Milí čitatelia,
opäť sa nám zmenilo ročné obdobie a to je čas pre ďalšie číslo našich obecných novín. Pripravený je pre Vás pohľad do histórie našej obce,
ale i do jej súčasného fungovania. Chýbať nebude ani dianie v ZŠ s MŠ Vištuk. Jednota dôchodcov vo svojich aktivitách ani v posledných mesiacoch
nezaháľala. Výsledky práce vinohradníkov a vinárov môžete nielen degustovať, ale aj si o nich prečítať na našich stránkach. Budeme radi, ak nám
opäť svoje príspevky a námety zašlete na mail redakcia@vistuk.sk, do správy na facebookový účet Vištuk alebo mám ich necháte v schránke novín
v obecnej knižnici.
Hoci vstupujeme do obdobia pracovného oddychu a dovoleniek, sú témy a problémy v spoločnosti, ktoré by sme nemali nechať v sviežich vodách jazier alebo morí vychladnúť. Žijeme v dobe, v ktorej to, čo sa stane vo svete, ovplyvní aj nás vo Vištuku. Funguje to však aj naopak. Vážme si
jeden druhého a postavme sa na stranu tých, ktorým sa deje krivda.
ZP

O2 Športová akadémia Mateja Tótha na ZŠ s MŠ Vištuk? Podarí sa to, ak sa zapojíte aj Vy!
Od apríla 2018 sa môžu rôzne základné a stredné školy zapájať do projektu športovej akadémie
Mateja Tótha. Odborne školení športoví lektori chcú hravou formou rozhýbať deti a odhaliť, na aký
šport má konkrétne dieťa nadanie. Hlasovať za ZŠ s MŠ Vištuk je možné zaslaním jedného hlasu každý deň do 30. júna 2018 na www.dobravec.o2.sk. Víťazi budú zverejnení 4. júla 2018.
Základná škola s materskou školou Vištuk už v minulosti vyhrala inú súťaž založenú na podobnom princípe. V tento mesiac môže vyhrať ďalšiu, ak jej k tomu spoločne pomôžeme. Držme si palce!

ZP

Slovenský výrobca
Urodilo sa Vám viac ovocia alebo zeleniny, ako dokážete vo Vašej domácnosti spotrebovať? Ponúknite prebytky na predaj niekomu, kto nemal Vaše možnosti pestovania.
Zástupca webového portálu www.slovenskyvyrobca.sk oslovil viaceré obce s informáciou o vytvorení toto
webového portálu slúžiaceho výhradne slovenským výrobcom a ich následným odberateľom. Občania si môžu
medzi sebou ponúknuť to, čoho majú nadbytok (napr. ovocie, zeleninu, vajíčka, a pod.). Na stránke www.slovenskyvyrobca.sk nájdete viaceré kategórie produktov, z ktorých vyberáme napríklad potraviny, chovateľské potreby,
bývanie, nábytok, kozmetiku. Svoje výrobky alebo služby v nich ponúkajú slovenskí predajcovia.
Pre občanov je zriadená kategória Prebytky občanov miest a obcí Slovenska. Predaj prebytkov môže byť pre
mnohých pracný, nákladný, prípadne sa niektorí občania nemusia nedostatočne orientovať v možnostiach predaja svojich prebytkov alebo na internete. Registrácia na portáli je zdarma a sú možné dva typy registrácie. Občania
sa môžu zaregistrovať sami priamo na portáli www.slovenskyvyrobca.sk, v kolónke Registrácia vo vrchnej časti
portálu. Pre občanov bez možnosti prístupu na internet sa môže pre tieto účely na portáli registrovať obec a zverejňovať ich prebytky. Ak Vás ponuka zaujala, navštívte spomínaný portál alebo oslovte obec na starosta@vistuk.sk.
ZP

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!
ZP

Veci vištucké

Obec Vištuk

PÝTAME SA STAROSTU
Pýtame sa starostu na to, čo sa u nás
deje alebo sa diať bude. Ak chcete, aby sme
sa opýtali za Vás, zašlite nám svoju otázku na mailovú adresu redakcia@vistuk.
sk. V krátkej správe zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vištuk nájde výber
zo zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.03.2018 a dňa 26.04.
2018. Zápisnice nájdete na webovej stránke
obce Vištuk (www.vistuk.sk), Samospráva
Vištuk, Zápisnice a Uznesenia.
V obci po poslednom výrubovom období zostalo menej zelene
ako obvykle. Prečo bol tento výrub taký rozsiahly a ako obec tieto
straty zelene nahradí?
Dôvodmi rozsiahlejšieho výrubu bola jednak príprava na investičnú výstavbu LEAF Academy (budovanie chodníkov, inžinierskych sietí,
zastabilizovanie svahu na Greftoch), ale aj povolenie výrubu občanom,
ktorí sa sťažovali na stromy ohrozujúce ich zdravie, životy i súkromný majetok a podali na obec žiadosť. Na obecných verejných priestranstvách boli vyrúbané suché dreviny ohrozujúce bezpečnosť a dreviny,
kde sa budú klásť inžinierske siete a budovať chodníky. K tomu sa pridal
dlhodobo plánovaný orez, ktorý zabezpečuje bezproblémovú dodávku
elektrickej energie a zabraňuje vegetácii poškodiť súčasné inžinierske
siete.
Náhrada straty zelene je v našej obci zabezpečená tak, že súčasťou výrubového povolenia je aj uloženie povinnosti náhradnej
výsadby. Podmienky na výsadbu nových stromov sú však limitované.
Nový stromový porast nesmie narúšať fungovanie inžinierskych sietí
alebo poškodzovať majetok. Výsadba je možná len so súhlasom vlastníkov pozemkov, pri regionálnych cestách komplikuje výsadbu získanie
povolenia. V prípade obecných pozemkov momentálne nemáme veľa
možností, kam sadiť. Súvisí to aj s plánovaným budovaním chodníkov
a komunikácií. Vysadiť nové stromy na miestach, na ktorých prebieha,
alebo v dohľadnej dobe prebehne výstavba, nie je účelné, dá sa realizovať až po ukončení výstavby. Môžeme sa však tešiť, lebo sú pripravené
projekty spätnej výsadby a ich hodnota prevyšuje primeranú náhradnú
výsadbu za vyrúbané stromy stanovenú zákonom.
Pozývam všetkých, ktorí majú návrh, kde by bolo možné ďalšiu
výsadbu realizovať, alebo ktorí sú odhodlaní vysadiť stromy na svojom

