Svätojurské
ohlasy
Občasník obyvateľov Svätého Jura

Úvodom...
Do rúk sa vám dostáva ďalšie
číslo Svätojurských ohlasov,
v tomto roku s poradovým
číslom 3. Okrem iného sa
v ňom dočítate o grantoch,
ktoré naše mesto v poslednom období získalo, tiež
o bezplatnom vzdelávacom
kurze, ktorý ponúka Informačné centrum mladým
ľuďom. V súvislosti s 800.
výročím prvej písomnej
zmienky pokračujeme v sérii rozhovorov - tentokrát
s Dr. Jurajom Turcsánym
o historických okolnostiach
a význame tejto zmienky.
Na poslednom zasadaní
Mestského zastupiteľstva sa
diskutovalo najmä o investičných zámeroch v meste,
ktoré by znamenali prudký
nárast obyvateľstva a zmenili by tvár Jura na nepoznanie. O tejto veľmi závažnej
a dôležitej téme vás budeme
podrobne informovať v augustovom čísle.
Za celú redakciu všetkým
prajem príjemné letné dni
plné oddychu.
Michal Zeliska

Ešte stále môžete posielať
fotografie do vyhlásenej fotosúťaže na tému: Svätý Jur
- mesto,
k t o r é
mám rád.
Pripomíname,

číslo 3/2009, ročník XI., Nepredajné

Mesto Svätý Jur získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu:
„Podpora vytvárania a udržania pracovných miest v Sociálnom podniku“
Zdroje financovania
Európsky sociálny fond
Štátny rozpočet SR
Rozpočet mesta Svätý Jur
CELKOM

% podiel
42,5
7,5
50
100

Suma v EURO
35.165,35
6.205,65
41.371,00
82.742,00

Suma v Skk
1.059.391,33
186.951,41
1.246.342,76
2.492.685,50

Projekt bol podporený Európskym sociálnym fondom ESF, Štátnym rozpočtom Slovenskej republiky a Mestom Svätý Jur. Podiel
jednotlivých strán je uvedený v tabuľke.

Predmetom projektu je vytvoriť a držať pracovné miesta v Sociálnom podniku pre
znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie, resp. uchádzačov o zamestnanie z evidencie
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v počte 10, s miestom výkonu predmetu činnosti vo Svätom Jure v profesijnej štruktúre:
• 5 x ukladač betónových povrchov (stavebné práce)
• 3 x robotník na čistenie
mesta
• 2 x administratívny zamestnanec
Mesto Svätý Jur sa zaviazalo prijať na 12 kalendárnych
mesiacov od 1. júna 2009 do
31. mája 2010 na vytvorené
pracovné miesta znevýhodnených uchádzačov o zaže majiteľ najlepšej snímky
získa poukaz na nákup fotopríslušenstva v hodnote 70 €
v spoločnosti Megafoto.
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE:

...viac o podmienkach súťaže
na strane 7...

Jednou z prác v rámci Sociálneho podniku je aj rekonštrukcia chodníkov v dolnej
časti mesta.

mestnanie, resp. uchádzačov
o zamestnanie v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného
času, s ohľadom na profesijné
a kvalifikačné predpoklady
zodpovedajúce konkrétnemu pracovnému miestu po
konzultácií s úradom. Uvedený rozpočet a časový har-

monogram je po 31. 5. 2010
možné predĺžiť o 6 mesiacov
s alikvotným zvýšením rozpočtu.
Ing. Mariana Fiamová
prednostka MsÚ
viac sa o Sociálnom podniku dočítate
na 3. strane

Poďakovanie pani učiteľkám
Rodičia odchádzajúcich
detí ďakujú kolektívu
MŠ Bratislavská za všetku
pozornosť a lásku, ktorú
venovali ich deťom. Poďakovanie patrí p. riaditeľke Lydke Hergottovej,
p. učiteľke Darinke Hup-

kovej a špeciálne Mgr.
Evičke Tkáčikovej a Beátke Kozmonovej za každoročné krásne hodové
vystúpenia a za realizovanie programu Zdravá
škôlka, ktorým ľudsky aj
odborne formujú deti.
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Zo zasadania Mestského zastupiteľstva
16.4.2009 Mestské zastupi- 3. Zmenu rozpočtu mesta na
teľstvo schválilo:
účel prevádzkovania druhej
triedy v CMŠ Betlehem.
1. VZN mesta č.1/2009
o podmienkach poskytovania 4. Zmenu rozpočtu na kúpu
sociálnych služieb, o spôsobe kosačky a jej prenájom pre
úhrady za sociálne služby po- ŠK Svätý Jur.
skytované Mestom Svätý Jur.
28.5.2009 Mestské zastupi2. Zmenu rozpočtu mesta za teľstvo schválilo:
účelom zabezpečenia údržby
a opráv budov MŠ Pezinská, 1. Zmenu rozpočtu mesta na
Felcánova a Bratislavská.
účel zabezpečenia činnosti

Sociálneho podniku.
2. Zmenu rozpočtu mesta na
účel rekonštrukcie nových
priestorov pre Svätojurskú
knižnicu.
3. Zmenu rozpočtu mesta na
účel dofinancovania spotreby
energií Centrálnej školskej jedálne.

