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Na rokovaní Mestského zastupiteľstva predložil primátor 
mesta Šimon Gabura poslancom Záverečný účet mesta za rok 
2017. Záverečný účet mesta hovorí o tom, ako mesto hospo-
dárilo za uplynulý rok. V roku 2017 sme dosiahli takmer  
4 mil. eur v príjmovej časti, vo výdavkovej časti sme dosiah-
li takmer 3,4 mil. euro, čo v prepočte znamená prebytok  
632 158,87 eur. To znamená, že mesto hospodári veľmi dob-
re. Ak by nemalo žiadne finančné prostriedky a hospodárilo 
by aj ďalší rok úplne rovnako, tak by vytvorilo cca 600 000 
eur na svoj rozvoj. Mesto momentálne netrpí nedostatkom 
finančných prostriedkov, ale dlhodobo dobre hospodári. Mi-
nulý rok sme preinvestovali približne 1,5 mil. eur, kde najväč-
šou položkou bola výstavba telocvične. Mesto nemá žiadne 
záväzky, nemá ani úvery, či iné dlhodobé, alebo krátkodobé 
pôžičky. Nastavenie hospodárenia a celková optimalizácia, 
ktorou mesto prešlo v roku 2015 prináša svoje ovocie a tak 
môže bez akýchkoľvek problémov aj v budúcnosti realizovať  
väčšie investície. Naše mesto patrí z hľadiska hospodárenia 
dlhodobo k najlepším na Slovensku. 

Zdravé mesto

Leto privítame 
vo vinohradoch!

Aj keď sa nám počasie  
v uplynulých dňoch snažilo 
nahovoriť niečo iné, leto je 
predo dvermi. Som rád, že 
si budeme môcť opäť trošku 
oddýchnuť a načerpať nové 
sily. 

Leto privítame pre naše 
mesto typicky príjemným 
spôsobom - s pohárom vy-
chladeného vína v ruke. 
V sobotu 23. júna sa totiž 
uskutoční Sen noci svätojur-
skej. Stretneme sa o 19.00 
hodine vo vinohradoch pri 
soche sv. Urbana, kde bude-

me môcť stráviť celú noc po-
čúvaním koncertov a degus-
tovaním svätojurských vín. 
Chýbať samozrejme nebude 
poriadna vatra. Pevne verím, 
že toto podujatie bude krás-
nym štartom letných dní. 
Všetkých vás naň srdečne 
pozývam. Viac informácií  
o celej akcii nájdete na zadnej 
strane novín. 
Prajem všetkým, aby si po-
riadne užili nielen spomína-
nú noc, ale celé leto. 

Šimon Gabura
primátor mesta

Deň detí  opäť zaplnil ihrisko
Prvá júnová sobota patrila v našom meste už tradične tým 
najmenším. Na Deň detí pripravilo mesto Svätý Jur spolu  
s Občianskymi združeniami Miesto pre život, Mozaika, Ma-
terske centrum Piškótka, s Dobrovoľným hasičským zborom 
Svätý Jur, I. Svätojurskou a.s., Klubom dôchodcov, Jedno-
tou dôchodcov, Úniou žien a Kultúrnou komisia popoludnie 
plné hier, súťaží a atrakcií. Hitom bola, ako i minulý rok, 
pena, ktorú pripravili hasiči. 
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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.

Kto v Jure nastavoval sema-
fory a prečo ich v hlavných 
časoch úplne nevypnete, 
nech nestojíme v zápche už 
od „Bezky“?

Cestná svetelná signalizá-
cia (CSS) v meste je riadne 
schválená a povolená všetký-
mi kompetentnými orgánmi. 
CSS je zosynchronizovaná iba 
v meste. Ak by sme zosyn-
chronizovali aj križovatku Lo-
gistické centrum a Kačačnice 
bolo by to do synchronizácie 
o minimálne 16 dopytov na-
vyše, čo by v praxi spôsobilo 
ešte väčšie spomalenie do-
pravy. Dva semafory za se-
bou nemajú žiadny vplyv na 
plynulosť premávky, pretože 
tá sa zastavuje iba na prvom 
semafore. 

Zápchy boli spôsobené zvý-
šenou intenzitou dopravy 
na ceste II/502, aj z dôvodu 
uzatvorenej cesty na Čiernej 
Vode. Pre zaujímavosť sme 
„vytiahli“ z elektronického 
počítadla na križovatke Svätý 
Jur – Logistické centrum údaj 
z 24.5.2018. V tento deň 
prešlo cez naše mesto po ces-
te II/502 30 082 vozidiel za 
24 hodín. Nárast oproti po-
sledným trom mesiacom bol 
o cca 3 000 vozidiel za deň. 
Predpokladám, že práve toto 
je dôvod vzniku kolón. Túto 
štatistiku sme zaslali aj správ-
covi komunikácie – Bratislav-
skému samosprávnemu kraju.
Keďže mesto Svätý Jur je aj 
vlastníkom CSS, ktoré boli 
postavené zo zdrojov nášho 
mesta, prvoradou úlohou 
je ochrana našich občanov 

prechádzajúcich cez komu-
nikáciu II/502 v zastavanom 
území (teda v meste ako ta-
kom). Od osadenia CSS nám 
výrazne klesol počet smrteľ-
ných dopravných nehôd spô-
sobených vodičmi, kde obe-
ťami boli chodci. Takže CSS 
v konečnom dôsledku chráni 
občanov nášho mesta.

