Milí čitatelia,
prvé tohtoročné číslo obecných novín sa dlhšie zobúdzalo zo zimného spánku, no o to je obsahovo pestrejšie. Načrtne témy a otázky zaujímavé
aj pre nasledujúce číslo. Zhodnotí podujatia, ktoré sa udiali. V kalendári nájdete nové podujatia, ktoré si pre Vás pripravili organizácie vo Vištuku
ako aj Obecný úrad.
Uzávierka ďalšieho čísla obecných novín je 14. mája 2017. Aby sa k nám dostali Vaše články, postrehy, podnety, nápady, články zasielajte ich na
mailovú adresu redakcia@vistuk.sk alebo nám ich nechajte v schránke novín v obecnej knižnici.
Za redakciu obecných novín Vám prajem veľa pohody, slnečné jarné dni a získanie novej energie aj z čítania našich spoločných novín!
ZP

Vinári pozývajú na jarmok
Spolok vinohradníkov a vinárov vo Vištuku Vás srdečne pozýva na
tradičný vinohradnícky jarmok, ktorý sa bude konať v sobotu 8. 4. 2017
od 8.00 hodiny. Ide o komornejšiu akciu, ktorej cieľom je v prvom rade
ponúknuť tovar spojený s vinohradníctvom, záhradou a tradíciami. Pre
potešenie detí sú pripravené poníky.
Zakúpiť si budete môcť ovocné stromčeky, okrasné dreviny, plánty.
V ponuke bude drobná hydina a kŕmne zmesi pre hydinu, sušené dekoračné kvety či kvety na jarnú výsadbu (letničky, trvalky), taktiež prútené
výrobky, koše, kvetináče, poličky, kreslá, taburetky, stolíky... Na predaj

Do Vištuka príde kultúra
Milí spoluobčania, pozývame Vás na dve kultúrne podujatia, ktoré
sa uskutočnia v sále nášho kultúrneho domu. Prvým podujatím je stretnutie s vážnou hudbou. V nedeľu 21.mája o 15:00 príde medzi nás lektor Akadémie tretieho veku z Pezinka, Mgr. Milan Moravčík, aby nám
priblížil slovom aj hudobnými ukážkami najkrajšie skladby známych
hudobných skladateľov. Vstup je voľný.

môžete prísť ponúknuť i Vy rôzne vinohradnícke či záhradkárske náradie, malú poľnohospodársku techniku, náradie na vybavenie pivníc
ako demižóny, sudy, čerpadlá, filtre, postrekovače, plečky, rotavátory...
Ďalej dostanete kúpiť rôzne úžitkové a dekoračné predmety od vištuckých a regionálnych majstrov.
Nebude chýbať tradičná ochutnávka vín, predpokladáme, že k dispozícii bude okolo 100 rôznych vzoriek z našich a okolitých pivníc. Samozrejmosťou ako každý rok bude cigánska pečienka.
Ing. Jozef Veselka,
Spolok vinohradníkov a vinárov vo Vištuku

Druhým podujatím bude v nedeľu 28. mája o 17:00 divadelné predstavenie Modranského kráľovského divadla. Predstavia sa nám v dvoch
ukážkach z tvorby modranského rodáka Pavla Fleischackera . Zdramatizované poviedky sa volajú Zázračný liek a Richtárova latina. Jednou
z účinkujúcich je aj p. Oľga Falátová, dlhoročná učiteľka ZŠ vo Vištuku.
Vstupné 2 €.
Marta Škarčáková,
predsedníčka Komisie kultúry pri OZ Vištuk

Vištuckí včelári
Okrem toho, že začiatkom marca upratujeme okolitú prírodu a koncom mesiaca pracujeme so včelami priamo v úľoch, každý rok vysádzame
tiež mladé stromčeky v okolí. Tento rok by sme chceli ponúknuť mladé lipy tým, ktorí by ich vedeli vysadiť do alejí, ale aj jednotlivo trebárs v záhrade, aby kontaktovali včelárov či redakciu novín.
Tóno Petráš
Rozprávajú sa dva kvety:
Ja ťa milujem.
Aj ja teba milujem.
Tak zavolaj včelu.
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Obec Vištuk

PÝTAME SA STAROSTU
Máme tu nový rok i nový ročník našich
obecných novín a s ním aj nové otázky na
správu našej obce. Venovať sa v nich budeme dôležitým medzníkom, ktorými obec
v roku 2017 prejde. Tiež zodpovieme jednu veľkú otázku, ktorou je LEAF Academy
a nebude chýbať ani stručný výber zo zápisnice Obecného zastupiteľstva Vištuk.
Ak Vám po prečítaní vyvstanú nové
otázky, pošlite nám ich na adresu redakcia@vistuk.sk alebo nám ich nechajte
v schránke novín v obecnej knižnici. Prajeme príjemné čítanie!
Čo Vištuku prinesie rok 2017?
Dva mesiace máme za sebou a počas tejto doby sme začali s rekonštrukčnými prácami v budove školy, kde sa prerába suterén pravého
krídla na učebňu pracovného vyučovania a pripravuje sa vstupný priestor do športovo-streleckej miestnosti. Najprv sa musel prerobiť rozvod
vody, pôvodné rozvody boli kovové a osadené v zemi, tým pádom boli
značne skorodované a vznikali tu časté havárie vody. V celom suteréne
je urobená nová elektroinštalácia, v súčasnej dobe boli ukončené opra-

