Svätojurské
ohlasy
Občasník obyvateľov Svätého Jura

Nádej pre realizáciu obchvatu?

Úvodom...
Hodové slávnosti zmenia naše
mesto vždy na nepoznanie.
Pár dní množstva kultúrnych
možností, stretávania sa so
známymi na uliciach nás vytiahne z každodenných starostí. Zrazu sme uvoľnení,
vo víre smiechu a všeobecnej
pohody. Žiaľ, tri dni ubehnú, ulice sa upracú a všetci
sa vrátime ku každodenným
povinnostiam. A počkáme
opäť rok, kým mesto zase na
chvíľku neožije.
Tri dni v roku naozaj nie je
veľa. Prajem preto všetkým,
nech si tieto hodové slávnosti užijú najlepšie, ako sa dá.
Nech vládne na uliciach len
najlepšia nálada a najmä, nech
niečo zo slávností ostane v nás
aj po ich skončení. Všetkým
želám, aby v uliciach a medzi
občanmi ostala bezstarostnosť
hodových dní aj v ostatných
dňoch roka a Svätý Jur bol
stále miestom príjemných
stretnutí.
Michal Zeliska

číslo 2/2009, ročník XI., Nepredajné

Kandidát na župana Frešo bude presadzovať urýchlenie obchvatu
Bratislavy
Vonkajší obchvat Bratislavy,
športovo-relaxačný priestor
a ochrana prírody boli hlavnými témami rozhovoru primátora Svätého Jura Alexandra Achbergera a poslanca
Národnej rady za SDKÚ-DS
a kandidáta na župana Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) Pavla Freša.
Primátor Achberger zdôraznil,
že vonkajší obchvat by veľmi
pomohol, keďže by v meste
odľahčil dopravu. Riešenie
katastrofálnej dopravnej situácie v BSK je pre Freša jednou
z priorít, preto sa bude podľa
svojich slov snažiť presadiť výstavbu vonkajšieho obchvatu
hlavného mesta čo najskôr.
V súvislosti so športovo-relaxačným priestorom sa zasa
hovorí o záujme španielskeho
investora, no zatiaľ sa nenašla
zhoda s miestnym zastupiteľstvom. Ochranou prírody
mal primátor na mysli najmä

súťaž pokračuje!
Pripomíname vyhlásenú fotografickú súťaž na tému:
Svätý Jur – mesto, ktoré
mám rád. Majiteľ najlepšej fotografie získa poukaz
v hodnote 70 € na nákup fotopríslušenstva v spoločnosti
Megafoto, ktorá je hlavným
sponzorom súťaže. Snímky
posielajte do 10. júla mailom
na svatojurskenoviny@gmail.com. Do predmetu správy

napíšte „fotosúťaž“.
Podmienky súťaže:
1. Fotografie musia korešpondovať s vyhlásenou témou.
2. Fotografie bude hodnotiť
trojčlenná porota, výsledky
súťaže budú zverejnené v čísle
Svätojurských ohlasov, ktoré
vyjde v druhej polovici augusta. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční pri
príležitosti osláv 800. výročia

priľahlé lesy,
Kandidát na župana Frešo diskutoval s primátorom Achbergerom na viacero tém.
ktoré sú v
katastrálnom území
obce. Frešo
sa zaujímal
aj o vybudovanie
cyklotrasy,
umiestňovanie detí
do škôl, či o aktualizáciu sta- všetkých 90 miest, obcí a
vebného plánu. Prisľúbil tiež mestských častí BSK. Podúčasť na oslave 800. výročia ľa jeho vyjadrenia nechce
založenia mesta, ktoré sa koná postaviť svoju predvolebnú
kampaň pred novembrovými
v septembri.
Primátor tiež skonštatoval, že voľbami do VÚC na kritike
dlhodobým problémom miest súčasného vedenia župy. Na
a obcí sú dostatočne kvalifi- druhej strane ale poukazuje
kovaní zamestnanci úradov. na skutočnosť, že o župe a žuSpolu s Frešom sa zhodli, že panovi Vladimírovi Bajanovi
riešením by mohlo byť zriade- v súčasnosti ľudia veľa nevenie metodického centra, ktoré dia. „Župa nemá byť úradom,
by školilo budúcich pracovní- ale má ponúkať reálne riešenia
reálnych problémov reálnych
kov jednotlivých úradov.
Pavol Frešo sa rozhodol po- ľudí,“ dodal.
čas svojej kampane navštíviť
na začiatku septembra.
3. Každý súťažiaci môže poslať maximálne tri snímky.
4. Výherca poukazu na nákup
fotopríslušenstva v hodnote
70 € môže kúpiť aj drahší
tovar, poukaz bude v tom
prípade platiť ako 70-eurová
zľava.
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE:

Navrhnite občana na
udelenie ocenenia
Pri príležitosti 800. výročia
prvej písomnej zmienky o
Svätom Jure môžete navrhnúť, komu by malo patriť ocenenie občanovi nášho mesta.
Bližšie informácie o tom, kto
môže byť na ocenenie navrhnutý, nájdete na internetovej
stránke www.svatyjur.sk. Návrhy sú prijímané v podateľni
MsÚ do 15. 6. 2009.
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Zo zasadania Mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure zasadalo dňa 29.1.2009
Schválilo:

objektu MŠ Pezinská ul.
• prenájom pozemku pre
• predaj dvoch pozemkov pre vlastníkov bytového domu
občanov mesta Svätý Jur
Prostredná 9.
• realizáciu projektu „Prezen- Uložilo Mestskému úradu:
tácia mesta Svätý Jur“
• zmenu kapitálového rozpoč- • vypísať výberové konanie na
tu na výstavbu miniihriska
prenájom Zdravotného stre• zmenu finančného rozpoč- diska.
tu na elektrické zabezpečenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure zasadalo dňa 24.3.2009
• odkúpenie pozemkov od
občanov pre vyrovnanie pod
• predaj pozemkov pre obča- mestskou komunikáciou
nov mesta Svätý Jur
• zámer odkúpenia pozemku
• predaj hospodárskej budovy pre vybudovanie MŠ v Jurpre občanov mesta Svätý Jur skom obytnom parku
Schválilo:

