Milí čitatelia,
príjemné jarné počasie striedajú letné horúčavy. Spoločenské organizácie a Obecný úrad nezaháľajú ani v tomto období a pripravujú množstvo
podujatí, ktoré nájdete na poslednej strane novín. Či a v čom sa bude obec modernizovať, priblíži starosta obce. Naša ZŠ s MŠ Vištuk sa môže
popýšiť šikovnými žiakmi a zaujímavým programom, ktorým ozvláštňuje pobyt detí v nej. Keďže história sa píše každý deň, prinášame článok na
pokračovanie z dejín našej obce.
Uzávierka ďalšieho čísla obecných novín je 13. augusta 2017. Aby sa k nám Vaše postrehy, články, nápady a podnety dostali, zasielajte ich na
mailovú adresu redakcia@vistuk.sk alebo nám ich nechajte v schránke novín v obecnej knižnici.
Do nadchádzajúcich horúcich dní Vám prajeme, aby ste príjemné osvieženie našli aj v krásnej prírode Vištuka a v priebehu letných dní načerpali
nových síl do ďalšieho obdobia. Dočítania!
ZP

Ocenenie najlepších čitateľov v roku 2016
Medzi mnohé aktivity, ktoré prebiehajú vo vištuckej obecnej knižnici patria už tradičná burza kníh a Knihomoľ. Vždy sa konali v spolupráci
s Jednotou dôchodcov a na terase KD. V tomto roku sa rozhodla knihovníčka p. Mária Hábelová urobiť Knihomoľa v komunitnom centre KOŠIK.
Bolo to rozhodnutie správne, priestor KOŠIKA dal celému podujatiu väčší rozmer a vážnosť. A tak sme sa teda v nedeľu, 2. apríla, milovníci kníh
stretli, aby sme boli účastní ocenenia najlepších čitateľov v roku 2016. Odmeňovanie sa konalo v troch kategóriách.
PREDŠKOLÁK
Sigetyová Sára
47 kníh
Jeneiová Linda
11 kníh
Kubincová Eliška
8 kníh

KATEGÓRIA
1. miesto
2. miesto
3. miesto

ŽIAK
Havalová Sandra
44 kníh
Vandová Kristína
22 kníh
Lencová Emma
21 kníh

DOSLEPLÝ
Jelinková Ivona
176 kníh
Vavrinčíková Terézia
92 kníh
Srnáková Eva
86 kníh

Privítali sme medzi sebou aj milých hostí, klientov z DSS pre dospelých v Báhoni, ktorí nám ukázali možnosti využitia Braillovej abecedy. Videli
sme ako sa slepeckým písmom píše, číta a ako sa využíva pri rôznych spoločenských hrách. O histórii a vývoji Braillovho písma pútavo a fundovane
hovorila riaditeľka DSS p. Ing. Mária Vráblová.
V príjemnej atmosfére a v spoločnosti ľudí rovnakej krvnej skupiny sme prežili pekné popoludnie. Ďakujeme, p. Mária Hábelová!
Marta Škarčáková
Občianske združenie Cesta nádeje pozýva aj tento rok na: Vištucké jabĺčko - súťaž detí, ktoré majú talent, odvahu a chuť zabaviť sa....
Pozývame všetky deti na súťaž talentov Vištucké jabĺčko, ktorá sa bude konať dňa 17.6.2017 v areáli bývalej MŠ – v centre KOŠIK, súťaž začína
o 14.30 hodine vystúpením Richarda Čanakyho – „Zahrajka“.Po hlavnom programe sa môžete tešiť na vystúpenie hudobných
skupín z našej obce i okolia, na občerstvenie ako aj na zábavu pre deti. Kto zaujímavý príde tento rok? Kto vyhrá tento rok?
A kto bude v porote? Príďte a uvidíte! Tešíme sa na vás!
Vyplnenú prihlášku treba odovzdať do 12.6.2017 v ZŠ, v MŠ pani učiteľkám alebo pani Hábelovej v knižnici, prípadne
môžete poslať vyplnenú prihlášku mailom: zuzka@polansky.sk
ZUPO

17.6.2017 o 15.00 hod.

PRIHLÁŠKA

17.6.2017 o 15.00 hod.

Vištucké jabĺčko 2017
VIII. ročník - súťaž talentov

.....................................................

Meno a priezvisko: .....................................................................................
VEK: .....................

z kategórií - svoj výber označ krížikom. Obsah
vetské, náboženské)

Súťažiť budem (vybrať jednu možnosť z kategórií - svoj výber označ krížikom. Obsah
kategórií je voľný – moderné, ľudové, svetské, náboženské)

dobný nástroj 


Spev



Prednes 
(poézia, próza )

Hra na hudobný nástroj 
Iné



............. (skladby, prednesu...)

názov: ................................................................. (skladby, prednesu...)

............. ( CD s hudbou, hudobný nástroj )

k súťaži mám vlastné: ......................................... ( CD s hudbou, hudobný nástroj )

17.6.2017 o 15.00 hod.

PRIHLÁŠKA

17.6.2017 o 15.00 hod.

Veci vištucké

Obec Vištuk

PÝTAME SA STAROSTU
Niektoré otázky dlho čakajú na svoje
odpovede. Tak je to aj v prípade multifunkčného ihriska. Prehľadu výsledkov
zasadania obecného zastupiteľstva zo
6. marca 2017 budú predchádzať odpovede aj na Vaše otázky. Zasielať ich môžete na redakcia@vistuk.sk, do správy
na facebookovej stránke obce, alebo nám
ich nechajte v schránke novín v obecnej
knižnici.

