Milí čitatelia,
toto číslo je jarné aj svojím obsahom. Aktuality z diania obce sa v ňom spájajú s príjemným ohliadnutím sa do čias minulých. Dúfam, že
si každý z vás nájde v novinách to, čo ho zaujíma. Za Redakčnú radu vám ďakujem, že nám zastielate svoje otázky a podnety, či už na mailovú
adresu redakcia@vistuk.sk, alebo nám ich nechávate v schránke v Obecnej knižnici. Poprosíme Vás o zasielanie Vašich podnetov do dátumu
uzávierky, ktorý nájdete v tiráži (posledná strana, dolu).
Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, plných pokoja a lásky!
ZP

Poznáte zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, ktorí bývajú alebo bývali vo Vištuku? Áno?! Tak nám o nich dajte vedieť!
Komisia kultúry chce pripraviť podujatie, ktoré by dokázalo, že Vištuk nie je len dedinou v jame a bez chodníkov, ale miesto bydliska alebo
rodiska má zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Vištuka, reprezentovali ho, alebo prispeli k jeho jedinečnej atmosfére.
Váš zoznam zaujímavých ľudí nám môžete nechať v schránke novín v Obecnej knižnici, alebo nám ho zaslať na mailovú adresu
redakcia@vistuk.sk.
Ďakujeme!
Komisia kultúry pri OZ Vištuk

Piesne našich predkov
Na Kvetnú nedeľu popoludní chodili po dedine cigánky s „morenicou“/bol to veľký vŕbový konár ozdobený vyfúknutými
vajíčkami – výduškami a povystrihovanými farebnými papierikmi – létečkami / a spievali, za čo boli odmenené koláčom a muži
vínom:

.

Kvetná nedzela, dzes klúč podzela,
dala som ho dala svatému Juru,
čo po poli líta, zemi odemyká
háj, háj háj zelený máj.

Sedzí pany v koši a pán sa jej prosí
daj panyčko, daj vajíčko,
jedno lebo dve,
šak ci to máličko ubudne.

Bucte tu babičky veselé
už vám to létečko neseme
pekné zelené, rozmarínové.

Ide Peter z Ríma, nese flašu vína,
aby sme sa napili, Pána Boha chválili,
háj, háj, háj zelený máj.
Pochválen Pán Ježiš Kristus !
Magda Jurčovičová

V októbri sme si pri otváraní areálu Komunitného centra KOŠIK v priestoroch bývalej materskej školy mali možnosť vypočuť naživo 2 originálne piesne o Vištuku a Vištučanoch. Na vyžiadanie Vás, našich čitateľov, Vám ich v tomto čísle prinášame.
Ak máte chuť, dobre si ich naštudujte, aby sme si ich pri najbližšej príležitosti mohli spolu zaspievať!
Vištučane
1) Vištučane, to sú ludé, čo si dobre žijú
Vyhrávajú, vyspevujú a vínečko pijú
[: Pote šeci k nám, vínko nalivám
Bíleho aj červeného ja si s vami dám :]
2) Vinobrání sa už blíži, hrozne dozrívajú
A tí sladké obírajú, do preša davaju
[: Pote šeci k nám, burčák nalivám
Sladkého aj kyselého ja si s vami dám :]
3) Vištučane sú veselí, šeci radost maju
Že z vištuckú muziku si pekne zaspívaju
[: Zaspívame vám, zahrajeme vám
Spolu nám to dobre ide, dakujeme vám :]

Vištucké vinohrady
1) Na Polánke na Fajdali vinohrady pekné sú
Ked príde čas oberačky, všetci hned veselí sú
[: Burčák je už nachystaný, úsmev v tvári každý má
Či je starý, či je mladý, za pohár si z neho dá :]
2) Každý rok pri oberačkách kamaráti sa zejdú
Sladké hrozno z vinohradu do dvorčeka dovezú
[: Oprešujú, odmerajú, trocha vody prilejú
A do súdkov pripravených pekne podolievajú:]
3) Podme šeci Vištučane, muzika do tanca hrá
Pri muzike a pri vínku každý si aj zaspieva
[: Burčák je už nachystaný, úsmev v tvári každý má
Či je starý, či je mladý, za pohár si z neho dá :]

Veci vištucké

PÝTAME SA STAROSTU
Máme tu nové číslo novín a s ním aj nové otázky
na starostu našej obce. Tentokrát sme mu za Vás položili otázky, ktorých odpovede Vás najviac zaujímali.
Ďakujeme za Vaše otázky,
ktoré ste nám zaslali na
adresu redakcia@vistuk.sk
alebo ste nám ich nechali
uložené v schránke obecnej
knižnice. Budeme radi, ak
nám svoje postrehy budete
zasielať i naďalej.
Dňa 10. 12. 2015 ste sa zúčastnili rokovania Bezpečnostnej rady
okresu Pezinok, kde bola prerokovaná informácia o pripravenosti
obce na riešenie krízových situácií. Akým témam spojených s obcou

Vištuk ste sa na rade venovali?
Okrem podania písomnej informácie o pripravenosti obce riešiť
krízové situácie som účastníkov oboznámil o monitorovaní zosuvného
územia, o tom, že bola vykonaná oprava technológií vodnej nádrže vo
Vištuku, o priebehu mimoriadnej situácie pri požiari na skládke Istrochemu v roku 2014 a o dopravnej situácii na miestnej komunikácii
Vištuk – Budmerice v súvislosti s preťažením mosta pri ihrisku. O uvedených témach som informoval na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Stabilita mosta pri ihrisku v mnohých občanoch vzbudzovala
obavy. Ako sa k týmto obavám občanov postavila obec?
Na obhliadku mosta bol zavolaný statik. Ten po vykonaní obhliadky mosta konštatoval, že nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo.
Odborný pracovník dal dodatočne návrh na rozsah prác v oblasti
diagnostiky mosta, o čom som informoval na zasadnutí obecného zastupiteľstva. V spolupráci s obcou Budmerice bolo osadené dopravné
značenie „Zákaz vjazdu nákladných automobilov, okrem dopravnej
obsluhy“ aj v smere z Budmeríc do Vištuka.