Chráňme si naše
lesy a prírodné prostredie!
V jarnom období začínajú
práce v záhradkách v okolí
chát a občania častejšie chodia do lesov a prírody. Toto
obdobie vykazuje podľa štatistických údajov najväčšie
riziko vzniku a šírenia požiarov v prírodnom prostredí.
Takmer všetky požiare, ktoré
vznikli v lesných porastoch a
prírodnom prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou.
V predchádzajúcom roku
vznikli na území okresov
Pezinok a Senec iba 3 požiare v lesných porastoch ale v
ostatnom prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 63
výjazdov k požiarom, ktoré
boli zapríčinené najmä nekontrolovaným spaľovaním
na voľných priestranstvách,
zakladaním ohňov v prírode
a v mnohých prípadoch i vypaľovaním porastov.

Len málokto si uvedomuje,
že spaľovanie odpadu, vypaľovanie trávy, či zakladanie
ohňa v prírode môže spôsobiť
ohrozenie života alebo poškodenie majetku. Často občania vykonávajú tieto práce v
čase, keď je najväčší predpoklad vzniku a šírenia požiarov,
pričom nezabezpečia prvotné
preventívne opatrenia.
Najbezpečnejšie z hľadiska
požiarov je odviezť odpad do
kontajnerov, ktoré niektoré
obce a mestá zabezpečujú v
čase „jarného upratovania“.
Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych
predpisov, čo môže byť kvalifikované od priestupku až po
trestný čin. Preto dúfame, že
naše upozornenie bude pochopené s porozumením.
pplk. Ing. Eva Orlická,
Okresné riaditeľstvo HaZZ v
Pezinku

• transfer pre ECAV za účelom rekonštrukcie evanj. cintorína
• zmenu rozpočtu pre navýšenie platieb pre posudkových
lekárov
• vstup mesta Svätý Jur do
združenia miest a obcí JURAVA a vložné vo výške 1500
EUR
• usporiadanie tomboly počas
Svätojurských hodov
• kritéria na udelenie vyznamenania pri príležitosti 800.
výročia mesta Svätý Jur
• prenájom voľnej ambulancie v ZS
• prenájom nebyt. priestorov
na Prostrednej 40 pre účely
Svätojurskej knižnice
• prípravu projektu „Sociálny
podnik mesta Svätý Jur“.

Uložilo Mestskému úradu:
• pripraviť podklady k predajom majetku
• vypísať výberové konanie
na projekt MŠ Jurský obytný
park
• opakovať výberové konanie na zhotovenie projektu
rekonštrukcie Zdravotného
strediska
Zobralo na vedomie:
• správu o stave prác na pozemkových úpravách, realizovaných firmou Grunt, a.s.
• záväzky medzi mestom Svätý Jur a firmou Dušan Pechar
– Pechariáda
• návrh na odpredaj pozemkov v areáli MŠ Pezinská
• nájomnú zmluvu o nájme
cintorínov.

Termín odvozu papiera a plastov
V minulom čísle Svätojurských
ohlasov sme zverejnili tabuľku
odvozu papiera a plastov, kde
však cýbalo, že ide o 1100 l
nádoby. Za vzniknutú chybu

sa ospravedlňujeme a uverejňujeme ešte raz termíny odvozu
papiera a plastov z veľkých
zberných nádob i zber mechov
spred domácností.

1100 l kontajner (žltý)
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

15, 28
12, 25
12, 25
9, 22
7, 20
4, 9, 17, 23

Júl
August
September
Október
November
December

2,8,15,21,30
5,12,18,27
2,9,16,22,29
7,22
4,20
2,17,30

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

Vrecový zber - domácnosti
15
Júl
2, 30
12
August
27
12
September 24
9
Október
22
7
November 20
4
December 17
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„Európa nás Zaujíma!“
Informačné centrum Academia Istropolitana Nova
ponúka všetkým mladým ľuďom vo veku 15-30 rokov možnosť zúčastniť sa zaujímavého vzdelávacieho projektu
„Európa nás Zaujíma!“
Účastníkov čakajú workshopy o voľbách do Európskeho
parlamentu, návšteva Národnej rady SR, interaktívny kurz
Tvorba a manažment projektov, moderované diskusie na
aktuálne témy a vyberieme sa aj na exkurzie do prírody so
skúseným sprievodcom.
Ak nie ste ľahostajní ku svojmu okoliu, chcete sa niečo nové
dozvedieť a aktívne prežiť leto, pridajte sa k nám!
Prihlásiť sa môžete v Informačnom centre, každý deň v čase
14:00-19:00 do 8.mája 2009. Aktivity začínajú v druhej polovici mája 2009 a počet účastníkov je obmedzený, preto
neváhajte! Účasť, aj všetky aktivity sú samozrejme zadarmo.
Účasťou získate nielen cenné štúdijné materiály a skúsenosti,
ale aj zážitky.
Tešíme sa na Vás.

