Milí čitatelia,

po letných prázdninách a dovolenkách je čas aj na nové číslo obecných novín. Toto vydanie prináša témy obecné, regionálne aj
celospoločenské. Vrátime sa k tomu, čo sa udialo v lete, ale zároveň sa dočítate o nadchádzajúcich aktivitách, podujatiach a novinkách, ktoré sa v obci udejú.
Ďakujeme Vám za podnety a reakcie, ktoré od Vás dostávame. I naďalej ich môžete zasielať na mail redakcia@vistuk.sk alebo
nám svoje podnety a reakcie nechajte v schránke novín v obecnej knižnici. Uzávierka ďalšieho čísla obecných novín je 13. novembra 2016.
Za redakciu Vám prajem, aby Vás v nadchádzajúcich sychravých dňoch miesto povestného jesenného smútku obklopoval len
milý úsmev Vašich najbližších! „Dovidenia“ pri čítaní (prípadne tvorení) ďalšieho čísla našich novín.
ZP

Ďakujeme a gratulujeme.
V piatok, 27. mája, sa konali v Pezinku Okresné športové hry Jednoty dôchodcov Slovenska. Súťažilo sa v hode granátom, v streľbe zo vzduchovky, v hode valčekom, v behu, chôdzi, vo vrhu guľou. Na organizácii dôchodcov vo Vištuku sa zúčastnili p. Daniela
Kulifajová, p. Anna Nápravníková, p. Eva Srnáková, p. Pavol Buzek, p. Štefan Kulifaj a p. Jozef Srnák.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu a gratulujeme hlavne p. Daniele Kulifajovej, ktorá postúpila do vyššieho kola. Krajské kolo bolo 1. júla v Malackách a p. Danka v konkurencii 75 účastníkov získala vo svojej disciplíne striebornú
medailu. Ďakujeme a gratulujeme!
Marta Škarčáková

Z Vištuka až na paraolympiádu do Ria
Športovo-strelecký
klub
Vištuk už dlhé roky pripravuje športovcov, ktorí dosahujú
úspechy na rôznych streleckých
súťažiach, nevynímajúc majstrovstvá sveta. Vo Vištuku je zároveň jediné tréningové centrum
pripravujúce strelcov na paraolympiádu.
Vo štvrtok 11. 8. 2016 sa
na strelnici konalo stretnutie
s paraolympionikmi, ktorí
budú reprezentovať Slovensko
a zároveň aj Vištuk na tohtoročnej paraolympiáde v Riu.
Pán Jozef Široký pripravil prehliadku výstroja prideleného
každému účastníkovi olympiády, k čomu pridal aj ukážku svojich športových zbraní. So športovcami sme sa rozprávali aj
o nástrahách, ktoré na nich pripravuje antidopingová komisia.
Športovci musia pravidelne dopredu podrobne nahlásiť miesta,
kde sa budú zdržiavať a kde ich komisia zastihne. Ak ich na tomto mieste členovia komisie nenájdu, považuje sa to za dopingový
nález. Po príchode do olympijského športoviska športovci moc

času na prehliadku mesta nemajú. Ich čas sa delí medzi tréningy
a súťaženie. Na záver sa nám
strelci podpísali do pamätnej
knihy.
Výprava odišla 31. augusta
pod vedením pána Širokého do
Ria. Predtým však absolvovala
stretnutie s premiérom Slovenskej republiky a deň na to ich
privítal vo svojej kancelárii aj
prezident Andrej Kiska. V športovej streľbe budú Slovensko na
paraolympiáde
reprezentovať
Jozef Široký, Veronika Vadovičová v sprievode Milana Golena,
Radoslav Malenovský v sprievode Dušana Malenovského. Prvá súťaž strelcov čaká 7. septembra, posledná 17. septembra. Hneď 8. septembra 2016 získalo
Slovensko prvé zlato. Pričinila sa oň Veronika Vadovičová. Už
10. septembra k prvej zlatej medaile pridala ďalšie zlato. Radoslav Malenovský sa umiestnil na výbornom štvrtom mieste. Srdečne gratulujeme.
Držíme našim strelcom palce a prajeme úspešný medailový
návrat domov!
ZP

Veci vištucké

Obec Vištuk

PÝTAME SA STAROSTU
Po lete prišla jeseň a s ňou aj
nové otázky pre pána starostu. Ak
ste svoju otázku nenašli uverejnenú
v novinách, pravdepodobne sa k
nám do redakcie nedostala. Prosíme Vás o zanechanie Vašch otázok
a podnetov v schránke Obecnej
knižnice alebo nám ich zašlite na
mailovú adresu redakcia@vistuk.
sk.
Síce je za nami obdobie dovoleniek, v obci sa mnoho prác začalo práve v lete. Ako pokračujú
práce v Dome kultúry a v budove
ZŠ s MŠ?
Na jeseň minulého roka bola pri havárii rozvodov vody vytopená
veľká sála kultúrneho domu. Oprava podkladu a výmena drevených
parkiet bola naplánovaná na letné prázdniny, pretože v tomto čase je
v kultúrnom dome najmenej akcií. V súčasnosti sú práce tesne pred
dokončením a začína sa s čistením priestorov.

