
Svätojurské ohlasy
Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 2/2019, ročník XIX., nepredajné

V posledných dňoch v našom 
meste zarezonovala infor-
mácia, že miestna pobočka 
Slovenskej sporiteľne sa ruší.  
V diskusiách sa objavili rôz-
ne úvahy, prečo k tomu do-
šlo, dokonca, že za to môže 
mestský úrad. Pravdou však 
je, že ide len o rozhodnutie 
samotnej banky, ktorá na 
Slovensku podľa našich in-
formácií zatvára celkovo 1/3 
svojich pobočiek. „Mesto po-
skytlo banke nadštandartné 
podmienky, mala symbolic-
ký nájom (zďaleka najmenej 
oproti ostatným nájomcom)  
a tiež vôbec neplatila do 
fondu opráv. Mesto chcelo,  

Pobočka Slovenskej sporiteľne v Jure končí
a aj chce, aby tu bola banka  
a preto osloví ostatné banky 
na trhu s podobnými pod-
mienkami, či by nemali záu-
jem otvoriť pobočku u nás,“ 
vysvetlil primátor Šimon 
Gabura. Bankomat Sloven-
ská sporiteľňa chce v meste 
zachovať, pretože má viac 
ako 4000 transakcií mesač-
ne. Bankomaty sa rušia pri 
menej ako 2000 transakci-
ách. Momentálne sa však 
hľadá miesto, kde by bol 
umiestnený, keďže miesto, 
kde je teraz, sa ponúkne ako 
celok do prenájmu niekomu 
inému.

Opäť pôjdeme snívať do vinohradov
Horúce dni, ktoré sme zaži-
li v posledných dňoch, nám 
dávajú jasne najavo, že leto 
sa blíži. Znovu ho spolu 
privítame na druhom roční-
ku festivalu Sen noci sväto-
jurskej, ktorý sa uskutoční  
v sobotu 22. júna vo vino-
hradoch pri soche svätého 
Urbana. Na zadnej strane 
novín nájdete program aj  
s mapkou. Do pohárov vám 
naleje až 23 svätojurských 
vinárov! Novinkou tento rok 
bude program pre deti. Ve-
ríme, že počasie bude priať 
a zažijeme krásnu (takmer) 
svätojánsku noc. 

Michal Zeliska
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Plánuje mesto zakázať vjazd 
pre dopravu na Prostrednej 
ulici?
Jedným z dlhodobých záme-
rov mesta je aj zbezpečniť uli-
cu  Prostredná. Tá  bola plá-
novaná v roku 2001 ako pešia 
zóna. Záujmom mesta je, aby 
námestie bolo naozaj ako ná-
mestie a teda aby na ňom bolo 
viac terás a hlavne, aby sa tam 
ľudia cítili bezpečne. Na Pro-
strednej plánujeme podobný 
režim, ako je napríklad v Bra-
tislave v jadre Starého mesta, 
kde je povolený vjazd iba oby-
vateľom s trvalým pobytom  
a parkovanie iba vo dvoroch. 
Alternatívou je aj systém jed-
ného z námestí v Kyjeve, kde 
od piatka poobedia do nedele 
večera je úplný zákaz vjazdu. 
Predpokladám, že k čiastoč-
nému, alebo úplnému uzav-
retiu ulice Prostredná príde 
po rekonštrukcii ulice Pezin-
ská, ktorú by sme chceli začať  
v roku 2020. 

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.

Takto pred rokom som sa 
pýtal kedy dostaneme kom-
postéry.  Kedy ich teda do-
staneme?
Kompostéry sú už zložené 
v areáli I. Svätojurskej. Ak-
tuálne čakáme na kontrolu 
z riadiaceho orgánu – Slo-
venská agentúra životného 
prostredia, ktorá bude 13.6. 
(kontrola sa uskutočnila po 
uzávierke novín, pozn. red.). 
Následne sa uskutočnia pred-
nášky o separovaní a kompos-
tovaní, ktoré budú 21. a 22. 
6. (viac na strane 5). No a po 
tejto procedúre príde k dis-
tribuovaniu kompostérov do 
domácností. Predpokladáme, 
že koncom júna, začiatkom 
júla by sme už mali mať 1206 
kompostérov rozdelených  
v meste.

Kde je kronika mesta?
Mesto vedie kroniku od ne-
pamäti, tie staršie sú uložené  
v štátnom archíve v Modre, 

na mestskom úrade v kance-
lárii primátora máme kroniku 
od roku 1952. Nahliadnuť do 
nej sa dá po dohode na Mest-
skom úrade.

