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Pre pozitívny ohlas z minulých ro-
kov aj tento rok poskytne mesto Svätý 
Jur mladé jablone, hrušky, slivky a če-
rešne do záhrad svojich obyvateľov. 
Mesto aj takto bojuje proti suchu a ex- 
trémnym teplotám a to nielen výsad-
bou zelene na verejných priestran-
stvách, ale aj v súkromných záhradách.

Začiatkom novembra venuje svo-
jim obyvateľom, ktorí prejavia záujem, 
50 ovocných stromčekov. O ovocné 
stromčeky môžete požiadať na mest-
skom úrade vo Svätom Jure osobne, 
mailom na  msu@svatyjur.sk  alebo pí-
somne. Stačí, ak splníte tieto podmien-
ky:

1. ste majiteľom nehnuteľnosti  
v zastavanom území mesta Svätý Jur,

2. zároveň máte v meste Svätý Jur 
trvalý pobyt,

3. neboli Vám stromčeky pridelené 
v minulých rokoch (2018, 2019, 2020).

 
Jeden žiadateľ môže požiadať ma-

ximálne o dva stromčeky. Do žiadosti 
uveďte aj telefonický kontakt, prípadne 
mailový. Uprednostnení budú občania, 
ktorým sa v predošlých rokoch strom-
ček neušiel.

Mesto Svätý Jur opäť 
rozdá 50 ovocných 
stromčekov

Kaštieľ Pálffy otvára svoje brány

Jedna z najväčších historických pa-
miatok vo Svätom Jure prešla v  uply-
nulých mesiacoch rozsiahlou rekon-
štrukciou. Súkromný majiteľ prinavrátil 
Kaštieľu Pálffy zašlú slávu z  dávnych 
čias. Ešte sa dokončujú posledné úpra-
vy, no už tento víkend (9. a 10. októbra) 
otvorí kaštieľ svoje brány. Slávnostné 
otvorenie bude sprevádzať bohatý 
program. Okrem iného sa môžete tešiť 
na Filipa Jančíka, ktorý vystúpi v sobo-
tu, v nedeľu doobeda rozveselí najmen-
ších Fíha Tralala a poobede o 18.00 sa 
predstaví Mária Čírová. 



Dobrý deň, mohli by ste prosím Vás 
čím skôr odstrániť dosť veľký výtlk na ces-
te tesne za predposlednou svetelnou kri-
žovatkou (pri základnej škole) v smere do 
Bratislavy???  Už viackrát som do neho ne-
príjemne vletela aj pri dodržaní povolenej 
rýchlosti, pretože nie je nijako označený 
a skoro ráno sú samozrejme zlé viditeľné 
podmienky!!! Alebo čakáte, kým si tam nie-
kto poškodí auto?

Dobrý deň, cestu II/502 má v sprá-
ve Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK), mesto nemôže opravami do nej 
zasahovať. Dobrou správou však je, že 
BSK už má vysúťaženého dodávate-
ľa na kompletnú rekonštrukciu úseku 
tejto cesty od skladov naprieč celým 
mestom až po Grinavu. Táto rekon-
štrukcia bude spočívať v odfrézovaní 
asfaltu v celej šírke vozovky, následné-
mu vyspraveniu a naneseniu nového 
asfaltu. Celú rekonštrukciu BSK začne 
realizovať v októbri. Realizácia bude tr-
vať minimálne mesiac. Asi aj preto už 
BSK cestu neopravuje. 

❦
Bude v  zdravotnom stredisku nový 

doktor?

Momentálne je jedna ambulancia 
v  zdravotnom stredisku zatvorená. 
Pán doktor, ktorý ju má v  prenájme 
otvoril novú v  polyfunkčnom objekte 
v  Kačačniciach a  túto v  zdravotnom 
stredisku má záujem opraviť – zre-
konštruovať. Po osobnom stretnutí mi 
prisľúbil, že ambulanciu v zdravotnom 
stredisku opäť otvorí 18. 10. 2021. 

❦
Kedy už konečne budú opravené tie 

nešťastné hodiny na veži?

Mesto má už dlhší čas objednanú 
opravu týchto hodín. Oprava bude stáť 
6 500 eur, mesto bude hradiť 5 000 eur 
a  rehoľa piaristov 1 500 eur. Aj sám 
som prekvapený, že to trvá takto dlho. 
Aktuálne je termín spustenia hodín 
stanovený na 5. 11. 2021.

❦

Bude sa rekonštruovať ulica Pezinská?

Po všetkých peripetiách, ktoré nás 
sprevádzajú od marca sme konečne 
uzavreli dohodu aj s  elektrárňami, 
UPC, Telekomom a dodávateľom stav-
by. Celý proces výstavby prerokovali 
aj poslanci na mestskom zastupiteľ-
stve dňa 28. 9. a  schválili navrhovaný 
začiatok stavby na 4. 10. 2021. Podľa 
harmonogramu, ktorý je súčasťou do-
datku ku zmluve by stavba mala byť 
ukončená na prelome marca-apríla. 
Aj touto cestou preto prosím občanov 
ulice Pezinská o trpezlivosť a ohľadupl-
nosť počas výstavby.

❦

Prečo sú lampy na osvetlenie chodní-
ka do Kačačníc nelogicky umiestnené na 
strane pri záhradkách a  nie nad chodní-
kom?

