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Počas adventného obdobia sa 
už tradične uskutočnili via-
ceré kultúrne akcie. Sobotu 
pred prvou adventnou nede-
ľou sa zapálila na námestí prvá 
svieca a hneď v stredu sa vo 
Vinohradníckom dome usku-
točnil koncert ZUŠ. Druhá 
svieca sa rozsvietila na ďalšiu 
sobotu v spojení s návštevou 
Mikuláša, ktorú zorganizoval 
Klub žien. Vzácna návšteva 
prišla na námestie obdarovať 
svätojurské deti, ktorých sa 
veru neprišlo pozrieť málo. 
Námestie zaplnené detským 
džavotom príjemne spestrilo 
sobotňajšie popoludnie. Tre-
tia svieca, ktorá zasvietila na 
nasledujúcu sobotu so sebou 
priniesla vianočné trhy vo Vi-
nohradníckom dome a degus-
táciu svätojurských vinárov v  
Spolkovej pivnici. 

Adventné dni vo Svätom Jure

Poslednú adventnú sobotu spríjemnila svätojurská dychovka spolu s malými koledníkmi Dobrej noviny... 



2 Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Zdravie je to najcennejšie, 
čo človek má a už aj stará 
múdrosť hovorí, že lepšie je 
chorobám predchádzať, ako 
ich komplikovane a náklad-
ne liečiť. Aj z tohto dôvodu 
vaši praktickí lekári a zdra-
votné poisťovne kladú veľký 
dôraz na preventívne lekárske 
prehliadky. Vedú ich k tomu 
alarmujúce štatistiky, pod-
ľa ktorých počet poistencov, 
ktorí chodia na pravidel-
né preventívne prehliadky, 
z roka na rok klesá. 

Nezáujem o prevenciu 
je zbytočný hazard 
s vlastným zdravím

Pätina ľudí na Slovensku vo 
veku nad 15 rokov má nadvá-
hu a ďalších 15% trpí obezi-
tou, čo sú rizikové faktory 
ovplyvňujúce vznik a priebeh 
srdcovo-cievnych ochorení. 
Mnohí sa prejedajú, fajčia, 
žijú v strese a bez oddychu, 
nešportujú a spoliehajú sa, 
že riziko srdcovo-cievnych 
a onkologických ochorení sa 
ich netýka. Okrem toho exis-
tujú aj skryté riziká závažných 
ochorení. Viacerí z nás ani 
netušia, či majú nesprávne 
hodnoty cholesterolu v krvi, 

Pre nepriaznivé počasie 
a dážď žiaľ prišlo menej ľudí, 
no i napriek tomu tí, čo sa 
rozhodli trhy jurských orga-
nizácií a spolkov podporiť, 
nemohli ľutovať. Drobné dar-
čekové výrobky, detský punč 
pre najmenších, či varené vín-
ko pre väčších - všetko spolu 
vytvorilo tú pravú (pred)via-
nočnú atmosféru. V stredu 
zazneli vo Vinohradníckom 
dome tóny hudobných ná-
strojov v podaní žiakov ZUŠ. 
Vianočný koncert v podaní 
približne 60 detí a mladých 
potešil všetkých prítomných. 
Napokon sa 18. decembra 
rozsvietila posledná svieca na 

adventnom venci, ktorá jasne 
naznačila, že čas Vianoc je 
už za dverami. Vo Vinohrad-
níckom dome zahrala svä-
tojurská dychovka vianočné 
piesne, ktoré spestrili svojím 
vystúpením deti koledujúce 
v rámci projektu Dobrá novi-
na. Spoločne si všetci zaspie-
vali Tichú noc a naladili sa tak 
ešte viac na blížiace sa sviatky. 
Adventný program uzavrelo 
v pondelok tanečné vystúpe-
nie ZUŠ. Zdá sa, že tradícia 
adventných kultúrnych dní 
v našom meste naberá stále 
krajšiu podobu. Uvidíme, čo 
nám prinesie o rok... 

Adventné dni vo Svätom Jure
(dokončenie z 1. strany)

Žiaci Základnej umeleckej školy zahrali spolu s pedagógmi na záver vianočného 
koncertu 

Informácie Mestského úradu

● Internetová stránka mes-
ta má novú podobu. Teraz 
je pre občanov ešte púta-
vejšia a najmä prehľadnej-
šia. Kliknite si na www.
svatyjur.sk a poprezerajte 
si všetko, čo vás zaujíma. 
Zatiaľ na stránke chýba 
diskusné fórum, ktoré by 
sa malo spustiť taktiež 
v novom prevedení pri-
bližne v marci. 

