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Slovo redakcie
Milí čitatelia,      
ani sme sa nenazdali a máme tu druhé
číslo novín. Za uplynulý kvartál sa toho
stihlo veľa a až keď sa to pekne zhrnie
na jedno miesto, do novín, tak človek
vidí koľko sa u nás deje a koľko si to vyžaduje úsilia, hlavne dobrovoľníkov. Tešíme sa z každej aktivity, ale za uplynulý
kvartál dominuje otvorenie trhu a spustenie materského centra. Tiež dávame
do pozornosti blížiacu sa najväčšiu akciu
v našej obci, Záleskú divadelnú púť (piatok-sobota 30.-31.8.2019) a jej predvoj,
spomienkovú akciu k príležitosti 30.-teho
výročia Nežnej revolúcie (štvrtok 29.8). A
pokiaľ Vám chýba prvé číslo tohtoročných
novín, stále ho môžete nájsť buď na OÚ,
alebo na obeczalesie.sk/obecne-noviny
Príjemné letné čítanie prajem
Ing. Mária Zemanová, redakcia
noviny.zalesie@gmail.com
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Dostávajte dôležité správy e-mailom
V rámci infoservisu zasiela obecný úrad odberateľom dôležité oznámenia, články na web stránke a oznamy obecného
rozhlasu. K odberu sa môžete prihlásiť na web stránke obce www.obeczalesie.sk:
vľavo dole je sekcia „INFORMÁCIE E-MAILOM“ - zadajte svoju e-mailovú adresu
a kliknite na súhlas so spracovaním osobných údajov.

SAMOSPRÁVA

Horiace veci sme zahasili, hovorí po voľbách poslankyňa Martina Dobrovodská. Prezradila, v akom štádiu je
rozšírenie škôlky
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Vo funkcii záleskej poslankyne je druhé volebné obdobie. Mandát obhájila v novembrových komunálnych voľbách už ako členka iniciatívy Lepšie Zálesie. Nečaká, že po
prvých siedmich mesiacoch bude možné pozorovať výsledky poslaneckej práce, no ako
hovorí, vidno aspoň prvé lastovičky. O tom, čo sa poslancom podarilo urobiť, na čom
sa momentálne pracuje, a kedy bude rozšírená škôlka, hovorila v rozhovore pre naše
noviny Martina Dobrovodská.
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Aktívne sa zapájate do života v
obci. Ako sa z dobrovoľníčky stala
komunálna poslankyňa?
Počas materskej dovolenky som
začala vnímať čo v obci chýba. Na
prechádzkach som sa rozprávala
s ľuďmi a zistila som, že občanom
chýbali informácie. Nevedeli, čo
sa v obci
deje. Verejnú správu
som študovala a vždy
ma zaujímala, a preto som si
povedala, že budem kandidovať.
Mojím prvým cieľom bolo uspieť a
posúvať občanom informácie. Až
vo funkcii poslankyne som sa začlenila medzi dobrovoľníkov. Plná
energie a nadšenia som sa stala
členom OZ Naše Zálesíčko, pomáhala organizovať Záleskú divadelnú púť a venovala sa obecnému
rozpočtu. Som „číslový“ človek.
Táto oblasť bola pre mňa dôležitá,
a na začiatku aj úsmevná. Na zastupiteľstve sme dostali hŕbu materiálov a hlasuj. Ničomu sme nerozumeli, a to bol pre mňa signál
na zmenu. Zastupiteľstvo predsa
nemôže byť o tom, že dostanete
papiere a zdvíhajte ruky. Ak chcete prispieť k zlepšeniu, dokumentom treba rozumieť. Zahryzli sme
sa so Zuzkou Červenkovou do
prekopania rozpočtu. Chýbal systém, plánovanie. K tomu som sa
angažovala v kultúrnej komisii, čistili sme Dunaj a pomáhali všade
tam, kde to bolo potrebné. Zistila
som, že je tu úžasná partia ľudí,

