Milí čitatelia,
o chvíľu budeme vítať ďalší nový rok. Opäť
budeme bilancovať uplynulý, plánovať výhľady do budúceho. Pre nás v redakcii to znamená
poohliadnutie za množstvom informácií, ktoré sme Vám priniesli. Myslím, že práve redakcia je tá, ktorá môže zodpovedne prehlásiť, že Vištuk
je pestré miesto. Bohužiaľ, v redakcii si všímame aj to, že na túto pestrosť niekedy ako obyvatelia zabúdame alebo ju zámerne prehliadame.
Veľmi jednoduché je totiž tvrdiť, že vo Vištuku sa nič nedeje. Ťažšie je
odpovedať na otázku, či je to skutočne pravda.
V obci vzniká mnoho zaujímavých podujatí. Tradične sú to podujatia pre deti, pre seniorov, ale aj pre všetky vekové kategórie. Skúsme
si nejaké vymenovať: vianočné trhy, Mikuláš, varenie kapustnice, požehnanie mladého vína, výstavy špecialít pochádzajúcich z miestnej kuchyne spojené s ochutnávkami, premietania dokumentárnych filmov,
otvorenie hodov spojené s kultúrnym programom ako sú koncerty
dychovej hudby či ľudovej hudby, vystúpenia umelcov prezentujúcich
ohňovú šou alebo brušné tance, vystúpenia detí ZŠ s MŠ Vištuk, ako
aj detí základných umeleckých škôl, plesy a zábavy, futbalové zápasy
i iné športové podujatia... A to teda nie sú vymenované všetky. Svoj čas
môžete tráviť v novootvorenom Komunitnom centre KOŠIK (bývalá
MŠ), v ktorom nájdete informácie o aktuálnych výstavách v bratislavských galériách vhodných aj pre deti, o divadelných predstaveniach
a filmových premietaniach, informácie o múzeách v okolí, o ich ponuke
i programe. Tiež sa tu konajú malé výstavy miestnych umelcov alebo
zberateľov. Po zapožičaní si kľúča môže byť veľká miestnosť využitá ako
herňa pre mamičky s deťmi, ale aj ako spoločenská miestnosť pre stretnutia s priateľmi. Telo, ale aj ducha môžete povzbudiť vo Fitcentre, ktoré

v centre sídli tiež. Samostatnou kapitolou sú rôznorodé organizácie vo
Vištuku s dlhoročnou tradíciou, vytvárajúce pre svojich členov i pre verejnosť pestrý program. Okrem toho tu máme lokálnych podnikateľov,
ktorí ponúkajú kvalitné výrobky, tiež vytvárajú alebo spolupracujú na
niektorých projektoch, alebo spríjemňujú pobyt a trávenie voľného času
v obci.
V hospodárení obce sa podarilo zlepšiť jej stav v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. Upravujú sa cesty a okolie obce, pripravujú
sa rozvojové projekty, znovu sa šetrí na ďalšie potrebné úpravy, riešia
sa právne a administratívne otázky fungovania obce. Poslanecký klub
je tiež dynamický, nedávno sa nám zmenil (strana 2). Poslancov sme
si delegovali sami, takže sa na nich môžeme s našimi žiadosťami vždy
obrátiť. Ďalšou možnosťou ako mať istotu, že Vaše otázky a podnety
budú určite položené starostovi obce, je zanechať nám ich v schránke
novín v obecnej knižnici, alebo nám ich zašlite na mailovú adresu
redakcia@vistuk.sk. Uzávierka nasledujúceho čísla novín je 12. februára 2017. Mnohí z nás tu žijú, lebo majú Vištuk radi, lebo im vyhovuje
po rôznych stránkach. Ak budete chcieť nabudúce opäť povedať, že vo
Vištuku nie je nik, kto by niečo robil, prosím, otvorte si naše noviny. Ich
obsah, ale aj podobu tvoria ľudia, ktorí majú záujem prispieť ku kvalite
života vo Vištuku. A to len preto, že chcú a vedia ako. Za redakciu novín
ĎAKUJEM všetkým, s ktorými na novinách už dva roky spolupracujem.
Vám, milí čitatelia, do nového roka prajem, aby bol lepší ako ten
predchádzajúci, veľa zdravia, šťastia, radostí a málo starostí, veľa úspechov a slnených želaní! Stretneme sa spolu opäť v novom roku pri tvorení a čítaní našich obecných novín.
ZP

DeŇ ČervenÝch makov

Dňa 11.11. o 11. hodine sa rozozvučali zvony nášho
kostola, aby sme si spomenuli a uctili si v rámci Medzinárodného dňa vojnových veteránov, padlých hrdinov
v 1. svetovej vojne. Práve 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte bolo podpísané prímerie, čo bolo začiatkom konca
1. svetovej vojny. Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku.
Symbol má pôvod v básni „In Flanders fields“ („V poliach Flámska“).
Červená farba pripomína krvavé polia s padlými vojakmi. Preto voláme
tento deň aj Deň červených makov.Pri tejto príležitosti sa v našej obci
v spolupráci s Jednotou dôchodcov konala pietna spomienka, ktorej sa

zúčastnili aj žiaci našej školy. Na úvod pripli žiaci všetkým zúčastneným na hruď kvet červeného maku. Pán učiteľ Mgr. Ján Kvak povedal
zopár slov z histórie a žiačka Karolínka Vandová predniesla báseň pod
názvom „Vojna je zlá vec“, ktorú zložila pani učiteľka Mgr. Daniela Pagáčová. Súčasťou pietnej spomienky bol aj príhovor pána starostu, spoločné modlitby s pánom farárom, kladenie venca a zapálenie sviečok
pri pomníku.
		
