
Svätojurské ohlasy
Štvrťročník obyvateľov Svätého Jura číslo 4/2020, ročník XX., nepredajné

Želám Vám pokojné a radostné prežitie Vianoãných sviatkov, 
veºa zdravia, šÈastia a úspechov v novom roku 2021.

svÄtý jursvÄtý jur
mesto

Ing. Šimon Gabura
primátor mesta

HoráreÀ Biely kríž

Opäť sa nám blíži koniec 
roka, adventný čas, čas kedy 
sa môžeme zastaviť a bilanco-
vať.Takto pred rokom sme si 
ani nepripustili, že by mohlo 
prísť niečo, čo tak význam-
ne zmení naše životy, zauží-
vané stereotypy a komfort. 
V tomto roku sme zistili, 
že veci, ktoré sme brali ako 
úplnú samozrejmosť, zrazu 
samozrejmé neboli. Končí sa 
rok, ktorý prerušil množstvo 
tradícií od hodov, cez takmer 
všetky ostatné kultúrne, či 
vinárske podujatia. Vo veľ-
mi obmedzenom režime sme 
spolu s poľovníkmi oslávili 

sviatok svätého Huberta, ne-
bol však ani Svätomartinský 
lampášový sprievod a ani 
vianočný kultúrny program. 
Jedna tradícia sa však poda-
rila udržať a tou bola augus-
tová púť ku kaplnke, ktorú 
sa podarilo pánovi farárovi 
zorganizovať.

Život mesta aj napriek vý-
padku časti príjmov bežal 
ďalej. Zrealizovali sme via-
cero investícií. Spomeniem 
len napríklad dve ulice 
Kollárovú – tú sme vďaka 
zatvorenej základnej škole  
v apríli narýchlo pripravili 

a aj zrealizovali. O čosi ná-
ročnejšia bola rekonštrukcia 
Bratislavskej. Aktuálne na-
predujeme pri rekonštrukcii 
požiarnej zbrojnice. Ukon-
čili sme oddychovú zónu  
v Kačačniciach a vnútroblok 
Kozmonautov. Menšie ad-
resnejšie investície sme spo-
mínali v predošlých číslach 
Svätojurských ohlasov. Som 
veľmi rád, že sa nám spolu  
s poslancami mestského za-
stupiteľstva darí aj napriek 
tejto nepredvídateľnej situ-
ácii plniť plány na obnovu 
mesta.

Rok 2020 nám však ukázal 
aj niečo iné. Ukázal nám, že 

vieme byť zodpovední, vieme 
si v ťažkých chvíľach nezištne 
pomáhať a byť súdržní.  Dal 
nám možnosť stráviť viac 
času s našimi najbližšími, 
prinútil rodičov venovať viac 
času svojím deťom napríklad 
aj pri učení. Zároveň tiež 
ukázal mnohým skôr naro-
deným, že sa o nich dokážu 
už ich dospelé deti postarať. 
Preto využime aj vianočné 
obdobie na to, aby sme boli 
spolu, aby sme si oddýchli, 
nabrali energiu a sily do no-
vého roku. Prajem Vám, aby 
bol rok 2021 pre každého  
z nás lepší ako ten končiaci... 

Šimon Gabura, primátor

Vážení spoluobčania, priatelia...



2 Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Vy sa pýtate, primátor odpovedá
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.

Nedal by sa na Tramínovú 
ulicu niekde v oblasti pred 
odbočkou na Silvánsku 
umiestniť spomaľovač (re-
tardér)? Tým, že sme slepá 
ulica, chodia sa sem hrať 
aj deti z okolia, nielen zo 
Silvánskej a po Tramínovej 
auta jazdia často dosť neo-
hľaduplne.

Mesto, konkrétne stavebná 
komisia a Mestská rada schvá-
lili spracovať projekt zmeny 
organizácie dopravy v lokalite 
Kačačnice. Ten bude predlo-
žený na Dopravný inšpektorát 
a po schválení bude aj zavede-
ný. Pôjde o zrušenie pravidla 
prednosti v jazde vozidlám 
prichádzajúcim sprava. Zá-
roveň navrhneme aj osadenie 
spomaľujúcich prvkov, tie sa 
po novom môžu umiestňovať 
v zóne 30 a nižšie. Netrúfnem 
si dnes odhadnúť či na konci 
procesu budú „retardéry“ aj 
schválené a následne aj osa-
dené. 