ktorí robia veľké veci. Všetko ako
dobrovoľníci. Nabíja ma to energiou. Nebola som teda najskôr
dobrovoľník, ako moji kolegovia,
ale naopak.
Niektoré informácie o kompetenciách komunálneho poslanca sú
opradené mýtmi. Na čo má v skutočnosti dosah?
Jedna rovina poslaneckej práce je
rozhodovať o kľúčových veciach v
obci, a druhá kontrolovať starostu a úrad. Poslanec nie je v pozícii
„starosta a jeho tím poslancov“.
Starosta a obec je výkonná zložka, a na strane druhej sú poslanci,
ktorí kontrolujú činnosť, rozhodujú v kolektíve o smerovaní obce, o
rozpočte a zabezpečujú, aby starosta v obci nevládol a nepoškodil
obci. Koluje mnoho dezinformácií o kompetenciách poslancov a
starostu. Poslanci a starosta sú
v pozícii partnerov, ktorí musia
spolupracovať ak chcú, aby veci
išli vpred. Nie na všetko však majú
dosah.
V novembri ste viacerí kandidovali
pod iniciatívou Lepšie Zálesie. Môžete vymenovať, čo sa vám doteraz podarilo zlepšiť?
Je dôležité povedať, že nový starosta a zastupiteľstvo prišli do
niečoho, čo bolo treba najprv
uchopiť. Stav na úrade bol kritický či už personálne, alebo materiálno-technicky. Horelo veľa vecí.
Štart bol trošku iný, ako sme si
predstavovali. Za minulé obdobie
nebolo príliš veľa poslancov aktívnych, často sa potom stávalo,
že sa veci neposúvali dopredu.

Prišli na zastupiteľstvo, odhlasovali, odišli. Neboli tak aktívni, ako
by obec potrebovala. Nastupujúca partia prišla s nadšením, že
to chcú robiť lepšie, a o tom aj
hovorí názov Lepšie Zálesie. Nečakáme však, že po polroku bude
vidieť rukolapné výsledky. Podarilo sa nám naštartovať trh, čo je
úžasná práca Peťa Milka a jeho
komisie. Je to taká prvá lastovička.
Ďalej pracujeme na zastrešovaní
občianskych združení. Chceme
im nastaviť podporu, aby sa mohli
rozvíjať. Naštartovalo sa napríklad aj materské centrum Tik-tak.
Zakladateľka prišla s myšlienkou,
obec jej poskytla finančnú pomoc. Je našou povinnosťou podporovať dobré nápady. Bez dobrovoľníkov by obec nemala ani
kultúru, ani šport. Komunity sú v
Zálesí veľmi dôležité. Radi by sme
pripravili koncepciu pre riešenie
rozbitých ciest. Počas predošlých
štyroch rokov sa nám podarilo
opraviť Terchovskú ulicu. To je
však málo. Prvý polrok bol veľmi
hektický, no horiace veci sú zahasené a môžeme sa začať venovať
ďalším. Našou najväčšou témou
je škola a momentálne pracujeme
na mieste pre školu.
Spomínali ste materské centrum,
no mnohých trápi skôr projekt
rozširovania škôlky. Posunuli ste
sa?
Schválili nám zámer na rozšírenie kapacity škôlky a budovanie
novej kuchyne. Prvé kolo sme
zvládli úspešne. Teraz sa pracuje
na žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zámerom je nová

soch, mestách a obciach.
Najvyššia účasť v eurovoľbách
bola v Bratislavskom kraji, čomu
nasvedčujú výsledky aj v našej
obci. Počet zapísaných voličov
v našej obci Zálesie bol 1563, z
toho bolo voliť 579 ľudí, čo bola
37,04 % účasť voličov. Celoslovenská účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 %.
Víťazom volieb do Európskeho
parlamentu na Slovensku sa stala
koalícia Progresívne Slovensko a
Spolu-SD (20,11 %), za ňou nasledovala strana Smer-SD (15,72 %),
tretia bola ĽSNS (12,07 %).
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Od jesene v obci fungujú nočné
hliadky. Je Zálesie bezpečnejšie?
Odkedy fungujú je naša obec jednou z najpokojnejších. Sami ľudia
z hliadok hovoria, že na začiatku
ich pôsobenia boli ulice plné života. Nevieme si to ani predstaviť,
lebo doma spíme. Samozrejme,
vo väčšej miere sa pridala aj polícia. Nehovorím, že sa už nič nemôže stať, ale pravdepodobne
sa skupiny, ktoré nás vykrádali,
posunuli preč. Aj miestne nekalé
aktivity sa upokojili. Mali sme tu
aj drogovú činnosť, tiež sa to vraj
zlepšilo.
Ďakujeme za rozhovor.

