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Slovo redakcie
Milí čitatelia,
v týchto dňoch prebieha v obci distribúcia prvého tohtoročného čísla Novín obce Zálesie, ktoré už na
prvý pohľad upútajú novým šatom.
Za všetkých, ktorí toto číslo pripravili, chceme vyjadriť nádej, že sa Vám
nový obsah a dizajn bude páčiť a poskytnú Vám všetky potrebné informácie z diania v obci.
Vzhľadom na trend byť ekologický,
noviny budú distribuované hlavne
elektronicky (odporúčame aktivovať
si odber noviniek mailom cez www.
obeczalesie.sk). Občanom, napr. dôchodcom, ktorí nemajú prístup na  
internet, budú doručené vytlačené
noviny.
Ing. Mária Zemanová, redakcia
noviny.zalesie@gmail.com
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Dostávajte dôležité správy e-mailom
V rámci infoservisu zasiela obecný úrad odberateľom dôležité oznámenia, články na web stránke a oznamy obecného
rozhlasu. K odberu sa môžete prihlásiť na web stránke obce www.obeczalesie.sk:
vľavo dole je sekcia „INFORMÁCIE E-MAILOM“ - zadajte svoju e-mailovú adresu
a kliknite na súhlas so spracovaním osobných údajov.
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Rozhovor s novým
starostom
Prvých 100 dní nového starostu ...
skúška, a zároveň možnosť ukázať, že ste si zaslúžili dôveru voličov. Čím sa môžete pochváliť?
Prišiel som na
úrad, ktorý by
som prirovnal
k autu, ktoré
potrebuje vyraziť na neodkladnú cestu,
no práve v ňom niekto rozobral
motor a začína robiť generálku.
Pre začínajúceho starostu to nebola jednoduchá situácia. Menil
sa informačný systém, nová technika, a k tomu pochopiteľná nervozita z dôležitých termínov. Naplno sa prejavil dlhodobý problém
s nefungovaním pošty. Po vyvolaných rokovaniach so Slovenskou
poštou bol schválený prenájom
miesta pre poštový box, teraz čakáme na jeho technickú prípravu.
Zásielky bude roznášať tzv. motopošta. Skvalitnenie doručovania
sa už prejavilo, aj keď drobným
ľudským chybám sa úplne nevyhneme. Podarilo sa nám tiež dohodnúť na zlepšení fungovania
a nastavenia pravidiel pri zbere
odpadu. Vyriešili sme pretrvávajúci problém s výpadkami osvetlenia, ktorý sme ošetrili orezaním
stromov, ktoré zasahovali do verejného osvetlenia a zabezpečili
sme montáž rozperiek, aby sa
obmedzilo skratovanie káblov. Čo
je skvelé, na BSK sa nám podarilo získať financie, okrem iného na
opravu „vsakovačiek“ z Malinovskej ulice smerom na Lesnú. Vyzerá to tam naozaj zúfalo. Deti sa
musia brodiť cestou na zastávku.
Nakoniec sme si užili účinnosť nového zákona s najväčším počtom
dní so snežením za niekoľko rokov. Nie je to všetko, ale nebolo to
ľahké obdobie.
Zálesie zápasilo na sklonku roka
s rozsiahlymi krádežami. Ako sa
s tým obec vysporiadala?
Po krádežiach sa skupina dobrovoľníkov rozhodla, že v úzkej spolupráci s políciou pomôže strážiť
naše ulice. Chcel by som vyzdvihnúť a oceniť fakt, že si hliadka vždy
zachovala svoju civilnú povahu a

spolupracovala s vedením obce.
Ich prácu pochválili samotní policajti. Zlodejov aj dílerov sa podarilo vytlačiť mimo Zálesia a naše
ulice sú neporovnateľne pokojnejšie. Myslím si, že táto aktivita
bola pre nás veľmi prospešná nie
len vo výsledku, ale aj v prejave
susedskej spolupatričnosti a bolo
by dobré, ak by aj naďalej pokračovala. Veľmi im za to ďakujem.
Jarné počasie vyláka do prírody
viac ľudí. Podaril sa vám posun
v projekte cyklotrasy a korza?
Stretol som sa so starostom Ivanky, p. Martinom Šauličom, s autormi projektu a so stavebnými
projektantmi cyklotrasy. Projekt
by sa mal opraviť a podať do troch
mesiacov. Okrem toho sa podarilo vypísať nové výberové konanie
na KORZO Zálesie. Čo je dôležité,
intenzívne pracujeme na rozšírení škôlky. Jej kapacita by sa mala
navýšiť o 50 detí, dobudujú sa
triedy, spoločné priestory a zväčší sa kapacita jedálne. Podali sme
aj projekt na kamerový systém.
Intenzívne sa zaoberáme zjednodušením komunikácie s občanmi.
Časť ľudí s obcou komunikuje cez
web a Facebook. Pre tých, ktorí
sociálne siete nepoužívajú, pripravujeme rozosielanie informácií
cez SMS správy. Súčasné riešenia
okien totiž zabraňujú prenikaniu
miestneho rozhlasu, na ktorý boli
zvyknutí.
Obecný úrad sídli v jednej budove
spolu s hasičským zborom. Plánujete presťahovať úrad do dôstojnejších priestorov?
Áno. Obecný úrad by sme chceli urobiť modernejším, pribudne
dôstojnejšie miesto prvého kontaktu. Mal by byť v priestore Red
Pubu pod kultúrnym domom.
Zrevitalizujeme aj priestor pred
kultúrnym domom a potravinami FIPE. Zamedzí sa pozdĺžnemu
parkovaniu, ktoré zabraňuje výhľadu pri výjazde z Gešajovej na
Malinovskú ulicu.
V predvolebnej kampani ste uviedli, že máte záujem vybudovať
v obci základnú školu. Podnikli ste
pre to nejaké kroky?
Pracujeme na tom, aby sme získali priestor a pozemok pre jej
výstavbu. Mal som už stretnutia s
majiteľmi pozemkov, ale o tom je

ešte skoro hovoriť.
Spomínali ste separovanie odpadu. Kontajnery na triedený odpad
ste presunuli spred cintorína na
priestor za ním. Nenašlo sa pre ne
iné miesto?
Miesto pri cintoríne sme zmenili
preto, lebo neslúžili našim občanom, ale tým, ktorí prechádzali
Zálesím. Často ani nezastavili, ale
len pri nich vyhodili smeti. Napriek
dennodennému upratovaniu bol
stále v  priestore pred cintorínom
neporiadok. Ľudia nevyhadzujú
triedený odpad tak často, preto
si nemyslím, že je problémom zaniesť ho na miesto, ktoré je o  200
metrov ďalej. V  obci by sme chceli
celkovo zlepšiť separáciu, dokonca je na to vytvorená komisia. Kontajnery pri potravinách plánujeme
presunúť k  technickým budovám
obce, vystavať im stojisko tak, aby
neboli zdrojom neporiadku na
Gešajovej ulici. Komisia sa bude
intenzívne zaoberať sťažnosťami
v súvislosti s vypúšťaním septikov
a čističiek na pozemky. Nedávno
sme so zamestnankyňou OÚ vytipovali priestory, ktoré patria obci
a boli by vhodné pre postavenie
oplotených stojísk alebo čiastočne zapustených kontajnerov.
Pravidelne komunikujete s občanmi cez Facebook, ako sa dostávate
do styku so staršou generáciou?
Aj so staršími občanmi je obec
v kontakte. Medzi nimi sú aktivisti, s ktorými sa stretávame a
zisťujeme, aké majú potreby, čo
ich trápi, čo by im pomohlo, a čo
zlepšiť. Nedostane sa k nim každá informácia, ale myslím si, že v
rámci stretnutí sú slušne informovaní. Zúčastňujem sa schôdzí
so seniormi, na ktorých mi tlmočia svoje podnety a požiadavky.
Požiadaviek aj podnetov je od občanov, nie len seniorov, veľa. Je to
nad sily jedného človeka spracovať. Viem, že ľudia boli zvyknutí sa
na mňa obracať aj v minulosti, ale
viac podnetov by sa dalo zvládnuť, ak by sa obracali aj na svojich
zvolených poslancov. Vedeli by im
problém podrobnejšie vysvetliť,
následne po zhodnotení a vyriešení, by to poslanec predniesol
na príslušnú komisiu a obec by to
zrealizovala. Podarilo by sa nám
toho zvládnuť viac.

