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SPRÁVY Z RÉVY
NOVINY PRE SÚČASNÝCH AJ BUDÚCICH OBYVATEĽOV VIŠTUKA

Prieskum vo Vištuku:
Vištučania povedali na rovinu čo im chýba najviac a ako sa tu žije
Vážené Vištučanky, vážení Vištučania, na
prelome januára a februára sa v obci Vištuk
uskutočnil anonymný prieskum verejnej
mienky. Nezávislá agentúra Kantar, ktorá ho
realizovala, oslovila nadpolovičnú väčšinu
domácností a ich členov, a tým získala
reprezentatívnu vzorku obyvateľov z hľadiska
pohlavia, veku, vzdelania a bývania v obci.*

Prečo chceme vedieť ako sa vám tu žije?
Od začiatku sme sa o život obyvateľov v obci, kde by sme
chceli stavať, zaujímali. Ako bývate, čo vás tu trápi, kde by
sme vedeli pomôcť. S niektorými z vás sme sa stretli osobne,
niektorí to odmietli, čo rešpektujeme. Prejsť všetky domy nie
je v našich silách. Preto sme oslovili profesionálnu agentúru,
ktorá sa zaoberá zberom a vyhodnocovaním dát a tu sú
výsledky.

Kanalizácia, chodníky, robota v obci
Pri hľadaní konkrétnych možností ako pomôcť Vištuku, sme sa
nemýlili. Chodníky (68%), neexistujúca kanalizácia (66%) a
možnosť zamestnať sa v obci (63%) sú veci, ktoré ľudí trápia
najviac . Ku komfortu chýba aj občianska vybavenosť (43%).
Najväčšiu spokojnosť v obci vyvoláva pouličné osvetlenie
(60%).
Zaujímalo nás aj to, čo by vo Vištuku malo byť, aby sa tu
usadili mladé rodiny.
Výsledky sa dozviete na ďalšej strane. ->

Ilustračné foto, zdroj: Pexels

Prieskum

Povedali ste v prieskume:

„Viac chodníkov, kde sa
nebudem báť prejsť bez
toho, aby som spadla.“

„Nemáme obchody, pre
každú maličkosť musím ísť do
mesta do obchodu, keď treba
niečo. Tu ani chleba nemajú
koľkokrát.“

„Moc malá dedina na to,
aby sa tu niečo rozvíjalo.
Všetko je tu staré,
neudržiavané.“

„Kanalizácia hlavne,
zdraželi poplatky na
čistenie.“

„Bez auta sa nepohneme
nikam, lebo tu nič nie
je, chýba občianska
vybavenosť.“

*Nezávislá agentúra Kantar, člen ESOMAR, SAVA.
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Začnime robiť na budúcom rozvoji už teraz.
Čo potrebujú mladí Vištučania, aby neodišli?
Súhlasíme, že život v malej, tichej obci, ďaleko od
hlavných ťahov, v obklopení zelene, je hotový balzam po
celom dni, strávenom v tomto hlučnom uponáhľanom
svete! Ale len dovtedy, kým človek nezistí, že cestou z
Bratislavy zabudol kúpiť chlieb na večeru. Alebo má chuť
niekam vybehnúť, stretnúť známych a jediné otvorené
miesto je krčma.

Pokračovanie života v obci

Ilustračné foto, zdroj: Pexels

Prieskum

Predstavy o dobrom živote sa menia a aj „cezpoľní“, pracujúci v
meste, si zvyknú na výber obchodov, služieb, kaviarní, alebo miest,
kde sa dá najesť. Mladí ostávajú v mestách v podnájme a uvažujú,
ako sa tam usadiť natrvalo. Lenže obec bez mladej generácie stráca
pokračovateľov života. Aj preto sme sa v prieskume pozreli na to, čo
mladým ľuďom chýba. Čo môže byť pre mladé rodiny dôležité pre život
vo Vištuku?

Aktívny oddych v prírode sa spája s pohybom, napríklad výletom po cyklotrase,
grilovaním s priateľmi a deťmi v altánku pri jazere.

