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Občasník obyvateľov Svätého Jura   číslo 1/2010, ročník XII., Nepredajné

Kniha o Svätom Jure najkrajšia za rok 2009
Mesto Svätý Jur si 23.  
marca 2010 prevezme 
v štátnej vedeckej kniž-
nici v Banskej Bystrici 
ocenenie z 3. ročníka 
súťaže Najkrajšia kniha 
a propagačný materi-
ál o Slovensku za rok 
2009. Monografia Svä-
tý Jur – Dejiny písané 
vínom zvíťazila v ka-
tegórii Knihy o mes-
tách. Ocenenie pre-
vezme primátor mesta 
Alexander Achberger 
s prednostkou Mest-
ského úradu Marianou 

Fiamovou, zostavovateľom 
publikácie Jurajom Turcsá-
nym a grafičkou Jelou Pále-
šovou. 
Pútavá publikácia o Svätom 
Jure má 350 strán a nachádza 
sa v nej približne 200 ilustrá-
cií a fotografií. Nájdete v nej 
množstvo historických fak-
tov, informácie o súčasnom 
svätojurskom vinohradníctve 
a vinárstve, chotárne názvy 
vinohradov, prehľad sväto-
jurských rodov a rodín a veľa 
ďalšieho zaujímavého materi-
álu. Zakúpiť si ju môžete na 
Mestskom úrade. 

Športový klub Svätý Jur je pre rok 2009 zaevidovaný na 
uchádzanie sa o 2% z daní fyzických a právnických osôb. 
Ak chcete podporiť činnosť športového klubu pri výcho-
ve detí a mládeže, môžete tak urobiť práve touto formou. 
K venovaniu 2% uvádzame dôležité údaje: 

Názov: Športový klub Svätý Jur
IČO: 00 609 081

Sídlo: Športová ulica 1, 900 21 Svätý Jur
Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 0181 953387/0900

Vo Svätom Jure sa 17. apríla 
uskutoční už 4. ročník vytr-
valostného preteku horských 
bicyklov KAKTUS BIKE 
Svätojurský MTB maratón, 
ktorý bude otváracím prete-
kom pätnástich horských ma-
ratónov série Cyklomaratón. 
Štart  preteku je na svätojur-
skom námestí o 9.00 pre dlhú 
trať a o 10.00 pre krátku trať. 
Cieľ sa bude nachádzať na 
futbalovom štadióne. Zapísať 
sa je možné prostredníctvom 
internetu, alebo poštou naj-
neskôr - potrebné informácie 
nájdete na internetovej strán-
ke www.cksvatyjur.sk. 

Svätojurský MTB maratón 
otvorí sériu 15 maratónov

Zatiaľ čo pre väčšinu obyvate-
ľov Svätého Jura začnú hody 
v piatok 23. apríla, prípad-
ne v sobotu, niektorí nimi 
žijú už teraz. Zamestnanci 
Mestského úradu pracujú na 
príprave hodových slávností 
už od januára. Najmä vďaka 
ich práci vystúpi na námestí 
viacero interpretov a po ce-
lom meste prebiehajú ďalšie 
sprievodné akcie. Z pripra-
vovaného programu môžeme 
spomenúť country skupinu 
ASCALONA, v sobotu sa 
okrem iného predstaví sku-
pina Drišľak, Zuzana Sma-
tanová, či bubnoví šoumeni 
Jumping Drums. V posledný 
hodový deň rozveselí celé ná-
mestie Polemic. Okrem toho 
budú môcť návštevníci ho-
dov tradične ochutnávať víno 
na svätojurskej výstave vín.  

V Scheidlinovej záhrade budú 
študenti VŠMU prezentovať 
svoje práce na tému „Záhrada 
Záhada“, Informačné a turis-
tické centrum ponúkne výsta-
vu žiakov ZUŠ na tému „Toto 
je naše miesto“. Návštevníci 
literárneho múzea si budú 
môcť zaspomínať na pred-
chádzajúce ročníky hodov 
prostredníctvom výstavy „Na 
hody o hodoch“. Vo vino-
hradníckej izbe u Fraňa bude 

prebiehať tretí ročník výstavy 
„Svätojurské víno v umení 
Fera Guldana“. Športovým 
fanúšiko ponúkne ŠK Svätý 
Jur futbalové zápasy, okrem 
iného aj v podaní starých pá-
nov. Nemôžeme spomenúť 
všetko, čo sa v priebehu troch 
hodových dní udeje. Pre náv-
števníkov sú pripravené ďalšie 
podujatia a vystúpenia, ktoré 
budú zverejnené na plagá-
toch.

Hody sa pripravujú už od januára

Úvodom
Veru, tento raz mi veľa 
priestoru na úvodné riadky 
neostalo. Osobne ma to veľ-
mi teší. Nie preto, že by som 
nemal chuť písať, nie z neja-
kej lenivosti. Teší ma, že novi-
ny sú plné článkov o udalos-
tiach v našom meste. Aspoň 
je vidieť, že vo Svätom Jure 
sa niečo deje. A dúfajme, že 
toho bude stále viac, aby sme 
nemuseli aj za najmenším 
kultúrnym vyžitím utekať do 
Bratislavy. Snáď sa v blížiach 
teplých dňoch stretneme na 
viacerých podujatiach, nielen 
na aprílových hodoch...
V tomto čísle okrem iného 
nájdete, kto z Jura navštívil 
prezidenta SR, aké ocenenie 
sa udeľovalo v Informačnom 
centre, ale aj ďalšiu zo série 
svätojurských povestí. 

