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V  článku Svätojurských ohlasov 
z roku 1999 autor Jozef Pišťánek napí-
sal: „Vlani sa stala v lesoch I. Svätojur-
skej akciovej spoločnosti nemilá uda-
losť. Neznámi ľudia obdarení mozgom 
a hádam aj všetkou jeho činnosťou, ale 
nie rozumom, sa dobre zabávali tým, 
že rozbili a pováľali kríž, ktorý hlásal, že 
tu, na tomto mieste privalil strom pät-
násťročného chlapca Jána Matulu. Iste 
to miesto aj pamätník poznáte. Je to 
kúsok poniže Červeného kríža hneď pri 
ceste. Červený kríž zdemolovali prav-
depodobne tí istí vandali.“ Veľmi radi 
by sme skonštatovali, že je to minulosť 

dávno zabudnutá a  dnes sa už také 
veci nedejú. Žiaľ, po viac ako 20 rokoch 
sa história zopakovala. V polovici mája 
na rovnakom mieste niekto oba kríže 
znovu zdemoloval. 

I. Svätojurská začala na požiadanie 
mesta s vrátením do pôvodného stavu. 
Matulov kríž už stojí na svojom mieste, 
Červený bude stáť onedlho. Verme, že 
tentoraz sa im už bude ľudská hlúposť 
oblúkom vyhýbať. Prechádzka lesom 
z Mariánskej cesty na Biely kríž má aj 
vďaka krížovým zastávkam svoje čaro 
a hĺbku. 

Všetkých občanov mesta pozývam 
na spoločné stretnutie, ktoré sa usku-
toční dňa 7. júla od 17:00 do 19:00  
v obradnej sále mestského úradu  
(2. poschodie). Na tomto stretnutí sa 
môžete opýtať na všetko, čo Vás trá-
pi, môžete predniesť svoje podnety,  
námety či pripomienky.

Úvodom

Tak a  je to tu. Ako vidíte, Svätojurské 
ohlasy dostali novú grafickú podobu. 
Keď som v minulom čísle písal, že by sa 
zišla pomoc pri tvorení nášho občasní-
ka, bol som skeptický. O to viac som te-
raz rád, že sa ozval Adrián Ferda (autor 
ilustrácií vo svätojurskej knižke Zlatý 
strapec) a ponúkol pomoc s grafickou 
stránkou. Dúfam, že nám spolupráca 
vydrží dlho a noviny tak budú pre čita-
teľov o čosi pútavejšie. 
Mimochodom, ešte je tu jedna vec, 
ktorú s radosťou konštatujem. Po roku 
sa do ohlasov dostávajú opäť správy 
o  pripravovaných kultúrnych poduja-
tiach. Zoznam chystaných akcií nájdete 
na zadnej strane. Samozrejme, jednot-
livé združenia a spolky budú počas leta 
dopĺňať svoj program, tak určite prie-
bežne sledujte ich informácie. 
Aj keď sa snažíme byť pozitívne nalade-
ní, na titulnú stranu som sa výnimočne 
rozhodol dať smutnejšiu správu. Nech 
nám pripomína, že ako dokážu byť nie-
ktoré miesta pekné, tak ich dokáže ľah-
ko človek zničiť. Želám si čo najmenej 
takýchto článkov...

Michal Zeliska

Keď sa stratí aj posledný kus úcty

Stretnutie  
s primátorom



Rozprávala som   s viacerými  obyva-
teľmi Kačačníc, ktorí začali chodiť do no-
vej oddychovej zóny individuálne alebo aj  
s deťmi a je nám ľúto NEVYHOVUJÚCI čas 
sprístupnenia tejto zóny od 8.00 hod. do 
20.00 hod.

Otváracie hodiny sme stanovili 
rovnako ako v  Scheidlinovej záhrade. 
Faktom je, že hlavne v  lete je naozaj 
zatváranie o  20.00 skoro, takže to sa 
v  priebehu pár dní zmení na 21.00. 
Otváracie hodiny ráno zatiaľ meniť ne-
plánujeme. Uvidíme, či čas ukáže po-
trebu využívania tejto zóny ráno pred 
ôsmou hodinou.

❦
Písali ste, že ukážete objekt požiarnej 

zbrojnice aj verejnosti. Opatrenia sa uvoľ-
ňujú, je už aj termín, kedy to bude?

Mesto má aktuálne pracovný ter-
mín slávnostného otvorenia požiarnej 
zbrojnice 31. júla. Malo by ísť o menšie 
kultúrne podujatie, kde v Scheidlinovej 
záhrade bude vystúpenie hudobnej 
kapely, na ploche pred garážami bude 
občerstvenie. Zabezpečené budú aj in-
dividuálne prehliadky zrekonštruova-
ného objektu.

❦
Kedy bude spomínaný parkovací sys-

tém na námestí?

V  rámci celého procesu zavedenia 
parkovania mesto pripravilo Všeobec-

né záväzné nariadenie (VZN), ktoré 
stanoví ako bude v  praxi systém fun-
govať. Po zverejnení nám doručilo 108 
občanov viaceré pripomienky. Tie, 
ktoré boli zákonné, relevantné a  tiež 
objektívne, mesto zapracovalo – bolo 
ich 31. Na rokovaní mestského zastu-
piteľstva, kde vystúpilo aj viacero oby-
vateľov prevažne z  Prostrednej ulice, 
poslanci navrhli VZN opätovne prero-
kovať v komisiách. Tiež mi, ako primá-
torovi, odporučili pozvať občanov na 
spoločné stretnutie, kde predstavíme 
systém a tiež prerokujeme pripomien-
ky, návrhy a iné riešenia parkovania na 
námestí. Podľa situácie, ktorá vznikla, 
si aktuálne nedovolím odhadnúť, kedy 
bude systém schválený. Vybudovanie 
– možné až po schválení - by nemalo 
trvať dlhšie ako tri mesiace.

Situácia na Neštichu je kvôli cyklistom 
katastrofálna, kedy ju bude mesto riešiť?

