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Úvodom

Milí spoluobčania,
ani sa nenazdáme a je tu koniec ďalšieho kalendárneho
roka. Som rád, že vám ho
môžu spríjemniť aj posledné Svätojurské ohlasy 2016.
Nájdete v nich mnoho informácií. Primátor sa obzrel
za uplynulým rokom a už tradične odpovedal na otázky,
ktoré ste poslali. Vo vnútri sú
rôzne ďalšie články zo svätojurského života. Samozrejme,
posledné číslo musí byť z veľkej miery vianočné.
Som rád, že aj tento rok môžeme predvianočný čas zdie-

ľať spolu na viacerých podujatiach. Jedny vianočné trhy
máme za sebou, no čakajú
nás ešte jedny túto sobotu.
Na programe sú rôzne koncerty. A napokon vianočný
koncert vo farskom kostole,
kde tentoraz zavíta SĽUK.
Minulý rok hrali v Dóme sv.
Martina, takže ich vystúpenie
v Jure je nádherným darčekom mesta pre všetkých obyvateľov. Želám krásne prežitie najbližších dní a týždňov
a všetko dobré v nadchádzajúcom roku.
Michal Zeliska

V hospodárení patríme
k najlepším na Slovensku
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vydal rebríček hospodárenia miest, obcí a VÚC
za rok 2015, v ktorom sme skončili na skvelom 12.
mieste spomedzi všetkých miest. Spomedzi miest
bratislavského kraja sme prví. Napríklad Modra sa
nachádza na 21. a Pezinok na 29. mieste. „Je to síce
veľmi pekný výsledok, ale nesmieme sa uspokojiť.
Skôr nás musí motivovať aby sme hospodárili ešte
lepšie,“ uviedol primátor mesta Šimon Gabura.

mesto

svÄtý jur

Želám Vám pokojné a radostné prežitie Vianoãných sviatkov,
veºa zdravia, šÈastia a úspechov v novom roku 2017.
Ing. Šimon Gab

primátor mesta
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Rok v znamení pozitívnych udalostí
Milí spoluobčania, priatelia,
blíži sa nám koniec roku.
Prichádza čas, keď sa oplatí
na chvíľu zastaviť a zaspomínať, čo nám rok 2016 dal, čo
sme si v ňom naplánovali a čo
sa nám aj podarilo spoločne
splniť.
Investície do školstva
Rok 2016 začal v znamení najväčšej investície mesta
posledného obdobia - stavby
telocvične. V prvej polovici
roka sme dokázali
získať všetky potrebné povolenia,
zrealizovali
sme
v zmysle platných
zákonov výber projektanta a neskôr aj
výber generálneho
dodávateľa stavby.
V súčasnosti sú
už zabetónované
základy novej telocvične a čoskoro
začne stavba „rásť“
aj do výšky. Tento
rok sa nám podarilo postaviť a aj
skolaudovať novú
triedu v Materskej
škole
Pezinská.
Na tento projekt
sme dostali dotáciu
od úradu vlády SR vo
výške 44 000 eur. Už
od septembra sme do škôlky prijali o 20 detí viac ako
tomu bolo v predošlom roku.
V rámci tejto stavby sme vybudovali aj parkovisko pred
MŠ a opravili pôvodnú bránu
a oplotenie.
Detské ihriská
V roku 2015 sme začali obnovovať detské ihriská a v tomto trende sme pokračovali aj
teraz. Na oddychovú zónu
na „prašnom“ ihrisku sme
doplnili jednu zostavu pre

úplne najmenšie deti. Zároveň sme doplnili aj húpačky
a začali sme budovať spevnené chodníky, ktoré zabezpečujú jednak komfortný prístup mamičkám s kočíkmi,
ale využívajú ich aj menšie
deti na bicyklovanie. Zároveň
sme v rámci lepšieho a bezpečnejšieho využívania tohto
priestoru dotiahli a aj spustili
verejné osvetlenie v tejto zóne.
Popri bežnej údržbe sme tento rok úplne vyčistili detské

samosprávnym krajom vybudovali cykloodpočívadlo
pri pustom kostolíku. Celý
projekt ešte doplní Krížová
cesta, ktorú plánujeme slávnostne otvoriť na Veľkú noc.
Tento rok sme opäť podporili
farský úrad v pokračovaní rekonštrukcie fasády kostola sv.
Juraja. Vďaka aktivite p. farára Pavla Póšu sa podarilo obnoviť v priebehu dvoch rokov
celú fasádu kostola a po obnove zvonice je vlastne celý

kde sme vytvorili samostatný
priestor aj na smútočné oznamy.
Opravy ciest a chodníkov
Po mojom nástupe do funkcie primátora mesta som si
dal predsavzatie, že okrem
iného každý rok obnovíme
aspoň jednu ulicu. Tento rok
bola vybraná ulica Štúrova,
kde sme najskôr dokončili
chodník na strane od Pezinka
a následne dostala celá ulica

Priestor pri Pustom kostolíku dostal v uplynulých mesiacoch úplne novú tvár.
V spolupráci s BSK sa tu vybudovalo cykloodpočívadlo, onedlho pribudne i Krížová cesta.

