Svätojurské
ohlasy
Občasník obyvateľov Svätého Jura

Úvodom...
Nevítaní návštevníci
Počas jesenných dní sme mali
tak, ako po minulé roky, možnosť vidieť na oblohe nevídané divadlo. Mračná škorcov,
ktoré sadali na vinohrady poniektorým až zatajovali dych,
iným spôsobovali vrásky na
čele. Veru, majiteľom viníc,
ktorí sa ešte len chystali oberať a napĺňať sudy, asi nebolo pri pohľade na škriekajúce
kŕdle všetko jedno.
Smutné však je, že z každej
strany chotára mali škorce
dostatok možností, ako sa
naplniť hroznovými bobuľami bez toho, aby ich pri tom
niekto vyrušil. Človek si uvedomí, koľko vinohradov je
spustnutých, neobrobených,
ponechaných napospas prírode. A na jeseň škorcom. Nie je
škoda, že symbol tejto oblasti
pomaly upadá a na mieste viníc vyrastajú každým rokom
nové stavby? Keď sa pozrieme na trávou zarastené rady,
ktorých sa už niekoľko rokov
človek nedotkol a ak dotkol,
tak iba preto, aby do nich
vysypal nejaké smeti, dobre
nám tak. Nevieme si uchovať vlastnú výnimočnosť, tak
nech ju teda nemáme. Vinohrady nám pustnú a následne
miznú pred očami. Koľko ich
nakoniec ostane? Niekto raz
povedal: „Kto si neváži svoju
minulosť, nezaslúži si prítomnosť a nemá právo na budúcnosť.“ Ako je to s nami? Vážime si kultúru, v ktorej sme
vyrástli, alebo pre nás nemá
žiadnu cenu?

číslo 5/2009, ročník XI., Nepredajné

Mladých Juranov Európa zaujíma!

Mladí obyvatelia mesta Svätý Jur a okolia mali do konca októbra 2009 možnosť zapojiť sa do zaujímavého vzdelávacieho
projektu: “Európa nás zaujíma!” Išlo o projekt neformálneho
vzdelávania s cieľom posilniť aktívne občianstvo a hlavne „euroobčianstvo“ mladých ľudí.
Od mája 2009 prebehlo
niekoľko diskusií vedených
profesionálnymi lektormi na
témy: mládežnícka participácia, euroobčianstvo, ochrana prírody, multikultúrne
porozumenie a odbúravanie
predsudkov. Diskusie vytvorili vhodný priestor na výmenu a formovanie postojov
v týchto témach. „Myslím,
že kurz bol výbornou príležitosťou pre mladých ľudí,
ako využiť voľný čas. Osob-

ne mi dal okrem množstva
vedomostí aj nový pohľad
na veci,“ skonštatovala jedna
z účastníkov projektu Petronela Achbergerová.
V júni 2009 absolvovali mladí workshop o voľbách do
Európskeho parlamentu. Jeho
súčasťou bola aj návšteva Európskeho informačného centra v Bratislave, kde ich čakal
zaujímavý program, obohatený o vecné ceny v pripravenom kvíze.

PODPORTE ZÍSKANIE
GRANTU NA OPRAVU
ZVONICE!
STRANA 7

Na ďalších exkurziách, pod
vedením skúsených sprievodcov prítomní na vlastnej koži
„zažili” diskutované témy.
Všetkým sa pozdávali najmä
výlety s Andrejom Popovičom, ktorý vedel rozprávať
o rôznych témach naozaj pútavo. „S Andrejom Popovičom sa mi páčila najmä diskusia o lesoch. Vďaka tomu
som na ne získala úplne iný
pohľad. Inak treba povedať,
že úroveň lektorov bola celkovo na vysokej úrovni,“
povedala ďalšia z účastníčok
Norika Chrappová.

PREČO SA NAŠE
MESTO VOLÁ
SVÄTÝ JUR?
STRANA 6

(pokrač. na strane 5)
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Krátke správy

Zo zasadania
Mestského zastupiteľstva
27. 8. 2009
Schválilo
 Zmenu rozpočtu mesta na rok 2009 za účelom odkúpenia auta.

Udelenie ocenení pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Svätom Jure pre:
Adolf Schwanzer
Ing. Martin Macháček – in memoriam
Dpt. Jozef Follrich – in memoriam
Alexander Barok – in memoriam
Rudolf Dočolomanský – in memoriam
 Umiestnenie pamätnej tabule pre Michala Dočolomanského na budove Informačného centra, Prostredná 64.
Uložilo Mestskému úradu:
 Prekonzultovať v súčinnosti s poverenými poslancami
text k pamätnej tabuli Michala Dočolomanského.

3. 9. 2009
Uskutočnilo sa slávnostné zasadanie mestského zastupiteľstva pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky
o Svätom Jure, na ktorom boli odovzdané ocenenia občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mesta v rôznych oblastiach.

