Milí čitatelia,
prinášame Vám druhé vydanie našich obecných novín. Ďakujeme za Vaše postrehy k prvému vydaniu. Ak Vám v novinách
niečo chýba a chceli by ste, aby sa v ďalšom čísle vyskytlo, napíšte nám na náš e-mail redakcia@vistuk.sk alebo prineste Vaše články do Obecnej knižnice. Zámerom novín je byť novinami od občanov pre občanov. Ak sa chcete podeliť o svoj pohľad na udalosti
v dedine a okolí, neváhajte a ozvite sa nám. Radi medzi sebou privítame nové posily. Taktiež nám napíšte, ak ponúkate na predaj
tovary alebo služby, radi Váš inzerát zverejníme.
Začala nám jeseň, a tak Vám prajem, aby ste nadchádzajúce sychravé dni strávili v príjemnom prostredí svojich najbližších
a pri čítaní našich novín.
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Poďakovania...
Mladí majú zelenú
V našej obci sa dala dokopy skupina mladých aktivistov,
ktorí majú nielen sny a vízie, ale už aj činnosť posúvajúcu
veci vo Vištuku dopredu. Či je to Zóna bez peňazí, vištucká facebooková stránka, očistné brigády v okolí obce, práca
v kultúrnej komisii pri OZ a v neposlednom rade obnovenie vištuckých novín. Vysokoškoláci Zuzka Polakovičová
a Marek Ochaba spolu so svojimi priateľmi Monikou Parajkovou, Katkou Hrdlovičovou, Michalom Václavíkom a naj-

mladšou poslankyňou OZ Magdalénkou Ochabovou majú
veľkú zásluhu na tom, že máme v rukách už druhé číslo Vecí
vištuckých.
Bola som pri zrode nápadu vydávať vo Vištuku opäť
noviny, sledovala som neľahkú cestu tvorby prvého čísla,
a preto chcem týmto vyjadriť našim mladým spoluobčanom veľký obdiv a úprimné poďakovanie.
Držíme im palce a dávame im „zelenú“ na ich ceste.

Marta Škarčáková

Poďakovanie Rade rodičov
Vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Vištuk ďakuje v mene detí, žiakov a ostatných stravníkov Rade rodičov pri ZŠ s MŠ Vištuk za
finančný dar, ktorý bol použitý na nákup stoličiek a stolov do školskej jedálne. ĎAKUJEME

Rozália Kordošová,
Vedúca ŠJ
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Veci vištucké

PÝTAME SA STAROSTU
Prešli letné prázdniny
– čo sa obci podarilo za ten
čas stihnúť? Bola obec v letnom alebo naopak – v pohotovostnom režime?
Život samosprávy plynie
či sú prázdniny, či školský
rok. Na začiatku prázdnin
prebiehala v našej obci „následná“ kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu
SR, ktorej predmetom bola
kontrola plnenia prijatých
opatrení, ktoré obec mala od
predošlej kontroly z tohto
úradu. V priebehu leta sme vypracovali a podali projekty za účelom získania dotácii na likvidáciu skládok pri hnojisku smerom
na Budmerice a tiež v tzv. „báhoňskom“ kolene. Ďalšiu žiadosť
o dotácie sme podali na zateplenie a opravu fasády budovy ZŠ.
V rámci Zmien a doplnkov územného plánu 2/2014 sme postúpili súborné stanovisko projektantom na ďalšie spracovanie.
Úspešne sme ukončili prvú etapu výstavby detského ihriska za
školou, ktoré bude slávnostne otvorené za účasti hlavného sponzora 20. októbra o 10.00 hod.
Máme za sebou aj príjemné „povinnosti“ – 1. augusta sa
oficiálne otvoril areál starej škôlky pre verejnosť, čomu predchádzalo vyčistenie a vymaľovanie jednej z týchto budov pre
potreby kultúrnych a voľno-časových aktivít občanov. Obec sa
v rámci svojich možností v spolupráci s okolitými obcami zapojila aj k spomienkovej slávnosti k 310. výročiu bitky pri Silnici (v katastri obce Budmerice). Najbližšie obec čakajú opravy
komunikácii v častiach Za kostolom a Pančava – Za potok, prípravné práce však už začali (obhliadka terénu s technikmi, výberové konanie v zmysle zákona, komunikácia s občanmi, ktorých
sa to týka, a pod.). Aj počas leta teda prinášal každý deň niečo,
čo bolo nutné riešiť.
Mali ste počas prázdnin aj Vy čas a priestor si oddýchnuť?
Tieto prázdniny bolo podstatne menej telefonátov, mailov,
práca bola pokojnejšia. Našiel som si čas aj na seba a spravil som
si viac predĺžených víkendov. Pri tejto príležitosti, by som rád
odovzdal Vištučanom pozdrav od bývalého učiteľa ZŠ Dávida
Králika, s ktorým som strávil jeden z týchto víkendov. Odkedy
odišiel z Vištuka, robíme si každoročne spolu ockovia s menšími
(hoci teraz už podrastenými) deťmi takýto predĺžený víkend

