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Téma mesiaca

Samospráva

Dobrovoľníctvo

Za smeti si
priplatíme

Zálesie a Ivanku
prepojí cyklotrasa

Ovocnú alej vyhlásili
za Top projekt roka

Za vývoz komunálneho
odpadu zaplatíme v roku
2022 viac ako v minulom
roku.
str. 05

Zálesie získalo dotáciu
takmer 320-tisíc € na
vybudovanie cyklotrasy do
Ivanky pri Dunaji. str. 03

Dobrovoľníci vysadili vyše
100 stromov, 45 kríkov
a osadili altánok.

str. 06

Vianoce na Korze
s Jánom Gallovičom

PRÍHOVOR STAROSTU
Milí susedia,
v priebehu posledného roka
sa toho udialo viac než dosť.
Dovoľte mi, aby som vám
zhrnul na začiatok niekoľko
pozitívnych správ.
CYKLODOPRAVA – Medzi prvými by som spomenul úspechy v oblasti rozvoja cyklodopravy. Od
ministerstva investícií sme získali nenávratnú finančnú dotáciu, za ktorú vystaviame cyklochodník
popri Šúrskom kanáli. Viac sa dozviete v článku. Ako
druhý úspech hodnotím, že sme dokončili stavebné
povolenie na cyklochodník Zálesie-Most pri Bratislave-Vrakuňa okolo našej ovocnej aleje, realizáciu
ktorého predpokladáme tento rok.
Ako tretí úspech vnímam projekt cyklolávky cez Malý

Dunaj, ktorej zámer tiež schválila susedná obec Malinovo aj snem Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti. Projekt bude spájacím prvkom pre
Bratislavu, Zálesie, Malinovo, Tomášov, Novú Dedinku
a Vlky. Prepojí tiež Zálesie so Sencom. Bratislavský
samosprávny kraj bol projektom tak očarený, že ponúkol výstavbu cyklochodníka aj lávky bez finančnej účasti Zálesia. Výstavbu kompletne zafinancuje,
prostriedky nepôjdu z rozpočtu obce. Podobne by
sa mala vyriešiť aj nadväzujúca cyklotrasa v Moste,
vznikne tak priame prepojenie Zálesia s Bratislavou.

nielen vodičov, ale aj obyvateľov priľahlých domov.
Za úspech považujem aj prvú etapu výmeny povrchu vozovky na Starobystrickej ulici. Na ulici však
nemôžu byť obrubníky a ani chodníky. Cesta bola
totiž v 90. rokoch delimitovaná, preto je možné ju
rekonštruovať len v pôvodom profile približne 4,5
metra. Bez vysporiadania súkromných pozemkov
ju teda obec nemôže budovať, ale len opravovať.
Podobne bola podľa Zákona č. 138/1991 Zb. opravovaná aj delimitovaná Terchovská ulica. Verím, že sa
nám v rekonštrukcii ďalšej jej časti podarí pokračovať.

CESTY – Po viac ako trojročnom snažení sa mi podarilo vylobovať u Bratislavského samosprávneho kraja
rekonštrukciu vozovky na Malinovskej ulici v celej
dĺžke od mostu cez Malý Dunaj až po Ivanku p. D.,
ktorá má byť v roku 2022. Stav cesty traumatizuje

OPTIKA – Technická infraštruktúra obce sa zlepšila
aj dokončením ďalšej etapy budovania optickej siete. Zaznamenali sme viaceré reklamácie, ktoré boli
realizačnou firmou postupne odstránené. Veríme,
že ďalšie sa už neobjavia.
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KANALIZÁCIA – Pozitívnou správou je, že sa v obci
dokončila projektová dokumentácia na kanalizáciu
a stavebné povolenie je vo finálnej fáze. O podrobnostiach sa dozviete v samostatnom článku.
ŠKOLSTVO – Prioritou obce je získať kapacitu pre
deti obyvateľov Zálesia a tiež opätovne nájsť vhodný pozemok na výstavbu školy, pretože situácia so
školstvom je v okolí katastrofálna. Viac sa problematike venujeme v samostatnom článku. V prípade,
že viete o pozemku, ktorý by bol adekvátny (detaily
nájdete na zadnej strane novín), neváhajte obec
kontaktovať.
ZELENŠIA OBEC – Čo ma veľmi teší, je, že Zálesie
sa stalo opäť o čosi čistejšou a zelenšou obcou.
V okolí cyklotrasy obec spolu s Občianskym združením Naše Zálesíčko a dobrovoľníkmi vysadila
vyše 100 ovocných stromov, líp a 45 kríkov drienok.
Nielenže sa výsadbou zhodnotil priestor, ale samotná výsadba bola aj peknou komunitnou akciou,
na ktorej sa stretli susedia všetkých generácií. Čo sa
týka čistoty obce, občas, v parku či pri trhu natrafíme na spadnuté rúško či obal od sladkosti, no bývalé
stojiská, pri ktorých neporiadni susedia hromadili
komunálny odpad, sú minulosťou. Okrem toho, na
obecnom úrade evidujeme menší počet sťažností na
neporiadok na verejných priestranstvách.

www.obeczalesie.sk

SENIORI – Na jeseň som sa stretol so zástupcami
Klubu seniorov v Zálesí. Na ich výročnej schôdzi
som si vypočul podnety, za ktoré im ďakujem. Dobrou správou je, že aktuálne v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Zálesie pracujeme na
rekonštrukcii hasičskej zbrojnice. Treba vyzdvihnúť,
že hasiči venovali veľmi veľa hodín dobrovoľníckej práce. V zrekonštruovanom interiéri budú mať
priestor aj seniori. Slúžiť im bude kultúrny priestor,
priestor pre obed, spoločenské hry, diskusie a iné
aktivity. Bravó!
STAVEBNÝ ÚRAD – Hľadali sme aj pracovníka stavebného úradu. Kvalifikovaných ľudí na túto pozíciu je málo. Je potrebné si uvedomiť, že stavený
úrad v Zálesí je prenesená štátna správa. Veľa ľudí
má dojem, že o stavebných povoleniach rozhoduje
starosta. Do činnosti stavebného úradu však zasahovať nemôžem, môžem sa len vyjadrovať k veciam, ktoré sa týkajú súladu s územným plánom.
V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že ohodnotenie
pracovníka stavebného úradu je regulované predpismi a zákonmi o verejnej správe a šikovní ľudia
tak končia u súkromníkov a developerov, kde majú
oveľa lepšie materiálne ohodnotenie. Zamestnanec stavebného úradu je viazaný zákonmi a predpismi, ktoré nemôže svojvoľne porušovať. Chcel by
som preto vyzvať, aby sme sa k týmto pracovníkom

správali slušne. Ak o nich prídeme, môže sa stať, že
na niekoľko mesiacov bude úrad znovu nefunkčný. Negatívne vnímam tiež, že niektorí susedia
namiesto vyriešenia problémov so susedmi alebo
riešením v občiansko–právnom spore, napádajú
stavebný aj obecný úrad, čo ma veľmi mrzí.
SMETI – Situácii s likvidáciou odpadov sa venujeme
v novinách na samostatnej dvojstrane. Ide o rozsiahlu tému, ktorú treba vnímať v širšom kontexte.
KRÁDEŽE – Vo februári som dostal list od dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana,
v ktorom pochválil Zálesie a konštatoval, že v našej
obci je najnižšia kriminalita a najvyšší podiel objasnenosti v regióne. Viac si môžete prečítať v novinách, nezabudnite však, že opatrnosti nikdy nie je
dosť.
Napriek tomu, že sme zdedili problémy, ako ste si
mohli prečítať, posúvame sa ďalej. Okrem toho, obraz Zálesia azda nikdy nebol lepší. Zástupcovia Európskej komisie nás označili za príklad dobrej praxe,
na kraji mi povedali, že za rozsah našich aktivít by
sa nemuselo hanbiť ani okresné mesto a o Zálesí sa
pozitívne vyjadrujú aj médiá.
Marián Perger, starosta Zálesia

SO ŠKOLOU TO ZATIAĽ NEVYZERÁ RUŽOVO,
MINISTRA SME POŽIADALI O URGENTNÉ STRETNUTIE
Zálesiu chýba základná škola ako soľ, čo pociťujú nielen deti, ale aj
rodičia. Obec vyvíja v tejto oblasti maximum úsilia, no zatiaľ neúspešne.
Po opätovných zamietnutých žiadostiach na úrovni okresu či kraja sme v
spolupráci s predstaviteľmi okolitých obcí Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo,
Malinovo a Most pri Bratislave požiadali o urgentné stretnutie s ministrom
školstva Branislavom Gröhlingom. Pomoc nám prisľúbili na stretnutí vo
februári 2022 Bratislavský samosprávny kraj i jeho predseda Juraj Droba.