pozemku, aby kontaktovali obecný úrad, aby sme ich mohli podporiť
a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Som rád, že na stave zelene v našej
obci záleží viacerým občanom a aj spoločenským organizáciám, ktorí
vysadili na rôznych miestach z vlastnej iniciatívy viac ako 90 nových
stromov.
Načrtli ste tému budovania chodníkov. Ako teda pokračuje tento
projekt?
Momentálne prebieha vybavovanie potrebnej dokumentácie k stavebnému povoleniu a predbežné nacenenie celkového projektu. Po tejto fáze bude návrh odkomunikovaný s občanmi, ktorých sa výstavba
bude týkať. Ak všetko pôjde ako má, výsledok by mal byť predložený
verejnosti a poslancom na júnovom zastupiteľstve. Táto časť chodníka
je naplánovaná v úseku od p. Kulifaja (č. d. 35) po p. Fabiankoviča (č.
d. 19). Spolu s chodníkom je pripravená aj revitalizácia blízkeho okolia.
Po nej by mali oproti dolnému obchodu pribudnúť: prechod pre chodcov (smerom na Polanku), stojiská pre kontajnery na separovaný zber
a chodník na Polanku.
Na marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva ste informovali,
že občianske združenie Malokarpatský región, ktorého súčasťou je aj
naša obec, získalo štatút miestnej akčnej skupiny s možnosťou čerpania finančných prostriedkov v celkovej výške viac ako milión eur. Vyzvali ste všetkých, ktorí majú nápad na realizáciu malých projektov,
aby sa prihlásili. Kde sa majú občania so svojím návrhom prihlásiť
a čo majú splniť?
Každý kto má návrh, môže prísť na obecný úrad, kde zistíme či projekt spĺňa stanovené kritériá (je v súlade so stratégiou OZ Malokarpatský región). Spoločne potom môžeme hľadať možnosti jeho realizácie.
Jednou z povinností obce je informovať o blížiacich sa voľbách.
Zatiaľ vieme iba to, že nás komunálne voľby čakajú v novembri.
Viete nám povedať viac?
Obecné zastupiteľstvo pred konaním komunálnych volieb určí počet poslancov obecného zastupiteľstva, počet volebných okrskov a rozsah výkonu funkcie starostu na celé budúce volebné obdobie. Termín
konania komunálnych volieb zatiaľ nie je známy, predpokladám však,
že voľby budú vyhlásené predsedom NR SR na 3. alebo 10. novembra
2018. Všetky informácie budú voličom priebežne poskytované.
ZP

Krátka správa zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Vištuk
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorili prítomní členovia vedenia obce vyhlásením, ktoré citujeme:
„My, predstavitelia samosprávy obce Vištuk, starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce Vištuk dôrazne odsudzujeme brutálnu vraždu
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, dôsledkom ktorej sa Slovensko ocitlo v závažnej politickej kríze. Sme presvedčení, že kompetentné orgány dôsledne a transparentne
vyšetria tento brutálny čin a spravodlivo potrestajú páchateľov.“
Kontrola plnenia uznesení začala rozpracovaným uznesením týkajúcim sa pozemku parcelového čísla 586/2 (pozemok v línii od ZŠ medzi
záhradami pri rodinných domoch), na ktorom bola vykonaná obhliadka
užívania pozemku. Po prerokovaní záverov obhliadky sa poslanci dohodli, že sa uskutoční odpredaj celého pozemku tým majiteľom, ktorí ho
užívajú. Druhé zostávajúce rozpracované uznesenie sa viazalo k obhliadke pozemnej komunikácie. Po prerokovaní na rozšírenej obecnej rade

2

(ROR) sa poslanci dohodli, že obec túto časť pozemku E 607/1 vypožičia vypožičiavateľovi na dobu neurčitú. Vypožičiavateľ sa bude starať
o zapožičaný pozemok na vlastné náklady, pričom si tam môže osadiť
bránku. Rozpracované zostáva uznesenie ohľadom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou, ďalšie rozpracované uznesenia z minulých období budú postupne prerokovávané
a riešené na ROR.
Všetkým organizáciám, ktoré žiadali obec o finančnú dotáciu na rok
2018, boli dotácie pridelené. Jarné upratovanie sa nevyhlo ani ZŠ s MŠ
Vištuk a obci. Pri fyzickej inventarizácií majetku prišlo k vyradeniu majetku rôzneho druhu: drobný hmotný materiál, stroje, prístroje, drobný dlhodobý nehmotný majetok. Majetok bol opotrebovaný, morálne
zastaraný, prípadne neopraviteľný. Spôsob likvidácie vyradeného majetku dohodnú poslanci na najbližšom rokovaní ROR.
Na základe žiadostí o dofinancovanie aktivít a činností TJ Slovan
Vištuk a žiadosti o úpravu dotácie Športovo-strelecký klub Vištuk bola
potrebná úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Vištuk na rok 2018. TJ Slovan

