
Svätojurské ohlasy
Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 4/2019, ročník XIX., nepredajné

Želám Vám pokojné a radostné prežitie Vianoãných sviatkov,
veºa zdravia, šÈastia a úspechov v novom roku 2020.

aŠimon Gabura
primátor mesta

svÄtý jursvÄtý jur
mesto

Deklarácia o partnerstve, 
priateľstve a spolupráci

Naše mesto navštívili 14.  
a 15.11. predstavitelia part-
nerských miest Miroslav  
(p. starostka Eliska Nohavi-
cova) a Bělá pod Bezdězem  
(p. starosta Jaroslav Verner, 
p. místostarosta Jan Sýkora). 

Naši hostia sa zúčastnili aj 
podujatia „otvorených piv-
níc“. Na oficiálnom roko-
vaní primátor mesta Šimon 
Gabura slávnostne podpísal 
deklaráciu o partnerstve, 
priateľstve a spolupráci.

Po výsadbe morušovej ale-
je v roku 2018 pri vstupe 
do Šúru, vysadilo mesto aj 
tento rok po dohode s vino-
hradníkmi stromy pri soche 
svätého Urbana. Vybrali sa 

Nová alej stromov 
pri soche sv. Urbana

tradičné odrody stromov, 
ktoré sa sadievali ešte do 
kolových vinohradov. Novú 
alej tvoria 3 oskoruše,  
5 mišpulí a 2 dule.
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Čo sa deje v meste

Mesto začalo kompletnú rekonštrukciu interiéru budovy tri-
búny v areáli športového klubu. Celá rekonštrukcia potrvá do 
konca apríla roku 2020. Na túto opravu mesto získalo dotá-
ciu z futbalového zväzu vo výške 12 000 eur.

Mesto zrealizovalo 1. etapu nového informačného systému. 
Celkovo sme osadili 17 navigačných stĺpov, jeden plne led 
osvetlený bude ešte osadený pri dolnom kostole. Aj na tento 
projekt mesto získalo dotáciu, tentokrát z Bratislavského sa-
mosprávneho kraja vo výške 5500 eur.

Mesto finišuje s výmenou povrchu na hornom umelom ihris-
ku. Aj na túto rekonštrukciu sa nám podarilo získať dotáciu, 
tentokrát z Úradu vlády SR vo výške 10 000 eur.

Mesto vyhovelo petícii obyvateľov ulice Kollárova za spomale-
nie dopravy na tejto ulici a osadilo tam na žiadosť obyvateľov 
spomaľovaci prah.

Mestský úrad vo Svätom 
Jure v súlade so zákonom 
o elektronizácii ponú-
ka občanom, ktorí majú 
záujem komunikovať  
s úradom elektronicky (nie 
emailom), t.j.  prostred-
níctvom ústredného por-
tálu verejnej správy www.
slovensko.sk, aby sa nahlá-
sili písomne alebo emai-
lom na msu@svatyjur.sk 
v termíne do 31.januára 
2020. Títo občania budú 
všetky daňové výmery  
a rozhodnutia dostávať do 
svojej elektronickej schrán-
ky. V súlade so zákonom  
o správe daní je možné pre 
elektronickú komuniká-
ciu používať výlučne portál 
www.slovensko.sk.

Dňa 19. novembra začala 
kolaudácia trvalej preložky 
cyklotrasy JURAVA, ktorá sa 
prekladala z dôvodu stavby 
dialnice D4R7. V minulom 
týždni prišlo na mesto roz-
hodnutie Ministerstva do-

Pri obchvate po novej cyklotrase

pravy o povolení predčasného 
užívania preloženej cyklotra-
sy. To znamená, že aj túto časť 
cyklotrasy už môžete plne vy-
užívať.
Upozorňujeme, že táto trvalá 
preložka cyklotrasy JURAVA 

je tak isto, ako bola aj pôvod-
ná trasa, zároveň obslužná vi-
nohradnícka cesta. Majitelia 
okolitých vinohradov, majú 
povolený vjazd traktorov za 
účelom obhospodarovania 
svojich viníc (pozemkov).
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Ocenenie za príkladnú ob-
novu je projektom Academie 
Istropolitany Novy realizova-
ný v úzkej spolupráci s Brati-
slavským samosprávnym kra-
jom a s dlhodobou podporou 
Prvej stavebnej sporiteľne.  
V tomto roku bola ocenená 
aj Horáreň Biely kríž, kto-
rá sa nachádza v lesoch nad 
Svätým Jurom. Odborná 
porota udelila ocenenie za 
„obnovu historickej horárne  
s oživením jej pôvodnej funk-
cie, čiastočnou adaptáciou 
na nové využitie a tiež za re-
vitalizáciu celého priestoru 
ako tradičného turistického 
bodu“.

Historická horáreň je umies-
tená v lokalite zvanej Biely 
kríž, na turisticky známom  
a exponovanom mieste v Ma-
lých Karpatoch nad bratislav-

skou mestskou časťou Rača. 
Nachádza sa v katastrálnom 
území Svätého Jura a Mesto 
Svätý Jur je jej vlastníkom. 
Pred rozhodnutím pustiť sa 
do obnovy horárne prebehla 
v mestskom zastupiteľstve 
rozsiahla diskusia. Staveb-
no-technický stav objektu 
vzbudzoval v mnohých po-
chybnosti, či bude investícia 
do obnovy efektívna. Predne-
sený bol aj návrh na zrútenie 
starého objektu a postavenie 
jeho kópie. Zvíťazila však 
odvaha pustiť sa do obnovy 

Horáreň Biely kríž získala ocenenie za príkladnú obnovu
a adaptovať ho na nové vy-
užitie. Horáreň sa nakoniec 
úspešne premenila na pen-
zión, ktorý ťaží z atraktivity 
zachovanej historickej stavby 
v krásnom prostredí lesov 
Malých Karpát.

