Milí čitatelia,
dostalo sa Vám do rúk prvé obnovené číslo vištuckých novín. Veci Vištucké vznikli ako reakcia na silnejúce hlasy po obnovení tradície vydávania novín
vo Vištuku. Noviny budú vychádzať štyri krát do roka.
Náplňou novín je sprostredkovať vám ucelený prehľad
o dianí v obci, pripravovaných podujatiach ako aj
o podujatiach, ktoré v našej obci prebehli. V samostatnej rubrike Vám podrobnejšie priblížime prácu starostu obce. Prácu obecného zastupiteľstva zmapujeme
v prvom čísle pohľadom občanov. Oboznámime Vás
s komisiami, ktoré pôsobia pri obecnom zastupiteľstve
a s výsledkami práce týchto komisií.
Budeme Vám prinášať informácie o úspechoch,
ktoré Vištučania dosahujú. Prostredníctvom novín
vás budú môcť členovia organizácií oboznámiť s podujatiami, ktoré pripravujú. Priblížime vám aj dianie
v Základnej škole s Materskou školou vo Vištuku.
Ako bývalo v predchádzajúcich novinách zvykom,
objavovala sa rubrika venujúca sa histórii obce. My
zachováme tradíciu a budeme pokračovať v mapovaní
historických okamihov obce.
Noviny nemajú za cieľ mapovať len udalosti obce,
ale oboznamovať vás s kultúrnymi podujatiami v okolí. Prinesieme vám informácie z oblasti kultúrneho,
prírodného, historického ale i hospodárskeho bohat-

stva okolitých obcí. Tým budete mať možnosť využívať všetky danosti, ktoré aj Vám Malokarpatský región
ponúka. V prvom čísle sa budeme venovať podujatiam
vo Vištuku. Na poslednej strane novín nájde pozvánky
a oznamy o nadchádzajúcich podujatiach v obci.
Noviny vychádzajú pod záštitou obce Vištuk,
ktorá financuje ich náklad. O obsahovú stránku novín sa starajú mladí ľudia, pracujúci alebo študujúci
v obore, z ktorého vám prinášajú informácie. A áno, aj
vo Vištuku sú mladí ľudia, ktorí sa o Vištuk zaujímajú.
Neváhame však naše rady rozširovať o nových členov.
Ak máte záujem tvoriť informácie, ktoré skutočne informujú, napíšte nám!
Na tvorbe obsahu sa môžete podieľať aj vy. Svoje podnety nám môžete zasielať na emailovú adresu
redakcia@vistuk.sk. Taktiež nájdete v obecnej knižnici Domu kultúry schránku, do ktorej môžete tento
materiál uložiť. Ak ste podnikatelia, ktorí chcú prezentovať svoju firmu v obecných novinách, neváhajte
a napíšte nám. Vytvorme spolu miesto, kde sa každý
bude cítiť ako doma.
Milí čitatelia, prajem vám pri čítaní Vecí Vištuckých veľa pohody, novej inšpirácie a nových pohľadov
na okolie, v ktorom bývame.
ZP

Vištucké jabĺčko plánujeme aj tento rok

v ZŠ alebo v MŠ kde budú začiatkom mesiaca jún
prihlášky alebo použite priloženú prihlášku. Pre
Pre tých, ktorí by sa radi zapojili do súťaže ta- všetkých prihlásených budú pripravené pekné
lentov pripravujeme aj tento rok 21.júna 2015 ceny a občerstvenie.
už VI. ročník súťaže talentov s názvom Vištucké
Tešíme sa na vás.
jabĺčko. Ak máte odvahu, chuť a záujem, prihlásiť
Organizátori
sa môžete u pani Hábelovej v knižnici, prípadne
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Veci vištucké

PÝTAME SA STAROSTU
1. Ako hodnotíte
predošlé volebné obdobie
a s akými plánmi vstupujete do nového volebného obdobia? Čo je pre
vás v tomto pláne prioritou?
Predchádzajúce obdobie sa nieslo v znamení neist a náročnej
práce. Postupne sme
odhaľovali v akých
zmluvách obec figuruje, riešili sme záväzky
obce, mnohé dlhoročne neriešené problémy a havarijné stavy. Toto volebné obdobie je pre našu obec veľmi
dôležité, pretože teraz sa bude rozhodovať o ďalšom
smerovaní, o budúcom rozvoji, o tom, ktoré investície
budú podporené. Preto je prioritou dokončiť rozpracované projekty z minulého obdobia. Medzi ne patrí aj
ukončenie Zmien a doplnkov územného plánu 2/2014,
prerokovanie
a schválenie zastavovacích a
zonálnych štúdií. Chcel by som pripomenúť, že je tu
veľmi dôležitá súčinnosť starostu, obecného zastupiteľstva a informovanosť občanov našej obce, preto ma
potešilo keď ste sa podujali vydávať noviny.
2. Aké dlhy obec zaťažujú a akej finančnej záťaže sa
obec naopak zbavila?
V minulom volebnom období sa obci podarilo zrušiť alebo vyplatiť všetky záväzky z minulosti.
V súčasnosti obec nezaťažuje žiadna nevýhodná zmluva, obec je bez pôžičiek, dlhov a záväzkov.