Veci vištucké

Zo života obce
Vištuk boli navýšené finančné prostriedky na dofinancovanie rekonštrukcie komína v kabínach na futbalovom ihrisku vo výške 730 €. Športovo-streleckému klubu Vištuk bola na činnosť mladých športových
strelcov navýšená dotácia v sume 1 000 €.
Boli schválené Zmeny a doplnky Územného plánu obce Vištuk
lokality A.03 (poz. red.: na hornom konci za domami smerom k Prostrednému potoku.). V lokalite A.03 je plánovaná výstavba deviatich
nízkopodlažných rodinných domov. Na zasadnutí dňa 26. 04. 2018 bola
Urbanistická štúdia obytnej zóny Vištuk - Rozvojová lokalita A.03 (1.
etapa) schválená. Zmien a doplnkov sa týkala aj žiadosť pána Dušana
Makýša o prerokovanie investičného zámeru a zahrnutie do zmien a doplnkov Územného plánu vo veci výstavby rodinných domov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja obecného pozemku medzi pozemkami súkromných vlastníkov s príjazdovou cestou
popri Základnej škole.
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o bezodplatnú starostlivosť
o časť obecného pozemku. Poslanci sa dohodli, že žiadateľ bude pozvaný
na najbližšie pracovné rokovanie ROR z dôvodu spresnenia jeho zámeru s uvedeným pozemkom. Pani Melicherčíková z LEAF ACADEMY
informovala, že po plánovanom výrube stromov a náletových drevín
bude následne po stavebnej činnosti zrealizovaná nová výsadba stromov

a kríkov. Miesta výrubu boli vybrané podľa existujúcich chodníkov a
v miestach predpokladanej stavebnej činnosti. Na otázku starostu, ako
pokračuje plán zachovania starých odrôd ovocných stromov, odpovedala, že je spokojná s pomocou miestnych obyvateľov pri odoberaní
štiepok zo stromov starých odrôd a pri vstupe do areálu je plánovaná
výsadba 20 stromov spomínaných odrôd. Predpokladaný začiatok výstavby je máj 2018.
V diskusii pán poslanec Sofka odporúčal občanom podávať pripomienky súvisiace so zámerom pána Makýša počas prerokovania
ZaD 4/2018. Na otázku, či sa plánuje oprava miestnych komunikácií
starosta odpovedal, že by sa malo uvažovať aj v tomto roku o nejakom
ucelenom úseku komunikácie. Všetko závisí od výšky finančných prostriedkov, ktorých výška bude známa po schválení záverečného účtu.
Prevalená vozovka na moste cestou do Šenkvíc potrebuje opravu. Cestná komunikácia je v správe Regionálnych ciest Bratislava, o uvedenom
probléme vedia, opätovne budú na potrebu opravy upozornení.
Na zasadnutí dňa 26.04.2018 starosta informoval, že sa našiel záujemca na písanie obecnej kroniky. Vištuk tak možno bude mať
po niekoľkých rokoch opäť aktívne písanú kroniku obce.
ZP

už vieme, kde je knižnica a klub dôchodcov
Na terase KD sa objavili dve nové tabule, ktoré informujú o klube
dôchodcov a knižnici. Návrh na tieto tabule dala Monika Parajková, čo
sa podľa okoloidúcich aj dobre podarilo. Finančné zabezpečenie bolo
cestou OÚ Vištuk a hlavne sa angažoval starosta obce p. Jelínek, ktorému touto cestou ďakujeme.
Mnohí občania, ktorí občas prechádzali okolo, netušili, že na terase
sú miestnosti, v ktorých sídli Jednota dôchodcov, a že oproti ich klubu
je dobre fungujúca knižnica. Veríme, že aj týmto priblížime občanom
Vištuka činnosť Klubu dôchodcov, ako aj knižnice.
Knižnica, Klub dôchodcov

najdôležitejšia a najvýznamnejšia práca vČiel
Jedno včelstvo za sezónu (t. j. jedna včelia rodina v priebehu jari a leta) vyprodukuje viac ako 150 kg medu. Mohlo
by sa tak zdať, že tvorba medu je najdôležitejšou prácou včiel, no nie je to tak.
Najdôležitejšou a najvýznamnejšou prácou včiel je opeľovanie. Včela aj z výšky rozoznáva kvety, pre ktoré je
vhodný čas na opelenie. Niet sa čo čudovať, má totiž päť očí. Opeľovanie včelami má nezastupiteľný význam pre samotnú prírodu, ale aj pre hospodárstvo, ktorému sa venuje človek. V jednom úli žije povedzme 60 tisíc včiel. Aj pre
veľký počet včiel a ich usilovnosť sú včely jednoznačne najlepšími opeľovačmi.
A. P.

