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Úvodom...
Posledné s koncovkou `09. Tie najbližšie 
budú prvé s koncovkou `10. Som rád, že 
ešte pred vianočnými sviatkami sa vám do-
stáva do rúk číslo Svätojurských ohlasov, 
našich-vašich novín s informáciami o dianí 
v meste. Okrem iného tu nájdete článok 
o posprejovanej železničnej stanici. Pozreli 
sme sa na to, či sa v tejto veci niečo deje, 
alebo je len ďalším objektom, ktorý je tro-
fejou vandalizmu a nič sa nezmení k lep-
šiemu. Dočítate sa tiež, aká budova vyrastá 
na Felcánovej ulici, aké služby v budúcnos-
ti prinesie našim občanom a kde vznikol 
nápad na realizáciu takého projektu. Infor-
mácie o novovznikajúcom centre pre sta-
rých ľudí nájdete na šiestej strane. Je dobré 
vedieť, že život v mestečku leží jeho oby-
vateľom na srdci a snažia sa ho vlastnými 
silami skrášľovať. Či už hovoríme o profe-
sorovi Filovi, ktorý stojí za centrom, alebo 
o rôznych občianskych združeniach. Tie 
vyvíjajú neraz veľké úsilie. Ako napríklad 
Svätojurská dychovka (o nej na strane 7), 
Rodinné centrum s koledníkmi, či Mozai-
ka (posledná strana). 
Opäť prichádzajú sviatky, ktoré nazývame 
sviatkami radosti, pokoja, rodinnej pohody 
a svornosti. Jasným znakom sú preplnené 
hypermarkety, ponáhľajúci sa ľudia, kto-
rí zháňajú posledné darčeky pod vianoč-
ný stromček, nervózni, nepríjemní jeden 
na druhého... Krásna predvianočná zvesť 
blížiacich sa sviatkov. Najskôr sa pohádať 
s celým okolím a následne sa tváriť najviac 
radostne a pokojne. Tieto vianočné sviatky 
Vám želám skutočný pokoj a ozajstnú ra-
dosť, ktorú nič nepokazí. Nech sú sviatka-
mi znovuzrodenia pokazených vzťahov, na 
ktorých Vám záleží. A najmä, prajem Vám, 
aby ste mohli oslavovať takéto Vianoce 
každý deň, aj v tom nadchádzajúcom roku. 
Aby bol každý deň plný pohody a životné-
ho optimizmu. 

Michal Zeliska

Všetkým spoluobčanom želám, aby našli v nadchádzajúcich dňoch pravú via-
nočnú radosť a rodinnú pohodu. Nech sú tieto sviatky časom pokoja a priateľ-
skej atmosféry, ktorá sa bude z našich domovov niesť aj do ulíc mesta.  

Do Nového roku Vám všetkým prajem hlavne zdravie, šťastie, no tiež veľa úspe-
chov v osobnom i pracovnom živote. Nám na  Mestskom úrade želám, aby sme 
dokázali urobiť počas ďalšieho roka maximum pre Svätý Jur a jeho obyvateľov. 

Ing. Alexander Achberger



2 Svätojurské ohlasy Svätojurské ohlasy

Dôchodcovia nášho mesta 
sa pri príležitosti sviatku sv. 
Mikuláša a sv. Lucie stretli 
11. decembra na spoločnom 
posedení. Na tradičnej akcii 
organizovanej Klubom dô-
chodcov sa stretlo viac ako 
80 ľudí. „Podobné spoločné 
posedenie robíme v roku ešte 

Mikuláš, ktorý nenavštívil deti

raz, pri pochovávaní 
basy. Vždy je hojná 
účasť, okolo 80 až 
100 ľudí. Radi by sme 
robili aj viac podob-
ných akcií v priebehu 
roka, ale žiaľ, nie sú 
priestory“ prezradila 
jedna z organizáto-
riek. Medzi starších 
spoluobčanov zavítal 

v piatok aj Mikuláš v sprie-
vode anjela, čerta (presnejšie 
čertice) a Lucie. Každý, kto 
na posedenie zavítal dostal 
mikulášsky balíček. Viac ako 
sladkosti však každého určite 
potešili príjemné stretnutia so 
starými známymi. 

názov na rok 2010 v  EURO na rok  2010 v  Sk
1 Bežné príjmy 2 292 527 69 064 668
2 Bežné výdavky 2 295 162 69 144 050
3 Rozdiel z bežného rozpočtu -2 635 -79 382
4 Kapitálové príjmy 17 541 528 440
5 Kapitálové výdavky 1 696 980 51 123 219
6 Rozdiel z kapitálového rozpočtu -1 679 439 -50 594 779
7 Finančné operácie príjem 1 682 080 50 674 342
8 Finančné operácie výdaj 0 0
9 Rozdiel z finančného rozpočtu 1 682 080 50 674 342
10 ROZPOČET MESTA ROZDIEL CELKOM 6 181

Schválený rozpočet na rok 2010
Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili na zasadaní rozpočet na rok 2010. Prinášame vám jeho časť, kompletný 
rozpočet s rozpísanými jednotlivými položkami nájdete na internetovej stránke mesta - www.svatyjur.sk.