24/3
V dňoch 22. – 25. októbra
sa v našom mestečku uskutočnila netradičná akcia – 3
dni nepretržite bola k dispozícii modlitebná miestnosť
v priestoroch Pálffyckého
kaštieľa. Podujatie organizovala Cirkev bratská vo
Svätom Jure. Možno si kladiete otázku, v čom spočíva
význam takejto miestnosti, keď máme 3 kostoly, do
ktorých môže veriaci človek
kedykoľvek zájsť a v kľude sa
modliť. Nuž, táto miestnosť
bola výnimočná nielen svojím tematickým zameraním
(témou miestnosti bolo Svätý, svätý Jur), ale i rôznymi
kreatívnymi
možnosťami

dvaja poslanci mesta, no počiatočný impulz k zlepšeniu
Možno ste si v jesennom ob- vzišiel z diskusie a záujmu
dobí všimli častú nefunkč- občanov, čo sa samozrejme
nosť verejného osvetlenia veľmi cení.
na rôznych uliciach Svätého Jura. Najmä tmavá cesta
Mikovíniho a Pezinská
z Prostrednej ulice na Neštich
sa rekonštruovať nebudú
nebola pre chodcov vôbec príjemná. Výpadky boli spôsobe- Prednedávnom sa na internené zavádzaním „inteligentné- tovej stránke mesta objavila
ho verejného osvetlenia“, no informácia o rekonštrukcii
prednostka Mestského úradu Mikovíniho ulice z grantu Eunás ubezpečila, že už by malo rópskej únie. Nakoniec však
byť všetko v poriadku.
k oprave nedôjde. „Okrem
Mikovíniho ulice sme chceli
Návrh rozpočtu
zrekonštruovať aj Pezinskú
pred poslancov
z grantov, no zistili sme, že
tieto granty nie je možné vyNávrh rozpočtu mesta Svätý užiť na miestne komunikácie.
Jur na ďalší kalendárny rok Uvedené ulice sa preto teraz
je už pripravený na preroko- rekonštruovať nebudú,“ uvievanie poslancami, ktorí ho dla prednostka MsÚ Mariana
buď schvália alebo navrhnú Fiamová.
jeho zmeny. Ak máte záujem
-mzdo tohto návrhu nahliadnuť,
nájdete ho na internetovej
Detský klub má už
stránke mesta. V najbližšom
10 rokov
čísle Svätojurských ohlasov
vám prinesieme schválený Hoci sa to nezdá, Detský
rozpočet.
klub vo Svätom Jure začal
svoje fungovania už v roku
Zmena vďaka diskusii
1999. Teda má za sebou prvú
desaťročnicu. Po niekoľkých
Na diskusnom fóre inter- presunoch miesta konania
netovej stránky mesta majú (požiarna zbrojnica, bývalá
občania možnosť vyjadriť aj knižnica) a zopár prestávsvoje návrhy k veciam, ktoré kach však klub ponúka svoj
by sa podľa nich mali zme- program naďalej každý pianiť. Môžeme konštatovať, že tok od 15:45 do 17:00 hod.
kompetentní si aj tieto hlasy v priestoroch Vinohradnícobčanov všímajú, o čom ne- keho domu (bývalé bábkové
svedčí len aktívna diskusia divadlo) na Prostrednej ulici.
zo strany prednostky MsÚ.
Jeden z diskutujúcich podo- Kto by povedal, že mladí dotkol, že na novom detskom spelí, ktorí v súčasnosti konihrisku na Letohradskej ulici čia svoje štúdium na strednej
by malo byť na jednom kúsku škole sú tými prvými návoplotenie, pretože z cesty nie števníkmi klubu. Hry, súťaže,
je výhľad a dieťa môže ľahko biblické príbehy, kvízy i piespodbehnúť pod kolesá auta. ne – to všetko tvorí program
Onedlho sa rovnaký diskutu- každotýždňového stretnutia
júci poďakoval za inštalovanie pre všetky deti od 5 do 10
oplotenia. Síce prišli neskôr rokov.
s rovnakou myšlienkou aj
::mozaika::
Verejné osvetlenie

ako vyjadriť svoju modlitbu
– nemusia to byť len slová,
môže to byť namaľovaný
obraz alebo napísaný odkaz
na nástenke. Pre mnohých
bola miestom, kde sa mohli
zastaviť v ruchu bežného dňa
a venovať chvíľu zamysleniu
sa nad plynutím svojich životov i stráviť pár momentov
v tichosti pred Bohom. A tiež
modliť sa za mesto, v ktorom žijeme – za ľudí, vedenie miesta, školu i ostatných
kresťanov z iných denominácií. Veríme, že vypovedané
modlitby budú vypočuté.
-cbsj-
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Najbližšie kultúrne podujatia
13. 11. 2009 - o 18.30 – CODECON – požehnanie mla- 5. 12. 2009 - o 14.00 – Mikuláš a zapálenie druhej adventnej
dých vín
sviece na námestí
20.-21. 11. 2009 Malokarpatská vínna cesta – pivnice Sväto- 11. 12. 2009 – o 15.00 - zapálenie tretej adventnej sviece na
jurských vinárov
námestí + Vianočné trhy v Bábkovom divadle
25. 11. 2009 – o 17.30 v budove Vinohradníckeho domu - 16. 12.2009 – streda o 17.30 v budove Vinohradníckeho
koncert žiakov ZUŠ – začiatok adventu
domu - Vianočný koncert žiakov ZUŠ
28. 11. 2009 – o 15.00 - zapálenie prvej adventnej sviece na 18. 12. 2009 – sobota o 15.00 zapálenie štvrtej adventnej
námestí
sviece na námestí