Správne nakladanie s odpadmi
Mestský úrad Svätý Jur upozorňuje, že 1100 l zberné nádoby umiestnené na verejnom
priestranstve na jednotlivých
stanovištiach v uliciach Mesta
Svätý Jur sú určené výlučne
na separovaný zber odpadu,
ako sú papier/plasty a sklo.
Občania rodinných domov
sústreďujú papier a plasty
v priestoroch svojej nehnuteľnosti do zberných vriec.
Zberné vrecia je potrebné

Najbližšia uzávierka
a distribučné miesta
Najbližšie číslo Svätojurských ohlasov vyjde v druhej polovici augusta. Uzávierka externých materiálov
a inzercie bude 14. augusta
(piatok). Ak máte námety
na články, prípadne by ste
nejakým spôsobom radi
prispeli, dodržte prosím termín uzávierky.
***************************
Svätojurské ohlasy sú bezplatným občasníkom obyvateľov Svätého Jura. Nájdete ich takmer vo všetkých
obchodoch v meste, na
svätojurskej pošte a počas
školského roka aj v MŠ
na Bratislavskej, Pezinskej
a Felcánovej ulici.

vyložiť pred dom v deň zberu
najneskôr do 7:00 hod.
Drobný stavebný odpad nie
je možné uložiť v 1100 l zberných nádobách. Tento je potrebné likvidovať zákonným
spôsobom.
Vážení občania, v prípade, že
nevyužívate zberné nádoby na
komunálny odpad, ktoré vám
boli pridelené, vráťte tieto nepotrebné nádoby na Mestský
úrad Svätý Jur.

Dodržiavaním tohto upozornenia prispejete k tomu, že
zberné nádoby nebudú preplňované a bude zabezpečená
čistota okolia.
Separovaním papiera, plastov
a skla prispejete nielen k čistote mesta, ale aj k zníženiu
poplatkov za komunálne odpady, pretože platí „čím viac
komunálnych odpadov, tým
vyššie poplatky za ne.“
-msú-

Ohlasovňa pobytu Svätý Jur
Zákonom 253/1998 Z. z.
o hlásení pobytu občanov
SR a registri obyvateľov SR
v znení neskorších prepisov
sú upravené práva a povinnosti občanov SR pri hlásení
ich pobytu, práva a povinnosti obcí pri vedení evidencie občanov, zriadenie registra
obyvateľov SR, úlohy štátnych orgánov a obcí súvisiace
s vedením registra a poskytovania údajov z evidencie pobytu občanov a registra.
Zákonom 216/2008 Z. z.,
ktorým sa tento zákon mení
a dopĺňa, boli upravené podmienky prihlasovania na trvalý pobyt podľa § 5 a ktorý
možno využiť už len po predchádzajúcom zrušení trvalého
pobytu podľa § 7 ods. 1 písm.
d) až g).

Ďalej bola v § 3 ods. 8, písm.
c) vypustená trojmesačná lehota listu vlastníctva.
Problémy sú napríklad v tom,
že niektoré zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby
a v ktorých sa poskytuje bývanie aj pre našich občanov
si neplnia povinnosť podľa §
3 ods.9 a týchto občanov neprihlasujú vo svojich zariadeniach na trvalý pobyt.
Ďalší problém je v § 6 v tom,
že občania, ktorí sa pripravujú
na vycestovanie do zahraničia
s cieľom trvalo žiť v zahraničí, majú povinnosť pred vycestovaním ohlásiť skončenie
trvalého pobytu ohlasovni. Je
málo tých, ktorí si túto povinnosť plnia.
Spracoval: Hupková

Krátke oznamy MsÚ
Modrá stužka
Mestský úrad Svätý Jur
oznamuje občanom, že dňa
26.6.2009 sa Mesto Svätý
Jur zapojí do celoslovenskej
akcie MODRÁ STUŽKA –
obec, mesto bez odpadkov.
V duchu hesla: „Poďme spolu pomôcť svojmu mestu,
nech je čistejšie a krajšie!,“
vyzývame občanov, aby sa
v tento deň aj oni pričinili k vyčisteniu mesta Svätý
Jur a zorganizovali si brigádu okolo svojho bytového
domu, rodinného domu,
príp. záhrady, a tým prispeli
k zlepšeniu životných podmienok v meste.
Za zapojenie sa do akcie
MODRÁ STUŽKA – obec,
mesto bez odpadkov vám
Mestský úrad Svätý Jur vopred ďakuje.
Ing. Mariana Fiamová
prednostka mestského úradu

Vládny program
zatepľovania
Pre zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov na
bývanie a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy
na občanov Slovenskej republiky vláda SR vyhlasuje
„Vládny program zatepľovania“. Program definuje
podmienky pre podporu
znižovania energetickej náročnosti budov na bývanie.
Poskytovateľom podpory je
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.
Viac informácií o programe
(kto môže žiadať o podporu, za akých okolností, aká
je jej výška a aký je postup
pri podaní žiadosti), nájdete na internetovej stránke
mesta:
www.svatyjur.sk
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Sociálny podnik mesta Svätý Jur