Prepadli banku vo Svätom Jure
Svätojurská pobočka Sloven-
skej sporiteľne na Prostrednej 
ulici sa stala miestom lúpež-
ného prepadnutia. V piatok 
11. decembra približne o pol 
deviatej ráno vošiel do banky 
ozbrojený maskovaný pácha-
teľ a žiadal vydať finačnú ho-
tovosť. Pracovníčka mu podľa 
slov policajnej hovorkyne 
Tatiany Kurucovej vydala do-
posiaľ nevyčíslenú sumu pe-
ňazí.  Pri prepade sa v banke 
nachádzali ešte dvaja klienti, 

no nikto nebol zranený. Pá-
chateľ ušiel na doposiaľ ne-
známe miesto. „Ide o muža, 
ktorého zdanlivý vek je 25-30 
rokov, vysoký je 185-190 cm. 
Na hlave mal šiltovku, oble-
čenú mal čiernu budnu s ka-
pucňou a bledomodré rifle. 
Polícia týmto žiada verejnosť 
o pomoc pri pátraní. Akékoľ-
vek informácie o páchateľovi 
môžte poskytnúť polícii na 
číslo 158. 

Pomoc občanom Svätého Jura 
v čase dopadov svetovej hos-
podárskej a finančnej krízy.

Aj takto sa dá stručne zhrnúť 
príspevok poslancov MsZ za 
stranu SMER - sociálna de-
mokracia, ktorí sa priklonili k 
návrhu nezvýšiť v roku 2010 
poplatok za zber tuhého komu-
nálneho odpadu pripadajúci na 
/fyzickú osobu/ občana, ktorý 
má na území mesta trvalý alebo 
prechodný pobyt. Ročná schvá-
lená čiastka 25,84 EUR za oso-
bu /778,- Sk/ je odrazom pria-
mej podpory vedenia mesta k 
spusteniu prevádzky „Pezinskej 
skládky“, zlepšených rokovacích 
podmienok pri uzatváraní novej 
zmluvy za likvidáciu odpadov a 
v neposlednom rade vôľa po-
slancov takýto návrh schváliť. 
Občan  Svätého Jura si však 
musí uvedomiť, že donekoneč-
na nie je možné prenášať ťarchu  
nákladov na výdavkovú časť 
rozpočtu mesta a mesto spoloč-
ne s občanmi musia pristúpiť k 
systematickému skvalitňovaniu 
systému zberu a likvidácie od-
padov v duchu zákonom stano-
vených povinností. Záleží  len 
na každom jednotlivcovi, ako sa 
k tejto výzve postaví.

Ing. Kamil  P a j e r, 
poslanec MsZ

STOP – akýmkoľvek aktivi-
tám zo strany Základnej školy 
Svätý Jur pripravili niektorí 
poslanci mestského zastupiteľ-
stva na poslednom rokovaní 
8.12.2009, keď nepodporili 
predkladaný materiál „Spra-
covanie stavebného zámeru 
Revitalizácia školského areálu 
ZŠ a ZUŠ“.
Na dokreslenie potreby sta-
vebného zámeru je nutnosťou 
pri podaní žiadosti o dotáciu 
na realizáciu  zámeru uplat-
nenú na Ministerstve školstva 
SR .
Ťažko sa dá potom pochopiť 
niektorých poslancov MsZ, 
ktorí aj priamo na zasadnutí 
Rady školy tento postup do-
poručujú a následne takto pri-
pravený materiál ani neschvá-
lia do programu rokovania. 
Ich zdôvodnenie, že existujú 
iné priority pre Svätý Jur mož-
no čiastočne akceptovať, ale 
asi len ťažko ak všetko posta-
via na prioritu rekonštrukcie 
zdravotného strediska v roz-
počtovanej výške cca 1 mil. 
EUR podľa rozpočtu projektu 
a to všetko  pre súkromných 
lekárov, ktorí dnes majú z po-
hľadu výšky nájmu vo Svätom 
Jure skutočne podnikateľský 
raj.     Ing.Kamil  P a j e r, 

poslanec MsZ
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Či už ide o samotný podchod, 
alebo schodište, prípadne zá-
bradlia na železničnej zastáv-
ke – všetko bolo v priebehu 
krátkej doby posprejované, 
pomaľované. Inými slovami 
– zničené a znehodnotené. 
Každému, kto železničnou 
stanicou prechádza asi príde 
na um otázka, či sa v tom-
to smere niečo urobí. Budú 

potrestaní vinníci? A naj-
mä, vráti niekto stanicu 
do pôvodného stavu? Žiaľ, 
momentálne vyzerá všetko 
tak, že situácia sa nezmení. 
Poškodzovanie majetku že-
lezníc rieši Železničná po-
lícia, ktorá prijíma trestné 
oznámenia alebo podnety 
od fyzických a právnických 
osôb, prípadne koná z úrad-
nej moci pri skutočnostiach 
zistených vlastnou činnosťou. 
Pokiaľ ide o stanicu vo Svä-
tom Jure, podľa hovorkyne 
ŽP Ľubice Zoňovej boli po-
dané 4 podnety, no ani v jed-
nom z nich nešlo o popísané 
steny: „V troch prípadoch 
išlo o rozbitie sklených výplní 
objektu žst. Svätý Jur a v jed-
nom prípade o krádež súčastí 
staničného rozhlasu. Ozná-