Projekt podporili:
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I. Svätojurská, akciová spoločnosť
v roku 2008.
I. Svätojurská, a.s. je akciovou
spoločnosťou, ktorej jediným
akcionárom je Mesto Svätý
Jur. Preto aj jej činnosť je zameraná najmä na zveľaďovanie majetku mesta a pomoc
pri rôznych aktivitách mesta.
Hlavnou činnosťou spoločnosti je hospodárenie na
území mestských lesov, ktoré
predstavujú rozlohu 1214 ha,
z čoho produktívnych lesov
je 811 ha. V prenájme máme
aj Vajnorský urbár v rozlohe
149 ha.
Lesy sú veľkým ekologickým
bohatstvom, ktoré treba neustále zveľaďovať a preto produkčná funkcia lesa nie je z
celospoločenského hľadiska
prvoradá, i keď z hľadiska
existencie spoločnosti je veľmi dôležitá. Skladba drevnej hmoty v našich lesoch je
stabilná a preto aj výnosy sa
každoročne príliš nelíšia. V
posledných rokoch však má
spoločnosť výnosy aj z iných
činností (zemné práce, zimná
údržba, orezávanie stromov a
pod.).
Činnosť v lesnom hospodárstve sa riadi Lesným hospodárskym plánom, ktorého plnenie je pod kontrolou štátu.
Z mestských lesov sa môže

vyťažiť iba toľko dreva, koľko
dorastie. V našom prípade je
to cca 7500 m3 ročne. Ceny
dreva boli dlho stabilné, ale v
treťom štvrťroku sa v dôsledku finančnej a hospodárskej
krízy dosť výrazne znížili. I
napriek tomu spoločnosť v
roku 2008 začala budovať
pre svoje potreby areál v priemyselnej časti mesta. V roku
2008 vybudovala Manipulačno-expedičný sklad za cenu
cca 2 800 000 Sk a podľa svojich možností bude v jeho budovaní pokračovať aj v roku
2009. Keďže je spoločnosťou
s plnou účasťou mesta, zvýšila
tým hodnotu majetku mesta.
Okrem lesného hospodárstva
má spoločnosť vo svojich aktivitách i ďalšie činnosti . Prevádzkuje mestskú knižnicu,
vykonáva zemné práce a zimnú údržbu. Má v správe ešte
niekoľko mestských bytov. Jej
kladom je i to, že zamestnáva
11 občanov mesta Svätý Jur.
Výsledok hospodárenia za rok
2008 je kladný. Spoločnosť
vytvorila zisk 563 000 Sk,
ktoré opäť použije na zvýšenie hodnoty majetku mesta.
Marián Grančič,
predseda predstavenstva
I. Svätojurskej, a.s.

Zimná údržba 2008/2009.
Zimnú údržbu komunikácií
v zime 2008/2009 realizovala I. Svätojurská, a.s. Za
tým účelom zakúpila dva
traktory s odhŕňačom a posýpačom. K dispozícii bolo aj
UNC – 061. Zimná údržba
mestských komunikácií bola
realizovaná v zmysle plánu,
ktorý vypracoval Mestský
úrad vo Svätom Jure, ktorý
si celú zimnú údržbu objednáva a platí za ňu . Občania,
ktorí bývajú mimo mestských

komunikácií a nespadajú do
plánu zimnej údržby MsÚ,
musia požiadavky na údržbu ciest, ktoré plán nezahŕňa
konzultovať s pracovníkmi
MsÚ (plán zimnej údržby).
Ak má niekto záujem o zimnú údržbu v miestach, ktoré
plán MsÚ nezahŕňa, môže si
toto objednať v našej spoločnosti.
Keďže tohoročná zima bola
veľmi náročná - v krátkom
čase napadalo veľké množ-

stvo snehu - mohlo sa stať,
že v určitých dňoch boli obyvatelia niektorej časti mesta
nespokojní, pretože okamžite ich cesty neboli upravené.
Veľkým problémom však bol
často fakt, že na uliciach stáli
autá, ktoré bránili prechodu
traktora s odhŕňačom. Boli
situácie, keď oba traktory nepretržite pracovali aj v nočných hodinách. Pre budúcu
zimu by bolo potrebné, aby
si vodiči uvedomili nutnosť,

odstavovať svoje autá tak, aby
pre odhŕňací mechanizmus
bol dostatok miesta pre jeho
činnosť.
Zimnú údržbu bude I.Svätojurská, a.s. robiť aj v zime
2009/2010. Prípadné pripomienky občanov je možné
podávať v kancelárii spoločnosti ( Prostredná 29) alebo telefonicky na tel. čísle
02/44971332.		
Matej Čičo,
riaditeľ I.Svätojurskej, a.s.
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Aprílový víkend okolo mena
Juraja sa teší v našom mestečku
veľkej obľube. Tradične totiž
patrí hodovým slávnostiam.
Prostredná ulica na tri dni
ožíva a účastníci, nielen Svätojurčania, sa môžu tešiť na
rôzne sprievodné akcie. Boha-

tá ponuka hodového programu
nemusí každému veľa hovoriť.
Svätojurské ohlasy preto prinášajú podrobnejšie informácie o
niektorých očakávaných podujatiach. Zároveň uverejňujeme
celý program, aby ste si mohli
vybrať aj z ostatnej ponuky.

24.- 26. 4.