● S novým rokom začínajú 
aj nové daňové povinnosti, 
najbližšia je splatná daň za 
psa. Viac informácií nájde-
te v novinkách na www.sva-
tyjur.sk
Sadzba dane je :
1) pre daňovníka – fyzickú 
osobu: 
a) 5,00 € ročne, ak je pes 
umiestnený mimo zastava-
ného územia mesta
b) 10,00 € ročne, ak je pes 
umiestnený v zastavanom 
území mesta - v rodinnom 
dome
c) 20,00 € ročne, ak je pes 
držaný v bytovom dome, 
v ktorom sú najmenej štyri 

bytové jednotky.
2) pre daňovníka – právnic-
kú a fyzickú osobu
a) 20,00 € ročne, ak je pes 
držaný v podnikateľskom 
objekte a pozemkoch firiem 
a organizácií

● Na konci roka budú zve-
rejnené aj vývozné termíny 
odpadov pre nasledujúci 
rok. Taktiež sledujte inter-
netovú stránku mesta, kde 
sa včas dozviete potrebné 
informácie. Prípadne sa za-
registrujte do služby e-Gov 
Hlásnik, prostredníctvom 
ktorej vám budú chodiť 
najnovšie informácie Mest-
ského úradu priamo do 
e-mailovej schránky. Služ-
bu nájdete na internetovej 
stránke mesta a jej využíva-
nie je bezplatné. Spoplatne-
né je iba prijímanie infor-
mácií cez sms, ak by ste sa 
rozhodli aktivovať si túto 
službu. Termíny vývozu od-
padov prinesieme aj v naj-
bližšom čísle Svätojurských 
ohlasov. 

vysoký alebo nízky krvný 
tlak. Práve takéto riziká včas 
odhalí preventívna lekárska 
prehliadka. 

Prevencia šetrí 
vaše zdravie aj peniaze

- Preventívna starostlivosť je 
základom komplexnej zdra-
votnej starostlivosti
- Cieľom preventívnej pre-
hliadky je zhodnotiť celkový 
telesný, duševbý a sociálny 
vývoj, zdravotný stav, odchýl-
ky od normy, vývojové vady, 
plnenie predchádzajúcich 
odporučení s návrhom ďal-
ších nápravných a liečebných 
opatrení
- Právo poistencov na preven-
tívnu zdravotnú starostlivosť 
je dané zákonom o Liečeb-
nom poriadku
- Preventívnu a liečebnú sta-
rostlivosť deťom a dorastu 
do dovŕšenia 18 rokov veku 
poistenca poskytujú praktickí 
lekári pre deti a dorast
- Po dovŕšení 18 rokov veku 
poistenca ju poskytujú lekári 
s atestáciou z dorastového le-
kárstva, alebo praktickí lekári 
pre dospelých, stomatológo-
via a obvodní gynekológovia.

MUDr. Andrej Kriššák

Lekár radí

* v budúcom čísle vám prinesieme v spolupráci s MUDr. 
Kriššákom informácie o druhoch preventívnych prehliadok
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Výsledky a štatistiky volieb vo Svätom Jure
druh štatistického údaju 1.okrsok 2.okrsok 3.okrsok 4.okrsok SPOLU

1 celkový počet voličov zapísaných do zoznamu 1108 1086 962 1095 4251

2 počet vydaných obálok 617 652 484 648 2401

3 počet odovzdaných obálok (vhodených do urny) 614 652 484 648 2398

4 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby poslancov 586 643 472 642 2343

5 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby primátora 602 637 474 630 2343