a chodievame na stanovačky na štýl „S tebou ma baví svet“.
Viackrát ste tvrdili, že Vištučania čoraz viac separujú svoje
odpady. Je pravda, že trend triedenia odpadov je skutočne v našej obci populárny a občania sa k veci stavajú zodpovedne? Kde
končí ich odpad (komunálny, separovaný, z kontajnerov na sklo
a oblečenie)?
Je dobré, že postupom času si občania zvykajú triediť materiály, ktoré sa môžu využiť na druhotné spracovanie. V konečnom dôsledku je tento „návyk“ nielen zodpovedným v otázke
ochrany životného prostredia, ale je prospešným aj pre naše
peňaženky. Čím viac materiálov vyseparujeme, tým menší objem zmiešaného odpadu produkujeme, a teda zaň i menej zaplatí-me v rámci uloženia na skládke.
Na zhodnotenie druhotných surovín má obec zmluvy s firmami ASA (odvoz skla, plastov a papiera), ANEO (zber elektro
odpadu), INTERSAD (odvoz biologicky rozložiteľných od padov) a REVENGE (zber šatstva a textílií). Následné trhom dané
nakladanie firiem s triedenými materiálmi závisí od ďalších firiem, s ktorými sú tieto zazmluvnené.
Občania mali nedávno vypĺňať dotazník, v ktorom mali vyjadriť svoje predstavy o možných zlepšeniach našej obce. Čo môže
občanom vyplnenie dotazníka priniesť?
Na prínos tohto dotazníka sa dá nazerať vo viacerých rovinách. Nedávno sme dostali spätnú väzbu od občianky, ktorá
nebola veľmi nadšená, že sa musela nad obsahom dotazníka
zamýšľať. A práve aj toto je dôležitá rovina dotazníka – dáva
občanom možnosť sa zamyslieť a spýtať samých seba: „Čo
by som v našej obci vlastne chcel? Čo mi vo Vištuku chýba?“
Vo všeobecnosti ľudia poukazujú na absenciu služieb. Je však
dobré zamyslieť sa, „Aké služby by som tu chcel? Využíval by
som ja tie služby?“ Istý čas bola aktuálna diskusia o (inak dosť
výrazne finančne nákladnej) rekonštrukcii kina v kultúrnom
dome. Pýtali sme sa ľudí, či by chodili do kina, a mnohí súhlasili.
V období posledných premietaní kina tam však chodil skutočne
už len málokto. Účelom dotazníka bolo teda aj zamyslenie sa
nad skutočnosťou, že ak človek má možnosť ovplyvniť nejaké
veci v samospráve, musí sa do hĺbky zamyslieť nad tým, čo by
v našom regióne chcel a či by to aj naozaj využil. Chcel by som
poďakovať všetkým, ktorí sa do ankety zapojili, a zdôrazniť, že
som nesmierne vďačný za každý jeden námet či postreh, ktorý občania v dotazníkoch uviedli. Práve tento dotazník bude
ukazovateľom ďalšieho smerovania obce, ktorý sa budeme – samozrejme v rámci možností – snažiť napĺňať.

Vištučan sa pýta (Z Vašich otázok vyberáme)
Čo čaká Obecné zastupiteľstvo do konca roka?
Ku koncu roka nás čaká príprava, prerokovanie a schválenie rozpočtu, ktorým zastupiteľstvo vlastne určí financovanie
zámerov a úloh obce na ďalší rok. Prerokovávať sa bude tiež nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ukončené by mali byť
zmeny a doplnky územného plánu. Okrem týchto záležitostí sa
však bude na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva rokovať aj
o množstve ďalších úloh. Pozývam preto občanov, aby sa verejných zasadnutí zúčastnili, a mali tak možnosť vidieť priamo, čím
všetkým sa budeme s poslancami zaoberať.
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Už dlho je vypustený rybník. Čo s ním bude?
Tento rok bol rybník vypustený z dôvodu opráv vnútornej
technológie. Po úspešnom ukončení prác ho začali napúšťať, no
vzhľadom na veľké sucho priteká voda len veľmi pomaly. Musíme počkať na obdobie dažďov, ktoré rybníku zabezpečí dostatočné množstvo vody.
Chceli by ste sa aj Vy niečo spýtať starostu obce? Pošlite
nám Vaše otázky na redakcia@vistuk.sk a my sa ho spýtame
za Vás!

Veci vištucké

ZO ŽIVOTA OBCE
Ako posunúť Vištuk vpred?
Obec Vištuk je už rok členom občianskeho združenia Malokarpatský región, ktoré otvára priestor pre ľudí s dobrými nápadmi aktívne sa podieľať na formovaní prostredia, v ktorom
žijú a pracujú. Do tohto združenia sú zapojené aj obce ako Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Píla, Šenkvice a iné.
Združenie je založené na princípoch miestneho partnerstva za
účelom podpory a rozvoja nášho vidieckeho regiónu. Ide o spojenie občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľov a verejnej správy (miest a obcí), ktorí spolupracujú na rozvoji územia
a pri získavaní finančných prostriedkov z Európskej únie a z národných programov pre svoj región.

