
Pred 12 rokmi sme našli vo Svätom 
Jure pred Veľkou nocou a znovu pred 
Vianocami vyhodené knihy v perfekt-
nom stave v kontajneri za dolným kos-
tolom. V zime pri rybníku pod traťou 
skončili zase knihy na čiernej sklád-
ke. Impulzom založenia občianskeho 
združenia Domov použitých kníh bolo 
nájdenie možností pre druhý život ne-
potrebných kníh a ich posúvanie ďal-
ším čitateľom. Dobrovoľníci ešte pred 
érou príchodu knižných búdok na Slo-
vensko sprístupnili veľké knižné miesta 
s použitými, ale aj úplne novými kniha-
mi rôznych žánrov širokej verejnosti.

Knihy z neziskového Domova pou-
žitých kníh nachádzajú druhý domov 
na hrade, v poliklinike, na fakultách, 
festivaloch, v školách, kaviarňach, oži-
vujú firemné oddychové priestory. Z 
prístupných knižných regálov alebo 
kníh prinesených na podujatia si či-
tatelia môžu odniesť knihy pre deti, 
romány, odborné, cudzojazyčné, ku-
chárske knihy. Môžu si ich zobrať a ne-
musia ich vrátiť. Takmer 500 000 kníh 
dostalo šancu, aby boli znovu čítané  
a ľuďom, ktorí ich objavili v našich kniž-
ných regálikoch, urobili radosť. 

Konkrétne vo Svätom Jure sme ini-
ciovali knižničku s knihami o tradícii 
vinohradníctva, vinárstve a svätojur-
skom chotári vo Vinocentre. Osem ro-
kov udržiavame a dopĺňame knihami 
regálik v podbrání Vinohradníckeho 
domu na ul. Dr. Kautza 11. Sprístupňo-
vanie kníh pre občanov a návštevníkov 
Svätého Jura na tomto knižnom mies-
te je posledné tri roky podporené aj 
mestom. Priniesli sme čitateľom knihy 
aj na svätojurské hody v mobilnej kniž-
nici a mali výborný workshop so žiak-
mi na základnej škole o znovupoužití 
kníh a recyklácii papierového odpadu. 
Medzi tisíckami darovaných kníh sme 
objavili pôvodné vydanie knihy o živo-
te židovských spoluobčanov vo Svätom 

Jure. Tomuto exempláru sa potešila 
pani autorka Viola Kováčová. 

Pripravujeme veľké knižné miesto 
pre komunitné stretávanie sa nielen 
pri knihách a čaká nás postupná a ná-
kladná rekonštrukcia priestorov, aby 
knihy boli na suchom a prístupnom 
mieste pre všetkých, ktorí majú radi 
ich vôňu. Ak budete hľadať miesto pre 
svoje čisté a čitateľné knihy, môžete ich 
vložiť do spomínaného knižného regá-
lu, prípadne si nájsť knihu pre seba. 
Viac informácií o svätojurskom kniž-
nom občianskom združení nájdete na 
www.domovpouzitychknih.sk 

dpk, Ľ. Szabóová Vysocká

Na začiatku mar-
ca sa konala členská 
schôdza Svätojurské-
ho vinohradníckeho 
spolku, kde sa volil 
nový predseda. Stal 
sa ním Lukáš Achberger. Miloš Gran-
čič, ktorý túto funkciu zastával dlhých 
12 rokov, už nekandidoval. Novému 
predsedovi želáme všetko dobré, naj-
mä veľa entuziazmu do vedenia spolku 
a  rozvoju vinohradníctva a  vinárstva 

v  našom meste. 
Milošovi Granči-
čovi ďakujeme za 
všetku prácu, kto-
rú z pozície pred-
sedu pre spolok 
odviedol. 

M.Z.

Svätojurské hody  
sa pripravujú

Po avizovaní zrušenia pandemic-
kých opatrení zo strany vlády sa mesto 
rozhodlo usporiadať hody v  termíne 
od 22. do 24. apríla. Mestský úrad 
na seba zobral neľahkú úlohu – prvé 
prípravné stretnutia k hodovým sláv-
nostiam zväčša bývajú už v decembri. 
Tento rok sa tak všetko musí stihnúť 
v  oveľa kratšom čase. „Aj keď máme 
veľmi málo času, verím, že hody stih-
neme pripraviť a po dvoch rokoch sa 
všetci dobre zabavíme,“ uviedol primá-
tor mesta Šimon Gabura. 

Domov použitých kníh  
má „marec – mesiac knihy“ po celý rok

Svätojurský vino- 
hradnícky spolok má 
nového predsedu
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Mierová a Partizánska sú jednosmerné

Práce na Pezinskej pokračujú

Mobilný defibrilátor

Krajinskú  
opravuje župa 

Mesto Svätý Jur dokončilo rekonštrukcie ulíc Mierová a Dukelská. Poslednou 
etapou bolo určenie novej organizácie dopravy a to tak, že ulice Mierová a Parti-
zánska sú už jednosmerné. Ulica Mierová je určená v smere k základnej škole a uli-
ca Partizánska smerom od základnej školy. Zároveň sa týmto systémom vytvorila aj 
možnosť parkovania v časti jedného chodníka, vytvoril sa pruh pre cyklistov. Druhý 
chodník bude využívaný iba pre chodcov.

Posledným problémom celého projektu rekonštrukcie ulíc ostalo verejné osvet-
lenie. Keďže zhotoviteľ stavby nezaplatil faktúry za vykonanú prácu, subdodávateľ 
stavby pristúpil k zdemontovaniu svietidiel verejného osvetlenia. „Mesto túto ne-
príjemnú situáciu rieši, veríme, že čoskoro budú lampy opäť namontované,“ uvie-
dol primátor mesta Šimon Gabura.