O

bce v okolí Bratislavy sa roky boria s veľkým počtom prisťahovaných občanov. Nastavenie systému nepočíta s rozvojom infraštruktúry a kapacít základného školstva. Špecifický je problém Zálesia,
ktoré sa zo zánikovej časti obce Ivanka pri Dunaji
stalo rýchlo rastúcou dedinou s približne 2300
obyvateľmi, s neprihlásenými i viac. Sme najväčšou
obcou na Slovensku, a pravdepodobne aj v celej
strednej Európe, bez základnej školy. A to aj napriek
tomu, že sme „väčší“ ako niektoré okresné mestá.
Máte vhodný pozemok? Sem s ním!
Právo na vzdelanie je ústavné právo. Obec so svojím rozpočtom bez pomoci štátu toto právo nevie
so súčasnými možnosťami uspokojiť. Podporu dostávajú dnes najmä smart školy, na ktoré sa náklady
vedia vyšplhať aj do výšky 5-8 miliónov eur, čo je až
desaťnásobok nášho rozpočtu. K tomu je potrebné
mať navyše aj vlastný pozemok. O fixných nákladoch po otvorení školy ani nehovorím. Požiadavka,
aby v Zálesí podporili školu aspoň pre nižší stupeň,
zostala zatiaľ nevypočutá. Preferovaný je systém

strediskových obcí, ktoré lepšie zvládajú rast a pokles populácie školopovinných detí.
Zálesie má problém aj v tom, že nedisponuje
vlastnými pozemkami vhodnými na výstavbu školy
ani pozemkami, ktoré by mohlo vymeniť za vhodný
pozemok pre školu. Pri cene pozemkov cca 70 –
200 eur za meter štvorcový to predstavuje pri potrebnej výmere (1 – 1,5 ha) náklad blízky ročnému
rozpočtu obce. Táto suma nie je pre obec reálna
ani na pôžičku, ani na postupné šetrenie prostriedkov, keďže ceny pozemkov stále rastú. Podobný problém je vo všetkých okolitých obciach.
Najhoršie na tom je, že ak komunikujem problém
na regionálnom školstve alebo na ministerstve,
ako keby o ňom ani nevedeli... A to aj napriek niekoľkým listom a stretnutiam. Počas polroka sme
nedostali ani jednu odpoveď na to, ako by sme
vedeli túto ťažkú situáciu riešiť.
Deti, ktoré školu navštevujú, ju budú navštevovať
naďalej. Problém je s umiestením prvákov. Rovnaká situácia je v okolitých obciach a aj vo východnej
časti Bratislavy. Kapacita základnej školy nestačí

ani Ivanke pri Dunaji, Bernolákovu, Chorvátskemu
Grobu, Malinovu a ani Mostu pri Bratislave, napriek tomu, že tam dostavili nový pavilón.
Okrem žiadostí o pomoc, ktoré som adresoval
Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave
a ministerstvu školstva, som spolu so starostami
okolitých obcí vyzval ministra na spoločné stretnutia a riešenie problému s kapacitou základných
škôl v tejto časti regiónu. V druhej polovici februára 2022 som sa tiež stretol s predstaviteľmi kraja,
ktorí prisľúbili pomoc. Verím, že nájdeme riešenie.
Som otvorený akejkoľvek reálnej pomoci.
Marián Perger
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OBEC JE O KROK BLIŽŠIE KU KANALIZÁCII
Miestna samospráva úspešne
zvládla náročný proces prípravy
projektovej dokumentácie
k vybudovaniu kanalizácie
a je pripravená čerpať fondy na
financovanie výstavby.

K

analizácia alebo hromadné odvádzanie odpadových vôd by mali byť štandardom a súčasťou inžinierskych sietí každej väčšej obce. Ich realizácia však
často naráža na praktické či finančné obmedzenia
samosprávy, čo znižuje komfort obyvateľov.
Obec Zálesie sa v poslednom období výrazne posunula k možnosti odkanalizovania v spolupráci so
spoločnosťou Projvoda z Bratislavy, ktorá uspela vo
výberovom konaní na Projektovú dokumentáciu na
stavebné povolenie k výstavbe kanalizácie. V praxi
to znamená, že spoločnosť Projvoda v máji zamerala cesty prostredníctvom svojich geodetov, vypracovala podklady a obec mohla dokončiť zdĺhavú

prípravu Dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Obci bola odovzdaná Projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie a v súčasnosti už prebiehajú práce na samotnom stavebnom povolení, ktoré
je nevyhnutnou podmienkou pre uchádzanie sa
o fondy – bez nich nie je obec schopná kanalizáciu
vybudovať. Stavebné povolenie pre kanalizáciu obsahuje množstvo povoľovacích rozhodnutí a vysporiadania pozemkov, na čom obec intenzívne pracuje.
“Viac ako osem kilometrov štyroch stôk sa nám
podarilo naprojektovať za rekordný čas a verím, že
stavebné povolenie dopadne podobne. S ním sa už
blížime do finále aj napriek nepriaznivému covidovému obdobiu. Zostáva nám počkať na posledné
“vyjadrovačky”, podpísať zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré sú
už tiež pripravené a následne ho podať,” vysvetlil
v súvislosti s napredovaním kanalizácie starosta
obce Marián Perger.
Napriek tomu, že rozpočet Zálesia aktuálne nedovoľuje
takú náročnú investíciu, akou vybudovanie kanalizácie

ZÁLESIE A IVANKU SPOJÍ
CYKLOTRASA, OBEC ZÍSKALA DOTÁCIU
Obec Zálesie získala dotáciu takmer 320-tisíc eur na vybudovanie
dlhoočakávanej cyklotrasy, ktorá ju spojí s ivanskou základnou školou
aj železničnou stanicou. Zálesie bude okrem toho priamo spojené aj
s obľúbenou cyklocestou Jurava, ktorá umožní cestovanie a turistiku
až do oblasti Karpát.

O

dľahčenie ciest a podpora alternatívnych spôsobov dopravy je v okolí Bratislavy a jej satelitných obciach dôležitou otázkou. Jednou z možností
je budovanie cyklotrás, ktoré majú nielen rekreačné
využitie, ale sú aj spôsobom, ako obísť ranné zápchy a dostať sa zdravo a rýchlo včas do práce,
školy či na spoj integrovanej dopravy.
Obec Zálesie preto v spolupráci s ivanskou samosprávou požiadala o nenávratný finančný príspevok
a podporu nemotorovej dopravy prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Projektová dokumentácia pozostávala z
dvoch stavebných objektov – Zálesia a Ivanky pri
Dunaji. V oboch prípadoch sa podarilo získať dotáciu z ministerstva investícií na výstavbu cyklotrasy,
ktorá obe obce spojí a umožní tak ich obyvateľom

využívať bezproblémový presun cyklistov nielen
medzi nimi.
Obec Zálesie v rámci IROP získala príspevok vo
výške 319 704,31 eura pri schválených oprávnených
nákladoch (výdavkoch obce) 336 530,85 eura. Obec
by teda mala investovať z vlastných zdrojov 5 %
a získať za to objekt cyklotrasy v celkovej hodnote
takmer 337-tisíc eur.
Cyklisti sa dostanú od konečnej zastávky pri Korze
Zálesie priamo a bezpečne prakticky až na Štefánikovu ulicu v Ivanke pri Dunaji. Trasa povedie cez
Starobystrickú ulicu, popri Šúrskom kanáli, kde sa
približne pri premostení na Prucké napojí na ivanskú časť. Obyvateľom Zálesia to umožní pokračovať
plynulo buď smerom k mohyle M. R. Štefánika, alebo cez centrum Ivanky (po Štefánikovej a Námestí
padlých hrdinov) až po železničnú stanicu.
Z hľadiska cyklodopravy bude oveľa zaujímavejšie
pripravované napojenie Zálesia jedným smerom cez
Most pri Bratislave, Vrakuňu až na nábrežie Dunaja,
čo umožní cestovanie až po nákupné centrum Eurovea a nové administratívne centrum Bratislavy pri
Nivách. Druhým smerom cez plánovanú cyklolávku
do Malinova, Tomášova až po okresné mesto Senec.
Táto cyklotrasa sa stala prioritným projektom Bratislavského samosprávneho kraja. Aj na tento úsek
v katastri Zálesia má obec právoplatné stavebné
povolenie.
Alexandra Nikolíni