Jesenné zamýšlaní sa
Vidzíte venku tí stromy žĺtnut? A babie leto lítat? Konečne
došla jesen. Človek pozbíra v záhrade čo na jar posadzil, postupne skončí aj s oberačkami, a potom si snád zas aj chvílku
oddýchne. Oddýchne si a zamyslí sa nad tým, jak ten rok znovu
pomaly (či vlastne friško) utékol. Šlak ho bude tráfat ked si uvedomí, že za pár týdnof bude zas šadze počut a vidzet reklamy na
vánočné darčeky pre jeho miluvaných. Jak keby nebolo dost teho
blázninca s migrantmi! Kam kuknem či vkročím, šadzé sa ludé
furt len o tem bavá dokolečka dokola až načisto a do sýtosci z
teho zblbnú. Každý ma potrebu vyslovit svoj výsostne najsprávnejší názor jak keby sa temu šeckému, čo sa neská v temto svete
deje, aj naozaj rozumel. A nezmení tento názor ani za teho frasa,
lebo len on jedziný má pravdu a je o nej presvedčený na život
a na smrt. Jak keby si odmítal uvedomit, že každý na tú „utečeneckú krízu“ nejako nazerá. A vlastne... Každý aj má právo nazerat na to volajak. Po svojem, tak, jak mu to okolnosci dovolujú.
Nejak sa mi ale zdá, že sme sa prestali kukat na seba a na to,
jak sa vúbec máme my tu ve Vištuku. Zaoberáme sa utečencami
a vraždami v správach našich každodenných, ale nekukáme sa,
či máme porádek ve svojej vlastnej dzedzine, ve vlastnej rodzine,
pred svojim vlastným vchodom a též sami v sebe. Napríklad verejné zasadnucá našich vlastných obecných poslancov tu skoro
nikeho nezaujímajú (teda až na pár jedincof, kerí potrebujú prejednat nejaké vlastné záujmy). Chodzí tam fakt len hŕstka ludzí,
pred kerými je treba sklonit dole klobúk. Rovnako ho treba zlo-

Obce sa spojili do tohto združenia kvôli možnosti realizácie projektov a myšlienok obyvateľov regiónu. Ak chcú občania
svoje projekty realizovať, väčšinou im chýba jedna podstatná vec
– financie. Občianske združenie Malokarpatský región je cestou,
ako tieto prostriedky získať.
Chcete sa dozvedieť viac? Angažujete sa v regióne a očakávate podporu? Máte dobrý nápad či projekt? Príďte na stretnutie,
predstavte svoj projekt a v spolupráci s občianskym združením
budete hľadať možnosti ako daný projekt prefinancovať a zrealizovať. Pracovné stretnutie sa bude konať 10. 10. 2015 od 9.00
do 18.00 v Kultúrnom dome v Modre. Staňte sa súčasťou tímu
rozvoja regiónu!

žit pred poslancami za to, že ich baví tolké hodziny do noci prejednávat v často né zrovna poklidnej atmosfére záležitosci, keré
sa týkajú Vištuka, a teda tým pádom aj nás, Vištučanof. (Ináč
též ráno vstávajú do roboty.) Prednedávnom sa organizuvala
v dzedzine aj brigáda čiscená lesa pri Greftoch od bordelu a vraj
im tam došlo sotva 5 ludzí (aj to zas hlavne len tí novousadlíci
či po cudzem – “migranti”). V dzedzine, kerá ráta néčo cez 1300
smrtelníkov. Je to zvláštne...Pravdou je, že „špinavá“ robota málokemu nékedy chucila. Též ale treba povedat, že ani nescihneme na cinteri zapálit na dušičky svíčky jak sa patrí, a tí Vánoce
sa zas na nás vybalá úplne nečekane! Kedy inokedy ked né teraz
na jesen by mal byt lepší čas na spomalení a zamyslení nad tým,
kým vlastne jak Vištučané sme a jak tu sceme spolu žit? Sceme
spolupracuvat a rozvíjat náš Vištuk, alebo sceme len frflat a ináč
sa o nič moc nestarat? Práve teraz na jesen máme možnost sa
nad týmto zamyslét a očiscit od sporov a vojen, keré spolu védeme a keré védeme s ludzmi, kerých vlastne ani ne(s)poznáme.
Ked budeme jak ludé vyrovnaní sami ze sebú a pochopíme, že
tahat za jedno lano s našimi susedmi je dobré pre nás šeckých,
žádne utečenectvo pre nás krízou nebude moct byt.
Prajem šeckým mojim spoluobčanom, úplne rovnako novousadlíkom ako aj domácim, aby sa v temto krásne farebném
jesenném čase nedali rozkolísat zbytečnoscami, ale aby naopak
mali čas naozaj sa aj upokojit a porozjímat, aby našli v sebe aj
v druhých to najlepšé, čo v nich je.
rodzený Vištučan
(Na žiadosť autora bol článok uverejnený bez jazykovej korektúry.)

Ten čas ale rýchlo letí (alebo O chvíľu sú zas Vianoce!) to bude 14. novembra, keď budete mať opäť možnosť posunúť
V piatok 5. júna sa pri príležitosti oslavy Dňa detí uskutočnila na futbalovom ihrisku v poradí piata Zóna bez peňazí
v našej obci. Vištučania i občania z okolia priniesli nepotrebné (avšak funkčné) veci,
ktoré im doma zbytočne
zaberali miesto, a zároveň si zo zóny vzali čo
len potrebovali či chceli.
A to celkom zadarmo, bez
použitia peňazí! V celoslovenskom meradle ide
o podujatie veľmi obľúbené, o čom svedčí aj fakt, že Zóna bez
peňazí sa už niekoľkýkrát bude konať koncom novembra v desiatkach obcí a miest vo všetkých kútoch Slovenska. Vo Vištuku
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ďalej veci, ktoré je Vám ľúto vyhodiť, pretože ešte môžu niekomu
padnúť na úžitok. Nechceme rozbiehať predvianočné šialenstvo
už začiatkom jesene. Je ale pravdou, že Zóna bez peňazí je unikátnou možnosťou „kúpy“ darčekov pod stromček, a to celkom
zadarmo! O ďalšej Zóne
bez peňazí, ako aj čosi
z histórie tohto podujatia si môžete prečítať na
internete (www.tinyurl.
com/vianocna-zona).
Jednota dôchodcov ako
usporiadateľ tohto podujatia sa teší na Vašu účasť a verí, že si pre svojich blízkych prídete
vybrať aspoň nejaký malý darček!
Marek