Príprava realizácie jedného z riešení sa začala pred rokom, keď
LEAF Academy v spolupráci s obcou pozvala občanov, aby sa zapojili
do prípravy projektu využitia Greftov na šport a relax aj pre širokú verejnosť. Viac vám nebudem prezrádzať. Ako sa vaše podnety a nápady
podarilo projektantom zapracovať, sa dozviete na verejnej prezentácii
25. 6. 2017, na ktorú všetkých srdečne pozývam. Vlastná realizácia projektu sa začne po vybavení potrebných povolení, prípravné práce sa začali už počas tohtoročnej zimy.
Na jar sa v obci konalo veľké upratovanie. Zaujíma nás, ako dopadlo a či plánujete upratovanie zopakovať?
Ešte stále máme v chotári umiestnené veľkoobjemové kontajnery
a vykonáva sa odber veľkoobjemového odpadu na školskom dvore, preto bude vyhodnotenie tejto akcie až po jej ukončení. Napriek tomu by
som sa už teraz rád poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili alebo ešte len sa
zapoja do skrášlenia obce a jej okolia.
Jarné upratovanie bude obec vyhlasovať pravidelne každý rok, podobná akcia, ale menšieho rozsahu bude vyhlásená aj na jeseň.

Pred časom sa na zasadaní OZ hovorilo o výmene pouličného osvetlenia. V akom štádiu je jeho riešenie momentálne?
V súčasnosti prebieha rokovanie medzi obcou a firmou LEDARENA, s. r. o., o výmene pouličného osvetlenia. Chceli sme vyskúšať nové
osvetlenie v praxi, a preto sme požiadali, aby dali namontovať na skúšku
nimi ponúkané svietidlá. Predpokladám, že v čase vydania novín by už
mali byť svetlá nainštalované na hornom konci obce.
Vonku sa otepľuje, ľudia začínajú viac športovať v prírode. Vo Vištuku však nie sú na to vytvorené podmienky. Ako plánuje obec túto
situáciu riešiť?

Vištučan sa pýta...

Avizovali ste údržbu cestných komunikácií. Ktorými začnete?
Obec postupne realizuje rekonštrukciu miestnych komunikácií a od minulého roku sme začali aj s opravou chodníkov. Aj tohto roku plánujeme
v tomto pokračovať. Doteraz sa urobili obhliadky niektorých miestnych komunikácií a do júnového zasadnutia OZ budú poslancom predložené
predbežné nápočty. Na tomto zasadnutí sa stanovia priority, tzn., že bude určené, s ktorými komunikáciami a chodníkmi sa bude pokračovať
v tomto roku.

Krátka správa zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vištuk zo dňa 6. marca 2017
Zápisnicu v plnom znení nájdete na web stránke obce Vištuk, v časti
Samospráva Vištuk - Zápisnice a Uznesenia.
Múrik pri p. Deákovi nie je v dobrom stave. P. Deák sa so starostom
dohodol, že príde na obecný úrad aj s murárom, ktorý by mohol opravu múrika vykonať. Za základnou školou má vzniknúť multifunkčné
ihrisko určené na loptové hry, pri o niečo vyššej finančnej investícii
do mantinelov by bolo možné aj zaľadňovanie plochy v zimných mesiacoch. Súčasťou ihriska by bolo aj osvetlenie a prístupový chodník. Realizáciu multifunkčného ihriska by bolo možné prefinancovať na splátky
počas 4 až 5 rokov bez toho, aby obec bola úverovo zaťažená. Napríklad pri predbežnej cene cca 100 000 € by obec uhradila v prvom roku
25 % z obstarávacej ceny a zvyšné splátky vždy v rovnakej sume až do
úplného splatenia obstarávacej ceny.
V otázke čističky odpadových vôd (ČOV) je objednaná aktualizácia výkazov výmer a kontrolného rozpočtu projektovej dokumentácie
kanalizácie, ČOV a vonkajších zariadení ČOV. Obec na to vyčlenila
3 000 €. Obec v tejto otázke osloví aj investorov v našej obci, LEAF Academy a Eastfield.
Vytvorila sa pracovná skupina zložená zo starostu obce, poslancov
p. Sofku, p. Oravca a p. Polakoviča, ktorá urobí obhliadku, pripraví návrh priorít zabezpečenia projektovej dokumentácie opravy a výstavby
chodníkov a opravy miestnych komunikácií. Zaoberať sa budú aj rekonštrukciou vodovodu na cintoríne a zabezpečenia odvodu dažďovej vody
od kostola. Následne budú návrhy prerokované.
Na zasadnutí sa hovorilo aj o podnete na zmenu územného plánu.
Pôjde o zmenu funkčného využitia pozemku z poľnohospodárskej pôdy
na poľnohospodársku usadlosť pre chov ohrozených druhov koní a hospodárskych zvierat. Obecné zastupiteľstvo schválilo výpožičku novej budovy bývalej MŠ OZ Fitcentrum Vištuk do 31. 12. 2017.

Zasadacia miestnosť s príslušným sociálnym zariadením na obecnom úrade bude prenajatá firme ProOvo, a. s., Svätý Jur na obdobie
do 31. 12. 2018 za 4 850 € za celé obdobie so splatnosťou do 30 dní odo
dňa podpísania zmluvy. V prenajatom priestore chce firma organizovať
školenie pre zamestnancov a prijímacie pohovory pre nových zamestnancov.
Odpredaj bytov obecnej školskej bytovky do súkromného vlastníctva zastupiteľstvo neschválilo. Súčasní podnájomníci sa dohodli na podaní podnetu na súd.
V informáciách starosta uviedol, že bola podaná žiadosť na BSK na
nákup stavebnicového systému komunálnej techniky a na dokončenie
športovo-streleckej miestnosti.
Vzhľadom na zmenené požiadavky projektovej dokumentácie
k zatepleniu budovy školy obec musí svoj návrh prepracovať a zapojí sa
do nasledujúcej výzvy.
Obec s Poľovníckym združením Lovec Vištuk podpísala Zmluvu
o užívaní poľovného revíru Vištuk, ktoré uhradilo náhradu vo výške
1 €/1 ha/rok.
Starosta poskytol informáciu o doložení požadovaných podkladov
na OR PZ Pezinok v súvislosti s trestným konaním voči odvolanému
starostovi.
Obec Dubová ponúkla možnosť začať rokovať o spoločnom nakladaní s odpadmi. Vištuku ponúka možnosť vstúpiť do akciovej spoločnosti Materiálov recyklačného centra Lindava.
Starosta obce poďakoval Poľnohospodárskemu družstvu Vištuk,
p. Ing. Antonovi Nápravníkovi za pomoc a spoluprácu v zimnom období a p. Kukumbergovi, ktorý prezentoval našu obec na Slovakiatour
2017 pod názvom Veľké vína Malých Karpát, vložné bolo 100 €.
ZP
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Zo života obce