V  čase budovania chodníka sme 
riešili aj petíciu občanov, ktorí boli pro-
ti jeho výstavbe. V tom čase sme teda 
neriešili verejné osvetlenie, pretože by 
to znamenalo úplné zastavenie jeho 
výstavby. Ako plynul čas, vznikla naozaj 
potreba chodník citlivo osvetliť. Lampy 
sme museli umiestňovať tak, aby sme 
nerušili svetlom majiteľov bytov popri 
chodníku a  zároveň, aby sme nepo-
škodili korene stromov vysadených 
v tesnej blízkosti obrubníkov chodníka. 
Takto umiestené lampy citlivo osvetľu-
jú chodník a nerušia okolie.

Vy sa pýtate, primátor odpovedá

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.

Osobnosti z nášho 
mesta – Michal 
Dočolomanský

Jeden z  najzná-
mejších slovenských 
hercov Michal Dočolo-
manský prežil vo Svä-
tom Jure značnú časť 
svojho života. Tu sa za-
čala formovať aj jeho herecká kariéra, 
keďže sa v našom meste už v detstve 
venoval ochotníckemu divadlu. Neskôr 
vyštudoval herectvo na VŠMU a odvte-
dy bol členom činohry SND. 

Dielo kombinovanou technikou na 
papier vytvorila žiačka 2.A Jasmína Ju-
dinová.

VETERÁN TATRA CLUB ŠENKVICE

VETERÁNOM VINÁRSKYM 
KRAJOM
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Slávnostné otvorenie 
požiarnej zbrojnice

Nová oddychová 
zóna v Kačačniciach

Mesto po uvoľnení opatrení súvi-
siacich s COVID-19 slávnostne otvorilo 
novozrekonštruovaný objekt požiarnej 
zbrojnice. Súčasťou novej zbrojnice sú 
aj tri spoločenské miestnosti, jeden 
mestský byt, zázemie pre Jakubskú 
cestu a tiež zázemie pre dobrovoľných 
hasičov. Slávnostné otvorenie spestril 
aj kultúrny program. Pri otvorení vy-
stúpila Svätojurská dychovka a v Sche-
idlinovej záhrade si návštevníci mohli 
vypočuť tri ďalšie kapely. Zároveň naše 
mesto navštívili aj starostovia z  part-
nerských miest Jaroslav Verner z Bělej 
pod Bezdězem a   Martin Plechatý  
z Miroslavy.

Ešte pred začiatkom letných prázd-
nin 27. júna mesto otvorilo novovybu-
dovanú oddychovú zónu v  Kačačni-
ciach. Slúžiť bude pre všetky vekové 
kategórie. Otvorenie si užili najmä tí 
menší, keďže práve pre nich bol pripra-
vený program, v rámci ktorého vystú-
pila aj dvojica PACI PAC. 



Zber kuchynského odpadu vo Svätom Jure 
už aj v rodinných domoch

Zber kuchynského kompostu. Má ešte kompostovanie zmysel?
Pokúsim sa vás presvedčiť.  Pokračujte s kompostovaním, prosím.

Vývoz: Farba nádoby: Termín:

kuchynský odpad hnedá každý utorok poobede

použité oleje a tuky oranžová každý 5-ty utorok : 5.10., 9.11., 14.12.

Mesto Svätý Jur začalo od augusta 
so zberom kuchynských BIO odpadov 
z domácností v bytových domoch. Túto 
povinnosť sú mestá a  obce povinné 
zaviesť v súvislosti so zmenou zákona 
o  odpadoch, ale aj napriek tomu po-
važujeme tento krok za správny a po-
trebný.

Do hnedých nádob sa zbiera odpad 
z  kuchyne, ale aj všetky balené či ne-

Vyzbieraný kuchynský odpad sa 
vďaka najnovším technológiám doká-
že oddeliť na dve zložky: obaly a bio-
logicky rozložiteľný odpad, ktorý sa 
ďalej spracováva v bioplynovej stanici. 
V nej sa kuchynský odpad zhodnocuje 
a vzniká plyn, teplo, elektrina a zvyško-
vý substrát využívaný ako ekologická 
prímes do hnojív. Oddelená zložka ob-
sahujúca obaly je energeticky zhodno-
covaná.

V  auguste bolo vo Svätom Jure roz-
miestnených 45 ks hnedých zberných 

nádob na kuchynský odpad a 31 ks 
oranžových zberných nádob na po-
užité oleje a  tuky do kontajnerových 
stojísk pri bytových domoch alebo 
v  podbrániach bytových domov. Do 
domácností sa rozdávali 10 l vedierka 
a 50 ks plastových vreciek, ktoré umož-
nia pohodlný zber a  transport vyzbie-
raných odpadov. Celkové množstvo 
vyzbieraných kuchynských odpadov 
v  auguste bolo neuveriteľných 10,5 
tony.

Nakoľko sa zber kuchynského od-

padu v bytových domoch úspešne za-
hájil a veľa obyvateľov z rodinných do-
mov prejavilo záujem sa do zberu tiež 
zapojiť, mesto zabezpečí umiestnenie 
zberných nádob aj do ostatných stojísk 
pri rodinných domoch od druhej polo-
vice októbra.

Obyvatelia bytových aj rodinných 
domov si vedierka spolu s plastovými 
vreckami môžu vyzdvihnúť na Mest-
skom úrade počas stránkových dní, 
prípadne po dohode na č. tel. 02/4920 
2306 alebo 0917 717 583.