som rád, keby sa ihrisko využívalo
aj na iné aktivity, napríklad aj ako
priestor na tréningy hasičského
zboru.
Ďakujem za rozhovor.
Ing. Marián Perger, starosta

Komunálne voľby
sú za nami
Voľby do orgánov samosprávy
obcí sa konali v sobotu 10. novembra 2018. Občania Zálesia
mohli voliť starostu obce a 7
poslancov obecného zastupiteľstva. V Zálesí bolo v čase volieb
1577 zapísaných voličov – osôb
s trvalým pobytom v obci vo veku
minimálne 18 rokov.
Účasť na voľbách v Zálesí dosiahla 59,67 %, čo je nad priemerom
BSK: 43,74 %, aj celého Slovenska: 48,67 %.

Za
starostu
bol
zvolený
Ing. Marián Perger.
Za poslancov boli zvolení:
1. Bc. Dobrovodská Martina,
2. Klimo Andrej,
3. Milko Peter,
4. Ing. Vaško Patrik,
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Z iniciatívy miestnych vznikol nápad na výstavu novej autobusovej
zastávky, ale aj technické vylepšenie kina. Ako vnímate takúto
nezištnú pomoc?
Ľuďom, ktorí na budovaní zastávky a kina participovali by som
chcel srdečne poďakovať. Takú
veľkú pomoc som ani nečakal. Ich
pomoc je neoceniteľná. Teším sa
každej iniciatíve, a bol by som rád,
keby bola zo Zálesia obec, kde sa
žije, a nie miesto, kam sa chodí
nocovať. Aktivity v tržnici kinom,
samozrejme, nekončia. Pripravujeme pravidlá pre používanie tržnice. Boli by sme veľmi radi, ak by
tržnica fungovala pre ľudí zo Zálesia, ktorí by mohli ponúkať svoje
poľnohospodárske produkty.
Plánovali ste tiež spoluprácu s
okolitými obcami. Kam ste sa posunuli?
Zálesie zorganizovalo stretnutie
všetkých starostov obcí, s ktorými
susedí náš kataster. Dohodli sme
sa, že nebudeme medzi sebou súťažiť, ale budeme si vzájomne pomáhať. Tak ako máme v obci ľudí,
ktorí majú rodiny v okolí, aj my by
sme chceli vytvoriť medzi obcami
rodinu, ktorá bude spolupracovať
a zlepšovať život ľudí. Aj stretnutie
so starostami regiónu Podunajska
bolo veľmi podnetné. Zálesie má
aj vďaka púti a aktivitám výborné
meno aj na BSK, stretávame sa
pravidelne tak s referentami ako
aj s poslancami župy.
Aké jarné aktivity plánujete v Zálesí?
Plánujeme čistenie Dunaja a začala sa úprava futbalového ihriska – revitalizuje sa trávnik. Bol by

5. RNDr. Páleník Viliam, PhD.
6. Ing. Sollár Marián,
7. Ing. Michal Šlachta,
všetko nezávislí kandidáti.
Uvedení sú v poradí podľa počtu
získaných hlasov (od najvyššieho
počtu).
Slávnostný sľub starostu obce a
poslancov sa konal 5.12.2018.

Zľava: Dobrovodská M., Klimo A., Vaško P., Milko P.,
Páleník V., Perger M., Šlachta M., Sollár M.

finančná,
dotačná a
rozpočtová

výstavby,
dopravy a ÚP

na ochranu
verejného
poriadku,
životného
prostredia a
sociálnych vecí

administratívno legislatívna

kultúry,
školstva, mláinformovanosti deže a športu
občanov a
digitalizácie

na prípravu
projektu
na riešenie
výstavby ZŠ

na ochranu
verejného
záujmu pri
výkone funkcie
verejného
činiteľa

predseda

Dobrovodská
Martina

Derevenec
Peter

Milko Peter

Páleník Viliam

Sollár Marián

Vaško Patrik

Klimo Andrej

Páleník Viliam

členovia

Vaško Patrik
Páleník Viliam
Šlachta Michal
Masár Marian
Zemanová M.
Takáčová B.
Cibira Michal

Klimo Andrej
Milko Peter
Šlachta Michal
Boča Ján
Páleník Pavel
Pokrývka D.

Zajaček S. ml.
Danihel Tomáš
Klimová Viera
Ručeková B.
Žišková Nikola
Bažányi Juraj
Faktor Martin

Šípoš Ján
Sollár Maroš
Šlachta Michal
Farkaš Peter
Dobrovodská M.

Žišková Nikola
Meško Andrej
Selecký Peter
Múčková I.
Zemanová M.
Hanová Darina
Faktor Martin

Pecucha Marek
Dobrovodská M.
Antol Miroslav
Pitáková Iveta
Korčuška Peter
Cinege Tibor

Páleník Viliam Milko Peter
Dobrovodská M. Dobrovodská M.
Derevenec P.
Milko Peter
Meško Marián

KOMISIA

NOVINY obce ZÁLESIE 1/2019

Aktuálne zloženie komisií obecného zastupiteľstva na obdobie 2018 - 2022

3
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Komisie
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán
obecného zastupiteľstva. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi
samosprávy obce a sú zložené z
poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených
obecným zastupiteľstvom z radov
odborníkov. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Členstvo v komisii je dobrovoľné. Obecné zastupiteľstvo
(OZ) volí predsedu komisie, ktorým je spravidla poslanec OZ, a
členov komisie.
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Rokovania
obecného
zastupiteľstva
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Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z
poslancov zvolených v priamych
voľbách obyvateľmi obce na štyri
roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však
raz za tri mesiace. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej
tabuli v obci niekoľko dní pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Plán zvyšných zasadnutí OZ obce
Zálesie, do konca roku 2019:
4. riadne zasadnutie: 15.5.2019
5. riadne zasadnutie: 19.6.2019
6. riadne zasadnutie: 11.9.2019
7. riadne zasadnutie: 4.12.2019
Rokovania obecného zastupiteľstva zásadne verejné (mimo informácií chránených osobitnými
zákonmi). Preto ak máte chuť, v
uvedených termínoch stačí prísť
do kultúrneho domu, obvykle o
18:00 hod.

