
Svätojurské ohlasy
Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 4/2018, ročník XVIII., nepredajné

Želám Vám pokojné a radostné prežitie Vianoãných sviatkov,
veºa zdravia, šÈastia a úspechov v novom roku 2019.

ura
primátor mesta

Ing. Šimon Gab
primátor mesta

svÄtý jursvÄtý jur
mesto

Inštitút pre ekonomické 
a  sociálne reformy (INE-
KO) vydal rebríček hospo-
dárenia miest, obcí a VÚC 
za  rok 2017.  Mesto Svätý 
Jur sa v  ňom umiestni-
lo na  skvelom 4. mieste  
v rámci celého Slovenska. 
Spomedzi miest bratislav-
ského kraja sme opäť prví. 
INEKO vydal tiež rebrí-
ček základných a stredných 
škôl, ktorý hodnotí ZŠ Svä-
tý Jur ako druhú najlepšiu 
na Slovensku. O tom si viac 
prečítate na tretej strane. 

V HOSPODÁRENÍ SME ŠTVRTÍ NA SLOVENSKU
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Výsledky komunálnych volieb v našom meste
V nasledujúcom volebnom 
období  bude naše mesto i na-
ďalej reprezentovať primátor 
Šimon Gabura. Celkom jasne 
o tom rozhodli voliči počas 
novembrových komunálnych 
volieb, v ktorých získal staro-
nový primátor 2102 hlasov. V 
takmer nezmenenom zložení 
bude pokračovať aj mestské 
zastupiteľstvo. Poslanci, ktorí 
kandidovali opäť, boli znovu-
zvolení. Zmena nastala iba na 
dvoch uvoľnených stoličkách 
po poslankyniach Andrei 
Hranickej a Monike Číkovej, 
ktoré sa rozhodli nekandido-
vať. Na ich miesto boli zvole-
ní Martin Achberger a Michal 
Gabura. 

V našom meste sa volilo v 
piatich okrskoch. Pod okrs-
ok 1 patrila oblasť Nešticha 
spolu s Prostrednou ulicou, 
okrsok 2 bol „stred“ Jura po 
Krajinskú cestu, okrsok 3 
oblasť Kačačníc, Nová Pezin-
ská, ulica 1. mája a Krajinská 
cesta,  okrsok 4 oblasť dolnej 
časti Jura od ulice SNP až po 
Žabky a Zuby. Do okrsku 5 
spadali bytovky na uliciach 
Pri štadióne a Kozmonautov, 
spolu s ulicami Bratislavské 
záhumenice, Felcánova, Her-
gottova, Štúrova a J. Cubínka.  

Čo bude nasledovať
Primátor mesta a zvolení 
poslanci začínajú vykonávať 
svoj mandát  ustanovujú-
cim zasadnutím Mestského 
zastupiteľstva, kde skladajú 
slávnostný sľub. Taktiež by 
sa na tomto zasadnutí mali  
odsúhlasiť komisie a vznik 
Mestskej rady, zvoliť ich pred-
sedovia a členovia. Uzávierka 
týchto novín bola pred usta-
novujúcim zasadnutím.

Oficiálné výsledky komunálnych volieb 2018
Sledovaný údaj Okrsok 1 Okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4 okrsok 5 SPOLU

počet osôb zapísaných v 
zoznamoch voličov 976 968 890 907 922 4663

počet voličov, ktorým boli 
vydané obálky 400 523 421 521 501 2366
počet odovzdaných obálok 400 523 421 521 501 2366
počet platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre voľby 
do mestského zastupiteľstva 399 518 411 521 498 2347
počet platných hlasovacích 
lístkov odovzdaných pre voľby 
primátora 393 516 414 506 498 2327
účasť na voľbách 40,98360656 54,02892562 47,30337079 57,44211687 54,33839479 50,73986704

Kandidáti na primátora v komunálnych voľbách 2018

p.č. Meno, priezvisko vek strana/ NEKA Okrsok 1 Okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4 okrsok 5 SPOLU PORADIE
1 Šimon Gabura, Ing. 38 KDH 333 460 383 470 456 2102 1
2 Monika Oravcová, Ing. 51 Nezávislá kandidátka 55 50 29 29 35 198 2
3 René Števánka, Ing. 47 Národná koalícia 5 6 2 7 7 27 3

SPOLU 393 516 414 506 498 2327
2327

Kandidáti na poslanca v komunálnych voľbách 2018

p.č. Meno, priezvisko vek Stĺpec1 Okrsok 1 Okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4 okrsok 5 SPOLU PORADIE

