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Slovo šéfredaktorky
Milí čitatelia,
uplynulý štvrťrok bol obdobím
letnej pohody, dovoleniek a
prázdnin. A už tradične, toto obdobie vyvrcholilo najvýznamnejšou kultúrnou akciou roka v našej obci - Záleskou
divadelnou púťou. Deviaty ročník tohto podujatia
svojím umeleckým obsahom a ponukou pozoruhodnej gastronómie opätovne presiahol rozmer
našej obce. Na tomto unikátnom festivale divadla
a hudby, s bohatým programom pre deti aj dospelých, vystúpili vynikajúci domáci aj zahraniční
umelci. V predvečer ZDP sme si uctili nadchádzajúce 30. výročie nežnej revolúcie, besedou s jej
významnými protagonistami a tiež hodnotným
umeleckým programom. Jeho vrcholom bolo
divadelné predstavenie Slovenského národného
divadla Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre
Martu. Všetko opätovne vyšlo na jednotku, nielen
vďaka počasiu, ale najmä vďaka celoročnému úsiliu organizátorov – dobrovoľníkov, za čo im patrí
náš veľký obdiv a poďakovanie. Vďaka nim sme si
záver leta užili v atmosfére pohody, srdečnosti a
dobrej nálady, a tým si dobili baterky do ďalšieho
obdobia. Ešte raz ďakujeme.
Mária Zemanová, redakcia
noviny.zalesie@gmail.com

Záleská divadelná púť
medzinárodný festival divadla
pre deti a ich neposlušných
rodičov
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November v auguste

takto sme si pripomenuli zrod
slobody a demokracie
11

Gešajovské poviedKY
nová kniha o gešajovskom
živote vydaná nadšencami
zo Zálesia
8

Dostávajte dôležité správy e-mailom
V rámci infoservisu zasiela obecný úrad odberateľom dôležité oznámenia, články 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.

SAMOSPRÁVA

Zmizli výtlky a pribudli trativody.
Starostov úvodník alebo čo je nové v Zálesí
Dobre viem, že prácou starostu nie je sedieť v kancelárii za počítačom, ale načúvať občanom a riešiť problémy priamo v teréne. Na mnohé z nich je však krátke
i vedenie obce a ich riešenia si vyžadujú viac času i trpezlivosti. Som preto rád, že v
Zálesí žijú aktívni ľudia, ktorí sa bez problémov chopia práce. Vďaka nim máme
tržnicu s lokálnymi potravinami, novú autobusovú zastávku, jedenástku nádejných futbalistov, ale i festival, ktorý poznajú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
V nasledujúcich riadkoch som zhrnul, čo sa nám v obci podarilo zlepšiť, obnoviť, ale aj
to, s čím Zálesie zápasí.
Do ulíc sa vrátilo svetlo
Opakujúce sa výpadky elektriny
boli donedávna problémom na
viacerých uliciach. Na podnet občanov sme po obhliadkach ulíc
zistili, že výpadky spôsobovala
kolízia drôtov s konármi stromov.
Tie nebezpečné sme orezali a do
tmavých ulíc sa znova vrátilo svetlo pouličných lámp. Nebezpečné
konáre sme odstránili aj v škôlke
a obecnom parku, ďalšie úpravy nás čakajú aj na jar budúceho
roku.
Zaplátali sme výtlky a osadili
poštový P.O.Box
V spolupráci so zamestnancami
obce a poslancom obec zaplátala
výtlky na uliciach Starobystrická, Terchovská, Poľná, zrenovovali sa i križovatka a parkovisko
pred kultúrnym domom. Ako ste
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Zastávka na konečnej
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si mohli všimnúť, vedľa budovy
kultúrneho domu pribudol nový
poštový P.O.Box, ktorým už v súčasnosti môžete zasielať balíky. V

P.O.BOX pri kultúrnom dome

týchto dňoch čakáme na rozšírenie funkcionality od Slovenskej
pošty už aj na platenie poštových
poukážok a SIPO, čo ušetrí čas a
peniaze občanov za dopravu do
Ivanky pri Dunaji.
Cintorín nie je smetisko
Burina, pokosená tráva, konáre,
náletové dreviny. Takýto odpad už
dlhšie špatil zadný priestor cintorína, ktorý neporiadni občania
využívali ako smetisko. Pracovníci obecného úradu cintorín vyčistili, postavili nový plot a vysadili
trávu. Cintorín má byť pietnym
miestom, nie úložiskom odpadu.
Revízia odhalila veľké nedostatky
Obec je povinná pravidelne vykonávať revízie elektrických a plynových rozvodov. Nielen mňa, ale
aj poslancov prekvapilo zistenie,
že predchádzajúce revízie boli
robené lajdáckym spôsobom a
každá budova v správe obce vykazovala veľa vážnych nedostatkov.
Niekoľkoročné zanedbávanie nás
dobehlo a oprava elektroinštalácií
a hromozvodov bude vyžadovať
nielen náročné opravy, ale i viac
času.
Ako prvým sme sa venovali elektrickým rozvodom v materskej
škole. Tlačil nás čas, 2. septembra
museli škôlkari nastúpiť do bezpečných priestorov. Opravili sme
hromozvod a vnútorné elektroinštalácie. V druhom kole budeme
pokračovať s opravou hromozvodov v kultúrnom dome, na obecnom úrade a nakoniec v dome
smútku. Nie je možné všetko urobiť súbežne, s takýmito výdavka-

mi sme nerátali ani v rozpočte.
Opäť by som preto chcel vyzdvihnúť ochotu občanov, ktorí veľa z
opráv a projektov v materskej škole spravili bez nároku na odmenu.
Cez mláky sa brodili na autobus
Veľkým problém v obci boli obrovské mláky alebo, ako ste ich
humorne nazývali, rybníky. Traumatizovali nás niekoľko rokov na
Lesnej ulici, Gešajovej ulici, na
križovatke ulíc Dolnomajerská
a Starobystrická. Vrásky na čele
spôsobovali najmä rodičom a deťom, ktoré sa cez vodu častokrát
nevedeli dostať ani na autobus do
školy. Na vybudovanie trativodov
sa nám podarilo získať financie
zo zdrojov Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Hoci sme
získali dotáciu prakticky na jeden
trativod, dobrou správou je, že
sa nám z nej podarilo vybudovať
hneď dva.
Vývoz smetí sa zlepšil, pomohla
analýza odpadu
V Zálesí zberáme viac triedeného
odpadu ako sa predpokladalo. To
je fakt, ktorý dlhšie nechcela akceptovať spoločnosť OZV, ktorá
rieši triedený odpad. Spočiatku
nemala ani veľký záujem komunikovať a nechcela odviesť viac
odpadu, ako bolo v pôvodnej dohode. Za pomoci aktivistov sme
preto spočítali množstvo vriec,
zanalyzovali čísla a spoločnosti
vysvetlili, že v našej obci sa triedenému odpadu venujeme. Opakujú sa aj sťažnosti na vývoz. Hoci
sa po rokovaniach situácia zlepšila, všetkým nedostatkom sa ne-

Korzo, cyklotrasa a rozšírenie
materskej škôlky
V prvom polroku sa Zálesie zapojilo do viacerých významných
výziev. Prvou bola výzva na projekt Korzo, ktorá bola schválená v
minulom období a teraz sa začala
realizovať. Do budúcna má slúžiť nielen na oddych, ale i spojiť
centrum obce s časťou Domky.
Zálesania tak budú mať možnosť
vyhnúť sa rušnej a frekventovanej
hlavnej ceste.
Stihli sme sa tiež zapojiť do výzvy
na budovanie cyklotrasy po hrádzi Šurského kanála smerom do
Ivanky pri Dunaji. Cyklotrasa nám
otvorí bezpečnú cestu na Juravu
a spojí Zálesie s Čiernou vodou,
Svätým Jurom, Račou, Vajnormi,
Bernolákovom, Novou Dedinkou
a ďalšími.

Treťou výzvou, na ktorú nezostávalo príliš veľa času, sa pokúšame
získať prostriedky na rozšírenie
kapacity materskej školy, a zabezpečiť, aby viac miestnych detí
mohlo navštevovať škôlku priamo
v obci.

Ohrozovali nás hrdzavé stĺpy
Skorodované stĺpy starého obecného rozhlasu strašili na miestnych komunikáciách a ohrozovali
nielen peších, ale i cyklistov. Tie
v najzúfalejšom stave sme odstránili.