Vištučan sa pýta (z Vašich otázok vyberáme)
Kedy p. kontrolór Čierny pôjde do dôchodku?
Hlavný kontrolór obce je dôchodca. Bol zvolený na obdobie šiestich rokov, čiže funkčné obdobie mu končí 30. 6. 2018.
Kedy bude v obci poriadny lekár praktický? (Čo bude mať aj PC )
Už v čase zdravotných problémov pána MUDr. Orlického som
oslovoval viacerých lekárov z okolia, ktorým sme, samozrejme, chceli pripraviť aj vhodné podmienky, aby sme im vychádzali v ústrety.
Z oslovených jediným ochotným vykonávať svoju prax vo Vištuku bol
pán MUDr. Moravec.
Bude v obci bankomat?
Odpoveďou by mohla byť otázka: Keď bankomat, tak ktorej spoločnosti? Žiadna zo spoločností neprejavila záujem svoj bankomat
vo Vištuku umiestniť. Ide totiž výlučne o komerčnú záležitosť. Podnet
od občanov na osadenie bankomatu v obci doteraz nebol podaný.

Prečo máme v obci toľko poslancov, keď činnosť vykazujú traja
z nich?
Každé obecné zastupiteľstvo, ktoré končí, na jednom z posledných
zastupiteľstiev schvaľuje okrem pracovného úväzku starostu aj počet
poslancov na ďalšie volebné obdobie. Zákon v našom prípade dáva
možnosť určiť počet poslancov na sedem alebo deväť. V tomto prípade sa predchádzajúce zastupiteľstvo rozhodlo určiť deväť poslancov na
nové volebné obdobie.
Dokedy bude blokovaný obecný byt, keď nájomca nie je zamestnaný obcou a ani v byte nebýva? (Pozn. red.: Z dôvodu korektnosti
sme znenie otázky upravili.)
Keď nájomca ukončil pracovný pomer v našej škole, obec
podala výpoveď z nájmu z obecného bytu. Nájomca však byt neuvoľnil,
ale podal odvolanie, ktoré je v súčasnosti predmetom občiansko-právneho sporu na súde.

Krátka správa o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Vištuk
Naše zastupiteľstvo sa do vydania toho čísla stretlo dvakrát. To najdôležitejšie pre Vás vyberáme zo Zápisnice OZ 14. 12. 2015 (dostupná na internetovej stránke obce Vištuk) a z účasti na zastupiteľstve
25. 1. 2016.
Zastupiteľstvo dňa 14. 12. 2015 schválilo zmeny vo VZN o daniach.
V miestnej dani za psa sa suma zaokrúhľuje na 0,40 €/mesiac, t. j. 4,80
€/rok. V § 35 prišlo k doplneniu bodu c) – sadzby poplatku za drobný
stavebný odpad v sume 0,05 €/kg za odovzdaný drobný stavebný odpad. Návrhy Všeobecne záväzného nariadenia bývajú zverejnené na
úradnej tabuli.
Klientov neziskovej organizácie Charita Modra poteší podpísanie
predĺženia nájomnej doby do 31. 12. 2016. Do rovnakého dátumu zastupiteľstvo schválilo predĺženie nájomnej doby budovy bývalej materskej školy pre TJ Slovan Vištuk využívanej ako Fitcentrum.
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V decembri sa rokovalo aj o otázke priechodov pre chodcov. Priechody musia mať nástupnú plochu a taktiež musia v bezpečnej ploche
končiť. Preto sa poslanci dohodli, že sa budú realizovať nové priechody
pre chodcov, a to: pri rodinnom dome súp. č. 357 smerom k existujúcemu chodníku (rod. domy súp. č. 43 – 27) a pri rodinnom dome súp.
č. 254 smerom k existujúcemu chodníku (rod. domy súp. č. 192 – 184).
Cez našu dedinu sa presúvalo množstvo nákladných automobilov
a tento problém trápil aj obec Budmerice. Obe obce spojili sily a pripravili osadenie dopravného značenia z Budmeríc smerom do Vištuka „Zákaz vjazdu nákladných automobilov, okrem dopravnej obsluhy“.
Po osadení týchto značiek bude vykonávaná kontrola dodržiavania dopravných predpisov pracovníkmi polície.
Najdôležitejším bodom zastupiteľstva zo dňa 25. 1. 2016 bolo vyhlásenie miestneho referenda o prevádzkovaní motokrosovej dráhy

Veci vištucké
a schválenie referendovej otázky. Referendum je vyhlásené na deň konania parlamentných volieb 5. 3. 2016. Viac k tejto téme sa dozviete z
vyhlásenia poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vištuku uverejneného
nižšie.
Starosta informoval, že prebieha zber a separácia objemového odpadu, a to každé dva mesiace. Najbližšie k vydaniu tohto čísla v mesiacoch
marec – apríl.
Taktiež informoval, že na Slovak Lines, a. s., bol zaslaný list, v kto-

rom boli zapracované požiadavky občanov k cestovnému poriadku autobusovej dopravy.
Na najbližšom marcovom zasadnutí chce starosta obce predstaviť
poslancom a aj nám občanom krátku správu o stave obce. Bude hovoriť
o ekonomickej situácii obce, o právnych sporoch, ktoré obec vedie, ale
aj víziách obce do budúcna. Ak chcete dostať odpovede na svoje otázky,
ste vítaní.
ZP