6 percento účasti voličov vo voľbách 55,69% 60,04% 50,31% 59,18% 56,48%

Priezvisko , meno vek strana 1.okrsok 2.okrsok 3.okrsok 4.okrsok SPOLU

Achberger Alexander, Ing. 57 SMER - SD +  SNS + ĽS-HZDS 171 233 147 261 812

Priezvisko , meno vek strana 1.okrsok 2.okrsok 3.okrsok 4.okrsok SPOLU

Filo Július, prof., ThDr., Dr.h.c. 59 SMER- SD 224 258 170 285 937

Gahér František, doc.PhDr., CSc. 53 DS 217 263 158 295 933

Fraňo Marián 35 nezávislý 230 262 199 230 921

Dočolomanský Peter, Ing., CSc. 46 SDKU-DS + SAS + KDH 195 233 142 182 752

Unger Ján 28 nezávislý 237 161 144 152 694

Jurčovič Peter, RNDr. 57 SMER- SD 153 184 140 197 674

Batka Ľubomír, Mgr. PhD. 36 SDKU-DS + SAS + KDH 172 191 142 155 660

Hranická Andrea Mgr. 41 SDKU-DS + SAS + KDH 141 194 133 188 656

Pavelek Juraj, Ing. 62 SDKU-DS + SAS + KDH 159 183 98 156 596

Zeliska Michal, Mgr. 24 SDKU-DS + SAS + KDH 144 187 115 135 581

Kriššák Andrej, MUDr. 59 DS 142 158 89 168 557

Zvolený primátor

Zvolení poslanci
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Nie vždy je všetko podľa 
našich predstáv. V prípade 
vinárov, aj tých svätojur-
ských, to platí niekoľkoná-
sobne. Na začiatku roka si 
určite predstavujú, ako by 
mohol jesenný zber úrody 
vyzerať - plné prepravky 
sladkého hrozna a z neho 
naplnené sudy kvalitným 
vínom s prívlastkami. Žiaľ, 
pod kvalitu a kvantitu sa 
podpisuje viacero fakto-
rov a predstavy pestovate-
ľov sa menia. Končiaci sa 
rok je toho jasným príkla-
dom. Katastrofálna úroda 
nemohla potešiť. Výstava 
Kráľovský rizling, ktorú or-

ganizoval Svätojur-
ský vinohradnícky 
spolok, bola tento 
rok zrušená. Pre ne-
dostatok vína a si-
tuáciu v pivniciach 
našich vinárov. I na-
priek nelichotivej 
situácii sa v piatok 
12. novembra usku-
točnilo svätomar-
tinské požehnanie 
vína v „templárskej“ 
pivnici pod piaris-
tickým kláštorom.  
Za účasti primátora 
mesta a predstavi-
teľov Svätojurského 
v i n o h r a d n í c k e h o 

Svätojurské pivnice otvorené na konci januára

Všetkých jurských milovníkov vína môže potešiť správa, 
že deň svätojurských otvorených pivníc sa uskutoční 29. 
januára 2011 a nezopakuje sa situácia Kráľovského riz-
lingu. Záujemcovia sa k lístkom dostanú buď prostred-
níctvom internetovej stránky www.irzvino.sk, alebo vo 
vinotéke u Mariána Grančiča na Krajinskej ceste (lístky 
budú k dispozícii od 17. januára).

Čo si želajú svätojurskí vinohradníci a vinári 
do nasledujúceho roka?

Stanislav Barok: „Prajem si, aby nám Pán Boh požehnal 
aspoň trošku viac ako v tomto roku a aby sme si vážili to, 
čo sa nám dostáva.“

Ladislav Macháček: „Prial by som si, aby nám Boh dožičil 
viac úrody, ako v uplynulom roku, nakoľko bol pre nás 
vinohradníkov naozaj neúprosný.“

Miroslav Miklovič: „Želám si, aby sa nám v novom roku 
dostalo zdravia, radosti, múdrosti a pravdy. A tiež dobrého 
vína, pretože v ňom to všetko môžeme nájsť.“

Uplynulý rok vinárom neprial

Stanislav Barok hodnotí ročník 2010...

spolku požehnali spoloč-
ne evanjelický farár vdp. 
Ľubomír Batka a katolíc-
ky farár vdp. Miroslav Be-
derka vzorky mladých vín. 
Požehnanie sa nieslo v prí-
jemnej atmosfére, ľudia pri 
degustácii vín medzi sebou 
diskutovali nielen o vínach, 
ktoré popíjali, ale tiež o si-
tuácii, akú majú vo svojej 
pivnici.  Všetci sa zasmiali, 
keď prišlo k aktu požehna-
nia vína svätenou vodou. 
„Teraz vám ich zriedim,“ 

zažartoval p. farár Bederka, 
na čo pohotový účastník 
kontroval: „Veď my už sme 
ich riedili.“ Pri jednom roz-
hovore niekto poznamenal: 
„Musia prísť aj takéto roky, 
aby sme si vedeli vážiť tie 
úrodné a kvalitné...” Veru, 
už teraz všetci dúfajú, že 
budúcoročná úroda poteší 
oveľa viac, nielen samot-
ných vinárov, ale všetkých, 
ktorí radi vínny mok vy-
chutnávajú. 