Sporíme sa s developerom
Vlaňajšie súdne rozhodnutie,
ktoré sme dostali až počas leta,
zasadilo Zálesiu obrovskú ranu a
znelo jasne. Zálesie prehralo spor
s developerom, ktorý pred 15 rokmi staval kanalizáciu na Terchovskej, Starobystrickej a Poľnej ulici.
Spoločným rozhodnutím sme s
poslancami proti tomuto rozhodnutiu podali dovolanie na Najvyšší
súd. Tým sa kauza však vôbec neskončila. Obec totiž dostala exekučnú výzvu na zaplatenie čiastky
takmer 130-tisíc eur. Samozrejme,
na túto situáciu sme reagovali
odvolaním. Pätnásťročná kauza
obec zaťažuje a mrzí nás, že stojí v
ceste prospešným aktivitám.

SMS oznamy obecného rozhlasu
do vášho telefónu
Dobrou správou je, že obecný rozhlas sa už čoskoro podarí miestnym prinavrátiť a informácie o
dianí v obci budú dostupnejšie.
Obecný rozhlas, tak ako ho poznáte, však nahradia SMS oznamy
priamo do vášho telefónu. Informácie viac nezaniknú za hrubým
sklom okna alebo v ruchu dopravy. Vo svojom telefóne sa k nim
budete môcť vrátiť. Projekt v týchto dňoch finalizujeme a na začiatku októbra sme spustili skúšobné
zasielanie prvých esemesiek.

SAMOSPRÁVA

vyhneme. Kedže často je príčinou
ľudský faktor, tak na chyby môžeme spoločnosť AVE len upozorňovať.

Ing. Marián Perger, starosta obce

Obec by mohla prispieť na cesty,
poslanec Peter Milko predložil riešenie

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva
ste predložili materiál o dotácii na rekonštrukciu a
budovanie komunikácii v obci. S akým riešením prichádzate?
Na úvod si dovolím uviesť fakt, že komunikácie v
obci sú v zlom stave. Odkedy som sa stal poslancom, dostávam od občanov veľa žiadostí a podnetov na to, aby sa tento stav riešil. Spolu s kolegami
poslancami sme sa radili a situáciu analyzovali, ako
by sa dal súčasný stav čo najskôr a efektívne vyriešiť. Žiaľ, obecný rozpočet a suma potrebná na budovanie a rekonštrukciu komunikácií nám neumožňujú, aby túto záťaž znášala obec v celom rozsahu.
Navyše, medzi občanmi sú aj názory, že komunikáciu na danej ulici si majú budovať obyvatelia týchto
ulíc za svoje peniaze. Ináč povedané, mal ich vybudovať investor pri vytváraní a budovaní danej zóny.
Vieme, že na mnohých uliciach tak tomu nebolo a

dôležité je hľadať spôsoby, ako to vyriešiť, nie obzerať sa do minulosti. Zmyslom navrhovanej dotácie
je jasne definovať za akých podmienok a po splnení
akých krokov obec prispeje na výstavbu alebo rekonštrukciu danej komunikácie. Navrhujeme, aby
obec prispievala obyvateľom do výšky 40 % z vynaložených prostriedkov, avšak do výšky maximálne
24 000 eur. Túto sumu sa budeme snažiť upravovať
a zvyšovať podľa výsledkov hospodárenia obce. Verím, že občania rozumejú, že nie je v silách obecného rozpočtu budovať tieto komunikácie v celom
rozsahu za obecné peniaze, a zároveň bude takýto
model spravodlivý pre tých, ktorí si už svoje komunikácie postavili alebo zaplatili investorom v cene
svojich pozemkov. Ak budú mať občania záujem využiť túto dotáciu a budú potrebovať akúkoľvek radu
alebo konzultáciu k danej téme, som pripravený kedykoľvek pomôcť.
pokračovanie na strane 4
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Stavba, oprava a údržba pozemných komunikácií je finančne náročná záležitosť. Už dlhšie aj našu obec sužuje stagnácia v tejto oblasti pre nedostatok financií. O pripravovanej
novinke na túto tému nám niečo bližšie povedal Peter Milko, poslanec, predseda komisie verejného poriadku, jeden zo zakladajúcich členov a zároveň tréner detí ŠK Atletiko
Zálesie, člen rady materskej školy a hlavne aktivista v našej obci.
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pokračovanie zo strany 3: Obec by mohla prispieť na cesty, poslanec Peter Milko predložil riešenie

To znamená, že keď sa so susedmi dohodneme na
vybudovaní alebo rekonštrukcii našej ulice, tak nám
obec prispeje do výšky, ktorú uvádzate?
Áno, po splnení všetkých náležitostí z uznesenia a po
odsúhlasení poslancami obecného zastupiteľstva, obec prispeje
touto dotáciou.
A aký je scenár v prípade, ak sa
vyčlenené financie neminú?
V uznesení navrhujem, aby sa
tieto peniaze presunuli do nasledujúceho roku a použili na ďalšie
dobudovanie alebo rekonštrukciu obecnej infraštruktúry.

Vieme, že sa vám už podarilo urobiť nejaké drobnosti bez finančnej záťaže pre obec. Môžete nám k tomu
povedať viac?
Áno, snažíme sa robiť aspoň malé činnosti bez finančnej záťaže pre obec. Podarilo sa nám v obci doplniť dopravné
značenie, zrekonštruovať križovatku pri potravinách, či zaplátať
najväčšie diery v obci. Za túto
aktivitu máme pozitívne ohlasy
aj od návštevníkov obce. Diera
pri potravinách bola známa široko ďaleko. Poslancovi Andrejovi
Klimovi sa podarilo zabezpečiť
sponzorov na vybudovanie príStav pred rekonštrukciou pri potravinách
jazdovej komunikácie k ihrisku,
ktorá uľahčí príjazd na tréningy
mnohým deťom a rodičom. A pri
zápasoch so súpermi sa nemusíme hanbiť, že sa k nám na ihrisko chodí cez pole. V najbližšom
čase by sme tiež radi sponzorsky
upravili parkovanie pred materskou školou.

Mohli by ste byť konkrétnejší, čo
presne by ste chceli v obci zlepšiť
alebo budovať?
Otázka neznie, čo by som chcel,
ale čo si obec môže dovoliť. Z
minulého volebného obdobia
tu máme zdedené projekty, ktoré treba dokončiť, dobudovať a
uviesť do života. Tieto projekty
stoja obec čas, energiu a kopec
Stav po rekonštrukcii
ľudí. Projekty treba doriešiť tak,
aby mali pre obec pozitívny význam.
V ďalšom období by sme radi s kolegami z iniciatívy
Lepšie Zálesie rozbehli projekty dobudovania materskej školy či výstavby základnej školy, ktorej súčasťou by mohol byť aj denný stacionár pre dôchodcov.
V budúcom roku by som rád predložil návrh celkovej
pasportizácie dopravného značenia v obci vrátane
jeho doplnenia pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti.
Ohľadom celkovej bezpečnosti v obci by som rád
spomenul, že sme sa zapojili do výzvy Úradu vlády
SR pre prevenciu kriminality na rok 2019 a požiadali
o dotáciu na kamerový systém v obci. Jeho inštalácia
by mala prebehnúť ešte v tomto roku. Za pomoc s
celým projektom veľmi ďakujem Stankovi Zajačkovi.
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Nevyvezené separované
zložky sklo, odevy
a textílie
V lete bol nahlásený nevyvezený
kontajner na sklo z ulice Lesná,
ako reklamácia vývoznej spoločnosti. Dňa 1.8.2019 ráno vyzbierali pracovníci OÚ sklo uložené na
voľnom priestranstve a odviezli
ho na zberný dvor. Po odvezení
skla bola na vyčistenom mieste

Na záver nám povedzte, aké je
vaše prianie do budúcnosti a
akým smerom by sa mala obec podľa Vás uberať?
Do budúcnosti si prajem, aby obec nemusela riešiť
boľačky z minulosti a aby pán starosta a obecní zamestnanci mohli využívať svoj pracovný čas a svoju
energiu pre budúcnosť, nie pre minulosť. A aby kolegovia poslanci prinášali také nápady a projekty, ktoré nám zlepšia život v obci. Len takto vieme spoločne vybudovať lepšie Zálesie. Ďakujem za rozhovor a
držím palce Záleským novinám.
Peter Milko, poslanec,
predseda Komisie na ochranu verejného poriadku,
životného prostredia a sociálnych vecí

do päť minút opäť plná igelitka.
V prípade kontajneru HUMANA
bola situácia obdobná. Znova pracovníci OÚ vyčistili priestor pri
kontajneroch a uložené vrecia z
voľného priestranstva odviezli do
zberného dvora. Obecný úrad vyzval aj spoločnosť Humana, aby
svoje nádoby vyprázdnila. OÚ
žiada obyvateľov, aby pri plných
nádobách separované zložky neukladali vedľa nádob na voľné
priestranstvo. Okrem odevov a
textílií je možné všetky ostatné
zložky odovzdávať na zberný dvor.