viteľov bratislavskej župy bolo prerokovať Zmeny
a doplnky č.2/ 2014 územného plánu obce Vištuk.
Konkrétne išlo o preverenie možností vybudovania
cempusovej školy neďaleko obce Vištuk.
4. Pred zimou bola zrekonštruovaná príjazdová
cesta k domom a bytom pri rybníku. Čo z tejto rekonštrukcie financovala obce a čo vlastníci priľahlých domov?
Obec financovala vlastnú komunikáciu v rámci stanovenej šírky. Vlastníci okolitých domov mali
možnosť si objednať u firmy na vlastné náklady vyasfaltovanie príjazdov a parkovacích plôch, čo viacerí
občania využili.
5. Do akej miery spolupracuje Vištuk s okolitými
obcami a členom akých zoskupení je Vištuk a ako členstvo v týchto skupinách pomôže rozvoju Vištuka?
Naša Obec je členom Mikroregiónu Červený Kameň, Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, ZMOSu, ako posledné získal Vištuk členstvo v OZ
Malokarpatský región, ktoré sa bude uchádzať o štatút
miestnej akčnej skupiny a žiadať o nenávratné finančné prostriedky.
6. Z viacerých strán prichádzajú otázky smerujúce
k zriadeniu zberného dvora v obci. Ako to s jeho zriadením?
V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s okolitými
obcami o zriadení spoločného zberného dvora. V jednotlivých obciach, ktoré by sa do tohto projektu zapojili, by sa zriadili zberné miesta. Takéto riešenie by
bolo výhodné z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov občanov.

3. 15. januára do našej obce v rámci Župného
štvrtku zavítal predseda BSK, župan Pavol Frešo. Mohli
by ste priblížiť obsah tohto stretnutia?
Hlavnou témou výjazdového rokovania predsta-

Vištučan sa pýta
(Z Vašich otázok vyberáme)

Na začiatok vytvoríme spoločný zbor a keď získame
skúsenosti a dostatočný počet hasičov z našich radov,
máme šancu obnoviť dlhoročnú tradíciu pôsobenia
dobrovoľných hasičov u nás.

Kedy bude rekonštruovaná cesta na Kostolnej ulici?

27.4.2015 na zasadnutí OZ bolo prijaté uznese- Prečo sú poplatky za hrobové miesta vyššie ako v okolí?
nie, v kt. sú uvedené komunikácie určené na opravu
a v akom poradí budú opravované. Veľmi záleží na
Obec na vyberaní poplatkov nikdy nebola ziskotom, koľko finančných prostriedkov bude v rozpočte vou. Naopak, poskytuje dotácie na údržbu a správu
na tento účel odsúhlasených, v ideálnom prípade už cintorína. Sumarizácia príjmov a výdavkov je zverejna túto jeseň by mohla prísť na rad Kostolná ulica.
nená v nástenke na cintoríne.
Plánuje sa vytvoriť dobrovoľný hasičský zbor?

Od čoho závisia otváracie hodiny podnikov vo Vištuku?