Desiaty ročník súťaže

V rokoch 2010 až 2012 pre-
biehala súťaž v rámci Ma-
lokarpatského regiónu a od 
roku 2013 sa rozšírila na celý 
Bratislavský kraj. Všetky roč-
níky možno vidieť na interne-
tovej stránke www.prikladna-
obnova.sk. Cieľom súťaže je 
popularizovať tému o obnove 
historickej architektúry a tiež 
poukázať na skutočnosť, že 
kvalita prostredia, v ktorom 
žijeme a starostlivosť oň je 
záležitosťou celej spoločnosti. 
Každý majiteľ objektu spo-

luvytvára vzhľad mestečiek  
a obcí v našom regióne a pri-
spieva svojím dielom k jeho 
celkovému obrazu. Či už 
stavbou nového domu, alebo 
obnovou existujúcej tradič-
nej stavby, vždy spoluvytvára 
aj prostredie pre ostatných.  
AINova a jej partneri oceňu-
jú snahu o zachovanie, obno-
vu a využívanie historického 
stavebného fondu. Ide často 
o objekty, ktoré nie sú pred-
metom pamiatkovej ochrany, 
avšak napriek tomu urobili 
ich vlastníci alebo správcovia 

všetko pre záchranu ich kul-
túrnych a historických hod-
nôt. Okrem ocenení, ktoré 
udelí odborná porota, verejné 
internetové hlasovanie určí 
víťaza Ocenenia verejnosti. 
Víťazné objekty v oboch ka-
tegóriách dostanú pamätnú 
plaketu a diplomy, ktoré si 
prevezmú majitelia objektov 
pri slávnostnom vyhodnotení 
súťaže. Ručne maľovaná kera-
mická plaketa vyrobená v ke-
ramických dielňach v Mod-
re – prvé roky v Slovenskej 
ľudovej majolike a následne 
už po štvrtý rok v dielni spo-
ločnosti Modranska – je sym-
bolom udržiavania kultúry 
typickej pre región.

Výročné ocenenia

Pri príležitosti desiateho roč-
níka sú udelené dve výročné 

ocenenia. Ocenenie od župa-
na Bratislavského samospráv-
neho kraja je udelené Zdru-
ženiu záchrany cirkevných 
pamiatok v Modre, ktoré sa 
už viac ako desať rokov, spolu 
s miestnou komunitou, ve-
nuje obnove Kostola Narode-
nia sv. Jána Krstiteľa. Kostol 
je považovaný za najstaršiu 
sakrálnu pamiatku Modry. 
Výročné ocenenie od Prvej 
stavebnej sporiteľne je ude-
lené rodine Vitekovej za ob-
novu horárne Rybníček na 
Pezinskej Babe. Horáreň je 

jednou z mála dodnes zacho-
vaných stavieb, ktoré kedysi 
v Malých Karpatoch užívali 
tzv. huncokári – horskí ľudia. 
Ocenenia vo forme umelec-
kých diel inšpirovaných tý-
mito výnimočnými stavbami 
pochádzajú z dielne Mgr. art. 
Jána Ševčíka.

Partneri pre dedičstvo
Ochrana a rozvoj kultúrneho 
dedičstva je jednou z odbor-
ných tém, ktorým sa Acade-
mia Istropolitana Nova venu-
je od svojho založenia v roku 
1996. Okrem medzinárod-
ných projektov realizuje inšti-
túcia aj projekty zamerané na 
región, v ktorom sídli. Od-
borný tím inštitúcie je často 
konfrontovaný s reálnymi po-
trebami a praktickými otáz-
kami zo strany obyvateľov  
i samospráv, ohľadom údržby 

a obnovy historickej architek-
túry a tiež starostlivosti o kul-
túrnu krajinu regiónu. Tieto 
boli východiskom pri defino-
vaní obsahu strešného pro-
jektu Partneri pre dedičstvo – 
jeho súčasťou je Ocenenie za 
príkladnú obnovu, Škola tra-
dičných stavebných remesiel 
a ďalšie vzdelávacie a osvetové 
aktivity. Hľadáme „partnerov 
pre dedičstvo“ – partnerov na 
ochranu a rozvoj kultúrneho 
dedičstva nášho regiónu.

Lucia Gembešová
Academia Istropolitana Nova
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Počas písania tohto článku 
som chcela vedieť, ako vlastne 
vnímajú Jurania otázku kom-
postovania.  Máme zadarmo 
kompostéry, ale naozaj kom-
postujeme? A ak áno, kom-
postujeme správne?

Pýtala som sa cez facebook 
Svätý Jur.  Prišlo niekoľko 
veľmi pozitívnych ohlasov 
a medzi nimi aj jedna veľmi 
zaujímavá poznámka: „Veď 
za Svätým Jurom máme kom-
postáreň...“

Keď máme za rohom kom-
postáreň,  prečo vlastne 
máme kompostovať?