Invazívne rastliny je
majiteľ pozemku
povinný odstraňovať
Vážení občania, majitelia pozemkov, obec Zálesie vyzýva a upozorňuje vlastníkov a užívateľov
pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch.
Ide najmä o majiteľov stavebných
pozemkov a neudržiavaných záhrad. Nedodržiavaním týchto
povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona, na základe čoho
im môže byť udelená pokuta. Z
dôvodu sťažností a zvýšeného výskytu takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto
vyzývame
k odstráneniu nežiaduceho stavu. Zaburinenie spôsobuje šírenie semien alergénov, inváznych
rastlín, ktoré nám všetkým môžu
spôsobiť zdravotné problémy a
znepríjemňovať život.
Ambrózia, zlatobyľ, netýkavka,

Volajte len v prípade ak pes
ohrozuje okolie alebo dopravu.
Chceme zároveň touto cestou vyzvať majiteľov psov na
zabezpečenie svojich pozemkov proti zabehnutiu psov.
Ako odchyt prebieha?
Po nahlásení spoločnosť odchytí
psa a odvezie ho do karanténnej
stanice vo Veľkom Bieli. Následne

sa snaží zistiť a kontaktovať majiteľa podľa čipu psa alebo podľa
známky. Ak zistia majiteľa, vyzvú
ho, aby si po psa prišiel. Ak nebude na výzvu firmy reagovať do
siedmich dní, pes bude prevezený do útulku OZ Sloboda zvierat,
s ktorým má firma Defense Pro
s.r.o. uzatvorenú zmluvu.
Musíme vás upozorniť, že obec
má s odchytom náklady a následne ich bude vymáhať od majiteľa
psa. Taktiež ak majiteľ nedodržal
povinné označenie psa známkou,
respektíve pes nemá čip, dostane
pokutu vo výške 100 eur. Ak nie je
začipovaný, zabezpečí jeho začipovanie a zaočkovanie proti besnote,
čo bude tiež účtované majiteľovi.
Verím, že zabezpečenie uvedenej
služby prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v obci aj snahe majiteľov
štvornohých miláčikov k väčšej
zodpovednosti pri ich chove.

SAMOSPRÁVA, OZNAMY

Vážení občania,
po opakujúcich sa incidentoch s
voľne pohybujúcimi sa
psami v našej obci a na
základe sťažností občanov
a uznesenia obecného zastupiteľstva, obec pristúpila k podpisu zmluvy so
spoločnosťou Defense Pro z Pezinka. Rozhodli sme sa tak z dôvodu,
aby sme zvýšili bezpečnosť v obci,
nakoľko v Zálesí došlo k nebezpečným situáciám v dôsledku voľne sa
pohybujúcich psov. Riešenie tohto
problému prostredníctvom Štátnej polície Slobody zvierat, alebo
veterinára aktívny odchyt nerieši.
V nedávnej minulosti opakovane
ušli majiteľovi dva psy. Posledný
incident skončil tak, že vbehli na
súkromný pozemok, kde roztrhali domáce zvieratá. Veľký pes tiež
bez majiteľa ohrozoval ľudí pri bývalom družstve. Služba nás bude

stáť 85 eur mesačne bez DPH, plus
náklady spojené s výjazdom k odchytu.
Za účelom hlásenia požiadaviek
na odchyt nebezpečného
psa má firma Defense Pro
zriadené telefónne číslo:
0948 684 548.
Čo robiť ak behá po obci
pes bez majiteľa?
Ak pes nikoho neohrozuje a prípadne viete komu patrí, nevolajte
hneď odchytovú službu, ale zavolajte na obecný úrad, alebo majiteľovi, ak ho poznáte.

Ing. Marián Perger, starosta obce

boľševník, pohánkovec a durman ktorá je nezastupiteľnou zložkou
sú na zozname rastlín, na ktoré životného prostredia. Práve tieto
sa vzťahujú prísne pravidlá pre rastliny často obsadzujú tieto nezamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 využívané pozemky. Žiadame obVyhlášky č. 24/2003 Ministerstva čanov, ktorí vlastnia alebo užívajú
životného prostredia SR, ktorou pozemky a tieto sú zanedbané a
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. zaburinené, aby sa o nich starali
z. o ochrane prírody a krajiny – a a pravidelne čistili.
jej novely č. 173/2011).
Aby sa zabránilo tomuto stavu,
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane žiadame vlastníkov – nájomcov
a využívaní poľnohospodárskej (užívateľov) poľnohospodárskych
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 i nepoľnohospodárskych pozemZ. z. o integrovanej prekov na dodržiavanie
vencii a kontrole znecitovaných zákonných
čisťovania
životného
ustanovení a realizáciu
prostredia a o zmene a
opatrení proti rozširodoplnení niektorých závaniu burín, inváznych
konov ukladá podľa § 3
rastlín a náletových dreods. l písmeno b) vlastvín, čo spočíva najmä v
níkom, nájomcom a
pravidelnom udržiavaní
správcom poľnohospopozemkov ich kosením
dárskej pôdy povinnosť
v čase pred kvitnutím,
predchádzať výskytu a Zlatobyľ - Stredná ulica ale aj v nasledujúcich
šíreniu burín na pozemkoch.
mesiacoch, čím sa zabráni ďalšieV zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. mu šíreniu burín a škodcov.
o rastlinolekárskej starostlivosti a Upozorňujeme, že v prípade sťažzákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane ností na majiteľov pozemkov, ktoprírody a krajiny – je každý zo zá- ré budú zaburinené, je obec pokona povinný chrániť prirodzené vinná podať podnet na príslušný
funkcie poľnohospodárskej pôdy, orgán ochrany poľnohospodárskej
pokračovanie na strane 6
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OZNAMY

pokračovanie zo strany 5: Invazívne rastliny je majiteľ pozemku povinný odstraňovať

pôdy – Okresný úrad Senec, Lesný
a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.
Lesný odbor podľa § 25 zákona
môže za takýto priestupok uložiť
fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 eur. Ak si túto povinnosť
nesplní, uloží pokutu až do výšky
995 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže
uložiť pokutu až do výšky 33 000
eur.

Školské správy
V školskom roku 2018/2019 navštevovalo Materskú školu Zálesie 85
detí (+ 4 deti mali prerušenú dochádzku). Všetky deti dosiahli k 31.
augustu 2019 tri roky. Predškolákov bolo 32 detí, ale k školskému
roku 2019/2020 nastúpilo do základnej školy z našej MŠ iba 29 detí.
Od 8. apríla do 11. apríla 2019 sa uskutočnil zápis pre školský rok
2019/2020. Celkovo prišlo 69 žiadostí. Prijalo sa 29 detí a neprijalo
40 detí. Nie všetky žiadosti vyhovovali kritériám. Hlásili sa aj deti z
iných obcí a deti, ktoré nedosiahli k 31. augustu 2019 tri roky.
Počas školského roka mali deti množstvo akcií a rôznych aktivít, o
ktorých sa rodičia i široká verejnosť mohla informovať na webovej
stránke www.mszalesie.obeczalesie.sk.
Anita Massayová,
poverená vedením škôlky

Obecný úrad Zálesie

Výsledky hlasovania prvého participatívneho rozpočtu sú známe
V minulom čísle sme vás informovali o novinke v našej obci, o participatívnom
rozpočte. Po prvýkrát mali Zálesania priamu účasť na rozhodovaní o časti rozpočtu
obce Zálesie. Demokraticky rozhodli o využití čiastky 5 000 eur, ktorú obec vyčlenila pre rok 2019. Prihlásených bolo šesť projektov, ktoré prihlásení prezentovali na verejnom zhromaždení
občanov 17. júla 2019. Do hlasovania sa zapojilo 222 ľudí, ktorí podporili nasledujúce projekty:
Poradie
podľa
počtu hlasov

Žiadateľ
(oblasť projektu)

Názov projektu

Počet hlasov

Požadovaná
suma

1.

Zdravá cesta

OZ Zálesáčik (ekológia a životné prostredie)

92

500 €

2.

Poďme sa hrať

OZ TIK TAK (aktivity mládeže)

54

800 €

3.