Výzva k osobnej zodpovednosti za poskytnutú šancu a riešenie problémov mesta
Občania mesta si istotne
všimli, že od začiatku júna
panuje v našom mestečku
nebývala pracovná aktivita
prinášajúca prvé pozitívne
výsledky. Áno, je pravdou, že
mesto s účinnosťou od 1. 6.
2009 v súlade s legislatívou
vytvorilo samostatnú organizačnú jednotku - „Sociálny
podnik mesta Svätý Jur“.
Zásluhou poslancov bol
upravený rozpočet a tým sa
vytvorili predpoklady k zriadeniu a existencii sociálneho
podniku, ktorý nemá v predmete činnosti podnikateľský
charakter, ale je zameraný na
napĺňanie sociálnych cieľov
a potrieb, bez dôrazu na potrebu vytvárania zisku.
Sociálny podnik takto umožnil 10 obyvateľom Jura získať
dočasné prechodné zamestnanie s možnosťou prechodu na

otvorený trh práce. Títo občania pomocnú ruku mesta prijali a spoločne riešia sociálnu
situáciu každého jednotlivca.
Na druhej strane zriaďovateľ
sociálneho podniku očakáva
prínos vyplývajúci zo vzniknutého pracovno-právneho
vzťahu a pracovných náplní.
Vytvorila sa pracovná sekcia stavebnej činnosti, ktorej
rozhodujúcou náplňou bude
rekonštrukcia
mestských
chodníkov v dolnej časti Jura.
Posilnila sa sekcia údržby verejnej zelene, ktorej prioritou

budú verejné priestory centrálnej časti námestia, údržba
a čistota oboch rímsko-katolíckych cintorínov, ako aj ďalšie verejné priestory. Zastrešil
sa aj kultúrno-spoločenský
život mesta zodpovedným
pracovníkom a riešená je aj
oblasť evidencie hrobových
miest a poplatkov za hrobové
miesta.
Sociálny podnik má vytvorené priestory v budove Vinohradníckeho domu na ul. Dr.
Kautza, kde môžu občania
riešiť otázky súvisiace s hro-

Projekt Sociálneho podniku je financovaný z Európskeho sociálneho fondu,
Štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu mesta Svätý Jur.

bovými miestami a poplatkami, samozrejme v čase úradných hodín.
Prvé dni činnosti sociálneho
podniku možno hodnotiť
pozitívne. Na Dukelskej ulici
je možno najrušnejšie, keďže
práve tam sa začalo s rozsiahlou rekonštrukciou chodníkov. Nezaostáva však ani
sekcia údržby verejnej zelene.
Osobne verím a občania mesta Svätý Jur istotne dúfajú, že
projekt mesta so Sociálnym
podnikom bude úspešný,
predovšetkým pre hlavných
aktérov zapojených do tohto
projektu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, samozrejme pod prísnou
spoločenskou kontrolou Vás
všetkých obyvateľov Svätého
Jura.
Ing.Kamil Pajer
poslanec

Nové verejné osvetlenie
Mesto Svätý Jur získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu:
„Vybudovanie inteligentného verejného osvetlenia“
Zdroje financovania
FM EHP
NFM
Štátny rozpočet SR
Rozpočet mesta Svätý Jur
CELKOM

% podiel
38,25

Suma v EURO
60.377,16

Suma v Skk
1.818.922,48

38,25
13,5
10
100

60.377,16
21.309,60
15.784,88
157.848,80

1.818.922,48
610.972,66
475.535,30
4.755.352,92

Projekt bol podporený Finančným mechanizmom EHP, Nórskym finančným mechanizmom (NFM), Štátnym rozpočtom SR
a Mestom Svätý Jur. Podiel jednotlivých strán je uvedený v tabuľke.

Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia za „Inteligentné
verejné osvetlenie“. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v plnom
rozsahu pozostáva z výmeny
svietidiel, úpravy stožiarov,
elektroinštalácie a rozvodov.
Celkovo bude vymenených
201 kusov svietidiel, elektro-

výzbroje a rozvádzačov verejného osvetlenia na 23 uliciach. Súčasťou projektu nie
je výmena stĺpov VO.
Inteligentné verejné osvetlenie znamená, že sústavu verejného osvetlenia je možné
riadiť rôznymi spôsobmi a reguláciou je možné dosiahnuť:
• úspory elektrickej energie

35 – 40 %
• stabilizáciu napätia siete
VO
• zvýšenie priemernej životnosti sodíkových výbojok až
o 50 %
• diaľkové riadenie sústavy
• stále a rovnomerné osvetlenie regulovaného priestoru
• neprerušenú prevádzku pri
prípadnej poruche regulácie