Obec má záujem a aj podporí vytvorenie DHZ.
Otváracie hodiny limituje Všeobecné záväzné naVzhľadom na to, že u nás dlhšiu dobu dobrovoľní ha- riadenie (VZN) .V prípade potreby predĺženia otvárasiči nefungovali, dohodli sme sa s Budmericami, že cích hodín majiteľ prevádzky musí o to požiadať obec
nám pomôžu s rozbehom.
pre každý jeden prípad osobitne.
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TROCHU INAK O ZASTUPITEĽSTVE
To, že verejné zasadnutia Obecného zastupiteľstva nie
sú príliš v obľube, je pomerne známe. Aj preto sme radi,
že nám redakcia obecného občasníka dala priestor, aby
sme občanov informovali o všetkom, čo sa na týchto stretnutiach deje. Ešte v minulom roku (15. december 2014)
sa uskutočnilo slávnostné rokovanie OZ, ktoré prívlastok
slávnostné nedostalo náhodou. Nechýbala hymna, slávnostný príhovor starostu a skladanie sľubov. Ako sa môžete dočítať v zápisnici: ,,Všetci poslanci zložili sľub bez
výhrad.“
Bohatší program priniesol 2. február 2015. Práve v tento deň zvolal pán starosta zasadnutie Obecného zastupiteľstva bez nejakého špeciálneho prívlastku. Možno aj preto bola účasť občanov veľmi slabá. Hymna síce chýbala, ale
tentokrát si na nás pán starosta posvietil kamerou. Možno
motivácia pre občanov, ktorí majú záujem stať sa lokálnymi celebritami.
Pristúpme v krátkosti k najdôležitejším bodom OZ.
Už samotné otvorenie zasadnutia začalo veľmi zaujímavo.
Po starostovom konštatovaní, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, sa otvorila pikantná téma - sťažnosť na Ústavný súd ohľadom komunálnych volieb. Všetko vysvetlila
pani poslankyňa Ing. Mária Vráblová, ktorá bola iniciátorom sťažnosti a ako sama povedala: ,,Nepodala som sťažnosť na výsledky volieb, ale na postup pri prepočítavaní
hlasov.“ Keďže tento prejav nespokojnosti nebol podaný
advokátom,
vo vyrozumení súdu stálo, že sa sťažnosť odkladá. Sťažnosť bola postúpená ďalej a
mali by ju riešiť na ústavno-právnom výbore SNR . Zatiaľ
Ing. Mária Vráblová nemá informáciu, ako s ňou naložili.
Ak sa pozrieme na činnosť Obecného zastupiteľstva optikou občanov, vidíme nezrozumiteľné návrhy
uznesení, dvíhanie rúk pripomínajúce bábkové divadlo a
samotné uznesenia, ktoré si môžete podrobne preštudovať
na webovej stránke našej obce (www.vistuk.sk). Pre tých,
ktorým virtuálny priestor nie je po chuti, ponúkame stručný prehľad spomínaných uznesení a bodov OZ.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program rokovania OZ, návrhovú komisiu a zobralo na vedomie kontrolu plnenia prijatých uznesení OZ ešte
z novembra. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie rajonizáciu
obce podľa čísel domov, ktorú si dovolíme uverejniť. Vždy
je dobré vedieť, na koho sa treba obrátiť s ponosou akejkoľvek povahy.
1. rajón od čísla domu 360 až po číslo domu 420 - poslanec
Ing. Michal Faluši,
2. rajón od čísla domu 1 až po číslo domu 26 a následne od
čísla domu 421 až po číslo domu 456 - poslankyňa Lýdia
Jedináková,
3. rajón od čísla domu 126 až po číslo domu 160
a následne od domu číslo 325 až po číslo domu 344 - poslankyňa Magdaléna Ochabová,
4. rajón od čísla domu 254 až po číslo domu 324 - poslanec Róbert Oravec,
5. rajón od čísla domu 193 až po číslo domu 253 - poslankyňa Ing. Jana Polakovičová,
6. rajón od čísla domu 75 až po číslo domu 125 - poslanec
Peter Sofka,
7. rajón od čísla domu 44 až po číslo domu 74 a následne
od domu číslo 345 až po číslo domu 352 - poslankyňa Marta Škarčáková,

3

8. rajón od čísla domu 27 až po číslo domu 43 a následne
od domu číslo 353 až po číslo domu 359 - poslanec Ing.
Peter Tomašovič,
9. rajón od čísla domu 161 až po číslo domu 192 - poslankyňa Ing. Mária Vráblová. Ďalej členovia OZ nielen prerokovali, zriadili a schválili zloženie Ústavnej komisie, ale
rovno členom uložilo zopár úloh. Netreba zaháľať a ako už
aj staré matere zvykli hovorievať: ,,Práca šľachtí.“ Obecné
zastupiteľstvo schválilo ďalších osem komisií, ich predsedov a členov. Uvádzame komisie pri OZ a ich predsedov:
1. komisiu finančnú a majetkovú, predseda: Ing. Jana Polakovičová,
2. komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy,
predseda: Peter Sofka,
3. komisiu životného prostredia a verejného poriadku,
predseda: Ing. Michal Faluši,
4. komisiu mládeže a školstva, predseda: Magdaléna Ochabová,
5. komisiu sociálno-zdravotnú, predseda: Ing. Mária Vráblová,
6. komisiu športu, predseda: Róbert Oravec,
7. komisiu kultúry, predseda: Marta Škarčáková,
8. komisiu legislatívnu, predseda: Ing. Peter Tomašovič.
Tí z vás, ktorí plánujete v nasledujúcich štyroch rokoch
vstúpiť do zväzku manželského, môžete sa tešiť nielen na
pána starostu, ale aj na poslankyňu Martu Škarčákovú, ktorá bola poverená ako náhradný sobášiaci.
Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila nová riaditeľka
základnej školy (od 1. februára 2015), Mgr. Viera Mladenová, ktorá predstavila svoje ciele a vízie. Okrem toho nás
všetkých potešila informáciou o detskom ihrisku pre MŠ,
ktoré sa čoskoro začne budovať v priestoroch za budovou
základnej školy.
Rokovalo sa o plate starostu aj nedoplatkoch miestnych
daní, ktoré sa v porovnaní s minulými rokmi výrazne znížili. Nie dane, ale nedoplatky!
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie ešte pár podnetov a plynulo sa prešlo k diskusii, ktorá je azda najdôležitejším bodom programu. Je to predsa o vašich postrehoch,
sťažnostiach, problémoch. Z podnetov vyberáme:
Prvým podnetom verejnej diskusie bolo znečisťovanie
prostredia v parku psími exkrementmi. Riešenie citujeme z obecnej zápisnice: „V následnej rozprave poslancov
sa dohodli, že v parku sa osadia tabuľky „Zákaz venčenia
psov“, súbežne sa pripraví návrh VZN, ktoré by uvedený
problém riešilo.“ Dopyt bol aj po zverejnení prevádzkového poriadku Fitcentra v novšej budove v areáli starej škôlky. Prevádzkové hodiny boli schválené do 22:00. Samotný
prevádzkový poriadok sa nachádza v priestoroch Fitcentra.
Predsedníčka COOP Jednoty vo Vištuku oboznámila
prítomných s novými aktivitami organizácie, ku ktorým
patria kurzy varenia, pečenia, pletenia, háčkovania, aranžovania, šitia na stroji a iné. Kto má chuť ukázať svoje zručnosti alebo sa niečomu priučiť, je pozvaný každú stredu
o 18:00 do Klubu vinárov.
Taktiež sa práve pri verejnej diskusii poukázalo na chýbajúce dopravné označenie smerovej tabule pri odbočke na
Vištuk v obci Šenkvice.
Ak máte postrehy, otázky a námety na diskusiu, stretneme sa na najbližšom zasadnutí!