Zastupiteľstvo obce Zálesie online

OZ Túlavé kino (záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecne
prospešná činnosť)

34

600 €

4.

Projekt vzájomného rozvoja a pomoci

OZ Naše Zálesíčko (sociálne veci)

15

500 €

5.

Prelakovanie parkiet domu kultúry

Viliam Páleník, občan (záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecne prospešná činnosť)

14

2 500 €

6.

Zálesie z včelej perspektívy

Lucia Mešková, občan (ekológia a životné prostredie)

13

670 €

SPOLU:

222

Pre krátkosť času je však otázna realizácia projektov do konca tohto kalendárneho roka, lebo neostáva veľa
času. Zároveň do budúceho roka by bola vítaná väčšia aktivita občanov.
Takže pokojne si môžete „potichučky“ pripravovať svoje nápady do formy projektu už teraz.
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KOMUNITA, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
Občianske združenie
Sadíme stromy

Predstavujeme ďalšie OZ v našej obci, ktoré spája
ľudí sadením stromov.
Mnohí ľudia chcú vo svojich mestách či obciach,
alebo v ich blízkom okolí sadiť stromy. Stromy sú
krásne, užitočné a nevyhnutné. Niekedy však nie je
na sadenie príležitosť alebo ľudia nevedia, ako by to
mohli urobiť. Kúpiť strom a zasadiť ho popri ceste
alebo niekde v meste? Nie je to len tak.

Aby sme mohli sadiť
viac stromov a aby
sme neboli na to sami,
spájame sa s ďalšími
ľuďmi v spoločnom
zámere.
Vytvárame
príležitosť pre firmy
na stretnutie kolegov,
oddelení, obchodných
partnerov, v rámci
ktorej je sadenie hlavnou náplňou alebo jednou z

OZNAMY, kultúra

programových častí. Niekedy je spojené s formál- drevinami sú lipy, javory, orechy a ihličnany. Sadinym programom, alebo býva súčasťou neformálne- li sme v parkoch, pri ihriskách, pri cestách v Braho stretnutia a pokračuje
tislave, v Bernolákove, vo
návštevou
reštaurácie.
Veľkom Bieli, na východe
Naše krédo
Okrem firemných skupín
Slovenska a v ďalších obSme ľudia nadšení pre prírodu. Páči sa nám
sa zapájajú do sadenia aj
ciach. Po vysadení prebeprostredie miest a vidieka so stromami, kríkmi
skupiny priateľov či jedrá starostlivosť o stromy
a zeleňou. Ak ich je niekde menej, radi ich dosadíme
notlivci, ako dobrovoľníci.
príslušný mestský/miestspolu s ľuďmi, ktorým je táto myšlienka blízka.
Na akciách je vždy veľmi
ny úrad a zabezpečuje
príjemná nálada podporopravidelnú zálievku povaná povedomím o zmysluplnosti vysádzania, krá- čas troch rokov.
sou pri pretváraní prázdneho priestoru a dlhodobou Pozývame Vás na sadenie stromov túto jeseň. Zasaexistenciou vytvoreného diela.
diť strom je krásne. Dajte nám vedieť o vašom záujMiesto na sadenie a druhy stromov plánujeme s me.
Alena Piknová, OZ Sadíme stromy, 0907 892 617,
obecným či mestským úradom. Najžiadanejšími

Na Cyrila a Metoda
ekumenická slávnosť v Zálesí
V predvečer sviatku sv. Cyrila a Metoda sa
konala v našej obec ekumenická slávnosť.
V kostole sa stretli veriaci rímskokatolíckej
cirkvi, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi.
Organizátori chceli jednotlivé viery spájať,
pretože ako povedali, ani za čias Solúnskych
bratov, sa v náboženstve nesúperilo.
Pojem ekuména pochádza z gréckeho slova oikos –
dom. Označuje sa ním aj celá obývaná zem. Ekuména
je teda akási spoločná strecha
nad všetkými kresťanskými
cirkvami.
Od začiatku 20. storočia sa
pojmom ekuména označuje hnutie, ktoré sa usiluje
o spoluprácu a zbližovanie
kresťanských cirkví vo svete.
Svoje korene má predovšetkým v spolupráci misijných
organizácií a tiež v spolupráci cirkví pri vyjadrovaní ich
spoločnej zodpovednosti za
dianie vo svete. Popri spolupráci je jedným z dôležitých
cieľov ekumenického hnutia
aj hľadanie jednoty cirkví. Za
týmto úsilím si však nemožno
predstavovať úsilie smerujúce
k organizačnému zjednoteniu
rôznych vierovyznaní tak ako
ich dnes poznáme. Ide skôr o
objavovanie a zdôrazňovanie
existujúcej miery jednoty kresťanov, ktorá tu už je aj
napriek rozdielom.
„Pre ekumenický proces je nutné prejsť cez „uzdra-

venie spomienok“, teda cez kolektívne zbavenie sa
ničím nepodložených tvrdení, ktoré vytvárajú emocionálne rany.“ (Ján Pavol II.)
Základom pre činnosť ekumény je Ekumenická charta, ktorá predstavuje smernice pre rozvoj spolupráce
medzi cirkvami v Európe a prijala ju Konferencia európskych cirkví a Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) na svojom stretnutí v Bazileji 1989 a v
Grazi 1997. Rozvíja sa aj na Slovensku a v Zálesí môže
pomôcť k spoznávaniu a utužovaniu našej rýchlo sa
rozrastajúcej obecnej komunity.
Posolstvo svätých Cyrila a Metoda je u nás zakotvené
v podobe štátneho sviatku, ktorý bol vyhlásený ako
potvrdenie veľkého náboženského, kultúrneho a aj
historického významu tejto misie. Všetky kresťanské
cirkvi na Slovensku sa k nej
hlásia. Preto je prirodzenou
príležitosťou pre ekumenické
aktivity.
Slávnosť bola práve pri príležitosti sviatku vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda a konala
sa vo štvrtok 4. júla 2019, teda
v podvečer tohto významného
sviatku v Rímskokatolíckom
kostole Najsvätejšej Trojice v
Zálesí.
Prvá časť bola liturgiou celebrovanou kňazmi rímskokatolíckej cirkvi vpd. Štefanom
Rusňákom, gréckokatolíckej
cirkvi Mgr. Stanislavom Diheneščíkom a evanjelickej a. v.
cirkvi Mgr. Norbertom Hajským, PhD..
Počas liturgie ekumenický
spevokol zo Sládkovičova nám z chorusu predniesol:
R.Fornasier: Otvárajme, už je tu Pán; trad. hebrejská:
Vezmi si môj život; C.Lorenzi: Vybral som si vás; Afpokračovanie na strane 8
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pokračovanie zo strany 7: Na Cyrila a Metoda ekumenická slávnosť v Zálesí

ro-americký spirituál: Ja v srdci svetlo mám.
Kultúrno-vzdelávaciu časť slávnostným príhovorom
otvoril Ing. Marián Perger, starosta obce Zálesie, v
ktorej okrem iného zdôraznil význam posolstva svätých Cyrila a Metoda pre súčasnosť. Prof. PhDr. Peter
Žeňuch DrSc.
zo Slovenskej
akadémie vied,
ktorý býva v
Zálesí,
predniesol odbornú prednášku na tému „Staroslovienčina
ako kultúrny fenomén a doklad o kresťanskej identite
veľkomoravských Slovenov“. Využil v nej svoje bohaté
poznatky z dlhoročného výskumu cyrilských písomností, rukopisov i starých tlačí. Skúma aj používanie
ľudového, oficiálneho i sakrálneho jazyka v písanej
i hovorenej forme ako identifikátora etnickej a konfesionálnej príslušnosti.
Svoje výskumy sústreďuje
na pomedzie jazykovo-kultúrnych a religióznych
konglomerátov Slavia latina a Slavia byzantina.
Osobitný význam prikladá
výskumu jazyka a kultúry, cirkevnej slovančine a
jej vplyvu na ľudový jazyk
v byzantsko-slovanskom
prostredí na Slovensku i
v karpatskom regióne. V prednáške pútavou formou
vyjadril mimoriadny význam písma, a to slovami:
„Solúnski bratia nám v prvom rade priniesli odev na
náš jazyk, nám priniesli teda písmo, aby sme vedeli to
čo rozprávame aj zapísať.“ Prednáška bola doplnená o
vedecké publikácie a názornú odbornú výstavu.
Podujatie piesňami obohatil Ekumenický spevácky
zbor zo Sládkovičova o tieto piesne: A. F. Tovačovský:
Starosloviensky Otčenáš; D. Bortniansky: Tebe pojem; E. Suchoň: Aká si mi krásna.
O ceste k nacvičeniu staroslovienskych námetov nám