12 Marián Fraňo 43 KDH 166 255 178 237 217 1053 1
31 Michal Zeliska, Mgr. 32 KDH 174 281 189 206 198 1048 2
10 Peter Dočolomanský, Ing. CSc. 54 KDH 169 269 166 217 194 1015 3
11 Július Filo, Prof. ThDr. 67 KDH 145 242 168 205 187 947 4
17 Štefan Horváth, MUDr. 39 Nezávislý kandidát 158 242 140 205 183 928 5
14 František Gahér, Prof. PhDr. CSc. 61 Nezávislý kandidát 151 211 139 223 186 910 6
16 Ján Gróf, JUDr. 39 Nezávislý kandidát 170 178 111 199 160 818 7
13 Michal Gabura 25 KDH 113 181 150 134 179 757 8
15 Marián Grančič 52 Nezávislý kandidát 107 190 133 159 152 741 9
21 Bohumil Pajer, Ing. 37 Nezávislý kandidát 92 171 133 166 163 725 10
1 Martin Achberger, Mgr. 31 KDH 96 172 112 141 149 670 11
3 Štefan Badinský 50 KDH 112 154 106 154 143 669 12
9 Matej Čičo 50 Nezávislý kandidát 118 142 83 134 103 580 13
6 Marian Bordáč, Ing. 44 KDH 87 137 78 136 137 575 14
18 Anna Chrappová, Mgr. 60 Smer- SD a SNS 96 127 73 121 110 527 15
19 Peter Lipovský 39 Nezávislý kandidát 94 138 102 95 98 527 16
20 Monika Oravcová, Ing. 51 Nezávislá kandidátka 112 125 97 85 107 526 17
29 Ján Unger 36 KDH 91 128 75 93 101 488 18
5 Miroslav Bartovič 45 Nezávislý kandidát 75 80 77 95 144 471 19
30 Natália Vulganová, Ing. 30 Nezávislá kandidátka 65 79 83 121 73 421 20
23 Vladimír Pažitný 51 Nezávislý kandidát 58 68 52 107 106 391 21
22 Alexander Palič, Mgr. 32 Nezávislý kandidát 61 73 63 72 95 364 22
24 Dušan Pechar 66 Nezávislý kandidát 99 63 35 67 70 334 23
7 Michal Bróska, Mgr. 37 SaS, Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (oľano) 53 83 59 42 32 269 24
25 Vladimír Petrakovič 40 Nezávislý kandidát 33 43 39 40 50 205 25
2 Zuzana Achbergerová, Bc. 41 Sme rodina - Boris Kollár 35 50 27 51 38 201 26
4 Branislav Barok 43 Smer- SD a SNS 36 59 28 36 34 193 27
26 Milan Srna 35 Nezávislý kandidát 50 33 33 27 44 187 28
27 René Števánka, Ing. 47 Národná koalícia 28 28 33 26 35 150 29
8 Marián Burian 44 Nezávislý kandidát 31 29 19 23 29 131 30
28 Ester Tvrdoň Flóra, JUDr. 47 99% - občiansky hlas 22 32 16 16 16 102 31

SPOLU 2897 4063 2797 3633 3533 16923
16923

Spracovala: Ing. Mariana Fiamová, predseda MVK, 11.11.2018 o 01:34, Svätý Jur

Voľby do mestského zastupiteľstva

Voľby na post primátora mesta

Účasť vo voľbách
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ZŠ Svätý Jur je druhá najlepšia na Slovensku
V tomto roku slávime 80. 
výročie založenia našej školy. 
Pri tejto príležitosti sme 19. 
októbra u nás privítali mno-
hých zaujímavých hostí, bý-
valých učiteľov, ktorí pôsobili 
na našej škole. Žiaci sa tento 
deň venovali projektovému 
vyučovaniu na tému „Histó-
ria školy a história nášho mes-
ta.“ Pripravili si rôzne besedy, 
projekty, divadielko. K 80. 
výročiu školy sme vydali pa-
mätnicu, v ktorej sme s pote-
šením zverejnili okrem iných 
našich úspechov aj umiestne-
nie školy na 1. mieste v BSK 
a 4. mieste v rámci Slovenska 
v rebríčku škôl za rok 2017. 
Pamätnica nemá ešte ani 
mesiac a už nie je aktuálna. 
Máme tu nový rebríček, v 
ktorom sme obhájili 1. miesto 
v BSK. Hovorí sa, že obhájiť 
je vždy ťažšie ako byť úspešný 
prvýkrát, ale podarilo sa. Je 
naozaj veľmi dobrý pocit vi-
dieť tabuľku škôl v BSK. Na 
čele rebríčka svieti už druhý 
rok ZŠ Svätý Jur a za nami 
všetky bratislavské výberové 
školy a ostatné školy z Pezin-
ka, Malaciek, Senca...    

Ešte väčšie prekvapenie bolo 
pre nás 2. miesto v rámci škôl 
na Slovensku. To je niečo ako 
rozprávka. Ak si  uvedomí-
me, že sme obyčajná škola z 
malého mestečka, ktorá do-
káže predbehnúť veľké školy 
z hlavného mesta a krajských 
miest, výsledok je ešte cen-
nejší. V hodnotení je mnoho 
škôl, ktoré sú výberové už od 
prvého ročníka. Do budúc-
nosti si uvedomujeme, že nie 
vždy sa nám podarí byť na po-
dobnej pozícii,  ale pravidelné 
umiestnenie v prvej 20-tke 
Slovenska a prvej 3-ke v BSK 
musí byť dlhodobým cieľom. 
Rozdiely medzi školami sú 
naozaj veľmi malé.
Nechcem, aby vznikol dojem, 
že sa týmto článkom chce-
me chváliť. Je to len konšta-
tovanie faktov a výsledkov. 
V poslednom čase médiami 
otriasajú samé škandály, ka-
tastrofy či teroristické útoky. 
Pozitívne správy sú vraj ne-
zaujímavé. Myslím si, že tie 
dobré správy sú dôležitejšie. 
Je dobré si uvedomiť, že žije-
me v krásnom mestečku, kto-
ré je priateľské nielen deťom, 