V budove základnej školy sa práce začali už koncom školského roka.
Vybúrali sa staré šatne, je prerobený rozvod studenej vody v strednom
trakte budovy školy a boli zakúpené nové šatňové skrinky. Cez letné
prázdniny prešla rekonštrukciou aj telocvičňa, v ktorej je urobená nová
športová podlaha, priestory sú vymaľované. Všetky rekonštrukčné práce naplánované na letné prázdniny sú už ukončené a priestory sú pripravené na prevádzku v novom školskom roku.
Obec v spolupráci s úradom práce prideľuje prácu dlhodobo nezamestnaným. Čo všetko je pracovnou náplňou týchto pracovníkov?
Najmä v letných mesiacoch, v čase dovoleniek, sme ocenili zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí v značnej miere
pomohli pri rekonštrukčných prácach v kultúrnom dome aj v škole.
Okrem toho je ich pracovnou náplňou údržba verejnej zelene a obecného majetku, kosenie a čistenie verejných priestranstiev, komunikácií
a chodníkov, cintorína, práce pri separácii odpadov a pri likvidácii divokých skládok.

Vištučan sa pýta (z Vašich otázok vyberáme)
V priestoroch Obecného úradu sa nachádzajú tri nové kontajnery
na recyklovanie odpadu. Zapojila sa teda obec do nejakého nového
projektu?
Obec sa tento rok zapojila do ekologického projektu zameraného na
zber a recykláciu použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní, zber použitých úsporných žiariviek, výbojok a LED svetelných zdrojov, drobného elektroodpadu a elektrobatérií a zber použitého
jedlého oleja. Zberné boxy sú umiestnené na prízemí obecného úradu,
pre každý druh odpadu zvlášť. Odovzdanie produktov do týchto nádob
je bezplatné. Touto cestou by som chcel poďakovať občanom, ktorí využívajú túto možnosť, čím šetria životné prostredie a zároveň napomáhajú
využiť odpad ako cennú druhotnú surovinu. (obrázok č. 1)
Do redakcie sa dostala informácia, že tri divoké skládky v okolí
Vištuka vyšetruje polícia. Mohli by ste nám poskytnúť viac informácií?
Áno, môžem to potvrdiť. Ide o dve staro-nové skládky a jednu novú
skládku. Tieto už obec v minulosti vyčistila, ale opätovne tam bol navezený odpad. Príslušné oddelenie policajného zboru vykonáva šetrenie

v uvedenej veci a viaceré priestory v katastri obce sú monitorované.
V súvislosti s výskytom týchto nezákonných skládok v našej obci sme
podali žiadosť na Envirofond o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ich likvidáciu. (obrázok č. 2)

obrázok č.1

obrázok č.2

Krátka správa z obecného zastupiteľstva obce Vištuk
Vážení občania, prinášame Vám opäť výber zo zápisnice obecného
zastupiteľstva dňa 27. 6. 2016. Pre viac informácií kliknite na vistuk.sk –
Samospráva – Zápisnice a Uznesenia.
Na tomto stretnutí poslanci schválili udelenie čestného občianstva in memoriam P. Fidélovi Ambrózovi Jurčovičovi OFM, za šírenie
dobrého mena našej obce. Okrem udelenia čestného občianstva bolo
schválené ako súčasť pripomenutia si stého výročia narodenia aj odhalenie a žehnanie pamätnej tabule na mieste jeho rodného domu.
Z dôvodu zmeny metodiky sa musela zmeniť forma Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vištuk na obdobie rokov
2014 – 2022. Obsah zostáva rovnaký. Dokument nájdete na internetovej stránke obce.
Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola overená nezávislým audítorom. Podľa výroku nezávislej audítorky účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce k 31. 12. 2015 v súlade so
zákonom o účtovníctve.
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Časť občanov nesúhlasí s vedením miestnej komunikácie cez pozemky v ich osobnom vlastníctve, tak ako je naplánovaná. V záustení
naplánovanej komunikácie do jestvujúcej komunikácie vidí časť občanov tiež problém, lebo by sa zhoršili už existujúce bodové dopravné
chyby na miestnej komunikácii. Námietky k územnému plánu (ÚP)
obce Vištuk podané do podateľne Obecného úradu budú zapracované
pri najbližšom zadaní Zmien a doplnkov ÚP obce Vištuk.
Zastupiteľstvo odporučilo uzavrieť zmluvy so subjektmi EKOCHARITA (zber použitého šatstva) a Fidelity Trade, s. r. o., Trnava (odoberanie prepáleného oleja) na dobu neurčitú.
Zástupcovia neziskovej organizácie LEAF predstavili prítomným
maketu budúceho campusu a doplnkové vizualizácie. Tieto vizualizácie
máte možnosť vidieť na 6. strane tohto vydania novín.
Na pracovnom stretnutí poslancov sa zúčastnil aj starosta obce Dubová, ktorý ponúkol obci spoluprácu v oblasti nakladania s odpadmi.
ZP
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Zo života obce
Odpadové hospodárstvo
Vištuk sa zapojil do ekologického programu na zber použitých
atramentových kartridžov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberná nádoba sa nachádza v obecnom úrade v podobe tzv. „ekologického kútika“. Nevhadzujte tento odpad do komunálneho odpadu, odovzdanie je
zadarmo.
Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu; príprava na opätovné použitie; recyklácia; iné zhodnocovanie,
napríklad energetické zhodnocovanie; zneškodňovanie. Každý, fyzické

