
Svätojurské ohlasy
Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 3/2019, ročník XIX., nepredajné

Mesto Svätý Jur podľa Inšti-
tútu pre ekonomické a so-
ciálne reformy hospodárilo  
v roku 2018 najlepšie 
spomedzi všetkých miest  
a obcí na Slovensku. Prispel 
k tomu aj rekordný prebytok 
bežného rozpočtu takmer  
1,1 milióna eur, ale zároveň 
aj schopnosti mesta inves-
tovať. Mesto v kapitálových 
výdavkoch dokázalo prein-
vestovať viac ako 1,5 milió-
na eur bez úverov a iných 
záväzkov. To v súčte zname-
ná, že mesto preinvestovalo 
viac ako 30% bežných príj-
mov. Čiže prostriedky, ktoré 
mesto vyprodukuje, aktívne 
investuje do svojej obnovy 
a tým aj navyšuje hodnotu 
celkového majetku mesta. 
Okrem iných práve tento 
atribút rozhodol o tom, že 
mesto hospodári najlepšie na 
Slovensku.

„Posledné roky sme sa 
umiestňovali v top 5, takže 
som rád, že sme boli ten-
to rok prví.  Rozpočet sme 
optimalizovali v roku 2015. 
Bežné aj kapitálové výdavky 
plánujeme dlhodobo a hlav-
ne tento plán aj podľa mož-
nosti dodržiavame. Určite je 
tiež dôležité, že v bežnom 
rozpočte hospodárime s vý-
znamným prebytkom a ná-
sledne tieto prostriedky in-
vestujeme naspäť do mesta. 
Mesto Svätý Jur hospodári 
tak, aby nevytváralo dlhy do 
budúcnosti,“ povedal primá-
tor mesta Šimon Gabura.

Najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku
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Vy sa pýtate, primátor odpovedá

Čo bude s ulicami Felcáno-
va a Hergottova? Sú strašne 
rozbité...
Mesto už piaty rok funguje 
podľa pravidla – každý rok as-
poň jednu ulicu. Za päť rokov 
sme obnovili časť Pri štadió-
ne, Novú Pezinskú, Štúrovu, 
časť Dukelskej, Letohradskú, 
postupne aj takmer celú uli-
cu Zuby, Podhradie, Parti-
zánsku. Aktuálne finišujeme  
s úplne novou ulicou Pezin-
ské Záhumenice a tiež sme 
prepojili mesto a Pustý kosto-
lík úplne novou cestou. Mo-
mentálne projektujeme dve 
najdôležitejšie vetvy mesta  
a to Pezinskú a Bratislavskú 
ulicu. Hergottovu a Felcano-
vú máme zameranú a hľadá-
me projektanta. Tiež by sme 
mali do konca volebného ob-
dobia (2022) stihnúť urobiť 
aj Mierovú. Chcel som tým 
povedať, že o zlom stave ulíc 
Hergottova, ale hlavne Felcá-
nova vieme a plánujeme ich 
robiť nanovo. Každá je špe-
cifická: Hergottova má most 
a na Felcánovej bude nutné 
prekladať siete. Existuje aj al-

Aj v tomto čísle publikujeme vaše otázky pre primátora. Pripomí-
name, že pýtať sa môžete kedykoľvek mailom na otazky@svaty-
jur.sk alebo osobne na podateľni mestského úradu.

ternatíva, že by sme povrcho-
vú úpravu oboch ulíc robili zo 
zámkovej dlažby.

Po meste sa šušká, že mesto 
kúpilo poštu. Je to pravda?
Mesto dlhodobo sleduje si-
tuáciu okolo pozemku a bu-
dov Slovak Telekom, ktoré 
poznáme aj ako „poštu“.  
Aj preto, že v plánoch mesta 
je tento priestor považova-
ný za strategický. Slovak Te-
lekom medzičasom spustil 
predaj spomínaných nehnu-
teľností a áno, je pravda, že 
mesto podalo ponuku na ich 

odkúpenie. O tom, či bu-
deme úspešní, sa dozvieme 
každým dňom. Keďže čas na 
predloženie ponuky už 

uplynul, môžeme prezradiť, 
že mesto za celý predmet pre-
daja ponúklo sumu 567 400 
eur. 