ale všetkým svojim občanom.
Poďakovanie za tieto úspechy 
patrí primátorovi a poslan-
com, ktorí nám poskytu-
jú všetky financie, na ktoré 
máme nárok. Vieme, že to ne-
robia  všetky samosprávy na 
Slovensku. Vďaka však patrí 
hlavne učiteľom. Filozofia 
na našej škole je v skratke asi 
taká, že robíme všetko preto, 
aby sme deti čo najviac nau-
čili. Pánom na hodine je však 
„Pán“ učiteľ. Tu je možno 
rozdiel medzi ostatnými ško-
lami. Učiteľ najlepšie vie, ako 
deti naučiť. Nie vždy je to po-

pulárne, ale veď nie sme po-
pulisti. Učenie niekedy bolí, 
ale aj starí ľudia hovoria, že 
nič nie je zadarmo. Výsledky 
nám dávajú za pravdu. Naši 
učitelia majú na svoju prá-
cu na Slovensku asi najlepšie 
podmienky a tomu zodpove-
dajú aj dosiahnuté výsledky. 
Práve im patrí hlavné poďa-
kovanie za túto rozprávku, 
ktorá stále nekončí.         

PaedDr.Vladimír Vajcík      
riaditeľ školy

Milé Juranky a Jurania,

pod vašim vianočným strom-
čekom by nemala chýbať 
nová kniha, ktorá prvý raz 
podáva pútavé literárne spra-
covanie miestnych povestí,  
s názvom ŠÚRSKY DRAK – 
SVÄTOJURSKÉ POVESTI 
A ZLOVESTI. Prezentácia 
knihy bude v sobotu 8. 12. 
2018 o 19:20 hod. v priesto-
roch Infocentra/AINovy na 
Prostrednej 64. 

Kniha je z pera veľmi obľúbe-
nej autorky Violy Almássyo-
vej. Ilustrácie vytvorili mladí 
výtvarníci z kreatívnej dielne 

Potvor pod vedením Lucie 
Marušicovej - iniciátorky 
vzniku knihy. Redaktorkou 
je Lucia Gembešová z Acade-
mie Istropolitany Novy, ktorá 
je súčasne vydavateľom. Tlač  
a grafické práce finančne čias-
točne podporil Bratislavský 
samosprávny kraj, mesto Svä-
tý Jur a nadácia Revia.

Srdečne Vás tiež pozývame na 
Divadlo na stoličkách, ktoré 
zahrá autorské predstavenie 
Violy Almássyovej - VEČER 
S MÁTOHAMI. Divadlo 
bude pred prezentáciou knihy 
o 18:00 (8. 12. 2018, Info-
centrum/AINova).
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Zhodnotenie vinohradníckeho roka 2018

Začnem počasím. Zima bola vcelku normálna, snehová po-
krývka bola asi 20 dní s maximom osem cm 8. februára. Zaují-
mavosťou bolo, že najsilnejší mráz bol 1. marca, a to -12,8oC. 
Posledné aké-také sneženie zasa 19. marca a posledný mráz 
28. marca. Mnohí vtedy hromžili, že je to všetko neskoro a 
počasie naruby. Nie je to úplne pravda. Skúsení poľnohos-
podári vedia, že neskorší začiatok vegetácie zvyšuje predpo-
klad, že zima sa už nevráti tak, aby poškodila úrodu. Páčilo sa 
mi, že už vtedy náš predseda jednoduchou vetou „príroda si s 
tým poradí“ vyjadril správny názor. A veru čo sa dialo potom, 
muselo zaskočiť mnohých. Vinič mal už na Juraja asi sedem-
dňový náskok oproti priemeru, kvitnutie začalo o dva týždne 
skôr a k oberačke ešte len prídem. Vinič začal kvitnúť okolo 
18. mája a skončil asi 30. mája. Podľa mojich záznamov bol 
rok 2000 prvým rokom, kedy vinič začal kvitnúť v máji, teda 
úplne posledné májové dni. No a tento rok môžeme pokojne 

