Milí čitatelia,
prichádza ročné obdobie, na ktoré už mnohí čakali. Do záhrad a parkov sa vráti život, človeku sa vráti energia. Možno Vás tento rok čakajú veľké
zmeny, možno sa naopak tešíte z toho, že všetko bude pokojne plynúť. Nech už je tak či onak, naše noviny sa budú snažiť sprevádzať Vás aj v tomto
roku dianím v obci. Čaká nás napríklad rekonštrukcia Kostola Najsvätejšej Trojice, ale aj voľby do miestnych samospráv. Koniec – koncov, udalosti
v spoločnosti nám ukazujú, ako je potrebné, aby sme sa hlbšie zaujímali o veci verejné.
Prajme si teda všetci do tohto roka veľa energie, aby sme dodržali všetky predsavzatia, ktoré sme si na nový rok dali. Z redakcie Vám prajeme,
aby ste strávili príjemné jarné chvíle aj čítaním našich novín.
ZP

hody vo vištuku
Vištucké hody sa konajú vždy osem týždňov po Veľkej noci pri oslave sviatku Najsvätejšej Trojice. Tento rok pripadá ich slávenie na
25. – 27. mája. Ani tento rok nebude chýbať sprievodný program.
Už 25. máj (piatok) prinesie zaujímavé podujatia. Komisia kultúry a Spolok vinohradníkov a vinárov vo Vištuku Vás pozývajú o 18.00 h na
vernisáž výstavy vínnych etikiet zo súkromnej zbierky pána Petra Ronca. Vernisáž sa uskutoční v Komunitnom centre KOŠIK (bývalá MŠ). Výstavu
môžete navštíviť v sobotu, v nedeľu a v pondelok od 14.00 h do 16.00 h. O hodinu neskôr o 19.00 h Vás okrem kolotočov Obecný úrad a Komisia
kultúry pozývajú na slávnostné otvorenie hodov do parku pred Domom kultúry. Po príhovore pána starostu bude nasledovať výstrel z dela, ktorým
sa hody a aj blížiace sa leto otvoria. Tento rok bude sprievodným podujatím otvorenia hodov vystúpenie gymnastov, ktorí predvedú svoju zdatnosť
v párovej gymnastike. Po slávnostnom otvorení hodov sa stačí presunúť o pár krokov ďalej, do sály Domu kultúry, na hodový koncert DH Vištučanka so začiatkom o 19.30 h.
V nasledujúce tri dni budú prebiehať futbalové zápasy podľa rozpisu, ktorý nájdete na poslednej strane novín (str. 8). Hodovú sobotu si už ani
nevieme predstaviť bez zábavy, ktorú organizujú naši futbalisti. Na zábave so začiatkom o 20.00 h sa predstaví skupina DŠBand. Vstupné je 4 €.
V nedeľu sa môžete zúčastniť slávnostnej svätej omše, ktorou bude od 10.30 h sprevádzať FSk Speváčik a ĽH Vieska.
Všetci organizátori sprievodných podujatí sa tešia na stretnutie s Vami!
ZP

dedina bez kostola ani nie je dedinou...
Nedá mi, aby som nenapísala niekoľko riadkov. Počas svojho historického bádania som spoznala ešte oveľa hlbšie, ako viera vplývala na každodenný život našich predkov. Už len to, že prvá zmienka o Vištuku sa datuje k vzniku farnosti (kostola) v Kaplnej v roku 1244! A takýto vývoj mali
viaceré obce na celom terajšom Slovensku. Nebyť kostola, nevznikla by ani farnosť... A už vôbec by sme sa nedozvedeli o obciach, ktoré pod danú
farnosť (kostol) patrili. Nebyť kostola v Kaplnej, ani nevieme, že Vištuk existuje...
Za zmienku stojí aj slovo kostol. Možno ste počuli, že v latinčine existuje slovo castrum (čítaj kastrum), čo v preklade znamená hrad. Jemu
veľmi podobné je anglické slovo castle (čítaj kásl), taktiež hrad. A nepodobajú sa vám tieto výrazy na naše slovenké pomenovanie kostol?
Kastrum, kásl... kostol?
Podobnosť v názve vyplýva z toho, že kostol mal v minulosti aj obrannú funkciu (ako hrad). Bol útočiskom pre občanov, schovávali sa v ňom
počas bitiek, počas prírodných katastrof. V minulosti kostoly často stavali na vyvýšených miestach (presne ako hrady), aby z nich mali lepší výhľad
na blížiace sa nebezpečenstvo. Kostol vždy bol aj bude útočiskom...
Na záver pridávam ešte jedno zamyslenie. Vo svojom súčasnom zamestnaní (šéfredaktorka lokálnej televízie) tvorím množstvo dokumentov
a relácií o dedinách v kraji. Nakrúcam a píšem o ich histórii i súčasnosti. Vždy sa pýtam občanov, čo je pre nich v obci typické, akú pamiatku by
chceli mať spomenutú v relácii alebo v dokumente. Ešte sa mi za 4 roky pôsobenia v televízii nestalo, že by občania odpovedali inak než: ,,KOSTOL!
To je naše naj, to tam musí byť!“
Kde by boli naše obce bez kostolov?! A kde by bol Vištuk bez kostola?! Zachovajme si miesto, ktoré spája minulosť so súčasnosťou...
Mgr. Katarína Hrdlovičová