Nebolo by možné uzavrieť 
štrkovú cestu za bytovkou 
Silvánska? Stále tadiaľ jaz-
dia záhradkári, už od skoré-
ho rána či je pracovný deň, 
či sviatok.

Cesta sa začala významnejšie 
používať v čase keď Regionál-
ne cesty BA uzavreli zvodidlá 

pri odpočívadle a tak záhrad-
kári idúci do nášho mesta 
museli chodiť až do Grinavy 
a tam sa otáčať. Preto začali 
používať  túto cestu. V tom 
čase bola aj prvá iniciatíva  
o zavretie resp. zrušenie pre-
jazdu. Vtedy tam bol aj nie-

kým umiestnený panel, ktorý 
mesto odstránilo. Aktuálne 
neplánujeme na tejto ceste 
obmedziť prejazd osobných 
vozidiel.

Kedy otvoríte v Kačačni-
ciach to detské ihrisko? Vy-

zerá, že je už dokončené... 

Výstavbu oddychovej zóny, 
ktorej súčasťou sú aj detské 
preliezky a cvičiace prvky, ale 
aj altánok a gril mesto ukon-
čilo v novembri. Na zimu sme 
už zónu pre verejnosť nesprí-
stupnili, kvôli lepšiemu uchy-
teniu sa zelene. Otvorenie 
plánujeme na jar 2021.

Ulica Šúrska a časť ulice 

Pri Štadióne sú v katastro-
fálnom stave. Plánuje ich 
mesto opraviť?  
Lokalitu Šúrska - Pri štadióne 
už máme kompletne geode-
ticky zameranú (výškopis, 
polohopis, zeleň, stĺpy, siete).  
V roku 2021 plánujeme vy-

pracovať štúdiu, ktorá určí 
koľko parkovných miest je 
potrebných v prepočte na 
počet bytov v tejto lokalite  
a zároveň koľko sa ich tam 
aj reálne zmesti. Štúdia bude 
riešiť aj celkovú organizáciu 
dopravy a tiež komplexne stav 
zelene, verejného osvetlenia  
a súčasťou bude aj kamerový 
systém. Následne ju predsta-
víme občanom, po odobrení 
v komisiách spracujeme pro-

jektovú dokumentáciu. Reali-
záciu  predpokladáme na rok 
2023. Do tohto času, ak po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva nerozhodnú inak, bude-
me v tejto lokalite vykonávať 
iba nevyhnutné opravy.

Ako získate vrecia na plasty a papier

Farebné 120 litrové vrecia na separáty -modrý na papier a žltý 
na plasty si môžete vyzdvihnúť na mestskom úrade v kancelá-
rii 1. kontaktu na prízemí. Ak si vrecia nemôžete vyzdvihnúť 
osobne, dajte nám vedieť (msu@svatyjur.sk, 0917 717583, 
02/4920 2306) a zabezpečíme ich doručenie.

Hľadáme tvorcu Svätojurských ohlasov

Ak máte chuť podieľať sa na tvorbe našich mestských novín  
a dobre vám to píše, prípadne viete pomôcť s grafickou strán-
kou, budeme radi, ak sa pridáte. V prípade záujmu sa infor-
mujte v kancelárii 1. kontaktu na mestskom úrade. 
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Testovanie v našom meste
Prvé kolo povinného testo-
vania dopadlo po organizač-
nej stránke v našom meste 
veľmi dobre. Prípravy boli 
pre krátkosť času hektické. 
Vďaka všetkým zainteresova-
ným od vedenia mesta až po 
dobrovoľníkov, ktorí prišli 
počas testovacieho víkendu 
pomôcť, sa na troch miestach 
otestovalo celkom 4032 ľudí, 
z ktorých 26 malo výsledok 
testu pozitívny. 
S celkovou organizáciou na 
jednotlivých miestach boli 
ľudia spokojní, o čom svedčí 
aj poďakovanie jednej zo zú-
častnených: 
„Chcela by som sa vám poďa-
kovať aj s mojou 81 ročnou 
maminou za perfektnú orga-
nizáciu pri sobotnom testo-
vaní na odbernom mieste č.2  
a 3 - Futbalový štadión.
Boli sme naozaj milo prekva-
pené ochotou a ústretovosťou 
všetkých ľudí, ktorí pomáhali 
na tomto odbernom mieste.
Hasiči nás sprevádzali od 
brány najskôr k registrácii  
a potom k testovaniu. Odpre-
vadili nás napokon pod veľký 
slnečník, kde priniesli ešte aj 
stoličky aby sa mama mohla 
posadiť počas čakania. Keď sa 
im zdalo, že už dlho čakáme  
išli sa pýtať, kedy budú vý-
sledky pre naše čísla.“ 

