Milí čitatelia,
sme na konci roka 2017 a na začiatku roka 2018. Uplynulých dvanásť mesiacov sa vo Vištuku nieslo v duchu prác na údržbe obce, ale aj pestrej
a bohatej kultúrnej ponuky. Na mnohých verejných diskusiách i podujatiach sme sa spoločne stretávali a získavali od Vás podnety. Z redakcie Vám
za ne ďakujeme! Budeme radi, ak nám do termínov uzávierok pošlete svoje príspevky do jednotlivých čísiel na adresu redakcia@vistuk.sk alebo nám
ich necháte v schránke novín v obecnej knižnici. Pretože spolu vytvárame zaujímavý obsah.
Obdobie prelomu rokov býva často náročné v profesijnom aj v osobnom živote. Z redakcie Vám prajeme, aby ste našli pokoj a pohodu nielen
v čase Vianočných sviatkov, ale aj v každom dni v roku. Prajeme Vám, aby ste sa na svojich cestách pohybovali bezpečne a stretávali dobrých a milých ľudí. Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov, splnených prianí a predsavzatí, ale aj aby sa Vám vrátilo všetko dobré, čo ste Vy urobili
pre druhých i svoje okolie!
ZP

oznam o bezpeČnosti
Oznamujeme verejnosti, že pre havarijný stav operáku (oporného múru) pri kostole Najsvätejšej trojice bude do odvolania malá bránka pri
vstupe na cintorín uzatvorená. Odporúčame občanom, aby sa nepohybovali v blízkosti poškodeného oporného múru.
Ľubomír Jelínek,
starosta obce

premietanie dokumentárneho filmu stopy v snehu
Slovenský dokumentárny film Stopy v snehu je snímkou zameranou na fenomén pašovania literatúry do Československa. Dotýka sa aj s ním spojeného tlačenia kníh, samizdatov a ich distribúcie. Dobová klíma je priblížená
príbehom troch priateľov, ktorí boli za pašovanie literatúry zatknutí a následne odsúdení. Film sa snaží zachytiť
motivácie ľudí k pašovaniu literatúry v čase obmedzovania prístupu k informáciám pod hrozbou straty osobnej
slobody. Snímka bude premietnutá 24. februára 2018 o 19:30 h v Komunitnom centre KOŠIK.
ZP

Zachovanie starých odrôd ovocných stromov z okolia vištuka
V októbri nás navštívili študenti a učitelia z LEAF Academy a strávili u nás krásne slnečné poobedie. Študenti aj učitelia takto po prvý krát uvideli
miesto, kde bude za niekoľko rokov stáť ich nový domov. Plánujú ďalšie spoločné aktivity s občanmi Vištuka.
Zástupcovia LEAF Academy spoločne so starostom obce a expertmi v oblasti budú v mesiaci január odoberať štepy zo starých ovocných stromov oblasti veľkej Šivavy a Greftov a pokúsia sa o ich zachovanie a výsadbu v budúcnosti. V prípade ak máte aj vy záujem zapojiť sa do iniciatívy,
poznáte alebo samy na záhrade máte vzácne stromy, alebo sa chcete podeliť o skúsenosti s pestovaním a vrúbľovaním týchto odrôd napíšte na starosta@vistuk.sk do konca kalendárneho roka.
LEAF Academy

vištuk na instagrame
Aktuálne dianie v obci môžete sledovať na oficiálnej webovej stránke obce www.vistuk.sk, na facebookovom účte Vištuk i vo facebookovej skupine vytvorenej na priame zdieľanie informácií medzi občanmi navzájom VIŠTUK ŽIJE! . Od októbra je Vištuk na novej sociálnej sieti, Instagram,
čo je aplikácia zmeraná prevažne na zdieľanie fotografií. Účet nájdete pod menom nasvistuk. Účty na sociálnych sieťach (facebook a instagram) sú
neoficiálnymi stránkami obce. Vznikli z dôvodu absencie týchto dôležitých komunikačných kanálov. Prostredníctvom nich môžeme spolu zdieľať
dôležité informácie, ale aj miesta a aktivity v našej obci a okolí, na ktoré môžeme byť právom hrdí.
ZP
nasvistuk

Vištuk

Veci vištucké

Obec Vištuk

PÝTAME SA STAROSTU
S posledným mesiacom v roku za Vás poslednýkrát v tomto roku položíme otázky vedeniu obce. Od teraz až do uzávierky nového
čísla (11. február 2018) nám môžete posielať
svoje otázky na adresu redakcia@vistuk.
sk, do správy na facebookový účet Vištuk,
alebo nám ich nechajte v schránke novín
v obecnej knižnici.
Obec príjima nové Všeobecne záväzné nariadenie obce. Z akého dôvodu?
Od nového roku vstúpi do platnosti VZN, kde bude stanovený postup obce pri vymáhaní miestnych daní a poplatkov. Daňovník , ktorý
nezaplatí miestne dane a poplatky v stanovenej lehote dostane písomné výzvy na zaplatenie. Za zaslanie týchto výziev si bude obec účtovať
administratívny poplatok, ktorý sa bude pripočítavať k dlžnej sume.
V prípade ak dlžník nebude reagovať na písomné výzvy, a ani na pokus
o zmier, pristúpi obec k vymáhaniu dlžnej sumy daľšími možnými zákonnými cestami napr.exekučnými príkazmi. Výška sadzieb miestnych
daní a poplatku za odpady sa ani tento rok nemení.