M. Ochabová

Veci vištucké

ZO ŽIVOTA OBCE
ZŠMŠ Vištuk

Volám sa Mgr. Viera Mladenová, rod. Kordošová,
mám 37 rokov, som vydatá a mám dve deti. Som rodená Vištučanka. 10 rokov som pracovala v Materskej škole vo Vištuku, z toho 3 roky ako zástupkyňa.
Neskôr som 3,5 roka pracovala ako učiteľka na I. stupni v Základnej škole vo Vištuku.
Od 1.februára 2015 som nastúpila do funkcie riaditeľky na tunajšej základnej škole s materskou školou. Mojou víziou je zveľaďovať našu školu a urobiť ju
atraktívnou hlavne pre žiakov, ale i rodičov, pokračovať tak v práci mojej predchodkyne, aby naši žiaci aj
naďalej dosahovali výborné výsledky či už v rôznych
súťažiach, ale aj v Monitore 9 a dostali sa na svoje vysnené stredné školy. Taktiež by som chcela „prilákať“
do našej školy aj deti z okolitých obcí, aby sme spĺňali
normy na počty žiakov v jednotlivých triedach. Ako
prvú úlohu som si stanovila v spolupráci so zriaďovateľom vybudovať detské ihrisko za školou pre deti
z našej materskej školy, aby mali radosť z pobytu von-

ku a tešili sa do škôlky. Chcem úzko spolupracovať
s rodičmi žiakov a zapájať ich do rôznych podujatí
a akcií organizovaných školou, ale aj s organizáciami,
ktoré sú v našej obci. Chcela by som získavať pomocou rôznych projektov finančné prostriedky na modernizáciu vyučovacieho procesu, aby bolo učenie v
našej škole nie len povinnosťou, ale i zábavou. Jednou
z ďalších úloh, ktorú som si do budúcna stanovila, je
v spolupráci so zriaďovateľom, teda obcou, vytvoriť
pre žiakov priestor, kde by sa mohli športovo vyžiť a
prospievať tak svojmu zdraviu. Mám množstvo vízií,
ktoré chcem do budúcna zrealizovať a verím, že sa mi
to aspoň z časti podarí. Už teraz sa teším na spoluprácu so žiakmi, rodičmi, s pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami, s obcou, so spoločným
školským úradom a mnohými ďalšími, bez ktorých by
naša škola nemohla fungovať. 				

Z rozprávania škôlkarov

utváranie čitateľských návykov do budúcnosti, ktoré
môžu pozitívne ovplyvniť osobnosť dieťaťa i výsledky
v škole. Na fotke sme my- budúci zanietení čitatelia
(foto). Na brigáde ku Dňu Zeme sme prispeli k čisteniu planéty, vyrábali sme z odpadového materiálu rôzne výtvory, absolvovali sme plavecký výcvik, vytvárali
sme veľkonočné aranžmány a darčeky sme mamám
darovali na Deň matiek aj s milým programom.
Tešíme sa, ako budeme teplé počasie tráviť na novom ihrisku materskej školy, na lúke za školou. Tatovia nám na brigáde pomohli pri terénnych úpravách.
Pomôžete nám aj na júnovej brigáde? Už sa chceme
na ihrisku hrať! Čo nás ešte čaká? Navštívia nás divadielka, psovodi s ukážkou výcviku psíkov, ujo fotograf nám na pamiatku urobí pekné fotky, rozlúčime
sa s predškolákmi na slávnostnej rozlúčke, vystavíme
tablo s hrdými predškolákmi, ale asi najviac sa tešíme
na koncoročný výlet. Kam to bude? Nechajte sa prekvapiť.

