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Vážení obyvatelia Zálesia,
dovoľte mi vás v poslednom tohtoročnom čísle Záleských novín
v tomto sviatočnom čase srdečne
pozdraviť.
Rok 2019 bol pre každého z nás niečím výnimočný, s dobrými i tými menej pozitívnymi správami
a udalosťami. Povedzme si na rovinu, i vplyvom
dnešnej doby nám zase rýchlo uplynul. Práve čas
vianočný, ktorý sa s končiacim rokom blíži, nám
dáva jedinečnú možnosť spomaliť, stíšiť sa a vychutnať si pokoj, ktorý so sebou prináša.
Nehľaďme na toto obdobie očami plnými reklám
a zhonom z obchodných domov. Na Vianociach je
úžasné práve to, že si ich môžeme pripraviť a prežiť každý po svojom v hraniciach svojich zvykov.
S hríbovou kapustnicou alebo hrachovou polievkou či rybou, so stromčekom alebo s vetvičkou,
želám vám, aby ste si tieto sviatky užili tak, ako
ich máte najradšej. V kruhu rodiny alebo priateľov, detí, vnukov či starých rodičov, doma alebo
za hranicami. Prajem vám, aby ste z nich načerpali silu do nového roka a vstúpili doň čo najlepšie naladení, povzbudení a schopní čeliť ďalším 365 dňom plných výziev a nových zážitkov.
Oslávte prelom roka s vďačnosťou za ten predošlý
a s pokojom v duši.

Prvý sneh na našom novom Korze

Marián Perger, starosta obce Zálesie

K atmosfére Vianoc patria návraty príbuzných k štedrovečernému
stolu, stromček, darčeky, spoločné stolovanie, návštevy, koledy a
vinše, celkovo rodinná pohoda.
Všetky vianočné zvyky majú svoj
zmysel, ak pomáhajú vyzdvihnúť
a osláviť to, čo je na Vianoce dôležité. Vianoce sú sviatky narodenia
Ježiša Krista, Božieho Syna, sviatky Božieho vtelenia. Pripomínajú
nám historickú skutočnosť, keď
pred vyše dvetisíc rokmi v Betleheme Mária porodila dieťa Ježiša,
Emanuela – čo znamená Boh s
nami.
Vianoce sú sviatky vtelenia a narodenia Božieho Syna. Len raz
v histórii sa stalo, že sa Boh stal
človekom. Navždy však ostáva
vteleným Bohom. Význam Vianoc
pretrváva naveky. Boží Syn sa stal
človekom, prišiel na svet aj pre
nás rovnako ako pre betlehemských pastierov, mudrcov z východu, aj pre vtedajších a dnešných
obyvateľov zeme. Všetkým ľuďom
priniesol spásu.
Betlehemské Dieťa je najvýraznejšie znamenie Božej lásky k ľuďom,
ktoré dáva zmysel vianočným
sviatkom. Ježiš je stredobodom
Vianoc. Ježiš predstavuje skutočné Vianoce!
Vianoce sú nielen prejavom, ale
aj výzvou Božej lásky k ľuďom.

Vyjadrujú podstatu nášho náboženstva, sú zjavením trojjediného
Boha, Boha, ktorý je živou láskou
medzi troma božskými osobami
a v betlehemskom Dieťati sa stal
vtelenou láskou k ľuďom.

K vianočným sviatkom patrí aj nasledujúci deň, zasvätený svätému
Štefanovi, mučeníkovi. Skutky
apoštolov nám približujú jeho život a mučenícku smrť. Keď jeruzalemská cirkev rástla, apoštoli
už nemali čas venovať sa všetkým
chudobným a vdovám, preto si
vybrali Štefana a ďalších šesť mužov, na ktorých vložili ruky a vzývali Ducha svätého.
A tak ich vysvätili na túto službu.
Mladý Štefan bol v tejto službe
horlivý. Mnohí Židia sa postavili
proti nemu a ostatným. Štefana
chytili a predviedli pred židovský
súd a našli aj falošných svedkov.
Tak dosiahli jeho odsúdenie ukameňovaním. Predtým ako zomrel
sa modlil za svojich katov: Pane,
nezapočítaj im tento hriech. Šte-

fan zomrel ako prvý mučeník,
čím vyznal svoju vieru v Ježiša,
Božieho Syna.
Štefana ukameňovali pre jeho
vieru, ale Boh ho oslávil. Dnes ho
uctievame ako prvého mučeníka
Kristovej Cirkvi. Štefanova láska
k Bohu, k Ježišovi Kristovi a k ľuďom, bola príkladom pre prvých
kresťanov.
Sviatok svätého Štefana, prvého
mučeníka za vieru sa slávi hneď
po Sviatku narodenia Krista Pána.
Ako Ježiš Kristus vstúpil do ľudských dejín cez svoju ukrižovanú
lásku, tak svätý Štefan vlial svoju činorodú lásku do života prvej
Cirkvi.
Čerpajme z tejto lásky Ježiša Krista nielen vo vianočnej dobe a v
nastávajúcom roku, ale v celom
našom ďalšom živote. Ak sa ľudia
chcú stať bohom, robia to vždy
len kvôli sebe. Boh sa však v tú
noc, naopak, stal človekom kvôli
nám. On pre seba nepotreboval
naše človečenstvo, to my sme nutne potrebovali v narodenom betlehemskom dieťati jeho božstvo.
Požehnané dni Vianoc a pokoj
plynúci z Božej prítomnosti medzi nami do každého dňa budúceho roku Vám želá a vyprosuje
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Obec Zálesie získala dotáciu vo
výške 6000 eur zo štátneho rozpočtu, v rámci výzvy Rady vlády
SR pre prevenciu kriminality, na
montáž kamerového systému. V
týchto dňoch prebieha prvotná
inštalácia kamier a potrebného
technického príslušenstva. Do
konca roka 2019 plánuje obec inštalovať tri kamery na strategic-

Naskočili sme na novú vlnu. Obecné oznamy zasielame esemeskami
mal svoje opodstatnenie. Obec sa, ľudovo povedané „vyhlasovanie“, rozhodla nahradiť modernejšou
formou oznamov v textovej forme, ktoré vám neuniknú a máte k ním prístup aj bez pripojenia na
internet. Správy nielenže nezaniknú v ruchu dňa,
ale dostanú sa k vám celé, a môžete sa k ich obsahu
i neskôr vrátiť.
Je to pozitívum pre všetky vekové kategórie Zálesanov. Obyvatelia v produktívnom veku prichádzajú
domov z práce zväčša vo večerných hodinách a ak-

Henrieta Mihalková, redakcia

lýzy príčin a podmienok vzniku
priestupkov, kriminality a iných
javov na území obce. Realizácia
projektu vychádza z potreby skvalitniť komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov,
návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických
a právnických osôb žijúcich či pôsobiacich na území obce
„Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality“.
Marián Perger,
starosta obce Zálesie

Rokovania môžete
sledovať aj z domu.
Obec vysiela
zastupiteľstvo naživo

Štefan Rusňák,
farár farnosti Ivanka pri Dunaji
a filiálky Zálesie.

SAMOSPRÁVA
„Vážení spoluobčania, vypočujte si obecné oznamy.“
Takáto veta z rozhlasových ampliónov v Zálesí už
dlho neodznela. A zrejme už asi neodznie. Miestny
úrad v rámci efektívnejšieho informovania obyvateľov pristúpil k novinke, a od 1. novembra 2019 zasiela obecné oznamy priamo do vašich mobilných
telefónov.
Rozhlas, ako sme ho doteraz poznali, zanikal za
modernými oknami. Odhlučnením domov zatepľovacími prvkami a pre neekonomickú opravu ne-

Kamerový systém pre
obec Zálesie

meno, adresu a číslo mobilného telefónu. Služba je
bezplatná a dostupná pre všetkých Zálesanov.
A aké správy môžete od obce dostať? Reklamy či politické oznamy nečakajte. Do mobilných telefónov
obec zasiela aktuality a dôležité informácie. „Nechceme občanov atakovať množstvom správ, ale informovať ich o podstatnom či závažnom dianí. Zasielame
aj informácie o odstávke vody či elektriny,“ priblížil
Perger a dodal, že SMS rozhlas sa osvedčil aj v prípade pozvania na mikulášsky večierok seniorov.

kých miestach. Začiatkom roka
2020 bude inštalovaných ďalších
šesť kamier vrátane príslušenstva. Rozloženie kamier bolo
konzultované s krajským riaditeľstvom policajného zboru a v obci
budú umiestnené v najviac exponovaných častiach.
V budúcom období obec plánuje v
súlade s finančnými možnosťami
postupne inštalovať aj ďalšie kamery.
Cieľom projektu je zníženie kriminality a zamedzenie vandalizmu v
našej obci. Projekt kamerového
systému obce vychádza z ana-