Mesto sa situáciou na Neštichu za-
oberá, bohužiaľ univerzálne riešenie 
v  zmysle platnej legislatívy je nereál-
ne. Šírkové pomery sú minimálne, tie 
ešte viac obmedzujú parkujúce vozidlá 
„domácich“. Do toho z dôvodu COVIDU 
pribudne cez víkend množstvo vozi-
diel s  turistami a samozrejme cyklisti. 
Prvým krokom bolo osadenie spoma-
ľovača nad „otočkou“. Ten mal spo-
maliť prichádzajúcich cyklistov. S  tým 
zrejme aj budeme pokračovať a po-
dobný spomaľovač umiestnime aj pod 
„rozdvojku“. Celou situáciou sa bude 
zaoberať aj mestské zastupiteľstvo, 
pretože pred pár dňami bola na mesto 
doručená aj petícia občanov - obyvate-
ľov Nešticha.

Vy sa pýtate, primátor odpovedá

Jubilanti nášho mesta

Aj v tomto čísle publikujeme vaše otázky pre primátora.  
Pripomíname, že pýtať sa môžete kedykoľvek mailom na 
otazky@svatyjur.sk alebo osobne na podateľni mestského úradu.

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

Pani Anna Sijarská oslávila 95 rokov.Pán Bohumil Grančič oslávil 90 rokov. Pani Terézia Ondrejkovičová oslávila 
90 rokov.



Svätý Jur bude mať 
nového prednostu

Primátor mesta má pred sebou 
dôležitú úlohu. Musí si vybrať nové-
ho prednostu mestského úradu. Po 
rokoch práce pre mesto totiž v  máji 
skončila doterajšia prednostka Ma-
riana Dvorščíková. Na úrade pracovala 
od marca 2003, teda úctyhodných 18 
rokov a dva mesiace. Teraz sa rozhodla 
prijať novú výzvu na poste hlavnej 
kontrolórky športu. Ide o  významnú 
funkciu, kde prijatiu predchádzajú ná-
ročné osobné pohovory. „Kandidátka 
na vymenovanie do funkcie hlavného 
kontrolóra športu bola vybratá na zá-
klade transparentného výberového 
procesu spomedzi viacerých uchád-
začov výberovou komisiou. Výberová 
komisia pozostávala zo zástupcov mi-
nisterstva školstva, Komisie športov-
cov Slovenského olympijského a špor-
tového výboru, Úradu splnomocnenca 
vlády Slovenskej republiky pre rozvoj 
občianskej spoločnosti, Úradu vlád-
neho auditu a Úradu vlády Slovenskej 
republiky. Na priebeh výberového pro-
cesu dohliadala aj kontrolná skupina 
poslancov Národnej rady Slovenskej 
republiky, vrátane splnomocnenca 
vlády Slovenskej republiky pre mládež 
a šport,“ uviedlo ministerstvo školstva.

„Pani bývalej prednostke v  prvom 
rade ďakujem za všetok čas, ktorý ve-
novala mestu, za množstvo práce, kto-
rú pre úrad a pre naše mesto urobila, 
či už počas môjho pôsobenia vo funk-
cii primátora, alebo predtým. Strávila 
tu veľmi dlhý čas a zanechala výraznú 
stopu. V jej ďalšom pôsobení jej želám 
veľa úspechov. Pred nami teraz stojí 
neľahká úloha – musíme nájsť na post 
prednostu kvalitného človeka, veď ide 
o pozíciu, ktorá riadi a koordinuje chod 
mestského úradu,“ povedal primátor 
mesta Sv. Jur.

Objektívna zodpovednosť  
v kompetenciách obcí

Vážení občania – motoristi, v mojom príspevku by som Vás chcel informovať 
o prijatých zmenách zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – Objektívna zodpo-
vednosť, ktorý bol prijatý 31. marca 2021. Týmto zákonom sa zavádza možnosť pre 
obce riešiť tzv. objektívnu zodpovednosť držiteľa vozidla. 

Cieľom návrhu zákona bolo rozšírenie kompetencií obcí, aby mohli riešiť poru-
šenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. 
objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Do 30. 04. 2021 je možné správny delikt 
držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť) prejednať len vtedy, ak je zazname-
naný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec 
nemohla vyhotovovať dôkazy, ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správne-
ho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor nemal dostatočné personálne ani tech-
nické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na 
strane druhej značné množstvo obcí začalo riešiť problematiku parkovania rezi-
dentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenie, avšak 
nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou ob-
jektívnej zodpovednosti (vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla 
je príliš časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku). 
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa 
vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho 
motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zá-
kaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.

Od 1. mája 2021 nadobudla účinnosť novela, podľa ktorej môže pokuty na zá-
klade objektívnej zodpovednosti udeľovať okrem policajného zboru i obec v prípa-
doch porušenia zákazu zastavenia a státia (podľa zákona o cestnej premávke, ktorý 
presne špecifikuje, kde je zakázané zastaviť alebo stáť). 

Tým, že obce budú účinne bojovať s porušovateľmi pravidiel cestnej premávky, 
získajú obyvatelia vyššiu mieru komfortnosti a bezpečnosti na cestách v obci.

Na záver by som Vám chcel popriať veľa šťastných kilometrov a čo najmenej 
dopravných priestupkov.

Mgr. František Háber 
náčelník MsP

foto: Ján Luky



V tomto roku nás čaká zber kuchynského odpadu 

Medzi druhy biologicky rozložiteľ-
ného komunálneho odpadu, ktorý tvo-
rí najväčšiu časť  zmesového komunál-
neho odpadu patrí:

- bioodpad zo záhrady (zelený od-
pad z trávy, lístia, buriny, drevná štiep-
ka, popol)

- bioodpad z kuchyne (varené aj su-
rové zvyšky z jedál, potraviny po záruč-
nej dobe, vaječné škrupiny a podobne)

- použité jedlé oleje a tuky
V priebehu rokov 2019 a 2020 roz-

dalo mesto obyvateľom bývajúcim 
v  rodinných domoch, alebo vlastnia-
cich záhradu a  tiež obyvateľom byto-
viek, ktorí prejavili záujem založiť si 
komunitné kompostovisko, 1  206 ks 
kompostérov, čím sa zabezpečilo pred-

Harmonogram vývozov vytriedených odpadov na 2. polrok 2021:

Mobilná aplikácia Odvoz Odpadu  

Upozornenie o harmonograme vývozov odpadov môžete dostávať po stiahnutí 
aplikácie Odvoz Odpadu. Mesto Svätý Jur je rozdelené na dva okruhy: Okruh I (ulice 
v dolnej časti mesta + Krajinská + Prostredná + Na pažiti) a Okruh II (ostatné ulice 
v hornej časti mesta).

vrecový zber z RD VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Plast 28. 25. 29. 20. 19. 15.

papier 29. 26. 23. 21. 18. 16.