Veci vištucké

Obec Vištuk

PÝTAME SA STAROSTU
S jarným počasím sme sa vybrali navštíviť starostu našej obce, aby sme sa opäť
spýtali na veci, ktoré zaujímajú Vás aj nás.
Nech sa páči, prajeme príjemné čítanie.
Ak máte na vedenie obce nejaké otázky,
napíšte nám ich na mailovú adresu redakcia@vistuk.sk, do správy na facebookovom účte Vištuk alebo nám ich nechajte
v schránke novín v obecnej knižnici.
Plánuje obec v tomto roku pokračovať v budovaní chodníkov?
Do nového roku vstupujeme s elánom, naplánované sú viaceré projekty, medzi ktoré s určitosťou patrí aj realizácia budovania chodníkov
v našej obci. Návrh na vybudovanie chodníka od súp. č. 35 po súp.
č. 18 je už od projektantky pripravený, toho času je však projektantka
dlhodobo práceneschopná, čiže po jej nástupe sa bude návrh pripomienkovať a následne môže prísť k jeho realizácii.
Spomínali ste, že Vás čaká cesta do Bruselu. V akej veci tam cestujete?
Obec Vištuk je členom Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu (ZMO MR). Úlohou ZMO MR je vykonávať koordinačnú,
iniciatívnu, metodickú a informačnú funkciu pre členské obce v tomto združení. Členovia si tak medzi sebou vymieňajú informácie, skúsenosti, zameriavajú sa aj na ochranu životného prostredia v regióne,
ochranu kultúrneho dedičstva či rozvoj cestovného ruchu. Združenie
sa zameriava na prezentáciu Malokarpatského regiónu doma i v zahraničí, zabezpečuje prípravu a tam, kde je to vhodné, aj realizáciu projektov financovaných zo štrukturálnych a iných fondov a iniciatív EÚ.
Vedenie združenia a Kancelária europoslancov zorganizovali výjazdové
rokovanie starostov obcí združených v ZMO MR. Cesta je naplánovaná na polovicu apríla. Detaily programu cesty sa zatiaľ pripravujú.
Pri stretnutí s poslancami budeme prezentovať región na pôde Európskeho parlamentu, ako aj hľadať spoločné riešenia pre zlepšenie kvality
života v Malokarpatskom regióne.
Vištuk vo svojich zmenách a doplnkoch územného plánu spomína koridor železničnej trate smerom na Doľany. Znamená to, že sa
pod Malými Karpatmi plánuje stavať železničná trať?
Návrh koridoru železničnej trate smerom na Doľany v územnom
pláne vznikol z potreby odľahčenia dopravného spojenia medzi Bratislavou a okolitými obcami. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zapracoval do svojho územného plánu preložku cesty II/502 a koridor železničnej trate smer Doľany. Obec doplnila do svojho územného plánu

uvedené zámery, čím územné plány zosúladila. Po župných voľbách sa
začína hovoriť o prehodnocovaní dopravnej vybavenosti spojenia Bratislavy s okolitými obcami. O tom, že by mala v okolí Vištuka vzniknúť
železničná trať, sa zatiaľ v konkrétnych črtách nehovorí, je to len plán.
Obec informovala, že sa prerokúva urbanistická štúdia týkajúca sa lokality rozvoja bývania na hornom konci za domami smerom
k Prostrednému potoku. Čo je zámerom tejto štúdie?
Vypracovanie urbanistickej štúdie umožní výstavbu deviatich nízkopodlažných rodinných domov. Kompletný materiál je k nahliadnutiu
na Obecnom úrade vo Vištuku v priebehu úradných hodín. Občania
môžu svoje pripomienky a stanoviská k Návrhu urbanistickej štúdie
„Obytná zóna Vištuk – lokalita A.03 (1. etapa)“ podať v termíne do
30 dní odo dňa oznámenia t. j. do 19. 03. 2018.
Viacerí občania sú nespokojní s tým, že spoločnosť FCC Trnava,
s. r. o., s ktorou má obec zmluvu na zber triedeného odpadu, zbiera
len určitý druh plastového odpadu. Ako obec odporúča občanom nakladať so zvyšným plastovým odpadom?
V otázke triedenia odpadu má obec povinnosť dodržiavať legislatívne nariadenia. Podnety od občanov sme zaslali spoločnosti FCC Trnava,
s.r.o. Spoločnosť nám odpovedala nasledovne:
Do nádoby (vreca) určeného na triedený zber z komunálneho odpadu možno ukladať obaly z plastu podľa v § 52 ods. 3 a neobalové výrobky
z plastu vymedzené v § 73 ods. 3, písm. a). Zberová spoločnosť má za
cieľ, v súlade s § 14 zákona, v čo najvyššej miere zabezpečiť pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom zberaný plastový odpad vhodný na recykláciu (materiálové zhodnotenie) a to tým, že sa snaží takýto
odpad zberať oddelene od iných druhov plastového odpadu. Iné druhy
plastového odpadu je vhodné zberať samostatne a to buď do určených
vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím
sa zvýši miera efektivity vynaložených
prostriedkov na triedený zber. Odlišný
postup nie je zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového
odpadu zo zberného miesta.
Pre bližšie vysvetlenie zaslanej odpovede budeme žiadať aj vyjadrenie
organizácie zodpovednosti výrobcov
NATUR-PACK, a. s.