vy omietok a pripravuje sa vymaľovanie priestorov. Okrem odborných
prác vykonávame všetky práce svojpomocne – pracovníkmi obecného
úradu a školy.
Začiatkom roka obec podala na BSK žiadosti o poskytnutie dotácií
na dokončenie projektu športovo-streleckej miestnosti v budove školy
a na zakúpenie techniky, ktorá bude využívaná na letnú aj zimnú údržbu komunikácií a verejnej zelene v obci.
Okrem iného má obec zámer zapojiť sa do výzvy na poskytnutie
dotácie na zateplenie budovy školy.
Na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol odsúhlasený
zámer na vybudovanie multifunkčného ihriska v roku 2017 v areáli základnej školy. Multifunkčné ihrisko by slúžilo nielen deťom základnej
školy, ale i ostatnej verejnosti. Okrem loptových hier sa môžeme v zimných mesiacoch tešiť na zaľadnenú plochu. Ihrisko sa bude dať využívať aj vo večerných hodinách, keďže jeho súčasťou bude aj osvetlenie.
Počíta sa aj s vybudovaním prístupových chodníkov. Touto investíciou
nebude ohrozené ďalšie pokračovanie v rekonštrukciách miestnych
komunikácií, resp. obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu
chodníkov v obci.

Vištučan sa pýta (z Vašich otázok vyberáme)
O plánovanej LEAF Academy nepribúdajú nové informácie. V akej fáze je projekt a kedy sa začne stavať?
Posledné tri mesiace prebiehalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny – Lokalita č. 5 – Kempus LEAF Academy a bolo vypracované Súborné stanovisko s vyhodnotením pripomienok, ktoré bolo prerokované na marcovom zasadnutí OZ. Na otázku ohľadom začiatku
výstavby si netrúfam odpovedať, nakoľko takýto proces je veľmi zdĺhavý a mnohé veci sa nedajú predpokladať, avšak obec i investor majú záujem
začať s výstavbou čo najskôr. Chcel by som pripomenúť, že zástupcovia OZ LEAF Academy sa zúčastňujú na verejných zasadnutiach OZ a sú
pripravení odpovedať na otázky občanov.

Krátka správa z obecného zastupiteľstva
Prinášame Vám výber informácií zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 12. 2016. Viac informácií nájdete na
internetovej stránke obce Vištuk (www.vistuk.sk – Samospráva Vištuk
– Zápisnice a Uznesenia – Zápisnica OZ 12. 12. 2016-PDF).
Po otvorení obecného zastupiteľstva a schválení jeho programu, poslanec Ing. Peter Polakovič zložil slávnostný sľub predpísaným spôsobom. Len pripomíname, že Ing. Peter Polakovič nastúpil ako náhradník
za Ing. Michala Falušiho, ktorý sa dňa 26. septembra 2016 vzdal poslaneckého mandátu.
Hlavným kontrolórom vypracovaná Správa o kontrole plnenia zákona č. 25/2006 Z. z. a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
s priloženým stanoviskom obce do zasadania obecného zastupiteľstva
nebola prerokovaná na ROR, poslanci vzali na vedomie, že verejné obstarávania za roky 2013 – 2016 sú platné a kontrola zo strany hlavného
kontrolóra bola ukončená.
Nasledovalo schválenie IV. úpravy rozpočtu obce Vištuk a Základnej
školy s materskou školou obce Vištuk pre rok 2016 podľa príslušných
ustanovení (viac viď v Zápisnici z 12. 12. 2016).
Na odporúčanie nezávislej audítorky v správe z auditu za rok
2015 poslanci prehodnotili opodstatnenosť existencie nedokončených
investícií a schválili vyradenie z majetku obce ako zmarenú investíciu
nedokončené investície: nájomné byty Vištuk v podkroví ZŠ (projektová
dokumentácia) v obstarávacej cene 16 790,08 €; výstavba káblovej televízie v obstarávacej cene 41 333,78 €; vodovod za ihriskom (projektová
dokumentácia) v obstarávacej cene 879,06 €.
Ďalším bodom bolo prerokovanie Návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
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odpady na rok 2017. Poslanci schválili nezmenenú výška sadzieb miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 v porovnaní s rokom 2016.
Predmetom rokovania bol aj plat starostu obce. Základný plat starostu môže OZ zvýšiť až o 70 %, OZ schválilo zvýšenie základného platu
starostu o 40 %.
Návrh rozpočtu Obce Vištuk a ZŠ s MŠ Vištuk pre rok 2017 a zámery pre roky 2018 a 2019 a Programový rozpočet obce bol prerokovaný
radou školy a finančnou komisiou s kladným stanoviskom. Zároveň tak
predložil stanovisko aj kontrolór obce. Na základe toho poslanci návrh
rozpočtu schválili.
Starosta obce informoval, že na mieste hnojiska medzi Budmericami
a Vištukom obec v spolupráci s obcou Budmerice zriaďuje zberné miesto poľnohospodárskeho zostatkového materiálu a za účelom evidencie
vstupu a usmernenia pri odkladaní dovezeného materiálu podala obec
žiadosť na zriadenie chráneného pracoviska. Na uvedenom mieste je
osadený obytný modul so sanitnou časťou (unimobunka).
Zástupcovia firmy LEAF oboznámili poslancov s obsahom Zmluvy
o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou
Vištuk a LUGO, s. r. o. Bratislava. Po oboznámení sa so stanoviskom
obecného právnika k návrhu Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Vištuk a LUGO, s. r. o. Bratislava,
zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa sponzorsky a organizačne podieľali na usporiadaní Mikulášskeho podujatia, ktoré sa konalo
v pondelok 5. 12.2 016 za hojnej účasti detí a rodičov v priestoroch pred
budovou školy. Predovšetkým poďakoval rodine Spevákovej a deťom zo
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Zo života obce
súboru Speváčik a tiež p. Rasťovi Makýšovi z Rodinnej farmy. Starosta
poďakoval p. Ing. Tomašovičovi, že tak ako aj v minulých rokoch, i tento
rok vypracoval cestovné poriadky autobusových a vlakových spojov pre
občanov Vištuka.
Starosta obce poďakoval členom Jednoty dôchodcov za zorganizovanie Vištuckých vianočných trhov, ktoré sa konali v sobotu 26. 11. 2016
v kultúrnom dome. Obecné zastupiteľstvo schválilo za predsedu komisie
životného prostredia a verejného poriadku poslanca p. Ing. Antona Nápravníka, za predsedu legislatívnej komisie poslanca p. Ing. Petra Polakoviča, zároveň Ing. Petra Polakoviča schválili za člena ústavnej komisie.