Katolícky farár Miroslav Bederka a evanjelický farár Ľubomír Batka pri požehnaní mladého vína. 
Vypočuje svätý Urban prosby svätojurských vinohradníkov a bude za nich v nasledujúcom roku orodovať? 
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Ocenenie za príkladnú obnovu 2011

Academia Istropolitana Nova 
vo Svätom Jure s podporou 
Nadácie Tatra banky vyhlasuje 
druhý ročník súťaže o príklad-
ne obnovený historický dom 
v malokarpatskom regióne 
Ocenenie za príkladnú obno-
vu 2011. Do súťaže je možné 
prihlásiť objekt, ktorý prešiel 
obnovou zachovávajúcou jeho 
hodnoty a kvality. Nominovať 

objekt do súťaže môže vlastník, správca, ale i projektant ob-
novy so súhlasom majiteľa. Nominované objekty budú súťažiť 
v dvoch kategóriách: Ocenenie verejnosti a Ocenenie odbor-
nej poroty. Viac informácií o súťaži nájdete na internetovej 
stránke www.ainova.sk alebo v informačnom centre vo Svä-
tom Jure.

Krátke správy 

● Informačné centrum Academia Istropolitana Nova, 
Prostredná 64, bude v čase 24.1.2010 až 2.1.2011 zatvorené.
● AINova ponúka prakticky zameraný 38 hodinový kurz 
Tvorba a manažment projektov a štrukturálne fondy EÚ. 
Kurz bude prebiehať v Informačnom centre vo Svätom Jure 
v termíne 31.1. - 4.2. 2011, uzávierka prihlášok je 27. janu-
ára 2011. Kurz bude prebiehať 5 dní po 7,5 hodiny denne. 
Je akreditovaný MŠ SR a účastníci získajú certifikát o jeho 
absolvovaní. Viac informácií: www.ainova.sk
● 18. januára sa otvára kurz anglického jazyka s kanadskou 
lektorkou. Kurz bude prebiehať v Informačnom centre, vždy 
v utorky nasledovne: mierne pokročilí 17:00-18:20; po-
kročilí 18:30-19:50. Dĺžka kurzu: 14 stretnutí (18.1.2011-
19.4.2011). Veľkosť skupiny: 6-12 osôb. Cena kurzu: 100€.
Viac informácií, spolu s prihláškou: www.ainova.sk, ruth@
ainova.sk a v Informačnom centre. 
● Zaujímate sa o kultúrne dedičstvo? Máte ukončené vyso-
koškolské štúdium a chcete ďalej študovať? Academia Istro-
politana Nova otvára ročný medzinárodný študijný program 
OCHRANA A ROZVOJ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 
zameraný na aktuálne otázky využitia kultúrneho dedičstva 
v miestnom rozvoji. Desiatim uchádzačom bude udelená fi-
nančná podpora. Viac informácií o podmienkach prijatia sa 
dozviete na www.ainova.sk, alebo na čísle 02/44970453.

Fotografická súťaž pokračuje!
Premeny malokarpatského regiónu

Stále máte šancu zapojiť sa do fotografickej súťaže Premeny 
malokarpatského regiónu. Uzávierka súťaže sa posúva až na 
28. februára 2011. Ak máte chuť si zasúťažiť a pritom obja-
viť, ako sa krajina pod Malými Karpatami mení, neváhajte 
si pozrieť o čom súťaž Premeny malokarpatského regiónu je. 
Na súťažiacich čakajú zaujímavé filmy a knihy z vydavateľstva 
RAK. Viac informacií a fotogaléria na www.ainova.sk