ihrisko na ulici Letohradská.
Tam sme zároveň aj obnovili
vodorovné dopravné značenie. Na jar nám tam pribudnú aj dopravné značky, takže
mesto bude mať pre naše deti
aj plnohodnotné dopravné
ihrisko.
Revitalizácia
pri Pustom kostolíku
Nielen pre cyklistov, ale verím, že pre všetky vekové kategórie našich občanov sme
v spolupráci s Bratislavským

areál horného kostola krás- úplne nový asfalt. Minulý rok
nym miestom nášho mesta.
sme zabezpečili nový povrch
na ulici Pri Štadióne. Aj z dôNámestie a oprava fontány vodu, že na cesty sú zvedené
Veľkú časť roka prebiehala odtoky zo všetkých bytovkov komisiách diskusia o ná- vých striech to spôsobovalo,
mestí. Viac-menej je už de- že cesta bola často „pod vofinitívne uzavretá obnova dou“. Aj tento problém sa
fontány, ktorá bude realizova- nám podarilo vyriešiť. Dodáná v roku 2017 po Svätojur- vateľ uznal reklamáciu, mesto
ských hodoch. Tento rok sme dobudovalo
odvodňovací
na námestí zabezpečili vyčis- žľab a následne bola ulica Pri
tenie a obnovu lámp, pribudli Štadióne 1-9 opätovne dodánové stĺpiky s reťazami, roz- vateľom bezplatne vyasfaltošírili sme aj úradnú tabuľu, vaná. Tento rok sme riešili aj

Svätojurské ohlasy
haváriu na ulici Društevná, kde sa nám časť cesty
zosunula do potoka.
Túto situáciu sa nám podarilo vyriešiť prekrytím
potoka, vybudovaním
zelených
parkovných
miest a aj opravy celej
šírky cesty v úseku 42m.
V rámci tohto projektu
sme dokončili aj opravu
ulice Letohradská, ktorá
má už v celej dĺžke nový
povrch. Na ulici Kozmo- V rámci opráv chodníkov sa tento rok zrekonštruoval chodník na Bernolákovej.
nautov sme kompletne
kompletne opravili. Rovna- potoka.
vymenili verejné osvetlenie,
pretože staré lampy boli už ko z ušetrených zdrojov sme
Mestská polícia
úplne zhrdzavené a v dôsled- opravili strechu na druhej
vežičke
pri
Materskej
škôlke
Tento
rok bol prelomový aj
ku silnejšieho vetra hrozilo ich
Pezinská. V rámci obnovy v tom, že Mesto Svätý Jur
vyvalenie.
hradieb sme na základe žia- založilo mestskú políciu. Tá
dosti Krajského pamiatko- má momentálne náčelníka
Revitalizácia parku
Ku koncu tohto roka sme za- vého úradu vyčistili najskôr a troch členov. Stále je to málo
čali s rekonštrukciou parku hradby na Bratislavských zá- na 24 hodinovú službu, avšak
Dukelská, kde v prvej etape humeniciach a tento rok aj už teraz pokrývame 7 dní
vybudujeme trhové miesta hradby na pezinskej strane. v týždni a v piatky a soboty
a následne park v roku 2017 Práve tento rok sme obstarali má Svätý Jur aj nočné hliadaj projektovú dokumentáciu ky. V prípade potreby je možúplne dokončíme.
na rekonštrukciu ulice Pez- né MsP kontaktovať na čísle
inské záhumenice, kde súčas- 0918 159 159. V roku 2015
Opravy z ušetrených
ťou projektu je aj nasvietenie sme znovu obnovili aj dobroprostriedkov
Väčšinu projektov realizuje- hradieb a aj štyri oddychové voľný hasičský zbor. Naše sname z kapitálových výdavkov, body. Momentálne finišuje- hy boli odmenené priamo misú však aj také, ktoré reali- me aj so spracovaním štúdie nistrom vnútra, ktorý našim
zujeme koncom roka a to na ulicu Malokarpatská, kto- hasičom pridelil techniku z ušetrených prostriedkov rá je skôr známejšia ako druhá nové vozidlo a protipovodňobežného rozpočtu. Tento rok cesta na Neštich. Práve táto vý príves v hodnote 150 000
sa nám takto podarilo po- štúdia nám dá odpoveď ako eur. Keďže naši „dobrovoľmôcť obyvateľom ulice Zuby, a či vôbec sa dá postaviť nová níci“ vykonávajú aj služby
kde sme najkritickejšiu časť komunikácia bez čiastočné- súvisiace s protipožiarnymi
cesty v dĺžke cca 30m x 3,5m ho, alebo úplného prekrytia lesným opatreniami, bol nám

3

v mesiaci november pridelený
síce starší, ale funkčný džíp –
Land Rover Defender.
Kultúrne podujatia
Veľa sa udialo aj na poli kultúry, za čo by som rád poďakoval
nielen pracovníkom mestského úradu, kultúrnej komisie
ale aj Akadémii Istropolitana
a všetkým, ktorí sa pričinili
o úspešné podujatia. Nebolo
ich málo, spomeňme napríklad hody, Umenie a víno,
Jablkové hodovanie, Hubertové slávnosti, či Sviatok sv.
Mikuláša spolu s vianočnými
trhmi alebo vianočný koncert
SĽUK-u, ktorý nás ešte čaká.
Z môjho pohľadu bol rok
2016 neuveriteľne rýchly,
plný pozitívnych udalostí
a impulzov, ktoré nás, verím,
do budúcna posilnia. Rád by
som ešte verejne poďakoval
spolkom, organizáciám, ale
aj každému jednému z nás,
kto svojou nezištnou aktivitou zvyšuje kvalitu života nás
všetkých.
Prajem Vám krásne pokojné vianočné sviatky prežité
v kruhu svojich najbližších
a do nového roku veľa zdravia, šťastia a správnych rozhodnutí v dôležitých životných situáciách.
Šimon Gabura
primátor mesta