Harmonogram vývozu kuchynského odpadu:

balené potraviny po záruke (jogurty, 
kosti, mliečne výrobky, prevarené po-
traviny, ktoré môžu byť aj s obalom). 

Do oranžových nádob, ktoré tiež 
pribudli do kontajnerových stojísk 
môžu obyvatelia odovzdať použité ole-
je a  tuky umiestnené do uzavretých 
plastových fliaš.

Obciam pribudla povinnosť zberu 
kuchynského odpadu. Znamená to, že 
okrem surového kuchynského odpa-
du, ktorý sme doteraz dávali do kom-
postu,  ide do hnedého kontajnera na 
kuchynský odpad aj všetok živočíšny 
odpad a taktiež pomyje.

Je skvelé, že tieto zložky sa už ne-
musia hádzať do komunálneho odpa-
du, ktorý končí nevyužitý na skládke, 
ale... Takto v zberných nádobách na 
kuchynský odpad končí aj veľká časť 
bioodpadu, ktorý nie je potrebné ni-
kam voziť, čistiť po ňom nádoby, spa-
ľovať, pretože ho vieme krásne spra-
covať na kompost. Ale s komfortom 
zbierania do jednej nádoby sa akosi 
stráca dôvod, pre ktorý by sme mali  
v kompostovaní pokračovať.

Takže prečo máme aj naďalej 
kompostovať?  

• Prirodzený cyklus života. Čo zo zeme 
zoberieš, vrátiš späť. Takto to príroda 
robila celé milióny rokov, takto si za-
bezpečovala v prírode rovnováhu živín 
v pôde. Ľudom úzko spätým s príro-
dou, vinohradmi, pôdou toto asi ale 
nie je potrebné vysvetľovať.

• Žiadna chémia na trávniku, kde sa 
mi preháňajú deti, zelenina vyrastá na 
prírodnom kompostovom „hnojive“, 
balkónovky dostanú z pridaného kom-
postu svoju dávku živín.

• Rozšírené zreničky môjho mladšie-
ho (10), keď sme po prvýkrát vyberali 
kompost: „Mami, toto je naozaj z toho, 
čo sme vyhadzovali?“ Nič nemá takú 

cenu ako učenie sa vlastnou skúsenos-
ťou...

• Skvelý pocit. Znižujem odpad! Je to 
skutočne jediná časť odpadu, ktorý 
vyprodukujem a mám plnú kontro-
lu nad tým, ako sa spracuje, a kam 
po spracovaní ide. Ostatný bioodpad  
v súčasnosti odchádza do biospaľovne 
vzdialenej cca 150 km od Svätého Jura. 
Opäť benzín, plyny, živiny, ktoré by sa 
mohli vrátiť späť do zeme v našom bez-
prostrednom okolí sú odvážané preč  
a premieňajú sa na energiu.

Je oveľa jednoduchšie zbierať vše-
tok bio rozložiteľný odpad do jedného 
vedierka. Tak urobme správnu vec, 
pohodlie vymeňme za trochu námahy 
a aspoň čiastočne vráťme zemi to, čo 
sme si zobrali.

Klaudia Viola



Centrum voľného času v požiarnej zbrojnici

Isto ste už zachytili projekt Centra 
voľného času (CVČ) v  požiarnej zbroj-
nici, ktorý prináša naše OZ Miesto pre 
život. Po dlhom čakaní na priestory 
sa nakoniec podarilo a začiatkom júla 
sme si prenajali od mesta priestor 
v  novej požiarnej zbrojnici. Neoficiál-
ne CVČ začalo fungovať od júla našimi 
letnými tábormi, kde sme aj v  tomto 
roku ponúkli v deviatich táboroch po-
čas celých dvoch mesiacov 230 de-
ťom zo Svätého Jura a blízkeho okolia, 
bezpečné a  zmysluplné trávenie ich 
prázdninových dní. Deti si mohli užiť 
dva pobytové tábory a sedem denných 
rôzneho zamerania. V auguste sme už 
tradične nezabudli na našich škôlkarov 
a „prvostupniarov“. Už v týchto dňoch 
pracujeme na táborovej sezóne 2022, 
ktorá sa ponesie plne pod hlavičkou 
nášho CVČ.  

Po úspešnom lete sme 2. septem-
bra odštartovali otváraciu kampaň 
pre naše CVČ, čím sme oficiálne zahá-
jili jeho činnosť. Juranom sme ponúkli 
aktivity pre deti aj dospelých, čo bol aj 
zámer nášho centra – pomôcť vyplniť 
voľný čas širokej verejnosti. Po mesia-
ci náborov a  otvorených hodín sme 
spustili aktivity ako folklórna prípravka 
v  spolupráci s  DFS Lipovianka, kurzy 
nemčiny pre deti a dospelých, kurzy an-
gličtiny pre deti s Jarkou a konverzačné 

hodiny pre dospelých s Marikou, mo-
delársky krúžok v  dvoch kategóriách 
MINI a Junior, ktorý sa teší veľkému zá-
ujmu, „Posilko s Jarkou“. Dopoludňajší 
čas vypĺňa utorkový Montessori klubík 
pre detičky do 3 rokov a piatkové strá-
ženie detí. Od októbra bude štartovať 
tanečná škola La Portella. Na všetkých 
aktivitách je obmedzená kapacita, ale 
stále je možné sa prihlásiť. Naplnenosť 
jednotlivých kurzov si overíte na našej 
stránke alebo priamo u lektorov. 