Veci vištucké

ZŠsMŠ Vištuk
Čo je nové v našej škole...
Dva mesiace uplynuli ako voda a máme tu
nový školský rok 2015/2016.
V stredu 2. septembra otvorila naša škola svoje brány
pre 101 žiakov základnej a 46
detí materskej školy. Máme
13 nových prváčikov, ktorí sa
musia popasovať s písaním,
čítaním aj počítaním.
Kto si ale myslí, že počas
prázdnin oddychovala aj škola, je na omyle. U nás v škole
sa pracovalo vo veľkom. Vytvorili sme pre žiakov druhé
oddelenie školského klubu detí v bývalej počítačovej učebni. Tú
sme presťahovali do priestorov školskej knižnice. Tiež sa nám
podarilo vytvoriť „násobilkové“ schodisko, kde si žiaci môžu

Jeseň v materskej škole
Na začiatku
školského roka
sme medzi našimi škôlkarmi
privítali 12 nových detí. Ich
osamostatnenie
od mamy sa nezaobišlo bez slzičiek, ale postupne sa adaptujú na nové prostredie, tešia sa z nových hračiek,
spoznávajú nových ľudí, nachádzajú si nových kamarátov.
Zvykajú si na režim dňa v materskej škole – hry, pohybové
a relaxačné cvičenie, desiata v školskej jedálni, edukačné aktivity vychádzajúce zo školského vzdelávacieho programu
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opakovať malú násobilku.
Pred školou sme vybudovali novú hernú plochu zo zámkovej dlažby, kde si môžu deti zaskákať škôlku, zahrať si živé
piškvorky. Ešte nás čakajú dokončovacie práce na oddych a relaxáciu, kde budú osadené lavičky a samozrejme, aj koše na odpadky. Časť tohto projektu pod názvom „Športom ku zdraviu“
je hradený z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej
iba BSK) „Naša škôlka – náš kraj“, zvyšok dofinancovala obec.
Pred školou nám pribudla aj nová učebňa v prírode v podobe altánku. Časť tohto projektu je hradená z ďalšej dotácie BSK
„50 centov na občana“, zvyšok hradí OZ Školáčik z 2 % daní,
za ktoré vám touto cestou srdečne ďakujeme. Škôlkari v týchto
dňoch slávnostne otvoria brány svojho nového ihriska a budú sa
tak môcť dosýta vyšantiť na nových preliezačkách.
Všetkým, ktorí sa podieľali na inováciách v našej škole, veľmi pekne ďakujem v mene žiakov našej školy a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
		

		

Mgr. Viera Mladenová,
riaditeľka školy

„Dúhová škôlka“. Potom si deti posilňujú zdravie pohybom na čerstvom vzduchu, spapajú dobrý obed, ktorý uvarili
tety kuchárky (obrázok) a oddýchnu si na ležadle. Popoludní sa naolovrantujú, hravou formou sa niečo nové dozvedia
a hurá domov.
A čo nás čaká na jeseň? Veselé hry na novom detskom
ihrisku, divadielka, preventívny program Policajného zboru
SR Póla radí deťom s pani policajtkou, turistický pochod na
Grefty (1. trieda) a Silárd (2. trieda), Šarkaniáda na futbalovom ihrisku, tvorivé dielne a vyrezávanie tekvičiek s rodičmi
– Večer svetlonosov, výroba postavičiek a jesenných aranžmánov na výstavu do kultúrneho domu (organizované Jednotou dôchodcov). A okrem toho nás čaká mnoho ďalších
aktivít.

Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre materskú školu

Veci vištucké
Centrum KOŠIK
V sobotu 1. augusta
2015 komisia kultúry
v spolupráci s Fitcentrom a so športovcami
otvorili pre verejnosť
areál bývalej materskej
školy. Komunitné centrum KOŠIK (kreativity, oddychu, športu,
informácií, kultúry) je
miesto rekreácie pre
všetky vekové kategórie.
V areáli sa nachádzajú
dve budovy a detské ihrisko sprístupnené pre verejnosť. V novej budove je dnes Fitcentrum. V starej budove sa nachádzajú
dve miestnosti. Veľkú miestnosť je možné využívať ako miesto
voľnočasových aktivít

Viete z čoho je
múdry Váš sused?
Vyzerá to tak, že
rok 2015 bol už hneď
od začiatku pre Vištuk plný zmien. Okrem novozvoleného
obecného zastupiteľstva, staronového starostu obce, novej riaditeľky ZŠ s MŠ, novín a ďalších udalostí v obci je už od januára spustený aj projekt komunitnej knižnice, ktorý umožňuje
Vištučanom požičiavať si knihy od svojich spoluobčanov. Ide
o nápad jedného z občanov Vištuka, ktorého hlavnou myšlienkou je podporiť komunitu nás Vištučanov, ktorí máme záujem
o čítanie kníh nad rámec ponuky obecnej knižnice a knižníc
z okolia. Niektorí ľudia nazerajú na mnohé politické, ekonomické a spoločenské otázky ako na problémy súčasnej doby, ktorých
ústrednou príčinou je nezodpovednosť a nemorálne správanie
(nami zvolených) politikov spravujúcich našu krajinu. Iní tvrdia, že títo politici sú iba zrkadlom svojich voličov. Podľa nich je
ústredným problémom najmä duchovný a morálny stav súčasného človeka, ktorý dbá výhradne na svoje vlastné záujmy, a to