Mesto aktuálne realizuje jednu  
z najväčších investícií za posledné roky 
a to kompletnú rekonštrukciu ulice Pe-
zinská. Celý harmonogram prác je už 
niekoľkokrát menený. Hlavným dôvo-
dom časového posunu aj úprav je fakt, 
že pridružený investor Západosloven-
ská distribučná nedokáže zabezpečiť 
pracovníkov a teda nedokáže dodržia-
vať časový plán prekládky vzdušných 
vedení. Od toho sa následne odvíja 
celá stavba.  Aktuálne sú práce sko-
ordinované tak, že do hodov (21. 4.) 
by mala byť ulica Pezinská v úseku po  
Dr. Kautza dokončená. Veríme, že sa 

tento termín podarí aj dodržať. Po ho-
doch (od 25. 4.) sa začne pracovať na 
úseku od ulice Dr. Kautza po most pri 
Scheidlinovej záhrade. Úplne posled-
nou etapou bude most a krátky úsek 
po Prostrednú.   

Zápis do  
materských škôl

Zápis detí do materských škôl sa 
uskutoční 5. mája 2022. Viac informá-
cií o priebehu zápisu a čo k nemu po-
trebujete, nájdete na stránke mesta  
www.svatyjur.sk.

Mesto Svätý Jur zakúpilo mobilný defibri-
látor, ktorý môže v prípade potreby ktokoľvek 
použiť. Umiestnený je na budove zdravotného 
strediska. Upozorňujeme, že je umiestnený  
v skrinke, ktorá začne po otvorení z bezpeč-
nostných dôvodov pípať. Po vybratí defibrilá-
tora a zatvorení skrinky sa alarm vypne. 

Na jar pokračuje rekonštrukcia 
Krajinskej cesty (cesty II/502). Po 
oprave na úseku od Grinavy po Svä-
tý Jur, ktorú stihla župa zrealizovať 
na jeseň,  sa začala aj oprava cesty 
priamo v meste. Keďže je to veľmi 
frekventovaná cesta, obmedzenia 
spojené s rekonštrukciou sú tiež veľ-
mi veľké. Celá rekonštrukcia by mala 
byť ukončená do 30. apríla. Túto 
opravu realizuje Bratislavský samo-
správny kraj.  



Musíme vyhadzovať toľko jedla? 

Ako sa nám darí separovať

Neraz sme písali o tom, aké dôležité je separovať odpad, aj z dôvodu dopadu na cenu za odvoz a likvidáciu komunál-
neho odpadu. A ako sa nám v separácii darí? Najlepšie nám to ukážu grafy vývoja za ostatné roky. Zaujímavé je napríklad 
množstvo kuchynského odpadu, ktorý je z veľkej časti tvorený vyhodenými potravinami. 

Množstvá (v tonách) vyzbieraných separátov v rokoch 2018 -2021 vo Svätom Jure.

Svätý Jur - celkové množstvo zmesového komunálneho 
Množstvá zmesového komunálneho odpadu

ž
žMnožstvá kuchynského odpadu vyzbierané z bytoviek a rodinných domov

Spomínam si, už je to niekoľko rokov dozadu, na zážitok z Kanárskych ostrovov. Sedeli sme s manželkou pri stole v jedálni 
hotela. Prišli dve mladé slečny, naložili si plné taniere a sadli si k stolu. Kým sme my dojedli, zdvihli sa zo stoličiek a takmer 
rovnako plné taniere, ako si naložili, odnášali preč. Zamyslel som sa, prečo si museli toľko naložiť, keď z toho nič nechceli jesť. 
No úplný šok prišiel vzápätí, keď znovu zamierili k švédskym stolom a znovu si nakladali na čisté taniere...

Iste, tento príbeh, aj keď je pravdivý, je extrém. Ale spomeniem si naňho vždy, keď je debata o plytvaní potravinami. Kdesi 
som čítal, že na Slovensku sa v priemere vyhodí jedna z troch nakúpených tašiek potravín. V našom meste sa mesačne vyvezie 
približne 13 ton kuchynského odpadu. Najmä (ale nielen) teraz, keď idú ceny potravín hore, je to na zamyslenie...



Svätojurská pomoc ukrajinským utečencom

Ruská invázia u nášho východného suseda spustila obrovskú utečeneckú 
krízu, ktorá sa dotkla celého Slovenska. Aj v našom meste sa do pomoci Ukra-
jincom zapojili viaceré organizácie, či bežní ľudia. 

Chcem pomôcť
Zbierka potrieb sa koná každý uto-

rok a štvrtok (16:00 – 18:00) a sobotu 
(10:00 – 12:00) v priestoroch budovy za 
poštou (vchod z pravej strany z dvora). 
Okrem základných potrieb, ktoré náj-
dete v zozname na plagáte, je neustále 
aktualizovaný zoznam extra potrieb 
(teda špeciálnych požiadaviek, ktoré 
vznikajú na základe vyplnených formu-
lárov spomenutých vyššie). Zoznam 
špeciálnych potrieb nájdete na stránke 
bit.ly/zbierka-svjur, alebo naskenova-
ním tohto QR kódu :

Dlhodobá pomoc
Bezprostredne po vypuknutí vojny 

bolo na Slovákoch vidieť, že im osud 
utekajúcich Ukrajincov nie je ľaho-
stajný. Väčšina pomáhala, ako sa len 
dalo. Často sa však stáva, že vplyvom 
každodenných problémov, s  ktorými 
musí každý z nás zápasiť, vážnosť situ-
ácie zovšednie. Snažme sa pomáhať, 
ako sa dá aj v  najbližších týždňoch, 
keď je naša pomoc veľmi potrebná.  
Kúpiť o  čosi málo základných potra-
vín či drogérie navyše si väčšina z nás 
môže dovoliť...

