
Svätojurské
ohlasy

Občasník obyvateľov Svätého Jura číslo 1/2015, ročník XV., nepredajnéŠtvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 3/2018, ročník XVIII., nepredajné

Mesto Svätý Jur 
rozdá 50 ovocných 

stromčekov

Mladé jablone, hrušky, sliv-
ky a čerešne môžu túto jeseň 
ozdobiť vašu záhradu a o pár 
rokov aj váš stôl. Mesto Svätý 
Jur sa rozhodlo bojovať voči 
suchu a extrémnym teplo-
tám výsadbou zelene nielen 
na verejných priestranstvách. 
V období október-november 
2018 venuje svojim obyvate-
ľom, ktorí prejavia záujem,  
50 ovocných stromčekov na 
výsadbu do záhrad. 

O ovocné stromčeky môžete 
písomne požiadať na Mest-
skom úrade vo Svätom Jure. 
Stačí, keď splníte nasledujú-
ce podmienky: Ste majite-
ľom nehnuteľnosti v zastava-
nom území mesta Svätý Jur  
a zároveň máte vo Svätom 
Jure trvalý pobyt. Jeden žia-
dateľ môže požiadať maxi-
málne o dva stromčeky.

Stretnutie s primátorom mesta 
Všetkých občanov mesta pozývam na 
spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoč-
ní dňa 10.10.2018 od 17:00 do 19:00  
v zasadačke Mestského úradu. Na tom-
to stretnutí sa môžete opýtať na všetko, 
čo Vás zaujíma, môžete predniesť svoje 
podnety, námety, či pripomienky. 

Šimon Gabura

Bezplatná právna poradňa
Mesto Svätý Jur ponúka občanom bezplatnú právnu 
pomoc. ktorú aj tentoraz zabezpečí advokátska kan-
celária Mularčík a partneri. Na stretnutí, ktoré sa 
uskutoční 9.10.2018 od 14:00 do 16:00 v zasadačke 
budovy Mestského úradu bude individuálne radiť a 
na vaše otázky odpovedať JUDr. Ondrej Mularčík, 
člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory.
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Po voľbách v roku 2014 za-
čalo mesto pod vedením 
nového primátora Šimon 
Gaburu a novozvolených po-
slancov Mestského zastupiteľ-
stva Moniky Číkovej, Petra 
Dočolomanského, Júliusa 
Fila, Mariána Fraňa, Františ-
ka Gahéra, Mariána Grančiča, 
Jána Grófa, Štefana Horvátha, 
Andrei Hranickej, Bohumi-
la Pajera a Michala Zelisku 
plniť ambiciózne plány na 
svoju obnovu. Prvým krokom 
bolo optimalizácia rozpočtu, 
čo v konečnom dôsledku za-
čalo prinášať svoje ovocie už 
v roku 2015. Hospodárenie 
mesta bolo ocenené aj ofici-
álne, keď sa mesto stalo tre-
tím najlepšie hospodáriacim 
na Slovensku. Mesto malo 
teda dostatok finančných 
zdrojov na realizovanie ma-
lých i veľkých projektov. Pr-
votnú filozofiu „spájania bo-
dov“ v meste sme postupne 
začali napĺňať úplnou obno-
vou okolia prašného ihriska, 
kde sme postavili detské hra-
cie zostavy a svojho času naj-
väčšie „streetworkoutové“ ih-
risko v regióne. V roku 2018 
sme kompletne obnovili bas-
ketbalové ihrisko. V rámci 
tejto rekonštrukcie sme hneď 
vyriešili aj malé detské ihrisko 
v „Učku“ a z ihriska na Leto-
hradskej ulici sme postupne 
spravili aj dopravné ihrisko.  
Oddychový bod číslo 1 chce-
me  prepojiť cez celé mesto až 
so Scheidlinovou záhradou, 
kde sme opravili obidve pó-
diá, vymenili sme detskú zo-
stavu a obnovili vôbec všetky 
hracie prvky. K spomínané-
mu prepojeniu bolo potreb-
né kompletne zrekonštruovať 
Štúrovu ulicu, aj s kritickým 
chodníkom. Cez hlavnú cestu 
sa deti a všeobecne chodci do-
stanú cez semaforom riadený 

Čo sme spolu urobili za štyri roky
prechod. Do budúcna ostáva 
v tejto filozofii dokončiť Mi-
kovíniho ulicu, kde by mala 
vzniknúť „skľudnená“ pešia 
zóna pri potoku. Na tejto lí-
nii sme vynovili ďalší dôleži-
tý bod mesta a to zdravotné 
stredisko. Dostalo úplne nové 
parkovisko, prebehla výsadba 
v páse pred budovou a sa-
motnú budovu sme okrem 
statickej stabilizácie aj zatep-
lili. Celé územie plánujeme 
prepojiť ďalej cez vinice náuč-
ným chodníkom s vinohrad-

níckym skanzenom. Práve 
vinohradnícky skanzen a jeho 
rekonštrukcia je výsledkom 
výbornej spolupráce so Svä-
tojurským vinohradníckym 
spolkom. Momentálne sa  
v skanzene dokončuje origi-
nálna rozhľadňa, ktorá bude 
voľne prístupná pre širokú 
verejnosť. 