„Eurovoľby“ 2019
V sobotu 25. mája 2019 sme si
volili svojich zástupcov v Európskom parlamente. Po zverejnení
oficiálnych výsledkov štatistickým
úradom sme spoznali aj to, ako sa
volilo v jednotlivých krajoch, okre-

Informovanosť občanov - záznamy zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva
Poznáte to. Zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) sú dôležitým
článkom života v našej obci. Poslanci tam rozhodujú, čo sa v našej
obci bude rozvíjať, stavať, aké projekty budú podporené, aké zmluvy
obec uzavrie, či bude škôlka, škola, atď. OZ schvaľuje všetky záväzné
dokumenty obce ako VZN (všeobecné záväzné nariadenia), štatúty, dokumenty pre hospodárenie obce a podobne. Na prvý pohľad
nudné veci, ktoré však výrazne ovplyvňujú životy občanov Zálesia.
Keďže ľudia majú málo času a zasadnutia sa konajú v podvečerných
hodinách, nie každý má čas sa na nich zúčastňovať a súčasne to
ani kapacity sály v kultúrnom dome neumožňujú. Preto vyrábame
audiovizuálny záznam a súčasne prinášame zápisy, ktoré ozrejmujú
ľuďom, čo sa na zasadnutiach OZ riešilo. Zrozumiteľným jazykom vysvetľujeme, ako sa hlasovalo a čo hlasovanie znamená. A prinášame
aj informácie zo zákulisia prípravy obsahu rokovaní a hlasovaní. Ako
poslanci referujeme o dianí v jednotlivých témach, ako napríklad na
poslednom OZ sme informovali o problematike školského obvodu
s Ivankou pri Dunaji. Napriek tomu, že v minulosti bol o takéto informácie záujem, k dispozícii neboli. Veríme, že tieto informácie sú pre
občanov osožné a získajú tak väčší prehľad o dianí v obci a aktivitách
poslancov, odborných komisií a Obecného úradu. Všetky zápisy nájdete na stránke www.lepsiezalesie.sk. Audiovizuálne záznamy nájdete aj na youtube.com na našom kanály Obec Zálesie.  Treba si dať
vyhľadať „Obec Zalesie“.
Ing. Maroš Sollár, poslanec,
iniciatíva Lepšie Zálesie
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kuchyňa s dostatočnou kapacitou, aby sme dokázali obslúžiť
našich seniorov a dve nové triedy.
Do konca júla podáme žiadosť a  v
závere roka by možno mohol byť
výsledok.
Pôsobíte vo viacerých komisiách.
Ako – zjednodušene povedané –
fungujú komisie, v čom je úloha
poslancov a v čom prizvaných
hostí?
Komisia je poradným orgánom
poslancov. Potrebujeme, aby
niekto naštudoval tému z rôznych hľadísk. V každej komisii sú
poslanci plus ľudia, ktorí by mali
byť v odbore zdatní. Napríklad vo
finančnej komisii, ktorej predsedám, mám ľudí, ktorí sa financiám
rozumejú a dávajú nám feedback
k veciam - svoj názor.
Podľa čoho sa vyberajú do komisií
členovia?
Na začiatku sme sa rozdelili podľa
toho, komu bola ktorá téma srdcu
blízka a vyzná sa v nej. Potom sú
tam nominácie poslancov na členov. Tých si vyberali predsedovia
na návrh starostu, či ostatných
poslancov. Ak niektorí členovia
nebudú mať chuť robiť, tak sa
jednoducho vymenia. Potrebujeme aktívnych členov, aby nám
pomohli. Kto má chuť pracovať,
môže sa pridať. Boli aj názory, aby
sa na tieto pozície spravilo výberové konanie. Myslím si, že to je
téma, o ktorej môžeme uvažovať.
Poslanci rozhodujú o kľúčových
projektoch. Ako s občanmi komunikujete veľké projekty, akým je
napríklad Korzo?
Korzo riešime od roku 2016. Súčasný poslanecký zbor ho zdedil.
Myslím si, že za prvý polrok nášho pôsobenia mali poslanci veľkú
potrebu sa zorientovať. Bolo to
náročné. Na niektoré veci sa nemyslelo. Považujem za chybu, že
sa neurobilo verejné stretnutie k
tejto téme, ktoré spomínal starosta ešte v zime.  Ľudia by mali väčší
priestor pýtať sa, pochopiť pozitíva projektu. Veci sa mohli pohnúť
týmto smerom už v minulom volebnom období.
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„Euro Voľby“ 2019

OZNAMY
Novými europoslancami za Slovensko sa stali Michal Šimečka,
Vladimír Bilčík, Michal Wiezik,
Martin Hojsík (koalícia PS/Spolu), Monika Beňová, Miroslav
Číž, Robert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, Miroslav Radačovský,
(ĽSNS), Ivan Štefanec, Miriam
Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (SaS)
a Peter Pollák (OĽANO).