pani Viera Kajanová, ktorá zbor vedie, povedala: „Keď
sme do repertoáru chceli zaradiť starosloviensky Otčenáš, naskytol sa problém výslovnosti. V hľadaní správnej cesty nás Božia prozreteľnosť doviedla k najlepším
odborníkom na túto problematiku. Profesor Žeňuch
nás zasvätil do
tajov staroslovienčiny a láskavo prišiel aj
na našu skúšku
do Sládkovičova, aby nám vysvetlil súvislosti. Vďaka
nemu sme už historicky poučenou interpretáciou
mohli zaspievať piesne v staroslovienčine na prezentácii vedeckých publikácií SAV v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. A vďaka týmto udalostiam
sme aj dnes tu. Náš spevácky zbor je dôkazom jednoty
kresťanov v našom meste, dovolím si povedať, že je
to ekumenizmus v praxi a
spolupráca s profesorom
Žeňuchom je zase dôkazom toho, že veda je dôležitá pre náš život, obohacuje
ho a dáva mu vyšší zmysel.
Aj týmito prostriedkami sa
chceme dostať k najvyššiemu zmyslu života - k Bohu,
a preto aj náš spev nech je
Ad majorem Dei Gloria na väčšiu Božiu slávu.“
Za prípravu slávnosti patrí vďaka hlavne pani Božene Ručekovej za rímskokatolícku cirkev, pánovi Petrovi Žeňuchovi za gréckokatolícku cirkev a pani Darine Hanovej za evanjelickú a. v. cirkev. Atmosféru
slávnosti približuje aj reportáž televízie TA3, ktorú je
dostupná na: https://www.ta3.com/clanok/1159121/
zalesie-spojilo-cirkvi-na-slavnosti-zaznel-aj-starosloviensky-otcenas

Vydali sme knižku
Gešajovské poviedky

za prítomnosti autorov a pomocníkov. Krstným otcom sa stal Stanislav Vallo, bývalý diplomat, prekladateľ a brat Františka. Poviedky vznikli na základe
originálnych rukopisov z osobných zápiskov Fran-

Ekumenická slávnosť
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Počas podujatia 1989
- 30 ROKOV PO, ktoré
sa konalo 29. augusta,
sme predstavili originálnu knižku s názvom
Gešajovské poviedky.
Rozprávané
príbehy
Františka Valla o obyčajnom
gešajovskom
živote a jeho radostiach
i starostiach sa vďaka
nadšeným a ochotným ľuďom podarilo dostať do
knižnej podoby. Na podujatí zároveň prebehol krst

RNDr. Viliam Páleník, PhD.,
poslanec OZ Zálesie

v niektorých príbehoch možno nájdete spomenutých svojich starých či prastarých rodičov, ujov, tety
alebo susedov nielen zo Zálesia, ale i okolitých obcí.
Gešajovské poviedky vydalo Občianske združenie
Naše Zálesíčko v limitovanom počte kusov.
Knihu si môžete zakúpiť na www.kinozalesie.sk.
Pre informácie o vyzdvihnutí, prosíme, volať na
t. č. 0917 137 330.

Skladby Romana Bergera v Zálesí

pódium. Plátna plápolali vetrom, vzduchom sa niesli
hrozivé perkusné tóny. Hudobníci oduševnene, držiac
si partitúry, akoby hudbou len prikladali do ohňa. Posledným tónom skladby skončil aj vietor a počasie sa
upokojilo, akoby inak ani nebolo. Quasars Ensemble
zožal potlesk už len od zopár odvážlivcov. Tí boli však
za svoju nebojácnosť odmenení.
Quasars Ensemble od svojho vzniku v roku 2008 patrí
k jedinečným profesionálnym hudobným telesám
svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej
hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších
epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne
stavané dramaturgické koncepcie. Quasars Ensemble
od jeho vzniku v roku 2008 umelecky vedie skladateľ a
klavirista Ivan Buffa.
Quasars Ensemble v Zálesí uviedli diela Ex abrupto
pre flautu a klavír a Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského.
Keďže členom Quasars Ensemble sa v Zálesí páčilo
a orchester má v repertoári množstvo Bergerových
diel - od sólových, menších komorných až po väčšie

živote či duchovne, podobne, ako je duchovnom naplnená jeho hudba. Prostredníctvom nej sa vyjadruje
najmä o tom, čo ho veľmi trápi. Filozof, pohybujúci sa
medzi dvoma svetmi – svetom dobra s vierou v jeho
existenciu a zla, ktorého najstrašnejšie podoby citlivo
vníma a nesmierne ťažko znáša.
Špecifický charakter Bergerových skladieb je, že sú
bez výnimky vážne, hlboké a často aj smutné, skrývajúce určité humanistické posolstvo, nehovoriac o
značnej výrazovej modernosti.
V prvých tónoch skladby Requiem da camera pre
husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského
prebehla záleským parkom náhla zmena počasia. Z
ticha sa zodvihol vietor a nástojčivo udieral do pódia
s hrajúcimi hudobníkmi. Každá sloha, každé prevrátenie notovej osnovy bolo pre hudobníkov zápasom.
Scéna bola čoraz dramatickejšia. Za stáleho súboja vetra a hudby a pod hrozbou zrútenia bolo nutné zodieť

Braňo Zajaček, Nikola Žišková,
Občianske združenie Naše Zálesíčko,
www.facebook.com/nasezalesicko

ansámblové diela, postupne sa budeme snažiť priblížiť
ďalšiu tvorbu Romana Bergera a odkryť humanistické
posolstvo v ňom ukryté. Možno sa niečo dozvieme aj
o Zálesí. Dúfame, že od tohto roku niet obyvateľa Zálesia, ktorý by nevedel, kto Roman Berger je. V každom
prípade je to osobnosť s obcou Zálesie pevne zviazaná
a je navždy zapísaný v kolónke toho najlepšieho, čo
táto dedina mala a má.
Ing. arch. Peter Derevenec,
Občianske združenie Naše Zálesíčko
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Večer sa chýlil ku koncu, debata s účastníkmi Nežnej
revolúcie doznela v nádejprinášajúcom februári 2020
a priestor parku sa stíšil, aby posledný odkaz tohto
dňa priniesla hudba Romana Bergera. Skladateľa, ktorý v samote Zálesia a izolácii od ostatného sveta strávil
najplodnejšiu časť svojho života.
„Filozofický hudobník“ Roman Berger sa nám svojou
kompozičnou tvorbou prihováral s pokorou, mystickou hĺbavosťou o ľudskom utrpení, o neustálych pochybnostiach o ceste, akou sa náš svet uberá.
Mysliteľ, ktorý rád píše nie len o hudbe, ale najmä o

kultúra

tiška Valla, pričom príbehy sprevádzajú nadčasové
čierno-biele fotografie Michala Zajačka. Rukopis sa
zachoval vďaka prepisu Štefana Slivoňa zo Zálesia,
ktoré do jedinečného diela skompletizoval Ivan Pokrývka a knižka vznikla z iniciatívy Ivana Valla, za
čo im veľmi pekne ďakujeme.
Čo v knižke nájdete? Poviedky prenesú čitateľov do
časov, kedy bolo Zálesie ešte Gešajovom. Rozprávajú príbehy o vojne, obyvateľoch, ich (ne)obyčajných
životoch, vzťahoch medzi nimi. Humorný pohľad
často odľahčuje ťažkú realitu vojnového obdobia. A
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KORZO Zálesie vo výstavbe
KORZO ZÁLESIE - projekt, ktorý je súčasťou novej turistickej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY (DANUBE
ISLANDS).

