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ROZPOČET OBCE
ZÁLESIE NA ROK 2016
Milí obyvatelia Zálesia, radi by sme vás
v každom čísle našich obecných novín
stručne informovali o tom, ako sa hospodári s majetkom obce, ako aj o aktuálnej finančnej situácii v obci Zálesie.
Ako isto viete, základom finančného hospodárenia každej obce je jej
ROZPOČET. Návrh rozpočtu na
nadchádzajúce obdobie vypracováva
obecný úrad v spolupráci s finančnou
komisiou, ktorý následne predkladá na
schválenie alebo aj zamietnutie obecnému zastupiteľstvu. Tento akt musí
byť v zmysle zákona vykonaný pred
začiatkom obdobia, na ktoré je rozpočet určený. U nás v Zálesí sa tak stalo
Uznesením č. 77/11/2015, ktoré bolo
schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30. novembra 2015.
Cieľom každého správneho hospodára,
a teda aj našej obce, je mať vyrovnaný
(kedy rozdiel medzi príjmami a výdavkami je nulový) alebo prebytkový
rozpočet (kedy príjmy prevyšujú výdavky).
Rozpočet každej obce
sa vnútorne člení na:
• bežné príjmy a bežné výdavky
(tvoria tzv. bežný rozpočet)
• kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (tvoria tzv. kapitálový rozpočet)
• finančné operácie
Medzi bežné príjmy obce patria:
• podiely na daniach z príjmov fyzických osôb (najväčší zdroj príjmov)
• výnosy z miestnych daní a poplatkov
(daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatky za odpad, pokuty)
• príjmy z prenájmu (prenájom pozemkov, budov, zariadení)
• dotácie na prenesený výkon štátnej
správy (transfery na stavebný úrad, životné prostredie, voľby, evidenciu obyvateľstva)
• účelové dotácie (dotácie viazané na
konkrétny účel od rôznych organizácií
a zo štátneho rozpočtu)
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Medzi kapitálové príjmy obce patria:
• príjmy z predaja obecného majetku
(predaj pozemkov, nehmotného majetku, akcií, majetkových účastí)
• príjmy z kapitálových grantov a
transferov (sú účelovo viazané, sú poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z
rozpočtu EÚ alebo z iných účelových
fondov)
Medzi príjmové finančné
operácie patria:
• poskytnuté pôžičky
• návratné finančné výpomoci
• zmenky a majetkové účasti
Bežné výdavky zabezpečujú každodenný chod obce a sú rozdelené do 13
programov:
• Program 1: Plánovanie, manažment
a kontrola (reprezentačné výdavky,
členské príspevky, audit a projekty rozvoja obce)
• Program 2: Propagácia a marketing
(noviny, internetová stránka, rozhlas)
• Program 3: Interné služby (právne
služby, správa a údržba budov, štúdie,
expertízy, posudky, geometrické plány,
sklad CO, školenia, softvér, licencie,
údržba výpočtovej techniky)
• Program 4: Služby občanom (evidencia obyvateľstva, súpisné čísla, spoločný stavebný úrad)
• Program 5: Bezpečnosť (ochrana
objektov, poistenie majetku, ochrana
pred požiarmi, materiál a služby pre
dobrovoľný hasičský zbor)
• Program 6: Odpadové hospodárstvo
(likvidácia a uloženie odpadu, separovaný zber odpadu, zberný dvor)
• Program 7: Komunikácie (správa a
údržba miestnych komunikácií, zimná
údržba ciest)
• Program 8: Vzdelávanie (prevádzka
materskej školy vrátane miezd zamestnancov, správa budovy materskej školy,
školská jedáleň a stravovanie)
• Program 9: Šport (hlavné športové
podujatie Beh susedov, aktivity týkajúce sa Malého Dunaja, ostatné športové
podujatia)
• Program 10: Kultúra (kultúrny dom,
kino, hlavné kultúrne podujatia – Záleská divadelná púť, MDD, Advent,
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Mikuláš, ostatné kultúrne podujatia)
• Program 11: Prostredie pre život
(cintorín, údržba verejnej zelene,
údržba parkov, verejné osvetlenie)
• Program 12: Sociálne služby (opatrovateľské služby v domácnosti, príspevok pre Klub dôchodcov)
• Program 13: Administratíva (celková prevádzka obecného úradu vrátane
miezd zamestnancov, správa budovy
obecného úradu, príspevky klubom
a organizáciám v obci)
Medzi kapitálové výdavky patria:
• výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku
obce (v Zálesí ide o investíciu do výstavby materskej školy)
Medzi výdavkové finančné operácie
patrí:
• prijaté úvery a ich splácanie
• splácanie úrokov z úverov
PRÍJMY
bežného rozpočtu
Transfer - životné prostredie
Transfer - stavebný úrad
Transfer - evidencia obyvateľstva
Transfer - materská škola
Transfer - voľby
Transfer - OÚ Senec, sklad CO
Transfer - BSK
Transfer - ROEP
Transfer - MDV a RR SR
Daň z príjmov zo závislej činnosti

Rozpočet na rok
2016 v EUR
200
1 700
500
2 600
640
0
0
20
10 000
345 000

Daň z pozemkov

60 500

Daň zo stavieb

21 500

Daň z bytov a nebytových priestorov

400

Daň za psa

2 500

Daň za hracie prístroje

1 500

Dividendy
Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjmy z prenajatých budov
Príjmy z prenajatých zariadení
Správne poplatky

0
1 000
15 000
0
8 000

Pokuty a penále

0

Ostatné náhodné príjmy

0

Sponzorské od občanov
Cintorínske poplatky
Za vyhlásenie v miestnom rozhlase

0
1 210
50

Poplatky za komunálny odpad

58 000

Poplatky za školné v materskej škole

11 000

Poplatky za stravné OcÚ

2 500

Úroky z vkladov

10

Recyklačný fond

1 000

Transfery zo ŠR - Eur. fond reg.
rozvoja
Transfer zo ŠR - MFSR
Príjmy bežného rozpočtu - spolu

0
14 500
559 330
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Výdavky bežného rozpočtu - spolu