Voľby prezidenta SR
Prvé kolo prezidenstských volieb
sa uskutočnilo v sobotu 16. marca 2019 (7:00 do 22:00 h.). Potešila hlavne vysoká účasť voličov,
1079 voličov, t.j. pekných 70%
(celoslovenská bola 48,58 %), a
aj dôstojný priebeh volieb v našej
obci. Osvedčilo sa aj rozdelenie
obce na 2 okrsky, čo skrátilo čakanie pri voľbách a aj spracovanie

výsledkov. V druhom kole volieb, v
sobotu 30.3.2019 bola tiež pekná
účasť voličov, 65% (celoslovenská
41,79 %).

Informácia starostu
obce k problému
s doručovaním
poštových zásielok

Drahí
občania,
Sľúbil som vám
vyjadrenie k pretrvávajúcim problémom s doručovaním poštových
zásielok. Dňa 21.01.2019 sa
uskutočnilo stretnutie na obecnom úrade Zálesie, ktorého sa
zúčastnili zástupcovia Slovenskej
pošty. Na stretnutí som informoval opätovne Slovenskú poštu o
pretrvávajúcich problémoch s nedoručovaním zásielok, vysokom
počte sťažností obyvateľov obce a
medializácii. Zástupcovia Slovenskej pošty ma informovali o nelOgOtyp – slOvensKá pOštA
.1
priaznivej personálnejA1situácii
na
Logotyp
pošte
Ivanka
pri
Dunaji
z
dôvodu
nová volebná schránka a vkusný paraván
PN a o neobsadenom pracovnom
mieste poštového
Dane
doručovateľa.
V
Obecný úrad Zálesie ako správca
prvom kole sme
dane z nehnuteľnosti upozorňuje
sa dohodli:
občanov, ktorí v katastri obce Záa) Slovenská pošta
lesie v roku 2018 nadobudli, mali
musí zabezpečiť
zmenu (skolaudovali, bolo im vydenné doručovanie zásielok prodané stavebné povolenie a pod.)
stredníctvom skúsených poštopredali, darovali nehnuteľnosť, že
vých doručovateľov z iných pôšt
termín na podanie daňové priznaaž do obsadenia voľných pracovnia bol do 31.januára 2019 vrátaných miest a kompletného zaučene, správcovi dane - Obecnému
nia novoprijatých zamestnancov.
úradu (OÚ) Zálesie.
b) K 01.03.2019 Slovenská pošta
Zároveň si dovoľujeme požiadať
plánuje navýšiť počet pracovných
všetkých daňovníkov, ktorí majú
miest poštových doručovateľov
nedoplatky na dani z nehnuteľtak, aby ich počet pokryl aj zástup
nosti a psa za rok 2018 a starv prípade absencií, teda PN a pošie, aby v čo najkratšom termíne
dobne tak, aby nemali dopad na
vykonali ich úhradu. Daň z nekvalitu poskytovaných služieb.
hnuteľnosti tvorí druhú najvyššiu
položku príjmov rozpočtu obce. c) Pošta Ivanka pri Dunaji bude
Úhradu dane môžete vykonať nadriadeným orgánom denne
prevodným príkazom na účet v monitorovaná či zabezpečuje
OTP banka Slovensko, číslo účtu služby v plnom rozsahu.
SK11 5200 0000 0000 0147 1445, V diskusii k uvedenej problemavariabilný symbol - uveďte číslo tike boli zároveň prebraté aj iné
Rozhodnutia, alebo uveďte do po- návrhy a opatrenia , ktoré by
známky meno daňovníka. Úhradu mohli priniesť zlepšenie doručomôžete vykonať aj v hotovosti do vania zásielok a zároveň vyjsť v
pokladne na OÚ Zálesie v úrad- ústrety občanom, ktorí majú do
ných hodinách. V prípade otázok Ivanky pri Dunaji prístup len proohľadom nedoplatku sa môže- stredníctvom autobusovej doprate informovať na OÚ na tel. čísle vy: uvedené návrhy sú:
02/52 62 39 45.
a) Návrh na zriadenie Zmluvného
Obecný úrad Zálesie výdaja v obci Zálesie (v minulosti
potraviny na Starobystrickej uliA1.1

Logotyp

Vyobrazený vzor logotypu je
ZÁKLADNÝM VARIANTOM. Treba
prednostne používať tento variant
pred alternatívnymi verziami uvedenými ďalej v dizajn manuáli.

Logotyp Slovenskej pošty sa skladá
zo značky a textu v daných pomeroch. Je nutné vždy použiť správnu
verziu uloženú na CD nosiči, ktorý
je súčasťou dizajn manuálu.
Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo
skenovaných, fotografických alebo
iných predlôh.

by mali záujem zmluvný výdaj v
obci prevádzkovať. Pošta nám
oznámila, že musí urobiť riadne
výberové konanie.
c) Slovenská pošta preverí možnosti inštalácie „BalíkoBoxu“ v
obci Zálesie a o uvedenej možnosti bude obecný úrad informovať. Slovenská pošta zhodnotí
možnosť osadenia v obci tzv. odkladacích schránok pre poštových
doručovateľov, aby sa zefektívnilo
a zrýchlilo doručovanie.

Podmienky
prevádzkovania
zmluvného výdaja
poštových zásielok
v obci Zálesie
Drahí susedia, rád by som vás informoval:
po stretnutí s vedením Slovenskej pošty (SP) sme sa dohodli na
spolupráci pri vytvorení zmluvného výdaja SP. Pošta nám zaslala
výzvu na výberové konanie, ktorú sme zverejnili na webe: www.
obeczalesie.sk, kde sa dozviete
čo musí záujemca zmluvného výdaja v obci Zálesie splniť.
Prosím záujemcov, ktorí by mali
záujem o túto činnosť, aby sa prihlásili.

Doručovanie
SIPO výpisov
Vážení občania, Slovenská pošta
žiada obyvateľov o kontrolu svojich adries na poukážkach SIPO,
nakoľko v adresách sú uvádzané
iba súpisné (čierne čísla). Pre
správne doručenie poštových zásielok je potrebné mať v adrese
uvedené číslo orientačné, teda
oranžové (červené). Z uvedeného dôvodu je veľké množstvo

Základné zásady pri
spaľovaní horľavého
odpadu. Nebezpečenstvo vzniku
požiarov
Chráňme si našu prírodu. Jarné
obdobie a s ním prichádzajúce
otepľovanie je obdobím, kedy sa
zvyšuje nebezpečenstvo vzniku
požiarov najmä v prírodnom prostredí. Záhradkári v tomto čase
začínajú robiť prvé práce vo svojich záhradách a vinohradoch.
Odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob odstránenia
odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí považujú spaľovanie,
pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú na dodržiavanie
základných požiarno bezpečnostných požiadaviek a že ide o krajné riešenie ako sa odpadu zbaviť.
Je dôležité si však uvedomiť, že
podľa zákona o nakladaní s odpadmi je spaľovanie odpadu neprípustné. Opadané lístie, suchá
tráva a suché odrezky zo stromov
a vinohradov sa ľahko zapália a
pri nekontrolovanom spaľovaní
môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa,
čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch aj k ujme na zdraví. Jeden z
najsmutnejších prípadov sa stal v
tomto roku koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto
odpadu v obci Dubová prišiel o život 86 ročný občan. Radi by sme
Vám preto pripomenuli základné
zásady pri spaľovaní horľavého
odpadu. Spaľovať sa nesmie pri
veternom počasí a pod porastom
stromov. Je potrebné horľavé
látky ukladať do menších, upravených hromád v dostatočnej
vzdialenosti, z ktorej neohrozia
sálavým teplom, prípadne odletujúcimi horiacimi časticami okolité
objekty ani porasty. Pri spaľovaní
je potrebné mať vhodné hasiace
prostriedky, pracovné náradie na
zabránenie rozšírenia ohňa a mobilný telefón na privolanie hasičskej jednotky. Miesto spaľovania