Škola otvorila svoje dvere

Základná škola otvorila 10. decembra svoje dvere pre všetkých 
zvedavých návštevníkov. Deň otvorených dverí bol spojený 
s vianočnými trhmi, na ktorých si mohli rodičia a návštev-
níci zakúpiť rôzne krásne výrobky žiakov. Záujem bol naozaj 
veľký, na chodbách i v triedach bolo celé dopoludnie rušno. 
Jedna mamička dokonca učila deti piecť vianočné oblátky...
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„Futbal je hra pre všetkých 
a nie len pre chalanov,“ pre-
zrádza Lucia Gavenčiaková 
heslo, s ktorým sa pustila do 
neľahkej úlohy - ako vášnivá 
milovníčka tejto celosvetovej 
hry chcela, aby v našom meste 
vznikol pri ŠK Svätý Jur aj tím 
dievčat. Úplne na začiatku ce-
lej myšlienky bol jednoduchý 
fakt - Luciiným rodičom sa 
nepáčilo, že ich dcéra trénu-
je v Bratislave a po dlhých 
tréningoch sa domov vracia 
veľmi neskoro. A tak bol jedi-
nou možnosťou, ako naďalej 
behať po futbalovom ihrisku, 
dievčenský tím vo Svätom 
Jure. Začiatok nebol najľahší 
- bolo treba nájsť ďalšie nad-
šené hráčky a taktiež trénera. 

Spolu s kamarátkou Angie sa 
jej podarilo prehovoriť via-
cero dievčat nielen z Jura, ale 
tiež z Pezinka a Bratislavy. Na 
trénovanie sa podujal Richard 
Stražan, ktorý v jurskom fut-
balovom klube pôsobí už dlh-
šie pri chlapcoch. Prišiel prvý 
tréning. „Na ten deň nikdy 

nezabudnem. Konečne som 
mohla hrať,“ spomína Lucia. 
Neskôr prišiel prvý zápas - 
proti Vrakuni na pôde súpera. 
Síce prehrali, z chuti do hry 

im to však nezobralo. „Nie 
je to len o smiechu a radosti, 
ale aj o smútku, prekonávaní, 
trpezlivosti,“ opisuje mladá 
futbalistka svoj pohľad na hru. 
A vie, o čom hovorí. Rozbeh-
núť projekt dievčenského fut-
balu nemusí byť jednoduché. 
Lucia však všetkým ukazuje, 
že ani príliš zložité. Nakoniec 
k tomu netreba až tak veľa - 
na začiatok možno len chuť 
a vôľu. Mimochodom, že to 
naozaj myslia vážne, dokazu-
jú Luciine slová: „Na budúci 
rok by sme sa chceli prihlásiť 
do ligy!“

Z meninového darčeka vianočný

Článok o dievčenskom futbale v našom meste mal byť 
darčekom k Luciiným meninám, ktoré boli 13. decembra. 
Oslovila nás jej mamina s prosbou, či by sme nenapísali 
pár riadkov o tom, ako to jej dcéra celé zorganizovala. Keď-
že noviny vychádzajú až teraz, článok je pre Luciu už skôr 
vianočný, ako meninový darček. Nech je nám to odpustené 
a Lucii i ostatným dievčatám v tíme nech sa na trávnikoch 
v budúcom roku darí čo najviac!

Futbal má vo Svätom Jure veľmi dlhú históriu. Ten mužský. No 
v lete začali na ihrisku trénovať aj dievčatá. Zaujímavosťou je, 
že za vznikom dievčenského tímu stojí jedna z hráčok, mladá 
Lucia Gavenčiaková. Rozbehnúť tento projekt chcela z jedného 
jediného dôvodu - miluje futbal.  

Hra aj pre dievčatá

Svätý  Jur bol známy 
chýrnymi vínami už od čias 
rímskych cisárov. Možno 
víno zo slnečných strání 
bolo také skvelé preto, že vo 
vrchoch bol vody nedosta-
tok. Panstvo na hrade Biely 
Kameň malo vody dosť. Pre 
pána - grófa Juraja - sa voda 
čerpala z hlbočiznej studne, 
pre služobníctvo sa brala 
z nádrží, kde sa zachytávala 
voda dažďová. Keď bol vi-
nohradník Matej na hrade 
odovzdať pánovi daň – dva 
súdky vína, prechádzal oko-
lo nádrží. Hneď mu skrsla 