 Vo svojich zariadeniach ubyto-
váva utečencov evanjelická cirkev, 
horský hotel Eva, no tiež mnoho ro-
dín, ktoré mali kapacity a  ochotu po-
môcť. K dnešnému dňu (článok písaný  
31. marca, pozn. red.) eviduje mestský 
úrad 78 Ukrajincov vo Svätom Jure. 
Materiálnu pomoc ponúka OZ Kvap-
ka v  mori, ktorému mesto Svätý Jur 
dalo k  dispozícii priestory v  budove 
pošty. Informačnú podporu poskytuje  
AI NOVA v  Infocentre. Ak máte aké-
koľvek otázky, najmä ak ponúkate 
ubytovanie Ukrajincom a  potrebujete 
niečo konkrétne vyriešiť, informovať sa 
o  pracovných možnostiach pre Ukra-
jincov, o  kurzoch slovenského jazyka, 
aktivitách pre deti a podobne, môžete 
sa obrátiť práve na Infocentrum.

Potrebujem pomoc, chcem 
pomôcť – ako to funguje

Ako sme už uviedli vyššie, materiál- 
nu pomoc v  Jure zastrešuje OZ Kvap-
ka v mori. Cieľom je, pomôcť rodinám, 
ktoré poskytujú ubytovanie, zabez-
pečiť základné materiálne veci, ako 
napr. trvanlivé potraviny, hygienické 
potreby, zdravotnícky materiál, papló-
ny, vankúše, deky…  Aby bola pomoc 
čo najviac adresná, prispôsobená ak-
tuálnym potrebám utečencov, je sys-
tém rozdelený na dve časti – pre tých, 
čo chcú pomôcť materiálnymi darmi 
a tých, čo pomoc potrebujú.  

Potrebujem pomoc
Na zaevidovanie požiadavky o kon-

krétnu pomoc slúži internetový formu-
lár, v ktorom uvediete potrebné infor-
mácie a čo konkrétne potrebujete. Na 
základe dopytu sa následne materiál-
na pomoc pripravuje. Formulár nájde-
te na adrese bit.ly/formular-svjur, ale-
bo naskenovaním tohto QR kódu: 

OZ Kvapka v mori v spolupráci s RK 
Farnosť Svätý Jur, ECAV, Cirkev Brat-
ská a mestom Svätý Jur organizuje dl-
hodobú materiálnu pomoc vojnovým 
utečencom z Ukrajiny ubytovaným vo
Svätom Jure a jeho okolí.

Zoznam akútne
potrebnej pomoci:

bit.ly/zbierka-svjur

Formulár pre
zadávanie potrieb:

bit.ly/formular-svjur

ZOZNAM
POTRIEB

minerálne vody
sirupy 
čaje 
káva 
mlieko  
polievky  
cestoviny  
cukor  
soľ  
paštéty 

horčica  
kečup  
sladkosti  
detské výživy  
pudingy  
kakao  
múka  
detská krupica  
ryža  
strúhanka,...

TRVANLIVÉ POTRAVINY:

lekárnička
obväzy
volnopredajné 
lieky
› proti bolesti

› proti horúčke
› na kašel
teplomery
tlakomery,...

ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL:

plachty
postelné prádlo
vankúše
paplóny
spacáky

deky
matrace
detské  
postielky,...

OSTATNÉ:    

zubné kefky
zubné pasty
toaletný papier
zvlhčené utierky
kuchyn. utierky
detské plienky
hygienické vložky
odličovadlá

tyčinky do uší
deodoranty
šampóny
sprchové gély
mydlá
krémy 
prášok  
na pranie,...

HYGIENICKÉ POTREBY:



Prijatie ukrajinských rodín tu a teraz 
bez podmienok 

Evanjelický areál v centre Svätého 
Jura s ubytovacím a školiacim stredis-
kom Agapé, kostolom, cirkevnou ma-
terskou školou a členmi a priateľmi Cir-
kevného zboru ECAV na Slovensku, je 
od začiatku marca aj centrom pomoci 
ukrajinským rodinám utekajúcim pred 
hrôzami vojny. Prípravy na ich prijatie 
sme začali hneď po invázii, a tak vý-
prava dobrovoľníkov s pánom farárom 
Michalom Koreňom na hranicu Vyšné 
Nemecké mohla priviesť prvé rodiny 
utečencov do bezpečia do Agapé alebo 
do rodín vo Svätom Jure. Mnohé rodi-
ny sa u nás pár dní zotavili z trauma-
tizujúcich okamihov úteku, ktoré pre-
vrátili ich životy naruby a pokračovali  
v ceste do iných krajín. Najmä z druhej 
dobrovoľníckej výpravy na sloven-
sko-ukrajinskú hranicu sme prijali ro-
diny, ktoré už ostávajú v Agapé ako do-
časnom útočisku. Ide o 10 dospelých  
a 9 detí, z Charkova, Kyjeva, ale aj našim 
ušiam dobre znejúceho mesta Vinnica. 
Týmto rodinám, matkám s deťmi a tiež 
zdravotne postihnutým ukrajinským 
ľuďom okrem základných potrieb, 
celodennej stravy, pomáhame aj so 
špeciálnymi potrebami. Doprevádza-
me ich na úrady, poskytujeme pora-
denstvo a sprevádzanie, začleňujeme 
ich do miestnej komunity, prepájame  
s ochotnými domácimi v každej situácii 
ich zmeneného života. Zosúlaďovanie 
všetkých potrieb, požiadaviek, komu-
nikácie, zdieľanie radostných i preko-
návanie náročných situácií je v rukách 
koordinátorky pomoci a správkyne 