Zo života členov Jednoty dôchodcov vo Vištuku
Ani neznesiteľné horúčavy a pre nás dôchodcov nepriaznivé počasie neodradili členov Jednoty dôchodcov,
aby pokračovali v činnostiach a aktivitách, ktoré mali v pláne svojej práce.
Ako v predchádzajúcom čísle naznačila naša predsedníčka, uskutočnila sa akcia nazvaná „Potulky po Pezinku“
so sprievodcom, ktorý upozornil na pamätihodnosti a zaujímavosti tohto mesta. V dňoch 16. – 18. júna sa uskutočnil
výlet do Košíc, na ktorom sme spoznávali najkrajšie dominanty Košíc. V nedeľu v priebehu Vištuckých hodov sme
zorganizovali výstavu starodávnych úžitkových a okrasných predmetov.
„Stretnutie s vážnou hudbou“ bola ďalšia zaujímavá akcia, ktorá sa konala na terase pri klube dôchodcov. Hoci
teplota bola v ten deň priam „vražedná“, prišlo 23 záujemcov. Lektor, pán Moravčík, sa s nami stretol už po tretíkrát
a veľmi príťažlivou a zrozumiteľnou formou nás uviedol do
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pre deti, ale aj pre dospelých. V menšej miestnosti sídli redakcia
našich novín. Je tu aj miestnosť so sociálnym zariadením. Návštevníci Fitcentra sa riadia prevádzkovým poriadkom budovy
Fitcentra a návštevníci novej budovy sa riadia prevádzkovým
poriadkom novej budovy. Ak máte záujem stráviť čas v budove, zapíšte sa, prosím, do zošita ležiaceho na stole. Pomôže to aj
nám správcom, aby sme vedeli, v akom čase máte záujem centrum využívať, a vedeli pre Vás pripraviť program. Kľúče od novej budovy je možné vyzdvihnúť si u pani Jany Jeneiovej, pani
Vierky Jurčovičovej alebo u pani Škarčákovej.
V areáli sa budú celoročne konať rôzne podujatia pripravované obcou alebo Kultúrnou komisiou. Tešiť sa môžete aj na
premietania dokumentárnych filmov. Ak by ste mali návrh aktivít, ktoré by mohli v centre prebiehať, alebo by ste mali Vy sami
záujem viesť voľnočasové aktivity, napíšte nám správu s Vaším
postrehom na mail redakcia@vištuk.sk. Tešíme sa na Vaše podnety!

ZP

často aj na úkor iných ľudí.
Či je to už tak alebo onak,
mnohí ľudia vidia „liek“ na
spomínaný (často skutočne bezútešný) stav spoločnosti v rozvíjaní komunitného života, medziľudských vzťahov
a vzájomnej pomoci občanov. A práve jedným z príkladov rozvoja komunitného života je aj projekt komunitnej knižnice!
Chcete vedieť, aké knihy sú aktuálne v ponuke? Možností,
ako to zistiť, je viacero: stačí kontaktovať pani Hábelovú z knižnice na tel. č. 0908 114 252 alebo e-mailom na kniznicavistuk@
gmail.com. Môžete tiež zájsť do obecnej knižnice osobne, popr.
navštíviť sekciu obecnej knižnice na internetovej stránke obce
www.vistuk.sk. Najaktuálnejšie informácie nájdete aj na stránke
venovanej tomuto projektu na sociálnej sieti Facebook:
www.tinyurl.com/komunitka.
Postup výpožičky je relatívne jednoduchý, nájdete ho
v obecnej knižnici, rovnako ako aj na uvedených internetových
stránkach.

Marek

sveta vážnej hudby. Veľmi milou a príjemnou akciou bolo
posedenie s jubilujúcimi členmi organizácie. V tomto roku
máme osem jubilantov, z toho jeden oslávil 30. narodeniny
(Roman Hajko), štyria 70. narodeniny (Štefánia Horínková,
Eva Tibenská, Božena Urlandová, Jozef Široký) a traja 80.
narodeniny (Jozefína Bachratá, Jozef Čambal, Marta Vadovičová). Pripravené bolo občerstvenie, kvetinka a gratulácia
s piesňou na želanie. Dobrú náladu vytvorila živá hudba
skupiny „Jano z Budmeríc“, ktorá účastníkov rozospievala
i roztancovala.
V najbližšom období (ak to počasie dovolí) pripravujeme turistickú vychádzku k Budmerickému kaštieľu, kde
bude prebiehať festival amatérskych divadiel, spoločnú rekreáciu v Terchovej, besedu so spisovateľkou Veronikou Šikulovou a ešte veľa ďalších zaujímavých činností, o ktorých
vás budeme informovať nabudúce.

