuté stromčeky

Mesto Svätý Jur vysadilo 
na jeseň 2017 na verejných 
priestranstvách 31 vzrastlých 
stromov a 41 kríkov. Žiaľ, 
niektoré stromčeky sa zapáči-
li aj zlodejom. Ako tieto dve 
slivky pri prašnom ihrisku, 
po ktorých zostali len oporné 
koly. 
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Poľovníci okresu Pezinok bilancovali a hodnotili poľovnícku sezónu 2017/2018

Obvodná poľovnícka komora 
Pezinok  od 2. do 10. marca 
2018 uskutočnila povinnú 
chovateľskú prehliadku ulo-
vených trofejí v poľovníckej 
sezóne 2017/2018. V priesto-
roch Strednej  odbornej školy 
vinársko-ovocinárskej v Mod-
re sa sústredili všetky poľovné 
trofeje z 26 uznaných poľov-
níckych revírov okresu Pezi-
nok.  Hodnotiteľská komisia 
zhodnotila celkovo 504 pred-
ložených trofejí, z ktorých 
35 dosiahlo medailové para-
metre.  V množstve predlo-
žených trofejí sa nestratili ani 
tie zo svätojurských  revírov.  
Veľmi hodnotnú trofej ulo-
veného  daniela škvrnitého 
predložilo  Poľovné združe-
nie Jablonka,  úspešný strelec  
p. Ján Solčiansky , ako aj 

Poľovnícka spo-
ločnosť Turček, 
úspešný strelec  
p. Hupka Jozef ml.  
Do medailovej ža-
tvy zasiahol aj po-
ľovný revír   „Šúr“, 
ktorý za ulove-
né diviaky získal  
2 bronzové me-
daily, 1 striebornú 
medailu a 1 zlatú 
medailu so ziskom 
122,38 CIC bodov. Mimo 
medailových diviakov poľov-
nícka spoločnosť predložila 
aj lebku líšky obecnej, ktorej 
hodnota dosiahla 24,01 bo-
dov a získala bronzovú me-
dailu.
Bilancia lovu raticovej zveri 
v okrese Pezinok dokumen-
tovala správny smer v chove 

a love. Dosiahnuté výsled-
ky napomôžu držať únosné 
počty a stavy zveri tak, aby sa 
trvale znižovalo riziko výsky-
tu vzniku škôd na poľnohos-
podárskych kultúrach viniči 
rôznorodom a obilninách. 
Ďalšou významnou úlohou, 
ktorá stojí pred poľovníkmi, 
je aj dôsledná kontrola zdra-

votného stavu voľne žijúcej 
zveri a dôsledné plnenie ve-
terinárnych opatrení smeru-
júcich k zabráneniu šírenia 
klasického moru ošípaných  
a veľmi nebezpečného afric-
kého moru ošípaných.

Ing.Kamil Pajer
tajomník OPK Pezinok

foto:  Peter Olša

ZBER ŽELEZA

Zber železa sa uskutoční dňa 04.04.2018. Odpad zo železa 
je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 
8:00 hod. 

ZBER DREVENÉHO ODPADU

Zber dreveného objemného odpadu sa uskutoční dňa 
09.04.2018 a 11.04.2018. Zbierať sa bude podľa ulíc. Odpad 
je potrebné v tento deň vyložiť pred svoj dom najneskôr do 
8:00 hod. 
 

ZBER ZMESOVÉHO 
OBJEMNÉHO ODPADU

Zber zmesového objemného odpadu sa uskutoční nasledovne: 
• dňa 10.04.2018 na lokalite ul. Hradištná; 
• dňa 11.04.2018 na stanovišti pri Scheidlinovej záhrade; 
• dňa 12.04.2018 na ul. Hergottova; 
• dňa 17.04.2018 na ulici Bernolákova; 
• dňa 18.04.2018 na lokalite pri cvičnom futbalovom ihrisku; 
• dňa 19.04.2018 v lokalite Kačačnice - ul. Pannónska. 
Každý z termínov po 14:00 hodine. Odpad je potrebné pri-
niesť na uvedené miesta. Kontajnery budú zo stanovíšť odve-
zené nasledujúci deň dopoludnia. 

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke mesta: www.
svatyjur.sk, alebo ich získate na referáte životného prostredia 
MsÚ Svätý Jur, príp. na tel. čísle: 02/ 49 202 306.