NOVINY obce ZÁLESIE 3/2019

Pre tých, ktorí ešte náhodou nezaregistrovali tento
projekt, ponúkame zopár základných informácií:
•• je súčasťou projektu DANUBE BIKE & BOAT
(cezhraničný program INTERREG V-A SKHU/
1601/1.1/014), podpora vodáctva, cykloturistiky
a prírodného turizmu,
•• je súčasťou novovzniknutej infraštruktúry v 30
obciach na území 5 krajov,
•• je súčasťou novej turistickej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY,
•• v rámci projektu sa vybuduje mólo v šírke 3 m
a s dĺžkou 120 m a časť obslužnej budovy pre
vodákov,
•• celkový rozpočet projektu KORZO ZÁLESIE je
vo výške 280 701,25 eur.
Projekt, v rámci ktorého realizujeme KORZO ZÁLESIE sa začal ešte v novembri roku 2017 a bude pokračovať do októbra tohto roku. Predpokladá sa však,
že celý projekt DANUBE BIKE & BOAT bude predĺžený do konca februára roku 2020, teda aj priestor pre
realizáciu nášho KORZA ZÁLESIE.
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V máji tohto roku bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby. Víťazným
uchádzačom sa stala spoločnosť Drevostavby, s.r.o.
z Dolného Kubína. Ide o spoločnosť s dlhoročnými
skúsenosťami v oblasti spracovania dreva. Spočiatku svojej histórie sa spoločnosť zameriavala na výstavbu tradičných dreveníc a krovov, neskôr získala zákazku na rekonštrukciu dreveníc vo Vlkolínci
(svetové dedičstvo UNESCO), rekonštrukciu historických objektov a kultúrnych pamiatok. V súčasnosti sa jej stavebné portfólio dreveníc a drevených
domov rozšírilo o koliby, zrubové domy novej generácie, dokonca je tvorcom aj filmových a reklamných kulís pre potreby mediálneho sveta. Na prelome rokov 2018 a 2019 zrealizovala výstavbu novej
rozhľadne v mestskej časti Vrakuňa. Pevne veríme,
že výstavba KORZA ZÁLESIE je v dobrých rukách a

jej výsledok očarí nielen nás zo Zálesia, ale aj ostatných návštevníkov nášho regiónu.
Výstavba KORZA ZÁLESIE sa spustila 5. augusta
tohto roka odovzdaním
staveniska zhotoviteľovi,
firme Drevostavby. Od
tohto dátumu je výstavba
neustále kontrolovaná,
nad dodržiavaním technických postupov a materiálov, ako aj nad súladom výstavby s povinnou dokumentáciou dohliada stavebno-technický dozor pán
František Seliga, odborník z oblasti stavebníctva.
Pravidelne sa na stavbe stretáva celý projektový tím
v zložení: stavebný dozor, zástupca zhotoviteľa, zástupca projektanta, projektový manažér a starosta.
Zatiaľ stavba pokračuje podľa plánu, termín ukončenia je december tohto roku.
KORZO ZÁLESIE je projektom, ktorého prínosy presahujú hranice Zálesia. Pre celý región Bratislavského samosprávneho kraja je kľúčovým bodom na
Malom Dunaji, pretože ide o projekt, ktorý vzniká
„na zelenej lúke“ a za pomoci nespočetného množstva dobrovoľníkov z našej obce. Túto skutočnosť si
uvedomujú mnohí, ktorí rozhodujú o rozvoji nášho regiónu a my si vážime ich prejavenú dôveru a
poskytnutú šancu reprezentovať Bratislavský kraj v
rámci novej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY. Týmto

chcem poďakovať občianskemu združeniu OZ Naše
Zálesíčko, ktoré získalo finančné prostriedky na výstavbu prírodného amfiteátra v rámci projektu KORZO ZÁLESIE. Ďalšia VĎAKA patrí aj dobrovoľníkom,
ktorí sa podieľajú na výstavbe autobusovej zastávky
na konečnej, ktorá svojou architektúrou dodá pomyselnú bodku za celým projektom KORZO ZÁLESIE.
Ing. Zuzana Červenková,
Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková
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.

Celé podujatie otvorilo umelecké sympózium, ktoré
sa nieslo v téme slobody v podaní popredných slovenských výtvarníkov, akými sú Marek Ormandík, Martin Shooty Šútovec, Igor Derevenec, Robert Mlčúch,
Robert Hromec, Milan Prekop a komiksový výtvarník
Eniac.
Hudobné pódium otvorila kapela Toddler Punk, ktorej pri spievaní pesničiek asistovali deti zo Zálesia.

s ostatným novembrovým kolektívom stretli v bratislavskej Umeleckej besede. Práve tam sa veci posunuli smerom k nádeji na slobodnú existenciu a vzniklo
slovenské protirežimové hnutie. Kľúče od výstavnej
siene v Umeleckej besede mal náhodou Rudo Sikora, ďalší z debatérov, ktorý tam práve v tom období
končil svoju výstavu a zdalo sa, že práve táto náhoda
bola kľúčová. Pozvanie na diskusiu prijal aj žurnalista

Parkom sa rozliali zhudobnené príbehy zrodené z
každodenných situácií. Hudobníci svojou tvorbou potvrdili, že aj spisovatelia a muzikanti sú rodičmi, ktorým nie je jedno, akú budúcnosť budú mať ich deti.
Na pódiu sa predstavil aj maskovaný reper Prezident
Lourajder a po ňom vystúpila Dorota Nvotová. Trpká
chuť predošlého režimu znela v textoch od Jara Filipa
a s Dorotinou autenticitou sa nám vynorili spomienky
na neslobodné obdobie.
Obraz doby pred pádom železnej opony, kedy slobodne tvoriť znamenalo slobodu riskovať, nám herci
Slovenského národného divadla demonštrovali v príbehu Marty Kubišovej s inscenáciou Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu. Pieseň Modlitba pre
Martu, ktorú sme mohli počuť v divadelnom šapitó,
bola hymnou odporu proti okupácii a v novembri ´89
ju spievali spolu s ňou plné námestia ľudí vtedajšieho
Československa volajúci po slobode.
Každoročnými hosťami boli excelentní muzikanti z
kapely Hudobné združenie. Príjemný džez v ich podaní je famózny a návštevníkov vždy dostane do pohody.
Park Zálesíčko po hudobných vystúpeniach na chvíľu
stíchol, aby umožnil pamätníkom a osobnostiam
novembra ´89 vypovedať pravdu o skutočnostiach
a udalostiach z toho obdobia. Pozvanie prijal Milan
Kňažko, ktorý si živo pamätá na obdobie, kedy sa aj

Arpád Šoltész, a po druhýkrát sme mali tú česť debatovať aj s historikom Ľubomírom Morbacherom. Fundovanú debatu moderoval Anton Šulík.
V neskorý večer sprevádzaný bleskami zazneli do tmy
skladby od Romana
Bergera, ktorý žil
v našej obci počas
tvrdej normalizácie,
pod taktovkou jedinečného profesionálneho hudobného
telesa Quasars Ensemble.
„Udalosti, ktoré sa odohrali tri desaťročia dozadu, žiaľ, i tie z uplynulého roka, nám všetkým
ukázali, ako nás sloboda všetkých spája. Aká je
dôležitá a silná, ale i krehká zároveň. Je veľmi
dôležité, aby sme sa o našej minulosti rozprávali, uvedomovali si ju, poučili sa z nej a nezabudli,
čo všetko môžeme spolu dokázať,“ uzavrel spoluorganizátor a dramaturg podujatia Anton Šulík.
Udalosť si všimli i slovenské médiá. Reportáž v Televíznych novinách RTVS si môžete pozrieť na https://
row.sk/26AOh (15:37 min), a rozhovor dobrovoľníkov
v Rádiu Devín vypočuť na https://row.sk/OjGgO.
Nikola Žišková, Občianske združenie Naše Zálesíčko

KOMUNITA

V Zálesí sme si netradične v auguste pripomenuli 30 rokov od Nežnej revolúcie
na podujatí, ktoré sme nazvali 1989 – 30 ROKOV PO. V predvečer Záleskej divadelnej
púte sa stretli umelci, pamätníci a osobnosti novembra ´89, aby spolu s nami oslávili tri
dekády slobody slova a tvorivosti.

NOVINY obce ZÁLESIE 3/2019

November v auguste. Takto sme si v Zálesí
pripomenuli zrod slobody a demokracie
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V jednote je sila. Zálesie oslávilo koniec
prázdnin divadlom a hudbou
Zábava, priatelia, tanec, hudba, divadlo, dobré jedlo a umelecká atmosféra. Aj taký bol
deviaty ročník festivalu Záleská divadelná púť, ktorý sa už tradične konal v posledný
prázdninový víkend. Zálesie sa s letom rozlúčilo vo veľkom štýle, preto sa za ním obzrieme ešte raz.