2009

Piatok 24. 4. 2009

Výstava „Žijeme spolu“ má pokračovanie

Pre veľký úspech
opakujeme znovu!
Minulý rok nám Svätojurské
hody spestrila jedinečná výstava fotografií pod názvom
Žijeme spolu, ktoré zachytávajú spomienku našich
starších spoluobčanov. Pre
veľký záujem sa organizátori
rozhodli pokračovať v ďalšej
výstave starých fotografií.
Tohtoročné otvorenie pripadlo opäť na hody, presne na
piatok, 24. apríla o 14. hodine v priestoroch Infocentra
na Prostrednej ulici. Do konca marca, kedy bol termín na
odovzdanie fotografií sa nazbieralo približne 180 kusov
a vybrané sa momentálne pripravujú na tlač. Hoci sa tento
rok vyzbieralo menej fotiek,
koordinátorka projektu, Ing.
Linda Sýkorová sľubuje, že
do výstavy sa zahrnú aj fotografie z minulého roka, ktoré
vtedy neboli zaradené kvôli
nedostatku miesta.
„Minulý rok mala výstava

Nezabudnite
ani na tradičné
sprievodné akcie:

úspech, nazbierali sme veľa
zaujímavých fotografií, z ktorých mnohé sme nemohli vystaviť pre nedostatok miesta.
Ešte dlho po uzávierke nám
ľudia nosili ďaľšie fotografie
s príbehmi. Totiž mnohí, čo
videli výstavu si až vtedy uvedomili, že aj oni majú doma
podobné fotografie, dokonca
staršie. Myšlienka pokračovať
vo výstave vznikla už minulý
rok, na konci marca, keď sme
zhromaždili všetky vyzbierané fotografie a bolo nám ľúto
uzavrieť to len jednou výstavou.“
Fotografie môžete vidieť do
konca septembra 2009, alebo
neoficiálne dovtedy, do kedy
bude o výstavu záujem. Pre
zvedavcov a zábudlivcov, ktorí nestihli vidieť staré fotografie z prvej výstavy, stará expozícia je ešte stále naištalovaná
a prístupná.

14.00 Otvorenie Svätojurských hodov
ITC- AI NOVA, Prostredná 64
14.00 Výstava AI NOVA - Žijeme spolu II
ITC- AI NOVA, Prostredná 64
15.00 Výstava Obrazy a obrázky, T. R. Baroková
Výstava keramiky, P. Kršák
Literárne múzeum - Prostredná 29
16.00 19. ročník výstavy hroznových vín
Svätojurský vinohradnícky spolok
Spolková pivnica, Dr. Kautza 9 , 11
17.00 Koncert žiakov ZUŠ
Vinohradnícky dom - Dr. Kautza 11
17.00 Výstava prác žiakov ZUŠ Svätý Jur
Vinohradnícky dom - Dr. Kautza 11
17.00 Vyhodnotenie vystavovaných vín
Svätojurský vinohradnícky spolok
Kláštor Piaristov - Prostredná ul. 1
18.00 Country skupina Y - BanD
- 23.00 Prostredná ulica, námestie

Sobota 25. 4. 2009
7.00 Preteky rádiom ovládaných áut
RC Šport Model Klub, Areál RC ul. Na Pažiti
8.00 Posedenie pri vode a súťaž v rybolovnej technike
- 12.00
Štrková jama v Háji
10.00 Svätojurské víno v umení Fera Guldana
- 18.00
a poézii Ľubomíra Ferdeka | Výstava obrazov spojená
s degustáciou vín a regionálnych gastrošpecialít
Vinohradnícka izba M. Fraňa, Krajinská cesta 15
10.00 Výstava Obrazy a obrázky, T. R. Baroková
- 18.00
Výstava keramiky, P. Kršák
Literárne múzeum - Prostredná 29
10.00 Výstava o Svätojurskom poľovníctve
- 18.00
- Poľovné združenia vo Svätom Jure
Dr. Kautza 9 - vo dvore
- 18.00

10.00 19. ročník výstavy hroznových vín
- 22.00
Svätojurský vinohradnícky spolok
Spolková pivnica, Dr. Kautza 9 , 11
10.00 Výstava AI NOVA - Žijeme spolu II
- 18.00
ITC- AI NOVA, Prostredná 64
10.30 Majstrovský zápas ml. žiaci ŠK Sv. Jur - Domino Bratislava
Futbalový štadión
12.30 Tanečný súbor ZUŠ vo Svätom Jure
Prostredná ulica, námestie
13.10 Vystúpenie detí CMŠ Betlehem
Prostredná ulica, námestie
13.25 Vystúpenie detí MŠ Bratislavská
Prostredná ulica, námestie
13.40 Vystúpenie detí MŠ Felcánová
Prostredná ulica, námestie
14.00 Vystúpenie detí MŠ Pezinská
Prostredná ulica, námestie
14.20 Dychový súbor LaPaŠanKa
z Veľkého Lapáša
Prostredná ulica, námestie
15.10 Vystúpenie Svätojurskej dychovky
Prostredná ulica, námestie
15.10 MaSKUZan - chodiace bábky
Prostredná ulica, námestie
16.00 Divadelné predstavenie detí ZUŠ
Vinohradnícky dom - Dr. Kautza 11
16.00 Spoločné vystúpenie dychovej hudby
Lapašanka a Svätojurskej dychovky
Prostredná ulica, námestie
17.00 Majstrovský zápas seniori ŠK Sv.Jur - Slovenský Grob
Futbalový štadión
17.00 Zvuk a dym - hudobné duo
Prostredná ulica, námestie
18.00 HEX - rocková kapela
Prostredná ulica, námestie
19.15 Slávo Repaský- WHaTEVER - rocková kapela
Prostredná ulica, námestie
20.15 aFRO CaMPana - bubnová show
Prostredná ulica, námestie
21.15 Mystická show - kúzla a žonglovanie
Prostredná ulica, námestie