MED
Tento zázrak prírody i všestranný liek nám prináša včela medonosná, ktorá je na našej planéte už vyše
100 miliónov rokov. Nebudem čitateľov zdržiavať odbornými faktami
okolo medu. Toho by bolo veľa. Lekárska veda i odborníci na zdravú
výživu odporúčajú med používať každodenne. Lebo tento včelí produkt pôsobí preventívne na zdravie človeka i na podporu imunitného
systému. Pozitívne vplýva na nervový systém. Je vhodný i pre tehotné ženy a ma protizápalový a protibakteriálny účinok. Je dobrý i proti

Cestopis z pera Jednoty dôchodcov vo
Vištuku
Ak máte radi krajinu Slovenska a radi navštevujte slovenské
mestá, prinášame vám bedeker z pera členov Jednoty dôchodcov.
Tento raz z návštevy Banskej Bystrice.
O tom, že známe tvrdenie „za živa v Bystrici, po smrti
v nebi“ skutočne platí, sa presvedčila 20-členná skupina členov Jednoty dôchodcov vo Vištuku, ktorí sa v dňoch
14. - 16. 6. 2016 zúčastnili trojdňového
vlakového zájazdu do Banskej Bystrice.
Hneď po príchode a ubytovaní sa časť
skupiny vybrala do baníckej osady Staré
Hory, kde sa v minulosti ťažila a spracúvala strieborná a medená ruda. Dominantou tejto obce je pútnický barokový
Kostol Panny Márie, ktorý bol v roku
1990 povýšený na Baziliku Minor. Neodmysliteľnou súčasťou
tohto pútnického miesta je prameň, tzv. Studnička,
o ktorej
koluje legenda, že jej voda je zázračná a liečivá.
Na druhý deň sme sa všetci vybrali na prehliadku pamätihodností mesta. Počas prehliadky nás sprevádzal fundovaný sprievodca. Prvou zastávkou bola vila maliara Dominika Skuteckého,
ktorú si dal postaviť podľa vlastného návrhu. Vo vile je vystavená
časť diela tohto umelca. Ďalej to bol Matejov dom, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, potom Mestský hrad Barbakan, do ktorého sa vstupovalo po padacom moste ponad umelo vytvorenú
vodnú priekopu. Po krátkej chôdzi sme sa presunuli na Námestie
SNP, ktorého dominantou je Hodinová veža, ktorá kvôli miernemu nakloneniu získala prívlastok šikmá. Na tomto námestí sa
nachádza aj Kostol sv. Františka Xaverského, Kamenná fontána,
Marianský stĺp postavený ako prejav vďaky za ukončenie morovej epidémie, čierny žulový obelisk postavený na počesť padlých
sovietskych a rumunských vojakov počas 2. svetovej vojny.
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i právnické osoby, je povinný nakladať s odpadom v súlade so Zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby
neprichádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov; obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému
vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.
Na poslednom zastupiteľstve starosta Vištuka informoval o ponuke
spolupráce v oblasti nakladania s odpadmi s obcou Dubová.
Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_odpadove-hospodarstvo-1/

ZP

zápche i proti hnačke. Lieči pečeň i zápal žalúdka a žlčníka. Med má
blahodarné účinky pre srdcovocievny systém a je dobrý proti skleróze,
na horné dýchacie cesty, na popáleniny i na nočné pomočovanie detí
a aj na otravy, červené krvinky, na celkové posilnenie i pre športovcov.
Pomáha pri chudnutí i pri nechutenstve.
Každodenne môžete med užívať ráno, na obed i večer, v káve, v čaji,
vo vode, atď. Denná dávka pre deti sú 2 čajové lyžice a pre dospelých
4 čajové lyžice. Môžeme použiť aj väčšie dávky medu, lebo nebol zistený negatívny vplyv na organizmus. Na miesto bieleho cukru je určite
zdravšie používať med.