Kedy konečne dostaneme 
sľúbené kompostéry?
Slovenská Republika, kon-
krétne envirofond, konečne 
po asi roku vyhodnotil žia-
dosti o nenávratný finančný 
príspevok na nákup kompos-
térov. Mesto Svätý Jur získa-

lo 111 055 eur. Po podpise 
zmluvy teda zakúpime a roz-
dáme kompostéry občanom. 
Verím, že to bude v priebehu 
pár mesiacov. 

O b č a n i a 
mesta majú 
stále možnosť 
b e z p l a t n e 
odovzdávať 
bioodpad, ale 

aj všetky ostatné druhy odpa-
du  na zbernom dvore v areáli 
I. Svätojurskej a.s.

Kedy bude dokončená ulica 
Partizánska?
Tento projekt bol od začiat-
ku pomerne komplikovaný  
a sprevádzajú ho aj rôzne 

problémy. Na ulici sa kom-
pletne vybralo podložie  
a urobilo úplne nanovo. Ter-
mín odovzdania a teda aj do-
končenia stavby sa postupne 
predlžoval a momentálne je 
stanovený na 30. 6. 2018. Ve-
rím, že dodávateľ nový termín 

v požadovanej kvalite stihne. 
Zároveň aj týmto ďakujem 
obyvateľom Partizánskej ulice 
za trpezlivosť.

Kedy sa začne a kedy bude 
opravená fasáda budovy 
Mestského úradu?
Mesto prešlo v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní výbe-
rom dodávateľa. Vysúťažená 
cena na kompletnú opravu 
fasády úradu a aj podbránia 
sa vyšplhala približne na 86 
000 eur. Výkaz-výmer (cena 
stanovená projektom) sa pri-
tom vyšplhala až na cca 158 
000 eur. Keďže budova Mest-
ského úradu je národnou kul-
túrnou pamiatkou, podlieha 
pri rekonštrukcii prísnemu 
dohľadu Krajského pamiatko-

vého úradu (KPÚ). Keďže na 
prvom stretnutí s vybraným 
dodávateľom nám KPÚ „ne-
odporučilo“ začať spoluprá-
cu s vybraným dodávateľom, 
mesto momentálne hľadá no-
vého dodávateľa.

30 082
počet automobilov, ktoré prešli 

24.5.2018 cez Svätý Jur
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Čo sme urobili, čo robíme
V uplynulých týždňoch sme opravili ulicu Nová Pezinská a časť ulice Podhradie. Pokračovali sme tak v sľube, že každý rok 
opravíme aspoň jednu miestnu komunikáciu.

Aj v roku 2018 pokračujeme s rekon-
štrukciou hradieb. 

 V spolupráci s JURAVOU sme zabez-
pečili opravu cesty – spojnice so želez-
ničnou stanicou.

Na Letohradskej ulici realizujeme kom-
pletnú opravu detského ihriska. 

Začali sme budovať nový bezpečný 
chodník, ktorý spojí železničnú stanicu 
s lokalitou Pri Štadióne a Kačačnice bez 
kolízneho bodu.

Po skoro 20-tich rokoch mesto vyme-
nilo povrch na basketbalovom ihrisku. 
Objednané sú už aj nové koše a nakres-
lené budú nové čiary.

Prostredníctvom I. Svätojurskej a.s. sme 
dokončili prvú etapu rekonštrukcie ho-
rárne Biely Kríž.

V budove Mestského úradu finišujeme s dostavbou reprezentatívnej sály v podkroví budovy. Využívať sa bude na svadby, rôzne 
spoločenské a repezentatívne podujatia. 
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Výzva 
mestskej polície

Mestská polícia vo Svätom 
Jure upozorňuje občanov  
a vyzýva na obozretnosť.

Na konci mája sa stali dva 
prípady krádeže peňazí a rôz-
ne pokusy o krádež u starších 
občanov. V prvom prípade 
vylákali finančné prostriedky 
pod zámienkou autonehody 
partnera a žiadosti o príspe-
vok na jeho liečenie. 

V druhom prípade slečna – 
blondínka s klobúčikom sa 
hrala na pracovníčku ZSE  
a pod zámienkou odpisu 
elektromeru a údajnej skúšky 
zásuviek ukradla značnú fi-
nančnú hotovosť.

Vyzývame Vás na opatrnosť,  
nevpúšťajte cudzie osoby do 
domácnosti. Taktiež nevydá-
vajte cudzím akúkoľvek fi-
nančnú hotovosť.

Na viacerých miestach v mes-
te pribudli oranžové kontaj-
nery na separovaný zber od-
padu. Nápis na nich hovorí, 
že sú určené na viacvrstvové 
kombinované materiály na 
báze lepenky, označované aj 
skratkou VKM.  Za týmto 
zložitým názvom sa ukrýva-
jú krabice od mlieka, džúsov  
a iných nápojov, známe aj ako 
tetrapaky. Pred vyhodením 
do oranžového kontajnera ich 
treba stlačiť a ak je to možné 
aj uzavrieť, aby sa ich do kon-
tajnera zmestilo čo najviac.

V meste pribudli oranžové kontajnery

Oranžové kontajnery nájdete 
na ulici Staničná, Pri štadió-
ne, Hradištná (bývalá otoč-
ka autobusov) a na zbernom 

dvore. Veríme, že budú správ-
ne využívané, aby mohol ich 
počet rásť.