Prečo mesto nerieši stanicu, 
podchod a aj žltú budovu? 
Okolie ste síce spravili, ale 
ako celok to vyzerá ako po-
lovičatá robota. 
Mesto zrevitalizovalo priestor 
pred stanicou (viac na na-
sledujúcej strane). Okolie, 
budova bývalej stanice, ob-
jekty okolo nej a aj perón  
a podchod pod traťou patria 
štátnej spoločnosti Železnice 

Slovenskej Republiky (ŽSR). 
Mesto už viackrát oficiálne 
požiadalo o odkúpenie, resp. 
dlhodobý prenájom objek-
tov, no zatiaľ sme nedostali 
jasnú odpoveď. Zároveň sme 
aj viackrát urgovali ŽSR, aby 
tieto priestory skultúrnili  
a opravili, ale zatiaľ máme iba 
sľuby. Verím, že čoskoro prí-
de aj k činom a tento priestor  
a objekty dostanú novú tvár. 

Kedy budú budúci rok 
hody?
Ak sa nič nečakané a mimo-
riadne nestane, hody budú  
24. – 26. apríla 2020.

Prečo nechodí autobus aj na 
Neštich?
V priebehu troch rokov som 
k tejto téme odpovedal viac-
krát. Dôvod je v zásade jed-
noduchý – mesto pre zle 
parkujúce vozidlá nedokáže 
zabezpečiť plynulú prejazd-
nosť cez ulicu Podhradie. Ak 
by sme ju zabezpečili, Slovak 
Lines na vlastné náklady za-
bezpečí obnovenie spoju na 
Neštich. Pracujeme aj s alter-
natívou vytvorenia mestského 
minibusu. Tento si ale bude-
me musieť platiť „zo svojho“.

Stretnutie s primátorom 
mesta 

Všetkých občanov mes-
ta pozývam na spoločné 
stretnutie, ktoré sa usku-
toční v stredu 23.10.2019 
od 17.00 do 19.00  
v sobášnej sále Mestského 
úradu. Na tomto stretnutí 
sa môžete opýtať na všet-
ko, čo Vás zaujíma, môžete 
predniesť svoje podnety, 
námety, či pripomienky. 

Šimon Gabura
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Mesto Svätý  Jur upozorňuje vlastníkov nehnuteľností  
v k.ú. Svätý Jur a  Neštich na § 19 písm. a) zákona NR SR  
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností .
Akékoľvek  zmeny identity ste povinní do 30 dní odkedy sa 
zmena udiala, ohlásiť aj Okresnému úradu  Pezinok – ka-
tastrálny odbor a požiadať o vykonanie zápisu zmeny.

Na prelome júla a augusta sa 
na stanici uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie prestupné-
ho dopravného terminálu 
(PDT). Na otvorení privítal 
primátor mesta Šimon Ga-
bura ministerku pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR 
Gabrielu Matečnú, predsedu 
Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraja Drobu, 
riaditeľa Železníc Slovenskej 
republiky Juraja Tkáča a ďal-
ších hostí. Zúčastnilo sa aj 
množstvo občanov. PDT už 
aktuálne slúži všetkým obča-
nom nášho mesta, ktorí ráno 
prídu na stanicu pešo, autom, 
alebo na bicykli a do Bratisla-
vy pokračujú vlakom, alebo 
autobusom. 

Zrealizované z eurofondov
PDT má aktuálne 58 par-
kovacích miest, súčasťou je  
i prístrešok pre bicykle  
a tiež Infokiosk. Celý priestor 
je chránený 16 kamerami.  
V rámci projektu sme opra-
vili aj parkovisko pred vstu-
pom do starej stanice. Celý 
projekt bol financovaný  
z eurofondov. Mesto získalo 
na realizáciu 582 244,62 eur, 
z vlastných zdrojov investova-
lo 30 644,45 eur. Pridanou 
hodnotou projektu je, že sa 
mestu podarilo zrekultivovať 
priestor, ktorý bol pred časom 
úplne zanedbaný.

Prestupný terminál zmenil okolie vlakovej stanice

Uvedené sa týka napríklad pri zmene trvalého pobytu,  zmene  
priezviska, získania titulu (zmien zaznamenaných v občian-
skom preukaze). 
Po  podaní  tlačiva ohlásenia zmien na príslušný Okresný úrad 
– odbor katastrálny úrad vykoná zmenu údajov záznamom 
bez poplatku.

Hlásenie zmien v operáte Katastra nehnuteľností
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Čo sa deje v meste

Na prašnom ihrisku pribudla nová trampolína. 

Na septembrovom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili  
poslanci rekonštrukciu ulice Na pažiti, ktorú využívajú  

najmä cyklisti (smer k Pustému kostolíku).

Mesto opravilo ďalší chodník, tentoraz na Štúrovej ulici.

Nový chodník sa buduje aj v Kačačniciach.  
Prepojí túto časť s ulicou Pri štadióne (tzv. Učko). 