Vybuduje mesto trampolínu 
pre deti na prašnom ihris-
ku? Sľúbili ste to na stretnu-
tí v základnej škole v zime.
Mesto už disponuje cenovou 
ponukou na dve zapustené 
exteriérové trampolíny – po-
dobné sú v Považskej Bystri-
ci na námestí – cena oboch 
aj s dopadovými plochami je 

17000 eur. Keď som to sľúbil, 
ani som netušil, že je to také 
drahé. V každom prípade, 
sľuby sa majú plniť, takže mo-
mentálne máme v pláne iba 
jednu trampolínu. Komplet-
ná cena od nemeckého výrob-
cu je 5900 eur, od poľského 
4700 eur. Mesto tiež oslovilo 
zopár sponzorov, či by nech-
celi prispieť na takýto projekt. 
Verím, že nás neodmietnu  
a tento rok trampolínu na 
prašné ihrisko namontujeme.

Mesto bude čistejšie. Úrad začal s odťahovaním vrakov

Mesto prvýkrát pristúpilo  
k odťahovaniu nepojazdných 
vozidiel – vrakov. Tie zabe-
rajú verejné priestranstvo 
a zároveň „špatia“ v meste. 
Vraky boli odvezené do are-
álu I. Svätojurskej a.s., kde 
si ich majitelia môžu po za-
platení odťahu a parkovného 
prevziať. Ak tak neurobia do 
60 dní od odtiahnutia budú 
vraky v súlade so zákonom 
zlikvidované.
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V polovici apríla naše mesto 
opäť navštívili historické vo-
zidlá – veterány. Spolu ich 
prišlo viac ako 80, zdržali sa 
u nás bezmála dve hodiny. 
Primátor mesta Šimon Ga-
bura vybral a ocenil za naj-
krajšie vozidlo na veteránskej 
jazde Jaguar E-type.

Námestie sa zaplnilo veteránmi

Čo sme urobili, čo robíme

Ozdobenie 1. mája si aj tento 
rok, ako obvykle, zobrali za 
svoje ženy z Únie žien Svätý 
Jur. Pri nasadzovaní stužiek 
a kruhu ich neodradilo ani 
sychravé počasie.

Zdobenie 1. mája

Mesto začiatkom mája zrekonštruovalo čakáreň v zdravotnom 
stredisku. Opravili sme všetky praskliny, odstránili staré kach-
ličky a následne sme čakáreň kompletne vymaľovali.

Na námestí máme celkom obmedzené podmienky na zeleň, 
preto mesto zakúpilo samozavlažovacie kvetináče na lampy  
a takto sme kvetmi skrášlili celé námestie.

Aj v tomto roku pokračujeme v rekonštrukcii chodníkov  
v meste. Teraz sa opravuje Štúrova ulica. 

Rekonštrukciu cintorína mesto realizuje svojím technickým 
úsekom. Oddelili sme kontajnerové stojisko, vybudovali 
chodník, ktorý sa tiahne od stredu až k budúcej urnovej stene.
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Dajme si záležať na separovaní odpadu
Pri kontrole stojísk pri bytových domoch v dolnej časti Svä-
tého Jura dňa 6.6.2019 bolo zistené, že niektorí obyvatelia 
nevedia, čo do ktorej nádoby patrí. 

Na stojisku Pri štadióne – trafostanica, v žltom kontajneri ur-
čenom na plasty, bolo vyhodené nepotrebné oblečenie. Stačilo 
ho vyhodiť do cca 130 m vzdialeného šedého kontajnera HU-
MANA na textil, ktorý je umiestnený na stojisku Pri štadióne 
„Účko“. Na stojisko SNP bol doobeda 6.6.2019 umiestnený 
nový oranžový kontajner na tetrapaky a poobede v sebe skrý-
val starostlivo vytriedený papierový odpad. A pritom sa na 
stojisku nachádza modrý kontajner určený na papier.

Čo kam patrí...

Farebné kontajnery na stojiskách

ŽLTÝ
PET fľaše, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, 
jogurtov, minerálok, sirupov, džúsov, jedlého oleja, rastlin-
ného masla), plastové tašky a vrecká, obaly od kozmetick-
ých a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže, tekutých 
mydiel), destilovanej  vody          

MODRÝ
znehodnotené knihy, noviny, časopisy, kancelársky papier, 
zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, pohľadnice, pa-
pierové tašky, papierové obaly a krabice (od liekov, obuvi, 
pracích práškov)

ZELENÝ
biele a farebné čisté sklo (nevratné obaly z nápojov, min-
erálok, jedlých olejov, zaváranín, poháre a pod.) črepy, 
úlomky tabuľového skla, rozbité vratné fľaše

ČERVENÝ
nápojové plechovky (konzervy od kompótov, mäsových 
alebo zeleninových výrobkov), hliníkové kozmetické 
výrobky (tuby), hliníkové fólie (viečka z jogurtov, smota-
ny), hliníkové obaly od čajových sviečok)                                                                             