					

Tóno Petráš

Mali sme možnosť pozrieť si historickú budovu radnice,
Thurzov dom, Bethlenov dom a nemožno nespomenúť Pamätník SNP, vo vnútri ktorého sa nachádza Múzeum Slovenského
národného povstania.
Poslednou zastávkou tohto zaujímavého dopoludnia bola
Kalvária na vrchu Urpín. Kalvária je jeden z najkrajších skvostov
Banskej Bystrice a kľukatí sa na úpätí vyhasnutej sopky Urpín.
Okrem historickej aleje so zastaveniami (krížová cesta) je pozoruhodná aj urpínska alej, kde je možno nájsť 71 druhov chránených stromov,
prevažne lipy veľkolistej. Niektoré stromy
sú staré 200 - 300 rokov.
Po obede a krátkom oddychu sa časť
členov vybrala na miestnu poštu, v priestoroch ktorej sa nachádzajú tri veľmi zaujímavé expozície. Prvá z nich bola výstava
paličkovanej čipky. Boli to vlastne návrhy
na poštovú známku s veľkonočným a vianočným motívom. Na návrhoch pracovali
čipkárky z celého Slovenska. Známka s veľkonočným motívom
(kuriatko) už vyšla a tá s vianočným motívom (anjel) sa pripravuje.
Druhá časť expozície bola venovaná histórii pošty od jej
vzniku až po súčasnosť. Mohli sme si pozrieť uniformy poštárov,
rôzne predmety či dobové fotografie, ktoré dokumentovali činnosť týchto pracovníkov.
Tretia a nemenej zaujímavá časť sa venovala vzniku poštovej
známky od počiatku po súčasnosť. Videli sme návrhy na poštové známky a dozvedeli sme sa všetko o tom, ako taká známka
vzniká.
Večer sme zakončili pri spoločnom posedení, pesničke a veselom rozprávaní. Na ďalší deň sme sa plní dojmov a zážitkov
vrátili domov. Ale už vo vlaku sme začali spriadať plány, kam sa
vyberieme na budúci rok. Bude to Martin, alebo snáď Prešov?
No uvidíme...
M. Jurčovičová

Veci vištucké

ZŠ s MŠ vo Vištuku

prázdniny sú za nami
Čas plynie ako voda a prázdniny sú za nami. Deťom nastávajú rušné chvíle v škole, rodičom končia chvíle rozmýšľania čo s deťmi počas
prázdnin. Určite si spolu užili krásne chvíle plné slnka a zážitkov. Ale
čo sa dialo počas prázdnin v škole? Oddychovala aj ona? Oddychovali
aj všetci zamestnanci? Veľakrát počujeme okolo seba, že škola sa zatvorí na dva mesiace a učitelia, zamestnanci oddychujú tiež. Veď majú
prázdniny. Ale to nie je celkom pravda. Učitelia a ani ostatní zamestnanci školy prázdniny nemajú. Musia si čerpať dovolenky, ktoré si počas roka šetria na to, aby vykryli čas prázdnin a niekedy im to ani nestačí. Musia pracovať aj počas prázdnin alebo zastupovať svojich kolegov,
aby mali dostatok voľna. Nepedagogickí zamestnanci počas prázdnin upratujú, dezinfikujú, maľujú, opravujú a podobne. Počas týchto
prázdnin sme okrem skrášľovania tried pripravili pre žiakov prekvapenie v podobe zrenovovanej telocvične a šatní. Našej malej telocvični
sme dali nový šat v podobe špeciálnej podlahy na cvičenie, opravili a
vymaľovali sme steny, zakúpili sme šatňové skrinky pre každého jedného žiaka. Toto všetko sa nám podarilo pomocou výbornej spolupráce
s obcou a jej zamestnancami. Chcela by som týmto poďakovať pánovi
starostovi, pracovníkom obecného úradu, nášmu školníkovi, upratovačkám, ale aj dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu. Taktiež patrí
veľká vďaka aj všetkým, ktorí boli hlasovať za náš projekt v Raiffeisen
banke v Pezinku a pomohli nám tak získať 1000 eur, ktoré boli taktiež
použité na túto rekonštrukciu. V rámci rekonštrukcie sme vymenili aj
vodovodné potrubie v suteréne školy, ktoré si prešlo za posledné roky
viacerými havarijnými situáciami. Ďalej by som chcela poďakovať aj
všetkým, ktorí prispeli 2 % z daní do OZ Školáčik. Z nazbieraných financií sme zabezpečili do dvoch tried nové výškovo nastaviteľné lavice
a stoličky. No a v neposlednom rade opäť ďakujem Rade rodičov, ktorá
nám zakúpila interaktívnu tabuľu a bielu keramickú tabuľu na fixové

popisovače. Naši žiaci sa teda majú na čo tešiť a my sa tešíme na nich.
V školskom roku 2016/2017 máme v základnej škole zapísaných 103
žiakov. Do prváckych lavíc zasadne 14 prváčikov, ktorým prajem veľa
síl, úspechov a nech im ich energia vydrží čím najdlhšie. Ale aj všetkým
ostatným žiakom a zamestnancom našej školy prajem veľa pozitívnej
energie a síl na zvládnutie nového školského roka.
				