Mesto postupne buduje kontajnerové stojiská.  
Nové aktuálne vzniklo pri základnej škole. 

Rekonštrukciu v podobe nového asfaltového povrchu mesto urobilo aj pri bytovkách na ulici Kozmonautov.  
Nový povrch majú nielen príjazdové cesty a chodníky, ale i malé basketbalové ihrisko.

Mesto rozšírilo detské ihrisko pri materskej škole Veltlínska. 
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Základná umelecká škola 
vo Svätom Jure oslavuje 
v tomto roku 50. výročie 
svojho založenia. Pri tejto 
príležitosti sa 20. novem-
bra 2019 o 18.00 uskutoč-
ní koncert v sobášnej sále 
mestského úradu (budova 
MsÚ, druhé poschodie). 
Účinkovať budú žiaci, uči-
telia, hostia hudobného, 
výtvarného, tanečného 
a dramatického odboru. 
Všetci sú na tejto milej 
slávnosti srdečne vítaní!

Vzhľadom na zhoršujúcu sa 
dopravnú situáciu na Kollá-
rovej ulici v čase od 7.30 do 
8.00, ako aj v popoludňajších 
hodinách sa chceme spolu  
s našimi žiakmi a rodičmi po-
kúsiť realizovať projekt „Pešo 
do školy“. Podobné projekty 
sa realizujú postupne v pod-
statne väčších mestách, kde 
je potrebná spolupráca rodi-
čov pri presune detí do školy.  
V našom meste môže byť rea-
lizácia projektu omnoho jed-
noduchšia. Žiaci, ktorí bývajú 
pod Krajinskou cestou môžu 
bezpečne chodiť do školy 
pešo. Žiaci, ktorí bývajú nad 
Krajinskou cestou použijú 
svetelný prechod pre chodcov 
pri škole. Na prechode bude 
zabezpečená služba mestskou 
políciou v čase od 7.30 v prí-
pade záujmu aj skôr.   
Prečo to chceme robiť? Vzhľa-
dom na nebezpečnú situáciu 
na Kollárovej ulici, ale aj pre-
to, aby sme urobili niečo pre 

Pešo do školy

zlepšenie zdravia detí , ako aj 
pre naše životné prostredie. 
Myslím si, že nemusím ďalej 
písať o neustále sa zhoršujúcej 
kondícii detí alebo o klima-
tických zmenách, globálnom 
otepľovaní a emisiách. Toto 
všetci vieme. 

Neohľaduplní vodiči okrem 
toho , že blokujú prejazd uli-
cou ohrozujú ostatné deti, 
ktoré môžu spoza auta za-
parkovaného na ceste vbeh-
núť pod auto, ktoré prechá-
dza ulicou. Vážení rodičia, 
prosím skúste nám pomôcť.  

A myšlienka na záver – koľ-
kých z Vás vozili rodičia do 
školy autom?  

PaedDr.Vladimír Vajcík
riaditeľ školy

Prosíme rodičov, aby pri úhra-
dách za stravu svojich detí do 
poznámky vždy uviedli meno 
dieťaťa, triedu a obdobie za 
ktoré platia. Platby idú často 
z účtov rodičov, ktorí majú 
iné priezvisko než ich deti, 
prípadne platia za viacero 
detí súčasne. A takéto platby 
sa nedajú identifikovať. Preto 
prosíme rodičov, aby  vždy 
uviedli MENO DIEŤAŤA 
(nie svoje meno) a aby neu-
hrádzali platbu za stravu sú-
hrnne za všetky svoje deti.

Dôslednou identifikáciou 
platby sa vyhnete nedorozu-
meniu, prípadne zbytočným 
výzvam na úhradu, či nebo-
daj nepodaním stravy pre die-
ťa z dôvodu že nebude spáro-

vaná platba. Pri viac ako 700 
stravníkoch sa nedá zapamä-

číslo účtu: 
SK58 0200 0000 0041 6729 8353

 
Stravné od 1.9.2019 je nasledovné:

 žiaci 1. stupeň  1,21 € / obed + 5 € réžia/ mesiac
 žiaci 2. stupeň  1,30 € / obed + 5 € réžia/mesiac
 deti MŠ              1,54 € / obed + 5 € réžia / mesiac

Odporúčame nastaviť si trvalý príkaz, alebo mesačne na me-
siace september až máj: 
 
 pre žiakov 1. stupňa          6 € / mesiac
 pre žiakov 2. stupňa          8 € / mesiac
 pre predškolákov v MŠ    12 € / mesiac
 pre ostatné deti v MŠ       30 € / mesiac