strediska Agapé Ľubice Szabóovej Vy-
sockej. Spolu prežívame s našimi ukra-
jinskými priateľmi a obyvateľmi Sväté-
ho Jura a okolia pestrú škálu nových 
situácií: od obáv o pitnej vode, prele-
toch lietadiel, bezpečnosti, hľadania 
brigád, detských boľačiek, tlmočenia, 
cez vyše 10 hodinové čakanie na cu-
dzineckej polícii, zaradenie detí do škôl  
a športu, bezpečné vybavenie kuchyne, 
výmeny skolabovaného bojlera, až po 
dohody o pravidlách na ubytovaní, du-
chovné spoločenstvo, prechádzky, hry 
v detskom kútiku, čítanie, triedenie od-
padu a rozhovory. Dobrovoľnícky tím 
ochotne poskytuje rady, konkrétnu po-
moc aj ľuďom ubytovaným v súkromí  
a hľadajúcim informácie v meste Svä-
tý Jur. Veľké ďakujem patrí každému, 
kto sa ochotne činom, alebo aj posto-
jom pridal nezištne a bez vypočítavosti  
k pomoci utečencom v našom meste. 
Hoci žijú teraz v jednom z najlepšie 
hospodáriacich miest Slovenska, túžia 
sa vrátiť domov na Ukrajinu. Nechcú 
byť na príťaž, veľmi ďakujú za vľúdnosť. 
Povzbudzujeme vás, milí Jurania, vydr-
žať v entuziazme a v efektívnej pomo-
ci, dobročinnosti aj v ďalšom období, 
ktorého koniec nevieme odhadnúť. 
Možnosť finančnej podpory aktivít  
a potrieb ukrajinských rodín je na účet 
Agapé SK74 0900 0000 0001 8007 
1120, VS: 2022, správa pre prijímateľa: 
Dar pre potreby Ukrajincov. 

Za Agapé a Evanjelickú cirkev vo 
Svätom Jure 

Ľubica Szabóova Vysocká

Našim cieľom je dlhodobo a systema-
ticky zbierať potrebný materiál a tak 
urgentne pomáhať.

Na to, aby sme mohli účinne praco-
vať, budú potrební i ochotní dobro-
voľníci.

Potrebné veci je možné priniesť v kaž-
dý utorok a štvrtok od 16.00 hod.
do 18.00 hod. a v sobotu od 10.00 hod. 
do 12.00 hod. do budovy pošty - vstup
z bočnej strany cez dvor.

Viac informácií, nahlásenie dobrovoľ-
níkov, či možnosť dať o sebe vedieť 
od tých, ktorí majú ubytovaných ľudí
z Ukrajiny a potrebujú pomoc:

ozkvapkavmori@gmail.com

Touto kresbou pirvítali ukrajinských ute-
čencov deti z evanjelickej cirkvi.



Spomienka na svätojurského rodáka 
„HARI“ ZVI ANTMANA (*1922 – †2022)

Tešili sme sa, že sa s  pánom Ant- 
manom na jeseň uvidíme. Jeho vnuk 
Eyal nám pred pár mesiacmi avizoval, 
že starý otec chce ešte raz vidieť Svätý 
Jur a  napriek vysokému veku plánuje 
prekonať takú ďalekú cestu. Osud to 
však zariadil inak, minulý týždeň, 27. 
marca 2022 v  Izraeli, sa pán Antman 
v krásnom veku 100 rokov rozlúčil so 
svetom.

Pán Hari Zvi Antman, rodák zo 
Svätého Jura, sa narodil v  roku 1922 
do rodiny halíčskeho izraelitu Salamo-
na Antmana a  Sali Antmanovej, ktorá 
mala v Jure na rínku obchod s ovocím. 
V  roku 1928, keď mal päť rokov, mu 
mama zomrela na španielsku chrípku 
a pre rodinu sa začali ťažké časy. Malý 
Hari sa pretĺkal životom s  pomocou 
svätojurských rodín a  neskôr svojich 
súrodencov, ktorí žili v Bratislave. Milú 
prezývku „Hari“ dostal podľa dobo-
vého filmového hrdinu – odvážneho 
a  šarmantného herca menom Harry 
Piel, ktorý bol v  detstve jeho vzorom. 
Vo Svätom Jure ho všetci poznali pod 
týmto menom.

Harimu sa pred nacizmom podarilo 
utiecť na poslednú chvíľu. Ako 17-roč-
ný (18. mája 1940) spolu s ďalšími 413 
židovskými spoluobčanmi nasadol na 
poslednú loď – riečny parník Pentcho, 
ktorý vyplával z Bratislavy na cestu do 
Palestíny. Strastiplné putovanie napo-
kon trvalo dlhé 4 roky, počas ktorých 
prežil cestu na parníku, jeho stroskota-
nie v Egejskom mori a nútené vylode-
nie na neobývanom ostrovčeku Camila 

Jeho vrúcny vzťah ku Svätému Juru 
pretrval celý život. V roku 1995 inicio-
val návrh na osadenie pamätnej tabu-
le svätojurským židovským občanom. 
Vďaka jeho vytrvalosti a  veľkorysosti 
sa mu v spolupráci s mestom Svätý Jur 
podarilo v auguste 2000 slávnostne od-
haliť tabuľu s nápisom „Židom Svätého 
Jura, ktorí tu žili a zomreli a tým, ktorí 
zahynuli v holokauste“. Na slávnosti sa 
okrem pána Antmana zúčastnili aj ďalší 
dvaja preživší: Izidor Guttmann, Dr. Im-
rich Sárkány a tiež pani Eta Wetzlerová, 
vdova po Alfrédovi Wetzlerovi. Steno-
vá tabuľa, venovaná obetiam rasové-
ho prenasledovania, bola posledným 
veľkým dielom ďalšieho významného 
obyvateľa Svätého Jura, akademické-
ho maliara Karola Drexlera, ktorý celý 
projekt bezodplatne vytvoril. Odvtedy 