vištuk je zasa o nieČo krajší
Vištuckí včelári nedávno zorganizovali v okolí včelárskeho chodníka brigádu zbierania odpadkov. Počas nej vyzbierali veľa plastov, skla, železa či
textilu a zároveň vysadili ďalšie lipky. K včelárom sa pridali aj ďalší občania, brigádu možno považovať za úspešnú. V tejto súvislosti by sme chceli
poprosiť ľudí, aby nevyhadzovali odpad do prírody a naložili s ním spôsobom primeraným danému materiálu. Ďakujeme!
Redakcia

návrat na svetové strelnice
Naša Vištučanka, športová strelkyňa Daniela Demjén-Pešková sa po materských povinnostiach vrátila na svetové strelnice. Pred par týždňami sa predstavila po dvojročnej pauze na svetovom pohári v Kórejskom Changwone,
kde sa v konkurencii svetových strelkýň nestratila a hneď o par dní to dokázala na medzinárodných pretekoch GP
of Liberation Pilsen 2018, kde sa v disciplíne Športová puška 3x40 umiestnila na 3. mieste a vytvorila nový slovenský
rekord 1 170 bodov. Následne vo finálovom rozstrele obsadila konečné 4. miesto. Srdečne gratulujeme a prajeme jej,
aby jej to strieľalo čo najviac do stredu a aby si splnila sen o Olympijských hrach 2020 v Tokiu!

Fanúšikovia streľby z Vištuka
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ZŠ s MŠ vo Vištuku

Zo života našej školy
Školský rok sa pomaly blíži ku koncu a v našej škole to stále žije
na plné obrátky. Čím viac dní ubúda a blížia sa letné prázdniny, tým
viac rôznych aktivít, exkurzií a výletov sa chystá. Čo je pre našich žiakov
určite radostnejšie, ako keď sa majú iba učiť, učiť a učiť. Aj keď s blížiacim sa koncom školského roka je toho učenia stále dosť, pretože majú
poslednú šancu ešte zabrať a vylepšiť si koncoročné známky. V našej
škole využívame okrem klasického vyučovania hlavne zážitkové učenie, ktoré je pre žiakov prospešnejšie a viac si zapamätajú. Aj exkurzie
prispievajú k tomuto učeniu, pretože každá jedna exkurzia má svoj cieľ.
Naši deviataci sa napríklad zúčastnili exkurzie do SNM-MŽK, Múzea
holokaustu v Seredi, celý druhý stupeň spolu so štvrtákmi sa nedávno
zúčastnil exkurzie do elektrárne v Mochovciach a taktiež si pozreli Arborétum Mlyňany. Všetky naše aktivity si môžete pozrieť na webovej
stránke našej školy vo fotoalbume. Okrem iného sme sa zúčastnili viacerých športových súťaží, ako napríklad Majstrovstvá Slovenska v streľbe,
okresné kolo McDonald Cupu – futbalový turnaj, kde naši žiaci získali
4. miesto, Branný viacboj v Budmericiach a iné. Dňa 24. apríla prebehol zápis do prvého ročníka na školský rok 2018/2019, na ktorom sme
úspešne zapísali 12 prváčikov a už teraz sa na nich veľmi tešíme. Naši
deviataci v zdraví prežili Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné
školy. Všetci boli úspešne prijatí na stredné školy, k čomu im srdečne
gratulujeme!

A čo sa v našej škole buduje, aj keď to možno navonok nie je až tak
vidieť? Stále pracujeme na budovaní šatní a spŕch, ktoré budú využívané
spolu s multifunkčným ihriskom. V škôlkárskom ihrisku práve finišujeme s toaletami pre deti, aby nemuseli chodiť zakaždým až do škôlky.
Taktiež nám pán školník opravuje diery pod všetkými oknami, ktoré
ešte zostali od výmeny okien, za čo mu veľmi pekne ďakujeme, pretože
vrabce a osy si tam vždy našli miesto pre svoje hniezda a vydzobávali
nám väčšie a väčšie diery.
V súčasnej dobe máme podaných viacero projektov na získanie rôznych dotácií z oblastí športu, rekonštrukcie rozvodov a taktiež máme
podaný projekt na vybudovanie preliezkového ihriska pred budovou
školy, ktorý by bol verejne prístupný aj verejnosti.
Na záver by som chcela poprosiť všetkých, ktorí využívajú multifunkčné ihrisko, aby sa na ňom správali podľa pravidiel, aby ho neničili,
nerozhadzovali odpadky, nevyliezali na bránky, nevešali sa na ochranné
sitá, nesedeli na mantineloch a pod. Vážme si to, čo máme, a šetrime
to aj pre ďalšie generácie. Celý pozemok v okolí školy je monitorovaný
kamerovým systémom so záznamom. Ďakujeme!
				

Mgr. Viera Mladenová,
riaditeľka školy

Zo života škôlkara
Čo sa v škôlke udialo na jar? Mgr. Radovan Machuna z CPPPaP
Pezinok uskutočnil bezplatné logopedické vyšetrenie detí, v prípade
potreby vysvetlil rodičom, ako treba s dieťaťom doma cvičiť, prípadne
odporučil ďalšiu spoluprácu s logopédom. Deti z oboch tried hľadali
stratené knižky v obecnom parku, ktoré potom odniesli do knižnice a
tam si vypočuli pekné rozprávky, prezreli si rozprávkové knižky a hádali
hádanky. Celý týždeň si deti navštevujúce plavecký kurz užívali vodu
v bazéne a v piatok dostávali medaile za vynikajúce úspechy vo vode.
Spolu s Divadlom na hojdačke počas predstavenia TdPASLÍK si deti precvičili správnu výslovnosť „r“. Na deň matiek v kultúrnom dome deti
z oboch tried mamičkám zarecitovali básničky, zaspievali i zatancovali,
dali svojej mame starostlivo a s láskou pripravený darček. Deň detí v materskej škole sme oslávili na super skákacom hrade (za tri hodiny sa každý mohol vyskákať dosýta), pán fotograf nám na pamiatku spravil fotky.
A na čo sa tešíme najbližšie? V priebehu Dňa otvorených dverí
pre novoprijaté deti privítame u malákov budúcich nových škôlkarov.
Na koncoročný výlet ideme do Malkia parku v Orechovej Potôni – pre-