1 100 l kontajnery

Plast 6. 14. 21. 
27.

3. 10. 18. 
24. 31.

7. 14. 21. 
28.

5. 12. 19. 
26.

2. 9. 16. 
23. 30.

7. 14. 21. 
28. 31.papier

Sklo 9. 22. 5. 19. 3. 16. 30. 14. 28. 11. 25. 9. 22.

Kov 14. 13. 10. 6. 5. 3.

tetrapak 12. 12. 9. 4. 9. 7.

chádzanie vzniku biologicky rozložiteľ-
ného komunálneho odpadu, ktorý sa 
dá skompostovať. Skompostovať sa dá 
aj časť bioodpadu z kuchyne – tepelne 
nespracované zvyšky zeleniny a ovo-
cia, šupky.

 V tomto roku nás v rámci odpadov 
čaká zavedenie zberu kuchynského 
biologicky rozložiteľného odpadu z by-
toviek, ktorý sa energeticky zhodnocu-
je v bioplynových staniciach.

V priebehu letných mesiacov budú 
rozdávané nádoby na zber kuchyn-
ského odpadu spolu s vreckami do 
domácností bytových domov. V stojis-
kách pri bytovkách budú umiestnené 
zberné nádoby, do ktorých budú maž 
možnosť obyvatelia bytoviek odovzdať 

kuchynský odpad vo vrecku. Zberné 
nádoby budú z hygienických dôvodov 
vymieňané plná nádoba za prázdnu, 
prípadne pravidelne hygienizované.  
Obyvatelia budú pri preberaní ná-
dob na kuchynský odpad informovaní 
ohľadne triedenia všetkých druhov od-
padov a dostanú aj informačné letáky. 
Od roku 2022 je zber kuchynského od-
padu plánované zaviesť aj v rodinných 
domoch.  

Mesto vedie rokovania ohľadne 
zefektívnenia organizácie zberu a likvi-
dácie odpadu, výsledkom čoho je sna-
ha zaviesť množstevný zber komunál-
neho odpadu, spravodlivé platby za 
vyprodukovaný odpad a adresný zber. 

Zberný dvor vo Svätom Jure 
Na Pažiti 4E, Svätý Jur
tel. kontakt: 0911 732 796
Prevádzkové hodiny:  
Utorok, streda:       7:00 - 17:30
Štvrtok, piatok:       7:00 - 15:00
Sobota:                     8:00 - 12:00

Na Zbernom dvore môžete odo-
vzdať všetky druhy odpadov zadarmo 
okrem drobného stavebného odpadu 
(za ten je poplatok 0,05 €/kg):

- to, čo na stojiskách a navyše
- kovový odpad, šrot
- elektroodpad
- nebezpečný odpad
- pneumatiky
- objemný odpad
- bioodpad
- jedlé oleje a tuky
- drevený odpad



Ocenenie za príkladnú obnovu  
za rok 2020 získalo šesť objektov 

Predseda BSK Juraj Droba zdôraz-
ňuje, že: „Historické objekty sú súčas-
ťou prvého vizuálneho kontaktu, ktorý 
vnímajú obyvatelia a turisti prechádza-
júci naším krajom. Príkladne obnovené 
vinohradnícke domy, kúrie a iné histo-
rické stavby spoluvytvárajú jedinečný 
obraz našich obcí a miest. Bratislavský 
samosprávny kraj preto podporuje 
oceňovanie ich vlastníkov a správcov 
– asi neexistuje lepšie vyjadrenie úcty 
k vlastnému kultúrnemu dedičstvu ako 
jeho obnova a opätovné začlenenie do 
života i súčasného kontextu.“ 

V  jedenástom ročníku získali oce-
nenie: 1/ Kaplnka Umučenia – Chvá-
lanská kaplnka v obci Studienka, 2/ ne-
orenesančný dom na námestí v Modre 
(dnes Vinárstvo Malík), 3/ meštiansky 
dom na námestí v  Modre (dnes pen-
zión May House a  vinotéka Ludvik),  
4/ božia muka Najsvätejšej Trojice 
v  Moste pri Bratislave, 5/ uličná fasá-
da a  prejazd historickej radnice vo 
Svätom Jure, 6/ renesančná šľach-
tická kúria na námestí vo Svätom 
Jure (dnes penzión a  reštaurácia 
Krone – viď foto), ktorá okrem oce-
nenia poroty získala aj prvé miesto 
v  internetovom hlasovaní verejnosti.  

Ilustrovaná mapa 
mesta nielen pre 
turistov

Pre novú turistickú sezónu 2021 
pripravila Academia  Istropolitana 
Nova aktualizované vydanie sloven-
skej verzie  Ilustrovanej mapy Svätý 
Jur - Mestská pamiatková rezervácia. 
Pre zahraničných návštevníkov pri-
pravila AINova aj prvú anglickú verziu 
tejto mapy. V mape nájdete základné 
informácie o našom meste, historic-
ké pamätihodnosti  a prírodné zaují-
mavosti ako aj praktické kontakty na 
svätojurských vinárov a gastronomické 
prevádzky. Ručne kreslené ilustrácie 
Adriána  Ferdu pútavo dopĺňajú  a oži-
vujú textovú časť mapy. Prípravu mapy 
finančne podporilo Mesto Svätý Jur  
a vydanie zrealizovala Oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu Malé Kar-
paty zo zdrojov Ministerstva dopravy  
a výstavby SR.

V pláne na tento rok je aj výroba  
a osadenie nových tabúľ na Náučnom 
chodníku Svätý Jur, ako aj turistické 
značenie chodníka v spolupráci s Klu-
bom slovenských turistov.

Už jedenásty raz odborná porota vybrala príkladne obnovené historické ob-
jekty v našom kraji. Prebehlo tiež hlasovanie verejnosti. Súťaž realizuje Acade-
mia Istropolitana Nova v spolupráci s Úradom Bratislavského samosprávneho 
kraja a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne.

Inšpiratívne príbehy obnovy týchto ob-
jektov nájdete na internetovej stránke 
www.prikladnaobnova.sk.