Magdaléna Jurčovičová,
členka výboru JD

Veci vištucké

SPOVEDÁME...
...Rastislava Speváka
V tomto čísle Vecí vištuckých Vám prinášame rozhovor
s Rastislavom Spevákom, Vištučanom s vskutku veľmi inšpiratívnymi názormi a postojmi, ktorý je zároveň členom Ľudovej
hudby Vieska. A práve v súvislosti s týmto hudobným zoskupením sme ho pre Vás „vyspovedali“.
Kapela Vieska (predtým
Vištucká muzika), v ktorej
hráte a spievate, sa stala veľmi rýchlo obľúbenou medzi
Vi š t u č anmi .
Čo Vás viedlo
k založeniu hudobnej skupiny

a za akých okolností kapela vznikla?
S manželkou sme sa hudbe venovali už počas študentských
čias. Ja sám mám rád tvrdšiu rockovú hudbu a hrával som na bicích v kapele, manželka od raného detstva spievala v rôznych hudobných zoskupeniach. Základný impulz ku vzniku hudobného
zoskupenia prišiel, keď sme pred 3-4 rokmi videli na vinobraní
v Modre vystúpenie SĽUK-u. Chceli sme sa naučiť hrať na nejakom hudobnom nástroji, dali sme dokopy vianočné vystúpenie
v kostole v sprievode harmoniky a zároveň sme začali s deťmi v
krojoch trochu koledovať po známych. Samotný vznik Vištuckej
muziky (teraz ĽH Vieska) ešte v zložení Renátka Jelínková, Tóno
Petráš a ja s manželkou Alenkou Spevákovou môžeme však datovať až od začiatku roka 2014 s prvým vystúpením v Domove
sociálnych služieb v Báhoni 19. februára 2014.
Na otvorení areálu starej materskej školy sme mohli vidieť kapelu už pod názvom ĽH Vieska so zmenenou zostavou. Čo viedlo
kapelu k týmto zmenám?
K týmto zmenám došlo v dôsledku prirodzeného vývoja.
Rozhodli sme sa, že chceme s naším hudobným zoskupením
napredovať, a preto sme prijali dvoch nových členov na post
harmonikára a huslistu. V súčasnosti vo Vieske hrá prvé husle
Vojtech Foldes (za mlada pôsobil aj v Lúčnici), Renátka Jelínková druhé husle, Alenka Speváková violovú kontru, Erik Myslík
hrá na akordeóne a ja hrám na kontrabase. Cítili sme, že pribraním nových členov do kapely, začína nová etapa nášho hudobného zoskupenia. Zmenili sme spôsob hrania, máme obohatené
nástrojové zloženie a kvalitatívne sa snažíme napredovať. Túto
novú etapu sme mali potrebu odzrkadliť aj zmenou názvu kapely. Vištucká muzika bol v podstate narýchlo vymyslený názov.
V každom prípade sme chceli, aby bol aj nový názov naviazaný
na našu obec. Za to, že sme z Vištuka, sa vôbec nehanbíme. Práve
naopak – sme hrdí na to, že sme Vištučania a chceme našu obec
reprezentovať. K zmene názvu práve na Ľudová hudba Vieska
nás inšpiroval článok o histórii obce uverejnený v prvom čísle
Vašich novín. Dočítali sme sa v ňom, že Vištuk kedysi tvorili
2 osady, z ktorých jedna niesla názov Vieska. To pomenovanie
nám znelo dobre, vyjadrovalo napojenie na Vištuk, a tak sme ho
prebrali do názvu našej muziky. Páčil sa nám aj iný historický
názov obce – Vista, avšak ten už na pomenovanie svojho združenia použilo OZ Wysta. Nechceli sme nejakým spôsobom doň
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zasahovať alebo kopírovať jeho názov, tak sme sa rozhodli pre
Viesku.
Cez leto si Vás Vaši fanúšikovia mali možnosť vypočuť aj na
hudobnom festivale Susulan vo Viničnom. Kde všade ste už mali
možnosť s Vašou muzikou rozveseliť poslucháčov?
Hráme občas aj mimo obce – napríklad na spomínanom
festivale vo Viničnom, v DSS v Báhoni, v Pezinku, Jablonci,
v Šenkviciach atď. – ale väčšinou ide o podujatia pre našu obec
a spolky fungujúce v našej obci. Okrem tradičného hodového
koncertu sme hrali aj na hodovom futbalovom zápase starých
pánov, z chuti sme si zahrali na stavaní mája, na pochovávaní
basy, na otváraní areálu starej škôlky... Ak je záujem, nebránime sa ani súkromným akciám (napríklad oslavám narodenín
a pod.).
Na Vašich vystúpeniach Vás občas sprevádza detský spevácky
súbor Speváčik. Ako sa Vám s deťmi vystupuje? Kto tvorí tento
súbor?
Súčasťou tohto súboru sú žiačky ZŠ Miška Pavleová, SaškaVráblová, Alexandra Šikulová, Viktorka Šikulová, Ninka Kulifajová, Soňka a Alexandra Spevákové. Keď hráme s deťmi, repertoár je predsa len trochu odlišný. Niektoré deti hrajú aj na
nástrojoch – Soňka hrá na flaute, Alexandra S. hrá na akordeóne,
Saška chodí na husle, ale zatiaľ nehrá. Snažíme sa dať deťom pri
vystúpení priestor, nech si môžu aj zahrať. Zvykne s nami vystupovať aj Bystrík Dzíbela, ktorý krásne hrá, je veľmi šikovný
a nemá problém niečo zahrať, stačí mu dať do rúk noty. Veľmi ho
to baví, bude z neho dobrý muzikant. Žiaľ, v našom regióne nemáme takú tradíciu ako majú napr. na Podpoľaní či Honte, kde
drvivá väčšina detí hrá už „od kolísky“. Naším skromným cieľom
do budúcna je, aby si aj u nás raz deti mali možnosť vyskladať
svoju vlastnú ľudovú hudbu, ktorá však už bude podkutá školou
a nebudú si musieť prácne naštudovávať poznatky tak, ako sme
to v začiatkoch museli robiť my. Pôjde o muzikantov zdatných po
hudobno-teoretickej i praktickej stránke.
Sú Vaše skladby aj na internete? Kde si Vištučania v prípade
záujmu môžu Vašu hudbu nájsť?
Niektoré vystúpenia sa dajú nájsť na stránke youtube.com
pod heslami ĽH Vieska alebo Vištucká muzika. Najnovšie sme
založili aj účet na sociálnej sieti Facebook, kde nás možno nájsť
pod naším názvom ĽH Vieska. Časom tam pribudnú videá a fotografie z vystúpení, ako aj pozvánky na naše budúce vystúpenia.
Máte do konca roka na pláne ešte nejaké koncerty? Kde Vás
budeme môcť vidieť najbližšie?
Najbližšie nás čaká posviacka mladého vína 22. novembra.
Minulý rok sme na Silvestra v spolupráci s obcou usporiadali
ľudovú veselicu, kde sme my zadovážili hudbu, občania občerstvenie a bolo nám spolu veselo. Bola to spontánna zábava, ktorú
považujeme za lepšiu možnosť trávenia silvestrovskej noci, než
sedieť pred televízorom a dívať sa na „silvestrovský“ program,
ktorý televízia natáča niekoľko mesiacov vopred. Tento rok by
sme podobnú veselicu radi zopakovali. No a vzápätí hneď po
Novom roku chystáme 10. januára s detským súborom Speváčik
veľké Trojkráľové pásmo kolied a vinšovačiek, kde sa účastníci
predvedú v tradičných krojoch. Takže je sa určite na čo tešiť...
Ďakujeme za rozhovor, tešíme sa aj my a prajeme veľa príjemných chvíľ na koncertoch!
Páčil sa Vám rozhovor s pánom Spevákom? S kým a na akú
tému by ste privítali rozhovor v ďalšom čísle? Dajte nám svoje tipy
vedieť na redakcia@vistuk.sk !