V diskusii bola položená otázka týkajúca sa prevádzky ambulancie
lekára. Starosta odpovedal, že čo sa týka prevádzkových nákladov ambulancie lekára, všetky náklady hradí obec.
Na otázku, aký zámer má obec s pozemkom starého obecného úradu, starosta odpovedal, že obec podpísala Memorandum s OZ LEAF
a tieto pozemky by mohli byť v budúcnosti použité na realizovanie spoločných projektov s LEAF Academy.
ZP

JArné obdobie a lesné požiare
Jar a s ňou prichádzajúce
otepľovanie je obdobím, kedy sa
zvyšuje nebezpečenstvo vzniku
požiarov a narastá počet požiarov
najmä v prírodnom prostredí.
V jarnom období sa pre tisíce
ľudí začína záhradkárska sezóna
odstraňovaním starej vegetácie,
opadaného lístia, či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob
považujú vypaľovanie v záhradkách , na poli i pasienkoch . Vypaľujú
priekopy pri cestách i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli a
holé konáre stromov tiež len veľmi krátko odolajú plameňom. Spaľovať
sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru
je závislá od druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu, teploty, vetra a charakteru reliéfu. Prízemný požiar sa postupne rozšíri,
vzniká korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlos-

ťou 25 km/h. Vietor postupne rozširuje horiace čiastočky do okolia,
čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Výchovné pôsobenie
na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je dôležitým
nástrojom požiarnej prevencie. Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že je
dôležitá preventívno-výchovná činnosť najmä v obdobiach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred
požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú
okrem seba aj svoje okolie.
Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na
všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi
a žiada občanov: Nevypaľovať trávu ani iné suché porasty! Nezakladať
oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň
rozšíriť! Nefajčiť v lesoch!
kpt. Alžbeta Jarošová
OR HaZZ v Pezinku

AKo správne triediŤ odpad
Neprejde deň, kedy by sme nerobili rozhodnutia týkajúce sa toho, čo si oblečieme, čo si uvaríme, akú hudbu či televízny program si po práci
zapneme. Aj to je určitý spôsob pretrieďovania možností, v rámci ktorých volíme to, čo je pre nás vhodné, a vylučujeme to, čo nie je. Napriek tomu,
že sme na tento myšlienkový úkon prirodzene uspôsobení, z viacerých rozhovorov so známymi som zistil, že ešte stále existujú ľudia, ktorí tento čin
neuskutočňujú v oblasti dnes tak dôležitej – pri triedení odpadov. A pritom to vôbec nie je zložité a môže to robiť každý z nás. Akoby sme zabúdali,
že s kúpou výrobku sa stávame zároveň majiteľmi aj jeho obalu (ktorý je mimochodom občas drahší než samotný výrobok). O tom, že ani zďaleka s
našimi odpadmi nenakladáme úplne zodpovedne, hovoria aj niektoré prieskumy, podľa ktorých sú v európskom rebríčku recyklácie za Slovenskom
už len Rumuni, Turci a Malta.
Aj na základe spätnej väzby od Vás, čitateľov Vecí vištuckých, sme sa rozhodli uverejniť v období jarných upratovaní článok ujasňujúci možnosti
triedenia odpadu vo Vištuku. Obec poskytuje občanom raz za dva roky bal vriec na triedený odpad (v prípade nadspotreby si dokupujú občania
vrecia sami) a približne raz mesačne prebieha v obci zber týchto vriec. Harmonogram vývozu triedeného odpadu sme dostali do schránok zároveň
s predošlým číslom obecných novín. Aby sme si priblížili, ako môžeme so svojimi odpadmi naložiť, zhrňme si stručne, čo patrí do spomínaných
vriec na zvoz (a v ďalšom čísle si povieme viac o tom, čo sa dá spraviť s ostatným odpadom). V rámci zberu triedeného odpadu môžeme vo vreciach
odovzdať nasledovné materiály:

Do vriec môžeme teda nahádzať dokopy zošliapnuté plastové fľaše i plechovky od piva, kancelársky papier (pokojne aj taký, ktorý je zopnutý
spinkami – tie sa pri ďalšom spracovaní oddelia), igelitové fólie, lepenku, železné konzervy, obaly od čistiacich prostriedkov, igelitky, obálky (môžu
byť aj s okienkom z umelohmotnej fólie), škatule od nápojov, a pod. Dôležité je, aby tieto materiály neboli príliš mastné od oleja, kontaminované
nebezpečnými chemikáliami či iným spôsobom priveľmi znečistené (z hygienických dôvodov). Menšie nečistoty sa pri ďalšom spracovaní odstránia. Vo vreciach sa spoločnosť FCC Environment (niekdajšia A.S.A. Trnava), ktorá ich zváža, neteší polystyrénu, téglikom od jogurtov, jednorazovému umelohmotnému riadu, voskovému a kopírovaciemu papieru. S týmito typmi odpadov by sme sa mali vyrovnať iným spôsobom.
Ak sa dočkáte ďalšieho čísla Vecí vištuckých, hádam si v ňom zrekapitulujeme aj to, čo môžeme robiť s ďalšími odpadovými materiálmi, ktoré
nepatria do pravidelného zvozu triedeného odpadu. Dovtedy sa majme jarne, a či už na Deň vody (22. marec), na Deň Zeme (22. apríl), alebo
v každý iný deň prejavujme dobrý skutok voči našej živiteľke Zemi napríklad aj tým, že budeme všetko poctivo triediť.
Marek