Michal Zeliska 
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Bežné príjmy 2 450 345,07
Bežné výdavky -2 153 215,65
Výsledok z bežného hospodárenia 297 129,42
Kapitálové príjmy 113 969,48
Kapitálové výdavky -655 137,94
Výsledok z kapitálového hospodárenia -541 168,46
Finančné operácie príjem 274 298,48
Finančné operácie výdaj -1 500,00
Výsledok z finančných operácií 272 798,48

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2009 bez úprav 28 759,44

Výsledok hospodárenia mesta Svätý Jur za rok 2009

* Podrobnejšie informácie o hospodárení mesta nájdete 
na webovej stránke www.svatyjur.sk

Pietny akt kladenia vencov 
pri príležitosti 65. výročia 
oslobodenia mesta Svätý Jur 
sa uskutoční 3. apríla 2010 
o 15.00 v parku na Dukel-
skej ulici.  

1  1  1  1  1
Stavanie mája sa uskutoční 
30. apríla na námestí. 

1  1  1  1  1
Vlastivedné a literárne mú-
zeum pripravuje výstavu Na 
hody o hodoch, ktorá bude 
mapovať históriu hodových 
slávností v našom meste od 
roku 1991 až po súčasnosť. 
Vernisáž sa uskutoční 23. 
apríla o 15.00 a expozícia 
potrvá do 10. júna. 

1  1  1  1  1
V priestoroch Informačné-
ho turistického centra na 
Prostrednej ulici slávnost-
ne odhalia pamätnú tabuľu 
venovanú slovenskému  di-
vadelnému  a  filmovému  
hercovi  Michalovi Dočolo-
manskému. Slávnostné od-
halenie tabule sa uskutoční 
26. marca 2010 o 16.00. Sú-
časťou programu budú prí-
hovory, kultúrny program 
a občerstvenie.

Krátke správyVýzva mestského úradu k jarnému upratovaniu

Mestský úrad Svätý Jur Vám 
oznamuje, že organizuje jar-
né upratovanie nášho mes-
ta. V rámci tejto akcie máte 
možnosť zbaviť sa nepotreb-
ných vecí, vyčistiť si pivnice, 
povaly, šopy. V dňoch od 
12.4.2010 do 15.4.2010 máte 
možnosť umiestniť zhromaž-
dený odpad zo svojich domov 
do veľkokapacitných kon-
tajnerov rozmiestnených po 
meste. Do veľkokapacitných 
kontajnerov sa smie ukladať 
iba objemný odpad a drob-
ný stavebný odpad, ktorý nie 
je  možné pre jeho veľkosť 
umiestniť do štandardných 
240 l nádob.
Upozorňujeme Vás, že do veľ-
kokapacitných kontajnerov 
treba odpad účelne ukladať, 
aby sa nevytvárali zbytočné 

prázdne miesta medzi jeho 
jednotlivými zložkami. Do 
veľkokapacitných kontajne-
rov je zakázané ukladať sepa-
rovateľné zložky odpadu ako 
sklo, papier, plasty, železo, 
nebezpečný odpad a biolo-
gicky rozložiteľný odpad.
Veríme, že ako občania mes-

ta Svätý Jur využijete akciu 
jarného upratovania, čím 
zamedzíte v nemalej miere 
k vytváraniu čiernych skládok 
a znečisťovaniu nášho mesta.

Ing. Mariana Fiamová,
prednostka MsÚ

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:
Hradištná - na otáčke autobusov

Pri peci - križovatka ulíc Podhradie a Pri peci
Pezinská - pred Scheidlinovou záhradou

Križovatka ulíc Dr.Kautza a Bratislavská ul. 
Ul.Hergottova - pred knižnicou

Križovatka ulíc Bernoláková a Hviezdoslavova
Križovatka ulíc SNP a Kozmonautov

Ul. Pri štadióne - pri obchode Potraviny Mirko
Zuby - pri vinotéke

Zber nebezpečného odpadu
Mestský úrad vo Svätom Jure 
organizuje v sobotu 10. apríla 
zber nebezpečného odpadu. 
Od 9.00 hod. do 13.00 hod. 
bude vo dvore Mestského 
úradu - vchod z Bratislavskej 
ulice -  pristavený kontajner, 
ktorý bude upravený na ten-

to zber. V tomto čase môžete 
prinášať nebezpečné odpady, 
akými sú napríklad žiarivky, 
chladničky a mrazničky, ole-
je, farby, lepidlá, autobatérie, 
monočlánky, či elektronika. 
Vyradené elektrické a elek-
tronické zariadenia - práčky, 

mrazničky, televízory, atď. 
- môžu obyvatelia vyložiť aj 
pred svoj dom v deň zberu, 
najneskôr však do 9.00 hod. 
Po každej ulici bude zberné 
auto prechádzať len raz, preto 
je dôležité dodržať uvedený 
čas. 
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S príchodom jari sa zvyšuje 
riziko požiarov

Vážení občania, 
Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. 
Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli 
v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania 
odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.  
 Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  
a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečen-
stvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, 
kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej 
bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením 
platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od 
priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody 
môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických 
osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi   môže 
OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 
61 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok 
až do výšky 331 €.

OR HaZZ v Pezinku

Svätojurskí koledníci navštívili prezidenta
Koledovanie detí v rámci celoslovenského projektu Dobrá novina 
sa v našom meste uskutočnilo už po deviaty raz. Viac ako 70 ko-
ledníkov navštívilo na Štedrý deň svätojurské rodiny a v januári 
sa niektorí dokonca predstavili v Prezidentskom paláci, kde ich 
prijal prezident Ivan Gašparovič s manželkou Silviou.