Naša materská škola je nedeliteľnou súčasťou
Základnej školy
s materskou školou. V dvoch triedach je nás spolu 46
detí.
V škôlke si
denne rozcvičujeme pršteky pre školu, zlepšujeme
sa v počítaní, precvičujeme naše hlavičky, recitujeme
básničky, spievame pesničky, počúvame rozprávky,
pohybom a zdravou stravou utužujeme naše zdravie,
spoznávame prírodu a prostredie okolo nás. Rodičia
naše pokroky môžu sledovať v pracovných zošitoch a
na vystavených prácach. V marci- mesiaci knihy, si pre
nás pani učiteľky pripravili už tretí ročník aktivity Týždeň hlasného čítania, v ktorej poukazujú na dôležitosť
čítania rozprávok a príbehov deťom a jeho vplyv na
Úspechy našej školy
Naši strelci pod vedením pána Mizeru a pani učiteľky Štiavnickej dosiahli už nejeden úspech. K najdôležitejším patria: Majstrovstvá okresu Pezinok – družstvo
mladších aj družstvo starších žiakov získalo 1. miesto,
z jednotlivcov vo svojich kategóriách získali 1. miesto:
Marek Pitek, Natália Heráková, Adriana Klamová, Ľuboš Peško, 2. miesto Mirko Sedilek a 3.miesto Samuel Mladenov. Na Majstrovstvách Bratislavského kraja
opäť získali prvé miesta obe družstvá, starší aj mladší
žiaci. V jednotlivcoch 1. miesto – Natália Heráková a
Marek Pitek, 2. miesto – Adam Kulifaj, 3. miesto – Samuel Mladenov. Na Majstrovstvách Slovenska krásne
2. miesto získal Marek Pitek, 4. miesto Adam Kulifaj
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Mgr. Viera Mladenová
riaditeľka školy

Mgr. Gabriela Veselková
a Natália Heráková, družstvo mladších žiakov získalo
taktiež 4. miesto. V súťaži prednesu povestí, Šaliansky
Maťko, získala naša žiačka 4. ročníka Vera Kerekesová,
v okresnom kole v Pezinku krásne 2. miesto. Postúpila
spolu s Dávidkom Makýšom, žiakom 2. ročníka, aj na
okresné kolo v prednese poézie a prózy pod názvom
Hviezdoslavov Kubín, v Častej. Tu získali Vera 2. a Dávid 3. miesto vo svojej kategórii. Ešte raz im srdečne
gratulujeme. Úspešní sme aj v matematických súťažiach: V okresnom kole Pytagoriády bola úspešnou riešiteľkou, na krásnom 8. mieste, žiačka 3. ročníka Sofia
Kulifajová. V Klokankovi bol najúspešnejším riešiteľom Jozef Veselka, žiak 3. ročníka. V súťaži Všetkovedko, kde sa hľadá najmúdrejší medzi najbystrejšími,
boli najúspešnejší: Jozef Veselka, Kristínka Buková,
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Filip Kročka a Timotej Jedinák. Súťaž iBobor chce podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie
(IKT), iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v
intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných
technológií pri učení sa. V rámci Komparo, sú periodicky testovaní žiaci základných škôl a osemročných
gymnázií. Naši ôsmaci sa zaradili v slovenskom jazyku
a literatúre a vo fyzike medzi 25 % najúspešnejších škôl
na Slovensku. Deviataci patrili medzi najúspešnejších
zasa v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike, v
Testovaní 9-2015 z 15.apríla. Toho času sú už všetci naši
deviataci prijatí na stredné školy. Gratulujeme! Okrem

Čítať sa oplatí
V našej knižnici nezabúdame na nikoho. Pre
tých, ktorým nevyhovovali otváracie hodiny knižnice alebo mali veľa kníh sme sa snažili vytvoriť
knižné búdky, ktoré sú rozmiestnené už skoro rok
na
rôznych
miestach
v našej obci,
kde si môžete
knihu požičať, prečítať
alebo aj pridať do knižnej
búdky vami
už prečítanú
knihu. Zvažujeme otvorenie našej knižnice aj v doobedňajších hodinách. Snažíme sa priviesť deti k čítaniu
a k návšteve knižnice, ale zaujímavé knihy tu nájdu aj ich rodičia. Veľmi milá akcia bola pripravená v spolupráci s pani spisovateľkou Vierou Valachovičovou – Ryšavou, ktorá si pre deti pripravila
nielen čítanie ale aj tvorivú činnosť. Už po 2- krát

Čo nového u dôchodcov
Jednota dôchodcov Slovenska vo Vištuku je organizácia, ktorú netreba zvlášť predstavovať. Svojou
činnosťou už viac ako desať rokov oslovuje nielen
svojich členov,
ale aj ostatných
v obci. Niektoré
akcie sa pravidelne opakujú, vždy však s
malými obmenami. Či sú to
rôzne výstavy,
burzy,
prednášky, výlety,
besedy, alebo stretnutia. V sobotu, 18. apríla sme
boli v Nitre, kde sme na výstave Gardena obdi5

tohto všetkého mi nedá nespomenúť výbornú spoluprácu s obcou, s obecnou knižnicou a rodičmi. Chcela
by som touto cesto poďakovať za finančný dar z Rady
rodičov pri ZŠ s MŠ vo Vištuku, pomocou ktorého sme
zmodernizovali školskú jedáleň a tiež vyučovanie objednaním interaktívnej tabule do ďalšej triedy. ĎAKUJEME!
Verím, že som vám týmto článkom aspoň trochu priblížila život v našej škole a teším sa na spoluprácu s vami.
			