21.30 Ohňostroj
Prostredná ulica, námestie
21.45 Diskotéka DJ MIRCO
- 02.00 Prostredná ulica, námestie

nedeľa 26. 4. 2009
10.00 Slávnostná svätá omša
Farský kostol Sv.Juraja
10.00 Svätojurské víno v umení Fera Guldana
- 18.00
a poézii Ľubomíra Ferdeka | Výstava obrazov spojená
s degustáciou vín a regionálnych gastrošpecialít
Vinohradnícka izba M. Fraňa, Krajinská cesta 15
10.00 Výstava Obrazy a obrázky, T. R. Baroková
- 17.00
Výstava keramiky, P. Kršák
Literárne múzeum - Prostredná 29
10.00 Výstava o Svätojurskom poľovníctve
- 17.00
- Poľovné združenia vo Svätom Jure
Dr. Kautza 9 - vo dvore
10.00 19. ročník výstavy hroznových vín
- 20.00
Svätojurský vinohradnícky spolok
Spolková pivnica, Dr. Kautza 9 , 11
10.00 Výstava AI NOVA - Žijeme spolu II
- 17.00
ITC- AI NOVA, Prostredná 64
13.30 Pochod Ivánskych mažoretiek
+ Svätojurská dychovka
Prostredná ulica, námestie
14.00 Vajnorský skrášľovací spolok
Prostredná ulica, námestie
15.00 FRaGILE - spevácka hudobná formácia
Prostredná ulica, námestie
16.00 METaLInDa - rocková kapela
Prostredná ulica, námestie
17.30 Tombola
Prostredná ulica, námestie
18.00 Vidiek - hudobná skupina
Prostredná ulica, námestie
19.15 Eminent - hudobná skupina
Prostredná ulica, námestie
23.00 Ukončenie Svätojurských hodov

Otvorené pivnice: pivnica Svätojurského vinohradníckeho spolku, Dr. Kautza 9 | Vínne pivnice, s.r.o. Svätý Jur, Pezinská ul.č. 48 | Občerstvenie v stánkoch, v svätojurských
reštauráciách, pohostinstvách a bufetoch. | Dobré vína malokarpatských vinohradníckych spolkov v podbrániach na Prostrednej ul. | Kolotoče na tréningovom ihrisku.
Výstavy otvorené počas hodov od 10.00 do 18.00 hod. | Usporiadatelia: Mesto Svätý Jur | MsÚ Svätý Jur | Malokarpatské osvetové stredisko Modra
Fo to : w w w. r z fo t o . s k

Ďakujeme sponzorom Svätojurských hodov 2009

design/prepress: miro miklovič

BRATISLAVSKÝ
samosprávny kraj

Hexáci na našich hodoch

Bratislavská kapela Hex začínala revolučne v roku 1989.
Počas uplynulých 20-tich rokov sa z nich stala skupina,
ktorá sa drží v popredí slovenskej ultrapopovej scény.
Vydali osem albumov, dve
„bestofky“ a nedávno im vyšlo bonusové DVD Cesta z
mesta. Chalani, ktorí v súčas-

TOMBOLA

Tombolové lístky sa budú predávať počas celých hodov na
uliciach, žrebovanie cien je v nedeľu o 17:30. Cena jedného
tombolového lístka je 50 centov. Celkovo bude o niečo menej
lístkov ako minulý rok, preto neváhajte a kúpte si čím skôr.

nosti chystajú nový album si
na nás našli čas a predstavia sa
Juranom v sobotu 25. apríla
o 18. 00 na Námestí. Spolu
si vypočujeme najznámejšie
hity tejto štvorice- Vetroň,
Maťo a Linda, Život a na záver si zaspievame Nikdy Nebolo Lepšie!!

OHŇOSTROJ
Sobotňajší deň vyvrcholí
ohňostrojom o 21:30, po
ktorom bude nasledovať
diskotéka do noci.

Svätojurské ohlasy
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Vína na hody sú už tradíciou

Jednou z pravidelných akcií,
ktoré sprevádzajú hodové
slávnosti, je nepochybne aj
tradičná výstava hroznových
vín. Tento rok tomu nebude inak a môžeme sa tešiť už
na 19. ročník. Kto príde do
pivníc Svätojurského vinohradníckeho spolku na ulici
Dr. Kautza, určite neoľutuje a
bude si mať z čoho vybrať. S
výstavou vín je taktiež spojená súťaž. Prezradíme, že tento
rok vinári prihlásili 385 vín, z
toho je 111 červených, 21 ružových a 253 bielych. Okrem
prezentujúcich sa Svätojurča-

nov bude môcť návštevník
ochutnať aj produkty vinárov
z iných oblastí, ako napríklad
z Moravy (23 vzoriek), Rakúska (3 vzorky), či z tokajskej oblasti (3 vzorky).
Tešme sa na šampiónov!
Najžiadanejšími vínami na
výstave sú samozrejme každý
rok šampióni v jednotlivých
kategóriách. Na aké odrody
sa môžete tešiť tentokrát?
V kategórii bielych suchých
vín sa šampiónom stalo Rulandské biele 2008 od p.
Martina Pomfyho z Vinosadov. Medzi bielymi vínami
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so
zbytkovým
cukrom zvíťazil
Tramín červený
2006 z produkcie
Dubovský
- Grančič. Za
šampióna medzi
ružovými vínami označila komisia Cabernet
Sauvignon 2008
od Vinohradníckej spoločnosti
Modra a medzi červenými
Dunaj 2008 od
pána Lengyela
zo Šamorína. No a keďže ide
o výstavu vo Svätom Jure, za
zmienku stoja najvyššie hodnotené vína jurských vinárov.
Medzi bielymi vínami bol
najvyššie hodnotený Rizling
vlašský 2006 z pivnice p. Mira
Mikloviča a medzi červenými
Frankovka modrá 2001 od p.
Adolfa Schwanzera.