Žiť na dedine, ale aktívne
Chýbajúca kanalizácia a chodníky už vo výsledku
asi nikoho neprekvapia. Ďalšie odpovede, ktoré
vidíte aj v grafe, hovoria o tom, že ľudia chcú ísť
s dobou aj na vidieku. Zároveň si však dobre
uvedomujú výhody vidieka.
Vištuk je obklopený zeleňou – vinice, lužné lesíky,
záhrady. Ale čo v nich robiť okrem prechádzania
sa?
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„Spoločenský život iný
ako krčma.“
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Matky s deťmi na materskej sú všade vďačné za akékoľvek miesto, kde by na
chvíľu deti zabavili. Parčík v dedine, kam sa dá dostať bezpečne po chodníku, alebo
náučný chodník s atrakciami pre deti sa vo výsledkoch prieskumu objavili tiež.
Dostupné obchody a služby chýbajú viac než polovici opýtaných. Sadať do auta a
cestovať pár kilometrov do najbližšieho obchodu alebo lekárne je nielen stratou
vzácneho času, ale aj neekologické.
Nová výstavba na nových pozemkoch, ale aj hotové domy a byty vo Vištuku chce
dokopy 50 % ľudí.

„Zmrzlina, niečo také pre
deti, sadnúť si s malými
deťmi niekam.“

„Práca pre mladých,
všetci cestujú do BA.“

„Mohlo
voľnoč by tu byť v
hlavne asových akt iac
ivít
pre de
ti.“

„Oddychová zóna, na
miestach, ktoré nie sú
obhospodarované.“

Ako vie pomôcť Vištuku developer
S viacerými kľúčovými vecami, ktoré – ako vyplynulo z prieskumu – vo
Vištuku chýbajú, vieme pomôcť popri výstavbe Zlatej Révy.
Kanalizácia – výstavba kanalizácie je nevyhnutná, preto máme opodstatnený záujem
participovať na príprave potrebnej dokumentácie a zíkaní eurofondov.
Občianska vybavenosť – v Zlatej Réve počítame s obchodmi, kaviarňou, potravinami, lekárňou a
základnými službami, za ktorými teraz treba cestovať do mesta.
Pracovné miesta – pri výstavbe využívame v prvom rade lokálnych dodávateľov. Viaceré
pracovné príležitosti vzniknú už počas samotnej výstavby Zlatej Révy, v spojitosti s úpravou
terénu, stavbou príjazdovej cesty, neskôr na výstavbe (architekti, inžinieri, projektanti a pod).
Okrem toho vzniknú pracovné miesta v službách (napríklad kaderníctvo, masáže, oprava obuvi),
v gastronomických prevádzkach (čašník/-čka, prevádzkar/ka, kuchár/ka, someliér/ka, barista/
ka), v športovom areáli (správa areálu, fitness tréner/ka, požičovňa vodných bicyklov...), v škôlke,
alebo v predajniach.
Cyklochodníky, náučné chodníky, podpora lokálneho turizmu – tieto benefity výstavby
spomíname od začiatku. Vištuk má nádhernú prírodu, ktorú môže vďaka novým udržateľným
atrakciám sprístupniť nielen svojim obyvateľom, ale aj turistom v Malokarpatskom regióne.
Nová škôlka, škola – developer prisľúbil vybudovanie materskej školy pre 40-48 detí už v prvej
fáze budovania projektu. S priestorom pre výstavbu základnej školy počíta v pláne tiež.
Zachovanie zelene a nová výsadba – súčasná zeleň ostane zachovaná, lebo stavať sa začne až
za ňou. Zriadili sme Zelenú komisiu, ktorá bude dohliadať na šetrné zaobchádzanie so zeleňou
počas výstavby a dali sme verejný sľub, že vysadíme dvojnásobok stromov, ktoré sú evidované na
území plánovanej výstavby Zlatej Révy.

Ilustračné foto, zdroj: Pexels

Frekventovanejšia medzimestská hromadná doprava – posilnenie autobusovej dopravy súvisí s
počtom obyvateľov obce. Viac obyvateľov vyvolá potrebu posilniť spoje a pridať zastávky.

Benefity

Ako si vie obec pomôcť sama vďaka výstavbe
Z toho, že na území obce stavia developer, idú peniaze aj priamo obci. Okrem poplatkov za rozvoj do
obecného rozpočtu pribudnú peniaze aj z podielových daní za každého nového obyvateľa a taktiež
efektívna podpora pri získavaní eurofondov.
Pozrite si prehľadnú tabuľku financií a investícií, ktoré získa obec výstavbou. Tieto financie vie obec využiť
na to, čo najviac treba: dobudovať chodníky, opraviť cesty, zriadiť parčíky s detským ihriskom pre matky s
deťmi, vytvoriť nové športoviská pre deti a mládež a iné.