Problémy s doručovaním pretrvávajú

Naďalej pretrváva problém s adresami a s doručovaním. V minulom čísle novín sme na to upozorňovali. Obyvatelia, hlavne starých
ulíc (Malinovská, Starobystrická,
Terchovská, Dolnomajerská, kúsok Lesnej - staré domy) naďalej
používajú len súpisné čísla, ale
TREBA AJ ORIENTAČNÉ! Potom
nie sú korektne doručované faktúry k Sipo, elektrine, telefónu a
podobne. Preto upozorňujeme,
že je potrebné, aby si občania nahlásili aj orientačné číslo u jednotlivých dodávateľov! Niekedy
je to veľmi jednoduché, napr. v
prípade Sipa je to len otázka jedného telefonátu.

d/ uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e/ vykonávať činnosti ohrozujúce
bezpečnosť osôb a majetku
f/ vykonávať činnosti ohrozujúce
elektrické vedenie a bezpečnosť
a spoľahlivosť prevádzky sústavy
5. vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
vo vzdialenosti presahujúcej 5m
od krajného vodiča vzdušného
vedenia možno len vtedy, ak je
zabezpečené, že tieto porasty pri
páde nemôžu poškodiť vodiče
vzdušného vedenia. V prípade,
ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia distribútora

Ochrana nadzemného elektrického vedenia v obci
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Volení poslanci Európskeho parlamentu
v Zálesí:
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Vážení občania, rád by som vás
informoval o probléme zasahovania vetiev stromov do elektrického
vedenia a vedenia osvetlenia. Ak
sa vetvy stromu dotýkajú vedenia,
prúd tečie do zeme, čo nám zvyšuje spotrebu elektrickej energie,
alebo vyhodí ističe a potom celá
obec nesvieti (piatok 18.1.2019).
V krajnom prípade môže spôsobiť
vážnejšiu poruchu, alebo požiar.
OZNAM
Oznamujeme obyvateľom, že
podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením:
4. a/ zriaďovať stavby, konštrukcie
a skládky
b/ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
c/ vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
vo vzdialenosti 2m od krajného
vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

elektrickej energie na vstup na
pozemok resp. na uskutočnenie
odstraňovania a/alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme
elektrického vedenia, a bude brániť distribútorovi elektrickej energie vo výkone týchto oprávnení,
bude považovať takéto konanie
vlastníka pozemku za porušenie
Zákona o energetike a oznámi to
Slovenskej obchodnej inšpekcii.
Zabránením vstupu distribútorovi elektrickej energie na pozemok
môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
a poškodzovania a ohrozovania
prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
Ing. Marián Perger,
starosta obce Zálesie

Chráňme si našu prírodu. Teplé mesiace sú obdobím, kedy sa
zvyšuje nebezpečenstvo vzniku
požiarov najmä v prírodnom
prostredí. Záhradkári robia
práce vo svojich záhradkách a
vinohradoch, odstraňujú starú
vegetáciu, suché lístie, suchú
trávu. Za najjednoduchší spôsob odstránenia odpadu zo
záhradiek a vinohradov mnohí
považujú spaľovanie, pričom
pri tejto činnosti častokrát zabúdajú na dodržiavanie základných požiarno-bezpečnostných
požiadaviek a že ide o krajné
riešenie ako
sa
odpadu
zbaviť. Je dôležité si však
uvedomiť, že
podľa zákona
o nakladaní s
odpadmi, je
spaľovanie odpadu neprípustné. Opadané lístie, suchá tráva
a suché odrezky zo stromov a
vinohradov sa ľahko zapália a
pri nekontrolovanom spaľovaní
môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa,
čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch aj k ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov
sa stal v tomto roku koncom
mesiaca február, kedy pri spa-

ľovaní takéhoto odpadu v obci
Dubová prišiel o život 86-ročný
občan. Radi by sme Vám preto
pripomenuli základné zásady
pri spaľovaní horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom
stromov. Je potrebné horľavé
látky ukladať do menších, upravených hromád v dostatočnej
vzdialenosti, z ktorej neohrozia sálavým teplom, prípadne
odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty ani porasty.
Pri spaľovaní je potrebné mať
vhodné hasiace prostriedky,
pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a mobilný
telefón na privolanie hasičskej
jednotky. Miesto spaľovania treba kontrolovať aj po ukončení
spaľovania. Nikdy nenechávať
ohnisko bez dozoru, nezakladať
oheň v blízkosti lesných porastov a nevypaľovať porasty!
Občania v mnohých prípadoch
porušujú zákon o ochrane pred
požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním,
ohrozujú okrem seba aj svoje
okolie. Pri porušení zákona o
ochrane pred požiarmi môže
byť občan riešený v priestupkovom konaní, kedy mu môže
byť uložená pokuta až do výšky
331€.