Prepojovanie bodov v mes-
te začalo aj smerom na novú 
lokalitu Kačačnice, kde sme 
najskôr vybudovali chod-
ník na spodnom exite, ktorý 
práve cez spomínanú oddy-
chovú zónu prepojíme, až so 

železničnou stanicou. Tento 
chodník bude jedinečný hlav-
ne tým, že po celej dĺžke má 
iba jeden kolízny bod v dolnej 
časti tiež úplne obnovenej uli-
ce Nová Pezinská. Tento ko-
lízny bod vyriešime stavaným 
spomaľovačom, podobným 
ako na ulici Dukelská. Práve 
projekt obnovy parku Du-
kelská dospeje koncom roka 
2018 do „finále“, kde budú 
dodané nové lavičky, smet-
né koše a verejné osvetlenie.  
V parku je už nainštalovaná 

automatická závlaha a v me-
siaci november bude vyko-
naná aj výsadba novej zelene. 
Pri parku bola kompletne 
zrekonštruovaná Partizánska 
ulica vrátane nového podlo-
žia. Dopravu sa tu podarilo 
skľudniť vyvýšenou križovat-
kou. V dolnej časti pri želez-
ničnej stanici sme začali rea-
lizovať Prestupný dopravný 
terminál, ďalší dôležitý bod  
v meste. 

Ďalším dôležitým bodom  
v meste je Jozefkovo údolie, 
miesto kedysi aktívneho od-
dychu nás všetkých. Spojenie 

tohto bodu s mestom je ob-
zvlášť náročné, pretože vedie 
cez čarovnú historickú časť 
Neštich. Práve na Neštichu 
sme zakúpili starý dom spo-
lu so susednou záhradou, ten 
sme odstránili a momentálne 
už finišujeme s projektom 
na parkovisko a prepojením  
s ulicou Malokarpatská. Práve 
tento prepoj by mal vyriešiť aj 
napojenie pitnej vody do tej-
to veľmi členitej ulice. Mesto 
popri rekonštrukcii ulice Pod-
hradie, už investovalo aj do 

štúdie, ktorá stanovila traso-
vanie novej cesty na Neštich. 
Je to úplne prvý krok k tomu, 
aby sme vyriešili zložitú do-
pravnú situáciu a prepojili aj 
tento dôležitý bod mesta.

Samostatnou kapitolou vo 
fungovaní mesta je školstvo. 
Najskôr sme postavili úplne 
novú triedu v materskej škole 
Pezinská a týmto rozšírením 
sme zabezpečili umiestnenie 
všetkých našich jurských detí 
starších ako 3 roky v mater-
ských školách. Popri tejto 
stavbe sme hneď aj zrevitalizo-
vali okolie a vybudovali nové 
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parkovisko. Tiež sme opravili 
strechy na dvoch vežičkách. 
V rámci opráv a rekonštruk-
cii sme vymenili elektrické 
rozvody v MŠ Bratislavská, 
následne sme celú MŠ vyma-
ľovali. Nehovoriac o tom, že 
vďaka aktívnym rodičom sa  
v každej materskej škole spra-
vilo kus dobrej roboty. Nielen 
pre základnú školu, ale pre 
celé mesto sme vybudovali 
úplne novú telocvičňu. S od-
stupom času môžeme zhod-
notiť, že to bol najnáročnejší 
projekt za celé štyri roky, kde 
sme snáď každý deň riešili iný 
nepredvídateľný problém. 
Šport mesto už tradične pod-
poruje formou bežných dotá-
cií. Netradične sme podporili 
rekonštrukciu areálu futbalo-
vého štadióna dvoma novými 
tribúnami. Práve futbalový 
klub robil mestu najväčšiu re-
klamu, keď účinkoval v druhej 
najvyššej slovenskej lige. Veľ-
mi dôležitým športom a záro-
veň veľkým fenoménom tejto 
doby je cyklistika. Mesto ani 
v tejto oblasti nezaháľalo a za-
bezpečilo rekonštrukciu pod-
jazdu pod cestou pri kaplnke, 
kompletne napojilo novou 
cestou ďalší veľmi dôležitý 
bod a to Pustý kostolík. Práve 

tu sa podarilo spojiť dva svety 
– duchovný a svetský. Na jed-
nej strane vyrástlo nové cyk-
loodpočívadlo a hneď vedľa 
sme postavili nadčasový pro-
jekt – Krížovú cestu. Veľmi je-
dinečnú, poňatú ako umelec-
ké dielo. Práve za revitalizáciu 
územia Pri pustom kostolíku 
sme dostali celoslovenské oce-
nenie „Za príkladnú obnovu 
kultúrneho dedičstva“. Hma-
tateľnou sa stala aj spolupráca 
s Akadémiou Istropolitana 
Nova a to nielen pri obnove 
fasád domov – Vstupnej brá-
ny na tiež úplne vynovenej 
ulici Letohradská alebo fasá-
dy mestského objektu býva-
lého zelovocu, teraz kaviarne 
na námestí, ale napríklad aj 
práve prebiehajúca obnova 

fasády tiež mestského objek-
tu „Lahôdok“.  Výsledkom 
spolupráce s AI Nova boli aj 
tri ročníky festivalu „Umenie 
a víno“, ktorý sa pretransfor-
moval na prvý ročník festi-
valu „Sen noci Svätojurskej“. 
Ten organizoval Svätojurský 
vinohradnícky spolok spolu  
s mestom a Dobrovoľným ha-
sičským zborom. Práve „Dob-
rovoľníkov“ sa podarilo zno-
vu založiť a sfunkčniť. Snáď 
žiadny iný DHZ na Sloven-
sku nedostal po 3 mesiacoch 
fungovania novú techniku za 
150.000 eur. Bol to prejav 
obrovskej dôvery Ministerstva 
vnútra práve v novovzniknuté 
DHZ. Spolu s novozaloženou 
Mestskou políciu sme mesto 
vybavili všetkým potrebnými 

zložkami, ktoré ľuďom nielen 
pomáhajú, ale ich aj chránia.