NOVINY obce ZÁLESIE 3/2019

Ako je známe aj za hranicami našej obce, Záleská
divadelná púť vzniká spoločnou prácou miestnych
dobrovoľníkov. Niekoľko
mesiacov vopred zháňali
financie, skladali bohatý program a premýšľali,
ako tromfnúť predošlý
ročník. Zrejme sa im to
podarilo, veď aj divadelní headlineri z Argentíny
a Uruguaja, známi pod
menom Clap Clap Circo,
po svojom vystúpení s hula hopmi a čarovným elixírom zažili standing ovation. „Ďakujeme veľmi pekne, boli ste úžasné publikum,“ povedali po piatkovom vystúpení herci a priznali, že sa im návštevou
nášho festivalu splnil sen navštíviť Slovensko.
„Boli sme veľmi prekvapení, keď nás Clap Clap Circo oslovili. Dovtedy sme o nich nepočuli, sami nám
napísali email s tým, že o nás počuli samé chvály
a radi by vystúpili v Zálesí,“ povedal jeden z orga-
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nizátorov púte a dodal, že zrejme vie, odkiaľ vietor
fúka. Na ZDP totiž už po druhýkrát vystúpila veselá
partička zo Cirk biZ’arT, ktorá im o našom festivale
povedala viac. „Bolo nám potešením prísť znova,“
povedali po predstavení plnom žonglovania, cirkusu, akrobacie a jedinečného humoru a vtipov Francúzi. Jednému z nich, Alexovi, miestni dokonca po
sobotňajšom predstavení hromadne zablahoželali s
tortou. Alex, ktorého si pamätáte ako beatboxera v
červenom obleku a klobúku, v kruhu návštevníkov
a dobrovoľníkov oslávil 29. narodeniny.
Hudobným headlinerom sobotňajšieho večera bolo
trio S hudbou vesmírnou, ktoré malo u nás premié-

ru. „Ako kapela sme v
Zálesí vystúpili po prvýkrát, ako návštevník som
tu bola už asi dvakrát,“
povedala v rozhovore
pre Záleské noviny speváčka Dominika s tým,
že už vlani dúfala, že si
bude môcť s kapelou, ktorú zviditeľnil hit Je nám
teplo, niekedy na ZDP zahrať. „Ako divák som sa
tu vždy cítila príjemne a
pokojne by som pridala
ešte jeden deň programu. Veľmi sa mi páči, že ZDP
je o divadle, deťoch a akrobatických vystúpeniach.
Vždy si tu nájdem to svoje,“ prezradila Dominika, s
ktorou súhlasili i zvyšní dvaja členovia kapely Marek a Sorizzo. „Je nám ľúto, že nemôžeme zostať na
programe, o chvíľku hráme na ďalšom koncerte,“
zhodli sa po záleskom koncerte.
Dvojdňovú dávku kultúry však okrem umelcov ocenili i samotní návštevníci. „Som šťastná, že mám
takúto parádu priamo pod nosom, bol to zážitok,“
priznala návštevníčka Mária. „O Záleskej púti som
už dávno povedal, že je najkvalitnejším podujatím
široko-ďaleko, snáď i na úrovni kraja. Myšlienka
prinášať kultúru pre stovky novousadlíkov z celého Slovenska, hľadajúcich svoje nové korene. Ľudí
mladého veku, s malými deťmi, čomu bola podriadená aj celá dramaturgia,“ napísal na sociálnej sieti
festivalu režisér divadla PaTália Stano Šubík.
Deti zhŕknuté okolo purpurovej maringotky, jedného zo symbolov ZDP, zabávalo Bábkové divadlo na
rázcestí, Divadlo úsmev, Divadlo na vysokej nohe s
predstavením o doktorovi Van Helsingovi, Nové divadlo, ale aj Divadlo pod balkónom s predstavením
Krajčír Nitôčka. Okrem vyváženého programu ZDP

príprav pracujú na plný plyn spolu, ako jedna veľká
komunita.
A práve dobrovoľníkom, ktorí sa starali o pohodlie hostí,
zbierali odpad, piekli, umývali riad, nosili ťažké káble,
montovali svetlá a zabezpečili chod festivalu poďakovalo publikum pod pódiom za
zvukov hudobníkov z La3nocubano niekoľkominútovým
potleskom. Spoločným úsilím
a ochotou nezištne pracovať
pre iných dotiahli deviaty ročník Záleskej divadelnej
púte do úspešného konca.

Kultúra v Zálesí
v najbližšom období

Brány MC TIK TAK opäť otvorené

Občianske združenie Naše Zálesíčko,
www.facebook.com/nasezalesicko

Haló, haló, prázdniny sa skončili a my sme otvorili brány
Materského centra. Na všetkých sa tešíme, každý utorok
od 9:00 do 11:00 a štvrtok od
16:00 do 18:00. Môžete sa opäť
tešiť na skvelý program.

OKTÓBER
nedeľa 13.10.2019, 14:30
hod., trh Zálesie
(Cestujeme za divadlom)

Deň úcty k starším

nedeľa 20.10.2019,
15:00, Kultúrny dom,
posedenie

Kino Zálesie

premietania 18., 19., 25.,
26.10.
(piatky, soboty)

NOVEMBER
premietania 8., 9., 22.,
23.11.
(piatky, soboty)

Kino Zálesie

PROGRAM OKTÓBER 2019
Pravidelné aktivity
UTOROK

9:00-9:30 Spievame a tancujeme s Miškou.
Vhodné pre deti od 1,5 r. Vstupné 3 €, vstup
do herničky už neplatíte.
9:30-11:00 hernička s prvkami montessori

Štvrtok

16:00-18:00 hernička
+ tvorivé dielne so Zuzkou
(každý druhý týždeň)

Vstupné do herničky: 1 €, pre členky zdarma
Tvorivé dielne: 4 €, pre členky 2 €
Členský príspevok na mesiac je 5,00 €.
Sumy sú uvedené na 1 dieťa

jednorázové aktivity

DECEMBER
Advent

1.,8., 15., 22.12. - nedeľa

10.10.2019

16:00-18:00 Tvorivé dielne aj pre školákov a
maminy. Jesenné dekorácie: Tekvičky z látky

Mikuláš pre starších

nedeľa 7.12, 15:00, kultúrny dom

24.10.2019

16:00-18:00 Tvorivé dielne aj pre školákov a
maminy. Výroba svietnikov

Mikuláš pre deti

sobota 7.12.2019, 15:00,
pred hasičskou zbrojnicou

Kino Zálesie

premietania 13., 14.12.
(piatok, sobota)

30.10.2019 - 3.11.2019 Jesenné prázdniny.
MC TIK TAK bude 31.10.2019 zatvorené.
Centrum Ramonna, Za záhradami 31,900 28 Zálesie
0940 206 655
mctiktak.ivanka@gmail.com
mctiktak.webnode.sk
Fb: Materské centrum Tik Tak
Prípadné zmeny sledujte na FB alebo našej stránke.

NOVINY obce ZÁLESIE 3/2019

Divadlo Magický
dom madam Dragany

KOMUNITA, KULTÚRA

ukázala i svoj občiansky postoj zastúpením neziskových organizácií. Anjelské
krídla Nadácie Dobrý anjel elegantne vyplnili priestor Parku
Zálesíčko.
Nielen pozitívne echo, ale aj
priestor Záleskej divadelnej
púte sa rokmi rozšíril. Kedysi
siahali jeho hranice po miestny kostol, posledné roky sme
sa pre zvyšujúci počet návštevníkov a bohatší program
rozšírili až po kultúrny dom.
Ľudia nenavštevujú Zálesie pre známe mená, ale
prichádzajú k nám pre srdečnú atmosféru. Festival
sa rozrastá nielen do šírky, ale aj o nových členov organizačného tímu, ktorí počas týždňa intenzívnych
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ŠPORT
Karate v Zálesí má
už úžasných 15 rokov

Píše sa rok 2005, kedy ma oslovil pán Marián Perger, súčasný starosta. Trénoval som mu syna v
Bratislave. „Vieš, bývam v obci Zálesie“. Pýtam sa „
kde?“. „No, v Zálesí a chceli by sme tam zaujať mládež, aby niečo športovali a „neflákali sa po obci“.
Tak mi napadlo, že práve karate by bola tá správna
voľba“. Myšlienka ma zaujala a po dohode s Mariá-

nom sme sa spolu s mojím kolegom senseiom Ferkom (František Farkaš) prišli pozrieť na miesto,
kde by sa malo trénovať. Nikdy predtým som v
obci Zálesie nebol, ale hneď po vstupe ma veľmi
zaujala. Som nadšený, keď má niečo svoju filozofiu
a atmosféru. Nuž, ale horšie to bolo s priestorom,
kde sme mali trénovať. To bol vtedy prvý a dosť
prekvapujúci pohľad. Tu máme trénovať? Kde je
nejaké zázemie? No, proste nie je. A pohľad dnes?
Vôbec to nechýba. Po 14 rokoch je to moje a vlastne
naše DOJO, kde sa nesmierne teším na každý deň
tréningu. Vtedy, po „plácnutí si“ s Mariánom sme
začínali so siedmimi deťmi. Pokiaľ si spomínam,
boli to Strapáč, Jančula, Červenková, Dobrovodský, Beljanský, Pokrývková Katka a Kotvas. Dnes
má Karate klub OSA o.z. v Zálesí vyše 60 detí a mlá-

deže. Trénujeme vždy v utorok a piatok od 17.00 do
20.00 hod. a pred veľkými súťažami aj v sobotu od
8.00 do 10.00. Deti nás úspešne reprezentovali na
súťažiach, i na slovenských majstrovstvách. Sú to
najmä Samko Czinege, bratia Sihelníkovci, sestry
Majtánové, sestry Chadimové, bratia Jankelovci,
bratia Bálešovci, Timo Novák a Tomáš Sádovský.
A ešte donedávna aj Adam Kuruc, Terka Vajglová
a ďalší, ktorí síce už odišli z klubu, ale isto v nich
duch klubu a karate zostal.