HODY na sviatok najsvätejšej trojice
Tento rok pripadli hody na víkend od piatku 09.06. 2017. Pri prechádzke ku kolotočom od Domu kultúry cez park k námestiu si môžete
prezrieť fotografie vištuckej prírody zachytené štylizovaným pohľadom
fotografa. Už v piatok Komisia kultúry a Obecný úrad pripravili tradičné
slávnostné otvorenie hodov. Hneď po príhovore starostu obce otrasie
podujatím výstrel z historického dela. Deti aj dospelých zabaví svojím
programom OZ Schatmansdorf ukážkou stredovekého šermu.
V sobotu aj v nedeľu, 10. – 11. 06., môžete zavítať na výstavu ľudových výšiviek. Pripravili ju členovia Jednoty dôchodcov, ktorí sa na
Vás tešia vždy od 09:00 - 15:00 hod. na terase Domu kultúry. V sobotu

večer sa budete môcť vytancovať na hodovej zábave futbalistov v Dome
kultúry od 20:00 hod.
V nedeľu ráno, 11.06. o 11:00 hod., bude v kostole Najsvätejšej Trojice slávnostná krojovaná svätá omša s hudobným sprievodom ĽH Vieska a FS Speváčik. Po slávnostnom hodovom obede nezabudnite prísť
na koncert DH Vištučanka a na futbalový zápas Vištuk – Budmerice
o 17:30 hod.
Pondelok, 12.06. nám uzavrie hody zápas Vištuk - .
Všetky zapojené organizácie sa tešia na Vašu účasť!
ZP

Vištukfest

Už siedmy rok sa v mesiaci
júl stáva Vištuk hlavným mestom
dychovej hudby. V uplynulých
rokoch sa na námestí predstavili
detské a mládežnícke orchestre
zo Slovenska, v Kultúrnom dome
zasa zahraniční hostia z Rakúska
a tiež populárne dychovky z Moravy. Slovensko zastupovalo Záhorie, okolie Trenčína a hornej Nitry.
Samozrejme, vystupovala i domáca Vištučanka, ktorá spolu s Obecným
úradom celé podujatie s názvom VIŠTUKFEST organizuje. Sprievodnými akciami bývajú odborné semináre pre kapelníkov, autorov, textárov, ktoré vedie známy odborník Mgr. Adam Hudec a organizátori nezabúdajú ani na deti, o ktoré sa počas festivalu starajú animátorky. Na
koho sa môžeme tešiť tohto roku? Kategóriu detských a mládežníckych
orchestrov bude zastupovať od 15:45 hod. na námestí a pred KD Vištuk
dychový orchester MAGURANKA Junior a o 17:00 hod. sa na pódiu
predstaví MAGURANKA z Kanianky. Mnohí Vištučania si pamätajú

ich vystúpenie na futbalovom ihrisku v rámci celoslovenského Dychfestu, ktorý sa stal inšpiráciou na organizovanie Vištukfestu. Program bude
pokračovať mladou kapelou z česko-slovenského pomedzia KAMARÁDI z Hornej Súče a po nich vystúpi jedna z najžiadanejších záhoráckych
kapiel SKALIČANÉ, ktorú určite poznáte z účinkovania v dvoch silvestrovských programoch v Českej televízii. Program vyvrcholí hosťom
z Moravy, MORAVSKOU VESELKOU zo Sušic u Přerova, ktorá po
koncertnom programe zahrá aj do tanca.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je
jeho hlavným partnerom. Finančne prispel zo svojho rozpočtu Obecný
úrad Vištuk a spolupodieľa sa DH Vištučanka.
Milí Vištučania, pozývame Vás stráviť sobotné popoludnie 8. júla
pri dobrej muzike a krásnych piesňach. Tí, ktorí navštevujú festival pravidelne, Vám potvrdia, že atmosféra býva strhujúca. Čo organizátorov
tohto podujatia mrzí, je nízka účasť samotných Vištučanov. Verte nám,
že to robíme hlavne pre Vás – domácich! Tešíme sa na Vás!
Vaša DH Vištučanka

Triedi vištuk odpad? samozrejme, triedi.
Sklo, elektroodpad aj biooodpad.
Ak ste sa pozorne začítali do predošlého čísla Vecí vištuckých, istotne ste si všimli článok, ktorý pojednával o tom, ako sa má v našej obci
správne triediť odpad zvážaný spoločnosťou FCC Environment. Témou
článku boli najmä plasty, papier, kovy a tetrapaky. V tomto čísle si povieme niečo o tom, ako sa vysporiadať s odpadmi, ktoré nepatria do vriec
zvážaných uvedenou zbernou spoločnosťou.
Čo sa týka skla a textílií, na tieto materiály nám
slúžia kontajnery umiestnené po obci na nám všetkým už dobre známych miestach (na námestí, pri
krčme na Pančave, pri kostole, atď.). Na čo ale možno nie sme úplne všetci zvyknutí, sú zberné nádoby umiestnené pri vstupe na obecný úrad hneď za
dverami na prízemí. Bezplatne tam máme možnosť
odovzdať aj ďalšie, pre nás už nevyužiteľné odpady,
a to: elektroodpad, použité kazety z náplní do tlačiarní či použitý rastlinný olej. Z času na čas sa koná zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa zvykne odnášať ku kontajneru za školou. Oznamy
o tomto type zberu je nutné priebežne sledovať v oznámeniach rozhlasu
alebo na stránke obce (www.vistuk.sk).
Nezabúdajme tiež na dôslednosť pri možnom zužitkovaní biologicky rozložiteľného odpadu – ohryzky z jabĺk, šupy zo zeleniny, vajcové
škrupiny a pod. Živé materiály, ktoré vo všeobecnosti tvoria najvýznamnejší podiel odpadu slovenských domácností, je možné namiesto koša posunúť vlastným (prípadne susedovým) sliepkam a ošípaným
či priamo kompostovať (alebo po našom: dať do hnoja) a neskôr využiť pri pestovaní v záhradách. Zatiaľ čo rolky od toaletného papiera
či kartónové obaly od vajec sa nehodia do triedeného zberu papiera,