Za tieto štyri roky sa toho 
urobilo naozaj veľa, všetko sa 
ani nedá obsiahnuť do toh-
to článku. Mesto realizovalo 
malé adresné investície (par-
koviská, kontajnerové sto-
jiská, oprava hradieb...) ale 
aj veľké investície (vnútorná 
obnova mestského úradu, te-
locvičňa...). Na tieto projekty 
sa nám podarilo získať rôzne 
granty a dotácie v celkovej 
výške takmer 1,5 milióna 
Eur. Mesto má na vlastných 
účtoch k dispozícií na ďalšie 
investície takmer 7 miliónov 
Eur. 

Podarilo sa to hlavne preto, 
že sa mesto „upokojilo“, ne-
venovalo sa osočovaniu, osob-
ným invektívam, ale v zásade 
pri všetkých rozhodnutiach 
dôležitých pre chod mesta ťa-
hal primátor mesta a poslanci 
mestského zastupiteľstva za je-
den povraz. Za tieto štyri roky 
patrí vďaka všetkým, ktorí sa 
nezištne zapojili a pomáha-
li urobiť naše mesto krajším  
a lepším miestom pre život.

Šimon Gabura

Určite ste si všimli, že sa na 
niektorých miestnych ko-
munikáciách objavili nové 
žlté čiary. Podľa vyhlášky  
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vy-
konáva zákon o cestnej pre-
mávke, žltá súvislá čiara (č. 
V 12b) vyznačuje úsek, kde 
je z obidvoch strán tejto čia-
ry zakázané zastavenie a státie 
vozidiel. Umiestnenie žltých 
čiar sa nachádza v tých čas-
tiach mesta, kde je to z hľa-
diska bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky vyžadované. 

Vodorovné dopravné značenie
Všetkých vodičov chceme to-
uto cestou požiadať, aby do-
držiavali pravidlá cestnej pre-
mávky a nezastavovali svoje 
vozidlá na takto vyznačených 
úsekoch. V prípade nerešpek-
tovania tohto dopravného 
značenia môže mestská polí-
cia v blokovom konaní pre-
jednať priestupky spáchané 
porušením predpisov o bez-
pečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, za ktoré je možné 
uložiť pokutu do výšky 50 €.
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Čo sa deje v meste

Mesto v prvej etape odstraňuje dve nadzemné častí 
podchodov. Vznikne na nich chodník.

Dokončuje sa bezkolízny chodník, 
ktorý vedie cez celú spodnú časť mesta.

Na stanici prebieha podľa plánu najväčšia 
investícia mesta – Prestupný dopravný terminál.

V areáli základnej školy (ZŠ) buduje mesto chodbu, ktorá 
zabezpečí prechod detí „suchou nohou“ počas celého vyučo-

vania. ZŠ následne vymení povrch na školskom dvore. 

Vo vinohradníckom skanzene „rastie“ nová rozhľadňa.

Na ulici Zuby  mesto mení 
poškodené žľaby.

Rozpadajúci sa múr na cintoríne, nahradí oporný múr 
s prípravou na budúcu urnovú stenu. Pohľadovo vznikne 

kamenný múr, podobný pôvodnému.

Na Materskej škole Veltlínska 
mesto rozširuje školskú záhradu.

V lokalite Pri štadióne pribudnú tento 
rok ešte dve nové kontajnerové stojiská.
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Dobrovoľní hasiči Svätý Jur

V tomto kalendárnom roku 
sme pod vedením nášho veli-
teľa Andreja Hermana absol-
vovali niekoľko dôležitých  
cvičení. Začínali sme vo 
februári nácvikom záchra-
ny topiaceho sa pod ľadom. 
Celé cvičenie prebehlo na 
vodnom priestranstve vedľa 
bývalých sírnych kúpeľov. 
Cvičenia sa zúčastnilo 9 čle-
nov DHZ.

V marci nácvik pokračoval 
hľadaním stratených osôb. 
Skupina detí sa stratila  
v Panónskom háji a druhá  
v mestských lesoch. Obe 
skupiny boli nájdené a vrá-
tené rodičom. Pravidelne sa 
venujeme zdravotnej prí-
prave, poskytovaniu prvej 
pomoci. Už dnes môžem 
povedať, že každý z členov 
DHZ je schopný poskytnúť 

Bohu na slávu, ľuďom na pomoc - to je heslo, ktorým sa náš dob-
rovoľný hasičský zbor vo Svätom Jure riadi od roku 1881.

prvú pomoc a stabilizovať 
raneného.
Naši členovia sa aktívne zú-
častňujú na akciách mesta, 
či už varenie gulášu alebo 
vianočnej kapustnice, ale aj 
osláv MDD, kde robia de-
ťom ukážku požiarnej tech-
niky a penu. Asistujeme pri 
podujatiach vinohradníc-
keho spolku a procesie  
k Pustému kostolíku.

Zvlášť dôraz kladieme 
na prácu s mládežou. 
V minulom školskom 
roku sme na ZŠ otvorili 
krúžok mladých hasičov. 
Celkovo bolo prihláse-
ných 14 detí, z toho sa 
aktívne začalo venovať  
8 detí hasičskému špor-
tu. Momentálne máme 
v DHZ  18 detí, ktoré sa 
zúčastnili okresného kola 

požiarnej súťa-
že Plameň v Mali-
nove kde obsadili  
4. miesto. Tréningy 
mladých hasičov sa 
konajú podľa poča-
sia na prašnom ih-
risku pod vedením 
Danky Achber-
gerovej a Michala 
Gašparovicha, ale 
aj ostatných členov 
DHZ.