Ocenenia sa zvyčajne odovzdáva-
jú na slávnostnej ceremónii koncom 
roka, avšak vzhľadom na protipande-
mické opatrenia to v roku 2020 nebolo 
možné. Diplomy budú odovzdávané 
vlastníkom počas leta 2021 priamo 
pri daných objektoch, pričom vznikne 
vždy aj krátka video reportáž. Zábe-
ry objektov a  rozhovory s  vlastníkmi 
bude možné vidieť aj na FCB profiloch 
Úradu BSK a AINovy. 

Vaše tipy na príkladne obnovené 
historické objekty do aktuálneho roč-
níka súťaže 2021 nám môžete posielať 
do konca augusta. 



Návrat k prezenčnému vyučovaniu v ZUŠ

V mesiaci máj sa vyučovanie v Zá-
kladnej umeleckej škole opäť vrátilo 
k prezenčnej forme. V priestoroch ško-
ly sa po dlhom období dištančného vy-
učovania opäť rozozvučali tóny klavíra, 
gitár a huslí. V druhom májovom týžd-
ni sa už mohli vyučovať aj dychové ná-
stroje a spev. Žiaci sa vrátili do výtvar-
ného odboru a tanečná sála tiež ožila 
hudbou a novými choreografiami. 

Posledný májový týždeň sa konali 
prijímacie skúšky do všetkých odborov 
ZUŠ. Záujem bol veľký, žiaľ z  kapacit-
ných dôvodov mohli byť prijatí len tí 
najtalentovanejší.

V  súlade s  pandemickými opatre-
niami sa 8. júna 2021 uskutočnil Absol-
ventský koncert. Predstavilo sa na ňom 
päť  absolventov hudobného odboru 
a  jedna absolventka literárno-drama-
tického odboru. Slávnostne ukončili 
svoje osemročné štúdium. 

Do konca školského roka zostáva 
pár dní, ktoré sa všetci snažíme vyu-
žiť čo najlepšie, pedagógovia aj žiaci. 
Tešíme sa z  prezenčného vyučovania 
a dúfame, že sa v septembri opäť stret-
neme a budeme pokračovať v umelec-
kom vzdelávaní svojich žiakov.

Leto s OZ Miesto pre život

Aj v tomto čísle 
si výtvarným dielom 
žiačky ZUŠ pripome-
nieme osobnosť, kto-
rá pôsobila v našom 
meste. Tentoraz ňou 
je Eugen Suchoň, tvorca prvej sloven-
skej opery Krútňava. Rodák z Pezinka 
navštevoval svätojurské gymnázium. 
Autorkou kresby je žiačka 1.A,   
Jasmína Judinová.

Po všetkých dňoch lockdownov 
strávených za počítačom, isto dobre 
padne vypadnúť v  lete za rovesníkmi 
a  kamarátmi na tábor. Aj tento rok 
sme pripravili pre všetky svätojurské 
deti leto plné bezpečných táborov.

Ako už tradične, leto štartujeme 
na našom „veľkom pobyťáku“ ktorý 
nás tento rok zavedie na desať dní do 
nádherných Pienin. Druhý prázdnino-
vý týždeň bude patriť móde v  našom 
novom tábore Fashion – prvom čisto 
babskom tábore v  Jure. V  prvom au-
gustovom týždni sa mladšie deti vybe-
rú zažiť Karpatské dobrodružstvo na 
Bielom Kríži v  „malom pobyťáku“. Aj 
keď tieto tábory sú už plne obsadené, 
v ďalších týždňoch máme denné tábo-
ry so skvelým programom, v  ktorých 
sú ešte voľné miesta.

ABSOLVENTI 2020 - 2021
ZUŠ Kollárova 2, Svätý Jur

Hudobný odbor
Mgr. Adriana Nemcová

Hudobný odbor, klavír 
Hana Macháčková

Hudobný odbor, klavír 
Alena Ličková

Hudobný odbor, klavír 
Andrej Lukáč

Literárno-dramatický odbor 
Nela Grančičová       

Hudobný odbor, flauta 
Dominika Nagyová

Hudobný odbor,flauta 
Lenka Banasová

Riaditeľka školy
Darina Mellenová DiS.art

Literárno-dramatický odbor
Martin Uhlárik

Hudobný odbor
Mgr. Magdaléna Horenitzká
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Osobnosti  
z nášho mesta  
– Eugen Suchoň

 

Túlavé topánky 4  
26. – 30.7. | 9 – 14 rokov

Folklórny tábor
26. – 30. 7. | 6-10 rokov
– folklórne tance, spev, ľudová tvori-
vosť a skvelá nálada ťa čaká na našom 
tohtoročnom folklórnom tábore. Ne-
bude chýbať vystúpenie pre rodičov 
a výlet za folklórom. Neváhaj sa prihlá-
siť aj ty.

Augustové tábory  9. – 13. 8.  
| 16. – 20. 8 | 23. – 27. 8. | 4-8 rokov
 – príjemné , nenáročné, hravé tábory 
pre menšie deti. V  tomto roku s výle-
tom vždy v  stredu. V  augustových tá-
boroch obsadzujeme posledné miesta, 
preto neváhajte s prihlasovaním.
Veríme, že vás z našej ponuky táborov 
vo Svätom Jure niečo osloví. Dúfame, 
že počas leta nenastane žiadna neprí-
jemná situácia, ktorá by bránila zažiť 
deťom opäť leto plné táborov.
Viac informácií k  táborom a  možnosť 
prihlásiť sa nájdete na našej stránke: 
www.ozmiestoprezivot.sk

Adrenalín – športový tábor  
19. – 23. 7. | 9 -13 rokov

  – pumptrack, paintball, parkour, leze-
nie, Archery tag – športy, ktoré radíme 
medzi adrenalínové. Ak ich chceš vy-
skúšať pod jednou strechou, tak v na-
šom tábore máš jedinečnú príležitosť. 
Obsadzujeme posledných 6 miest! 
V  tomto tábore máme zatiaľ samých 
chalanov. Nájdu sa odvážne baby, kto-
ré ukážu chalanom, že adrenalín prúdi 
v krvi aj im?