je, bude obec dostatočne pripravená zareagovať na
výzvy z eurofondov či rôznych operačných programov
a využiť možnosť financovania z iných zdrojov. Niektoré
výzvy na kanalizáciu už vyhlásili, tých sa však Zálesie
nemohlo zúčastniť, pretože nezodpovedalo kritériám
doteraz vydaných výziev. Na výstavbu kanalizácie nie je
možné využiť iné výzvy ako tie, ktoré sa týkajú priamo
vodohospodárstva (napríklad výzvy na výstavbu cyklotrás, podporu športu a kultúry či rozvoja turizmu).
Hromadné odvádzanie odpadových vôd v Zálesí zvýši
kvalitu života obyvateľov a rovnako posilní environmentálne aktivity smerujúce k ochrane vôd Žitného
ostrova, na ktorého hranici sa Zálesie nachádza.
Vybudovanie kanalizácie je komplexný a náročný
proces, čo dokazuje aj časový harmonogram príprav
a schvaľovacích procesov, ktoré trvali približne jeden
rok. V obci by tak v najbližších rokoch mohli kanalizačné prípojky nahradiť momentálne využívané domáce
čistiarne odpadových vôd (čističky) či žumpy.
Alexandra Nikolíni

KRÁTKE SPRÁVY

Odkaz Zálesiu z Európskej
komisie: Ste skvelý príklad
dobrej praxe

N

a konci októbra 2021 navštívili obec predstavitelia Európskej komisie, ktorí si prišli
na Korzo Zálesie prezrieť výsledky čerpania
eurofondov. Promenádu a Kultúrno-ekologické
centrum si v rámci výročného fóra Dunajskej
stratégie prezreli Jean Pierre Halkin a Dorota Korczynska z Generálneho riaditeľstva pre
regionálnu politiku EK. Návšteva vyzdvihla, že
Korzo Zálesie je skvelým príkladom dobrej praxe revitalizácie Malého Dunaja pre voľnočasové
aktivity.
K pozitívnemu hodnoteniu sa pripojila aj ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá konštatovala, že Zálesie je výbornou ukážkou toho,
ako využívať európske peniaze na zmysluplné
projekty, ktoré zlepšujú život obyvateľstva
a súčasne prispievajú k udržateľnému miestnemu rozvoju.
OÚ Zálesie
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KRÁTKE SPRÁVY

Policajný prezident pochválil
Zálesie

O

bec Zálesie dostala od dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana na
začiatku februára pochvalu. Šéf polície konštatoval, že v Zálesí je najnižšia kriminalita a najvyšší podiel objasnenosti prípadov v regióne.
Ocenil tiež spoluprácu a prístup obce k riešeniu
bezpečnosti a označil ju ako príkladnú. Obec
v tejto súvislosti opätovne vyjadrila vďaku za
spoluprácu najmä susedským hliadkam a občanom, ktorým záleží na bezpečnosti susedov
a ich majetku.
OÚ Zálesie

V spore o vyše 100-tisíc eur
máme šancu uspieť

O

bec Zálesie má v súdnom spore so spoločnosťou GLOBE International LTD o viac ako
100-tisíc eur šancu uspieť. Okresný súd v Pezinku uznal koncom novembra 2021 argumentáciu
obce a žalobu spoločnosti GLOBE zamietol.
Obci doručili v júni 2019 rozsudok z Krajského
súdu v Bratislave o prehratom súdnom spore
z minulého volebného obdobia so spoločnosťou GLOBE s výzvou na úhradu dlžnej sumy.
Následne prišlo obci upovedomenie o začatí
exekúcie. Obec oslovila v prípade právnu kanceláriu Paul Q a podala úspešné dovolanie
na Najvyšší súd SR. Najvyšší súd dal obci za
pravdu, rozsudok krajského súdu v marci 2020
zrušil a celý prípad vrátil súdu prvej inštancie.
Pezinský okresný súd vlani v novembri uznal
argumentáciu obce a žalobu GLOBE zamietol.
“Po prečítaní odôvodnenia predpokladám, že
budeme úspešní aj pri odvolacom konaní na
krajskom súde. Verím, že čas a energia venovaná tomuto dlhoročnému sporu prinesie pre
Zálesie kladný definitívny výsledok a vrátenie
prostriedkov,” uviedol o spore starosta Marián
Perger.
OÚ Zálesie

Sčítanie obyvateľov 2021

V

Zálesí malo podľa výsledkov celoslovenského sčítania k 1. januáru 2021 trvalý
pobyt 2228 obyvateľov. V obci žije viac žien
- 51,97 % (1158). Mužov je 48,03 % (1070).
OÚ Zálesie

KUCHYNSKÝ ODPAD ZBIERAME
POHODLNEJŠIE
Z
ber kuchynského odpadu je od júla pohodlnejší. Obecný úrad ponúka majiteľom rodinných
domov možnosť vyzdvihnúť si vedro na zber kuchynského odpadu spolu s rozložiteľnými vrecami.
Kuchynský odpad z vedier zbierajú obecní zamestnanci vždy v pondelok od 8.00 hod.
So zberom kuchynského odpadu do vedier sa začalo v Zálesí ešte na začiatku júla, pričom dovtedy
bolo možné vyviezť zvyšky z kuchyne do kontajnera na zbernom mieste. Kuchynský odpad zbierajú
do vedier iba rodinné domy, obyvateľom bytových
domov priviezli na kuchynský odpad dve označené
voľne stojace 120-litrové nádoby.
Vedrá sú bezplatné a ku každému je k dispozícii
rolka rozložiteľných vreciek. Obecný úrad preto vyzval obyvateľov, aby zvyšky z kuchyne nebalili do
mikroténových vreciek, ktoré vyseparovaný odpad
znehodnotia.

Vedro s kuchynským odpadom je potrebné rovnako ako pri vreciach s plastom či papierom vyložiť pred bránu rodinného domu vždy v pondelok
pred 8.00 ráno, kedy pracovníci úradu začínajú
so zberom. Zamestnanci po zbere vedro vrátia späť. Vedľa nádoby je takisto možné vyložiť
priehľadnú PET fľašu so scedeným kuchynským
olejom, výpek z oleja môže ísť do kuchynského
odpadu. Úrad upozornil, že kuchynský odpad je
i naďalej možné vyviezť na zberré miesto v Zálesí
do označeného kontajnera. “Dúfame, že aj ďalší
zelený krok pomôže zredukovať množstvo komunálneho odpadu. Netreba zabúdať, že cestou,
ako odľahčiť životné prostredie, je snažiť sa odpad rozumne minimalizovať už pri jeho nákupe,”
uviedol úrad na sociálnej sieti.


Facebook.com/Obec Zálesie

AVE ZAVIEDLA NOVINKY,
PAPIER VYVÁŽA UŽ AJ Z NÁDOB
V
ytriedený papierový odpad zvážajú už aj z nádob.
Informovala o tom zvozová spoločnosť AVE, ktorá
sa rozhodla po úspechu v iných obciach zaviesť tento
spôsob aj v Zálesí. Na zber papiera môžu byť použité
120- aj 240-litrové nádoby. Prechod na nádoby nie

je podmienkou a ani ňou nebude, ide o dobrovoľnú
voľbu. Používať sa môže len nádoba, len vrece alebo
kombináciu oboch druhov zberu.
AVE okrem toho pristúpila od začiatku roka 2022 aj
k oddelenému zberu vytriedeného papiera a plastov. Od januára sa druhotné suroviny už nezbierajú
spoločne v jednom termíne.
Dôvodov na zmeny je podľa AVE niekoľko. Vývoz
papiera z nádob zaviedla pre zjednodušenú manipuláciu pri ukladaní a spracovaní papiera na lise,
ale aj pre ochranu suroviny pred nepriaznivým počasím. Plastový odpad sa zatiaľ zbiera výhradne vo
vreciach. Nevylučuje sa však, že sa v budúcnosti
zavedie zber z nádob aj pre plasty.
OÚ Zálesie