Prezident prijme každý rok 
niekoľko koledníkov, ktorí 
reprezentujú všetky deti za-
pojené do Dobrej noviny. 
V tomto roku mu priniesli 
betlehemský pozdrav anjeli 

a pastieri z Kamennej Poruby, 
Košíc – Ťahanoviec a zo Svä-
tého Jura. Podľa slov predse-
du organizácie eRko Mariána 
Čaučíka zastupovali viac ako 
26 000 koledníkov z celého 

Slovenska. Z nášho mesta 
navštívili Prezidentský palác 
deviati v sprievode 4 zod-
povedných osôb. Oblečení 
v krásnych kostýmoch sa na 
návštevu hlavy štátu naozaj 
tešili. Neprekážalo im ani po-
merne skoré ranné vstávanie 
a odchod do Bratislavy, kde si 
museli všetko dôkladne pre-
skúšať. 
Prezident zablahoželal or-
ganizátorom Dobrej noviny 
k 15. výročiu a ocenil ušľach-
tilosť ich cieľa. Prítomné deti 
povzbudil do ďalších rokov 
slovami:  „Vy ste kolední-
ci v duchu ozajstnej koledy. 
V duchu tých Troch, ktorí 
priniesli všetkým šťastie a ra-
dosť. Vy nemyslíte na seba, 
ale na tých, ktorí sú na svete 
s vami a ktorí nemajú všetko 
to, čo potrebujú pre radostný 
a šťastný život. Deti si s prezi-
dentom dokonca podali ruku 
a spomienka na netradičné 
koledovanie im určite ostane 
v pamäti dlhý čas. 

O rok jubilejná 
svätojurská desiatka

Deviaty ročník koledova-
nia vo Svätom Jure priniesol 
zúčastneným deťom, no aj 
zapísaným rodinám, ktoré 
koledníci navštívili, mnoho 
pekných chvíľ. Do celoslo-
venského projektu sa z nášho 
mesta poslalo 3191,40 €, čo 
je veľmi pekná suma. V celo-
slovenskom meradle zazna-
menala Dobrá novina vo svo-
jom jubilejnom 15. ročníku 
rekord – na podporu projek-
tov v Afrike sa vyzbieralo ne-
uveriteľných 884 998,73 €.
V tomto roku oslávia počas 
Vianoc jubileum aj jurskí ko-
ledníci. Do ulíc totiž vyjdú po 
desiaty raz. Tak ako po minu-
lé roky, výťažok z koledova-
nia poputuje v rámci Dobrej 
noviny do Afriky, kde sa pe-
niaze použijú na konkrétne 
projekty v najchudobnejších 
oblastiach. 

-mz-

Pre deti zo Svätého Jura bolo koledovanie u prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
zážitkom, na ktorý len tak nezabudnú... (foto archív eRka)

Masážny salón Soluna - chránené pracovisko je v prevádz-
ke už 3 roky. Za uvedené obdobie boli pooskytnuté služby 
v príjemnom prostredí mnohým klientom. Vytvorená at-
mosféra a šikovné ruky masérky poskytujú každému klien-
tovi relax, pohodu a v konečnom dôsledku aj kladne pô-
sobia na zdravie. Na zriadenie chráneného pracoviska boli 
poskytnuté finančné prostriedky z EÚ a priestory z MsÚ 
vo Svätom Jure. Uvedeným projektom sme spríjemnili 
život našim spoluobčanom. Ďakujeme všetkým klientom 
a tešíme sa na nových. Ste vítaní!

INZERCIA

Ponuka
- masáž klasická, športová, reflexná masáž chodidiel, 

makké techniky už od 5,50 €
- zábal lawatermový, rašelinový, 

obklad z včelieho vosku, anticelulitídový
- sviečky ušné, telové

Otváracie hodiny
pondelok: 10.00 - 14.00 utorok - piatok: 14.00 - 20.00
*Masíruje sa len na objednávky. V prípade, že žiadne niesú, 

masážny salón je zatvorený. 
Kontakt: ul. Dr. Kautza 11, Svätý Jur

Tel.: 0902395153, 0902445323
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Vraj „škola už dostala dosť...“
Otvorený list riaditeľa základnej školy vo Svätom Jure

Keď som v novembri 2008 
upozorňoval poslancov, že 
naša telocvičňa z roku 1938 
už nespĺňa priestorové nor-
my, niektorí ma nebrali váž-
ne, iní dokonca tvrdili, že si 
vymýšľam. V júli 2009 dostal 
MsÚ odpoveď na otázku či 
telocvičňa spĺňa požadované 
parametre od Ministerstva 
školstva. Odpoveď bola nie. 
Rovnaké konštatovanie ob-
sahuje aj zápisnica z kontroly 
Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva, ktorú sme 
dostali v októbri 2009. Obi-
dve inštitúcie potvrdili moje 
tvrdenie, že totiž telocvičňa 
z roku 1938 skrátka priesto-
rovo nevyhovuje norme, 
ktorá 
platí dnes. 
Okrem toho však odpoveď 
z MŠ SR obsahovala návod 
ako je potrebné žiadať finan-
cie pre výstavbu novej telo-
cvične. Stručne, ak chceme 
žiadať financie, je potrebné 
vypracovať projekt, urobiť 
rozpočet a vybaviť množstvo 
potvrdení a povolení. To 
však nemôže robiť v zmys-
le zákona škola, ale zriaďo-
vateľ teda Mesto Svätý Jur. 
Aby však Mesto mohlo začať 
v tejto veci konať musia, to 
schváliť poslanci. Rozhod-
nutie poslancov zo zasada-
nia 8.12.2009, však bolo, 
že o tomto bode nebudú ani 
rokovať. Prečo ale nechcú 
žiadať o financie od štátu?
Argumenty boli rôzne, naj-
lepšie je pozrieť si zápisnicu 
z tohto rokovania na www.
svatyjur.sk. Ale predsa sa po-
kúsim odpovedať aspoň na 
niektoré. 