Čerpanie participatívneho rozpočtu
Aj v tomto roku mali občania možnosť cez participatívny rozpočet skrášliť svoje okolie. Podporilo sa týchto šesť projektov:
žiadateľ
SVB Juraj
OZ Rodina a škola pri MŠ Bratislavská
Svätojurský vinohradnícky spolok
SBDO Pezinok
Cirkevný zbor ECAV
Rímskokatolícka cirkev Svätý Jur

predmet žiadosti
oprava spevnenej plochy Pri Štadióne 26/B
rekonštrukcia dvora MŠ Bratislavská
oprava vinohradníckych ciest
oprava chodníka pri vstupe Pri Štadióne 15
oprava Szégnerovskej hrobky a vstupnej brány do cintorína
Krížová cesta pri kaplnke

dotácia mesta
2 000
3 000
2 000
1 000
2 300
7 500
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Vy sa pýtate, primátor odpovedá
Aj v tomto čísle publikujeme vaše otázky na primátora aj s jeho
odpoveďami. Pripomíname, že pýtať sa môžete kedykoľvek mailom na otazky@svatyjur.sk alebo osobne na podateľni mestského
úradu.
Čo sa stavia na vjazde aj
potraviny
napríklad
do Jura oproti kaplnke?
na Neštichu (svojho času tam
aj boli, ale boli prebudované
Stavba má názov „Sklado- na pohostinstvo). Bohužiaľ
vací areál“, stavebné povole- aj túto sféru ovplyvňuje
nie bolo vydané ešte 12. 10. trh. Podnikateľ, ak by ne-

níckych ciest do majetku.
Celkovo ide o 247 pozemkov. Tento rok už mesto aj
poskytlo dotáciu Svätojurskému
vinohradníckemu
spolku na opravu prvých
ciest. Mesto v tomto trende
bude pokračovať aj budúci
rok a postupne by sme v spolupráci so spolkom chceli
opraviť
všetky
hlavné vinohradnícke cesty.

danie projektu je vyhlásená
a projekty sa budú podávať
15. marca. Ak bude naše
mesto úspešné, začneme tento priestor prebudovávať už
budúci rok.
Neuvažuje mesto, že začne
v rámci zimnej údržby
odhŕňať aj chodníky?
Mesto bude niektoré prejazdné chodníky odhŕňať,
rovnako ako tomu bolo aj
minulý rok. Na odhŕňanie
máme k dispozícii malý traktor s radlicou a závesným
sypačom soli.

Prečo
mesto
neskultúrni plochu pred stanicou, kde momentálne
parkujú
autá v blate?
Prečo mesto zas búra chodníky v Parku Dukelská, nie
Mesto vie o ha- sú to zbytočné vyhodené
varijnom stave pri peniaze?
stanici. Celý tento
pozemok je v ma- Na ulici Dukelská – v časti
jetku
Železníc parku vybudoval chodníky
Slovenskej repub- Slovak Telecom, ktorý to
Pri vstupe do Jura sa buduje pokračovanie logistického centra.
liky.
V súčasnosti dostal od Mesta ako podPovolenia pre tieto stavby boli vydané ešte v roku 2006.
máme predjednanú mienku pri uložení novej
2006. Ide o tretiu halu (dve mal tvoriť zisk, s najväčšou nájomnú zmluvu a spracová- optickej siete. Tento chodník
sú už postavené a skolau- pravdepodobnosťou tento vame projektovú dokumen- sme teraz kompletne rozodované), ktorá obsahuje typ
prevádzky
brali,
pretože
skladovacie,
manipulačný v lokalite s nižším
sme
začali
a administratívne priestory. dopytom neotkompletnú
Na základe povolenej stavby vorí.
re k o n š t r u k c i u
bolo Okresným úradom Peziparku. V prvej
nok vydané povolenie na do- Hovorilo sa, že
etape sa prepravné stavby – vybudovanie mesto má záujem
buduje pôvodpríjazdu z II/502 – a zároveň získať do mané parkovisko
aj
povolené
dopravné jetku vinohradna
trhovisko.
obmedzenia na regionálnej nícke
cesty,
V ďalšej etape,
ceste II/502. Všetky povole- o ktoré prišli
ktorá
začne
nia na tieto stavby boli vy- vlastníci
pri
na jar roku
dané ešte v roku 2006.
j e d n o d u c h ýc h
2017 sa park
pozemkových
kompletne obPrečo nie sú aj v hornej úpravách. Ako
noví, vybudučasti Jura otvorené aspoň to dopadlo?
jeme novú závjedny potraviny 7 dní
Park na Dukelskej dostane novú podobu.
lahu a obnovíme
v týždni, ako napríklad Mesto po takmer
všetky chodníky
Terno a Samoška v dolnej rok trvajúcich rokovaniach táciu na bod integrovanej a aj verejné osvetlenie.
časti?
so Slovenským pozemkovým dopravy, ktorá je potrebná Následne bude vykonaná
fondom a Pozemkovým úra- na podanie žiadosti o ne- aj
náhradná
výsadba
Mesto by samozrejme pod- dom dosiahlo bezodplatný návratný finančný príspevok s množstvom nových stroporilo v rámci možností prevod všetkých vinohrad- z fondov EÚ. Výzva na po- mov.
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Pomník nenarodeným deťom
Dňa 6. novembra bol posvätený pomník nenarodeným deťom vo
Svätom Jure. Vyrobenie pamätníka iniciovala rodina Mihaľová
zo Svätého Jura pod vedením miestneho farára vdp. Pavla Póšu
u akademického sochára Milana Opálku z Terchovej.
Dve tabule z hnedej žuly
predstavujú matku a otca nenarodeného dieťatka, ktorí
spolu splývajú v jednote. Obraz nenarodeného dieťatka je
vytvorený utkaním do skla,
tak aby zobrazoval žalmický výrok Proroka Jeremiáša
1,5: „Skôr, než som ťa utkal
v matkinom živote, poznal
som ťa.“ Cez priehľadné sklo
preniká očisťujúce svetlo, aby
vyjadrovalo slová Ježiša Krista: „Ja som svetlo sveta.“ (Jn
8,12)