ORANŽOVÝ
neznečistené nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrob-
kov, džúsov, vína a    iných nápojov zložených z vrstiev, tzv. 
viacvrstvové kombinované materiály – VKM)

na textil HUMANA
použité čisté šatstvo, textílie, obuv, doplnkový textil, 
posteľná bielizeň, hračky, tašky, kožené doplnky

120l farebné vrecia v rodinných domoch

Od 1.7.2019 distribúciu vriec do domácností zabezpečí MsÚ. 
Vrecia je možné vyzdvihnúť aj na úrade v Kancelárii 1. kon-
taktu na prízemí. Separujeme: do žltých vriec plasty, do mo-
drých papier.

Zberný dvor v areáli 1. Svätojurskej
Otvorené utorok a streda 7:00-17:00; štvrtok a piatok 7:00-
15:00; sobota 8:00-12:00. Čo sem môžete priviezť:
- separáty, najmä ak je väčšie množstvo                                                                                     
- drobný stavebný odpad (odpad z bežných udržiavacích prác) 
za poplatok 0,015 €/ kilogram
- elektrické a elektronické zariadenia
- nebezpečné a problémové zložky komunálnych odpadov
- pneumatiky
- objemný odpad
- použité jedlé oleje a tuky
- biologicky rozložiteľný odpad

Lekárne
Tu môžete odovzdať nepoužité liečivá a veterinárne prípravky 
po expiračnej dobe.

Rozmiestnenie kontajnerov - horná časť Jura

Rozmiestnenie kontajnerov - dolná časť Jura
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Naša obec už čoskoro zaháji 
projekt domáceho kompos-
tovania. Reaguje tak na nový 
zákon o odpadoch, ktorý 
je v platnosti od 1.1.2017  
a zároveň na vysoké množ-
stvo zeleného odpadu, ktorý 
sa nachádza v zmesovom ko-
munálnom odpade.
Vyhláška č. 371/2015 Z.z. 
definuje, že na účel zabezpe-
čenia triedeného zberu biolo-
gicky rozložiteľného odpadu 
zo záhrad, ak ide o individu-
álnu bytovú výstavbu, obec 
zabezpečí, aby každá domác-
nosť mala 
- zbernú nádobu s minimál-
nym objemom 120 litrov, 
pričom frekvencia odvozu 
zberných nádob musí byť mi-
nimálne jedenkrát za 14 dní 
a zber biologicky rozložiteľ-
ného komunálneho odpadu 
musí byť vykonávaný mi-
nimálne v období mesiacov 
marec až november alebo 
- kompostovací zásobník,  
v ktorom budú tieto domác-
nosti kompostovať nimi vy-
produkovaný biologicky roz-
ložiteľný komunálny odpad. 

Pripravujeme sa na kompostovanie

Naša obec sa rozhodla pre 
ekologickejšie, ekonomic-
kejšie a zmysluplnejšie rieše-
nie - kompostovanie. Kroky  
k realizácii domáceho kom-
postovania v rodinných do-
moch  obec začala už pred 
niekoľkými rokmi a projekt 
na Predchádzanie vzniku 
biologicky rozložiteľných 
odpadov sme získali dotáciu  
z kohézneho  fondu Európ-
skej únie  na nákup kompos-
térov.  

Biologicky rozložiteľný 
odpad už nemôže končiť 

v komunále
Biologicky rozložiteľný od-

pad ako odpad zo záhrad, 
najmä kvety, konáre, lístie, 
pokosená tráva či šupky z ku-
chyne už viac podľa nového 
zákona o odpadoch nemož-
no vyhadzovať do  nádob 
na zmesový odpad, ale musí 
byť zhodnocovaný napríklad 
kompostovaním. Prečo to tak 
je? 
Bioodpad z domácností sa 
donedávna umiestňoval na 
skládky komunálneho odpa-
du, ktoré začali naberať ne-
kontrolované rozmery. Bio-
odpad ako taký je sám o sebe 
vo väčšine prípadov neškod-
ná látka, avšak jeho zmieša-

vaním s ostatnými druhmi 
odpadu prispieva k zvýšeniu 
škodlivých a nekontrolova-
teľných reakcií na skládkach  
a v spaľovniach. 