Dostupné nádoby
na biologicky
rozložiteľný odpad
- BIO NÁDOBY
Obecný úrad Zálesie oznamuje občanom, ktorí mali a
majú záujem o BIO nádoby,
že tieto sú vo veľkostiach 120
litrov aj 240 litrov prístupné.
Zakúpiť si ich môžete na
Obecnom úrade Zálesie od
31.05.2019 v úradných hodinách.
Cena za 120 l nádobu je 34,32 €,
za 240 l nádobu je cena 47,28 €.
Platba je možná iba v hotovosti.

SAMOSPRÁVA, OZNAMY

Základné zásady pri spaľovaní horľavého
odpadu. Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Obec Zálesie, ako správca dane z nehnuteľností a dane za psa, VYZÝVA všetkých daňovníkov,
ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a psa od roku 2015 vrátane, aby tieto nedoplatky
UHRADILI najneskôr do 31. augusta 2019.
Pre bližšie informácie o nedoplatkoch sa daňovník môže informovať na obecnom úrade na tel. čísle
02/52 62 39 45, alebo e-mailom na adrese hladka@obeczalesie.sk.
• Uvedené nedoplatky sa týkajú aj daňovníkov, ktorým medzičasom daňová povinnosť zanikla.
• Správca dane podľa § 80 ods.1 daňového poriadku upovedomuje daňového dlžníka, že po márnom
uplynutí zhora uvedenej lehoty, začne exekučné konanie v súlade s platnou úpravou za účelom
vymáhania nedoplatku na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.
• Správca dane upozorňuje, že právne účinky doručenia zásielky nastanú aj napriek odmietnutiu jej
prevzatia zo strany adresáta.
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VÝZVA
Nedoplatky daní

5

SAMOSPRÁVA

Chcete 5 000 €?
Pomôže Vám k nim Záleský participatívny rozpočet
Vážení spoluobčania, drahí Zálesáci, možno
ste už počuli, že aj Zálesie má participatívny
rozpočet. Ale čo to vlastne je a prečo by to
mohlo každého z nás zaujímať? RNDr. Viliama Páleníka, PhD., člena obecného zastupiteľstva, sa za Vás pýtala Zana Flores.

konkrétne projekty, opatrenia, rekonštrukcie, akcie,
skrátka na čokoľvek, o čom si občania Zálesie myslia, že to je najpotrebnejšie a najužitočnejšie.
Ako zistíme čo nám je treba?
Najprv vyhlásime prihlasovanie projektov občanmi,
posúdime či nie sú „nosením dreva do lesa“, to znamená, či sa už nerealizujú, či nie sú evidentne pridrahé, či sa dajú stihnúť do konca tohto roku a pod.
Potom žiadatelia svoje projekty budú prezentovať
na zhromaždení občanov, po ktorom bude nasledovať hlasovanie obyvateľov. Ten, kto dostane najviac hlasov od obyvateľov, dostane peniaze.
Takže sľubujete, že ten kto dostane najviac hlasov,
vyhrá tých 5 000 € a môže si s nimi robiť čo chce?
Nie, k žiadnym peniazom si nikto len tak nepríde.
Jednak podľa počtu hlasov sa vyberú dva až štyri
projekty, nie jediný. Víťazi budú musieť použiť peniaze len na projekt, ktorý prihlásili a na nič iné. To
postrážime.
Vyzerá to dobre, tak ako na to?
Sledujte tieto noviny, vývesné tabule a web našej
obce obeczalesie.sk. Tam bude zverejnený presný
postup, kritériá aj termíny. A hlavne obzerajte sa
okolo seba, čo okolo Vás by sa dalo za pár tisíc eur
spraviť, čo Vás hnevá, čo Vám prekáža, prihláste to a
lobujte u susedov a známych, aby Vám za to zahlasovali. Ak aj nevyhráte, tak aspoň budete mať istotu,
že o tom samospráva vie a na rok to budete môcť
samospráve obce „otĺkať o hlavu“.