Ďalšími aktivitami v CVČ sú víken-
dové „prespávačky“, kedy raz do me-
siaca pripravíme program  pre deti 
s  prespaním a  „Klub poškolák“ kde 
denne postrážime po škole deti, ktoré 
nenavštevujú ŠKD. Aktivity CVČ v  naj-
bližšom období plánujeme rozšíriť 
o  rôzne tematické víkendové work-
shopy, narodeninové oslavy pre deti 
a  nové kurzy ako programovanie pre 
žiakov ZŠ, alebo prírodovedný krúžok 
pre všetky zvedavé deti. Pre dospelých 

pripravujeme kurz španielčiny, na kto-
rý budeme v  krátkej dobe zbierať zá-
ujem. 

Veľmi nás teší spolupráca s ASD Vi-
sion centrom, kde v našom CVČ bude-
me pomáhať deťom s  Aspergerovým 
syndrómom a autizmom a  inými zne-
výhodneniami počas terapeutických 
sedení. 

Svoj záujem o pripravované aktivi-
ty môžete prejaviť v  anketách na na-
šej web stránke www.cvcsvatyjur.sk, 
alebo mailom na miestoprezivot@
gmail.com. Tiež nám môžete zanechať 
správu s typom na aktivitu, ktorá by za-
ujala vás alebo vašich známych a my sa 
pokúsime dopytovanú aktivitu zaradiť 
do rozvrhu.

Veríme, že pandemické opatrenia, 
ktoré budú nastavované COVID au-
tomatom nám aj keď možno v obme-
dzenom režime, ale predsa umožnia 
fungovať a naše CVČ a  jeho aktivity si 
obľúbite. Ak by ste radi pomohli nášmu 
CVČ napredovať  a  rozvíjať sa, poteší-
me sa či už sponzoringu, materiálnej 
alebo aj morálnej podpore a  šíreniu 
nášho mena medzi vašimi známymi.

Všetko potrebné o nás a našich 
 aktivitách nájdete na:
www.ozmiestoprezivot.sk
www.cvcsvatyjur.sk
www.facebook.com/miestoprezivot
miestoprezivot@gmail.com



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.

Dve správy zo Šúru

Prvý septembrový víkend 2021 bol 
venovaný hľadaniu pokladu na Šúr-
skom jazere. Dopoludnia sme pomá-
hali čistiť nové pastviny v Panónskom 
háji od porastu náletových drevín. 
Dozvedeli sme sa, že vďaka takémuto 
presvetleniu, za pomoci stáda kráv, čo 
sa tu po novom pasú, je tu viac hmy-
zu a vracia sa sem aj hmyz, aký tu už 
dlho nebolo vidno.  Hustých lesov je 
na Slovensku dosť, ale pasienkové 
riedkolesy miznú a s nimi mizne aj špe-
cifická fauna a  flóra, preto je dôležité 
ich zachovať alebo obnoviť, kde sa dá. 

V lete roku 1987 a 1988 sa v Šúre konali tábory ZO 13 (Základná organizácia 13 
Spolku ochrancov prírody a krajiny) a Stromu života. Mladí ľudia bývali v priesto-
roch Biologickej stanice PrF UK, cez deň pracovali a popoludní a večer mali tábo-
rový program. Cez deň kopali kanál – menili Blahutov odvodňovací a časom za-
nesený kanál na zavodňovací, aby priviedli vodu do vysychajúceho Šúru. Cez deň 
horúčava, komáre, krompáče, lopaty, 2 metrová trstina, bahno, jeden deň pocit 
z kusa dobre vykonanej práce, druhý deň na tom istom mieste zosunutá hlina, pot, 
mokro... Popoludní a večer zážitkové hry a programy, spoznávanie seba a druhých. 

Výsledok: Počas 4 letných turnusov a  pár ďalších víkendov sa podarilo „Bla-
huťák“ nájsť, vykopať a sfunkčniť. Veľa účastníkov siahlo na dno svojich síl, ale našlo 
seba a silné priateľstvá. „Myslím si, že keby sme v  tom čase nepriviedli vodu do 
Šúru, proste by vyschol...“, vraví Hana Zemanová (Volková), ktorá tábory spoluor-
ganizovala a viedla.

Mladé rozlety 35/87. Ročník 1. 3 Kčs, Ivana Miklodová, Foto Andrej Bán 
1 300 metrov v bahne
„Rekonštrukcia vodohospodárskeho systému v  Jurskom Šúre – nový tábor 

Stromu života. Mohli by sme povedať – lesa života. Tu sa totiž zachraňuje jeden 
celý les. Ak si niekto myslí, že sa ho taká „banalita“ netýka, sme povinní vyviesť ho 
z omylu. Stromy rastú pre ľudí a ľudia, okrem iného, aj pre stromy. A najmä – ľudia 
pre ľudí!

Ako by sme inak nazvali článok o sebe? Pýtame sa táborníkov Stromu života, 
ktorí sa rozhodli dať vodu Jurskému Šúru.

...Nohami na pevnom bahne. Dva týždne s  Repelentom, Hlavou proti múru, 
Z kaluže do blata, Lopatová show...Názov je len formalita. Podstatné je, že sme tu...

Bratislava je odtiaľto na dohľad. Keby niekto natiahol uši, počul by hukot áut 
vyrážajúcich za lákavým dobrodružstvom dovoleniek. Každý si chce užiť trošku 
prírody, ukradnúť si z nej kúsok pre seba. Možno sa práve šinú okolo Jurského 
Šúru a nevedia, že tento les trpí a potrebuje pomoc.