Posledný januárový piatok a sobota patril vašom meste už 
tradične svätojurským vínam. Vinári otvorili svoje pivnice  
a privítali viac ako 1 800 návštevníkov. Tí boli spokojní, roč-
ník 2017 predsa priniesol pekné vínka.

foto: Maroš Bednár

Deň otvorených pivníc
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Karol Drexler študoval na 
gymnáziu v Leviciach, v roku 
1944 ho odvelili na východný 
front. Ako príslušník 1.ČS. 
Armádneho zboru prešiel 
dlhú, strastiplnú oslobodzo-
vaciu cestu cez Ukrajinu, 
Duklu, severné Slovensko, 
Moravu, až do májovej Pra-
hy roku 1945. Začiatky jeho 
maliarskej tvorby sa vyzna-
čovali špecifickosťou. Ako 
vojak- prieskumník kreslil 
autentické mapy, záznamy 
či skice z priestorov bojovej 
činnosti. Neskôr aj žánro-
vé kresby zo života vojakov, 
ktoré publikoval až v roku 
1975 pod súborným názvom:  
„Z frontového skicára“. 

Po skončení vojny, hľadajúc 
svojich rodičov viedli jeho 
kroky do Bratislavy, kde aj  
v rokoch 1945-49 študoval 
na oddelení kreslenia a maľ-
by. K ťažisku jeho prác patrili 
predovšetkým krajinomaľ-
by a zátišia. Pri potulkách 
prírodou zavítal aj do mesta 
Svätý Jur. Často kráčal svä-
tojurskými vinicami, popri 
jeho stredovekých hradbách  
i jeho romantickými ulička-
mi. Vchádzal do vinohrad-
níckych dvorov a maľoval.
Vo Svätom jure sa zoznámil aj 
s Bertou Korčekovou, svojou 
budúcou manželkou. Mesto 
mu prirástlo k srdcu, presťa-
hoval sa doň aj so svojou mat-
kou a už ho neopustil. Začal 
učiť na miestnom gymnáziu, 
bol výtvarným redaktorom  
v Oráči, pracoval tiež v pro-
pagácii a výstavníctve. V roku 
1951 sa stal členom Zvä-
zu slovenských výtvarných 
umelcov, neskôr i predsedom 
Západoslovenskej krajskej 
organizácie výtvarných umel-
cov.                                                         

S paletou po jurskom chotári                           
Spomienka na akademického maliara Karola Drexlera

Karol DREXLER

Narodil sa 18.1.1923  v Banskej Štiavnici.

Od roku 1945 žil vo Svätom Jure až do 17.7. 2001.

V roku 2018 by oslávil 95 rokov.

Vo svojej tvorbe sa zameriaval 
na bezprostredné okolie, kto-
ré ho obklopovalo. Malokar-
patské kopce, vinice, humná, 
bašty, námety zo svätojurské-
ho Šúru, ktoré maľoval v kla-
sickom realizme umocnenom 

maliarskou impresiou a ex-
presiou. Karolove olejomaľ-
by viníc, svietivo biele múry 
domčekov, malebné zákutia 
dvorov, často už historických, 
neexistujúcich pohľadov ulíc 
na Krajinskej, vtedy ešte 
Krajskej kľukatej ulici, Brati-
slavskej, Strednej či za Hum-
nami, dýchajú atmosférou  
a náladou v danom okamihu.
                   
Súčasťou umelcovej tvorby 
sa stali aj monumentálne re-
alizácie gobelínov, 
vitráží, kamenné  
i sklenené mozaiky, 
keramické reliéfne 
steny v interiéroch  
a exteriéroch kul-
túrnych zariadení  
a škôl v slovenských 
mestách. Realizoval 
aj sgrafitá v priesto-
roch Jurskej školy  
a na fasáde dielní. 
Je aj autorom dvoch 
slnečných keramic-
kých hodín na fasá-
de budovy piaristic-
kého kláštora vo Svätom Jure 
a kruhových keramických 
reliéfov v bývalej sobášnej 
miestnosti, kde sa teraz na-
chádza literárno-vlastivedné 
múzeum.                                                                                             
Olejomaľby Karola Drexlera 
v rokoch 1980 -2000 nado-

búdajú novú podobu.                                             
Vo vinohradníckych motí-
voch sa objavujú fragmenty, 
reálne detaily fauny a fló-
ry – Reminiscencie, Jesenná 
symfónia (1989). Zaujíma-
vé sú aj jeho trojrozmerné 

vinohradnícke opusy. Na 
čelá súdkov maľoval svoje 
poetické i krajinárske ví-
zie a spájal ich s koreňmi 
viniča bizarných podôb.                                                                                                                                           
                     