Maskuzani,
noví návštevníci

Už ste o nich počuli? Môžu
byť vysokí až 3,5 metra, nič
im neujde a na rozdiel od
choduliarov sú schopní chodiť na vlhkej ulici, po snehu
a ľade. Pouličné divadlo Addams predstavuje novú alternatívu chodúľového divadla
bez chodúľ – Maskuzani. V
našich uliciach sa po prvýkrát
objavia v sobotu 25. apríla o
15.10 a ich úlohou bude sledovať nás a pobaviť svojou
prítomnosťou, ktorú nie je
možné si nevšimnúť.

V rytme afrických bubnov

Krehkí speváci z krehkej Fragile

Osem spevákov bez hudobných nástrojov. Tak vyzerá
slovenská formácia Fragile –
Braňo Kostka, Helena Krajčiová, Jana Golisová, Kamil

Mikulčík, Slavo Košecký,
Soňa Norisová, Svetlana Rymarenková a Viliam Csontos. Hlasy, ktorých mená
určite poznáte nám do uší
budú interpretovať pop –
rock – jazzové hity známych
spevákov – Stieveho Wondera, Stinga alebo Norah Jones.
Na túto šikovnú skupinu sa
môžeme tešiť v nedeľu, 26.
apríla o 15.00 na Námestí,
kde predvedú svoje spevácke
umenie.

V sobotný hodový večer sa brazílsku karnevalovú sambu,
celá Prostredná ulica a okolie ktorá sa postará o poriadnu
námestia rozpáli v rytme bub- dávku energie a dobrej nálanov, vďaka show nitrianskej dy. V zložení skupiny nebudú
skupiny Afro Campana, v chýbať ani krásne bubeníčky,
prevedení Campana Batuca- takže sa máme na čo tešiť. O
da. 15 bubeníkov v pestrých 20.15 by ste okolie námestia
kostýmoch vypustí do ulíc určite opúšťať nemali!
text: Tereza Jurčíková, Michal Zeliska
foto: internet
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Ing. Kamil Pajer: „Propagáciu 800. výročia považujem za prijateľnú“
V predchádzajúcom čísle Svätojurských ohlasov sme uverejnili
rozhovor s primátorom mesta Svätý Jur venovaný 800. výročiu
prvej písomnej zmienky o Svätom Jure. O tejto príležitosti sme sa
tento raz porozprávali s Ing. Kamilom Pajerom, ktorý je zodpovedný za prípravu osláv.
Je pre túto príležitosť vytvorená nejaká špeciálna komisia?
Prípravami osláv 800. výročia
je poverená mestským zastupiteľstvom samostatná komisia, ktorá prebrala zodpovednosť za celkovú obsahovú
stránku na základe podnetov
nielen členov tejto komisie,
ale aj ostatných zainteresovaných inštitúcií pôsobiacich v
meste Svätý Jur, ako aj samotných občanov mesta.
Hovorilo sa o tom, že oslavy
800. výročia budú prebiehať
počas celého roka a vyvrcholia na jeseň. Zatiaľ však
nemôžeme príliš hovoriť o
celoročných oslavách. Vyskytli sa nejaké problémy?
Je to veľmi skreslený pocit,
zásadné problémy sa zatiaľ nevyskytli a môžem len potvrdiť
skutočnosť, že súčasťou osláv
800. výročia budú iba vybrané a najzaujímavejšie podujatia organizované v roku
2009 vo Svätom Jure a tie
sú už uvádzané na vydanom
informačnom plagáte, ktorý
bol už prezentovaný aj na celoslovenskom podujatí SLOVAKIA TOUR v Bratislave.
Symbolicky prvé a posledné
vybrané a podporované podujatie patrí svätojurským vinárom a vinohradníkom, ale
priestor v programe majú aj
športovci napr. Svätojurským
MTB maratónom, resp. športovým dňom detí, či výstava
dobových fotografií a archeologických nálezov.

strane v samotnom Jure, no
tiež v celom regióne?
Propagáciu 800. výročia a jej
časovú postupnosť považujem za prijateľnú a pomerne
dobre časovo nastavenú a v
oblasti prípravy jednotlivých
propagačných materiálov sa
doteraz urobilo najviac. Spomeniem len niektoré. Schválil sa logotip 800. výročia
osláv, vytvorili sa podmienky
na vydanie publikácie „800
rokov Svätého Jura. Dejiny
písané vínom“, objednané sú
vybrané propagačné materiály, informačné brožúry „Svätý Jur – náučný chodník“, v
príprave je prezentačný film
o Svätom Jure na DVD nosiči. Z iniciatívy AI NOVA vo
Svätom Jure boli vypracované
a predložené projekty smerované predovšetkým do oblasti propagácie 800. výročia.
Samozrejme musím pripomenúť, že všetky spomenuté
skutočnosti sú kryté schváleným rozpočtom výdavkov v
roku 2009 určených na propagáciu 800. Výročia mesta.
Ako prebiehajú prípravy
samotných septembrových
osláv?
Základný scenár vyvrcholenia
osláv 800. výročia v dňoch
4.9 . – 5.9.2009 je pripravený
a občania si budú mať z čoho
vybrať.