Budú sa stavať byty na Polánke?
Zatiaľ bol predstavený investorom iba zámer na výstavu bytov na
Polánke. Aby prišlo k jeho realizácií je potrebné splniť množstvo administratívnych krokov. Prvý a najdôležitejší je zmena územného plánu
obce. Až po splnení tejto najzákladnejšej podmienky bude možné hovoriť o pláne výstavby bytov na Polánke.
Do redakcie prišiel podnet, že niekto umiestnením roxorových
tyčí do areálu motokrosu znemožňuje jeho prevádzku. Po areáli sa
majú voziť aj deti. Zaujíma nás aké kroky obec v otázke bezpečnosti
dráhy od doručenia podnetu podnikala.
Po oznámení podozrenia z Vašej redakcie, som prešiel motocrosovú
trať, ale žiadne roxorové tyče som tam nenašiel. Predseda motokros clubu mi však potvrdil, že ich tam členovia klubu našli, preto som uvedenú
skutočnosť oznámil na polícií. Polícia v súčasnosti koná šetrenie za účelom zistenia páchateľa uvedeného skutku. Aj keď tam zatiaľ ani polícia
roxorové tyče nenašla, odporúčame občanom, aby sa v záujme ochrany
svojho zdravia nepohybovali v priestoroch bývalej motokrosovej trati.
Pri vstupnej bráne bude osadená tabuľa s nápisom “vstup na vlastné nebezpečenstvo“.

Krátka správa zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vištuk

Prečítali sme za Vás zápisnice zo zasadania Obecného zastupiteľstva
obce Vištuk zo dňa 25. septembra 2017 a 11. decembra 2017. Vybrali sme
z nich zopár bodov. Zastupiteľstva 20. novembra 2017 sme sa zúčastnili
osobne. Výber z neho si môžete prečítať nižšie. Zápisnice a uznesenia nájdete na webovej stránke obce (www.vistuk.sk), v kategórií Samospráva
pod heslom Zápisnice a Uznesenia.

Zastupiteľstvo schválilo návrh úpravy rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.
K návrhu bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra aj finančnej
komisie, ktorí odporúčali predložený návrh úpravy rozpočtu schváliť.
Za účelom usporiadania vlastníctva k nehnuteľnostiam o výmere
68 m² a o výmere 21 m², ktoré žiadatelia dlhodobo užívali, poslanci
schválili navrhované majetkoprávne usporiadanie pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľov o odpredaj. Zastupiteľstvo rovnako schválilo darovaciu zmluvu, ktorou obec nadobudla nový pozemok o výmere
173 m².
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Vierka Mladenová informovala
o súčasnom stave v ZŠ s MŠ. Informácie sa týkali počtu žiakov, ktorých
je v tomto školskom roku 115, čo je nárast o 10 žiakov oproti minulému
školskému roku, o dokončení projektu učebne pracovného vyučovania, o dokončení miestnosti pre strelecký krúžok, o získaní dotácie na
učebné pomôcky a školenie pedagógov I. stupňa z Nadácie Volkswagen
i o potrebe vybudovania laboratórnej učebne na výučbu chémie.
Starosta obce informoval o tvorbe projektovej dokumentácie na
chodníky. Konkrétne o pokračovaní chodníka od p. Kulifaja (od súpisného čísla 35) po p. Radakoviča (súp. č. 18) a tiež od sv. Jána po most na
Polánku. V súčasnosti je urobené polohopisné a výškopisné zameranie.
Zastupiteľstvo zo dňa 20. novembra 2017 prinieslo správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2016, ktorá nenašla pochybenia.
V bode žiadostí bol Fitcentru OZ schválený prenájom do 31. decembra 2018. V otázke požadovanej pomoci pri oprave obecného majetku zastupiteľstvo odporučilo včleniť z rozpočtu 1 000 eur na opravu
verejných budov. Prerokovaná bola aj žiadosť na vyriešenie havarijného
stavu kúrenia v kabínach na ihrisku. V súčasnosti využívané gamatky
sú staré, majú vysokú spotrebu a sú málo výhrevné. Existuje tu aj riziko poškodenia zdravia a majetku pri ich ďalšom používaní. V zimných
mesiacoch nestačili na vykúrenie šatní a spŕch. Tuhá zima spôsobovala
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popraskanie trubiek v stenách, čo znehodnocovalo budovu a vyžadovalo
opätovné stavebné zásahy. Riešením by bolo osadenie nových radiátorov
v miestnostiach aj v sprchách a zapojenie bojlera, ktorý by ohrieval vodu
v radiátoroch aj v sprchách. Vďaka tomu by prišlo k šetreniu prevádzkových nákladov. Zastupiteľstvo schválilo jednorázovú dotáciu vo výške
6 305 eur. Futbalisti sa budú uchádzať aj o grant, ktorý ale môže byť udelený len pri vysporiadaných majetkoprávnych vzťahoch. Poslanci sa dohodli, že futbalisti a starosta zistia, aké sú podmienky získania dotácie.
V žiadosti o odkúpenie obecného pozemku zastupiteľstvo rozhodlo
o preverení skutkového stavu. Rovnaké rozhodnutie padlo aj v žiadosti
o vyčistenie potoka. V žiadosti o vyasfaltovanie cestnej komunikácie zastupiteľstvo odporučilo starostovi navrhnúť žiadateľom odkúpenie obecných pozemkov, ktoré túto komunikáciu tvoria. Na Polánke obyvatelia
svojpomocne na vlastné náklady spevnili cestu. Žiadali o preplatenie
časti nákladov. Zastupiteľstvo poverilo starostu rokovať o majetkoprávnomvysporiadaní pozemkov so žiadateľmi.
Diskusia otvorila nové témy. Chodník pred pohostinstvom Pod
orechom má byť dobudovaný v súlade s dátumom uvedeným v zmluve.
Ak sa tak nestane, bude môcť obec zakročiť. Na podnet viacerých občanov, ktorí sa obrátili na poslancov obec hľadá novú spoločnosť na opravu
obecného rozhlasu. Opravou by rozhlas mohol opäť vysielať aj v podvečerných hodinách. Rozvinula sa aj diskusia o verejnom osvetlení. Všetky
zmluvy, zápisnice a uznesenia k tejto téme nájdete na webovej stránke
obce. Z redakcie by sme Vás chceli vyzvať, aby ste nahlásili poslancom
alebo na obecný úrad miesta, kde treba verejné osvetlenie ešte doplniť.
Dňa 11.12.2017 opäť zasadlo obecné zastupiteľstvo, z ktorého prehľad
prinášame. Poslanci OZ schválili rozpočet obce a ZŠ s MŠ na rok 2018 s
výhľadom na roky 2019 a 2020. V rámci rozpočtu sa schvaľovali žiadosti
spoločenských organizácií a občianskych združení o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce. Dotácia bola schválená všetkým subjektom, ktoré
o dotáciu požiadali.
Využívanie hnojiska vo vlastníctve PD Vištuk prenajatého obci sa
v tomto roku osvedčilo ako zberné miesto biologického odpadu. Poslanci tak opäť schválili predĺženie nájmu do konca roka 2018.
Do podateľne bola dňa 01. 12. 2017 doručená žiadosť o prenájom
nebytových priestorov firmou Deagroplus, s. r. o., Vištuk. Firma má záujem o prenájom kuchyne v kultúrnom dome predbežne na tri roky,
za účelom vývarovne pre pracujúcich na stavbe novej kampusovej školy