Po roku 1989 vznikajú obra-
zy s biblickými motívmi, plné 
symboliky a úcty –Nanebov-
stúpenie (1990), Pocta Má-
rii a Madona vinohradníkov 
(1990), ktoré zdobia steny 
známeho Pustého kostolíka, 
svätojurskej kaplnky Nane-

bovzatia Panny Márie. Medzi 
posledné obrazy patria aj vi-
zionárske kompozície – 0tče 
náš,   Krížová cesta (2000 
-1), Biela diagonála a vízia 
Svätý Jur 2300. V tomto die-
le je spojená zem a voda do 
jednoliateho celku, história  

so súčasnosťou, s futuristický-
mi artefaktmi v utopistickej 
architektúre v modrej farbe 
večnosti, harmónie a poko-
ja, do ktorého vstúpil človek  
a maliar Karol Drexler.                             
Akademický maliar Ka-
rol Drexler bol zaslúžilým 
umelcom a nositeľom via-
cerých vyznamenaní a me-
dailí za účasť v národnom 
boji za oslobodenie a proti 
fašizmu. Od roku 1947 sa 
pravidelne zúčastňoval na 
mnohých    kolektívnych a in-
dividuálnych výstavách doma  
i v  krajinách Európy (Varša-
va, Halle, Merseburg, Berlín, 
Štetín, Praha, Moskva, Sofia, 
Budapešť).                                                                                                                   
Svätý Jur bol miestom jeho 
kultúrnych aktivít v mest-
skom zastupiteľstve, ako 
predseda kultúrnej komisie 
sa podieľal na znovuobnovení 
tradície Svätojurských hodov, 
ako aj na celkovom skultúr-
není životného prostredia  

v meste. K umeniu viedol aj 
svojho syna, sochára a dcé-
ru, keramičku.  Neskôr až do 
roku 2001 odovzdával celou 
svojou dušou bohaté skúse-
nosti aj ďalším generáciám.

Silvia Brezianská, 
dcéra Karola Drexlera

Svätý Jur 2300, kombinovaná technika
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Zelený štvrtok 18:00 17:30
Veľký piatok 15:00 17:00
Biela sobota 19:30 19:00
Veľkonočná 
nedeľa

9:00 a 10:30 7:30 a 10:00

Na Zelený štvrtok bude od 20:30 do 22:00 adorácia  
v Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie. Na Veľký piatok bude 
pri kaplnke o 10:00 farská krížová cesta. 

Farský kostol
(horný)

Piaristický kostol
(dolný) Evanjelický kostol

Bohoslužby v našom meste počas veľkonočných sviatkov

Zelený štvrtok 18:00 hod.
Veľký piatok 9:30
Veľkonočná nedeľa 5:00 - Veľkonočná raná 

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

Všetko má svoj čas. Ako hovorí autor knihy Kazateľ: „Všetko 
má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas 
má narodiť sa, svoj čas má zomrieť.“ A my? Nemáme čas. Stále 
kamsi kráčame, dennodenne sa kamsi ponáhľame. Celý náš 
život je jedným veľkým putovaním. Nielen z detstva po staro-
bu, ale aj z časnosti do večnosti. 
Ak by toto všetko bolo ukončené smrťou, smrť by bola ako 
„kozmický potrat matky prírody“. Bolo by to tak, ako s dieťa-
ťom v matkinom 
lone. Deväť me-
siacov rastie pre 
život po pôrode. 
A keď už by bolo 
pripravené „naro-
diť sa pre život“, 
bol by na ňom 
spáchaný potrat. 
Mnohí ste zrejme 
už počuli tento 
vymyslený prí-
beh:
V brušku tehot-
nej ženy boli dve 
bábätká. Prvé sa 
pýta toho druhé-
ho:
- Veríš v život po 
pôrode?
- Určite. Niečo po pôrode musí byť. Možno sme tu hlavne 
preto, aby sme sa pripravili na to, čo bude potom.
- Hlúposť, žiadny život po pôrode nie je. Ako by mal vlastne 
vyzerať?
- To presne neviem, ale určite tam bude viac svetla než tu. 
Možno budeme behať po vlastných a jesť ústami.
- No to je predsa nezmysel! Behať sa nedá. A jesť ústami, to 
je úplne smiešne! Živí nás predsa pupočná šnúra. Niečo ti po-
viem: Život po pôrode je vylúčený - pupočná šnúra je už teraz 
veľmi krátka.