SAMOSPRÁVA, OZNAMY

„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“
čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1,23)

tuálne dianie sledujú v internetových médiách a na
sociálnych sieťach. „Ak by fungoval klasický dedinský rozhlas a obecné oznamy by sme rozširovali len
prostredníctvom neho, informácia by sa k nim vôbec
nemusela dostať,“ vysvetlil starosta Marián Perger a
pripomenul, že aj pre seniorov je tento typ komunikácie rovnako viac praktický. SMS rozhlas sa podľa
neho pomerne rýchlo uchytil a každým týždňom sa
do služby prihlasujú noví a noví záujemci.
Pre odber služby je potrebných zopár jednoduchých
krokov. Stačí ak sa počas úradných hodín dostavíte
na obecný úrad a zamestnancom nahlásite svoje

Obecný úrad v spolupráci s dobrovoľníkmi spustil v októbri živé
vysielania zo zasadnutí obecných
zastupiteľstiev obce Zálesie prostredníctvom sociálnej siete Facebook a platformy Youtube.
Ako uviedol starosta obce Marián
Perger, online vysielania majú
slúžiť pre lepšiu informovanosť
občanov o dianí v obci. „Živý prenos zo zastupiteľstva predstavuje
najtransparentnejšiu a modernú
cestu k informáciám o rokovaní
poslancov a vedenia obce. Občania môžu sledovať zastupiteľstvo aj
z pohodlia domova“, pripomenul
Perger. Záznamy z rokovaní sú
dostupné na Facebooku Obec Zálesie a v Youtube archíve kanálu
Obec Zálesie.
Henrieta Mihalková,
redakcia

Ukončenie vývozu
BIO odpadu
Obecný úrad Zálesie oznamuje
poplatníkom, že dňom 26. novembra 2019 bol ukončený vývoz
biologicky rozložiteľného odpadu
v nádobách. Podľa zákona trvá
vývozná lehota od 1. marca do
30. novembra príslušného roka.
Obecný úrad včas oznámi poplatníkom aktuálny deň a interval vývozov od 1. marca 2020.

Každoročná celoštátna
zmena cestovných
poriadkov
Každoročne v decembri prichádza k úprave niektorých cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. V zmenách sa
odzrkadľujú najmä pripomienky
cestujúcich. Aj tento rok, platia od
15. decembra 2019 nové cestovné
poriadky, v ktorých sú drobné
zmeny. Nové cestovné poriadky
nájdete aj na stránke www.idsbk.
sk alebo v mobilnej aplikácii IDS
BK.
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Pripravujeme sa na slávenie vianočných sviatkov. Aké budú tieto sviatky
a čo nám prinesú a zanechajú do nastávajúceho roka?
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Zásady, ako sa vyhnúť požiaru:
••dbajte o to, aby sviečky boli
umiestnené
v
dostatočnej
vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, akými sú záclony či tapety tak, aby sa nemohli
prevrátiť,
••položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom
umiestnite tak, aby sa nemohli
prevrátiť,
••nenechávajte horieť sviečky bez
dozoru, alebo keď odchádzate z
domu,
••nikdy nenechávajte deti alebo
zvieratá samé v miestnosti, v
ktorej horia sviečky,
••na vianočnom stromčeku nikdy
nezapaľujte sviečky ani prskavky, používajte iba certifikované
osvetlenie, rešpektujte pokyny
výrobcu,
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Poplatky za vývoz
komunálneho odpadu
sa opäť zvýšili. Vieme,
ako tomuto trendu predísť
Separujte, žite ekologicky a udržateľne, nakupujte bezobalovo,
netvorte odpad. Podobnými heslami a výzvami sú sociálne siete
a médiá v posledných mesiacoch
doslova zahltené. Čo to všetko
znamená? Nemám si dopriať obľúbené produkty? Mám nosiť oblečenie až do zodratia? Ako mám
správne roztriediť obaly, ktoré
v domácnosti vyprodukujem? A
má to v celosvetovom meradle
vôbec zmysel? Odpovieme si v
nasledujúcich riadkoch.
Každoročné zvyšovanie poplatkov za
odvoz komunálneho odpadu nám pravidelne zdvíha krvný tlak. Nervozita
z toho, že máme obci posielať čoraz
viac financií však pramení z reálnych
príčin. Na ilustráciu, za posledný rok
sa suma za týždenný vývoz komunálnych smetí zvýšila v prípade 120 litrových nádob o desať eur. Vlani sme za
týždenný vývoz takejto nádoby zaplatili 94 eur, v roku 2020 je to 104 eur. Ak
si položíme otázku prečo, odpoveď je
až prekvapivo jednoduchá – tvoríme
viac odpadu, neseparujeme správne a
skládky sa plnia.
Platí pravidlo ak separuješ,
platíš menej
Vývoz separovaného odpadu, teda takého, ktorý triedime do žltých, modrých, červených, hnedých a v našom
prípade aj oranžových veľkorozmerných kontajnerov, zo zákona hradí
Organizácia zodpovednosti výrobcov,
v našom prípade je to spoločnosť Envi-pak. Ak správne roztriedime plasty
od papiera, a kontajner bude skutočne
obsahovať len dané konkrétne smetie,
logicky menej zaplníme čierne nádoby na komunálny odpad. Priznajme si,
v našom prípade to príliš nefunguje.
Správnym triedením by sme však dokázali znížiť množstvo odpadu v čiernych
nádobách, a do budúcna teda i menej
platiť za smeti všeobecne. Vedomé znižovanie poplatkov nie je krátkodobý

projekt, odzrkadlí sa až po čase.
Treba vytrvať, byť zodpovední,
osvojiť si návyky a šíriť osvetu aj
u susedov.
Senecká skládka, kde končí obsah
aj našich čiernych nádob, a žiaľ, i
znehodnoteného separovaného
odpadu sa plní, odznelo na rokovaní spoločnosti AVE so starostami. Pre alarmujúci stav sú jej
prevádzkovatelia a mesto Senec
nútení hľadať iné miesta. Aj to je
zahrnuté v našich poplatkoch za
smeti. Pre rok 2020 predstavuje
poplatok za skládkovanie 8 % z
celkovej výšky poplatku za vývoz.
Suma sumárum, ak teda chceme
platiť menej, musíme tvoriť menej odpadu a poctivejšie triediť.
Neznehodnocovať napríklad separovaný plastový odpad papierovou krabicou z elektroniky len
preto, že modrý kontajner sa nachádza na zbernom dvore. Áno,
je to presne tá veľká krabica, ktorou sme poškodili obsah žltej nádoby, ktorý tak poctivo vytriedili
naši susedia. Aj to je odpoveď na
často kladenú otázku, či predsa
len naša snaha triediť neskončí v
jednom smetiarskom aute. Ak by
pracovníci AVE našli len správne
vytriedený odpad, nestalo by sa
tak. A to nehovoríme o tom, že v
nádobách na separované zložky
sa nachádza aj komunálny odpad.
Mravčí dlhodobý projekt
Práve kontaminovanie separovaného odpadu trápi aj vedenie
našej obce. Zrejme bude nútená
premiestniť všetky veľkorozmerné 1100 litrové nádoby na zberný dvor a vymeniť ich v bytových
domoch za tzv. zber „od dverí k
dverám“. Čo to znamená? Separovať odpad budeme do vriec, ktoré
bude potrebné zaniesť na zberný dvor. Zodpovední pracovníci
tak zabezpečia, aby sa triedený
odpad nemiešal a nekončil ako
zmesový, čiže komunálny odpad.
V dlhodobom meradle má toto
riešenie prispieť k znižovaniu poplatkov.
Je potrebné si uvedomiť, že ak
skutočne chceme platiť menej za
vývoz smetí, a nechceme byť donekonečna atakovaný správami

o planéte zasypanej odpadom,
musí sa niečo zmeniť i v našom
myslení. Cestou je separovanie
odpadu, ktorý z časti už dnešné
technológie, dokážu obnoviť na
iný výrobok.
Rozoberme si to na drobné. Každý obal má medzi informáciami o zložení či dátume spotreby
uvedený i drobný piktogram s
číslom. Recyklačné symboly s
vysvetlivkami, o aký typ materiálu ide, nájdete aj na webovej
stránke našej obce. Plasty majú v
piktograme čísla od jeden do sedem, papier čísla
20, 21, 22, 39, materiály z kovu 40 a
41, z dreva 50, 51
a 59, z textílie 60 a
61, zo skla 70, 71,
72 a 79 a kompozitný materiál má zase číslo 84.
Okrem uvedených typov odpadu
netreba zabúdať ani na bioodpad,
ktorý môžete triediť do hnedých
nádob, alebo ho doma skompostovať a vytvoriť si kvalitné hnojivo
do záhrady bez chemikálií.
Ešte niekoľko drobných rád a informácií na záver, ako znížiť odpad v podmienkach našej obce:
••Ak uvažujete nad vyhodením
oblečenia, hračiek, kozmetiky,
dekorácií, skúste najskôr využiť
možnosť darovať. V Zálesí rozbehla komunita iniciatívnych
ľudí facebookovú skupinu Dajme veciam druhú šancu – Zálesie, kde svoje nepotrebné veci
stačí nafotiť a možno si nájdu
nového majiteľa. Skúste tiež internetové bazáre.
••Ani letáky a noviny nemusia
skončiť v modrom kontajneri, ale môžete ich priniesť do
miestnej škôlky. Výmenou zozbieraného papiera zabezpečíte