lepšie poslúžia na hnoji. Branislav Moňok zo združenia Priatelia Zeme,
ktorý nám vo Vištuku asi pred 2 rokmi o kompostovaní prednášal, odporúča v každom prípade skládkovať na hnoji materiál nie väčší než
je palec. Živý odpad je preto vhodné aspoň ako-tak rozkúskovať, a to
Moňok odporúča napríklad aj v prípade pomarančových či iných citrusových šúp, ktoré sa na hnoji časom dobre rozložia. Pripomeňme ešte,
že povinnosť zmysluplne sa vyrovnať s biologicky rozložiteľným odpadom je nielen nevyhnutne potrebná, ale aj daná
zákonom.
Po tomto a predošlom článku o triedení odpadu už snáď
nemožno namietnuť, že my Vištučania sme akísi malomocní čo sa týka triedenia odpadov. Na zodpovedné nakladanie
s rôznymi druhmi odpadov máme viacero možností a teraz
už aj presne vieme, ako na to. Tí odvážnejší z nás sa môžu
nechať inšpirovať v súčasnosti čoraz viac sa objavujúcim životným štýlom charakterizovaným zníženou spotrebou a bezodpadovým prístupom k životu. Koniec koncov, v koši často končia aj pekné
a funkčné veci, ktoré by sme namiesto toho mohli podarovať našim
známym, charite či iným verejne prospešným združeniam. Našej pozornosti by nemalo preto uniknúť ani podujatie zvané Zóna bez peňazí, na
ktoré môžete priniesť funkčné a použiteľné tovary, ktoré chcete radšej
posunúť niekomu zadarmo, než by ste ich mali vyhodiť. Prineste ich pre
svojich spoluobčanov a na oplátku – alebo aj bez toho, aby ste niečo
darovali – si môžete z tohto podujatia vziať čokoľvek, čo sa vám zapáči.
Najbližšiu Zónu bez peňazí u nás v obci zažijeme už v sobotu 24. júna
v Kultúrnom dome. Všetci ste srdečne vítaní!
Marek
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ZŠ s MŠ vo Vištuku

školáci na exkurzii v rakúsku
Tak ako aj minulý rok, tak aj tento rok sme sa rozhodli spoznávať
prihraničné oblasti Rakúska so Slovenskom. Tento rok sme si zvolili
za svoj výlet 3 miesta v Rakúsku, a to Seegrotte, Laxenburg a Baden.
Žiaci druhého stupňa sa teda 24. apríla vydali na jednodňový autokarový zájazd. Aj keď si druhostupniari museli v daný deň privstať, výlet
stál určite za to a opäť sme spoznali krásy tohto sveta.
Seegrotte – je jazerná jaskyňa neďaleko Viedne a patrí k najimpozantnejším prírodným atrakciám sveta, a zároveň je najväčším podzemným
jazerom v Európe. Po odbornom výklade v bani Seegrotte sme sa pár
minút plavili po tomto krásnom podzemnom jazere.
Po prehliadke tejto bani sme sa presunuli do Badenu, v ktorom sme
obdivovali krásnu architektúru a kúpele, ktoré sú známe už od čias Rímskej ríše. V tomto malebnom mestečku sme si dopriali aj zaslúženú prestávku na obed.
Laxenburg/Fanzensburg - rozsiahle územie zámockého parku Laxen-

burg so Starým zámkom, zámkom Modrý dvor a romantickým hradom
Franzensburg je považované za jednu z najvýznamnejších pamiatok historického krajinárskeho umenia 18. a 19. storočia, ktorého dejiny siahajú až do 13. storočia. V Laxenburgu kedysi trávil medové týždne cisár
František Jozef s cisárovnou Alžbetou, legendárnou „Sisi“, a tu sa narodil
aj ich syn korunný princ Rudolf.
Majestátnou korunou zámockého parku je hrad Franzensburg – jedna z najvýznamnejších stavieb neoklasicizmu. Túto záhradnú stavbu dal
v rokoch 1798 až 1801 vybudovať cisár František I. v staronemeckom
štýle. Od samého začiatku bola navrhnutá ako múzeum a reprezentačné
priestory a v jej vnútri sa nachádzajú bohato zdobené drevené kazetové
stropy, kožené tapety, mramorové dlažby a početný mobiliár.
Večer okolo 19.00 sme sa vracali domov plní zážitkov a príjemných
spomienok.
			