Vištučania, ROZHODNITE...
Vážení spoluobčania, vo voľbách v roku 2014 ste nám poslancom
dali dôveru a mandát, aby sme Vás zastupovali pri vykonávaní samosprávy našej obce. Túto zodpovednosť sme na seba zobrali a už vyše
roka sa snažíme vykonávať s menším či väčším úspechom samosprávu
obce tak, aby sme Vám spríjemnili bývanie v našej obci. Jednou z vecí,
s ktorou sa už vyše roka trápime a ktorú sme zdedili z predchádzajúcich volebných období, je záležitosť vištuckého motokrosu.
V roku 2007 sa skupina vištuckých nadšencov rozhodla, oživiť
tradíciu organizovania motokrosových pretekov vo Vištuku a založila
si občianske združenie „Motocrossclub Vištuk“. S vtedajším starostom
p. Ing. Mgr. Karaffom sa dohodli na prenájme obecného pozemku, na
ktorom si svojpomocne vybudovali motokrosovú dráhu. Bohužiaľ,
táto dráha je situovaná v priamom susedstve rodinných domov a susedí aj s vinicami miestnych obyvateľov. Navyše časť dráhy leží na bývalej skládke komunálneho odpadu. Z týchto dôvodov sa jej využívanie
stáva predmetom sťažností mnohých obyvateľov Vištuka. Sťažujú sa
najmä na vysokú prašnosť a nadmernú hlučnosť. Majitelia viníc sa sťažujú zasa na nepriaznivý vplyv prachu na úrodu, či na pohyb cudzích
osôb vo viniciach. Na druhej strane motokros vo Vištuku má nielenže
dlhú tradíciu, ale má aj veľkú skupinu priaznivcov, ktorí ho podporujú
a dráhe obetujú veľa voľného času, práce i nemalých finančných prostriedkov.
Jednou z priorít, ktorú sme si určili ako poslanci obecného zastupiteľstva, je okrem iných aj podpora aktivít, ktoré zviditeľnia našu
obec. K tým určite patrí šport, ale aj tradícia vinohradníctva a výroby
vištuckého vínka. Samozrejme, našou najvyššou prioritou je starať sa

o spokojnosť všetkých obyvateľov Vištuka. Na základe tohto sme sa
v minulosti snažili túto situáciu okolo motokrosu už veľakrát vyriešiť.
Vypočuli sme si veľa sťažností, ale i veľa argumentov, ktoré podporovali motokros, Oslovili sme rôzne štátne inštitúcie, aby sa vyjadrili,
ale bohužiaľ situáciu sme nevyriešili. Zdalo sa nám totiž neadekvátne,
aby o tak závažnej situácii rozhodovalo „len“ deväť obyvateľov Vištuka. Rozhodli sme sa preto využiť ustanovenia § 11a odseku 4 Zákona
č. 390/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlásiť „Miestne referendum“.
Toto referendum sa uskutoční 5. 3. 2016 v čase od 7.00 do 22.00 hod.
V tento deň sa budú konať aj voľby do parlamentu Slovenskej republiky, takže pri uplatnení si svojho volebného práva môžete pomôcť pri
riadení obce aj tým, že sa referenda zúčastníte. V referende budete odpovedať na konkrétnu otázku, ktorá znie:

„STE ZA PREVÁDZKOVANIE MOTOKROSOVEJ
DRÁHY NA POZEMKU V LOKALITE POLANKA?“
Treba odpovedať jednoduchým spôsobom – urobiť krížik pri odpovedi ÁNO alebo NIE.
Výsledky referenda budú známe už večer a oficiálne vyhlásené do
troch dní.
Vážení občania, ak Vám otázka motokrosu nie je ľahostajná,
príďte vyjadriť svoj názor a rozhodnúť o ďalšom smerovaní našej
obce.
Poslanci obecného zastupiteľstva

Jarné prebúdzaný
Ešče len fčera sme tu mali Vánoce, a zajtra je už šibačka! Zima sa
pomaly ale určite chýli k svojemu koncu a ja úprimne žičlivo verím, že
sme si ju šeci užili jak sa patrí. Hmly už netažá ani cesty, ani naše hlavy
tak, jak temu bolo ešče pred časom. Spolu s prírodu sa prebúdzame do
novej etapy života, šecko začína čím dálej, tým vácej žit, dýchat energiú
a rást plnú paru fpred! Každá živá bytost sa raduje ze svojej existencie
aj ze života okolitých bytoscí.
Nás ale čekajú volby do Národnej rady. A čeká nás aj hlasuvány
o tem, či sceme na Polánke místo pre motokros alebo né. Referendum
asi ukončí dlhodobé tahanice, žálbohu na úkor spokojnosci jednej či
druhej strany. Ve volbách budú starí volit istoty, mladí zmenu, večne
nespokojní tí najmenšé strany a tí, kerých to nezaujíma, sa vykašlú na
volby aj na celé referendum. Tento svet a v nem žijúci my ludé a dalšé
tvory, kerých je chvalabohu téžešte stále dost velké množstvo, tvoríme
jeden neskutečne pestrý chaos, ked si to tak človek zebere. A prirodzene preto asi vládne pestrý chaos aj v našej politike, vláde a šadze.
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Preto považujem za trochu zbytečné vyslovuvat čo by kdo mal robit
a jak by dze mal hlasuvat, ale dve veci si predsa len neodpuscím povedat: prvá je, že aj menšé zlo stále zostáva zlom, a kdo ho volí, sa zahráva
sám sesebú plus s dalšími 5 a pol milióna ludma. No a z teho vyplýva
druhá vec, kerú som scel aspon načtrnút: ked nebudeme zodpovedne,
múdro a též s ohladom na druhých pristupuvat k tým rozhodnucám,
keré máme možnost robit, tak si tu nenastolíme porádek, ale si len
podporíme zas len ten pestrý bodrel (nech je bársjak úžasný a krásny).
Určite nás počas jari čeká aj vácej dalších ošemetných situácii, keré
budeme moset riešit. Jak krásne by to ale bolo, keby sme k nym pristupuvali naladzeno energicky a s radoscú! Želajme si navzájem, aby sme
boli schopní tešit sa z rodzáceho sa života okolo nás, aby sme si vedzeli
vychutnávat jarný spef ftákof, krásu kvetof i volebných uren. Nech nás
sila života sprevádza!
spoluobčan
Na žiadosť autora bol článok uverejnený bez jazykovej korektúry.