Ježiš ďalej hovorí: „V dome
môjho Otca je mnoho príbytkov. Vezmem si vás k sebe,
aby ste boli tam, kde som ja.“
(Jn 14,2-4). Nech sú Jeho
slová svetlom milosti a nádeje
pre rodičov potrateného dieťatka. Pred pamätníkom je
vytvorené miesto hrobu pre
dôstojné pochovanie nenarodených detí.
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gicko-pôrodnícke pracovisko
o pochovanie dieťaťa. Ono
následne vyplní s rodičom
žiadosť o pochovanie. Je potrebné tiež spomenúť, že
možnosť uloženia takéhoto
plodu do zeme, je z psychologického hľadiska pre matku veľmi dôležitá. Aj u žien,
ktoré už majú túto skúsenosť
za sebou a nemôžu vrátiť čas,
je možné urobiť aspoň určitý
rituál rozlúčky, ktorý má významný „terapeutický“ charakter. Napríklad zapáliť mu
sviečku na cintoríne, dať mu
Oficiálny postup pri pocho- meno a pod.
vaní potrateného dieťaťa je,
Pavol Póša, kňaz
že rodič požiada gynekoloDôležitosť Pamätníka nenarodeným deťom v našej farnosti má minimálne dva dôvody: 1. Je miestom modlitby
a piety za všetky nenarodené
deti, ktoré boli spontánne
alebo umelo potratené. 2.
Zároveň je Pamätník (miestnou bezplatnou) možnosťou
pre uloženie viacerých nenarodených – zdôrazňujem
– spontánne potratených plodov detí. Samozrejme, rodičia
môžu uložiť plod svojho dieťaťa aj do rodinného hrobu.

Zuzana Mihaľová

Zastávky sa zmenili na nepoznanie

Či už cestujete autobusom
alebo nie, určite ste si všimli nový vzhľad zastávok
na Krajinskej. Mesto ich
kompletne oblepilo, z jed-

Mesto Svätý Jur, Academia Istropolitana Nova, Slovenská pošta, a. s. ,
si Vás dovoľujú pozvať na uvedenie a prezentáciu poštových známok

O ch ra na p r í ro d y :
N P R Š ú r p r i Sväto m J ure
Podujatie sa bude konať v priestoroch Infocentrum/AINova - Sv. Jur (Prostredná 64).
Súčasťou podujatia bude upútavka na jedinečnosť tejto lokality

21. decembra 2016 o 16:30 hod.

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na pokračovanie podujatia:
Vianočný koncert ľudovej hudby SĽUK-u s Ťažkou muzikou z Terchovej a Triom z Chotára
o 19:00 v Kostole sv. Juraja

Prosím o potvrdenie účasti R. S. V. P. e-mailom na infocentrum@ainova.sk

nej strany sa pridala pútavá
mapa Jura s vyznačenými
pamiatkami a zaujímavými
miestami.

Zbierka potravín
V mesiaci november sme
usporiadali zbierku trvanlivých potravín a iných
potrieb na pomoc ľuďom
v núdzi pre Resocializačnú komunitu Antona Srholca RESOTY. Ďakujeme za vaše otvorené srdcia
a ochotu viesť seba i naše
deti k všímavosti ľudskej
biedy a k pomoci tým, ktorí
sa ocitli v núdzi. Za spoluprácu ďakujeme ZŠ Svätý
Jur a mestu Svätý Jur.
Rím.kat. farnosť Svätý Jur
a OZ Kvapka v mori

Svätojurské ohlasy
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Požehnané Vianoce želajú miestni kňazi
Cesta troch mudrcov

Čo čakáme od Vianoc?
Milí priatelia,
nedávno som čítal jeden
príbeh, ktorý nás možno
trošku vystihuje. Je to príbeh o starenke, ktorej v noci
vo sne Boh oznámil, že ju
počas nasledujúceho dňa
navštívi. Starena si teda privstala, aby všetko stihla nachystať. Od rána upratovala,
varila a piekla, aby sa vzácny
hosť u nej cítil príjemne.
Asi okolo poludnia niekto
naozaj zaklopal na dvere.
Starenka rýchlo utekala
a chvatom ich otvorila. Stál
tam však páchnuci bezdomovec. Odbila ho slovami,
že sa mu nemôže dnes venovať, pretože čaká dôležitú
návštevu. Zabuchla dvere.
Onedlho sa opäť ozvalo klopanie. Otvorila snáď ešte
rýchlejšie ako prvýkrát. Tentoraz tam stála malá žobráčka, pravdepodobne sirota.
Starenka len zalomila rukami a povedala: to si nevedela
prísť inokedy? Postarala by
som sa o teba, ale dnes nie!
Dnes čakám vzácnu návštevu. Navštívi ma sám Boh.
Situácia sa popoludní zopakovala ešte raz. Ale aj
tentokrát starenka zabuchla
otrhanému chudákovi dvere
pred nosom. Deň pokročil,
prišiel večer, potom noc...