Svätojurskí Jurkovia získali
štvrté miesto vo varení gulášu

Medzi príťažlivé kulinárske
zápolenia určite patrí súťaž
vo varení gulášu na Čapáši
pri Lábe. Cez malokarpatský
horský chrbát sa v sobotu 10.
októbra vydali na Záhorie aj
dvaja zástupcovia Svätého
Jura.
Bolo síce pod mrakom a bol
to druhý deň výraznejšieho
ochladenia, no westernovú
krčmičku a jej oplotený areál
už od rána zaplnili družstvá,
ktoré sa zapojili do piateho
ročníka súťaže Čapáš – guláš.
Počet družstiev sa však napokon zaokrúhlil na rekordných
tridsať!
Svätojurskí Jurkovia, čiže Juraj Pucher a Juraj Achberger,

po minuloročnej úspešnej premiére (ocitli sa na
štvrtom mieste) získali
od primátora Alexandra Achbergera aj tričká
s erbom tohto vinohradníckeho
kráľovského
mesta, na chrbát si dali
urobiť názov tímu s fotografiou oboch z minulého ročníka. Čo sa
týka gulášu, ozvláštnili
ho iba špeciálnou českou koreňovou zmesou,
hrdo však reprezentovali
farby Svätého Jura, ba
aj kotol si kúpili nový
a najmä s väčším objemom.
Porota sa napokon rozhodla,
že na slušnom štvrtom mieste sa ocitlo 27 tímov. Prvé
miesto na piatom ročníku
súťaže Čapáš – guláš do tímu
s názvom V. I. P., čiže Andrej
Klubník a Filip Havlík. Do
svojho kulinárskeho výtvoru
vraj naviac dodali iba srdce.
To vkladali podľa nás aj všetci
ostatní účastníci, ktorým na
spríjemnenie aj tak skvelej
nálady vyhrávala hudobná
skupina AC plus z Malaciek.
Kto neverí, nech sa príde na
Čapáš presvedčiť o rok.
Matilda Myosurusová
(redakčne krátené)
foto: Michal Mochringia

Z VAŠICH PRÍSPEVKOV
ERB Mesta Svätý Jur
Do roku 1990 naše mesto
nieslo politickým zásahom
názov Jur pri Bratislave. Treba pripomenúť, že zásluhou
nebohého vtedajšieho predsedu MNV dpt. Jozefa Follricha obec Jur pri Bratislave
dostala štatút „mesta“ a tak
sa pridružila k historickému
titulu, ktorý si zachoval Pezinok a Modra.
Po zmene režimovej politickej situácie rokom 1989 už
v nasledujúcom roku 1990
predseda MNV p. Ing. Juraj
Čísar presadil historický názov mesta: Svätý Jur. Prítomní
poslanci zastupiteľstva uznesením prijali erb a zástavu.
Erb mesta Svätý Jur tvorí
modrý štít so Svätým Jurajom, ktorý v striebornom
brnení z bieleho koňa zlatou
kópiou zabíja strieborne sfarbeného draka.
Schválený erb mesta sa opieral o vedecký rozbor doc.
PhDr. Jozefa Nováka, ktorý
dôkaz uviedol v knihe: Slovenské mestské a obecné erby
v r. 1967. V knihe uvádza, že
používanie vlastného pečatidla je vyobrazené na listinách
v roku 1433 – listiny sa nachádzajú v archíve mesta Bratislavy.