1. Kompostujeme, aby sme 
bojovali proti globálnemu 
otepľovaniu

Prekvapenie? Na skládkach sa 
síce biologický odpad rozkla-
dá, ale keďže ide o rozklad bez 
prístupu vzduchu, výsledným 
produktom je okrem iného 
aj plyn metán.  Tento plyn je 
popri nebezpečenstve expló-
zie až štvornásobne účinnejší 
v zachytávaní tepla v atmo-
sfére, než tak často spomína-
ný oxid uhličitý.  Keď dávame 
náš bioodpad do komunálu, 
priamo prispievame ku glo-
bálnemu otepľovaniu.
Navyše, ak komunálny odpad 
zbavíme organického odpa-
du, zmenší sa jeho objem až 
o polovicu.  Na skládku sa 
vyváža o polovicu menej od-
padu, čo v ideálnom prípade 
znamená, že sa spotrebuje 
o polovicu menej benzínu  

Svätojurské KOMPOSTOVANIE

a vyprodukuje o polovicu me-
nej oxidu uhličitého, ktorý je 
hlavnou príčinou globálneho 
otepľovania a nastupujúcej 
klimatickej krízy.

2. Kompostujeme, aby sme 
vracali živiny späť do pôdy

Zjavným benefitom kompos-
tovania je samotný kompost.  
Je to príjemne zemito voňa-
júca hmota, produkt práce 
pôdnych baktérií a dážďoviek, 
plná živín viazaných na orga-
nickú hmotu.  Živiny si na 
rozdiel od chemických hnojív 
rastlinka vie brať postupne, 
čo zabezpečuje jej stabilný 
rast a pevnosť, v neposlednej 
miere aj dobrú odolnosť voči 
chorobám.
Jeho použitie je široké.  Už 
nepotrebujete kupovať ze-
minu pri jarnom presádzaní 
izbových rastlín.  Už nepotre-

bujete kupovať kompost pri 
predpestovávaní priesad.  Ne-
potrebujete kupovať trávni-
kové hnojivo, aby ste zabez-
pečili jeho hustotu a zdravie.  
Trávnik stačí mierne posypať 
kompostom niekoľkokrát 
ročne. Ak by sme pre kom-
post nenašli žiadne domáce 
využitie, môžeme ho vysypať 
okolo stromov na sídlisku, 
alebo predať záhradkárom, 
ktorým sa vždy zíde.

3. Robíme domáci kom-
post, pretože chceme maxi-
málnu kvalitu

S domácim kompostovaním 
je to ako s domácim vare-
ním.  Robíme ho sami a tak 
vieme, aké vstupné suroviny 
obsahuje.  Možno to neviete, 
ale v priemyselných kompos-
tárňach sa používa aj kalový 
odpad z odpadových vôd.  
Tento obsahuje okrem iného 
reziduá liečiv (napr. antibioti-
ká, antikoncepciu), ktoré nie 
sú v pôde žiadúce a už vôbec 
nie, ak kompost používame 

na pestovanie zeleniny a ovo-
cia.  

Kompostujeme správne?
Bohužiaľ, mnohí z nás si 
„kompostérové“ komposto-
vanie zamieňajú s hádzaním 
všetkého bio-možného na 
jednu kopu.  Výsledkom je, 
že náš jediný kompostér je 
preplnený už po mesiaci po-
užívania, miesto kompostu 
sa nám tvorí hmota, ktorá 
neskutočne smrdí a kompost  
z nej nikdy nebude. Prípadne 

si vyrábame kompost, z kto-
rého po použití rastie burina 
jedna radosť.  A to nehovo-
rím o tom, že celý proces sa 
miesto ideálneho kompos-
tovacieho času do jedného 
roka môže pri nesprávnom 
kompostovaní naťahovať na 
dva a viac rokov, nevediac, že 
maximálna výživová hodno-
ta kompostu sa dosahuje pri 
jeho výrobe do jedného roka.

Takže, aký je rozdiel medzi 
pôvodným „všetko na jednu 
kopu a ono sa to po dvoch-
-troch-štyroch rokoch samo 

Naše mesto po viacročnom úsilí úspešne zavŕšilo projekt distribú-
cie kompostérov rodinám v rodinných domoch, majiteľom záhra-
diek a dvom bytovým domom s vlastným pozemkom.   Ďalších  
9 aktívnych komunít bytových domov, celkovo cez 90 rodín, prá-
ve čaká na súhlas mesta, aby sa k nim v rámci projektu komunit-
ného kompostovania mohli pridať.
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rozloží“ štýlom a komposto-
vaní v kompostéri?

  Ak chceme:
– mať obsahovo kvalitný 
kompost
– mať kompost bez hrozby 
vysemenenia buriny
– optimalizovať počet kom-
postérov, ktoré potrebujeme
– mať príjemne zemito voňa-
júcu hmotu v priebehu celé-
ho procesu, je potrebné dodr-
žiavať určité zásady.

Vedieť, aký objem kompos-
téra-kompostérov potrebu-
jem. Kompostér má svoju 
obmedzenú kapacitu. Počíta-
me s objemom približne 100 
litrov na 1 ár pozemku a 100 
l na jedného člena domácnos-
ti. Ak máte 4 člennú rodinu 
a 4 áre záhrady, potrebujete 
približne 800 l skladovacieho 
objemu.  Mesto distribuova-
lo väčšie kompostéry s obje-
mom 900 l a menšie s obje-
mom 667 litrov.
Dávať do kompostéra rov-
naký objem suchého a mok-
rého. Napríklad, ak vyhadzu-
jem jedno vedierko mokrého 
(hlavne surové zbytky zele-
niny a ovocia), pridám jed-
no vedierko suchého (ĺístie, 

štiepka, natrhané rolky z to-
aletného papiera atď...).  Ak 
chcete pridávať pokosenú 
trávu z trávnika, ideálne je ju 
nechať trocha presušiť (vtedy 
stačí pridať menej suchého, 
prípadne žiadne), alebo ju ne-
chať vysušiť úplne a použiť ju 
ako suchú zložku.  Tento sys-
tém predpokladá predbežný 
zber a uskladnenie suchého/
drevitého/hnedého materiálu 
mimo kompostéra, s čím tre-
ba vopred počítať.