3

Veci vištucké

ZŠ s MŠ vo Vištuku

prvÝ polrok je za nami...
Čas letí ako víchor
a my máme za sebou
prvý polrok školského
roka 2016/2017. Žiaci
dostali polročné výpisy známok a vykročili
do nového polroka,
kde ich, ale aj nás čaká
množstvo nielen učenia, ale aj rôznych akcií,
testovaní a pod. Našich
prvostupniarov napríklad čaká škola v prírode no a deviatakov zase Testovanie 9, prijímacie
skúšky na stredné školy a pod.
A čo sa dialo v škole v posledných mesiacoch? V súčasnej dobe
prerábame suterén v pravom krídle školy, kde pripravujeme strelnicu
pre športovo strelecký krúžok a taktiež dielňu na vyučovací predmet
technika, kde si budú žiaci rozvíjať svoje technické zručnosti. Ďakujem
všetkým šikovným pracovníkom, ktorí sa na tejto „prerábke“ podieľajú.
No a čo sa týka života žiakov v našej škole? Naši starší žiaci
(6. – 9.ročník) sa v čase od 30.1. do 3.2.2017 zúčastnili Lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Čertov (Lazy pod Makytou). Domov sa
vrátili hlavne celí, ale s hromadou zážitkov a s osvojenými zručnosťami

lyžovania. Časť nákladov, tak ako aj na školu v prírode, bolo uhradených
z príspevku Ministerstva školstva. Ďakujem pani učiteľke Ing. Marte
Čunderlíkovej za organizáciu tohto výcviku.
Dňa 14.2.2017 sa v našej škole po prvýkrát uskutočnilo okresné kolo
dejepisnej olympiády, ktorú zorganizoval Mgr. Ján Kvak a za čo mu taktiež patrí veľká vďaka. Prostredníctvom tejto olympiády sa naša škola
dostala do povedomia okolitých miest a obcí. Naši hostia sa u nás cítili
veľmi príjemne a tešia sa na ďalší ročník a my tiež. Do našej školy zavítalo 47 žiakov, ktorí postúpili zo školských kôl a s nimi nás navštívilo
aj 10 učiteľov. Nielenže bola v tento deň veľmi príjemná atmosféra, ale
aj našim súťažiacim žiakom sa veľmi darilo. V kategórii – C (9. roč.) sa
Samuel Uváček umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola,
Lenka Kubincová sa umiestnila na 3. mieste a Dominika Parajková na 6.
mieste. V kategórii – E (7. roč.) sa na 3. mieste umiestnila Alexandra
Speváková a Michaela Pavleová na 4. mieste. V kategórii – F (6. roč.)
sa na 2. mieste umiestnila Emma Čunderlíková, na 4. mieste Marcus
Moravec a na 6. mieste Filip Kročka. Všetkým srdečne gratulujeme!
O krásny tematický plagát (viď obr.) sa postaral Michal Šulík (7. roč.).
Ďakujem Vám všetkým za Vašu podporu a do nového polroku prajem žiakom aj učiteľom veľa síl a úspechov!
								
Mgr. Viera Mladenová,
				
riaditeľka školy

nový rok v škôlke
Začiatkom januára nás vo Vištuku navštívila treskúca pani zima, na
rybníku vznikli parádne klziská, ľad bol po dlhodobo nízkych teplotách
pod nulou hrubý a bezpečný. Noc pred plánovanou vychádzkou detí
z 2.triedy na rybník spojenou s kĺzačkou nám napadol sneh, čo zmenilo
naše plány- z kĺzačky bola nakoniec guľovačka. Deti sa snehu potešili.
Tento rok si ho mohli užívať skoro celý mesiac. Stavali snehuliačiu rodinu, z kopčeka za školou sa kĺzali na snehových lopatách, boboch, tanieroch i vreciach. V posledný januárový deň sa konala Zimná škôlkarska
olympiáda. Deti súťažili v skoku do diaľky v snehu, v hode konárikom
do terčov (keďže bol sneh veľmi premrznutý, nedali sa tvoriť snehové
gule) a v štafetovom behu. Víťazom bol každý, kto behal, skákal a strávil na čerstvom vzduchu príjemné dopoludnie. Víťazi dostali medaile
a sladkú odmenu.
Aj v škôlke sa slávia fašiangy, deti spolu s učiteľkami ozdobili triedy, naučili sa fašiangové piesne a počas Rozprávkového dňa v materskej

škole si užili kopec tanca a zábavy. Hneď po príchode do škôlky ich rodičia obliekli do masky, potom sa masky v skupinkách predstavovali: prišli
rozprávkoví hrdinovia, víly a princezničky, farmár, zvieratká a hríbik. Aj
do jedálne na desiatu išli v maskách. Nasledoval tanec, zábava a drobné
súťaže a všetky masky boli ocenené drobnou sladkou odmenou. Niektoré deti by popoludní najradšej v maskách aj spinkali.
Ďakujem všetkým rodičom a priaznivcom materskej školy, ktorí
v uplynulých rokoch podporili naše občianske združenie Vištuckí škôlkari 2 % z daní. Budeme radi, ak nám svoje 2 % poukážete aj tento rok.
Tlačivá si môžete stiahnuť na stránke materskej školy msvistuk.edupage.
org alebo vyzdvihnúť priamo v materskej škole. Nerobte veľké veci, ale
malé veci veľkým srdcom! Ďakujeme.
Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre MŠ