Veci vištucké

ZŠ MŠ Vištuk
Štrajk pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Vištuk
Hodnota vzdelania je
v slovenskej spoločnosti
dlhodobo
podceňovaná
a zanedbávaná. Mnohé slovenské vlády zanedbávali
reformu školského systému a objektívne nastavenie
finančného odmeňovania
pedagogických
zamestnancov v štátnom školstve.
Učitelia sa už dlhší čas
prostredníctvom svojich
stavovských a nestavovských organizácií pokúšali dať najavo spoločnosti a rôznych vládam, že v školstve čosi nie je
v poriadku. Bohužiaľ, učiteľské volania neboli úspešné, a tak sa učitelia
rozhodli využiť legitímny nástroj právneho štátu na prejavenie svojej
nespokojnosti – štrajk. Učitelia využili štrajk ako poslednú možnosť
na prezentovanie svojich požiadaviek na zmenu v školstve. Patronát
nad organizáciou štrajku prevzala celoslovenská „Iniciatíva slovenských učiteľov“, ktorá zadefinovala základné požiadavky slovenských
učiteľov. Tieto požiadavky pozostávali z troch bodov:

1. Zabezpečenie zvýšenia tarifných platov všetkých pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára
2016 a o 90 eur od 1. januára 2017 pomocou legislatívnych opatrení
vlády a NR SR.
2. navýšenie rozpočtov MŠVVaŠ a MV SR na rok 2016 celkovo
o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl.
3. prijatie novely zákona č.317/2009, ktorou by opätovne zaviedla
možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú
obmedzenú platnosť kreditov.
Do tohto štrajku sa zapojili aj pedagogickí zamestnanci ZŠ
s MŠ Vištuk od 25. januára do 31.januára 2016 s úplným zatvorením
ZŠ s MŠ a čiastočným individuálnym štrajkom niektorých učiteľov až
do 5. februára 2016. Štrajkom chceli vyjadriť podporu ostatným kolegom zo Slovenska a nespokojnosť so svojím sociálnym postavením,
ktoré je neúnosné napriek tomu, že učiteľské povolanie je náročné časovo a i z hľadiska zodpovednosti za deti. Vištuckí učitelia bojovali
zároveň aj za to, aby deti z Vištuka mali k dispozícii kvalitné didaktické
zázemie.
Ďakujeme všetkým rodičom, poslancom obecného zastupiteľstva
a starostovi za podporu.
Mgr. Ján KVAK,
vedúci štrajkového výboru pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
Vištuk

Fašiangy v materskej škole
Koniec fašiangov sme oslávili aj v škôlke. Celý týždeň sme sa
v súlade so Školským vzdelávacím programom Dúhová škôlka venovali téme Fašiangy a karneval. Dlho a túžobne očakávaný deň nastal
v utorok 9.2.2016, kedy bol v škôlke Rozprávkový deň – celodenný
karneval. Navštívili nás nielen rozprávkové bytosti (víly, princezné,
čarodejnica, kostra, snehová vločka), ochrancovia poriadku (policajt,
spidermani, superman, transformer, X-men, kovboj, zbrojnoš), prírodné bytosti (myška, lienky, motýliky, hríbik), ale aj rôzne „povolania“
(šašo, piráti, rockerka, kuchárka) – obrázok 1. K veselej nálade tohto
dňa prispel kúzelník Lankson s predstavením. Možno príde aj kúzelník, ktorý si vyslúžil veľký potlesk za neuveriteľné kúzla. Asi najzaujímavejšie čísla boli tie, keď vyčaroval hrdličku a malú opičku kosmana
(obrázok 2, 3). Počas vystúpenia kúzelníkovi pomáhali kúzelnícki asistenti spomedzi našich detí (obrázok 4, 5, 6). Po skončení predstave-

obrázok č. 1

nia sme sa dosýta vybláznili s balónmi a vyšantili na detskej diskotéke
(obrázok 7). A čo nás čaká ešte v najbližšej dobe? Vo februári to bude
ekovýchovný program Inštitútu aplikovanej ekológie Daphne nazvaný
Dávny svet ukrytý v kameňoch. Deti hravou formou nazrú do dávnej
minulosti, spoločne odhalia záhadu vzniku skamenelín. V hre na malých bádateľov budú hľadať skameneliny, ktoré si vymaľujú. V marci sa
deti z 2. triedy zúčastnia preventívneho programu Policajného zboru
SR Póla radí deťom na tému šikana a závislosť, predškoláci navštívia
žiakov 1. triedy, divadlo Dúha nám všetkým v kultúrnom dome zahrá
predstavenie Domček, ktorý kašľal a budeme obdivovať obratnosť a
šikovnosť šermiarov a navštívime obecnú knižnicu.
Mgr. Gabriela Veselková,
zástupkyňa pre MŠ

obrázok č. 2

obrázok č. 4

obrázok č. 3
obrázok č. 5

obrázok č. 6

obrázok č. 7
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TJ SLOVAN VIŠTUK - VOĽBY
Dňa 8.1.2016 sa uskutočnila výročná schôdza TJ SLOVAN
VIŠTUK. Na tejto schôdzi prebehli voľby výboru, predsedu klubu
a jeho zástupcov na volebné obdobie 2016 – 2020.
Do volebnej komisie boli zvolení Štefan Mizera ml. a Juraj Podolský.
Z celkového počtu 27 členov, ktorí mali oprávnenie voliť a byť volení sa zúčastnilo volieb 16 členov. V prvej časti volieb sa volil 11 členný
výbor, ktorý následne zvolil predsedu klubu, zástupcu predsedu klubu
a hospodára klubu.
Do výboru klubu na ďalšie volebné obdobie boli zvolení:
Oravec Róbert, Kročka Peter, Jurčovič Dušan, Podolský Peter, Podolský Juraj, Mizera Štefan ml., Kirinovič Marián, Pitek Ľuboš, Fabiánek
Miloš, Štellár Peter, Tichý Štefan.
Nasledovne novozvolený výbor zvolil za predsedu klubu Oravca Ró-

berta (počet hlasov 7), zástupcu predsedu klubu Kročku Petra (počet
hlasov 5), hospodára klubu Jurčoviča Dušana (počet hlasov 4).
Starším členom výboru, ktorí neboli zvolení na ďalšie volebné
obdobie, ďakujeme za odvedenú prácu a novému výboru želáme veľa
dobrých nápadov a pracovných úspechov.
Členom nášho klubu sa môže stať ktokoľvek, kto má záujem pracovať
v štruktúrach klubu a zaplatí 5 euro členské na kalendárny rok.