Pod slovom šúr chápeme slatinné rašeliniská porastené jelšovým lesom s bo-
hatými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Vyskytuje sa v slovenskej časti 
Podunajskej nížiny. Najvýznamnejší je práve Šúr v Jure pri Bratislave – pozostatok 
najväčšej slatinnej jelšiny v  Strednej Európe. Štátnou prírodnou rezerváciou sa 
stal v roku 1952, teda ešte pred vydaním zákona o ochrane prírody. Rezervácia 
pozostáva z pásma mokrých lúk a z Panónskeho hája, ktorý predstavuje sucho-
milnú dúbravu, jednu z posledných na Slovensku.“

Na základe spomienok Hany Zemanovej, Stana Jendeka a archívu ZO13 
spracovala Marta Jendeková, Academia Istropolitana Nova

Možno má Šúr  
nejakú tajomnú moc, 

ktorá spája ľudí  
a vyvoláva v nich  

aktivitu...



Jubilanti nášho mesta

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

Pani Mária Baroková oslávila 91 rokov.

Pani Elena Noskovičová  
oslávila 93 rokov. 

Pani Milada Jurčíková 
oslávila 94 rokov.

Pani Augusta Chrenková  
oslávila 90 rokov. 

Pani Helena Piknová oslávila 91 rokov.

Pán Eduard Vašik oslávil 90 rokov. 

Pán Ján Slezák oslávil 93 rokov. 

Popoludní deti objavovali a stvárňo-
vali šúrsku lesnú húštinu na tvorivých 
dielňach.  Používali na to prírodné fa-
rebné odtiene a materiály. Neskôr sme 
sledovali rozprávanie a prezentáciu 
o známych aj menej známych hmyzích 
obyvateľoch Šúru, zápalisto diskuto-
vali a súťažili o ceny. Vedeli ste, že na 
jednom starom dube, ktorý má dosť 
miesta, svetla a tepla, žije až 400 dru-
hov hmyzu a bezstavovcov? 

A či sme ten poklad našli? Tri sladké 
poklady si rozobrali deti a ten najdôle-
žitejší leží stále v Šúre a snáď to tak aj 
dlho ostane. Rôznorodosť a  pestrosť 
živočíchov a rastlín vďaka rôznym pro-
strediam, ktoré Šúr poskytuje – slatin-
ný jelšový les, rybník, slanisko, pastvi-
nový háj so solitérnymi dubmi a najmä 
prechody medzi týmito spoločenstva-
mi, to je ten poklad.

Ďakujeme brigádnikom a všet-
kým, čo nám pomohli zorganizovať 
tento deň a  podporili ho. Takto sme 
aj my prispeli do série ochranárskych 
a  záchranárskych aktivít, ktoré sa 
v  Šúri diali v  minulosti a pokračujú aj 
dnes, vďaka podpore Mesta Svätý Jur,  
1. Svätojurskej a.s. a spolupráci s BROZ. 

Viac sa o novom živote v Šúre do-
čítate v druhom čísle Šúrskeho žurná-
lu vďaka projektu Poklad na Šúrskom 
jazere s podporou Slovenskej agentúry 
pre životné prostredie.

Foto: Stano Jendek



Konečne na Bielom Kameni murujeme! 

Náš svätojurský gotický hrad Biely 
Kameň, dlho zabudnutý a chátrajúci, 
sa vďaka hŕstke dobrovoľníkov poma-
ličky začína zotavovať. V lete sa nám 
podarila veľká vec, zastabilizovali sme 
najviac ohrozenú a najnebezpečnejšiu 
Západnú obrannú vežu, z ktorej pada-
júce kamene ohrozovali návštevníkov. 
Podľa znalcov sa v takom krátkom čase 
od založenia občianskeho združenia 
málokde na Slovensku podaril podob-
ný úspech. 

Dobrovoľníci sú chrbtovou kosťou pri 
záchrane hradu

Za 10 mesiacov od vzniku občian-
skeho združenia Castrum Sancti Geor-
gii (z lat.: Svätojurský hrad) sa usku-
točnilo 54 dobrovoľníckych brigád. 
Zúčastnilo sa na nich 517 dobrovoľní-
kov z Bratislavy, Pezinka, Svätého Jura, 
Senca, Limbachu, Ivanky, Galanty, Ma-
rianky, Hlohovca a dokonca zo zahrani-
čia – z Francúzska a Talianska. Celkovo 
sme odpracovali 3400 brigádnických 
hodín. Len škoda, že Juranov chodí naj-
menej...

Najväčším problémom na Bielom 
Kameni je logistika – presuny mate- 
riálu a vybavenia. Na hrade sa pracuje 
v  takmer stredovekých podmienkach, 
nedá sa k nemu dostať autom, čo je 
pre komerčných dopravcov a dodáva-
teľov neprijateľné. Taktiež je veľmi ťaž-
ký presun hmôt priamo na hrade. Za 
cenu veľkej námahy sa pod dohľadom 
pamiatkarov podarilo ručne vykopať 
chodník vedúci zo strmej skalnatej 
priekopy na nádvorie, po ktorom sa dá 
vyjsť s nákladom aspoň na fúriku.