karneval 2017
V piatok, 10.2.2017, sa v KD vo Vištuku uskutočnil detský karneval,
ktorý zorganizovala Rada rodičov pri ZŠ s MŠ vo Vištuku.
Na karnevale sa zúčastnilo cca 80 detských masiek. Našli sa medzi
nimi nielen krásne princezné či víly, ale aj rôzni bojovníci, kuchári, traktoristi, zvieratká, dokonca aj zlatá rybka. Všetky masky sa mali možnosť
predstaviť na pódiu a za svoju masku a odvahu dostali malú odmenu.
Okrem detských masiek sa našli aj odvážni dospeláci, ktorí sa s radosťou
vrátili do detských čias a prišli v maskách, za čo im patrí veľká vďaka.
Medzi nimi sme mohli vidieť napríklad morskú pannu, Pipi dlhú pan-
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čuchu, škriatka, futbalistu, cigánku, dámu a i. Medzi predstavovaním
masiek sa o zábavu postaral DJ Miroslav Kordoš, za čo mu veľmi pekne
ďakujeme. Po predstavovaní masiek nasledovala tombola, kde deti vyhrali množstvo rôznych cien. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sponzorsky
prispeli na túto tombolu. Veríme, že sa všetci príjemne zabavili a tešíme
sa na ďalší ročník tradičného karnevalu.
V mene všetkých detí ďakujem členom Rady rodičov za túto peknú
akciu!
				
Mgr. Viera Mladenová

Veci vištucké

Zo života obce

Zmeny v jednote dôchodcov vo vištuku
Základná organizácia Jednota dôchodcov vo Vištuku je jednou
z najväčších organizácií v obci. Počet členov presahuje číslo 80. Dňa
12. 2. 2017 bola výročná členská schôdza ZO JDS, na ktorej sa zúčastnilo
takmer 70 členov. Preberalo sa na nej niekoľko dôležitých bodov. Jeden
z nich bol odchod dvoch členiek výboru a ich náhrada. Zo zdravotných
dôvodov odišla pani Magda Jurčovičová a dlhoročná predsedníčka a zakladajúca členka ZO pani Marta Škarčáková, ktorá bola predsedníčkou
od roku 2003, čiže 13 rokov. Ťažko takéto skúsené osoby nahradiť, ale
nakoľko každý je nahraditeľný, predsedom ZO sa stal Pavol Peško, vi-

štucký rodák, bývajúci v Šenkviciach. Chceli by sme, ako výbor poďakovať hlavne pani Škarčákovej za kus kvalitnej práce v tejto organizácii,
kde je potrebné aj veľa voľného času, ktorý obetovala pre ZO JD.
Členská schôdza sa niesla v priateľskom duchu. Pri dobrej živej
hudbe sa aj zaspievalo a zatancovalo. Fašiangové občerstvenie vo forme
klobás a šišiek zabezpečili členky výboru ZO p. Nápravníková, p. Urlandová, p. Hábelová a p. Kročková.
Za ZO JDS podpredseda,
Ing. Dušan Horínek

vieska Ďakuje!

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli zrealizovať vystúpenie folklórneho pásma VOLAKEDY NA DZEDZINE,
ktoré sa uskutočnilo 15.1.2017 v KD Vištuk.
Veľká vďaka patrí:
- Pánu Bohu za zdravie a že nám dal možnosť uskutočniť naše plány
- pánu starostovi Jelínkovi za všestrannú podporu
- osobitne všetkým poslancom obecného zastupiteľstva za odsúhlasenie finančnej dotácie na materiálne vybavenie
- zamestnancom OU Vištuk
- dobrovoľníkom: manželom Hábelovcom, Zuzke Vráblovej, Peti
Fajkusovej a Terezke Kosnáčovej za pomoc pri samotnom uskutočnení
- Viktorovi Filovi a jeho firme DTP NET za sponzorský dar v podobe vytvorenia grafiky plagátov a fotodokumentácie rôznych našich
podujatí teraz aj počas roka
- Annamárii Jelínkovej za videozáznam tejto aj iných akcií
- rodičom detí za podporu a pochopenie
- účinkujúcim: FSk Speváčik a ĽH Vieska za trpezlivosť a ústretovosť
na skúškach
- p. Kunetkovej a p. Slaninkovej za materiály a cenné rady k nácviku