Zúčtovanie prebehne v  platbe za stravu na jún. 
Odhlasovanie zo stravy:  jedalen@svatyjur.sk
tel.:, SMS.:   0908 789 534

Upozornenie k platbám za stravu v jedálni
tať meno dieťaťa a aj rodiča  
a jeho školské zariadenie.
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Neviem, čím to je, ale mám 
pocit, že načasovanie kultúr-
nych akcií tento rok v našom 
regióne veľmi nevyšlo. Ne-
môžeme povedať, že máme 
za sebou upršané leto. Skôr 
naopak, vlahy je nedostatok. 
No búrka či silný dážď prišli 
vždy, keď nás čakalo nejaké 
podujatie. Naposledy jabl-
kové hodovanie, ktoré sa pre 
počasie muselo uskutočniť 
len vo vnútorných priesto-
roch Infocentra. Búrky pre-
kazili aj letné akcie – Víno 
pod hviezdami v Pezinku, či 
Sen noci svätojurskej v našich 
vinohradoch.

Tento festival sa mal pôvodne 
uskutočniť 22. júna. Vinári 
všetko pripravili, stánky boli 

Sen noci svätojurskej až na druhý pokus

rozložené, veľké pódium tak-
tiež, kapely sa už zahrievali 
a do toho prišla prietrž, kto-
rá rozmočila terén. Navyše, 
podľa predpovede mala prísť 
ďalšia, oveľa výraznejšia búr-
ka. Organizátori sa preto rad-
šej rozhodli z dôvodu bezpeč-
nosti všetkých zúčastnených 
akciu zrušiť.

Novinka pre rodiny s deťmi
Opravný termín bol o týždeň 
neskôr. Síce už bez veľkého 
pódia, nakoľko kapely boli 
rezervované na iné podujatia, 
ale i tak v krásnej atmosfére 
letnej noci svätojurských vi-
nohradov. Novinkou tento 
rok bol detský kútik, o ktorý 
sa postaralo OZ Miesto pre 
život. Ocenili ho najmä ro-

dičia, keďže ratolesti sa mohli 
vyhrať a oni si mohli spolu 
vychutnať deci jurského vín-
ka. Podujatie sa uskutočnilo 
najmä vďaka podpore Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja a mesta Svätý Jur.
Už teraz sa všetci tešíme na 

nasledujúci rok. Zapíšte si do 
kalendárov – Sen noci svä-
tojurskej 2020 sa uskutoční  
20. júna. Veríme, že nám 
počasie bude priať a žiadny 
opravný termín nebude po-
trebný. 

-mz-
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DEN
PIVNÍC®
OTVORENÝCH

2019

XX. ročník

VSTUPENKY NA: www.mvc.sk

20
ROKOV

Jablkové hodovanie v daždi
Prvá októbrová sobota patrila tradičnému podujatiu jese-
ne Jablkovému hodovaniu. To sa každoročne v našom mes-
te koná na nádvorí Požiarnej zbrojnice a v Infocentre. Žiaľ, 
počasie nám tento rok neprialo a tak sa všetci predávajúci  
i návštevníci museli zmestiť do Infocentra. Napriek tomu sa 
akcia niesla v príjemnej atmosfére. Ľudí síce bolo menej, ke-
ďže vonku takmer celý čas pršalo, ale kto prišiel, užil si všako-
vaké dobroty z jabĺk. Zahrala i svätojurská dychovka. Hodo-
vanie zakončilo Divadlo na stoličkách s hrou Poznanie jablka.  
V priestoroch Renesančného domu zároveň prebiehali diel-
ničky pre deti, či prešovanie jabĺk. 



8 Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

 Hubertove slávnosti navštívil predseda BSK Juraj Droba

Tradičné Hubertove slávnos-
ti vo Svätom Jure, ktoré sa 
konali 7. septembra, poctil 
svojou návštevou aj predseda 
Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraj Droba. Sú-
časťou vydareného podujatia 
bolo požehnanie poľovníkom 
a vinárom, ako aj slávnostné 
odovzdávanie vyznamenaní 
členom Slovenského poľov-
níckeho zväzu. Najcennejšie 
vyznamenanie „zlatý kamzík“ 
bolo udelené za významné 
zásluhy o rozvoj poľovníctva 
na Slovensku a v okrese Pezi- 
nok Vojtechovi  Podhorské-
mu.  Pre návštevníkov pod-
ujatia bola pripravená pútavá 
výstava fotografií Vladimíra 
Saba. Nechýbali ani ukážky 
výcviku psov poľovníckych 
plemien, výcviku dravcov, ale 
aj tradičná dražba ulovenej 
zveriny, na ktorú sa tešia naj-
mä milovníci poľovníckych 
špecialít. Jedným z úspeš-

ných dražiteľov bol nakoniec 
aj spomínaný predseda BSK 
Juraj Droba, ktorý vydražil 
mladého diviačika. 