PROBLÉMY S ODPADMI NÁS STÁLE
PRENASLEDUJÚ, OPÄŤ SME MUSELI
VYHLÁSIŤ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
O
bec Zálesie musela po desiatich rokoch povinne vyhlásiť verejné obstarávanie na nového
dodávateľa služieb odpadového hospodárstva. Začiatkom roka 2021 sa spojilo 24 obcí z Podunajského regiónu a spoločne najprv obstaralo verejného
obstarávateľa a následne spustilo samotné verejné
obstarávanie na nového dodávateľa služby. Ponuku najskôr predložil jeden záujemca s neakceptovateľnou cenou a preto obec musela vypísať nové
verejné obstarávanie, ktoré sa začne vyhodnocovať
v polovici februára.
Situácia s odpadmi je v našom regióne dlhodobo
nepriaznivá, dôvodom je nedostatočná kapacita
skládok aj spaľovne. Ceny ovplyvňujú stále sa sprís-

ňujúca legislatíva, absencia pracovnej sily, zvyšujúce
sa mzdové náklady aj aktuálny nárast cien energií
a pohonných hmôt. Starostovia na tento problém
pravidelne upozorňujú vládu aj Združenie miest
a obcí Slovenska, všetky tieto problémy sú však
dlhodobo neriešené. Zúčastnil som sa tiež snemu
Združenia miest a obcí, kde som objasnil situáciu
v oblasti odpadového hospodárstva. Dlhodobo iniciujem stretnutia na úrovni starostov, na ktorých sa
snažíme priblížiť k riešeniu, ktoré by obmedzilo neúmerné zvyšovanie cien. Odpad už lacnejší nebude.
Naším cieľom je dosiahnuť čo najvýhodnejšie ceny.
Marián Perger

noviny
Noviny obce Zálesie

ou@obeczalesie.sk

ZA SMETI SI OPÄŤ PRIPLATÍME.
PREČO CENY NIE SÚ V JEDNOTLIVÝCH
OBCIACH ROVNAKÉ?
Z
a vývoz komunálneho odpadu zaplatíme v roku
2022 viac. Obecný úrad musí podľa zákona
navrhnúť vyrovnaný rozpočet za zvoz a likvidáciu
odpadu. Predpokladaná ročná cena zo zvozovej
spoločnosti sa musí rovnať predpokladu za vybraté
poplatky od občanov, následne schvaľuje verejne
záväzné nariadenie o cenách obecné zastupiteľstvo. To záleské pristúpilo k problematike realisticky
a ceny schválilo po zvážení všetkých možností.

Jedni platia viac, druhí menej
Prvoplánové porovnanie cien nestačí. Rozdiel medzi
obcami vniká na základe toho, či sa v obci nachádza zberný dvor, či obec dodržiava všetky zákony
o odpadoch a či poslanci schválili alebo neschválili
verejne záväzné nariadenie o cenách.
Na sociálnych sieťach sa vlani objavilo porovnanie
cien za odpad v Zálesí a v Bernolákove. Treba podotknúť, že Bernolákovo vtedy nenavýšilo cenu za
odpad, v dôsledku čoho muselo doplatiť navýšenie
nezákonne z rozpočtu. Tento rok sa ich poplatok
zvýšil aj o 100 %. Podobná situácia vznikla aj v susednom Malinove, kde poslanci neschválili nové ve-

rejne záväzné nariadenie. Cenu za odpad budú mať
tento rok nižšiu, ale budú ju musieť doplatiť z daní
občanov. Znamená to, že tým, ktorí produkujú veľa
odpadu, prispejú tí, ktorí odpad triedia.
Cenu za odpad tvorí niekoľko zložiek, náklady na smeti
odrážajú aj skutočnosť, či sa v obci nachádza zberný
dvor alebo či obec zbiera zelený odpad. Náklady na
odpad zvyšuje aj zber kuchynského odpadu, ktorý, ak
nechceme dostať vysoké pokuty, musíme zbierať. Cenu
znižuje triedenie odpadu a zber druhotných surovín.
V tomto prípade majú výhodu obce, v ktorej pôsobia
podnikateľské subjekty a veľké obchody, ktoré produkujú vyšší podiel triedených zložiek, alebo napríklad aj
veľká zberňa železa.
Vzhľadom na to, že v okolí Bratislavy je nedostatočná kapacita smetísk a občania žiadnej obce nechcú
mať za oknami nové smetisko, ceny za vývoz budú
stále rásť.
OÚ Zálesie

Poplatok sa
uhrádza do
28. 02. 2022

Aktuálne poplatky za vývoz odpadu v roku 2022
Objem v litroch

Frekvencia

Výška poplatku

110/120

52 x (týždenný)

210 €

110/120

26 x (dvojtýždenný)

105 €

240

52 x (týždenný)

581 €

240

26 x (dvojtýždenný)

290,50 €

1100

52 x (týždenný)

2663 €

1100

26 x (dvojtýždenný)

1331,50 €

SENIORI SI MÔŽU UPLATNIŤ ZĽAVU
NA VÝVOZ ODPADU
O
bec Zálesie zníži poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad o 30 % fyzickým
osobám starším ako 65 rokov, ak nežijú v spoločnej
domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom
z podnikania alebo zo závislej činnosti, držiteľom
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím, držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým
osobám. Vyššie uvedené platí, ak títo žiadatelia
majú objednaný odvoz nádoby 120 dm3, a zároveň
v intervale 26 odvozov ročne.
Poplatník si uplatní nárok na zníženie poplatku
podaním žiadosti obci na to zdaňovacie obdobie,
na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie
poplatku, a to najneskôr v lehote do 28. februára

príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na
príslušné zdaňovacie obdobie zaniká a zníženie sa
uplatní v nasledujúcom zdaňovacom období.
Poplatník je povinný predložiť obci hodnoverný doklad preukazujúci dôvod zníženia poplatku (napr.
čestné prehlásenie, že žiadateľ – osoba staršia ako 65
rokov, nežije v spoločnej domácnosti s inou osobou
s pravidelným príjmom z podnikania alebo zo závislej činnosti, preukaz ZŤP, preukaz ŤZPS, rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o bezvládnosti a pod.).
Žiadosť a Čestné prehlásenie sú dostupné na webe
obeczalesie.sk, každému seniorovi vysvetlia postup
v prípade potreby aj pracovníci úradu. Vyplnené
dokumenty je nutné priniesť na obecný úrad do
28. februára 2022.
OÚ Zálesie
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KOMENTÁR

Obec je čistejšia, premiestnenie
kontajnerov pomohlo

U

ž niekoľko mesiacov sa voľne stojace kontajnery na plasty, papier a sklo, okolo ktorých sa množil odpad, nachádzajú v priestoroch
zberného miesta. Na zmenu sme si síce museli
zvyknúť, viacerí si “pofrflali”, no v konečnom
dôsledku sa rozhodnutie premiestniť kontajnery ukázalo ako efektívne.
Počas prechádzok Zálesím som si všimla, že
množstvo odpadu vo verejných priestoroch,
ktorý vyprodukovali nezodpovední občania
a v mnohých prípadoch aj tí, ktorí len našou
obcou prechádzali, sa znížilo. Stávalo sa tiež,
že smeti z kontajnerov na separovaný odpad
doslova pretekali. Vzhľad bývalých stojísk sa
zlepšil aj vizuálne.
Všimla som si tiež, že obyvatelia začali viac využívať možnosť zberu separovaných odpadov cez
vrecový zber. Pamätám si, ako sme ešte pred pár
rokmi robili prieskum, ako ľudia separujú. Dnes
môžem poznamenať, že podľa toho, čo vidíme
pred bránami domov, je teraz takmer každá domácnosť v obci zapojená do vrecového zberu.
Pravdaže, na zberné miesto sa stiahli aj tzv.
zvony na sklo. Pri miestnych potravinách či na
Terchovskej ulici bolo v ich okolí možné bežne
vidieť preplnené nákupné tašky s fľašami. Aj to
už je minulosťou. Nádoby na sklo však na niektorých miestach v rámci obce zostali, napríklad
pri bytových domoch. Podaktorí susedia v rámci
precházky vyhadzovali sklený odpad vo večerných hodinách. Buďme k sebe ľudskí. Hoci ide len
o pár sekúnd, rinčiace sklo môže prebudiť večer
malé dieťa i suseda, ktorý skoro ráno vstáva do
práce. Vezmime v rámci prechádzky svoje fľaše
tam, kam patria – na zberné miesto.
Pri “pretekajúcich” kontajneroch by nám však
mala napadnúť otázka – čo môžeme spraviť pre
to, aby z nich odpad nevypadával? Vychádza
mi jediné – redukcia odpadu. Jednoducho zabráňme jeho vzniku. Ak nevznikne, tak ho netreba separovať, odvážať, rozmýšľať kam s ním.
Zamyslime sa pred každým nákupom, či danú
vec naozaj kúpiť. Potrebujem piate rifle či nový
mobil?
“Nezabúdajme, že náš dnešný nákup
je náš zajtrajší odpad”
A čo potraviny? Tretina všetkých vyrobených
potravín končí v smetnom koši. Len tak... Akoby
sme odchádzali zo supermarketu s tromi taškami plnými jedla a jednu by sme pred domom
vyhodili. Nevyhadzujeme len naše peniaze.
V pozadí je obrovské neviditeľné plytvanie
zdrojmi ako je voda, pôda, energia. Chráňme
si naše okolie a prírodu, ktorá musí prežiť, aby
sme mohli prežiť aj my.
Mária Sihelníková
Stojiská kontajnerov na sklo
1. Zberné miesto v Zálesí
2. Za cintorínom
3. Bytové domy vedľa Parku Zálesíčko
4. Zálesie-Domky
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VIANOCE NA KORZE PRIŠLI ZA VAMI AŽ DO OBÝVAČIEK
Vianoce aké tu ešte neboli. Obec Zálesie pripravila pre občanov na štvrtú adventnú nedeľu v spolupráci
s Občianskym združením Naše Zálesíčko a so Spirituale, Spoločenstvom pre duchovnú obnovu obce Zálesie,
podujatie Vianoce na Korze.