Mgr. Viera Mladenová,
riaditeľka školy

VOJNA JE ZLÁ VEC
Vojna je zlá vec, poznám to slovo z telky.
Nepoznám vojnu, no strach mám z nej veľký.
Dospelí sú v nej horší ako deti,
ničia všetko krásne aj svoje životy.
Oco mi vravel, aké mám šťastie,
žijeme v krajine bez týchto mračien.
Spolužiaka Michaela také šťastie obišlo.
Z Ukrajiny prišiel k nám, inak to neišlo.

Pri hre sa usmieva, no zdá sa, že často má na čele mračno.
Vtedy myslí na starkých, nechceli z domoviny odísť,
zostali v pekle vojny a veľmi sa o nich bojí.
Ďakujem oci, ďakujem mama,
že mňa sa netýka takáto dráma.
Do školy chodím, starosti nemám, je u nás mier.
Som ešte malá, že mier si mám vážiť, už dávno viem.
Daniela Pagáčová

Veci vištucké

Obec Vištuk

PÝTAME SA STAROSTU
Prinášame Vám už tradične informácie z obecného zastupiteľstva i odpovede
starostu na otázky, ktoré sme mu položili
za vás. V tomto vydaní však my položíme
len jednu otázku, ostatné ste položili Vy
a budeme vás informovať o zmene v radoch poslancov.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva ste informovali o oslovení dvoch
bánk (Slovenská sporiteľňa a Prima ban-

ka) s otázkou vypracovania finančnej analýzy za účelom poskytnutia
úveru. Konkrétne na aký projekt by boli peniaze z úveru použité?
Obec Vištuk je momentálne bez úverového zaťaženia a je tu viacero naliehavých potrieb, ktoré obec chce vyriešiť. V súčasnosti prebieha
prieskum indikatívnej ponuky z viacerých bánk, z ktorých následne
obecné zastupiteľstvo vyberie tú najvýhodnejšiu. Hlavným dôvodom,
prečo obec plánuje zobrať úver, je vybudovanie multifunkčného ihriska
za budovou školy, ktoré by využívali nielen žiaci našej školy, ale i ostatní občania obce.

Vištučan sa pýta (z Vašich otázok vyberáme)
Tento krát sme vybrali otázky, ktoré boli položené i zodpovedané priamo na zasadaní obecného zastupiteľstva dňa 26.09. 2016. Viac informácií
nájdete v zápisnici z tohto dňa zverenej na internetovej stránke obce.
Čo bude s nehnuteľnosťami vedľa starého obecného úradu, ktoré
sú na spadnutie?
Podľa dostupných informácií sú majitelia týchto nehnuteľností
v súdnom spore. Pozemok za jedným z týchto domov je majetkom obce.
Aktivační pracovníci tieto pozemky pod starým obecným úradom vyčistili ešte v priebehu leta a v rámci spolupráce (memoranda) s LEAF by
tieto pozemky mohli byť v budúcnosti použité na realizáciu spoločných
projektov.
Aká je momentálna situácia ohľadom motokrosu?
Starosta bol so zástupcami Motocross-clubu na stavebnom úrade
a po splnení určitých podmienok, ktoré im boli uložené, môžu pokračovať v ďalšom rokovaní.

Plánuje obec rekonštruovať cestu za potokom?
Momentálne cesta nie je v takom stave, aby dostala prednosť pred
inými prioritami v rámci miestnych komunikácií. Keďže všetky komunikácie, ktoré boli v havarijnom stave, obec v priebehu posledných
troch rokov zrekonštruovala, v budúcom roku plánujeme začať s obstarávaním projektovej dokumentácie na výstavbu chodníkov v obci. Pri
príprave rozpočtu na nasledujúce obdobia budú opäť stanovené priority, pri ktorých sa budú poslanci zaoberať aj touto pripomienkou.
Plánuje obec riešiť situáciu so Stavnicou, ktorá v obci nepôsobí
esteticky?
Nános blata, ktorý je v Stavnici, je kontaminovaný a jeho likvidácia
by obec stála veľmi veľa financií. Na riešenie tejto záležitosti by pomohlo získanie grantu, pretože obec na to prostriedky nemá.

OZNÁMENIE o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva
vo Vištuku uvoľnil Ing. Peter Tomašovič písomne dňa 05.09.2016. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie vo Vištuku o výsledku
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
konali dňa 15.11.2014, sa prvým náhradníkom
do obecného zastupiteľstva vo Vištuku stala
Ing. Dana Tekulová, ktorá uvoľnený mandát
dňa 08.09.2016 odmietla. Druhým náhradníkom sa stal Ing. Anton Nápravík.

Mandát Ing. Anton Nápravík prijal a bude
vás zastupovať v obecnom zastupiteľstve.
Mandát poslanca obecného zastupiteľstva
vo Vištuku uvoľnil Ing. Michal Faluši písomne
dňa 26.09.2016. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie vo Vištuku o výsledku volieb do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa
15.11.2014, sa prvým náhradníkom do obecného zastupiteľstva vo Vištuku stal Ing. Peter
Polakovič.

Mandát Ing. Peter Polakovič prijal a bude
vás zastupovať v obecnom zastupiteľstve.
Starosta obce, Ľubomír Jelínek, chce touto
cestou poďakovať za vykonanú prácu poslancom, ktorí mandát uvoľnili. Ich nástupcom
praje skoré zapracovanie sa a veľa zdaru v obhajovaní záujmov občanov!