deťom v škôlke toaletný papier,
vreckovky či utierky.
••Vlastnú nádobu, napríklad na
krájané šunky či syry, si môžete priniesť aj do miestnych potravín. Znížite množstvo vášho
odpadu o papier alebo plastovú
fóliu. Rovnako je to s plastovými
vreckami na ovocie, zeleninu či
pečivo.
••Načapujte si drogériu v bezobalových obchodoch. Pracie
prášky v bezobalových obchodoch sú dokonca u niektorých
obchodníkov koncentrovanejšie, na jedno pranie stačí použiť polovicu z množstva, ktoré
bežne spotrebujete. Prášok vám
vydrží dlhšie, a ušetríte rodinný
rozpočet.
••Pri nákupoch si vždy premyslite, či vec skutočne potrebujete,
či nemáme doma rovnakú, či je
dostatočne kvalitná a vydrží dlhodobo.
••Množstvo užitočných informácií nájdete aj na tejto stránke: https://www.naturpack.sk/
na-stiahnutie/uzitocne-linky.
••Informácia o termínoch a výške
poplatku za vývoz komunálneho
odpadu na rok 2020 je zverejnená na webovej stránke obce v
časti OZNAMY .
Téma odpadov je nevyčerpateľná, a vzhľadom na súčasný stav je
potrebné sa jej venovať často i na
úkor iných tém. Veď aj separovaný odpad môžeme úplne zminimalizovať. V konečnom dôsledku, i keď je možno už aj otravné
dookola čítať správy o separovaní
a udržateľnom živote, musíme si
uvedomiť, že je to nielen pre naše
dobro, ale aj pre dobro budúcich
generácií.

SAMOSPRÁVA, OZNAMY

Vianoce sú najkrajšie sviatky
roka, keď na dotvorenie atmosféry zapaľujeme sviečky, prípadne osvetľujeme naše príbytky rôznymi dodatočnými svietidlami.
Táto nádhera však veľakrát súvisí
s príčinou požiaru, o čom hovoria
aj neúprosné štatistiky. Zozbierali sme pre vás rady hasičov, aby
vaše Vianoce boli rozžiarené a
nie ohnivé.

••pokiaľ odchádzate z domu,
vypnite vianočné osvetlenie na
stromčeku z elektrického zdroja,
••vianočný stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od
vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa. Majte ho osadený
v dostatočne pevnom stojane,
aby ho deti alebo domáce zvieratá neprevrátili alebo napríklad nerozhrýzli káble,
••počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou.
Nezapaľujte ju priamo v ruke,
môže byť veľmi nebezpečná a
dokáže ľahko pri nedodržaní
bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví. V prípade,
ak vám zábavná pyrotechnika
nevybuchne, polejte ju dostatočným množstvom vody,
••zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás,
pretože by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo zapríčiniť vznik
požiaru,
••taktiež buďte opatrní aj v kuchyni počas príprav vianočných
dobrôt, aby vám chvíľa nepozornosti nepokazila sviatky.
Na záver ešte k bujarej pyrotechnike počas Silvestra, ktorá desí
zvieratá častokrát až k smrti.
Skúsme všetko hlučné nahradiť
trebárs len prskavkami. Sviatky
budú hneď o niečo pokojnejšie,
a nič tak nenaruší to nádherné
čaro Vianoc a Nového roka.

Henrieta Mihalková,
redakcia

NOVINY obce ZÁLESIE 4/2019

SAMOSPRÁVA, OZNAMY

Pozor na požiare
v období Vianoc
a nového roku

VÝŠKA POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre rok 2020
je stanovená dodatkom č. 4/2019 k VZN č. 4/2015
Druh nádoby
Poplatok za vývoz
26 vývozov
52 vývozov
(objem v dm3)
120
52 €
104 €
240
104 €
208 €
1100
480 €
960 €
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Na brehu Malého Dunaja vyrástol Malý prírodný amfiteáter

Výlet s deťmi do Magického domu madam Dragany
Zážitky, radosť a zábava sú tým najlepšie
stráveným časom a deti to vedia najlepšie. Preto sme sa s nimi počas krásneho
dňa v polovici októbra vybrali plným autobusom
do Divadla v podpalubí, nezvyčajného divadelného
priestoru na lodi. Herci z Divadla úsmev nám predviedli rozprávku o úkladoch, ktoré stavali proti sebe
lásku a peniaze, no láska nakoniec vyšla zo všetkého
víťazne, premenila a naplnila láskou dokonca aj tvrdú obchodníčku Madam Draganu. Všetkým sa páčili
najmä nezvyčajné kulisy – telefón zo záhradnej hadice alebo podomácky vyrobený stroj na pukance, z

ktorého z času na čas vyskočil na deti pukanec, na
čom sa náramne zabávali. Veselo bolo aj vďaka skomolenému jazyku hercov, z ktorých každý používal
vlastnú vtipnú slovnú zásobu. Ako to býva pri našich výletoch zvykom, po predstavení herci deťom
i dospelým porozprávali, ako prebiehali prípravy na
predstavenie, odkiaľ pobrali všetky kulisy a ako sa
vžívali do svojich netradičných postáv. Výlet za divadlom dospelých vrátil do detských čias a deťom
priniesol nezabudnuteľné a zábavné zážitky.

Zo Zálesia sa nám skutočne darí robiť krajšie miesto
pre život nás všetkých. Po skončení 9. ročníka Záleskej divadelnej púte sme sa už počas októbra pustili do nového projektu. Na brehu Malého Dunaja,
v blízkosti altánkov a Záleského majáka, sa nám
podarilo vybudovať nový Malý prírodný amfiteáter.
Jeho stavba však vôbec nebola jednoduchá. Základ
pre amfiteáter tvorili prvotné výkopové práce na
miestach, kde bola kedysi skládka odpadu. Aj keď
sme vedeli, že narazíme na odpad, ktorý budeme
musieť vyvoziť, samých nás prekvapilo, čo všetko a
v akom množstve sme počas výkopových prác objavili. Odvoz devätnástich nákladných áut odpadu, čo
je asi 303 kubíkov, bol nad naše sily i prostriedky,
no potreba čistého a zdravého priestoru nás viedla k
odstráneniu dlhodobo navozenej stavebnej sute, ko-

Lucia Mešková a Branislav Zajaček,
Občianske združenie Naše Zálesíčko

bercov, nepotrebných plastov dlhodobo zasypaných
zemou, znečistenou škodlivinami z odpadu. Bol to
náročný a veľmi potrebný krok, ktorý nám ukázal,
čo všetko si príroda pamätá a že odpad len tak nezmizne. Na vyčistenom mieste konečne mohol vzniknúť Malý prírodný amfiteáter z krásneho pevného
dubového dreva zapadajúceho do okolitej scenérie.
Amfiteáter bude slúžiť na rôzne kultúrne podujatia, vystúpenia i aktivity a počas Záleskej divadelnej
púte bude polostrovným pódiom, kde budeme môcť
zažiť predstavenia nevídané. No počas bežných dní
si môžete užiť nádherný výhľad na vodu a prírodu,
ktoré hrajú to najkrajšie divadlo počas celého roka.
V tom budúcom pokračujeme v revitalizácii priestoru, vďaka čomu pribudnú stojany na bicykle, odpadkové koše a plánujeme i výsadbu zelene a stromov.
Je pre nás veľkým zadosťučinením vytvárať miesto,
kde sa budú ľudia stretávať a prechádzať sa, hľadať a
nachádzať pokoj, pozorovať prírodu, učiť sa jej hodnotám a kráse. Bude slúžiť nám všetkým, deťom, susedom, okoloidúcim, cyklistom, vodákom.
Viac je sa možné dozvedieť aj v rozhovore z Rádia
Slovensko, relácii Rádiovíkend
https://slovensko.rtvs.sk/relacie/radiovikend-pozvanky-a-reportaze/211008/vylet-v-zalesi.