Decembrové testovanie 
v škole

Počas decembrového testova-
nia v škole bolo otestovaných 
413 osôb. Okrem žiakov 
druhého stupňa sa testovali  
i rodičia, učitelia školy, ume-
leckej školy, materských škôl 
a ďalšie osoby. Pred Vianoca-
mi sa tak mohli aj žiaci druhé-
ho stupňa vrátiť aspoň na pár 
dní do školských lavíc. 
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Čarovné miesto nad Svätým Jurom
Kde bolo, tam bolo, za sied-
mimi horami a siedmimi do-
linami stál jeden hrad. Nie, 
nie, počkať, žiadne hory a do-
liny, veď ten náš je hneď tu na 
prvom kopci! Hoci dnes už to 
nie je žiadny hrad so svojím 
pánom, vojakmi a všetkým 
služobníctvom, jeho zrúcani-
na nás očarúva dodnes. Stačí 
vyjsť hore na Neštich, pri krč-
me Rozmarín zabočiť na žltú 

značku a mnohí turisti ostanú 
prekvapení, keď po približne 
desiatich minútach chôdze 
zbadajú vľavo vinúť sa schody 
a týčiť sa ruiny. Výletníci Biely 
Kameň označujú za čarovné 
miesto a radi sa sem vracajú.
Vráťme sa však hlbšie do mi-
nulosti, konkrétne do začiat-
ku 13. storočia, keď významný 
rod Hont-Poznanovcov získal 
od kráľa Ondreja II. majetok 
Svätý Jur. Na území veľko-
moravského hradiska stihol 
gróf Sebeš postaviť malý 
opevnený hrad z nasucho po-
ložených kameňov, zakrátko 
však prestal spĺňať požiadavky 
doby. V tomto období panov-
ník Belo IV. z dôvodu častých 
vojenských vpádov postupne 
začal v Malých Karpatoch 
podporovať výstavbu nových 

kamenných hradov v súkrom-
ných rukách. Pre vtedajšieho 
majiteľa dediny Svätý Jur 
grófa Abrahama, Sebešovho 
syna, to znamenalo možnosť, 
ako zlepšiť obranu a zároveň 
kontrolu nad svojimi ma-
jetkami na malokarpatskom 
panstve. 
Abraham sa svoj budúci hrad 
rozhodol vybudovať na vyvý-
šenom úbočí nad Svätým Ju-

rom. Z hľadiska obrany hradu 
to nebola najvhodnejšia polo-
ha, no výber bol ovplyvnený 
viacerými hľadiskami: ochra-
nou horských ciest vedúcich 
zo Záhoria, kde sa rozkladali 
najrozsiahlejšie majetky svä-
tojurskej a pezinskej línie 
Hont-Poznanovcov, žulovým 
podložím, neveľkou vzdiale-
nosťou od Svätého Jura a blíz-
kosťou cestných ťahov. 
Na úplnom začiatku sa hrad 
ešte nenazýval Biely Kameň, 
ale ako hovoria historické 
pramene, označovali ho po 
latinsky ako castrum Sancti 
Georgii – hrad Svätého Ju-
raja (Svätojurský hrad) alebo 
castrum ad Sanctum Geor-
gium – hrad pri Svätom Jure. 
Svoje súčasné pomenovanie 
dostal až neskôr, a to na zá-

klade jeho vizuálnej podo-
by. Hrad bol totiž postavený  
z granitu – horniny, ktorá má 
svetlú až bielu farbu. 
Zo 14. storočia sa nám zacho-
valo veľmi málo pramenných 
informácií. Predpokladá sa, že 
v tom čase sa skladal z obytnej 
veže, menšej palácovej časti, 
hospodárskych budov a hrad-
bového múru nad suchou 
priekopou. Podľa zachovalej 