Viac ako polovicu odpadu 
tvorí práve bioodpad

Každý obyvateľ vyproduku-
je cca 339 kg odpadu ročne,  
z čoho až 45% tvorí biolo-
gicky rozložiteľný odpad. Pre 
zjednodušenie: každá nádoba 
pri dome/ bytovke obsahuje 
skoro polovicu bioodpadu. 
Nádoby odchádzajú na sklád-
ky aj s odpadom, ktorý tam 
nepatrí. Práve projekt domá-
ceho kompostovania by mal 
byť účinnou cestou k tomu, 
aby sa toto obrovské  množ-
stvo zeleného odpadu z ná-
dob na zmesový komunálny 
odpad eliminovalo, či úplne 
stratilo. Ak by sa v nich ta-
kýto odpad totiž nenachá-
dzal, ale priamo občania by 
ho spracovávali na svojich 
záhradách, znížilo by sa cel-
kové množstvo komunálneho 
odpadu, ktorý je vyvážaný  
z našej obce. 

Prednášky o kompostovaní pre obyvateľov Svätého Jura

Kedy?
21.6.2019 piatok o 16:00
21.6.2019 piatok o 18:30
22.6.2019 sobota o 16:30

Kde?
Obradná miestnosť na 2. poschodí MsÚ Svätý Jur

Lektor
Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ

Čo všetko sa dozviete na prednáške?
1. prideľovanie  kompostérov
- podmienky, ktoré treba splniť a spôsob distribúcie kompos-
térov obyvateľom Svätého Jura

2. čo patrí a čo nepatrí do kompostéra
- 45% komunálneho odpadu sa dá skompostovať. Ktorý to je?

3. ako sa o kompost starať
- surovinová skladba, veľkosť materiálu, optimálna vlhkosť  
a dostatok vzduchu

4. s čím sa môžete stretnúť
- ako riešiť možné problémy, ako im predchádzať  

5. zaslúžená odmena - čierne zlato
- cenný zdroj živín pre záhrady, zlepšenie kvality pôdy, bohatá 
úroda, návrat organickej hmoty do prirodzeného kolobehu 

Kompostéry bude mesto roznášať po uskutočnení 
prednášok.
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Celý náš tím sme sa tohtoroč-
ného Medzinárodného dňa 
detí priam nevedeli dočkať. 
Spomienky na úspešný prie-
beh počas minulého roka, 
na tú radosť v detských tvá-
rach (čo si budeme hovoriť, 
patrili k nim aj dospelí) pre 
nás predstavoval jednoznač-
né rozhodnutie opätovne sa 
zapojiť do programu. Obáva-
li sme sa, že pre silné dažde, 
ktoré boli cez týždeň, sa ne-
bude môcť akcia uskutočniť. 
Našťastie sa nám podarilo 
úspešne improvizovať a vyu-
žiť na jazdenie aspoň časť drá-
hy, ktorá už bola preschnutá. 
Tak ako po ostatné roky sme 

Prvá júnová sobota patrila 
v našom meste už tradične 
oslave Dňa detí. Podujatie 
sa uskutočnilo už piatykrát.  
A môžeme povedať, že do-
padlo veľmi dobre. Pre deti 
boli pripravené rôzne atrak-
cie, o ktoré sa postarali or-
ganizátori - Mesto Svätý Jur 
spolu s občianskymi zdru-
ženiami Miesto pre život, 
Mozaika, Materske centrum 
Piškótka, Dobrovoľný hasič-
ský zbor Svätý Jur, 1. Sväto-
jurská a.s., Klub dôchodcov, 
Jednota dôchodcov a Únia 
žien. Novinkou bolo zlaňo-
vanie a lukostreľba, kde proti 
sebe súperili dva trojčlenné 
tímy. Zavŕšením programu 
bol penový kúpeľ a následné 
osvieženie priamo z hasičské-
ho auta.  „Táto akcia je dob-
rovoľnícka, čiže všetko sme 
pripravili svojpomocne spolu 
s organizáciami pôsobiacimi 
v meste. V tejto dobe je ob-
zvlášť vzácne, ak niekto obe-
tuje nezištne svoj čas a ener-
giu na pomoc dobrej veci. 
Všetkým ďakujeme,“ uviedol 
po vydarenej akcii primátor 
Šimon Gabura. 

Deň detí prekvapil. Počtom účastníkov i novými atrakciami

MDD 2019 na dráhe s modelmi áut na ovládanie
ponúkli možnosť prísť do 
areálu dráhy, zapožičať si naše 
autá a pod našim dozorom sa 
učiť, ako ich ovládať. Našli 
sa aj takí, čo si prišli zajazdiť  
s vlastnými. O prirodzené ta-
lenty nebola opäť núdza. 