Všimli ste si nové kontajnero-
vé stojisko, ktoré Mesto Svätý 
Jur vybudovalo na ulici Pri 
štadióne? Stojisko je zastreše-
né, uzamykateľné a zmestí sa 
doňho 14 kontajnerov s obje-
mom 1100l.

Do konca roka 2018 vybudu-
je Mesto ešte niekoľko kon-
tajnerových stojísk, najmä pri 
bytových domoch. Kontajne-
ry už vďaka nim nebudú ne-
vzhľadne odstavené na ulici, 
alebo zelených plochách. 
Výstavba stojísk prebehne na 
ulici Staničná, Pri štadióne  
a Hradištná.

Nové stojiská na 
kontajnery

Mesto Svätý Jur 
sa v piatok 8. jú-
-na, zapojilo do 
najväčšieho pod-
ujatia firemného 
dobrovoľníctva na 
Slovensku Naše 
mesto, ktoré tra-
dične organizuje 
Nadácia Pontis.  
V rámci podu-
jatia sa v meste 
Svätý Jur konali 
dve aktivity: Aca-
demia Istropolitana Nova 
zapojila 44 dobrovoľníkov 
do údržby Svätojurského 
náučného chodníka. Mesto 
Svätý Jur spolu s 20 dob-

Naše Mesto 2018

rovoľníkmi čistilo pasienky  
v Pannónskom háji, ktorý je 
súčasťou prírodnej rezervácie 
Šúr. Pannónsky háj, ktorého 
krajinný ráz udávalo v minu-

losti pasenie, bol zarastený 
náletovými drevinami. Vďa-
ka spolupráci BROZ, mesta 
Svätý Jur, I. svätojurskej a.s. 
a Štátnej ochrany prírody, sa 
podarilo v marci 2018 solitér-
ne duby uvoľniť odstránením 
podrastu. Vzniknú tým opäť 
vhodné podmienky na pas-
tvu a obnovu kultúrnej kra-
jiny. Na mieste odstráneného 
podrastu zostalo veľa koná-
rov, ktoré pomáhali odstrániť 
dobrovoľníci z firiem: AT&T 
Global Network Services Slo-
vakia s.r.o., Tatrabanka a.s.  
a SLOVNAFT, a.s. 
Ďakujeme.
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Železnice pridali vlakové spojenia
Dobrá správa pre tých, ktorí využívajú železničnú dopravu  
a chýbali im spoje na smer Bratislava - Nové Mesto. Železnič-
ná spoločnosť Slovensko totiž pridala od 11. júna nové vlakové 

 55 Trnava – Bratislava-Nové Mesto
4502 4504 REX 1734 4506 4508 4510 4512 4514 4516 4518 4520 4522 4524 4526 4528 4530 4532

ZO STANICE Galanta Galanta Trenčín Galanta

Trnava  5 34 6 34 6 48 7 34 8 34 9 34 10 37 11 34 12 37 13 34 14 34 15 34 16 37 17 34 18 34 19 34 20 34

Cífer  5 41 6 41 │ 7 41 8 41 9 41 10 44 11 41 12 44 13 41 14 41 15 41 16 44 17 41 18 41 19 41 20 41

Báhoň 5 45 6 45 │ 7 45 8 45 9 45 10 47 11 45 12 47 13 45 14 45 15 45 16 47 17 45 18 45 19 45 20 45

Šenkvice 5 51 6 51 7 02 7 51 8 51 9 51 10 54 11 51 12 54 13 51 14 51 15 52 16 54 17 51 18 51 19 51 20 51

Pezinok 5 58 6 58 7 10 7 58 8 58 10 10 11 00 12 08 13 00 13 58 14 58 15 58 17 00 17 58 18 58 19 58 20 58

Pezinok zastávka 6 01 7 01 │ 8 01 9 01 10 13 │ 12 11 │ 14 01 15 01 │ 17 03 18 01 19 01 20 01 21 01

Svätý Jur  6 04 7 04 │ 8 04 9 04 10 16 11 04 12 14 13 04 14 04 15 04 │ 17 06 18 04 19 04 20 04 21 04

Bratislava-Rača  6 12 7 12 7 18 8 12 9 10 10 24 11 10 12 21 13 10 14 10 15 10 16 07 17 13 18 10 19 10 20 10 21 10

Bratislava predmestie 6 18 7 18 7 24 8 23 9 17 10 31 11 16 12 32 13 16 14 17 15 17 16 14 17 21 18 17 19 16 20 17 21 17

Bratislava-Nové Mesto 6 22 7 21 7 28 8 26 9 20 10 34 11 19 12 35 13 19 14 20 15 20 16 17 17 24 18 20 19 19 20 20 21 20

 55 Bratislava-Nové Mesto – Trnava
4507 4509 4511 4513 4515 4517 4519 4521 REX 4523 4525 4527 4529 4531 4533

Bratislava-Nové Mesto 7  36 8  36 9  37 10  37 11  36 12  37 13  37 14  37 15  37 16  37 17  37 18  37 19  37 20  37

Bratislava predmestie 7  40 8  40 9  41 10  41 11  40 12  41 13  41 14  41 15  41 16  41 17  41 18  41 19  41 20  42

Bratislava-Rača  7  47 8  47 9  47 10  47 11  54 12  47 13  47 14  47 │ 16  47 17  54 18  47 19  47 20  47