listiny zo začiatku 15. storočia 
mal hrad vnútorný a vonkajší 
areál a obdĺžnikový pôdorys 
v tvare obráteného písmena 
„D“. Vo vnútornom nádvorí 
sa vypínali dve hlavné veže. 
Vonkajší hrad mal takisto dve 
veže. Na východnej strane sa 
nachádzala vstupná brána, 
ku ktorej viedol padací most. 
Vchod cez bránu obkolesoval 
barbakán. 
V druhej polovici 14. storočia 
hrad prestavali – rozšírili vnú-
torný hrad, lepšie ho opevni-
li a pristavili k nemu ďalšiu 
obytnú vežu. Vznikol tak mo-
hutnejší hrad s niekoľkými 
vežami, zväčšenými skladový-
mi priestormi, rozšíreným pa-
lácom a gotickou kaplnkou. 
Po vymretí svätojurských 
grófov v r. 1543 hrad viackrát 

zmenil majiteľov, no postup-
ne začínal chátrať. V roku 
1609 si dali dediční majite-
lia hradu Pálfiovci postaviť  
v podhradí nové, modernej-
šie sídlo (Pálfiovský kaštieľ). 
Odvtedy hrad postupne strá-
cal svoju funkciu – slúžil už 
len ako sklad vína, potravín, 
náradia a zbraní. V časoch 
tureckých nepokojov v roku 
1663 ešte poskytol okolitým 
obyvateľom útočisko a dočas-
ný príbytok, no potom ho už 
neobnovili a ďalej chátral. 
Komplex hradnej zrúcaniny 
je významný najmä tým, že 
na hrade zrejme neprebehli 
významnejšie novoveké zása-
hy a zachoval sa v stave go-
tického hradu v ruinách. Od 
roku 1963 je Biely Kameň 
zapísaný do zoznamu kultúr-
nych pamiatok, v roku 2002 
bol vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku. Avšak  
v súčasnosti je z neho len rui-
na, prerastená bujnou vegetá-
ciou.
Tento článok mal rozprávko-
vý začiatok a bolo by dobré, 
keby bol taký aj koniec. Nie 
je žiaduce, aby sa hrad úplne 
rozpadol a pre ďalšiu generá-
ciu ostala len pamätná tabuľa 
a neurčitá kopa kamenia. Bie-
ly Kameň má stále šancu byť 
ešte veľmi dlho „živý“. O to 
sa snaží aj novovzniknuté ob-
čianske združenie Castrum 
Sancti Georgii, ktoré chce po-
môcť zachovať zvyšky hradu. 
O jeho cieľoch a plánoch sa 
môžete dočítať v nasledujú-
com rozhovore. Určite držte 
hradu palce!

Jana Lučeničová

Zdroj: Gahér, D., 2020: Sväto-
jurský hrad (Biely Kameň) z po-
hľadu archívnych prameňov. In: 
Monument revue, ISSN 1338-
807X, ročník 9, č. 1, s. 62-67.
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Prečo ste si zvolili takýto 
zložitý názov?
Castrum Sancti Georgii je 
prebraté z latinčiny. V pre-
klade znamená Svätojurský 
hrad. Chceli sme tým pouká-
zať na slávnu stáročnú histó-
riu hradu, národnej kultúrnej 
pamiatky, ktorú v predošlom 
článku objasnili autori Jana 
Lučeničová a historik Da-
niel Gahér. Názvom nášho 
občianskeho združenia sme 
sa zároveň chceli odlíšiť od 
iných združení, ktoré v minu-
losti mali snahu adoptovať si 
Biely Kameň, ale z rozličných 
dôvodov svoj cieľ neuskutoč-
nili.

Čo vás vôbec priviedlo k za-
loženiu občianskeho zdru-
ženia? 
Svätojurský hrad Biely Ka-
meň na rozdiel od väčšiny 
slovenských hradov, o ktoré sa 
už roky starajú dobrovoľníci  
a rôzne občianske združenia, 
doteraz spal „spánkom Šíp-
kovej Ruženky“. Čiže zarastal  
a postupne sa začal rozpadá-
vať. Aj v registri nehnuneľ-
ných národných kultúrnych 
pamiatok SR je uvedený  
s poznámkou “gotika - v de-
zolátnom stave”. 
Reálne hrozí, že ak bude táto 
samodeštrukcia pokračovať, 
o niekoľko desaťročí už na-
miesto peknej romantickej 
zrúcaniny, na ktorú sú Jura-
nia hrdí, ostane iba hŕba su-
tiny, ktorú postupne pohltí 
les, a na mape bude iba ako 
prázdny geografický pojem.  
V snahe zabrániť takejto 
prognóze som ešte v auguste 
zorganizovala prvú brigádu  
a na jeseň som spolu s niekoľ-

kými zanietencami založila 
občianske združenie Castrum 
Sancti Georgii.
 