Jednorazové príjmy a investície
Zabezpečenie odkanalizovania súčasnej obce

6.000.000 EUR

Poplatok za rozvoj do obecnej kasy

1.289.750 EUR

Každoročné maximálne príjmy pre obec po naplnení kapacity
Zlatej Révy
Podielové dane za nových obyvateľov

425.000 EUR

Ilustračné foto, zdroj: Pexels

„Mizivá zeleň, malá
výsadba, desivo málo
stromov.“
„Rozvoj, rekonštrukcie,
aby to tu vyzeralo a bolo
modernejšie.“

„Slávnostná miestnosť
na svadby alebo iné
udalosti.“
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Aktuálne

Aktuálne: projekt Zlatá Réva je na pripomienkovaní
Zlatá Réva sa od svojej pôvodnej podoby
mení v procese hľadania najlepšej
možnej verzie. Investor zmenšil pôvodný
plán výstavby zo 70 hektárov na 40 ha.
Maximálnu výšku obytných domov zafixoval
na 3 nadzemné podlažia. V takto upravenej
podobe odišli Zmeny a doplnky č. 5/2020
v územnom pláne obce Vištuk na verejné
prerokovanie príslušným inštitúciám.
Dotknuté úrady projekt výstavby posúdia a v prípade
potreby dajú svoje pripomienky, alebo dokument schvália.
Keď developer zapracuje požadované zmeny a projekt
bude finálny, príde na rad rozhodnutie obce. Obecné
zastupiteľstvo má posledné slovo v tom, či výstavbu v
navrhovanej podobe hlasovaním schváli alebo nie.

Ilustračné foto, zdroj: Andrej Galica

Ako bude vyzerať rozvoj Vištuka so Zlatou Révou?
Postupný rozvoj

Udržateľný nárast obyvateľov

Zachovanie vidieckeho charakteru obce

Chceme stavať na území, ktoré je už teraz
určené na rozvoj. Výstavba Zlatej Révy bude
postupná, rozdelená na viac etáp. V prvej etape
bude dôraz na verejný priestor, ktorý reaguje na
potreby súčasných obyvateľov Vištuka.

Pri výstavbe na etapy bude prírastok obyvateľov
postupný a priamo úmerný k novovytváranej
infraštruktúre, službám a občianskej
vybavenosti. Za 1 rok pribudne približne 100
nových obyvateľov – to sú cca 3 obytné domy s
tromi nadzemnými podlažiami. Bez rozvoja bude
počet obyvateľov Vištuka stagnovať, v horšom
prípade ubúdať.

Nová výstavba v lokalite „Nad jazerom“ v
návrhu vychádza z charakteru obce, ktorému
prispôsobila regulovaný mix rodinných domov s
pozemkami rôznych veľkostí a nízkopodlažných
bytových domov. Vďaka ucelenému návrhu bude
mať táto výstavba jednotný ráz a nepovolí stavať
štýlom, ktorý by narúšal schválenú koncepciu.

Príroda robí z lokality
„Nad jazerom“ jedinečné
miesto, ktoré patrí všetkým
Vištučanom. Výstavba v lokalite
preto bude maximálne citlivá,
aby zeleň okolo rybníka, ktorá
poskytuje útočisko vtákom a
divej zveri, ostala zachovaná.
Nielen počas výstavby, ale aj po
nej a aby ešte viac slúžila ako
miesto pre oddych obyvateľom
Vištuka.
Zdroj: ATOPS Development Vištuk

Výstavba Zlatej Révy nebude
zaťažovať nákladnou dopravou
príjazdové cesty do Vištuka,
využívané obyvateľmi obce.
Pre nákladné vozidlá stavby
vytvoríme samostatnú obslužnú
cestu od Modry. Neskôr ju budú
môcť využívať noví aj pôvodní
obyvatelia Vištuka a tým
odľahčia premávku v terajšej
obci.