1. Škola už dostala dosť 
- v rokoch 2004-2005 sa do 
budovy zrekonštruovanej 

v roku 1938 ( z pôvodnej 
továrne postavenej za mo-
narchie) investovalo 11,5 
milióna Sk,
- lenže z toho bolo 7,5 mil. 
získaných od štátu,
- 3 mil. financovalo Mesto ( 
zriaďovateľ školy a vlastník 
budovy),
- 1 mil. si vzala pôžičku ško-
la.

2. 90% škôl na Slovensku 
je na tom horšie
My však žijeme vo Sv.Jure, 
a hádam chceme, aby sme 
boli lepší ako ostatní. Alebo 
chceme patriť medzi tých 
najhorších? 

3. Vraj sa nemá porovnávať 
Základná škola, Základná 
umelecká škola a Zdravot-
né stredisko. 
Tak tomuto nerozumiem. 
Potrebujeme všetky tri orga-
nizácie a pri dobrej vôli mô-
žeme pomôcť všetkým. 

4. Rodičia si môžu dávať 
deti do Základnej umelec-
kej školy do Rače, alebo 
Pezinka.
Je to možné, ale prečo by to 
mali robiť? Rovnako by si po-
tom mohli voziť deti do školy 
do Rače a Pezinka, a tiež by 
sme mohli chodiť k lekárom 
do Bratislavy?! A čo potom 
bude vo Sv.Jure?

5. Rekonštrukcia Zdravot-
ného strediska za asi 900 
tis. € ( 27 mil. Sk)
Podľa môjho názoru je to 
prehnaná suma. Vysvetlím 
prečo. Rekonštrukcia školy 
stála 11,5 mil.Sk. Porovnaj-
me veľkosť objektov, škola je 
3-4 krát väčšia. A okná sú už 
na stredisku predsa vymene-
né. Hovorí sa o nadstavbe, 

ale už dnes je predsa viac ako 
rok nevyužitá jedna ambu-
lancia. Stredisko je potrebné 
jednoznačne zrekonštruovať. 
Bolo však dobré, aby časť 
(aspoň polovicu prostried-
kov zabezpečili aj lekári ) 
potom budú na rekonštruk-
ciu pozerať reálnejšie. Určite 
platí, že pri spolufinancova-
ní projektov, si každý dobre 
rozmyslí koľko preinvestuje 
a zváži skutočné požiadav-
ky. Naopak ak financie len 
dostávate, a nemusíte ich dá-
vať zo svojho, tak to nikoho 
netrápi. Vtedy si objednáte 
čokoľvek aj to o čom by ste  
v prípade, že to budete pla-
tiť, ani neuvažovali.   

Pokúsim sa navrhnúť rie-
šenie, ktoré by pomohlo 
všetkým a ešte by sme ušetri-
li.

1. Vypracujme projekt a po-
dajme žiadosť na MŠ SR na 
výstavbu novej telocvične. 
Ak je možnosť získať finan-
cie od štátu, prečo by sme 
to nevyužili. Samozrejme, 
ak chceme byť úspešní pri 
takomto veľkom projekte, 
je dobré ísť do neho s mož-
nosťou spolufinancovania. 
V prípade, že by sme spolu-
financovali projekt napr. 300 
tis.€ ( pri celkových predpo-
kladaných nákladoch 1 mil.€ 
) sa naše šance získať peniaze 
od štátu zvýšia.
Odhadované náklady : 
1 mil. €, z toho: 
300 tis. € - Mesto Sv.Jur  
(30%)
ostatné cca 700 tis € - MŠ 
SR (70%)               

2.Zrealizujme nadstavbu 
družiny a Základná umelec-
ká škola konečne získa svo-

je priestory a vyriešime tým 
problém priestorov ktorý 
vznikol tým, že máme viac 
detí. Predpokladané náklady 
sú 330 tis.€. Opäť by však 
ale nemuselo celé náklady 
znášať Mesto. ZUŠ si môže 
napr. vziať od mesta pôžičku 
na 10 rokov vo výške 150 tis. 
€, ktorú postupne splatí.
Odhadované náklady: 
300 tis  €, z toho:                           
150 tis. € - Mesto Sv. Jur 
(50%)
Ostatné 150 tis. € - ZUŠ Sv. 
Jur (50%)

3. Rekonštrukcia Zdravotné-
ho strediska. Ak sa dala škola 
zrekonštruovať za 11,5 mil. 
Sk, neverím, že táto suma by 
nestačila pre stredisko. Ale 
opäť by som navrhol riešenie 
o spolufinancovaní. Polovicu 
Mesto a polovicu nech si za-
bezpečia lekári. 
Odhadované náklady:
300 tis  €, z  toho:
50 tis. € - Mesto Sv.Jur  
(50%)
Ostatné 150 tis. €    

Myslím si že toto je korekt-
ný návrh pre všetkých ako sa 
posunúť v našom meste ďalej. 
Zároveň tiež núti všetkých 
vyvinúť úsilie urobiť niečo 
pre seba a nie len žiadať fi-
nancie zo spoločnej mestskej 
kasy. Ale hlavne pri vynalo-
žení 600 – 700 tis.€ môžeme 
všetci získať novú telocvičňu, 
dôstojné priestory pre ZUŠ-
ku a moderné Zdravotné 
stredisko. A ešte ušetríme 
minimálne 300 tis.€.
Budeme schopní sadnúť si 
spoločne primátor, poslan-
ci, lekári, škola a umelecká 
škola?  