Napriek uzneseniu MsZ r
roku 1990 vo veci erbu: Svätý
Juraj sediaci na koni a zabíjajúci draka kópiou, Sekcia
verejnej správy ministerstva
vnútra SR – odbor archívov
a registratúra heraldických
symbolov vydala v roku 1991
knihu: Vlajky a erby miest
v Slovenskej republike, autori – Kartous, Vrteľ a Novák.
Zdôvodnenie je značne chaotické a nepresvedčivé a chce
vnútiť symbol Svätého Juraja
s mečom vraj na odlíšenie od
iných obcí na Slovensku, ktoré používajú podobný symbol. Zároveň je potrebné poukázať na výnimočný oltár vo
farskom kostole, kde patrón
mesta je jazdec na koni zabíjajúci draka kópiou a farská zástava, nástenná krásna maľba
na kláštore piaristov. V tejto
súvislosti je obrovská škoda,
že fontána na Prostrednej ulici nebola dotvorená víťazným
návrhom nášho občana – sochára Jána Korkoša a rozpočtované financie v sume 750
tisíc boli použité inak. Je to
škoda, čo sa nedá vyčísliť a to
najmä pre vizuálne a výtvarné
zdôraznenie imidžu mesta!
MLK
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Múzeum nielen o výstavách
Mnohí ľudia vnímajú múzeum len ako miesto výstav a pracovníčky múzea len ako tie, ktoré všetky expozície pripravujú a ostatok času len „sedia“. O múzeu, jeho histórii a poslaní, no aj
o tom, čo všetko majú pracovníčky v náplni, sme sa porozprávali
s Mgr. Beatou Vlasákovou, ktorá je odbornou pracovníčkou v našom múzeu.
Kedy vlastne múzeum vzniklo a aká je
jeho história v našom meste?
Literárne a vlastivedné múzeum vo
Svätom Jure vzniklo
v roku 1952 ako Múzeum Petra Jilemnického. Bolo to prvé
literárne
múzeum
na Slovensku. Pre
verejnosť bolo otvorené 18.mája 1954.
Literárna expozícia
je na Letohradskej
ulici č.16 umiestnená v budove, ktorá
je v bezprostrednej
blízkosti Jilemnického rodinného domu,
v ktorom spisovateľ
býval počas svojho učiteľského pôsobenia vo Svätom
Jure. Expozícia chronologicky predstavuje životné etapy
Petra Jilemnického, prezentuje ho ako spisovateľa a učiteľa.
Pomocou dokumentačného
materiálu, rozličných fotografií, vydaní jeho románov
a vystavených pamiatok dáva
ucelený pohľad na jeho život,
tvorbu i vtedajšiu dobu. Dotvára ju aj kompletné originálne zariadenie jeho pracovne a sociálne fotografie Ireny
Blühovej.
V roku 1963 sa k múzeu pričlenilo i tzv. „ Mestské múzeum “ s expozíciou Dejiny
mesta Svätý Jur. O jeho založenie sa pričinil v roku 1937
učiteľ na tunajšej škole Arpád
Felcán, ktorý zozbieral rôz-

ré sa nachádzajú v budove
mestského úradu, vo dvore.
Každoročne pre verejnosť
pripravujeme 5-7 výstav rôzneho zamerania. Prezentujeme diela umelcov regiónu
(maliarov, sochárov,
výtvarníkov,
keramikárov, fotografov,
drevorezbárov), vystavujeme kroje, bytový
textil, archeologické
nálezy, prírodovedné
exponáty a rôzne náučné materiály. Dávame priestor mladým
začínajúcim umelcom
v cykle výstav „Dielňa
mladých“ a predstavujeme zbierky súkromných zberateľov
v cykle „Moja záľuba“ (čajové obaly,
svadobné oznámenia,
modely áut, uniformy, pivové etikety,
gramoplatne, tehly).
Rôznorodosť výstav je
zámerná – naši návStála expozícia zo života
a diela spisovateľa Petra Jilemnického.
števníci si nájdu vždy
niečo nové.
ne starožitnosti. Tieto spolu
s pamiatkami, uchovávanými
po dlhé roky na radnici mes- Spomínali ste, že výstavy
ta, utvorili základ budúceho nie sú vašou jedinou prámúzea, ktoré bolo umiestne- cou. Čo v múzeu okrem
né v jednej miestnosti pod nich pripravujete?
bránou mestského úradu,
kde je dodnes. Expozícia do- Okrem výstav organizujeme
kumentuje vývoj nášho mesta a spolupracujeme pri orgaa oboznamuje návštevníkov nizácii rozličných podujatí:
s päťtisícročnou históriou vlastivedné vychádzky (Šúr,
Svätého Jura, so životom jeho veľkomoravské hradisko, hrad
obyvateľov, s najdôležitejšími historickými a architektonickými pamiatkami.
Okrem toho má múzeu, aj
miestnosť, kde sa nachádzajú meniace sa výstavy...
Okrem vyššie spomenutých,
má múzeum aj výstavné
priestory a kanceláriu, kto-