Pôjde o oslavy podobné hodom, alebo o niečo úplne
iné?
Z časti vyvrcholenie osláv
bude mať podobný charakter
Nemyslíte, že v rámci osláv a centrom pre návštevníkov
by bolo dobré robiť aj väč- a občanov Svätého Jura bude
šiu propagáciu, na jednej námestie, kde bude počas

2 dní pripravený kultúrny
program. Na rozdiel od hodových zvyklostí budú oslavy
bez pouličných predavačov a
všetko bude viac smerované
na kultúru.
Kedy približne vyjde publikácia o Svätom Jure - „Dejiny písané vínom“?
Žiaľ, náš predpoklad vydania
tejto publikácie už k Svätojurským hodom sa nepodarilo
naplniť z titulu nedodržania
termínov od zostavovateľov
publikácie, ale sú záruky, že v
letných mesiacoch publikácia
bude hotová a pripravená na
krst, ktorý je súčasťou programu osláv 800. výročia.
Ako by ste v krátkosti charakterizovali organizačnú

stránku príprav? Koho ste
oslovili, aby prispel k oslavám?
Do samotnej prípravy sú
zapojení nielen členovia komisie, ale predovšetkým tí,
ktorí priamo zabezpečujú tú
ktorú akciu. Môžem spomenúť napríklad Cyklistický
klub Svätý Jur, Svätojurský
vinohradnícky spolok... Veľmi iniciatívne do prípravy
zasiahla AI NOVA vo Svätom
Jure, ale aj ďalší nemenovaní,
ktorí už vstúpili, resp. budú
vstupovať do dôstojného
priebehu osláv 800. výročia.
V neposlednom rade sú to
zamestnanci mestského úradu, ktorí tvoria neoddeliteľnú
súčasť prípravy osláv.
Ďakujem za rozhovor.
-mz-

INZERCIA

Prostredná 19, Svätý Jur
tel.: 02 4497 1020, 0903 236 455
tonery pre všetky typy tlačiarní
papier xeroxový, pre atramentovú tlač...
kancelárske potreby
príslušenstvo k PC / CD, DVD...
obalový materiál pre obchody, kancelárie
kopírovanie do formátu A3 / farebné
laminovanie, väzba hrebeňová, tepelná
väzba diplomových prác, zbierok zákonov
faxové služby
výroba pečiatok, vizitiek

obchod@alegraprint.sk

www.alegraprint.sk
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Neobyčajná história
Kostol sv. Juraja
Návštevníci nášho mestečka
sú zväčša turisti zaujímajúci
sa o históriu alebo vinársku
tradíciu. Ak sa prišli pokochať
tým prvým, obľúbené miesto,
kam všetci smerujú je kostol
svätého Juraja v severnej časti
mesta.
Farský kostol patrí k jedným z
najstarších mestských pamiatok. Podľa viacerých zdrojov ho postavili na konci 13.
storočia, čím sa architektúra
stavby zaraďuje do ranogotického obdobia.
Kostol nadviazal na pôvodnú
sakrálnu stavbu, čoho dôkazom je zvýšené presbytórium
a podzemná kaplnka. Dominantou interiéru je Oltár
svätého Juraja z roku 1527 z

dielne Štefana Pilgrama. Predstavuje prechod od gotického
k renesančnému slohu. Dielo
s rastlinnými a figurálnymi
motívmi zobrazuje výjavy zo
života svätého Juraja, patróna
Juranov. Oltár je vyrobený z
bieleho pieskovca, čo z neho
robí stredoeurópsky unikát.
Prešiel reštauráciou v roku
1992.
Vnútro kostola obsahuje aj
iné pozoruhodné pamiatky.
B. Vlasáková a F. Hlaváčiková vo svojej knihe Svätý Jur
– Prechádzka mestom spomínajú fresku svätca zo 14.
storočia, gotický mramorový
sarkofág grófa Juraja z roku
1467, či rokokovú kazateľnicu.

Pri tureckom vpáde
v 1663 zhorela kostola veža. Namiesto
nej postavili samostatnú drevenú
zvonicu. Nachádza
sa v nej zvon z roku
1440, ktorý pukol
pri požiari v roku
1802. Po oprave v
polovici 19. storočia sa poškodil znovu. Koluje o ňom
povesť, že ho počas
tureckých vojen zakopali a náhodne
ho vyryla pasúca sa
sviňa.
Tereza Jurčíková

Hra bielej loptičky
Jedným zo športov, ktoré majú
vo Svätom Jure dlhoročnú
tradíciu a mesto v ňom bolo
dlhé roky na výslní, je zaiste
stolný tenis. V kronike čítame, že „stolnotenisový oddiel
pri ŠK Svätý Jur bol založený
17. apríla 1947. Zakladajúci
členovia, ktorí sa zišli v hostinci pri kine v malej miestnosti boli: Gustáv Matula,
Ladislav Korček, Jozef Pučík
a Rudolf Vido ml.“ Potom
nasledovala šestnásťročná pauza a v roku 1963 sa oddiel
opäť obnovil a Rudolf Vido

ako učiteľ na jurskej ZDŠ
založil krúžok stolného tenisu. Odvtedy funguje oddiel
stolného tenisu až dodnes.
Počas jeho dlhej éry sa o stolnom tenise veľa popísalo, veď
úspechy, ktoré hráči dosiahli
neboli vôbec malé. Titulky z
novinových ústrižkov, ktoré sa v kronike nachádzajú,
nám to len potvrdzujú: „Jur
vedie“, „Majster je z Jura“,
Jur nestratil ani sadu“. Niektorí si možno myslia, že stolnotenisový duch sa z nášho
mesta navždy vytratil, možno s odchodom
Rudolfa Vidu do
večnosti. Alfred
Hassel, predseda
Stolnotenisového oddielu Svätý
Jur, nás ale vyvádza z omylu:
„Jur A hrá druhú
slovenskú ligu