Celkový počet čle-
nov DHZ Svätý 
Jur je 48. Staňte sa 
členom aj vy! Viac 
info na www.dhz-
svatyjur.sk 
                                      

Marián Grančič
predseda DHZ

Výjazdy DHZ Svätý Jur zvolané OS HaZZ Pezinok  

25.2.2018 hľadanie stratených osôb v Šúri
28.2.2018 požiar vinohradov Bratislavské záhumenice
16.3.2018 dopravná nehoda vlaku Pezinok
31.5.2018 požiar drevoštiepky v Šúri
6.6.2018 čerpanie vody Vajnorská ul., BA
6.6.2018 čerpanie vody Ružinov, BA
7.6.2018 čerpanie vody Centrál, BA
31.7.2018 požiar vinohradov  Bratislavské záhumenice
7.8.2018 čerpanie vody škôlka Veltlínska
22.8.2018 požiar lávky Kačačnice
1.9.2018 čerpanie vody Astrova, BA
1.9.2018 čerpanie vody Astrova – škôlka, BA
1.9.2018 čerpanie vody Bratislavské záhumenice

DHZ pri protipovodňovom cvičení.

Zásah DHZ pri požiari lesa.

MDD bez peny od hasičov by si deti už ani nevedeli predstaviť.
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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:
Streda 3.10.2018:  Hra-
dištná, Podhradie, Pri peci, 
Mariánska cesta, Horné 
predmestie, Gaštanová, 
Hanzlíčková, Družstevná, 
Letohradská, Dr.Kautza 
Bratislavská, Felcánova, 
Sasinkova, Hergottova, 

Nebezpečný odpad
Zber nebezpečného odpadu 
(napr. chladničky, jedlé ole-
je a tuky, autobatérie, tele-
vízory a iné) sa bude konať 
13. októbra v  čase od  8.00 
do  12.00 na  dvore mestské-
ho úradu (vjazd z  Bratislav-
skej ulice).  

Zber železa
Zber železného šrotu sa bude 
konať dňa 17. októbra 2018.
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 cesta, 
J. Cubínka, Zuby, Žabky, 
P.O.Hviezdoslava, M. Ku-
kučína, F. Kráľa, Bernolá-
kova, Kúpeľné.
Streda 10.10.2018:   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: 
2.10. na ulicu Hradištná - bý-
valá otáčka autobusov;
3.10. pri Scheidlinovej záhra-
de;
4.10. na  ulici Hergottova - 
na mieste bývalej knižnice
9. 10. na ulici Bernolákova - 
pod schodmi
10. 10. pri cvičnom futbalo-
vom ihrisku - križovatka ulíc 
SNP a Kozmonautov;
11. 10. v  lokalite Kačačnice 
na  ulici Pannónska - na  veľ-
kom parkovisku
Kontajnery budú do  tých-
to lokalít pristavené vždy 
po 14:00 hod.

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

Bioodpad je najmä odpad 
zo záhrad a parkov, papiera, 
kuchynský odpad a odpad  
z potravín,  ktorý je schopný 
sa rozložiť za prístupu vzdu-
chu, alebo anaeróbne. Pat-
ria sem aj jedlé oleje a tuky  
z varenia, či vyprážania  
v domácnostiach. Takýto od-
pad tvorí až polovicu hmot-
nosti komunálneho odpa-
du ukladaného na skládku.  
V smetných nádobách by 
však vôbec nemal byť. Bio-
odpad ukladaný na skládku 
zaťažuje životné prostredie  
a výrazne zvyšuje poplatok za 
odpad, ktorý všetci platíme. 
Aké máme vo Svätom Jure 
možnosti nakladania s bio 
odpadom?
Jedlé oleje a tuky nalejeme 
vychladnuté do plastových 
fliaš, pevne uzavrieme a odo-

Kam s bio odpadom?
Ak máte zo záhradky alebo z kuchyne veľa bioodpadu, určite ho 
nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu. 

vzdáme na zbernom dvore 
vo Svätom Jure. Môžeme ich 
tiež odovzdať pri jarnom a je-
sennom zbere elektroodpadu  
a nebezpečného odpadu. Po-
užitý kuchynský olej zbiera-
jú aj na čerpacích staniciach 
Slovnaft.
Odpad zo záhrad (konáre, 
tráva, atď.) môžete celoročne  
a bezplatne zaniesť na zberný 
dvor do pripraveného kon-
tajnera. Po naplnení skončí 
bioodpad v kompostárni, 
kde z neho vyrobia kvalitný 
kompost. Väčšina majiteľov 
záhrad vie, že bioodpad 
zo záhrad a kuchynský 
odpad (s výnimkou 
odpadu z mäsitých  
a mliečnych potravín) 
je možné komposto-
vať priamo na záhrade  
v kompostovacom zá-

sobníku alebo bez kompos-
téra - umiestnením na kopu.  
Mesto Svätý Jur získalo v roku 
2018, po mnohých zložitých 
administratívnych krokoch, 
finančnú dotáciu na zakúpe-

nie záhradných kompostérov 
pre svojich obyvateľov. Kom-
postéry bude bezplatne roz-
dávať obyvateľom rodinných 
domov v roku 2019.

Bioodpad môžete tiež umiestniť do veľkokapacitného kontajnera, 
ktorý bude pristavený dňa 19.10.2018 za bytovým domom na 
ulici Pri štadióne 26 a na parkovisku pri železnici v lokalite Kačač-
nice, dňa 26.10.2018 na rohu ulíc Družstvená/Hanzlíčkova Kon-
tajnery budú pristavené po 14,00 hodine a odvezené na druhý 
deň dopoludnia. Treba dať veľký pozor, aby v kontajneri neskon-
čil aj iný druh odpadu, znemožnilo by to jeho kompostovanie. 