Vinári požehnávali mladé vína

označiť ako prvý rok v histórii, kedy vinič v máji kvitnutie 
skončil. To len na ilustráciu zmien za posledných 18 rokov. 
Potom nasledovalo leto, ktoré si mnohí pamätáme ako veľmi 
horúce. Dovolil by som si uviesť, že počas leta boli tri dlhé ob-
dobia vyšších teplôt. Boli to prvé dve dekády júna a prvé dve 
dekády júla na úrovni tridsiatok, ale najmä približne od 29. 
júla do 23. augusta teploty 33-35oC. To celkovo navodzuje 
veľmi suchý rok. Našťastie musím povedať, že tomu tak úplne 
nebolo, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že napodiv bol tento rok 
viac peronospórový ako múčnatkový. Napomohli tomu nie 
veľmi vysoké, ale vcelku pravidelné zrážky – každých 10 až 14 
dní okolo 20 mm. Vykúpením zo sucha bol prelom augusta a 
septembra, kedy za päť dní spadlo spolu presne 90 mm. Ten 
dážď zachránil veľmi veľa úrody nielen vo vinohradoch. Od-
vtedy podnes to nebola spolu ani tretina za takmer 2 mesiace. 
Ešte spomeniem, že tento rok bolo veľmi málo veterných dní, 
čo tiež mohlo prispieť k rozvoju peronospóry.
Dážď na konci leta bolo vidieť počas oberačky. Po vlaňajšej 
nadúrode sme mali tento rok ešte o 25-50 % viac hrozna. 
Čím sme si zaslúžili dva po sebe tak úrodné roky, neviem.
Horúce počasie spôsobilo veľmi skorý zber, kedy Müller-
-Thurgau sa zberal už 15. augusta, čo je o viac ako 20 dní skôr 
oproti minulosti. Takže často spomínaná klimatická zmena 
má pre nás vinohradníkov, zatiaľ, celkom pozitívny efekt. 
Skoré zbery môžu znamenať menej postrekov a tiež únik pred 
škorcami, ktoré prileteli, keď väčšina úrody už bola v pivni-
ciach. Zver akosi tiež menej požrala.
Kvalitu tohoročných vín ponechám na Vaše chuťové bunky. 
Zjednodušene sa však dá povedať, že od začiatku tisícročia 
máme v rade za sebou len dobré a lepšie ročníky. No a tento 
prial aj modrým odrodám, takže červené vína by mali mať 
oveľa vyššiu kvalitu ako vlani.

Stanislav Barok
vinohradník a vinárVinič mal tento rok naponáhľo. Fotografia je z 8. mája.

V najbližší piatok k sviatku sv. Martina sa 
svätojurskí vinári stretávajú, aby si necha-
li miestnymi kňazmi požehnať mladé vína 
aktuálneho ročníka. Inak tomu nebolo ani 
tento rok. Stôl v pivnici Bognárovcov pod 
kláštorom sa zaplnil množstvom fliaš, v kto-
rých boli vína rôznych odrôd, biele, ružové 
i červené. Predseda Svätojurského vinohrad-
níckeho spolku Miloš Grančič všetkých pri-
vítal a odovzdal slovo primátorovi mesta. Po 
ňom nasledovalo zhodnotenie roka vinárom 
Stanom Barokom. Pre zaujímavosť ho nižšie 
uvádzame v takmer plnom znení. Po zhodno-
tení nasledovalo samotné požehnanie. Keďže 
naši páni farári sa tento raz nemohli zúčast-
niť, vína požehnali vdp. Július Filo a Miroslav 
Bederka, ktorý v našej farnosti pred rokmi 
pôsobil. Nuž a po požehnaní sa ochutnávalo, 
diskutovalo a hodnotilo, kto aké víno urobil.
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DEŇ

SVÄTOJURSKÝCH
  PIVNÍC

12.ROČNÍK

 25.- 26.
JANUÁRA 2019

MESTO
SVÄTÝ JUR

www.sjvs.sk

OTVORENÝCH

PIVNÍC

30

Otvorené pivnice zaplnili mesto návštevníkmi
Deň otvorených pivníc na 
Malokarpatskej vínnej ces-
te, ktorý sa konal posledný 
novembrový piatok a sobotu 
opäť pritiahol do nášho mesta 

stovky milovníkov a nadšen-
cov vína. Potvrdilo sa tak, že 
Svätý Jur je pre návštevníkov 
tohto podujatia atraktívnym 
miestom. Na jednej strane 

pre vynijkajúce vína, no tiež 
pre krásne priestory miest-
nych pivníc. Celkovo nalie-
valo 27 svätojurských vinárov 
v 24 pivniciach, čo je druhý 

najvyšší počet z miest a obcí 
MVC. Viac pivníc má otvo-
rených len Modra. 

foto: Juraj Hupka
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Kvapka pomoci
   V dňoch 14.-16. novembra 
2018 pri príležitosti sviatku 
sv. Martina – patróna chu-
dobných, žobrákov i našej 

diecézy – sa deti ZŠ pod ve-
dením  pána riaditeľa Vla-
dimíra Vajcíka a ochotných 
pani učiteliek mali možnosť 
zapojiť do 3. ročníka zbier-

ky potravín a drogérie pre 
ľudí, s ktorými sa život ne-
mazná a žijú v oveľa horších 
podmienkach, ako my sami. 