Komunita, Spoločenský život

Komunita, Spoločenský život

Komunita, Spoločenský život

Branislav Zajaček, OZ Naše Zálesíčko

PODPORTE, PROSÍM, ODSTRÁNENIE A SEPARÁCIU NÁSYPOVÉHO ODPADU Z BREHU MALÉHO DUNAJA V ZÁLESÍ
Svoju podporu nám môžete poskytnúť zaslaním
ľubovoľného finančného daru na účet OZ Naše Zálesíčko - SK25 1100 0000 0029 2390 2482.
Do poznámky prosím uveďte DAR a kontaktný údaj.
Zo srdca ďakujeme.
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Milí naši Tik-Takáci, máme za sebou ďalšie tri mesiace. Zažili sme hravé, tvorivé a poučné dni v materskom
centre. Hneď na úvod septembra sme začali každý
utorok tancovať a spievať s našou usmievavou Miškou.
Miške aj touto cestou ďakujeme, že sa s láskou venuje
tým najmenším. V tomto mesiaci MC Tik-Tak organizovalo obľúbenú už 18. burzu detského oblečenia. V
októbri sme skúsili pod vedením zručnej Zuzky v tvorivých dielňach pracovať s ihlou a môžeme povedať, že
máme v Zálesí veľmi šikovné deti. V novembri si prišli
na svoje aj maminy, pri relaxe pre dámy a naučili sa
aj niečo nové o homeopatii. December sme ukončili
v duchu blížiacich sa sviatkov. Hneď na začiatku sme
si urobili príjemnú atmosféru s voňavými olejčekmi,
deti vyrobili ozdoby na vianočný stromček, ktorý sme
si spoločne ozdobili. Vyrobili si aj štýlové darčeky. Zúčastnili sme sa Katarínskych trhov v Inspire, kde sme
prvýkrát zorganizovali burzu detských hračiek.
A čo dodať na záver? Ďakujeme všetkým priaznivcom
a každému jednému čo nám pomáha, veľmi si to vážime. Prajeme malým aj veľkým zdravie, radosť a veľa
spoločných chvíľ v kruhu rodiny. Deti nepotrebujú kopec darčekov pod stromčekom, ale spokojných, milujúcich rodičov. Šťastné a veselé Vianoce, všetko dobré
v novom roku Vám praje Materské centrum Tik-Tak.
Martina Kocmundová, Materské centrum Tik-Tak

Gešajovské poviedky

Milí susedia, ako mnohí isto viete, podaril sa nám spolu s OZ Naše Zálesíčko husársky kúsok. A to ten, že sme
vydali knižku Gešajovské poviedky. Pán František Vallo
v nej nádherne opisuje, ako sa u nás kedysi žilo. Mám
tu hlboko zapustené korene a vždy som túžil, aby tu
aj po mne niečo zostalo. A tento môj sen sa mi splnil.

Pána Valla som poznal od detstva, bývali sme na jednej ulici a stretával som ho takmer každý deň. Nikdy by
mi nebolo napadlo, že sa spolu ešte raz po tých rokoch
stretneme a už vôbec nie, že v knižke. Rád sa túlam po
Zálesí, ktoré fotografujem už približne šesť rokov. Moje
staré chodníčky vedú po poliach, popri Dunaji, krížom
krážom po uliciach, po lesoch za dedinou, po povalách, ktoré tu ešte zostali a ktoré vedia vydať posledné
kúsky tajomstiev. Príbehy v Gešajovských poviedkach
sú ako vôňa týchto starých povál, ktoré vás prenesú
späť v čase.
Ešte stále máme v zásobe pár kusov tejto krásnej knižky. Ak by ste chceli urobiť radosť sebe alebo svojim blízkym, priblížiť im, ako to u nás kedysi vyzeralo a ako sa
tu žilo, pokojne mi napíšte na môj e-mail zajacek.michal@gmail.com alebo zavolajte na 0918 366 353 a knižku si môžete kúpiť aj priamo u mňa. Budem rád, ak sa
dostane medzi ďalších ľudí a porozpráva svoje príbehy.
Michal Zajaček, fotograf

NOVINY obce ZÁLESIE 4/2019

NOVINY obce ZÁLESIE 4/2019

Novinky z Materského centra Tik - Tak
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Na miestach, kde dnes stoja rady rodinných domov, boli kedysi dávno len polia a les. Na
vznikajúce Zálesie si spomínajú ako na dedinu s tromi ulicami, kde sa každý s každým
poznal. Zapálením prvej adventnej sviece sa v obci rozmohla pokora a vianočný duch
podľa ich slov trónil nad celými sviatkami. Nežili zvykmi, ale očakávaním Ježiška. O spomienky na Vianoce v Zálesí sa s nami podelili miestne pamätníčky Božena Ručeková,
rodená Jančová (1938) a Ľudmila Vojteková, rodená Vallová (1932).

8

Absentoval gýč, stres, reklamy a blikajúce ozdoby. Vianoce boli komorné, vo vzduchu bolo cítiť duchovno
a prevládalo „čosi pekné medzi ľuďmi“. Počas adventu sa dodržiaval prísny pôst, u Vallovcov sa spievalo,
miestni chodili do vedľajšej Ivanky pri Dunaji na roráty (adventné sväté omše pri sviečkach v skorých ranných hodinách – pozn. red.). Celé čakanie na narodenie Krista vrcholilo hostinou.
Jedličku im posielali horniaci
„24. decembra sme sa postili až do večere. Ako deti
sme čakali, že uvidíme kométu alebo zlatú krokvu.
Večeru sme začínali oblátkami s medom, pokračovali kapustnicou s hríbmi a varenými zemiakmi, po nej
nasledovala ryba,“ začína rozprávanie Božena. I na
štedrovečernom stole v rodine Ľudmily bola hojnosť,

horniaci každý rok posielali vianočnú jedličku. My
sme im za to poslali to, čo sa im neurodilo – cibuľu alebo fazuľu.“ Na jedličku od horniakov Ručekovci vešali
jabĺčka, sviečky a podomácky robené salónky, ktoré
rozhodne nevyzerali ako dnešné čokoládové kolekcie. „Salónky sme robili z kockového cukru, orechov
či jabĺk. Neskôr sme si aj sami robili čokoládu – z tuku
Ceres, kakaa a práškového cukru. Zmes sa naliala do
formičiek. Stuhnutú sme ju rovnako ako všetky pochúťky zabalili do staniolu, z papiera nastrihali strapce
a stiahli nitkou. Salónka bola hotová,“ opisuje recept.
Radosť im spravili prskavky
Božena prežila detstvo počas 2. svetovej vojny. Na obdarúvanie a drahé darčeky prostriedky nezostávali.
„Bola bieda, darčeky nebolo za čo kupovať. Prvú bábi-

no rybu nemali. Varili tradičné jedlá, ako počas roka,
no v oveľa väčšom množstve. „Obyčajné rezance museli byť aj tvarohové, aj makové, aj lekvárové. Polievka
bola čierna – fazuľová so sušenými slivkami,“ opisuje
štedrovečerný jedálničiek Ľudmila a dodáva, že fanúšikom „čiernej“ polievky nebola.
V rodine Boženy nebola ryba pravidlom. „Ryby sa lovili z Malého Dunaja. Bol taký čistý, že sme videli na dne
kamienky. V lete slúžil Malý Dunaj na osvieženie a zamrznutý v zime zase korčuliarom.“ Na stoloch nesmeli chýbať ani koláče. Typické boli z kysnutého cesta, s
makom, tvarohom alebo orechmi a aj kolieska lepené
lekvárom.
Pani Božena v Zálesí vyrástla a podľa jej slov špecifické vianočné zvyky nedodržiavali. V dedine sa pestovali
len tie, ktoré priniesli predkovia z Kysúc, Terchovej či
okolia Trnavy. „U nás v rodine bolo zvykom, že nám

ku, handrovú, som dostala až ako 10-ročná. Ušila mi ju
stará mama. Maximálne sme dostali ponožky, čiapku
a rukavice,“ rozpráva a na tvári sa jej neskôr mihne
úsmev. „Ako deti sme však mali veľkú radosť, ak sme
dostali napríklad prskavky,“ priznáva.
V rodine Ľudmily si deti pod stromčekom skoro vždy
našli knihy, a nielen rozprávky. „Naši vrstovníci sa čudovali. Vtedy sa to možno zdalo zbytočné, na čo kupovať knihy, ale naši rodičia na to veľmi dbali,“ hovorí
Ľudmila a spomína si i na repasovaného dreveného
koníka, ktorého si našiel pod jedličkou jej brat. „Od
radosti sa rozplakal,“ dodáva a hovorí, že nie všetci a
všade si v tom čase našli pod stromčekom nádielku.
Dôležitá bola príprava na Vianoce, tá bola podľa Ľudmily na celých sviatkoch najkrajšia.
Na polnočnú sa brodili snehom do Ivanky
Skupinka mladých sa podľa Boženy po štedrej večeri

vaní pamätníčok márne hľadali. Typické bolo takzvané poďakovanie starému roku. V kostole v Ivanke pri
Dunaji sa čítala štatistika o narodených, zosnulých či
uzavretých manželstvách.
Cez zimu sa Zálesania nenudili
Nový rok bol veľkým sviatkom. Najskôr sa išlo na omšu
a potom popriať všetko dobré blízkym a susedom.
Vianočné obdobie ukončilo podľa Boženy trojkráľové
vinšovanie koledníkov. Ľudmila si zase spomína len
na jedno koledovanie. „Prešli sme celé Zálesie, chodili
sme od domu k domu a zbierali peniaze. Myslím, že to
bolo na opravu kaplnky. Bolo nás veľa chlapcov i dievčat,“ opisuje.