Mgr. Viera Mladenová,
riaditeľka školy

Koniec školského roka 2015/2016 v materskej škole
V narastajúcom teple blížiaceho sa leta sme zažili v škôlke veľa
zábavy: psovodi nám ukázali výcvik so svojimi psíkmi, pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí sme súťažili na detskom ihrisku – za čo sme
dostali diplom a sladkú odmenu. Deti navštevujúce krúžky Anglický
jazyk a Tanečníček predstavili rodičom na otvorených hodinách plynúcich v priateľskej atmosfére svoje vedomosti a nové pohybové zručnosti. Počas Dňa otvorených dverí pre novoprijaté deti nás prišli navštíviť
noví kamaráti, ktorí sa od septembra zaradia do našej škôlkarskej rodiny. Ako sa blížil koniec júna, už sme sa nevedeli dočkať koncoročného
výletu. Obdivovali sme majestátne tigre a levy v Oáze sibírskeho tigra
v Kostolnej pri Dunaji, pozreli sme si kolový vodný mlyn v Jelke, vnímali krásu prírody pri ramene Malého Dunaja. Na Slávnostnej
rozlúčke s predškolákmi sme rodičom zatancovali rozlúčkový tanec,
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dostali sme pamätné listy a darčeky, ukázali rodičom tablo predškolákov. Aj vy ste nás, hrdých predškolákov, mohli na table obdivovať celé
leto v obchode na námestí. V posledný júnový deň predškolákom pán
starosta odovzdal Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré potvrdzuje, že po prázdninách už pôjdu do školy. Od pani
učiteliek všetky deti dostali pochvalu, malý darček a diplom za dobré
správanie, šikovnosť a usilovnosť, na ktorom svietila veľká jednotka.
Teraz po prázdninách nás čaká opäť rok plný zážitkov, zábavy a získavania nových vedomostí v spoločnosti kamarátov zo škôlky.
Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre MŠ

Veci vištucké

Zo života obce

vištuk žije
Potrebujete si požičať kosačku, stratil sa Vám psík, chcete niekomu
darovať detské oblečenie alebo sa o čokoľvek iné podeliť so svojimi spoluobčanmi? Práve z tohto dôvodu vznikla na sociálnej sieti Facebook
nová skupina, ktorej cieľom je fungovať ako internetová komunita pre
Vištučanov a ich známych. Postupne sa do skupiny zapájajú aj organizácie pôsobiace v našej obci a vzájomná výmena dôležitých informácií
medzi občanmi sa tak stáva plynulejšou a jednoduchšou. Novozaložená skupina „VIŠTUK ŽIJE“ by mala vynahradiť nedostatky, ktoré
má facebooková stránka Vištuka (napr. príspevky fanúšikov stránky sa
nezobrazujú na časovej osi, ale na bočnom paneli), a počas leta sa zároveň stala jej doplnkom, keďže spolu s letom prešla FB stránka Vištuka

do „letného“ režimu. Tak, ako FB stránka Vištuk nespadá pod správu
obecného úradu, ani nová skupina nepodlieha nikomu konkrétnemu
– je to skupina nás Vištučanov, pre nás. Bude mať len neformálneho
správcu, správajme sa v nej preto k ostatným slušne a ohľaduplne, prosím. Cieľom skupiny je utužiť vzťahy medzi nami Vištučanmi, nie ich
rozbíjať. Nech nám všetkým padne skupina na úžitok!
Pridať sa do skupiny môžete na adrese: www.facebook.com/
groups/vistucane
Marek

kultúrne leto vo vištuku
Leto vo Vištuku ponúklo rôzne podujatia, ktoré ste mohli podľa
svojho záujmu navštíviť. Toto leto nám odhalilo ďalšie umelecké talenty
v našej obci.
Kultúrne leto nám začalo otvorením Hodov. Už tradičnému výstrelu z dela predchádzal príhovor pána starostu a tanečné vystúpenie
brušných tanečníc. V priebehu hodov
sme mali možnosť vidieť aj dve výstavy:
Vištuk kedysi v klube Jednoty dôchodcov
a Vištuk dnes vo vestibule Domu kultúry. Hudbou do tanca aj na počúvanie nás
sprevádzala ľudová hudba Vieska s detským súborom Speváčik a Dychová hudba Vištučanka. Tradične sme si mohli
zatancovať na zábave, ktorú usporiadali
naši futbalisti. Počas troch dní sa odohralo na ihrisku viacero futbalových
zápasov.
Organový koncert v našom kostole prilákal priaznivcov vážnej
hudby. Medzi interpretmi sme mali zastúpenie aj z Vištuka, svoje
umenie klasickej hudby predstavil Tomáš Bordáč. Talenty našej obce
sa prezentovali na Vištuckom jabĺčku. Tento rok si deti po výborných