Zdroj: ATOPS Development Vištuk

Priala by som si dobré susedské vzťahy. Obci kanalizáciu a
škole telocvičňu, hovorí riaditeľka vištuckej základnej školy
Žiaci ZŠ s MŠ vo Vištuku úspešne reprezentujú svoju školu aj obec na súťažiach, aj napriek mnohokrát ťažším podmienkam na
plnohodnotné vyučovanie. Ak treba, strelnica pre deti v krúžku sa dá spraviť aj v suteréne budovy a cvičiť sa môže aj na čerstvom
vzduchu, no výuka musí kráčať s dobou a k tej nesmú chýbať interaktívne tabule. S takýmto pozitívnym nastavením vytvára
riaditeľka školy Mgr. VIERA MLADENOVÁ celkovú klímu v škole, aby žiaci aj učitelia chodili do školy s radosťou. Keďže škole sme
nedávno venovali interaktívnu dotykovú tabuľu, popýtali sme sa pani riaditeľky, ako to za bránami školy funguje.

Naša škola má veľmi dobré technické vybavenie
na vyučovanie aj v porovnaní s väčšími
školami. Máme interaktívne tabule v každej
triede a jednu navyše v chemickej učebni. Toto
vybavenie nám pomohla získať najmä Rada
rodičov pri ZŠ s MŠ vo Vištuku prostredníctvom
finančných ziskov zo školských Valentínskych
plesov, ktoré sme každoročne (pred covidovým
obdobím) organizovali. Než sme docielili
to, aby mali všetci žiaci rovnaké možnosti a
podmienky vyučovania, trvalo to niekoľko rokov.
Žiaci aj učitelia využívajú interaktívne tabule
takmer na každej hodine, sú veľkým prínosom
vo vyučovaní. Všetky tabule sú pripojené na
internet, vieme teda vyhľadávať informácie,
máme rôzne interaktívne programy, ktoré žiaci
využívajú a prostredníctvom tabúľ môžu aj
prezentovať svoje projekty. Pre mladších žiakov
sú interaktívne úlohy riešené na tabuliach
ako zábava a pri tom si ani neuvedomujú, že
sa vlastne učia. Prvú takúto tabuľu získala
naša škola takmer pred 20 rokmi cez projekt
vzdelávania učiteľov. Ako však doba, a najmä
tá technická, napreduje, tak aj naša technika
je časom zastaralá a neopraviteľná. Tak sa
aj stalo, že prvú tabuľu zo 4. ročníka sme
museli „vyprevadiť do vyslúžilého dôchodku“ a
našim žiakom veľmi chýbala. Keďže je dnešná
doba veľmi finančne náročná, a nie len v
našej škole, veľmi sme sa potešili - hlavne
žiaci, že sme mohli získať tabuľu darom. Nie
je to už taká „obyčajná“ interaktívna tabuľa
s dataprojektorom. Tieto tabule začínajú z
trhu vytláčať veľkoplošné dotykové displeje,
ktoré fungujú ako obrovské dotykové tablety a
ponúkajú veľké množstvo možností. Ďakujeme
pánovi Ledeckému a jeho firme, že sme mohli
vďaka tejto tabuli opäť zmodernizovať našu
školu a ponúkať našim žiakom ďalšie možnosti
vzdelávania sa.
Vaša škola zbiera úspechy na krajských
olympiádach v biológii či chémii a asi aj
úspechy v iných oblastiach - prezraďte. Čomu
to pripisujete - učenia chtivým žiakom alebo
motivujúcim aktívnym učiteľom?
Covidové obdobie nám nedovoľovalo prezenčne
organizovať a zúčastňovať sa rôznych súťaží,
ani organizovať rôzne akcie, na ktoré sme boli
zvyknutí my učitelia, aj naši žiaci či rodičia.
Avšak aj pri tom malom množstve možností
sa nám podarilo v tomto školskom roku získať
naposledy v okresnom kole Hviezdoslavovho
Kubína 2. miesto v prednese prózy, vďaka
žiačke 8. ročníka. Žiaci sa zúčastnili aj online
okresného kola geografickej olympiády, kde boli
všetci úspešnými riešiteľmi. Na olympiáde z
anglického jazyka sa v okresnom kole náš žiak