Svätý Jur 7  52 8  52 9  52 10  52 11  59 12  52 13  52 14  52 │ 16  52 17  59 18  52 19  52 20  52

Pezinok zastávka 7  56 8  56 9  56 10  56 │ 12  56 13  56 14  56 │ 16  56 │ │ 19  56 20  56

Pezinok 7  59 8  59 9  59 10  59 12  04 12  59 13  59 14  59 16  02 16  59 18  04 18  59 19  59 20  59

Šenkvice 8  05 9  05 10  05 11  05 12  10 13  05 14  05 15  05 16  09 17  05 18  10 19  04 20  05 21  05

Báhoň 8  12 9  12 10  12 11  12 12  16 13  12 14  12 15  12 16  15 17  12 18  16 19  11 20  12 21  12

Cífer  8  16 9  16 10  16 11  16 12  20 13  16 14  16 15  16 16  18 17  16 18  20 19  14 20  16 21  16

Trnava 8  23 9  23 10  23 11  23 12  26 13  23 14  23 15  23 16  24 17  23 18  26 19  20 20  23 21  23

DO STANICE Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta Galanta

V ŽST Trnava možnosť prestupu z vlakov kategórie R/RR zo smeru Piešťany, Trenčín. V ŽST Bratislava-Nové Mesto možnosť prestupu na vlaky S 65 smer Bratislava-Petržalka. Vlaky sú vedené v pracovné dni. 

V ŽST Trnava možnosť prestupu na vlaky kategórie R/RR smer Piešťany, Trenčín. Vlaky sú vedené v pracovné dni.

spojenie do tejto stanice. V nej bude navyše možnosť prestupu 
do vlakov, ktoré pokračujú do stanice Bratislava Petržalka. 

V roku 2016 sme v rámci 
nášho občianskeho združenia 
Miesto pre život zorganizovali 
prvý pobytový letný tábor 
pre deti. Začínali sme s ma-
lou dušičkou, ale nevzdali 
sme sa a dnes sa naše tábory 
tešia veľkej obľube. Každý 
rok navyšujeme pre veľký 
záujem kapacitu tábora.  
V tomto roku organizuje-
me 3 letné tábory. Jeden 
pobytový v Terchovej a dva 
denné. Pre zaujímavosť po-
bytový tábor v Terchovej 
sme vypredali do týždňa  
a pre veľký záujem sme na-

Letné tábory OZ Miesto pre život

vyšovali jeho kapacitu. Tábo-
ry nie sú pre nás komerčnou 
činnosťou a preto si dávame 
záležať aby boli vždy top a pre 
deti veľkým zážitkom. Vždy 
sa snažíme ponúknuť deťom 
niečo čo v iných táboroch len 
tak nenájdu a preto je úplne 
bežné, že deti na našich tábo-
roch môžu zažiť preteky na 

motokárach, vlastnú táboro-
vú zip-line alebo si mohli vy-
skúšať ako jedny z prvých na 
Slovensku akčnú hru Arche-
ry tag – boj s lukom.  Tento 
rok s našim pobytovým tá-
borom štartujeme prázdniny 
a už 1. júla vyráža 34 detí  
v ústrety novému fantastic-
kému dobrodružstvu. Okrem 

pobytového tábora tento rok 
organizujeme aj dva denné 
tábory na konci mesiaca júl, 
„Túlavé topánky“  a „Jurský 
tábor“. Túlavé topánky sú 
už taktiež vypredané po na-
výšení kapacity. Voľné mies-
ta ešte sú v Jurskom tábore. 
Tento tábor je vhodný pre 
deti 6 – 10 rokov a bude sa  
v prevažnej miere odohrávať 
vo Svätom Jure. Pre deti je 
pripravený pestrý program. V 
prípade záujmu je možné sa 
ešte  prihlásiť na e-mail mies-
toprezivot@gmail.com alebo 
www.ozmiestoprezivot.sk kde 
získate prihlášku a informácie 
o tábore. Pred sebou máme 
pestré leto, ale už teraz pracu-
jeme na ďalších zaujímavých 
projektoch, o ktorých bude-
me priebežne informovať.
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Tradičný Beh o rekord školy, 
kde naši žiaci súťažia v šprin-
te a vo vytrvalostnom behu, 
bol tento rok výnimočný. 
Pomáhal nám ho organizovať 
Marek Porvazník a v našom 
mene ku nám pozval niekoľ-
kých známych športovcov. 
Naše pozvanie prijala Veroni-
ka Vadovičová - úspešná para-
lympijská reprezentantka, Jo-

V poslednej dobe sa našej 
škole darí. Pred niekoľkými 
rokmi pri vzniku hodnotenia 
základných škôl cez INEKO 
sme sa nachádzali niekde na 
konci prvej desiatky v bra-
tislavskom samosprávnom 
kraji a na konci prvej stovky 
v rámci celého Slovenska. Po-
stupne sme prenikli do prvej 
desiatky v BSK a zrazu sme 
sa dostali na 10. miesto aj  
v rámci všetkých škôl na Slo-
vensku. Počas jarných prázd-
nin INEKO zverejnilo kom-
pletný rebríček za rok 2017, 
kde sme sa medzi školami 
BSK umiestnili na 1. mieste 
a medzi slovenskými  školami 
na 4. mieste. 
INEKO hodnotí niekoľko 
parametrov škôl, sú nimi vý-
sledky testovaní 5. a 9. roč-
níkov, súťaže, vybavenie škôl 