vystúpeniach mohli vypočuť Zahrajka a mohli si pochutnať na výborných palacinkách.
V novootvorenom Komunitnom centre KOŠIK ste si mali možnosť celé leto prezrieť výstavu pohľadníc Okná do sveta. Pán Ronec
z Klubu pezinských sprievodcov vystavil pohľadnice, ktoré už šesťdesiat rokov zbiera. Na vernisáži nám porozprával mnoho zaujímavých
zážitkov z ciest a aj zopár cestovateľských
vtipov.
Kultúrne leto nám spríjemnili prezentáciou svojho umeleckého talentu aj deti zo
ZŠ s MŠ vo Vištuku na hudobno-literárno
-výtvarnom podujatí. Žiaci pripravili výstavu svojich výtvarných prác a projektov, takisto predviedli svoje recitačné schopnosti
a ich muzikantské nadanie svojím umeleckým vystúpením.
Ku koncu júla pri príležitosti I. výročia
otvorenia komunitného centra KOŠIK ste
sa mohli zúčastniť opekačky a premietania dokumentárnych filmov.
Tešíme sa na Vás opäť o rok na podujatiach kultúrneho leta.
ZP

vinohrady, vinohrady...
Prvé správy o vištuckom vinohradníctve po chorvátskej kolonizácii sú z roku 15521 . Je to už teda 464-ročná tradícia, ktorá vo Vištuku
pokračuje ďalej. Z hľadiska výmery vinohradov katastra našej obce
sa zaraďujeme medzi jednu z najväčších na Slovensku. Máme ich takmer
140 hektárov. Najväčšia časť vinohradov je na Fajdali. Najstaršie vinohrady
z hľadiska výsadby sú na Polánke, kde
viac ako 20 hektárov obhospodaruje do
40 vinohradníkov. Vývoj vo vinohradníctve zaznamenal v posledných 15. rokoch veľký pokrok. Technika rezu, ekologický prístup, nové výskumy posúvajú
toto remeslo o míľové kroky dopredu.
V tomto smere sa tešíme, že vo Vištuku
nám pribúda počet „malotraktorov“ a pekne obrobených vinohradov.
Nielen pre vinohradníkov a vinárov je veľká radosť vidieť krásny kolorit
vinohradov s pozadím našej obce, kostola a Malých Karpát s Červeným
Kameňom. Za posledný rok sa vinohradníkom podarilo vyklčovať aj
vinohrady, ktoré boli dlhé roky zarastené kríkmi, šípkami a náletovou
drevinou. Plánovaná je tu nová výsadba. Vištuk sa tak zaraďuje medzi
obce Malokarpatského regiónu, kde je takmer nulové percento neobrá-
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baných vinohradov. K tej povestnej nule nám však chýba. Je škoda, že
niektoré vinohrady nám znovu pomaly pustnú. Vlastniť vinicu, alebo
si ju prenajímať, je záväzok, aby bolo o pôdu (vinohrad) aj primerane postarané. K okoliu vinohradov patria
aj prístupové cesty, či priľahlé kríky, stromy a náletové dreviny. Cesta vo vinohradoch naberá vždy „novú trasu“ a ustupuje
tomu, čo urobí príroda. Je tu čas, aby sme
vinohradom a priľahlému okoliu dali viac.
10.septembra 2016 organizuje Malokarpatská vínna cesta „Deň vo vinohradoch“.
Do tohto podujatia je zaradený aj Vištuk
s jeho vinohradníkmi. Po roku tak viac
ako 200 návštevníkov uvidí, aké zmeny sa
udiali v našom vinohradníckom chotári.
Veríme, že tých pozitívnych bude čo najviac.
1