PaedDr.Vladimír Vajcík
riaditeľ školy
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Začiatkom 13.storočia pus-
tošili tento kraj mongolskí 
Tatári. Keď  odtiahli preč, 
strach medzi ľudom nevy-
mizol. Nemohli zabudnúť 
na bičíky, kyjaky a jedom 
napúšťané šípy. A tie požia-
re!  Strach naučil ľudí stavať 
si pevné, murované obydlia, 
voči ohňu odolnejšie ako 
drevené príbytky.  I sväto-
jurské panstvo chcelo mať 
pevný, odolný, nedobytný, 
murovaný hrad – najlepšie 
z kameňa. V neprístupnom 
teréne, chránenom skalami 
a samotnou prírodou. Na 
strmšom úbočí, bez prístu-
pových ciest. Vyhliadli si 
miesto v horách, no neďale-
ko kostola, zasväteného svä-
tému Jurajovi.
Zišli sa ľudia z celého okolia, 
aby priložili ruku k dielu. 
Veď úlohou hradu bolo, aby 
v čase nepriateľského vpádu 
slúžil na ochranu napadnu-
tého obyvateľstva, ktoré sa 
na hrade schovalo a ochrá-
nilo tak svoje životy i svoje 

Navždy sa zatvorili milujúce 
oči. Stuhli nežné hladkajúce 
ruky. Dotĺklo jedno vzácne 
srdce – srdce matky, učiteľky, 
priateľky.
Pani učiteľka Olympia Ilková 
sa narodila 13. októbra 1923 
vo Svätom Jure. Pochádzala 
zo skromnej rodiny. Do ško-
ly chodila vo Svätom Jure, 
v Bratislave a svoje vzdelanie 
zavŕšila absolvovaním Uči-
teľskej akadémie v Modre 
v roku 1943. V tom istom 
roku ako učiteľka vykročila 
na ťažkú, kľukatú cestu, po 
ktorej rozdávala úsmev, lásku, 
porozumenie, ale hlavne všte-
povala vedomosti a túžbu po 
poznaní. Celý svoj život ostala 
verná jedinej škole vo svojom 
rodisku, kde s krátkymi pre-
stávkami pôsobila takmer 50 
rokov. Na 2. stupni ZŠ učila 
matematiku, v rokoch 1979 
– 82 vypomáhala  v Školskej 
družine a na sklonku učiteľ-
skej praxe prešla na 1. stupeň, 
kde učila žiakov 3. a 4. roč-
níka. Svoje povolanie a deti 
mala veľmi rada. Prirástli jej 
k srdcu a bola im druhou, lás-
kavou mamou.
Rada kreslila a svoju záľubu 
využívala pri zhotovovaní po-
môcok, násteniek, plagátov 
a pútačov nielen v škole ale 
aj v miestnych organizáciách. 
Bola všeobecne veľmi obľúbe-
ná a veľa spoluobčanov má na 
ňu tie najlepšie spomienky. 
Svoju učiteľskú prax úplne 
ukončila v roku 1992, no až 
do konca svojho života sa za-
ujímala o život v škole a rada 
sa zúčastňovala spoločných 
stretnutí.
Pani učiteľka Olympia Ilková 
dosiahla v osobnom, rodin-
nom i pracovnom živote vý-
sledky, ktoré jej priniesli úctu 
a uznanie. Navždy zostane 
zapísaná v srdciach svojich 
žiakov, kolegýň a kolegov.                                                                                                                 

Viera Vrabčeková

Odišiel človek...

cennosti. Sem bojovníci od-
viedli svoje rodiny, keď išli do 
boja.
Ponajprv sa stavitelia museli 
učiť, ako stavať z kameňa. Aj 
pútnikov pristavovali, aby im 
pomáhali. No spočiatku sa 
im robota nedarila. Daromná 
bola ich snaha. Čo cez deň 
postavali, noc im zbúrala. 
Ráno našli všetko tak, ako 
bolo na začiatku. Nahútali sa 
dosť, no nič nevyhútali. To 
isté sa opakovalo každú noc. 
Ruky rozodraté, nohy  ubole-
né a v hlave smútok – tak po-
zerali robotníci do nevítanej 
budúcnosti. Príde pomoc? 
Dozvedia sa, prečo je to tak? 
A čo treba spraviť, aby sa to 
zmenilo? Raz sa stalo, že pre-
šiel tade kočiš s vozom. Čud-
ný veru. Krásne zlaté vlasy 
a nebesky modré oči. Akoby 
ani nebol z tohto sveta. Pri-
zeral sa daromnej práci murá-
rov. Uľútilo sa mu nevoľníkov, 
zavolal si dozorcu a podal mu 
svoj bič : „Zakop tento bič 
do zeme a keď sa zazelená, 