540 400

Transfery zo ŠR - zdroj ERDF

0

Výdavky kapitálového rozpočtu

348 930

Transfery zo ŠR - MŠ SR

0

Finančné operácie - výdavkové

0

Príjem z predaja pozjemku

0

Mimorozpočtové výdavky

Príjmy kapitálového rozpočtu - spolu

0

VÝDAVKY celkom

Zostatok prostriedkov z predchádz.
obdobia

0

Z rezervného fondu obce

0

Príjmy bežného rozpočtu - spolu

559 330

Krátkodobé
Finančné operácie - príjmové

0
330 000

Poplatky a platby za predaj

0

Poplatky a platby za stravné

0

Iné (sociálny fond)

0

Mimorozpočtové príjmy
PRÍJMY celkom

0
889 330

Z tabuľky príjmov je zreteľné, že najvyššou položkou je príjem z daní z
príjmov zo závislej činnosti vo výške
345000 €. Táto suma predstavuje najvyšší zdroj príjmu až 62 % zo všetkých
príjmov bežného rozpočtu obce Zálesie. Výška tejto sumy je priamo závislá od počtu prihlásených obyvateľov k
trvalému pobytu, teda čím viac obyvateľov sa prihlási, tým bude rýchlejšie rásť. Ďalšou významnou položkou
príjmov bežného rozpočtu je suma
vo výške 58000 € za príjem poplatkov
za odpady. Suma vo výške 330000 € v
položke Finančné operácie – príjmové predstavuje súhrn finančných prostriedkov z dotácií a úverov, ktoré zatiaľ nečerpáme, ale už s nimi v tomto
roku počítame. Ide o dotáciu vo výške
190000 €, ktorú sme získali na výstavbu novej materskej školy, úver vo výške
120000 € potrebný na výstavbu materskej školy, ktorý sme zatiaľ neprijali a
kontokorentný úver vo výške 20000 €,
ktorý bežne prijímame na prípadné finančné potreby.
VÝDAVKY
bežného rozpočtu

Rozpočet na rok
2016 v EUR

Program 1: Plánovanie, manažment
a kontrola

3 500

Program 2: Propagácia a marketing

3 000

Program 3: Interné služby
Program 4: Služby občanom
Program 5: Bezpečnosť
Program 6: Odpadové hospodárstvo

16 000
7 000
9 000
58 000

Program 7: Komunikácie

29 900

Program 8: Vzdelávanie

120 000

Program 9: Šport

3 000

Program 10: Kultúra

16 000

Program 11: Prostredie pre život

55 000

Program 12: Sociálne služby

35 000

Program 13: Administratíva

185 000

Výdavky bežného rozpočtu - spolu

540 400

0
889 330

Z tabuľky výdavkov vyplýva, že najvyššie výdavky v sumách 120000 € a
185000 € sú v programoch Vzdelávanie a Administratíva. Je to pochopiteľné, pretože ide o výdavky na chod,
prevádzku a údržbu našich jediných
obecných budov (obecný úrad, materská škola) vrátane všetkého nakúpeného materiálu, poskytnutých služieb,
minutých energií a mzdových nákladov. Ako si môžete všimnúť, výdavky
na odpad v sume 58000 € sú rovnaké
ako príjmy za odpad. Znamená to, že
poplatky, ktoré za komunálny odpad
každoročne vyberáme sú opodstatnené, pretože produkujeme veľké množstvo odpadu. Významná výdavková
položka, ktorá je zahrnutá do programu Prostredie pre život, avšak nie je
na prvý pohľad viditeľná, je výška finančných prostriedkov potrebných na
verejné osvetlenie. Z celkovej sumy
55000 € predstavuje takmer 50 %.
Milí obyvatelia, naším zámerom je, aby
bol rozpočet obce Zálesie vyrovnaný.
Zároveň sa snažíme o to, aby každá
položka rozpočtu bola odôvodnená,
prehľadná a transparentná. Sme veľmi
radi, že sme vám mohli objasniť spôsob
financovania našej obce a dúfame, že sa
nám to aspoň sčasti podarilo.
Zuzana Červenková
predsedkyňa Finančnej komisie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ
NARIADENIA
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Zálesie o umiestňovaní reklamných
stavieb a iných reklamných zariadení
na území obce Zálesie bolo schválené na Obecnom zastupiteľstve v Zálesí dňa 30. 11. 2015 uznesením číslom
79/11/2015. Na úradnej tabuli bolo vyvesené od 13. 10. 2015 do 30. 11. 2015
a účinnosť nadobudlo dňom 1. 1. 2016.
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v obci Zálesie po prvýkrát ofi-