Sanačné práce na Západnej veži
Záchranné práce na Západnej veži 

sa začali až v júni, pretože sme museli 
najskôr vybaviť potrebné povolenia. Aj 
vďaka finančnej injekcii mesta Svätý Jur 
a individuálnej dotácii župana sa po-
darilo opraviť najkritickejšie poruchy 
muriva na južnom múre veže. Zacelili 
sme nebezpečnú kavernu, vyklino-
vali a preinjektovali trhliny, rozobrali  
a spätne premurovakli zvetralú korunu 
veže. Na tieto práce sme museli najať 
murárskych majstrov zďaleka, ide  
o špecialistov na obnovu kamennej 
torzálnej architektúry. Pomocné práce 
vykonávajú členovia OZ, dobrovoľníci  
a traja pracovníci zapojení v rámci 
celoslovenského projektu zapojenia 

Budeme vám veľmi vďační,  
ak prispejete symbolickou čiastkou  
na účet občianskeho združenia 
Castrum Sancti Georgii:  
SK29 8330 0000 0028 0189 0743  
alebo prostredníctvom darcovskej 
stránky: 

https://castrum-sancti-georgii.
darujme.sk/zachranme-biely-kamen

nezamestnaných do záchrany kultúr-
neho dedičstva, ktorí sú platení z pro-
striedkov MK SR. 

Prečo to robíme
Cieľom zakonzervovania Západnej 

veže, ako aj opravy ďalších objektov 
hradu v kritickom stave, je dať Bielemu 
Kameňu novú šancu na prežitie. Aby 
ďalšie generácie mali možnosť spozná-
vať naše kultúrne dedičstvo a taktiež 
tráviť voľný čas v príjemnom a bezpeč-
nom prostredí. Veríme, že kamenná 
stavba, ktorá vydržala od 14. storočia 
až do dnešných dní, bude môcť po od-
borne vykonanej konzervácii slúžiť ve-
rejnosti minimálne ďalších 200 rokov. 
Rodí a rozvíja sa spolupráca s organi-
záciami, inštitúciami a firmami, ktorým 
záchrana hradu nie je ľahostajná. 

Problémom je nedostatok peňazí
Podobne ako pri podobných projek-

toch je najväčšou výzvou pre občianske 
združenie Castrum Sancti Georgii zhá-
ňanie finančných prostriedkov. Dob-
rovoľníci sa snažia okrem svojich rúk  
a času poskytnúť pre účely opravy hra-
du aj svoje finančné prostriedky. Žiaľ, to 
zďaleka nestačí pokryť všetky náklady. 
Len rozpočet na konzerváciu samotnej 
Západnej veže je podľa odborníkov 68 
000 eur (pri výraznom zdražení cien 
materiálov a práce sa táto suma určite 
vyšplhá vyššie, pozn. autora). Preto je 
nutné opravy vykonávať po etapách,  
v závislosti od získaných finančných 
prostriedkov v jednotlivých rokoch. 

Monika Winczerová,  
predseda Castrum Sancti Georgii



Hubertove slávnosti pri burčiaku

Prázdniny na Rokforte

Poľovnícke združenia Svätého Jura, 
mesto Svätý Jur v spolupráci s Obvod-
nou poľovníckou komorou Pezinok 
uskutočnili v  sobotu 4. 9. plánované 
a  dlho očakávané poľovnícke poduja-
tie, ktoré sa teší obrovskému záujmu 
hlavne nepoľovníckej verejnosti zo ši-
rokého okolia okresu Pezinok. Prítom-
ných privítal predseda OPK Pezinok  
a primátor mesta Svätý Jur.  Poctu 
prednesu slávnostného príhovoru 
dostala členka krúžku mladých pria-
teľov poľovníctva zo Svätého Jura Jú-
lia Bachratá, ktorá zanechala všetkým 
milovníkom prírody a  všetkým poľov-
níkom krásne posolstvo vo forme od-
kazu. Na jej slová nadviazal miestny 
rímsko-katolícky farár Pavol Póša, kto-
rý vykonal tradičné požehnanie poľov-
níkom, ale aj vinohradníkom, nakoľko 
Hubertove slávnosti sa pripravovali 
spoločne s vinohradníkmi a  ich kvalit-
ným tohtoročným burčiakom. 

Slávnostná časť podujatia patrila 
vyznamenaným členom SPZ z  okresu 
Pezinok. Bronzové medaile za rozvoj 
poľovníctva na Slovensku si prevzali 
Katarína Macháčková a Štefan Nosko-
vič. Strieborné medaile boli odovzdané 
Matejovi Somorovskému, Jánovi Gro-
fovi, Ľubomírovi Jelemenskému, Sta-
nislavovi Havranovi a Jánovi Hackerovi. 
Zlaté medaile SPZ si prevzali Ján Chvíla 
a Jozef Haršány. Najvyššie ocenenie 

SPZ „zlatý kamzík“ dostali Ľudovít Ar-
vay a Rudolf Duban.

Mimo ocenených udelil prezident 
SPZ pamätné medaile prezidenta SPZ 
jubilantom, ktorí sa dožili krásnych 80, 
resp. 70 rokov. Pamätné medaile si 
osobne prevzali Emília Bíliková, Ľudo-
vít Kanka, Jozef Hollý a Ľudovít Šebo. 

Po ukončení slávnostného oceňo-
vania členov SPZ nasledovala už tradič-
ná, hlavne nepoľovníckou verejnosťou 
očakávaná, verejná „dražba“ ulovenej 
zveriny z Hubertovského výradu. 