Veci vištucké

Zo života obce
LEAF Academy. Chceli by kuchyňu zrekonštruovať, pripraviť podmienky na schválenie jej prevádzky RÚVZ na vlastné náklady. Zariadenie
zakúpené investorom si chce investor po skončení podnikania vziať.
V rámci doby prenájmu je ochotný zapožičiavať ho pre potreby obces
tým, že on ho bude využívať hlavne v doobedných hodinách cez pracovné dni a v poobedných hodinách a cez víkend ho môžu využívať obyvatelia obce. O zmluve sa bude ešte rokovať.
Na zastupiteľstve vystúpila pani Mirka Koleková, ktorá predniesla
zámer viacerých obcí mikroregiónu Červený Kameň, prepojiť tieto obce
formou bežeckého parku. Z poslancov sa do projektové tímu prihlásili
p. Oravec a sl. Ochabová. Pripravovaný projekt má podporu poslancov.
Pani Melicherčíková z LEAF Academyinformovala, že projekt výstavby kampusovej školy LEAF Academy je v štádiu čakania na schválenie EIA. V projekte revitalizácie Greftov začnú v januári s čistením
územia. Zároveň informovala, že pri realizácii výkopových prác bude
nutný výrub cca 100 stromov. Nakoľko ide o zosuvné územie, plánujú
ihneď dosádzať nové stromy. Výruby by mali byť realizované do konca
marca 2018. Drevo bude použité pri budovaní oddychových zón Greftov, prípadne použité v projekte bežeckého parku.
Na záver zasadnutia starosta informoval, že bola uzatvorená dohoda
medzi obcou a ÚPSVaR Pezinok o vykonávaní činnosti formou menších obecných služieb a o poskytnutí príspevku na túto činnosť pre jed-

ného zamestnanca. Obec podala aj ďalšiu žiadosť, aby mohla na dobu
9 mesiacov prijať ďalšieho zamestnanca. Informoval tiež, že obec bude
žiadať o dotáciu na nové elektrické rozvody v budove školy, ktoré boli
porušené pri požiari. Obec bude žiadať dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na realizáciu projektu rekonštrukcie šatní a spŕch v suteréne budovy školy. Slúžili by pre potreby multifunkčného ihriska aj
pre žiakov školy.
Od nového roka bude zmena v systéme zberu papiera. Papier sa
bude zbierať oddelene v kontajneroch, ktoré budú v obci rozmiestené v prvom štvrťroku roku 2018. Bližšie informácie si nájdete v letáku
o vývoze komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2018.
Starosta poďakoval manželom Stojkovičovým za promptné riešenie
havarijnej situácie v budove školy, keď začala horieť elektrická rozvodňa. Starosta poďakoval miestnym včelárom Antonovi Petrášovi a Romanovi Nemčovičovi za iniciatívu pri budovaní včelárskeho náučného
chodníka, za vysadenie líp pri tomto náučnom chodníku a za vybavenie
a osadenie nástenky pri Dome kultúry, ktorá bude slúžiť na propagáciu včelárstva, všetky práce a materiál boli dodané sponzorsky. Starosta poďakoval pánovi Rudolfovi Ochabovi za výsadbu jedlých gaštanov
v areáli materskej školy, sadenice dodal sponzorsky.
ZP

vykurovacia sezóna zaČala
Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov, ktorý vzniká
vo vykurovacom období hlavne od komínov resp. od palivových spotrebičov Vám Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku chce touto cestou pripomenúť zásady protipožiarnej bezpečnosti,
ktoré je potrebné dodržiavať vo vykurovacom období. Užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov
v lehotách daných predpisom. Komínové teleso, na ktoré je pripojený
palivový spotrebič do 50 kW :
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé
alebo na kvapalné palivo
b)raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb, kachle,
sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred spotrebičmi bola nehorľavá. V prípade ak
máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod spotrebič podložku
z nehorľavého materiálu a to tak, aby presahovala z každej strany 40 cm
a pred spotrebičom musí presahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na
dymovody, aby sme v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré

nie je možné ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.
Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie a kontrola komínov sa
už nedáva za povinnosť vykonávať osobám s odbornou spôsobilosťou,
vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ale aj napriek tomu
doporučujeme, aby kontrolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho obdobia vykonala osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár, hlavne pri komínoch od spotrebičov na tuhé palivo. Samostatnou
kapitolou je vypaľovanie komínov, pod ktorým sa rozumie odstraňovanie pevných usadenín spalín, najmä dechtov z prieduchov komína ich
kontrolovaným spaľovaním. Môžu sa vypaľovať iba vo výnimočných
prípadoch , ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom.
Komíny môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov,
s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.
Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvedené požiadavky, lebo
len ich dôsledným dodržiavaním predídete možnému vzniku požiarov
vo Vašich domovoch. Želáme Vám, aby celá Vaša rodina prežila zimné
obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
kpt. Alžbeta Jarošová,
OR HaZZ v Pezinku