Mgr. Ján Kvak

turistický krúžok
Od minulého školského roku naša škola, okrem iného, ponúka žiakom záujmový útvar s názvom: „Turistický krúžok“, pod vedením Mgr.
Jána Kvaka.
V rámci tohoto krúžku žiaci spoznávajú okolitú prírodu a históriu Malých Karpát. Ku koncu roku turisti absolvujú turistickú túru aj mimo
malokarpatského regiónu.
Tento rok sme v rámci nášho krúžku absolvovali túru zo Svätého
Juru (Hrad Biely kameň) na Hrad Pajštún pri Bratislave, neskôr to bola
túra z Dolian na Plavecký hrad, potom túra z Pezinku na Zochovu chatu

a na poslednom výlete nás zavialo do zaujímavého regiónu Kokavsko,
konkrétne do obce Kokava nad Rimavicou. Dĺžka našich túr sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 35 km. Počas túr sme objavili veľa zaujímavostí
a zaujímavých prírodných a historických zákutí.
Žiaci vďaka tomuto krúžku lepšie spoznajú svoje okolie, ale tiež iné
časti Slovenska.
Zdar zdravému telu!
					
Mgr. Ján Kvak

rytier gaston
a Čo sme ešte zažili v škôlke...
Deti v materskej škole sa
okrem dennodennej výchovno-vzdelávacej činnosti zúčastňujú aj ďalších rozširujúcich
aktivít. Medzi menej obvyklé
divadielka patrí Rytier Gaston, ktorý aj so svojím šašom
nedávno navštívil našu škôlku.
Počas predstavenia sme sa dozvedeli, ako pokračoval príbeh rytiera Gastona. Spomedzi detí si rytier
vybral svoju dvornú dámu, panošov i poddaných. Panoši si vo veľkolepom rytierskom turnaji zmerali svoje sily, spoločne sme si zatancovali dožinkový tanec, oboznámili sme sa s históriou, dobovými hrami,
mladý, pred deťmi pasovaný rytier Miško si vyskúšal rytierske brnenie,
taktiež sme videli ustrojenie koňa pre rytierske súboje. Ako doplnenie
programu nám znela krásna dobová hudba.
Počas ďalšieho slnečného dňa nám sokoliar ukázal dravcov žijúcich
u nás aj v zahraničí, dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o živote
a chove týchto živočíchov, deti si trochu aj s rešpektom natiahli rukavicu a asistovali pri predvádzaní. Miška sa dokonca zmenila na lovenú

zver, hrdinsky ťahala v behu za sebou vábničku králika. Nakoniec sme
sa spoločne odfotili.
Ďalej zo zaujímavých aktivít spomeniem besedu s dentálnou hygieničkou spojenú s nácvikom správneho čistenia zúbkov, divadlo
Bum-bác nám zahralo predstavenie O slncovom koni, spolu s Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie sme ručne vyrábali papier, počas plaveckého výcviku sme sa zdokonalili v plaveckých zručnostiach,
v Týždni hlasného čítania sme sa zamerali na hlasné pravidelné čítanie deťom, škôlkari navštívili obecnú knižnicu a predškoláci kamarátov
v 1. ročníku, vyrábali sme húseničky a včelí úľ z recyklovateľného materiálu ku Dňu Zeme...
A čo nás čaká v júni? Skákací hrad na Deň detí, deň otvorených dverí
pre novoprijaté deti, koncoročný výlet loďou na Devín, rozlúčka s predškolákmi a vystavenie tabla, plavecký výcvik, odovzdávanie Osvedčenia
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania predškolákom z rúk pána
starostu, kopec ďalšej zábavy a nových zážitkov.
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motivaČné prednášky v základnej škole
V mesiaci apríl začala naša škola s organizovaním motivačných
prednášok úspešných Slovákov pôsobiacich v rôznych oblastiach života. Cieľom týchto prednášok je poskytnúť našim žiakom pohľad
do reálneho pracovného sveta, predostrieť im rôzne formy ďalšieho
štúdia (stredné a vysoké školy) a tiež ich oboznámiť s bohatými možnosťami na pracovnom trhu.
Prvá prednáška sa konala 21. apríla 2017. Naše pozvanie prijal Ing.
Michal Pintér – riaditeľ oboru pre styk s vládou a Európskou komisiou
z firmy U. S. Steel Košice. Pán Pintér predstavil žiakom firmu U. S. Steel
Košice, ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku a pôsobí v hutníckom a oceliarskom priemysle. Táto firma zamestnáva okolo
10 000 zamestnancov a ponúka neuveriteľne pestrú paletu pracovných
pozícií – robotníci, administratívni pracovníci, vývojári, riadiaci pracovníci, hasiči, lekári, učitelia, atď. Pán Pintér zároveň predstavil profil
absolventa, ktorý je pre takúto veľkú firmu prijateľný. Medziiným spomenul, že v dnešnej dobe firmy takéhoto typu vyžadujú perfektnú znalosť materinského jazyka a minimálne znalosť jedného cudzieho jazyka,
ale výhodou je už ovládanie aj ďalšieho cudzieho jazyka. Radi medzi
sebou privítajú komplexných a logicky mysliacich pracovníkov. Ďalej
pán Pintér zhrnul svoje študijné a pracovné skúsenosti. Rozrozprával sa
aj o svojich štúdiách v USA a o možnostiach uchádzať sa o kvalitné štipendijné programy. Posledným bodom prednášky bol pracovný postup
pána Pintéra cez rôzne novinárske práce, prácu pre americko-slovenskú
obchodnú komoru až po U. S. Steel.