Čo je vaša vízia?
Našim cieľom na najbližšie 
roky je postupná záchrana 

hradu formou statického za-
bezpečenia a citlivej konzer-
vácie narušených múrov. Táto 
obnova sa bude uskutočňo-
vať na základe vyhodnotenia 
statikom so špecializáciou na 
historické stavby a vypraco-
vaného architektonicko-his-
torického výskumu s nadvä-
zujúcim návrhom obnovy, 
ktorý musí schváliť pamiatko-
vý úrad.

Čo sa doteraz podarilo 
vášmu združeniu urobiť?
Od letnej brigády sa v úsilí  
o záchranu zrúcaniny výraz-
ne pokročilo. Prvým krokom 
bolo uzatvorenie dohody  
o spolupráci pri záchrane hra-
du medzi naším združením 
a vlastníkom hradu. Skon-
taktovali sme pamiatkárov, 
ochranárov, Lesy SR aj Mesto 
Svätý Jur. Oslovujeme odbor-

níkov - potrebujeme static-
ký posudok, archeologický 
a architektonicko-historický 
výskum a geodetické zame-
ranie. Pripravujeme žiadosť  
o dotáciu zo štátneho rozpoč-
tu prostredníctvom Minister-
stva kultúry SR, aby sme na to 
získali prostriedky. Na konci 
novembra sme zorganizovali 
dve ďalšie brigády, počas kto-
rých sme začali odstraňovať 

nežiadúci brečtanový porast, 
poškodzujúci hradné múry. 

Čo treba urobiť v najbliž-
šom období?
Do konca marca je treba do-
končiť očistenie hradu od 
brečtanu popínavého, pretože 
na sklonku zimy sa musí ge-
odet vykonať potrebné zame-
ranie hradnej ruiny. Inak by 
listy  znemožňovali správne 
geodetické zameranie. Hneď 
na jar plánujeme opraviť te-
rénne schody vedúce do hra-

du – zatlčú sa roxory a osadia 
drevené hranoly, ktoré budú 
tvoriť stupne. Na nebezpeč-
ných miestach osadíme pro-
vizórne drevené zábradlie. Ak 
získame dotáciu z MK SR, 
zabezpečíme a skoordinujeme 
uvedené odborné výskumné  
a projektové činnosti.

Ako hodnotíte prvé týždne 
pôsobenia na hrade? 

Veľká vďaka patrí najmä všet-
kým dobrovoľníkom, ktorí v 
tieto sychravé dni prišli po-
máhať na hradné brigády. 
Mnohí z nich sú cezpoľní, no 
ďakujem aj Juranom, ktorí 
požičali svoje náradie, po-
mohli s odvozom či priniesli 
brigádnikom na hrad teplý 
čaj. Veľká vďaka patrí mestu 
Svätý Jur za poskytnutie dotá-
cie na čistenie hradieb. Cení 
sa naozaj každá, aj zdanlivo 
drobná pomoc!

Prinášame Vám rozhovor s Monikou Winczerovou, rod. Khan-
dlovou, predsedníčkou občianskeho združenia, ktorého poslaním 
je podporovať a organizovať aktivity zamerané na záchranu  
a údržbu národnej kultúrnej pamiatky hrad Biely Kameň.

Podarí sa zachrániť hrad Biely Kameň?