autentických piesní a tancov z našej oblasti.
- p. Silvii Hajkovej, p. Štefanovi Mizerovi, Michalovi Falušimu a firme ELESKO, p. Nápravníkovi a PD Vištuk a Raiffeisen banke za sponzorskú podporu.
- pani Majke Kordošovej, pani Marike Pitekovej, pani Marte Uhlárovej, Danke Oravcovej, babkám a rodičom účinkujúcich detí za napečenie chutných dobrôt, ktorými sme Vás pohostili
- pánovi zvukárovi Marošovi Kičínovi z Dolian za tradične výborný
zvuk
- Rudkovi Slovákovi za súčinnosť pri nácvikoch a iných akciách
v KD
- pánovi farárovi za pomoc pri propagácii
- všetkým zúčastneným divákom – bez Vás by to nemalo zmysel
- ak sme na niekoho nechtiac zabudli, nech nám láskavo prepáči.
Pripájame aj zopár záberov z podujatia.
Najbližšie vystúpenia, na ktoré sa veľmi tešíme, sú Pochovávanie
basy v utorok 28.2.2017 a stavanie mája v nedeľu 30.4.2017.
Vištučania, príďte sa zabaviť!!!
Vieska O.Z.
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z Histórie obcí a knižníc
Vištuk leží v západnej časti Podunajskej nížiny, v plytkej kotline Vištuckého potoka. Obec sa
písomne uvádza v roku 1244 (Vischa) ako poddanská obec panstva Červený Kameň. Fuggerovci vybudovali v chotári dva rybníky. V r. 1540 sa
tu usadilo 30 chorvátskych rodín. Obyvatelia sa
zaoberali vinohradníctvom, krajčírstvom a obuvníctvom, ženy výšivkárstvom a čipkárstvom. Po
1. sv. vojne rozparcelovali pozemky grófov Andrássyho a Pálffyho, zostali iba dva zvyšné veľkostatky. Z historických
pamiatok je dôležité spomenúť Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý bol
postavený v rokoch 1797 - 1800 na mieste staršieho gotického kostola,
z ktorého sa zachovala veža. Prícestná Kaplnka sv. Vendelína pochádza
z 19. storočia. Klasicistické prícestné sochy svätého kríža, Floriána
a Immaculaty, pochádzajú z 1. pol. 19. storočia. Kríž pri ceste (z obdobia romantizmu) bol postavený v r. 1864. V obci sa narodil Anton
Benčič, náboženský spisovateľ. O Obecnej knižnici Vištuk sa v školskej
kronike píše, že v roku 1928 mala obecná knižnica asi 20 zväzkov kníh,
a tie neboli práve v najlepšom stave. V notárskej zápisnici z obecného
zastupiteľstva z roku 1928 je zachytené, že obec zakúpila pre obecnú
knižnicu „Zlatú knihu Slovenska“ za 150 korún. Knižnicu vtedy riadil
obecný úrad. Neskôr vedenie obecnej knižnice prebrala škola. V zápisnici z 2. 6. 1954 je uvedený ako knihovník p. Biely, učiteľ vo Vištuku.
Knižnica bola umiestnená v chodbe Národnej školy, celý knižničný
fond sa zmestil do jednej skrine. Knižnica obsahovala 600 zväzkov kníh.
V r. 1956 bola knihovníčkou V. Matejová. Knižnicu navštevovalo 120 čitateľov. Úzko spolupracovala aj s JRD, pretože tam knižnica chýbala. V rokoch 1959 - 1960 bola knihovníčkou Agneša Biela,
v roku 1961 Magda Kubicová, učiteľka. Knižnica bola presťahovaná
do priestorov Osvetovej besedy. Fond sa rozrástol a zapĺňal už 5 skríň.
V tomto roku mala knižnica 101 čitateľov a 2 663 výpožičiek, usporiadala 7 besied. Prírastok za tento rok bol 275 k. j. V roku 1963 nastúpila
M. Sekanová, neskôr p. Kulifajová. Po nej v roku 1964 Ján Tarčák, ktorý
pracoval ako knihovník aj v obci Kaplna v rokoch 1951 - 1959. Po jeho
smrti nastúpil v roku 1968 Matej Považay, učiteľ. Knižnica bola umiestnená v zasadačke MNV. Knihy boli naďalej v skriniach, chýbali regály
na knihy. Množstvo literatúry sa do nich už nezmestilo. Knižnica bola
neskôr na nejaký čas čitateľom neprístupná. Zatvorená bola pravdepodobne z priestorových dôvodov. Svoju riadnu činnosť začala opäť vy-

konávať 1. 10. 1975. Knihovníčkou bola Magda Jurčovičová, učiteľka.
Knižnica sídlila v miestnom kultúrnom dome, v jednej miestnosti. Spolupracovala so ZDŠ aj MŠ. Knihovníčka pracovala v knižnici do konca
roka 2002. Dňa 1. 1. 2003 nastúpila Ivana Jelemenská. V roku 2006 bola
budova KD zatvorená z dôvodu rekonštrukcie. Knižnica v tomto roku
stagnovala.
Po rekonštrukcii knižnicu v rámci KD presťahovali do nových
priestorov, mala už dostatok regálov na prehľadné uloženie všetkej literatúry. Na miesto knihovníčky v roku 2008 nastúpila Elena Mináriková. Knižnica začala pracovať profesionálne. Otvorená bola 8 hodín
denne. V tom čase obec zakúpila dva počítače pre čitateľov. Knižnica
bola funkčná len do roku 2010 a opäť bola zatvorená, tentokrát na päť
mesiacov.
Od začiatku roka 2012 je knižnica otvorená ako chránená dielňa,
na polovičný úväzok tu pracuje Mária Hábelová, ktorá v knižnici urobila hĺbkovú revíziu fondu a odstránila chyby a nedostatky spôsobené
v predchádzajúcom období. V súčasnosti má knižnica v prírastkovom
zozname zapísaných 4 000 zväzkov literatúry a vlastní dva počítače
s internetom pre svojich čitateľov. Starostom obce Vištuk je Ľubomír
Jelínek. Čo pre neho znamená knižnica? „V čase, keď som vyrastal, bolo
pre našu generáciu úplnou samozrejmosťou chodiť do knižnice. Dokonca na niektoré knihy bol poradovník a musel som čakať, kým príde rad
na mňa, aby som si ju mohol požičať. Vzťah ku knihám mi zostal dodnes. V súčasnej dobe vnímam knižnicu nielen ako miesto, kde sa dajú
knihy zapožičať, ale najmä ako miesto, kde sa dá v pokoji posedieť, kde
sa ľudia radi stretávajú a kde vznikajú nové nápady“1.
1 OČKO 2/2016 5
Zdroj: BENCIOVÁ, Katarína. 2013. Z Histórie obcí a knižníc Bratislavského samosprávneho kraja. Pezinok: Malokarpatská knižnica, 2013. 125 s. ISBN 978-80-968063-7-9

Mária Hábelová,
knihovníčka

knihomoĽ roka
Obecná knižnica Vištuk v spolupráci s Jednotou dôchodcov pozýva čitateľov na vyhlásenie najlepšieho čitateľa. Podujatie „Knihomoľ“ sa
uskutoční dňa 2. apríla 2017 o 14:30 hod. na terase kultúrneho domu.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v KOŠIKU
(bývalá materská škola).