28. apríla 2017 prijal naše pozvanie Roman Dojčák, MSc. – poradca generálneho riaditeľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky –asset
management. Pán Dojčák opísal svoje stredoškolské a vysokoškolské
štúdium v USA a Veľkej Británii. Dotkol sa aj situácií, v ktorých sa ocitol
ako cudzinec v zahraničí. Musel sa však naučiť žiť v multikultúrnej spoločnosti a zlepšiť sa v relatívne krátkom čase v angličtine.
Pán Dojčák rovnako pripomenul, že aj niektoré slovenské vysoké
školy sú kvalitné. Záleží v prevažnej väčšine od prístupu jednotlivého
študenta k samotnému štúdiu. Ďalšou zaujímavou časťou tejto prednášky bolo rozprávanie pána Dojčáka o jeho práci ako štátneho úradníka
na Ministerstva financií na sekcii medzinárodných vzťahov, v ktorom
začínal ako radový zamestnanec a v priebehu troch rokov sa vypracoval
na riaditeľa.Obzvlášť hrdo sa rozrečnil o predsedníctve Slovenska v Európskej rade a pripomenul žiakom, že pracovať ako úradník neznamená
naozaj, že každý patrí do skupiny tých, ktorí nič nerobia.
Predsedníctvo Slovenska zhodnotil ako veľmi dobre zvládnuté
z pohľadu svojej sekcii na MF SR. Momentálne pracuje v banke, kde sa
zaoberá financovaním projektov na Slovensku.
Obidvaja prednášajúci podčiarkli význam a prínos vzdelávania sa.
Žiaci mali možnosť po každej prednáške klásť otázky a túto možnosť aj
využili a prednášajúcim položili zaujímavé otázky.
V tejto sérii motivačných prednášok budeme i naďalej pokračovať
a predstavovať zaujímavé vzory pre našich žiakov.
Mgr. Ján Kvak

...a takto sa snažíme prežívaŤ svoje životy...
V našej obci už 13 rokov pôsobí základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska. Za toto obdobie naša organizácia uskutočnila nespočetné množstvo rôznych akcií, v ktorých sa nielen dôchodcovia, ale
i obyvatelia obce bližšie spoznali, naučili sa veľa nových vecí a spríjemnili si jeseň svojho života.
Aj v tomto roku sme pre členov JDS, ale i pre obyvateľov obce naplánovali viacero kultúrnych a spoločenských akcií.
Z tých, ktoré sa už uskutočnili, spomeniem napríklad zájazd na výstavu Gardénia v Nitre spojenú s návštevou zámku v Beladiciach, kde je
stála expozícia keramiky. Pravdou však je, že oveľa úspešnejšiemu priebehu akcie zabránilo nepriaznivé počasie, a tým dojem z výletu nebol
práve najlepší. Bohužiaľ, počasie ešte nedokážeme ovplyvniť...
Ďalšou akciou bola návšteva divadelného predstavenia Ťapákovci
v divadle Jána Palárika v Trnave. Divadelného predstavenia sa zúčastnilo 40 členov a ich rodinných príslušníkov. Je na škodu, že záujem o túto
akciu nebol taký, ako sme predpokladali. 5 objednaných vstupeniek sme
museli vrátiť. O tom, že predstavenie bolo zaujímavé, svedčí i to, že je
sústavne vypredané.
Z akcií, ktoré plánujeme v najbližšom období, spomeniem niektoré.
Snažíme sa obnoviť prechádzky po obci, na ktoré pozývame nielen tých,
ktorí sa do obce prisťahovali a chcú sa s ňou bližšie zoznámiť, ale i ostatných obyvateľov obce. Sprievodcami na prechádzkach budú fundovaní

obyvatelia, ktorí v obci prežili celý život, a jej históriu dokonale poznajú.
Všetkých Vás srdečne pozývam!
Ďalšia akcia je organizovaná ako súčasť Vištuckých hodov. V dňoch
10.-11. júna chceme ukázať občanom, ale i návštevníkom hodov, ako sa
kedysi vo Vištuku vyšívali kroje a iné predmety dennej potreby. Týmto chcem poprosiť všetkých, ktorí takéto predmety po svojich predkoch vlastnia, aby nám ich na tieto dni zapožičali. Nemusia mať obavy.
Predmety budú riadne označené, zapožičiavajúci dostane potvrdenie
o ich zapožičaní a po výstave budú riadne vrátené. O tom, kedy budeme
predmety na výstavu preberať, budete informovaní miestnym rozhlasom.
Poslednou veľkou akciou bude Zóna bez peňazí. Tu môžete
ponúknuť veci, ktoré máte doma prebytočné a odniesť si veci, ktoré sa
vám doma môžu zísť. „Zóna“ bude v priestore sály Kultúrneho domu
dňa 24. 06.2017. Veci môžete priniesť od 08,00 hod. Zóna bude otvorená
od 09,00 hod. do 15,00 hod.
Z uvedeného je vidieť, že i seniori môžu plnohodnotne žiť a užívať
si život. Verím, že tieto naše snahy nájdu u vás všetkých pochopenie
a podporu. Na účasť na plánovaných akciách sa teší
						
Pavel Peško,
				
predseda ZO JDS Vištuk
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spovedáme...
placebo ako liek (alebo ...Čo nové dosiahol vištuk na poli vedeckého výskumu)
Súčasní psychológovia majú dnes už jasno
v tom, že ľudská myseľ dokáže ovplyvniť aj procesy
telesného fungovania človeka. Často sa napríklad
pri tzv. “liečbe” placebom stáva, že nás lieči len naša
samotná viera v to, že sme liečení. Za povšimnutie
v tomto ohľade stojí výskum, ktorý nedávno vykonala v rámci svojej diplomovej práce naša mladá
vištucká vedkyňa, chemička a študentka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Michaela
Šuplatová. Čoho sa predmet jej výskumu týkal, sa
dozviete v nasledujúcom rozhovore.

Keď si mi prvýkrát hovorila o tvojom výskume, zistenia, ku ktorým
si dospela, ma veľmi zaujali. Mohla by si našim spoluobčanom bližšie
ozrejmiť, čím si sa vo svojej diplomovej práci zaoberala a v čom spomínaný výskum spočíval?

dôvodu, že vyhodnotiť stanovenia v takomto projekte je veľmi komplikované. Človek naozaj nevie, či pacientky užívali „liečivo“ tak, ako
mali, a taktiež treba brať do úvahy aj mnohé ďalšie faktory ako zloženie
stravy, množstvo antioxidantov v potrave, vzťah k pohybu a zdravému
životnému štýlu či samotný vek pacientok, vzhľadom na to, že do štúdie
boli zaradené pacientky rôznej vekovej kategórie v rozmedzí od 40 do
72 rokov. Tieto všetky faktory mohli získané výsledky ovplyvniť.