zámok porastie a nezrúti sa. 
Ak však budete utláčať po-
spolitý ľud, hrad sa stane hŕ-
bou kamenia a obráti sa na 
prach.“ Dohovoril a zmizol 
i s vozom.
Naskutku bič zastokli do 
zeme a do večera bol z neho 
malý kríček. I robota sa da-
rila a hrad rástol. Budova-
ný z bieleho kameňa svietil 
do ďaleka svojou belobou 
a čoskoro sa zaskvel v plnej 
kráse. Dali mu meno Biely 
Kameň.  Hrdo strážil okolité 
územie, poskytoval útočisko 
a chránil pánov, no  i ľud zo 
širokého okolia.
Ako sa menilo panstvo a za-
čalo sa nevoľníctvo, poddan-
stvo, ťažké roboty v podhra-
dí a nespravodlivosť, vyplnili 
sa kočišove slová. Z biča 
sa stal mohutný strom, 
no začal chradnúť, konáre 
uschýnali a padali na zem. 
A s každou halúzkou spa-
dol aj kus hradného múru. 
Panstvo sa presťahovalo do 
pohodlnejšieho obydlia do 
mesta a hrad sa postupne 
premenil na zrúcaninu.  Aj 
strom už dávno vyhynul...

Mgr. Beata Vlasáková

Hrad  z bieleho  kameňa
SVÄTOJURSKÉ POVESTI

Ako vyrástol nad naším mestom hrad a prečo je dnes z neho iba 
zrúcanina? O Svätom Jure existuje viacero zaujímavých poves-
tí a legiend a jedna z nich odkrýva tajomstvo vzniku Bieleho 
kameňa.

Deväť futbalistov z prípravky a dvaja zo žiakov budú re-
prezentovať Svätý Jur v športovej relácii Slovenskej televízie 
Góóól. Povzbudzovať ich bude asi tridsať žiakov našej zá-
kladnej školy.

Slovenská televízia vysiela 
každú sobotu dopoludnia 
na svojom prvom okruhu 
detskú športovú reláciu Gó-
óól, ktorá je v súčasnosti 
venovaná futbalu. Dva po-
zvané tímy medzi sebou sú-
ťažia v piatich technických 
disciplínach, ktoré bývajú 

súčasťou tréningov. Do tele-
vízie dostali pozvanie aj malí 
futbalisti zo Svätého Jura. 
Sprevádzať ich bude tréner 
prípravky Richard Stražan  
a tridsať detí zo svätojurskej 
základnej školy s pedagogic-
kým dozorom. „Mali sme 
vybrať 11 chlapcov, ktorí sú 

narodení v roku 1997 a ne-
skôr. Vybrali sme deviatich 
z prípravky a doplnili ich 
dvojicou žiakov. Pri výbere 
sme brali do úvahy celkový 
prístup k tréningom a tiež 
správanie mimo ihriska,“ 
uviedol Stražan. Relácia sa 
bude nakrúcať 26. marca, 
no ešte nie je zrejmé, ktorú 
sobotu ju televízia odvysiela. 
Isté však je, že bude odvy-
sielaná do konca školského 
roka.             -mz-

Jurskí futbalisti na televíznej obrazovke
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Správca 
Nadácie Tatra 
banky Marcel 

Zajac drží cenu 
odbornej poro-

ty, ktorú neskôr 
odovzdal majite-
ľovi mlyna v Do-

ľanoch. 

Academia Istropolitana Nova uspo-
riadala v rámci Malokarpatského 
regiónu súťaž o najlepšie obnovenú 
historickú budovu. Slávnostné vy-
hodnotenie prvého ročníka sa usku-
točnilo 4. marca v Informačnom 
centre vo Svätom Jure za účasti 
predstaviteľov Nadácie Tatra ban-
ky a Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorí projekt podporili. Sa-
mozrejme, na vyhlásení výsledkov 
nechýbali majitelia objektov.

„Táto aktivita je súčasťou 
dlhodobého projektu Part-
neri pre dedičstvo, ktorý je 
zameraný na kultúrnu kraji-
nu. Ocenenie za príkladnú 
obnovu je malá aktivita, 

ale významná, pretože je 
zameraná na miestnych 
ľudí a ich činnosť,“ priblížil 
nám význam celej súťaže a jej 
poslanie projektový manžér 
AINova Michal Škrovina. 
Desať nominovaných objek-
tov, ktoré mohli byť verejné-
ho i súkromného charakteru 
predstavovalo zaujímavý 
prierez naprieč Malokar-
patským regiónom. „Tieto 
domy nie sú pamiatkovo 

chránené, nie sú výnimoč-
nými objektmi. Ide 

o bežnú architek-
túru, ktorá však 

vytvára veľmi 
dôležité po-

zadie celému životu v regi-
óne. Dáva mu charakter,“ 
uviedol Škrovina. Trojnásob-
né zastúpenie malo mesto 
Modra, dva objekty sa na-
chádzajú v Pezinku. Okrem 
nich sa medzi nominovanými 
po jednom objavili objekty 
z Častej, Dubovej, Smole-
níc, Dolian a Svätého Jura. 
Naše mestečko reprezento-
vali manželia Bahnoví, ktorí 
sa rozhodli kúpený dom na 
Prostrednej ulici pomaličky 
reštaurovať tak, aby zachovali 
jeho historický ráz. 
Súťažilo sa v dvoch kategó-
riách. Na základe verejného 
hlasovania na internetovej 
stránke www.ainova.sk sa 
udelilo Ocenenie verejnosti. 
Druhým bolo Ocenenie od-
bornej poroty, ktorá sa skla-
dala z tímu pokrývajúceho 
oblasti manažmentu, inves-
tovania, obnovy architekto-
nického dedičstva a kultúry. 
V kategórii Ocenenie verej-
nosti zvíťazil vinohradnícky 
dom – reštaurácia „U richtá-
ra“ v Modre. Ocenenie poro-