4

zrieme si veľké mačkovité šelmy (levy, tigre, leopardy, jaguáre, rysy,
pumy, gepardy, ako aj samičku leoparda snežného menom Hima, ktorá
je jediná svojho druhu na Slovensku). Už sa tešíme, že budeme môcť pohladiť a kŕmiť zebry, ťavu, somáriky, ovce, kozy, lamy, zajačiky, kengury
a pávy a uvidíme aj gibony, malpy a lemury, papagáje, surikaty či korytnačky. Nesmieme zabudnúť spomenúť i Slávnostnú rozlúčku s predškolákmi, ktorí už od septembra budú nosiť školskú tašku na chrbte.
Tablo predškolákov ukážeme práve počas „slávnostného ceremoniálu“
a bude celé leto vystavené v obchode na námestí. Posledný júnový piatok
pán starosta predškolákom odovzdá Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (také malé škôlkarske vysvedčenie) a samozrejme
diplom s jedničkou dostane každý škôlkar, čo si ho za snahu a pekné
správanie zaslúži. A hurá, je tu leto!
Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre materskú školu

Veci vištucké

Zo života obce

poĎakovanie rady rodiČov pri zš s mš vištuk
Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna mamina. Ona vlastne nebola jedna. Bolo ich desať... nie, bolo ich dvadsať... nie, nie, bolo ich sto.
Ale čo to? Bol otec. A nie jeden, ale desať... vlastne tridsať... nie, bolo ich
osemdesiat.
Boli úžasní, boli pracovití, boli milujúci, ale hlavne, boli tu pre deti.
Nie však len tak pre hocijaké deti. Boli tu pre všetky naše deti. Boli tu
pre všetky vaše deti. Pre všetky deti – talentované, netalentované, hravé,
sčítané, nemotorné, šikovné, veselé, uplakané, svojhlavé, zodpovedné
i tvrdohlavé. Každé z nich je svojské. Každé z nich je milované. Každé z
nich je úžasné. Vďaka mame, otcovi, starým rodičom, sú všetky naše deti
lepšie. Vďaka našim deťom je lepšia každá mama, otec, babka, dedko...

Preto by som rada touto cestou poďakovala za všetky naše deti, všetkým mamám, otcom a starým rodičom, za to že sú. Chcem poďakovať, že sa obetavo a ochotne podieľajú na výchove a vzdelávaní našich
detí. Chcem poďakovať za každé euro, za každý dar, za čas a akúkoľvek
pomoc, ktorej sa všetkým našim deťom od vás dostáva.
VÁM chcem poďakovať za karneval, ples, výlety, interaktívne tabule,
odmeny pre deti a nespočetne veľa monumentálnych maličkostí, ktoré
by neboli realizované bez vašej podpory. VÁM chcem poďakovať za vaše
deti, ktoré z nás robia lepších ľudí.
Lenka Oravcová,
predsedníčka Rady rodičov ZŠ s MŠ vo Vištuku

z akcií dôchodcov vo vištuku
Pod záštitou ZO JDS sa na
terase KD vo Vištuku uskutočnilo milé stretnutie čitateľov
kníh pod názvom Knihomoľ. Táto akcia prebieha už
niekoľko rokov a zúčastňuje
sa na nej mimo dôchodcov aj
veľa občanov Vištuka spolu
s deťmi, ktoré sú aktívnymi čitateľmi. V tomto roku, aj vďaka peknému počasiu prišlo veľa občanov.
Knihomoľ je vlastne pohľad na záujem čitateľov o požičiavanie a čítanie
kníh z knižnice, ktorá veľmi dobre funguje pod vedením pracovníčky
knižnice p. Hábelovej. Knižnica sa aktualizuje podľa ponuky vydavateľstiev a finančne je podporovaná Obecným úradom, preto je aj väčší
záujem o požičiavanie kníh.
V roku 2017, tak ako v minulých rokoch, boli čitatelia rozdelení
podľa veku na kategórie predškolák, školák a dospelý. V jednotlivých
kategóriách zvíťazili: Sigetyová Sára, s počtom kníh 67, Vandová Karolínka s počtom kníh 56 a u dospelých Jelínková Ivona s počtom kníh

239. Prví traja boli odmenení v každej kategórii knihami.
Akciu knihomoľ navštívila aj spisovateľka Viera Valachovičová
-Ryšavá, autorka kníh, ktoré sú možné vypožičať aj v našej knižnici.
Vo voľnej debate porozprávala pútavým spôsobom, ako sa stala spisovateľkou, a ďalšie príhody zo svojho života a taktiež priblížila svoju činnosť spisovateľky. Prítomní jej odchod sprevádzali potleskom. Záverom
práca organizátorov bola odmenená žiarivým úsmevom detí, ktoré boli
navyše obdarované sladkosťami.