Tento bioodpad z hrozna mohol tiež skončiť v Zbernom dvore alebo pria-
mo ako kompost vo vinohrade. Niekto ho však zbytočne vysypal hneď vedľa 
cesty za Ternom. 
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Vaše otázky 
k odpadom

Bytovky bez vlastného po-
zemku potrebujú súhlas 
majiteľa pozemku, na kto-
rom by mal stáť kompos-
tér. Dalo by takýto súhlas 
mesto, pokiaľ je majiteľom? 
Udelenie súhlasu na umiest-
nenie kompotéra na mest-
skom pozemku je veľ-
mi individuálne. Pokiaľ  
s umiestnením budú súhlasiť 
obyvatelia okolitých domov, 
kompostér bude vhodne 
umiestnený a bude zaň urče-
ná zodpovedná osoba, nemal 
by byť problém ani so súhla-
som na jeho umiestnenie na 
mestskom pozemku.

Bude kontajner na tetrapa-
ky aj v Kačačniciach? 
Mesto požiadalo spol. NA-
TUR  PACK o zvýšenie poč-
tu kontajnerov na Tetrapaky. 
Momentálne ich máme pri-
delených iba 5, čo je veľmi 
málo. Len čo budú kontaj-
nery k dispozícii, umiestnime 
ich na ďalšie miesta v meste, 
vrátane lokality Kačačnice. 
Mapku rozmiestnenia kon-
tajnerov na separovaný zber 
nájdete aj na webovej stránke 
mesta: http://www.svatyjur.
sk/content/rozmiestnenie-
-nadob-na-separaty.

Viac krát som počula, že 
kontajner na separovaný 
odpad bol vysypaný spolu 
s komunálnym odpadom. 
Viete k tomu niečo povedať?
Zberové spoločnosti s trie-
deným odpadom ďalej ob-
chodujú, takže je v ich zá-
ujme, aby ho vyzbierali čo 
najviac. Spracovať ho však 
môžu iba ak je odpad vy-
separovaný správne. Pokiaľ 
niekto vyhodí do kontajne-
ra na papier, či plasty, atď., 
zmiešaný komunálny od-
pad, separát tým znehodnotí  
a musí putovať na skládku. 

Rozhodnite o novom logu mesta
Obyvateľka nášho mesta Ema 
Cepková si ako tému záve-
rečnej práce štúdia grafic-
kého dizajnu na Univerzite 
Tomáše Bati v Zlíne vybrala 
tému Vizuálna identita mes-
ta Svätý Jur. V rámci nej pol 
roka pracovala na novej vizu-
álnej identite nášho mesta, 
ktorá pozostáva z loga, logo 
manuálu, série piktogramov 
historických pamiatok mes-
ta, brožúry pre turistov, ná-
vrhu na orientačný systém  
a z reklamných a propagač-
ných materiálov. Práca dosta-
la ocenenie od vedúceho od-
boru a je zároveň nominovaná 
na Národní cenu za student-
ský dizajn v Českej republike. 
Ema Cepková prezentovala 
vytvorenú vizuálnu identitu 
aj komisiám Mestského za-
stupiteľstva a následne i po-
slancom. Tí prijali navrhnutý 
dizajn pozitívne, no zároveň 
skonštatovali, že rozhodnúť 

by mala širšia verejnosť, teda 
občania mesta. Podrobnosti  
o hlasovaní nájdete na strán-
ke mesta (svatyjur.sk) alebo 
na mestskom úrade v kance-
lárii prvého kontaktu.

Nové logo  v sebe spája 
dva významy - znázorňuje  
sv. Juraja a draka a zároveň 
pôdorys mesta s výraznými  
a charakteristickými prvka-
mi. Viac o ňom prezradila au-
torka: „Logo mesta vychádza 
z mestského erbu a pomocou 
výraznej štylizácie znázorňu-
je svätého Juraja ako kópiou 

zabíja draka. Zároveň jednot-
livé prvky loga presne zná-
zorňujú hlavnú časť mesta. 
Najhrubšia línia predstavuje 
hlavnú dopravnú tepnu, kto-
rá prechádza cez mesto z Bra-
tislavy do Pezinka. Kolmo na 
ňu je najdlhšia priamka, kto-
rá predstavuje dlhé námestie, 
ktoré sa ťahá stredom mesta. 
Linky po boku kopírujú pô-
dorys mestských hradieb, kto-
ré sa nachádzajú po obidvoch 
stranách mesta. Zmnožené 
linky vyjadrujú vinohradníc-
ky charakter prímestskej kra-
jiny. Na záver kruh, ktorý je 
zároveň hlava svätého Juraja, 
označuje umiestnenie gotic-
kého Kostola svätého Juraja. 
Logo má teda dva významy, 
predstavuje patróna mesta  
a zároveň kopíruje reálny pô-
dorys najvýznamnejších prv-
kov Svätého Jura.“

Viac info k hlasovaniu a ďalšie ukážky vizuálonej identity nájdete na 
www.svatyjur.sk alebo na mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu.
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Synagóga vo Svätom Jure 
predstavuje jedinečné a nena-
hraditeľné kultúrne dedičstvo 
Malokarpatského regiónu  
a Slovenska. Napriek tomu, 
že je národnou kultúrnou 
pamiatkou je dnes vo veľmi 
zlom stave. Strecha je vážne 
poškodená a v poslednom 
období sa jej časť začala rú-
cať. Veríme však, že ak spo-
lu podnikneme rýchle kroky 
na jej záchranu, bude možné 
obnoviť jej autentickú podo-
bu a vrátiť ju do života mesta  
a kraja. 