S pozdravom predseda klubu
TJ SLOVAN VIŠTUK,
Oravec Róbert

Nádej vištuckého futbalu
Ako redakcia obecných novín, ktorá chce svojim čitateľom vo vyrovnanom pomere sprostredkovať všetko dôležité, čo sa v našej obci deje,
boli sme si vedomí skutočnosti, že nám obsahovo v novinách pokrivkáva téma vištuckého športu. Koniec koncov, na túto skutočnosť nám
reagovali aj niektorí občania. Preto sme sa rozhodli osloviť mladého trénera vištuckých prípravkárov, Štefana Mizeru, aby nám povedal niečo
o nádejných futbalistoch, ktorým sa spolu s Jurajom Podolským venuje.
V prípade ďalšieho záujmu sa môžete o úspechoch i nezdaroch našich
malých futbalistov priebežne dočítať v skupine TJ Slovan Vištuk – prípravka na sociálnej sieti Facebook.
Približne pred 2 rokmi sme sa s prezidentom TJ Slovan Vištuk,
Róbertom Oravcom, rozprávali o založení prípravky. Pustili sme sa do
hľadania chlapcov, začali pomaly trénovať a učiť ich niečo nové. Chalani sa medzi sebou dobre poznali zo školy či z vonku, volali na tréningy
stále svojich kamarátov a nás na ihrisku pomaly, ale isto pribúdalo. Pol
roka sme nehrali žiadnu oficiálnu ligu, tak sme sa chalanom snažili vybavovať prípravné zápasy a nakoniec sa nám podarilo ich prihlásiť do
Trnavskej ,,neoficiálnej ligy“, kde chalani hrávali zápasy a zdokonaľovali sa v každom jednom tréningu a zápase. Minulý rok sme chlapcov
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prihlásili do ligy (okr. Pezinok) a bolo to už o inom. Stretávali sme sa
s mužstvami, ktoré boli pokope 2 – 5 rokov a bolo to na prvý pohľad
vidieť. V tabuľke sme skončili tretí od konca, ale chalani urobili výrazný posun vpred. Tento rok mám v mužstve 17 chlapcov a 1 dievča. Tak
som poprosil Juraja Podolského, aby mi s trénovaním pomohol. Juraj
dlho nepremýšľal a samozrejme, že mi pomohol a stal sa tak asistentom. Liga sa nám rozrástla a je tam 14 mužstiev. Máme za sebou polovicu sezóny a po 13 zápasoch máme bilanciu 7 víťazstiev a 6 prehier.
V tabuľke sme na výbornom 8. mieste, ale na 5. miesto strácame
iba 3 body. V tejto sezóne sme veľmi prekvapení, ako sa chalani veľmi
zlepšili, a je radosť sa na to pozerať. Sezóna nám pokračuje v zimnej
halovej lige, ktorá sa hrá v Šenkviciach. Prvý jarný majstrovský zápas odohrá prípravka v nedeľu 3. 4. 2016 o 10.00 hod. na domácom
ihrisku proti FK Karpaty Limbach. Týmto by som sa chcel poďakovať
vedeniu TJ Slovan Vištuk za odvedenú prácu, rodičom a samozrejme,
všetkým našim malým nádejám za vynikajúcu prácu. Športu zdar.
Štefan Mizera

Veci vištucké

Referendum o Motocrosse
Ako na tretej strane informovali poslanci Obecného zastupiteľstva, okrem parlamentných volieb nás 5. marca čaká vo Vištuku aj referendum
týkajúce sa prevádzky motokrosu na Polanke. V snahe podať Vám informácie nestranne a objektívne zverejňujeme nižšie články z oboch „táborov“, v
ktorých nám ich autori prinášajú rôzne pohľady na referendovú otázku. Nech už sa budete rozhodovať akokoľvek, využite možnosť vyjadriť svoj názor
a príďte zahlasovať tak vo voľbách, ako aj v miestnom referende.

EGOIZMUS verzus SÚCIT
Dňa 5. 3. 2016 sa bude v našej obci konať referendum ohľadne toho,
či má zostať motocrossová dráha na Polanke. ÁNO alebo NIE! Mnohí
z vás si možno pri čítaní týchto riadkov povedia: ,,Ná, šak či je alebo
neny, mne je to jedno.“
Áno, mnohým z vás je to možno naozaj jedno, a to preto, lebo nie
ste priamo zasiahnutí ohlušujúcim revom motoriek, ktoré dva dni
v týždni, aj v sobotu, 4 hodiny trýznia sluch, nervy a duše spoluobčanov. Niektoré z vašich domovov sú od stredu obce vzdialené natoľko,
že rev motoriek k nim nedolieha. Avšak sú tu domy a záhrady, ktoré
buď priamo susedia s motodráhou, alebo sú neďaleko od nej. A tu to
už prestáva byť s ,,kostolným poriadkom“. PREČO? PRETO, lebo byť
nútený počúvať burácanie motorov je naozaj trýznením dospelých, no
predovšetkým nevinných detí!

Som rád, že bývam v tejto obci, pretože je to obec katolícka − kresťanská, a ja sám i s rodinou sme kresťania.
A tak mi teraz prichádza na um opýtať sa: Nie je povinnosťou kresťana pomáhať tým, ktorí to potrebujú? Tým, ktorí nie vlastnou vinou
musia znášať tyraniu v podobe strašného hluku.
Myslím si, že áno, bolo by treba pomôcť! A ako? Jednoducho tak,
že budem hlasovať NIE! NIE motocross na POLANKE! Prevádzkovať
motocross v strede obce, je niečo podobné, ako postaviť sanatórium
pri letisku!
Som si istý, že pri dobrej vôli sa dá nájsť iná lokalita, taká, kde by
aj pretekári jazdili s dobrým pocitom, že nikomu neubližujú. EGOIZMUS alebo SÚCIT?! Čo zvíťazí vo Vištuku???
Marian MOZOLA