P

ríbeh Malého princa pre deti aj dospelých
sprostredkoval charizmatickým hlasom herec Slovenského národného divadla Ján Gallovič.
V druhej časti podujatia vystúpili v Kultúrno-ekologickom centre muzikanti z Hudobného združenia
s bratmi Ručekovcami zo Zálesia. Takmer štvorhodinové podujatie sa vzhľadom na epidemiologickú
situáciu vysielalo prostredníctvom sociálnej siete
Facebook.
“Podujatie ukázalo, ako je možné vynájsť sa aj v nepriaznivej situácii za dodržania predpísaných opatrení. Hoci sme tento rok museli oželieť vianočný
program v kostole, dobrovoľníci z oboch združení
sa vynašli a kultúru v predvianočnom období preniesli priamo do obývačiek a detských izieb Zálesanov,” uviedol o podujatí starosta Marián Perger.
OÚ Zálesie

OVOCNÁ ALEJ ZÍSKALA OCENIE TOP PROJEKT ROKA 2021,
DOBROVOĽNÍCI VYSADILI TAKMER 150 STROMOV A KRÍKOV
Desiatky dobrovoľníkov zo Zálesia a okolitých obcí vysadili počas dvoch
jesenných sobôt okolo cyklotrasy, ktorá spája Dva mosty a Korzo Zálesie,
viac ako sto ovocných stromov, líp a 45 kríkov drienok a osadili drevený
altánok z masívneho dubového dreva. Ovocná alej navyše získala ocenenie
Top projekt roku 2021.

T

akmer všetky stromy sa stihli vysadiť ešte v prvú
komunitnú sobotu. Počet ľudí, ktorí sa zúčastnili výsadby, prevýšil očakávania, a aj preto mladé
podpníky zmizli v jamách doslova „ako teplé rožky“ ešte počas dopoludnia. Vysadiť si strom chcel
skutočne každý. Od rána sa na poli ozývali rinčiace
rýle, hrable, ťažké stroje a hlasy ľudí, ktorí sa pre
alej nadchli ešte počas jarného internetového hlasovania, čím prispeli k jej realizácii.

Téma zmierňovania klimatickej krízy sa dotýka
každého. Výsadba zelene v nej zohráva nie nezanedbateľnú, ale priam podstatnú úlohu. Ako sa
ukázalo, ani miestnym nie je budúcnosť ukradnutá. V lokalite sa vysadilo niekoľko líp, desiatky
pôvodných odrôd hrušiek, sliviek, čerešní, višní,
moruší a pomedzi ne aj 45 kríkov drienok. Alej
je botanický architektonický prvok, ktorý sa vyznačuje dvojradovou výsadbou drevín. Povedľa

cyklotrasy zostala zachovaná aj poľná cesta pre
prejazd poľnohospodárskych strojov. Cieľom
projektu bolo okrem iného aj prepojiť samosprávu s obyvateľmi a povzbudiť miestne komunity.
Výsadba Ovocnej alej zároveň nadväzuje na historickú tradíciu výsadby zelene popri komunikáciách. Počas druhej komunitnej soboty sa osadil
aj drevený altánok z masívneho dubového dreva,
ktorý svojím vzhľadom vzbudzuje dojem sochy
umiestnenej v krajine.
Výsadba stromov bola nielen skvelou príležitosťou,
ako spoznať susedov a socializovať sa mimo svojej „bubliny“. Strom, a všeobecne vysadená zeleň,
zmierňuje horúčavy, zadržiava vodu v krajine, slúži ako vetrolam, vytvára životný priestor vtáctvu a
hmyzu, je smerodajným prvkom v krajine, poskytuje
tieň a má i estetickú funkciu.
Do vlaňajšieho ročníka grantového programu Nadácie Ekopolis sa prihlásilo 171 žiadateľov, grant získalo dvadsať z nich. Projekt Občianskeho združenia
Naše Zálesíčko sa stal najlepším a dostal ocenenie
Top projekt 15. ročníka Zelených oáz.
Projekt vznikol s podporou a z prostriedkov Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, Nadácie Ekopolis, Nadácie Pontis, Nadácie SPP, Nadácie rodiny
Kušíkovcov. Pri zrode stála stovka dobrovoľníkov,
Občianske združenie Naše Zálesíčko, dobrovoľné
hasičské zbory zo Zálesia a Tomášova, spoločnosti Satelix a KOBERA NAD, ďalej Ovocná a okrasná
škôlka Biele Karpaty, občianske združenie Alenky
Piknovej OZ Sadíme stromy a všetci, ktorí zaobstarali občerstvenie na obe soboty. Obec Zálesie stál
projekt nula eur.
Henrieta Mihalková
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HASIČSKÁ ZBROJNICA PRECHÁDZA
VEĽKOU REKONŠTRUKCIOU, SLÚŽIŤ
BUDE I SENIOROM
Obec Zálesie a Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie začali v polovici roka 2021
s dosiaľ najväčšou rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. Po ukončení opráv,
ktoré sa predpokladá v prvom štvrťroku 2022, budú priestory zbrojnice
slúžiť aj záleským seniorom ako denný stacionár pre spoločenské aktivity
a výdaj obedových jedál.

V

eľká rekonštrukcia priestorov zbrojnice, vrátane hasičskej garáže a bývalých priestorov, ktoré slúžili do roku 2020 ako kancelárie obecného
úradu, sa začala v polovici roku 2021 po verejnom
obstarávaní na dodávky materiálu. Opravy zahŕňajú
kompletnú výmenu elektrických rozvodov a renováciu administratívnych priestorov. Členovia DHZ
Zálesie odpracovali dosiaľ v rámci generálnej opraby desiatky až stovky dobrovoľníckych hodín.
Okrem vynoveného interiéru bude po sfinalizovaní
prác spustený aj nový systém varovania (siréna),
ktorý bude fungovať v smart režime a bude ovládaný z centrálneho pultu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo alternatívne aj z obce.
Hasičská zbrojnica stojí v Zálesí od konca 60. rokov, obyvatelia ju svojpomocne vystavali v rokoch
1958 - 1960.
OÚ Zálesie