Obe organizácie spolu úzko spolupracujú, čoho výsledkom bola aj
tradičná burza kníh, ktorá sa uskutočnila 26. marca v knižničných priestoroch.
Teší sa na vás knihovníčka Hábelová

Darujte nám do OZ ŠKOLÁČIK

z dane z príjmu za rok 2016.
Tlačivá nájdete na stránke našej školy, na FB stránke školy, ale aj
v tlačenej podobe na stolíku pred riaditeľnou.
ĎAKUJEME!!!
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rybnikárstvo vo vištuku
Ak by ste sa vrátili v čase, konkrétne do 16. storočia, boli by ste veľmi
prekvapení, pretože Vištuk, ako ho poznáme dnes, by ste hľadali len veľmi
ťažko. Jedine tak pod vodou...

pat – karpatský, halasz – rybár). Práve to mohlo súvisieť s významom
rybníkov, ktoré mohli mať vplyv aj na názov dediny. Táto teória je však
v rovine dohadov.

Ako som vám už v predchádzajúcich vydaniach písala, poloha Vištuka bola pre obyvateľov priaznivá. Nachádzal sa v údolí troch tokov,
ktoré nájdeme v chotári obce dodnes. V minulosti tieto toky poskytovali
vlahu aj bohatstvo rýb. Naši predkovia to vedeli, a tak ho vo viacerých
miestach prehradili, aby potok slúžil im a nie oni jemu. Dokonca v istom
období si historici mysleli, že názov Vištuk je odvodený od nemeckého
slova Fischteich1 (v preklade rybník), no táto domnienka bola nesprávna. Poďme ale pekne od začiatku!
Ak chceme spoznať rybnikárstvo Červenokamennského panstva,
nesmieme zabudnúť na dávne praveké obdobie jury, keď celá oblasť od
úpätia Malých Karpát, Trenčína, Prievidze až kdesi do Maďarska, Rakúska, Chorvátska a pravdepodobne i Bulharska bola zaliata morom.
Jeho hĺbka bola viac ako 200 metrov Sú to síce len domnienky, ale ako sa
hovorí, prírodu neoklameš. Práve preto aj v súčasnosti nájdeme v našom
okolí usadeniny štrkov a pieskov, ktoré tvorili dno mora. To však bolo
pred viac ako 3 miliónmi rokov. More postupne vyschlo, tvorili sa tu
pohoria a údolia s riekami a zmeny vyústili až do terajšej podoby.
V chotári Vištuka boli doteraz 4 rybníky. Vôbec prvé zmienky
o akomsi Malom rybníku sú z 12. a 13. storočia. Malý rybník, ktorý
vznikol prehradením Prostredného potoka (,,nad Stavnicou“), dokladuje aj stručný údaj v kronike, že obec kúpila pozemok pre faru pri vtedajšom rybníku a tiež to, že ,,na Vŕšku bývali slovenskí rybári“ 2 . Ďalší
rybník bol na konci dediny a vybudovali ho v 13. – 14. storočí. Zo 16.
storočia, teda v časoch, keď panstvo Červený Kameň vlastnili pezinskí
a svätojurskí grófi, rybníky ešte stále existovali a panstvu stačili. Keď sa
novými zemepánmi stali Fuggerovci, mali s panstvom iné plány a chceli
ho pretaviť do hospodársky výnosného a sebestačného, a tak vybudovali
medzi rokmi 1540 až 1542 tretí, dovtedy najväčší rybník, s rozlohou cca
80,6 ha. Podľa zozbieraných údajov sa hrádza tohto rybníka nachádzala ,,na Bujačkách“ a dokladom je aj stromoradie popri ceste Budmerice – Modra, ktoré viedlo popri hrádzi. Vištučania tak museli panstvu
odovzdávať okrem tradičných výnosov z roľníctva a vinohradníctva aj
príjmy z chovu a predaja rýb 3. Je zaujímavé sledovať, že v spomenutých
časoch bola väčšina obyvateľov dediny chorvátski prisťahovalci, ktorí sa
okrem svojho tradičného vinárstva priučili aj rybolovu. Rybníky existovali aj v roku 1598, keď panstvo prevzali do správy Pálfiovci. Z tohto
obdobia máme správu len o dvoch rybníkoch (tretí sa v urbári panstva
nespomína). Podľa údajov z toho istého roku bol horný rybník úplne
prázdny a nemal žiadne ryby. Dolný rybník postihla v roku 1598 nehoda, počas ktorej vysoká voda prevalila hrádzu, no ešte v tom roku ju stihli opraviť. Rybníky sa spomínajú aj v 1626, keď obec Vištuk dostávali do
zálohy viacerí dočasní zemepáni. Práve tak sa ocitla v rukách grófa Ferdinanda Kolloniča. Ten spolu s manželkou uvalil na Vištučanov vysoké
povinnosti, a tí sa na grófa sťažovali. V zmluve, ktorú gróf Pálfi uzavrel
s Kolloničom, bolo, že Ferdinand opraví dva vištucké rybníky, ktoré ešte
predchádzajúca grófka (pred Kolloničom bolo panstvo dočasne v správe
Anny Sennyeyovej) spustošila. Zároveň ich mal doplniť rybami. Kollonič túto podmienku splnil a opravil aj dolný rybník, a tak v ňom mohli
chovať aj 60 žochov (vriec) rýb.
Z tohto obdobia sa o vištuckých rybníkoch napísalo len veľmi málo.
Pravdepodobne fungovali ešte oba (horný a dolný), pretože Vištučania stále odovzdávali panstvu ulovené i predané ryby. Zaujímavý je
rok 1910, keď sa zmenil názov Vištuka na Karpathalas. Ak by sme si
tento názov chceli ,,veľmi voľne“ preložiť, znel by Karpatský rybár (kar-
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Dolný rybník slúžil v neskoršom období len ako závlahový. Väčšinou do neho stekalo blato a vlaha z polí pri roľníckom družstve.
O tom, že jeho pôvod siaha do dávnych časov, dokazuje aj hrádza, ktorá existovala ešte po druhej svetovej vojne. Jeho význam upadol v čase,
keď sa postavila nová vodná nádrž, ktorá úplne prevzala funkciu starého
rybníka a ten postupne vyschol. Na mape 2. vojenského mapovania však
môžeme vidieť jeho dve hrádze aj so stromoradím.
Nemôžem tiež opomenúť zaujímavosť spätú s vodnými nádržami –
Sýkorovu turbínu. Málokto vie, že v čase pred elektrifikáciou sa strojník Ambróz Sýkora snažil nájsť alternatívny spôsob výroby pohonnej
energie. Skúšal veternú, no najviac sa mu osvedčila vodná. V rokoch
1933 – 1934 vybudoval turbínu, ktorá poháňala šrotovníky. Dodnes je
tiež pod Sýkorovou záhradou (dnes pod záhradou starostu obce) priehrada, kde vybudoval malú vodnú elektráreň a predtým, ako postavili
dnešnú nádrž, sa deti chodievali kúpať ,,pod turbínu“.
Súčasnú vodnú nádrž s maximálnou rozlohou 29 ha uviedli do prevádzky v roku 1968 a okrem chovu mala slúžiť aj na rekreačnú a športovú činnosť. Viacerí Vištučania spomínajú, ako bola kedysi v lete plná
domácich i cezpoľných, ktorí sa v nej kúpali, člnkovali a opaľovali sa na
brehu. Dnes už viac-menej zíva prázdnotou...
História vištuckých rybníkov je skutočne bohatá, ak by som ju chcela opísať dopodrobna, určite by to neboli len 2 strany. Aj to je dôkazom,
aká významná obec panstva bol naša rodná dedinka. A na záver si neodpustím jednu ,,perličku“. O najväčšom fuggerovskom rybníku by ste
vedeli rozprávať aj vy sami. Veď ste neraz ako malí chodili na brigádu
zbierať na polia pri Bujačkách veľké kamene, pretože ich bolo toľko, že sa
pôda nedala obrábať. Práve tie tam v 16. storočí naplavila voda stekajúca
do fuggerovského rybníka. Len ste o jeho existencii vtedy pravdepodobne ešte netušili...
Katarína Hrdlovičová
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Veci vištucké
Čo?
Knihomoľ
Vinohradnícky
jarmok
Burza priesad
Vištuk vo svete - svet
vo Vištuku (Prezentácia o Španielsku)