treba kontrolovať aj po ukončení spaľovania. Nikdy nenechávať
ohnisko bez dozoru, nezakladať
oheň v blízkosti lesných porastov
a nevypaľovať porasty ! Občania
v mnohých prípadoch porušujú
zákon o ochrane pred požiarmi
a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú
okrem seba aj svoje okolie. Pri
porušení zákona o ochrane pred
požiarmi môže byť občan riešený
v priestupkovom konaní, kedy mu
môže byť uložená pokuta až do
výšky 331 €.

OZNAMY

nedoručených zásielok SIPO a
ostávajú k prevzatiu na pošte v
Ivanke pri Dunaji. Ďakujeme za
spoluprácu.

Rekonštrukcia
letiska a zvýšený hluk
BRATISLAVA – Letisko M. R. Štefánika bude počas nasledujúcich viac ako troch mesiacov po-

užívať iba hlavnú vzletovú dráhu
13-31. Z toho dôvodu upozorňuje obyvateľov vybraných mestských častí Bratislavy, a obcí v
okolí, na zvýšený počet preletov
lietadiel nad ich obydliami, čo
môže spôsobiť zvýšenú hladinu
hluku. Vedľajšia vzletová dráha
04-22 bude v období od 15. februára až do 1. júna uzatvorená
z dôvodu inštalácie novej svetelnej približovacej sústavy a v užívaní bude len hlavná dráha. Ide
o najdlhšie uzatvorenie vedľajšej dráhy za posledné desiatky
rokov!
Letisko M. R. Štefánika sa ospravedlňuje obyvateľom mestských
častí Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory a obcí Most pri Bratislave, Miloslavov, Malinovo,
Zálesie a iných, za výskyt zvýšeného leteckého hluku v ich okolí
v období od polovice februára do
začiatku júna.  V prevádzke bude
vtedy len hlavná dráha 13-31 so
vzletmi a pristátiami nad týmito
oblasťami.
Vedľajšia dráha 04-22 so vzletmi
a pristátiami nad oblasťami Ivanka pri Dunaji či Bratislava-Ružinov
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ci) – Slovenská pošta doručí obci
podmienky pre uvedené zriadenie
b) Obec ponúkla Slovenskej pošte
potencionálnych záujemcov, ktorí
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(BA-Vrakuňa, BA-Podunajské Biskupice) bude v období od 15. 2.
do 1. 6. 2019 pre prevádzku úplne uzatvorená, a tak obyvatelia
týchto častí prelety lietadiel nad
svojimi bytmi a domami nezaznamenajú. Na dráhe RWY 04-22 sa
budú v rámci inštalácie novej svetelnej sústavy vykonávať búracie
práce vrátane demontáže technológií, stavať šachty a základy
pod návestidlá, klásť káble, montovať stožiare a nové návestidlá.
Do prevádzky bude dráha uvedená od 1. júna.
Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy na dráhe 04-22 je
vynútenou investíciou z dôvodu
výstavby diaľnice D4 v okolí letiska.
Mgr. Veronika Ševčíková,
hovorkyňa
Letisko M. R. Štefánika
Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Susedské hliadky
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Milí susedia,
chcel by som vám podať pár informácií o fungovaní susedskej
hliadky v Zálesí. Po viacerých krádežiach v našej obci, ktoré sa udiali
najmä v druhej polovici minulého
roka, sa skupina dobrovoľníkov
rozhodla, že sa pokúsi prispieť k
riešeniu tohto problému. Spolu v
úzkej spolupráci s políciou SR pomáhali strážiť ulice našej obce od
októbra 2018 a robia tak už piatym mesiacom aj v týchto dňoch.
Chcel by som vyzdvihnúť a oceniť
fakt, že si hliadka vždy zachovala svoju civilnú povahu a že bola
vždy pripravená spolupracovať
aj s vedením obce. Po nedávnej
komunikácii s políciou, tak v Senci
ako aj v Bernolákove, bola práca
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našej hliadky pochválená aj samotnými policajtmi. Koordinovanou prácou polície aj hliadky sa
podarilo prakticky zlodejov aj dílerov, vytlačiť mimo územie obce
a naše ulice sú v týchto dňoch
neporovnateľne pokojnejšie, ako

tomu bolo na sklonku roka. Práve aj z tohto dôvodu si myslím,
že táto aktivita bola pre nás veľmi
prospešná a bolo by dobre, ak by
aj naďalej v nejakej forme pokračovala. Členovia hliadky nezištne obetovali svoj čas, financie aj
dobrý spánok a keďže sa jedná o
niekoľkomesačnú aktivitu, sú už
aj unavení.
Preto by som vás chcel aj touto
formou poprosiť, ak by ste chceli rozšíriť ich rady a možno jednou - dvomi hliadkami mesačne
prispieť k udržateľnosti našich
hliadok, dajte mi prosím vás vedieť a ja váš kontakt prepošlem
tam, kam treba. Zároveň by som
vás chcel informovať, že polícia v
Bernolákove prejavila tiež záujem
poskytnúť školenie naším hliadkam, ktoré by sa konalo zrejme
koncom marca, presný dátum sa
ešte upresní. Verím, že sa nájdu
ďalší ochotní ľudia, ktorí pomôžu
udržať susedské hliadky aj počas
nasledujúcich mesiacov.
Srdečne ďakujem hliadkam za doterajšiu prácu. Kontakt pre záujemcov: starosta@obeczalesie.sk.
Ing. Marián Perger, starosta

Zápis do
materskej školy
Zápis detí do materskej školy na
školský rok 2019/2020 sa uskutoční od 8.apríla do 11.apríla
2019 v priestoroch Materskej
školy, Malinovská 124, Zálesie, v
čase od 8:00 do 16:00 hod.. Viac
informácii na https://mszalesie.
obeczalesie.sk/ms-zalesie/zapisdo-ms

POZOR!
Zebra na ceste
V roku 2018 sa za pomoci Nadácie ČSOB a ich grantového
programu „Pozor! Zebra na ceste“ podaril zrealizovať bezpečný
priechod pre chodcov pri Materskej škole, na hlavnej, Malinovskej
ulici. Obec dostala z grantu 3000
€ na vybudovanie bezpečného
priechodu pre deti. Priechod je
na solárnu energiu a v prípade
potreby môže byť ešte posunutý
na vhodnejšie miesto. V budúcnosti by sme radi vyriešili aj za-

stávky autobusov na oboch stranách, s plánom minimálne jednu
presunúť mimo vozovky.
Veľká vďaka patrí Nadácií ČSOB,
aj za podporu v rámci zamestnaneckého grantového programu.
Podporila v roku 2016 našu Materskú školu sumou 1500 € na
kúpu trampolíny (podpora zdravého pohybu našich detí) a v roku
2018 prispela sumou 3 000 € na
vybudovanie šatní pre našich malých futbalistov v Atletiku Zálesie.