Historický úspech našej základnej školy
IKT, mimoriadne výsledky, 
personálne zabezpečenie, fi-
nancie. Hodnotenie vždy 
zohľadňuje obdobie posled-
ných štyroch rokov, pričom 
percentuálne najvyššiu hod-
notu má posledný rok. Je 
preto dobré hlavne pre školy, 
ktoré dlhodobo dosahujú vý-
borné výsledky.
V súvislosti s uvedenými 
úspechmi dostávame otázky, 
ako to robíme, že obyčajná 
škola z malého mesta dosa-
huje také výsledky. Je za tým 
niekoľko faktorov:
1. Učitelia – škola má mo-
mentálne výborný tím učite-
ľov. Podarilo sa vhodne skĺbiť 
skúsenosť  a mladosť. V sú-
vislosti so zvyšovaním počtu 
žiakov sa zvyšuje aj počet uči-
teľov. Dávame šancu mladým 
a funguje to.

2. Financie a materiálne pod-
mienky – zastarané názory, že 
dobrému učiteľovi stačí krie-
da a tabuľa, sú dnes už dávno 
preč. Stačí sa prísť pozrieť na 
prvákov, ako pracujú s inte-
raktívnou tabuľou. Od roku 
2011 je každá trieda vybavená 
interaktívnou tabuľou, každý 
učiteľ má osobný notebook. 
Učitelia sa môžu plne veno-
vať učeniu, nemusia rodičov 
prosiť o sponzorské dary.
3. Podarilo sa nám presvedčiť 
rodičov, aby nedávali svoje 
deti na osemročné gymnáziá. 
Je predsa zbytočné dať svoje 
dieťa na školu, ktorá nemá 
lepšie výsledky ako naša ško-
la, nemá to logiku. 
4. Moderné a efektívne metó-
dy vyučovania.
5. Využívanie cvičného tes-
tovania – KOMPARO. Fi-

nančne zabezpečujeme tes-
-tovanie celých ročníkov  
v rámci KOMPARA, aby sme 
zistili úroveň vedomostí žiakov  
a mohli tak včas odstrániť 
prípadné nedostatky v ich 
vedomostiach. Zároveň si tak 
žiaci zvykajú na spôsob testo-
vania, ktorý ich čaká na konci 
deviateho ročníka. 
6. Náročnosť – hovorí sa  
o nás, že naši žiaci dosahujú 
po prechode na stredné ško-
ly najlepšie výsledky a to je 
predsa náš cieľ.      
7. Efektívna spolupráca so 
zriaďovateľom, primátorom a 
poslancami MsZ.
Okrem toho veľa šťastia  
a dobrých rozhodnutí pri zá-
sadných veciach.  

PaedDr. Vladimír Vajcík,
riaditeľ školy

zef Lohyňa - bývalý 
zápasník vo voľ-
nom štýle, jeden 
z najúspešnejších 
slovenských špor-
tovcov v histórii, 
hokejový útočník 
Ján Lipiansky, jeho 
dcéra Viktória Li-
pianska - šampión-
ka v Thajskom 

Našu školu navštívili úspešní športovci

boxe, Jakub Benko - šampión 
v Thajskom boxe a hokejisti 
Miroslav Preisinger a Lukáš 
Kozák. Marekovi pomáhal  
s organizáciou Michal Varga - 
tréner triatlonistov. Deti boli 
nadšené, Viktória a Jakub 
dokonca „zápasili“ s našimi 
odvážnymi žiakmi. Potom 

nasledovala autogramiáda  
a samozrejme samotné prete-
ky v behu. V tomto školskom 
roku sa stali najúspešnejšími 
bežcami Saška Smith, Filipko 
Studený, Simonka Cedulová, 
Paťo Volf a Samo Studený.
Gratulujeme a organizátorom 
ďakujeme!
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Deň Európy je osla-
vou mieru a jednoty 
v Európe. V tento 
deň si pripomína-
me výročie historic-
kej Schumannovej 
deklarácie. Bol to 
francúzsky minister 
zahraničných vecí, 
ktorý vo svojom pre-
jave v roku 1950 na-
vrhol novú podobu 
politickej spolupráce 
v Európe. Jeho víziou 
bolo vytvorenie inšti-
túcie, ktorej úlohou by bolo 
riadenie spoločného trhu  
s uhlím a oceľou. Návrh Ró-
berta Schumanna sa považuje 
za začiatok budovania toho, 
čo je dnes Európskou úniou.

Pri príležitosti Dňa Európy 
sme si na našej škole pripra-
vili zaujímavé aktivity, hry, 
kvízy, súťaže, pekný kultúrny 
program a ochutnávku jedál. 