Deti opäť potvrdili, že skutky 
milosrdenstva nepatria iba do 
minulosti.
Tohtoročná zbierka sa niesla 
v znamení 24. konkrétnych 

smutných príbehov detí ale-
bo rodín v núdzi. Každá trie-
da dostala jeden z nich. Deti 
i pani učiteľky boli príbehmi 

hlboko dotknuté a 
už prvý deň zbier-
ky sme zo školy na 
faru pozvážali plné 
auto igelitiek s da-
rovanými  vecami. 
Nemohli sme uveriť 
vlastným očiam koľ-
ko toho poprináša-
li... Ochotné srdce 
však preukázali nie-
len deti, ale aj ich 
rodičia. Maminy 
sa v hojnom počte 
pridali k triedeniu 
a baleniu vecí do 
krabíc. Vďaka ich 
usilovnosti bolo za 

dve hodiny všetko pobalené 
a nachystané na odvoz. A tu 
patrí ďalšia vďaka tatinom a 
dobrovoľníkom, ktorí sa pod-
ujali rozviezť naše krabice po 

celom Slovensku. Prichádza-
jú spätné reakcie plné vďaky 
v podobe písanej, slovnej, 
básničkovej ale aj prekvapivej 
s nemým úžasom. Neraz vy-
padla aj nejedna slzička.
Hlavnými iniciátormi zbier-
ky bolo OZ Kvapka v mori a 
Farnosť Svätý Jur v spolupráci 
so správcami portálu dakuje-
me.sk.
Ďakujeme našim deťom, ich 
rodičom, vedeniu školy, pani 
učiteľkám i všetkým ochot-
ným a otvoreným srdciam, 
ktorí pri tejto zbierke prispeli 
akoukoľvek kvapkou pomoci. 
Boh totiž nemá iné ruky, iba 
tie naše a On nezabúda, lebo 
“čokoľvek ste urobili jedné-
mu z týchto mojich bratov, 
mne ste urobili!” (Mt 25,40).
Prajeme Vám milostiplné a 
požehnané Vianočné sviatky! 

Mgr. Beáta Pjatáková

Svätého Martina privítali stovky detí
Martin na bielom koni prišiel 
aj tento rok. Síce nie ten so 
snehovou nádielkou, ale deti 
nášho mesta mali aj tak ob-
rovskú radosť. V nedeľu 11. 
novembra sa uskutočnil už 
16. ročník svätomartinského 
sprievodu, ktoré organizuje 
OZ Rodinné centrum. Malí i 
veľkí sa vydali opäť z námes-
tia k farskému kostolu s roz-
svietenými lampášikmi. Svätý 
Martin prišiel na bielom koni 
a určite bol z ohromného 
počtu detí milo prekvape-
ný. Spolu s rodičmi ich totiž 
prišlo približne 750. Marti-
novi zaspievali a on im pripo-
menul, aké dôležité je robiť 
dobré skutky. Po odchode sv. 
Martina sa deti mohli pre-
sunúť do vysvietenej Scheid-
linovej záhrady, kde spolu 

hľadali odkaz tohto obľúbe-
ného svätca, patróna našej ar-
cidiecézy. „Naša veľká vďaka 
patrí kľúčovej osobe celej 
akcie, bez ktorého by sa deti 
zo stretnutia s ozajstným ry-
tierom na koni už po 16.krát 
nemohli tešiť – p. Vladimíro-
vi Pažitnému a jeho skvelému 
tímu Appaloosa. Rovnako 
ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali na usku-
točnení sprievodu. Zo srdca 
ďakujeme aj všetkým deťom, 
ktoré pre nášho vzácneho 
hosťa priniesli kresbičky, od-
kazy, či darčeky (lampášiky, 
sušené jabĺčka a  pod.)  a po-
tešili tak svätého Martina 
svojou dobrosrdečnosťou a 
pozornosťou,“ uviedli orga-
nizátori. 
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Bohoslužby v našom meste počas vianočných sviatkov

Katolícke kostoly

24. december 22.00 z 24. na 25. o 0.00
25. december 9.00 a 10.30 7.30 a 10.00
26. december 9.00 a 10.30 7.30 a 10.00
31. december 15.00 sv. omša a ďakovná pobožnosť 16.00 ďakovná pobožnosť
1. január 9.00 a 10.30 7.30 a 10.00
6. január 9.00 a 10.30 7.30 a 10.00
V adventnom a vianočnom období si môžete vo farskom kostole zakúpiť hodnotnú 
literatúru.

Kostol sv. Juraja Kostol Najsv. Trojice

Kresťanský ples sa uskutoční 
15.2.2019 o 19.00 hod. v ho-
teli Eva. Vstupenky si môžete 
zakúpiť na  telefónnych čís-
lach, ktoré nájdete na výves-
kách pri kostole alebo na we-
bovej stránke farnosti.

Evanjelický kostol

24. december 16.00 - Štedrovečerné služby Božie
25. december z 24. na 25. o polnoci / 9.30 - slávnostné služby Božie
26. december 9.30 - služby Božie s Večerou Pánovou
31. december 17.00 - ďakovné služby Božie na záver kalendárneho roka
1. január 10.30 - novoročné služby Božie
6. január 9.30 - služby Božie

Počas adventu pozývam 
všetkých do  farského kos-
tola na  rorátne sväté omše 
ráno o  6.30 v  nasledujúcich 
dňoch: 

streda 5. 12.
streda 12. 12.
piatok 14. 12.
streda 19. 12.