Ako vidíte rozvoj školy do budúcna, čo sa
týka priestorov, kapacity alebo zamerania
vyučovania?
V súčasnosti máme využité všetky priestory
v škole. Tým, že máme v škole pod jednou
strechou materskú školu aj obecný úrad,
nemáme priestorové možnosti na vybudovanie
odborných učební alebo kabinetov pre
inkluzívny tím, ani zväčšenie školského klubu
detí, či rozšírenia priestorov materskej školy.
Momentálne pracujeme na tom, aby sme
cez letné prázdniny zväčšili zborovňu o jednu
miestnosť, ktorú aktuálne využíva obecný
úrad. Učitelia sa tlačia v jednej miestnosti,
kde nemajú ideálne podmienky na prípravu
na vyučovanie. Keďže sa nám veľmi v tomto
roku zvýšili platby za energie, musíme hľadať
finančné zabezpečenie tejto prerábky, či už
stavebnej časti alebo celkového vybavenia,
ktoré je už zastaralé a pochádza z obdobia,
kedy sa škola otvárala – v roku 1959. Keď som
v roku 2015 nastupovala do funkcie riaditeľky,
bolo mojou víziou v prvom rade zmodernizovať
triedy pre žiakov, učebňu chémie a počítačovú
miestnosť, zabezpečiť všetkým žiakom rovnaké
podmienky čo sa týka napríklad interaktívnych
tabúľ, čo sa mi aj podarilo. Teraz prišli na rad
učitelia, ktorí si tiež zaslúžia príjemné prostredie
na oddych počas prestávok alebo na prípravu
na vyučovanie. Kapacita tried pre žiakov školy je
zatiaľ postačujúca, no kapacita škôlky je každý
rok naplnená do posledného miesta. Počty v
triedach sú obmedzené zákonom, a preto je
zbytočné tvrdiť, že v minulosti bolo v triedach
školy aj 35 žiakov a dnes máme maximálne 19.
Počty žiakov v triedach sú dnes určené zákonom
od 22 do 28 žiakov. Takže do školských tried
sa nám ešte zopár žiakov zmestí, ale so škôlkou
sa pasujeme na hrane. A v dnešnej dobe, keď
sa zvýšia žiadosti o prijatie do MŠ aj o deti
cudzincov, to bude ešte „zaujímavejšie“. Čo sa
týka vybavenia, v suteréne školy máme zriadenú
dielňu na techniku a aj cvičnú kuchynku. V
suteréne sme vybudovali aj strelnicu pre potreby
krúžku. V priestoroch šatní stojí aj žiacka
školská knižnica. Čo nám veľmi chýba, a nie iba
škole, ale obci vo všeobecnosti, je telocvičňa.
Máme zriadenú malú telocvičňu v suteréne v
priestoroch bývalých šatní, ktorá je veľmi nízka,
a preto môže byť využívaná iba na gymnastiku.

Zdroj: archív ZŠ

Pokiaľ to počasie dovoľuje, využívame na
telesnú výchovu multifunkčné ihrisko za školou,
no v zimnom a daždivom období sa musíme
uskromniť s priestormi, ktoré máme. Z tohto
dôvodu je veľmi ťažké plnohodnotne rozvíjať u
žiakov pohybové zručnosti a viesť ich k rôznym
druhom športu, čo je v dnešnej dobe, plnej
počítačových hier, asi to najdôležitejšie, aby sa
hýbali aspoň v škole.
Ohľadom zamerania vyučovania sme
momentálne nastavení hlavne na schopnosť
prepájania poznatkov medzi predmetmi, celkovú
klímu v škole, aby žiaci aj učitelia chodili do
školy s radosťou a taktiež kladieme veľký
dôraz na environmentálnu výchovu – triedenie
odpadu, recykláciu a teda celkovo ochranu
prírody. Uvidíme čo nám prinesie pripravovaná
nová reforma školstva, kde sa pripravujú cykly
vyučovania a s tým spojené blokové vyučovanie,
ktoré sa mne osobne ako prvostupniarke
veľmi pozdáva. Viem si to predstaviť v rámci
1. stupňa určite, uvažovala som o takom
vyučovaní už skôr. Na druhom stupni to bude,
myslím, komplikovanejšie, pretože učitelia majú
prevažne aprobáciu z dvoch predmetov. Tam by
mala začať zmena v prvom rade v študijných
odboroch na vysokých školách.
Ak by ste mohli zmeniť, zlepšiť jednu vec vo
Vištuku, čo by to bolo?
Ja som rodená Vištučanka a preto ma trápi,
keď vidím, ako ľudia medzi sebou fungujú
napríklad v rámci susedských vzťahov, čo kedysi
nebolo. Ak by som mohla niečo zmeniť, tak by
som chcela zlepšiť medziľudské vzťahy v obci
a vzájomnú komunikáciu medzi ľuďmi, akúsi
spolupatričnosť. Vidíme to aj u nás v škole, kedy
sa veľa krát rôzne „žabomyšie vojny“ medzi
rodičmi prenášajú do kolektívnych vzťahov v
triede medzi deťmi. Veľmi by som si želala, aby
ľudia z obce začali spolu fungovať ako jeden
kolektív, tak, ako k tomu vedieme našich žiakov.
Vždy sa hovorilo, že v jednote je sila a myslím,
že to platí vždy a všade. A čo sa týka nejakej
hmotnej veci tak určite je pre obec potrebná
v prvom rade kanalizácia a potom telocvičňa,
chodníky, náučný chodník okolo rybníka,
cyklistické chodníky... viem, chceli ste počuť iba
jednu vec. :)