• inštaláciu v rámci jestvujúceho zariadenia
• úspory vyplývajúce z nákladov na prevádzku a správu
VO
Uvedené aktivity sa budú realizovať v čase od mája 2009 do
septembra 2009 na uliciach:
1. mája, A. Dubčeka, Bernolákova, Fraňa Kráľa, Kozmonautov, Krajinská cesta, M.
Kukučína, P.O. Hviezdoslava, Pri Štadióne, Staničná,
Partizánska, Šúrska, Štúrova,
Dukelská, Felcánová, Kollárova, Mierová, Nová Pezinská, SNP, Športová, Žabky.
Ing. Mariana Fiamová,
prednostka MsÚ
Bc. Roman Šišovič,
referent technického úseku
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Hľadajme východiská

(pokračovanie série článkov zaoberajúcich sa problematikou odpadov)
Už sme hovorili, že nielen legislatíva, ale aj aktuálny stav
nakladania s tuhým komunálnym odpadom (ďalej len
TKO), vrátane separovania
jeho významných zložiek, na
území nášho mesta dotlačia
samosprávu k zásadnému
riešeniu. K riešeniu, ktoré na
jednej strane bez zvyšku naplní požiadavky legislatívy, na
strane druhej naplní oprávnené očakávania občanov mať
transparentný, spravodlivý
a samozrejme čo najlacnejší
spôsob riešenia problematiky
TKO v meste. Pochopiteľne
je niekoľko možností ako
túto požiadavku splniť.
Variant A:
Vedenie mesta a poslanci sa
rozhodnú nič nemeniť na
aktuálnom systéme. Rozšíria
zber separátov o biologicky
rozložiteľný odpad vrátane
kuchynského odpadu, podpíšu zmluvu s prevádzkovateľom kompostárne a problém
budú považovať za vybavený.
Variant B:
Riešiť celú problematiku
TKO (teda zber, triedenie,
dotrieďovanie a odvoz zmesného TKO na skládku a separátov organizáciám, ktoré ich
zhodnocujú) vo vlastnej réžii Prvou Svätojurskou, a.s.,

alebo zriadením príspevkovej
organizácie. Obe riešenia sú
finančne veľmi náročné. Vyžadujú, okrem iného, vybudovať a prevádzkovať zberný
dvor vybavený dotrieďovacími linkami, skladovacími
priestormi (aj na nebezpečný odpad), atď. Objektívne,
naše mesto nie je na takéto
riešenie pripravené... Uvažovať o tomto variante neodporúčam ani vedeniu mesta ani
poslancom. Je v našich podmienkach vysoko rizikový.
Variant C:
Kombinovaný spôsob vyžaduje okrem úprav niektorých
prvkov súčasného spôsobu
zberu a triedenia TKO aj
zavedenie nových systémových zmien. Je jednoznačne
finančne menej náročný ako
variant B.
Ak vedenie mesta a poslanci majú záujem riešiť problematiku skutočne vážne,
zodpovedne, v záujme občanov, rešpektujúc požiadavky
legislatívy a vysokú mieru
transparentnosti, potom sa
rozhodnú pre variant C.
Čo nás pri variante C čaká?
Bude potrebné:
• personálne prebudovať úsek
ochrany ŽP a odpadov na
MÚ;
• prehodnotiť rozmiestnenie

a štruktúru nádob na separovaný zber;
• zásadne prehodnotiť zber
KO od obyvateľov bytových
domov (ďalej len BD) a rodinných domov nedostupných zberovej technike(ďalej
len RDNZT);
• prebudovať alebo vybudovať
stanovištia zberných 1100 l
nádob a zabezpečiť ich trvalú
ochranu pred zneužívaním;
• zakúpiť vhodné moderné
typy zberových nádob a kontajnerov;
• zakúpiť vhodnú zberovú
techniku;
• do triedeného zberu účinne
zapojiť podnikateľské subjekty;
• preniesť zodpovednosť za
stanovište a zberné nádoby
na bytové spoločenstvá;
• akceptovať tri spôsoby triedenia a zberu zložiek KO;
• zmluvne zabezpečiť kompostáreň na zvoz BRO a kuchynského odpadu;
• vypracovať systém podpory
domáceho a komunitného
kompostovania BRO
• vybudovať zberový – dotrieďovací dvor na sústreďovanie
a dotrieďovanie vybraných
zložiek KO (prípadne jednoduchú mechanickú úpravu)
a zabezpečiť ho jednoduchým
technickým vybavením (len
pre ilustráciu je činnosť zbe-