História synagógy je spojená 
s osobnosťou svetového výz-
namu - rabínom Chatamom 
Soferom, ktorý tu napísal 
svoju jedinú autobiografickú 
prácu Kniha pamäte. Objekt 
vznikol okolo roku 1790, 
pravdepodobne prestavbou 
staršej budovy. Je súčasťou 
parcely šľachtickej kúrie grófa 
Jasenáka. Synagóga stojí pri 
potoku na Mikovíniho uli-
ci, pričom prístup k nej je 
z Pezinskej ulice. Spadá do 
priestoru pamiatkovej rezer-
vácie, ktorá je vymedzená 
mestskými hradbami. Sy-
nagóga bola spolu s ďalší-
mi nehnuteľnosťami v roku 
1948 odkúpená od židovskej 
obce do súkromného vlast-
níctva miestnym vinárom. 
V súčasnosti je synagóga vo 
vlastníctve jeho dcéry, ktorá 

Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Dentons Bratislava 
stoja za iniciatívou na záchranu svätojurskej synagógy

aj vzhľadom k pokročilému 
veku a nedostatku prostried-
kov - presahujúcich možnosti 
jednotlivca -  nedokáže pod-
niknúť kroky potrebné na jej 
záchranu.  

Academia Istropolitana Nova 
(AINova) ako mimovládna 
organizácia, ktorá sa venuje 
aj ochrane kultúrneho dedič-
stva, preto spustila iniciatívu 
s cieľom odkúpenia a revita-
lizácie synagógy a hľadá part-
nerov a donorov, ktorí prispe-
jú k záchrane objektu. Sme 
veľmi radi, že sme pre túto 
snahu získali prísľub právnej 
pomoci pro bono od advo-
kátskej kancelárie Dentons 
Bratislava. 

V nadväznosti na spomínanú 
iniciatívu ponúkla hudobná 
kapela Pressburger Klezmer 
Band, že vo Svätom Jure odo-
hrá benefičný koncert v rám-
ci svojho turné po Slovensku 
- Balady. Koncert sa konal 
7. septembra 2018 v kosto-
le svätého Juraja a stretol sa 
s veľkým záujmom Juranov. 
Priestory láskavo poskytol 
pán farár Pavol Póša, ktorý 
koncert uviedol v ekumenic-
kom duchu. Odzneli krásne 
židovské balady, emotívne 
piesne o láske, živote a Bohu.

Na koncert a tiež na Klade-
nie kamienkov pricestoval  

z Izraela aj 96-ročný pán Hari 
Antman, ktorý prežil detstvo 
vo Svätom Jure. Na záchra-
nu synagógy láskavo prispeje 
finančným darom. Spoloč-
nosť Dentons tiež priebežne 
oslovuje svojich významných 
klientov s prosbou o finanč-
né príspevky. Taktiež AINova 
oslovila členov svojej Správ-
nej rady a členov občianskeho 
združenia s prosbou o pomoc 
pri hľadaní prostriedkov. Pro-
síme tiež obyvateľov mesta, 
aby kontaktovali AINovu 
(email: ainova@ainova.sk), 
ak by mali záujem pomôcť 
akýmkoľvek spôsobom pri 
záchrane tejto pamiatky.   

Jedným z možných budúcich 
využití objektu je realizo-
vať v ňom tréningy v rámci 
Školy tradičných stavebných 
remesiel - vzdelávací projekt 
s cieľom udržať v regióne 

zručnosti potrebné k obnove 
historických stavieb. Projekt 
úspešne realizuje už niekoľko 
rokov AINova v spolupráci  
s Bratislavským krajom. Viac 
info na: www.ainova.sk

AINova je mimovládna orga-
nizácia, ktorá sa už viac ako 
dvadsať rokov venuje najmä 
vzdelávaniu dospelých. Jej posla-
ním je poskytovať služby vedúce  
k rozvoju osobných a inštituci-
onálnych kapacít v oblasti eu-
rópskych záležitostí a miestneho   
a regionálneho rozvoja. Presa-
dzuje spoluprácu v rámci Euró-
py s dôrazom na zachovanie jej 
kultúrneho dedičstva. AINova  
je každoročne auditovaná spo-
ločnosťou PricewaterhouseCoo-
pers Slovakia. 

Dentons Bratislava je renomo-
vaná medzinárodná advokátska 
kancelária, ktorá sa veľmi úspeš-
ne špecializuje aj v oblasti práva 
nehnuteľností. 

Synagóga - pohľad od Mikovíniho ulice a z bočnej strany. 

Benefičný koncert skupiny Pressburger Klezmer Band 
v kostole Svätého Juraja - Balady, 7. 9. 2018
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Dňa  21. júla navštívili sväto-
jurskí dôchodcovia družobné 
mesto Miroslav na Morave, 
kde sa konal dvadsiaty de-
viaty ročník „Meruňkobraní  
s Jarmarkem u Floriana“. Lá-
kavý program „meruňkobra-
ní“ sľuboval iné zážitky, na 
aké sme zvyknutí na našich 
vinobraniach, vinných ces-
tách alebo jarmokoch.

Po príchode do mesta sa nás 
ujal predseda klubu dôchod-
cov v Miroslave p. Schlesin-
ger. Po krátkej prehliadke 
mesta sme navštívili miest-
ny zámok založený kňažnou 
Miroslavou. Dominantným 
exponátom zámku je puzzle – 
Slovanská epopej, ktoré bolo 
vyrobené na zákazku. Má 
163 846 dielikov a váži 97 
kg. Na skladaní   pracovalo 
255 ľudí od februára 2015 do 
mája 2015. Slovanská epopej 

Svätojurskí dôchodcovia na Morave

je cyklus dvadsiatich veľko-
formátových obrazov, kto-
rými maliar Alfonz Mucha 
zhrnul dejiny slovanských 
národov. Cyklus vznikol v ro-
koch 1912 – 1926 v ateliéri 
zámku Zbiroh.

Po prehliadke zámku sme len 
len stihli sprievod ozbrojen-
cov v dobových uniformách, 
ktorí prechádzali cez mesto. 
Na čele sprievodu bol aj náš 
primátor. Ulice mesta boli 

plné stánkov s občerstve-
ním, výbornými pochúťkami  
a rôznym tovarom.