Vízia zachrániť Svätojurský hrad pred rozpadom – to je 
dielo na desaťročia. Čo stáročia chátralo, nedá sa vzkrie-
siť za dva roky. Musí to byť spoločné dielo nás Juranov. 
Záchrana hradu bude môcť fungovať len vďaka ďalším 
ochotným spoluobčanom, dobrovoľníkom, ktorí by chceli 
pomôcť. Vítame preto každého človeka dobrej vôle. Ak či-
tateľov Svätojurských ohlasov táto výzva oslovila, budeme 
radi, ak sa nám ozvete na e-mailovej adrese: hrad.bielyka-
men@gmail.com. Vopred všetkým ďakujeme!
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Áno. Jožko Šimko, ako sme 
ho všetci volali bol človek  
s veľkým Č. 
Nepoznám človeka, ktorý 
by povedal, že mu nepomo-
hol, keď sa na neho obrátil  
s prosbou o pomoc. Aj keď 
bol predsedom ZVV gen. 
M.R. Štefánika ZO Svätý Jur, 
Zväzu protifašistických bo-
jovníkov, Občianskeho zdru-
ženia Synagóga, našiel si čas 
aj na našu organizáciu Únia 
žien Slovenska ZO Svätý Jur. 
Hovorili sme mu, že je naša 
„čestná žena“. Ak sme nie-
čo organizovali, vždy nám 
ochotne pomohol. Keď sa 
staval máj, pomáhal pri zdo-
bení, ale aj priniesol svoje 
vínko a ponúkol nielen ženy 
zdobiace máj, no i okoloidú-
cich. Pri organizovaní MDD 

 Zomrel Človek
pomáhal s deťmi i pri občer-
stvení. 
Ale najviac si Jožka budeme 
pamätať ako Mikuláša. Ak-
ciu Mikuláš v meste si bez 
jeho láskavosti, trpezlivosti 
a dobrej nálady nevieme ani 
predstaviť. Deti si mu sadali 
na kolená, recitovali básnič-
ky, spievali pesničky, alebo 
sa s ním iba vyfotografovali. 
Všetky deti ho mali rady. Pre 
všetkých mal láskavý úsmev  
a trpezlivosť, aj keď vonku 
nebolo práve najlepšie poča-
sie. 
Jožko, bude nám všetkým 
veľmi chýbať Tvoj milý 
úsmev, pokojný hlas, láskavé 
a dobrotivé srdce. 
Česť Tvojej pamiatke. 

Únia žien Slovenska 
ZO Svätý Jur

MOZAIKA - Svätý Jur mi-
nulý rok oslávila svojich  
15 rokov. Ani jednému z nás 
by nenapadlo, že po toľkých 
rokoch, kedy sme sa každý 
týždeň stretávali, to nebude 
možné. Nastala situácia, kto-
rá asi každému z nás zmenila 
každodennú rutinu chodenia 
do práce, školy, na nákup, 
atď. My v Mozaike sme sa 
dlhšie zamýšľali nad tým, 
ako s vami a hlavne s našimi 
„deťmi“ nestratiť kontakt. Už 
od marca sme začali fičať na 
online stretkách. Cez leto, 
po uvoľnení opatrení, sa nám 
podarilo zorganizovať viacero 
táborov, kde sme zažili lesné 
dobrodružstvo,LEGOmániu, 
či JUMANJI dobrodružstvo. 
Na jeseň začali bežať naše 
bežné aktivity (stretká) v kla-
sickom móde, no nie viac ako 
po mesiaci sa opäť všetko mu-
selo preniesť do on-line sveta. 
A tak sa stále stretávame kaž-
dý druhý piatok na online 
stretkách pre tínedžerov s ná-
zvom KEMP, kde si pozdieľa-
me, čo máme nové, zahráme 

Ako sa pasujeme 
so súčasnou situáciou

sa hry a zamyslíme sa aj nad 
Božím slovom. Stredoškoláci 
majú klub HYDRANT, na 
ktorom chodia na turistiky. 
Mozaikoví animátori majú 
svoje hybridné stretko každú 
nedeľu podvečer. Každá dru-
há streda je venovaná stretku 
Varenie s Bambulou, kde sa 
spoločne on-line stretneme  
a každý vo svojej alebo ma-
minkinej kuchyni varí, či pe-
čie podľa Bambuly alebo jej 
hosťa. Zatiaľ všetky recepty 
každému z nás vyšli a kuchy-
ne stále nezhoreli. 
Z MOZAIKY - Svätý Jur 
každému z vás prajeme po-
žehnané Vianoce, hlavne veľa 
zdravia a pevne veríme, že  
v novom roku sa s vami bude-
me môcť naozaj stretnúť a ak 
nie tak naozaj, tak minimálne 
on-line. Dominika a celý tím 
dobrovoľníkov z MOZAIKA 
- Svätý Jur.
P.S. Ak by si potreboval viac 
informácií o stretkách, bu-
deme radi ak nám napíšeš na 
Facebook, Instagram alebo 
mozaika@mozaikasvatyjur.sk

Za Jozefom Šimkom

Nedávno nás navždy opustil Jozef Šimko, ktorý sa dlhé roky 
aktívne zapájal do spoločenského a kultúrneho života v našom 
meste. Narodil sa v roku 1944 v obci Valaská, no už v det-
stve sa dostal do Svätého Jura pre pracovné povinnosti otca. 
Dlhé roky pracoval ako baník a keď v roku 1993 prácu v bani 
ukončil, vrátil sa do nášho mesta, kde sa významne angažoval 
vo viacerých miestnych spolkoch. Mnohí ste ho isto poznali 
napríklad ako Mikuláša na námestí. Česť jeho pamiatke!