Hráči Stolnotenisového oddielu Svätý Jur:
Jur A: Beladič Slavo, Dobrovoda Dušan, Hassel Róbert,
Macháček Juraj
Jur B: Barok Robert, Beladič Jozef, Hupka Peter, Kresánek Mikuláš, Vašík Rado
Jur C: Barok Robert, Dočolomanský Rudo, Lisý Martin, Lisý Štefan, Vašík Rado
a okrem toho máme zastúpenie aj v tretej lige (Jur B)
a v štvrtej lige (Jur C). Prvá
liga sa už končí a vieme, že
Jur v nej skončí tento rok
na štvrtom mieste.“ Okrem
toho nám p. Hassel tiež hovorí o súťaži neregistrovaných
žiakov na úrovni základných
škôl v pezinskom okrese, kde
má jurská škola taktiež svoje
zastúpenie v podaní Richarda Gejguša (aktuálne 12.
miesto), Róberta Hassela (13.
miesto), Martina Moráveka

(15. miesto) a Matúša Kozmona (25. miesto). V konkurencii 37 hráčov z iných škôl
to určite nie je zlé umiestnenie. Navyše, ako družstvo
skončia spomínaní žiaci na
treťom mieste.
Svätojurský stolný tenis možno nezažíva obdobie ako
pred niekoľkými rokmi, no
musíme povedať, že stále tu
sú kvalitní hráči. Dúfajme,
že sa nájdu aj mladé talenty
schopné reprezentovať Svätý
Jur v budúcnosti.
-mz-
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Memoriál učiteľa Rudolfa Vidu

Malí pingpongisti dnes už
sotva vedia, kto bol Rudolf
Vido. No duch skvelého hráča, ktorému môžeme vo veľkej
miere ďakovať za stolný tenis
vo Svätom Jure, bol medzi
žiakmi prítomný 28. marca.
Stolnotenisový oddiel Svätý
Jur zorganizoval v spolupráci
so ZŠ Svätý Jur už tretí ročník
turnaja pre žiakov základných
škôl – Memoriál Rudolfa
Vidu. „Tento turnaj sme zorganizovali na počesť človeka,
ktorý svätojurský stolný tenis

založil,“ vysvetlil
názov predseda
Stolnotenisového
oddielu Svätý Jur
Alfréd
Hassel.
Oproti predchádzajúcim dvom
ročníkom nebol
tento raz turnaj
určený len pre
žiakov svätojurskej základnej
školy, ale pozvánku dostali
všetky školy v okrese. Nakoniec pozvanie prijal iba Pezinok a Veľký Biel. Celkovo sa
súťaže zúčastnilo 29 žiakov,
ktorí boli rozdelení do troch
kategórií: chlapci 1.-5. trieda,
chlapci 6.-9. trieda (za účasti dvoch dievčat) a kategória
dievčat 1.-9. trieda.
I napriek veku zúčastnených
sme videli viacero pekných
výmen a zápasov. „Tretí roč-

Vysoká účasť žiakov predznamenávala viacero zaujímavých zápasov.

ník hodnotím najlepšie,
ako sa dá. Predchádzajúce dva roky boli len
za účasti žiakov našej
základnej školy, teraz sa
zúčastnili aj žiaci iných
škôl,“ spokojne hodnotí
sobotňajšie dopoludnie
p. Hassel.
-mz-

Víťazi jednotlivých kategórií (zľava):
Maroš Malý, Martin Morávek, Simona
Ondrejkovičová

INZERCIA
SVÄTÝ JUR
12 0 9 – 2 0 0 9

V roku 2009 oslavuje vinohradnícke mesto
Svätý Jur 800. výročie od prvej písomnej
zmienky o Jure, ktorou je darovacia listina
kráľa Ondreja II. z roku 1209. Pri tejto príležitosti si vás dovoľujeme pozvať na oslavy
800. výročia priamo do Svätého Jura.
Zaujímavé podujatia v roku 2009:
31. 1.
18. 4.
24. 4.
24.–26. 4.
23. 5.
27. 6.
4. 9.
4.–5. 9.
7. 11.
28. 11.

2. ročník „Dňa Svätojurských
pivníc“
3. ročník cyklistického maratónu
„Svätojurský drak“
otvorenie fotografickej výstavy
„Žijeme spolu“
Svätojurské hody
otvorené pivnice na deň
Sv. Urbana
Deň detí – športové hry
otvorenie výstavy „Najnovšie
archeologické nálezy zo
svätojurského hradiska“
vyvrcholenie osláv 800. výročia
krstom monografie „Svätý Jur –
Dejiny písané vínom 1209–2009“
slávnosť Svätého Huberta
2. ročník výstavy „Kráľovský
rizling“ vo svätojurských
pivniciach

In the year 2009
the winegrowing town Svätý Jur
(Saint George) celebrates the 800th anniversary
from the first written information about Svätý
Jur. It is the donation memorandum of King
Ondrej II. from the year 1209. On this occasion
we would like to invite you to the celebration
of the anniversary to Svätý Jur.
Highlights of Events in the year 2009:
31/1

2nd annual “Day of Wine Cellars in
Svätý Jur”
3rd annual bicycling marathon
“Svätý Jur’s Dragon”
24/4
Opening of the photo exhibition
“Living Together”
24–26/4 Svätý Jur’s Festival
23/5
Open wine cellars on the Day of St. Urban
27/6
Children’s Sports Day
4/9
Opening of the exhibition “The newest
archeological excavations from the
fortified settlement of Svätý Jur”
4–5/9
Celebration of the 800th anniversary –
christening party of the monograph
“Svätý Jur – History Written by Wine
1209–2009”
7/11
St. Hubert’s Day Celebration
28/11
2nd annual exhibition “Royal Riesling”
in wine cellars of Svätý Jur
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