BUDÚCNOSŤ MOTOCROSSU VO VIŠTUKU
V obci Vištuk sa dňa 5. marca 2016 uskutoční miestne referendum,
v ktorom majú občania obce možnosť vyjadriť svoj názor na prevádzkovanie motokrosovej dráhy v obci na pozemku v lokalite Polanka. Za
týmto účelom sa občianske združenie Motocross-club Vištuk rozhodlo
využiť túto možnosť a pripomenúť krátkym obzretím sa do minulosti
obyvateľom obce Vištuk a širokej verejnosti najmä dlhoročnú tradíciu
tohto športu v obci a jej pozitívny vplyv na rozvoj obce.
Motoristický šport má v obci Vištuk historické korene. Starší obyvatelia obce si isto spomínajú na činnosť automotoklubu v obci, ktorý
tu fungoval od roku 1961, a organizovaných motokrosových pretekoch,
ktoré sa tešili dlhé roky pozitívnym ohlasom. Činnosť automotoklubu
preslávila obec nie len v širšom okolí, ale po celej republike, keď sa na
motokrosové preteky schádzali ľudia z rôznych končín Slovenska. Obec
Vištuk v tomto období dostala svoju šancu zviditeľniť sa, čo prispelo
nie len k zvýšeniu úrovne možnosti kultúrneho vyžitia jej občanov, ale
i k spoločenskému a ekonomickému rozvoju obce.
Občianske združenie Motocross-club Vištuk združuje nadšencov
tohto športu, ktorí sa rozhodli v tradícii pokračovať, nakoľko v dnešnej
dobe a s ohľadom na rozvojové tendencie okolitých obcí je zjavné, že
vinárska tradícia v obci nebude postačujúca na to, čo možno nazvať
„ťažným koňom“. Členovia sú oddaní motokrosu nielen fyzickou prácou, finančnými dotáciami z vlastného rozpočtu, ale najmä srdcom. Sú
presvedčení, že v započatej tradícii je potrebné pokračovať, a to nie zo
sebeckých dôvodov, ako by mohlo byť prezentované, ale najmä s ohľadom na ich záujem o kultúrne vyžitie občanov obce, rozvoj turizmu
a s tým spojené zviditeľnenie sa obce v regióne, ale i na celoslovenskej
a medzinárodnej úrovni, rozvoj služieb v obci a zveľaďovanie život-