Po obede začal program his-
torickou bitkou pod zám-
kom.  Stretli sa v nej vojská 
rakúskeho cisára a švédske 
okupačné vojská, v radoch 
ktorých boli aj emigranti  
z Moravy.

Zlatým klincom programu 
bola súťaž v  jedení  meruň-

kových knedlíku - Knedlí-
kový král. Čo by to bolo za 
súťaž, aby sa Jurania len tak 
prizerali. Jozef Pokorný hr-
dinsky nastúpil do boja s mi-
sou knedlíkov, tak ako ďalších 
desať jedákov. Po dvadsiatich 
minútach boj pre všetkých 
skončil. Jozef nezvíťazil, ale 
nebol ani posledný a zožal 
zaslúžený potlesk. Do súťaže 
bolo pripravených viac ako 
1600 knedlíkov. Tie, ktoré 
nezdolali súťažiaci zjedli di-
váci.
Na záver programu bola vy-
hodnotená aj súťaž o najkva-
litnejšiu domácu meruňko-
vicu a najkrajšiu meruňku  
s tradičnou ochutnávkou me-
ruňkovice. Na naše pomery 
nezvykle - zadarmo.

Za samosprávu KD 
pri Mú Svätý Jur

Ing. Dušan Hupka

Jurskí stolní tenisti už dlhé 
roky veľmi dobre reprezen-
tujú organizovaný stolný 
tenis vo Svätom Jure. V ra-
doch Stolnotenisového od-
dielu (STO) Svätý Jur sú 
zastúpené všetky generácie. 
Ak nerátame detskú časť 
oddielu, najmladší člen ligo-
vých družstiev má 21 rokov 
a najstarší 68 rokov. K stáli-
ciam STO patria Jozef Bela-
dič, Juraj Macháček, Robert 
Barok, Štefan Lisý, Martin 
Lisý, Robert Hassel, Peter 
Hupka, Richard Košický, Ri-
chard Turian a Rado Šulek.  
K nim treba ešte zarátať Dan-
ku Löwyovú, Mikuláša Kre-
sánka, Michala Záhradské-
ho, Petra Dzubinu, Mariana 
Slobodu, Miroslava Slobodu 

a Matúša Jedličku, ktorí síce 
nie sú Jurania, ale buď vyras-
tali v oddieli STO Svätý Jur 
od školských rokov, alebo 
už veľa rokov v ňom trénujú  
a reprezentujú ho. Ich trénin-
govým aj herným miestom je 
naša telocvičňa.
STO Svätý Jur má dlhodobé 
aktívne zastúpenie v štyroch 
ligových súťažiach Bratislav-
ského kraja. V druhej lige 
figuruje A družstvo. Kon-
kurencia je z roka na rok sil-
nejšia, v minulom súťažnom 
ročníku teda našich hráčov 
nečakala prechádzka ružovou 
záhradou. Sezónu však zvlád-
li, a tak aj v súťažnom roční-
ku 2018/2019 ich uvidíme  
v oboch častiach súťaže.
Svätojurské B družstvo hrá  

v tretej lige. V minulej se-
zóne zápasilo s častým vý-
padkom hráčov, ktorí pre 
pracovné povinnosti  nieke-
dy nemohli nastúpiť v plnej 
zostave na ligový zápas. Na-
šťastie s príchodom teplej-
ších dní sa zostava ustálila 
a forma hráčov vzrástla do 
takej miery, že obhájili svoju 
ligovú príslušnosť. „Béčko“ 
skončilo na veľmi slušnom 
7. mieste tabuľky.
Aj C družstvo vo 4. lige mu-
selo bojovať o každú priečku 
v tabuľke, ale cieľ splnili.  
V novom súťažnom ročníku 
by chceli znovu obhájiť as-
poň miesto v strede tabuľky. 
V sezóne 2017/18 sa najlep-
šie darilo D družstvu, ktoré 
skončilo v 7. lige na dru-

hom postupovom mieste.  
O jeho výbornom umiestnení   
v tabuľke rozhodol posled-
ný dramatický zápas s kva-
litným družstvom Educo 
Petržalka. D družstvo teda 
postúpilo do 6. ligy, kde ho  
v sezóne 2018/19 čakajú 
noví a aj náročnejší súperi.
Nová stolnotenisová sezóna 
začala v utorok 2. októbra 
2018. Vzhľadom k tomu, že 
telocvičňa ZŠ má aj hľadis-
kovú časť na poschodí, jurskí 
stolní tenisti uvítajú, ak ich 
prídete povzbudiť pri ich li-
gových zápasoch vždy v uto-
rok od 18.00 a v piatok od 
17.30 hodiny.  
    

za STO Svätý Jur Marian 
Sloboda a Andreja Vidová

Svätojurskí stolní tenisti nastupujú do novej sezóny
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Jubilanti nášho mesta

Pani Mária Pažitná oslávila 91 rokov. Pani Margita Hupková 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 Anna Myslovičová oslávila 95 rokov. Pani Margita Herdová oslávila 96 rokov.