K výbornej nálade prispeli aj 
svätojurskí vinári, ktorí pri-
pravili na spoločné podujatie 

znamenitý burčiak. Takáto 
vzájomná spolupráca vino-
hradníkov a poľovníkov je 
príkladná aj pre ostatné ob-
lasti nášho regiónu a je zák-
ladom šírenia dobrého mena 
poľovníctva, poľovníckych 
zvykov a tradícií u širokej 

verejnosti. Podujatie bolo 
organizované Obvodnou po-
ľovníckou komorou Pezinok, 
PZ Podhradie, Jablonka, Svä-
tojurský Šúr, Poľovníckou 
spoločnosťou Panónsky Háj 
a mestom Svätý Jur.

Ing. Kamil Pajer

V tomto roku si občianske 
združenie Mozaika – Svätý 
Jur pripomína svoje 15. vý-
ročie od založenia. Narode-
niny sme sa rozhodli osláviť 
najmä s deťmi a ich rodičmi v 
našom mestečku. Celé podu- 
jatie sa nieslo v radostnej at-
mosfére v nedeľu 22. septem-
bra na prašnom ihrisku. Deti 

Deň radosti
a tínedžeri sa mohli zapojiť 
do súťaženia o Mozaikový 
odznak, zaskákať si na skáka-
com hrade, alebo sa zviesť na 
veľkej šmykľavke. Počas akcie 
prebiehala burza hračiek, kde 
si šikovní mladí obchodníci 
predávali vyradené hračky 
zo svojich domovov. Veľ-
ké privítanie zožal kúzelník 

Darius, ktorý vytváral priam 
živé zvieratká z balónikov  
a potešil nás aj kúzelníckym 
predstavením. Naša Norika 
pripravila EcoDielničky, kde 
deti dávali odpadu druhý ži-
vot. Podujatie sme spoločne 
s deťmi ukončili mini taneč-
ným workshopom. 

Tešíme sa, že môžeme byť 
súčasťou nášho mesta už  
15 rokov a veríme, že vám  
i vaším deťom budeme priná-
šať do života radosť, zábavu, 
ale aj oddych ešte mnoho ďal-
ších rokov.

tím OZ Mozaika
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Naše leto odštartovalo už 
22. júna akciou Sen noci 
svätojurskej, na ktorej sme 
mali pripravený animačný 
program pre deti a detský 
kútik. Síce všetkým prípravu 
prekazilo počasie, ale usku-
točnené repete dopadlo na 
výbornú. Len v detskom kú-
tiku sa nám vystriedalo vyše 
70 detí a ostatné staršie deti 
sa mohli zabaviť na súťažných 
disciplínach. Na tejto akcii 
sme zapojili do našej činnosti 
nových animátorov, s ktorý-
mi sme počas celého leta rea-
lizovali naše letné tábory. 

Päť letných táborov
Tento rok sme sa prehupli 
do štvrtej sezóny letných tá-
borov a podarilo sa nám zor-
ganizovať pre prázdninujúce 
(hlavne) svätojurské deti päť 
táborov, na ktorých sa zúčast-
nilo spolu 106 detí. Usku-
točnili sa dva pobytové a tri 
denné tábory. Prázdniny sme 
odštartovali osvedčeným Svä-
tojurským denným táborom, 

kde deti prežili síce skrátený, 
ale o to intenzívnejší týždeň. 
Okrem množstva zábavy, 

Leto v OZ Miesto pre život
Leto 2019 je už nenávratne za nami, deti už naplno zarezávajú 
v škole. Keď sa za ním v našom občianskom združení obzrieme, 
tak môžeme bez pochyby povedať, že bolo pre nás prelomové. 

športu, a hier na deti čakali 
dva výlety, z ktorých jeden 
bol obzvlášť špeciálny. Celý 
deň sme strávili pri koňoch 
na ranči Mohykán majstra 
Slovenska vo westernovom 
jazdení. Domáci si pre náš 
tábor pripravili kovbojské 
hry, vozenie na koňoch, hor-
semanship a užasnú dog dan-
cing show. Druhým táborom 
bol „veľký“ pobytový tábor 
Terchová 2nd edition. Zná-
me prostredie, veľa nových 
detí a 8 dní super programu 
a zábavy sľubovalo ďalší tá-
bor, na ktorý sa nezabúda. 
Okrem osvedčených aktivít 
ako zipline, lezecká stena  
a pod. nechýbali novinky ako 
splav na raftoch, Archery tag 
(boj s lukom), bunji running, 
crazy drive, s ktorými sa urči-
te budete stretať na našich ak-
ciách v Jure. Po malej pauze 
sme pokračovali ďalším tábo-
rom Túlavé topánky II. Tento 
denný tábor nás každý deň 
zaviedol na iné miesto, kde 
sme prežili neopakovateľné 