Kde sa nám tu vzal ten participatívny rozpočet?
Participatívny rozpočet vychádza z celosvetovo uznávaného konceptu, ktorý bol prvýkrát zavedený v roku
1989 v brazílskom meste Porto Alegre. Upravená
verzia sa používa už niekoľko rokov aj v Európe a
úspešne sa začala realizovať aj na Slovensku. Tento
rok, práve 30 rokov od jeho vzniku, prichádza aj do
Zálesia.
Čo je participatívny rozpočet?
Cudzie slovo participácia znamená účasť, podiel na
niečom - v našom prípade to je priama účasť domácich obyvateľov Zálesia na časti rozpočtu obce Zálesie. Participatívny rozpočet je definovaný ako proces
dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v
rámci ktorej môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti, či členovia komunít, združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití
časti rozpočtu.
O akú časť rozpočtu ide?
Na rok 2019 je vyčlenených 5 000 €.
Na čo sa tieto peniaze môžu minúť?
Participatívny rozpočet je nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich  výber, voľbu a následný
mo- Zálesie
Obce
nitoring. Preto sa tieto peniaze môžu minúť len na

Ako funguje
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET
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Ako funguje
Ako funguje PARTICIPATÍVNY ROZPO
Ako funguje PARTICIPATÍVNY ROZPOČET Obce Zálesie
RTICIPATÍVNY ROZPOČET Obce Zálesie

yplň
mulár
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RNDr. Viliam Páleník, PhD.,
poslanec obce Zálesie

€

Obce Zálesie

Máš
nápad
na zveladenie
Zálesia?
Príď
s dobrým
nápadom
Predstav
svoju
myšlienku

Vyplň žiadosť
s tvojim
nápadom
a podaj ju
na OÚ.
Vyplň
formulár
doZískaj
14. júla
2019
body
v hlasovaní

Odprezentuj
€ nápad
svoj
Príď
v kultúrnom
s dobrým
dome.
Predstav
nápadom
svoju
myšlienku
Vyhlásenie
17. júla 2019
víťazných
nápadov

Víťazné
projekty vyberú
obyvatelia
ZálesiaVyplň
formou
hlasovania.
formulár
Získaj body
v hlasovaní

od 17. júla
do 26. júla 2019

€
Vyhlásenie
víťazných
Predstav
nápadov!

svoju
Vyhlásenie
myšlienku
víťazných
nápadov
31. júla 2019

Získaj
v hlas

Milí Zálesáci, s nadšením
nadšením       ..               ............
sme sa rozhodli dokumentovať posledné staré
kúsky nášho Zálesia, ktoré by sme chceli odovzdať
budúcim generáciám. Staré Zálesie mizne závratnou rýchlosťou a zostalo tu už len pár čriepkov, ktoré sa snažíme zachrániť. Naša dedina vie ešte stále

vydať poklady, ktoré by sme radi zachovali pre budúcich obyvateľov. Ak to teraz neurobíme my, tak sa
to už asi nepodarí nikomu. Postupne fotografujeme
staré domy, šopy, dvory. Každá jedna povala má
pre nás svoje čaro a vie ešte stále vydať tajomstvá.
Popri tom aj archivujeme kópie starých fotografií a
dokumentov. Bez Vašej pomoci to ale nepôjde. Ak

by ste nám s týmto vedeli pomôcť, boli by sme vám
nesmierne vďační. Možno sa Vám bude zdať, že tieto veci sú nefotogenické, škaredé, ale pre nás to ma
veľkú cenu. Vyrastali sme v Zálesí, sme s ním spätí a
záleží nám na tom, aby aj naše deti vedeli, ako to tu

OZNAMY

Staré kúsky nášho Zálesia...

vyzeralo za našich čias. V budúcnosti by sme chceli
urobiť malé múzeum, kde by sme všetky veci a fotografie vystavili. Ale to je už hudba budúcnosti, teraz
sa musíme hlavne sústrediť na to, aby sme všetko
zdokumentovali. Ďakujeme vopred za pomoc.
Andrej Meško, Michal Zajaček
zajacek.michal@gmail.com
0918 366 353

EkumEni
Pozývame Vás na

Ekumenickú slávnosť
EkumEnicku slavnosť

Odbornú prednášku „Staroslovienčina ako kultúrny fenomén
a doklad o kresťanskej identite veľkomoravských Slovenov“
prednesie prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.,
a podujatie piesňami obohatí Ekumenický spevácky zbor Sládkovičovo.
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bDFX
z príležitosti sviatku vierozvestcov Cyrila a Metoda,
ktorá sa uskutoční
vo štvrtok 4. júla 2019 od 18:00hod.
v Rímskokatolíckom kostole Najsvätejšej Trojice v Zálesí
za účasti kňazov
Rímskokatolíckej cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi
a Evanjelickej a. v. cirkvi.
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Netriediť znamená ignorovať vážny problém,
hovorí ekoaktivistka Mirka