v hlave myšlienka vykopať 
si podobné vo svojom vino-
hrade. Na druhý deň zrána 
začal kopať. Usilovne vyha-
dzoval hlinu a kamene. Keď 
bol už hlbšie, naďabil na ne-
jakú čudnú skalu. Vykopal 
ju, očistil. 
„Veď je to mažiar! A zlatý!“  
Potešil sa a chvíľu premýšľal, 
ako ho predať, aby neupadol 
do podozrenia z krádeže. No 
nijaké riešenie mu neschá-
dzalo na um. Ani jeho žena 
nič nevyhútala: „Nič sa nedá 
robiť, vezmeš mažiar a odne-
sieš ho jeho milosti na hrad! 

Určite ti dá odmenu.“   No 
Matej sa začudoval: „Odme-
nu? To sotva, určite bude 
chcieť aj tĺčik!“ Ale predsa 
len zobral mažiar a poď ho 
k pánovi na hrad. Stráž ho 
ani nechcela k urodzenému 
pánovi  pustiť, až keď vide-
li, čo nesie. „Nezabudni sa 
pokloniť a oslovovať pána 
osvietený pán gróf. Je to jeho 
nová hodnosť, akú v krajine 
ešte nik nemá!“ O chvíľu sa 
Matej presvedčil, že pán, 
donedávna celkom ľudský, 
má s novým titulom aj nové 
správanie.  Rozčertil sa na 
svojho poddaného: „A kde 
je tĺčik? Ty si si ho nechal! 
Veď kde je mažiar, musí byť 
i tĺčik!“ A poslal Mateja na 
to isté miesto tĺčik vykopať. 

Drábi ho strážili celé dni 
a dávali pozor, aby usilovne 
pracoval. Po dlhej úmornej 
lopote v kamenistej vinici, 
po mnohých týždňoch, na-
razil na zvlášť tvrdý kameň. 
Udrel ťažkým mlatom, bal-
van sa rozsypal a pod ním 
vytryskla voda – číra, chlad-
ná, lahodnej chuti.   
„Matej našiel poklad! Matej 
našiel poklad!“ volali ľudia 
na seba po celom chotári. 
Veru, tá pramenistá voda 
bola poklad najvzácnejší, 
z ktorého mali osoh a úžitok 
všetci. Dokonca aj sám pán 
hradu si dával nosiť vodu 
z Matejovej studne. 

Mgr. Beata Vlasáková

S VÄ T O J U R S K É  P O V E S T I

Poklad
Vinohradníctvo patrilo ku každodennému životu našich pred-
kov. Aký význam mala pre ľudí obyčajná čistá voda a ako veľmi 
si ju vo viniciach vážili? Ďalšia svätojurská povesť hľadá odpoveď 
práve na túto otázku... 
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Definovať  vlastnosti  cyklis-
tu, ktorý sa pred štartom po-
staví na čelo pretekov je dosť  
zložité. Ako riaditeľ pretekov 
Kaktusbike Svätojurský MTB 
maratón, ktorý bol  otvára-
cím pretekom  horských ma-
ratónov na Slovensku v roku 
2010, som mal možnosť  vi-
dieť, ako sa na čelo postavili 
dvaja pretekári z Cyklistické-
ho klubu Svätý Jur. Bola to 
odvaha alebo drzosť? Oboje je 
to vtedy, keď vo chvíli  štartu  
za vami vyrazí 400 cyklistov, 
ktorí vás chcú predbehnúť. 
Pokiaľ na to máte, snažíte sa 
ich náporom odolávať čo naj-
dlhšie – v najlepšom prípade 
až do cieľa. V prípade, že na 
to nemáte, ste pre nich pre-
kážkou a hrozí, že do vás pri 
predbiehaní zavadia. 