Cenu si odniesli pivnica a mlyn
V Jure sa prvýkrát udeľovali ceny za najlepšie obnovenú budovu

ty získal objekt mlyna v Do-
ľanoch. 
V budúcnosti by mohla 
pomôcť informovanosť

Prvý ročník súťaže zhod-
notila AINova ako úspešný 
a v budúcich rokoch plánuje 
pokračovať v aktivite, kto-
rá podporuje obnovovanie 
tradičných budov v regióne. 
„Už teraz začneme rozbiehať 
ďalší ročník. Veríme, že teraz 
bude súťaž o niečo známejšia, 
keďže máme z prvého roční-
ka výstavu a katalóg. Ľudia 
snáď budú viac vedieť, o čo 
ide a budú nadšenejší,“ uvie-
dol na záver Škrovina. Pomoc 
a záujem o podporu súťaže 
potvrdil aj podpredseda Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja Martin Berta: „Som 
presvedčený, že v budúcnos-
ti bude objektov ešte viac 
a všetko je len otázkou pro-
pagácie. Samozrejme, BSK sa 
bude aj v budúcnosti k súťaži 
hlásiť. Ide predsa o našu mi-
nulosť, na ktorú môžeme byť 
právom hrdí.“

-mz-

Projektový manažér AINova Michal Škrovina vyhlasuje výsledky súťaže. V pozadí zľava výkonný riaditeľ AINova  
Jaroslav Kilián, správca Nadácie Tatrabanky Marcel Zajac a podpredseda BSK Martin Berta. 
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„Obnova domu je mravenčou prácou“
Branislav Bahna bol jediným 
jurským zástupcom v súťaži

Akým spôsobom ste sa o súťaži dozvedeli a zapojili sa 
do nej? 
„Boli sme oslovení Academiou Istropolitanou, či by sme 
boli ochotní nominovať náš dom. Nápad ukázať kultúrne 
dedičstvo aj z tejto strany sa nám celkom pozdával a bolo 
pre nás cťou byť medzi desiatkou nominovaných objek-
tov. 

Potešilo vás, že práca, ktorú ste pri obnove domu vyna-
ložili, bola takýmto spôsobom docenená? 
„Samozrejme, že to poteší, pretože doteraz bola táto práca 
doceňovaná len našimi priateľmi, ktorí chodili na návštevy 
a videli prierez rekonštrukcie. Aj dnes, keď k nám prídu ľu-
dia prvýkrát, žasnú, aké sú to krásne priestory. No a takéto 
ocenenie vždy poteší, motivuje človeka ísť ďalej.“

Vravíte, že vás to motivuje ísť ďalej... Je rekonštrukcia 
vášho domu akousi mravenčou prácou, ktorá časom 
prináša výsledný efekt? 
„V našom prípade je doslova mravenčia, pretože rozpočty 
boli obmedzené. Dom sme kúpili ako ruinu v neobývateľ-
nom stave. Všetko sa muselo nanovo vybudovať, v podstate 
ostali len obvodové múry. Vždy za pochodu sa rekonštru-
ovalo niečo nové, posledne sme robili strechu a pripravili 
priestor  na podkrovie, ktoré je síce v nedohľadne, ale aj tak 
sme zase o krok ďalej.“

Takže máte stále plnú hlavu plánov a vízií do budúc-
nosti? 
„Vízie sú rôzne. Pod domom máme aj pivnicu, kde dorá-
bame víno a možno by sme aj toto radi ponúkli ľuďom. 
Možno by sme tam raz vytvorili malú vináreň. To je však 
hudba budúcnosti...“

Manželia Bahnoví rekonštruujú svoj dom kúsok po kúsku, podľa 
finančných možností. Na dvoch fotografiách vidíme pohľad 

z dvora - jeden pred rekonštrukciou a druhý po nej. 
(foto  - archív Bahnovcov)

Po stopách Yetiho

Začiatkom jarných prázd-
nin sa rozbehol v zimnom 
klube pre deti od 6 do 10 
rokov program s názvom 
„Po stopách Yetiho“.  Zor-
ganizovalo ho občianske 
združenie MOZAIKA – 
Svätý Jur, ktoré sa venuje 
voľnočasovým aktivitám pre 
deti a tínedžerov v našom 
mestečku.
My, vedúci, sme sa stretli 
už o 8.30 hod., aby sme 
pripravili miestnosť vo Vi-

nohradníckom dome a tiež 
občerstvenie pre deti. Klubáci 
sa začali zbierať o 9.00 hod. 
Boli plní energie a nadšenia. 
Po hrách sme si všetci spo-
ločne zaspievali. Nasledovala 
biblická téma bola o Dávi-
dovi, ktorý dôveroval Bohu, 
a preto dokázal poraziť troj-
metrového Goliáša. Deťom 
sa príbeh páčil, aktívne sa 
zapájali a nasledovný kvíz bol 
napínavý.