Ing. Dušan Horínek,
podpredseda ZO JDZ Vištuk

informácia o pokraČujúcej Činnosti ZO JDS
Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, činnosť ZO JDS
vo Vištuku sa riadi Plánom
činnosti na rok 2018. Tento rok
je osobitný v tom, že sa konajú
Snemy Jednoty dôchodcov a
tomu sa podriaďuje i činnosť
ZO JDS.
Plán činnosti na rok 2018
bol schválený na hodnotiacej členskej schôdzi 18. februára. Bol zvolený nový výbor ZO. Tento na svojich zasadnutiach koordinuje činnosť
základnej organizácie a pripravuje jednotlivé akcie podľa schváleného
plánu. V mesiacoch marec až máj bolo naplánovaných celkom 5 akcií a
to návšteva divadelného predstavenia v Trnave, na ktorom sa zúčastnilo
20 členov, burza priesad a sadeníc, v spolupráci s knižnicou burza kníh
a akcia „Knihomoľ “, ako i návšteva vodného sveta v obci Modrá na Morave a výstavy Flóra v Olomouci. Na akcii sa zúčastnilo 44 účastníkov.
Poslednou plánovanou akciou bolo stretnutie s vážnou hudbou, ktorá sa
uskutočnila 20. 5. v kultúrnom dome. Okrem tejto činnosti sa pravidelne každý pondelok stretávajú členovia v Klube dôchodcov.
ZO JDS patrí v okrese Pezinok vo svojej činnosti medzi najúspešnejšie organizácie. Dôkazom toho je fakt, že na krajský snem JDS je nomi-

novaný i člen našej ZO ako jeden zo 4 zástupcov základných organizácií.
Okrem toho sa môžeme pochváliť, že 2 členovia úspešne ukončili štúdium na Akadémii tretieho veku a 16. 5. boli slávnostne promovaní.
I keď sme splnili všetky plánované podujatia, nemôžeme byť celkom
spokojní hlavne s klubovou činnosťou. Stále sú rezervy v účasti členov,
preto je veľmi ťažké plánovať a organizovať klubovú činnosť. Je to na
škodu, pretože pre malú prítomnosť členov je veľmi ťažko zabezpečiť
lektorov a prednášateľov. V neposlednom rade nás mrzí, že do klubu
neprichádzajú noví členovia, ktorí by určite boli prínosom a oživením
činnosti.
Toľko o hodnotení doterajšej činnosti ZO JDS za uplynulé obdobie
tohto roka. O ďalšej činnosti sú členovia, tak ako doteraz, informovaní
prehľadom činnosti na nasledujúce 2 mesiace. Taktiež si môžu overiť
činnosť na výveskách na klube dôchodcov.
				
			

Pavel Peško,
predseda ZO JDS
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vo vištuku dŇa 10.05.2018 pri soche sv. Urbana
Tradície vinohradníctva a vinárstva vo Vištuku siahajú minimálne do 16. storočia. Prvá písomná zmienka o našej obci v súvislosti
s vinohradníctvom sa našla v kronike hradu Červený Kameň: V 16.storočí mala obec povolený tzv. vysoký výčap vína 246 okovov (asi 13
000 litrov). V južnej časti obce bolo sto jutár viníc (asi 57,5 hektárov),
pestovali sa odrody Strapák, Portogeza, Delávéra a samorodáky. Podľa
rozlohy viníc a množstva vyčapovaného vína muselo byťv tom čase vo
Vištuku vinohradníctvo a vinárstvo už dosť rozšírené.
Aby sme podporili a udržali tradície spojené s týmito krásnymi
remeslami, založili sme v roku 2005 Spolok vinohradníkov a vinárov
vo Vištuku. Zriadili sme ho kvôli tomu, aby sme šírili medzi členmi
spolku, priateľmi, občanmi obce a milovníkmi vína záujem o udržanie
a rozvoj vinohradníctva a vinárstva. Dohodli sme sa, že spolok nebude
zárobková firma, ale platforma na prezentovanie názorov, poznatkov a
požiadaviek vinohradníkov a vinárov, výmenu skúseností a v neposlednom rade i na zlepšenie priateľských a medziľudských vzťahov medzi
Vištučanmi.
Od začiatku nášho fungovania sa snažíme napĺňať tieto ciele najlepšie, ako vieme. Svedčí o tom aj fakt, že organizujeme rôzne podujatia v rámci spoločenského života vo Vištuku, napríklad vinohradnícky jarmok, rôzne ochutnávky, vianočnú kapustnicu, omšu pri kaplnke
sv. Anny a iné. Všetko toto robíme vo voľnom čase, bez nároku na
odmenu. Veď najväčšia radosť pre človeka je robiť ju druhým.
Prevažná väčšina našich členov pracuje aj vo vlastnom menšom alebo väčšom vinohrade – či už v záhrade alebo nad obcou na „Polánke“.
Sami sa môžete presvedčiť, že sa o vinice príkladne starajú. Dopracovať
sa k dobrému vínku popri všetkých povinnostiach je celoročná práca,
veľmi náročná na čas, financie a tiež je i fyzicky náročná. Veľmi často,
navzdory úsiliu vinohradníka, nám nepredvídané okolnosti, ako je napríklad počasie, naše snaženie sťažia a občas aj úplne zničia. No nevzdá-