Mgr. Viera Mladenová
sme ocenili najlepšieho čitateľa. Ani tento rok, ten
kto navštívil obecnú knižnicu v roku 2014 najviac
krát a vypožičal si najviac kníh a veríme, že aj prečítal, nezostal bez odmeny. Na terase kultúrneho
domu v nedeľu 12. apríla 2015 starosta obce Ľubomír Jelínek a riaditeľka ZŠ s MŠ vo Vištuku Viera
Mladenová, odovzdali ceny najlepším čitateľom za
rok 2014. Najviac kníh z detí si v obecnej knižnici
vypožičala Kubincová Lenka s počtom 74 a získala okrem peknej ceny aj diplom KNIHOMOĽA,
ako aj najmladšia „čitateľka“ Sára Sigetyová a špeciálna cena bola odovzdaná Kristínke Baxovej za
76 výpožičiek. Ocenení boli dospelí čitatelia, deti
a bola udelená aj špeciálna cena. Za najlepšieho
čitateľa z radu dospelých bola ocenená p. Srnáková Eva počtom 149 vypožičaných kníh.
Okrem pekných cien a diplomov sme pripravili
dobrú kávičku, čaj, sladké či slané dobroty. Som
rada, že sa rady čitateľov opäť rozšírili a verím, že
aj akcie, ktoré pripravujem v knižnici v spolupráci
s učiteľkami ZŠ a MŠ vo Vištuku prispejú k tomu,
že o rok odmeníme viac detských čitateľov.
Mária Hábelová
knihovníčka
vovali krásne bonsaje a množstvo kvetov, a v Topolčiankach (foto), ktoré nás zasa očarili svojim
zámočkom. Na svoje si prišli návštevou známeho
žrebčinca aj milovníci a obdivovatelia koní.
Využívame aj ponuky divadiel, naposledy sme boli
na predstavení hry „Bál“ v novej budove SND.
Pripravujeme výstavu starodávnych úžitkových
a okrasných predmetov a potulky po Pezinku,
mestečku kam chodíme iba na nákupy, alebo k lekárovi. Teraz to však bude so sprievodcom, ktorý nás oboznámi s historickými zákutiami a pamätihodnosťami.
Bohatá činnosť nás čaká aj v ďalších mesiacoch, ale
o tom až nabudúce.
Marta Škarčáková
predsedníčka ZO JDS vo Vištuku
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Strieľal celý kraj
7.-8. februára 2015 bol Športovo- strelecký klub Vištuk hostiteľom Majstrovstiev bratislavského kraja v
streľbe zo vzduchových zbraní. Len v prvý deň sa súťaže zúčastnilo vyše sedemdesiat súťažiacich. Strieľalo
sa v kategóriách ležačka, stojačka a tri
krát dvadsať. Súťažiaci boli rozdelení podľa pohlavia
a veku, pričom najväčší počet zúčastnených
dosiahol
vek od 14 do16 rokov. Súťažiace deti si pochvaľovali prostredie, aj občerstvenie pani Širokej. Pre mnohé to bola prvá súťaž,
ktorá sa konala v priestoroch strelnice a nie v školskej

telocvični. Na čom by však mal klub podľa súťažiacich do budúcna popracovať je dostatočné značenie
a osvetlenie príjazdovej cesty na strelnicu. Strelecký
klub vo Vištuku patrí k jedným z najkvalitnejších na
Slovenku. Vištuckí strelci už pred rokmi nastavili latku
vysoko a každou súťažou si ju dokážu obhájiť. Medailovo sa našli strelci umiestnili napríklad na Národnej
lige mládeže v Holíči, na Majstrovstvách kraja v Šali
aj na Národnej lige mládeže vo Svätom Petre. Športovo-strelecký klub Vištuk reprezentovali: Natália Heráková, Viktória Jahvodková, Eva Macháčová, Zuzana
Preverčíková, Liliana Varcholíková a Stanislav Herák.
Podporiť našich strelcov na domácej pôde môžete už
18.-19. júla, na Majstrovstvách kraja a v Prvej streleckej lige.
Reprezentantom ako aj pánovi Širokému držíme
palce v ich svedomitej práci, a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu obce Vištuk!
ZP