Pozvánka na prvé zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2018
Do vydania prvého tohtoročného čísla novín
sa zasadanie obecného zastupiteľstva nekonalo.
Pozývame Vás zúčastniť sa prvého tohtoročného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na
12. marca 2018 o 18.00 h. Konať sa bude ako
obvykle v zasadacej miestnosti kultúrneho domu. Čo sa bude okrem tradičných bodov na zasadnutí preberať, uvádzame nižšie. Tento program,
ako aj dátum konania obecného zastupiteľstva môže byť ešte pozmenený.
Okrem pravidelne sa opakujúcich bodov programu sa bude prerokovávať Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2017, Správa o výsledkoch fyzickej inventarizácie majetku obce a ZŠ
s MŠ Vištuk k 31. 12. 2017. Predpokladáme, že bude pripravený aj Návrh
I. úpravy rozpočtu obce a ZŠ s MŠ. Vzhľadom na to, že končí funkčné
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obdobie hlavného kontrolóra v našej obci, obecné zastupiteľstvo by malo
vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. Obecné zastupiteľstvo schválením
Zmien a doplnkov č. 3/2017 Územného plánu obce Vištuk a prijatím
príslušného Všeobecne záväzného nariadenia ukončí proces zmeny
územného plánu, ktorá rieši vybudovanie poľnohospodárskej usadlosti
pre chov ohrozených druhov koní a hospodárskych zvierat a doplnenie
verejného dopravného a technického vybavenia obce – preložka cesty II/502 a koridor železničnej trate smer Doľany. Na tomto zasadnutí
zastupiteľstva sa predpokladá, že bude prerokovaný aj Návrh zadania
ďalších zmien a doplnkov územného plánu obce č. 4/2018, ktorý bude
hovoriť o možnosti vybudovania obytnej zóny – lokalita „Poľanka“.
Predmetom rokovania budú tak ako vždy aj informácie starostu.
OÚ Vištuk

Veci vištucké

Zo života obce

hasiČi a rok 2017
Štatistika výjazdov k udalostiam, pri ktorých zasahovali hasiči, je dôležitým ukazovateľom činnosti hasičov. Za obdobie roka
2017 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičských staníc v Pezinku a v Senci
spolu 827 výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 413. Z celkového počtu
výjazdov bolo k požiarom 347 (okres Pezinok 178, okres Senec 169).
Technických zásahov bolo 244 a zásahov pri dopravných nehodách bolo
209 (okres Pezinok 80 a okres Senec 129). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 15-krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej
zdatnosti uskutočnili hasiči 10 taktických a previerkových cvičení. Celková priama škoda pri požiaroch bola 956 870 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 6 808 300 €. Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej fajčenie, vypaľovanie trávy
a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.
Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických
osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na
úseku ochrany pred požiarmi.
Za obdobie roka 2017 bolo vykonaných spolu 211 protipožiarnych
kontrol, pri ktorých bolo zistených 1252 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo zabezpečenie ochrany pred požiarmi

v objektoch právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí poskytujú sociálne služby občanom. Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty
právnickým osobám 7 blokových pokút občanom. V oblasti stavebnej
prevencie (stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo
1408 stanovísk. Na obciach bolo vykonaných 9 komplexných a 7 následných kontrol.
V preventívno-výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo
rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou
požiarnou ochranou Pezinok – mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov – sa
uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov,
technika a ukážky polície. Príslušníci okresného riaditeľstva vykonávali
v priebehu celého roka besedy s dôchodcami a besedy spojené s ukážkami práce hasičov a techniky priamo na základných a materských
školách okresov Pezinok a Senec a exkurzie na hasičských staniciach
v Pezinku a v Senci. Preventívno-výchovnými akciami by sme chceli
prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky, ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj v roku 2018.
V novom roku prajeme občanom veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach,
cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.
e. o.

Čo je nové v základnej organizácii jednoty dôchodcov vo vištuku

Ďalší rok je za nami. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Vištuku má za sebou ďalší z úspešných rokov svojej činnosti. Rok 2017 sa v činnosti ZO začal 12. februára, keď sa uskutočnila
hodnotiaca členská schôdza za rok 2016. Na nej bol výbor doplnený za
odstupujúcich členov výboru a zároveň bol prijatý plán na rok 2017.
V pláne bolo prijatých 21 bodov činnosti. Boli medzi nimi návšteva divadelných predstavení, výstava Gardénia v Nitre, pobyt v Banskej Štiavnici, v Mýte pod Ďumbierom, výstavy výšiviek a jedál, Zóna bez peňazí, vianočné trhy a iné podujatia pre spestrenie života nás, dôchodcov,
ale aj ostatných obyvateľov obce. Priebežne sme sa zúčastňovali akcií
usporiadaných obecným úradom ako i ostatnými spoločenskými organizáciami v obci. Splniť tento plán sa nám podarilo bez zostatku a naviac, v priebehu roka sme na návrh členov uskutočnili ďalšie akcie. Preto
môžeme konštatovať, že rok 2017 bol v činnosti organizácie úspešný.
Len je veľkou škodou, že nie všetci členovia sa týchto akcií zúčastňovali.
I v roku 2018 plánujeme pokračovať v nastúpenom trende.

Na hodnotiacej schôdzi 18. februára bol prijatý plán činnosti na rok
2018. A pretože rok 2018 je rok vykonania snemov na všetkých úrovniach Jednoty dôchodcov Slovenska, bude na nové štvorročné obdobie
zvolený nový výbor, prijatý plán na rok 2018, v ktorom sú plánované
obdobné akcie ako v predchádzajúcom roku. Okrem tých, ktoré som
spomenul v roku 2017, to budú návštevy klubu a klubová činnosť vždy
v pondelok od 14.30 h., využívanie služieb pedikérky, pravidelné cvičenia v telocvični a v neposlednom rade i koncoročné posedenie pod
stromčekom 27. 12. 2018.
Veríme, že tento rok bude pre našu spoločenskú organizáciu, ako
i pre všetkých obyvateľov Vištuka najmenej taký úspešný, ako bol rok
2017. K tomu Vám všetkým Základná organizácia Jednoty dôchodcov
vo Vištuku praje veľa zdravia a spokojnosti!
					