Aby boli jurské 
dresy na čele

Cyklisti, ktorí sa postavili na 
čelo spomínaných pretekov 
na to mali okrem odvahy 
a drzosti predsavzatie do-
siahnuť čo najlepší výsledok. 
Cyril Gandžala, ktorý dote-
raz päťkrát získal titul  Maj-
stra Slovenska si vo veku 43 
rokov zakladal skôr na skúse-
nostiach a popri mladíkoch 
mal iba malé šance na po-
predné umiestnenie. 21-roč-
ný Richard Chrappa mal 
ako slovenský reprezentant 
v orientačnej cyklistike viac 
skúseností v tejto disciplíne, 
ale odvaha a snaha mu ne-
chýbali. Zdalo sa nemožné, 
aby skončil v prvej desiatke. 
Napokon prekvapil a prišiel 
do cieľa na šiestom mieste. 
Cyril Gandžala skončil celko-
vo jedenásty a v kategórii nad 
štyridsať rokov skončil druhý. 
Až v cieli mi Richard prezra-
dil, že o postavení na čelo 
pretekov sa s Cyrilom dohod-

kým. Zaznamenal svoje prvé 
víťazstvo v MTB maratónoch 
a aj prvé víťazstvo pretekára 
CK Svätý Jur v elitnej kate-
górii. Za zmienku stoja ďalšie 
dobré umiestnenia jurských 
pretekárov: Juhásová Zuzana 
3. miesto, Juhásová Andrea 4. 
miesto, Hupková Darina 2. 
miesto, Rudolf Jajcay a Igor 
Chrappa 5. miesto. Druhá 
časť výpravy cyklistov smero-
vala v ten istý deň do Dub-
nice na Dubnický maratón. 
Trojnásobný víťaz týchto pre-
tekov Miro Reingraber chcel 
zopakovať svoje predchádza-
júce umiestnenia. Hupka Ju-
raj mal v tomto roku svoj cieľ 
splnený, keď ako jeden z mála 

slovenských horských cyklo-
maratóncov po druhýkrát fi-
nišoval na jednom z najťažších 
horských etapových pretekoch 
v Európe – MTB Beskydy 
Trophy v Poľsku. Dubnický 
pretek chcel absolvovať iba 
rekreačne. Účasť Cyrila Gan-
džalu bola pre pracovné po-
vinnosti neistá. Pretek bol veľ-
mi náročný, nakoľko niekoľko 
dní predtým pršalo a trať bola 
blatistá. Miro Reingraber s Ju-
rajom Hupkom sa nestihli za-
radiť na čelo štartovného poľa 

a ani nevedeli, či sa na štart 
postavil aj Cyril. Pretekári 
v Banskej Bystrici boli v cieli 
skôr a tak sa snažili zistiť ako 
sa našim darí v Dubnici. Prvý 
sa ozval Miro. Na desiatom ki-
lometri roztrhol plášť a odstú-
pil. O Cyrovi nevedel vôbec 
nič. Asi po hodine sme sa Cy-
rovi dovolali – pretekal. Držal 
sa hesla: „Zo začiatku naplno 
a potom pridať!“ Podstatnú 
časť pretekov šiel na čele, na-
koniec skončil v absolútnom 
poradí druhý a zvíťazil vo svo-
jej kategórii. Juraj prišiel do 
cieľa ako 38. z 58 pretekárov, 
ktorí pretek dokončili. V ten 
istý deň absolvoval svoj prvý 
štart na cestných pretekoch 

Author Kráľ Šumavy v Českej 
republike Jaroslav Jaslovský. 
Vo svojej kategórii skončil 
spomedzi 51 pretekárov na 
siedmom mieste. Hoci sme 
malé mestečko a náš cyklis-
tický klub sa možno mnohým 
zdá nevýznamný, v jeden deň 
o nás počuli ako v Banskej 
Bystrici, tak i v Dubnici a do-
konca i v susedných Čechách. 

Vincent Hupka
predseda CK Svätý Jur

li – aby aspoň na chvíľu boli 
na čele dresy Cyklistického 
Klubu Svätý Jur.  Víťazom 
tejto kategórie sa na prete-
ku Kaktusbike Svätojurský 
MTB maratón stal Martin 
Kostelničák, ktorý o pár týž-
dňov neskôr pri neúčasti cyk-
listických hviezd Petra Sagana 
a Petra Velitsa získal na maj-
strovstvách Slovenska titul 
majstra Slovenska v cestnej 
cyklistike. 