Od leta minulého roka
funguje vo Vištuku Fitcentrum. Posilňovňa sa nachádza v objekte bývalej
materskej škôlky. Ideu vybudovania Fitcentra nám
objasní jeho správca, Mgr. Andrej Baran.
ZP
Prečo práve Fitcentrum?
Zámerom, s ktorým sme založili posilňovňu bolo
zatraktívniť obec Vištuk. Čím viac jej obyvatelia dochádzajú do okolitých miest za vzdelaním, prácou,
kultúrou a službami vôbec, tým viac vnímajú Vištuk
len ako miesto, kam chodia prespať. Areál materskej
škôlky bol nevyužitý, jeho poloha v centre obce a priľahlý park, ponúkajú široké možnosti využitia, nie len
ako posilňovňa.
Na Facebooku bola uverejnená výzva, „ako ďalej
stará materská škôlka“. Ako teda ďalej?
V prvom rade o týchto veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo. To, že vo Vištuku máme posilňovňu je
vďaka podpore starostu a obecného zastupiteľstva.
Aj Vištučania však svojimi požiadavkami a nápadmi
môžu naznačiť ako optimálne využiť tento priestor.

Každý nápad podporíme a budeme sa pýtať, „ako môžeme pomôcť?“. Už to, že ide o bývalú škôlku s detským ihriskom naznačuje, že deti by tam mohli zaujímavo tráviť svoj voľný čas.
Je vstup do posilňovne naozaj bezplatný?
Doposiaľ áno. Všetko zariadenie a pomôcky v posilňovni sú majetkom dobrovoľníkov, ktorí tam chodia
cvičiť. Tí sú ochotní svoje zariadenie požičiavať aj
ostatným. Opravy, čistenie a iné činnosti, ktoré si vieme spraviť sami, riešime brigádami. Náhradné diely,
farby a pod. sa však nedajú „odpracovať“. Pre takéto
prípady nie je v budúcnosti vylúčený symbolický finančný príspevok, alebo členské.
Ako sa dostanem do posilňovne?
Kľúč je u personálu pohostinstva pána Mizeru, ktoré
je otvorené: pondelok–štvrtok 10.00-23.00, piatok–sobota 10.00-24.00 a nedeľa 12.00-23.00. V budúcnosti
je naplánovaný systém registrácie vstupov, každý pravidelný návštevník bude mať vlastný kľúč. Prevádzkový poriadok, ktorý je nutné dodržiavať, nájdete priamo v posilňovni, ale aj na Facebooku.

Pochovali sme tancom, spevom a vtipom

neutíchali počas celého večera. Štafetu v hudobnom
sprievode si posúvali Dychová hudba Vištučanka a
súbor Vištucká muzika. Všetci zabávajúci sa vyslovili
pochvalu tým, ktorí podutie pripravili a aj tým, ktorí
sa stali súčasťou jeho programu. Vzkriesená basa bod
taktovkou Vištučanky zaznie aj 31. 5. pred Domom
kultúry na hodovom koncerte Vištučanky.

17.02.2015 Dychová hudba Vištučanka usporiadala v
Dome kultúry tradičné pochovávanie basy.
Hoc bol stred týždňa,
rozlúčku z Fašiangami
si nenechali ujsť viacerí z nás. O občerstvenie sa postaral pán
Mizera. Hudba a spev
6

Mgr. Andrej Baran
správca Fitcentra

ZP
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Milí Vištučania,
dovoľte mi napísať vám zopár viet na začiatok. Zopár myšlienok či pohnútok, ktoré ma viedli k tomu,
aby som uverejnila svoj vôbec prvý článok v novinách.
Poznať históriu svojho národa je dnes viac-menej raritou, pre mladých je to nezaujímavé a pre starších už
nepodstatné. O to viac to platí pre regionálne dejiny
či dejiny svojej vlastnej obce. Poviete si, čo taký bezvýznamný a malý Vištuk... tu určite nikdy nič nebolo.
A viete, že bolo? Viete, že kedysi bol nie jeden Vištuk,
ale dva? Dve osady pri sebe, jedna sa volala Vieska
a druhá Malá Vieska. Z ich spojenia vznikol dnešný
Vištuk. A to, že Grefty, najvyššie položená časť obce,
mohli slúžiť na signalizáciu v prípadne nebezpečenstva a na komunikáciu medzi Bratislavou a Nitrou,
ktoré boli v období stredoveku najdôležitejšími strediskami vyspelej kultúry? Ani ja by som to nevedela,
keby som sa vďaka štúdiu histórie nemohla hlbšie po-

noriť do dejín našej obce, kedysi jednej z poľnohospodársky najvyspelejších obcí celého Červenokamenského panstva.
S históriou dediny by som vás rada zoznamovala postupne. Od jej najstarších čias, prvých zmienok
v listinách, v urbároch, v mapách a doplnila ich výpoveďami najstarších Vištučanov. Počas svojho bádania
vždy spolupracujem so svojím bratom Branislavom,
ktorý je tiež zapálený pre históriu a ovláda historické
názvoslovie chotára, a ktorý mi pomáha s terénnym
výskumom. Aby ste si nemysleli, že si tu vymýšľam,
budem prikladať aj zdroje, z ktorých som čerpala,
kto chce, môže ma aj skontrolovať. My s bratom budeme len radi, ak vyvoláme akúkoľvek odozvu, ktorá vás prinúti pozrieť sa na Vištuk tak-trošku očkom
prísnych ,,historikov. Prajem príjemné čítanie.
Katarína Hrdlovičová
(študentka histórie TU v TT)