Ďakujeme všetkým deťom 
ako aj dospelým, ktorí cesto-
vali či už zblízka alebo z ďa-
leka len preto, aby nás prišli 
navštíviť a vyskúšať si, aké to 
je držať v rukách vysielačku  
a ovládať tak auto. Mož-

no práve táto skúsenosť vás 
presvedčila zadovážiť si tiež 
vlastné a spoločne tak rozšíriť 
povedomie o tomto hobby. 
Teší nás, že boli aj známe tvá-
re, ktoré si to nenechali ujsť  
a chodia každý rok.  Spoločne 
s vami sme vytvorili príjemnú 
atmosféru a práve pre tento 
váš záujem veríme, že sa bu-
deme aj naďalej spolu takto 
stretávať.
Ďalšie informácie o aktivi-
tách nášho klubu môžete zís-
kať na klubovej stránke www.
dirtracing.sk alebo na face-
booku.

Tím DirtRacing



7Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Pri registrácii obdržal každý 
zo zúčastnených súťažiacich 
rozprávkovú mapu. Pomocou 
nej sa mali orientovať v teréne 
medzi jednotlivými stanoviš-
ťami. Zároveň im slúžila ako 
pomyselné „vysvedčenie“ po 
ich úspešnom absolvovaní. 
Každé úspešné zdolanie pre-
kážky bolo odmenené pečiat-
kou. Celá trasa pozostávala 
zo šiestich stanovíšť. V jed-
nej chvíli sa tak deti mohli 
ocitnúť na severoamerickom 
kontinente medzi Indiánmi, 
na morskom pobreží u pirá-

Posledná májová sobota bola pre obyvateľov Svätého Jura výni-
močnou a neopakovateľnou. V Jozefkovom údolí sa historicky po 
prvýkrát konal zábavný program s názvom Rozprávkový les.  Sa-
motné údolie a aj priľahlý lesík sa tak aspoň na chvíľu mohli pre-
meniť na čarovné miesto plné rozprávkových bytostí. Účasť bola 
úctyhodná, veď na štart sa postavilo 133 zanietených súťažiacich.

Jozefkovo údolie sa zmenilo na Rozprávkový les

tov, u rozprávkovej Červenej 
Čiapočky, Snehulienky, kráľa 
či ježibaby.

Deti si preverili 
viaceré zručnosti

Na prvom stanovišti venova-
nom Indiánom si mohli súťa-
žiaci preveriť svoju manuálnu 
zručnosť pri stavaní veže a orlí 
zrak pri streľbe z luku. Druhé 
stanovište obsadila škare-
dá, ale zato múdra ježibaba, 
ktorá sa snažila potrápiť deti 
a ich čuch ovoniavaním rôz-
nych látok. Na záver si pre ne 

pripravila milé prekvapenie. 
Deti si mohli pripraviť svoj 
vlastný elixír. Dobrý hmat a 
vynikajúci zrak bol potrebný 
pri treťom stanovišti u pána 
Kráľa. Súťažiaci mali za úlo-

hu nájsť v piesku schovaný 
kráľovský poklad. Štvrté sta-
novište bolo zamerané na ob-
ratnosť a pohotovosť súťažia-
cich. Červená Čiapočka si pre 
nich pripravila množstvo po-
hybových úloh, ktoré zaiste 
nenechali ani jeden sval tuhý. 
Na piatom stanovišti sa už na 
súťažiacich tešila Snehulienka 
s úlohami pre šikovné prstíky. 
Ďalšou úlohou bolo vymotať 
sa z pavučiny siedmych tr-
paslíkov. Posledné stanovište 
patrilo pirátovi. Jeho sna-
hou bolo preveriť šikovnosť 

a presnú mušku súťažiacich. 
Ich úlohou bolo hádzanie 
kruhov na pirátske háky. 
Po úspešnom absolvovaní 
všetkých stanovíšť čakal na 
súťažiacich zábavný program 

plný hudby a tanca, nechý-
bala ani bublinková show, 
stánky s občerstvením, slad-
kosťami, balónmi a v nepo-
slednom rade aj skákací hrad. 
Pevne veríme, že sme naším 
nápadom potešili nejedného 
malého návštevníka a vyčarili 
úsmev na jeho tvári. Na zá-
ver by sme sa radi poďakovali 
dobrovoľníkom, bez ktorých  
by sme toto podujatie nez-
organizovali a taktiež mestu 
Svätý Jur za podporu. 

Katarína Tomková, Ivett Pavlis

Aj tento rok vás pozývame na svätojurský kresťanský 
tábor. Keďže ho chceme robiť kvalitne a každý rok sa 
zlepšovať, tento rok sa uskutoční v dvoch turnusoch. 

Prvý je určený pre mládež od 12 do 18 rokov. Ten bude na-
plnený dobrodružstvom a adrenalínom. Prebiehať bude  
v rekreačnom centre Planinka uprostred Malých Kar-
pát. Druhý bude pre deti od 6 do 11 rokov. Ten bude 
viac detský, zameraný na hry a súťaže. Prebiehať bude 
dennou formou vo Svätom Jure. 