vame sa a každý rok v januári začíname, aby sme si v decembri mohli
vychutnať plody našej práce.
Všetky tieto okolnosti nám pred nejakým časom vnukli myšlienku postaviť pri ceste do vinohradov na Polánku sochu svätého
Urbana – patróna vinohradníkov. Ide o prejav úcty k našim predkom,
ktorí tu pestovali vinič už pred stáročiami. Rovnako i my, súčasníci, môžeme pri soche trošku postáť, rozjímať, pomodliť sa za ochranu viníc
alebo len poďakovať za dobrú úrodu. V neposlednom rade sme chceli
vytvoriť v chotári pekné miesto, kde aj budúce generácie strávia príjemné chvíle a pripomenú si naše snaženie.
Pri kaplnke svätej Anny už sochu svätého Urbana máme. Viaže
sa k nej tiež zaujímavý príbeh. V roku 1985 ju našiel náš člen a bývalý dlhoročný predseda spolku pán Ferko Uhlár úplne zdevastovanú
v húštinách, kde sa kedysi začínali staré vištucké vinohrady. Ku kaplnke
sv. Anny bola presťahovaná v roku 1987. Pán Uhlár a jeho rodina ju dali
na vlastné náklady zreštaurovať a presťahovať. Dnešný príbeh je však
o „novom“ sv. Urbankovi, preto ak máte záujem, môžete si o tom „starom“ prečítať tu: http://vistuk.fara.sk/download/urban_trojicka.pdf.
Nechali sme však starú sochu na svojom mieste, nech si oddýchne,
veď kto vie, koľké roky slúžila našim predkom. Rozhodli sme sa postaviť Urbanka „nového“ na novom mieste. Náš plán sme začali realizovať
začiatkom roku 2017. Až do leta sme počas víkendov alebo po fajronte
vo voľnom čase usilovne pracovali. Náklady na výstavbu sa vyšplhali
skoro na 1 000 eur, a to sme veľa materiálu pozháňali zadarmo, alebo
nám ho darovali dobrí ľudia, ktorí ani neboli členmi spolku. Nám sa
dielo páči, bodaj by nie po toľkej práci. Či sa nám skutočne podarilo,
to musíte posúdiť vy, občania Vištuka. Na realizácii diela sa zďaleka nepodieľali len členovia nášho spolku. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o jeho zrod.
Všetko, čo sme doteraz napísali, vysvetľuje dôvody, prečo sme sa
rozhodli sochu svätého Urbanka postaviť. Avšak hlavný dôvod, prečo
sme sa rozhodli napísať tento článok je, že NÁM počas víkendu 10. – 11.
marca 2018 sochu svätého Urbana niekto poškodil! Zdôrazňujeme slovo
NÁM, pretože sochu sme nestavali len pre nás, členov spolku, ale stojí
tam pre všetkých. Soche niekto odlomil hlavu, zlomil a ukradol biskupskú palicu a na viacerých miestach ju poodieral. Dlho sme zvažovali, ako
sa s týmto barbarským činom vysporiadame. Dokonca sme zvažovali
podanie trestného oznámenia. Tento skutok sa totiž môže klasifikovať
ako poškodzovanie cudzej veci alebo poškodzovanie pietneho miesta.
Socha bola posvätená dôstojným pánom farárom Jánom Záhradníkom.
V neposlednom rade sa čin môže posúdiť aj ako výtržníctvo. Za všetky
tieto činy môže súd páchateľom uložiť tresty v rôznej výške. Napokon
sme sa ale rozhodli trestné oznámenie nepodať. Chceme veriť, že to spáchali asi nejaké deti neuvedomujúc si dôsledky svojich činov.
Sochu sme sa rozhodli zrenovovať. Hoci na nej zrejme ostanú šrámy,
nech sú mementom toho, že my sa odradiť nenecháme. Tento nešťastný
incident v nás ešte prehĺbil odhodlanie v skrášľovaní okolia tohto diela
pokračovať. Spolok si dal dokonca vypracovať aj jednoduchú architektonickú štúdiu, aby bol tento priestor ešte krajším.
Prostredníctvom tohto príspevku chceme vyzvať všetkých: VÁŽME
SI PRÁCU DRUHÝCH, NENIČME NEROZUMNÝMI ČINMI ČI NEVŠÍMAVOSŤOU ICH SNAHU O SKRÁŠLENIE A SPRÍJEMNENIE ŽIVOTA V NAŠEJ DEDINKE. ŽIJEME A BUDEME TU ŽIŤ MY, NAŠE
DETI, VNUCI... ONI BUDÚ POSUDZOVAŤ DEDIČSTVO, KTORÉ
IM TU ZANECHÁME.

Členovia Spolku vinohradníkov a vinárov vo Vištuku
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História