Rozhovor

Predstavuje interaktívna tabuľa pre vašu
školu pomoc? Ako vie skvalitniť vyučovanie?

7. ročníka umiestnil na 3. mieste. Naša škola
je víťazom okresného kola jazykového Woca
Bee šampionátu – anglický jazyk, kde súťažili
žiaci 2., 3. a 4. ročníka. V športových súťažiach
sme boli (pred covidom) veľmi úspešní v
športovej streľbe, kde naši žiaci dosahovali na
krajské kolá, dokonca sme sa prebojovali aj na
Majstrovstvá Slovenska. Veríme, že naše krúžky
budú môcť v budúcom školskom roku už bežne
fungovať. Dostávame od našich absolventov
spätnú väzbu a poďakovanie, že sme im v škole
dali kvalitné základy na stredné školy a úspešní
sú aj v ďalšom štúdiu na stredných a vysokých
školách. Toto všetko je naozaj iba vďaka učenia
chtivým žiakom a ich motivujúcim aktívnym
učiteľom, ktorí sa snažia z našich žiakov
vydolovať maximum.

Zažite víkend vo Vištuku budúcnosti
Vždy je pekné niekam cez víkend vycestovať, no občas na to nemáme čas alebo sa nám jednoducho nikam nechce. Radšej by sme
si radi vychutnali možnosti, ktoré nám ponúka náš domov a blízke okolie.
Projekt Zlatá Réva má v pláne do Vištuka priniesť okrem iného aj viacero možností, ako stráviť príjemný víkend bez toho, aby ste
si museli sadnúť do auta. Nechajte sa uniesť závanom budúcnosti, ktorý pre všetkých - terajších aj nových obyvateľov Vištuka
otvorí nové alternatívy, ako využiť krásne prostredie svojho domova.

Ako by o niekoľko rokov mohol vyzerať jeden víkendový deň v obci?
8:00 – Slnko láka človeka von už od skorého
rána, nakoniec vytiahne z domu aj mňa.
Začať treba svižne, a preto novou
cestičkou popri jazere zamierim do
parku na street workout. Endorfíny
správne rozbehnú celý víkend!
Cestou späť sa zastavím na
trhu pre domáce vajíčka. Naša
milá suseda z ulice tam teraz
predáva, tak sa aspoň dozviem
čerstvé novinky od nás, aj z tejto
novej časti.

12:00 – Terezka nás celú cestu skúša, či
poznáme históriu Vištuka (vysvetlite
dieťaťu, že tu s maminou žijeme odmala)
a spamäti sype názvy vtáčikov na
náučnej tabuli. Sme tak hladní,
že ísť domov variť nemá zmysel
a tak zastavíme na námestí. V
novootvorenej pizzerii robia super
pizzu! Okrem dobrého jedla si
vždy radi vychutnáme aj výhľad na
rybník priamo od stola.

10:00 – Deti sa pýtajú, kam
pôjdeme dnes. Doobeda sa
vyberieme na prechádzku
okolo rybníka. Ešte sme
neprešli všetky zákutia
náučných chodníkov, ktoré
tu v okolí v poslednej dobe
stihli vyrásť.