Nisi v Grécku, internáciu na ostrove Ro-
dos, pokus o útek do Turecka, väzenie 
a  vojenský súdny proces na Rodose, 
nútený pobyt v  zajateckom vojnovom 
tábore spolu s  anglickými a  austrál-
skymi vojakmi a  internáciu v  talian-
skom Ferramonti, kde ich v roku 1943 
zastihlo oslobodenie tohto územia 
spojeneckou armádou. Do Palestíny 
sa dostal až 2. júna 1944.  Bol jedným  
z iba štyroch preživších z celej  židov-
skej komunity, ktorá žila vo Svätom 
Jure pred 2. svetovou vojnou. Hari Ant-
man prežil zvyšok života v  Izraeli, kde 
dlhé roky pracoval v armáde a neskôr 
na manažérskych pozíciách. 

Parník Pentcho, na ktorom Hari Antman ušiel pred nacizmom (1940). 
Zdroj: Archív SNM - Židovského múzea v Bratislave

1. trieda nemeckej školy vo Svätom Jure v roku 1929 
- Hari Antman je štvrtý zlava v hornom rade.



chodieval pán Antman na návštevy 
Svätého Jura opakovane – obvykle aj 
so svojou rodinou – vždy v čase okolo 
9. septembra – na Pamätný deň holo-
kaustu a rasového násilia. V decembri 
1998 mu bol udelený titul Čestný ob-
čan mesta Svätý Jur.

V roku 2019 navštívil Svätý Jur so 
svojim vnukom Eyalom. Strávili sme 
s  ním niekoľko dní diskusiami o  zá-
chrane bývalej  svätojurskej synagógy. 
Budeme ho mať v pamäti ako nám ako 
96-ročný s radosťou spieval slovenské 
ľudové pesničky sediac pod jabloňami 
v záhrade rodiny Hergottovej. Začal 
svojou obľúbenou – Slovenské mamič-
ky, pekných synov máte. Jeho vnuk vte-
dy vravel: „Zvi tu úplne omladol!“. Bola 
to jeho posledná návšteva vo Svätom 
Jure. Vtedy nám v AINove nechal svoj 
zatiaľ ešte nepublikovaný životopis, 
ktorý sa končí týmito slovami:

„Keď som bol malý chlapec a  žil 
som vo Svätom Jure, bolo zvykom, že 
po smrti váženého alebo bohatého 
človeka, počas jeho poslednej cesty na 
cintorín, vyzváňali zvony. 

Snívalo sa mi, že som zomrel, zvony 
vyzváňali a  ľudia sa pýtali na radnici, 
komu tie zvony zvonia. 

Richtár im odpovedal: „To je za Ha-
riho Antmana.“

„Ale veď Antman bol Žid,“ namietali 
pýtajúci sa.

„Áno,“ odpovedal richtár, „ale takis-
to bol čestným občanom mesta Svätý 
Jur.“

Bolo nám potešením stretnúť sa 
s  týmto výnimočným človekom. Česť 
jeho pamiatke!

Túto spomienku na pána Antmana 
sme napísali aj v mene mesta Svätý Jur 
a primátora mesta Šimona Gaburu. 

Lucia Gembešová, Alžbeta Marková, 
Academia Istropolitana Nova, o. z. 

a Anna Hergottová, obyvateľka Sv. Jura

Príbeh Hariho Antmana a mnohých ďalších svätojurských rodín z medzivojno-
vého obdobia je pútavo popísaný v najnovšej knihe spisovateľky Violy Almássyovej 
s názvom Čas barchesu a iné príbehy, ktorú vydalo mesto Svätý Jur v spolupráci 
s AINovou koncom roka 2021. Cestu parníka Pentcho, ktorým sa pán Antman za-
chránil pred deportáciou, popísal vo svojej knihe Pentcho – príbeh parníka Jaroslav 
Rihák (vydavateľstvo Marenčin PT, rok 2015). Spomienky na detstvo vo Svätom Jure 
si pán Antman vzal so sebou na jeho poslednú cestu, avšak niektoré nám tu nechal 
v zatiaľ nepublikovanom rukopise. Sen pána Antmana zachrániť chátrajúcu syna-
gógu sa snáď nakoniec splní – budovu nedávno odkúpil Bratislavský samosprávny 
kraj a plánuje jej obnovu. 

Chránime si prírodu - čin hodný nasledovania

•

Počas zimných mesiacov sa chrá-
nená prírodná rezervácia Šúr rozšírila 
o nechceného obyvateľa, bezdomov-
ca asi z Poľska. Ten si v 4. ochrannom 
pásme PR Šúr zriadil svoje stanovisko 
– obydlie, ktoré sa po veľmi krátkom 
čase premenilo na skládku odpadov. 
Nasledovala márna snaha ochraná-
rov riešiť tento problém, neuspela ani 
mestská polícia a tak problém vyrieši-
li poľovníci, ktorým záleží na ochrane 
Šúra, životného prostredia, ale aj sa-
motnej čistoty poľovného revíru. Po 
niekoľkých dohovoroch bezdomovec 
opustil danú lokalitu. Žiaľ, neporiadok 
a rozsiahla skládka odpadu zostala. 

A tu nasledoval počin svätojurských 
poľovníkov, ktorí nechcú byť menovaní 
a vytvorenú skládku odpadu zlikvido-
vali pri dodržaní prísnych hygienických 
likvidačných opatrení. Nie je to jediný 
skutok smerovaný k zachovaniu čistoty 
prírody v širokom okolí nášho mesteč-
ka. Už dnes miestni poľovníci plánujú 

realizovať jarné ozdravné akcie zame-
rané na čistotu prírody a nášho život-
ného prostredia, do ktorých každoroč-
ne zapájajú stále viac a viac miestnych 
poľovníkov, detí, krúžkov priateľov prí-
rody a svojich známych.