rového dvora na priloženej
schéme);
• zber a odvoz zvyškového,
už netriedeného podielu KO,
riešiť zmluvou s oprávnenou
organizáciou;
• novelizovať VZN o nakladaní s KO a DSO na území
mesta;
• prepracovať spôsob stanovenia výšky poplatku za zber
a odvoz KO zavedením motivačných prvkov, eliminovať
netransparentný a jednoznačne demotivačný systém
solidárnosti uplatňovaný pri
výpočte poplatku, zaviesť
systém zliav (odôvodnených)
a preferovať adresnosť poplatku pre cieľové skupiny poplatníkov – RD,BD a RDNZT;
• spracovať serióznu a detailnú finančnú analýzu nákladov na zber občanov;
• vypracovať a podať žiadosť
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na
zber a triedenie KO na území
mesta na MŽP SR;
• trvale prehodnocovať účinnosť prijatých opatrení;
• sústavnou informačnou
a mediálnou kampaňou presvedčiť široký okruh obyvateľov o všeobecnej prospešnosti
triedeného zberu KO.
Môžem zodpovedne konštatovať, že mesto zatiaľ nevyužilo ponúknutú šancu uchádzať
sa o NFP. Je to veľmi smutné,
ale výpovedné konštatovanie.
Opakovane, hádam aj stokrát,
som si položil otázku „Prečo
to v mnohých iných mestách
a obciach ide?“
Samozrejme, že o pridelení
NFP nerozhodne len samotné
vypracovanie projektu. Dôležitá je jeho odborná úroveň.
Ale najdôležitejšie je vôbec
ho spracovať, prijať a podať.
Využije mesto reparát?

Na obrázku vidíme schému činnosti na dotrieďovacom dvore.

Ing. Peter Ilka, CSc.,
poslanec
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Vzdelávací projekt pre mladých pokračuje
Do projektu „Európa nás zaujíma“ je stále možné prihlásiť sa

V minulom čísle Ohlasov sme
priniesli ponuku Informačného centra vo Svätom Jure pre
mladých ľudí – Európa nás
zaujíma. Ide o vzdelávací projekt pre ľudí vo veku 15 – 30

šie zapájali. Kurz je rozdelený
na viacero termínov počas
leta, až do konca októbra. Počet možných účastníkov sa už
naplnil, no niektoré moderované diskusie sú otvorené

mus, ľudské práva, sociálne
veci a rodina...). Ak aj Vy nie
ste apatickí k svojmu okoliu, chcete sa niečo nové dozvedieť a aktívne prežiť leto,
prihláste sa v Informačnom
centre. Všetky diskusie, kurzy
a výlety sú pre prihlásených
zadarmo.
V rámci projektu Európa nás
zaujíma už prebehla v júni
jeho prvá časť venovaná
Európskemu
parlamentu.
Účastníci najskôr získali odborné poznatky o fungovaní a činnosti tejto európskej
inštitúcie, ako aj o jej vzťahu
k ďalším orgánom – Rade
ministrov, Európskej komisii,
Súčasťou prvého kola projektu „Európa nás zaujíma“ bola exkurzia v Európskom
atď. Spolu s lektorkami disinformačnom centre, kde sa mohli účastníci pýtať na rôzne informácie týkajúce sa
kutovali o aktuálnych probléfungovania Európskeho parlamentu. Okrem iného ich zaujímalo, aké sú možnosti
moch súvisiacich s Európskou
stáží pre mladých v Bruseli a Štrasburgu.
úniou, parlamentom a blížiarokov, ktorým nie sú ľahostaj- aj pre ďalších (ochrana život- cimi sa voľbami (workshop sa
né témy spoločenského života ného prostredia, občianska uskutočnil tesne pred voľbaa radi by sa do nich aktívnej- participácia, multikulturaliz- mi do Európskeho parlamen-

Prázdniny pre deti

Dva mesiace oddychu pre najmenších sú tu opäť. Čo však robiť,
aby neboli dvoma mesiacmi nudy a sedenia pred televízorom?
Pozreli sme sa, aké akcie ponúkli na leto deťom organizácie nášho
mesta.
Počas celého júla organizuje
Základná škola vo Svätom
Jure letnú činnosť, v rámci
ktorej sú k dispozícii počítačové triedy, telocvičňa, ihrisko, cvičný byt a video. Náplňou jednotlivých dní budú
športové aktivity, spoločenské
hry, tvorivé dielne a mnoho
ďalších činností. Deti bolo
možné prihlásiť najmenej na
jeden pracovný týždeň, dodatočné prihlasovanie však
už nie je možné. Rovnako
pripravilo aj OZ Mozaika pre
deti letný tábor v čase od 3.
do 7. augusta v Dechticiach,
no kapacita už je naplnená.

Letný tábor dennou formou
pripravujú aj mladí z kresťanského spoločenstva vo
Svätom Jure. Po predchádzajúcom roku sa pre vysoký
záujem uskutoční už druhý
ročník, v čase od 17. do 21.
augusta. Počas tohto týždňa
sa budú deti stretávať na fare,
odkiaľ sa každý deň pôjde do
okolitej prírody. Pripravené
sú športové aj vedomostné
súťaže, ktoré vedú k odkrývaniu tajomstiev a nájdeniu
pokladu. Bezplatný tábor je
určený pre deti a mladých
vo veku od 6 do 18 rokov.
Zapísať sa je možné do zo-

znamov v katolíckych kostoloch, alebo telefonicky na
čísle 0904 429 233, kde vám
animátorka Ria Achbergerová
odpovie aj na prípadné otázky. Podrobnejšie informácie
dostane každé zapísané dieťa
pred začiatkom tábora.
29. augusta sa v rámci osláv
SNP uskutoční športový deň.
Klub žien pozýva všetky deti
do Jozefkovho údolia, kde sa
budú môcť zapojiť do športových súťaží a vyhrať i nejakú
sladkú odmenu.
V súvislosti s letnými akciami
pre deti by sme radi pripomenuli najmä mamičkám s najmenšími, že Rodinné centrum má počas júla a augusta
herňu zatvorenú. Stretávať sa
začnú na začiatku septembra.
-mz-

tu). Súčasťou tejto časti kurzu
bola aj následná exkurzia do
Európskeho informačného
centra v Bratislave.
V prípade záujmu o bližšie
informácie týkajúce sa kurzu
a jeho ďalších častí kontaktujte Informačné centrum.
-mzKontakt:
AINova, Prostrednej 64
Otvorené denne od 14:00 do 19:00.