zážitky.  Zažili sme množstvo 
zábavy pri tímových hrách, 
ukázali svoju súťaživosť na 

motokárach, alebo spoznali 
zákutia Baťovho kanála. A to 
je len časť z aktivít v tábore. 
Novinkou tohto roku boli 
ďalšie dva tábory, ktoré sa 
konali v prvých augustových 
týždňoch. Prvým bol poby-
tový tábor pre menšie deti 
od 5 do 8 rokov. Deti strávili 
týždeň na Záhorí v ŠvP Pie-
sočná. Na prekvapenie malé 
deti tento tábor zvládli na 
jednotku a už teraz sa tešia 
na budúci rok. Posledným  
z pätice bol tematický tábor, 
v tomto roku tanečný. Deti si 
pod vedením našich animá-
toriek počas týždňa nacvičili 
choreografiu a na záver mali 
výstúpenie pre rodičov. Sa-
mozrejme, tento tábor nebol 
len o tanci. Deti zažili i veľa 
hier, zábavy a samozrejme vý-
let.

Pracujeme 
na ďalších akciách

Po letnom úspechu už teraz 
neúnavne pracujeme na se-
zóne 2020. V tomto čase už 
poznáme miesto a termín 
„veľkého“ pobytového tábo-

ra. Rovnako pre budúci rok 
pripravujeme jednu táborovú 
novinku pre tematický tábor. 
Všetky info vždy nájdete na 
našej facebookovej a webovej 
stránke.
Keďže naša činnosť nie je 
len o táboroch, tak do konca 
roka máme pripravených ešte 
niekoľko akcií. V bábkovom 
divadle sa 12.10. uskutoční 
tretia burza detského obleče-
nia. Aktuálne sú už kapacity 
burzy zaplnené a tak všetkých 
pozývame na skvelé nákupy 
pekných vecí za super ceny. 
Touto akciou dávame oble-
čeniu druhú šancu, čím sa 
snažíme prispieť k minimali-
zácii spotreby. Do konca roka 
nás ešte čaká množstvo akcií, 
o ktorých budeme priebežne 
infomovať na našom face-
bookovom profile a webovej 
stránke.
www.facebook.com/miesto 
prezivot
www.ozmiestoprezivot.sk
  
   

Martin Mikuš
OZ Miesto pre život
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Jubilanti nášho mesta

Pani Alica Veselská oslávila 90 rokov. Pán Ján Slezák oslávil 91 rokov.

Pani Milada Jurčíková oslávila 92 rokov. Pán Gustáv Vašik oslávil 98 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!

Mesto Svätý Jur opäť rozdá  
50 ovocných stromčekov

Pre pozitívny ohlas v minu-
lom roku, aj tento rok Mesto 
Svätý Jur poskytne mladé 
jablone, hrušky, slivky a če-
rešne do záhrad svojim oby-
vateľom. Mesto Svätý Jur sa 
rozhodlo bojovať voči suchu 
a extrémnym teplotám vý-
sadbou zelene nielen na ve-
rejných priestranstvách. 

V období október-november 
2019 venuje svojim obyva-

teľom, ktorí prejavia záujem, 
50 ovocných stromčekov na 
výsadbu do záhrad. O ovoc-
né stromčeky môžete požia-
dať na Mestskom úrade vo 
Svätom Jure osobne, mailom 
msu@svatyjur.sk alebo pí-
somne. Stačí, keď splníte na-
sledujúce podmienky: 

