
Svätojurské
ohlasy

Občasník obyvateľov Svätého Jura   číslo 2/2010, ročník XII., Nepredajné

Prezidentská návšteva na svätojurských hodoch

Svätojurské hody, ktoré sa 
konali minulý mesiac, poctil 
svojou návštevou prezident 
Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič s manželkou Sil-
viou. Spolu  s primátorom 
Alexandrom Achbergerom 
navštívili aj Spolkovú pivni-
cu, kde degustovali vína na 
20. ročníku Svätojurskej vý-
stavy vín. Kvalitné vína Ma-
lokarpatského regiónu prišiel 
tiež ochutnať predseda Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo. A ochutná-

vať naozaj bolo z čoho. Pokla-
dy pivníc vystavovalo až 115 
producentov, z toho svätojur-
ských bolo 39. 274 bielych 
vín, 114 červených a 26 ružo-
vých – to sú čísla, ktoré hovo-
ria za všetko.  Najviac zastú-
pený bol pochopiteľne ročník 
2009, no raritou bol Rizling 
rýnsky od Adolfa Schwanze-
ra z roku 1993! Ak by sme sa 
pozreli aj na zastúpenie podľa 
odrôd, skonštatovali by sme, 
že najviac bolo Rizlingov (či 
už vlašských alebo rýnskych).  

Výstava vín prilákala okrem 
spomínaných politických či-
niteľov množstvo ľudí, ktorí 
obdivovali majstrovstvo viná-
rov. Akiste sa už vtedy tešili na 
ďalšiu možnosť, kedy sa brány 
pivníc opäť otvoria. Stane sa 
tak onedlho – na sv. Urbana 
21.-22. mája 2010 budú od 
12.00 do 22.00 otvorené na 
celej Malokarpatskej vínnej 
ceste od Bratislavy až po Tr-
navu.

-mz-
foto: Karol Achberger

Vyberáme z ocenení 20. ročníka Svätojurskej výstavy vín

Šampión tichých bielych vín suchých - Rulandské šedé 2009, výber z hrozna - Martin Han-
zel (Miloslavov-ČR)

Šampión ružových vín - Cabernet Sauvignon rosé 2009, výber z hrozna - K&L Real Krako-
vany, s.r.o.

Šampión červených vín - Cabernet Sauvignon 2009, neskorý zber - MVS a.s. Pezinok

Úvodom...

Všade samé reklamy s usmia-
tými politikmi, plagátiky pod 
bránami s volebnými heslami 
sľubujúcimi aj nesplniteľné, 
ktoré občas vietor tlačí pred 
sebou dolu ulicou. Opäť sa 
blížia voľby do Národnej rady 
a občania celého Slovenska, 
svätojurských nevynímajúc, 
stoja opäť pred povinnosťou 
vybrať zástupcov, ktorí budú 
riadiť spoločenský život. 
Charles de Gaulle raz pove-
dal: „Prišiel som k záveru, že 
politika je príliš vážna vec na 
to, aby mohla byť prenechaná 
iba politikom.“ Práve voľby 
sú udalosťou, kedy môže roz-
hodovať každý. Preto vyzývam 
každého s volebným právom, 
aby 12. júna hodil svoj hlas 
do urny a vyjadril svoj názor, 
akým smerom by rád videl 
uberať sa našu krajinu. Koho 
voliť je osobnou vecou každé-
ho z nás. Podstatné  je dobre 
tento krok zvážiť, zamyslieť sa 
nad tým, kto ponúka reálne 
možnosti a vízie pre Sloven-
sko a kto len prázdne reči 
snažiace sa strhnúť masy.

*****
Aj keď hody boli už pred me-
siacom, prinášame vám dvoj-
stranu fotografií, ktorými si 
pripomíname aprílový víkend  
osláv. Na druhej a tretej stra-
ne nájdete článok poslanca 
Kamila Pajera o fungovaní 
Sociálneho podniku mesta, 
v ktorom bilancuje jeho prvý 
rok činnosti. Prajem príjemné 
čítanie. 