multifunkČné ihrisko
Roky sme snívali, aby aj naša škola a obec Vištuk mala dôstojné multifunkčné ihrisko, ktoré by slúžilo našim žiakom ale aj širokej verejnosti,
ktorá má chuť zašportovať si. Tento rok sa sen stal skutočnosťou. V areáli Základnej školy s materskou školou nám v pomerne krátkom čase
vyrástlo multifunkčné ihrisko o rozmeroch 40 x 20 metrov s umelou
trávou tretej generácie. Niektorí ľudia sa pýtajú, prečo sa na ňom nedá
hrať aj tenis alebo florbal. Po rozhovoroch so zhotoviteľom a riaditeľkou
ZŠ Mgr. Vierkou Mladenovou, sme sa na úkor niektorých športov priklonili k väčšej bezpečnosti detí a väčšej kvalite trávnika. Na ihriskách
s nižším vlasom trávy sú totiž oveľa viac namáhané kolená, členky a tým
aj väčšia možnosť zranenia. Také ihrisko má oveľa tvrdší podklad ako
má to naše ihrisko.
Na našom ihrisku je momentálne možné hrať futbal, nohejbal, volejbal a basketbal. Súčasťou ihriska je aj osvetlenie a preto je možné ho
využívať aj vo večerných hodinách. V doobedňajších hodinách je ihrisko využívané žiakmi našej Základnej školy. V poobedňajších hodinách

môže ihrisko využívať aj naša široká verejnosť. Vo večerných hodinách
pri osvetlení môže ihrisko využívať väčšia skupina ľudí po dohode
s Obecným úradom a momentálne najneskôr do 20:00 h.
V prípade priaznivej zimy je možné ihrisko zaľadniť, pretože mantinely sú prispôsobené aj na náraz puku. V budúcnosti chceme v priestoroch ihriska osadiť lavičky a v priestoroch školy zrekonštruovať šatňu so
sprchami a sociálnym zariadením.
Na ihrisku je možné hrať v teniskách aj v kopačkách, ktoré je však
potrebné mať čisté. V areáli ihriska je prísne zakázané fajčenie a požívanie akýchkoľvek alkoholických nápojov. Vstup na ihrisko je na vlastnú
zodpovednosť a celý areál ihriska je snímaný kamerovým systémom.
Nakoniec veľká vďaka za realizáciu projektu patrí firme SPORTÉR
s.r.o. Galanta. Dúfame, že nám bude ihrisko slúžiť čo najdlhšie a že sa
všetci budeme oňho starať, aby sa neznižovala jeho životnosť.
Oravec Róbert
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ZŠ s MŠ vo Vištuku

september je dávno za nami
September je už dávno za nami a v našej škole sa udialo veľa nových vecí. Okrem vyriešenej havárie vodovodného potrubia sme spustili
do prevádzky novú športovo - streleckú miestnoť, ktorá bola vytvorená
v bývalom sklade CO a žiaci v nej už absolvovali niekoľko tréningov a aj
zopár súťaží. Taktiež sme spustili do prevádzky žiacke dielne, kde naši
žiaci pod vedením svojich učiteľov v rámci techniky aj všeličo vyrobili.
Najväčším aj najlákavejším bolo (nielen pre žiakov) dokončenie
multifunkčného ihriska za školou, ktoré je v tomto čase v skúšobnej
prevádzke. Žiaci sa tešia na hodiny telesnej výchovy, kde sa môžu dosýta vybehať a zahrať si rôzne druhy športov (futbal, volejbal, hádzanú,
vybíjanú, basketbal,...). Ďakujeme starostovi a obecnému zastupiteľstvu
za ich podporu v budovaní tohto športoviska ale aj iných vecí. Ešte nás
čaká dobudovanie pieskového doskočiska a úprava terénu za školou.
Okrem týchto novovybudovaných miest a miestností sa už žiaci od
septembra zúčastnili aj rôznych akcií. Napr. druhostupniari sa všeličo
dozvedeli na exkurzii o Keltoch na Bratislavskom hrade. Keďže sú naši
žiaci aj veľmi súťaživí, opäť sme sa zúčastnili televíznej súťaže Daj si čas.
Svoje sily si zmerali s inou školou žiaci siedmeho ročníka. Ako to všetko
dopadlo bude odvysielané v dopoľudňajších hodinách RTVS dňa 7. decembra 2017. O panovníčke Márii Terézii sa zase dozvedeli na exkurzii
v susednom Rakúsku, v Schlosshofe. O prírode načerpali všeličo užitočné na Ekotopfilme v Pezinku. V rámci Červených makov a pamiatke

padlých vojakov sa niektorí naši žiaci zúčastnili aj tejto spomienky pri
kostole dňa 11.11. o 11:00 hodine. Dňa 14. novembra sme celá škola aj s
„veľkáčmi“ zo škôlky absolvovali veľmi poučný a výchovný koncert pod
názvom ECO H2O TOUR. Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli veľa dôležitých informácií o vode, mali možnosť sa po skončení koncertu odfotiť
a získať podpisovú kartu od aktérov programu, ktorými boli Thomas
Puskailer a Martin Madej. Za finančný príspevok na toto vystúpenie
ďakujeme Rade rodičov a OZ Školáčik pri ZŠ s MŠ vo Vištuku, ktorým
sme celú akciu zafinancovali.
Ešte nás do konca kalendárneho roka čakajú aj Testovanie
5 – 2017, našim piatakom budeme držať palce, Majstrovstvá okresu
v streľbe, ktoré bude prebiehať u nás v škole, 2. školská vianočná tržnica
ale aj Mikuláš. (Aj keď možno keď čítate tieto riadky niektoré akcie už
boli.)
Na záver by som chcela ešte raz veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí našu školu podporujú a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
		
Mgr. Viera Mladenová,
riaditeľka ZŠ s MŠ

Čo sme zažilii v škôlke od zaČiatku školského roka

Od septembra ubehol už nejeden deň, zrazu sa k nám nenápadne priblížila jeseň, potom nadvládu prevzala pani zima. Čo za ten čas robili
škôlkari? Veru nezaháľali. Noví škôlkari si postupne všetci pekne zvykli na
nové prostredie, kamarátov, na odlúčenie od mamy... Ešte sa občas slzička
skotúľa po líčku, je to však už výnimočne.