Pavel Peško,

predseda ZO JDS

o pôste trochu inak

Nový rok privítal Vištuk vo veľkom. Súčasťou fašiangov, ktoré kedysi
bývali najbujarejším obdobím osláv v roku, boli v našej obci aj tento rok
viaceré podujatia. Najskôr si atmosféru fašiangov užili deti, pre ktoré
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ usporiadala v kultúrnom dome karneval plný
masiek od výmyslu sveta. Hneď na ďalší deň si prišli na svoje aj dospelí,
pre ktorých miestny strelecký klub usporiadal ples. Vo februári potom
nasledoval Valentínsky ples, z ktorého výťažok išiel v prospech školy.
Nuž a pár dní po plese si aj dospelí prichystali vtipné i strašidelné háby,
v ktorých pochovali basu, a následnou veselicou sa rozlúčili s fašiangami.
Valentínsko-popolcovou stredou, ktorá nasledovala deň po pochovaní basy, mnohí z nás započali 40-dňový predveľkonočný pôst. Väčšina
z nás – aspoň pokiaľ ide o mäso – sa dala na pôst kvôli kultúrnej zvyklosti, u iných zohrávajú úlohu možno aj zdravotné dôvody. To, že častá
konzumácia mäsitých jedál vedie k celému radu ochorení – od problémov s vysokým krvným tlakom a zvýšeným cholesterolom cez cukrovku až po viaceré druhy rakovín či infarkt – nejako zvlášť pripomínať
netreba. Pomocou pôstu očisťujeme svoje telo, ale aj ducha a vedomie.

Vedeli ste však, že taký pôst má vplyv aj na životné prostredie? Pre niekoho to môže znieť neuveriteľne, ale konzumácia mäsa údajne prispieva
ku globálnemu otepľovaniu viac než automobilová, autobusová aj letecká doprava dokopy. Na druhej strane, ak JEDENKRÁT TÝŽDENNE
vynecháme rezeň, ušetrime za jeden rok planéte 300 kg emisií oxidu
uhličitého, čo je množstvo, ktoré strom dokáže pohltiť až za 70 rokov.
Z etického uhla pohľadu sa ako zaujímavé javí ďalšie číslo, a to 56 000
000 000 zvierat, ktoré kvôli nám každý rok zomrú pre mäso. Nehovoriac
ešte o tom, že veľká časť populácie nemá k mäsovým pokrmom ani len
prístup (číslo by inak bolo doslova nepredstaviteľne vyššie).
Toto sú údaje, ktoré zozbierala najväčšia petičná komunita na svete Avaaz a ktoré človeka vedú k nazeraniu na súčasné obdobie pôstu aj
z trochu inej perspektívy. Ak si trúfate, pridajte sa aj Vy k celosvetovej
kampani, obmedzte svoj jedálniček o jedno mäsité jedlo týždenne a pomôžte takouto celoročnou formou „pôstu“ sebe aj planéte. Viac informácií o tejto sympatickej iniciatíve nájdete na stránke: www.avaaz.org/
meatless
Marek
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Veci vištucké

ZŠ s MŠ vo Vištuku

novinky z našej školiČky
Polrok školského roka 2017/2018 je už dávno za nami a čo sa u nás
za ten čas udialo v rámci mimoškolských aktivít? Okrem rôznych poučných exkurzií sme sa zúčastnili aj rôznych súťaží. V televíznej relácii
Daj si čas si naši siedmaci zmerali sily so školou z Rusoviec. Naši žiaci si
odniesli skvelé prvé miesto.
Žiaci navštevujúci strelecký krúžok sa 24. novembra zúčastnili
Majstrovstiev okresu v streľbe, ktoré organizovala naša škola, kde družstvo mladších aj družstvo starších žiakov obsadili 1. miesta. V jednotlivcoch sme získali taktiež prvenstvá. Naši strelci sa dňa 12. decembra zúčastnili finále Školskej ligy Bratislavského kraja, kde v kategórii mladšie
žiačky získala Kristína Buková 1. miesto a Hana Gschwengová 2. miesto.
V kategórii mladší žiaci sa Samuel Mladenov v kategórii mladší žiaci
umiestnil na 1. mieste.
V piatok, 8. decembra, žiacky školský parlament zorganizoval pre
žiakov druhého stupňa Čierno-bielu noc s prespaním v škole. Deti si
počas tohto večera v škole zahrali rôzne spoločenské hry, kde sa učili
súťaživosti, fair-play hre, ale i spolupráci medzi sebou.
Dňa 19. januára nám zase Rada rodičov zorganizovala veľký detský
karneval, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež im ďakujeme aj za organizáciu 5. ročníka Valentínskeho plesu, z ktorého výťažok venujú našej
škole na modernizáciu a vybavenie.
Máme za sebou aj okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko, kde žiaci

medzi sebou súťažia v prednese povestí. Tento rok nás na okresnom kole
úspešne reprezentovala Emma Čunderlíková, ktorá obsadila 1. miesto
a získala tak postup na krajské kolo.
Všetkým našim úspešným žiakom srdečne gratulujeme a držíme
palce v ďalších súťažiach!
Vo štvrtok, 1. februára, sa po našej škole potulovali rôzne rozprávkové postavičky, pretože sme mali Rozprávkové vyučovanie,
tzn., že žiaci sa síce riadne učili, no do školy prišli v rôznych maskách.
Všetky fotografie z tohto dňa a mnohé iné nájdete na stránke školy
www.zsmsvistuk.edupage.org.
Okrem rôznych školských aj mimoškolských aktivít pracujeme aj
na rôznych projektoch, pomocou ktorých sa snažíme zveľaďovať našu
školu alebo vyučovací proces. Žiaci prvého stupňa už aktívne pracujú
s rôznymi učebnými pomôckami, ktoré sme získali z nadácie Volkswagen Slovakia v projekte Technika hrou od základných škôl. Aktuálne
pracujeme na projektoch, cez ktoré môžeme získať finančné prostriedky
na kúpu telocvičného náradia, rekonštrukciu spŕch a šatní a pod.
Ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na zveľaďovaní našej
školy!
			