Pridávať časti maximálne 
veľkosti palca (čím sú časti 
menšie, tým je väčšia plocha 
pôsobenia pôdnych mikroor-
ganizmov, tým ľahšie sa vám 
celá hmota bude premiešavať, 
tým rýchlejšie sa bude „vy-
rábať“ kompost, tým menej 
nádob budete potrebovať). 
Konáre, ostrihané kríky pri-
dávať až po spracovaní v dr-
viči alebo štiepkovači.  Pokiaľ 
nemáte túto možnosť, odpo-
rúčame bioodpad odniesť na 
zberný dvor, alebo si počkať 
na pravidelné pristavenie bio-
kontajnera od mesta.

Premiešavať premiešavačom 
na kompostovanie minimál-
ne 2-3 krát ročne (kompost 

za cca 1 rok), ideálne 1xtýž-
denne (kompost možný už za 
4 mesiace).  Premiešavaním 
dodávame pôdnym bakté-
riam pre ne veľmi potrebný 
kyslík. Bez prístupu kyslíka 
by sa procesy zvrhli na hni-
lobné.  Pozor, v zime pri tep-
lote pod10-15 stupňov Celzia 
(časť jari a jesene a celú zimu) 
už kompost neprekopávame, 
len zľahka zvrchu premieša-
me pri pridávaní mokrých 
častí so suchými. Hĺbkovým 
premiešavaním by sme zby-
točne zmes ochladili, a tým 
spomalili proces komposto-
vania.

Nepridávať čerstvú burinu, 
urobiť tak až po predchá-
dzajúcom ošetrení.  Semená 
a korene buriny kompostova-
nie spravidla prežívajú, takže 
pred samotným pridaním 
do kompostu sa odporúča 
nasledovný postup:  nádobu 
naplníme burinou do troch 
štvrtín, zalejeme vodou, pri-
kryjeme a necháme fermen-
tovať 15 až 30 dní, občas 
premiešame.  Keď zmes pre-
stane peniť, môžeme pridať 
do kompostu.  Zvyškovú 
vodu v pomere 1:10 dielom 
vody zriedime a môžeme 

použiť ako kvalitné hnojivo.  
Pozor, neskutočne smrdí. 
:-)  Ak sa nám veľmi do toh-
to procesu nechce, ešte vždy 
je tu kontajner na záhradný 
bioodpad na zbernom dvore, 
kam burinu môžete vyviezť.

Pri dodržiavaní horeuvede-
ných zásad budete kompos-
tér využívať s maximálnou 
efektivitou (vyprázdňovanie 
do jedného roka) a odmenou 
bude zemito voňavá prevádz-
ka s kvalitným kompostom 
nakoniec. Želáme príjemné 
kompostovanie.

Klaudia Viola
za občiansku iniciatívu  

Komunitné kompostovanie  
vo Svätom Jure

Zdroje:
Prevažná časť informácií po-
chádza z prednášky pána 
Moňoka z Priateľov zeme.  
Článok vznikol z iniciatívy 
skupiny nadšencov ochrany 
životného prostredia v Svä-
tom Jure.  Ak chcete aktívne 
prispieť k tejto téme, alebo 
sa chcete poradiť o kompos-
tovaní, pridajte sa do skupín 
Kompostovanie vo Svätom 
Jure, Zero Waste Svätý Jur, 
OZ Miesto pre život.

DEŇ

SVÄTOJURSKÝCH
  PIVNÍC

13.ROČNÍK

 24.- 25.
JANUÁRA 2020

MESTO
SVÄTÝ JUR

www.sjvs.sk

OTVORENÝCH

PIVNÍC
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Ťažké začiatky

Zvykne sa hovoriť, že naj-
ťažšie býva začať. Inak tomu 
nebolo ani pri otvorení ume-
leckej školy v našom meste. 
Tá vznikla na podnet rodi-
čov hlavne tých detí, ktoré 
navštevovali už v tom čase 
školu v Pezinku, ale aj ta-
kých, ktorí chceli dať svojím 
deťom umelecké vzdelanie. 
Žiadosti písali v tom čase 
na Okresný úrad Bratisla-
va vidiek. A tak bola v roku 
1969 poverená založením 

Základná umelecká škola oslavuje 50. narodeniny

V tomto roku oslavuje základná umelecká škola v našom mes-
te krásne jubileum. Umelecký talent rozvíja v deťoch už dlhých  
50 rokov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil 20. novembra  
v priestoroch mestského úradu slávnostný koncert, na ktorom vy-
stúpili učitelia, žiaci i absolventi. 