V rámci praktickej časti diplomovej práce som bola súčasťou tímu,
ktorý sa zaoberal sledovaním vplyvu extraktu z duba letného, bohatého na obsah polyfenolov, na regeneráciu tkaniva u žien po odstránení
maternice. Polyfenoly sú metabolity vznikajúce v rastlinách, ktoré ich
ochraňujú pred škodlivými vplyvmi prostredia, ako je napríklad UV žiarenie. Je dokázané, že majú tiež pozitívne účinky na liečbu mnohých
ľudských ochorení. Bežne sa s nimi stretávame pri konzumácii červeného vína prípadne destilátov, ktoré tradične dozrievajú v dubových
sudoch.
Pacientky, ktoré boli ochotné vstúpiť do projektu, boli rozdelené na
dve skupiny. Jedna skupina užívala spomínaný extrakt a druhá skupina
tzv. placebo, ktoré účinné látky neobsahuje, a to po dobu 2 mesiacov. Pacientky ani tím pracovníkov samozrejme nevedeli, akú látku ktorá žena
užíva. V pravidelných intervaloch im bola odoberaná krv, v ktorej som
realizovala jednotlivé stanovenia. Cieľom bolo zistiť, či užívanie prírodného extraktu má pozitívny vplyv na regeneráciu tkaniva po operácii,
a zároveň porovnať výsledky v rámci skupín.

Aké dôsledky môžu mať tvoje výskumné zistenia v reálnej praxi?
Sú klasické lieky, ktoré ľudstvo každý rok v počte miliárd a miliárd kusov skonzumuje, v skutočnosti potrebné?
Klasické lieky by som určite nezavrhovala. Veľa ľudí je od nich skutočne závislých a život bez liekov by nebol v mnohých prípadoch možný.
Avšak prírodné látky môžu prinajmenšom slúžiť ako doplnková liečba,
prípadne prevencia. Často siahame či už z vlastnej iniciatívy alebo neodborného lekárskeho prístupu najmä po antibiotikách úplne zbytočne
a neuvedomujeme si, že napáchame viac škody ako úžitku, a len zvyšujeme riziko vzniku rezistentných baktérií. Či budú mať výsledky projektu,
ktorého som súčasťou, nejaký význam i v reálnej praxi, teraz neviem
povedať. Výskum stále pokračuje a doposiaľ nebola vyhodnotená druhá časť výskumu, v rámci ktorej sa práve dotazníkovou formou zisťuje
vplyv liečby na psychický stav pacientok. Každopádne produkt, polyfenolový dubový extrakt, je voľne dostupný a môže ho ako doplnok užívať
naozaj ktokoľvek.

K akým záverom si dospela? Je pravda, že človek má v sebe zakotvenú akúsi schopnosť liečiť samého seba?
Myslím si, že ľudská psychika zohráva významnú úlohu i v samotnom procese liečenia. Vo výskume sa nám to potvrdilo u jedného parametra, ktorého hladinu sme pozorovali. Prišlo k pozitívnej zmene nielen
u pacientok, ktoré užívali extrakt, ale aj u tých, ktoré užívali iba placebo.
Ľudský organizmus je komplikovaný a je ťažké vyhodnotiť, či by k takejto zmene prišlo aj bez „liečby“ alebo či je to záležitosť psychiky a výsledky ovplyvnilo len to, že každá žena mala vieru, že sa „lieči“.

Aké máš plány po skončení štúdia? Chystáš sa vo vedecko-výskumnej oblasti pokračovať?

Dajú sa výsledky tvojho výskumu vysvetliť spôsobom, že nastavenie našej mysle hrá nakoniec rozhodujúcu úlohu pri liečbe a zdraví
všeobecne?
Musím povedať, že takto interpretovať sa to určite nedá. A to z toho

Ďakujeme za rozhovor, držíme ti palce na štátniciach a prajeme
veľa šťastia na cestách!

Myslím si, že teraz je ten správny čas pozrieť sa do sveta. Zdokonaliť sa
v cudzom jazyku a taktiež si utvrdiť, v čom sa chcem vlastne realizovať. Plánujem si preto dať na minimálne rok pauzu od výskumnej práce
a potom sa uvidí, kde sa ocitnem a či sa do vedeckej oblasti vrátim.

Rozhovor pripravil: Marek
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božie muky ako hraniČné body
Ďalšia hraničná muka ja na ceste z Vištuka do Šenkvíc a nájdeme ju na mape z roku 1938. Táto mapa je dodnes napresnejšia
v zobrazení múk. Ďalšia hraničná muka ja na ceste z Vištuka do
Šenkvíc a nájdeme ju na mape z roku 1938. Táto mapa je dodnes
napresnejšia v zobrazení múk.

Sú neodmysliteľnou súčasťou dejín našej obce. Kedysi ju ohraničovali z každej strany, lemovali vstupy alebo sa spájali s významnými
tradíciami. Dnes stoja zabudnuté pri ceste a mnohé z nich sú zničené.
Zamysleli ste sa niekedy nad významom božích múk vo Vištuku? Pre
mňa by boli tiež nezaujímavé, kým som ich zrazu nezačala objavovať
na mapách. Pomyslela som si, že na tom niečo musí byť, ak ich vždy
do máp zakreslili... A aj bolo. Všetky božie muky v našej obci totiž nájdeme na najstarších vojenských mapovaniach. A k tej, ktorá bola kedysi
na vŕšku a dnes ju zbadáte iba horko-ťažko, ak nakuknete z cesty cez plot
tety Minárikovej – č. d. 183 (celá však stojí vo dvore domu, v ktorom je
tlačiareň č. d. 184), sa viazali rozličné veľkonočné obrady. O tej sa ale dozviete neskôr, postupne si predstavíme všetky naše vištucké božie muky.
Na území obce môžeme nájsť štyri božie muky. Za najstaršiu hraničnú božiu muku obce považujem tú, ktorá sa nachádzala na križovatke
ciest smerom do Budmeríc, Báhoňa a Modry. Z ústneho tradovania vieme, že mala chrániť túto križovatku pred zlými duchmi a čarodejnicami, čo bol dávny zvyk ešte zo stredoveku, keď sa takéto kríže stavali
pri stretoch viacerých ciest. Táto božia muka je zobrazená aj na mape
druhého vojenského mapovania v rokoch 1810 – 1869, ale aj na mape
z roku 1938.