Toto je čin hodný nasledovania. Ve-
rím, že nie je posledný pre zachovanie 
čistoty prírody a životného prostredia.

Ing. Pajer Kamil



Veľkonočné zamyslenie

v srdci pochoval nádej, nevzdávaj sa: 
Boh je väčší. Tma a smrť nemajú po-
sledné slovo. S Bohom nič nie je stra-
tené! Je živý, tu a teraz. Kráča s tebou 
každý deň, v situácii, ktorú prežívaš,  
v skúške, ktorou prechádzaš, v snoch, 
ktoré v sebe nosíš.

Nemôžem nespomenúť, že medzi 
poslednými slovami pápeža Františka 
v minuloročnú Veľkú noc boli proroc-
ké slová o škandále našich dnešných 
dní: „Umlčme výkriky smrti, dosť bolo vo-
jen! Nech sa zastaví výroba a obchod so 
zbraňami, pretože potrebujeme chlieb  
a nie pušky. Nech sa zastavia umelé po-
traty, ktoré zabíjajú nevinný život. Nech 
sa otvoria srdcia tých, čo majú, aby napl-
nili prázdne ruky toho, kto je obratý o to  
nevyhnutné.“

Mám právo... Na čo všetko si v ži-
vote robíme právo?! Na všetko možné. 
No na Veľkú noc sa nám ponúka jedno 
základné právo, ktoré nám nebude ni-
kdy vzaté: právo na nádej. Nádej, ktorá 
pochádza od Boha. Takáto nádej nie 
je iba lacný optimizmus, že snáď raz 
všetko dobre dopadne, nie je to nejaká 
zbožná fráza povedaná s chvíľkovým 
úsmevom. Nie. Je to nebeský dar, kto-
rý sa nedá kúpiť. Nezaobstaráme si ho 
sami.

No s plynutím dní a vzrastaním 
strachov, aj tá najsmelšia nádej môže 
vyprchať. Ježišova nádej je iná. Vkla-
dá do srdca istotu, že Boh vie všetko 
obrátiť na dobré, pretože dokonca aj  
z hrobu dáva vychádzať životu.

Hrob je miesto, odkiaľ sa viac ne-
vychádza. Ježiš z neho však vyšiel pre 
nás, vstal z mŕtvych pre nás, aby prinie-
sol život tam, kde je smrť. Evanjelium 
dosvedčuje, že tento Ježiš, ukrižovaný 
preto, že povedal, že je Kristom, Božím 
Synom, vstal tretieho dňa z mŕtvych. 
Nádej má tvár a meno: Ježiš. Boh je 
verný. Nenechal nás osamote, navští-
vil nás: prišiel do každej našej situácie, 
do bolesti, úzkosti, do smrti. Aj keď si 

Bohoslužby v našom meste  
počas veľkonočných sviatkov

Farský kostol 
(horný)

Piaristický kostol 
(dolný)

Evanjelický kostol

Zelený štvrtok 18.00 17.30 18.00

Veľký piatok 15.00 17.00 9.30

Biela sobota 19.30 19.00 5.00 – Veľkonočná raná 
Bohoslužba v kaplnke na 
cintoríne, 9.30 – slávnost-
né služby Božie v chráme

Veľkonočná nedeľa 9.00 a 10.30 7.30 a 10.00

Svätá spoveď pred veľkonočnými 
sviatkami s prítomnosťou viacerých 
kňazov je v sobotu 9. apríla od 9.00 do 
11.30 súčasne vo farskom i piaristic-
kom kostole.

Na Zelený štvrtok bude v Kaplnke 
Nanebovzatia Panny Márie od 21.00 
do 22.00 moderovaná adorácia a po-
tom do 24.00 tichá adorácia. Na Veľký 
piatok bude pri kaplnke o 10.00 Krížo-
vá cesta. Viac info na svatyjur.fara.sk

Vy všetci, ktorí otvárate srdcia, aby 
naplnili prázdne ruky, už viete, čo je to 
požehnanie!

V tomto pôstnom čase bude pre 
nás dobré, ak po námahách každé-
ho dňa nezhasneme svetlo v izbe bez 
toho, aby sme sa postavili do Božieho 
svetla so všetkým, čo prežívame. Chvíľ-
ku sa pomodliť pred spaním. Dajme 
Pánovi príležitosť, aby nás prekvapil  
a prebudil nám srdce. Môžeme to uro-
biť napríklad tak, že otvoríme Bibliu - 
Evanjelium a necháme sa vtiahnuť do 
úžasu Božím slovom, pretože Sväté 
Písmo prináša svetlo a rozpaľuje srdce. 
Alebo sa môžeme pozerať na Ukrižova-
ného a žasnúť pred bláznivo milujúcou 
Božou láskou, ktorá sa nikdy neunaví 
a má moc premeniť naše dni, dať im 
nový zmysel, iné svetlo. Také, ktoré 
sme nečakali. Svetlo do tmy. Všimli ste 
si niekedy? Svetlo, ktoré svieti na svieci, 
nemá tieň!

Požehnanú Veľkú noc preniknutú 
Božím pokojom!

Pavol Póša
katolícky farár



Jubilanti 
nášho mesta

Život v umeleckej škole opäť naplno ožíva

Úspech žiakov ZUŠ

Primátor mesta bol aj v uplynulých 
mesiacoch blahoželať našim spoluob-
čanom, ktorí sa dožili krásnych život-
ných jubileí. Pripájame sa ku gratulan-
tom a želáme veľa zdravia a šťastia do 
ďalších rokov života!

Pani Mária Follrichová oslávila  
93 rokov.