Michal Zeliska
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Vedenie mesta na čele s pri-
mátorom mesta Ing. Achber-
gerom Alexandrom za po-
moci poslancov mestského 
zastupiteľstva pochopili už 
v roku 2009 ako zužitkovať 
ponúknutú možnosť jedného 
z nástrojov aktívnej politiky 
trhu práce schváleného vlá-
dou a parlamentom určeného 
na zmiernenie dopadov eko-
nomickej a hospodárskej krí-
zy na Slovensku,  jedinečnej 
šance pomôcť riešiť lokálnu 
nezamestnanosť v meste Svätý 
Jur a vytvorením 10 nových 
pracovných miest pomôcť 
evidovaným nezamestnaným 
občanom Svätého Jura uplat-
niť sa na trhu práce a získať 
dočasné zamestnanie.
Sociálny rozmer realizované-
ho projektu činnosti Sociálne-
ho podniku sa prejavil nielen 
v prijatí 10 občanov Svätého 
Jura do pracovného pomeru, 
vyriešenia ich problému stra-
ty zamestnania, dosiahnutia 
dočasného trvalého príjmu 
a vyriešenia ich existenčných 
problémov resp. sociálnych 
dopadov, ale vhodným výbe-
rom občanov na ponúkané 
pracovné pozície sa riešili pre-
dovšetkým tie najrizikovejšie 
skupiny: občania so stratou 
zamestnania nad 50 rokov, 
ženy po materskej dovolen-
ke resp. absolventi škôl, ktorí 
získali prvé zamestnanie. 
Mesto Svätý Jur v projekte 
Sociálneho podniku pres-
ne definovalo svoje potreby, 
predstavy a zameranie čin-
nosti pracovníkov Sociálneho 
podniku  a pri 50 % finančnej 

spoluúčasti z vlastného roz-
počtu mesta z celkovej ceny 
práce každého pracovníka  
- zamestnanca mesta zarade-
ného do Sociálneho podniku 
vytvorilo 2 pracovné pozície 
administratívneho charakte-
ru, ktoré riešia problematiku 
cintorínskych služieb v meste 
Svätý Jur,  3 pracovné pozície, 
ktoré posilnili oblasť zamera-
nú na čistotu mesta a údržbu 
verejnej zelene , 5 pracovných 
pozícií bolo určených na roz-
siahlu rekonštrukciu mest-
ských chodníkov a ostatných 
činností súvisiacich s opravou 
a údržbou zariadení mesta 
Svätý Jur.

Zlepšila sa čistota mesta, 
rekonštruovali sa chodníky
Po takmer ročnej existencie 
pôsobenia činnosti Sociálneho 
podniku je na mieste skonšta-
tovať, že projekt Sociálneho 
podniku mesta Svätý Jur má 
svoje opodstatnenie, je úspeš-
ný a čo je najdôležitejšie sú 
z jeho činnosti jasné výsledky, 
ktoré sa prejavili v zlepšení 
poskytovaných cintorínskych 
služieb,  existuje už funkč-
ný automatizovaný systém 
evidencie hrobových miest 
a s ním spojená evidencia 
poplatkov za hrobové miesta, 
počas roku 2009 sa evidentne 
zlepšila čistota mesta nielen 
samotnej centrálnej časti, ale 
predovšetkým širokého oko-
lia. Najmarkantnejšie sa to 
prejavilo v údržbe miestnej 
verejnej zelene, kde naše ze-
lené plochy boli pravidelne 
kosené, ošetrované a čistené. 

Najväčšie zlepšenie bolo vi-
dieť na čistote v údržbe zelene 
miestnych cintorínov.
Avšak rozhodujúci prínos aj 
z hľadiska dosiahnutých fi-
nančných úspor bola činnosť 
Sociálneho podniku, ktorá 
bola orientovaná na rekon-
štrukciu mestských chodní-
kov, kde sú už dnes ukončené 
časti ulíc Dukelská, Fučíková, 
Športová a Mierová.  Pláno-
vaný kapitálový rozpočet 
mesta určený na rekonštruk-
ciu mestských chodníkov 
predstavoval čiastku 453.070 
EUR  čerpanie k 31.12.2009 
bolo na materiálových výdav-
koch iba 30.368 EUR   a od-
hadované šetrenie na uvedenej 

investičnej akcii sa približuje 
k 50% úspory skutočne vyna-
ložených prostriedkov. 