Po svätej omši budú pre deti 
pripravené raňajky na  fare, 
po ktorých pôjdeme spoločne 
do školy.

Pavol Póša
farár

MESTO
SVÄTÝ JUR
VÁS POZÝVA

VRANKY
ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA

BANDA
HUDOBNÁ SKUPINA

VSTUP VOĽNÝ

Vianočný koncert

19.�12.�o�19�00

Kostol Sv. Juraja
V STREDU
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Čo je to hlina? Materiál, 
prach, ale aj druh zeminy, z 
ktorej deti neskutočne radi 
tvoria. Vyrábajú originál-
ne veci, aby potešili svojich 
najbližších. V jesenných me-
siacoch sa detskí účastníci 
remeselných workshopov, 
ktoré organizuje MOZAIKA 
– Svätý Jur, stali nielen hrn-
čiarmi, či keramikármi, ale 
aj drevorezbármi, a to vďaka 
majstrovi, ktorí im ukázal 
ako pracovať s drevom a pre-
viedol ich nádherou tohto 
remesla. Okrem skúsených 
lektorov sa deti vždy v rámci 

workshopu dozvedia biblický 
príbeh, zahrajú rôzne hry a 
trávia príjemné popoludnie 
s rovesníkmi. Najbližšie re-
meselné popoludnie bude v 
nedeľu, 16. decembra. Bude 
to workshop maľovania na 
drevo, začiatok o 15:00 hod. 
na Prostrednej 47A. Ten-
to projekt „Spoznaj tradič-
né remeslá“ sa uskutočňuje 
vďaka grantovému programu 
Hodina deťom a tiež vďaka 
ochotným mladým dobrovoľ-
níkom, za ktorých sme veľmi 
vďační.

- mzk -

Spoznaj tradičné remeslá

Vraciame pôvodné čaro Panónskemu háju v NPR Šúr
Pred pár týždňami sa skonči-
lo vegetačné obdobie a pre-
to sa opäť chystáme pokra-
čovať v prácach na obnove 
historickej štruktúry južnej 
časti územia NPR Šúr – Pa-
nónskeho hája. S partnermi 
(mesto Svätý Jur, 1. Sväto-
jurská a.s., Štátna ochrana 
prírody SR - Správa CHKO 
Malé Karpaty) my, Bratislav-
ské regionálne ochranárske 
združenie BROZ spoločne 
už od marca 2018 realizu-
jeme túto obnovu. V úvode 
obnovy  boli 1. Svätojur-
skou a.s. uvoľnené stáročné, 
pôvodne samostatne stojace 
–  solitérne duby odstráne-
ním podrastu náletových 
drevín. Mohutné duby majú 
opäť, pre život nevyhnutné 
slnečné svetlo. Zo svojich 
kmeňov po dlhých desaťro-
čiach opäť vyhnali nové vý-
honky. To pre ne znamená 
koniec chradnutia a obno-
venie životnej sily. V území 
sme vyznačili aj náhradníkov 
–  mladú generáciu zo seme-
na rastúcich dubov, ktorá 
má potenciál za desiatky či 
stovky rokov postupne na-
hradzovať solitérne duby po 
ich prirodzenom dožívaní. 
Pôvodné ležiace aj stojace 
mŕtve drevo mohutných už 
dožitých dubov, ktoré sa aj 
v tomto čase nachádza na 
tomto území, sme  ponecha-
li v území k prirodzenému 
rozpadu. „Mŕtve“ drevo však 
bude ešte dlho „žiť“ a slúžiť 
pre rozmnožovanie veľmi 
vzácnym druhom chrobá-
kov, ako sú pižmovec hne-
dý, roháč obyčajný, či fúzač 
veľký. Hádam tu budeme 
môcť zazrieť opäť aj dudka 
chochlatého, vtáka ktorý tu 
kedysi stabilne hniezdil.

Na územie sa vrátia kravy   
V nasledujúcom kroku bu-
deme odstraňovať zvyšky ná-
letových drevín a zmladenie, 
čím vzniknú podmienky na 
rast trávnych spoločenstiev 
a pastvu. Po tejto úprave 
územia prídu na rad s po-
mocou PS Farm s.r.o. kravy. 
Tie spásaním vytvoria a udr-
žia pasienok a zabránia jeho 
zarastaniu drevinami. Pod-
poria obnovu pastevného 
lesa, na ktorý sme už nielen 
v Panónskom háji takmer za-
budli. Jedine pastva pomôže 
obnoviť do niekdajšej podo-
by tento „riedkoles“. Vždy 
bol vysoko cenným kúskom 
kultúrnej krajiny. Tak ako 
z hľadiska ochrany prírody 
pre jeho niekdajšiu vysokú 
druhovú rozmanitosť- bi-
odiverzitu, tak aj z hľadiska 
náučného a kultúrneho. Ex-
tenzívne hospodárske vyu-
žitie človekom je tu žiadúce 
a konečne sa nám spoločne 
darí túto dlho pripravovanú 
obnovu postupne realizovať. 

Peter Lipovský 
BROZ
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Jubilanti nášho mesta

Pán Štefan Gavorník oslávil 96 rokov.