Aj takéto malé projekty z rôznych grantov a nadácií pomáhajú našu obec rozvíjať. Zapoj sa aj
ty! Možno máte aj vy zamestnávateľa, ktorý nám prispeje svojou
troškou k nášmu dielu. Čím viac z
nás sa zapojí a pomôže aj malým
projektom zlepšiť náš spoločný
domov, naše spoločné Zálesie,
tým lepšie sa nám tu bude spolu
bývať a o to viac budeme na našu
obec hrdí.
Bc. Martina Dobrovodská,
Poslanec OZ Zálesie

Informovanosť
občanov

Keďže
obnovenie
vysielania
miestnym rozhlasom je nákladná
záležitosť, hľadajú sa iné riešenia
informovanosti občanov.
Doteraz ste mohli
dostávať
dôležité
správy
e-mailom.
V rámci infoservisu zasiela Obecný
úrad odberateľom
dôležité oznámenia, články na
web stránke a oznamy obecného rozhlasu. K odberu sa môže-

Milé mamičky,
ockovia
a hlavne
detičky!
Radi Vás privítame v materskom
centre TIK TAK, ktoré sme pre Vás
otvorili v priestoroch Ramonny,

Vývoz komunálneho odpadu
Aktuálne poplatky za vývoz komunálneho odpadu v roku 2019:
poplatok bolo potrebné uhradiť do 28.02.2019.

Kino Zálesie

Objem v litroch

Aj v tomto roku bude premietať
Kino
Zálesie,
v našom kultúrnom dome. Do novej sezóny zasa zamakali a inštalovali ďalšie premietacie rolovacie
kino plátno, následne darované
reproduktory (2x 500W) aj so zosilovačom. Napokon do stropu
namontovali aj projektor, takže
všetko je fixne namontované, čo
ušetrí nielen čas organizátorom,

110/120

Frekvencia
52 x (týždenný)
26 x (dvojtýždenný)
52 x (týždenný)
26 x (dvojtýždenný)
52 x (týždenný)
26 x (dvojtýždenný)

240
1100

Zberný dvor
Otváracie hodiny zberného dvora (do odvolania):

Pondelok
Streda
Sobota

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Harmonogram
vývozu plastov
a papiera
ale hlavne zvýši kvalitu premietania. A to všetko vďaka nadšencovi,
Marošovi Sollárovi, ktorého kino
je koníček už od detstva. I keď
veľa vecí daroval, obstaral darom
alebo podobne, nedá sa všetko
zadarmo. Preto sa za premietanie
vyberá aspoň minimálne vstupné,
ktoré pokryje časť nákladov za licenčné poplatok za požičanie a
premietanie filmov.
Premietanie bude v pravidelných
časoch, zhruba každé dva týždne, a to v piatok o 20:30 hod. film
pre dospelých a v sobotu detské
premietanie o 10:00 hod.. Vstupenky je možné  zakúpiť si online,
cez www.kinozalesie.sk. Najbližší
program nájdete na poslednej
strane týchto novín.
Ing. Mária Zemanová

na ulici Za záhradami 31, Zálesie.
Budeme sa stretávať, každý utorok a štvrtok od 9:00 do 11:00
hod.. Pripravujeme pre Vás zaujímavý program a čaká Vás aj
hernička. Tešíme sa na nových
kamarátov.
Vďaka patrí obci Zálesie, za podporu zrealizovať náš projekt.
Martina a Adela

OZNAMY

Materské centrum
TIK TAK

Na rok 2019 - vždy v piatok:

5. apríl
3. máj
31. máj
28. jún
26. júl

23. august
20. september
18. október
15. november
13. december

Bio odpad
Prvý vývoz BIO odpadu (hnedé
kontajnery) v tomto roku sa
uskutoční dňa 19.3.2019. Odpad
bude vyvážaný v 2-týždňovom
cykle vždy v párny utorok.

Premiestnené nádoby
na separovaný odpad
Obec Zálesie oznamuje, že v obci
boli premiestnené nádoby na separovaný odpad z ulice Malinovská
(pri cintoríne) na roh ulíc Cintorínska – Topoľová, z dôvodu zabezpečenia čistoty a poriadku v obci.

Výška poplatku
94 €
47 €
188 €
94 €
858 €
429 €
Upozorňujeme, že nové stojisko
separovaného odpadu bude monitorované kamerovým systémom.
Rozmiestnenie kontajnerov na
separovaný odpad:

PLAST
SKLO
PLAST
SKLO
Za cintorínom
KOV
2x HUMANA
2x PLAST
Za obchodom
2x SKLO
TETRAPAK
3x PLAST
Bytovky pri parku
2x PAPIER
Križovatka Poľná/ SKLO
Ignáca Gešaja
PLAST
Terchovská Jane
Coffe
SKLO
2x PLAST
Starobystrická ul.
SKLO
PLAST
Cesta na ihrisko
SKLO
Lesná ul.
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te prihlásiť na web stránke obce
www.obeczalesie.sk: vľavo dole je
sekcia „INFORMÁCIE E-MAILOM“ zadajte svoju e-mailovú adresu a
kliknite na súhlas so spracovaním
osobných údajov.
Ako nová možnosť informovanosti je zvažované zasielanie vybraných oznamov formou SMS
správ na mobilný telefón, pre
starších občanov. Ostatní si môžu
aktivovať posielanie správ formou
mailu, ako sme napísali vyššie. O
realizácii tejto možnosti Vás bude
informovať v nejakom ďalšom čísle novín.
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Náš trh opäť ožije!
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Vážení občania Zálesia.
Obec Zálesie pod záštitou Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí oznamuje občanom:
Náš TRH opäť ožije!!!
Našim cieľom je ponúknuť výrobky a prebytky predovšetkým
od našich domácich obyvateľov.
Uvítame, ak sa prihlásite najmä s
predajom sezónneho ovocia a zeleniny z dvora, veľký záujem bude
určite o vajíčka, domáci chlebík,
koláčiky, med, džemy, sirupy,
mliečne či mäsové výrobky, ale aj

kvetinky, planty, hand made dekorácie a iné poklady, ktoré doma
máte a radi by ste ich ponúkli susedom na predaj.
Trh bude každú sobotu od
13.4.2019 do 31.10.2019 v čase
8.00 -13.00 hod.
Prosíme všetkých záujemcov o
predaj, aby nás kontaktovali mailom na   trh.zalesie@gmail.com
alebo na 0949 361 136.
Prosím ozvite sa nám čím skôr,
aby sme mali predstavu, aký je
záujem a aký sortiment môžete
ponúknuť.
Ďakujeme.
Oficiálne otvorenie je naplánované na sobotu
13.4.2018 o 9.00
hod.
Záštitu nad slávnostným otvorením trhu prevzal
najznámejší
slovenský záhradkár

pán Profesor Hričovský, ktorý
nám zároveň prisľúbil prednášku
na aktuálnu tému - “Jarné práce
v ovocnej záhrade”. Pán profesor
bude rozdávať cenné rady a tipy
pre všetkých záhradkárov. Nenechajte si ujsť možnosť stretnúť sa
s legendou slovenských záhrad a
uznávaným odborníkom na rastliny.