Pracovníci zaradení do rekon-
štrukčných prác nezaháľali ani 
v zimnom období. V zmysle 
požiadaviek mesta vykonali 
rekonštrukčné a maliarske 
práce v objektoch Vinohrad-
níckeho domu, zrekonštruo-
vali klubové priestory vyslú-
žilých vojakov  v Starej škole 
na ul. Dr. Kautza, podieľali sa 
na údržbe a oprave priestorov 
materskej škôlky na Pezin-
skej ulici ako aj na vyčistení 
a vymaľovaní uvoľnených 
kancelárskych priestorov po 
odchode 1. Svätojurskej a.s. 

Od získania štatútu Sociálneho podniku mesta Svätý Jur v zmys-
le zákona č.5/2004 Z.z. o zamestnanosti uplynul už jeden rok 
a skutočnú verejno-prospešnú činnosť vykonáva Sociálny podnik 
mesta Svätý Jur od 1.6.2009. Toto malé výročie je vhodným ob-
dobím na dôkladnú bilanciu efektívnosti a opodstatnenosti exis-
tencie Sociálneho podniku.

Sociálny podnik pôsobí v meste už rok

Chodníky v dolnej časti Svätého Jura sa menia. 
Jednou z hlavných činností Sociálneho podniku je ich rekonštrukcia.
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v budove mestského úradu.
A to bol vymenovaný len 
zlomok činností, ktoré vyko-
návali pracovníci Sociálneho 
podniku pre potreby opravy 
a údržby zariadení mesta Svä-
tý Jur. 

Sociálny podnik 
aj pri výstavbe ihriska

Občania mesta Svätý Jur si 
istotne všimli aj rozsiahlu 
výstavbu viacúčelového špor-
tového zariadenia, kde mimo 
základných komponentov 
viacúčelového ihriska tj. ume-
lej trávnatej plochy, osvetle-
nia a ochranných mantinelov, 
vykonali všetky ostatné práce 
súvisiace s prípravou podložia 
vyčlenenej športovej plochy, 
odvodnenia ihriska, všetkých 
stavebných prác súvisiacich 
s výstavbou oplotenia areálu 
a kladenia dlažby práve pra-
covníci sociálneho podniku.  
Sociálny podnik splnil termín 
ukončenia stavebných prác 
v požadovanom rekordnom 
čase, čím výrazne prispel 
k splneniu sna všetkých svä-
tojurských športovcov. Areál 
bude dňa 18.5.2010 sláv-
nostne odovzdaný do užíva-
nia občanom Svätého Jura za 
prítomnosti predsedu vlády 
SR Roberta Fica. Toto viacú-
čelové ihrisko bolo vybudo-
vané z finančných prostried-
kov  schválených úradom 
vlády SR a spolufinancované 
z prostriedkov rozpočtu mes-
ta Svätý Jur.

Neodmysliteľná súčasť 
rozvoja mesta

Na otázku „bol nám treba 
Sociálny podnik v mes-
te?“  je jednoduchá odpo-
veď.  Jednoznačne „ÁNO“ 
.  Mimo už spomenutého 
sociálneho aspektu a efek-
tu počas jednoročného 
pôsobenia sa 3 zamestnan-
ci uplatnili na otvorenom 
trhu práce, našli si možno 
lepšie, ale trvalé pracovné 
miesto a naopak ich uvoľ-
nené pracovné  pozície 
umožnili zaradiť ďalších 
nezamestnaných občanov 
do tohto projektu a aspoň 
čiastočne im vyriešiť ich ži-
votné problémy.
Pozitívna je aj verejná  

mienka občanov mesta Svä-
tý Jur, ktorí často krát plni-
li pozíciu verejnej kontroly 
činnosti Sociálneho podni-
ku a už dávno neplatí to čo 
platilo pre bývalých tech-
nických pracovníkov mes-
ta „rýchla rota ...ďakujem 
pekne“.  
Projekt Sociálneho podniku 
si svojou činnosťou vybudo-
val pevné miesto v štruktú-
re a potrebách mesta Svätý 
Jur. Pracovníci Sociálneho 
podniku sa stali neodmys-
liteľnou súčasťou rozvoja 
mesta Svätý Jur, naplnením 
ich poslania zabezpečovať 
každodenné potreby mesta 
Svätý Jur v oblasti opráv, 
stavebnej  činnosti,  čisto-