ČAKALI BY STE V PRÍRODE POÉZIU?
NIE? PRESNE O TO IDE
Redakčný
TIP
N
a Korze Zálesie odštartovala vlani séria výstav
Poézia v priestore, ktorá je spoločným projektom medzinárodne etablovaného multižánrového
umelca Miloša Karáska, fotografa Michala Zajačka,
dizajnérky Nory Nosterskej a Občianskeho združenia Naše Zálesíčko.
Na móle pri Malom Dunaji sa Karásek, Zajaček a Nosterská predstavili premiérovo ešte v júli 2021 multimediálnym dielom Samovrava. Kombinácia fotografií
a videí s nahovoreným haiku hlasom Jána Galloviča
návštevníkov zastavila a umožnila vychutnať si vizuálne umenie počas prechádzky na mieste, kde by
to bežne nečakali - v prírode. Druhá výstava Tváre/
Ruky tematizovala starobu prostredníctvom portrétov tvárí a rúk počas „jesene života“. Tretia, a nie
posledná, výstava Farby ticha v zimnom prostredí pri
rieke vyniká a prináša farebnosť do studenej a bezlistej zimy. Výstava potrvá do 19. marca 2022.
V čase nepriaznivej epidemiologickej situácie Karásek a Zajaček umožňujú spôsobom, akým sú ich
výstavy inštalované, vychutnať si umenie bezpečne cestou mólom popri Malom Dunaji, napríklad aj
s volavkami v pozadí.
Priestor Korza pred Vianocami citlivo vyplnila výstava Egolamy s masívnymi skulptúrami s prirodzeným hrdzavým povrchom sochára Františka
Bohunického. Svojou podstatou návštevníka zastaví
rovnako ako poézia.
Redakcia
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Na cintoríne vymenili kríž,
obec to nič nestálo

C

intorín v Zálesí je opäť o čosi dôstojnejším
miestom pre posledný odpočinok. V polovici septembra sa dokončili a vymenili hlavné kríže, ktoré sa nachádzajú v prednej časti
cintorína.
Počas krátkeho obradu katolícky kríž v prítomnosti miestnych obyvateľov posvätil farár
z Ivanky pri Dunaji Štefan Rusnák. Predošlé
kríže musela obec demontovať, pretože predstavovali pre okoloidúcich nebezpečenstvo.
Ako uviedol starosta Marián Perger, výmena krížov nestála obec finančné prostriedky.
“Kríže sme vybudovali z prostriedkov cirkvi
a dobročinných ľudí, ako sú Patrik Kertes, Peter
Lacucha a Peter Vallo. Vďaka Petrovi Vallovi sa
okrem iného vymenili aj dvere na dome smútku.
Všetkým im ďakujem,” uviedol.
OÚ Zálesie

Zálesie vyzbieralo za plné
auto školských pomôcok

V

septembri sme sa v Zálesí už po tretíkrát
zapojili do zbierky školských pomôcok pre
deti zo sociálne slabších rodín, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská katolícka charita. Tentokrát sme spojili sily aj s Ivankou pri Dunaji.
Popri pastoračnej miestnosti pri kostole v Zálesí sa druhým zberným miestom stala predajňa Zlaté zrnko. V zberných miestnostiach mali
ľudia možnosť odovzdať použité alebo nové
školské tašky, peračníky, písacie a rysovacie
potreby a iné školské pomôcky. Všetky vyzbierané pomôcky, ktorých bolo tento rok naozaj
veľmi veľa a zaplnili celé auto, sme 14. septembra odovzdali v kancelárii Slovenskej katolíckej
charity. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí
sa zapojili.
Lucia Mešková

Hostili sme dračie lode,
posádka si pripísala
historické prvenstvo

N

a konci letných prázdnin hostilo Korzo Zálesie 20-člennú posádku z Trenčína, ktorá
sa do Zálesia doplavila na dračej lodi. Posádka
Nostradamus úspešne zvládla na 12,5 metra dlhom plavidle 128 kilometrov dlhý úsek Malého
Dunaja a pripísala si tak historické prvenstvo.
Trenčanov v Zálesí privítali miestni džezmeni z
Hudobného združenia a vyprevádzal ich operný
spev Malinovčanov.
Ako neskôr šampióni s vďakou uviedli, Obec
Zálesie a Korzo Zálesie im vytvorili prekrásne
zázemie na chvíľku oddychu, čím pomohli pri
vytvorení svetového rekordu.
OÚ Zálesie
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OBRAZY Z LEKVÁRU ČI KERAMICKÉ ÚLE – NA KORZE
V ZÁLESÍ VZNIKLI NETRADIČNÉ UMELECKÉ DIELA
Počas sympózia „na čerstvom vzduchu“ vytvorili traja mladí slovenskí
umelci diela, ktoré reagovali na okolité prostredie či pracovali s prírodnými
materiálmi nájdenými na brehoch Malého Dunaja. Návštevníci a obyvatelia
Zálesia sa s výtvarníkmi mohli zoznámiť, podebatovať o umení i živote
a vďaka osobnej skúsenosti zistiť, že súčasné výtvarné umenie dokáže
aj vážne témy ako ekológia či klimatická kríza spracovať nevšedným
spôsobom.

publika, ktoré vznikajú improvizáciou. Oto už hral
napríklad pre Veľkú studenú dolinu v Tatrách, Tichý
oceán či kukuričné polia v Oregone v USA. Video
z jeho vôbec prvého koncertu pre rieku (miesto nahrávania musel pre množstvo áut hľadať ďalej od
Korza) si môžete pozrieť na https://www.youtube.
com/watch?v=snPau7G8Rqk.
Okrem toho vytvoril aj sériu malých objektov z hrnčiarskej hliny a nájdených prírodných materiálov
a naplavenín (dreva, ihličia, šišiek či mušlí). Názov
diela My, ľudia rieky (We, the People of the River)
odkazuje na preambulu americkej ústavy, slová tu
však v prenesenom význame zaznievajú z úst ľudí
vnímajúcich samých seba ako súčasť prírody. Rieka
im nepatrí, to skôr oni patria jej. Dielo je nenápadnou a poetickou oslavou pôvodných kmeňov a hnutí žijúcich na rozdiel od nás v harmónii s prírodou.
Drobné postavičky na plávajúcich ostrovoch pestu-

P

rvý ročník umeleckého sympózia Plenér na
Korze sa konal v Zálesí na brehu Malého Dunaja od 20. do 27. augusta 2021. Jeho účastníkmi
boli výtvarníčka Monika Pascoe Mikyšková, výtvarníci Dávid Koronczi a Oto Hudec a kurátor Omar
Mirza. Rezidencia vyvrcholila v piatok 27. augusta
v predvečer Záleskej divadelnej púte vernisážou
a koncertom.
Slovo „plenér“ (z franc. „en plein air“) označuje
maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a
ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Hlavnou
témou sympózia bola príroda – výtvarníci mohli
slobodne reagovať na okolité prostredie a pracovať s nájdenými materiálmi. Cieľom bolo poukázať
na vzťah človeka a prírody a aktuálne problémy
súvisiace s klimatickou krízou. Oslovení umelci sa
vo svojej tvorbe dlhodobo venujú témam prírody,
ekológie a aktivizmu. Využívajú rôznorodé výtvarné
médiá a prístupy, ich diela sú esteticky príťažlivé
aj intelektuálne provokatívne, vďaka čomu dokážu
osloviť široké publikum.
Účastníci sympózia bývali v karavanoch a tvorili
v romantickom prostredí pokojne plynúcej rieky, milo prekvapení starostlivosťou organizátorov
a pohostinnosťou miestnych obyvateľov. Tí sa spolu
s návštevníkmi Korza mali možnosť osobne spoznať
s umelcami a diskutovať o ich tvorbe a názoroch.
Moniku Pascoe Mikyškovú ste mohli stretnúť na
brehu rieky so skicárom a akvarelovými farbami,
ako zachytáva organické tvary okolitej flóry a fauny
pre svoje budúce obrazy. Jej hlavnými výstupmi zo
sympózia boli dva približne pol metra vysoké, oválne objekty z pálenej, glazovanej kameniny a ocele.
Nazvala ich Úle, keďže môžu slúžiť aj ako domov pre