Krátka správa z obecného zastupiteľstva
Prinášame Vám výber zo zápisnice obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 26.09. 2016. Viac informácií nájdete na internetovej stránke obce
Vištuk (www.vistuk.sk – Samospráva Vištuk – Zápisnice a Uznesenia –
Zápisnica OZ 26.09.2016-PDF).
Po otvorení a schválení predloženého programu zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) starosta informoval prítomných občanov, že
p. Ing. Peter Tomašovič sa dňa 5. septembra 2016 vzdal poslaneckého
mandátu. Konečným náhradníkom, ktorý zložil sľub predpísaným spôsobom, je Ing. Anton Nápravník.
Ku koncu zasadania starosta informoval, že poslaneckého mandátu
sa vzdal k 26.09. 2016 Ing. Michal Faluši.
Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ,
ktoré poslanci vzali na vedomie, bola predložená Správa o plnení hos-
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podárenia obce a ZŠ s MŠ Vištuk za I. polrok 2016. Poslanci vzali na
vedomie vypracovanie tejto správy hlavným kontrolórom obce.
Starosta informoval o potrebe delegovania členov do Rady školy
pri ZŠ s MŠ Vištuk na nové funkčné obdobie. Obecné zastupiteľstvo
schválilo delegovanie za zriaďovateľa (pozn. red.: za Obec Vištuk, ktorá
je zriaďovateľom ZŠ s MŠ Vištuk) Ing. Janu Polakovičovú, Ing. Máriu
Vráblovú, p. Lýdiu Jedinákovú a Ing. Evu Hudecovú.
Dňa 6. augusta 2016 sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti
311.výročia Bitky pri Budmericiach na Silnici. Na príprave podujatia sa
podieľal aj Vištuk finančným príspevkom, zabezpečením prác aktivačnými pracovníkmi i kultúrnym programom. Všetkým z obce, ktorí sa
na príprave podujatia podieľali, starosta vyslovil poďakovanie za ich aktivitu a odvedenú prácu.

Veci vištucké

Zo života obce

Starosta obce informoval, že bol na rokovaní so zástupcami firmy
Práce na rekonštrukcii podkladu podlahy a výmeny parkiet v Dome
kultúry sa ukončujú. Obec má v pláne ešte osadiť prechodové lišty Eastfield v otázke výstavby Nad jazerom. Starosta dohodne ďalšie stretnutie za účasti poslancov na pracovnom stretnutí.
a postupne vymaľovať sálu.
ZP
Tam kde sa včelám darí a medovina pije, tam sa ľuďom dobre žije.
Vištuckí včelári prajú všetkým medu na oplátky a radostné vianočné sviatky.

A.P.

Vištuk patrí deŤom

Pomaličky máme za sebou rok 2016 a s ním aj pekné akcie, ktoré veríme, že sa nám podarí zrealizovať aj v nasledujúcom roku. Každú akciu,
ktorú pripravujeme, vieme zrealizovať aj vďaka podpore dobrovoľníkov, ktorých je z roka na rok viac, za čo ďakujeme. Vďaka patrí aj Obecnému
úradu za podporu.

A čo pekné sme stihli v tomto roku?

Súťaž talentov Vištucké jabĺčko, do ktorej prijal pozvanie Richard Čanaky /Zahrajko/ a v koncerte určenom aj pre dospelých nezabudol na deti
a spoločne si zaspievali. Všetkým je známe, že tento rok sa absolútnou víťazkou, ktorú zvolila 3-členná porota v zložení Richad Čanaky, Viera Valachovičová-Ryšavá a Peter Kuric, stala Natálka Čokinová a cenu publika získali Dávidko Makýš a Sofia Kulifajová za spoločenské tance, ktorí našu
obec reprezentovali aj v Budmericiach na festivale v lete. Na koncerte, ktorý nasledoval hneď po skončení súťaže talentov, vystúpili Detský zbor
Speváčik, ĽH Vieska, Viktor Filo i Richard Čanaky.

Okrem súťaženia sme si spoločne so žiakmi 8. triedy a s pánom učiteľom Mgr. Jánom Kvakom otvorili náučný chodník v parku na námestí pri
príležitosti dvojstého výročia narodenia Ľ. Štúra. A s deťmi navštevujúcimi Biblický krúžok sme sa zapojili do akcie nadácie Revia Zvieratká v meste
- prípravou zvieratka.

V októbri sme už tradične mali lampiónový sprievod, ktorý vedie od kostola ku Kaplnke Svätej Anny. Aj tento rok sme mali 3 zastavenia s myšlienkami na zamyslenie, ktoré pripravil pán farár Mgr. Ján Záhradník. Pri kaplnke sme si s Michaelou Sojákovou spoločne zaspievali Moje malé
svetielko... a nakoniec sme sa po požehnaní občerstvili výborným čajom a koláčikmi, ktoré pre všetkých priniesli a pripravili dobrovoľníci – Majka
a Jojka, ponúkajúc ich s úsmevom. Týmto sa lampiónový sprievod stáva veľmi milou akciou, kde sa stretáva láska, nádej a radosť v Svetle.

V Novom roku prajeme všetkým hlavne veľa zdravia, síl a tešíme sa na spoluprácu
Organizátori akcií pre deti vo Vištuku + OZ Cesta nádeje.
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Veci vištucké

ZŠ s MŠ vo Vištuku

PoĎakovanie
Blíži sa najkrajší deň v roku
– Vianoce. Je to deň, kedy sa
okrem iného snažíme plniť sny
našich najbližších.
My, v škole, sa snažíme plniť malé sny po celý rok. Snažíme sa vynoviť učebné priestory
a spríjemniť tak žiakom dni
v škole, ako sa len dá. Preto by
som chcela poďakovať všetkým, ktorí nám v tomto pomáhajú. Ďakujeme členom Rady rodičov a OZ Školáčik pri ZŠ s MŠ vo Vištuku za ich
pomoc a podporu, ktorú si veľmi vážime a je pre nás veľmi dôležitá.
Z akcií, ktoré organizujú, nám pomáhajú zabezpečiť moderné vybavenie školy, ako sú napr. interaktívne tabule, biele fixami popisovateľné
keramické tabule, nové lavice a stoličky a pod. Chceli by sme vytvoriť
pre všetkých žiakov rovnaké podmienky, no žiaľ, nedá sa to naraz. Preto
postupujeme podľa toho, kde je to viac potrebné. Sú triedy, kde sa na
staré zelené kriedové tabule už vôbec nedalo písať. V iných zase chýbali lavice alebo stoličky podľa výškových kritérií. Veríme, že s Vašou
pomocou sa nám podarí zariadiť pre všetky triedy rovnaké podmienky.