Farkaš, ktorý viedol školu  
v školskom roku 1970/71. 
Ani on však nevydržal dlho. 
V roku 1971/72 mala na 
okresnom úrade žiadosť pani 
E. Pitoňáková, ktorá dostala 
podmienku mať do októbra 
80 žiakov a aj učiteľov. Od 
tohto obdobia sa začala škola 
rozvíjať. Nastúpila p. Led-
voňová – akordeón, p. Rašla 
– klavír, akordeón a p. Her-
gott, p. Helena Herényiová 
– spev. Na Vianoce bol prvý 
koncert a škola bola zachrá-
nená.  Účinkovali na ňom  

valej krčme pod bránou, kde 
bol voľakedy výčap.  Prví ab-
solventi mali koncert 3. júna  
1973. V tomto období  síd-
lila  na Dr. Kautza osvetová 
beseda, knižnica, sklad CO, 
Červený kríž. V osvetovej 
besede sa uskutočňovali kon-
certy. Postupne sa priestory 
uvoľňovali a škola  získala 
celú budovu, kde pribúda-
li ďalšie odbory a predmety.  
V školskom roku 1973/74 
bolo prvé vystúpenie taneč-
ného odboru. Prvý diplom zo 
súťaže komornej hry dosta-
li žiaci v roku 1974. Boli to 
akordeonisti I. Dočoloman-
ský, L. Sýkorová, V. Hollý,  
L. Križan,  Na koncertoch 
pravidelne  účinkovali akor-
deonisti  P. Zeliska,  I. Križan, 

valí absolventi.

Opäť v nových priestoroch

V lete 1993 sa škola sťahovala 
do priestorov základnej ško-
ly. Obsadila  celé prízemie, 
no netrvalo to dlho. Postup-
ne začala uvoľňovať priestory 
pre ZŠ, keďže pribúdali deti. 
Postupne neboli priestory 
postačujúce ani pre ZŠ, ani 
pre ZUŠ. Každým rokom sa 
ZUŠ premiestňovala  do ka-
binetov, tried družiny. Roky 
ubiehali a prišiel čas, kedy 
p. riad. Pitoňáková nastúpi-
la  do dôchodku. Funkciu 
riaditeľky začala od školské-
ho roku 1997/98 vykonávať  
p. Mellenová. Priestory boli 
stále nevyhovujúcejšie, kon-

Pedagogický kolektív Základnej umeleckej školy. Dve riaditeľky ZUŠ. Vpravo terajšia Darina Mellenová a vľavo jej 
predchodkyňa Emília Pitoňáková.

školy pani Soňa Bernáthová.  
V septembri nastúpili aj žia-
ci,  ktorí docestovávali do Pe-
zinka (Juraj Selecký, Imrich 
Dočolomanský) a 30 nových  
žiakov z Jura. Vyučoval sa 
klavír, akordeón, spev a PŠ. 
Prvé priestory boli v bývalej 
pekárni na Prostrednej uli-
ci oproti mestského úradu. 
Riaditeľka Bernáthová ne-
dokončila školský rok, preto 
sem bol vyslaný pán Štefan 

A. Reingraberová, I. Dočo-
lomanský, K. Hrčko, speváci  
p. učiteľky Herényiovej. 

Nové priestory 
na ulici Dr. Kautza

V roku 1972/73  vznikol li-
terárno-dramatický odbor, 
ktorý viedla pani V. Puchero-
vá. To už škola získala aj je-
den priestor na ul Dr. Kautza 
(dnes škôlka Betlehem), v bý-

klaviristi aj speváci. Pravidel-
né koncerty, účasť na súťa-
žiach bola dobrá reklama pre 
školu. Prvé diplomy zo súťaží 
sú z roku 1974/75. V roku 
1979/80 si škola slávnost-
ným koncertom pripomenu-
la 10. výročie založenia. Na 
koncerte účinkovali  Marian-
na  a Helenka Kudrnáčové – 
spev, Jana Kedrová – klavír, 
Zuzka Zelisková – akordeón, 
R. Hozová – husle, ako aj bý-

certy sa uskutočňovali  vo 
Vinohradníckom dome. Na-
priek tomu sa pravidelné kon-
certy každý rok uskutočňovali  
a ocenenia zo súťaží žiaci pri-
nášali. 

Kapacitné problémy 
vyriešila nadstavba 

Najkritickejší rok bol  
v 2012/13. ZUŠ bola v troch 
budovách. Poslanci mestské-
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ho zastupiteľstva však od-
súhlasili nadstavbu školskej 
družiny, čím vznikli pre ZUŠ 
celkom nové priestory.  
A tak sa nový školský rok 
2014/15 začal v nových 
priestoroch, kde sme mali 
slávnostný koncert 1. ok-
tóbra 2014. Odvtedy sa kaž-
dý rok obnovujú a vynovujú  
učebne učebnými pomôcka-
mi, novým nábytkom. Dnes 
je škola plne organizovaná  
s piatimi odbormi: hudobný, 
tanečný, výtvarný, literárno-
-dramatický a multimedi-
álno – audiovizuálny. Záu-
jemcovia môžu navštevovať 
hru na klavír, husle, gitaru, 
zobcovú flautu, klarinet, sa-

xofón, akordeón spev aj zbo-
rový spev. Výtvarný odbor sa 
venuje kresbe, maľovaniu, 
keramike. Tanečný odbor 
sa prezentuje folklórom, 
ale vyučovanie pozostáva aj  
z klasických prvkov. Lite-
rárno dramatický odbor má 
v programe malé scénky  
a divadelné predstavenia. 
Najmladší multimediálny 
odbor je zameraný na tvorbu 
malých animovaných filmov. 
Školský rok 2019/2020  sa 
bude niesť v prezentácii 50. 
výročia založenia ZUŠ či už 
v rámci predstavení v meste 
Svätý Jur, alebo na súťažiach, 
festivaloch, či výstavách.