- Ale nie, určite niečo bude. Len všetko bude asi trochu inak, 
než sme zvyknutí tu.
- Ale ešte sa nikto nikdy nevrátil spoza pôrodu. Pôrodom sa 
život končí. A vôbec, život je jedno veľké trápenie a je temný.
- No, ja presne neviem ako to bude po pôrode vyzerať, ale 
každopádne uvidíme mamu a tá sa o nás postará.
- Mama? Ty veríš na mamu? A kde má akože podľa teba byť?
- No predsa všade okolo nás! V nej a vďaka nej žijeme. Bez 

nej by sme vôbec 
neboli.
- Tomu neverím! 
Žiadnu mamu 
som nikdy nevi-
del, takže je jasné, 
že žiadna nie je.
- No, ale niekedy, 
keď sme potichu, 
môžeš počuť ako 
spieva, alebo cítiť, 
ako hladí náš svet. 
Vieš, ja si fakt 
myslím, že sku-
točný život nás 
čaká až potom  
a teraz sa naň iba 
pripravujeme...

A tak Vám všet-
kým zo srdca prajem, aby sme sa zastavili. Nebojme sa otvoriť 
svoje srdce pre nádej, ktorú ponúka Boh. „Veď Boh tak mi-
loval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“. (Jn 3,16) Hľa-
danie zmyslu je to základné, čo v živote máme. Našim cieľom 
je to, čo dáva zmysel nášmu životu. Cieľ dáva zmysel ceste. 
Tak teda: Šťastnú cestu! Požehnané veľkonočné sviatky!

Pavol Póša, katolícky farár

Veríš v život?
Veľkonočné zamyslenie
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Jubilanti nášho mesta

Pani Anna Achbergerová oslávila 91 rokov. Pani Agneša Hupková oslávila 91 rokov.

Pani Mária Gavorníková oslávila 92 rokov. Pani Mária Šefránková oslávila 92 rokov.

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

Pani Štefánia Macková oslávila 94 rokov. Pani Bernardína Drexlerová oslávila 95 rokov.
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Klub dôchodcov pri MsÚ 
Svätý Jur bilancoval 9. mar-
ca svoju činnosť za rok 2017.
Výročná členská schôdza sa 
konala vo Svätojurskej vieche. 
Po úvodných slovách vedúci 
klubu poďakoval členkám sa-
mosprávy za ich obetavú prá-
cu pre Klub dôchodcov, me-
novite pani Paálovej Marte, 
Pokornej Darine, Hupkovej 
Vlaste a Becíkovej Alene. Po-
ďakoval aj primátorovi mesta 
Svätý Jur Šimonovi Gabu-
rovi za jeho záujem o Klub 
dôchodcov a za materiálnu 
pomoc. Zvlášť vyzdvihol aj 
materiálnu pomoc poslanca 
Mariána Fraňa.

Klub dôchodcov pravidel-
ne každý posledný utorok  
v mesiaci organizuje zá-
jazd do Thermalparku Veľ-
ký Meder. Každý mesiac je  
v pláne návšteva divadelného 
predstavenia, operety a pod. 
Organizujú sa zájazdy na 
veľkonočné a vianočné trhy  
v rôznych mestách v Ra-
kúsku. Ďalej sú to zájazdy 
na podujatia ako Trdlofest  
v Skalici, Klobáskový festival 
v Nových Zámkoch a podob-
ne. Za rok 2017 to bolo 38 
akcií. 

Rád by som upozornil na 
niektoré vydarené podujatia, 
ktorých sa zúčastnili členovia 
nášho klubu.

Dôchodcovia bilancovali

Vo februári organizovalo 
Malokarpatské osvetové stre-
disko v Modre ples seniorov  
v bratislavskej Inchebe.  
Z nášho klubu sa ho zúčast-
nilo 21 členov. Súčasťou ple-
su bol aj bohatý sprievodný 
program a tombola, do ktorej 
prispel cenou aj náš klub.

Zvlášť by som sa chcel po-
zastaviť pri zájazde členov 
klubu do Českej republiky  
v dňoch 13. až 17. júna. Na-
vštívili sme výrobňu medo-
vých pochúťok Marlenka vo 
Frýdku Místku a oboznámi-
li sa s jej históriou. Ďalej to 
bola návšteva zámkov Jánsky 
vrch, Veľké Losiny, Hradec 
nad Moravici. Pozreli sme si 
aj prečerpávaciu vodnú elek-
tráreň Dlouhe stráne, ktorá je 
považovaná za jeden zo sied-

mich divov Českej republiky 
a je raritou aj v Európe. Na 
plochu hornej nádrže by sa 
vtesnalo 15 futbalových ih-
rísk. Veľmi zaujímavá bola aj 
prehliadka Ručnej papierne 
– jednej z mála fungujúcich 
ručných papierní vo Veľkých 
Losinách. Papier sa vyrába na 
originálnych historických za-
riadeniach. Originálny, ručne 
vyrábaný papier je vhodný na 
reprezentačnú korešponden-
ciu a je vyhľadávaný umel-
cami pre svoju trvanlivosť  
a kvalitu.
 