hmyz. Zavesené na konároch stromov nad hladinou
rieky pôsobia sugestívne a poeticky, no zároveň
nabádajú kriticky prehodnotiť náš vzťah k prírode
s dôrazom na spolužitie s ostatnými tvormi na planéte, bez ktorého je naša existencia neudržateľná.
Dávid Koronczi pracoval na diele s názvom Naivný, ale vytrvalý (Naive but Persistent). Je to stôl,
na ktorom sú umiestnené ovocné grafiky – reliéfne obrazy vytvorené autorskou technikou
z rastlinných zvyškov po uvarení lekvárov, pretlakov
a sirupov. Okrem Zálesia varil aj na rezidenčnom
pobyte v Schaubmarovom mlyne v Pezinku v júni
2021. Použil približne 40 kg ovocia a zeleniny –
čiernu bazu, červené ríbezle, černice, maliny, moruše, mirabelky, hloh a rajčiny. Niektoré z vlastnej
záhrady, iné nazbierané vo voľnej prírode – aj
v okolí Korza. Grafiky s jednoduchými a údernými
posolstvami ako „radical jam“ alebo „!!!“ tematizujú
problematiku produkcie potravy a plytvania jedlom,
bezodpadovú filozofiu a udržateľný vzťah k prírode.
Oto Hudec reagoval priamo na prostredie rieky.
Malému Dunaju zahral pieseň, inšpirovanú jeho
pomalým plynutím kontrastujúcim s našou uponáhľanou každodennosťou. Bol to ďalší z autorových
koncertov pre prírodu bez prítomnosti ľudského

jú plodiny, zbierajú a lovia, no zároveň žijú kultúrne
– majú svoju knižnicu či hudobné nástroje. Finálnym
výstupom tejto práce bude krátky videofilm, keďže podvečer 14. septembra, na záver výstavy diel
z plenéru, Oto svoje objekty pustil po toku rieky „na
slobodu“. Asistovali mu pri tom miestne deti, ktoré
sa počas celého sympózia spontánne zapájali do
tvorby.
Interakcia s publikom bola dôležitou súčasťou filozofie Plenéru na Korze. Najmä cez víkendy sem
prichádza množstvo ľudí, pre ktorých sa Korzo
v Zálesí stalo tak trochu atrakciou a cieľom rodinných prechádzok. Väčšina z nich by však pravdepodobne neprišla na výstavu do galérie a tak vďaka
osobnej skúsenosti s umelcami a ich dielami, ktoré
sa im „postavili do cesty“, mohli zistiť, že aj s vážnymi témami ako ochrana životného prostredia či
klimatická kríza dokáže súčasné vizuálne umenie
pracovať zaujímavým a nečakaným spôsobom.
Omar Mirza, kurátor Nitrianskej galérie

noviny
Noviny obce Zálesie

ou@obeczalesie.sk

09

KRÍŽ PRE PÁPEŽA FRANTIŠKA VZNIKAL V ZÁLESÍ,
PODIEĽALI SA NA ŇOM BRATIA MEŠKOVCI
Mohutný kríž, ktorý zdobil pódium počas omše pápeža Františka v Šaštíne,
vznikal v Zálesí v dielni bratov Meškovcov. Ich rukami prešiel hliníkový
korpus, ktorého súčasťou je torzo trámov z kostola z Moravskej Novej
Vsi zdevastovanej tornádom. Kríž navrhol sochár Martin Lettrich, ktorý
zároveň vytvoril aj sochu Krista v nadživotnej veľkosti.

P

ápež František zakončil svoju štvordňovú apoštolskú cestu svätou omšou v obci Šaštín-Stráže,
kam prišlo vyše 50-tisíc ľudí z celého Slovenska.
Areálu dominovalo pódium, ktoré navrhol tím architekta Michala Bognára. Jedným z prvkov osadených
na pódiu bol šesť metrov vysoký a takmer tri metre
široký kríž so striebornou sochou Ježiša Krista, ktorú navrhol akademický sochár Martin Lettrich.

Pre bratov to bola výzva
V zámočníckej dielni bratov Juraja a Samuela
Meškovcov v Zálesí vznikal hliníkový korpus s prestávkami asi dva týždne. Ako uviedol Juraj, keď ho
oslovili s ponukou vyrobiť kríž na počesť návštevy
Svätého Otca, neváhal. “Bola to pre nás veľká výzva,” uviedol pre záleské noviny.

Kríž, ktorý so všetkými prvkami váži asi 150 kilogramov,
sme mali možnosť vidieť ešte rozložený na jednotlivé
časti. Fragmety trámu z moravského Kostola sv. Jakuba uložil Lettrich v srdci korpusu. Ako nám potvrdil
Juraj, s drevom v dielni narábali šetrne a s úctou.
Materiál zo zničeného kostola nesie v sebe symboliku a má vyjadrovať krehkosť a silu prírody, ale
aj spolupatričnosť s ľuďmi na Morave, ktorým živel
zničil domy. Na klimatické zmeny a ochranu prírody
počas svojej cesty na Slovensku upozorňovala aj
hlava katolíckej cirkvi.

je postavená na tom, že Kristus stále komunikuje
s okolím. Zo sochy nesála agónia, ale nádej, sebavedomie, pokoj a spokojnosť s predchádzajúcim
životom.
Bratia, u ktorých časť kríža vznikala, a kde dostal
finálnu podobu, sa s Martinom Lettrichom poznajú
už dve dekády a majú za sebou viacero zaujímavých projektov. Ako povedal Juraj, stáť pri výrobe
kríža bola veľká pocta, niečo podobné sa už nikdy
v živote nemusí zopakovať. Ich spoločný výtvor zostal na lúke, kde pápež František odslúžil omšu, ako
pamiatka na jeho návštevu.
Henrieta Mihalková

Kríž zo Zálesia zostal v Šaštíne
Striebornú sochu Krista vymodeloval Lettrich
z epoxidu – extrudovaného polystyrénu. Ako sochár uviedol pre český Radiožurnál, jeho koncepcia

POLEMIC ZLOŽIL POKLONU ZÁLESKEJ DIVADELNEJ PÚTI
Zálesie sa na záver prázdnin
zmenilo na mekku kultúry. Festival
Záleská divadelná púť ponúkol
správne namiešaný kokteil divadla,
hudby, ale aj výtvarného umenia,
a do Parku Zálesíčko opäť prilákal
stovky návštevníkov – a čo je
dôležité – aj miestnych ľudí.

F

estival pre deti a ich neposlušných rodičov, ako
Záleskú divadelnú púť prezývajú, odštartoval
v piatok podvečer vernisážou projektu Plenér na
Korze. Prvý festivalový večer sprevádzal saxofón,
kontrabas a bicie džezových majstrov z Hudobného
združenia, ktorí navodili atmosféru radosti, ktorá je
pre festival príznačná.
Program púte otvorili hudobníci z Funny Fellows
mobilným koncertom naprieč dedinou na korbe nákladného auta. Veľký úspech zožala súťaž Raňajky
v tráve. Svoju šikovnosť a chutné nátierky i koláče predviedlo desať súťažiacich, z ktorých najviac
bodov získal Matúš Meško za hruškovo-pudingový
zákusok.
Po tom, ako sa prebudili chuťové zmysly návštevníkov, dostali svoje aj uši a oči. Areálom sa presúvali umelci, divadlom ožila i Záleská maringotka
– kultúrna bunka. Na pódiu sa predstavili Divadlo
Harry Teater, Divadlo na Rázcestí, Divadlo Žihadlo,
sociálne divadlo Hopi Hope aj Divadlo na vysokej
nohe. Bodkou bolo predstavenie pre dospelých v
prevedení Túlavého divadla.
Ani hudobný kút nezíval prázdnotou. Práve naopak. Ako prvý vystúpil hudobník Džumelec, ktorý

do Zálesia pricestoval z východného Slovenska.
Jeho texty, hoci sa môžu zdať na prvý pohľad bizarné, majú edukatívny charakter. Džumelec skrýva do slovných konštrukcií napríklad aj vedomosti
o chránených živočíchoch, ktoré podáva s nadhľadom a vtipom.
Zábavu pod pódiom roztočili Janko Kuric s kapelou
Vidiek a skupina Polemic, s ktorou spievalo azda
celé Zálesie. Kapela sa pochvalne vyjadrila o atmosfére aj na Facebooku. „Malý festival s obrovskou
vibráciou! Nádhera!“ napísali.
Kus židovskej kultúry predviedla v parku kapela
Preßburger Klezmer Band. Speváčka zišla z pódia
medzi divákov a spoločne predviedli tanec, aký sa
tancuje na židovskej svadbe. O ukážku moderného
tanca sa postarali tanečníci zo Sunny Dance. Živá
atmosféra pokračovala i počas večerného koncertu

X Band. Bolo to zároveň vyvrcholenie niekoľkomesačných príprav festivalu, na ktorom sa podieľali
desiatky dobrovoľníkov počas svojho voľna, popri
práci či štúdiu.
Kultúra do Zálesia patrí a stáva sa jeho synonymom. Je to nielen festivalom, ktorý oslávil 11
rokov od svojho vzniku, ale aj výstavami či sólo
koncertmi takmer na pravidelnej báze. Miloš Karásek v súvislosti so svojou výstavou Samovrava
na Korze Zálesie povedal, že chcel dostať poéziu
späť tam, kam patrí – medzi ľudí. Rovnako tak je to
i s hudbou, tancom a divadlom. Patria medzi ľudí.
Spájajú susedov, kamarátov. Kultúra nás vzdeláva,
rozširuje obzory a robí ľudí citlivejšími na vonkajšie podnety.