Milé svätojurské detičky,
Rodinné centrum JURKO vzniklo v  našom mestečku  
s cieľom združovať rodiny – oteckov, mamičky a deti so 
snahou zlepšovať a meniť naše okolie. Počuli ste už  ňom? 
Je pre všetky detičky, aj pre Teba! Ak máš chuť sa zoznámiť 
s novými kamarátmi, vyskúšať si rôznorodé hračky v našej 
herničke, niečo kreatívne si vytvoriť, vezmi svoju maminku 
a príďte medzi nás! Pre deti od narodenia až do nástupu do 
škôlky.
Aktuálna spoločenská situácia nám organizovanie hromad-
ných akcií pre rodiny veľmi neumožňuje, ale nezaháľame 
a stretávame sa pravidelne v menších skupinkách na MA-
MIklube - program pre deti v sprievode rodičov, ktorý ob-
sahuje cvičenie, divadielko, biblický príbeh a  tvorivé diel-
ničky a na herničkách, kde majú detičky voľnú hru. Každý 
pracovný deň medzi 9:30 a 11:30 hod. na Prostrednej 47A 
za dobrovoľný príspevok 2 €. Začíname už od 4. januára, 
za dodržania pravidiel nariadených vládou.
Pre bližšie informácie o  našich akciách sledujte náš face-
bookový profil Rodinné centrum JURKO. 
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Vianočné zamyslenie miestnych kňazov

V deň prvých Vianoc pri 
svojom narodení prišiel Ježiš 
Kristus do reality spoločnosti 
a kultúry vtedajšej doby bez 
toho, aby ju menil. Jedno-
ducho ju len naplnil svojou 
prítomnosťou. Hoci sa naro-
dil v chlieve a v chudobe tak, 
ako to nikto nečakal, predsa 
ho našli pokorní ľudia – jed-
noduchí pastieri, objavili ho 
mudrci, spoznali ho Simeon 
a Anna v chráme. V obyčaj-
nosti svojich dní našli a spo-
znali tvár neobyčajného Boha 
v tvári Ježiša Krista, Božieho 
Syna. Mnohí ho ale nespo-
znali a neprijali práve preto, 
že sa nevošiel do ich predstáv.
Verím, že advent je dobou 
čakania, ale domnievam sa, 
že je to On, kto skôr čaká na 
nás, ako my na Neho, a že až 

sa predsa len upokojíme a za-
stavíme, budeme vnímať, ako 
je nám blízko. Bližšie, ako si 
dokážeme predstaviť.
Verím, že Ježiš stále prichá-
dza a že sa môže narodiť aj  
v maštali nášho napätia, náš-
ho zhonu, našich nákupov či 
v zmätku týchto dní. A tak 
sa modlím, aby som ho ob-
javil aj uprostred svojej práce  
a starostí, vo svojich strachoch 
či v obave o budúcnosť, vo 
svojej únave či v komunikácii  
s Ním alebo v stretnutí so 
svojimi priateľmi. Aby som 
nečakal, až sa naplnia tie 
moje predstavy o Vianociach 
a o príprave na ich slávenie.
Všetkým prajem pokojný  
a požehnaný čas Božej blíz-
kosti!