Telefón: 02/44 97 04 49-53
Mail: itc@ainova.sk.
Web: www.ainova.sk/ic.
Projekt podporili:

Zberom papiera sme
pomohli deťom v Laose
Základná škola sa aj v tomto
roku zapojila do zbierky pre
UNICEF nazvanej Týždeň
modrého gombíka.
Jej cieľom je zabezpečenie dopravy vakcín pre mamy a novorodencov v Laose.
Verejnosť mohla prispievať
kúpou modrého gombíka
u dobrovoľníkov. My sme
však nechceli od rodičov pýtať peniaze a preto sme sa rozhodli prispieť peniazmi získanými za zber papiera.
Za tohtoročný zber sa nám
podarilo nazbierať 11 900 kg
papiera, za ktorý sme získali
238 €. V prepočte to znamená, že Vašou pomocou pošleme do Laosu za našu školu
476 vakcín.
Všetkým, ktorí sa zapojili,
ďakujeme.
Mgr. Andrea Hranická
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Dr. Juraj Turcsány: „Svätojurčania môžu byť hrdí na prácu predkov“
Oslava 800. výročia prvej písomnej zmienky nám dáva možnosť obzrieť sa do histórie. Oslavujeme niečo z dávnych čias Jura,
no vieme vôbec čo? O prvej písomnej zmienke a jej historickom
význame sme sa porozprávali s Dr. Jurajom Turcsánym, riaditeľom štátneho archívu v Modre a zostavovateľom publikácie Svätý
Jur – dejiny písané vínom. Pán Turcsány žije od roku 1977 vo
Svätom Jure.

Jur spomínať?

Istá možnosť je, ale tá je veľmi zanedbateľná. Všetky stredoveké písomnosti sú už veľmi presne zdokumentované
a stav je v tomto smere zdá
sa definitívny. Je teda veľmi
Oslavujeme 800. výročie Čiže toto sú hlavné dôvody, málo pravdepodobné, že by
prvej písomnej zmienky prečo mal Jur významné po- sa našlo niečo staršie. Osobne
o Svätom Jure. O akú pí- stavenie v regióne.
tomu neverím.
somnú zmienku ide?
Aký je historický význam Je darovacia listina niekde
Ide o listinu, ktorou uhorský darovacej listiny? Dá sa po- reálne uchovaná, existuje
kráľ Ondrej II. v roku 1209 vedať, že ešte viac upevnila ešte?
daroval svojmu obľúbencovi postavenie Jura?
Áno, ide o listinu na pergaa blízkemu spolubojovníkovi Dá sa povedať, že áno, pre- mene, čo je vlastne koža, zaŠebešovi z rodu Poznanov- tože do roku 1209 patril Jur chovala sa dokonca aj pečať.
cov panstvo Svätý Jur. Toto
Listina sa napanstvo zahŕňalo okrem Jura
chádza v Maďalšie dediny – Bernolákoďarskom
vo, Ivanku pri Dunaji, Farkrajinskom arnú a Malinovo. V súvislosti
chíve v Budas darovaním Jura sa objavujú
pešti. V roku
rôzne zaujímavé skutočnosti,
1543, keď vyktoré budú bližšie opísané aj
hynuli svätov pripravovanej knihe. V nej
jurskí a pezinbude dôkladnejšie opísaná aj
skí grófi, sa
osoba samotného Šebeša.
celé panstvo
Znamená to teda, že Jur bol
v tom čase významným centrom, keďže pod neho spadali ďalšie dediny?

vrátilo do rúk
kráľa, vrátane
O Svätom Jure sa napísalo už viacero kníh. V tomto roku
všetkých listín
nás čaká pri príležitosti 800. výročia nová publikácia, ktoa ostatných pírej zostavovateľ je Dr. Turcsány. Svätý Jur - dejiny písané
vínom by mali byť zaujímavým pohľadom na históriu.
somností. Tak
sa aj darovacia
listina dostala do kráľovskej
kráľovi, bol jedným z jeho kancelárie a neskôr skonmnohých majetkov. Šebeš čila v archíve v Budapešti.
mal však s Jurom väčší pod- V okresnom archíve máme
nikateľský plán, ako by sme jej fotokópiu. Možno by bolo
dnes povedali. Rozpoznal, že zaujímavé, keby si mesto nevinohradníctvo a vinárstvo chalo vyhotoviť faksimile,
sa dá rozvinúť, čo následne čo je verná kópia originálu
jemu i vinohradníkom z Jura vyhotovená na rovnakom
prinesie bohatstvo plynúce podklade. Neviem, koľko by
zo ziskov z predaja kvalitné- niečo podobné stálo, no bolo
ho svätojurského vína. Pre by pekné, keby sa na Mestvtedajší Svätý Jur bola zmena skom úrade nachádzala pod
vlastníka veľmi priaznivou sklom prvá písomná zmienka
okolnosťou.
o meste.