NOVINY obce ZÁLESIE 2/2019

Záujem o environmentálnu výchovu narastá. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie ju na Slovensku sprostredkúva 20 rokov. Ekovýchovu poznajú školy aj škôlky v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom kraji a pomaly expanduje. Lektorka a koordinátorka,
Miroslava Šárová, pracuje pre inštitút od roku 2017, a ako hovorí, vzhľadom na vzrastajúci záujem takmer nonstop hľadajú nových zapálených lektorov. Ekologický prístup k
životu a planéte už dnes nie je módou, ale skôr nutnosťou. Profesionáli z DAPHNE nám
o tom prišli do kulturáku v Zálesí porozprávať ešte v máji. Prečítajte si rozhovor o tom,
ako správne separovať, čo nás pri triedení odpadu najviac mätie, ako odpad nevytvárať
a čo sa v tomto smere môžeme učiť od našich starých rodičov.
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ZN: Obecenstvo, ktoré prišlo na
prednášku sa javilo ako zdatné v
envirotémach. Ako prilákať tých,
ktorí majú medzery a produkovanie odpadu nepovažujú za problém?
Mirka: Treba oslovovať konkrétne
skupiny ľudí. Každého. Vyvesiť plagáty, oznámiť udalosť cez obecný rozhlas. Nie je na škodu robiť
mravenčiu prácu. Niekedy stačí
iskrička a človek sa začne zaujímať
viac. Tiež je to aj otázka sociálnych
sietí.
ZN: Akú ste mali na začiatku motiváciu vzdelávať sa v triedení odpadu a znižovaní jeho množstvo?
Mirka: Triediť odpad som začala
neskoro – až
na vysokej škole. Čítala som,
pozerala videá.
Zistila som, že
keď odpad vyhodím do koša,
nie je to jeho
koniec.
Pre
mňa áno, lebo
ho už nevidím.
No odpad putuje ďalej na
miesta, ktoré
sú ním zahlcované. Záujem
sa vo mne prebudil vo chvíli,
keď som si túto jeho cestu uvedomila, potom mi to už nedalo nerobiť veci lepšie. Inak by to bolo vedomé ignorovanie problému. Veci
sa dajú robiť lepšie, stačí chcieť.

ZN: Čo je pre ľudí najväčším problémom v počiatkoch separovania,
prečo netriedia?
Mirka: Myslím si, že je to o vedomí
a o informáciách, ktoré sa k nim
dostanú, a ako ich spracujú. Na
Slovensku je separácia odpadu
rozmanitá, čo sa lokalít, odoberateľov odpadu, recyklačných a zberových spoločností týka. Ako som
aj hovorila na prednáške, takmer
každý región separuje inak. Často
je z toho veľký zmätok. Myslím,
že chýba i forma zážitkovejšej informovanosti. Je potrebné, aby
sa informácia personálne dotkla
každého. Štatistiky nikoho nezaujímajú.

ZN: Aké najväčšie neistoty pociťujú
ľudia pri triedení odpadu?
Mirka: Existuje mnoho otázok,
ani ja neviem všetko dokonale zatriediť. Na to slúžia rôzne fóra, informovať sa môžete aj v Inštitúte

cirkulárnej ekonomiky. Sú to profesionáli, ktorí vám určite poradia.
Zo skúseností viem, že medzi najväčšie neistoty v triedení patrí tzv.
tetrapak. Mýlime si ho s papierom,
no z papiera by všetky tekutiny vytiekli (Pozn.: Niekde ho separujú
spoločne s plastom, v Zálesí máme
na tetrapaky vyhradený oranžový
kontajner pri potravinách FIPE.).
Tetrapack je trojkombinácia zlisovaných materiálov – hliník, plast,
papier, ktoré sa nedajú dobre
oddeliť. Je to jeden z najmenej
ekologických materiálov. Nedá sa
dobre zhodnotiť a ak, tak dostane maximálne druhú šancu. Preto ak si môžeme vybrať džús, tak
radšej v skle. To
sa dá recyklovať
do
nekonečna.
Ďalej sú to obaly z
čipsov alebo keksov. Zvnútra obal
vyzerá ako hliník,
no je to zmes zlisovaného hliníku
a plastu. Takéto
obaly z čipsov sa
mylne hádžu do
plastov, a pritom
ide o nerecyklovateľný materiál.
Kedykoľvek vidíme na obaloch
značku C lomené
niečo, tak ide o
kombinovaný materiál, napríklad
C/PAP, a ten už nemôžeme zaraďovať k plastovému odpadu.
ZN: A čo obaly z vajec a rolky z toaletného papier? Patria do modré-