Biely Kameň), prednášky,
divadielka, besedy a stretnutia so svätojurskými rodákmi. Deti z materských škôl
k nám chodia takmer na každú výstavu, žiaci zo základnej
školy chodievajú v rámci výtvarnej výchovy či dejepisu
alebo etiky. Starším žiakom,
stredoškolákom a vysokoškolákom poskytujeme metodickú pomoc pri seminárnych,
ročníkových a diplomových
prácach, týkajúcich sa Svätého Jura.
Dá sa povedať, že všetky tieto aktivity sú viditeľné navonok. Má múzeum aj ďalšie úlohy, ktoré bežní ľudia
nevidia?
Múzeum plní i ďalšie dôležité úlohy, ktoré sa nedostanú
do centra pozornosti širšej
kultúrnej verejnosti. Dokumentuje činnosť a dianie vo
Svätom Jure a blízkom okolí.
Robí fotodokumentáciu Svätého Jura, kde zachytáva zmeny a vývoj mesta, jeho pamiatok, ulíc a budov. Uchováva
rozličné materiály, ktoré sa
viažu k Svätému Juru. Všetky publikácie, drobné tlače,
výstrižky článkov z novín
a časopisov, v ktorých sa píše
o Svätom Jure alebo Juranoch, fotografie, archeologické nálezy, historické materiály a ďalšie predmety osobnej
i spoločenskej povahy tvoria

Svätojurské ohlasy
zbierkový fond múzea. Múzeum tieto zbierky spracováva,
stará sa o ne a podľa možnosti
ich sprístupňuje na výstavách.
K 31.decembru 2008 malo
múzeum vo svojom historickom fonde 6.282 prírastkových čísel, čo je 17.615 kusov
zbierkových predmetov.
Múzeum vo Svätom Jure okrem iného tiež pripravuje nedeľné

Viete povedať, na čo sa môžu
popoludnia pri dychovke, ktoré sú venované jurským osobnostiam.
návštevníci tešiť v najbližšej
budúcnosti?
va emailov a textilných objek- va fotografií). V priebehu
tov Jany a Blanky Cepkovej. letných mesiacov budeme
20. novembra budeme otvárať Na rok 2010 máme už plán v spolupráci so Svätojurskou
výstavu úžitkovej a dekoratív- výstav naplnený
(výstava dychovkou pokračovať v ornej keramiky manželov Márie z vlastného zbierkového fon- ganizovaní nedeľných poa Ľuboslava Pohronskovcov, du, výstava plakiet a medailí, poludní, venovaných svätopotom bude nasledovať výsta- výstava drevorezieb a výsta- jurským osobnostiam, ktoré

Mladých Juranov Európa zaujíma!
(dokončenie z 1. strany)
Veľký úspech mal najmä interaktívny kurz „Tvorba a manažment projektov”, počas
ktorého účastníci pracovali
na konkrétnych projektových
zámeroch. Kurz bol veľmi
tvorivý a účastníkov podporil
v rozvíjaní a realizovaní vlastných nápadov. Úspech medzi
účastníkmi mal aj workshop
„Mládežnícka participácia“,
v ktorom získali poznatky
o tom, ako sa zapájať do verejných vecí, ako identifikovať problémy v spoločnosti
a ako hľadať riešenia. Lektorka kurzu Zora Paulínyová vyzdvihla najmä dobré nápady
mladých, ktoré by vraj nebolo na škodu ďalej rozviť.
Projekt „Európa nás zaujíma!“ bol zaujímavým doplne-

ním informácií pre mladých,
ktoré by im mohli pomôcť
v aktivite vo verejných veciach. Vďaka kurzu by si
mali ľahšie utvoriť názor na
niektoré dominantné témy
spoločnosti. Účastníci sú presvedčení, že získané informácie nebudú zbytočné, čo potvrdzujú slová len 16-ročnej
Lucie Gavenčiakovej: „Som
si istá, že v budúcnosti sa mi
tieto informácie zídu a určite ich využijem.“
Všetky diskusie, workshop aj
kurz prebiehali v Informačnom centre AINova vo Svätom Jure, ktoré projekt pre
mladých organizuje.
Linda Sýkorová, -mz-

Projekt financovali:
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boli ocenené titulom „Čestný
občan mesta Svätý Jur“ alebo „Cenou mesta Svätý Jur“.
Zameriavať sa budeme aj na
budovanie zbierkového fondu
múzea, hlavne vo výtvarnom
umení so zreteľom na budúcnosť – vytvorenie „Svätojurskej galérie“.
A náš sen – získať väčšie
priestory na prezentáciu dejín a súčasnosti Svätého Jura
a vybudovanie obsiahlejšej
expozície, ktorá by predstavila
naše mesto v širšom kontexte
malokarpatského regiónu.

Pre milovníkov vína

Svätojurské pivnice sa opäť
otvoria, aby ponúkli nové
vína prichádzajúceho ročníka. Najskôr budú otvorené
20. a 21. novembra v rámci
celej Malokarpatskej vínnej
cesty. O túto udalosť je natoľko veľký záujem, že lístky
sú už vypredané. Kto nestihol, nemusí zúfať, pretože v decembri sa uskutoční
ochutnávka nových rizlingov
s názvom „Kráľovský rizling“.
No a na čo sa môžu milovníci
vína tento rok tešiť? „Pokiaľ
ide o tento ročník, je naozaj
veľmi výnimočný, najmä pri
červených vínach. Podobné
ročníky boli 2003 a 2006,
no osobne mám pocit, že
tento ročník je ešte o čosi
lepší. Dôvodom výnimočnej kvality sú najmä vysoké
cukornatosti. Navyše bolo
tento rok hrozno krásne
vyzreté a zdravé, neboli
takmer žiadne choroby, čo
je základným predpokladom kvalitných a dobrých
vín,“ zhodnotil tohtoročné
poklady pivníc svätojurský
vinár Miloš Grančič. Nuž,
nechajme sa teda prekvapiť.
Či sú tohtoročné vína naozaj
Mgr. Andrea Hranická výnimočné, budeme môcť
zistiť čoskoro!