ného prostredia. Veď to bolo práve občianske združenie Motocrossclub Vištuk, ktoré na vlastné náklady a mnohokrát i vlastnými silami
upravilo motokrosovú trať na Polánke tak, aby bola vyhovujúca nielen
štandardom v oblasti tohto športu, ale najmä životnému prostrediu
(výsadba stromov, oplotenie areálu, 1500 m závlahového systému...).
Touto svojou činnosťou občianske združenie v značnej miere dlhodobo prispievalo k rozvoju obce, pričom vlastným pričinením a svojimi
vlastnými prostriedkami, a nie v zanedbateľnej miere, zhodnotilo majetok obce. A v tomto má občianske združenie v záujme i pokračovať,
to všetko bez toho, aby si robilo akýkoľvek nárok na prípadné benefity
zo strany obce, výlučne pre svoje nadšenie a vyššie načrtnuté ciele spojené s hlbokým vzťahom k organizovaniu športových podujatí v oblasti
motokrosu, ktorými chce zvýšiť renomé obce.
Obec Vištuk otázku využitia pozemkov na Polánke, na ktorých
bola vybudovaná svojho času motokrosová trať, vyhodnotila ako vec
osobitného verejného záujmu. Ide o lokalitu bývalej skládky odpadu,
ktorej územie sa nedá využiť na výstavbu alebo na poľnohospodársku
výrobu. To nič ale nemení na skutočnosti, že aj toto územie je nutné
pravidelne udržiavať a upravovať, čo bolo komunikované pri schvaľovaní nových zmien a doplnkov územného plánu obce.
Či už územie Polanka, Občianske združenie Motocross-club Vištuk má v záujme naďalej aktívne pôsobiť v oblasti rozvoja obce prostredníctvom organizovania motokrosových pretekov, ktoré sú určené
nielen pre potešenie jeho členov a pretekárov, ale i obyvateľov a širokú
verejnosť. Otázkou ale zostáva, či obyvatelia obce dajú občianskemu
združeniu príležitosť aktívne budovať budúcnosť tohto športu v obci.
Snáď základným pilierom by malo byť pripomenutie si vynaloženého úsilia, vôle bojovať o záujem kompetentných a odhodlanie nevzdať
sa napriek prekážkam. Rovnako dôležitým je potom zamyslenie sa nad
príležitosťou zaktivizovať záujem mladších generácií o voľnočasové aktivity spojené s pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu, pri športe, a to či už pasívne ako divák, alebo aktívne na motokrosovej, príp.
cyklotriálovej alebo bikrosovej dráhe, ktoré by bolo v prípade záujmu
možné rovnako vybudovať a sprevádzkovať.
Sme presvedčení, že sa nájde dostatok tých, ktorí veria v budúcnosť
motokrosového športu vo Vištuku, pretože „Budúcnosť patrí tým, ktorí
veria v krásu svojich snov“ a snom občianskeho združenia Motocross
-club Vištuk je zachovanie tradície motokrosu vo Vištuku.
Motocross-club Vištuk
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FAŠIANGY, turíce, veĽkÁ Noc príde...
zvyky a obyČaje vo viŠtuku
Dátum Veľkej
noci sa riadi jarnou
rovno dennosťou,
nemá pevne stanovený dátum, preto
hovoríme o pohyblivom sviatku. Nedeľa
po prvom splne mesiaca, ktorá nasleduje po prvom jarnom
dni, je nedeľa Veľkonočná.
Fašiangy sa ľudovo nazýva obdobie medzi Novým rokom a Popolcovou stredou /niekedy nazývanou aj škaredá streda/. Popolcovou stredou /40 dní pred Veľkonočnou nedeľou/ sa fašiangové obdobie končí
a nastáva obdobie pôstu.
Fašiangové obdobie máva rôzne dlhú dobu. Hovorí sa o „krátkom
fašiangu“, kedy sa vraj povydávali len „pekné dzífky“, ale keď bol „fašang dlhý“ povydávali sa aj tie, čo veľa krásy nepobrali. Fašiangy boli
obdobím svadieb, tanečných zábav, ale aj čas na zabíjačky a „drápanie“
peria, čas na susedské a rodinné návštevy. Fašiangové tanečné zábavy
sa začínali už popoludní po litániách. Okolo piatej hodiny sa tanečníci
rozpŕchli, aby opatrili a podojili statok, prípadne aby sa preobliekli do
„podlejších“ šiat. Keď doma porobili, čo bolo treba, vrátili sa na zábavu
a pri cigánskej muzike tancovali až do rána.
Typické jedlá pre toto obdobie boli šišky, fánky, a preto, že
to bolo obdobie zabíjačiek, bolo aj mäso a zabíjačkové špeciality.
Majstrov – mäsiarov v tom období bolo v dedine veľmi málo, práce
okolo zabíjačiek si domáci ľudia robili obyčajne sami, prípadne si zavolali na pomoc najbližšiu rodinu. Zo zabitej ošípanej sa snažili zužitkovať všetko, čo sa len dalo.
Fašiangové obdobie sa končilo tromi dňami tanečnej zábavy /nedeľa, pondelok, utorok/. V utorok trvala zábava iba do polnoci. Potom
,,sa pochovala basa“ a začalo sa 40-dňové obdobie pôstu. Mäso sa cez
pôst varilo iba v nedeľu. Cez týždeň sa väčšinou varili múčne jedlá /
lokše, osúchy, dolky, kotúče, slíže, šmikance, buchty/, piekli sa zemiaky
s kyslou kapustou, varila sa fazuľová alebo zemiaková polievka, slepý
paprikáš a omáčky. Typickým pôstnym jedlom bol „kalkýš“ a „stracené /slepé/ kura“. V niektorých domoch sa vo veľkom hrnci uvarili
sušené slivy, „ščípky“ zo sušených jabĺk a planých hrušiek. Toto jedlo
nahrádzalo dnešné kompóty.
Počas dňa sa vykonávali domáce práce, na ktoré cez rok nebol čas:
vyberali sa orechy, preberala sa fazuľa, ženy vyšívali – „švingľovali“ si
zástere, „barchanice“ /spodná časť ženského oblečenia/, muži opravovali postroje, drevené hrable, vidly, z agátového dreva robili „šteky“ /
kolíky do vinohradov/, pilovali a rúbali drevo. Neskoro poobede a večer sa „drápalo“ perie. „Driapať“ chodili členovia rodiny, susedia, známi, kamarátky. Niekedy sa za túto prácu platilo /za jeden večer 30 halierov, neskoršie 50 halierov/. Výplata bola až po skončení „driapačiek“.
Častejšie sa však tieto práce chodili „odrábať“. Na „poslinek“ ponúkala
gazdiná jabĺčka, „ščípky“, alebo tekvicové jadierka. Keď bolo všetko
perie „odrápané“ urobili domáci „oldomáš“. Obyčajne to boli pagáče
alebo „caletka“, prípadne nejaký koláč, vínový čaj alebo čaj s rumom.
Neoddeliteľnou súčasťou driapania peria bolo rozprávanie hrôzostrašných príbehov o bosorkách, kostlivcoch, vodníkoch, strašidlách,
ktoré najmä deti počúvali s otvorenými ústami. Pre ilustráciu vám jeden taký príbeh prerozprávam a rovno v našom rodnom nárečí:
Vracal sa forman z mlýna domo. Bolo to už ge koncu jaseny ket sa
už venku skoro stmíva. Jak došól ge krížu na pudmerickej ceste, naráz
mu z húščov skočila na vóz velká čérna kočka. Kone začali fŕkat a plašit
sa jako keby cícili volačo nečisté. Ket ich forman trocha uspokojil pokračovali v ceste. Čérna kočka sedzela na voze any sa nehla, len očiská
jej svícili jak dva lampáše. Jak sa z vozom priblížili k prvým domom
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v dzedzine, prehovorila kočka luckým hlasom: „Povecte vašej Mačice,
že umrel starý Mangalica“, zeskočila z voza a zmizla ve tme.
Forman došól domo a krevi by sa mu neból dorezal. Po dlhej chvíle
ket sa trochu pozbíral, začál šecko vyprávat svojej žene. Dostál sa ve
svojém vyprávaný až po tál, že „povecte vašej Mačice..“ ket f tém jejích
kočka čo sedzela lavice pri peci skočila z lavice jak keby do néj strelíl,
vylecela z kuchyne a nikedy vác ju doma nevidzeli...
Výbava nevesty obsahovala okrem iného „jednu perinu a dva podhlavky“. Do periny sa dávalo 5 kg peria a do vankúšov po 2 kg peria.
Nemusím vám hovoriť, že takáto perina bola veľmi ťažká, ale v tom
čase, keď sa v zime kúrilo len v jednej miestnosti, plnila svoj účel.
Okrem toho bola perina dôležitá súčasť každého manželstva, pretože pod ňou sa vyriešili všetky rodinné nezhody, hnevy, sváry a spory
a každý kto to skúsil mi dá za pravdu, že sa pod ňou krásne „udobrovalo“. Nenadarmo hovorili naše staré matere, že „husé péri, šecko zmerí“.
Blížiace sa veľkonočné obdobie ohlasovala nedeľa pred Veľkou
nocou, ktorá sa nazýva Kvetná nedeľa. Na Kvetnú nedeľu popoludní
chodili po dedine cigánky s „morenicou“ /bol to veľký vŕbový konár
ozdobený vyfúknutými vajíčkami – výduškami a povystrihovanými
farebnými papierikmi – létečkami/ a spievali, za čo boli odmenené koláčom a muži vínom.
Vo Veľkom týždni sa vôbec nejedlo mäso. Tento pôstny týždeň sa
končil svätým trojdním: Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota.
Pred Veľkou nocou každá dobrá gazdiná upratala celý dom a napiekla chlieb. Spolu s chlebom sa piekli koláče makové, orechové
a tvarohové v tvare podkovy. Do zadnej časti vykúrenej pece posádzali
chlieb a dopredu plechy s koláčmi. Popri tom upiekli z „fajnovšieho
cesta“ /s pridaním masla a vajec/ „caltu“ /niečo ako dnešná vianočka/.
Od Zeleného štvrtka až do Vzkriesenia boli „zaviazané zvony“.
Miesto zvonov sa používali rapkáče.
Na Veľký piatok nad ránom /o tretej hodine/ sa zhromaždili ľudia pri Božej muke /dnes vo dvore u p. Sukupa/ a modliac sa ruženec
a krížovú cestu v procesii pokračovali až ku kaplnke sv. Anny. V potoku
pod kaplnkou sa potom poumývali. Tejto vode sa prisudzovala čarovná moc, vraj po potoku tečie krv Krista Pána. Ľudia sa potom spoločne
vrátili ku kostolu a asi o piatej hodine sa rozišli do svojich domov. Ráno
o deviatej hodine začali v kostole a po nich sa potom počas celého dňa
chodilo do kostola na poklonu – „boškávat“. V ten deň sa nesmelo robiť
so zemou, zem sa nesmela hýbať.
Na Bielu sobotu až do Vzkriesenia pokračovali ľudia v poklone.
Po „skríšený“ sa konala procesia ku krížu /dnes k domu p. Vavrinčíka/.
Na Veľkonočnú nedeľu sa svätili potraviny. V košíku sa do kostola
nosilo „stracené kura“, caletka, údené mäso, prípadne kúsok kozľacieho
alebo teľacieho mäsa, vajíčka a v papieriku trochu soli. Ľudia stáli s košíkmi po celom strede kostola, kňaz išiel medzi nimi a svätil potraviny.
Raňajkovalo sa až po príchode z kostola. Na stôl sa prestrel biely papierový obrúsok, aby ani omrvinka z posväteného jedla nepadla na zem.
Po dojedení sa všetky zvyšky jedla hodili do ohňa.
Veľkonočný pondelok bol sviatkom chlapcov a mužov, ktorí si už
predtým uplietli korbáče /kocare/ z vŕbových prútov a nimi chodili šibať dievčence a ženy. Menší chlapci pri tom hovorili veršík, za ktorý
potom dostali maľované vajíčko:
Šiby, ryby, masné ryby,
dávaj vajcá od korbáča,
naposledy groš,
už je teho dost..
Magda Jurčovičová
Vďaka za spoluprácu a ochotu patrí: p. j, Marte Radakovičovej, Helene Matúškovej, Brigite Peškovej. Svojimi spomienkami prispeli aj pani
Mária Stojkovičová, Rozália Kulifajová, Jozefína Nápravníková st. a Jozefína Ritterová, ktoré, žiaľ, už nie sú medzi nami.