Na jeseň sme z prírodnín vytvárali listových panáčikov, spiace myšky, lienky na zelenom liste, postavičky z ovocia a zeleniny, maľovali sme
farebné jesenné listy – našu prácu sme vystavili v kultúrnom dome počas výstavy a ochutnávky jedál „Sladké od výmyslu sveta“, ktorú zorganizovala Jednota dôchodcov. V šatni materskej školy sme za pomoci
rodičov pripravili výstavu ovocia a zeleniny. Spoznali sme aj menej známe druhy, naučili sme sa ich pomenovať, určovali sme prvú a poslednú
hlásku v slove a vytlieskavali sme slabiky. V októbri sme mali Tekvičkovú slávnosť – spolu s rodičmi sme
vyrezávali a ozdobovali tekvice, ktoré
sme za súmraku zasvietili pred školou. Aby sme boli nielen múdri, ale
aj športovo zdatní, zorganizovali sme
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pre prihlásené deti plavecký výcvik spolu s OZ Kamoši v Modre. Však
nám to s tými medailami svedčí?
Na predškolákov sa prišla pozrieť pani psychologička Mgr. Veronika
Pitoňáková z CPPPaP Pezinok, zrealizovala orientačné vyšetrenie školskej zrelosti. Divadlo Slniečko nám odohralo predstavenie Malí huncúti
o deťoch v škôlke, čo sa dá za jeden deň v škôlke zažiť.
Okrem toho sme sa zúčastnili koncertu H2O Tour, divadlo Dúha
nás navštívilo s predstavením Mišo a jeho svet, zatancovali sme si
so Simsalalou, Mikuláš rozdal dobrým deťom darčeky...a neprišiel sám
Ďakujeme rodičom za spoluprácu, takisto všetkým, ktorí nás
v uplynulom roku 2017 podporovali akýmkoľvek spôsobom a dúfame,
že darujete aj v nasledujúcom roku vaše cenné 2% z daní pre občianske
združenie Vištuckí škôlkari.
Milí Vištučania, prajeme vám, aby ste zvládli predvianočný zhon
s ľahkosťou a v pohode, samotné vianočné sviatky v radosti a pokoji
a do nového roku všetko naj, naj, naj...
Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre MŠ

Veci vištucké

Zo života obce

najkrajší prázdninový deŇ
Prišiel ten deň,
na ktorý sme sa
všetci veľmi tešili.
Ráno o pol piatej
som sa zobudila.
V momente som sa
začala obliekať do
krásneho kroja, ktorý som mala pripravený už večer. Keď
sme už boli pripravení, išli sme k Spevákom, kde sme sa mali všetci stretnúť. Tam na nás čakal malý mikrobus. Všetci sme nastúpili a cestovali do
Hrušova na Hontiansku parádu. V autobuse bola veľká zábava a všetci
sme spievali pesničky. Po troch hodinách sme konečne dorazili do cieľa.
Hneď ako sme zaparkovali, rozdelili sme sa a išli sme preskúmať okolie.
Vynikajúce buchty, lokše, klobásy a všetky tieto pochutinky. O chvíľku
sme mali vystúpenie, ktoré sa uskutočnilo na lesnej scéne. Bolo to tam
nádherne, v samotnom lone prírody. Vystúpili sme na drevené javisko
a tešili sme sa z dobrej nálady, ktorá vládla v celom areáli. Vystupovalo
sa tam veľmi dobre. Hneď, keď sme dotancovali a dospievali, boli sme
šťastné z nášho výkonu. Ale bolo neskutočne veľké teplo. Neskôr sme išli

dole do dediny, kde sme sa pozerali na rôzne remeslá, ktoré nám predvádzali remeselníci. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Po tom vystúpení sme veľmi vyhladli. Tak sme sa išli naobedovať a dali sme si výborný
poľovnícky guláš. Všade boli stánky, kde sa dali zakúpiť rôzne veci. Asi
po dvoch hodinách sme išli opäť vystupovať na väčšie pódium v centre
obce Hrušov. Všetci sme sa troška báli, všade veľa ľudí, ale po vystúpení
stres opadol. Vystúpenie sa nám podarilo. Boli sme z toho veľmi nadšené, a tak sme si za zásluhu kúpili kofolu. Neskôr, keď sme sa dopozerali
na skvelé vystúpenia iných súborov, sme sa rozhodli že sa ideme prezliecť z krojov do našich modrotlačových sukní. Boli sme veľmi unavené,
ale tešili sme sa. Išli sme sa pozrieť na hlavné pódium. Boli tam veľmi
dobrí speváci a tanečníci a skvelá atmosféra. Už sa ochladilo, tak sme si
išli do auta pre spacáky a deky. A vrátili sme sa do hlavného amfiteátra,
kde sme sa zababušili do spacákov a pozerali na krásne vystúpenia. Ale
s príchodom noci sa počasie pokazilo. Začalo hrmieť a prišla búrka.
Napriek nočnej búrke nás cestou domov tešil dobrý pocit, aký perfektný
deň sme zažili.
Alexandra Šikulová, Alexandra Speváková, Michaela Pavleová,
Fsk Speváčik Vištuk