Za ten čas sú už z tých detí mladí ľudia, ktorí určite radi spomínajú na môj “ľubozvučný“ silný hlas,
ktorý neustále odpočítava – iči, ní, san ... geri,
cuki, uke ..., ale najmä sa úspešne začleňujú do života. Myslím si, že som ich vychovával a ukazoval
im tú najsprávnejšiu Cestu. Niektorí dosiahli už aj
majstrovské stupne (Juro Jančula 2.DAN a Terka
Vajglová 1.DAN). Adam Kuruc by mal absolvovať
skúšky na 1.DAN v budúcom roku.
A čo ďalej? Nič iné len cvičiť, napredovať, zdokonaľovať sa a neustále ukazovať novým Cestu Karate.
Váš sensei Jano Požgay,
www.kkosa.sk
(pozn. red.: dipl. tréner Ján Požgay,
nositeľ 6. DANu v karate)

ŠK Atletiko Zálesie buduje klub
na zelenej lúke. Aj vďaka podpore
Nadácie ČSOB a našich miestnych
partnerov sa podarilo realizovať
projekt výstavby šatní, ktorými
sme zabezpečili dôstojnejšie a
bezpečnejšie podmienky pre športovanie našich
malých ratolestí.
CMYK
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ATLETIKO ZÁLESIE

Staršie prípravky U9 a U11 pôsobia taktiež v súťažiach organizovaných SFZ, ale porcia zápasov už
je ďaleko väčšia. Počet tímov v skupinách je 11 pri
kategórii U9 a 8 pri kategórii U11. Naše zápasy mô-

KOMUNITA, šport

Posúvame sa stále ďalej

100 - 95 - 5 - 20

Významným krokom vpred je aj rekonštrukcia príjazdovej cesty k ihrisku. Náš klub tak môže slušne
privítať hosťujúce tímy v zápolení líg Slovenského
futbalového zväzu a Minidunajskej ligy.
Nová sezóna v plnom prúde
Jeseň 2019 je pre náš klub naozaj v znamení futbalu. Tréningového procesu sa zúčastňuje už viac ako
70 detí.
Pre najmenšiu prípravku U7 organizujeme Minidunajskú ligu za účasti tímov zo Zálesia, Ivanky
pri Dunaji a Bernolákova. Deti medzi sebou súperia formou turnajov v dvojtýždňovom cykle. Každý
klub musí usporiadať jedno domáce kolo na jeseň
a na jar.
Prípravka U8 pôsobí v súťaži organizovanej SFZ.
Taktiež sa hrá turnajovým spôsobom, každé dva
týždne, za účasti tímov zo Zálesia, Chorvátskeho
Grobu, Novej Dedinky a Malinova.

žete navštíviť každý víkend, či už doma v Zálesí alebo vonku u súperov. Budeme veľmi radi, ak prídete
našich hráčov povzbudiť a podporiť.
Podrobný rozpis všetkých kategórií, výsledky zápasov a tabuľky, sú dostupné na oficiálnej stránke
SFZ www.futbalnet.sk.
Všetky informácie o ŠK Atletiko Zálesie, o tréningoch, o prijímaní nových hráčov a aj o tom ako nás
môžete podporiť, nájdete na našej webovej stránke.
kolektív ŠK Atletiko Zálesie,
www.atletikozalesie.sk
www.facebook.com/atletiko.zalesie

Prvým októbrovým týždňom sme v našej záleskej
škôlke úspešne rozbehli
projekt “Dajme spolu gól”.
Projekt
je
realizovaný pod záštitou Slovenského
futbalového
zväzu a materského klubu ŠK Atletiko Zálesie.
Našim cieľom je ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdravotného statusu možnosť
pravidelnej pohybovej aktivity a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu. Naše deťúrence majú za sebou
prvé tréningy, ktoré si náramne užívali.
kolektív ŠK Atletiko Zálesie
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Začíname v rannom veku
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KINO ZÁLESIE VÁS pozýva do kina

Premietanie v určené termíny v piatky o 20:30
pre dospelých a soboty o 10:00 pre detičky
Piatok 18.10.2019

Piatok 25.10.2019

Odpad

Piatok 22.11.2019

Piatok 13.12.2019

Barry Seal: Nebeský
Gauner

Johnny English znovu
zasahuje

Kto je ďalší ?

Láska na druhý pohľad

NIKDY NEVIEŠ, ČO MÔŽEŠ
NÁJSŤ. Hrdinami filmu
Odpad sú traja chlapci,
ktorých domovom je centrálna skládka v brazílskom
Riu. Jeden nález v odpadkoch ich životy nenávratne
zmení.

Triler, Krimi

Komédia

Jeho licencia je obnovená.
Jeho inteligencia je obmedzená.

Slovenský film režiséra
Mira Drobného, je inšpirovaný skutočnými príbehmi
zo Slovenska, Ruska a
Kanady. Osudy hlavných
hrdinov zmenil internet a
priviedol ich až na hranicu
života a smrti.

Romantický, Komédia

CIA. Biely dom. Pablo
Escobar. So všetkými sa zahrával. Topí sa v peniazoch
a vôbec si nepripúšťa, čo sa
stane, ak sa tento domček
z kariet raz zrúti. Ale on sa
jedného dňa zrúti.

Sobota 19.10.2019

Sobota 26.10.2019

Sobota 9.11.2019

Sobota 23.11.2019

Sobota 14.12.2019

Pat & Mat vo filme

Mia a biely lev

Sherlock Koumes

Spievaj

Grinch

Animovaný, Detský

Rodinný, Dobrodružný

Animovaný, Detský

Rodinný, Animovaný

Animovaný, Detský

Dvojica kutilov Pat a Mat
sa vracia na scénu a to
priamo v celovečernom
filme pre celú rodinu.
Známa dvojica v roku 2016
oslavuje 40. narodeniny a
doteraz sa na striebornom
plátne ešte nepredviedla.

Rodinné dobrodružstvo o
dievčati a jej priateľstve s
bielym levom. Mia dostane malého bieleho leva a
stanú sa z nich nerozluční
kamaráti. Keď podrastú
musia spolu utiecť do africkej divočiny, aby ...

Dobrodružná detektívna animovaná komédia
Sherlock Gnomes opisuje
najväčší prípad sadrovej
verzie legendárneho detektíva. Kto iný by mal vyšetrovať hromadné miznutie
záhradných trpaslíkov?

Tvorcovia Mimoňov a
Tajného života maznáčikov
sa tentokrát vydali dobývať
kiná s príbehom, ktorý vám
pohladí nielen dušu, ale
aj uši.

Grinch je nenapraviteľný
hundroš, ktorý neznáša zo
všetkého najviac Vianoce.
Tie by najradšej zrušil. A
vo filme, ktorý natočili Zlodusi, čo majú na svedomí
Mimoňov, sa o to dokonca
aj pokúsi.
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Triler, Dráma
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Piatok 8.11.2019

Triler

Raphael vedie dokonalý
život. Je slávnym spisovateľom, čitatelia ho obdivujú, milujúca a krásna žena
ho podporuje. Jedného
dňa sa ale zobudí a všetko
je inak ...

vstupné: dospelí 2€, deti 1€, seniori 1€

na každom predstavení podávame aj pukance a občerstvenie

www.kinozalesie.sk
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