ciálne ustanovujú všeobecne záväzné
pravidlá povoľovania, umiestňovania,
údržby a odstraňovania reklamných
stavieb a iných reklamných zariadení
na území obce Zálesie.
Účelom je jednoznačné vymedzenie
pojmov „Reklamná stavba“ a „Iné reklamné zariadenie“, popis informácií,
ktoré je možné na jednotlivých reklamných stavbách a iných reklamných zariadeniach umiestňovať, ako aj úprava
procesu povoľovania, umiestňovania,
údržby a odstraňovania reklamných
stavieb a iných reklamných zariadení.
Dôraz sa kladie na reguláciu nepovolenej reklamy, pričom jednou zo zásadných povinností vlastníka zariadenia, počas celej doby trvania reklamnej
stavby, je zabezpečenie jej označenia
menom a priezviskom, obchodným
menom, názvom, ochrannou známkou
alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka zariadení.
Vlastník reklamných stavieb a iných
reklamných zariadení je zároveň povinný udržiavať zariadenia v dobrom
technickom a funkčnom stave tak, aby
nevzniklo nebezpečenstvo ohrozenia občanov. Zohľadňovať sa budú aj
požiadavky estetiky v nadväznosti na
okolité prostredie a architektúru.
Kontrolu plnenia ustanovení tohto
všeobecne záväzného nariadenia ako aj
ustanovení zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov vykonáva:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva
c) členovia Komisie verejného poriadku a sociálnych vecí
d) zamestnanci obce Zálesie na základe
poverenia starostu obce
e) Slovenská stavebná inšpekcia
Veríme, že predmetné všeobecne záväzné nariadenie bude mať pozitívne
ohlasy a že vďaka stanoveniu presných
pravidiel zabránime nežiaducemu
a svojvoľnému umiestňovaniu reklamy
na území našej obce.
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Komisia verejného poriadku a sociálnych vecí
dôrazne žiada a vyzýva
všetkých majiteľov psov,
aby rešpektovali podmienky vodenia psov
na území obce Zálesie, ktoré sú upravené Všeobecne záväzným nariadením č.
7/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Zálesie.
V zmysle uvedeného nariadenia vstup
psa na verejné priestranstvo (verejným
priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky, chodníky a cesty vo vlastníctve a
užívaní obce) a voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním
poverenej osoby, ktorá psa vedie. Vodiť psa
možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji.
Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. Je zakázané opustiť
psa na verejnom priestranstve.
Vstup so psom je zakázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská a k nim
priliehajúce plochy verejnej zelene
b) do areálov školských a predškolských
zariadení
c) na športoviská a štadióny prístupné verejnosti
d) do zdravotníckych zariadení
e) na cintoríny
f) na trhoviská
g) do všetkých verejnosti prístupných
budov a plotom ohradených priestorov,
okrem prípadov, kedy to prevádzkový alebo iný poriadok vlastníka, nájomcu, iného
užívateľa alebo správcu takejto nehnuteľnosti dovoľuje.
Voľný pohyb psa je povolený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a zároveň, aby bolo
zabránené
akémukoľvek
kontaktu
s osobami nachádzajúcimi/ prechádzajúcimi sa za plotom nehnuteľnosti držiteľa psa.
Zároveň pripomíname, že každý, kto psa
vedie po verejnom priestranstve, je povinný jeho exkrementy bezprostredne odstrániť na to vhodnými pomôckami.
Rešpektovanie a dodržiavanie platných
pravidiel nie je len záujmom obce, ale malo
by byť aj v záujme všetkých obyvateľov
obce Zálesie.
Alexander Vika
predseda Komisie
verejného poriadku a sociálnych vecí
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NAŠI ŠKÔLKARI
Malý a veľký kamarát
Každá materská škola je čímsi výnimočná, tá naša má koňa, teda presnejšie kobylku – Sáru. Deti si ju veľmi obľúbili, hladkajú ju, vozia sa na nej, ale
predovšetkým cvičia. Tieto cvičenia
pozitívne ovplyvňujú vývoj ich dobrého zdravotného stavu, prispievajú k
rozvoju všestrannej pohybovej výchovy a v neposlednom rade ovplyvňujú aj
ich správanie.
Deti sa venujú zaujímavej a atraktívnej
športovej aktivite, ktorou „voltíž“ je. Je
to šport a súťažná disciplína umožňujúca cvičencom v harmónii s pohybom
koňa prejaviť vlastnú osobnosť prostredníctvom gymnastických a umeleckých pohybových prvkov. Najdôležitejšie je, že sa všetko deje prirodzenou
nenútenou cestou a jej cieľom je radosť
detí. Koník je pre ne veľký kamarát, na
ktorého sa vždy tešia a majú ho rady.
Okrem živého koňa využívajú pri nácviku aj tréningového - molitanového
koníka, ktorý im uľahčuje osvojenie si
techniky správneho prevedenia figúr a
ich nadväznosti pri voltížnych zostavách.
Ako sa to všetko začalo? Deti z našej
materskej školy sa občas na koníkoch
vozili, ale s hipoterapiou – pedagogicko-psychologickým jazdením sa
stretli až na jar v roku 2008. Stretli
sa správni ľudia na správnom mieste
v správnom čase. Deti pravidelne cvičili na koni a pripravovali sa na rôzne
vystúpenia pre rodičov aj verejnosť.
Záujem o voltížne jazdenie rástol
a pribúdali pohybovo nadané a talen-

Hanka v MŠ 2008

tované deti, ktoré sa aj po odchode z
materskej školy naďalej tomuto športu venovali. Na jeseň v roku 2012 bol
založený Voltížny klub pri Spojenej
škole v Ivanke pri Dunaji, ktorý má
v súčasnosti 6 voltížnych koní. Šesť
trénerov pripravuje dvadsiatich cvičencov. Cvičenci sú väčšinou bývalí
a aj terajší škôlkari z materskej školy
v Zálesí. Vďaka vynikajúcim podmienkam sa deti posunuli ďalej. V súčasnosti sa zúčastňujú národných pretekov
v rámci Slovenského voltížneho pohára, Majstrovstiev Slovenska, Barell
capu a môžu konkurovať klubom, ktoré na voltížnej scéne pôsobia dlhé roky.
Už dnes vás pozývame na preteky vo
voltíži, ktoré sa uskutočnia 21. mája
2016 v jazdeckom areáli Spojenej
školy Ivanka pri Dunaji v Zálesí, kde
budú súťažiť naši súčasní aj bývalí
škôlkari.
Viac informácií nájdete na
www.voltiz-ivanka-pri-dunaji.webnode.sk
Kolektív MŠ v Zálesí

Hanka na pretekoch SVP 2015
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Sabinka v MŠ 2009

Sabinka na pretekoch MSR
vo voltíži 2015

spoločenský život/kultúra
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE NAŠE ZÁLESÍČKO
Pre d Vi ano c ami
v nedeľu 13. 12. 2015
sa konalo pri poľovníckej chate v lese
medzi Zálesím a
Ivankou pri Dunaji
milé stretnutie obyvateľov týchto dvoch obcí. Za krásneho
počasia sa ich tu stretlo požehnane. V
dobrej nálade a pri pohári vareného
vína za prítomnosti pána Schreinera
z Ivanky pri Dunaji, pani Meškovej zo
Zálesia, poľovníkov na čele s pánom
Méčešom, zástupcom Ekopolisu pánom Hroncom a ostatných vzácnych
hostí otvorili spoločné dielo - LÁVKU
CEZ BIELU VODU.
Toto dielo má na svedomí Občianske
združenie Naše Zálesíčko a dobrovoľníci zo Zálesia a Ivanky pri Dunaji.
Pred samotnou realizáciou sa vynaložilo veľa úsilia pri presviedčaní o potrebe prepojenia oboch obcí. Nasledovalo
plánovanie, projektovanie a zháňanie
financií, až nakoniec po získaní všetkých potrebných súhlasov a povolení
sa začalo stavať.
Matej Kobera - Kobera NAD dobrovoľne dva dni so svojimi strojmi čistil
novú príjazdovú lesnú cestu podľa vytýčenia ivanských poľovníkov. Dodal
a osadil základové pätky, na ktorých
je položená oceľová konštrukcia. Túto
bezmála dvojtonovú a 11m dlhú „záležitosť“ veľkoryso venoval ako sponzorský dar Ľubomír Dudášik a jeho
firma FEROMAX. Vytvorili mostné
závery, doplnili sa nájazdy z obidvoch
strán z lomového kameňa a natrela
sa oceľová konštrukcia. Počasie vždy
prialo, takže ohník, slaninka, vínko