ty mesta a údržby verejnej 
zelene. 
Ako poslanec mestského 
zastupiteľstva prajem Soci-
álnemu podniku do 2. roka 
pôsobenia v meste Svätý Jur 
predovšetkým pochopenie 
sociálneho aspektu celého 
projektu  širokou verej-
nosťou , za čo na oplátku 
očakávam od zaradených 
občanov  do tohto projektu 
istú dávku osobnej zodpo-
vednosti za vykonanú prácu 
v prospech všetkých obča-
nov mesta Svätý Jur.  

Ing. Kamil  Pajer,
poslanec MsZ 

foto: Michal Zeliska

V areáli futbalového štadióna vyrástlo nové multifunkčné ihrisko. 
Na jeho výstavbe sa podieľali aj pracovníci Sociálneho podniku. 

Primátor mesta Svätý Jur podľa § 12 odst.1 zákona č. 333/2004 Z. z., o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, 
v zmysle rozhodnutia predsedu NR SR, č. 36/2010 Z. z o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vytvoril 
volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na 
území mesta Svätý Jur takto:
Volebný okrsok č.1 – Informačné turistické centrum, Prostredná 63, Svätý Jur - Miestnosť na prízemí
Volebný okrsok č. 2 – Vinohradnícky dom, Dr. Kautza 11, Svätý Jur - Miestnosť na prízemí
Volebný okrsok č. 3 – Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur - Miestnosť na prízemí 
Volebný okrsok č. 4 – Základná škola, Kollárova 2, Svätý Jur - Miestnosť na prízemí

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Svätý Jur budú konať dňa 
12. júna 2010 (sobota) v čase od 7.00. do 22.00 hod.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
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HODY 2010       HODY 2010       HODY 2010       HODY 2010       HODY 2010        HODY 2010

Návštevy Svätojurskej výstavy vín počas hodov - vľavo prezident SR Ivan Gašparovič, 
vpravo predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Z vyhlasovania výsledkov 20. ročníka Svätojurskej výstavy vín.
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HODY 2010       HODY 2010       HODY 2010       HODY 2010       HODY 2010        HODY 2010

Na hodových slávnostiach samozrejme nemohli chýbať mažoretky. 
Tie veľké... 

...a ani tie malé...

Prostredná ulica sa zaplnila najmä počas koncertu 
Zuzany Smatanovej... 

...a skupiny Polemic. Veď kto by si s nimi nepodskočil!

A zaplnená bola aj vo večerných hodinách... ...kedy sa predstavila skupina Jumping Drums.

autor všetkých fotografií: Karol Achberger
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Máte doma rodinné albumy, 
staré pohľadnice, archívne zá-
bery alebo i na prvý pohľad 
nezaujímavé staršie fotografie 
z malokarpatského regiónu? 
Zapojte sa s nimi do fotografic-
kej súťaže!

Nezisková organizácia AINo-
va zo Svätého Jura v spolu-
práci s nadáciou Tatra banky 
vyhlasuje fotografickú súťaž 
Premeny malokarpatského 
regiónu. Zapojiť sa môžete 
zaslaním dvojice fotografií 
zobrazujúcich to isté miesto 
s odstupom času. Základom 
takejto dvojice je staršia alebo 
historická fotografia, ku kto-
rej je potrebné zhotoviť totož-
ný záber zo súčasnosti.

Cieľom súťažného zadania 
je zachytiť premeny krajiny 
malokarpatského regiónu 
prostredníctvom fotografie. 
Inšpiráciou pre súťažiacich 
môžu byť staré zábery kraji-
ny, vinohradov, siluety miest 
a obcí, námestia, ulice i detai-
ly budov.

Prihlásené práce budú súťa-
žiť o hodnotné ceny.  Všetky 
fotografické diptychy budú 
verejnosti prezentované 

prostredníctvom virtuálnej 
galérie na internetovej strán-
ke projektu Partneri pre de-
dičstvo.  