Prihlasovanie je možné do nedele, 23. júna 2019.  
Viac informácií na www.jurskytabor.sk

Svätojurský kresťanský 
tábor 2019

Skrášlime si mesto 
vďaka participatívnemu 

rozpočtu
Poslanci schválili na tento 
rok participatívny rozpočet 
vo výške 30 000 eur, z kto-
rého je možné čerpať peniaze 
počas celého roka. Momen-
tálne je k dispozícii približ-
ne 20 tisíc eur. Požiadať  
o ne môžete na projekt, kto-
rý bude mať verejnoprospeš-
ný charakter. Viac informácií 
dostanete v kancelárii prvé-
ho kontaktu na mestskom 
úrade. 
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Oheň je pre les veľkým ne-
bezpečenstvom, lebo poško-
dzuje jednotlivé stromy aj 
celé porasty nielen mechanic-
ky, ale aj fyziologicky. Okrem 
samotných stromov ničí aj 
všetky ostatné zložky lesného 
ekosystému - pôdu, opadnu-
té lístie - hrabanku a všetky 
rastliny a živočíchy, ktoré za-
siahne. Žiaľ, sú medzi nami 
ľudia, ktorí riziko požiaru 
neberú vážne a dokonca ho 
aj sami úmyselne v lese zakla-
dajú. Takýto príklad sa stal aj  
v našich lesoch pri Malom Ja-
vorníku, blízko horárne Biely 
Kríž na Veľkonočný ponde-
lok 22. apríla 2019  v poo-

bedňajších hodinách. Tento 
požiar vážne zasiahol mladé 
lesné porasty, kde po vetrovej 
kalamite z roku 2010 I. Svä-
tojurská a.s. umelo zalesnila  
lesnými drevinami – sade-
ničkami buka. Tie boli úplne 
zničené požiarom. Zhorelo 
celkovo 2,5 hektára lesa. Ško-
da, ktorá vznikla na potrebe 
nového zalesnenia zhorenej 
plochy je 10 000 eur, ktoré 
vynaloží I.Svätojurska a.s. na 
nákup zalesňovacieho materi-
álu – sadeníc lesných drevín  
a na prácu s ich  priamym  za-
lesnením v lese. Z tohto dô-
vodu by som chcel apelovať 
na občanov, ktorí navštevujú 

Požiar pri Malom Javorníku 
zničil 2,5 hektára lesa

les, aby si pozorne prečítali 
nasledovné informácie a rizi-
ko požiarov brali vážne. 

Ako predchádzať 
vzniku požiarov

1. Nikdy nepodceňujte ri-
ziko vzniku požiaru v lese  
v dôsledku nedbanlivého 
správania.
2. Požiar v lese môže v závis-
losti od počasia vzniknúť aj  
z odhodeného ohorku ciga-
rety.
3. Nikdy nezakladajte v lese 
oheň mimo na tento účel špe-
ciálne vyhradených a označe-
ných lokalít.
4. Oheň vždy bezpečne uhas-

te a uistite sa, že ste za sebou 
nezanechali tlejúce zvyšky.
5. Ak nájdete otvorený oheň, 
snažte sa ho v rámci svojich 
možností okamžite uhasiť.
6. Ak ho nedokážete uhasiť 
vlastnými silami, neodkladne 
volajte 112 a uveďte:
- kto volá,
- kde horí,
- čo horí,
- ako sa tam dá dostať.
7. Nikdy nepodceňujte rých-
losť šírenia požiaru v lese.
8. Chráňte svoj život a svoje 
zdravie i život a zdravie tých, 
ktorí sú s Vami.

Matej Čičo, 
riaditeľ I.Svätojurskej

Na rokovaní Mestského za-
stupiteľstva predložil primá-
tor mesta poslancom Zá-
verečný účet mesta za rok 
2018.  Záverečný účet hovorí 
o tom, ako mesto hospodári-
lo v uplynulom roku. Možno 
ho rozdeliť na bežnú a kapi-
tálovú časť. Mesto dosiahlo 
v bežnom rozpočte rekord-
né príjmy na úrovni takmer  
4,8 mil. eur. Bežné výdavky 
malo mesto na úrovni 3,6 
mil. eur. V presných číslach to 
znamená prebytok bežného 
hospodárenia 1.163.895,64 
eur. To znamená, že mesto 
hospodári veľmi dobre a ak 
by nemalo žiadne finančné 

Zdravé mesto
prostriedky a hospodárilo 
ďalší rok úplne rovnako, tak 
by vytvorilo cca 1,1 mil. eur 
na svoj budúci rozvoj. V roku 
2018 sme na obnovu mes-
ta preinvestovali približne  
1,5 mil. eur. Najväčšími in-
vestíciami boli obnova horár-
ne Biely Kríž, rekonštrukcie 
ulíc, rekonštrukcia budovy 
Mestského úradu. Tiež sme 
začali realizovať projekt na že-
lezničnej stanici, ktorý finišu-
je v tomto roku. Naše mesto 
nemá žiadne záväzky, úvery, 
lízingy, či iné pôžičky. 
Z hľadiska hospodárenia 
patríme dlhodobo k najlep-
ším na Slovensku.