Muka smerom do Šenkvíc na mape z roku 1938:

Muka smerom do Budmeríc na mape z rokov 1810 – 1869:

Tento 2 metre vysoký kovový kríž je na kamennom podstavci
so sochou Panny Márie a ukrižovaného Ježiša. Nápis sa nezachoval. Kríž
je chránený betónovými stĺpmi. Na mape je kríž umiestnený na ľavej
strane cesty smerom z Vištuka do Šenkvíc, dnes je však na pravej strane
cesty.
Fotografia božej muky smerom do Šenkvíc – súčasná podoba:

V červenom kruhu sa na mape nachádza predpokladaná najstaršia
hraničná božia muka. Dodnes nie je známe, v ktorom roku bol kríž postavený a či bol drevený alebo kovový, ale jeho tradícia pretrvala a dnes
je na jeho mieste postavený kamenný kríž z roku 1913, ktorý leží na
ceste smerom z Vištuka do Budmeríc. Z križovatky ciest, kde sa tento
kríž pôvodne nachádzal a ktorá je zaznačená aj na mapách, sa zachovala
len táto cesta.
Ide asi o 3 metre vysoký kríž na kamennom podstavci, ktorý
bol postavený z fundácie Jána Kulifaja (Kulifaia) L. P. 1913. Na kríži
je vyryté: ,,Ježiši ukrižovaný, smiluj sa nad nama.“ Kríž sa nachádza
v kovovom oplotení.
Fotografia božej muky smerom do Budmeríc – súčasná podoba:
A to sme iba začali, nemôžem však ,,vybaliť“ všetky tromfy hneď
naraz. Aspoň som vás trochu navnadila, a možno si budete tieto muky
popri cestách všímať oveľa viac. Keď tak, aspoň sa pri nich zastavte, ako
to robili naši predkovia. O ďalších hraničných mukách, ale aj sochách
svätcov sa dozviete v nasledujúcom čísle.

Katarína Hrdlovičová
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Veci vištucké
Kalendár plánovaných podujatí vo Vištuku na leto 2017
Čo?

Kedy?

Kde?

Kto?

Deň detí

3. jún

za školou

Rada rodičov ZŠ s MŠ
+ OZ Školáčik

Potulky po Vištuku
(smer Silárd)

4. jún
14:30h

odchod z námestia

Jednota dôchodcov

Vištucké hody
Slávnostné otvorenie hodov

9. jún
19:00h

pred Domom kultúry

OÚ, Komisia kultúry

Výstava „Ľudové výšivky“

10. – 11. jún
10:00 – 15:00h

terasa KD

Jednota dôchodcov

Výstava fotografií
„Vištucký objektív“

10. – 12.jún

park pred KD

OÚ, Komisia kultúry

Hodová zábava

10. jún

Dom kultúry
Od 20:00h

TJ Slovan Vištuk

Slávnostná svätá omša v krojoch

11. jún
11:00h

Kostol Najsvätejšej
Trojice vo Vištuku

Farnosť Vištuk,
ĽH Vieska a FKs Speváčik

Folklórne pásmo
„Pasenie husí“
Hodový koncert
Vištučanky

15:00h
11. jún

ĽH Vieska + FSk Speváčik
park pred KD

16:00h

DH VIštučanka

Hodový zápas
Vištuk – Budmerice

11. jún
17:30h

ihrisko

TJ Slovan Vištuk

Hodový zápas
OLD BOYS Vištuk
Vištuk – Budmerice

12. jún
17:30h

ihrisko

TJ Slovan Vištuk

Vištucké jabĺčko

17. jún

Komunitné centrum
KOŠIK

OZ Cesta nádeje
+ Obecná knižnica

Zóna bez peňazí

24. jún
9:00 – 15:00h

KD

Jednota dôchodcov

Potulky po Vištuku
(dolný koniec)

25. jún
14:30h

odchod z námestia

Jednota dôchodcov

Gól za život

25. jún

ihrisko

Bratislava za život, OÚ

Prezentácia výsledkov plánovacieho
procesu (územie Grefty)

25. jún

ihrisko

OÚ, Leaf Academy

Vištuk vo svete / svet vo Vištuku
Skútrom na Makársku

1.júl
19:30h

Komunitné centrum
KOŠIK (bývalá MŠ)

Komisia kultúry, OÚ

Koncert klasickej hudby
(v podaní poslucháčov konzervatórií)

2. júl
17:00h

sála KD

Bratislavský samosprávny kraj
+ agentúra Viva Muzica

Vištukfest

8. júl

námestie + KD

DH Vištučanka + Združenie
dychových hudieb Slovenska

Majstrovstvá kraja
+ Prvá strelecká liga

16. – 17. júl

strelnica

Športovo-strelecký klub

Poľovnícka zábava

22. júl

Silárd

PZ Lovec Vištuk

Slávnostná svätá omša

30. júl

Kaplnka sv. Anny

Fara Vištuk + DH Vištučanka

19. – 20. august

strelnica

Športovo-strelecký klub

Prasačák

2. september

strelnica

Športovo-strelecký klub

Majstrovstvá SR
telesne postihnutých športovcov + športové
popoludnie pre občanov

3. september

strelnica

Športovo-strelecký klub

1. Slovenská liga
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