Budova na ulici Dr. Kautza, kde bol kedysi hostinec. Neskôr sa do 
týchto priestorov presťahovala ZUŠ. Dnes sídli v tomto objekte 

materská škola Betlehem. 

V tomto školskom 
roku sa naša škola 
dohodla na spo-
lupráci s 1. Svä-
tojurskou v rámci 
projektu Lesná pe-
dagogika. Piataci 
a siedmaci boli na 
exkurzii v horárni 
Biely kríž, kde for-
mou zážitkového 
učenia pán Čičo 
umožnil žiakom 
nahliadnuť do prá-
ce lesníka zblízka 
a dal im možnosť 
dozvedieť sa prostredníctvom priame-
ho pozorovania ako les žije.  V tomto 
predvianočnom čase sme sa rozhodli 
priložiť ruky k dielu a vybrali sme sa 
na pomoc jurským lesom.
19. novembra 2019 sme sa my, devia-
taci, totiž podieľali na vysádzaní no-
vých stromčekov. Ráno sme sa vybrali 
k horárni Biely Kríž, kde nám pán  
Čičo vysvetlil ako stromy rastú, ako 
sa vyvíjajú a ako ich treba upravovať, 
čo budeme robiť, a aj to, že je to nič 
oproti skupinám, ktoré za deň vysadia 
40 000 stromčekov. Mohutnosť stro-
mov obdivovali všetky oči, tak ako 
aj prácu lesníkov. Kým jedna skupi-
na vysádzala malé smreky na mieste, 

kde bol minulý rok požiar, druhá si 
dopriala opekanie dobrôt pod mini 
farmou. Pán Čičo nás tam naďalej 
oboznamoval so životom lesa. Vysvet-
ľoval, akú ťažkú prácu majú všetci ľu-
dia, vďaka ktorým máme tak krásne 
lesy, pretože nejde len o stromy, ale aj  
o miesta kde rastú, o zvieratá kto-
ré žijú v našich horách. Spolu sme 
za menej než 2 hodiny vysadili 100 
stromčekov, a nebola to teda ľahká 
práca. Všetci obdivujeme úsilie robot-
níkov a ďakujeme za nové skúsenosti. 
Možno aj niekto z nás sa v budúcnosti 
bude podieľať na upravovaní lesov.

Hana Turkovičová, žiačka 9.A ZŠ

Naša pomoc jurským lesom

Matej Filo, Andrej Filo, Patrik Podskoč 
žiaci 7. ročníka

Exkurzia v lese
Dneska v škole voľno máme,
v lese sa však dobre hráme.

Pozeráme prírodu,
držíme sa sprievodu.

Sprievodca nám pritom vraví,
dáva k tomu dobré rady.
Priúča nás k lesníctvu,

krásnemu pracovníctvu.
Ujo nám tam ukazuje,
ako stromy zasadzuje.

Ukazuje bylinky
prenádherné rastlinky.

Rozpráva nám o tých skládkach,
kde ľudia hádžu veci skrátka.

Robí to tam neplechu
tá nechcená kopa plechu.

Krásny koniec my tam máme,
oblizuje nám koza dlane.
Do autobusu vchádzame,

príjemný pocit máme.
Na les pekne spomíname

a na rady pamätáme.
Výlet máme za sebou,
plný krásnych pocitov.

Len nás teraz veľmi mrzí,
že niektorí boli drzí.
A úprimne dúfame,
že les lesom zostane.
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Knihy sú súčasťou našich ži-
votov od narodenia. Pomo-
cou nich sme sa ako malí nau-
čili priradiť ku slovám obrazy. 
Vďaka našim rodičom, sta-
rým rodičom, tetám, či ujom 
sme začali objavovať príbehy. 
Čo sa stalo potom ako sme 
vyrástli? To je jedna z otá-
zok, na ktorú mnohí hľadajú 
odpovede. Prečo deti čítajú, 
prečo nečítajú? Táto otázka 
nám ležala na srdci. Vnímali 
sme potrebu budovať pozitív-
ny vzťah detí k čítaniu a skrze 
neho rozvíjať ich predstavi-
vosť, porozumenie prečítané-
mu a záujem o knihy. Práve 
kvôli tomu sme sa ako MO-
ZAIKA – Svätý Jur rozhodli 

Mozaika číta
tento školský rok rozbehnúť 
pravidelné stretnutia pre deti 
s názvom Mozaika číta. Za-
meriavame sa na zaujímavé 
príbehy, ktoré deťom môžu 
ukázať niečo nové alebo ich 
niečo naučiť. Od septembra 
sme si spolu prečítali príbeh 
o veľrybe Gerde, ktorá hľa-
dala svoj domov. Čítali sme  
o hadovi Gripovi, ktorý chcel 
mať nohy, ale nakoniec si 
uvedomil, že je dobré to, ako 
vyzerá. Tiež sme si čítali o pa-
vúčikovi Zlatúšikovi, ktorý 
nás naučil, že ľudia sa často 
boja toho, čo nepoznajú. Na 
každom stretnutí sa spolu 
hráme hry, ktoré súvisia s prí-
behom a vyrábame si niečo, 
o čom sme čítali. Vyvrcho-
lením je kvíz, ktorý je zalo-
žený na prečítanom príbehu  
a víťaz si môže knižku zobrať 
domov. Takýmto spôsobom 
sa snažíme viesť deti k tomu, 
aby nielen počúvali príbeh, 

ale prichádzali aj k jeho po-
rozumeniu.  Pred Vianocami 
nás čaká ešte jedno stretnutie 
s príbehom, v sobotu 14. de-
cembra o 15:30 hod. (Pros-
tredná 47A). Ale ani zďaleka 
nekončíme, pretože veríme, 
že v detskom veku je kľúčo-

vé rozvíjať pozitívny vzťah  
k čítaniu, aby dieťa vedelo 
byť samostatné a rozvíjať sa 
po celý život. Ďakujeme Na-
dácii Tatra banky za podporu 
tohto nášho projektu.