Projekt, ktorý je
súčasťou novej
turistickej destinácie
DUNAJSKÉ OSTROVY
(DANUBE ISLANDS)

Ing. Viera Klimová

Začni so stolným
tenisom

O
pingpongu,
ľudovom pomenovaní stolného
tenisu, ste určite
už počuli. Patrí
medzi najrýchlejšie športové hry
na svete, učí pohotovosti, správnemu odhadu herných situácií a
hľadaniu ideálnych riešení. Popritom ide, pochopiteľne, o zdravý
pohyb a aktívne trávenie voľného
času.
Čo však možno neviete, že aj u
nás v Zálesí fungujú „pingpongové“ tímy, ktorý sa snažia týždeň čo
týždeň získavať body v ligových
súťažiach. Myslíš si, že by si aj ty
mohol byť platný člen družstva?
Že by ťa bavilo chodiť na tréningy a neskôr nastupovať aj v zápasoch? Príď si to vyskúšať a uvidíš,
ako ti bude raketa sedieť do ruky
a ako presne a rýchlo budú od nej
loptičky odlietavať na súperovu
polovicu. Stretneme sa v kultúrnom dome v Zálesí na ukážkovej
tréningovej hodine, termín upresníme prostredníctvom oznamu
na Facebooku Zálesia v druhej
polovici apríla po skončení aktuálnej sezóny. Tešíme sa na teba.
Mgr. Miroslav Antol

Naša obec dostala šancu stať sa
jedným z hlavných pilierov novej
cezhraničnej turistickej destinácie s názvom DUNAJSKÉ OSTROVY, resp. DANUBE ISLANDS.
Áno, znie to neuveriteľne, ale
mali sme tú možnosť uchádzať
sa o túto príležitosť a využili sme
ju.
Začalo sa to v roku 2015, kedy
odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja
vypracoval koncepciu, ako oživiť
a zatraktívniť celú oblasť Malého Dunaja. Keďže ide o veľmi
ambiciózne dielo prekračujúce
hranice našej republiky, bolo
nutné, aby sa spojili odborníci z
cestovného ruchu, regionálneho
plánovania,
architektonického
riešenia a cezhraničnej spolupráce z dvoch republík - Slovenskej a Maďarskej. Výsledkom bol
cezhraničný projekt DANUBE
BIKE & BOAT, ktorý využíva fenomén vody, kde 3 rieky: Malý
Dunaj, Mošonský Dunaj a časť
hlavného toku Dunaja vytvárajú
najrozsiahlejšiu vnútrozemskú
deltu v Európe. Na slovenskej
strane boli oslovené viaceré subjekty z troch dotknutých krajov
(Bratislavského, Trnavského a
Nitrianskeho kraja), a to potenciálne obce, mestá a organizácie
pôsobiace vo vodáckom turizme s ponukou na spoluprácu. V
rámci užšieho výberu expertov
uspeli len tie najatraktívnejšie
subjekty, ktoré majú najväčší
potenciál vytvoriť prvé základné
piliere novej destinácie - mestská
časť Bratislavy Vrakuňa, vodácky
klub v Šamoríne, obce Jelka, Kolárovo a ZÁLESIE. Týmto subjektom bola ponúknutá spolupráca

v cezhraničnom projekte, kde je
pre ich zámery poskytnutá možnosť získania finančnej dotácie.
Slovensko - maďarský cezhraničný projekt DANUBE BIKE & BOAT
spája investície 30 obcí na území
5 krajov, ktoré budú rozvíjať aktivity z oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu, medzi nimi aj naše
Zálesie.
Vzniknú základy pre novú destináciu, v rámci ktorej bude dobudovaná rekreačná, vodácka
a cykloturistická infraštruktúra
na Slovensku a v Maďarsku. Na

obciach na Mošonskom Dunaji.
Všetko bude zastrešené pod jednou novo vytvorenou turistickou
značkou - DUNAJSKÉ OSTROVY
(DANUBE ISLANDS).
A my budeme pritom.
V rámci tohto veľkolepého projektu bude preinvestovaných
takmer 3 mil. EUR, z ktorých Zálesie získa 280 701,25 EUR (z desiatich partnerov ide o druhú najvyššiu sumu, najvyššiu sumu vo
výške 306 629,38 EUR získa bratislavská mestská časť Vrakuňa).
Vďaka projektu KORZO ZÁLESIE

OZNAMY

skej cesty cez poľnú obecnú cestu do Mostu pri Bratislave. Samotné KORZO a jeho mólo bude
ideálnym miestom na prechádzky pre rodiny s deťmi, starších
obyvateľov, vodákov aj nevodákov.
KORZO ZÁLESIE predstavuje pre
našu obec veľmi významnú investíciu, ktorá prinesie pre Zálesie mnohé benefity. Bude východiskovým bodom pre plánovanie
a projektovanie chýbajúcej infraštruktúry. Položí základy novej
Slovensko - maďarskej destinácie na Žitnom ostrove DUNAJSKÉ
OSTROVY. Bude príležitosťou pre
rozvoj služieb z oblasti cestovné-

Ing. Zuzana Červenková,
Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková

slovenskej strane bude v prvej
fáze zrekonštruovaný skanzen s
vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, oddychová zóna
s cyklotrasou v mestskej časti
Vrakuňa, cyklotrasa v Kolárove,
vybuduje sa KORZO v Zálesí. Na
maďarskej strane vznikne množstvo menších projektov - móla,
altánky, oddychové zóny v 25

bude možné v obci dobudovať
chýbajúce cyklotrasy a chodníky,
ktoré prepoja miestne lokality
napr. Domky a okolité obce. Už
dnes je naplánovaná cyklotrasa,
ktorá bude viesť popri Šurskom
kanáli z Ivanky pri Dunaji až do
Zálesia a napojí sa na KORZO.
Ďalšia cyklotrasa je naplánovaná
od KORZA po Malinovskej ceste
do Malinova a ďalšia z Malinov-

Tento projekt je súčasťou cezhraničnej spolupráce s názvom DANUBE BIKE & BOAT (reg.
číslo SKHU/1601/1.1/014) financovaného zo
zdrojov ERDF v rámci Programu INTERREG V-A
SK HU 2014 - 2020. Viac o projekte sa dozviete
na stránke obce www.obeczalesie.sk/projekty/
korzo-zalesie
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ho ruchu (môžu vzniknúť nové
stánky s občerstvením, nové
reštaurácie, ubytovania v súkromí, kempy). Bude jedným zo základných stanovíšť vodákov a milovníkov prírodného turizmu, ale
predovšetkým sa stane miestom
stretávania sa nás všetkých tu v
Zálesí, na ktoré budeme právom
hrdí.
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ŠPORT