Obrovský záujem návštevníkov 
podujatia mimo hlavného programu 
mala krásne pripravená poľovnícka 
výstava dokumentujúca desaťročné 
úsilie poľovníckeho hospodárenia vo 
svätojurských revíroch, ako aj video-
produkcia s  poľovníckou tematikou 
a scenériami z poľovného revíru Javor-
ník. Nechýbala ani lesná pedagogika 
pre deti a už tradičný stánok u „Múdrej 
sovy“ s neoddeliteľnou časťou ukážok 
živých dravcov z našej prírody.

autor príspevku: Kamil Pajer

Už ani neviem spočítať, koľké leto 
sme si s  našimi mozaikovskými tí-
nedžerkami a  tínedžermi zbalili kufre 
a  vybrali sa na letný pobytový tábor. 
Tento rok sme využili Rokfortský ex-
pres, ktorý odchádzal v  pondelok, 5. 
júla zo železničnej stanice Bratisla-
va-Vinohrady. A tak sme sa dostali do 
krásneho prostredia obce Lúčky, ktorá 
sa nachádza len na skok od Kremnice. 
Ubytovali sme sa a  začali pripravovať 
areál, ako aj našu chatu na všetky zá-
žitky, ktoré nás čakali. 

Program sme odštartovali pred-
stavením rokfortských profesorov 
a  pravidiel, ktoré náš tábor udržiavali 
v bezpečnom a priateľskom duchu. Na-
sledovala slávnostná ceremónia a trie-
diaci klobúk rozdelil tínedžerky a  tí-
nedžerov do tímov, štyroch známych 
fakúlt: Chrabromil, Slizolin, Bifľomor 
a Bystrohlav. 

Počas celého týždňa tímy získavali 
body prostredníctvom rôznych hier, 
súťaží a  aktivít ako hľadanie kameňa 
mudrcov, presádzanie mandragory 
alebo objavovanie tajomnej komnaty. 
V rámci tábora sa uskutočnil aj slávny 
Trojčarodejnícky turnaj. Jeho najzálud-
nejšou disciplínou bolo vybavenie po-
trebnej administratívy pre prihlásenie 
sa do turnaja. Jednotlivé tímy následne 
vytvorili vlastných drakov, ktorí pre-
chádzali skúškami zeme, vody, vzdu-
chu a  ohňa. K  správnym prázdninám 
patrí aj výlet a  spoznávanie okolitých 
krás. Preto sme sa vybrali na výlet do 
Kremnice, a  tam sme si užili jej ma-
lebné námestie s  dobrou zmrzlinou 
v ruke. 

Hlavným cieľom nášho každoroč-
ného tábora je prinášať evanjelium 
a  priblížiť tínedžerom a  tínedžerkám 
Boha a Jeho význam pre dnešný život. 

Venovali sme sa témam uzdravenia 
v  priateľskej, rodinnej, ale aj zdravot-
nej rovine. Rozprávali sme o  tom ako 
sa učiť odpúšťať, ale vedieť sa aj ospra-
vedlniť, ako budovať zdravé priateľstvá 
a  ako sa starať o  svoje fyzické, ale aj 
duševné a duchovné zdravie. 

Prázdniny na Rokforte vyvrcholili 
v piatok, kedy sme udelili diplomy a vy-
hodnotili celotáborovú hru o  rokfort-
ský pohár. Tento rok slávny pohár zís-
kal zelený tím, tiež známy ako Slizolin. 
Nikomu to ale nevadilo, lebo si to na-
ozaj zaslúžili a aj na tejto fakulte sme 
mali skvelých priateľov. 

Vlak nás opäť doviezol do známych 
končín Bratislavy. Tu sme sa rozlúčili 
a rozpŕchli sa chytať ďalšie letné zážit-
ky. No už teraz sa tešíme, keď sa opäť 
zídeme budúce leto s  kuframi v  ruke 
a  spoločne sa vyberieme za novým 
dobrodružstvom. 

Nikola Synak, MOZAIKA – Svätý Jur



Z osláv futbalovej storočnice

V tomto roku oslavuje ŠK Svätý Jur 
sto rokov od svojho vzniku. Keďže sto-
ročnica si bezpochyby zaslúži poriadne 
oslavy, 20. a 21. augusta bolo na šta-
dióne poriadne veselo. A najmä futba-
lovo. Okrem sprievodného programu 
a zábavy sa odohralo viacero zápasov 
od najmenších kategórií až po „zápas 
o všetko“ medzi starými pánmi a derby 
A  mužstva proti Slovenskému Grobu. 
Krásnou súčasťou podujatia bolo odo-
vzdávanie pamätných ocenení býva-
lým hráčom a  funkcionárom. Priamo 
v  areáli štadióna nalievali svoje vínka 
svätojurskí vinári. Ostáva nám len za-
želať klubu všetko dobré do ďalších sto 
rokov, aby aj generácie po nás mohli 
spomínať na krásne momenty a úspe-
chy svätojurského futbalu. Mesto ocenilo bývalých hráčov a funkcionárov klubu pamätnými plaketami.

Z kabín sa vychádzalo 
v slávnostnom štýle.

Počas dvoch dní osláv sa odohrali aj zápasy 
mladších vekových kategórií. 