Jeden úspech za druhým
O cyklistických aktivitách 
a umiestneniach cyklistov zo 
Svätého Jura by sa dalo písať 
veľa, ale práve v jeden pamät-
ný deň – 21.8.2010 sa toho 
odohralo akosi viac. Práve 
v tento deň sa neďaleko Spiš-
ského hradu konal Kráľovský 
MTB Maratón. I keď to bolo 
dosť ďaleko, zo Svätého Jura 
sa nás tam zišlo osem. Dva 
svätojurské rýchliky Cyril 
a Rišo sa znova postavili na 
čelo pretekov a vydržali tam 
veľmi dlho. Richard Chrappa 
obsadil druhé miesto a Cyril 
Gandžala zvíťazil v kategó-
rii nad 40 rokov. Na dlhšej 
80 kilometrovej trati Miro 
Reingraber skončil druhý 
a Igor Chrappa obsadil sied-
me miesto. Darinka Hupko-
vá obsadila vo svojej kategórii 
druhé miesto, Janka Žebo-
ková štvrté miesto a Vincent 
Hupka siedme miesto.

Na troch miestach
O týždeň neskôr sa konalo sú-
časne viac pretekov.  Najväčšie 
zastúpenie pretekárov zo Svä-
tého Jura bolo v Banskej Bys-
trici na preteku Merida Zele-
ná Stopa. Odvážny Richard 
Chrappa sa znova postavil na 
čelo pretekov.Za ním sa hna-
lo 160 cyklistov.  Tento krát 
sa však nedal predbehnúť ni-

Svätojurskí cyklisti na čele pelotónu

Kaktusbike Svätojurský MTB maratón a dva jurské dresy na čele pelotónu...
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INZERCIA

Po jesennej časti futbalo-
vej sezóny sa nachádza ŠK 
Svätý Jur na treťom mieste 
priebežnej tabuľky. Mohli 
by sme povedať, že ide 
o príjemné prekvapenie, 
keďže medzi tímy tretej ligy 
postúpili po uplynulej se-
zóne. Tréner mužstva Peter 
Kučerka však na umiestne-
nie nepozerá, podľa jeho 
názoru je vo futbale dôleži-
té niečo celkom iné... 

Ako vnímate fakt, že sa 
s mužstvom nachádzate na 
treťom mieste? 
„Musím povedať, že umiest-
nenie mi v tomto prípade 
nič nehovorí, pretože mi ide 
o niečo celkom iné. Dôležité 
je, aby chlapci na tejto úrov-
ni športovali, aby ich bolo 
najmä zo Svätého Jura stále 
viac. Dôležité je motivo-

vať ich a viesť k športu. No 
a pokiaľ ide o to umiestne-
nie, len by som dodal, že na 
tieto priečky Jur určite patrí 
a pokiaľ budem v klube pô-
sobiť, aj na nich ostane.“

Súperom ste strelili 17 gó-
lov, no inkasovali ste 15, čo 
nie je málo. Na čom by ste 
chceli popracovať?
„Jednoznačne na stabilizo-
vaní výkonnosti. Odohrali 
sme výborné zápasy s vyso-
kou športovou úrovňou, no 
potom prišli zápasy, ktoré 
vôbec dobré neboli. Preto by 
som bol rád, keby sa podarilo 
stabilizovať výkonnosť, aby 
nedochádzalo k takýmto vý-
kyvom. S tým súvisí zvýšenie 
konkurencie v mužstve, aby 
na jednotlivých postoch mal 
kto nahradiť hráča v prípade 
zranenia. “

Máte nejaké konkrétne cie-
le do jarnej časti? 
„Snažíte sa ma tlačiť za hon-
bou za výsledkami, ale tým 
smerom nepôjdem. Na ta-
kejto úrovni totiž honba za 
výsledkami neprináša pre 
šport nič dobré. Snaha do-
sahovať najlepšie výsledky za 

každú cenu potom vedie len 
ku korupcii a pre to by sa 
šport robiť nemal. Ako som 
povedal, pre mňa je dôležité 
motivovať chlapcov k tomu, 
aby športovali, aby ich futbal 
bavil. A tým možno vplývať 
na ich charakter.“

Futbalisti počas zimy na treťom mieste

V poslednom jesennom kole privítali svätojurskí futbalisti na domácom trávniku Slovenský Grob a v prípade výhry 
alebo remízy mohli prezimovať na druhom mieste. Žiaľ, nepodarilo sa - súperovi podľahli 0:1. 

Staňte sa spolutvorcami 
Svätojurských ohlasov!

Ak máte záujem prispievať 
do našich novín, napíšte 
mail na adresu: 

svatojurskenoviny@
gmail.com