vecné vyhodnotenie vištukfest 2017
7. Medzinárodný festival dychových hudieb VIŠTUKFEST 2017 spojený so seminárom na tému Spracovanie ľudových piesní z obidvoch strán
Malých Karpát pre dychové hudby sa uskutočnil v plánovanom termíne
8. júla 2017. Samotnému festivalu predchádzal seminár na tému Spracovanie ľudových piesní z obidvoch strán Malých Karpát pre dychové hudby.
Seminár viedol hudobný skladateľ, čestný predseda Združenia dychových hudieb Slovenska, Mgr. Adam Hudec. Hovoril o spoločných
črtách i rozdieloch v tradícii ľudových piesní zo strany Záhoria i z druhej strany Malých Karpát v okolí Pezinka a Modry. Do diskusie sa zapojili Mgr. Vladimír Dianiška, predseda ZDHS a dirigent FOR Bratislava,
svoje poznatky prezentovali aj skladatelia Mgr. Art Jozef Baláž a Peter
Burica. Kapelníkov z okolia (Šenkvice, Svätý Jur) i spevákov z DH Vištučanka zaujímalo, ako práve rozdiely citlivo preniesť do interpretácie,
či na dodržiavanie správneho frázovania pri zachovaní odlišnosti.
V koncertnom programe festivalu sa predstavili štyri súbory. Hudobný festival zahájil svojim koncertným vystúpením na námestí Mládežnícky dychový orchester MAGURANKA JUNIOR z Kanianky od
1545. Následne sa orchester presunul pred Dom kultúry, kde vítal všetkých účastníkov medzinárodného festivalu. Hudobnému žánru dychová
hudba nie sú naklonené médiá. Napriek tomu sa vďaka zanietenej práci
nadšencov, ako dirigent a riaditeľ ZUŠ Jozef Baláž a podujatiam, ako
tento festival, potvrdilo, že sa nemusíme obávať o dorast pre dychové
hudby. V zaplnenom kultúrnom dome to potvrdila najmladšia kapela
dychovej hudby, čo do vzniku, KAMARÁDI z Česko - Slovenských hraníc. Založili ju mladí muzikanti z Hornej Súče v júni 2016. Na pódiu
však zneli akoby spolu hrali dlhé roky. Publikum zaujali premysleným
repertoárom. Okrem ľudových piesní z Trenčianskeho regiónu prevládali autorské skladby členov súboru. V prestávke, než sa pripravila
ďalšia kapela, Združenie dychových hudieb Slovenska oceňovalo jubilujúce kapely – Ivanská dychovka a DH Šarfianka. Prvá z menovaných
oslavovala tohto roku 115 rokov a druhá 95 rokov od založenia. Okrem
kapiel boli ocenení pán Jozef Kebis, Ladislav Plevčík, Ján Hanúsek a ďalší. Ďalšou kapelou v programe bola Maguranka z Kanianky, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie kapely nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
Bravúrne výkony muzikantov, profesionalita a hlavne repertoár z pera

Jozefa Baláža, ktorý jedenásť krát získal Cenu SOZA v kategórii dychová
hudba, neostalo u publika bez odozvy. Program gradoval vystúpením
záhoráckej dychovky Skaličané, ktorú poznajú fanúšikovia dokonca aj
z účinkovania v Českej televízii. Krásne ladiace spevy sólistov spevákov,
nádherné piesne si spolu s nimi spievala celá sála. Záver patril dychovej
hudbe Moravská Veselka zo Sušic u Přerova.
Evidentne sa dramaturgovi celého programu, Pavlovi Špačkovi, zámer vydaril, pretože táto kapela okrem koncertného programu pokračovala aj v hraní zábavy. Tu predviedla, že jej nie je cudzí ani iný žáner.
Miestami tak sálou znel big band. To sa samozrejme páčilo aj mladšiemu
publiku. Tí starší si spomenuli na čaje o piatej, kedy sa tancovalo od tanga, až po čaču. Ale predsa najviac zneli krásne ľudové moravské, české,
ale na prekvapenie aj slovenské piesne.
Malý postreh na záver: Pri odchode časti mladých divákov zaznela
z ich úst poznámka, že prešli viaceré festivaly, ale tu sa cítili najpríjemnejšie a prisľúbili účasť i na ďalšom ročníku.
Krátke zhodnotenie činnosti DH Vištučanka v roku 2017
Dychová hudba začiatok roka poriadne rozprúdila na Plese seniorov
v Inchebe a na fašiangovej zábave vo Vištuku. Pochovanie basy malo
veľký ohlas nielen u vištučanov.
V marci sa kapela presadila na Morave, kde vystúpila v seriály koncertov dychových hudieb spolu s vynikajúcou kapelou Vlčnovjanka.
Koncert mal fantastickú atmosféru, Vištučanka dobyla Hodonín a poslucháči sa o nej vyjadrovali len v superlatívoch.
Pre obec Vištuk dychová hudba odohrala okrem fašiangovej zábavy
aj stavanie mája, hodový koncert, slávnostnú omšu pri kaplnke (kvôli
počasiu v kostole) a tradičné hranie na cintoríne na Pamiatku zosnulých.
Okrem akcií vo Vištuku, s úspechom účinkovala v Báhoni, Slovenskom Grobe, vo Vinosadoch, na Pezinskom vinobraní a na hodoch na
Záhorí – v Gbeloch.
Všetky vystúpenia Vištučanky boli na výbornej úrovni, o čom svedčia pozvánky na vystúpenia aj budúci rok. 				
			