alebo pivko nikdy nechýbali. Keď na
píle oznámili finále, Dušan Pokrývka
doviezol dubové rezivo a dobrovoľníci ho u pána Petra Valentína v Ivanke pri Dunaji dva dni hobľovali a tri
dni natierali v hale Kobera NAD. Keď
lazúra uschla, vytvorilo sa z dubových
hranolov 56 rámov a tie sa osadili na
oceľovú konštrukciu. Osadilo sa i zábradlie a podlaha z dubových fošní.
Na lávku budú ešte osadené tabuľky
s popisom miestnej fauny a flóry, aby sa
stala súčasťou vedomostí malých aj veľkých školákov idúcich tadiaľ do školy.
Na Lávke pracovalo celkom 35 ľudí celých štrnásť dní - po víkendoch, ale aj
cez pracovný týždeň a počas vlastnej
dovolenky, spolu 905 hodín práce bez
nároku na akúkoľvek odmenu. 905
hodín dobrého pocitu v dobrej nálade
v spoločnosti dobrých a šikovných ľudí.
Výstavbu pripravovalo, organizovalo
a financovalo Občianske združenie
Naše Zálesíčko, podporila ju Nadácia
Ekopolis a Slovnaft a získala veľkorysé dary od: Matej Kobera Kobera
NAD, Ľubomír Dudášik FEROMAX,
Dušan Pokrývka BCI Group a Vladimír Steiner. Vďaka patrí obciam Zálesie a Ivanka pri Dunaji, Poľovníckemu
združeniu Bažant, Spoločnosti Ježišovej a Vigwamu. Na výstavbu neboli
použité verejné finančné zdroje obcí
Zálesie ani Ivanka pri Dunaji.
Viac informácií nájdete na
www.nasezalesicko.sk, www.zaleskaput.sk
Občianske združenie Naše Zálesíčko
Za záhradami 23, 90028 Zálesie
nase.zalesicko@gmail.com
IČO: 42354099,
DIČ: 2023937069
číslo účtu: 2923902482/1100 TABA
IBAN SK2511000000002923902482
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KNIŽNÁ BÚDKA

V októbri roku 2015 bola do parku Zálesíčko umiestnená knižná búdka. Ide
o malú knižnicu s lavičkou, akúsi pouličnú knižnicu. Každý milovník kníh
si môže z knižnej búdky ktorúkoľvek
knihu požičať, prečítať a vrátiť. Dokonca ju môže vymeniť za inú knihu z
vlastnej knižnice.
Knižná búdka je dielom stolára Františka Borbélyho a vďaka finančnej
podpore Nadácie HB Reavis mohol
byť tento úžasný projekt zrealizovaný.
Tabuľky s informáciami „čo s knihami“
darovala spoločnosť HANTON svetelné reklamy a knihy dodala vajnorská
knižnica.
Inšpirácia prišla od nadšencov projektu Ďakujem, sused. A tak sa niekoľko
dobrovoľníkov pod vedením Nikoly
Žiškovej chopilo vlastnej iniciatívy
a sen sa stal skutočnosťou.

Ako knižnica funguje?

Knižná búdka ponúka možnosť podeliť
sa o knihy, ktoré sú zaujímavé, obľúbené, náučné, fantastické a inšpiratívne.
Sú určené všetkým, ktorí by si knihu
radi prečítali, popozerali alebo len tak
prelistovali. Prosíme všetkých nadšencov, aby sa o knihy starali.

Aké sú pravidlá knižnice?

Knihu si POŽIČAJ, potom ju VRÁŤ
alebo ju VYMEŇ za inú knihu. O požičanú knihu sa vždy POSTARAJ! Ak
chceš, VLOŽ do knihy ODKAZ pre
ďalšieho čitateľa.

cirkev

SVIATOK VEĽKEJ NOCI
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného
roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša
Krista. Veľká noc sa vždy oslavuje prvú
nedeľu po prvom jarnom mesačnom splne.
Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21.
dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na
pamiatku oslobodenia izraelského národa
z egyptského otroctva. Termín sviatkov
Veľkej noci je teda pohyblivý a je závislý od
lunárneho cyklu. K jarnej oslave slnovratu,
ku vzkrieseniu prírody zo zimného spánku, sa viaže mnoho starých zvykov pochádzajúcich ešte z pohanských čias.
Popolcovou stredou sa pre kresťanov
začína veľký štyridsaťdňový pôst. Jeho
súčasťou je šesť nedieľ – poslednou je Kvetná. Mala by sa však volať Palmová, pretože
Ježišovi pri vjazde do Jeruzalema mávali
nadšené zástupy palmovými ratolesťami a
oslavovali ho ako mesiáša – osloboditeľa
židovského národa. U nás palmy nahradili
rozkvitnuté vŕbové halúzky. Na Kvetnú nedeľu sa bahniatka v kostoloch svätili. Ľudia
ich strkali na poliach do zeme na ochranu
pred krupobitím a doma za obrazy, aby
chránili domy pred hromom. Veľký pôst
sa netýkal len jedla, ale aj celého spôsobu
života. Už sa nemohli konať žiadne zábavy,
nekonali sa svadby a iné oslavy, ani spoločenské stretnutia, páračky, nespievalo sa,
muži odkladali fajky, nepili alkohol a ľudia sa obliekali do tmavých šiat. Nejedlo
sa mäso, nemastilo sa masťou, nepoužíval
sa bežný olej, len ľanový. Riad, v ktorom sa
varilo mastné mäso sa vymyl vriacou vodou a vyniesol na povalu. Táto pôstna tradícia zrejme vznikla z toho, že sa Kristus po
svojom krste v Jordáne postil 40 dní a takú
istú dobu sa postil aj Mojžiš na hore Sinaj.
Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil
Kristus v posledných dňoch svojho života.
Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou,
čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa
spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení.
Večernou omšou na pamiatku Pánovej
večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a
smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami
Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.
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Pôvodné zvyky a činnosť veľkonočného
týždňa mali zabezpečiť prosperitu hospodárstva. Po dlhej, krutej a vyčerpávajúcej
zime prichádzala konečne jar. Na Smrtnú
nedeľu dievčatá na dedinách od stredoveku vynášali Morenu.