Pavol Póša, katolícky farár

Milí priatelia,
Určite ste v tomto čase zachy-
tili v rádiu pesničku: Každý 
deň budú vraj Vianoce. Tíško 
šepkajú ľudia po vonku. Už 
sa nám pozlátko ligoce, čo 
však ukrýva? Iba kamienok či 
sladkú salónku?
Keď som pred nejakým ča-
som učil náboženstvo, disku-
tovali sme s deťmi aj o tejto 
piesni. Odpovede zneli: bolo 
by super mať každý deň Via-
noce. Každý deň darčeky. 
Viac - menej som to čakal, 
neskôr však prišlo to, čo ma 
donútilo rozmýšľať. Jedno 
dievčatko ticho povedalo: aké 
by to bolo milé, keby sa ľudia 
k sebe každý deň správali tak, 
ako na Vianoce.
Keď som sa nad tým zamýš-
ľal, uvedomil som si, že Ko-
chanský nás touto piesňou 
stavia pred veľkú výzvu. Tá 
znie: človeče zamysli sa – čo 
je pod tvojím pozlátkom? Je 
tam to, čo tam má byť, teda 
sladká salónka? Alebo len 
kameň, ktorý sa možno hrá 
na salónku, navonok možno 
niekoho oklame – zabalený 
do pozlátka – no vždy zostane 
len kameňom, tvrdým a nefo-
remným?
A vlastne Kochanský neobja-
vil žiadnu Ameriku, keď nás 
svojou piesňou stavia pred 
takúto výzvu. Na Vianoce si 
pripomíname narodenie Ježi-
ša v Betleheme. Mám pocit, 
že už vtedy sa začalo pri mno-
hých ľuďoch to pozlátko trhať 
a začalo sa ukazovať, čo je vo 
vnútri. Biblia v tejto súvislos-
ti spomína niekoľko ľudí. Ja 
som chcel spomenúť jedného.
Kráľ Herodes. Dobre známa 
postava. Biblia nám ho spo-
mína ako kráľa, ktorý sedel 
na tróne v čase Ježišovho na-

rodenia. Viem si predstaviť, 
že v jeho paláci bolo určite 
veľa lesklých vecí, možno on 
sám sa obliekal do lesklého 
rúcha. Možno naozaj na sebe 
nosil pozlátko. Keď k nemu 
prišli mudrci od východu a 
pýtali sa  na novonarodeného 
židovského Kráľa, predesil sa. 
Správa o Ježišovi mu nedala 
spať. Povieme si fajn. Tak by 
to azda malo byť. Vianoč-
ná udalosť by predsa nikoho 
nemala nechať spať. Ale po-
tom čítame ďalej. Mudrcom 
prikáže, aby zistili všetko  
o novonarodenom kráľovi, 
aby sám išiel a poklonil sa 
mu. Kráľ sa chce pokloniť 
malému dieťaťu. Úžasné... 
Ďalej však čítame nie o po-
klone, ale o obrovskom ma-
sakri, keď všetky deti, mladšie 
ako dva roky v betlehemskom 
okolí boli vyvraždené. Čo sa 
skrývalo pod pozlátkom kráľa 
Herodesa?
Možno nám je práve teraz 
úplne ukradnuté, ako sa za-
choval niekto, kto je už viac 
ako 2000 rokov po smrti. Ale 
fakt je ten, že či sa nám to 
páči alebo nie, nejaký postoj 
k narodenému Ježišovi musí-
me zaujať. Aj keď si zdanlivo 
povieme, že sa nás to netýka, 
že je nám to jedno, prípadne 
povieme: mám dôležitejšie 
starosti - aj toto je postoj.  
Jedna udalosť – narodenie Je-
žiša Krista – ponúka mnohé 
prístupy. Rok čo rok si pri-
pomíname narodenie Ježiša. 
Rok čo rok musíme k Nemu 
zaujať postoj. Aký bude? 
Vďačnosť, radosť, alebo po-
kus o odstránenie? Už sa nám 
pozlátko ligoce.... 

Michal Koreň, evajelický farár

Už sa nám pozlátko ligoce...On čaká na nás

Bohoslužby počas Vianoc
V predvianočnom čísle Ohlasov sme zvykli uverejňovať po-
riadok bohoslužieb v našich kostoloch počas sviatkov. Keďže 
situácia je teraz veľmi neistá a nedá sa povedať, aká bude o 
týždeň, odporúčame aktuálne oznamy sledovať na stránkach 
farností:
katolícka: svatyjur.fara.sk
evanjelická: svatyjur.ecav.sk
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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
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Mikuláš navštívil materské školy

Keďže tento rok nemohol prísť Mikuláš tradične v sobotu 
na námestie, zorganizovalo mesto aspoň jeho návštevu detí  
v materských školách a na základnej škole. Deti dostali sladké 

odmeny a Mikulášovi zarecitovali básničky, ktoré sa s pani 
učiteľkami naučili. 