Veci vištucké

Kalendár podujatí vo Vištuku marec – máj 2016
Čo?
Parlamentné voľby
+ Referendum o motokrose
Majstrovstvá kraja v streľbe (mládež)

Kedy?

Kde?

Kto?

5.3.

kultúrny dom

SR + Obec Vištuk

5. - 6.3.

strelnica

Burza kníh

13.3.

terasa kultúrneho domu

Knihomoľ roka 2015

3.4.

terasa kultúrneho domu

Prvá strelecká liga (Historici)
Výmenná burza priesad kvetov

9. - 10.4.
9.4.

strelnica
terasa kultúrneho domu

Vinohradnícky jarmok

9.4.

pri kultúrnom dome

Divadlo Kasiopea z Budmeríc:

Športovo-strelecký klub
Obecná knižnica
+ Jednota dôchodcov
Obecná knižnica
+ Jednota dôchodcov
Športovo-strelecký klub
Jednota dôchodcov
Spolok vinohradníkov a
vinárov vo Vištuku

10.4.

kultúrny dom

Ženský zákon
Stavanie mája
Otvorenie hodov

30.4.
20.5.

Výstava fotografií „Vištuk dnes“
Hodová zábava
Výstava fotografií „Vištuk kedysi“

park pri kultúrnom dome
park pri kultúrnom dome
vstupný priestor
20.5. a 22.5.
kultúrneho domu
21.5.
kultúrny dom
22.5.
terasa kultúrneho domu

Obec Vištuk
Obec Vištuk
Obec Vištuk
Obec Vištuk
TJ Slovan Vištuk
Jednota dôchodcov

Rozpis zápasov TJ Slovan Vištuk
PRÍPRAVKA
3.4. Vištuk - Limbach
9.4.
Sl.Grob – Vištuk
17.4. Vištuk – Sv. Jur
24.4. Vištuk - Šenkvice
30.4. Báhoň - Vištuk
8.5.
Vištuk - Častá
14.5. Viničné -Vištuk
19.5. Vištuk – Budmerice
22.5. Vištuk - Jablonec
26.5. PŠC - Vištuk
29.5. Grinava – Vištuk
5.6.
Vištuk – Cajla
12.6. Modra – Vištuk

(sobota)
(sobota)
(sobota)
(štvrtok)
(hody)
(štvrtok)

SENIORI
20.3. Vištuk – Kostolište
		
27.3. Borinka – Vištuk
		
3.4. Vištuk – Pernek
		
9.4 . Pl.Štvrtok – Vištuk (SOB)
17.4. Vištuk – Budmerice
		
12.6. Jablonec – Vištuk
		
24.4. Cajla – Vištuk
		

10.00h
10.00h
10.00h
10.00h
10.00h
10.00h
11.00h
18.00h
10.00h
18.00h
14.30h
10.00h
10.00h

15.00h
16.00h
16.30h
16.30h
17.00h
17.00
17.00h

DORAST
20.3. Vištuk – Dubová
26.3. voľné kolo
3.4. Vištuk – Doľany
10.4. Ekonóm – Vištuk
17.4. Vištuk – Závod
24.4. Láb – Vištuk
1.5. Vištuk - Zohor
8.5. Vištuk – Bernolákovo
15.5. Stupava – Vištuk
22.5. Vištuk – Jakubov (hody)
29.5. Rovinka – Vištuk
5.6. voľné kolo
12.6. Sl.Grob - Vištuk

1.5.
8.5.
14.5.
22.5.
29.5.
5.6.

Vištuk – Modra
Zohor – Vištuk
Vištuk – Pl.Mikuláš
Vištuk – Gajary (hody)
Dubová – Vištuk
Vištuk – Sv.Jur

12.30h
14.00h
14.00h
14.30h
14.30h
14.30h
14.30h
14.30h
14.30h
9.30h
14.30h

17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
17.00h
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