Pani Mária Gavorníková oslávila  
96 rokov.

Po zimných prázdninách Základ-
ná umelecká škola opäť pokračovala 
v prezenčnom vyučovaní a rozvíjala tak 
svoju umeleckú činnosť naplno. Žia-
ci sa mohli znovu predviesť na živých 
koncertoch, ktoré škola organizovala 
v súlade s nariadenými opatreniami.

Mesiac apríl bude plný aktivít 
a  predstavení, na ktoré sa pedagógo-
via so svojimi žiakmi už teraz svedomi-
to pripravujú. Pre všetkých predškolá-
kov z  materských škôl sú pripravené 
výtvarné dielne s témou modelovanie. 
Tieto aktivity sú naplánované na 1. 4., 
6. 4., 8. 4., 13. 4. a 27. 4. 2022.

Po dvoch rokoch sa mesto opäť pri-
pravuje na tradičné Svätojurské hody. 
Pri takej dôležitej udalosti Základná 
umelecká škola nemôže chýbať. V pia-
tok 22. apríla o 15:00 vás pozývame do 
Renesančného domu na otvorenie vý-
stavy prác žiakov z výtvarného odboru. 
Výstava bude sprístupnená až do 15. 
mája. O  16:00 sa predvedú žiaci dra-
matického odboru svojim divadelným 
predstavením v  obradnej sále MÚ. 
V  rovnakých priestoroch sa o  17:30 
uskutoční tradičný Hodový koncert, na 
ktorom si budete môcť vypočuť žiakov 
z  hudobného odboru. V  nedeľu 24. 
apríla o  12:00 dostali priestor aj žiaci 
z  tanečného odboru priamo na tribú-
ne. 

Aj po hodoch naša umelecká čin-
nosť naďalej pokračuje, naplánované 
máme ďalšie Interné koncerty, Koncert 
ku dňu matiek, Absolventský koncert. 
Koncom mája budú prebiehať Talento-
vé skúšky, kde sú vítané všetky nadané 
deti.

Všetkých rodičov, priateľov, milov-
níkov umenia  pozývame na naše pred-
stavenia a tešíme sa, že sa umelecký ži-
vot opäť vracia do našich životov a robí 
radosť nám všetkým.

kolektív ZUŠ

Žiaci zo Základnej umeleckej školy vo Svätom Jure pod vedením pedagóga Jer-
guša Judina získali za svoj hraný film «ŠIKANA» druhé miesto v celoslovenskej ume-
leckej súťaži. V komisii sedeli také osobnosti ako F. Guldan, R. Sikora, A. Ravasz a i.

Túto veľmi aktuálnu tému sme si zvolili ešte minulý rok a ani v najhorších snoch 
by nás so žiakmi nenapadlo, že sa situácia medzi deťmi môže až tak vyhrotiť, ako 
sme to mohli vnímať z médií. Gratulujeme žiakom audiovizuálneho odboru a verí-
me, že aj vďaka umeniu môžu byť deti lepšími ľuďmi. Ďakujem rodičom za podporu 
svojich detí v umeleckom rozvoji.

Jerguš Judin



Novinky zo Svätojurského hradu

Murársky kurz na bielom 
kameni

Na Bielom Kameni je práce „ako na 
hrade“. Preto sme nepoľavili ani v zim-
ných mesiacoch. A hneď s príchodom 
prvých jarných dní sme novú sezónu 
začali murárskym kurzom pre dobro-
voľníkov. Dotácie štátu sú totiž na zá-
chranu pamiatky nepostačujúce. Preto 
sa okrem zháňania financií snažíme aj 
sami zaúčať do remesiel potrebných 
na obnovu hradu, aby sme boli schop-
ní murovať aj svojpomocne. Robíme 
všetko pre to, aby sa nám náš svätojur-
ský hrad nezrútil. Pod dohľadom skú-
seného hlavného murára z hradu 
Hrušov sa v marci naši dobrovoľníci 
a členovia občianskeho združenia 
Castrum Sancti Georgii naučili  zarábať 
tradičnú vápennú maltu bez cementu, 
osvojili si základy hradného murovania 
z kameňa a škárovania. 

Ak máte záujem pomôcť a podieľať sa 
tiež na záchrane hradu, kontaktujte 
nás emailom na adrese: 
hrad.bielykamen@gmail.com.

Dobrovoľníci nominovaní na 
cenu srdce na dlani

Našu obetavú prácu na záchrane 
národnej kultúrnej pamiatky si všimli 
aj organizátori ceny Srdce na dlani, 
ktorou každoročne oceňujú výnimoč-
ných dobrovoľníkov za ich aktivity 
uskutočňované v prospech iných. Boli 
sme nominovaní na túto cenu za rok 
2022. Hlavnú cenu sme napokon v sil-
nej konkurencii nezískali, ale je pre nás 
zadosťučinením, byť medzi top dobro-
voľníckymi projektami na Slovensku.

Venujte 2% dane pre hrad 
Biely kameň

Bez peňazí iba holými rukami Biely 
Kameň zachrániť nedokážeme. Potre-
bujeme dokúpiť trubkové lešenie, me-
takaolín, drvený dolomitický vápenec, 
benzín do elektrocentrály a ďalšie ná-
radie. Prosíme podporte obnovu hra-
du 2%-mi z Vašich daní. Nebude vás 
to stáť ani euro. Postup ako venovať  
2% dane, aj samotný formulár Vyhlá- 
senie, nájdete na našej webstránke:   
www.hradbielykamen.sk.

Monika Winczerová, 
predseda Castrum Sancti Georgii

Apríl 2021 November 2021
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Osadenie nových informačných  panelov 
Svätojurského náučného chodníka

Teplé jarné počasie umožnilo  
v uplynulých dňoch inštaláciu nových 
panelov Svätojurského náučného 
chodníka v okolí Svätého Jura. 