Henrieta Mihalková
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DUNAJSKÉ OBRY I ČAROVNÉ BYTOSTI. DETI ZAŽILI
NA KORZE ZÁLESIE ROZPRÁVKOVÝ DEŇ
Občianskemu združeniu Naše Zálesíčko sa podarilo 5. júna zorganizovať
netradičný deň detí. K netradičnosti nás viedli jednak protipandemické
opatrenia, ale aj túžba vytvoriť v blízkosti prírody Malého Dunaja
krásu, ktorá bude lahodiť nielen detským očiam, ale pozdvihne aj ducha
a bude mať hlbší zmysel.

V

šade naokolo na deti striehnu reklamy, žiarivé
pútače, hlasné melódie. Deťom sme naopak
chceli ponúknuť čas s rodinou, sýte farby prírody
a zvuky krásnych slovenských príbehov na pozadí
dunajských vĺn. Pri Kultúrno-ekologickom centre
na Korze Zálesie ich čakali rozprávkové víly, aby ich
voviedli do sveta príbehov, dunajských obrov a čarovných bytostí. Odovzdali deťom hracie karty a tie
sa mohli spolu s rodičmi vydať za dobrodružstvom.

Dobrodružná plavba Malým Dunajom
Cestou od majáka k lodenici sa ponorili do atmosféry
dunajských povestí – rátali zlaté šupinky, navštívili
palác dunajskej kráľovnej či domček vodníka a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o prírode lužných
lesov. V lodenici ukončili svoje putovanie dobrodružnou plavbou na druhý breh Malého Dunaja a potom

sa s vyplnenou hracou kartou vrátili naspäť k dobrým vílam. Tie ich odmenili medovníkovou medailou
a každý si mohol vybrať z obrovskej ponuky darovaných knižiek, ktoré takto dostali šancu na nový život
v ďalších detských rúčkach a fantázii.
V cieli odovzdali svoje hracie karty do žrebovania
o vecné ceny a všetkých čakala aj bohatá ponuka domáceho občerstvenia. Kto ešte vládal, mohol sa vrátiť
do lodenice a užiť si program s tradičnou hasičskou
penou a rôznymi stanovišťami, ktorý pripravili hasiči
z DHZ Zálesie v spolupráci s Lodenicou Zálesie.
Ekologicky, lokálne, komunitne
Na túto čarovnú akciu sme dostali podporu od obyvateľov Zálesia aj okolitých obcí, ktorí nám venovali
detské knihy, od kvalitných lokálnych výrobcov, ktorých sme takto mohli spropagovať, aj od mnohých,

ktorí prispeli vlastnou energiou a rukami, za čo sme
im veľmi vďační.
Veríme, že sme v tento deň dokázali vyčariť úsmevy a radosť všetkým zúčastneným. Tiež sa tešíme,
že sme našli ďalší spôsob organizovania aktivít
pre širšiu verejnosť, ktorý nám je bytostne blízky
– ekologický, lokálny, komunitný. Posilnili sme tak
vzájomné vzťahy v obci tým, že sme sa zjednotili
v práci pre našich najmenších obyvateľov a ukázali
sme im, ako sa dá v spoločnosti spolunažívať v porozumení a rešpekte k prírode aj k sebe navzájom.
Lucia Mešková

ŽATVA MAJSTROVSKÝCH TITULOV:
ZÁLESKÍ PRETEKÁRI VYBOJOVALI CENNÉ KOVY
Mladí záleskí voltižéri z Jazdeckého klubu Spojenej školy Ivanka pri Dunaji
opäť hviezdili. Koncom septembra sa aj vďaka prísnym proticovidovým
opatreniam uskutočnili v Hrabušiciach Majstrovstvá Slovenskej republiky
vo voltížnom jazdení pre rok 2021.

N

ajvyššej slovenskej súťaže v jazdeckom športe
sa zúčastnilo deväť klubov z celého Slovenska
a takmer 80 pretekárov, Zálesie reprezentovalo šesť
pretekárov. Klub aktuálne zastrešuje 24 športovcov

zo Zálesia, Ivanky a okolia, z toho je deväť zo Zálesia.
Voltíž je gymnasticko-akrobatické jazdenie na koni,
kedy kôň využíva rôzne chody počas pohybu v kruhu na tzv. lonžke, kým na ňom cvičenec predvádza

jednotlivé zostavy prvkov. Za pravidelnosť pohybu
a splnenie ďalších súťažných parametrov koňa zodpovedá lonžér, ktorý ho ovláda.
Získali celú škálu medailí
Aj v Zálesí máme dlhoročnú lonžérku Tamaru
Kotvasovú, ktorá každoročne vďaka svojim kvalitám získava najvyššie ocenenia. Ani tento rok nebol
výnimkou, lonžovaním koní Spojenej školy v Ivanke
pri Dunaji získala titul dvojnásobnej striebornej vicemajsterky a rovnako titul bronzového vicemajstra
Slovenskej republiky.
V kategórii žien senioriek, ktorá vyžaduje naozajstnú technickú dokonalosť, získala Hana Jezberová
fantastické druhé miesto a teda titul vicemajsterky
Slovenska.
Zahanbiť sa nedali ani mladší cvičenci, zo záleských
pretekárov zažiarila Tara Jurášová, ktorá si v kategórii starších detí žien svojim výkonom vybojovala
titul striebornej vicemajsterky pre rok 2021, či Filip
Nikolíni, ktorý v mužskej detskej kategórii získal zlatú medailu a titul Majster Slovenska. Výborný výkon
podali aj súrodenci Teodor a Júlia Taryovci, ktorí sa
umiestnili v prvej päťke.
Medzi detskými skupinami do deväť rokov, ktoré súťažili v priateľskej súťaži, vzhľadom na menší počet
pretekárov zvíťazili Júlia Tary a Filip Nikolíni a domov si odniesli zlaté medaily. Mladšie deti excelujú
aj vďaka trénerskym skúsenostiam Adriany Žatkovej.
Alexandra Nikolíni
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KO nádoba

Zberná nádoba
1. Komunálny odpad - nádoba
* značenie počtu zrealizovaných výsypov
v stĺpci vysypaná KO nádoba
2. BIO - nádoba
3. Papier - vrece/nádoba
4. Plast - priesvitné vrece
5. Sklo - zvony v obci
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Reklamácie:
V písomnej forme do 24hod.
reklamaciesc@avesk.sk
uviesť: adresa, druh odpadu
poškodená nádoba
fotodokumentácia
pridanie úradu do kópie
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Harmonogram zvozu Zálesie 2022 - 110, 120, 240 l nádoby
Vysypaná
KO nádoba

Zberná nádoba
1. Komunálny odpad - nádoba
* značenie počtu zrealizovaných výsypov
v stĺpci vysypaná KO nádoba
2. BIO - nádoba
3. Papier - vrece/nádoba
4. Plast - priesvitné vrece
5. Sklo - zvony v obci
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Harmonogram zvozu Zálesie 2022 - 1100 l nádoby
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HĽADÁME POZEMOK NA VÝSTAVBU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Obec Zálesie hľadá pozemok na výstavbu základnej školy v intraviláne obce Zálesie,
prípadne extraviláne v blízkosti intravilánu obce.
Požiadavky na pozemok:
- minimálna plocha: 1 ha pri minimálnej šírke 40 m,
- pozemok musí byť bez vecných bremien a tiarch a bez environmentálnych záťaží,
- dopravné napojenie a napojenie na inžinierske siete nie je podmienkou.
Do ponuky, prosíme, uveďte cenu vrátane DPH.
Majitelia vyhovujúcich pozemkov budú vyzvaní do súťaže: “Pozemok pre základnú školu v obci Zálesie”.
Svoje ponuky posielajte na ou@obeczalesie.sk alebo na adresu:
Obecný úrad Zálesie, Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie
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