a starenka stále čakala.
V duchu si hundrala sama
pre seba: kde je? Kde sa mohol ten Boh toľko zdržať? Až
nakoniec zaspala. Vo sne sa
jej opäť Boh prihovoril a povedal: „Dnes som sa trikrát
k tebe dobíjal a trikrát si ma
vykázala zo svojho domu.“
Toľko príbeh. Možno
trošku naivný. Ale keď som
si ho prečítal, napadla ma
otázka: koho, čo očakávame
toho roku od Vianoc? Nie
sú to prvé Vianoce v našom živote. Nečakáme aj
my na Vianoce niečo veľké,
niečo megaúžasné, pričom
si nevšimneme ľudí okolo
nás a nakoniec sme sklamaní, že sa opäť nič veľkolepé
neudialo?
Skúsme preto múdro využiť
čas, ktorý sme od Boha dostali a nečakajme nič mega.
Keď Boh prišiel do nášho
sveta nebolo to nič mega.
Obyčajným rodičom sa
v obyčajnej maštali narodilo dieťa. Nič mega. Nikto
o tom ani netušil. Aj pastierom to museli povedať anjeli. Nečakajme preto nič
mega, ale zamerajme sa radšej na ľudí okolo nás. Pretože práve v nich prichádza
Boh k nám. Aj toho roku.
Michal Koreň,
evanjelický farár

Súčasťou vianočných betlehemských
udalostí sú
nám známi
– neznámi
pútnici, Traja
králi. Myšlienka, ktorá
sa nachádza
v
príbehu
troch mudrcov je veľmi
častá. No dá sa povedať, že
v Biblii je to myšlienka asi
najpodstatnejšia. Je to myšlienka cesty. Náš život, naša
životná cesta sa podobá ceste mudrcov. Sme hľadačmi.
Hľadačmi zmyslu nášho života na tomto svete, zmyslu
našich aktivít a prác, zmyslu
všedných ubehaných dní...
V pohľade na „tri betlehemské figúrky“ sme pozvaní
prehĺbiť v sebe vedomie,
že sme všetci pútnici, ktorí
kráčajú k naplneniu svojho
života.
Istý kňaz raz uvažoval nad
tým, ako vyzerala cesta vianočných pútnikov,
troch kráľov: mudrci uvideli hviezdu a išli za ňou.
No pri pozornejšom čítaní
evanjeliového rozprávania
môžeme povedať, že hviezda
sa objavila iba na začiatku
ich cesty. Podľa všetkého,
akonáhle urobili rozhodnutie, hviezda spred ich zraku
zmizla. A oni kráčali bez
nej, bez jej vedenia, bez jej
svetla. Boli odkázaní na pýtanie sa, možno aj blúdenie, a znova nachádzanie
cesty. Znova sa objavila až
na konci, keď ju už až tak
veľmi nepotrebovali, nakoľko presné inštrukcie, ako sa
dostať do Betlehema dostali
v Jeruzaleme od Herodesa

a jeho radcov. Toto nie je
zanedbateľný detail. Pravdu povediac, je to vec dosť
kľúčová. Poznáme to. Nech
to bolo čokoľvek, pre čo
sme sa rozhodli, priebeh je
ten istý, ako v prípade Mudrcov. Najprv svetlo túžby:
za Kristom, za pravdou,
za rozdávaním sa, za nejakým ideálom. Potom prišlo
rozhodnutie. A zrazu svetlo
zmizlo. A my sme museli
bojovať. Pýtať sa. Hľadať.
Musíme byť silní, aby sme
sa celým týmto procesom
nenechali znechutiť, alebo
aby sme sa pod jeho ťarchou
nerozhodli vzdať sa kráčania. Vzorom nám môžu byť
Traja králi. Nesmieme byť
preniknutí hrdosťou alebo
pýchou, ktorá by nám bránila pýtať sa ľudí na cestu,
na smer alebo o radu. Dôležité je, aby sme kráčali
vpred a to až do času, kedy
tma pominie a na oblohe sa
znova objaví hviezda, ktorú
sme videli na počiatku.
Ak chceme nájsť Boha, musíme ho hľadať. Traja mudrci ostanú pre nás vždy
symbolom čohosi krásneho a vznešeného. A vždy,
nech budeme v akomkoľvek stave, v akomkoľvek
veku, budú pre nás výzvou
i povzbudením, aby sme sa
vybrali na cestu k hľadaniu
toho, kto by nám mohol
zásadne pomôcť k nájdeniu
seba a Boha.
Požehnané Vianoce plné
tichej radosti a milosti
a v novom roku veľa svetla
pre správne kroky k Bohu
i k sebe navzájom praje
Pavol Póša
katolícky kňaz

Svätojurské ohlasy
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Bohoslužby v našom meste počas vianočných sviatkov
Katolícke kostoly
Kostol sv. Juraja
24. december
25. december
26. december
31. december
1. január
6. január
8. január

Kostol Najsv. Trojice

22.00
z 24. na 25. o 0.00
9.00 a 10.30
7.30 a 10.00
9.00 a 10.30 / o 15.00 Jasličková
7.30 a 10.00
slávnosť pre deti
16.00 (omša s ďakovnou pobožnosťou) 16.00 (ďakovná pobožnosť)
9.00 a 10.30
7.30 a 10.00
9.00 a 10.30
7.30 a 10.00
Popoludní o 16.00 hod. bude v piaristickom kostole Najsv. Trojice
koncert zboru Calazancius spojený s komentovanou video prezentáciou
o uplynulom roku života farnosti.