Moje poďakovanie patrí aj zriaďovateľovi - obci Vištuk. Menovite pánovi starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva a tiež pracovníkom
obecného úradu, ktorí nás podporujú a v prípade potreby priložia ruku
k dielu. Či už to bolo pri úprave telocvične a šatní alebo v súčasnosti pri
úprave bývalého CO skladu na strelnicu pre športovo-strelecký krúžok.
Ďakujeme rodičom, starým rodičom, občanom obce, ktorí nás prišli podporiť na 1. Jabĺčkové hodovanie. Z tejto akcie sme mohli zakúpiť
3 biele keramické fixami popisovateľné tabule.
Tešíme sa a zároveň Vás pozývame na ďalšie akcie, ktoré budú organizovať členovia Rady rodičov a OZ Školáčik ako napríklad 1.Školská vianočná tržnica s kapustnicou (17.12.2016), Karneval (27.1.2017)
a 4. Valentínsky ples (18.2.2017). Tešíme sa na Vás!
Touto cestou si Vás v mene OZ Školáčik opäť dovoľujeme v budúcom roku požiadať o Vaše 2% z daní, ktoré sú pre nás tiež veľkou finančnou pomocou.
Ešte raz Vám za vašu podporu z celého srdca ĎAKUJEME!
Mgr. Viera Mladenová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Vištuk

JESEŇ v mAterskej Škole

Na začiatku septembra sme v škôlke privítali medzi nami nových
škôlkarov. Lúčenie s mamou (alebo aj s tatinom) ráno v šatni bolo spočiatku bolestné pre obe strany, padlo i zopár slzičiek, ale detičky sa dobre
zadaptovali. Spoznali pani učiteľky a tety kuchárky, našli si nových kamarátov, obľúbené hračky, a veru, niekedy sa v šatni ozýval plač popoludní, keď sa deťom nechcelo ísť domov zo škôlky.
Jeseň v škôlke bola opäť naplnená zaujímavými aktivitami. Popri
každodenných výchovno-vzdelávacích aktivitách a pobyte vonku, sme
pre deti pripravili viaceré akcie. Na besedu k nám prišla pani doktorka Michaela Sojáková so sestričkou, porozprávala deťom o význame
preventívneho vyšetrenia u detského lekára, „chorých“ dobrovoľníkov
vyšetrila, zmerala im teplotu, popočúvala dýchanie i „odobrala“ krv.
Asi najviac sa deťom páčilo, keď sa mohli navzájom ošetrovať sami
– zalepovali si rany, obväzovali zlomeniny a počúvali búchanie srdiečka
fonendoskopom. Na ďalšej besede počas preventívneho programu Policajného zboru SR sa deti z 1. triedy oboznámili s prácou policajta a deti z
2. triedy si overili a rozšírili svoje vedomosti z oblasti dopravnej výchovy
a mohli si vyskúšať chôdzu s okuliarmi imitujúcimi požitie alkoholu.
Jesenné počasie nám prialo, tak sme s deťmi z 2. triedy využili posledné teplé dni a absolvovali sme turistický pochod Silárd – Vištuk,
autobusom sme sa zaviezli na Fajdal a potom hurá peši cez vinice. Deti
obdivovali nádheru prírody, spev vtákov i ladný beh dvojice srniek po
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neďalekom poli. Deti z 1. triedy navštívili počas vychádzky na Grefty
strelnicu – aj s ukážkou streľby.
V októbri sme mali v škôlke veselo – zatancovala a zaspievala nám
Simsalala vo svojom hudobno-zábavnom programe Čo mám najradšej,
spolu s rodičmi si deti na Tekvičkovej slávnosti v šatni materskej školy
vyrezali tekvicové lampáše a iné jesenné ozdôbky, na výstavku ovocia
a zeleniny deti priniesli aj menej známe druhy. Zeleninu a ovocie sme
potom tvorivo využili na výrobu veselých panáčikov a zemiakové pečiatkovanie – vystavili sme ich v KD na ochutnávke Zemiakových jedál
z krumplovej jamy. Pri príležitosti akcie Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia s názvom Zvieratká v meste deti z 2. triedy vytvorili z plastových fliaš psíka. Náš psík bol umiestnený v Pezinku na námestí hneď
vedľa záchranárskych psíkov. Zapojili sa aj deti z biblického krúžku –
vytvorili ježka zo šišiek s jabĺčkami. Na ďalšej zaujímavej besede „Rozprávky v pohybe“ naša vištucká animátorka, výtvarníčka a režisérka
Katarína Kerekesová predstavila deťom nový pripravovaný večerníček.
A čo nás čaká ďalej? Jazda na poníkoch z Margitinho dvora, príprava
vianočného programu a vianočná besiedka a nakoniec dlho deťmi očakávané VIANOCE...
Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre materskú školu

Veci vištucké

Zo života obce

zemiakové jedlá
Jednota dôchodcov vo Vištuku v nedeľu 23. októbra 2016 usporiadala už tradičnú výstavu jedál spojenú s ochutnávaním. Ponúkali sme
už jedlá zo zeleniny, jablkové koláče i typické vištucké jedlá. V tomto
roku sme sa zamerali na náš „druhý chlieb“ – na zemiaky a divili sme sa,
na koľko spôsobov možno zemiaky upraviť. K bohatej ponuke prispeli:
Daniela Danková, Jozefína Nápravníková, Mária Kordošová,
Mária Hábelová, Eva Tibenská, Berta Vavrinčíková, Božena Urlandová,
Magda Jurčovičová, Eva Keráková, Irena Kollátová, Terézia Kráľovičová, Helena Uváčková, Marta Škarčáková, Karolína Jurčovičová, Oľga
Bachratá, Ľudmila Matulová, Štefánia Horínková, spolu sedemnásť čle-