Na sklonku leta oslávila pani
učiteľka Anna Janeková krásne životné jubileum – 90 rokov. Aj keď s odstupom času,
radi sa pripájame ku gratulantom.
Pani učiteľka sa narodila 27.
augusta 1919 v Hornej Lehote. Patrí medzi absolventov
Ľudovej školy v rodnej obci,
Štátnej meštianskej školy
v Dolnom Kubíne, Verejnej
odbornej školy pre ženské
povolania a Rímsko-katolíckeho učiteľského ženského
ústavu v Levoči. Pedagogickú
prax vykonávala na Rímskokatolíckej škole v Horných
Vesteniciach, na Štátnej ľudovej škole v Pezinku, v Žiline
a v Dunajskej Strede. V apríli
1941 sa vydala za učiteľa Jozefa Janeka, s ktorým od 1. októbra 1941 až do odchodu do
dôchodku v roku 1973 učila
na našej základnej škole.
V mene súčasného vedenia
základnej školy vo Svätom
Jure a pedagogického kolektívu by som jej rada popriala
do ďalších rokov života hlavne veľa zdravia, lebo je tak
vzácne...

Svätojurské ohlasy

6

S VÄ T O J U R S K É P O V E S T I
O Svätom Jure existuje viacero povestí a legiend. Niektoré sú známe viac, iné menej a preto vám budeme v spolupráci s literárnym
a vlastivedným múzeom prinášať príbehy našich predkov. V tomto čísle sa dočítate o rytierovi Jurajovi, ktorý prebodol draka. Neostaneme však len pri legendách. Prečo sa vlastne naše mesto volá Svätý Jur?

Legenda o svätom Jurajovi – drakobijcovi
Povesť o svätom Jurajovi, ako zabil draka, vyslobodil tak osadu
i celé okolie od jeho vyčíňania a vďační osadníci potom svoje sídlo
pomenovali jeho menom, poznajú vo Svätom Jure už malé deti
z materských škôl. Ale odkiaľ sa tu ten drak vzal, vedia azda
len obyvatelia Vajnor.

Kedysi

bola voda veľmi
vzácna. Vo Vajnoroch, vinohradníckej osade, bola veľká verejná studňa, z ktorej si
všetci obyvatelia v putniach
odnášali túto životodarnú
tekutinu. Studňa stála na malom námestí v strede osady.
Raz cez noc, keď bol spln mesiaca, voda zo studne záhadne zmizla a obnovila sa až po
troch dňoch. Keď sa to opakovalo na ďalší mesiac, chlapi išli striehnuť a vystriehli
– o polnoci priletel obrovský
šarkan a všetku vodu vypil.
Obyvatelia sa chceli draka
zbaviť – po mesiaci sa dobre
vystrojili zbraňami a draka
napadli, no cez jeho dračiu
kožu sa nedostali a drak odletel. Celý mesiac rozhutovali,
čo s tým. A vymysleli plán.
Keď prichádzal mesiac opäť
do splnu, zo všetkých strán
Vajnor prichádzali k studni
vozy so sudmi vína a pre draka ju naplnili celú až po okraj
zlatým mokom. Drak priletel
a obsah studne vypil. Telo mu
začalo ochabovať, až sa napokon zvalil na zem. Chlapi ho
spútali reťazami a odviezli
k neďalekým horám. Tam pri
skalnatej jaskyni draka zhodili. Ten keď sa prebudil, reťaze
roztrhal a nahnevaný spálil
šíru okolitú krajinu ohňom.
Spustošené polia, lesy a lúky
sa tiahli až po Bratislavu.
V týchto pradávnych časoch
vládlo krajine staré knieža.
Ozrutný drak znamenal vážne