Mgr. Viera Mladenová,
riaditeľka školy

fašiangy v materskej škole
Aj v materskej škole sme slávili fašiangy. Hneď na začiatku januára
sme v kultúrnom dome navštívili sférické kino, v kupole sme si pozreli rozprávku Ako išiel mesiac na návštevu k Slnku. O nejaký čas prišiel
do škôlky kúzelník a iluzionista Lankson, ktorý spolu so šašom a pomocníkmi – deťmi zo škôlky, predviedol neuveriteľné kúzla, vyčaroval
holubičku, menil farby šatiek, vytriasal z detí peniažky, schoval a našiel
vzácny prsteň uložený až v štvrtej najvnútornejšej truhličke, rozväzoval
tajné uzly... Nakoniec zo škatuľky vyčaroval opičku kosmáča bielofúzeho, ktorý si zahral aj v známom seriáli ZOO.
Maláči aj veľkáči si spoločne s učiteľkami vyzdobili triedy, naučili sa fašiangové a karnevalové
pesničky, vyrábali masky a už nedočkavo očakávali
karneval. Až prišlo ráno, keď mal byť Rozprávkový
deň v materskej škole – celodenný karneval. Deti aj
pani učiteľky celý deň v maskách tancovali, hrali sa
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a veselili. Masky sa postupne predstavili svojim kamarátom a aj v jedálni chutilo lepšie zamaskovaným rozprávkovým hrdinom... Nevšedným
zážitkom bola bublinová šou, v ktorej nám námorník vyfúkal bubliny
od výmyslu sveta – malé, veľké, s dymom vo vnútri, bublinového snehuliaka, kocku i Nema v bubline.
Najväčším zážitkom však bolo, keď každý, kto chcel, sa postavil na
nepremokavú podložku a ujo námorník s pomocou veľkého kruhu
spravil okolo dieťaťa obrovskú bublinu. Niektorým sa podarilo z takejto
bubliny ústami vyfúknuť ďalšie malé bubliny.
Tak, ako každá bublina raz praskne, tak sa aj fašiangy
skončili. Teraz nás čaká zimná olympiáda, kopec ďalších aktivít a zážitkov, o ktorých vám porozprávame
zasa nabudúce.
Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre MŠ

Veci vištucké

Zo života obce

odporúČania pre jarné práce vo vinici
Jarným obdobím sa
začína prebúdzať život aj
vo vinohrade. Okrem spevu
vtáčikov v blízkosti viníc cítiť
vo vinohrade príjemnú vôňu
pôdy, ktorú každý poľnohospodár, vinohradník veľmi
dobre pozná.
V marci by malo prísť
Foto: Chráňme Vinohrady o.z.
k ukončeniu rezu viniča, pri
ktorom sa odstraňujú prebytočné časti dreva, ktoré nám vyrástli na
viniči v minulom roku. Tzv. agrotechnický termín ukončenia rezu je
do 15. marca. Do tohto obdobia by mali byť všetky vinice porezané,
samozrejme, pokiaľ nám príroda a počasie neprikážu inak. Neskorým
rezom riskujeme pri slzení viniča väčšiu stratu živín. Po reze je veľmi
dôležité zatretie väčších rezných rán stromovým balzamom, ktorý slúži ako ochrana proti vstupu infekcie drevokazných húb a bráni taktiež
nadmernému vysychaniu dreva.
Po ukončení rezu nasleduje likvidácia odrezaných častí viniča
s mulčovaním priamo vo vinici. Tento spôsob má výhodu, že pôdu vo
vinici obohatíme o organickú hmotu. Druhý spôsob je, že viničové révie
vytiahneme von z vinice, keď sa prípadné prezimujúce štádiá škodcov

vo vinici eliminujú.
Následne je dôležité vyväzovanie, tvarovanie rodivého dreva. Jednoročné, rodivé drevo tvarujeme tak, aby bolo priviazané k nosnému drôtu
vodorovne alebo do oblúka. Takéto vyväzovanie je typické pri Rýnsko
-hessenskom vedení. Agrotechnický termín viazania je do 15. apríla.
Dôležitý je aj jarný postrek viniča proti prezimujúcim štádiám
chorôb a roztočom, ktoré spôsobujú tzv. erinózu a akarinózu. Tento postrek sa robí sírnatými prípravkami približne v prvej polovici apríla, je
veľmi dôležité ho vykonať pri teplote vzduchu nad 15 °C, lebo síra sa
odparuje až pri tejto teplote. Najlepšia účinnosť postreku sa dosiahne,
keď sú púčiky pootvorené a postrekom zasiahneme aj vnútro púčika,
kde prezimujú múčnatka a roztoče. Pozor treba dať na príliš otvorené
púčiky, keď je vidno zelené lístky, vtedy môžeme prvé lístky popáliť, nakoľko koncentrácia postreku je 1,5-2 %.
Ochrana viniča proti múčnatke, hlavne pri náchylných odrodách,
je veľmi dôležitá už v počiatočných štádiách rastu, začiatkom mája
vo fáze 4 – 5 listov a to sírnatými prípravkami pri koncentrácii postreku
0,6 %. V priebehu celého mája pokračujeme v ošetrovaní proti múčnatke, prípadne v daždivom počasí proti perenospóre štandardnými prípravkami.
Ing. Michal Faluši,
vištucký vinohradník