ŠK Atletiko Zálesie

Máte aj vy doma
deti, ktoré neustále kopú do
lopty? Stále behajú a vy im už
nestíhate? Priveďte ich do prípraviek ŠK ATLETIKO ZÁLESIE. Vítaní sú chlapci i dievčatá.
Kto sme
ŠK Atletiko Zálesie, je športový
klub, ktorý oficiálne vznikol v roku
2017 a združuje prípravkárske a
žiacke futbalové kategórie. Viac
ako štyri desiatky detí nemali ešte
začiatkom minulého roka, kde
hrať ani trénovať, na hrboľoch a
nerovnostiach pôvodného ihriska
si mohli akurát členky polámať. To
je však už minulosť, v polovici septembra sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie ihriska, ktoré korunovalo snahu partie nadšencov a rodičov malých futbalových nádejí,
vlastnoručne vybudovať parádny
trávnik, za ktorý by sa nemuseli
hanbiť ani mnohí slovenskí prvoligisti. Vďaka celoročnej ťažkej práci,
máme konečne ihrisko, po ktorom
sme všetci túžili.
Naše plány sa však týmto nekončia, pozeráme sa ďalej do budúcnosti, kde nás čakajú ďalšie
neľahké úlohy v podobe úpravy
prístupovej cesty, riešenia parkovania pri ihrisku a hlavne vybudovania zázemia a osvetlenia. Momentálne sa na ihrisku nachádza
iba jedna malá betónová garáž, ku
ktorej už v blízkej dobe pribudnú
kontajnerové bloky - šatne pre našich malých futbalistov.
Komu sa venujeme
V súčasnosti sa venujeme kategóriám prípraviek:
CMYK

Font

40 - 100 - 60 - 20

EXO Black

00 - 27 - 95 - 00

ATLETIKO ZÁLESIE

NOVINY obce ZÁLESIE 1/2019

100 - 95 - 5 - 20
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U7 (deti narodené po 1.1.2012)
U8 (deti narodené po 1.1.2011
U10 (deti narodené po 1.1.2009)
Prípravky rozvíjajú individuálne
herné zručnosti detí, ale aj vnímanie futbalu ako kolektívnej hry, pri
ktorej sa naučia pracovať v tíme.
Na tréning budú vaše ratolesti
potrebovať športové oblečenie
primerané počasiu a obuv podľa
povrchu, na akom bude tréning
prebiehať. Loptu na tréning dostanete od trénera.
Kedy a kde
Počas sezóny 2018/2019 trénujeme utorky a štvrtky na futbalovom ihrisku v Zálesí - ŠK Atletiko
Zálesie. Začiatok jarnej časti je v
mesiaci apríl. V zimnom období
trénujeme v telocvični Združenej
strednej poľnohospodárskej školy
v Ivanke pri Dunaji.
Zápasy a turnaje
Naše tímy sa pravidelne a úspešne
zúčastňujú celosezónnych súťaží
ako Mini Dunajská liga U7 alebo
Liga SFZ PMD U8 ako aj jednorázovo organizovaných turnajov,
či už doma na Slovensku alebo v
zahraničí. Naši hráči boli vždy rovnocenným súperom a zlepšovali
sa od zápasu k zápasu. Je na nich
vidieť snaha a drina ktorú odovzdávajú v tréningoch. Tešíme sa
aj obrovskej podpore rodičov!
Podpora a poďakovanie
Udržať chod nášho športového
klubu je finančne náročné. Dobrovoľníctvo, pomoc a ochota pri
riešení bežných činností klubu sú
základom, bez ktorých by sme nemohli fungovať.  Preto veríme, že
aj s vašou pomocou milí Zálesáci,
dokážeme neustále napredovať a
vytvárať dôstojnejšie, kvalitnejšie
a bezpečnejšie podmienky pre

vykonávanie športových aktivít v
našej obci.
Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tak skvelej komunity. Všetkým
rodičom a podporovateľom veľmi
pekne ďakujeme za fantasticky
odvedenú prácu.
Všetky informácie o ŠK Atletiko
Zálesie aj o tom ako nás môžete
podporiť, nájdete na našej webovej stránke: www.atletikozalesie.
sk
alebo FB: www.facebook.
com/atletiko.zalesie.
Mgr. Marek Pecucha

Občianske združenie
Naše Zálesíčko

Záleská divadelná púť je obľúbeným podujatím pre všetkých
nadšencov umenia. Každý rok
prináša medzi ľudí divadlo, hudbu, tanec, krásne zážitky a nezameniteľnú ľudskú kultúru.
Kedysi zabudnutý a znečistený
breh Malého Dunaja sa dnes
premieňa na oddychovú zónu.
Nepoužiteľná maringotka sa
pretvorila na kultúrnu bunku,
ktorú si pochvaľujú aj populárni umelci. Občianske združenie
Naše Zálesíčko za posledný rok
odštartovalo mnohé aktivity,
ktoré potešia každého z nás.
Breh Malého Dunaja sa premenil na oddychovú zónu pre
všetkých
V poslednom období aktivity občianskeho združenia smerujú
k postupnej revitalizácii okolia
Malého Dunaja. Kontinuálnou
prácou mnohých dobrovoľníkov
sa z bývalej skládky stavebného
odpadu stáva udržiavané a využívané miesto pre voľnočasové
aktivity. K Záleskému majáku so
školou na vode pribudli moderné
altánky, ktoré umožňujú piknikovať, relaxovať priamo pri pohľade
na okolitú prírodu a tečúcu rieku.
Miesto na načerpanie energie tu
nájde takmer každý - okoloidúci,
cyklisti, vodáci aj turisti. Motor občianskeho združenia a architekt
v jednej osobe Peter Derevenec
s ohľadom na okolie citlivo zakomponoval i ďalší solitérny prvok
do celého konceptu oddychovej
zóny. Už dvakrát sa členovia občianskeho združenia a dobrovoľníci zo Zálesia stretli, aby postavili
„Zastávku s rozumom“. Zastávka

O rybárovi a rybke. Po predstavení sa spoznali s bábkami, ktoré ožili v rukách bábkohercov.
Láskavo viedli rozhovor s malými
zvedavcami, prezradili im, ako
bábky „oživiť“ a odtajnili zákulisné
fungovanie techniky za oponou
počas predstavenia. Deti si na záver zahrali svoje vlastné divadel-

né predstavenie pod taktovkou
milých ľudí z Bratislavského bábkového divadla. Vďaka detskému
prekrikovaniu,
interaktívnemu
vstupovaniu do vystúpenia a zábavnej ceste autobusom si všetci odniesli kopu zážitkov z výletu.
Spätné odozvy detí sú pre nás
hnacím mechanizmom a sme
vďační, že spolu s vami môžeme zažiť netradičné dni a chvíle.
Chcete sa aj vy vydať za divadlom? Sledujte našu stránku na Faceboooku, kde sú zverejňované
všetky aktivity - Občianske združenie Naše Zálesíčko - facebook.
com/nasezalesicko
Záleská divadelná púť
Je obľúbeným podujatím pre
všetkých nadšencov umenia. Každý rok prináša medzi ľudí divadlo,
hudbu, tanec, krásne zážitky
a nezameniteľnú ľudskú kultúru. Aj v tomto období Občianske
združenie Naše Zálesíčko usilovne pracuje na príprave deviateho
ročníka festivalu Záleská divadelná púť 2019. Festival je najväčší
projekt z repertoáru združenia,
a preto si zaslúži samostatný článok, ktorý bude uverejnený v nasledujúcom čísle. Prezradíme aj
to, ako sme boli ocenení pánom
prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.
Kolektív Občianskeho združenia
Naše Zálesíčko