Zelený štvrtok
V tento deň pri Poslednej večeri Kristus
ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť oltárnu – Eucharistiu. Chlieb premenil na
svoje telo a víno na svoju krv. Podľa ľudovej tradície je ráno dobré skoro vstať a
umyť sa rosou. Vraj sa tak zabráni lišajom
a iným chorobám. V ten deň naposledy
zaznejú zvony, ktoré potom zmĺknu až do
Bielej soboty. Pri poslednom zvonení treba
cinkať peniazmi, aby sa vás držali po celý
rok. Namiesto zvonenia sa až do Vzkriesenia ozývajú ráno, na obed a večer rôzne
rapkáče, hrkáče a lepáče. Pôst sa oficiálne
končil Zeleným štvrtkom, ale dodržiaval
sa až do Bielej soboty. Zelený štvrtok bol
nazvaný podľa Gatsematskej záhrady, kde
sa Ježiš Kristus modlil a kde bol rímskymi
vojakmi zatknutý. Na tento deň sa vždy
jedáva niečo zelené, ako napr. špenát, šťaveľ, žihľava, jarné bylinky, to všetko preto,
aby bol človek zdravý. V tento deň sa piekli
judáše, koláče zo zapletaného kysnutého
cesta, ktoré mali pripomínať povraz, na
ktorom sa Judáš obesil. Judáše sa jedávali
potreté medom. Medovo chutil aj keltýš –
lahôdka pôstneho obdobia. Vyklíčený jačmeň sa pomlel, zahustil sa múkou a v rúre
sa upiekol do zlatohneda.
Veľký piatok
Tento deň je v katolíckej liturgii dňom
smútku. Cirkev prežíva umučenie a smrť
Spasiteľa. Ježiš, nesúc svoj kríž, bol vyvedený
von na miesto zvané Lebka, hebrejsky Golgota, kde bol ukrižovaný. Dôkazom účasti
na utrpení Ježiša Krista je prísny pôst. Aby
mal Ježiš v hrobe pokoj, nesmelo sa hýbať s
pôdou, pracovať na poli ani v záhrade. Tiež
sa podľa ľudovej tradície neprala bielizeň.
Gazdiné si dávali pozor, aby nepožičiavali
nič z domácnosti, pretože požičanými vecami sa vraj dalo čarovať. Na Veľký piatok sa
údajne otvára zem a vydáva poklady.
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Biela sobota
V tento deň sa nekonajú až do polnoci
nijaké bohoslužby. Telo Ježiša ležalo zabalené v bielej plachte v hrobe, ale jeho
duša išla k spravodlivým zosnulým zvestovať, že sú vykúpení. Ľudia čakajú na jeho
vzkriesenie. Podľa tradície bolo v domácnosti zvykom uhasiť všetky ohniská. Oheň
vzbĺkol v kostoloch až o polnoci zo soboty
na nedeľu, keď sa vlastne začínajú sviatky,
oslava vzkriesenia a života. Noc Bielej soboty sa nazýva aj Veľká, odkiaľ pochádza
aj názov sviatku vzkriesenia Pána – Veľká
noc. Maslu, ktoré sa v ten deň zmútilo, sa
pripisovali magické vlastnosti, liečili sa ním
ľudia i zvieratá a keď išiel gazda na pole po
prvý raz siať, potrel si týmto maslom ruky.
Čarovnú moc obdobia pred Veľkou nocou
využívali aj dievčatá. Pred východom slnka
sa postavili do studeného potoka a zariekavali mládencov.
Veľkonočná nedeľa
Týmto dňom sa začína veľkonočné obdobie, ktoré trvá až do Turíc a v ňom si
pripomíname posledné dni pozemského
života Ježiša Krista. V tento deň sa svätili
baranček a bochník, ale aj vajcia, chlieb a
víno. Podľa tradície každý, kto prišiel do
domácnosti, dostal kus sväteného chleba.
Popoludní sa farbili kraslice.
Veľkonočný pondelok
Neviažu sa k nemu nijaké liturgické úkony. Z hľadiska ľudovej tradície je to však najvýznamnejší deň veľkonočných sviatkov. Neodmysliteľne
k nemu patrí šibačka. Najčastejšie sa šibe
korbáčmi z vŕbového prútia, ktoré je symbolom jarnej prírody. Ich dotyk omladzuje, prináša silu a krásu. Rovnaký účinok sa
prisudzuje aj polievaniu vodou. Radosti
veľkonočných sviatkov sa obyčajne končili tanečnou zábavou. Po dlhom pôstnom
čase tak opäť znela hudba.

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.
zdroj: internet

osobnosti
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Tomáš Čermák,

Volám sa
narodil som sa
20. 4. 1978 v Bratislave, v Zálesí žijem od roku 1989 a ako
prvý Slovák v histórii som štartoval v seriáli Majstrovstiev sveta v rýchlostných motorových člnoch v sezóne 2009 ako debutant Teame Zepter, patriace 10-násobnému majstrovi sveta Guida
Cappellinimu. V sezóne 2015 som štartoval v teame iBoat racing.

Pretekárska história:

• 1992 štart pretekárskej kariéry ako štrnásťročný v kategórii Junior pre deti a mládež
• 1993 prestup do kategórie OSY 400 dorast s
motormi do 400cm³
• 1995 štart na 24-hodinovom preteku
v Rouen ako najmladší účastník v kategórií
T-850 (tradičný trup s motormi do 850cm³) a
jeden z prvých pilotov z východnej Európy, ktorý absolvoval tento vytrvalostný pretek
• 1996 prestup do Formulových člnov kategórie F4/S-850 (lode katamarány do 850cm³)
• 2001 prestup do kategórie F-1000 (katamarány do 1000cm³)
• 2002 posun do kokpitu kategórie S-2000/F2
(katamarány do 2000cm³) v seriáli majstrovstiev sveta v Rouene a Miláne s teamom LPTT
Casino
• 2009 vstup do kráľovskej kategórie Formulových člnov štartom na 24-hodinovke v Rouen
v kategórii S3000/F1 (čo je špecifikácia lode F1
H2O určenej na vytrvalostné preteky)
• 2009 úspešný nástup na štartový rošt kategórie F1 H2O do top teamu Guida Cappelliniho,
čo je vrchol tohto vodnomotoristického športu
• 2010 preteky pre team NAUTICA a získanie
prvého bodu v seriáli F1 H2O
• 2012 získanie titulu majstra Európy s loďou
vlastnej konštrukcie
• 2014 a 2015 piate miesto v seriáli F2 World
champ