Evanjelický kostol
24. december
25. december
26. december
31. december
1. január
6. január
8. január

16.00 - Štedrovečerné služby Božie s programom detí z náboženstva
z 24. na 25. o polnoci / 9.30 - slávnostné služby Božie
9.30 - služby Božie s Večerou Pánovou
17.00 - služby Božie na záver kalendárneho roka
10.30
9.30
9.30

Kresťanský ples sa uskutoční
10.2.2017 o 19.00 hod. vo
Svätojurskej vieche. Vstupenky si môžete zakúpiť na telefónnych číslach, ktoré nájdete
na výveskách alebo na webovej stránke farnosti.
Farské kresťanské spoločenstvo pozýva osamelých a núdznych 23. 12. od 14.00
do 16.00 hod. na vianočnú
kapustnicu v priestoroch Vinohradníckeho domu. Ak
Vám choroba nedovoľuje
prísť, privezieme Vám objednanú porciu domov. V prípade záujmu vyplňte návratku,
ktorú ste dostali do poštovej schránky a odovzdajte ju
v Kancelárii prvého kontaktu
na prízemí Mestského úradu
do 19.12. (vrátane).
Svoj záujem môžete napísať aj esemeskou na číslo
0905 265 703 alebo mailom
na fara.jur@gmail.com
Za spoluprácu ďakujeme
mestu Svätý Jur.

Vianočné trhy s návštevou Mikuláša
Počas uplynulej soboty sa z námestia šírili
vône vareného vína, kapustnice a všakovakých iných dobrôt. Vianočné trhy pritiahli veľa návštevníkov. Tešili sa najmä
deti, veď podujatie poctil svojou návštevou aj svätý Mikuláš. Vianočné trhy sa
uskutočnia aj túto sobotu 17. decembra. Príďte si užiť predvianočný čas!

Svätojurské ohlasy
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Vianoce
Vzduchom sa nesie koleda krásna,
ľúbezné cinganie rolničiek znie,
na malú jedličku vločka padla,
čo to k nám prišlo, každý vie.
Sviatky keď láska a pohoda vládnu,
sviatky pod názvom Vianoce,
keď medovníčky v piecke chladnú
a vianočný stromček sa ligoce.
Očakávajúce očká všetkých detí
čakajú na správnu hodinu,
nad bielou krajinou hviezda letí,
zvestuje radostnú novinu.
A takto spoločne pri stromčeku,
kde si aj bábätko radostne džavoce,
niekto odzvonil na zvončeku
šťastné a veselé Vianoce!
Agátka Klinková, 8.A

SPOJME SA PRE DOBRÚ VEC
AI Nova, ktorá tento rok oslavuje 20. výročie svojho založenia a už desať rokov pôsobí
vo Svätom Jure, s Mestom
Svätý Jur a vďaka finančnému
príspevku z Nadácie Orange
sa pod heslom "Spojme sa pre
dobrú vec!" spojili aj s dobrovoľníkmi a spoločne skultivovali staré pieskovisko a zväčšili prestrešenie jedného z pódií

Ďalší dom vo Svätom Jure získal Ocenenie
za príkladnú obnovu

v Scheidlinovej záhrade. Vďaka tejto malej akcii budeme
mať opäť o niečo krajší spoločný priestor, v ktorom radi
trávime čas. Ďakujeme Milošovi Cibulkovi, Romanovi
Šišovičovi, rodine Markovej,
Táni Pavlačkovej, Lucii Marušicovej, rodine Jendekovej
a Michalovi Škrovinovi s ro- Už siedme Ocenenia za prídinou. Kde je vôľa, tam je kladnú obnovu pre kvalitne
cesta...
zrekonštruované historické
objekty v Bratislavskom kraji sa udeľovali 7. decembra.
Nositeľom projektu je Academia Istropolitana Nova a jeho
cieľom je oceniť snahu majiteľov historických domov
zachovávať prvky tradičnej
architektúry v regióne. Tento rok získalo ocenenia šesť

objektov, medzi nimi aj dom
vo Svätom Jure. Ide o renesančný objekt na Felcánovej
ulici, ktorý patrí k najstarším
domom tejto ulice. Stavba
vznikla okolo roku 1600
a jeho obnove bola venovaná
príkladne veľká pozornosť.
Informácie o všetkých ocenených objektoch nájdete
na www.ainova.sk

Svätojurské ohlasy
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Jubilanti nášho mesta
Primátor mesta bol aj v uplynulých mesiacoch blahoželať našim spoluobčanom, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí.
Pripájame sa ku gratulantom a želáme veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života!

Pani Alžbeta Kresánková oslávila 91 rokov.

Pán Pavol Barok oslávil 92 rokov.

Pán Jozef Kocmunda oslávil 93 rokov.

Pán Štefan Gavorník oslávil 94 rokov.