Formy na výrobu oblátok

Archív Boženy Ručekovej, rok 1977, kurz pečenia medovníkov

A kam sa chodilo na prvý sviatok vianočný? „Nikam,“
odpovie jednoducho Ľudmila. „Bol to predsa najväčší sviatok – Božie narodenie,“ upresní a dodá, že túto
tradíciu začali porušovať až ako dospelí. Miesto, kam
chodili na typickú svätoštefanskú tancovačku, dokáže
Božena Ručeková určiť presne. „Na sv. Štefana sme sa
stretávali v jedinej krčme v Zálesí. Stála oproti súčasnej reštaurácii Takáčovcov. Do tanca nám hrala harmonika, prípadne basa. Teraz je tam taký nízky dom
postavený. Tam bol prvý krčmár, z Novej Bystrice.
Hrávalo sa tam i divadlo. Bol tam aj výčap a malá izbička s obchodíkom,“ jasne popisuje Božena. „Na Štefana bývala zábava hneď vedľa Vojtekovcov-Ďurinovcov
v krčme U Slučiaka. Bola tam zábava, aj mládenci sa
pobili. Roztancovať nás dokázala jedna harmonika,“
dopĺňa Ľudmila.
Bujaré silvestrovské oslavy a petardy by ste v rozprá-

I keď Vianoce prehrmeli, Zálesania sa počas zimy nenudili. „Boli sme obec roľníkov, cez zimu si každý dával
do poriadku stroje, driapalo sa perie, robili zabíjačky
či šúpala kukurica. Väčšinou sa počas šúpania prítomným deťom rozprávali rozprávky, až kým nezaspali v
šúpolí,“ rozpráva Božena. „V Gešajove briežky neboli.
Sánkovať sme sa chodili na roľu s prudkým svahom
na Starobystrickej ulici. Okrem toho sme na sánkovanie využívali aj zarastený kopec hliny, ktorá zostala po
stavbe školy,“ spomína Božena a upresňuje, že tehelňa
bola na mieste súčasného parku pri obecnom úrade.
Vianočné príbehy Boženy a Ľudmily z čias, kedy ony
samé boli deťmi, sa nám v roku 2019 môžu zdať vzdialené. Hoci sa zvyky rokmi menili a niektoré aj zanikli,
v rozprávaní oboch žien možno badať zhodu v tom, že
samotná podstata a idea Vianoc sa rokmi nezmenili.
Henrieta Mihalková, Andrej Meško

Ako som čakal na zlatú krokvu alebo spomienka na zašlé časy
Bol som malý chlapec a bolo to veľmi dávno. Mal som
možno päť alebo šesť rokov. Na Štedrý deň nám babka
od rána kládla na srdce, že ak sa budeme postiť a večer
pôjdeme „na hóru“ – čiže povalu – uvidíme zlatú krokvu. Čo to tá krokva bola? Tak sa hovorí hrade, na ktorej
je uložená konštrukcia strechy. Moja zvedavosť bola
oveľa väčšia ako hlad. Uveril som, a s netrpezlivosťou
som čakal do večera. Dnes si už celkom nespomínam,
ako som ten deň prečkal, a čo všetko som robil, ale
rozhodne si pamätám, že som sa zodpovedne postil.

ADVENT

vybrala k rodine, susedom a známym „po spievaní“.
Pod oknami domov zneli vianočné koledy, a potom sa
veľká skupina ľudí vybrala do susednej Ivanky na polnočnú omšu. Obe si zhodne pamätajú veľkú snehovú
nádielku, ktorá im komplikovala cestu do Ivanky počas celej zimy. „Hlavná cesta bola strašná. Chodili sme
po chodníku, ktorý viedol tesne popri lese. Išli sme
jeden za druhým, lebo nebol vyšliapaný sneh,“ opisuje Ľudmila. Božena sa usmeje a so smiechom nám
rozpráva príhodu, ako sa „pri Zajačkoch“ cestou do
školy pošmykla do záveja a nevedela sa z neho dostať.
Vyslobodila ju až okoloidúca stryná, ktorá ju zo snehu
vyhrabala.

Keď konečne nadišiel Štedrý večer, tešil som sa, že
uvidím zlatú krokvu. Od hladu som už nevládal pomaly ani chodiť, ale na tú povalu som predsa len vyšiel.
Vrátil som sa sklamaný. Nič som nevidel. Babky som
sa teda spýtal, ako jej to s tou zlatou krokvou. Vtedy mi
povedala, že som sa asi málo postil. Aby som ju uvidel,
mal som sa od hladu zapotácať, udrieť sa o drevenú
hradu, čiže krokvu, a uvidel by som všetky hviezdičky
sveta až by sa mi krokva zdala byť zlatou. Dnes s láskou
spomínam nielen na túto príhodu, ale aj na babku.
Pavel Páleník
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Prísny pôst a polnočná v Ivanke.
Aj také boli Vianoce v Zálesí
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Už šiesty rok nám symbolicky pripomína blížiace sa
narodenie Pána gigantický veniec v Parku Zálesíčko.
Zapaľovaním, alebo v našom prípade skôr zažínaním
adventných svetiel, spoločne odrátavame nedele do
Vianoc. Prvý advent zorganizovali v roku 2014. Chceli,
aby sa všetci obyvatelia, nielen veriaci, naladili na vianočnú nôtu a príchod Ježiša Krista, aby sa viac zblížili,
boli k sebe ohľaduplnejší a hľadali tak cestu k sebe.
Sychravé počasie, no úžasná nálada
Kostol v tom čase už stál, no nebol ešte skolaudovaný.
„Hoci bolo vtedy sychravo, nálada bola úžasná. Prvý
záleský advent sme otvorili vonku. Postavili sme stany,
prinieslo sa občerstvenie, zaspieval náš novozaložený
spevácky zbor a pán farár posvätil ozdobený veniec,
ktorý nám dodnes pripravujú študenti strednej školy v Malinove,“ rozpráva o počiatkoch už tradičného
podujatia Michal a spomenie i vystúpenie Vajnorského okrášľovacieho spolku, ktorý v krojoch vytvoril
skvelú atmosféru. Cieľom podľa neho nikdy nebolo
robiť veľké ovácie. Naopak. Decentne sa stíšiť, navodiť
atmosféru príchodu malého Ježiška, a uvedomiť si, že
Vianoce nie sú o biznise a nakupovaní, ale o narodení
Pána a spolupatričnosti.
Práve priestor, kde sa vybudoval park a kostol, v sebe
nesie posolstvo súdržnosti. Nielenže je to centrum
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Historické rozsvietenie prvej žiarovky adventného venca

našej obce, ale oboje – parčík i kostol – dokazujú výsledok zomknutia ľudí pre konkrétnu vec. Susedskú
prajnosť a milosť bolo, aj podľa rozprávania iných,
cítiť práve na tomto mieste. Ľudia sa stretli pred kostolom, aby sa spoločne pomodlili, precítili ducha
Vianoc, podelili sa a s milým slovom ponúkli jeden
druhého. Rozbeh adventu sa osvedčil. „Bez ohľadu na
vierovyznanie, sme sa pri požehnaní vianočného venca stretli a spojili všetci,“ hovorí Michal a oceňuje, že
na program sa doteraz prichádzajú duchovne obnoviť i „neveriaci“ či nepraktizujúci kresťania. Adventný
program v Zálesí podporuje aj Obec Zálesie a RKFU
Ivanka pri Dunaji.
Ak sa v čase vrátime späť, zistíme, že OZ Spirituale má
od svojho vzniku široký záber. Jedným z prvých cieľov
OZ bolo opraviť maličkú kaplnku, ktorú dovtedy každý rok vymaľovali vápennou farbou. Tým druhým, a
azda i najväčším, však bola aktivita pri presadzovaní
výstavby rímsko-katolíckeho kostola, ktorý dovtedy
v obci absentoval. Neskôr vzniklo i spevácke teleso
zložené z miestnych ľudí. Svoj repertoár sakrálnych a
bohoslužobných piesní pravidelne nacvičuje, a spolupracuje i s ďalšími telesami, ako sú komorný orchester Stringers z Ivanky pri Dunaji a komorný orchester
Technik z STU – Bratislava.
Žezlo by rád odovzdal
Súčasťou adventu v Zálesí je vždy i hosťujúca hudobná zložka. V roku 2018 pozvali speváčku Simu Martausovú. „Jej koncert mal ohromný úspech. Bolo vidieť, že prišli ľudia, ktorí boli nadšení, že také niečo
robíme,“ spomína si na vlaňajší advent Michal a vyratúva, ktoré hudobné zložky pozvali do Zálesia počas predošlých ročníkov. V roku 2017 to boli známi
slovenskí umelci Páni bratia, ale i terchovská Nebeská muzika, ktorá vystupovala v roku 2015 a spievala
najmä tradičné slovenské koledy a pridali k tomu aj
nefalšované, úprimné, kresťanské sprievodné slovo.
Výber hudobného telesa nebol náhodný. Terchovskou
muzikou sa snažili priblížiť domácim hudbu predkov.
Rodiny mnohých, už tu narodených Zálesanov, majú
totiž predkov z Kysúc, Terchovej či iných kútov severného Slovenska. „Chceli sme návštevníkom priblížiť,
ako vyzerala kresťanská kultúra a týmto spôsobom ju
i zachovať,“ pripomína Michal a dopĺňa, že je dôležité, aby sa tradície prenášali na ďalšie pokolenia, a aby
sme nezabudli na náš kresťanský pôvod. „Mali sme
tu aj ďalšie kvalitné hudobné telesá, ako je komorný
orchester Technik, spevácky zbor Tempus, a na nie-