Najväčšie úspechy:

• dvojnásobný majster sveta F2 2003, 2005
• trojnásobný vicemajster sveta F2
• majster Európy 2012
• absolútny víťaz 24-hodinového preteku
v Rouen 2003, čo je vodný ekvivalent automobilového preteku Le Mans
• mnohonásobný majster Slovenska
• jediný Slovák, ktorý sa dostal do tímu Guida
Cappelliniho ako druhý pilot v seriáli Majstrovstiev sveta v rýchlostných motorových člnoch
F1 H2O

Ako ste sa k tomuto športu dostali?
Pri tomto športe som sa narodil. Od
narodenia sme spolu s mamou, neskôr
aj sestrou nasledovali po pretekoch
otca. Otec bol dlhoročný reprezentant
Československa. Každý druhý víkend
v sezóne sme balili kempovú Aviu a
vyrážali po celom Československu na
rôzne preteky.
Kto vás motivoval a prečo?
Motivácia prišla sama. Nasávaním atmosféry, ktorá bola v tej dobe v depe
pretekov medzi pretekármi, mechanikmi a organizátormi veľmi dobrá. Bola
to veľká rodina. Samozrejme som chcel
byť aj lepší ako môj otec. Začiatkom
90-tych rokov vznikla nová kategória
pre mládež. V tom čase som ešte nedosahoval vek na to, aby som si mohol
sadnúť do pretekárskeho člna. S túžbou
som sledoval preteky tejto mládežníckej kategórie. V roku 1992 ako 14-ročný som dostal pridelenú výnimku na
štart v spomínanej kategórii, ktorá odštartovala moju kariéru.
Kde trénujete?
Prvýkrát som sa posadil do pretekárskeho člna na Malom Dunaji u nás v
Zálesí. Ďalšie roky sme tu aj trénovali.
V mládežníckej kategórii sa dosahovali rýchlosti do 80km/h. Prestupom do
vyšších kategórií sa rýchlosť zvyšovala
a keď presiahla 160km/h, tak sme sa
kvôli bezpečnosti presunuli na veľký
Dunaj. V súčasnosti jazdím kategórie,
kde dosahujeme rýchlosť blížiacu sa k
250km/h s vysokými nákladmi na prevádzku. Tým sa mi zužuje priestor a čas
na trénovanie. Momentálne pretekám
pre taliansky team iBoat racing, ktorý
má svoju základňu v Taliansku a tým
som nútený chodiť trénovať do Talianska.
Ktorý zo svojich mnohých úspechov
považujete za najväčší?
Každý úspech vo svojej dobe znamenal

a znamená veľa. Raz to bolo víťazstvo
Euromasters, kde štartovalo 48 lodí,
neskôr absolútne víťazstvo v 24 hodinovom preteku v Rouen, ďalej víťazstvo v majstrovstvách Európy s loďou,
ktorú som si navrhol a postavil v dielni
v Zálesí aj s pomocou niektorých susedov, alebo vstup do seriálu F1 H2O,
kde štartuje 20 najlepších pretekárov
sveta.
Pokračujete v tomto športe ďalej?
Áno. Momentálne štartujem v kategórii majstrovstiev sveta F2 Word champ.
Je to o niečo menej finančne náročná
kategória ako F1.
Má tento šport v našom suchozemskom prostredí fanúšikov a nástupcov?
Fanúšikov je veľa. Pre nástupcov chýba
podpora zo strany zväzu a štátu. Ako
každý šport je v tejto dobe podfinancovaný. Tento vodno-motoristický
šport sa teraz prirodzene presúva ďalej
do arabského sveta a Ázie, kde je viac
financií pre jeho podporu. Bez podpory zahraničných teamov by som tento
šport mohol už aj ja zavesiť na klinec.
Čo plánujete v najbližšom období?
V najbližšom období by som mal po
troch rokoch dostať od teamu celkom
novú loď, s ktorou sa musím „zladiť“.
Musím vedieť, ako sa bude chovať v
každej situácii. Čaká ma séria tréningov pred prvými pretekmi majstrovstiev sveta, ktoré budú začiatkom júna
vo Fínsku. Tento rok ma čaká asi sedem pretekov v seriáli.
Ďakujem za rozhovor a držíme palce!
Marta Stančíková

spoločenský život/šport

LODENICA ZÁLESIE

Na jeseň v roku 2008 som sa obrátil na
Obecný úrad v Zálesí s myšlienkou založiť v našej obci lodenicu. Porozprával
som o svojich skúsenostiach a zážitkoch z vodáckeho prostredia, do ktorého som sa dostal vďaka priateľom cez
rôzne vodácke akcie na Dunaji, Morave, Hrone a pod. Na splavoch som
spoznal dlhoročných členov známych
vodáckych klubov Juraja Kelešiho z
Dunajklubu a Jána Krajčíka z Lodenice KKKV. Ocitol som sa v komunitách, kde spoznať ľudí s inšpirujúcimi
a neobyčajnými nápadmi bol skutočný
zážitok. Napríklad okúpať sa v ľadovej
vode, alebo ísť na cyklovýlet, kde každý
deň absolvujete viac ako 100 kilometrov. To chce odvahu a dobrú kondíciu.
Môj nápad a vlastné skúsenosti sa
osvedčili a doviedli ma až ku založeniu Lodenice Zálesie s podporou obce
a s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky
pre budúcich malých aj veľkých vodákov. Sústredil som sa predovšetkým na
vytvorenie dostupných podmienok
pre deti a ich rodičov - naučiť ich pádlovať, spoznávať rieku, okolitú prírodu,
získavať nové pohybové aktivity, ale
hlavne tráviť čas spolu ako rodina.
V našom blízkom okolí sú prekrásne
zákutia Malého Dunaja, kde nie sú potrebné veľké presuny a zážitkový splav
môžete absolvovať za 1,5 hodiny. Pri
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týchto možnostiach môžete splavovať
kedykoľvek, kedy vám to čas a chuť
dovolia. Nepotrebujete k tomu žiadnu
logistiku prepravy, ani zásoby jedla a
pitia na celý deň, čo je veľká výhoda
oproti iným obciam, preto ju treba
naplno využiť.
Minulý rok sa napríklad zorganizovali
Čarovní vodáci, ktorí sa každý utorok
a štvrtok podvečer stretli a dve hodiny
člnkovali, relaxovali a zabávali sa. Verím, že do budúcna sa utvoria aj iné
podobné skupiny, družstvá a rodiny a
využijú všetky ponúkané výhody Lodenice.
Prajem si, aby Lodenica Zálesie bola
miestom, kde sa môžu stretávať vodáci aj nevodáci a v dobrej atmosfére si
vymieňať svoje zážitky a skúsenosti. K
dispozícii sú katamarány pre rodiny
s deťmi, kanojky aj kajaky. Príďte si
oddýchnuť, načerpať novú energiu a
spoznať nádhernú okolitú prírodu.
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mestských častiach a aktívne sa zapájali
do spoločenského a kultúrneho života
obce. Počas ich dlhoročného pôsobenia sa niekoľkokrát obnovila hasičská
technika, priestory zbrojnice a prijali
sa noví členovia. Už od svojho vzniku
patrí DHZ k dôležitej súčasti Zálesia a
dodnes si svoj status v obci upevňuje. V
roku 2015 v rámci plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov štátu dostal
DHZ nový špeciálny automobil Iveco
Daily s plnou výbavou. Pre zachovanie
kvalifikovanosti a pripravenosti členov
pravidelne absolvujú školenia spolu s
profesionálnymi hasičmi. Počas uplynulého roka sa ukázalo, aké potrebné je
mať fungujúci hasičský zbor. Posledné
leto bolo mimoriadne „horúce“ a DHZ
zasahoval pri požiaroch v obci päťkrát.