menie na „grafity“ je samo-
zrejme možné podať rovnako 
ako každé iné oznámenie na 
ŽP. ŽP sa ním z úradnej po-
vinnosti musí zaoberať a zá-
konným spôsobom vyrovnať. 
V prípade poškodzovania 
objektu nápismi grafity ide 
spravidla o spáchanie preči-
nu poškodzovania cudzej veci 
podľa § 246 Trestného záko-

na, ak z okolností uvedených 
v § 10 ods. 2 Trestného záko-
na (tzv. materiálny korektív) 
nevyplýva záver o možnosti 
posudzovania daného skutku 
ako priestupku proti majetku 
podľa § 50 ods. 1 Priestupko-
vého zákona, t.j. ako menej 
závažného verejnoprávne-
ho deliktu,“ uviedla Zoňo-
vá. Z tohto vyjadrenia bol 
prekvapený primátor mesta 
Alexander Achberger: „Spo-

lu s príslušníkmi železničnej 
polície som sedel a rozprá-
vali sme sa o posprejovanej 
stanici. Vraveli, že sa poradia 
s právnikmi a budú to riešiť. 
Nerozumiem, prečo sa teraz 
vyjadrili, že žiaden podnet 
nedostali.“ So stanicou sa plá-
nuje zaoberať a v budúcnosti 
chce docieliť, aby sa kompe-
tentné inštitúcie o vzniknu-
tý problém postarali. „Je to 
v kompetencii železničnej 
polície, mali by to riešiť,“ 
uviedol. 
Pokiaľ ide o 4 udalosti, ktoré 
polícia rieši, v prípade, že sa 

nájde páchateľ, môže dostať 
pokutu, prípadne trest odňa-
tia slobody na jeden rok.  „Ak 
ide o priestupok proti ma-
jetku podľa § 50 ods. 1 ZPr 
hrozí páchateľom pokuta do 
výšky 331 €, ak ide o  prečin 
poškodzovania cudzej veci 
podľa ustanovenia § 246 ods. 
1 TZ, trest odňatia slobody 
v trvaní jedného roka,“ uvie-
dla Zoňová. 
Z hľadiska prevencie by mož-

Stanica zrejme ostane posprejovaná
Nie je to tak dávno, čo sa v rámci modernizácie železničnej tra-
te kompletne rekonštruovala svätojurská stanica. Zmenila sa na 
zastávku bez výpravcu, budova stanice sa v podstate prestala na 
účely cestovania využívať. Vznikli nové prístrešky, nové nástupiš-
tia, nový podchod. Netrvalo dlho a vymaľované steny sa zmenili 
na nepoznanie...

no bolo dobré uvažovať nad 
kamerovým systémom. Pod-
ľa slov Zoňovej sa však ani 
v tomto smere nič neurobí: 
„Je nutné zdôrazniť, že želez-
ničné stanice, čiže aj žst. Svätý 
Jur, sú majetkom ŽSR. ŽSR 
ako ich vlastník majú tiež 
prioritnú povinnosť zabez-
pečovať ich ochranu. Jednou 
z týchto foriem ochrany je 
nepochybne aj vybudovanie 
kamerového systému. Na zá-
klade našich poznatkov sa zo 
strany ŽSR neuvažuje o vy-
budovaní takéhoto systému. 
Prioritu v tomto smere majú 

dôležité uzlové železničné 
stanice, akými je napr. aj žst. 
Bratislava hl.st.“ Otázkou 
však ostáva, čo bude s po-
čmáranými stenami stanice 
teraz. Keďže sú majetkom 
ŽSR, logicky by to mali 
dať do poriadku práve oni. 
Ešte v júni tohto roku sme 
sa ich na to priamo opýtali, 

odpoveď však bola vyhýbavá. 
„To, že sa aj na zrekonštru-
ovaných staniciach začínajú 
prejavovať prvky vandalizmu 
nie je otázkou železníc, ale 
je to jednoducho výpoveď 
o úrovni a kultúre niektorých 
ľudí v spoločnosti,“ povedala 
Zuzana Chalupová z odboru 
komunikácie ŽSR. Zatiaľ to 
teda vyzerá tak, že steny po-
čmáranej stanice sa nanovo 
maľovať nebudú.            -mz-

Svätý Jur nie je jedinou posprejovanou stanicou... 

SVÄTÝ JUR PEZINOK

PEZINOK - ZASTÁVKA
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Mrazivé Vianoce, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.

Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce.
Vám všetkým zo srdca prajem prekrásne Vianoce.
                                                                                   

Dominik Rybár, 4.B

  Vianočné želania
Keďže Vianoce už prichádzajú, každý z nás má veľa prianí. Na Vianoce sa vždy veľmi 
teším. To krásne čaro Vianoc, voňavé perníky, stretnutia s rodinou, krásne darčeky, 
stromček, sviečky a ľudia okolo nás, ktorí si nás vážia. Želám to všetkým, ktorých 
mám rada, ale aj ľuďom, ktorí možno nebudú mať také krásne Vianoce ako my. Práve 
v tento čas by sme si mali všetko uvedomiť, porozmýšľať na kom nám záleží. Sú to 
najkrajšie sviatky v roku a preto by sme si ich všetci mali čo najviac užiť.
Prajem všetkým ľuďom, aby prežili Vianoce v pokoji, v šťastí, v radosti a hlavne v kru-
hu svojich najbližších. 

Marcela Pančušková, 9.A

Pečivo s vaječným likéromDoba prípravy: asi 30 minút Doba pečenia: asi 20 minút

Na cesto:
400 g hladkej múky
100 g práškového cukru
1 vrchovatá KL kypriaceho prášku do pečiva 2 balíčky vanilkového cukru 2 PL vaječného likéru

200 g mäkkého masla
2 žĺtky

Na posypanie:
trochu práškového cukru

Na náplň:
1 balenie krémovej náplne s príchu-ťou vaječného koňaku 
200 ml studeného mlieka3 PL práškového cukru
125 g mäkkého masla
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie 
valček
formičky na vykrajovaniepapier na pečenie

Prísady:

Príprava:Na prípravu cesta si na doske pomocou noža premiešame všetky sypké suroviny. 
Pridáme likér, maslo a žĺtky. Nožom suroviny spracujeme a keď sú čiastočne spo-
jené, vypracujeme ručne hladké cesto. Na pomúčenej doske po častiach cesto vyváľame na 3 mm pláty a ľubovoľnou for-
mičkou vykrajujeme tvary. Vykrojené cesto kladieme na plech vyložený papierom 
na pečenie. Na polovici vykrojených kúskov vykrájame stredy menšou formičkou 
alebo náprstkom. Pečieme v predhriatej rúre cca 180°C približne 20 minút.
Po upečení necháme vychladnúť. Náplň pripravíme s mliekom, cukrom a mas-
lom podľa návodu na obale. Nevykrájané časti cesta náplňou namažeme nožom 
(alebo použijeme cukrárske vrecko) a zľahka ku každej pritisneme druhý diel. 
Odložíme na 2 hodiny do chladničky. Pred servírovaním pocukrujeme práško-
vým cukrom. Skladujeme v uzatvárateľnej nádobe.

TIPY NA VIANOČNÉ RECEPTY

Všetko dobré, všetko naj...
Zdravie, šťastie, pokoj maj.

A ešte rady trošičku, 
neprehltni ostrú rybiu kostičku!

  
Jožko Belovič, 4.B

Fujavica, fujavica,
ruky štípu, pália líca.
Snehuliak sa smeje,
 jemu zima nie je.

Dominika Otočková, 4.B

Do hrnca nalejeme dva decilitre 

vody, do ktorých dáme prevariť 

klinčeky a škoricu. Pridáme 0,5 l 

jablkového džúsu alebo bazového 

sirupu. Podľa chuti môžeme pri-

dať aj cukor. Následne prilejeme 

1-1,5 l vína. Necháme variť na 

miernom ohni. Zatiaľ si očistíme 

jablká a pomaranče, ktoré nakrá-

jame na kocky a pridáme ich do 

hrnca. Chvíľu povaríme, avšak 

víno nesmie zovrieť.

Silvestrovské varené vínko

Vianoce sa blížia rýchlym 
tempom. Mnohí z vás mož-
no práve v tomto predvia-
nočnom období príprav radi 
experimentujú pri kuchyn-
ských rúrach a snažia sa kaž-
dý rok vyskúšať nový recept. 
Ponúkame vám preto inšpi-
ráciu - dva recepty na pečivo. 
V studenom zimnom období 
sa k tomu priam núka pridať 
recept na varené víno s ovo-
cím. No a na dotvorenie 
pravej predvianočnej nálady 
prinášame básne a rozpráv-
ky našich školákov a školá-
čok. Pri vianočnom pečení 
a pripravovaní vám želáme 
čo najviac úspechov a čo 
najmenej stresu. Nech sú 
tieto dni dobrým odrazovým 
mostíkom pre vychutnanie si 
vianočnej pohody!
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Zima sa už blíži,
už sa blíži mráz.

Zajtra padne prvá vločka,
bude snežiť zas.

Deti sa už tešia,
všade vládne smiech.
Sane, lyže chystajú,
veď je všade sneh.

Marek Machala, 5.B

Zázvorové trubičky

Prísady:

60 g mäkkého masla

160 g jemného kryštálového cukru

60 ml kukuričného sirupu

80 g hladkej múky

 ¼ KL mletého zázvoru (ďumbiera)

 jedlý olej

Príprava:

Maslo, cukor a vajíčka dobre vymiešame, pridáme múku 

s maizenou a koreniny. Cestom naplníme vrecko a na 

plech vyložený papierom na pečenie striekame piškóty. 

Pečieme 10 minút pri teplote 200 °C. Bielok s cukrom 

vymiešame na polevu. Vychladnuté piškóty potierame 

hrubou vrstvou polevy a necháme uschnúť.