nebezpečenstvo pre všetkých.
Šarkan cez zimu ležal v svojej
diere v zemi, no na jar vyliezal, stromy z koreňov vytŕhal,
požiarom lesy ničil a ľudí
i statok hubil. V malokarpatských vrchoch žil staručký pustovník. Ten sa odvážil
k drakovi a spýtal sa ho, prečo
všetko ničí. Drak odvetil: „Ak
by ste mi vždy na jar prichystali šumnú dievčinu, nemusel
by som pustošiť!“ A tak rada
starších rozhodla, že každoročne mladou devou vykúpia
pokoj pre mesto i okolitý kraj.
Keď jednu jar horekujúci dav
ľudí sprevádzal k dračej diere
plačúce dievča, objavil sa na
obzore rytier v striebornom
brnení na bielom koni. Pricválal k sprievodu, povypytoval sa a nemeškal – pohnal
koňa k brlohu. Nebola to však
bitka, lež hrozné hromobitie.
Len čo potvora roztvorila papuľu, zabodol do nej rytier
svoj meč a naveky zahasil jej
mátožný život. „Si ozajstný
rytier. Tu, kde si zavŕšil svoje
víťazstvo, založím mesto, ktoré ponesie na večné časy tvoje
meno. Bude sa volať Svätý
Jur,“ povedalo knieža.
A aby ani v Bratislave na túto
významnú udalosť nikto nezabudol, knieža dal vyhotoviť
sochu svätého Juraja v životnej veľkosti, ktorá zobrazuje
tú chvíľu, keď rytier víťazí
nad drakom.
Beata Vlasáková

Toľko hovoria legendy a povesti...
No pravdepodobne osada dostala meno podľa kostola na návrší – kostola, zasväteného svätému Jurajovi. A prečo ho asi
naši predkovia, ktorí sa tu usídlili, zasvätili práve svätému
Jurajovi?
 Svätý Juraj patrí medzi kresťanských mučeníkov, ktorých uctievanie sa rýchlo rozšírilo z východu (Palestína,
Sýria, Gruzínsko a Arménsko v 4. a 5. storočí) na západ
(Taliansko, Francúzsko a Anglicko – v 6.storočí). Bolo mu
zasvätených veľa kostolov a sakrálnych stavieb, viacero miest
a mestečiek nesie jeho meno. Uctievali ho ako svojho patróna a ochrancu kresťanskí rytieri a v novšom období skauti.
 Meno Juraj – po grécky Georgios – v gréčtine znamená
roľník, vinohradník. Kult svätého Juraja sa pravdepodobne
zakorenil u nás práve v súvislosti s pestovaním viniča ešte
predtým, ako postava tohto svätca nadobudla rytiersky ráz
v čase križiackych výprav.
 Svätý Juraj – drakobijca. V skalnatých vŕškoch a rúnach
svätojurských vinohradov sa často zdržujú hady – užovky,
ktoré niekedy dorastajú aj do dvoch metrov a obyvateľom
naháňajú strach. Práve okolo sviatku svätého Juraja (24.
apríla) sa hady prebúdzajú zo zimného spánku a vychádzajú
na slnko. Hovorievalo sa: „Na svatého Jiří vylézají ze země
štíři“. V prenesenom zmysle ľudia hľadali ochranu pred
nimi u patróna nášho mesta – rytiera svätého Juraja.

Svätojurské ohlasy
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Získame grant na generálnu opravu historického skvostu?
Svätojurská zvonica má šancu na opravu. Nadácia VÚB finančne podporí rekonštrukciu
jednej slovenskej zvonice, ktorú ľudia vyberú z deviatich prostredníctvom internetového
hlasovania.
Do projektu sme sa zapojili
vďaka iniciatíve farského úradu v našom meste. Zvonica
sa dostala do užšieho výberu, medzi deväť historických
skvostov, z ktorých sa vyberie
jeden prostredníctvom verejného hlasovania na internete.
Ak vám záleží na stave našich
mestských kultúrnych pamiatok a chcete podporiť „kandidatúru“ svätojurskej zvonice
a jej následnú rekonštrukciu
zo zdrojov Nadácie VÚB,
navštívte internetovú strán-

ku http://www.vub.sk/
zvonice/ a pridajte svoj
hlas. Šance na úspech sa
samozrejme zvyšujú, ak
na projekt upozorníte čo
najviac známych. Čím
viac sa nás do hlasovania
zapojí, tým väčšia je šanca
na úspech. Podľa našich
informácií je dokonca
možné hlasovať za jednu
zvonicu z jedného počítača viackrát. Pozor! Hlasovanie prebieha len do
30. novembra 2009.

Drevená zvonica je stále
dominantnou historickou
pamiatkou Jura. Aby ňou ostala,
potrebuje zrenovovať.

ODOVZDAJTE SVOJ HLAS SVÄTOJURSKEJ ZVONICI

http://www.vub.sk/zvonice/
Prečo by sme mali hlasovať
za svätojurskú zvonicu:

- ide o jedinečný spôsob, ako sa môže
každý obyvateľ pričiniť o skrášlenie
mesta
- zvonica si vyžaduje generálnu opravu,
v opačnom prípade bude chátrať naďalej
- financie na jej rekonštrukciu sa určite nepohybujú v nízkych sumách a bez
grantu by pravdepodobne nemal kto
opravu zaplatiť
 Na internetovej stránke Nadácie VÚB prebieha hlasovanie o rekonštrukciu jednej z deviatich slovenských zvoníc

Obyvatelia Svätého Jura si zvonicu vážia. Svedčia o tom aj ich vyjadrenia:


Je to jedna z vecí, ktoré ma presviedčajú o tom, že Jur je jedinečné miesto... Že tu dýcha určitá história, ktorou sa
nemôžu pochváliť všetky mestá.