 – cestovateľský tábor nás opäť zave-
die spoznávať nové miesta a  zažívať 
nové dobrodružstvá. Pobaľ si batoh, 
obuj cestovateľské topánky, pretože  
26. júna  vyrážame. 

foto: „Suchoň“



Učiaca záhrada v skleníku Denný letný tábor  
v škole

Mladí futbalisti nehrajú len futbal

V tomto školskom roku sa nám 
podarilo obnoviť skleník v školskej 
záhrade. Pán Cibulka nám vyrobil  
6 vyvýšených záhonov, ktoré s pánom 
školníkom nainštalovali do skleníka. 
Žiaci 1. - 4. ročníka vysadili do svojich 
záhonov zeleninu, kvietky. Vzorne sa 
o svoje hriadky starajú a aj vďaka nim 
naša školská záhrada ožila. Premenili 
sme ju na Učiacu záhradu, ktorú najmä 
žiaci 1.stupňa naozaj využívajú na rôz-
nych hodinách počas vyučovania.  Pri 
príležitosti Dňa Zeme o nej napísali žia-
ci pekné práce:

Základná škola vo Svätom Jure už 
tradične organizuje v júli počas 4 týž-
dňov denný letný tábor pre žiakov 
1. - 4. ročníka. Naši učitelia ponúkajú 
pomoc rodičom zabezpečiť pre deti 
zaujímavý program. Náplňou budú 
spoločenské hry, tvorivé dielne, špor-
tové aktivity, práca s počítačom. Letná 
prázdninová činnosť sa organizuje po-
čas pracovných dní v čase od 7:30 do 
15:30 h v priestoroch Školského klubu 
detí. K dispozícii je deťom celý areál 
školy, školský dvor, ihrisko, školská zá-
hrada, telocvičňa, počítačové učebne.

V sobotu 10. apríla mladší žiaci ŠK Svätý Jur pod vedením R. Šimuniho, Z. Hut-
tovej, D. Goméza a L. Polakoviča, vyzbierali tri plné dodávkové autá odpadov na 
území mesta Svätý Jur. Odpady, ako sa patrí, roztriedili a odovzdali do farebných 
kontajnerov.  Patrí Vám veľká vďaka za všetkých obyvateľov Svätého Jura!

Mestečko pod horami

Starobylé mestečko 
zahreje sa srdiečko. 
Námestie samý kvet, 
skrášli  naokolo svet.

Hlboká studňa kamenná, 
láka turistov do mesta. 
Staré domy ako vojaci 
stoja v rade na ulici.

Potôčik malý skalnatý 
žblnká si milo do trávy. 
Mesto sa pýši vinicami, 

aj veľkými pivnicami.

Z viníc prejdem do tých hôr, 
všade samý tvor, 

srnky, zajace, líšky, 
bažanty aj veveričky.

Z lesa vyjdem na hrad Biely kameň, 
k ohnisku si sadnem 

a spev vtáčikov počujem.

Mám rada svoje mesto Svätý Jur.

Žofia Turscányová

Naša školská záhrada je krásna. Sú 
tam stromy, vďaka ktorým môžeme 
dýchať. Dnes sme v skleníku v záhone 
pre 3.A zasadili semienka reďkovky, 
mrkvy, cibule a pažítku. Bolo to pre 
nás zábavné a veľa sme sa naučili. Tým 
sme pomohli prírode a urobili niečo 
užitočné.   (Barborka Gašperanová, 3.A)

V našej školskej záhrade by som aj 
niečo zmenila. Do skleníka by som za-
sadila aj ružu, mám ju veľmi rada. Pod 
rozkvitnutou čerešňou by som si rada 
aj pospala. V altánku by som sa rada 
každý deň učila.  (Hanka Hupková, 3.C)

Nielen keď je Deň Zeme
separovať chceme.
Vodu nesmieme míňať. 
ale dobre využívať.

Odpadky sa pýtajú:
„Kam máme ísť, do komunálu?“
Ty, sklo, patríš do zeleného,
a ty papier do modrého, 
plasty zas do žltého,
separujem veselo.

Už poznáme všetky koše,
separovať je už ľahšie.
Chrániť našu Zem
veľmi dobre viem.  

(Stellka Puváková, 4.B)



3x o Národnej prírodnej rezarvácii - Jurský Šúr

Šúr a voda
Poznáme situácie, keď je výpadok 

elektriny. Zrazu nemôžeme robiť mi-
lión vecí. Ale predstavme si, že nepôjde 
voda z kohútika, že zrazu stratíme prí-
stup k vode. Koľko by sme vydržali? Nie 
nadarmo sa hovorí, že voda je život. Na 
Slovensku máme zatiaľ dostatok vod-
ných zdrojov, ale aj u nás sú oblasti,  
kde je jej najmä v lete nedostatok. 

Šúr je mokraď a mokraď je územie 
závislé na vode. V súvislosti so Šúrom 
sa uvádza, že je to lokalita zapísaná do 
zoznamu medzinárodne významných 
mokradí v rámci Ramsarského do-
hovoru o mokradiach. V praxi to zna-
mená, že Slovensko má povinnosť sa 
o toto  územie (a ďalších 13 mokradí) 
obzvlášť starať, aby sa zachovalo ako 
biotop, kde žijú špecifické rastliny a ži-
vočíchy.  Mokrade majú veľký význam 
pre zachovanie biodiverzity, pôsobia 
ako čistiarne vody, produkujú bioma-
su, kyslík, ukladajú uhlík, sú zdrojom 
vody a potravy pre vodné živočíchy  
a vtáky, ochraňujú pred povodňami  
a predstavujú prírodnú chladničku,  
keďže pohlcujú teplo.

Starostlivosť o mokrade a vôbec 
vodstvo na Slovensku je úloha Minis-

Šúr a Geopark Malé Karpaty
Začiatkom júna bol slávnostne 

udelený dekrét novovzniknutému,  
v poradí štvrtému slovenskému geo-
parku - Geopark Malé Karpaty, www.
geoparkmalekarpaty.sk. Geoparky 
vznikajú s cieľom poznávať zaujímavé 
geotopy, a zároveň chrániť prírodné 
a kultúrno-historické dedičstvo pre bu-
dúce generácie.

Celá diverzita živej prírody viditeľ-
ná na povrchu, na základe ktorej bola 
táto lokalita vyhlásená za národnú 
prírodnú rezerváciu, je podmienená 
geologickými fenoménmi v podloží. 
Geodiverzita je v tomto prípade tichým  
a nečakaným spoločníkom biodiverzi-
ty. Preto je zaujímavé a dôležité pre-
zentovať spojenie živého aj neživého aj 
tu, kde by to málokto čakal.