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

Mesto Svätý Jur v spolupráci so sociálnou komisiou aj tento 
rok pozvalo na malé posedenie jubilantov mesta, ktorí slávi-
li okrúhle jubileá nad 70 rokov. Pozvaných bolo 51 spolu-
občanov nášho mesta, pre ktorých bol pripravený kultúrny 
program detí z materských škôl, základnej školy a tiež zo zák-
ladnej umeleckej školy.
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Jedinečný projekt Pezinskej 
školskej ligy v stolnom teni-
se (PŠL) pre žiakov ZŠ a SŠ 
Pezinského okresu pod or-
ganizačným vedením vyso-
koškolského profesora Pavla 
Alexyho, otvoril v pondelok 
19. novembra 2018 úvodným 
turnajom brány už štrnásteho 
ročníka. Školy prihlásili do 
súťaží jednotlivcov a druž-
stiev spolu 201 žiakov, čo je 
v doterajšej histórii najväč-
šie množstvo. Veľký záujem 
škôl o PŠL aj za hranicami 
okresu viedol k tomu, že od 
tohto roku pribudol k názvu 
prívlastok „open“. To zname-
ná, že sa turnajov môžu zú-
častniť aj záujemcovia zo škôl 
z iných okresov. K tradičným 
„cezpoľným“ účastníkom 
patria žiaci zo ZŠ v Záhorskej 
Bystrici a zo športového gym-
názia v Nitre. 
Atraktivita tohto školského 
stolnotenisového podujatia 
spočíva v tom, že hrať môžu 
nielen registrovaní hráči, ale 

aj neregistrovaní. Umožňuje 
to sebarealizáciu mnohých 
žiakov, ktorí hrajú v škol-
ských krúžkoch v obciach, 
kde nie sú stolnotenisové li-
gové súťaže. Pekným príkla-

Malí jurskí stolní tenisti začali sezónu s medailami

Zlato, striebro a dva bronzy

dom sú deti zo ZŠ s MŠ vo 
Viničnom, ktoré vôbec neza-
ostávajú za svojimi registrova-
nými rovesníkmi a z turnaja 
si odniesli aj umiestnenia na 
stupňoch víťazov.

Štyri medaile do Jura
Jurská ZŠ prihlásila do sú-
ťaží PŠL v ročníku 2018/19 
devätnásť žiakov v jednotliv-
coch aj v družstvách. Úvod-
ného turnaja sa zúčastnilo 14 
žiakov pod pedagogickým 
dozorom trénerky p. Vido-
vej a asistentky zo ZŠ p. Mi-
hočkovej.  Domov sa vrátili 
s veľmi peknými umiestne-
niami: Matúš Košický z 2.C 
v kategórii do 8 rokov získal 
zlatú medailu za 1. miesto a 
Kristína Gáboríková zo 4.B 
si v kategórii 9 - 10 ročných 
dievčat vybojovala bronzovú 
medailu za 3. miesto. Luj-
za Achbergerová a Sandra 
Achbergerová, obe zo 6. C, 
sa stretli v semifinále, ale len 
jedna mohla postúpiť do fi-

nále, čo bola škoda. Nakoniec 
Sandre ostal bronz a Lujza si 
z finálového boja so súperkou 
zo Záhorskej Bystrice odnies-
la striebro. 
Ani ostatné jurské deti sa 

nedali zahanbiť, aj keď ich 
výkon v úvodnom turnaji 
sezóny nestačil na medailu. 
Už dostať sa do šestnástky 
najlepších vo svojej kategórii 
je úspech, a to sa podarilo 
Gabrielovi Fábrymu z 8.A 
(10. miesto), Jonášovi Ja-
kušovi zo 6.C (11. miesto), 
Richardovi Elízovi zo 4.C 
(5.miesto),  Viliamovi Mo-
ravíkovi z 3.B (11. miesto), 
Sofii Sklenárovej z 3.B (9. 
miesto), Eliške Pécsiovej (6. 
miesto), Karolíne Kmeťovej 

zo 4.B (7. miesto) a Alžbete 
Horváthovej-Novanskej zo 
4.A (8. miesto). 
Dobré výkony motivovali 
jurských detských stolných 
tenistov, aby sa ešte lepšie 
pripravili na Vianočný turnaj 
PŠL, ktorý ich čaká o necelý 
mesiac. Možno si z budúceho 
turnaja prinesú medailu aj 
ďalší. Držme im preto palce, 
aby sa im splnil sen po úspe-
chu.

Andreja Vidová, 
STO Svätý Jur

SÚPISNÉ ČÍSLA BUDOV – INFORMÁCIA

 Mesto Svätý Jur  v súlade so Zákonom  č. 369/1990 Zb. 
určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo 
budovám. Na označovanie budov súpisnými číslami ob-
staráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.
Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú bu-
dovu tabuľkou so súpisným číslom  (orientačným číslom) 
ak je číslo  určené.