Nemohol chýbať ani duel „starých pánov“. Foto: Maroš Bednár



Týždeň prázdnin v stolnotenisovom tábore

Horáreň Biely kríž

Ubytovanie s kapacitou 19 lôžok 
v štyroch samostatných izbách a apart- 
mánovom domčeku. Súčasťou každej 
izby je sprcha, toaleta, TV, v celom 
objekte je bezplatné WiFi pripojenie 
 aj na internet.  Penzión* sa nachádza 
v lokalite zvanej Biely kríž, na turistic-
ky známom a exponovanom mieste  
v Malých Karpatoch nad bratislavskou 
mestskou časťou Rača. V blízkom okolí 
sa môžete venovať turistike a cyklistike. 
V okolí sa nachádzajú známe rekreač-
né zóny Červený kríž, Kačín, Kamzík, 
televízna veža, 500 metrov od Penzió-
nu* Horáreň Biely kríž sa nachádza 
najvyšší výškový bod v okolí Bratislavy 
Veľký Javorník s nadmorskou výškou 
594 m n. m., odkiaľ je nádherný výhľad 
na Malé Karpaty a Podunajskú nížinu.

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

Kontakty :
Tel.: 02 / 449 70 565 0911 283 240     Mobil.: 0911 334 088
svatojurska@svatyjur.sk                       www.1svatojurska.sk

Účastníci ST tábora. Vpredu zľava: E. Šturman-
kinová, R. Elíz, V. Moravík. Horný rad zľava:  
S. Achbergerová, J. Jakuš, Š. Jakuš.

Sedem jurských detí strávilo začiat-
kom júla týždeň v stolnotenisovom tá-
bore v Hodoníne (ČR).

Dobré referencie o tréningoch 
a voľnočasových aktivitách v turnusoch 
z minulých rokov, ktoré cez prázdniny 
pre všetky vekové kategórie organizuje 
pani Natalia Horák-Lapošina v Hodo-
níne, rozhodli o  tom, že trénerka detí 
p. Vidová najprv zistila záujem v STO 
a potom sa informovala, či sa  v  lete, 
vzhľadom na epidémiu koronavírusu, 
budú vôbec konať jednotlivé turnusy. 
Po prekonaní všetkých prekážok v po-
dobe testovania, elektronickej registrá-
cie pri prechode hraníc, čestných pre-
hlásení a  pod. Sandra Achbergerová, 
Lujza Achbergerová, Riško Elíz, Jonáš 
Jakuš, Šimi Jakuš, Vilko Moravík a Emka 
Šturmankinová cestovali ráno 12. júla 
do Hodonína. 

V  Hodoníne ich čakali dve prekva-
penia: Tornádo, ktoré prešlo prihra-
ničnou oblasťou len 2 týždne pred prí-
chodom detí do tábora, poškodilo žiaľ 
aj strechu stolnotenisovej haly a okná 
neďaleko stojaceho internátu, kde mali 
bývať, a tak všetci účastníci dostali ná-
hradné ubytovanie v  penzióne Relax 
a na tréningy k dispozícii veľkú stolno-
tenisovú halu v neďalekej obci Dubňa-
ny, kam ich vozil objednaný autobus.

32 účastníkov stolnotenisového 
tábora rozdelili do dvoch skupín - na 
pokročilých a mierne pokročilých. Kaž-
dú skupinu viedli dvaja skúsení tréneri, 
ktorí sa venovali hráčom aj individuál- 
ne. Deti aj dospelí absolvovali každý 
deň dvojfázový tréning, kedy nacvičo-
vali kombinácie, topspiny a  podanie. 
Po druhej fáze tréningu a po sprche 
padol dobre oddych na posteli pri 
televíznych programoch. Niektorým 
jurským deťom však tréningy nestačili 
a využívali ráno a večer aj veľkú a veľmi 
dobre vybavenú posilňovňu patriacu 
k penziónu. 

Z  voľnočasových aktivít sa deti te-
šili najviac na kúpalisko, kde vyskúšali 
všetky atrakcie ako tobogány, kĺzačky, 
skoky do vody z trojmetrovej veže, ma-
sáže silným prúdom vody, bublinkové 
masáže a vírivku. 

A s čím boli deti v tábore spokojné 
či menej spokojné? Jednoznačne sa im 
najviac páčili tréningy, ubytovanie a kú-
palisko. Neboli veľmi nadšené obedmi 
a večerami, lebo mäso a všetky prílohy 
„plávali“ vo veľkom množstve omáčky. 
Ale pozitíva stolnotenisového tábora 
asi prevážili, lebo všetky deti vyslovili 
želanie, že by sa tam chceli vrátiť aj na 
budúci rok.

Andreja Vidová  
za detský oddiel STO Svätý Jur

Sandra Achbergerová a Jonáš Jakuš na tréningu.  
Vľavo za Jonášom Riško Elíz a Šimi Jakuš.



Infocentrum - AINova | Požiarna zbrojnica
Prostredná 64

Čokokafé | Renesančný dom
Horné predmestie 12

13.00 – 17.00 Jablkový rínek 
predaj domácich koláčikov a dobrôt z jabĺk

 predaj jabĺk, ochutnávka mladého vína
15.00 Svätojurská dychovka

káva, horúca čokoláda, koláče, víno
jablká v župane

14.00 – 17.30 Cifrované jablko 
(detské dielničky)

®

VŠETKO O JABLKÁCH A DOBROTÁCH Z NICH

 s mospráý a vsk nyv  la kis rat jarB
emia Iad strAc or, pJu ol itý taä nv aS  Not os ve a M

žien Svätýa  Jni urÚ

9. október 2021
od 13.00
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