PROGRES opäť v Jure
Klub dôchodcov pri Mestskom úrade Svätý Jur usporiadal dňa 26. novembra
2016 vo Svätojurskej vieche
Katarínsku tanečnú zábavu s hudobnou skupinou
PROGRES pod vedením
kapelníka Karola Halána.
Skupina PROGRES je špičkou v oblasti ľudovej hudby
na Slovensku. Vo februári
tohto roku sa skupina predstavila po prvýkrát vo Svätom Jure s krátkym dvojho-

dinovým programom. Toto
veľmi úspešné vystúpenie nás
podnietilo k jej opätovnému
pozvaniu do Jura. Stálo to
za to. Skupina sa lúčila s Juranmi až po polnoci. Predpokladám, že to nebolo ich
posledné vystúpenie u nás.

Medzi najzaujímavejšie akcie
patril päťdňový poznávací zájazd do Krkonôš v Českej republike, ktorý sa uskutočnil
v júni. Navštívili sme niekoľko nádherných zámkov, výstavu českej bižutérie, múzeum skla a samozrejme aj dva
rodinné pivovary s ochutnávPočas roka množstvo akcií kou piva. Nesmiem zabudnúť
Blížiaci sa koniec roka mi ani na múzeum betlehemov.
nedá zhodnotiť prácu Klubu
dôchodcov pri Mestskom Pravidelne každý posledný
úrade Svätý Jur za rok 2016. utorok v mesiaci uskutočňujeme autobusový zájazd
do aquaparku Veľký Meder.
Má deväť vnútorných a vonkajších bazénov s maximálnou teplotou vody 39°C.
Poriadame posedenia pre dôchodcov vo Vinohradníckom
dome pri príležitosti dňa matiek, mesiaca úcty k starším,
Anenské posedenia, hodové posedenia, posedenia pri

jedličke, silvestrovskú zábavu
a pod.
Pravidelne každý mesiac navštevujeme divadelné predstavenia v Bratislave, medzi
ktorými sú aj muzikály, aj
balet.
Členovia Klubu dôchodcov sa pravidelne stretávajú
na svojich posedeniach každý utorok a štvrtok vo Vinohradníckom dome medzi
14.oo a 16.oo hod.
Vo svojich radoch radi privítame aj nových členov - dôchodcov, ktorí si ešte do nášho klubu nenašli cestu.
Za samosprávu KD
pri MsÚ Svätý Jur
Ing. Dušan Hupka

Svätojurské ohlasy
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Práce detí MŠ Pezinská sú aj v zahraničí
Materská škola Pezinská sa zúčastnila
európskeho výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY. Deti mali stvárniť
rozprávku z európskeho štátu, ktorý si
vyžrebovali. Našim určil žreb rozprávku
z MALTY. Náhoda chcela, že vlajka Malty obsahuje aj erb svätého Juraja na koni
ako bojuje s drakom. Výtvarné diela našich detí sa náramne zapáčili a v súčasnosti už postúpili ďalej. Dnes sa nachádzajú v Bruseli.
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Slávnostné otvorenie Malokarpatskej
vínnej cesty sa tento rok zahájilo v Modre. Vinárov a milovníkov vína okrem
skvelých vín a lahodného jedla potešil
i sprievodný program, ktorého súčasťou
bola i naša Základná umelecká škola zo
Svätého Jura. Žiačky z literárno-dramatického odboru zahrali krátku etudu
s názvom Vinárky, počas ktorej humorným spôsobom priblížili obecenstvu históriu a krásu Svätojurského vinárskeho
umenia. Toto predstavenie, pripravené
pod vedením Nikoly Vorelovej, zahájilo
dvojdňovú akciu v Bratislavskom a Trnavskom kraji známu pod názvom „Deň
otvorených pivníc“.

OJURSKÝC
T
VÄ IVNÍC H

CENA jednodňovej vstupenky: 25 eur

v cene je: degustačný pohár, mapa pivníc, poukazy na nákup vína
v hodnote 16 € (piatok), resp. 12 € (sobota))
viac info na: www.sjvs.sk
€
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Na Vianoce si treba oddýchnuť s dobrou knihou
Blíži sa obdobie v roku,
kedy si chce každý z nás
oddýchnuť v kruhu rodiny a priateľov. Zároveň je to aj ideálny čas
na dobrú knihu. Čo
však robiť v prípade,
že všetky knihy doma
sú už prečítané? Máme
pre vás ideálne riešenie - navštíviť miestnu
knižnicu.
Niektorí obyvatelia ani
netušia, že v našom

meste sa nachádza knižnica. Sídli v priestoroch starej lekárne na námestí, kde
funguje už viacero rokov.
Otvorená je každý pracovný
deň. V pondelok a stredu tam
stihnú zájsť aj ľudia pracujúci
dlhšie, lebo dvere sú otvorené
do 18:00 hodiny.

V policiach však nájdeme
i aktuálne novinky a bestsellery od domácich spisovateľov, ale i zahraničnú tvorbu.

Vybrať si môžete zo širokej
ponuky žánrov – slovenské
a svetové romány, thrillery,
detektívky, severské krimi,
romány pre tínedžerov, fantaRomány, detektívky,
sy príbehy... Samozrejmosťou
je aj detské oddelenie, kde si
rozprávky, čokoľvek...
Mnohí majú možno pred- vyberú najmenší čitatelia. Pre
sudky a myslia si, že sa tam deti je v knižnici zariadený
nachádzajú iba staršie knihy. detský kútik.