niek ponúklo na ochutnávku 35 druhov jedál zo zemiakov, za čo im
patrí veľké poďakovanie.
Ako spestrenie akcie bolo pečenie zemiakových lokší a kysuckých
„polesníkov“, ktoré napriek tomu, že je to jednoduché a lacné jedlo,
návštevníkom veľmi chutili (záujemcom autorka článku rada poskytne
recept).
Výstava jedál sa stretla so záujmom širokej vištuckej verejnosti, čo
nás, ktorí sme výstavu organizovali, veľmi potešilo.
M. Jurčovičová

výstava vianoČných pohĽadníc
V priestoroch Komunitného
centra KOŠIK bola 1. decembra
otvorená výstava venovaná vianočným pohľadniciam. Výstavu otvoril
príhovorom starosta obce Vištuk.
Vernisáž spevom a hudbou sprevádzali dievčatá z detského súboru Speváčik Alexandra Vráblová,
Alexandra a Sonička Spevákové. Kurátor výstavy, pán Peter Ronec, porozprával o svojej záľube v zbieraní pohľadníc. Pridal niekoľko zaují-

mavostí zo svojich ciest, ktoré absolvoval ako turistický sprievodca. Pri
dobrom víne a vianočnom pečive previedol zúčastnených zaujímavou
históriu pohľadníc vystavených na jednotlivých výstavných paneloch.
Ak Vás téma výstavy zaujala, neváhajte pri svojej vianočnej prechádzke zablúdiť do centra. Pre verejnosť bude výstava v Komunitnom centre KOŠIK (budova bývalej MŠ) sprístupnená každý štvrtok
a nedeľu od 15:00 do 17:00h. Výstava bude otvorená do 11. januára
2017. Komisia kultúry a Klub sprievodcov mesta Pezinok sa tešia na
Vašu návštevu!
ZP

Rok ViŠtuckých folkloristov
Blíži sa koniec roka, a to je dobrý dôvod na to, aby sme sa obzreli
a zhodnotili pôsobenie našej folklórnej skupiny SPEVÁČIK a ľudovej
hudby VIESKA. Ako ste si možno všimli, upustili sme od názvu „detský
súbor“, keďže deti rýchlo rastú a vystupujú aj s nami dospelými. Pomenovanie „ folklórna skupina“ našu činnosť lepšie vystihuje.
V roku 2016 občianske združenie VIESKA, ktoré zastrešuje činnosť folklórnej skupiny SPEVÁČIK a ľudovej hudby VIESKA zabezpečilo alebo sa spolupodielalo na prezentácii ľudovej kultúry pre občanov Vištuka na nasledovných kultúrnych, spoločenských a cirkevných
podujatiach v obci Vištuk a v blízkom okolí: trojkráľové vystúpenie,
pochovávanie basy, stavanie mája, vystúpenie v parku na Vištuckých
hodoch, krojovaná svätá omša na hody, krojovaná procesia na Božie
telo, vystúpenie v rámci akcie Vištucké Jabĺčko, reprezentácia obce Vištuk pri spomienke na bitku pri Silnici pri Jablonci, kultúrny program pri
príležitosti mesiaca úcty k starším, vystúpenie na Jabĺčkovom hodovaní
v ZŠ Vištuk, reprezentovanie obce v krojovanom sprievode na Modranskom vinobraní.
V roku 2016 ešte plánujeme uskutočniť tradičnú Mikulášsku
pochôdzku, tradičné koledovanie po dedine v krojoch na Vianoce

a spievanie kolied počas svätej omše o 11.00h na druhý sviatok Vianočný.
Okrem vystúpení sme po celý rok tvrdo pracovali. Skúšky prebiehali minimálne 3x do týždňa. 1x tanečná skúška, 1x skúška detskej hudby, 1x skúška hudby dospelých. Zbierame staré piesne, tance a zvyky
z nášho regiónu. Vzdelávame sa na školeniach. Študujeme technológiu
výroby nášho kroja. Zveľaďujeme naše vlastné kroje, ktoré stále nemáme
kompletné. Všetko toto úsilie nás stojí nemálo času, ale aj financií. Zároveň sme zbierali materiál k folklórnemu pásmu, ktoré pripravujeme.
Veľa materiálu sme čerpali od starších občanov Vištuka a okolitých obcí.
Pásmo uvedieme v nedeľu 15.1.2017 v KD Vištuk. Pásmo zachytáva
tradície, piesne, tance na dedine nášho regiónu od Kataríny po fašiangy.
Pripravili sme pre Vás príjemné chvíle spojené aj s ochutnávkou tradičných dobrôt. Srdečne Vás pozývame!
Na záver by som chcel poprosiť všetkých našich sympatizantov
o 2% z Vašich daní. Budeme Vám veľmi vďační, ak sa pripojíte k nášmu
úsiliu o zachovanie našich ľudových tradícií.
Mgr. Rastislav Spevák,
Vieska o.z.

Program podujatí:

26.12.2016
spievanie kolied počas sv. omše v kostole vo Vištuku o 11.00h na druhý
sviatok vianočný - FSk SPEVÁČIK a ĽH VIESKA
15.1.2017
Folklórne pásmo piesní, tancov, zvykov od Kataríny po Fašiangy
v KD Vištuk -FSk SPEVÁČIK, ĽH VIESKA, OU Vištuk