Adventný stôl

spoločenského života. Rád by som privítal nových členov,“ praje si Michal, rovnako ako pri Záleskej divadelnej púti, ktorú od neho prevzali mladší.
Program koncertov aj tento rok rozdelili medzi dve
nedele – prvú a tretiu. Prvého decembra sa skupinke niekoľkých desiatok ľudí v Parku Zálesíčko prihovoril kňaz vdp. Štefan Rusňák, ktorý zároveň veniec
i požehnal, a oficiálne tak otvoril adventné obdobie
v obci. Program v kostole uviedla skupina Mix-kvartet, a neskôr prítomných spevom a slovom sprevádzala muzikálová speváčka Veronika Hattala. Avšak

perlou medzi jednotlivými účinkujúcimi hosťami bol
formujúci sa spoločný detský spevokol detí z Ivanky
pri Dunaji a Zálesia za hudobnej podpory rodičov,
pod vedením Márie Ungvarskej a Janky Horváthovej.
Umelecký zážitok z celého večera umocnila sopranistka Ľubica Mešková s klavírnym sprievodom Martiny
Konrádovej. Jej hlas uchopil za srdce a niektorým naskočila i husia koža. Práve pri speve opernej speváčky,
ktorú obecenstvo sledovalo so zatajeným dychom, si
možno mnohí uvedomili slová pána Cibiru o stíšení
sa, pokoji, navodení atmosféry a uvedomovaní si približujúcich sa Vianoc.
Druhý koncert mal byť na tretiu adventnú nedeľu.
Pripravovali sa naň komorný orchester Stringers a
spevácky zbor Spirituale, no pre ochorenie viacerých
členov hudobného telesa, ho museli zrušiť. Aj to patrí
k životu. „Naša snaha však nebola márna. Pripravili
sme si nové skladby, ktoré prednesieme obyvateľom
Zálesia pri najbližšej príležitosti,“ povzbudivo dodáva
Michal a záver rozprávania okorení básňou slovenského poeta Michala Chudu, ktorá podľa neho vystihuje advent.
„Advent
Advent je krásne čakanie.
Advent je ÁNO, nikdy NIE.
Advent je ráno, roráty,
nádej a pohľad usmiaty.
Advent je veniec modlitieb,
domov a mamin čerstvý chlieb.
Advent je svetlo do temnôt
A živá rosa ranných nôt.
Advent je ÁNO, nikdy NIE.
Radostné, pravé pokánie.“

KOMUNITA

Pred 15 rokmi sa zrodil nápad. Obec sa začala prudko rozvíjať, no chýbal jej bohatší duchovný
rozvoj. V roku 2005 spoločne s ďalšími Zálesanmi, predovšetkým praktizujúcimi katolíkmi, založil Michal Cibira Občianske združenie Spirituale, Spoločenstvo pre duchovnú obnovu obce
Zálesie. Neskôr sa podieľali aj na vzniku Záleskej divadelnej púte. Dedina žila na konci leta divadlom, hudbou a bolo cítiť i upevňujúce sa puto komunity. No v tom najlepšom slova zmysle to
nestačilo. V Spirituale túžili, aby sa obec utužovala viac, a to i duchovne počas iných častí roka.
A tak neskôr vznikol i náš obľúbený Advent v Zálesí.

koľkých spoločných koncertoch vystúpili orchester
Stringers z Ivanky pri Dunaji a náš spevácky zbor Spirituale so sólistami Ľubicou Meškovou a Vladom Vantom,“ vymenúva Michal.
Budúci rok OZ Spirituale oslávi 15 rokov vzniku. Ako
hovorí jeho spoluzakladateľ, činnosť združenia mu
neustále robí radosť, ale rád by žezlo prenechal i ďalším a novým členom spoločenstva. „Bol by som rád,
keby sa Spirituale omladzovalo a nasmerovalo svoju
činnosť viac aj na podporu rodiny ako základu nášho

Henrieta Mihalková, redakcia

Staroba nie je choroba. Naši seniori nám to dokazujú každý deň

V nedeľu 20. októbra 2019 pripravil výbor Klubu
dôchodcov, výbor Červeného kríža a OÚ Zálesie
posedenie s členmi v kultúrnom dome v Zálesí.
Pripomenuli si tak tradične október - mesiac úcty
k starším. Členov oboch klubov pozdravil starosta
obce Marián Perger a poďakoval sa za aktívny prístup seniorov k životu v obci.
Po občerstvení si prítomní so záujmom pozreli

prezentáciu starých fotografií a dokumentov o Zálesí, ktorú pripravil a moderoval Andrej Meško. Na
chvíľu nás vzal späť do minulosti a na historických
fotografiách nám ukázal, ako vyzeral Gešajov, čiže
naše Zálesie, kedysi. Živá diskusia počas prezentácie
dokladov z čias od založenia obce oživila spomienky na poľnohospodárske práce, výstavbu, dopravu,
školu, šport a stretnutia našich rodičov, prarodičov,
rodákov a obyvateľov obce Zálesie pri rôznych príležitostiach. Seniori spoznávali na starých fotografiách známe tváre a niektoré situácie videli po prvý
raz. Veľa občanov má doma niečo „cenné“, preto
prisľúbili Andrejovi Meškovi pomoc a poskytnú mu
k spracovaniu staré doklady, fotografie a mapy, aby
sa zachovalo toto naše dedičstvo pre budúce generácie.
Pre výber viacerých fotiek tu je album so seniormi:
https://photos.app.goo.gl/nUXzMsRHNzau3QjE9
Alena Kotvasová,
výbor Klubu dôchodcov a ČK
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Advent nie je o zábave a hurhaji, ale o otváraní sŕdc, hovorí Michal Cibira
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Škôlka si splnila dlhoročný sen
Mnoho ľudí vie, že spisovateľ, filozof a učiteľ Robert
Fulghum napísal: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil
v materskej škole.“
Toto motto nám každodenne pripomína, aké dôležité
je vytvárať deťom podnetné prostredie, aby sa mohli
s chuťou a záujmom rozvíjať vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach. Deti v predškolskom veku
sú veľmi múdre, vnímavé a zvedavé, preto je práca s
nimi plná prekvapení a život v materskej škole naozaj
nikdy nie je jednotvárny.
Preto máme počas roka množstvo divadelných predstavení, edukačných aktivít i akcií pre deti a ich rodi-

čov. Deti v nadväznosti na týždenné témy spoznávajú
svet umenia, športu či rôznych povolaní. Snáď neexistuje týždeň, kedy by náš výchovno-vzdelávací proces
neobohatili rôzne zaujímavé akcie ako: ujo záchranár,
polícia, sférické kino, výstava zvierat, ovocia a zeleniny v SOŠ Ivanka pri Dunaji, divadielka či environmentálna výchova k úcte k Zemi, či „Dyňa párty“ v spolupráci s rodičmi, ako aj výsadba ovocných stromov v
rámci projektu „Zdravá cesta“. O ktorých Vás chceme
informovať v ďalšom čísle Novín obce Zálesie.
Tento školský rok sme sa po prvýkrát zapojili do projektu Dental Alarm, kde sa deti počas štvordňového
školenia naučili mnoho o dentálnej hygiene, spoznali
správnu techniku čistenia zubov i to, ako má vyzerať
správna zubná kefka. Naučili sa veľa nielen o stavbe
zubov, ale spoznali aj úlohu ďasien, jazyka a pier. Rovnako sa veľa dozvedeli o správnej výžive. Táto edukačná aktivita podnietila aj zber použitých kefiek, vďaka
ktorému sme dostali rôzne darčeky. Keďže sa deťom
projekt páčil, predĺžili sme zber použitých kefiek do
konca školského roka. Rovnako pokračujeme v zbere
použitých batérií, za ktoré sme obdržali aj finančnú
odmenu, či v zbere papiera, ktorý nám spracovateľská
spoločnosť vymieňa za toaletný papier, čím šetríme
škôlke náklady. Tieto aktivity sú síce realizované cez
materskú školu, no pomôcť nám môžu všetci obyvatelia Zálesia svojimi použitými kefkami, batériami alebo
zberom papiera.
Okrem akcií, ktoré usporadúvame pre našich škôlka-

rov, chceme utužovať aj vzťahy medzi rodičmi a pedagógmi, a preto každoročne organizujeme Rodičovský
ples. Je to výborná možnosť nielen utužiť záleskú komunitu, ples má však aj charitatívny charakter – zakúpením vstupenky či lístkov do tomboly môžete
podporiť zaujímavé nápady. Rodičovský ples v roku
2019 umožnil splniť dávny sen o malom amfiteátri v
areáli škôlky. Je to pomerne atypická vec, no počas početných akcií realizovaných na dvore deťom, umožní
pohodlnejšie a zaujímavejšie sledovanie programu a v
neposlednom rade robí našu škôlku výnimočnou.
Podstavec pre amfiteáter sa postavil za finančnej pod-