Áno, Jur bol centrom panstva. Na význame mu pridával aj fakt, že sa tu nachádzal
trh, čo znamená, že z okolia
sem prichádzali ľudia za obchodom. Trh vznikol, pretože
obyvatelia Jura boli už v tom
čase vinohradníci a vinári.
V tom čase sa tu nepestovali
plodiny ako pšenica a podobne, všetky k životu potrebné produkty si preto museli
kupovať od roľníkov z dedín
panstva. Ďalšou významnou
skutočnosťou, ktorá podporovala centrálne postavenie
Jura, bol kostol. Ten istotne Je teoreticky možné, že sa V súvislosti s listinou mi naexistoval už pár sto rokov časom objaví ešte starší do- padá ešte jedna otázka. Dá
predtým (pred rokom 1209). kument, v ktorom sa bude sa predpokladať, kedy bol

Jur založený? Určite skôr,
ako v roku 1209, nie?
Ľudia tu bývali už dlho predtým. Myslím si, že minimálne
od veľkomoravských čias. Život po roku 800 neexistoval
len na známom veľkomoravskom hradisku, ale už aj tu žili
ľudia, najmä v oblasti dnešného farského kostola. Žiaľ,
ťažko sa nájdu archeologické
dôkazy na miestach, kde sa tisíc rokov neustále prekopáva
zem, stavajú a prestavujú sa
domy. Možnosť prekvapivých
archeologických nálezov je
väčšia ako objavenie sa nejakej staršej písomnej zmienky.
Z akého obdobia sú najstaršie archeologické nálezy?
Najstaršie sú z mladšej doby
kamennej, ale o kontinuálnom osídlení priestoru nášho
mesta môžeme hovoriť až od
roku 800. Až od tých čias tu
boli ľudia trvalejšie usídlení.
Priame dôkazy síce chýbajú,
ale osobne som o tom presvedčený, lebo všetky predpoklady tomu nasvedčujú.
Na záver by som prepojil
históriu s prítomnosťou.
V čom vidíte význam prvej písomnej zmienky pre
dnešných občanov?
Na túto otázku sa dá odpovedať aj pateticky – kto nepozná vlastnú minulosť, nevie, aká budúcnosť ho čaká.
Ale inak môžem povedať, že
každý človek, ktorý tu býva
a považuje sa za Svätojurčana,
môže byť hrdý, že nadväzuje
na tisícročnú prácu predchodcov a priestor, kde žije,
zaľudňovali a formovali mnohé generácie predkov.
-mz-
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Na Bielom kameni

Múzeum organizovalo náučnú vychádzku na hrad
V sobotu 6. júna sa už po
tretíkrát vybrali záujemcovia
o prírodné zvláštnosti a históriu nášho mesta a okolia
za novými poznatkami. Únia
žien a Literárne a vlastivedné
múzeum vo Svätom Jure zorganizovali v máji minulého
roka vlastivednú vychádzku
po šúrskom náučnom chodníku. Pridali sa k nám i turisti z Vajnor, pokochali sme sa
krásnou prírodou a dozvedeli
sa o vzácnych a chránených
rastlinách a živočíchoch v tejto cennej lokalite.
V septembri sme sa vydali za
poznaním do vrchov – na slovanské hradisko z doby veľkomoravskej. Sprevádzal nás
PhDr. Július Vavák, archeológ z Malokarpatského múzea
v Pezinku, ktorý robí na hradisku archeologický výskum.
Vedel nám pútavo porozprá-

vať nielen o dobe budovania
hradiska, o jeho ochrannej
funkcii, o systéme valov, ale
aj o samotnom výskume.
Už vtedy sme sa dohodli, že
urobíme podobnú vychádzku aj na hrad Biely Kameň.
Dopoludnia sa na námestí pri
studni stretlo niekoľko turistických nadšencov. Najprv
sme sa zastavili v historickej
expozícii nášho múzea, kde
sme sa dozvedeli stručnú históriu hradu a prezreli si archeologické nálezy. Potom sme
sa po žltej značke vydali na
hrad Biely Kameň. PhDr. Vavák nám porozprával o stavbe
hradu, o systéme hradných
budov, o vežiach, priekope
a obyvateľoch hradu. Prešli
sme celú pevnosť po vnútornej i vonkajšej strane, snažili
sa predstaviť si jej majestátnosť v čase najväčšieho roz-

Na Bielom kameni sa hovorilo nielen o histórii a faktoch, no tiež o povestiach.
Zúčastnení odchádzali s množstvom nových poznatkov.