Zdroj: Vištuk 750 rokov

Ing. Andrej Kukumberg,
predseda občianskeho združenia
CHRÁŇME VINOHRADY

Rozhovor

Veci vištucké

nová škola v našej obci
V máji tohto roku boli v našej obci schválené Zmeny a doplnky Územného plánu. Jednou zo schválených zmien je zámer vybudovať južne od
obce, v časti Malá a Veľká Šivava (smer Šenkvice) novú školu –Akadémiu
LEAF.
Čo je LEAF Akadémia a v čom je jedinečná?
LEAF Akadémia je medzinárodná stredná škola. Vznikla so zámerom poskytovať svetovú kvalitu vzdelávania pre talentovaných študentov z celého Slovenska, bez ohľadu na socioekonomické prostredie,
z ktorého pochádzajú. Bude teda poskytovať štipendiá až do výšky 98%
školného. Špecifikom je zameranie na stredoeurópsky región a rozvoj
podnikavosti u žiakov. Škola bude prepájať kvalitné všeobecné vzdelávanie s budovaním zručností cez projekty v praxi. Výučba bude prebiehať v anglickom jazyku a má študentov pripraviť na štúdium aj na tých
najlepších svetových univerzitách. Pôjde o školu internátneho typu, čo
znamená, že žiaci aj učitelia budú v blízkosti školy bývať.
Škola otvára svoje brány v septembri 2016 v dočasných priestoroch
v Bratislave pre približne 45 študentov. Viac o Akadémii LEAF nájdete
na internetovej stránke academy.leaf.sk.
Po dohode s našimi poslancami a starostom plánuje Akadémia
v málo vyťažených časoch sprístupniť niektoré časti školy, napríklad telocvičňu či knižnicu, aj verejnosti a žiakom ZŠ vo Vištuku.
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Ako sa môžeme zapojiť?
LEAF Akadémia ponúka
možnosť spoločne naplánovať
využitie územia Grefty, ktoré spája areál školy s obcou. Pozýva preto
občanov, aby pomohli navrhnúť Grefty tak, aby ich obyvatelia aj žiaci
vedeli čo najlepšie využívať. Budú sa zaoberať otázkami ako: Mal by tu
byť malý amfiteáter pre vystúpenia miestneho folklórneho súboru? Privítali by obyvatelia športoviská, ohniská, altánok či jednoduché hrazdy
na posilňovanie? Má pamätať nový priestor na všetky generácie, alebo
skôr na rodičov s deťmi? Má sa zachovať prírodný charakter územia so
zákutiami, ktoré budú môcť využiť učitelia so žiakmi z našej základnej
školy aj študenti z Akadémie pre vyučovanie pod otvoreným nebom? Ak
vás zaujíma viac, príďte na stretnutie so zástupcami školy, ktoré obec
organizuje na ihrisku v sobotu 17. septembra o 16:00h. Stretnutie sa
uskutoční za každého počasia. Jeho súčasťou bude predstavenie projektu
internátnej školy, diskusia, zbieranie konkrétnych nápadov ako využiť
územie Greftov a tiež program pre deti. Následne zástupcovia školy pripravia aj anketu, prostredníctvom ktorej budete môcť vy, občania Vištuka, prezentovať svoje predstavy o novej podobe Greftov. Kedy bude
možné sa v ankete vyjadriť, budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a facebookových stránok obce Vištuk.
Redakcia

Veci vištucké

História

udelenie čestného občianstva pátrovi fidélovi ambrózovi jurčovičovi,OFM
Vo Vištuku sa 17.07. v roku 1916 narodil provinciál, ThDr., kazateľ a spisovateľ P. Fidél Ambróz Jurčovič, OMF. Obec Vištuk v spolupráci
s Konfederáciou politických väzňov Slovenka a Farnosťou Vištuk pripravili odhalenie pamätnej tabule na mieste rodného domu tejto významnej
osobnosti. Pri tej príležitosti bolo 17. júla 2016 P. Fidélovi Jurčovičovi udelené obcou Vištuk čestné občianstvo, in memoriam. P. Fidéla Ambróza
Jurčoviča sa Vám pokúsime priblížiť v nižšie uvedenom článku o jeho živote.

Archív: p. M. Blaha
Roky štúdií

Ľudovú školu vo Vištuku navštevoval
do piateho ročníka. Následne nastúpil na
gymnázium v Trnave. Tam sa prvýkrát
stretol s náukou františkánov. Do štvrtého ročníka prestúpil na františkánske
gymnázium v Malackách, kde neskôr
zmaturoval s vyznamenaním. V septembri začal filozoficko-teologické štúdium
v Salzburgu. Keď však začala svoju pôsobnosť teologická fakulta v Bratislave,
presunul sa ňu. Po kňazskej vysviacke pokračoval v teologických štúdiách v Ríme
a doktorskú dizertáciu úspešne obhájil
2. marca 1943. Na dovtedy dosiahnuté
vzdelanie chcel nadviazať biblickým štúdiom v Jeruzaleme, čo mu však
neumožnila druhá svetová vojna. Po uznaní jeho diplomu z rímskych
štúdií bol, v pre neho neľahkých podmienkach, promovaný za doktora
teológie aj na bratislavskej fakulte, v roku 1950.
Noviciát v Trnave začal po prestupe na gymnázium v Malackách.
Za rehoľné meno si vybral meno Fidél. Prvé sľuby skladal rok na to. Konečné, večné sľuby, zložil 29. júna 1938 v Bratislave. Kňazskú vysviacku
prijal 23. marca 1940. O tri mesiace sa konali vo Vištuku slávnostné primície.
Likvidácia kláštorov
Potom, čo mu nebolo umožnené pokračovať v štúdiu v Jeruzaleme,
pôsobil od roku 1943 až do roku 1947 v Žiline na Teologickom františkánskom účelišti. Masová likvidácia kláštorov v roku 1947 zasiahla aj
P. Fidéla. Po dvadsaťštyri mesačnej vyšetrovacej väzbe bol v roku 1950
P. Fidél Jurčovič súdený a odsúdený „za úklady proti republike“ na dva
roky väzenia a finančnú pokutu. Odvolacie konanie mu prinieslo ďalší rok väzenia. Z väznice v Leopoldove ho previezli do hnedouhoľných
baní v Handlovej. O dva mesiace ho opäť sťahovali, tento krát do uránových baní v Jáchymove. V deň vypršania trestu v Jáchymove, 2. novembra 1952, však miesto cesty domov, putoval pod policajným dozorom na