Hrad Biely Kameň bol 
mocným a veľkolepým síd-
lom grófov zo Svätého Jura 
a Pezinka. Veľkomožní páni 
ukryli v pivniciach hradu 
množstvo pokladov. Mnohí 
ľudia sa po stáročia pokúšali 
nájsť ich. No podľa povestí 
sa hradné pivnice otvárajú len 
raz do roka. A to počas pol-
nočnej omše na Štedrý deň. 
V tých chvíľach sa hrad pre-
tvorí zo schátralej zrúcaniny 
do svojej pôvodnej skvostnej 
podoby, keď sa belel v plnej 
nádhere nad celým okolitým 
krajom.
Malé dietky s úžasom po-
čúvali po večeroch tajomné 

rozprávania starých materí:   
„Do pivníc môže v takom 
čase vniknúť len človek, ktorý 
sa narodil v nedeľu a je úplne 
bez viny. Inak ozbrojený zlatý 
rytier, ktorý sedí pri obrovskej 
truhlici plnej zlata a drahoka-
mov, zotne hlavu každému 
nehodnému. Jeho telo hodí 
dvom ozrutným čiernym 
psiskám. Ak by sa aj našiel 
taký povolaný človek a do-
stal sa bezpečne k pokladom 
a nabral si z nich, musí sa veľ-
mi ponáhľať. V tej chvíli, ako 
kňaz v hornom kostole sväté-
ho Juraja ukončí omšu, hrad 
sa s rachotom zmení opäť na 
zrúcaninu a aj nevinný člo-

vek zostane navždy väzňom  
v pivniciach.  A až vtedy vraj 
nájde i zlatý rytier svoj pokoj, 
keď bude truhlica s pokladmi 
úplne vyprázdnená.“
 
Týmto bájam všetci verili. Na 
sklonku osemnásteho storo-
čia sa jeden mládenec vybral 
v takú vianočnú polnoc do 
zrúcanín hradu. Dlho sa ne-
vracal, ale nikto sa za ním ne-
odvážil. Keď neprichodil ani 
na nový deň, priatelia mu išli 
na pomoc. Po dlhom hľadaní 
ho našli ležiaceho v hradnej 
priekope s hlbokými ranami, 
v bezvedomí. Prišiel k sebe až 
po troch dňoch, ale už nikdy 

celkom nevyzdravel. Preto 
uhorské miestodržiteľstvo vy-
dalo prísny rozkaz, aby pán 
farár z kazateľnice poučil ľud, 
že nemá dať na nerozumné 
povery. Ak by sa niekto na-
priek tomu odvážil  vybrať 
hľadať poklady, bude bez 
ohľadu na osobu a bez milosti 
potrestaný 25 palicami. Toto 
nariadenie bolo vydané pod 
vplyvom vladárenia Jozefa II., 
ktorý stanovil prísne predpisy 
a tresty proti poverám a po-
kúsil sa obmedziť aj staré ľu-
dové zvyky a obyčaje.

Mgr. Beata Vlasáková

Vianočná povesť o hrade Biely Kameň

Adventné sviečky 
sme zapaľovali spolu

Už tradične sa v adventnom 
období rozsvecovali každú so-
botu sviečky na  adventnom 
venci na námestí. Už tradič-
ne sprevádzal rozsvecovanie 
sviečok program na oživenie. 
Prvá sviečka sa síce zapaľova-
la bez väčšej akcie, no už pri 
druhej prišiel na námestie 
Mikuláš, ktorý priniesol naj-
menším Svätojurčanom slad-
ké prekvapenie. Tretiu sobotu 
sa konali vo Vinohradníckom 
dome vianočné trhy, na kto-
rých si našiel niečo pekné 
azda každý. Škoda len, že Vi-
nohradnícky dom kapacitne 
nestačil a spodná miestnosť 
bola preplnená. Tým sa len 
potvrdilo, že naše mesto by 
potrebovalo väčšie priestory 

pre spoločné kultúrne pod-
ujatia. V každom prípade, je 
potešujúce sledovať, ako sa 
do podobných aktivít zapája 
stále viac ľudí. Dúfajme, že 
o rok sa miestnosť Vinohrad-
níckeho domu opäť zaplní.  
Posledná adventná sviečka 
pripomínajúca ozajstnú blíz-
kosť najkrajších sviatkov roka 
sa zapáli v sobotu 19. decem-
bra. Keďže tento deň je až 
po našej uzávierke, nemôže-
me o ňom bližšie povedať. 
Sprievodným programom by 
malo byť kultúrne pásmo vo 
Vinohradníckom dome na 
poschodí. Okrem iného sa 
predstavia aj koledníci Dob-
rej noviny, s ktorými si budú 
môcť všetci zaspievať.

Keď sa na námestí rozsvietila tretia adventná sviečka, Vinohradnícky 
dom ožil vianočnými trhmi. 

Už sa stromček ligoce,
želám Vám krásne Vianoce.

Čo bolelo nech sa hojí, 
čo tešilo nás nech sa zdvojí.

Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov, 

veľa dobrých vecí
želáme Vám všetci.