Kalendár podujatí marec – máj 2017
Kedy?
Kde?
Terasa Domu kultúry
02.04.
alebo KOŠIK (bývalá
MŠ)
08.04.

Dom kultúry

08.04.

Terasa KD
Komunitné centrum
KOŠÍK
(bývalá MŠ)

22.04.
o 19:30h

Stavanie mája

30.04.
o 16:00h

Námestie obce

Deň matiek

14.05.

Dom kultúry

21.05.

Sála Domu kultúry

28.05.

Sála Domu kultúry

Stretnutie s vážnou
hudbou
Modranské kráľovské
divadlo

Kto?
Obecná knižnica
a Jednota dôchodcov
Spolok vinohradníkov
a vinárov vo Vištuku
Jednota dôchodcov
Komisia kultúry pri
OZ Vištuk
OÚ, DH Vištučanka,
Spolok vinohradníkov
a vinárov vo Vištuku,
PZ Lovec Vištuk
OÚ a Komisia kultúry
pri OZ Vištuk
OÚ a Jednota
dôchodcov
OÚ – komisia kultúry

Kalendár Športovo-streleckého klubu VIŠTUK na rok 2017
8.4. 2017
1. Slovenská liga historikov
9.4. 2017
1. Slovenská liga
22. – 23.04. 2017
Kontrolný pretek SBS
15. – 16.04. 2017
Majstrovstvá Bratislavského kraja
19. – 20.08. 2017
1. Slovenská liga
02.09. 2017
Prasačák
03.09. 2017
MSR TPŠ + športové popoludnie pre občanov
04. – 05.11.2017
1.Slovenská liga vzduchovka
09.12. 2017
Vianočná cena vzduchovka

Prípravka
01.04. sobota
09.04. nedeľa
23.04. nedeľa
29.04. sobota
07.05. nedeľa
18.05. štvrtok
21.05. nedeľa
25.05. štvrtok
28.05. nedeľa
01.06. štvrtok
04.06. nedeľa
11.06. Hody
18.06. Hody

Kalendár TJ Slovan Vištuk na rok 2017
11:00h
10:00h
10:00h
10:30h
10:00h
18:00h
10:00h
18:00h
10:00h
18:00h
10:00h
15:00h
10:30h

Viničné – Vištuk
Vištuk – Budmerice
Vištuk – Svätý Jur
Báhoň – Vištuk
Vištuk – Častá
Vištuk – Slovenský Grob
Vištuk – Šenkvice
Vinosady – Vištuk
PŠC – Vištuk
Vištuk – Modra
Vištuk – Jablonec
Grinava – Vištuk
Limbach – Vištuk

16:30h
16:30h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
11:00h
17:30h

Vištuk – Modra
Vištuk – Dubová
Gajary – Vištuk
Vištuk – Cajla
Grinava – Vištuk
Zohor – Vištuk
Vištuk – Plavecký Štvrtok
Jablonec – Vištuk
Vištuk – Plavecký Štvrtok
Záhorská Ves – Vištuk
Vištuk – Budmerice

Seniori
02.04. nedeľa
08.04. sobota
16.04. nedeľa
23.04. nedeľa
29.04. sobota
07.05. nedeľa
14.05. nedeľa
20.05. sobota
28.05. nedeľa
03.06. sobota
11.06. Hody
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