Takisto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí našu MŠ
každoročne podporujete darovaním 2 % z dane z príjmu pre Občianske združenie Zálesáčik.
Naše poďakovanie patrí aj zriaďovateľovi – Obci Zálesie, ktorá zabezpečuje našu každodennú prevádzku,
starostovi a v neposlednej rade aj pracovníkom OÚ.
Ďakujeme aj našej dlhoročnej pani kuchárke Anne
Hajasovej, ktorá už 30 rokov chutne varí pre deti z MŠ
Zálesie. Mnohé mamičky veľa krát počuli: „Prosím Ťa,
nauč sa variť ako naša Anička.“
Na záver by sme Vám chceli do nového roku zaželať
veľa zdravia, radosti a pokoja, deťom radostné a bezstarostné detstvo a nám samým veľa chuti do práce,
tvorivého elánu a veľa trpezlivosti.

KOMUNITA, KULTÚRA

pory rodičov a z „vytancovaných“ prostriedkov. Podstavec vybudoval Miroslav Machút. Amfiteáter bol
financovaný obecnými poslancami, ktorí sa zriekli
svojich odmien. Vytvorila ho firma Marián Földeš –
CODMAF. Tienidlo financovalo OZ Zálesáčik z 2 %, a
vyhotovila ho firma REVO hřiště s.r.o. Všetkým srdečne ďakujeme.
Blížia sa Vianoce a končí sa rok 2019 a tak by sme chceli vyjadriť naše poďakovanie a vďačnosť aj Vám všetkým, ktorí nám svoje deti zverujete, a tým, ktorí nám
pomáhate a spolupracujete s nami. Všetci žijeme v jednej obci a preto sa staráme o deti svojich susedov, známych, kamarátov a priateľov. Veľmi si vážime Váš záujem o dianie v materskej škole. Bez spolupráce s Vami
by bola naša práca a snaha jednostranná a neúplná.

kolektív MŠ Zálesie

V Zálesí odmeňoval Mikuláš. Prišiel na hasičskom aute
V sobotu 7. decembra 2019
organizoval Dobrovoľný hasičský zbor zo Zálesia už tradičnú mikulášsku akciu. Kým
deti čakali na príchod Mikuláša, v tvorivých dielňach si
mohli vyrobiť vianočné ozdoby a tak vyzdobiť stromček
pred obecným úradom. Dospelí si zatiaľ mohli pochutiť na cigánskej pečienke, či
varenom vínku. Po príchode
Mikuláša, ktorý každoročne prichádza na hasičskom
aute, si všetky deti za jednu básničku mohli prevziať
sladký balíček. Za výťažok z bufetu darovali hasiči
viac ako 90 sladkých balíčkov aj materskej škole v
Zálesí. Zároveň ďakujú všetkým za priazeň a tešia
na vás na ich najbližších akciách. Veľká vďaka patrí
aj miestnej samospráve, ktorá celú akciu finančne
podporila.

V nedeľu zavítal Mikuláš aj medzi staršiu generáciu našich spoluobčanov, konkrétne na posedenie
pri kávičke v kultúrnom dome. Seniori zo Zálesia a
členovia Červeného kríža sa opäť stretli popoludní
počas druhej adventnej nedele. S radosťou si pozreli milé vystúpenia detskej tanečnej skupiny Niños

Latinos, ktorú vedie Zuzana Melicheríková. Prvé
vystúpenie menších detí bolo skutočne dynamické,
veselé, ale aj staršie dievčatá zaujali peknou choreografiou. Tiež šikovné tínedžerky, ktoré vystupovali
po prvýkrát na verejnosti. Rytmické latinskoamerické tance sa publiku veľmi páčili a tanečníčky odmenili veľkým potleskom a malou sladkosťou.

Prítomných privítala za OÚ poslankyňa Martina
Dobrovodská. Spomenuli si aj na svojich chorých
členov, ktorí nemohli prísť medzi ostatných, a tak
im boli poslané aspoň malé darčeky a vitamíny.
Zabavili sa tiež pri losovaní bohatej tomboly z vlastných zdrojov, teda nieslo sa to v duchu hesla „ak prinesieš, tak si aj odnesieš“. Všetkých prekvapili originálne makové koláče, ktorými obdarovali našich
členov poslanci a členovia iniciatívy Lepšie Zálesie.
Priniesla ich poslankyňa Martina Dobrovodská. Starosta, Marián Perger, okrem príhovoru a poďakovania venoval aj príspevok na pitný režim, za čo vedeniu obce ďakujeme.
Najdôležitejšie a najkrajšie však bolo, že sa všetci
v príjemnej atmosfére stretli, porozprávali, zaspomínali si, zasmiali sa a v dobrej spoločnosti strávili
predvianočnú nedeľu.
kolektív DHZ Zálesie
a Alena Kotvasová, výbor Klubu dôchodcov a ČK
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ŠK Atletiko Zálesie - Jeseň 2019

Staršia prípravka U11 pod vedením Tomáša Ferenčáka

Záleská penalta Fanshop - úžasná podpora našich dievčat

Jeseň v Zálesí bola už tradične v znamení futbalu a
náš domáci tím vstúpil do svojej tretej sezóny. Štyri
prípravkárske tímy (deti od 5 do 10 rokov) začali letnou prípravou a potom, šup, sa na ligu.
Marek Pecucha: „Chceme napredovať po všetkých
stránkach, vzdelávame sa na poli trénerskom a budujeme zázemie a technickú vybavenosť. Dnes už nestačí
iba hrať, treba sa prispôsobovať novej dobe, pripravovať tréningové jednotky a hľadať neustále možnosti
zlepšenia.“
Robo Vojtek U7: „Napredujeme, tešíme sa záujmu detí
a podpore rodičov, deti musia športovať, pomáha to
ich celkovému vývoju.“
Patrik Vaško U8: „Stále sa učíme niečo nové, chceme
hrať futbal a mať z neho radosť.“
Peter Milko U9: „Sú to deti a hrajú naozajstné ligové
zápasy, chceme byť lepší a skúšame, ako sa k tomu
prepracovať.“
Tomáš Ferenčák U11: „Hráme spolu prvú sezónu a
preto ma teší odhodlanie a vôľa detí športovať, porovnávať sa a chcieť byť lepší.“
V septembri sa konal druhý ročník Záleskej penalty.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sme v spolupráci s ŠK Sokol Gešajov pripravili pekný športový deň
pre deti s rôznymi atrakciami a súťažou o „kráľa
strelcov“. Počas celého dňa boli k videniu zápasy
domácich prípravkárskych tímov. Na záver sa do-

stali k slovu aj dospeláci, ktorí si zmerali sily v priateľskom zápase.
Počas celej zimy nás čaká príprava na jarnú časť
ligy. V ťažkých podmienkach bez telocvične je to
takmer zázrak, no trénujeme. Čaká nás niekoľko
turnajov na Slovensku, v Čechách a Rakúsku.
Nábor detí je u nás celoročne, kontakty sú na našej
web stránke www.atletikozalesie.sk alebo nás kontaktujte cez našu facebookovú stránku, radi medzi
nami privítame nových športovcov.
Andrej Klimo: „Na jar určite pokračujeme v budovaní infraštruktúry a každá rada alebo pomoc je určite
vítaná, je radosť vidieť ako sa zlepšujú podmienky pre
športovanie detí.“
Stano Zajaček: „Hľadáme rôzne formy grantov a dotácií, aby sme išli stále vpred. Nie vždy to, samozrejme
vyjde ale veríme, že v roku 2020 budeme na ihrisku
svietiť.“
Touto cestou by sme sa chceli ku koncu roka poďakovať našim podporovateľom a sponzorom, bez
ktorých by nebolo možné prevádzkovať futbal v Zálesí.
Prajeme Vám všetko dobré do nového roku, veľa
pozitívnej nálady, a samozrejme, aj pekných gólov
či už v športe, súkromí alebo pracovnom živote.
Tím ŠK Atletiko Zálesie