5.12.2016
Mikuláš - FSk SPEVÁČIK
24.12.2016
tradičné koledovanie po dedine v krojoch - FSk SPEVÁČIK a ĽH VIESKA
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Veci vištucké
zimujeme prví!!!
Letná príprava nebola ideálna. Odohrali sme iba dva turnaje, odišli
niektorí hráči, a preto očakávania neboli veľké. Tesne pred súťažou sa
nám však podarilo posilniť mužstvo o brankára Adama Čecha a prišli
aj hráči ako – Peter Demčák, Filip Peciar, Martin Frič, Tomáš Veselý
a Daniel Čaputa. Každým odohratým zápasom však rástla pohoda v
mužstve a hráči si začali uvedomovať, že dobrá partia je niekedy viac ako
mužstvo plné hviezd. Po trinástich kolách naši seniori zaznamenali len
jednu prehru a dve remízy. V ostatných zápasoch sme bodovali naplno,
čo nám vynieslo prvé miesto po jesennej časti, 2 body pred Zohorom.
V žiadnom prípade však toto umiestnenie nepreceňujeme, ale práve naopak, nás to zaväzuje, aby jarná časť súťaže bola rovnako úspešná ako tá
jesenná. Po krátkom odpočinku nás čaká tvrdá zimná príprava a už teraz

sa tešíme na jarnú časť súťaže. Pekný výsledok dosiahli aj naši prípravkári, ktorí skončili na peknom šiestom mieste. Na škodu je však mužstvo
dorastencov, ktoré sme pre malý počet hráčov museli odhlásiť zo súťaže.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým hráčom za predvedenú hru,
realizačnému tímu, ale aj sponzorom a obecnému úradu za podporu, či
už finančnú alebo materiálnu. Vďaka patrí aj našim fanúšikom, ktorí nás
aj na ihriskách súperov sprevádzajú v hojnom počte a hlasivky naozaj
nešetria.
A čo na záver? Hádam len: „Športu zdar a vištuckému futbalu zvlášť.“
Oravec Róbert

vištucký silvestrovský beh 2016
V zdravom tele zdravý duch! Šport vytvára priateľstvá. Toto sú len
niektoré z motívov, pre ktoré sa oplatí v posledný deň roka 2016 vyjsť
von a zúčastniť sa 2. ročníka Vištuckého Silvestrovského behu. Minulý
rok stálo na štarte vo všetkých kategóriách spolu 106 bežcov. Od „malkáčov“ až po dôchodcov. Aj toho roku vyhrá ten, kto sa zúčastní. Štartovné čísla začneme rozdávať vo vestibule kultúrneho domu o 9:00h,
prvú kategóriu štartujeme o 9:30h. Občerstvenie a výborná atmosféra
budú zabezpečené. Vyhodnotenie súťaže bude cca o 12:00h.
Už tretí rok sa vo veľkej budove bývalého areálu materskej škôlky
vo Vištuku (teraz známeho ako KOŠIK) stretávajú priaznivci pohybu

a športu. Posilňovňa, ktorá je tam zriadená, umožňuje precvičiť celé telo
funkčnými cvikmi, teda okrem svalov aj pľúca a srdce. Takéto cvičenia
sú najviac efektívne pre udržanie celkového zdravia pre všetky vekové
kategórie. Koncepty funkčných cvičení, napr. crossfit, intervalové tréningy a pod., si získavajú v poslednom období veľa priaznivcov a ukazuje sa, že aj posilňovňu vo Vištuku bude vhodné smerovať na takýto druh
pohybu. Viac informácií o posilňovni, fotky zo Silvestrovských behov
a iné, nájdete na facebook profile „Fitcentrum Vištuk“.
AB

prezentácia strelcov - inšpirácie pre iné orgAnizácie vištuka
Športovo-strelecký klub Vištuk pripravil prezentáciu svojich dlhoročných úspechov. Na podujatí 16. októbra dovolili strelci nahliadnuť do ich
súkromných zbierok trofejí, medailí, diplomov, iných ocenení, výstroja
a streleckých zbraní.
Vystavujúci športovci sa dlhé roky úspešne venujú streľbe. Do podujatia sa zapojila i ZŠ s MŠ Vištuk, ktorej žiaci bodujú na väčšine súťaží.
Medzi strelcami pochádzajúcimi z Vištuka, či už zo Športovo-streleckého klubu alebo zo Streleckého klubu ZŠ, máme niekoľkonásobných
majstrov Slovenska, kraja i regiónu. Za zmienku určite stojí, že strelci
tieto úspechy dosahujú aj napriek, v porovnaní so svetom, nie úplne najpohodlnejšiemu streleckému vybaveniu cvičísk.
Návštevníci podujatia besedovali so strelcami o náročnosti tréningov, ako to vyzerá a prebieha na súťažiach, v čom vidia rozdiel medzi súťažením na majstrovstvách sveta a na olympiáde. Pre dosiahnutie
úspechu je určite dôležitý aj tréner, takže sa športovci nevyhli ani tejto
téme. Pán Jozef Široký, ktorý strelcov Športovo-streleckého klubu vo
Vištuku trénuje, je niekoľkonásobným víťazom viacerých významných

6

streleckých súťaží a už roky zastupuje Slovensko na olympijských hrách.
V diskusii sme sa dozvedeli, že pán Jozef Široký bol viackrát vyznamenaný ako tréner roka.
Súčasťou výstavy bola prezentácia historických zbraní a dobových
kostýmov, za ktorú organizátori ďakujú pánovi Valachovi zo Senca
a pánovi Trenčanskému z Borovej. Poďakovanie patrí aj ostatným vystavujúcim: pánovi Jozefovi Širokému, pani Daniele Démian Peškovej, Lucii Novosedlíkovej, Viktórii Jahôdkovej, pani Barbore Zápražnej
a v neposlednej rade aj Streleckému klubu ZŠ vo Vištuku.
Športovo-strelecký klub toto podujatie inicioval aj ako akúsi pozvánku pre iné organizácie vo Vištuku, aby prezentovali súčasným
Vištučanom svoju dlhoročnú prácu a iste aj záľubu. Vištuk je miesto
s dlhou tradíciou športu, vinárstva, poľovníctva i kultúry. Zástupcovia organizácií, pomôžte nám to pripomenúť (si)! Stačí ak oslovíte na
spoluprácu Komisiu kultúry pri OZ Vištuk. Dúfame, že nabudúce budeme informovať o príprave prezentácie dlhoročného fungovania ďalšej
z vištuckých organizácií.
ZP