1. ste majiteľom nehnuteľ-
nosti v zastavanom území 
mesta Svätý Jur 

2. zároveň máte vo 
Svätom Jure trvalý 
pobyt. 
Jeden žiadateľ môže 
požiadať maximálne 
o dva stromčeky. 
Do žiadosti uveďte 
aj telefonický kon-
takt. Uprednostne-
ní budú občania, 
ktorým sa minulý 
rok stromček neu-
šiel. 
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Na tohoročných  okresných 
Športových hrách seniorov 
(ŠHS), ktorých organizáto-
rom bola Jednota dôchodcov 
Slovenska  v Modre, repre-
zentovali Mestskú organizá-
ciu JDS vo Svätom Jure len 
šiesti seniori: V kategórii do 
70 rokov Jozef Beladič a Mi-
roslav Srvátka, v kategórii nad 
70 rokov  Jozef Gábriš,  Pavol 
Badinský  a Marek Fronc a za 
ženy nastúpila len A. Vidová  
v kategórii do 70 rokov.
Domov však títo šiesti seniori 
priniesli až 11 medailí, čo sú 
v priemere takmer 2 medaily 
na osobu. Takou úspešnosťou 
sa nemohla pochváliť žiadna 
iná MO JDS v okrese.  Naj-
úspešnejšia seniorská špor-
tovkyňa bola A. Vidová, kto-
rá vybojovala 3 zlaté medaily,  
a to v stolnom tenise, v hode 
kriketovou loptičkou a v hode 
granátom na cieľ.  Dvomi zla-
tými medailami sa môže po-
pýšiť J. Beladič za stolný tenis 
a granát na cieľ. Jednu zlatú 

Jurskí seniori sa v športe nenechali zahanbiť 

a jednu striebornú získal J. 
Gábriš v hode granátom na 
cieľ a vo vrhu guľou a M. 
Srvátka si z okresných ŠHS 
odniesol dve strieborné me-
daily za stolný tenis a za kop 
na bránku.  Úspešnú žatvu 
medailí doplnili M. Fronc 
striebrom a P. Badinský bron-
zom v hode granátom na cieľ.  
V tejto súťažnej disciplíne 
jurskí seniori zobrali všetky 
medaily.
Na krajské majstrovstvá 
ŠHS v Malackách vybrali za 
okres A. Vidovú, J. Beladiča  
a J. Gábriša, ktorí sa nestratili 

ani vo výbere kraja. J. Bela-
dič získal dve prvé miesta za 
stolný tenis a granát na cieľ, 
J. Gábriš obsadil prvé miesto 
vo vrhu guľou a A. Vidová sa 
umiestnila na druhom mieste 
v stolnom tenise.  J. Beladiča 
za jeho dve víťazstvá vybrali 
na celoslovenské ŠHS za Bra-
tislavský kraj.
V roku 2018 prvý raz roz-
šírili ŠHS aj o súťaže dvojíc  
v petangu, ktorý je vhod-
ným športom práve pre ľudí 
v seniorskom veku. Veľký 
záujem o túto hru spôsobil, 
že petang síce patrí do ŠHS, 

ale kvôli časovej náročnosti sa  
v r. 2019 osamostatnil a konal 
sa pár týždňov pred samotný-
mi okresnými ŠHS. Jurských 
seniorov zastupovala dvojica 
A. Vidová a J. Beladič, ktorí 
sa do predposledného kola 
držali medzi skúsenými pe-
tangistami z Modry a Pezin-
ka na 4. mieste, no nakoniec  
v poslednom kole ich vysoko 
porazili celkoví víťazi petan-
gového turnaja a počet bodov 
ich odsunul až na 9 miesto. 
Do budúcej sezóny súťaže  
v petangu sa už pripravujú 
reprezentovať MO JDS Svätý 
Jur aj ďalšie seniorské dvojice. 
Jurskí športovci–seniori by 
uvítali, keby sa do športo-
vania zapojili aj ďalší, ktorí 
by mohli dokázať, že seniori 
vo Svätom Jure nesedia len 
doma pri TV v papučkách, 
ale že sa aktívne zapájajú do 
športového života aj v star-
šom veku.

Úspechy jurských detí v Pezinskej školskej lige v stolnom tenise
Ešte len nedávno skončil 
XIV. ročník Pezinskej škol-
skej ligy (PŠL) v stolnom 
tenise a už klope na dvere jej 
jubilejný XV. ročník. Deti 
zo  ZŠ Kollárova Svätý Jur sa 
naň chystajú, lebo musia ob-
hájiť niekoľko medailí zo sú-
ťaží jednotlivcov a družstiev.  
Z 19 jurských žiakov, ktorí 
boli prihlásení do PŠL, po-
stúpilo do záverečného tur-
naja TOP 16  až 13 žiakov 
a to: Vilko Moravík (2.B), 
Matúško Košický (2.C), So-
finka Sklenárová (3.B), Betka 
Horváthová-Novanská (4.A), 
Kristínka Gáboríková (4.B), 
Karolínka Kmeťová (4.B), 
Eliška Pécsiová (4.B), Riško 
Elíz (4.C), Janko Manzela 
(5.A), Oski Bachratý (5.B), 