DH Vištučanka
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Veci vištucké

spovedáme... máriu geršiČovú
Združenie COOP Jednota Bratislava –
vidiek, spotrebné družstvo, ktorého sekcia
pôsobí aj v našej obci, organizovalo v ostatnom roku v Klube vinárov niekoľko zaujímavých verejných stretnutí, ktoré upútali
našu pozornosť. V tomto čísle Vecí vištuckých Vám preto prinášame rozhovor s Máriou Geršičovou, ktorá sa minulý rok stala
predsedníčkou združenia. Stalo sa tak po
úctyhodných 35 rokoch pôsobenia pani Kukumbergovej na poste predsedníčky.
Určitá forma potravinového družstva má v našej obci pomerne dlhú tradíciu a siaha až do roku 1913, kedy bolo založené
pánom Vincentom Radakovičom. Môžete mladším čitateľom
stručne priblížiť, kedy a za akým účelom vzniklo súčasne fungujúce združenie COOP Jednota Bratislava – vidiek, s. d.?
Združenie COOP Jednota Bratislava – vidiek, spotrebné družstvo (predtým Jednota, spotrebné družstvo Bratislava – vidiek),
pod ktoré patrí aj členská základňa vo Vištuku, pôsobí na bratislavskom trhu vyše 50 rokov. Družstvo prešlo rôznymi zmenami
a od roku 1996 je jeho hlavnou obchodnou činnosťou prenájom
obchodných priestorov a nehnuteľností, ich oprava, rekonštrukcia
a modernizácia. Predsedom predstavenstva je Ing. Ján Franta.
Členská základňa vo Vištuku mala k 31. augustu 2017 70 členov
a každý člen sa podieľa na majetku družstva, ktoré sa zhodnocuje
podielom zo zisku.
V apríli minulého roka ste po dlhých rokoch pôsobenia na
pozícii predsedníčky združenia vystriedali pani Kukumbergovú. Ako sa za ten čas menil charakter združenia a čo je jeho poslaním v súčasnosti?
Pani Mária Kukumbergová bola predsedníčkou neuveriteľných 35 rokov. Počas jej predsedníctva sa konalo veľa zájazdov,
kurzov, brigád a rôznych akcií. Dozorný výbor vo Vištuku bol za
svoju aktívnu prácu v roku 1991 vyhodnotený ako Najlepší dozorný výbor na Slovensku. Pre pani Kukumbergovú bola funkcia
predsedníčky poslaním a venovala mu veľa času a energie, za čo jej
patríveľké ĎAKUJEM. V súčasnosti je vo funkcii podpredsedníčky
a naďalej sa zapája do aktivít.
Pred rokom 1992 sa vo Vištuku nachádzali predajne, ktoré
vlastnila Jednota Bratislava – vidiek s. d. V tom čase aj dozorný výbor robil kontroly plnenia plánu obratu v obchodoch. Neskôr boli
všetky prevádzkové jednotky vo Vištuku odkúpené do osobného
vlastníctva a majetkový podiel sa rozdelil členom. V súčasnostizdruženie pokračuje v nastúpenej ceste efektívneho zhodnocovania majetku družstva a v rozpracovaných investičných akciách.
Vo vitríne na námestí občanom postupne predstavujeme nehnuteľnosti, ktoré COOP Jednota Bratislava – vidiek vlastní.
Občania sa počas tohto roka mohli zúčastniť na rôznych tvorivých dielňach, ktoré ste organizovali v Klube vinárov v kultúrnom dome. Ako tieto stretnutia vyzerali a akú mali účasť?
Na jar minulého roka sme sa začali stretávať v Klube vinárov
každú stredu pri ručných prácach, kde sme háčkovali, plietli alebo
šili. Vzhľadom na nízky počet zúčastnených sme obmedzili intenzitu a teraz sa stretávame iba na plánovaných akciách. Absolvovali
sme vianočné a veľkonočné pečenie, pečenie čatajských praclíkov,
prípravu veľkonočných dekorácií a naposledy sme si vyskúšali pletenie venca z papierových ruličiek a zároveň sme varili boršč. Touto
cestou by som rada poďakovala pánovi Horínkovi za spoluprácu.
V porovnaní s inými členskými základňami COOP Jednota
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Bratislava – vidiek považujeme naše akcie za úspešné. Hoci je účasť
zatiaľ nízka, stále pracujeme na nových akciách a nápadoch. Pevne
verím, že sa nám podarí osloviť širší okruh našich spoluobčanov.

Všimli sme si, že Vy osobne sa vo voľnom čase venujete tvorbe tzv. náramkov prežitia. Môžu sa Vištučania tešiť aj na tvorivú
dielňu, kde by si vyskúšali vytvoriť takýto náramok sami?
Áno, v januári máme v pláne zorganizovať stretnutie, na ktorom by sme si ukázali rôzne techniky viazania náramkov prežitia.
Viem, že niektorí chlapci z Vištuka si ich aj sami viažu. Radi by sme
ich na stretnutí uvítali, môžeme si spolu rozšíriť svoje zručnosti.
Okrem náramkov z paracordu sa venujem aj viazaniu tzv. macramé náramkov a taktiež háčkujem hračky, oblečenie a tvorím rôzne
sezónne dekorácie. Ak by bol záujem, rada sa o svoje skúsenosti
podelím.

Akými ďalšími aktivitami by chcelo združenie nalákať občanov v dohľadnej dobe?
V nasledujúcom období sa budeme venovať pečeniu a príprave vianočných dekorácií. Ak by bol záujem napríklad o šitie a iné
ručné práce, prípadne o niečo, čo tu ešte nebolo, nebránime sa
a zabezpečíme všetko potrebné k navrhnutej činnosti. Zvažujeme
aj návštevu divadla.
Ďakujeme za rozhovor!
V prípade, že ste zvedaví na tvorbu pani Geršičovej, pozrite si jej
stránku www.naramkynamieru.sk alebo si do vyhľadávača na Facebooku zadajte naramkynamieru.sk. Ak Vás jej náramky z paracordu
zaujmú, budete si ich môcť spraviť na tvorivej dielni 24. januára od
18:00 v Klube vinárov v KD.
Bližšie informácie k histórii združenia COOP Jednota vo Vištuku
nájdete na internetovej stránke obce v sekcii Organizácie, podsekcii
„COOP Jednota“.