Možno to bude znieť zvláštne, ale obdivujem jej obyčajnosť. Zvonice sú väčšinou stavané ako veže kostolov, často honosné. Naša je nenápadná, drevená, vedľa kostola, no pritom s úžasnou históriou!



Je to rarita. Ak by na nej zvonil aj veľký zvon, tuším sa volá Juraj, asi by sa rozpadla. Aj preto by sa mala dať čím skôr
do poriadku.

 Zvonicu vnímam ako kus histórie. Aj keď o nej viem veľmi málo, v podvedomí sa mi spája s našim mestom a určite by
tu mala stáť aj naďalej.

Svätojurské ohlasy
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Dobrá novina vo Svätom Jure
Aj v tomto roku sa v našom meste uskutoční už tradičné koledovanie detí v rámci celoslovenského
Jur v predchádzajúcich
projektu Dobrá novina. Výťažok je určený na pomoc rozvojovým krajinám v Afrike. Celkovo ide
ročníkoch úspešný
o 15. ročník úspešnej akcie, v našom meste vyjdú koledníci do ulíc deviatykrát a na Vianoce ich Svätý Jur patrí k jedným z najmôže privítať každý, kto má záujem.
úspešnejších obcí na Slovensku v počte zapojených rodín
Ako a kedy koledovanie
Kto sa môže zapojiť do
vedné osoby sa budú s deťmi a v sume vyzbieraných peňaprebieha?
koledovania?
stretávať v nedeľné popolud- zí. Zároveň treba povedať, že
V Jure sa do koledovania Zápis koledníkov bude ten- nia, kedy sa okrem nacvičo- vyzbieraná čiastka pre Afriku
každým rokom zapája stále to rok prebiehať 22. novem- vania programu spolu zahra- sa každým rokom zvyšuje. Je
viac detí a rodín. Koledníci, bra od 15,30 do 16,30 hod. jú a pokúsia sa čo najlepšie pekné, že ľudia vedia na Viarozdelení do viacerých sku- v budove Vinohradníckeho priblížiť život v rozvojových noce darovať zo svojho tým,
pín, chodia ulicami zves- domu na námestí. Prihlásiť krajinách. Pomocou rôznych ktorí to naozaj potrebujú.
tovať dobrú novinu o na- sa môže každý, kto má chuť zábavných hier a akcií si deti Len pre zaujímavosť, v minurodení Krista presne 24. spraviť na Vianoce aspoň je- zvyšujú chuť pomôcť ľuďom lom roku sa celkovo na Slodecembra v dopoludňaj- den dobrý skutok. Zodpo- v rozvoji.
vensku vyzbieralo 748 130 €
ších hodinách. Pripravený
(22 538 188 Sk). Za celých
program trvá približne 10
14 rokov existencie projektu
minút, počas ktorých deti
Dobrá novina putovalo na
spievajú, recitujú, vinšujú
pomoc Afrike 4 929 606 €
a roznášajú Betlehemské
(148 509 338 Sk)! V našom
svetlo. Presný čas koledomestečku sa minulý rok privania bude včas oznámený
hlásilo na koledovanie viac
v kostoloch, kde sa zároveň
ako sto rodín, ktoré pomohli
budú nachádzať zoznamy,
sumou približne 3 085 € (cca
do ktorých sa budú môcť
92 938 Sk). Dúfame, že aj
záujemcovia o koledníkov
tento rok budeme úspešní
zapísať.
a podporíme tých, ktorí to
najviac potrebujú.

INZERCIA

FAIR TRADE
Študenti
a študentky,
žiačky a žiaci! Kedy ste
mali možnosť
komunikovať s pestovateľkou kakaa z Bolívie či
vymieňať si fotky s farmárom
z Ghany? Alebo si vytvoriť
vlastnú webovú aplikáciu
s použitím moderných informačno-komunikačných technológií?
CEEV Živica vám ponúka
možnosť zapojiť sa do projektu „Fair Trade z prvej ruky“,
ktorý približuje tému spravodlivého obchodu.

Pod vedením koordinátorky
v Informačnom centre spracujete skutočné príbehy o živote ľudí z Fair Trade komunít,
doplníte ich autentickými fotografiami z fariem a hudbou
z konkrétnej krajiny.
Najlepšie 3 študentské práce
budú odmenené poukážkami
na nákup Fair Trade produktov a zároveň zapracované do
letáku. Projekt je určený pre
II. stupeň ZŠ a stredné školy.
Neváhajte, počet účastníkov
je obmedzený. Prihlásiť sa
môžete v Informačnom centre každý deň v čase 14:0019:00.
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