vČelársky chodník
Kde bolo, tam bolo, v našej dedinke tam,
kde končí zlatá ulička, začína sa včelársky
chodník. To vám nie je len taký obyčajný
chodník. Na tomto chodníku na vás číhajú
rôzne nebezpečenstvá.
Hneď na začiatku treba dávať pozor, aby na vás nespadol hrubý
konár zo starých vŕb. Napríklad pár metrov odo mňa sa z ničoho nič
s veľkým rachotom zrútila asi polovica veľkej starej vŕby. A pritom bolo
pekné letné počasie, bezvetrie.
Keď prejdete pár metrov ďalej, chodník sa stáva úzkym. Šikmo sa
nakláňa do strmého a hlbokého zrázu, ktorý pre hustý porast nie je

vidno. Jeden môj známy, s ktorým som tade prechádzal, urobil jeden
chybný krok a už ho nebolo... Hustý porast sa za ním zatvoril...
Po pár metroch ďalej vkročíte do priehlbiny, v ktorej sú hady – veľké
užovky. Môže sa stať, že na vás niektorý zaútočí. A môže vás zahryznúť.
Zostanú potom už len dve krvavé rany na prste, ako sa to stalo aj mne.
Prejdením pár záverečných metrov sa môžete dostať na lúku, kde sú
úle, a teda aj včely. Tu máte možnosť využiť prírodnú liečbu (apiterapia)
a nechať si pichnúť 1 – 2 žihadlá. Dnes už veľa ľudí vyskúšalo túto prírodnú metódu. A mnohým aj pomohla.
A.P.

vištuckí koledníci 2017
Konečne prišli Vianoce a my ako každý rok od roku 2012, chodíme koledovať. Veľmi sme sa na túto chvíľu tešili a teraz už je konečne tu. Tento zvyk už berieme za súčasť našich Vianoc. Veď tešiť ľudí na
Vianoce je také krásne. Už ráno sme sa poobliekali do našich krojov
a o deviatej sme sa celý súbor stretli pred Spevákmi. O malú chvíľu
sme už rozveseľovali ľudí
v našom okolí. Aj keď viacerí
z nás chceli vidieť zlaté prasiatko, toľkým koláčom, dobrotám
a cukrovinkám sme nevedeli
odolať. Je to neopísateľný pocit vidieť starších ľudí, ako si
spomínajú na tie chvíle, keď
ešte oni boli malí a chodili koledovať tak isto ako my teraz.
Niektorí ľudia vypustili aj pár
slzičiek od radosti a dojatia, keď
počuli zvuk tradičných hudobných nástrojov a detský spev.
Veľa ľudí nás už vopred čakalo,

čo nás veľmi tešilo. K niektorým ľuďom máme zvyk chodiť každý rok,
ale niektorých sme prekvapili po prvýkrát. Všetci koledníci boli šťastní, keď uvideli radostné úsmevy na tvárach našich poslucháčov. Hoci
nás boleli nohy po piatich hodinách chodenia, ale hnala nás túžba ďalej
tešiť občanov Vištuka. Za koledovanie sme boli bohato odmenení, za
čo aj touto cestou sa chceme
veľmi pekne poďakovať. Veľmi
si to vážime! Sladkosti budeme jesť snáď až do jari. Už sa
tešíme na budúci rok. Pretože
robiť radosť ostatným, je úžasný, hrejivý pocit, ktorý sa nedá
opísať slovami.

Alexandra Speváková,
Alexandra Šikulová,
Agáta Čurková,
z FSK SPEVÁČIK

5

Zo života obce

Veci vištucké

rekonštrukcia kostola najsvätejšej trojice vo vištuku
V minulom čísle
obecných novín sme uverejnili upozornenie o potrebe zvýšenej opatrnosti
pri pohybe v okolí kostola.
Opatrnosť si bude treba
ešte chvíľu zachovať.
Na jeseň minulého
roku bolo vidieť, že štrbina v opornom múre
kostola sa rozširuje a omietka sa drobí. Na miesto boli privolaní statik
i architekt. Tento stav bol klasifikovaný ako havarijný a bolo treba okolie
oporných múrov pre verejnosť uzavrieť. Po vypracovaní posudku statika sa začne so stavebnými prácami. Podľa prvotných odhadov by mali
trvať tri až štyri mesiace. Spoločne s riešením problému oporných múrov bude osadená aj nová strecha. Kostol bude i v priebehu rekonštrukcie slúžiť na bohoslužobné účely. Predpokladá sa, že prístup na cintorín
bude možný tak ako doteraz, využitím vchodu okolo domu smútku.
Oporné múry kostola sa stále viac odkláňajú od múrov kostola.
Môže za to voda, ktorá nie je zo strechy správne odvádzaná, takže oporné múry podmýva. Pri predchádzajúcej rekonštrukcii boli pod krovom
rozchádzajúce sa múry kostola pritiahnuté k sebe kovovými tyčami
a zvonku podopreté opornými múrmi. Po poslednej obhliadke odbor-

níkmi sa zistilo, že tiažové sily, ktorými pôsobí krov a celá strecha na
stavbu, nie sú správne usmernené. Statik navrhne, ako pomocou kovových napínacích žrdí spevniť stavbu.
Stavebné práce by mali začať osadením strešnej krytiny, zastabilizovaním statického systému kostola, následne pokračovať odobratím
oporných múrov, odvodnením kostola od dažďovej vody, dobudovaním
oplotenia okolo kostola, sadovými a záhradníckymi úpravami a upravením chodníkov. Cieľom stavebných prác bude návrat k pôvodným prenosom síl z pred predchádzajúcej rekonštrukcie.
V súčasnosti sa zhromažďujú odborné posudky potrebné na začatie stavených prác a pripravuje sa model financovania. Potom bude
nasledovať výber firmy, ktorá bude stavebné úpravy realizovať. Keďže
kostol a jeho okolie nie sú majetkom obce, stavebné úpravy bude financovať katolícka cirkev z vlastných zdrojov a zo zbierok usporadúvaných
so súhlasom arcibiskupského úradu.
Plánovaná rekonštrukcia bude predstavovať jeden z najväčších zásahov do kostola za poslednú dobu a predpokladá sa, že aj na dlhé obdobie. O zmenách a obmedzeniach v okolí kostola Vás budeme informovať cez obecný rozhlas, farský úrad, v obecných novinách alebo cez
FB stránku obce. V prípade Vašich otázok sa môžete obrátiť na pána
farára Jána Záhradníka.
ZP

MAtriKa
Narodili sa
Za uplynulé dva roky sa naša obec rozrástla o nových
občanov. Detičkám želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v živote!