Nezisková organizácia AI-
Nova zo Svätého Jura pôsobí 
v malokarpatskom regióne od 
roku 1997 a popri svojej hlav-

nej náplni, ktorým je  vzdelá-
vanie, sa venuje i projektom 
zameraným na poznávanie, 
ochranu a rozvoj kultúrneho 
dedičstva. Vzdelávanie v tejto 
oblasti je doplnené ďalšími 
súvisiacimi aktivitami, ako: 
výskum, konzultačné služby 
a šírenie osvety.

Fotografická súťaž Premeny 
malokarpatského regiónu je 
jednou z aktivít väčšieho pro-
jektu Osvetovej a informačnej 
kampane, ktorý má za úlohu 
popularizovať tému kultúrnej 
krajiny - kultúrnych a prírod-
ných hodnôt. Poslaním súťa-
že je napomôcť zvýšiť záujem 
verejnosti o prostredie v kto-
rom žijú. Na základe porov-
návania starých a súčasných 
záberov rovnakého miesta je 
možné uvedomiť si to, čo pri 
každodennom zhone uniká 
našej pozornosti. Takto je 
možné odhaliť detaily, ktoré 
už zanikli, prípadne odha-
liť nové kvality a súvislosti. 
Výsledná galéria súťažných 
prác bude podnetným mate-
riálom pre zamyslenie sa nad 
minulosťou a možnou bu-
dúcnosťou malokarpatského 
regiónu.
Viac info: www.ainova.sk

Premeny malokarpatského regiónu
AINova vyhlasuje fotografickú súťaž

Súťažiaci budú môcť získať ocenenie 
v jednej z nasledujúcich kategórií:

• autor s najväčším počtom fotografií;
• technicky najkvalitnejšia dvojica fotografií;

• výnimočne objavná dvojica fotografií; 
• ocenenie verejnosti

Mladí stolnotenisoví hráči sa 
25. marca stretli v telocvični 
vo Svätom Jure, kde si zme-
rali sily vo štvrtom ročníku 
turnaja Memoriál Rudolfa 
Vidu. Pri stoloch sa stretli 
žiaci zo základných škôl Svä-
tý Jur, Pezinok, Veľký Biel 
a Senec. Rozdelení boli do 
troch kategórií – na mlad-
ších a starších žiakov a diev-
čatá. Starší žiaci bojovali aj 
o putovný pohár pre svoju 
školu. Do finále sa prebojo-

val aj svätojurský zástupca 
Timotej Kukula. V závereč-
nom zápase však nestačil na 
hráča z Pezinka a skončil na 
druhom mieste. Putovný po-
hár však nakoniec predsa len 
ostal vo Svätom Jure, pre-
tože po vyhlásení výsledkov 
sa zistilo, že hráč z Pezinka 
už nie je žiakom základnej 
školy, ale gymnázia. Tým sa 
poradie posunulo a putovný 
pohár vybojoval pre sväto-
jurskú školu Kukula. 

Do finále sa prebojoval aj zástupca Základnej školy vo Svätom Jure 
Timotej Kukula (hrá pri vzdialenejšej strane stola). 

Skončil strieborný, no putovný pohár sa nakoniec presunul do jeho rúk. 

Putovný pohár pre základnú školu vo Svätom Jure
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Pocta Michalovi Dočolomanskému

Ikona slovenskej divadel-
nej scény Michal Dočolo-
manský má v našom meste 
čestné miesto.  Pamätnú 
tabuľu herca, ktorý vyras-
tal vo Svätom Jure, osadili 
26. marca 2010 na stenu 
Informačného centra na 
Prostrednej ulici. 

Na slávnostnom odokry-
tí tabule sa zišlo niekoľko 
desiatok ľudí. Spolu s ro-
dinou, primátorom mesta 
Alexandrom Achbergerom  
a hercami SND Zuzanou 
Cigánovou, Štefanom Buč-
kom, Leopoldom Haver-
lom, Oldom Hlaváčkom 
a Jurajom Slezáčkom si pri-
pomenuli človeka, ktorého 
mnohí poznajú najmä ako 
postavu Jánošíka z hry Na 
skle maľované. „Chcel by 
som poďakovať Juranom 

a primátorovi mesta, že nás 
sem pozvali. Tiež ďakujem 
Ferovi Guldanovi, ako ini-
ciátorovi celej myšlienky,“ 
povedal v príhovore ria-
diteľ SND Štefan Bučko 
a dodal:  „Michal 
Dočolomanský 
bol divadelnou 
celebritou, no 
nikdy sa to ne-
odrazilo v jeho 
bežnom živote. 
Bol človekom, 
ktorý si robil 
profes ionálne 
svoju prácu, 
bol ústreto-
vý a nikdy sa 
neponosova l . 
Bol človekom, 
ktorý statočne 
žil a statočne aj 
umieral.“ 