Šúr by nevznikol, keby v podloží 
neboli nepriepustné horniny. Tie sú 
treťohorného až štvrťohorného pô-
vodu, staré niekoľko milónov rokov. 
Horninová skladba, spoločne s tek-
tonickými pohybmi počas štvrťohôr, 
vytvorili plytkú priehlbinu, do ktorej si 
voda našla cestu, a tak sa začala táto 
priehlbina pomaly napĺňať, najprv  
v čase záplav, neskôr do nej začali vte-
kať pravidelné toky.

Postupnými procesmi, ktoré trvali 
(zhruba) desať tisíc rokov sa tu začal 
vytvárať mokradný ekosystém s ba-
rinato-slatinným jelšovým lesom, ní-
žinnými rašeliniskami  a suchším eko-
systémom dubovobrestových lesov. 
Viditeľná mozaika krajiny je v tomto 
prípade kópiou neviditeľnej mozaiky 
geologického podložia. Pevnejšie hor-
niny odolali tlaku času a vody a vytvo-
rili v krajine ostrovy, ktorej posledným 
reliktom ostáva práve NPR Šúr. Pohľad 
na (za)chránený a ekologicky funkčný 
Šúr je pohľadom nielen do budúcnos-
ti, ale aj do minulosti krajiny. Geopark 
Malé Karpaty tvoria aj stále živé a vyví-
jajúce sa príbehy.

Viac sa o Národnej prírodnej rezervácii Šúr dočítate na jeseň 2021 v druhom 
čísle Šúrskeho žurnálu v rámci projektu Poklad na Šúrskom jazere s podporou 
Slovenskej agentúry pre životné prostredie.  

Spracovala Marta Jendeková, AINova

foto: J. Praženka

Čím je ekosystém 
bohatší na druhy, 
tým je stabilnejší

terstva životného prostredia SR.  MŽP 
SR v súčasnosti pripravuje novú vodnú 
politiku, aby sa zabezpečilo postup-
né obnovenie poškodených vodných 
útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, 
pokles množstva podzemných vôd  
a zabezpečil sa dostatok pitnej vody  
v regiónoch. 



Na Bielom Kameni pomohli aj naši hasičiŠúr a pasienkový háj
Biotop Panónsky háj po tom, ako 

sa v ňom prestalo pásť v 50. rokoch 
minulého storočia, začal zanikať. Táto 
lokalita je charakteristická solitérny-
mi dubmi. Keďže dub je svetlomilná 
rastlina, je na ňu naviazané obrovské 
množstvo organizmov, ktoré sú závislé 
na oslnenom kmeni alebo aj na niekto-
rých formách starého alebo mŕtveho 
dreva. Všetko tu má svojich obyvateľov 
a svoje ekosystémové vzťahy. 

Podrast, ktorý do hája postupne na-
lietaval, dorastal do výšky dubov, začal 
ich zatieňovať a duby začali chradnúť. 
Keby sa to tak nechalo, behom dvoch-
troch dekád by stromy odumreli. 

V zmysle prírodných procesov je 
to prirodzený dej. Avšak tu by to bola 
nenahraditeľná škoda. Máme tu totiž 
jeden z posledných fragmentov pa-
sienkového lesa s možnosťou jeho ob-
novy, lebo nikde inde nie sú také vhod-
né podmienky pre solitérne duby ako 
v Panónskom háji. Teraz je ešte šanca 
pomerne jednoduchým zásahom od-
strániť podrast, priviesť zvieratá, a tým 
vrátiť obrovskú hodnotu do krajiny, 
ktorá tu ako tak prežíva so zvyškami 
populácie vzácnych živočíchov. BROZ, 
Bratislavské regionálne ochranárske 
združenie, začal tento proces pred pár 
rokmi a výsledky sa už ukazujú.

Na pasienku bude väčšie zastúpe-
nie bylín, iných rastlín, viac opeľovačov 
sa tam bude môcť uživiť, jednoducho 
zvýši sa tam druhová rôznorodosť. Svätojurskí hasiči vytlačili na Biely Kameň  

8000 litrov vody.

Záchrana hradu Biely Kameň, do 
ktorej sa pustilo občianske združenie 
Castrum Sancti Georgii, úspešne na-
preduje. Po prvej etape  odstránenia 
náletových drevín sme pokračovali 
v čistení hradu a zlepšovaní prístupovej 
cesty. V záujme zlepšenia bezpečnosti 
výletníkov sme opravili a doplnili terén-
ne schodíky. Počas korona-obmedzení 
veru na hrad chodili stovky ľudí denne, 
cez víkend to boli doslova davy. Z vypí-
lených stromov sme vybudovali nové 
lavičky a rozmiestnili sme ich po celom 
areáli, aby ste na Bielom Kameni mohli 
pohodlne zrelaxovať. Nedávno sa nám 
podarilo dokončiť takmer “bezbariéro-
vý” prístup vedúci na Dolné nádvorie 
z hradnej priekopy na západnej stra-
ne. Poslúži najmä rodinkám s malými 
deťmi a starším návštevníkom, ktorým 
sa už po strmých schodoch ťažko cho-
dí. Horskí cyklisti sa potešia tomu, že 
sme vyzbierali kamene z cesty vedúcej 
z Nešticha popod hrad smerom na Bie-
ly kríž.

Kamene sú doslova “náš chlieb kaž-
dodenný”, lebo je to náš budúci sta-
vebný materiál. Zbierame ich, triedime 
podľa veľkosti a  tvaru a  pracne vyná-
šame na hrad. Tony a  tony kamenia. 
Ďalším logickým krokom bude samot-
né murovanie - sanácia narušených 
hradieb. Avšak to nie je vôbec jedno-
duchá úloha. Prístup k Bielemu Kame-

ňu je obmedzený, nie je tam voda ani 
elektrina. A  bez vody maltu nezarobí-
me. Preto sme sa nesmierne potešili 
pomoci, ktorú nám prisľúbil pán pri-
mátor a ktorú nám v týchto dňoch po-
skytli svätojurskí dobrovoľní hasiči. Do 
pripravených nádrží nám z Jozefkovho 
údolia vytlačili 8000 litrov vody, po-
trebnej na zarábanie malty. Naši hasiči 
predviedli ukážku profesionálnej súhry 
a  celá akcia netrvala viac než hodinu. 
Obdivuhodné! ĎAKUJEME!