Evička Zabáková, 4.B
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Domov pre ľudí dobrej vôle
„Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva  v Bohu a Boh zo-
stáva v ňom.“ Známy citát z Biblie sa nachádza na základnom 
kameni vyrastajúceho centra pre starých a nevládnych na Fel-
cánovej ulici. Ten slávnostne posvätili 18. júla 2009. Za štyri 
mesiace, ktoré od tejto udalosti uplynuli, nabrala budova jasné 
kontúry a hrubá stavba je viac-menej dokončená.

Nápad postaviť vo Svätom 
Jure centrum pre starých ľudí 
vznikol u profesora Júliusa 
Fila, bývalého generálneho 
biskupa evanjelickej cirkvi 
a jeho manželky Anny, riadi-
teľky AGAPÉ. „Od začiatku 
sme v  AGAPÉ rozmýšľali, že 
by bolo ideálne urobiť v mes-
te dve veci – cirkevnú škôlku 
a centrum pre starých. Prvé 
už funguje a som veľmi rád, 
že staviame aj to druhé,“ po-
vedal Filo, pričom zdôraznil, 
s akým zámerom celý projekt 
realizujú: „Chceme, aby tu 
vládla Božia láska, aby sa tu 
ľudia cítili ako doma, prijatí 
do spoločenstva, kde vládne 
Kristov duch.“ Nápis na zá-
kladnom kameni je teda nos-
ným motívom celého projek-
tu. 
Ešte nie je celkom jasné, 
o aký typ sociálneho zariade-
nia pôjde, pretože zo zákona 
vyplývajú pre rôzne typy rôz-
ne skutočnosti. Podľa slov 
profesora Fila to najskôr vy-
zerá na kombinované zariade-

nie a najmä na domov soci-
álnych služieb, pretože ten je 
v kuratele vyššieho územného 
celku. „Vyššie územné celky 
sú o niečo odvážnejšie ako 
mestá. Záleží však aj na tom, 
ako sa nakoniec postaví k tej-
to veci mesto, či bude chcieť 
mať niekoľko lôžok v zariade-
ní, čo si veľmi prajeme a sa-
mozrejme by to znamenalo 
aj ich spolufinancovanie,“ 
vysvetľuje Filo. 
Pozemok, na ktorom zaria-
denie stojí, získalo stredisko 
Agapé, účelové zariadenie 
Evanjelickej cirkvi a.v. na 
Slovensku, školiace stredis-
ko Evanjelickej diakonie, od 
mesta za polovičnú cenu. Po-
kiaľ ide o financovanie celej 
stavby, základ tvoria finančné 
prostriedky, ktoré naakumu-
lovalo Agapé. „Slušné peniaze 
sme prijali tiež vo forme da-
rov, vďaka kontaktom, ktoré 
sme v minulosti získali, ale 
tiež vďaka tým, ktorí vidia 
dnes potrebu domova a te-
šia sa z diela“, dodáva Filo. 

Z eurofondov nebolo doteraz 
možné získať žiadne peniaze, 
pretože v našom kraji sa pod-
ľa Filových slov novostavby 
podobného zamerania zatiaľ 
finančne nepodporujú. 

Stavebné povo-
lenie nadobudlo 
účinnosť 18. mar-
ca 2009 a začalo 
sa búracími prá-
cami betónovej 
vrstvy na povrchu 
pozemku a prípra-
vou na stavbu. Ako 
sme už v úvode 
napísali, v polovici 
júla sa slávnostne 
položil a posvätil 
základný kameň. 
Práce postupujú 
rýchlym tempom 
a ktovie, mož-
no už o rok bude 

celé zariadenie fungovať a pl-
niť svoj účel. Plánovaných 
20 izieb by malo poskytnúť 
priestor štyridsiatim ľuďom 
(každá izba bude mať dve po-
stele). Na všetkých poscho-

diach sa bude nachádzať spo-
ločenská miestnosť. „Mnohí 
ľudia tu budú žiť a možno 
ani nebudú veľmi vychádzať, 
takže im treba dať priestor 
pre spoločenstvo,“ vysvetľuje 
tento zámer Filo. Samozrej-
mosťou je jedáleň, v ktorej 

sa budú môcť najesť aj ľudia 
„zvonku“. Pre všetkých ľudí 
bude tiež k dispozícii rehabi-
litácia s vodoliečbou. Projekt 
navrhol architekt Bohuslav 
Lištiak, ktorý spolu s Filom 
prešiel niekoľko podobných 
zariadení v Rakúsku, ktorými 
sa nechal inšpirovať. 
Domov sociálnych služieb 
je určite zaujímavým a jedi-
nečným projektom v našom 
meste. Mnohí už teraz netr-
pezlivo čakajú, kedy otvorí 
svoje brány a začne všetkým 
slúžiť. O pobyt v tomto zaria-
dení je totiž záujem už teraz, 
keď stojí len hrubá stavba. 
„Dúfajme, že zariadenie bude 
čo najskôr fungovať a bude tu 
pre všetkých ľudí dobrej vôle. 
Toto prianie môžeme vyslo-
viť najmä v čase blížiacich sa 
vianočných sviatkov, kedy sa 
hlása slávnostné ´Sláva Bohu 
na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle´. Verím, 
že celý tento projekt je Božím 
nápadom a bude naozaj slúžiť 
tým, ktorí to najviac potrebu-

jú,“ povedal na záver Filo. My 
mu v jeho úsilí držíme palce 
a veríme, že aj vďaka jeho ini-
ciatíve bude vo Svätom Jure 
nové zariadenie slúžiace ob-
čanom. 