V Zálesí pribudla skupinka športovcov, zlákal ich stolný tenis
Počas uplynulej jesene sa v Zálesí otvorila možnosť
ďalšieho športového vyžitia pre deti a mládež. Členovia stolnotenisového klubu ŠK Zálesie zorganizovali v sobotu 5. októbra 2019 nábor pre chlapcov, ale
aj dievčatá, od 10 do 18 rokov do tréningovej skupiny
stolného tenisu, ktorá sa v priestoroch kultúrneho
domu stretáva každý štvrtok od 17.00 h do 18.00 h. V
priebehu krátkeho času sa vykryštalizovala skupinka zhruba ôsmich nadšencov, ktorým sa hra za zelenými stolmi zapáčila a ktorí chodili pravidelne cibriť
svoje forhendové či bekhendové údery. Jeden-dvaja

tý ročník Mikulášskeho turnaja, ktorý ŠK Zálesie pod
vedením šéfa klubu Rastislava Lamoša zorganizoval
v sobotu 7. decembra 2019 v predpoludňajších hodinách. Sedem hráčov si to rozdalo systémom každý s
každým, pričom niektoré zápasy mali naozaj vysokú kvalitatívnu úroveň. So stopercentnou bilanciou
6 výhier – 0 prehier napokon putovalo zlato do rúk
najväčšieho favorita, 14-ročného Martina Štefucu
zo Zálesia. Druhý skončil Ivan Ľašenko a bronzová
medaila sa zaligotala na krku Martina Benka. Všetci
zúčastnení dostali sladkú odmenu, prví traja pekné
diplomy a nechýbalo ani šampanské, pochopiteľne,
nealkoholického pôvodu. Osobitný potlesk zaznel
pre najmladšieho hráča na turnaji, ešte len 10-ročného Lukáša Toldyho, ktorý tiež odišiel domov s diplomom.

šport

hráči zaznamenali už za krátky čas výrazné zlepšenie, takže tvoria pre klub prísľub do budúcnosti aj v
súvislosti s ligovými družstvami. ŠK Zálesie má totiž
momentálne až tri tímy (A, B, C), ktoré účinkujú v
piatej, šiestej a ôsmej lige. Aj u ostatných mladých
hráčov je však vidieť posun vpred.
Mikulášsky turnaj ovládol najväčší favorit
Odmenou pre pravidelných „pingpongistov“ bol nul-

Miroslav Antol, člen ŠK Zálesie
Na fotke: účastníci Mikulášskeho turnaja, zľava: tréner Rastislav
Lamoš, 2.miesto Ivan Ľašenko, 1.miesto Martin Štefuca, 3.miesto
Martin Benko, Adam Páleník, tréner Miroslav Antol, Oliver Turok,
Lukáš Toldy, Sergej Pirogov

Úspechy členov Karate klubu OSA v uplynulom období
Zálesie má bronz, z Viedne ho priniesol karatista Ján Sihelník
Počas posledného štvrťroka 2019 sa členovia Karate klubu OSA zúčastnili na prestížnom medzinárodnom podujatí Vienna Open. Najväčší úspech dosiahol
osemročný Ján Sihelník, ktorý získal v kumite do desať
rokov v ťažkej konkurencii bronzovú medailu. „Reprezentovali nás ešte Samuel Czinege, Matej Sihelník a
Šimon Jankela. Všetci síce bez medailového umiestnenia, ale svoju kožu nedali zadarmo,“ zhodnotil účinkovanie predseda a šéftréner KK OSA Ján Požgay. Doplňme, že Janka Sihelníka predbehli len dvaja Ukrajinci
Maks Kozačenko a Jegor Ponomariev.
V rakúskej metropole sa 19. októbra celkovo predstavilo až trinásť slovenských družstiev zo Zálesia, Bratislavy, Šamorína, Topoľčian, Nitry,
Trnavy, Liptovského Mikuláša
a Dunajskej Stredy. Vďaka dobrým výkonom obsadilo Slovensko v celkovej medailovej bilancii výborné 2. miesto s bilanciou
15 zlatých, 7 strieborných a 14
bronzových medailí. Lepší boli
len Ukrajinci (37 – 39 – 52), za
našimi karatistami skončili domáci Rakúšania, Bosna a Hercegovina a Taliansko. Dovedna
sa na tomto podujatí zúčastnili
Ján Sihelník (vpravo)
športovci z 19 krajín.
po úspešnom vystúpení
na medzinárodnom
V sobotu 14. decembra sa mladí
turnaji vo Viedni.
karatisti z KK OSA stretli v kultúrnom dome v Zálesí s inými, kde pravidelne každý
týždeň absolvujú dva tréningy, na Vianočnom turnaji. Spolu s hosťami (spriatelený klub zo Šamorína)

Vyhlasovanie najlepších na Vianočnom turnaji v Zálesí, ktorý sa uskutočnil v sobotu 14. decembra. Vľavo šéftréner klubu Ján Požgay.

sa v súťažiach kumite a kata predstavilo takmer 100
nadšencov športu, ktorý zažije na budúci rok v Tokiu
olympijskú premiéru. Z detí zo Zálesia sa najviac darilo Šimonovi Jankelovi, ktorý vyhral svoju kategóriu.
Izabela Baksová, Samuel Czinege, Oliver Jankela v kumite, ako aj Viktória Sofia Požgayová v kata, obsadili
zhodne tretie miesto.
Miroslav Antol

Medailové úspechy členov KK Osa
na Vianočnom turnaji 2019 v Zálesí:

KUMITE 1. miesto: Šimon Jankela
KUMITE 3. miesto: Izabela Baksová
KUMITE 3. miesto: Samuel Czinege
KUMITE 3. miesto: Oliver Jankela
KATA 3. miesto: Viktória Sofia Požgayová
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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

VEČERNÉ filmy premietame vŽDY v PIATOK o 20:30
10.1.2020

24.1.2020

Yesterday

Zmenšovanie

Hudobný, Komédia

Komédia

Ešte včera sme všetci
poznali Beatles. Dnes
si však ich pesničky
pamätá len jeden
človek na svete.

Matt Damon hrá v
originálnej komédii
Alexandera Paynea
chlapíka, ktorý sa
nechá za vidinou
bohatstva zmenšiť.
Paradoxne až ako desaťcentimetrový začne
konečne poriadne žiť.

7.2.2020

21.2.2020

6.3.2020

20.3.2020

Zabiják
& bodyguard

Alita: Bojový Anjel

Rivali

Aquaman

Akcia, Sci-fi

Dráma, Životopisný

Akcia, Dobrodružný

Akcia, Komédia

Pád anjela. Zrodenie
bojovníčky.
Po prebudení Alita
vôbec nič nevie.
Nepamätá si svoju
minulosť, nespoznáva
svet okolo seba, ale
okamžite nasáva ...

Skutočný príbeh
Nikiho Laudu. Film
sa odohráva počas
zlatého veku Formuly
1, a prináša rýchly,
napínavý, a vzrušujúci
skutočný príbeh súboja dvoch z najväčších
športových rivalov.

Príbeh o populárnom
superhrdinovi z dielne
DC Comics odhaľuje
pôvod Arthura Curryho-AQUAMANA napol
človeka napol obyvateľa bájnej Atlantídy,
ktorého jeho životná
cesta prinúti ...

Najlepší bodyguard na
svete dostane nového
klienta, nájomného
vraha, ktorý musí
svedčiť na Medznárodnom súdnom dvore.
Aby sa včas dostal ...

detské filmy premietame vŽDY v sobotu o 10:00
11.1.2020

25.1.2020
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Ľadové kráľovstvo Tajný život
maznáčikov 2
Animovaný, Detský

16

Hlavnou hrdinkou je
Anna, mladé a odvážne dievča, ktorá je
prekliata staršou sestrou Elsou, bezcitnou
ľadovou kráľovnou. Na
zlomenie kliatby musí
podstúpiť nebezpečnú
cestu.

8.2.2020

Autá 3
Animovaný, Detský

Animovaný, Detský

Z prvého dielu Tajného života maznáčikov
vieme, čo robia naši
zvierací kamaráti, keď
nie sme doma. Ak vás
to nastrašilo, tak sa
pripravte na ...

Legendárny Blesk
McQueen z ničoho
nič zistí, že ho nová
generácia závodných
áut poslala mimo pretekársku dráhu, ktorú
nadovšetko miluje.
Naspäť do hry mu
môže pomôcť iba ...

22.2.2020

Toy Story 4:
Príbeh hračiek
Animovaný, Detský

Kovboj Woody vždy
dobre vedel, čo je
zmyslom jeho života.
A tým bolo starať sa a
chrániť jeho dieťa. Keď
však Bonnie prinesie
do svojej izby ...

7.3.2020

Hotel Transylvánia 3: Strašidelná
dovolenka
Animovaný, Detský

Po tejto dovolenke
budete potrebovať
dovolenku.

21.3.2020

Coco
Animovaný, Detský

Malý Miguel sa túži
stať uznávaným hudobníkom.
S pomocou miestneho
podvodníčka Hectora
sa Miguel vydáva na
neobyčajnú cestu za
tajomstvami svojej
rodiny ...

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

na každom predstavení podávame aj pukance a občerstvenie

www.kinozalesie.sk
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