Svätojurské ohlasy
Financie na nákup nových
kníh knihovníčka získava
formou rôznych grantov,
dotáciou od I. Svätojurskej a.s., zbieraním starých
kníh. V posledných dvoch rokoch prispel osobným darom
primátor mesta Ing. Šimon
Gabura. V roku 2015 venoval knižnici 24 kníh a v roku
2016 25 kníh. V minulom
roku získala knižnica dotáciu 1 000 eur od ministerstva
kultúry, za čo sa zakúpilo 188
kníh. Tento rok sa podarilo
získať grant vo výške 2 000
eur od BSK, za čo sa kúpilo
množstvo kníh, medzi nimi i
najnovšie tituly, ktoré sú ešte
len v predpredaji.
Besedy, čítania pre deti
a oveľa viac
Knižnica slúži verejnosti aj
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Knižnica zbiera aj staré
knihy a výnos z nich
putuje na nové tituly.
Ak knižnici venujete detské knihy, ktoré
vaše ratolesti už prečítali, slečna knihovníčka ich zanesie detským
pacientom na Kramároch, alebo do liečební.

ako kultúrna inštitúcia. Organizujú sa tu besedy s obľúbenými autormi kníh, počas
ktorých si čitatelia poklebetia
so spisovateľom, pochutnajú
si na občerstvení, či vypijú
lahodné víno, ktoré sponzorky zabezpečujú vinári nášho
mesta.

V spolupráci s materskými
školami a základnou školou
sa podieľa na podpore čítania
u detí. Škôlkari chodia raz
mesačne na hodinu čítania,
počas ktorej im knihovníčka
na základe témy vyberie knihu, ktorú im prečíta a spoločne text rozoberú aby ho
pochopili.

Na budúci rok chce
knižnica ako poďakovanie odmeniť troch
najlepších
čitateľov
v kategóriach školák, študent
a dospelý čitateľ balíkom
kníh.
Možno sme Vás dostatočne
presvedčili, aby ste knižnicu
navštívili a stali sa jej čitateľom. Dvere sú otvorené každému.

I.Svätojurská, a.s.
Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur
Ponúkame
Kontakty
02 / 449 70 565
0911 283 240
0911 334 088
svatojurska@svatyjur.sk
www.1svatojurska.sk

• palivové drevo / metrovica
• kálané drevo na paletách / 50 cm, 33 cm, 25 cm (1 prm / paleta)
Zabezpečujeme dopravu dreva k zákazníkovi našim vozidlom zn. Mercedes, ktoré
má kapacitu maximálne 10 prm a traktorom s maximálnou kapacitou 5 prm.

Služby
• výrub, orezávanie stromov a likvidácia haluzoviny
• kosenie, mulčovanie, čistenie plôch, vinohradov od náletových drevín
• zimná údržba komunikácií
• zametanie a vysávanie komunikácií
• odvoz odpadu kontajnermi
• zemné práce s UNC
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07. 12. OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU - 7. ročník
STREDA

Vyhlásenie Ceny odbornej poroty a ceny verejnosti pre príkladne obnovený objekt
tradičnej architektúry v regióne (jedným z ocenených objektov je aj dom vo Svätom Jure).
17:00 | Infocentrum/AINova

07. 12. TANEČNÉ VYSTÚPENIE ŽIAKOV ZUŠ
STREDA

spojené s predajnou výstavou výtvarného odboru ZUŠ
kúpou výtvarných prác podporíte činnosť výtvarného odboru
18:00 | Koncertná sála ZUŠ, Kollárova 2

10. 12. MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ + VIANOČNÝ TRH
SOBOTA

14:00 - 20:00 Vianočný trh
14:00 - 15:00 Svätojurská dychovka
14:00 - 16:15 Vozenie detí na konskom záprahu
15:00 Príchod Mikuláša
od 17:00 Premietanie rozprávok

14. 12. VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ
STREDA

spojený s predajnou výstavou výtvarného odboru ZUŠ
kúpou výtvarných prác podporíte činnosť výtvarného odboru
od 17:30 | Koncertná sála ZUŠ, Kollárova 2

17. 12. VIANOČNÝ TRH

SOBOTA

Vianočné dekorácie, kapustnica, domáce koláče, maškrty,varené vínko...
Premietanie pre deti
od 14:00 | Námestie
15.00 OZ Mozaika - Rozprávka o jahniatku (Max Lucand) - dramatizované čítanie
15.30 Koncert skupiny Pánko

17. 12. VIANOČNÝ KONCERT SKUPINY CRYSTALS A DIVADLA LABRIS

SOBOTA

18:00 | Vinohradnícky dom

18. 12. VIANOČNÉ DIVADIELKO PRE DETI
NEDEĽA

Ako sa Lienka Kikilienka chystala na Vianoce
16:00 | MC Piškótka, Prostredná 47a

21. 12. NOVÁ POŠTOVÁ ZNÁMKA NPR ŠÚR
STREDA

Prezentácia novej poštovej známky venovanej NPR Šúr spojená s krátkou upútavkou
na jedinečnosť tejto prírodnej rezervácie. Po prezentácii pozývame na pohár vína.
16:30 | Infocentrum/AINova

21. 12. VIANOČNÝ KONCERT:
STREDA

- ĽUDOVÁ HUDBA SĽUK-u
- ŤAŽKÁ MUZIKA Z TERCHOVEJ
- TRIO z CHOTÁRA
Pravá vianočná nálada v kráse slovenských kolied a folklóru
19:00 | Kostol Svätého Juraja
vstupné dobrovoľné | počet divákov je obmedzený kapacitou kostola

01. 01. NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ

NEDEĽA

01:00 | Námestie
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