Erika Chrappová

Čo u nás v Piškótke nového

Od septembra sa nám poda-
rilo opäť naštartovať detskú 
kultúru a raz mesačne v spo-
lupráci s mestom Svätý Jur sa 
konajú divadielka nielen pre 
deti v priestoroch Mestkého 
úradu Svätý Jur.
Sme radi, že si návštevníci 
divadelné nedele obľúbili. 
24. novembra sa uskutoč-
nilo predstavenie Lienka 
Kikilienka a SnehuLienka.
Dve lienky. Rovnaké a pred-
sa rozdielne. Roztopí teplo 
láskavého srdiečka lienky Ki-
kilienky mrazom stvrdnuté 
srdce SnehuLienky a zachrá-
ni Rozprávkový les pred kru-
tou zimou a mrazom? Zimné 
predstavenie o zraneniach  
z detstva, o klamstvách  
a nesprávnych rozhodnu-
tiach – so šťastlivým a hreji-
vým koncom.

Najbližšie divadielko bude 
26. januára 2020. Sledujte 
našu stránku (ak na nej za-
necháte email, budete infor-
movaní) alebo na facebooku 
a môžete hlasovať, aké pred-
stavenie by ste radi videli.

V novembri sa konala aj 
detská burza hračiek, kníh 
a športových potrieb, kde si 
deti vyskúšali rolu predajcov.

Mesačne sa u nás stretávajú 
aj malí vedci na workshope 
GEORGE SCIENCE, naj-
bližšie sa ukutoční 15. de-
cembra o 16.00.

Ivett Pavlis

Čo plánujeme?
V decembri sa otvára nový kurz:
• OBRAZY S PRÍBEHOM od 5 rokov
• BALERÍNA od 2 rokov
• TANEČNO POHYBOVÁ PRÍPRAVA (spoločenské 
tance) od 5 rokov
• Súkromné hodiny klavíra/keyboardu a flauty
V januári pokračujú ďalšie kurzy:
• Tancujúce Tigríky
• Babyznakovanie

Tešíme sa na všetkých našich návštevníkov.
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Novinky z futbalového ŠK Svätý Jur
V súčasnosti má ŠK Svätý 
Jur 8 súťažných družstiev  
s celkovým počtom cca 150 
mladých športovcov.  Klub 
sa snaží, aby tieto mladé ta-
lenty našli vo futbale zmys-
luplnú pohybovú aktivitu, 
čo prispieva aj k aktívnemu 
tráveniu ich voľného času. 
Tréneri ich  zároveň učia zod-
povednosti a disciplíne. Do 
budúcnosti radi medzi sebou 
privítame ďalšie deti so záuj-
mom o futbal.
Chceli by sme poukázať na 
aktuálne mimoriadne úspe-
chy detí – prvýkrát hrajú 
naši najmenší súťaž U9 prí-
praviek, kde dosahujú svoje 
prvé góly. Družstvá príprav-
ky U11 – A,B sa v súčasnosti 
držia na prvých miestach vo 
svojich súťažiach. Družstvá 
mladších žiakov a starších 
žiakov hrajú 2. ligu, kde si 
počínajú veľmi dobre, aj na-
priek tomu, že hrajú v súťaži 
aj proti o dva roky starším  
a skúsenejším hráčom. Druž-
stvo mladších dorastencov, 
do ktorých vkladáme veľké 
nádeje, sa postupne pripra-
vuje  na vstup do súťaže mu-
žov, kde onedlho nastúpia. 
To je najlepším vysvedčením 
pre trénerov a funkcionárov 
jurského futbalu - že majú 
svojich odchovancov.  Naj-
mä pre vyššie uvedené držíme 
palce mužom, aby sa udržali 
v súťaži 4. ligy a naši mladí 
odchovanci nemuseli začínať 
od nižších súťaží. 
Dňa 25. októbra bol na za-
sadnutí členskej schôdze ŠK 
Svätý Jur zvolený nový výbor, 
ktorý má pred sebou veľké 
ciele a plány - najmä stabi-
lizovať klub po ľudskej, per-
sonálnej a finančnej stránke, 
pritiahnuť na ihrisko čo naj-
viac detí a obyvateľov Svätého 
Jura, spolupracovať s ostatný-
mi občianskymi združeniami 

a spolkami organizovaním 
rôznych akcií, nielen pre fut-
balistov. Veríme, že s dobrou 
spoluprácou sa vybuduje 
klub, ktorý bude dosahovať 
úspechy a areál, kde sa deti 
budú cítiť bezpečne. Vytvorí 
sa tak spoločný priestor aj na 
rôzne kultúrne a spoločenské 
podujatia.
Záverom chceme poďakovať 
bývalému výboru ŠK Svätý 
Jur za ich doterajšiu prácu, 
mestu Svätý Jur, rodičom detí 
a sponzorom za ich podporu. 