machu.
Nakoniec sme skončili pri
povestiach o hrade. Aj náš má
svoju dobrú Bielu pani, ktorá sa o polnoci prechádza po
hrade a pri nohách sa jej trbliece množstvo pokladov. Ale
existuje aj málo známa povesť
o pokladoch, ukrytých v piv-

niciach, ku ktorým sa dostane
len celkom bezúhonný človek, narodený v nedeľu, počas polnočnej omše na Štedrý
deň. Iba takého pustí k drahokamom, stráženým dvoma
čiernymi ozrutnými psiskami, rytier v zlatej zbroji.
Mgr. Beata Vlasáková

Výstava obrazov do
konca júla

FOTOSÚŤAŽ POKRAČUJE!!!
Ak ste sa stále nezapojili do fotosúťaže o poukaz v hodnote 70 € na nákup fotopríslušenstva, urobte tak čo najskôr!
Upozorňujeme, že termín uzávierky sa predlžuje až do konca
júla, preto neváhajte, foťte a posielajte najlepšie snímky na
mailovú adresu : svatojurskenoviny@gmail.com. Zaujímavé fotografie budú uverejnené vo Svätojurských ohlasoch.

Hlavný partner
súťaže:

3. Každý súťažiaci môže poLiterárne a vlastivedné múslať maximálne tri snímky.
zeum vo Svätom Jure pozýva
4. Výherca poukazu na nákup všetkých na výstavu obrazov
fotopríslušenstva v hodno- Rozíny Lehotskej Bollovej
te 70 € môže kúpiť aj drah- - Moje rodisko. Vernisáž výší tovar, poukaz bude v tom stavy sa uskutočnila 13. júna.
Podmienky súťaže:
prípade platiť ako 70-eurová Na expozíciu sa môžete prísť
pozrieť do 31. júla, v utorok
zľava.
až sobotu od 8.00 do 16:00.
1. Fotografie musia korešpondovať s vyhlásenou témou.
Čajovňa a herňa RC
2. Fotografie bude hodnotiť
trojčlenná porota, výsledky
súťaže budú zverejnené v čísle
Svätojurských ohlasov, ktoré
vyjde v druhej polovici augusta.

zatvorené

Upozorňujeme, že čajovňa Čhajori je počas celého júla zatvorená. Opäť otvorí až na začiatku
augusta. Počas letných prázdnin
je zatvorená aj herňa Rodinného
centra pre mamičky s malými
deťmi.
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Hrali pri príležitosti výročia

ŠK Svätý Jur – Výber malokarpatského regiónu 3 : 2 (1:0)
V sobotu 13. júna 2009 zorganizoval miestny Športový
klub v spolupráci s mestom
Svätý Jur na futbalovom štadióne vo Svätom Jure priateľské futbalové stretnutie medzi
ŠK Svätý Jur a Výberom malokarpatského regiónu. Ten sa
skladal z obcí Pezinok (PŠC
a Baník), Slovenský Grob,
Viničné, Limbach a Grinava. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci osláv 800 rokov
od prvej písomnej zmienky
o Svätom Jure. Futbalisti
miestneho klubu chceli takto
prispieť k oslavám a poďakovať za finančnú a materiálnu
pomoc mesta pri činnosti
klubu.

ŠK Sv. Jur – Kaniš, Chrappa,
Koník, Tomaškovič, Angelovič, Kemláge, Lipnický, Kulifaj, Žák, Machalík, Bauer
R. – Szép, Stražan, Meszáros,
Hujbert, tréner – Ing.Kučerka P., asist. – Mgr. Porvazník
M., ved. – Ščepánek J.
Výber – Ondrovič, Hromník, Kováčik, Kačeňák, Bauer
T., Pohrebovič, Berzedi, Černay, Krasňanský, Tábora, DePri príležitosti prvej písomnej zmienky o Svätom Jure sa uskutočnil priateľský zápas
movič – Mrva, Turek, tréner medzi futbalistami Svätého Jura a Výberom malokarpatského regiónu. Z víťazstva
– Černay D., asist. – Farbula 3:2 sa nakoniec tešili domáci.
J., ved. – Burdan A., maser –
o body do tabuľky.
v tomto roku 88 rokov od zaMichelič R.
Hlavný rozhodca: Orlický Slávnostný príhovor mal na loženia v roku 1921. Prítomúvod primátor mesta Sv. Jur ní boli mnohí bývalí futbalisti
Martin
Ing. Alexander Achberger, a funkcionári klubu a tiež poStretnutie bolo od začiatku ktorý je zároveň aj podpred- slanci mestského zastupiteľpriateľské, bojovnosť však sedom klubu. Spomenul his- stva. Spolu sa na zápas prišlo
Výsledok: 3:2 ( 1:0 )
nechýbala. Hráči miestami tóriu a prítomnosť, ako mes- pozrieť cca 150 divákov.
A. Herhonek,
Góly: Machalík, Meszáros, zabudli, že to nie je majstrov- ta tak aj futbalu vo Svätom
Jure
–
ŠK
Svätý
Jur
oslavuje
člen
výboru
ŠK Svätý Jur
Lipnický – Černay 2.
ské stretnutie a bojovali ako

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

18/4
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