Svätojurský náučný chodník sa 
skladá z mestskej časti, ktorá mapuje 
najvýznamnejšie pamiatky kultúrneho 
dedičstva v meste  a z prírodnej časti, 
ktorá na informačných paneloch v te-
réne opisuje okolitú prírodu Svätého 
Jura. Obidve časti náučného chodníka  
sú podrobne opísané v ilustrovanej 
mape, ktorú vydalo Mesto svätý Jur  
v spolupráci so vzdelávacou orgnaizá-
ciou Academia Istropolitana Nova.

Nové informačné panely v prí-
rodnej časti náučného chodníka 
majú aktualizovaný text aj fotografie 
a spríjemnia obyvateľom a návštevní-
kom Svätého Jura pobyt v prírode. Na 
tabuliach pribudli aj QR kódy – po ich 
nasnímaní si môžete pozerať celý ná-
učný chodník v elektronickej forme. 
Súčasťou náučného chodníka sa stal aj 
Vinohradnícky skanzen s rozhľadňou – 
informačný panel je osadený priamo 
na zrekonštruovanom vinohradníc-
kom domčeku.

Celá trasa náučnéhochodníka v prí-
rode je vyznačená zelenými značkami 
a smerovkami štandardizovanými pre 
náučné chodníky na Slovensku, ktoré 
v teréne umiestnili profesionálni znač-
kári Klubu slovenských turistov. Na 
smerovkách sú aj časové údaje k naj-
bližšiemu smerovníku a k vybranému 
cieľu. Prvý smerovník je osadený povy-
še budovy Infocentra/AINovy. 

Náučný chodník v prírode má 
dva okruhy. Prvý okruh vedie od Kos-

tola Svätého Juraja smerom na Marián-
sku cestu, doľava cez vinohrady, s mož-
nosťou odbočenia k Vinohradníckemu 
skanzenu a rozhľadni  a ďalej až k Hra-
du Biely Kameň, kde sa napojíte na žltú 
turistickú značku a vrátite sa naspäť 
k budove Infocentra/AINovy. Druhý 
okruh vedie smerom na Neštich, do 
Jozefkovho údolia k Veľkomoravskému 
hradisku, odkiaľ potom môžete pokra-
čovať asfaltovou cestou a prísť späť 
na Neštich z druhej strany. Na okruh  
k Veľkomoravskému hradisku sa mô-
žete dostať aj skratkou povyše Hradu 
Biely Kameň. Obidva okruhy sú vyzna-
čené obojsmerne, takže možností na 
potulky prírodou v okolí  Svätého Jura 
je niekoľko.

Zdrojom väčšiny textov na infor-
mačných paneloch náučného chod-
níka je publikácia „Svätý Jur - náučný 
chodník“, ktorú zostavila a vydala Aca-
demia Istropolitana Nova v spolupráci 
s Vlastivedným a literárnym múzeom 
vo Svätom Jure už v roku 2000. Ná-
sledné reedície tejto publikácie ako aj 
vydanie ilustrovanej mapy a označenie 
náučného chodníka v prírode opako-
vane finančne podporilo Mesto Svätý 
Jur a čiastočne aj Bratislavský samo-
správny kraj. Na úprave textov a osa-
dení tabúľ náučného chodníka sa od 
roku 2010 podieľa aj Svätojurský vino-
hradnícky spolok.

Ďakujeme partnerom za spoluprá-
cu, tešíme sa zo spoločného výsledku 
a pozývame všetkých obyvateľov na 
jarnú vychádzku.

Alžbeta Marková, 
Academia Istropolitana Nova



• 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

Kultúra v meste

Kurzy v Škole varenia pre gurmánov
Zážitkové kurzy varenia na Prostrednej 17, viac info všetkých kurzoch aj s cenami nájdete na www.pregurmanov.sk.

9. 4. Talianska kuchyňa - ikonické recepty Toskánska a Emilia-Romagna
12. 4. Ázijská kuchyňa s Michalom Konrádom
13. 4. Moderná vegetariánska kuchyňa I
19. 4. Domáce talianske cestoviny a pizza
21. 4. Tradičná česká kuchyňa - NETRADIČNE a základy miešania zmesí korenia
23. 4. Fantastické grilovanie
27. 4. Thajská kuchyňa IV

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

Služby:

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.

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

9. 4. Veteránska jazda na začiatok sezóny veterány na námestí, 11,00 hod. 

10. 4. Laboratórium – chemické pokusy pre celú rodinu, 
pre deti 5-10 rokov

OZ Mozaika, Prostredná 47A, od 16,30 do 18,00 hod. 

22. – 24. 4. Svätojurské hody 2022 kultúrny program na námestí, stánky, kolotoče, Vínna 
ulička a mnoho ďalšieho

30. 4. Detský klub – téma: Popletené rozprávky, pre deti 
5-10 rokov

OZ Mozaika, Prostredná 47A, od 15,00 do 16,30 hod. 

30. 4. Cesta Jurom-ViaJur ( prezentácia, prehliadky vín-
nych pivníc, ochutnávky vína, kultúrny program)

Kaštieľ Pállfy, od 12,00 do 21,00 hod. Viac upresnené na 
www.kastiel palffy.sk

14. 5. Kráľovský rizling (ochutnávka rizlingov rýnskych) Vinohradnícky skanzen

20. – 21. 5. Otvorené pivnice na sv. Urbana otvorené pivnice MVC, viac informácií na www.mvc.sk

4. 6. Deň detí Prašné ihrisko pri bytovkách

25. 6. Sen noci svätojurskej letný festival vo vinohradoch medzi Jurom a Pezinkom, 
od 17,00 do noci