Svätý Jur do toho!

Ľuboš Polakovič
predseda ŠK
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Jubilanti nášho mesta

Pani Terézia Vašiková oslávila 90 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 slávili 
okrúhle jubileá nad 70 rokov. Pre pozvaných bol priprave-
ný kultúrny program detí z materských škôl, základnej školy 
a tiež zo základnej umeleckej školy.

Voľakedy sa im hovorilo ded-
kovia a babičky - dnes seniori 
alebo starší ľudia. V peknom 
počasí posedávajú na lavič-
kách, prechádzajú sa so svo-
jimi rovesníkmi či vnúčatami 
v parkoch, idú do obchodu 
nakúpiť nejaké drobnosti, 
cestujú autobusom alebo vla-
kom k lekárovi, ba chodia aj 
na nenáročné túry do hôr, 
alebo oddychujú v kúpeľoch. 
Stretávame sa s nimi každo-
denne. S ľuďmi, ktorí majú 
už za sebou roky produktív-

Mesiac úcty k starším vo Svätom Jure
nej práce, s ľuďmi, ktorí chcú 
a často vedia pomôcť svojimi 
skúsenosťami, s ľuďmi, kto-
rí žijú medzi nami a svojou 
prítomnosťou nám pripomí-
najú, že každému nenápadne 
pribúdajú roky...
Naša spoločnosť  venovala 
seniorom celý jeden mesiac 
– mesiac október ako Me-
siac úcty k starším. Mestská 
organizácia JDS vo Svätom 
Jure pri tejto príležitosti zor-
ganizovala pre svojich členov 
posedenie pri hudbe, na kto-

ré pozvala aj primátora mesta 
Svätý Jur. Primátor sa pri-
hovoril k prítomným a odo-
vzdal  všetkým na znak úcty 
kvietok. 
Špeciálne vyzdvihnutí boli 
siedmi seniori. Veľká úcta  
a poďakovanie patrí predo-
všetkým pani Viole Sabi-
novej, ktorá dostala vyzna-
menanie druhého stupňa za 
dlhoročnú prácu vo výbore 
MO JDS Svätý Jur a pamätný 
odznak. Symbolické darčeky 

dostali aj šiesti seniori, ktorí 
úspešne reprezentovali Svätý 
Jur na Športových hrách se-
niorov v r. 2019. 
Po oficiálnom začiatku sa roz-
prúdila živá zábava pri hud-
be.  Na tancujúcich vôbec 
nebolo poznať, že patria do 
už spomínanej vekovo star-
šej kategórie. Všetci  sa dobre 
bavili pri tanci, alebo disku-
tovali o všetkom možnom 
pri okrúhlych stoloch až do 
22.00 hodiny.  Športovci seniori, ktorí úspešne reprezentovali mesto Svätý Jur.

Pani Viola Sabinová preberá vyznamenanie.
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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: 28.11.2019. ISSN 2453-6296

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

Evanjelický kostol
24. december 16.00 - Štedrovečerné služby Božie s programom detí z náboženstva
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 - služby Božie
6. január 9.30 - služby Božie

Poriadok bohoslužieb v našich kostoloch počas Vianoc



MESTO
SVÄTÝ JUR

SVÄTOJURSKÉ
ADVENTNÉ DNI
PROGRAM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V MESIACI DECEMBRI 2019

MESTO
SVÄTÝ JUR PRPRPRROGOGOGRARARAMMM KUKUKULTLTLTÚÚRÚRÚRNONONO - SSSPOPOPOLOLOLOČEČČEČEČENSSNSNSNSKÝKÝKÝKÝCHCHC PPODODUJUJATATATÍÍÍ VVV MEMEMESISISIACACII DEDECECEMBMBRIR  2019

30.11.  VEČER V ZLATEJ JAME
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

07.12.  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.
  MOZAIKOVÉ ADVENTNÉ DIELNIČKY PRE DETI
  15,00 - 17,00 | Prostredná 47A
  VIANOČNÝ KONCERT SKUPINY CRYSTALS
  18,00 | Vinohradnícky dom, ul.Dr. Kautza č. 11

09. 12. VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ
 PONDELOK 18,00 | Obradná sála MsÚ, Prostredná 29

11.12.  VIANOCE S TANEČNÍKMI – ŽIACI ZUŠ
STREDA   17,00 | koncertná sála ZUŠ, Kollárova 2 

13.12.  ADVENTNÝ KONCERT DUCHOVNEJ HUDBY
PIATOK Chrámový zbor kostola Kráľovnej rodiny v Bratislave
  19,00 | farský kostol sv. Juraja

14.12.  VIANOČNÉ TRHY
SOBOTA  15,00  -  20,00 | námestie na Prostrednej ul.
  VIANOČNÁ MOZAIKA ČÍTA
 stretnutie pre deti od 6 do 10 rokov
 a spoločné čítanie príbehu “Snehová sestra”
 15,30 - 17,30 | Prostredná 47A

16.- 18. 12. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV ZUŠ spojená s predajom
PONDELOK  14,00 - 17,00 | priestory ZUŠ, Kollárova 2
- STREDA 

17. 12. VIANOČNÝ KONCERT:
UTOROK SIMA MARTAUSOVÁ
 19:00 | Kostol Svätej Trojice (“Dolný” kostol)

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