Deň Európy na základnej škole

Do prípravy sme sa zapojili 
všetci, jednotlivé triedy si vy-
brali krajiny, ktoré chceli pre-
zentovať. Vyrobili si rôzne re-
klamné materiály.  Niektoré 
sme získali aj priamo z oslo-
vených veľvyslanectiev krajín, 
za čo im nesmierne ďakuje-
me. Naše pozvanie prijali pán 
primátor Šimon Gabura, 2. 
tajomníčka z Veľvyslanectva 
Chorvátskej republiky pani 
Tihana Bohač, pani Katerina 

Sepka z Veľvyslanectva Gréc-
ka a pán Krchňavý, ktorý 
zastupoval Európsku komi-
siu. Slávnostný program sme 
otvorili samozrejme hymnou 
SR, hymnou Európskej únie 
a pochodom vlajkonosičov 
so zástavami krajín EÚ. Po 
príhovoroch riaditeľa ZŠ  
a hostí žiaci predviedli scén-
ky, tance, básne a piesne v ja-
zykoch krajín, ktoré prezen-
tovali. Potom naše chodby 

ožili, boli plné stánkov  
s darčekmi, reklamný-
mi predmetmi a dob-
rotkami typickými pre 
krajiny EÚ. Kto však 
chcel získať darček, mu-
sel splniť nejakú úlohu.  
A tak sme sa hrali, súťa-
žili a ochutnávali. 

Jednoducho bol to 
deň plný príjemnej at-
mosféry a zábavného 
programu pre všetky 
vekové kategórie, za 

ktorý ďakujeme najmä pani 
učiteľkám Kováčovej a Gá-
boríkovej za dobrý nápad, 
pani učiteľkám a žiakom za 
prípravu a samotnú realizáciu  
programu a rodičom  hlavne 
za chutné dobroty, ktoré pre 
nás a návštevníkov našej ško-
ly v Deň Európy pripravili.                                                                                                                            

Mgr. Andrea Hranická

Vážení rodičia,
Cirkevný zbor Evanjelickej 
cirkvi a. v. vo Svätom Jure 
pripravuje počas letných 
prázdnin pre vaše dieťa den-
ný biblický tábor. Počas tohto 
tábora je pripravených množ-
stvo hier, biblické štúdium, 
tvorivé a zážitkové aktivity na 
pôde cirkevného zboru, pre-
chádzky a kopec zábavy.

Tábor sa uskutoční na pre-
lome júla a augusta, teda od 
30. júla do 3. augusta 2018 
a je určený pre deti od 6 do 
12 rokov (podmienkou je, 
aby vedeli čítať a písať). Cena 
tábora je 30€ na dieťa.

V prípade záujmu volajte: 
0918 828 160 – Michal Ko-
reň, zborový farár. 

Denný tábor počas letných prázdnin

sobota 11. august
18:00 POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

SVÄTÁ OMŠA

nedeľa 12. august
8:45 PEŠIA PÚŤ OD TROJIČNÉHO STĹPU 

10:00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

Púť ku Kaplnke 
Nanebovzatia Panny Márie

Pustý kostolík Svätý Jur 2018
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Krúžok KMPP vznikol  
z podnetu a iniciatívy Po-
ľovného združenia POD-
HRADIE Svätý Jur a viaže 
sa ku dňu 13.2.2004, kedy 
bol poverený jeho vedením 
člen PZ p. Juraj Macháček. 
Krúžok má bohatú tradíciu  
a za odborného poľovnícke-
ho vedenia sa v ňom vystrie-
dalo približne 30 detí, ktoré 
prejavili záujem predovšet-
kým o prírodu,  voľne žijúcu 
zver, jej ochranu a samozrej-
me o životné prostredie ako 
celok. Pravidelné celoročné 
stretávanie sa detí  v tomto 
krúžku je zamerané na spo-
znávanie tajov prírody, po-
ľovnícke tradície a zvyklosti, 
ako aj na poľovnícku prax. 
Jednou z činností hlavne v 
zimnom období je starostli-
vosť o pridelené poľovnícke 
zariadenia, zásypce pre ba-
žanty a zajace, do ktorých 
prinášajú krmivo a zabezpe-

Krúžok Mladých priateľov poľovníctva

čujú potrebné zimné prikr-
movanie zveri.
Počas celého roka sa venujú 
aj získavaniu odborných ve-
domostí z oblasti poľovníc-
tva a ochrany zveri. Ich ve-
domosti často krát presahujú 
úroveň bežných  poľovníkov. 
Získané vedomosti pravidel-
ne dokazovali na okresných 
súťažiach krúžkov KMPP, 

v súčasnosti už iba na celo-
slovenskej súťaži krúžkov 
KMPP, kde sa v silnej celo-
slovenskej konkurencii nik-
dy nestratili.
V súčasnosti krúžok navšte-
vuje  8 detí  vo veku od 9 do 
15 rokov, z toho sú 4 diev-
čatá. V tomto roku sa traja  
z nich (Grófová Kristína, 
Pajer Kristian, Porvazníková 

Natália) pripravujú na ce-
loslovenskú súťaž krúžkov 
KMPP v Banskej Štiavnici.
     Členovia krúžku si zís-
kané vedomosti nenechávajú 
iba pre seba, ale šíria ich aj 
medzi ostatnými deťmi for-
mou vlastného vedomost-
ného stánku pod názvom  
„U MÚDREJ SOVY“, kde 
na rôznych spoločenských 
podujatiach zábavnou for-
mou učia deti spoznávať rôz-
ne druhy fauny či flóry.
Na tohtoročnom vydarenom 
podujatí „Poľovníci deťom“ 
v Šenkviciach sme ich všet-
kých mali možnosť stretnúť 
spoločne s ich súčasnou ve-
dúcou krúžku a poľovníčkou 
Katarínou Macháčkovou, 
ktorá je garantom odbornej 
prípravy, ale aj nevšedné-
ho záujmu detí pracovať a 
aktívne sa podielať na práci  
v krúžku.