všetky cesty vedú... do vištuka?!
V predchádzajúcich vydaniach som vám o našej milej dedinke viac
rozprávala z prírodno-spoločenského hľadiska. Spoznali sme históriu
obce a jej počiatky, ale aj potoky, rybníky a dokonca aj muky a sochy.
Možno sa teraz niekto bude čudovať, ale počas môjho bádania na vysokej škole sme dopodrobna rozoberali aj staré cesty, ktoré viedli do dedín.
Myslíte si: Odkedy sú cesty história? Odpoveď je: Odjakživa. Mnohé dediny v Červenokamenskom panstve nemali žiadne cesty, iba ak poľné.
Vištuk mal niekoľko poľných ciest, ktoré dodnes existujú. My ich poznáme už ako staré známe asfaltové, no kedysi sa po nich starí Vištučania
prechádzali peši či v koči. A Vištuk mal aj jednu ,,hradskú“, ktorá smerovala na Lipky. Práve tam sa napájala na jednu z najdôležitejších ciest,
ktorú nájdeme vo všetkých archívnych mapách, na cestu z Bratislavy do
Trnavy a ešte ďalej.
Väčšina ciest mala charakter poľných ciest. Tie môžeme nájsť v súpise poľných ciest obvodu mesta Modry, ktorý som uvádzala na začiatku
aj s obrazovou prílohou listín, kde sa Vištuk spomína ako Vistokiak.
Via, ktorej zmienky nájdeme aj v metačnej listine Modry z roku 1347,
je dnešná hlavná cesta, ktorá sa nachádza na všetkých prístupných mapách. Úryvok z metačnej listiny, kde sa spomína táto cesta:
,,... via que transiret de villa Modor ad villam Dumbow, Kysfolu villa,
Vysta possessio, rivulus, via per quam itur de villa Modor ad civitatem
Tyrnaviensem...“ 1

Najlepší prehľad o cestnej sieti nám poskytuje mapa II. vojenského mapovania a mapa z roku 1938. Mapa I. vojenského mapovania je v nákrese
ciest veľmi nepresná.

Mapa II. vojenského mapovania s rozvinutou cestnou sieťou v okolí
Vištuka (väčšinou ide o poľné cesty)

,,... po ceste, ktorá vedie z Modry do dediny Dubová, Malej Viesky,
ktorá je vo vlastníctve Viesky, ďalej po potoku, po ceste, ktorá ide z Modry
do mesta Trnava...“
Táto cesta ,,via“ je naznačená aj na mape z roku 1700-1750. Podľa nej
existovala v minulosti ešte iná cesta, ktorá by spájala Vištuk s Halmešom
(dnes Jablonec), čo pravdepodobne bola len chyba autora, keďže o tejto
ceste neexistujú žiadne údaje. Cesta, ktorá spájala Vištuk s Budmericami
(Pudmeritz), existuje dodnes v nezmenenej podobe, avšak nadobudla
charakter menej významnej cesty. Nahradila ju súčasná hlavná cesta,
ktorá vedie až do Trnavy. Podľa vojenských mapovaní mal Vištuk rozvinutú sieť poľných ciest. Mnohé z nich zanikli najmä poľnohospodárskou
činnosťou, iné zotrvali aj po rokoch. Prikladám mapu Samuela Mikovíniho – Comitatus Posoniensis Accuratione Astronomico-Geometrica
concinnata operaz roku 1700-1750, s cestou „via“, s cestou z Vištuka do
Budmeríc, na Dubovú a do Halmeša (Jablonca).

Mapa z roku 1938, v okolí ciest bolo vždy husté stromoradie, cesty kopírujú tie súčasné.

V tomto čísle sme si cesty ukázali na mapách, no v nasledujúcich si povieme o ich význame a dôležitosti v porovnaní s ostatnými. Veď napríklad taká Gaštanová cesta smerom na Silárd mala podľa máp rovnakú
dôležitosť ako naša hradská cesta a slúžila ako pre Vištučanov, tak aj pre
Šenkvičanov, no jej význam postupne klesal a dnes sa už málokto prejde
schovaný pod jej stromoradím...

Vištucká cesta do Budmeríc i do Halmeša (Jablonca) na mape z roku 1750
MOL DL 3897

1

Mgr. Katarína Hrdlovičová
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Kalendár plánovaných podujatí vo Vištuku na leto 2018
Vážení spoluobčania,
do 30. júna má naša ZŠ šancu získať celoročnú licenciu
na výnimočný krúžok v rámci
Športovej akadémie Mateja Tótha. Túto licenciu môže vyhrať pomocou internetového hlasovania.
Pomôžte aj Vy a zapojte sa s nami do hlasovania!
Hlasujeme každý deň, nestojí nás to nič, len 30 sekúnd denne.
Viac informácií na internetovej stránke: www.tinyurl.com/sutazprevistuk
Čo?

Kedy?

Kde?

Kto?

Zóna bez peňazí

23. jún
9:00 h

sála KD

Jednota dôchodcov

Noc vo vinohrade
(Spievanie vo vinohrade II.)
cimbálovka, filmy, hudba
z gramofónu

30. jún
17:00 h

pri soche sv. Urbana
(vo vinohradoch)

OZ Chráňme Vinohrady
+ Reštaurácia Na Majeri
+ Obec Vištuk

VištukFEST

7. júl
17:00 h

sála KD

DH Vištučanka + Združenie
dychových hudieb Slovenska

14. – 15. júl

strelnica

Športovo-strelecký klub

14. júl
29. júl
11:00 h
júl – august

chata Silárd

PZ Lovec

Kaplnka svätej Anny

Fara Vištuk + DH Vištučanka

ihrisko

TJ Slovan Vištuk

Batôžkové posedenie

18. august

sála KD

Jednota dôchodcov

Otvorenie výstavy ,,15 rokov
činnosti Jednoty dôchodcov
vo Vištuku“

18. august

terasa KD

Jednota dôchodcov

1. strelecká liga (malorážka)

18. – 19. august

strelnica

Športovo-strelecký klub

Vištucké prasa

2. september

strelnica

Športovo-strelecký klub

Majstrovstvá kraja v streľbe
z malorážky + 1. strelecká liga
Poľovnícka zábava
Slávnostná omša pri kaplnke
+ vystúpenie DH Vištučanka
Futbalové turnaje
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