Viac informácií nájdete na
www.lodenicazalesie.sk
Marián Fačkovec
Lodenica Zálesie

DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR

Dobrovoľný hasičský zbor v Zálesí (DHZ) vznikol
pred 69 rokmi, keď
sa Zálesie volalo ešte Gešajovo. Zakladateľmi DHZ boli vtedy veľmi aktívni
občania, páni Dóza a Donaver. Prvými členmi DHZ sa stali páni Biskupič,
Zajaček, Romančík, Kotvas, Jančo, Páleník, Korbaš a Chmurčiak, ktorých
potomkovia sú dodnes plnohodnotnými členmi zboru. K pôvodným členom
sa časom pridali i rodiny Múčková a
Erdélyiová, čím vznikla ďalšia generácia hasičov. V rokoch 1958 - 1960
svojpomocne postavili základňu záleských hasičov - hasičskú zbrojnicu,
v ktorej dnes sídli aj obecný úrad. Pribudla prvá technika, automobil Avia
A31 a zásahový prívesný vozík PPS 12.
V priebehu niekoľkých desaťročí hasiči zasahovali pri mnohých požiaroch a
povodniach v okolitých dedinách, prí-

Dobrovoľníci pravidelne organizujú spoločenské akcie pre miestnych
obyvateľov a zúčastňujú sa takmer na
všetkých obecných aktivitách. Medzi
ich vlastné aktivity, ktoré DHZ organizuje v spolupráci s obecným úradom,
patria napríklad Hasičský deň, Katarínska zábava a dnes už aj Zdobenie
vianočného stromčeka s príchodom
Mikuláša. Aj v budúcnosti plánujú
úzko spolupracovať s miestnymi záujmovými združeniami a prispieť nielen
k bezpečnosti občanov, ale aj k rozvoju spoločenského a kultúrneho života.
Do svojich radov radi privítajú ďalších
aktívnych členov, ktorí majú chuť byť
užitoční.
Neviete komu darovať 2 % z daní?
Podporte nás! ĎAKUJEME!
Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie
Trojičné námestie 1, 90028 Zálesie IČO: 177474/405
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK7252000000000015112136 / 5200
OTP Banka
Tlačivo je k dispozícii aj na našej novej FB stránke:
https://www.facebook.com/dhzzalesie

spoločenský život/šport
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KARATE KLUB OSA
Karate klub OSA v Zálesí dosiahol za posledné obdobie vďaka
kvalitnému a cieľavedomému
tréningovému procesu veľmi
pekné výsledky. Reprezentantmi klubu sú napríklad Kristián Gravendeel, Matúš Hatina, Andrejka Erdöšyová, Denis Lavo, bratia Fabriciovi a Miška Mišová.
Zúčastnili sa turnajov i postupových súťaží
vo Zvolene, v Prievidzi, Viničnom i na Veľkej cene Slovenska. Je to najväčšia detská a
mládežnícka súťaž v karate na Slovensku.
Zúčastnilo sa na nej vyše 900 pretekárov zo 7 krajín vrátane Egypta. Andrejka
Erdöšyová získala bronzovú medailu v
kata a Denis Lavo sa umiestnil na veľmi kvalitnom druhom mieste so ziskom
striebornej medaily. V blízkej budúcnosti
nás čakajú postupové súťaže na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v tomto roku v
Poprade. Všetci veríme, že všetci naši reprezentanti uspejú čo najlepšie.

Neviete komu darovať 2 % z daní?
Podporte nás! ĎAKUJEME!
KK OSA – občianske združenie
IČO/SID: 30867011
Sídlo: 85105 Bratislava, Holíčska 7
IBAN číslo účtu: SK97 5200 0000 0000 0933 1068
Tlačivo je k dispozícii aj na našej webstránke:
http://www.kkosa.sk
/kkosa-dve-percenta/darujte-2-z-dani/

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

MAŽORETKY ROYAL
V uplynulej sezóne sa
naše dievčatá zúčastnili
viacerých súťaží a získali množstvo zaujímavých ocenení. Medzi ich
úspechy patrí 5 zlatých,
6 strieborných a 8 bronzových medailí
z rôznych slovenských a zahraničných súťaží v mažoretkovom športe. Tento rok sa
intenzívne pripravujeme na majstrovstvá
Slovenska, ktoré sa budú konať 23. – 24.
apríla 2016 v Malackách. Súbor Mažoretky
ROYAL Zálesie sa i naďalej uchádza o vašu
priazeň a sympatie, ktoré nám už roky prejavujete účasťou na našich vystúpeniach
a súťažiach. Rady by sme vám aj naďalej
prinášali mažoretkový šport, ktorý spája
prvky tanca, gymnastiky a prácu s náčiním
do veľmi zaujímavého a estetického celku.
Svojím finančným príspevkom sa môžete
podieľať na rozvoji občianskeho združenia
Mažoretky Royal, Zálesie a prispieť tak k
zlepšeniu tréningových podmienok, vybavenia, pomôcok a voľno-časových aktivít
dievčat v našom okolí.