Pán Gustáv Vašík oslávil 97 rokov. Dňa 22. 9. sa už tradične konalo posedenie Jednoty 
dôchodcov vo Svätom Jure „Pri gazdovskej cigánskej“.
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Druhú septembrovú sobotu 
bolo nádherné slnečné poča-
sie a na prašnom ihrisku sa 
konala akcia Štartér. Nadšené 
deti boli pripravené predať 
svoje už „nepotrebné“ hračky, 
a to prilákalo množstvo kú-
pychtivých zákazníkov. Už v 
poradí tretia, veríme, že obľú-
bená Burza hračiek, bola obo-
hatená modelovaním slaného 
cesta pre najmenších, ale aj 
výrobou drevených ozdôb, či 
koníka, na ktorom sa konala 
súťaž o najrýchlejšieho jazdca. 
Ten skutočný nemohol prísť, 
tak sme ho museli nahradiť. 
Dospeláci sa mohli občerstviť 

Štartér domácimi koláčmi a stretnúť 
svojich známych. Bolo nám 
spolu dobre. Ďakujeme to-
uto cestou Malokarpatskej 
komunitnej nadácii REVIA 
za finančný príspevok, mestu 
Svätý Jur za požičanie lavíc 
a množstvu dobrovoľníkov z 
občianskeho združenia MO-
ZAIKA – Svätý Jur, bez kto-
rých by sa burza hračiek ne-
mohla konať. Tešíme sa spolu 
na ďalší ročník. Pozývame vás 
tiež na ďalšie pravidelné akti-
vity:
pondelok: CVIČKO (cvičí-
me s detičkami a mamička-
mi)
utorok: HERNIČKA (hráme 
sa a rozprávame)
štvrtok: MAMIklub – začína-
me 4. 10.
Všetky aktivity na Prostred-
nej 47A, viac info na www.
facebook.com/rcjurko.

Za Rodinné centrum Jurko
Petra Bachmayerová

Víťaz vo vojne? Princ, čo zabil draka? Niekto, kto má nad-
ľudskú silu a vie robiť zázraky? Možno. Pre nás v MOZAIKE 
– Svätý Jur sú to naši dobrovoľníci, ktorí počas leta investovali 
hodiny a hodiny svojho voľna, aby deti a tínedžeri z nášho 
mestečka mohli zažiť neskutočné prázdninové chvíle so svoj-
imi rovesníkmi. 
Mohli by sme písať o krásach prírody, ktoré sme videli, o 
miestach, ktoré sme navštívili, o súťažiach, hádankách, hrách, 
príbehoch, priateľstvách, cestách i necestách. Bolo by toho 
veľa. Radšej sme sa však opýtali niektorých našich kľúčových 
dobrovoľníkoch na skúsenosti, ktoré nadobudli v táborovej 
škole života. Tu sú otázky na nich:

1. Čo bola pre teba najväčšia výzva?
2. Čo nového si sa naučil/-la?
3. Čo ťa teší na dobrovoľníctve?

- mzk -

Kto je hrdina? 

1. Viesť dobre svoj tím.
2. Ooooobrovskej trpezlivosti.
3. Lebo ma baví s dobrými priateľmi hovoriť 
o Bohu.

1. Spolupráca veľkého tímu.
2. Byť oporou v tíme.
3. Posúvať radosť ktorú mám ja, budovať 
nové priateľstvá.

1. Viesť tím zodpovedne.
2. Lepšie koordinovať úlohy táborového 
tímu.
3. Rada slúžim deťom.

1. Najviac mi dáva zmysel to, že môžem pri-
spiet k vytváraniu priestoru, kde budujeme  
priateľstvá, pomáhame  si a hovoríme otvo-
rene evanjelium.
2. Výzvou bolo organizovanie tábora z orga-
nizačného a programového hľadiska.
3. Dôverovať viac Pánu Bohu.Milan

Erika

Nika

Norika
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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

Kandidáti na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva
Čo nevidieť tu máme ko-
munálne voľby, v ktorých si 
zvolíme nové vedenie mesta 
- primátora a členov mest-
ského zastupiteľstva. O váš 
hlas sa budú uchádzať traja 
kandidáti na post primátora 

1. Šimon Gabura, Ing. 38 rokov, primátor mesta
2. Monika Oravcová, Ing. 51 rokov, metodik regulácie
3. René Števánka, Ing. 47 rokov, IT – konzultant

1. Martin Achberger Mgr., 31, administratívny pracovník
2. Zuzana Achbergerová Bc., 41, konateľka realitnej kanc.
3. Štefan Badinský, 50, živnostník
4. Branislav Barok, 43, živnostník
5. Miroslav Bartovič Ing., 45, prevádzkový riaditeľ 
6. Marian Bordáč Ing., 44, živnostník – hudobník
7. Michal Bróska Mgr., 37, manažér
8. Marián Burian, 44, montér
9. Matej Čičo, 50, lesník, riaditeľ spoločnosti
10. Peter Dočolomanský Ing. CSc., 54, vedecký pracovník
11. Július Filo Prof. ThDr., 67, univerzitný profesor
12. Marián Fraňo, 43, živnostník
13. Michal Gabura, 25, (študent) intelligence specialist
14. František Gahér Prof. PhDr. CSc., 61, vysokoškolský učiteľ
15. Marián Grančič, 52, živnostník, nezávislý kandidát 
16. Ján Gróf  JUDr., 39, štátny zamestnanec

a 31 kandidátov na poslan-
cov. Kandidáta na primátora 
si vyberáte pochopiteľne jed-
ného, poslancov môžete za-
krúžkovať jedenásť. Voľby sa 
budú konať 10. novembra 
2018. 

Kandidáti na primátora

Kandidáti na poslancov
17. Štefan Horváth MUDr., 39, lekár, nezávislý kandidát
18. Anna Chrappová Mgr., 60, špeciálny pedagóg
19. Peter Lipovský, 39, ochranár
20. Monika Oravcová Ing., 51, metodik regulácie
21. Bohumil Pajer Ing., 37, vinohradník
22. Alexander Palič Mgr., 32, štátny zamestnanec
23. Vladimír Pažitný, 51, SZČO
24. Dušan Pechar, 66, podnikateľ
25. Vladimír Petrakovič, 40, SZČO
26. Milan Srna, 35, strojník
27. René Števánka Ing., 47, IT – konzultant
28. Ester Tvrdoň Flóra JUDr., 47, Legal IT consultant 
29. Ján Unger, 36, IT-špecialista
30. Natália Vulganová Ing., 30, účtovníčka  
31. Michal Zeliska Mgr., 32, vinohradník