Mesto Svätý Jur

Svätojurské
p o ľ o v n í c k e
z d r u ž e n i a

Slávnosti Svätého Huberta 
pri burčiaku

Obvodná poľovnícka komora Pezinok,
Okresná organizácia SPZ Pezinok,
Poľovnícke združenia Svätého Jura

v spolupráci s mestom Svätý Jur
a Svätojurským vinohradníckym spolkom

Vás srdečne pozývajú na kultúrno-spoločenské
podujatie venované zvykom a tradíciám
poľovníctva, vinohradníctva a vinárstva

Svätý Jur
Prostredná ul.
13.00 - 21.00 h

2018

• požehnanie poľovníkom a vinárom • 
• dražba diviny • 

• Svätojurská dychovka •  
• súťaž vo varení gulášu • 

• stánky so svätojurským burčiakom • 
• kultúrny program •  

Mesto Svätý Jur ďakuje Bra-
tislavskému samosprávnemu 
kraju za podporu v roku 2018. 

Od BSK sme  v rámci Brati-
slavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu turiz-
mu získali  dotáciu vo výške  
10 500 eur na projekt  „Skan-
zen – vybudovanie rozhľadne 
pri vinohradníckom chodní-
ku“.

Zároveň nám Bratislavský sa-
mosprávny kraj v rámci in-
dividuálnej dotácie poskytol 
dotáciu vo výške 2 500 eur 
na projekt „Svätojurské hody, 
podpora kultúrnych a umelec-
kých tradícií“.
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Mesto Svätý Jur v spolupráci so spoločnosťou Pro Partners 
Holding aj tento rok podporilo svätojurský detský a mládež-
nícky futbal. Po ženách v roku 2017, dostali kompletnú vý-
bavu dve mužstvá – starší a mladší žiaci. Výstroj si prevzali 
30. apríla na Mestskom úrade od primátora mesta Šimona 
Gaburu.

V sobotu 28.4. sa konalo  
I.kolo seriálu ŠKODA BIKE 
OPEN TOUR – ŠKODA 
Svätojurský MTB maratón. 
Na štart 12.ročníka sa posta-
vilo rekordných 969 preteká-
rov zo Slovenska a okolitých 
štátov. Absolútnym víťazom 
sa stal Slovák Tomáš Višňov-
ský štartujúci za český tím 
Česká Sporitelna Accolade. 
Na druhom mieste skončil 
maďarský pretekár Szalay, 
tretí skončil Slovák Hojdík 
a štvrtý obhajca víťazstva 
čech Hartl.  Hlavný organi-
zátor podujatia Cyklistický 
Klub Svätý Jur týmto ďakuje 
všetkým sponzorom a 118 
dobrovoľníkom  - organizá-
torom, ktorí prispeli k zdar-
nému a úspešnému priebehu 

Cyklisti to roztočili vo Svätom Jure

tohto významného cyklistic-
kého podujatia. 

Poriadne zablatený Drapák
O niekoľko týždňov neskôr 
10.6. sa v našom meste ko-
nali ďalšie preteky na hor-
ských bicykloch – Kaktus-
bike Malokarpatský Drapák. 
Ide o časovku jednotlivcov  
v jazde do vrchu. Štart tých-
to pretekov je pri Pustom 
kostolíku na cyklotrase Ju-
RaVa a cieľ na Malom Ja-
vorníku. Vzhľadom na pre-
výšenie viac ako 400 metrov 
a náročný terén má Drapák 
vysokú náročnosť. Nakoľko 
dni pred pretekmi boli daž-
divé až búrkové, trať bola 
mokrá a blatistá. Napriek 
tomu na štart 6. ročníka toh-

to podujatia nastúpilo 108 
pretekárov, čo bol doterajší 
účastnícky rekord. 

Už teraz pripravujeme ďalšiu 
časovku do vrchu – Kaktus-
bike Svätojurský Blesk ur-
čenú pre väčšinu cyklistov. 
Konať sa bude 5.7.2018  
a zúčastniť sa môže každý od 
16 rokov kto bude mať cyk-

listickú prilbu, bicykel bez 
motora, vôľu a chuť dostať 
sa na bicykli, či vedľa neho, 
na Malý Javorník. Čas je dô-
ležitý iba pre víťazov. Viac 
informácií nájdete na www.
cksvatyjur.sk.

Vincent Hupka
CK Svätý Jur

Týždeň po Svätojurských hodoch sa stal Svätý Jur centrom cyklis-
tického diania na Slovensku.

Svätojurské viechy 
otvorené do októbra

Minulý rok si viacerí užívali letné piatkové večery pri víne 
priamo u vinárov počas otvorených viech. Nuž, máme pre 
vás  skvelú správu - projekt pokračuje aj tento rok v rámci 
celého malokarpatského regiónu od júna až do októbra. Viac 
informácií a kompletný kalendár otvorených viech nájdete na 
stránke www.malekarpaty.travel/sk/otvorene-viechy. Najbliž-
šie termíny svätojurských vinárov nájdete aj na stránke jur-
skepivnice.sk.
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Jubilanti nášho mesta

Pani Helena Noskovičová oslávila 90 rokov. Pani Serafína Pajdlhauserová oslávila 91 rokov.

Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch blahoželať našim spoluobčanom, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. 
Mestský úrad tiež pozýva dvakrát do roka jubilantov nad 65 rokov na spoločné posedenie. Aj ostatné stretnutie sa nieslo v prí-
jemnej atmosfére (fotografie vpravo). Všetkým jubilantom želáme veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života! 

Pani Anna Sijarská oslávila 92 rokov. Zo spoločného posedenia jubilantov.  
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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

V tomto roku sme už tradične 
počas konania svätojurských 
hodov zahájili v poradí pre 
nás už jedenástu sezónu akti-
vity nášho združenia v oblasti 
automobilového modelár-
stva vo Svätom Jure. Úvodné 
preteky sa tešili veľkej účasti 
jednak zo strany pretekárov 
ako aj divákov. Do tomboly 
sme opätovne venovali cenu 
v podobe zapožičania mode-
lu auta na diaľkové ovládanie  
a otestovanie si svojich zruč-
ností u nás v areáli. Cenu si 
výherca už aj uplatnil, čomu 
sa veľmi tešíme. 

Medzinárodný deň detí pre 
nás predstavoval aj tento rok 
príležitosť, ako opätovne po-
tešiť aj tých najmenších. Už 
druhýkrát sme sa zapojili  

Automobilové modelárstvo - zahájenie sezóny a MDD 2018 
v spolupráci s mestom Svätý 
Jur do programu, ktorý bol 
organizovaný pri príležitosti 
MDD. Deti mali možnosť 
prísť k nám do areálu dráhy, 
zapožičať si autá a pod našim 
dozorom sa učiť, ako ich ovlá-
dať. Záujem bol veľký, ukáza-
li sa skryté talenty. Zároveň 
si aj niektorí rodičia prišli na 
svoje. Ďakujeme všetkým, 
ktorí ste prišli a za príjemnú 
atmosféru, ktorú sme všetci 
takto spoločne vytvorili. Ve-
ríme, že sa budeme aj naďalej 
spolu takto stretávať.
Ďalšie informácie o aktivi-
tách nášho klubu môžete zís-
kať na klubovej stránke www.
dirtracing.sk, alebo aj na fa-
cebooku.

Tím DirtRacing
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PRÍĎTE NA NOČNÚ SLÁVNOSŤ SVÄTOJURSKÉHO VÍNA NA MIESTA JEHO ZRODU.
PRIAMO VO VINOHRADE SPOLU ZAŽIJEME MAGICKÚ, NAJKRATŠIU NOC ROKA

PRI SVÄTOJÁNSKEJ VATRE, KVALITNOM SVÄTOJURSKOM VÍNKU, CHUTNOM OBČERSTVENÍ
A PESTREJ ŽIVEJ MUZIKE, KTORÁ NÁM BUDE HRAŤ AŽ DO SVITANIA.

000000

VO VINOHRADE GELNÁR
PRI SV. URBANOVI -> [GPS 48.2601, 17.2322] 

HUDOBNÝ PROGRAM:

 19�00 ORCHESTER WORCHESTER
 20�10 RAGTIME JAZZBAND
 21�20 MARIÁN LUCKÝ 

 22�30 LE PAYACO
 23�50 KARPATSKÉ HORKÉ
 01�00 AQUAMARIN
 02�10 PÁN BOLESLAV SO SVOJIMI PLATŇAMI

 04�50 CRYSTALS
  MODERUJE: MILAN BREJCHA

SVÄTOJURSKÍ VINÁRI:

JAKUB ACHBERGER | BRAŇO BAHNA | MICHAL BAŽALÍK | DUBOVSKÝ & GRANČIČ 
HERGOTIČ | MALOVINÁRSTVO JAROLÍM | FRANTIŠEK PAJER | STEVINO

ŠTYRI KOPCE | VIAJUR | VINÁRSTVO KOZMON | VÍNO MATULA | VÍNO ROMANOV
VÍNO ŠMELKO | VÍNO ZELISKA | VÍNO Z KAMENNÉHO DVORA

SVÄTOJÁNSKA NOC VO VINOHRADOCH

svätOjurskej
sen nOci

SSSVVÄÄÄÄÄÄTTTOOJJ  SPPPPOOOOOOOLLLLLLOOOOKKK,,TTTOOOJJUURRSSSKKKÝÝÝÝÝ VVVVVVVVVIIIIIIINNNNNNOOOOHHHHHHHHHRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAADDDDDDNNNNNÍÍÍÍÍCCCKKKKYYYY SSSPPPPPPPOOOLL
MMMMMEEESSSTTOO SSVVVÄÄÄTTÝÝ     OOOORRR SSSSSVVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄTTTTTTÝÝÝÝÝÝÝÝ JJJJJJJJUUUUUUURRRRRRRTTÝÝ JJUUURRR AAAAAA DDDDDOOOOOBBBBBBBRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOOĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ HHHAAASSSSSIIIČČČSSSSKKKKKÝÝÝ ZZZZBBBBOOOOORR

,,,

VVÁÁÁÁÁÁSSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZZZZZZZZZZÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJÚÚÚÚÚÚÚÚÚ NNNNAAAAAAA

22�00 

ZAPÁLENIE
SVÄTOJÁNSKEJ 

VATRY

20�55 

ZÁPAD
SLNKA

04�50 

VÝCHOD
SLNKA

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvssssssssssssstttttttttttuuuuuuuuuuuupppppppp vvvvvvvvvvooooooooooooo nnnnnnnnnnnnnýýýýýýýý
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