Pri kontrole aktuálneho stavu evidencie súpisných čísel 
bolo zistené, že niektorí  majitelia budov si v predchá-
dzajúcom období neprevzali tabuľky označujúce súpisné 
číslo budovy. Tieto tabuľky je možné  bezodplatne  vy-
zdvihnúť na Mestskom úrade vo Svätom Jure, 1.poscho-
die miestnosť č.12. v úradných hodinách alebo na základe 
vopred dohodnutého termínu.



11Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

I.Svätojurská, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Ponúkame

• palivové drevo / metrovica
• kálané drevo na paletách  /  50 cm, 33 cm, 25 cm (1 prm / paleta)

Zabezpečujeme dopravu dreva k zákazníkovi našim vozidlom zn. Mercedes, ktoré 
má kapacitu maximálne 10 prm a traktorom s maximálnou kapacitou 5 prm.

• výrub, orezávanie stromov a likvidácia haluzoviny 
• kosenie, mulčovanie, čistenie plôch, vinohradov od náletových drevín
• zimná údržba komunikácií
• zametanie a vysávanie komunikácií
• odvoz odpadu kontajnermi 
• zemné práce s UNC

KONTAKTY 
02 / 449 70 565 
0911 283 240 
0911 334 088

svatojurska@svatyjur.sk     
www.1svatojurska.sk Služby

Vydáva: I. Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur, IČO: 31437567
šéfredaktor: Michal Zeliska, redakčná rada: členovia Komisie pre šport, kultúru a podnikanie. Náklad: 2500 ks. 

EV 5170/15, grafické spracovanie: Michal Zeliska. Dátum vydania: 30.11.2017. ISSN 2453-6296

Mesto vysadí oskorušovú 
a morušovú alej

Pri ceste do Pezinka ste si možno všimli upravené koryto 
potoka pri soche sv. Urbana. Mesto tu plánuje vysadiť desať 
oskoruší, ktorých plody si budú môcť oberať všetci obyvatelia. 
Rovnako plánuje mesto vysadiť i morušovú alej. Tá by mala 
byť vysadená ešte skôr, možno ešte v tomto roku. Nachádzať 
sa bude pri ceste k rybníku (za mostom cez kanál). 

Pozrite sa na Svätý Jur 
z novej rozhľadne

Pri vinohradníckom skanzene vybudovalo mesto s podporou 
Bratislavského samosprávneho kraja rozhľadňu, ktorá dopĺňa 
toto územie o ďalší atraktívny prvok. K rozhľadni sa dostanete 
po betónovej ceste zo spodnej časti Bratislavských záhumeníc. 
Skanzen sa bude upravovať i naďalej. V budúcnosti by mal 
byť miestom oddychu, spoznávania histórie vinohradníctva a 
vinárstva v spojení s ochutnávkami vín.



MESTO
SVÄTÝ JUR

SVÄTOJURSKÉ
ADVENTNÉ DNI
PROGRAM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V MESIACI DECEMBRI 2018ÄTÝ JUR PPRROOGGRRAAMM KUULLTTÚÚRRNNOO -- SSPPOOLLOOČČEENNSSKKÝÝCCHH PPOODDUUJJAATTÍÍ VV MMEESSIIAACCII DDEECCEMBRI 2018

08.12.  MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ A VIANOČNÉ TRHY
SOBOTA  14,00 – 20,00 VIANOČNÝ TRH
 14,00 – 15,00 SVÄTOJURSKÁ DYCHOVKA
 15,00 - PRÍCHOD MIKULÁŠA 
 14,00  -  20,00 | námestie na Prostrednej ul.

08.12.  VIANOČNÝ KONCERT SKUPINY CRYSTALS
SOBOTA  18,00 | Vinohradnícky dom, ul.Dr. Kautza č. 11

08.12.  VEČER S MÁTOHAMI
SOBOTA  príbehy, zvyky, reči a výkriky vo svätojurskom nárečí
 Divadlo na stoličkách, divadelná autorská hra Violy Almássyovej
 (hra je určená len pre dospelých)

18,00 | AINova/Infocentrum, Prostredná 64

  ŠÚRSKY DRAK – svätojurské povesti a zlovesti
prezentácia novej knihy Violy Almássyovej

 19,20 | AINova/Infocentrum, Prostredná 64 

12.12.  TANEČNÉ VIANOCE – ŽIACI ZUŠ
STREDA   17,00 | jedáleň ZŠ, Kollárova 2 

15.12.  VIANOČNÉ TRHY
SOBOTA  15,00  -  20,00 | námestie na Prostrednej ul.

15.12.  VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV ZUŠ spojená s predajom
SOBOTA  14,00 | Vinohradnícky dom, Ul. Dr. Kautza 11

 VIANOČNÉ POTULKY
 – dramatický odbor ZUŚ vo Sv. Jure

15,00 hod. | Vinohradnícky dom, ul. Dr. Kautza 11

18. 12. VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ
 UTOROK 18,00 | koncertná sála ZUŠ, Kollárova 2

19. 12. VIANOČNÝ KONCERT:
STREDA Kapela BANDA a spevácka skupina VRANKY
 Pravá predvianočná nálada v kráse slovenského folklóru, adventných piesní a kolied

19:00 | Kostol Svätého Juraja

01. 01. NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ    
UTOROK 01:00 | námestie na Prostrednej ul.