14:00 – Po dobrom obede
nasleduje povinná zastávka na
detskom ihrisku. Decká sú ešte
na basketbal malé, zatiaľ
sa do sýtosti vyšantia aj vo
svojom preliezkovom svete
s kamarátmi zo škôlky. Aha,
sú tu aj susedove decká,
rodičia ich sem púšťajú
vyskákať sa na U-rampe.

17:30 – Nezabudnúť nakúpiť! Ešteže to máme
po ceste domov. Peťko sa už svojej zajtrajšej
oslavy nevie dočkať. Na grilovačku v altánku pri
vode s kamarátmi sa teší týždeň. Jeho neustále
otázky kedy to už bude znášame
hrdinsky, no na príjemné chvíle v
spoločnosti našich priateľov sa
tiež tešíme.
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18:30 – Unavení, ale spokojní
prichádzame domov. Zajtra nás
čaká nový deň, nové zážitky,
a všetko toto máme teraz už
poruke – priateľov, prírodu
aj miesta, kde sa môžeme
stretávať. Čo viac si priať?

Ilustračné fotky, zdroje: Unsplash, Pexels, Pixabay

Vízia

16:00 – Detské hry vyčerpali
všetkých, a preto si dospelí
zaslúžia dobrú kávu a deti
poctivú horúcu čokoládu
z kaviarne oproti.

Fandíme športu nielen v hľadisku! Naša
podpora pre vištuckých futbalistov
V mene Atops Development Vištuk s radosťou oznamujeme, že sme uzavreli partnerstvo s futbalovým klubom TJ Slovan
Vištuk. Dohodli sme na dlhodobej spolupráci s cieľom vzájomnej koordinovanej podpore rozvoja spoločenského života
obyvateľov Vištuka prostredníctvom organizovania a zabezpečovania športových, vzdelávacích, kultúrno-spoločenských a
iných akcií, s výrazným zameraním na deti a mládež. Zmluvu o spolupráci podpísal konateľ spoločnosti Atops Development
Vištuk, Jozef Janík, so zástupcom klubu Dušanom Peškom, ktorý podpísanie spolupráce zhodnotil ako skvelú správu pre
všetkých fanúšikov vištuckého futbalu.
„Nielen v osobnom živote, ale aj v tom
profesionálnom, developerskom, nám záleží na
športe a zdravom životnom štýle. Aj preto sa
snažíme možnosti pre aktívny pohyb podporiť
priamo vytváraním priestoru pre športoviská v
rámci rozvoja bývania, alebo podporou existujúcich
športových organizácií. Spoluprácu s vištuckým
futbalovým klubom sme nemuseli zvažovať,
pretože o možnosti pomoci či podpory verejných
aktivít v tejto obci sa dlhodobejšie zaujímame.
Naša podpora ide nielen reprezentácii, ale aj
deťom a dorastencom, pre ktorých je futbal
skvelou príležitosťou stretávať sa, socializovať a
rozvíjať sa správnym smerom,“ hovorí Jozef Janík,
ktorý dlhé roky závodne hrával basketbal.
„Veríme, že spolupráca bude úspešná, stretne sa
s pozitívnym ohlasom u obyvateľov našej obce a
spoločnými silami urobíme z Vištuka ešte krajšie
a zaujímavejšie miesto pre život,“ dodal Dušan
Peško.
Zdroj: ATOPS Development Vištuk

Vištuckému rybníku dochádza dych
kvôli presiaknutým odpadovým vodám
Jazero s prírodným okolím je pýchou Vištuka. Podľa spomienok Vištučanov sa v ňom kedysi kúpalo, dnes už sotva. Voda na
povrchu totiž býva často zelená. Spolu s odborníkmi z certifikovaného laboratória sme sa pozreli na zloženie vody v jazere z
hľadiska bežných návštevníkov, aj rybárov.
Expertný rozbor vody z jazera vo Vištuku ukazuje na jednu dôležitú hodnotu, ktorá je nad povolenú normu. Je ňou takzvaná
„chemická spotreba kyslíka“, čo hovorí o tom, že je voda špinavá. Čo je príčinou nadmernej chemickej spotreby kyslíka?
Podľa odborníkov z laboratória ide o toto: Keď odpadové vody z dedín a miest presiaknu do riek alebo jazier, v prírode sa
spolu s fekálnymi látkami hromadia tuky, bielkoviny, cukry a iné organické látky, ktoré sú následne rozkladané baktériami,
živiacimi sa kyslíkom. Čím väčší je objem presiaknutej odpadovej vody, tým lepšie sa baktériám darí. To však má za následok,
že obsah kyslíka vo vode sa neustále znižuje. Nakoniec rybám a iným vodným živočíchom dochádza vzduch. Týmto spôsobom
v mnohých riekach a jazerách po celom svete vznikli „zóny smrti“, ktoré sa vyznačujú extrémne nízkou koncentráciou kyslíka.
Preto nedovoľme, aby sa aj z jazera vo Vištuku stala takáto zóna. Stále je možnosť dať jazeru „druhý dych“.