KULTÚRA, KOMUNITA

Isto poznáte našu Záleskú maringotku, ktorá sa stala mobilnou kultúrnou bunkou. Stala sa
priestorom pre umelcov nielen
na Záleskej divadelnej púti. Počas minulého roka sme vďaka
maringotke na jar zažili big bítový sobotný deň. Marian Jaslovský,
náš Ivan Vallo a Vlado Záleský zahrali spoločný koncert pretkaný debatou o Marianových
knihách Collegium
musicum,
Pevniny a vrchy a Človek
hromadného výskytu. Múdre myšlienky
skvelého umelca zavŕšil hudobný workshop a odvážlivci
mali možnosť vyskúšať si bubnovanie
v sprievode mentora
Mariana.
Nadšené deti na výlete za
divadlom
Výlety za divadlom, prelety zákulisím je nová akcia, ktorá všetkým
fanúšikom divadelného umenia
umožní vydať sa na cestu nielen
za divadelným predstavením, ale
aj do jeho zákulisia. Prvá akcia sa
konala 24. marca a bola venovaná deťom. Výlet sa začal dobrodružnou cestou autobusom do
Bratislavského bábkového divadla, kde si deti v sprievode rodičov
so záujmom pozreli predstavenie

NOVINY obce ZÁLESIE 1/2019

naberá na finálnych kontúrach
a svojou funkčnosťou, vzhľadom a energiou dotvára celkový
ráz prírodnej zóny. Postavená je
z tradičných materiálov, avšak interpretovaných súčasným tvaroslovím. Jej usadenie do priestoru
umožňuje ľudom čakajúcim na
autobus výhľad na krásnu prírodnú divočinu s množstvom zelene
a riečneho života. Svojou jedinečnou architektúrou upúta každého a jej „rozum“ spočíva v samostatnosti. Bude schopná využívať
zachytenú dažďovú vodu a rozširovať plochy zelene.
V zveľaďovaní oddychovej zóny
však nekončíme. Práve naopak.
Isto si mnohí pamätáte, ako sme
spoločne bojovali za získanie príspevku na Malý Amfiteáter. Aj
vďaka vašej pomoci sa pozornosť
občianskeho združenia aktuálne
upriamuje na realizáciu amfiteátra. Bude slúžiť ako miesto na
posedenie a sledovanie predstavenia. Či už toho prírodného
alebo organizovaného. Všetky
tieto aktivity sú súčasťou projektu
Korzo Zálesie, v ktorého areáli sa
celý rok niečo deje. Naše Zálesíčko dlhodobo pracuje na rozvoji
obce, turistického ruchu a svojim
pôsobením motivuje ľudí k ochrane prírody, životného prostredia
a k zveľaďovaniu okolia.
Bigbít Mariana Jaslovského v
maringotke
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KINO, KULTÚRA

Program
Kino Zálesie
do prázdnin

Po čom muži túžia

Collateral Beauty: Druhá šanca

Charizmatický cynik Karel Král (Jiří
Langmajer), trochu šovinista a sarkastický
sympaťák, na ktorého ženy letia, je šéfredaktorom časopisu Playboy. Jedného dňa
jeho nezáväzný spôsob života utŕži hneď
niekoľko rán ...

Všetkých nás niečo spája, láska, čas,
smrť. Tieto tri veci spájajú všetky ľudské
bytosti na Zemi. Túžime po láske, chceme
viac času a bojíme sa smrti. Howard (Will
Smith) je skvelý, kreatívny a charizmatický
muž. Kedysi miloval život, teraz ...

Komédia

Dráma

Piatok 10.5. o 20:30

Piatok 7.6. o 20:30

Zrodila sa hviezda

Kubo a kúzelný meč

Bocian Riško

V hlavných úlohách sa predstaví štvornásobný držiteľ nominácie na Oscara
Bradley Cooper a spevácka pophviezda
Lady Gaga. Kým pre Bradleyho Coopera
ide o režisérsky debut, pre Lady Gaga o
jej prvú hlavnú rolu vo filme.

Kubo je úplne normálny teenager,
ktorý žije obyčajný život v rodnej dedine.
Jedného dňa mu na dvere zaklopú temní
démoni zo záhrobia, ktorých dokáže
zahnať len Kubova mimoriadna odvaha a
kompletná magická výzbroj ...

Riško je vrabec. A všetci to vedia. Všetci
okrem Riška. Malá vtáčia sirota vyrastá v
bocianej rodine, má bocianieho brata,
bocianiu mamu, bocianieho otca a je
samozrejme presvedčený, že sám sa
narodil ako bocian.

hudobný, dráma

Rodinný, Animovaný, Fantasy

Rozprávka

Piatok 12.4. o 20:30

Sobota 11.5. o 10:00

Jurský svet: Zánik ríše

Mamma Mia! Here We Go Again

Najvyššia ponuka

Pokračovanie jedného z najúspešnejších
filmov všetkých čias. Dinosaury z Jurského
sveta sú v ohrození a Chris Pratt spolu
s Bryce Dallas Howard sa vydávajú na
záchrannú misiu.

Mamma Mia! Najväčšia letná filmová
párty je späť. A s ňou aj nákazlivá
nálada rozprávkového ostrova Kalokairi,
nesmrteľná ABBA a herci, ktorí si schuťou
zopakovali veľkolepú grécku jazdu.

Láska ku kráse môže byť zničujúca. Virgil
Oldman (Geoffrey Rush) je svetovo
uznávaný znalec v oblasti výtvarného
umenia a starožitností. Vo svojom osobnom živote je však uzavretým samotárom
prenasledovaným mnohými obsesiami...

Scifi, Akcia, Dobrodružný

Muzikál

Piatok 26.4. o 20:30
Piatok 17.5. o 20:30

Sobota 8.6. o 10:00

Romantický, Dráma

Piatok 21.6. o 20:30

Psí ostrov

Pat & Mat vo filme

Ja, Zloduch 3

Wes Anderson po Fantastickom pánovi
Foxovi prichádza s ďalším animovaným
filmom Psí ostrov, v ktorom opäť jednu z
hlavných rolí hrajú zvieratá. Tentoraz sú
to psy, ktorých starosta mesta Megasaki
kvôli psej chrípke odsúdi do vyhnanstva

Dvojica kutilov Pat a Mat sa vracia na
scénu a to priamo v celovečernom filme
pre celú rodinu.

Bývalý zloduch Gru má problém.
Medzi prstami si nechal utiecť aktuálne
najhľadanejšieho zlosyna na svete, a tak
ho vyhodili z práce v Antizloduchovskej
lige. Jeho Mimóni sú navyše čím ďalej
nespokojnejší lebo ich pán už nie je zlý.

Animovaný, Komédia, Dobrodružný

Sobota 27.4. o 10:00

Animovaný

Sobota 18.5. o 10:00

Animovaný, Komédia

Sobota 22.6. o 10:00
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Rozpis aktivít v Zálesí
na najbližšie obdobie
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6.4.
4.5.
1.6.
víkend 15.-16.6.
júl-august
júl-august
30.-31.8.
jeseň
jeseň
17.11.
december

Čistenie Dunaja
Deň Sv. Floriána
Deň detí (MDD)
Gessayov Cup - cyklistické preteky
Letné kino Zálesie
Čítanie v maringotke
Záleská Divadelná púť
Zamykanie Malého Dunaja
Slavnostné otvorenie Korza
Oslava 30. výročia Nežnej revolúcie
Mikuláš pre deti
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