Zároveň chceme poďakovať aj 
sponzorom, ktorí prácu nášho zdru-
ženia podporili finančne alebo mate-
riálne. Dotáciu alebo materiálne dary 
na obnovu Bieleho Kameňa poskytli: 
Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský 
samosprávny kraj, Malokarpatská ko-
munitná nadácia REVIA, Mesto Svätý 
Jur, bratislavská firma SIKA, pezinský 
Mikrochem a nadácia Pontis. A samo-
zrejme ďakujeme aj stovkám drobných 
individuálnych darcov, ktorí venovali 
nejaké to euro alebo 2% svojej dane na 
záchranu nášho hradu.

Monika Winczerová, 
predseda Castrum Sancti Georgii



Čistý revír = čistá príroda

Detský stolnoteni- 
sový oddiel začal 
konečne trénovať

Poľovnícke združenie Podhradie 
a  poľovnícka spoločnosť Panónsky 
háj Svätý Jur spojili sily a  27. marca 
po skončení povinného sčítania zveri 
vo svojich revíroch uskutočnili v  okolí 
mesta Svätý Jur koordinovanú brigádu 
35 členov. Spoločne vyčistili určené lo-
kality od odpadu, ktorý v žiadnom prí-
pade nepatrí do prírody. Pod heslom 
„čistý revír = čistá príroda“ tak prispeli 
k  skvalitneniu životného prostredia 
v blízkom okolí mesta.

V  koordinácii s  mestom Svätý Jur 
tak putovalo do zberného dvora cel-
kom 10 plne naložených prívesných 
vozíkov zmiešaného odpadu, predo-
všetkým plastových a  sklených fliaš, 

Opatrenia proti šíreniu pandémie 
Covid 19 na jeseň minulého roku za-
brzdili stolnotenisový tréning svätojur-
ských detí. Deťom v polročnej „izolácii“ 
chýbal nielen pohyb za zelenými stol-
mi, ale aj sociálne kontakty. Postupné 
uvoľňovanie pandemických opatrení 
na jar r. 2021 otvorili v  mnohých ob-
ciach prístup ľudí k športoviskám, a tak 
sa hráči a hráčky stolného tenisu začali 
zaujímať, kedy začnú tréningy aj v Jure. 

Potrebu  tréningov podnietila aj 
skutočnosť, že sa blížili majstrovstvá 
Slovenska v  jednotlivých vekových ka-
tegóriách (4.- 6. júna staršie žiactvo, 
25.- 27. júna mladšie žiactvo a  7. – 9. 
júla 2021 najmladšie žiactvo) a na za-
čiatku augusta aj medzinárodný turnaj 
Satelitte v Senci, no a bez tréningu sa 
na turnaje ísť nedá. Pomocnú ruku 
detskému STO podal na začiatku mája 
primátor Svätého Jura. Dohodol pre 

množstvo železa, takmer 30 pneuma-
tík a  nechýbala ani len tak vyhodená 
sedačka z  niektorej obývačky občana, 
ktorý nemeral kroky do zberného dvo-
ra a takúto nepotrebnú vec uložil pria-
mo pri vstupe do Národnej prírodnej 
rezervácie Šúr.

Poďakovanie k  tejto úspešnej 
očisťovacej akcii patrí predovšetkým 
zúčastneným poľovníkom, ktorí po-
skytli nevyhnutnú techniku k  odvozu 
odpadu, ale aj mestu Svätý Jur, ktoré 
poskytlo igelitové vrecia na separáciu  
zozbieraného odpadu, ako aj pracovní-
kom zberného dvora vo Svätom Jure.

Ing. Kamil Pajer

deti dočasný priestor na tréningy v re-
novovanej hasičskej zbrojnici, o ktorý 
sa podelia so seniormi. 

Hoci detský STO mal v  poslednej 
sezóne 13 registrovaných a 21 neregis-
trovaných detí, o ktoré sa starajú A.Vi-
dová a M. Jedlička, v súčasnosti chodia 
trénovať na dva stoly len registrovaní 
hráči, aby sa pripravili na spomínané 
turnaje. Na Majstrovstvách SR staršie-
ho žiactva v  Bratislave reprezentovali 
STO Svätý Jur Sandra Achbergerová, 
Lujza Achbergerová a  Jonáš Jakuš. Na 
bližiace sa M SR mladších žiakov (tiež 
v  Bratislave) sa chystajú Kika Gáborí-
ková, Riško Elíz, Janko Manzela, Vilko 
Moravík a Miško Šajánek. Keďže  
M SR najmladšieho žiactva sa konajú 
už v  období prázdnin a  dovoleniek, 
detský STO Svätý Jur bude v  tejto ka-
tegórii zastúpený Emkou Šturmanki-
novou veľmi skromne. 

Držíme im palce, aby napriek málo 
natrénovaným hodinám obstáli v súťa-
žiach čo najlepšie.

     
Andreja Vidová, STO Svätý Jur                                                                                                       

Ozdobenie mája si zobrali už tradič-
ne za svoje ženy z Únie žien, tento rok 
sa k nim pridali aj dôchodcovia z Klubu 
a  Jednoty dôchodcov. Vo veselej uvoľ-
nenej atmosfére vyzdobili máj vencom 
a stužkami.

Tréning v hasičskej zbrojnici. Foto: A. Vidová

Cez naše mesto prechádzali 17. 
júna motorkári z  Harley Owners 
Group. Zastavili sa na námestí na ko-
láčik a zmrzlinu, okoloidúci zatiaľ mali 
možnosť obhliadnuť si motorky.



ŠK Svätý Jur oslavuje storočnicu

Všetko začalo návštevou  
zápasu Slavie Praha

Svoju históriu začal písať futbal vo 
Svätom Jure v roku 1921, kedy  skupina 
mladíkov  navštívila zopár futbalových 
zápasov v  neďalekej Bratislave. Jed-
ným z  takýchto stretnutí bol aj súboj 
medzi začínajúcim oddielom I. ČsŠK 
Bratislava a  študentským mužstvom 
už populárnej SK Slavia Praha, ktorej 
hráči po stretnutí darovali svoje dresy 
chlapcom z nášho mesta.