Marek

Veci vištucké

Z HISTÓRIE VIŠTUKA
Milí Vištučania,
v tomto čísle novín si priblížime Vištuk v neskorších dobách.
Pramene z tohto obdobia sú presnejšie, ale na ,,lúštenie“ vo feudálnych urbároch si trúfne iba málokto. Veď čítať ručne písané,
maďarské alebo nemecké názvy (občas aj zmes oboch jazykov dokopy) nie je ,,sranda“. Bohužiaľ, ani ja sama na to nemám ešte dostatočne vzdelanie, no našťastie sa vždy nájdu ochotní pomocníci
– moji profesori. V závere vám prinášam pohľad na dávny chotár
nášho Vištuka...
Doteraz najlepšie a najpodrobnejšie spracované údaje o Vištuku nájdeme v urbároch hradného panstva Červený Kameň
z roku 1543. Tu sú opísané všetky obce, ktoré k panstvu patrili.
Zároveň sa tu nachádzajú presné údaje o vinohradoch, lesoch,
majeroch, lúkach a mlynoch, ktoré dané obce vlastnili. Vištuk
sa v urbári spomína ako Wyschtuech či Wistuch. Dozvedáme sa
z neho, kto všetko odvádzal panstvu dane (mená ľudí, ich povolanie i veľkosť majetku), presný počet domov, množstvo poddanskej práce, ktorú Vištučania vykonávali, výmeru lúk a vinohradov patriacich k dedine a výšku pozemkovej dane, ktorú platili.
Urbáre panstva sú dodnes dostupné v Slovenskom národnom
archíve, no práca s nimi je jazykovo náročná, keďže sú originálne
a ručne písané v stredovekej nemčine.
Vištuk, už pod názvom Vistok, môžeme nájsť aj v dvoch mlad-

ších listinách z 12. septembra 1679. V odpise mestskej knihy
Modry sa dozvieme, že: ,,Slúžny Bratislavskej stolice Ján Beneziez vydáva svedectvo o prehliadke chotárnych hraníc medzi
mestom Modra a dedinou Vištuk, a o škodách, ktoré obyvatelia
Vištuka spôsobili mestu Modra vyrúbaním stromov a zriadením
cesty v modranských lesoch.“ V tom istom čase, 12. septembra 1679, bola zhotovená ďalšia listina, ktorej odpis sa nachádza
v administratívnej knihe mesta Modry. Listina sa zaoberá spisom poľnej cestnej siete obvodu Modry. Vištuk tu môžeme nájsť
už pod názvom Vistokiak.
Pre historické poznanie našej obce je dôležité vymedziť jej
hranice, t. j. určiť, pokiaľ siahali vištucké majetky (lesy, polia,
lúky, háje) a odkiaľ už začínali majetky okolitých dedín ako
Budmerice, Dubová, Modra, Jablonec, Šenkvice a Báhoň. Ako
som už v prvom čísle spomínala, hranice miest a dedín určujeme
vďaka metačným listinám. Tie boli súčasťou iných listín, ktoré sa
týkali darovania určitého pozemku alebo majetku práve preto, že
šľachtic, mesto alebo dedina potrebovali vedieť, kde všade môžu
uplatňovať svoje práva, napr. vyberať dane. Kedže Vištuk nemal
vlastnú metačnú listinu, určila som hranice podľa metačnej listiny Modry, Šmilauerovho Vodopisu starého Slovenska a z vlastných zozbieraných informácií. Metáciu Modry ste mali možnosť
preštudovať si v prvom čísle. Ak postupujete podľa môjho opisu,
metácia Modry aj s priľahlými majetkami by vyzerala asi takto:

Na vymedzenie som musela použiť vojenské mapovanie z rokov 1810 – 1869, pretože je najpresnejšie a poskytuje dostatok
informácií o chotárnych názvoch. (Staršie mapy sú často nepresné,
lokalizácia dedín a majetkov býva chybná.)

Vymedzenie chotárnych hraníc Modry na mape druhého vojenského mapovania
Keďže hranice vištuckého chotára susedili s modranskými, určila som rozlohu majetkov Vištuka takto: (Pri určovaní mi pomohli aj spomienky najstarších Vištučanov, ktorí mi porozprávali, pokiaľ siahal chotár v ich časoch, kde mali svoje polia, majetky atď.)

Vymedzenie chotárnych hraníc Vištuka na mape druhého vojenského mapovania
Na mape sú tiež spomenuté vinohrady (Visztuker Weingarten) v časti obce Polianka, už neexistujúci hruškový les (Birnwald) v dnešnej
časti Kamenica, pole s názvom Veselá (Weßsela) a názvy dvoch majerov v dnešnej lokalite Pančava.
Milí Vištučania, teraz aspoň vidíte, že majetky našej dediny siahali až kdesi ,,za humná”, kam dnes už ledva dovidíte... a možno vaše polia či vinohrady ležali na rozhraní majetkov dvoch dedín. Zaujímavosťou je, že súčasný kataster Vištuka sa oproti tomu
zo 17. storočia veľmi nezmenil.
V ďalšom čísle vám prinesiem prehľad o chotárnych častiach, lesoch a neexistujúcich vištuckých majeroch, a to aj vďaka vojenským
mapovaniam.
Zatiaľ prajem príjemné čítanie.
Bc. Katarína Hrdlovičová
Použitá literatúra:
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1959. 572 s., 599s
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SEDLÁK, Vincent: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae II. Tom II.
Bratislava, Veda 1987. 634 s.
HRMO, Vít: Vištuk v písme 1244 – 1994. Žiar nad Hronom : ARX, 1994. 82 s.
TIBENSKÝ, Martin: Červenokamenské panstvo v stredoveku. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
v Trnave 2011. 215 s.

7

Vištuk 750 rokov. Vištuk : R.S. PRINT, 1994. 132 s. + 12 s. príloha
HRDLOVIČ, Branislav: Regionálne aspekty onomastických výskumov a ich didaktická
transformácia ( Hydronymia povodia Stoličného potoka a Gidry), Diplomová práca.
Trnava, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. 130 s.
ŠMILAUER, Vladimír: Vodopis starého Slovenska. Praha – Bratislava : Nákladem Učené společnosti Šafařikovy,
1932. 564 s. + 3 s. príloha
Ďalšie zdroje z: ŠA SR pobočka Modra, SNA v Bratislave, http://www.arcanum.hu/mol/
Vojenské mapovanie II. ( 1810-1869). Dostupné na:
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Kalendár plánovaných podujatí vo Vištuku september - december 2015

Čo?

Kedy?

Kde?

Kto?

Rozlúčka s letom

3.10.

Lampiónový sprievod

17.10.

od kostola ku
kaplnke

Zuzka Polanská + Obecná
knižnica + Fara Vištuk

Mesiac úcty k starším

18.10.

kultúrny dom

Obec Vištuk + jednota
dôchodcov

Pokrový turnaj

23.10. (od
20:00)

Reštaurácia Na
Majeri

Reštaurácia Na Majeri

Diskotéka PICO2STAME

23.10. (od
21:00)

kultúrny dom

Miroslav Geršič

Výstava jedál s ochutnávkou

25.10.

kultúrny dom

Jednota dôchodcov

Pietna spomienka na padlých vo
svetových vojnách

11.11.

pomník padlým pred
kostolom

Jednota dôchodcov + ZŠ

Zóna bez peňazí

14.11.

kultúrny dom

Jednota dôchodcov

Požehnanie mladého vína

22.11.

kultúrny dom

Spolok vinohradníkov a
vinárov vo Vištuku

Vianočné trhy

28.11.

kultúrny dom

Jednota dôchodcov + Obec
Vištuk

Varenie vianočnej kapustnice

december

námestie

Obec Vištuk + súťažiace
družstvá

Krst CD a Vianočný koncert
Dychovej hudby Vištučanka

20.12.

kultúrny dom

Dychová Hudba Vištučanka

Silvestrovský beh Zlatou uličkou

31.12.

park -> Zlatá ulička
-> park

OZ Cesta nádeje

Silvestrovská veselica

31.12.

kultúrny dom

Obec Vištuk + ĽH Vieska

Premietanie dokumentárnych
filmov (Jeden svet)

Október December

Komunitné centrum
KOŠIK

Kultúrna komisia

Komunitné centrum
Komisia kultúry + dobrovoľníci
KOŠIK
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