Prvé zmienky o Vištuku v historických prameňoch – v najstarších listinách.
Vôbec prvýkrát sa o dedine Vištuk dozvedáme z
listiny uhorského kráľa Bela IV. z roku 1244. Táto listina je falzum ( ,,nepravá“) , no napriek tomu poskytuje dostatok údajov nielen o Vištuku, ale aj o okolitých
dedinách. Poviete si, veď je nepravá? Takmer každý
historik vám ale dosvedčí, že aj tie nepravé listiny
vznikli odpismi z tých prvých a pravých listín. Možno v nich trochu údaje pozmenili, ale stále si zachovávajú akúsi pravdivosť tradície. Podľa odborníkov
by to mohlo znamenať, že listina by mohla byť reálne
napísaná medzi rokmi 1264 alebo až 1364. My však
budeme operovať s údajom 1244, na ktorý odkazujú
mnohé štúdie. V listine sa Vištuk spomína ako Vyscha
(Vyscham) a patril farnosti Kaplna. Kráľ Belo IV. v nej
dovolil postaviť na počesť jeho sestry Alžbety, kostol
v Kaplnej. Listina tiež obsahuje niekoľko dôležitých
údajov o našom okolí. Spomína sa tu potok Barzanach
(*Brzinec), ktorý vymedzuje hranice farnosti, a ktorý
je dnes známy pod názvom Vištucký potok. Ďalšou
informáciou je, že dedina je tu uvedená pod názvom
villa a jej vlastníkom bol Tiburcius, ktorý bol jobbagiónom Bratislavského hradu. Sekundárne môžeme
z listiny odvodiť, že Vištuk musel existovať ešte pred
jeho darovaním Tiburciovi, pretože dediční vlastníci, t.j. Tiburciovci, nedali dedine pomenovanie. Tá ho
mala už predtým a toto pomenovanie pretrvalo storočia. Tým zmienky o Vištuku v listinných prameňoch
nekončia. Naša dedina sa spomína aj v listine z roku
1287, kde Modru dostal od kráľa zemepán obce Tŕnie,
Ján Čukár. V ďalšej listine z 25. apríla roku 1313 sa
dozvieme, že patril pod farnosť v Kaplnej, no tu už je
spomenutý ako Vista (villa Vista). V metačnej listine
(listina vymedzuje hranice) kráľovského mesta Modra

z 23. marca roku 1347 sa pri vymedzení hraníc spomína dedina Vysta, ktorá mala vo vlastníctve inú dedinu
s názvom villa Kysfolu.
Listina začína opisom hraníc Modry, kde prvá
hranica, tzv. méta, vedie z Kuesheg (Kamenej hory),
odtiaľ von zo zeme (Dombo) Dubová, cez Jedľový les
(Fenewerdow silva) a hrad Červený kameň (Veresku
castrum), po ceste, ktorá vedie z Modry do dediny Dubová (villa Modor ad villam Dumbow), Malej Viesky,
ktorá je vo vlastníctve Viesky (Kysfolu villa, Vysta possessio), ďalej po potoku, po ceste, ktorá ide z Modry
do mesta Trnava... (de villa Modor ad civitatem Tyrnaviensem ...). Vieme, že Vysta je pomenovanie pre
dedinu Vieska, čo je dnešný Vištuk. Názov Kysfolu
znamená zas Malá Vieska. Existovali teda dve Viesky:
Vieska a Malá Vieska. Poloha Viesky bola pravdepodobne v okolí dnešnej Stavnice. O Malej Vieske je len
málo informácií a dodnes sa nevie určiť jej presná lokalizácia. Predpokladá sa, že by mohla byť na mieste dnešnej Pančavy, ktorá je časťou Vištuka, a zanikla
v 15. storočí počas husitských vojen. Táto lokalizácia sa
zdá byť logická, pretože oblasť Pančavy sa nachádza na
vyvýšenom mieste medzi Vištuckým potokom a Prostredným potokom. To by poskytovalo Malej Vieske
dobré hospodárske podmienky – blízkosť vody, vyššia
poloha by zabezpečila ochranu nielen pred možným
vyliatím vody z koryta, ale i skorého dohľadu na blížiaceho sa nepriateľa. Bohužiaľ, tieto úvahy stále zostávajú len v rovine dohadov.
Ďalším zmienkam o dedine Vištuk v listinách a urbároch sa budeme venovať v nasledujúcom čísle novín.
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