-mz-

Takto vyzerala stavba na začiatku septembra...

...a takto vyzerala o tri mesiace, na začiatku decembra...
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Občan Svätého Jura, pôvo-
dom Lipták, prof. Július Filo, 
so svojou manželkou Hankou, 
zviditeľňujú naše mesto už tri 

desaťročia duchovne, 
neskoršie cez zariade-
nia, akým je AGAPE 
s materskou školou 
Betlehem a úspešne 
pokračujúcou výstav-
bou domova dôchod-
cov. Ona, takpovediac 
„žena z domácnosti“, 
nestarnúca stará mama 
dvoch vnúčikov. On, 
emeritný generálny 
biskup Evanjelickej 
cirkvi a.v., akademic-
ký hodnostár Evanje-
lickej bohosloveckej 
fakulty v Bratislave, 
jeden zo staviteľov 
moderného bohoslo-

veckého areálu, lingválne 
obdivuhodne vyzbrojený, čo 
mu umožnilo stať sa uznáva-
nou teologickou autoritou aj 

Človek, ktorý si zaslúži uznanie v zahraničí, publikovať i ko-
rešpondovať. Teraz, popri du-
chovnej a pedagogickej práci, 
mu jeho doterajšie kontakty 
pomohli aj v naháňaní ma-
teriálnych prostriedkov na 
budovanie moderného útul-
ku pre čakateľov na dôstojnú 
starostlivosť, ktorí sa dožívajú 
jesene svojho života. Profesor 
Filo má obdivuhodné záľuby 
v náročných remeselníckych 
prácach, o čom ma presved-
čil už po návrate zo Ženevy, 
keď rekonštruoval rodinný 
dom na Pezinskej ulici. Práca 
s drevom, včelárenie i ovo-
cinárstvo... Tá ich tisícročná 
včela bdie nad nimi dodnes.
Veru, závideniahodná cieľa-
vedomosť a vytrvalosť ho ne-
ustále ženú do činorodej prá-
ce, akoby, dnes už tiež dedo, 
nepoznal žiadne prekážky, 
ktoré by boli neprekonateľ-

né. To azda aj preto, že naše 
svätojurské povetrie rozvo-
niava spravodlivým vínkom. 
Jeho omamná vôňa sa šíri aj 
z ich vlastnoručne stvorenej 
pivničky, lebo pivničný učeň 
si zaumienil byť majstrom, 
hoci sám hrozno nedorába. 
Ale čuduj sa svete, jeho zla-
tistý mok sa nemusí červenať 
ani pri stretnutí s produktmi 
dobropovestných svätojur-
ských vinárov. 
Možno je to pridlhá veta ob-
ťažkaná superlatívmi o mu-
žovi, dnes-zajtra šesťdesiat-
nikovi, Ale keďže je predsa 
len človekom, ako každý 
z nás, viem, že si je vedomý 
aj vlastných pochybení – veď 
kto z nás je bez hriechu, nech 
prvý hodí kameňom...

Ján Mikuš

História a súčasnosť dychového súboru 
vo Svätom Jure

Vznik dychového súboru vo 
Svätom Jure sa datuje v roku 
1874, kedy mešťania Svä-
tého Jura Martin Rolland  
a Zimprich Adolf požiadali 
ministra vnútra Uhorského 
kráľovstva o povolenie založiť 
hudobný spolok vo Svätom 
Jure. Žiadosti bolo vyhove-
né 29.12.1874, kedy štátny 
tajomník ministerstva Karol 
Zeyk v Budapešti písomne 
oznámil svätojurským obča-
nom, že stanovy spolku sú 
schválené a hudobný spolok 
je povolený.
§ 1.Stanovy hudobného 
spolku vo Svätom Jure.
Spolok má názov „hudobný 
spolok“ a jeho účelom je vy-
školiť členov v inštrumentál-
nej hudbe.
§ 2. prostriedky na dosiah-
nutie tohto cieľa. 
1. Hudobné cvičenia.

2. Občasné hudobné vystú-
penia.
§ 3. Bližšie určenie činnosti 
spolku.
Hudobné inštrumentálne 
cvičenia uskutočnia sa týž-
denne podľa potreby jeden 
až dvakrát. Podľa dosiahnu-
tého výkonu, uskutočnia sa 
občasné hudobné predstave-
nia, ktorých čas a miesto určí 
zhromaždenie.

Tieto základné body zo svo-
jich stanov hudobný spolok 
celú históriu 135 rokov bez 
prerušenia svojej činnosti 
dodržiava.  V priebehu his-
tórie prešiel v roku 1925 
pod zriaďovateľa Požiarnu 
ochranu a od roku 1993 pô-
sobí Svätojurská dychovka 
ako občianske združenie. Za 
toto 135-ročné obdobie ne-
pretržitého účinkovania  sa 

v súbore vystriedalo viac ako 
400 hudobníkov a patrí me-
dzi najstaršie dychové súbory 
na Slovensku. Zvláštnosťou 
i prednosťou je generačne 
dedená výchova nových hu-
dobníkov staršími kolegami. 
Dlhá 135-ročná história do-
kazuje správnosť takejto spo-
lupráce a súdržnosti.