Zdroj foto: ATOPS Development Vištuk

Zdroj foto: ATOPS Development Vištuk

Inšpirácia

Jarné aktivity, ktoré pomôžu
naštartovať vaše nové ja
Posledné dva roky pandémie preverili naše psychické a fyzické zdravie. Museli sme sa naučiť
tráviť viac času doma a efektívne vyvažovať pracovné a súkromné aktivity. Nie každému
sa hneď podarilo nájsť vysnívaný balans. A práve tieto chvíle nám ukázali, ako málo času
venujeme sami sebe a aktivitám, ktoré nás robia spokojnejšími. Čím viac budeme pracovať
na tom, aby sme sa cítili dobre, tým viac radosti budeme rozdávať ľuďom okolo nás.
Na výber je množstvo aktivít, ktoré nám v tom pomôžu a robiť sa dajú doslova za domom.
30 minút denne na chôdzu
Toľko odporúčajú odborníci venovať stredne
náročnej športovej činnosti. Medzi najčastejšie
výhovorky patrí nedostatok času. Keď z bežného
pracovného dňa odpočítame čas strávený prácou,
jedením a spaním, stále máme k dispozícii 4 až 5
hodín, ktoré môžeme venovať svojej rodine, sebe a
aktivitám, ktoré máme radi.

Ilustračné foto, zdroj: Pexels

16 kilometrov týždenne pre zdravšie srdce
Aby mal beh želaný efekt na naše výsledky
a telo, odporúčajú odborníci vykonávať túto
aktivitu aspoň 2-krát týždenne. Je preukázané,
že ak za týždeň odbehneme približne 16
kilometrov, zníži sa riziko srdcových ochorení až
o 42 %.
Ilustračné foto, zdroj: Pexels

3 hodiny pre bicykel
Ak chcete zlepšiť svoju kondíciu pomocou
bicyklovania, ideálne je vyhradiť si aspoň 3 hodiny
za týždeň, ktoré vyplníte tromi hodinovými jazdami
alebo viacerými kratšími výjazdmi. Nezabúdajte
do tréningu zaradiť aj oddychové dni. Podľa
prieskumov by sme si po náročnej aktivite mali
dopriať až 48-hodinový oddych, aby sme predišli
neželaným zraneniam.

Menej auta = viac času pre seba
Skĺbiť školu, prácu či krúžky býva náročné, ale aj
pri každodenných činnostiach dokážeme ušetriť
pár cenných minút. Odpoveď sa ukrýva v dostupnej
občianskej vybavenosti. Podľa prieskumov strávime
počas života v aute priemerne 4 roky, z ktorých
až 3 mesiace zaberú dopravné zápchy. Mať na
dosah lekára, športové krúžky pre deti a obchody,
predstavuje pomoc pri plánovaní voľnočasových
aktivít. Zároveň sa znižuje potreba presúvania
autom, čím šetríme náš čas a prispievame k
zdravšiemu životnému prostrediu.

Ilustračné foto, zdroj: ATOPS Development Vištuk

2 hodiny v prírode s rodinou
Rodiny s deťmi čoraz viac obľubujú nenáročné
prechádzky v prírode s miestom pre hry a
oddych. Ideálnou kombináciou sú náučné
chodníky v prírode. Štúdie ukazujú, že na to, aby
sme sa cítili lepšie, stačia 2 hodiny týždenne
strávené v prírode. Obklopení zeleňou sa cítime
pokojnejšie, šťastnejšie, zlepšujeme schopnosť
koncentrácie a znižujeme riziko depresie a
úzkosti.