Rozhovor pripravil Marek

Veci vištucké

História

sochy svätých vo vištuku
(1. ČasŤ)
Božie muky, ktoré ohraničovali našu obec zo všetkých smerov, sme
si už predstavili. Trojička bola pri vstupe do obce smerom z Báhoňa,
kovový kríž pri vstupe zo Šenkvíc a dnes novodobé pomníky, ktoré nahradili staré kríže, zas pri vstupe z Budmeríc a z Modry. No tým sa naša
cesta po pamätihodnostiach obce ani zďaleka nekončí.
Azda neexistuje obec, v ktorej by neboli sochy svätých. Veď aj na samotných erboch nájdeme vyobrazených rozličných svätcov. Vo Vištuku
je to Svätá Trojica, neďaleký Čataj má zasa svätú Katarínu a na erbe mesta Pezinok je Panna Mária. Rovnako máme v dedinách i mestách kostoly, ktoré sú zasvätené vybraným svätcom. Prečo ale máme v chotári obce
rozličné sochy? Vo viniciach, na poliach a pasienkoch, na konci dediny...
Určite to aj sami viete. Vo viniciach nájdeme patróna vinárov a vinohradníkov – svätého Urbana. Tam, kde sa pásli ovce, kozy, dobytok zasa
stojí svätý Vendelín – patrón všetkých pastierov. Ešte dodnes vidím
starých Vištučanov, ako sa pri sochách zastavia, prežehnajú sa, alebo
odriekajú modlitbu. Práve títo svätci boli ich pomocníci, spoliehali sa na
nich v časoch oberačiek, žatiev alebo ráno, keď viedli dobytok na pašu
a v noci, keď ho zasa z paše hnali naspäť domov a ďakovali, že ich Pán
ochránil počas celého dňa.
Niekoľko metrov od vstupu do obce smerom z Báhoňa nás privíta
už spomínaný sv. Vendelín. Táto socha je dnes súčasťou radovej zástavby
a je vedľa poľnohospodárskeho družstva. Svätý Vendelín bol ochrancom
zvierat a jeho umiestnenie mapuje tradíciu, že pri ňom boli v minulosti
pasienky. Tradícia pokračovala aj po vybudovaní PD, keď mal sv. Vendelín ochraňovať dobytok na družstve. Socha je v časti dediny, ktorá sa
nazýva Prostredné pole, a práve sem chodili ľudia z ,,dolného konca dediny“ pásť zvieratá. Socha pochádza zo začiatku 19. storočia, je umiestnená v kamennom výklenku s prístreškom a zobrazená s typickými
atribútmi sv. Vendelína, ktorý v ruke drží pastiersku palicu, na hlave má
klobúk a pri nohách dve jahniatka.

Ak zájdeme kúsok ďalej ku kaplnke, nájdeme v jej okolí ďalšiu sochu – sv. Urbana, ktorý drží v ruke knihu s hroznom. Pod sochou sa na
kamennom podstavci nachádza nápis: ,,Sv. Urban, oroduj za nás! REN.
1987“. Svätý Urban nebol kedysi pri kaplnke, ale priamo vo vinohradoch. Vieme to podľa mapy z roku 1938, v ktorej je socha zakreslená
niekoľko metrov od kaplnky. V neskoršom období ju z viníc preniesli
ku kaplnke. Vinohradníctvo má vo Vištuku dodnes dlhú tradíciu. Najúrodnejšie vinice sa nachádzali na malej pahorkatine na Greftoch, kde
vstup do týchto viníc chránil sv. Urban. Práve preto bola socha na začiatku Greftov a pri ceste, ktorá sa volá Gaštanová a dodnes spája Vištuk
s majerom Silárd.

Pri obecnej pošte stojí kamenný kríž, ktorý je vysoký asi 4 m.
Po prestavbe bola väčšia časť nápisu, ktorý niesol, porušená a dnes
na kríži už nie je, no napriek tomu sa zachovalo jeho znenie: ,,SUMME COP. Jarum PASTORCONSOLARE JUSTOS, IMPIOS IUSTIFICA, MISERERE OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM
PROPITIUS ESTO MIHI PECCATORI ERIG.iendum CURAVIT
JACOBUS SICORA 1864“
,,Najvyšší Pastier zástupov poteš spravodlivých, odpusť bezbožným, zmiluj sa nad všetkými vernými zomrelými. Buď láskavý mne
hriešnemu. Dal postaviť Jakub Sýkora 1864“.
Podľa rozprávania vieme, že v tom čase boli v obci rozšírené
požiare. V roku 1864 vypukol požiar v dolnej časti obce a rýchlo sa
šíril po slamených strechách. Jakub Sýkora sa modlil k Bohu, aby sa
oheň zastavil. Oheň sa zastavil tam, kde z vďaky postavil kríž.

O pár metrov ďalej nájdeme inú sochu. Postavili ju k úcte k svätému
Jánovi Nepomuckému. Pomník je veľký 3 m so sochou Jána Nepomuckého a s jeho typickými atribútmi: zaklonenou hlavou, biretom, s krížom
a palmovým listom v ruke. Bol postavený v roku 1933, dnes sa nachádza
za kovovým oplotením. Nesie nápis: ,,Ku cti sv. Jánovi Nepomuckému
venovali manželia Štefan Urbanovič a Agneša rod. Baksová r. 1933“.

Mgr. Katarína Hrdlovičová
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Veci vištucké
Kalendár podujatí december 2017 – marec 2018
Čo?

Kedy?

Kde?

Kto?

Koledovanie po dedine

24. decembra 2017

Obec Vištuk

FSk Speváčik

Sv. omša na Štefana
so spievaním kolied

26. decembra 2017
o 11:00h

Kostol Najsvätejšej
Trojice vo Vištuku

FSk Speváčik a ĽH
Vieska

Tretí charitatívny ples

20. januára 2018
o 19:00h

Dom kultúry

Športovo-strelecký
klub Vištuk

Karneval

19. januára 2018

Dom kultúry

Rada rodičov

Viazanie náramkov
z paracordu

24. januára 2018
o 18:00h

Valentínsky ples

10. februára 2018

Dom kultúry

Rada rodičov pri ZŠ
s MŠ Vištuk

Premietanie dokumentárneho filmu: Stopy
v snehu

24. februára 2018
o 19:30h

Komunitné centrum
KOŠIK (bývalá MŠ)

Komisia kultúry

Pochovávanie basy

Február 2018

Dom kultúry

FSk Speváčik,
ĽH Vieska,
DH Vištučanka, OÚ

COOP Jednota
Klub vinárov v Dome
Bratislava-vidiek s.d.
kultúry
Vištuk
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