Neviete komu darovať 2 % z daní?
Podporte nás! ĎAKUJEME!

Andrejka
Erdöšyová

Mažoretky Royal, Zálesie
Terchovská 197/69, 900 28 Zálesie
IČO: 42270413, DIČ: 2023772608
Tlačivo je k dispozícii aj na našej webstránke:
http://www.royalmazoretky.estranky.sk/

Narodili sa:
Budanec Benjamin
Úreková Natália
Romančík Kamil
Szabó Martin
Kurucová Hana
Rusnák Marián
Gregor Teo
Růžička Juraj
Piskla Teodor
Jubilanti:
Brodňan Ladislav 80 r.
Targošová Ľudmila 80 r.
Plaštiak Milan 80 r.
Faktorová Helena 80 r.
Tesařová Viera 80 r.
Szalay Jozef 80 r.
Kristeková Hermína 81 r.
Dršková Emília 82 r.
Chmurčiaková Mária 82 r.
Vojteková Ľudmila 83 r.
Pastvová Štefánia 84 r.
Rojková Helena 84 r.
Dršková Mária 84 r.
Vojtek Rudolf 84 r.
Borisková Paulína 85 r.
Vallo Vladimír 85 r.
Omastová Jozefína 85 r.
Boháčová Milada 85 r.
Ďurišová Anna 85 r.
Drška Ján 86 r.
Korbašová Mária 86 r.
Rojka Štefan 86 r.
Náhliková Emília 87 r.
Dzianiková Mária 87 r.
Lišková Ilona 88 r.
Sedláková Emília 89 r.
Náhlik Štefan 89 r.
Sedlák Alojz 89 r.
Podmanická Mária 91 r.
Opustili nás:
Sarnovová Liliana
Sivý Miloslav
Mešková Mária
Vojteková Mária
Targošová Alžbeta
Mikulka Jozef
Kopuncová Anna

Folklórny súbor ČERVENÉ JABĹČKO
zo Zálesia
HĽADÁ NOVÉ TALENTY
chlapcov a dievčatá 5-8 rokov

Príďte sa pozrieť na tréning
do Kultúrneho domu v Zálesí o 16.00 - 17.30 hod.

Denis
Lavo

Náš súbor je súčasťou úspešného súboru ČERVENÉ JABĹČKO z Rovinky a vedú ho
bývalé sólistky SĽUKu Tatiana Mincová a Bežka Hrčková, asistuje im šikovná a dlhoročná členka súboru
ČERVENÉ JABĹČKO v Rovinke Lea Hanicová zo Zálesia.
Viac informácií a prihlášky získate na mob: 0905 410 079 alebo dfscervenejablcko@gmail.com

NOVINY OBCE ZÁLESIE

aktuálne

KINO ZÁLESIE

sobota 19. marca 2016
kinozalesie.sk

1€
2€

SYMBOLICKÉ
VSTUPNÉ

pre deti a
dôchodcov
pre
ostatných

Snehová kráľovná
Animovaný príbeh nakrútený na motívy svetoznámej rozprávky z pera
Hansa Christiana Andersena. Snehová kráľovná uvalí na krajinu kliatbu
a všade zavládne nekonečná zima. Neutíchajúci polárny vietor ochladí
ľudské srdcia a vytratí sa z nich všetka radosť. Dievčatko Gerda, spolu
s fretkou Lutou a škriatkom Ormom, sa vydajú na dlhú cestu do paláca
Snehovej kráľovnej, aby zachránili jej bračeka Kaya a vyslobodili krajinu.
MP SD

ROZPRÁVKA

sobota, 19.03. o 15:00 h

dĺžka 80 min.

Stážista (The Intern)
Robert De Niro hrá vo filme stážistu Bena Whittakera, 70-ročného vdovca, ktorý zistí, že na dôchodku to nie je také, ako si vysníval. Chopí sa
príležitosti a vráti sa späť do pracovného kolobehu ako stážista online
fashion stránky, ktorú vlastní Jules Ostin (Anne Hathaway).

12 ČD

KOMÉDIA

dĺžka 121 min.

Ponúkame aj
občerstvenie

AKCIA!

sobota, 19.03. o 20:00 h

Počas premietania si môžete
zakúpiť aj občerstvenie
priamo na mieste pred sálou.
Pukance, nachos,
nealkoholické nápoje,
ľadový čaj, džúsik, minerálka.

Prvých 12 záujemcov, ktorí si kúpia vstupenky online,
dostanú pri vstupe do kina darček - rozprávku na
DVD, ktorú venovala spoločnosť Film Europe.

Prichádza jar a jedna z jej podôb... ale aj ďalšie.
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OBECNÝ ÚRAD
PRIPRAVUJE
V mesiaci apríl pripravujeme Prvé jarné trhy. Radi by sme využili náš nový
priestor pod stanom (na ploche medzi kostolom a kultúrnym domom) a
ponúkli ho miestnym a okolitým trhovníkom. Všetci domáci chovatelia a
pestovatelia tak budú mať príležitosť
ponúknuť na predaj svoje výrobky a
produkty z vlastného dvora. Trhy budú
prebiehať v pravidelných intervaloch v
závislosti od záujmu našich obyvateľov
a samotných predajcov. V prípade vášho záujmu o podmienkach predaja sa
informujte na obecnom úrade v Zálesí alebo e-mailom na ou@obeczalesie.sk.

OBECNÝ ÚRAD
POZÝVA
9. 4. 2016 Čistenie Dunaja
4. 6. 2016 Medzinárodný deň detí
spojený s Odomykaním Dunaja
25. 6. 2016 Letné kino pri majáku

DHZ POZÝVA
30. 4. 2016 Stavanie mája pred obecným úradom v Zálesí
7. 5. 2016 Oslava Dňa svätého Floriána pred hasičskou zbrojnicou v Zálesí
25. 6. 2016 Hasičská súťaž
Podrobné informácie o akciách budú
v predstihu uverejnené na stránke
www.obeczalesie.sk

inzercia
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Uzávierka budúceho čísla vydania bude 30. 5. 2016. Prosíme všetkých prispievateľov o dodržanie termínu.
Príspevky, podnety a návrhy a záujem o plošnú inzerciu posielajte na info@momentproduction.sk, ou@obeczalesie.sk
***
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