Aj tento rok mesto zorganizovalo pre žiakov 3. ročníka zák-
ladnej školy Detské mestské zastupiteľstvo. Deti sa tak mohli 
nie len oboznámiť s chodom mesta, dozvedieť sa stručnú his-
tóriu, ale zažili aj priamo rokovanie mestského zastupiteľstva.

Deti položili množstvo zaujímavých otázok primátorovi  
a prednostke. Zaujímali sa o možnosť obnoviť kino, obno-
vu zábradlia okolo Terna, stavbu farmy pre hmyz, cyklotrasu 
do Pezinka a veľa iných tém. Sami sú pobúrení zahodenými 
odpadkami v meste, no hlavne voľne pobehujúcimi psami  
a ich výkalmi. Je vidieť že medzi nami rastie nová uvedome-
lá generácia mladých občanov, ktorú už zaujíma to, v akom 
prostredí vyrastajú. Je veľmi potešujúce, že prejavujú záujem  
o svoje spoločenstvo, komunitu a spolupatričnosť či vzájom-
nú pomoc. 

V škole zasadal žiacky parlament
Na konci apríla zasadal v základnej škole žiacky parlament. 
Ten tvoria dvaja zástupcovia každej triedy od 4. ročníka. Na 
žiackom parlamente si deti preberajú problémy, ktoré ich trá-
pia, predkladajú svoje návrhy a tiež s vedením školy prebera-
jú rôzne nové pripravované aktivity. Na toto rokovanie bol 
okrem p. riaditeľa pozvaný aj primátor mesta Šimon Gabura. 
Deti ho zahrnuli množstvom otázok, nápadov a návrhov. Celé 
rokovanie nakoniec trvalo viac ako 2 hodiny. 

Mladá generácia poslancov?
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Dobrovoľný hasičský zbor vo 
Svätom Jure žije! Nespočet-
né množstvo aktivít je toho 
dôkazom. Medzi posledné  
z nich patrí aj požehnanie no-
vej zástavy. Vďaka predsedovi 
Marošovi Grančičovi sme si 
novú zástavu zadovážili vo 
februári tohto roku. 
Pri príležitosti sviatku sv. Flo-
riána (4. mája), patróna hasi-
čov, sa uskutočnila slávnost-
ná svätá omša 5. mája 2019  
o 10:30 hod vo Farskom kos-
tole sv. Juraja. Sv. omše sa na-
priek nepriaznivému počasiu 
zúčastnili veľkí aj malí hasiči 
a veľké množstvo veriacich. 
Bola obetovaná za všetkých 
svätojurských hasičov – tak 
dobrovoľných, ako i profesio-
nálnych. Počas tejto sv. omše 
pán farár Pavol Póša požehnal 
našu novú zástavu. 
V zmysle hasičského hesla – 
“Bohu na slávu, blížnemu na 
pomoc!” – máme dnes krás-
nu novú požehnanú zástavu 
a sme otvorení ďalším zmys-
luplným aktivitám, ktoré 
prispejú k bezpečnému a spo-
kojnému životu obyvateľov 
nášho mestečka. 

za dobrovoľných hasičov  
Petronela Danišová

Požehnanie novej zástavy dobrovoľných hasičov

  Mesto Svätý Jur ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v roku 2019. 
  Od BSK sme v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy dostali:

	 	 •	2000 €  na projekt „Kniha tradičných jedál s názvom Na víne je kuchár“

	 	 • 5500 € na projekt „Informačno orientačný systém mesta Sv. Jur“

	 	 • 2000 € na projekt „Svätojurské hody - podpora kultúrnych tradícií“

Projekty, ktoré mesto realizuje 
s podporou BSK v roku 2019
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Jubilanti nášho mesta

Pani Mária Stráňavská oslávila 90 rokov. Pani Helena Šusteková oslávila 90 rokov.

Pani Helena Noskovičová oslávila 91 rokov. Pani Anna Sijarská oslávila 93 rokov.