Rok 2016

Rok 2017

Petra K.
Gréta K.
Ella E.
Michaela V.

David Luis D.
Miriam J.
Maximilian G.
Maximilian H.
Erik O.

Opustili nás
Rodinám zosnulých vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Rok 2016

Rok 2017
Jozef Karlík, 66 rokov
Hedviga Klimová, 87 rokov

Mária Vlníková, 72 rokov

Emma K.
Nikol N.

Mária Horváthová, 86 rokov

Peter Novák, 67 rokov
Mária Moravcová, 65 rokov

Mia M.
Richard Dz.
Filip T.

Marcela Mináriková, 75 rokov
Marián Kulifaj, 70 rokov
Henrich Kulifaj, 39 rokov

spomíname s láskou a úctou
V novembri 2017 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia našej matky Angely Hábelovej a v júni
uplynie 10 rokov od smrti nášho otca Rudolfa Hábela. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Spomínajú deti, nevesty, zať a vnúčatá.
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Babka a dedko Hábeloví

Veci vištucké

História

sochy svätých vo vištuku
(II. ČasŤ)
V prvej časti som vám opísala sochy svätých, ktoré sú v našej obci
dobre známe. Ešte dodnes vidím mnohých z vás, ako sa pri nich pristavíte, prežehnáte sa a viete, že vás títo svätci ochraňovali počas celého dňa.
A budú vás ochraňovať aj naďalej. Kvety a sviečky, ktoré k nim nosíte, sú
živým dôkazom, že viera v ich pomoc je pre nás stále živá.
Socha sv. Floriána – patróna všetkých požiarnikov – je zaznačená
aj na mape z roku 1938. Pôvodne bola umiestnená v parku, odkiaľ bola
prenesená do farskej záhrady a v súčasnosti sa nachádza na jej múre.
Socha je vo výške 3,5 m nad múrom, v jednej ruke drží vlajku a v druhej
nádobu s vodou. Svätý Florián je zobrazený ako hasí požiar, vylieva vodu
na budovu, ktorá je pri jeho nohách. V minulosti sa požiarna zbrojnica
nachádzala na mieste súčasnej pošty a socha bola od nej vzdialená až
niekoľko metrov. Po vybudovaní kultúrneho domu sa požiarna zbrojnica postavila v jeho priestoroch, a preto bola socha sv. Floriána prenesená
bližšie k tejto zbrojnici na farský múr.

Azda každý domáci alebo pocestný, ktorý prechádza cez Vištuk, sa
pristaví na námestí pri soche Panny Márie. Tá tvorí dominantu nášho
námestia. Mariánska socha je na 4 m vysokom kamennom stĺpe, ktorý
je na vrchole bohato vyzdobený. Panna Mária je zobrazená s pozlátenou
svätožiarou, ako stojí na hadovi. Má železnú ohradu a na podstavci tabuľu s textom: ,,Ó Mária bez poškvrny počatá, oroduj za nás! Postaviť dali
M. Radakovič a manželka jeho Anna v roku 1906.“

Ako sa hovorí, na záver to najlepšie. Pre mňa asi najvýznamnejšia
stavba? Alebo socha? Ani neviem, kam presne ju zaradiť. Všimla som
si ju prvýkrát, keď som ešte chodila na základnú školu do Vištuka. Cestou domov okolo bývalých Horných potravín (dnes hostinec Pri orechu)
som zbadala vo dvore č. 184 (Tlačiareň) akoby stĺp so strieškou navrchu.
Povedala som si, akú majú zaujímavú ozdobu v záhrade... A na túto stavbu som zabudla. Počas štúdia na univerzite sme dostali zadanie, zistiť čo

najviac o mukách v obci a o sochách svätých. Podľa starých máp som našla spoľahlivo všetky muky v našej obci, ako aj spomínané sochy. Iba jedna mi stále chýbala. Kedysi stála v nezastavanej časti v blízkosti Pánčavy.
A potom som na to prišla. Socha, ktorá je vo dvore domu č. 184, musí
byť tá tajomná, ktorú neviem stále na mape nájsť! Bola to pravda.
Z rozprávania mojich starých rodičov viem, že sa k nej viažu
rozličné tradície, ktoré pretrvali až do 20. storočia a s rozšírením radovej
výstavby domov postupne zanikli.
Muka Ukrižovaného stála v minulosti na hornom okraji obce
na poli, no dnes už je súčasťou domoradia. V minulosti mohla teda
ohraničovať koniec dediny, no s rozšírením stavieb aj za jej hranicu bola
postavená nová muka, kamenný kríž z roku 1904 pri Francúzskej ceste vedúcej do Modry. Je teda logické považovať ju za najstaršiu muku
v obci už aj z toho dôvodu, že hneď oproti nej na druhej strane cesty bola
panská hájovňa. Muka má tvar štvorca so stranami asi 1 m a výšku asi
2 m. Na každej strane má výklenky, kde boli biblické obrázky, ktoré sa
nezachovali. Na čelnej strane bol aj plechový obraz Ukrižovaného. Viaže
sa k nej zvyk pobožnosti na Veľký piatok. Už po polnoci sa k Ukrižovanému schádzali ľudia, kde bývala pobožnosť krížovej cesty s pôstnymi
modlitbami a piesňami. Nadránom išla procesia cez celú dedinu až ku
Kaplnke sv. Egídia (neskôr sv. Anny), pri ktorej bola pobožnosť na úsvite. Pred východom slnka sa všetci utekali umyť do blízkeho potoka, čo
bol veľkonočný zvyk v obci – babička mi ešte neraz túto tradíciu opakovala, že sa všetky dievky utekali umyť do studeného potoka. Potom sa
rozchádzali domov. Tento zvyk zanikol po roku 1948. Rok postavenia
muky nie je známy. Podľa inej ústnej tradície sa muka viaže k vypuknutiu morovej epidémie vo Vištuku, keď sa pri nej pochovávali chorí.