Dychový súbor účinkuje na 
všetkých kultúrnych a spolo-
čenských podujatiach v regi-
óne. Pravidelne sa zúčastňuje 
krajských súťaží a prehliadok 
dychových hudieb. Hudob-
ná produkcia je zameraná 
najmä na slovenské sklad-
by v profesionálnej úprave 
i v úprave amatérskych au-
torov. Skladby sú so spevom 
i v prevedení orchestrálnom. 
V dnešnom obsadení má 13 
hudobníkov a dvoch spevá-

kov. Všetci členovia Sväto-
jurskej dychovky sú obyvate-
lia Svätého Jura.

V poslednom desaťročí sa 
zameriavame na vystúpe-
nia i s hovoreným slovom 
.Vystúpenie s ľudovými roz-
právačmi má u obecenstva 
veľký úspech. Veľmi úspešná 
je spolupráca s Mestským 
a vlastivedným múzeom vo 
Svätom Jure, kde na pásme 
vystúpení, ktoré boli sprevá-
dzané rozprávaním o histórii 
Svätého Jura a o význačných 
osobnostiach (u žijúcich 
i vystúpenie - dialóg, mono-
lóg osobností) bol pravidelne 
veľký počet prakticky stálych 
poslucháčov. Účinkovanie na 
cirkevných obradoch a sláv-
nostiach bolo celú históriu 
pravidlom.
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INZERCIA

Každý rok sa naše občianske 
združenie MOZAIKA – Svä-
tý Jur zúčastňuje vianočných 
trhov v  mestečku. Je to pre 
nás príležitosť stretnúť zná-
mych i susedov, zároveň za-
pojiť decká a tínedžerov do 
výroby i samotného predaja 
a v neposlednom rade prilep-
šiť si nejakým 
tým eurom na 
aktivity, ktoré 
organizujeme.

Te n t o k r á t 
sme sa roz-
hodli spraviť 
krok vpred. 
Predchádza-
júce roky sme 
všetky penia-
ze, ktoré sme 
predajom na 
v i a n o č n ý c h 
trhoch získa-
li, použili na 
našu činnosť 
( p r a v i d e l n é 

stretká pre deti a tínedžerov, 
víkendovky, tábory).

Teraz chceme celý výťažok 
z predaja poslať na projekt 
podpory prevádzky pekárne 
pre deti v Severnej Kórei, kto-
rý zastrešuje Nadačný fond 
Nehemia (www.nehemia.cz) 

fungujúci v Českej republi-
ke. Týmto spôsobom pomáha 
v Severnej Kórei už od janu-
ára 2008. 

Prostredníctvom pekárne, 
ktorá produkuje denne 6 000 
chlebov, je zaopatrených v 68 
materských škôlkach a zá-

kladných školách dohromady 
6 000 detí. Šesť dní v týždni 
deti dostávajú jeden menší 
bochník chleba a 3 dcl sójo-
vého mlieka. Za približne 3 € 
mesačne je zaopatrené jedno 
severokórejské dieťa. 

Maximálny výkon pekárne 
je 10 000 chlebov den-
ne, avšak na zostávajúcich 
4 000 chlebov chýbajú fi-
nančné prostriedky. Toto 
číslo znamená 4 000 seve-
rokórejských detí čakajú-
cich na pomoc. Preto sme 
sa rozhodli aj my pomôcť 
týmto spôsobom.

Celkový príjem z vianoč-
ných trhov bol 93,59 €. 
Preto ešte raz vďaka vám 
všetkým za kúpu výrobkov 
z nášho stánku a prispenie 
na dobrú vec.

-mzksj-

Vďaka vianočným trhom pomoc deťom v Kórei

Na konci októbra sa v priesto-
roch materskej školy usku-
točnilo vyrezávanie tekvíc za 
pomocinašich rodičov, pani 
učiteliek  a tety školníčky. 
Deti navrhovali vzory podľa 
svojich predstáv a fantázie, 
oteckovia a mamičky ich re-
alizovali. Vytvorili zaujíma-
vých vyrezávaných strašiakov, 

o čom ste sa mohli v mater-
skej škole presvedčiť. Ne-
chýbali ani tradičné masky, 
v ktorých si deti veselo za-
tancovali. 
Na záver si všetci pochutili 
na občerstvení - koláčikoch, 
keksíkoch, chlebíčkoch, 
sladkom čajíku, o ktoré sa 

postarali rodičia a pani uči-
teľky. Domov sme odchádzali 
všetci spokojní. 
Pevne dúfam, že i budúce 
roky bude táto pekná tradícia 
v našej materskej škole pokra-
čovať.   

Schwarzová Jarmila, 
učiteľka MŠ Felcánova

Vyrezávanie tekvicových strašiakov 
v MŠ na Felcánovej ulici