Klubáci sa občerstvili a po-
kračovali sme v programe. 
Deti najskôr vyrábali hlavu 
Yetiho, za ktorým nasledo-
vala výprava. Rozdelili sme 
sa do troch tímov. 
Každý tím sa zastavil na 
troch stanovištiach. Na 

Milí spoluobčania,
touto formou, by sme  Vás chceli informovať 

o založení miestneho klubu SDKU-DS vo Svätom Jure. 
Predsedom MK sa stal Mgr. Richard Oravec.

Tel.: 0903767654
Mail: Richard.oravec@post.sk

INZERCIA

konci výpravy sme po-
stupne začali objavovať 
stopy, ktoré nás dovied-
li k veľkému zábavné-
mu vegetariánskemu 
Yetimu. 

Nika Vorelová



8Svätojurské ohlasy

Vydáva: I. Svätojurská a.s., Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
šéfredaktor: Michal Zeliska, redakčná rada: Mgr. Andrea Hranická, Tereza Jurčíková. Náklad: 1000 ks. 

Číslo reg.: OŠaK5/1317/11-12/1997, grafické spracovanie: Michal Zeliska Tlač: Západoslovenské tlačiarne Skalica 

INZERCIA

Mestská akciovka v nových priestoroch

I. Svätojurská, a.s., ktorej je-
diným akcionárom je mesto 
Svätý Jur, musela prejsť cho-
robami rastu a vyrásť z det-
ských plienok ako napokon 
väčšina malých firiem, kto-
ré vznikli po roku 1990. Aj 
ona  sa musela boriť s nedo-
statkom základného kapitá-
lu a častejšie s nedostatkom 
kapitálu zákazníckych fi-
riem, legislatívnymi dierami  

a nesolventnosťou partnerov 
a odberateľov. A musela sa 
boriť aj s prírodou. S veľkou 
kalamitou, ktorá postihla 
tento región v rokoch 1996 
– 97 sa dokázala vyrovnať 
veľmi rýchlo. Po počiatoč-
ných problémoch v rokoch 
1993 až 1995  sa spoločnosť 
neustále vyvíja. Už v roku 
1997 sa začal napĺňať zá-
kladný cieľ – pomáhať mestu 

v činnostiach, ktoré by ho 
veľmi zaťažovali finančne aj 
personálne. Svedčia o tom 
i ďalšie aktivity, ktoré po-
stupne pribúdali – knižnič-
né služby, správa mestského 
bytového fondu, zemné prá-
ce, drobné stavebné práce, 
čistiace a upratovacie práce 
a zimná údržba. Novým ak-
tivitám zodpovedá i technic-
ké vybavenie. Z uvedeného 
dôvodu bolo potrebné vy-
budovať i zodpovedajúce zá-
zemie pre uvedené činnosti 
ako i pre ďalší rozvoj spoloč-
nosti. Z dobrých výsledkov, 
ktoré akciová spoločnosť do-
siahla v posledných rokoch, 
ten priestor vznikol. Treba si 
uvedomiť, že jediným akcio-
nárom spoločnosti je mesto 
Svätý Jur a teda spoločnosť 
zveľaďuje neustále majetok 
mesta. 
Spoločnosť sa v roku 2009 
úspešne uchádzala o podpo-
ru z fondov EÚ „Program 
rozvoja vidieka 2007 – 
2013“. V roku 2010 má 
podané 2 projekty vo fáze 

podpisu zmluvy s PPA a na 
podanie ďalšieho čakáme na 
vyhlásenie výzvy pre podáva-
nie projektov. 
V roku 2008 dokázala spo-
ločnosť vybudovať v hodno-
te 94 400 € manipulačno – 

expedičný sklad. V ňom je 
uložená aj všetka technika, 
ktorú spoločnosť na základe 
dobrých výsledkov mohla 
nakúpiť – traktory, zhŕňače, 
posýpače, zametacie zaria-
denie, terénne automobily 
a pod. V roku 2009 pribu-
dla k skladu administratívna 
budova v celkovej hodnote 
230 000 €. Slávnostné uve-
denie do prevádzky sa usku-
točnilo 24. februára 2010. 
Plány pre zveľadenie majet-
ku mesta samozrejme ne-
končia. Predstavenstvo I. 
Svätojurskej, a.s. už plánuje 
ďalšie aktivity, ktoré pomôže 
Svätému Juru. Ide o zriade-
nie zberného dvora tuhé-
ho komunálneho odpadu 
a separácie odpadu, ako aj 
nakladanie s nebezpečným 
odpadom. Ak sa táto myš-
lienka naplní, pomôže to aj 
obyvateľom mesta tým, že 
poplatky za likvidáciu tuhé-
ho komunálneho odpadu už 
nebudú rásť, ale pravdepo-
dobne výrazne poklesnú. Zá-
kladom činnosti a najväčším 

zdrojom ziskov 
I. Svätojurskej, 
a.s. sú lesy. 
Firma, ktorá 
obhospodaruje 
lesy nie je na 
rýchle zbohat-
nutie, kapitál 
vytvára poma-
ly, ale sústavne. 
Takto, možno 
na vkus mno-

hých pomaly, zarába i I. Svä-
tojurská, a.s. pre svojho jedi-
ného akcionára, pre mesto. 
Budúcnosť, a sme presvedče-
ní, že úspešnú, má stále pred 
sebou. 

Matej Čičo, riaditeľ

Primátor Alexander Achberger a predseda predstavenstva I. Svätojurskej, a.s. 
Marián Grančič slávnostne otvárajú nové priestory. (foto Michal Zeliska)

Nová budova I. Svätojurskej, a.s. sa nachádza na začiatku 
svätého Jura smerom od Bratislavy. (foto Michal Zeliska)