Muka Ukrižovaného je dnes súčasťou múra, ktorý oddeľuje dva pozemky. Kedysi jej ale patrilo výsostné miesto v našej obci. Táto stavba
je pre mňa jednou z najkrajších pamiatok vo Vištuku. Doteraz z cesty
po dedine nazerám cez ploty domov a hľadám ju, v akom je stave, či
stojí, alebo nie... Veru, stojí... A snáď ešte dlho bude...
Predsa len, spája históriu so súčasnosťou a cesta za jej poznaním
bola náročná, veď som musela vyzváňať v cudzom dome a pýtať sa, či si
muku môžem odfotiť a čo o nej vedia.

Mgr. Katarína Hrdlovičová
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Veci vištucké
Kalendár plánovaných podujatí vo Vištuku na jar 2018
Čo?

Kedy?

Kde?

Kto?

24. – 25.marec

strelnica

Športovo-strelecký klub

Burza kníh

25. marec

terasa KD

Obecná knižnica
+ Jednota dôchodcov

Veľkonočné vajíčko

30. – 31. marec

strelnica

Športovo-strelecký klub

parkovisko KD

Spolok vinohradníkov
a vinárov

terasa KD

Jednota dôchodcov

Majstrovstvá kraja

v streľbe zo vzduchových zbraní

Vištucký vinohradnícky jarmok
Výmenná burza priesad a kvetov

7. apríl

Knihomoľ roka 2017

8. apríl

terasa KD

Obecná knižnica
+ Jednota dôchodcov

1. strelecká liga v streľbe
z historických zbraní

14.apríl

strelnica

Športovo-strelecký klub

Večer pri Veltlíne a Frankovke

20. apríl
19:00 h.

Klub vinárov v KD

Spolok vinohradníkov
a vinárov

1. strelecká ligav streľbe
z malokalibrových zbraní

21. – 22. apríl

strelnica

Športovo-strelecký klub

Stavanie mája

park

30. apríl
18:00 h

Ochutnávka vín

námestie

Obec Vištuk
+ DH Vištučanka
+ FSk Speváčik
Spolok vinohradníkov
a vinárov

Stretnutie s vážnou hudbou

13. máj

sála KD

Jednota dôchodcov

Otvorené pivnice na sv. Urbana

25. – 26. máj

malokarpatský región

Malokarpatská vínna cesta

Vištucké hody
Otvorenie výstavky
vínnych etikiet

25. máj
18:00 h

Otvorenie hodov spojené s vystúpením párovej gymnastiky

Zápas so Sološnicou
(mladší žiaci)
Zápas s Budmericami
(seniori)
Zápas s Budmericami
(mužstvo Old boys)

25. máj
19:00 h
25. máj
19:30 h
26. máj
10:00 h
26. máj
20:00 h
27. máj
10:30 h
27. máj
14:00 h
27. máj
17:00 h
28. máj
17:30 h

Oslava medzinárodného dňa detí

Koncert DH Vištučanka
Zápas so Slovenským Grobom
(prípravka)
Hodová zábava
Krojovaná sv. omša

Komunitné centrum
KOŠIK
priestor pred KD

Komisia kultúry +
Peter Ronec + Spolok vinohradníkov a vinárov
Komisia kultúry
+ Obec Vištuk

sála KD

DH Vištučanka

Slovenský Grob

TJ Slovan Vištuk

sála KD

TJ Slovan Vištuk
+ DŠBand

Kostol Najsv. Trojice

ĽH Vieska

+ FSk Speváčik

ihrisko

TJ Slovan Vištuk

ihrisko

TJ Slovan Vištuk

ihrisko

TJ Slovan Vištuk

1. jún

ihrisko

Rada rodičov pri ZŠ s MŠ

Zóna bez peňazí

23. jún

sála KD

Jednota dôchodcov

VištukFEST

7. júl
17:00 h

sála KD

DH Vištučanka
+ Obec Vištuk
+ Fond na podporu umenia

Majstrovstvá kraja v streľbe
z malorážky + 1. strelecká liga

14. – 15. júl

strelnica

Športovo-strelecký klub

staŇte sa súČAsŤOU REDAKČNÉHO TíMU

Ak si chcete vyskúšať, aké je to písať pre lokálne periodikum, získať prax alebo potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ak radi píšete a sledujete
dianie v našej obci, ozvite sa nám na redakcia@vistuk.sk alebo na FB profil Vištuk. Ak už máte zopár článkov za sebou, potešíme sa. Ak nie,
potešíme sa Vašej odvahe a záujmu a keď bude potreba, s písaním Vám pomôžeme. Nezáleží na tom, koľko máte rokov alebo akú školu ste študovali.
Záleží na tom, či sa chcete podieľať na tvorení obsahu pre všetkých obyvateľov Vištuka.
Tešíme na všetkých nových kolegov!
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