Podujatie sprevádzali kul-
túrnym programom žiaci 
Základnej umeleckej školy 
vo Svätom Jure.  Autorom 
pamätnej tabule je sväto-
jurský výtvarník Fero Gul-
dan.

Za účasti hercov SND odhalili pamätnú tabuľu

Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule boli prítomní viacerí herci SND, priatelia Michala 
Dočolomanského. Zľava: riaditeľ činohry Štefan Bučko, vedúca umeleckej prevádzky Danica 
Petrovičová, autor tabule Fero Guldan, herci Oldo Hlaváček, Leopold Haverl, Juraj Slezáček 

a primátor mesta Alexander Achberger. 

Dňa 23.4.2010 sa v Brati-
slave konala celoslovenská 
konferencia na tému apli-
kácia § 5 Občianskeho zá-
konníka.
Konferencia bola urče-
ná najmä zamestnancom 
mestských, miestnych 
a obecných úradov a bola 
venovaná právomoci danej 
obciam v roku 2004 – vy-
dávať predbežné rozhodnu-
tia pri zrejmom zásahu do 
pokojného stavu. V praxi 
ide často o tzv. susedské 
spory.   
Program konferencie pozo-
stával z 3 diskusných blo-
kov. V prvom bloku boli 
prezentované skúsenosti 
našich českých kolegov, 
Druhý diskusný blok pred-

stavil právne názory dvoch 
slovenských sudcov. 
Tretí blok priniesol skúse-
nosti s prípadmi riešenými 
podľa § 5 OZ na mestských 
či miestnych úradoch 
v Pezinku, Prešove, Brati-
slave Petržalke a v Bratisla-
ve Starom Meste. 
Konferencia bola zorgani-
zovaná v rámci projektu 
Zvyšovanie právnej kvalifi-
kácie zamestnancov verej-
nej správy pri riešení ob-
čiansko-právnych sporov 
2008-2010 realizovaného 
Academiou Istropolitanou 
Nova v období máj 2008 
až apríl 2010.
Prioritou, v rámci ktorej 
bol projekt realizovaný, je 
posilňovanie súdnictva SR, 

v tomto prípade odbreme-
nenie súdov v SR.
Súčasťou projektu bola re-
alizácia 10 dvojdňových 
seminárov pre zamestnan-
cov úradov na celom území 
SR, v rámci projektu boli 
vydané informačné letáky 
k téme a brožúra, ktorá 
poskytuje obsiahlejšiu in-
formáciu, najmä o spôsobe 
aplikácie § 5 OZ. Brožúru 
môžete bezplatne získať 
v Academia Istropolitana 
Nova, Svätý Jur.
Tento projekt je spolufi-
nancovaný z Finančného 
mechanizmu, Nórskeho 
finančného mechanizmu 
a zo štátneho rozpočtu Slo-
venskej republiky.

Konala sa konferencia pre zamestnancov úradov

Podľa dochovanej kroniky 
sa dá konštatovať, že vo Svä-
tom Jure existoval organi-
zovaný spolok záhradkárov 
už v roku 1922. Po dlhom 
období fungovania sa od 
roku 1989 začala organizá-
cia postupne ocitať v kríze. 
Vyvrcholením bol rok 2001, 
kedy odstúpili funkcionári. 
Neskôr zásluhou žiadostí 
členov Republikový výbor 
SZZ obnovil činnosť miest-
nej organizácie ZO 6-4 
a do funkcie predsedu bol 
zvolený Martin Kaufmann. 
Na členskej schôdzi 19. 
marca 2010 bol do funkcie 
zvolený Bohuš Pajer, kto-
rý má všetky predpoklady, 
aby svätojurská organizácia 
nabrala pravý jarný dych. 
Je úspešným absolventom 
Poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre. Dlhoročne sa 
venuje poľnohospodárskej 
tematike – stromčekom, 
záhradným okrasným krí-
kom a drevinám, gľúznatým 
kvetinám. Predpokladáme, 
že aj vzťahy so samosprávou 
mesta Svätý Jur sa dostanú 
do správnej úrovne. 