Slovenská františkánska rodina v Ríme,
dolný rad, druhý zprava

rok do koncentračného kláštora v Oseku u Duchcova. Zvyšné dva roky
strávil v Orlických horách klčovaním hranice s Poľskom a budovaním
kravína. V januári 1955 sa mohol konečne vrátiť do civilného života.
Po návrte žil ďalej v neslobode, podobne ako mnohí iní. Desať rokov nemohol verejne slúžiť svätú omšu, tak ju slúžil tajne. Štátny súhlas
na slúženie omší mu striedavo udeľovali a odoberali podľa toho, akých
„prehreškov“ voči úradom sa dopustil. Z pozície expedienta tovaru ho
po bezpečnostnej previerke roku 1958 prepustili s odôvodnením, že nie
je hoden administratívnej práce. Znovu sa zamestnal ako vinársky pivničný robotník. Ďalším zamestnaním bola pozícia skladníka na Vysokej
škole ekonomickej, z ktorej bol presunutý na pozíciu nákupcu a dokumentaristu. Tu tajne cyklostyloval náboženské knihy. V období tzv.
pražskej jari sa objavila možnosť zlepšiť postavenie cirkvi k krajine. Tá
však netrvala dlho. So sľúbených, ešte nie úplne realizovaných, povolení pre cirkev sa napokon upustilo. Opäť nastalo policajné sledovanie
rehoľníkov a opakované výsluchy Štátnou bezpečnosťou. Pre P. Fidéla
Jurčoviča to znamenalo opätovné zhoršenie pracovných podmienok.
Dal preto výpoveď a zamestnal sa posledný krát ako skladový účtovník.
Roku 1976, vo svojich šesťdesiatich rokoch odišiel do dôchodku.
Jeho možnosť pohybu výrazne ovplyvnil zdravotný stav. V zamestnaní vinárskeho pivničného robotníka si v chladných a vlhkých pivniciach privodil reumu. Roku 2002 mu bola amputovaná pravá noha. Napriek obmedzenému pohybu dokázal svoj duchovný odkaz, vedomosti
a pohľad na svet odovzdávať i naďalej prostredníctvom dvoch kníh. Napísal Latinsko – slovenské Pel – Mel, malý výlet do sveta latinčiny, krížom
-krážom cez storočia a Smiať sa zakázané?, zbierku anekdot.
Rád Františkánov si P. Fidéla Jurčoviča nesmierne vážil. V ráde
zastával funkciu provinciála a neskôr definítora. V čase neslobody navštevoval bratov a udržiaval komunikáciu medzi Františkánmi, ktorí sa
prestali vzájomne navštevovať. Vek ani zdravotný stav ho neodradili od
odovzdávania informácií a vedomostí mladým novicom.
Jeho pozostatky boli uložené na večný odpočinok vo Vištuku.
Zdroj: http://www.frantiskani.sk/nekr/01/fidel/fidel.htm

ZP

P. Fidél Jurčovič s P. Rudolfom Dilongom Pittsburghu r. 1968
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Kalendár podujatí vo Vištuku september – november 2016
Čo?
Kedy?
Kde?
Kto?
17. 9.
Stretnutie s LEAF Academy
ihrisko
obec Vištuk, Leaf
o 16:00 h
Výstava športových zbraní
a ocenení.
Beseda so športovcami
Premietanie dokumentárnych filmov:
Výstavka zemiakových jedál
spojená s ochutnávkou
Pietna spomienka na padlých vojakov
ZÓNA bez peňazí
Premietanie dokumentárnych filmov:
Vianočné trhy

15. – 16. 10.

22. 10.

23. 10.

sála KD
Komunitné centrum
KOŠIK

sála KD
Pamätník padlých

12. 11.

sála KD
Komunitné centrum
KOŠIK

26. 11.

Komisia kultúry OZ
Komisia Kultúry OZ

(bývalá MŠ)

11. 11.

19. 11.

Športovo-strelecký
klub,

Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov,
OÚ, ZŠ
Jednota dôchodcov
Komisia Kultúry OZ

(bývalá MŠ)
sála KD

Jednota dôchodcov,
OÚ

LEAF AKADÉMIA
VO VIŠTUKU
Obec Vištuk vás pozýva na stretnutie v sobotu
17. 9. 2016 od 16.00 na futbalovom ihrisku

Program:
16.00 – 16.30
Predstavenie LEAF Akadémie a projektu
internátnej školy vo Vištuku

16.30 – 18.00
Tvorivá dielňa pre deti – navrhovanie
Greftov deťmi – kreslenie a modelovanie

16.30 – 18.00
Diskusia o využití územia Greftov
v minulosti, dnes a do budúcnosti,
zbieranie nápadov na nové funkcie a prvky

Sprievodný program pre deti:
nafukovací hrad
Občerstvenie:
guláš, domáce koláče, pivo, víno, nealko

Tešíme sa na stretnutie!
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