Takto sa klubovými farbami  stali 
červená a  biela, no a  miesto známej 
hviezdy, ktorá zdobila dresy Slavie, sa 
našil mestský erb s  Jurajom na koni. 
Klub si z vďaky k Pražanom, prevzal aj 
pomenovanie ŠK Slávia. 

V dvadsiatych rokoch mužstvo odo-
hralo len zoznamovacie stretnutia. 
Súperom im boli futbalisti z  blízkeho 
okolia. Keďže vo Sv. Jure žili okrem Slo-
vákov aj Nemci a  Židia, tak sa časom 
vytvorili tri družstvá, ktoré súperili  
medzi sebou. 

Futbal v našom meste si v tomto roku pripomína sté narodeniny. Pri tejto 
príležitosti sa núka pozrieť sa trošku do histórie klubu. Je celkom zaujímavá. 
Za sto rokov sa toho udeje veľmi veľa a pre krátkosť priestoru preto vyberáme 
len zopár momentov do roku 1970. Kto by chcel vedieť viac, dlhší text nájde na 
stránke klubu sksvatyjur.wbl.sk.

Na riadny chod klubu boli potrebné 
financie, ktoré sa získavali usporadúva-
ním zábav a ďalších kultúrnych podu- 
jatí. Prispievateľmi však boli aj miestni 
živnostníci. V  tomto období mužstvo 
pôsobilo v  nižších župných súťažiach. 
Napriek tomu sa často stretávali so za-
hraničnými súpermi zvučných mien, čo 
bolo na vtedajšie časy niečo nevídané 
(SK Virtus Wien, Arkadija Wien).

Svoje domáce stretnutia hrali na 
Pažiti, kde sa dnes nachádza prie-
myselná zóna. Veľkou devízou bolo, 
že klub mal aj družstvo dorastencov, 
z ktorých sa vhodne a plynule dopĺňalo 
mužstvo dospelých.

Ťažké vojnové roky
V  období takzvaného Slovenského 

štátu sa klub premenoval na ŠK HG 
Svätý Jur. Viacerí funkcionári, ktorí mali 
českú národnosť, museli Slovensko 
opustiť. Ako to už v časoch vojny býva 
zvykom, niektorí hráči slovenskej alebo 
nemeckej národnosti museli naruko-
vať. Za mužstvá mužov a dorastencov 
nesmeli nastupovať tí, ktorí mali ži-
dovský pôvod. No ani toto neodradilo  
zostávajúcich nadšencov.

Svoju športovú činnosť viacerí roz-
šírili aj o  iné druhy športov (stolný te-
nis – Rudolf Vido, lyžovanie – Michal 
Pucher). Veľkou poctou pre klub bol 
prestup Karola Jurkoviča do najpopu-
lárnejšieho slovenského klubu – ŠK 
Bratislava (dnešný ŠK Slovan).

 

Svätý Jur proti  
Manchestru United

Po ukončení II. svetovej vojny sa 
klub skonsolidoval a pokračoval aj na-
ďalej vo svojej činnosti. Vrátil sa k ná-
zvu ŠK Svätý Jur. V  roku 1947 sa vy-
bralo mužstvo dospelých na turné po 
Slovensku. Pamätným bolo stretnutie 
v Poprade. Víťazstvo v pomere 4:2 pre 
Juranov bolo nečakané a senzačné.

Dobré meno svätojurskému futba-
lu spravili prestupy niektorých hráčov 
do l. čsl. ligy. Rudolf Vido sa stal hrá-
čom Tatrana Prešov, Dušan Koník odi-
šiel do Slávie Bratislava, odkiaľ neskôr 
prestúpil do AC Nitra. V  meste pod 
Zoborom sa mu stal spoluhráčom  aj 
Michal Pucher, neskorší kráľ ligových 
strelcov.

Začiatkom 60-tych rokov sa obec 
premenovala na Jur pri Bratislave  
a v týchto rokoch mal klub pod názvom 
Sokol JRD Jur pri Bratislave v súťažiach 
dve mužstvá dospelých, jedno mužstvo 
dorastu a  žiacku jedenástku. Okrem 
súperov v  riadených majstrovských 
súťažiach sa odohrali nielen turnajové 
duely (Jirkov u  Chomutova, Oslavany 
a  iné), ale aj medzinárodné stretnutia 
s družstvami dolnozemských  Slovákov 
– krajanov z  rumunského mestečka 
Nadlak alebo s Tatrou Kysač z bývalej 
Juhoslávie.

Pamätným medzinárodným stret- 
nutím bol zápas s vtedajším akademic-
kým mužstvom slávneho Manchestru 
United, ktorý sa skončil 1:0 v prospech 
hostí z Británie. 



26. jún Deň svätojurských pivníc 21 otvorených pivníc svätojurských vinárov

27. jún Otvorenie oddychovej zóny v Kačačniciach program pre deti, vystúpenie PACI PAC

9.-11. júl
Vinári v skanzene  
- Vinárstvo Mladý Pajer&Víno Jozef Achberger

Vinohradnícky skanzen

16.-18. júl Vinári v skanzene - Martin Achberger a Pavol Oboňa Vinohradnícky skanzen

16. júl Trio Neřež v Kamennom dvore koncert, Kamenný dvor, Prostredná 17

24. júl Sen noci svätojurskej 
ochutnávka vín vo vinohradoch  
na Pezinskej strane chotára

25. júl Susedský piknik v parku I. oddychová zóna Kačačnice od 15:00

31. júl Otvorenie Požiarnej zbrojnice

prehliadka zrekonštruovaných priestorov  
Požiarnej zbrojnice a hasičskej techniky, 
kultúrny program v Scheidlinovej záhrade 
spojený s ochutnávkou svätojurských vín

6.-8. aug. Vinári v skanzene - Víno Matula Vinohradnícky skanzen

13.-14. aug. Vinári v skanzene - Víno Zeliska Vinohradnícky skanzen

22. aug. Susedský piknik v parku II. oddychová zóna Kačačnice od 15:00

28. aug. Vinári v skanzene - Hergotič a Víno Romanov Vinohradnícky skanzen

28. aug. Otvorené viechy - Víno Bažalík od 18.00 do 21.00 v Renesančnom dome

4. sept. Hubertove slávnosti pri burčiaku námestie

Svätojurské kultúrne leto

1. SväToJurSká, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

Ponúkame:

Služby:

• 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 náleto-
vých 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

Vydáva: I. Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur, IČO: 31437567
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