MLK

Zo života spolku 
záhradkárov
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INZERCIA Podujatia v Infocentre

23. mája 2010, 10:00 FOTOvýlet s Martinom Mrázom
Kde: stretneme sa o 10:00 pri zastávke Zochova chata
Trasa: Zochova chata - Tisové skaly– Veľká homoľa – Traja 
jazdci – Zámčisko - Šťúrova lavička – Modra. Spolu cca 5 
hod.
2. júna 2010, 18:00 Od pólu k pólu. 
Večer s Andym Popovičom: premietanie filmu spojené s roz-
právaním. 
Kde: Informačné centrum, Prostredná 64, Svätý Jur
Prvý diel slávneho dokumentárneho filmu o Zemi z dielne 
britskej televíznej spoločnosti BBC. Prvý z 11 príbehov asi 
najlepšieho dokumentu, aký bol kedy vytvorený. Podieľalo 
sa na ňom asi 200 autorov a nakrúcalo sa po celom svete. 
Rozprávanie v prvom dieli nás zavedie ďaleko do minulosti 
a osvetlí nám princípy, na základe ktorých vznikala slnečná 
sústava, samotná planéta Zem, ako aj vznik a vývoj života na 
našej planéte. Pomocou štábu doslova preletíme jednotlivé 
vegetačné pásma od večného ľadu a snehu až po tropické 
dažďové pralesy. 

Keď Juraj zabil draka, ne-
všimol si, že v neďalekých 
kríkoch ostalo dračie vajce. 
Z tohto sa vyliahol dráčik, 
ktorý keďže nevedel, že je 
drak a mal by byť zlý, roz-
hodol sa bdieť nad mestom 
Svätý Jur a chrániť ho. To sa 
však nehodilo zlému čarodej-
níkovi a dráčika zaklial k več-
nému spánku. Ale ako to už 
v rozprávkach býva, aj zlí ča-
rodejníci dávajú aspoň jednu 
šancu na odkliatie a zmenu 
k dobrému. Takúto príleži-
tosť dostali deti, ktoré mohli 
v sobotu 1. mája 2010 sväto-
jurského dráčika odkliať...

Hra „Zachránime dráčika?“ 
sa začínala v Infocentre na 
Prostrednej ulici, pokračovala 
po „dračích stopách“  k trom 

zastávkam – kostol svä-
tého Juraja, pivnica pod 
evanjelickým kostolom, 
mestské opevnenie. Tu 
mali deti pomocou indí-
cií hľadať slová a ich spo-
ločným vyslovením bolo 
možné spiaceho dráčika 
v Scheidllinovej záhrade 
prebudiť z dlhoročného 
spánku. 

Na akciu, ktorú organi-
zovala AINova s finanč-
nou podporou Nadácie Tat-
ra banky, prišlo 52 múdrych 
a šikovných svätojurských, 
ale aj bratislavských a pezin-
ských detí, ktorým sa podari-
lo splniť úlohu, odkliať a za-
chrániť dráčika a tým aj celý 
Svätý Jur. Tri čarovné slová 
boli MESTO, ĽUDIA, VI-

NICE. Okrem prebudeného 
dráčika, si deti aj ich rodičia 
na záver podujatia vypočuli 
aj skutočný príbeh o svätom 
Jurajovi, ktorý porozprával 
Doc. PhDr. Juraj Šedivý, 
PhD z Katedry slovenských 
dejín a archívnictva FF UK.
Hru v spolupráci a AINovou 
pripravili a realizovali Barbo-

ra Vorlíčková, Lucia Maruši-
cová, Natália Bahnová, Ján 
Šeprák a Katarína Zaťková.
Bola prvou z aktivít, ktoré 
sa budú opakovať v súvislos-
ti s realizáciou svätojurského 
náučného chodníka.

Ing. arch. Erika Horanská,
AINova

Ako deti zachránili svätojurského dráčika