Veci vištucké

Zo života obce
celoroČná správa o športovkyni kristínke funkovej
Kristínka Funková sa zúčastnila na klasifikácii v nemeckom Hannoveri, ktorá sa konala v dňoch 7.05 - 13.05.2016.
Pretekov sa spolu s Kristínkou Funkovou zúčastnila aj Janka Maceková,
pre obe dievčatá skončila klasifikácia veľmi dobre. Prebierka streleckých
vecí bola úspešná, a tak sa mohli venovať súťažiam. Tento rok bola úroveň veľmi vysoká. Všetky štáty si chceli overiť pred POH, ako na tom sú
a čo treba ešte doladiť. Hannover boli jediné preteky, kde sa strieľali všetky disciplíny. Kristínka je výnimočné dievčatko, plné elánu a ctižiadosti
niečo dosiahnuť. Ako najmladšia zo všetkých účastníkov, 15-ročná, sa
nezľakla a dokázala podať výborné výsledky vo všetkých disciplínach.
Vo svojej disciplíne R-5 porazila aj Štefana Vargu, ktorý sa tejto disciplíne už nejaký ten čas venuje. Týmto dokázala aj všetkým súťažiacim, že
je pedantná v tréningoch a dôsledne plní rady svojich trénerov. To, že

Kristínka porazila Štefana, svedčí o jej pripravenosti na preteky a je to
zároveň aj dobré pre vyrovnanosť družstva, ktoré tvorí Varga, Prokeinová, Funková.
Touto cestou by som chcela Kristínku veľmi pochváliť a vyzdvihnúť
jej odhodlanie. Napriek tomu, že má požičanú zbraň a nie veľmi kvalitné
veci, dosahuje výborné výsledky na súťažiach zdravých športovcov a nenechá sa ničím odradiť. Som si istá, že pri doplnení vybavenia a kvalitného streliva a vďaka možnosti zúčastniť sa takýchto závodov z nej vyrastie
výborná reprezentantka Slovenskej republiky v športovej streľbe.
Barbora Zápražná,
spolutrénerka