Nečakane veľký úspech malo 
posedenie  v prírode 29. au-
gusta. Uskutočnilo sa v Jozef-
kovom údolí  a zúčastnilo sa 
ho 50 členov klubu.  Všetci,  
i tí najstarší, prišli do Jozef-
kovho údolia po svojich. No 

a čo iné sa na takomto pose-
dení robí? Opeká sa slanina, 
klobásky, špekáčky, popí-
ja dobré svätojurské vínko  
a spieva pri harmonike. Dob-
rú náladu umocnilo aj dobré 
počasie.

Na záver roka sme mali via-
nočné posedenie pri jedličke 
vo Vinohradníckom dome  
s rozdávaním vianočných ba-
líčkov. Nechýbala ako vždy 
harmonika, spev a občerstve-
nie. Kto neverí, že život svä-
tojurského dôchodcu môže 
byť zaujímavý a veselý, nech 
príde do nášho klubu a stane 
sa jeho členom. Na rok 2018 
je pripravených až 40 akcií.

Za samosprávu 
Klubu dôchodcov

Ing. Dušan Hupka

MAMIklub

Pripraviť sa, pozor, štart! Privítame slniečko, rozcvičíme telíč-
ko, zaspievame pesničky a povieme si básničky. Farebný pa-
dák je veľmi populárny, ako aj hudobné nástroje a privítanie 
každého dieťatka. Nechýba ani biblický príbeh a občerstvenie, 
či divadlo a výroba. Takto to funguje každý štvrtok od 9:30 
hod. do 11:30 hod. Ak neveríte, príďte medzi nás, či už ste 
mamička, otecko a máte doma dieťa od 1 do 3 rokov. Tešíme  
sa na vás, stretávame sa na Prostrednej 47A. Viac info na: 
www.facebook.com/rcjurko.
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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
• prevádzka zberného dvora vo Svätom Jure 
• 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

Pozývame na Svetový deň stolného tenisu
6. apríl je nielen Medzinárod-
ným dňom športu v službe 
rozvoja a mieru, ale aj Sveto-
vým dňom stolného tenisu. 
V roku 2015 sa Svetový deň 
stolného tenisu slávil po prvý 
raz. V tomto roku sa do osláv 
prvýkrát zapojil aj Slovenský 
stolnotenisový zväz. Na za-
čiatku roku pripravil výzvu 
pre stolnotenisové kluby do-
tovanú Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR. Stolnotenisový oddiel 
Svätý Jur sa zapojil do výzvy 
projektom „Stolný tenis pre 
všetky generácie“. Plánova-
né podujatie sa uskutoční   
v spolupráci s mestom Svä-
tý Jur a základnou školou 
dňa 6. apríla 2018 (piatok)  

v čase od 16.00 do 20.30 hod.  
v novej telocvični.
Pozývame preto všetkých 
obyvateľov Svätého Jura od  
1 do 100 rokov:  Príďte si za-
hrať stolný tenis alebo zozná-
miť sa s ním. Kedy? Deti od 
16.00 hod., dospelí po práci 
a seniori, kedy budú mať čas. 

Čo potrebujete?  Čistú špor-
tovú obuv so svetlou podráž-
kou, vhodné oblečenie, chuť 
zahrať si, naučiť sa niečo, 
alebo jednoducho sa trochu 
pobaviť s priateľmi, či získať 
nových známych. Raketu aj 
loptičku Vám radi požičia-
me, ale ak máte náhodou 
vlastnú raketu, nezabudnite 
si ju prosím zobrať.

A čo ponúkajú organizátori 
akcie „Stolný tenis pre všet-
ky generácie“? Zábavu pri 
stole, názorné ukážky hry 
dospelých a detí a informá-
cie z histórie stolného tenisu 
vo Svätom Jure a vo svete. 
Každý zúčastnený dostane 

aj odznak na pamiatku akcie 
k Svetovému dňu stolného 
tenisu. Tešíme sa na stretnu-
tie s Vami 6. apríla 2018 pri 
stolnotenisových stoloch.

Andreja Vidová
STO Svätý Jur