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

Pani Štefánia Macková oslávila 95 rokov.
Mesto v spolupráci so sociálnou komisiou pozvalo v máji ju-
bilantov, ktorí slávili okrúhle jubileá nad 70 rokov, na malé 
posedenie. Pre pozvaných bol pripravený kultúrny program 
detí z materských škôl, základnej školy a umeleckej školy.
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I.Svätojurská, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Ponúkame

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

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

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

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

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

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: 13.6.2019. ISSN 2453-6296

13. ročník tohto podujatia sa 
konal 13. apríla. Z môjho po-
hľadu sa nám nešťastie vyhlo. 
Myslím si, že účasť cez 800 
pretekárov a len jeden úraz 
svedčí o tom, že to bol opäť 
úspešný ročník.
Je pravdou, že účasť preteká-
rov bola o niečo nižšia ako 
minulý rok, ale to pripisuje-
me bláznivému počasiu, kto-
ré tohtoročný apríl priniesol.
Veď týždeň pred a týždeň po 
bolo krásnych 17°C, no v deň 
pretekov kolísala teplota od  
0 do 6°C. Našli sa odvážliv-
ci, ktorí absolvovali preteky  
v krátkych rukávoch aj noha-
viciach. Našli sa aj takí, ktorý 
jazdili v zimnej bunde. 
Generálny partner podujatia 
ŠKODA zabezpečil v zázemí 

ŠKODA Svätojurský MTB maratón 2019

veľa možností ako stráviť čas 
počas pretekov, najmä pre 
deti.
Každoročne sa snažíme udr-
žať si dobré meno, ktoré si 
naše podujatie vybudovalo. 
Svedčí o tom každoročná 
účasť pretekárov zo zahrani-
čia. Mohlo by sa zdať, že je to 
jednoduché, veď je to každý 

rok to isté, no opak je prav-
dou. Každý ročník prináša 
nové situácie, s ktorými si 
musíme poradiť. 
Touto cestou by som chcel 
poďakovať občanom náš-
ho mestečka za ústretovosť 
a ohľaduplnosť počas tohto 
podujatia, ale hlavne chcem 
poďakovať všetkým dobro-

voľníkom, ktorí nám po-
máhajú s organizáciou a bez 
ktorých by Svätojurský MTB 
maratón nebol tým, čím je.

Tento rok pripravujeme ešte 
časovku do vrchu, ktorá bude 
v piatok 5. júla. Absolvovať ju 
je možné na ľubovoľnom bi-
cykli (okrem ebikov!).  Cesta, 
po ktorej sa ide je v zlom sta-
ve, preto treba na to myslieť. 
Ide sa od „otáčky“ na Nešti-
chu a cieľ je na meteorologic-
kej stanici na Malom Javor-
níku. Viac informácii nájdete 
na www.cksvatyjur.sk.

Juraj Hupka, 
predseda CK Svätý Jur

foto: Marián Bartoš
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SVÄTOJÁNSKA NOC VO VINOHRADOCH

svätOjurskej
sen nOci

SVÄTOJURSKÝ VINOHRADNÍCKY SPOLOK, MESTO SVÄTÝ JUR
A DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR SVÄTÝ JUR VÁS POZÝVAJÚ NA

PRÍĎTE NA NOČNÚ SLÁVNOSŤ SVÄTOJURSKÉHO VÍNA NA MIESTA JEHO ZRODU.
PRIAMO VO VINOHRADE SPOLOČNE ZAŽIJEME MAGICKÚ - NAJKRATŠIU NOC ROKA

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

22. júna OD�1700�H
AŽ��DO��RÁNA

VO VINOHRADE GELNÁR
PRI SV. URBANOVI –> [GPS 48.260, 17.232]

VSS  

HUDOBNÝ PROGRAM:
ČASTOVANKA

PÁNKO
HEADMOVERS

SPACE RECORDER
DIEGO

POLEMIC
PII JEM

B. BOSKA & M. STEMPEL
ROCKHOUSE JAZZCLUB

<– SV. JUR

GR
IN

AV
A 

–>
 

SV. URBAN

NOVÉ HORY

GELNÁRE

SVÄTOJURSKÍ VINÁRI:
JAKUB ACHBERGER | MARTIN ACHBERGER | BRAŇO BAHNA | MICHAL BAŽALÍK | VINÁRSTVO BOGNÁR 

DUBOVSKÝ & GRANČIČ | VINÁRSTVO HAVEL | VINÁRSTVO HERGOTIČ | ANDREJ HORVÁTH
VINKO HUPKA | MALOVINÁRSTVO JAROLÍM | KAUTZ & KRUPA | FRANTIŠEK PAJER

MLADÝ PAJER | STEVINO | ŠTYRI KOPCE | VIA JUR | VINÁRSTVO KOZMON | VÍNO MATULA
VÍNO ROMANOV | VÍNO ŠMELKO | VÍNO ZELISKA | VÍNO Z KAMENNÉHO DVORA

MESTO
SVÄTÝ JUR