dá sa maŤ rád vištuk?
Niekedy sa rovno pred
našimi očami odohrávajú
veci, ktoré sa bytostne dotýkajú človeka a nedajú sa len tak
pasívne odignorovať. Možno
bude tento článok zo začiatku pôsobiť pesimistickým
dojmom, jeho účel je však odlišný. Každý deň sa z rôznych
strán na nás valia nové a nové absurdnosti a krivdy, na ktoré sa jedine
homo sapiens sapiens je schopný podujať. Či už ide o zabitie stromov
kvôli chystanej novostavbe, podhadzovanie polien susedovi pod nohy,
paralyzujúce fotografie mŕtvych detí v sýrskom Aleppe, voľnočasové
„športové“ kynoženie zvierat v Safari parku, podpora geopolitického
napätia v úbohých krajinách alebo profily mladých iránskych chlapcov
s Kalašnikov samopalmi na fotografiách na sociálnych sieťach. Mnoho
ľudí je schopných bez mihnutia oka odsúdiť niekoho, koho vôbec nepozná – či už pre jeho národnosť, vieru či priťahovanie nie(len) opačným
pohlavím. Takíto ľudia vedia hlásať krvilačné výzvy, no v rovnakej vete
sa ohradia tým, že oni len zastávajú kresťanské alebo iné vznešené hodnoty. Štát tvorený občanmi pracuje proti občanom, teda proti samému
sebe. Nedobré veci sa dejú, emócie rastúcej nenávisti putujú svetom. A
ešte, vraj, aj ten Vištuk je „dzíra“, v ktorej zdochol pes a kde sú ľudia
hlúpejší jedni od druhých. No ale čo s tým?
Ja sám považujem Vištuk za miesto, kam sa dá pred negativizmom
celého sveta ukryť a v pokoji ho „rozžuť“ a stráviť. Táto obec bola pre
mňa mnohokrát útočiskom v časoch, keď mi bolo ťažko, aj keď som sa
radoval. Hoci moje slová pôsobia ako slová človeka so zopár desaťročiami na konte, vo svojich 25 rokoch si naplno uvedomujem, aké dôležité pre zdravie človeka je mať miesto, kde sa môže v časoch nepriazne
uchýliť, oddýchnuť si, vyspovedať sa sám pred sebou. V dávnych dobách vraj takéto miesta ľudia nazývali svätohájmi. Boli to lesné útočiská,
kde človek nemohol byť prenasledovaný ani zabitý, bol „pod ochranou“
(v súčasnosti má podobný status napr. akademická pôda). Jedným z takýchto svätohájov vo Vištuku je pre mňa osobne čerešňovo-orechová
aleja tiahnuca sa od horného konca k rázcestiu pri hydinárni. Spája sa
mi s nádejným odchodom do sveta (tzn. kamkoľvek „von“) i so šťastným
návratom domov. Je to miesto, kde sa dá vypnúť, nasýtiť plodmi prírody
v júni i októbri, zabehať si, vychutnať si východ i západ Slnka či nočnú
prechádzku. Nie náhodou je ma tam z času na čas možné vidieť pobehovať s vrecom, do ktorého zbieram odpadky; cesta, stromy a iné rastliny,
zver, pokoj – všetko veľmi vzácne veci.
Iným, nie veľmi vzdialeným, svätohájom je bezpochyby aj Lindavský
les medzi Vištukom, Dubovou, Častou, Štefanovou a Budmericami, do
ktorého sme odmalička chodili s tetou na huby a ja občas sa i sám zatúlať. Ešte stále zaujímavým miestom na prechádzku vo vištuckom chotári sú Bujačky, na ktorých Vám poľovníci občas pripomenú, že voľný
pohyb v tamojšej prírode nie je dvakrát bezpečný. Na opačnej strane
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obce pôsobí tajuplne a vábivo ulička za kostolom a pohrdnúť sa nedá ani
odtiaľ sa napájajúcim korytom Horného potoka, ktorý poskytuje kopec
priestoru na letné opekačky. Podľa slov mojej známej, Grefty už nie sú
tými lúkami, akými bývali pred 40 rokmi; ja dodávam, že dnes už nie sú
ani tým, čím boli pred 20 rokmi. Všetko sa však mení a ešte aj dnes sa
tam dá spraviť príjemná a objavná prechádzka so psom/deťmi/sebou,
a teraz cez zimu aj sánkovačka (ak nasneží).
Jedno z najčarovnejších miest vo Vištuku je pre mňa odjakživa naša
vištucká kaplnka. Hoci sa všeličo hovorí, ja popravde nemám tušenia,
čím to miesto kedysi v dávnych dobách v skutočnosti bývalo, no je tam
cítiť naozaj zvláštnu energiu. Kiežby sa človek mohol prejsť po našej obci
takej, aká bola v rôznych obdobiach časov minulých! To by som sa určite
išiel pozrieť tiež na panstvo na Silárde, kde v istých dobách vraj žila aj
stovka ľudí. Viete si to dnes predstaviť? Keď už by som bol na Silárde
19. storočia, určite by som sa išiel pozrieť na koľaje spájajúce silárdsku
osadu so Šenkvicami, a tiež na tú, ktorá spájala Šenkvice s Fajdalom.
Dnes sa aspoň poprechádzam poza humná, popozerám, ako sa moji
tvoriví spoluobčania starajú každý o to svoje humno a povzdychnem
si nad vyschnutým potokom za našim humnom, na ktorého svahoch
sme sa ako malí zvykli sánkovať. Zavítam na neďaleký rybník, kým ešte
z jeho náprotivného pobrežia na mňa nevykúkajú chystané stavby, zájdem sa pozrieť na ostrov k bobrej hrádzi (ornitologický pôžitok i elégia
zároveň), s priateľmi si cez leto pri ohni v prednejšej zátoke otvoríme
„dvojku“ vištuckého a budeme sa fakt tešiť na večerné symfónie škŕkajúcich žiab.
Keď by ma toto všetko nudilo, môžem si cez hrádzu, Grefty a Pažite
spraviť výlet na Silárd cestičkou medzi vinohradmi, odkiaľ je dobrý výhľad na Červený Kameň. Je to paradox, že kedysi bol vo Vištuku nielen
najväčší rybník na území vtedajšieho Slovenska, ale zároveň bola naša
obec vraj najväčšou obcou Červenokamenského panstva. Paradox preto,
lebo dnes nás okrem v úvode tohto článku zmienených negativizmov
ničí i vlastné presvedčenie, že Vištuk je diera a že sa tu nedá nič robiť.
Neoceňujeme, zabúdame alebo možno si ani neuvedomujeme, že okrem
kultúrno-spoločenského života v obci nám je Vištuk prírodným rajom,
v ktorého chotári sa skutočne dá prísť na iné myšlienky. Práve v lone
vištuckej prírody sa dajú spracovať mnohé z tých negatívnych informácií
a skúseností, ktoré som spomínal a ktoré sa na človeka dennodenne valia. Nemálo bdelých hláv si v dnešných časoch všíma vzostup neznášanlivosti a strachu v mysliach ľudí, u nás i v zahraničí. Na druhej strane,
zachrániť nás môže práve nadobudnutie nadhľadu, nazretie na svet z
iného uhla pohľadu, uvedomenie si toho, čo ja sám môžem spraviť, aby
som požiarom hnevu, nenávisti, smútku a strachu čelil a nenechal sa
ním spáliť, či ešte horšie – preniesť ho na ľudí okolo. Budem sa modliť
za nás všetkých, aby sme boli úspešní v rozmnožovaní dobra v našich
dušiach, vzťahoch k ľuďom a prírode. Aby sme boli schopní čeliť svojmu
strachu a hnevu a nešli do vojny s nepriateľom, ktorého si sami živíme.
Nech sa nám v tom darí a nech nám Vištuk pomáha!
Marek

Veci vištucké

Kalendár podujatí december 2016 – marec 2017
Čo?
Výstava vianočných pozdravov
Pečenie medovníkov

Kedy?
01.12.2016
-11.1.2017

Kde?
Komunitné centrum KOŠIK

Kto?
Komisia kultúry pri
OZ Vištuk

14. 12.2016

COOP Jednota

COOP Jednota

17.12.2016

Námestie
Obce Vištuk

OZ Školáčik,
Rada rodičov pri
ZŠ s MŠ Vištuk,
Obec Vištuk a spoločenské organizácie Vištuka

24.12.2016

V celej dedine

FSk SPEVÁČIK
a ĽH VIESKA

26.12.2016
o 11:00h

Kostol Najsvätejšej
Trojice vo Vištuku

FSk SPEVÁČIK
a ĽH VIESKA

31.12.2016
o 09:00h

Dom kultúry
Vištuk

FITcentrum Vištuk

15.01.2017

Dom kultúry
Vištuk

FSk SPEVÁČIK
a ĽH VIESKA, OÚ
Vištuk

2. Charitatívny ples

21.01.2017
o 19:00h

Dom kultúry
Vištuk

Karneval

27.1.2017

Dom kultúry
Vištuk

4. Valentínsky ples

18.2.2017

Dom kultúry
Vištuk

Pochovávanie basy

25.02.2017

Dom kultúry
Vištuk

1. Školská vianočná tržnica a súťaž
vo varení kapustnice
Tradičné koledovanie po dedine
v krojoch
Spievanie kolied
v priebehu
sv. omše
Silvestrovský beh
2016
Folklórne pásmo
piesní, tancov,
zvykov od Kataríny
po Fašiangy

OZ Športovo –strelecký klub Vištuk
Rada rodičov pri
ZŠ s MŠ Vištuk,
OZ Školáčik
Rada rodičov pri
ZŠ s MŠ Vištuk
DH Vištučanka,
ĽH Vieska, Obec
Vištuk
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