Lujzka Achbergerová (6.C), 
Saška Achbergerová (6.C)  
a Jonáško Jakuš (6.C). 
 Všetci sa usilovali hrať čo 
najlepšie, no nakoniec sa na 
stupienky víťazov dostali len 
štyria jurskí žiaci. V kategórii 
najmladších žiakov do 8. ro-
kov si odniesol zlato Matúško 
Košický, striebro v kategórii 
najmladších žiačok do 10 ro-
kov si vybojovala Eliška Péc-
siová a dievčatá Lujzka a Saš-
ka Achbergerové si odniesli 
zhodne bronzové medaily  
v kategórii mladších žiačok 
do 12 rokov. 
PŠL nemá len turnaje jed-
notlivcov, ale počas roka 
priebežne súťažia aj družstvá. 
Družstvo najmladších žiakov 
(M. Košický, V. Moravík,  

R. Elíz a O. Bach-
ratý) a družstvo 
najmladších žiačok 
(K. Gáboríková, E. 
Pécsiová, K. Kme-
ťová,  S. Sklenárová 
a B. Horváthová-
-Novanská)  vybo-
jovali v súťažiach 
družstiev strieborné 
medaily. 
Do nového XV. roč-
níka PŠL v stolnom 
tenise nastúpia nie-
len „starí harcovní-
ci“, ale aj deti, ktoré 
sú ešte len začiatoč-
níci, lebo najlepšou metó-
dou, ako sa zdokonaľovať  
v stolnom tenise, je trénovať  
a súťažiť, súťažiť a ešte raz sú-
ťažiť. Veríme, že deti urobia 

radosť nielen svojim rodi-
čom a starým rodičom, ale že 
budú úspešne reprezentovať 
aj jurskú školu a mesto Svätý 
Jur.            Andreja Vidová,

 STO Svätý Jur



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
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To je názov výstavy šúpolien-
kových figúr v Literárnom 
a vlastivednom múzeu vo 
Svätom Jure, kde vystavuje 
dlhodobá ľudová umelkyňa 
– šúpoliarka Antónia Dvor-
ščíková z Praznova. Výstavu 
otvoril riaditeľ Malokar-
patského múzea v Pezinku 
Martin Hrubala: „Som rád, 
že k nám prišla táto putovná 
výstava. Je zaujímavá svojím 
obsahom a stvárnením. Pev-
ne verím, že pani Dvorščíko-
vá bude mať aj svojich pokra-
čovateľov v tvorbe.“
Vystavené šúpoľové figúrky 
priblížila kurátorka výstavy 
Silvia Grančičová: „Názov 
výstavy nesie v sebe značnú 
hĺbku, kedy sú dnes už mi-
nulé výjavy tradičnej kultúry 

prenesené do 
šúpolienok. 
Výstava je 
výnimočná, 
nielen poč-
tom, ale aj 
s t vá rnen ím 
jednotlivých 
figúrok, či vý-
javov. Figúrky 
sme rozmiest-
nili podľa obsahu do troch 
kategórií – remeslá a práce  
v minulosti, tradície, folklór  
a zvykoslovie a duchovný ži-
vot, ktorý v tradičnej ľudovej 
kultúre bol úzko spätý s kaž-
dodenným životom.“
Na zhotovenie jednoduchej 
šúpoľovej bábiky používa ku-
kuričné šúpolie, nite, lepidlá, 
drevo, textil, polystyrénové 

guľky. „Ja si preberám kuku-
ričné šupy, robím asi desať 
figúrok naraz, natriedim si 
šupy na rukávce a iné časti 
figúrky. Potom si šupy na-
močím do vody. Ak je jedno-
duchšia figúrka, výroba trvá 
približne 20 minút. Z dreva 
mi robí výrobky manžel, po-
tom to dávam dohromady 
– drevo a šúpolie. Figúrky 

putujú svetom ako darčeky,“ 
spomína pani Dvorščíková.
„Keď som prvýkrát objavil 
pani Dvorščíkovú na výstave 
cestovného ruchu v Bratisla-
ve, hneď mi učarovali šúpo-
lienky. Boli iné ako u ďalších 
výrobcov. Mala stvárnené 
podrobne remeslá a staré prá-
ce  či sakrálne motívy ako Se-
dembolestná. Neskôr dorobi-
la kompletnú krížovú cestu  
a poslednú večeru. Je to je-
dinečné dielo na Slovensku,“ 
hovorí Peter Chmela z OZ 
ReAnimare a Živé regióny.
Výstava je určená pre širokú 
verejnosť a potrvá do 26. no-
vembra. Navštíviť ju môžete 
utorok – piatok od 8.00 do 
16.00. K dispozícii sú aj šú-
polienky na predaj.

Peter Chmela

Zvečnené šúpolím