Zero Waste sa však dá aj s tým,
čo už doma máme. Používať
menej, odmietať nadbytok, nezahlcovať sa haldami vecí. Sú to
jednoduché kroky, ktoré každý
z nás dokáže. Žijeme v konzumnej spoločnosti, ktorá produkuje
strašné množstvo vecí. Človek to
chce mať, môže si to dovoliť, tak
prečo sa neobklopiť novým iPho-

nejaký materiál, musel sa spracovať, vyrobiť. Išla do toho energia,
financie, ľudská práca. Pokiaľ vec
použijeme len jedenkrát, je jedno
z čoho je vyrobená. Riešením je
riad používať viackrát, prípadne si
nosiť vlastný.
ZN: V čom sa môžeme učiť od našich starých rodičov, ktorí kedysi
netvorili toľko odpadu?
Mirka: Predovšetkým nežili v takom konzume ako naša generácia. Žili skromnejšie. Zeleninu si
dopestovali v záhrade, zvyšky hádzali do kompostu. Živiny sa tým

vracali naspäť do prírody. Neexistovalo toľko plastov, mlieko bolo
v skle, oblečenie nosili, kým ho
neznosili. Nekupovali si polyester, polyamid, akryl a umelé látky,
mali ľan či konope. To, čo si dnes
z prírody berieme jej nestíhame
vracať. Také zodraté oblečenie
však môžeme recyklovať. Stačí ho
vhodiť do kontajnerov na textil,
odtiaľ poputuje do spracovateľne.
Tam sa potrhá na malinké kúsky a
vytvorí sa z neho napríklad výplň
do sedačiek áut či gaučov. Staršie
generácie nás môžu inšpirovať aj
v používaní čistiacich prostriedkov. Nepoužívali čističe s chlórom
a chemikáliami. Fungovali na overených receptoch, ktoré sa pomaličky vracajú späť – ocot, kyselina
citrónová, sóda bikarbóna. Kedysi
sa tiež používali látkové vrecovky.
Dnes je to o pohodlnosti. Kúpime
si ich, použijeme raz a vyhodíme.
Sú balené v niekoľkých obaloch,
ktoré sú úplne zbytočné.
Ďakujeme za rozhovor.
Nikola Žišková (ZN)

EKOLÓGIA

nom či nábytkom? Stačí vystúpiť
z komfortnej zóny a zistíme, že
sa to dá inak. Dá sa žiť aj z mála
– stačí dobrovoľná skromnosť. Plnohodnotný život môžeme žiť s
tým, že premýšľame, aký dopad to
bude mať na naše zdravie a životné prostredie.
ZN: Ktoré súčasti Zero Waste považujete za užitočné, a ktoré sú naopak nezmyselné?
Mirka: Osobne som veľmi vďačná
za to, že som znovuobjavila klasické mydlo. Má široké využitie – ako
mydlo na ruky, sprchový šampón,
šampón na vlasy, mydlo na
pranie. Všetko
v jednom namiesto
mnohých fľaštičiek
a
produktov.
Upozornila by
som aj na bioplasty, ktoré sú
vraj kompostovateľné, napríklad také vrecia
do koša. Videla som prednášku,
na ktorej demonštrovali, že sa taška nerozložila úplne, zostal z nej
plastový prach. Bioplasty sú téma
sama o sebe. Profesionáli vravia,
že je s tým problém. Aj mnohé
kompostovateľné poháriky sú
kompostovateľné len v špeciálnom prostredí,
nie v obyčajnom
kompostéri ako
sa často uvádza.
ZN: Aký riad, s
čo najmenším
dopadom
na
životné prostredie, by sme teda
mali
používať
napríklad na našej Záleskej divadelnej púti?
Mirka: Na festivaloch napríklad
fungujú aj zálohovateľné poháriky.
Ak si ich návštevníci budú chcieť
nechať, musia si za ten „odpad“
zaplatiť. Treba myslieť aj na to, že
drevený príbor, ktorým nahrádzame ten z plastu, použijeme len
raz. Na ich výrobu sa musel vyťažiť
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ho kontajnera na papier?
Mirka: Nie. Správne sa majú separovať do bio kontajnera alebo
do komunálneho odpadu. Rolky
a obaly z vajec sú posledné štádium recyklácie. Rovnako môžu
ísť do kompostu. Napadá mi aj iný
príklad, kedy môže dôjsť k omylu – plastové fľaše, ktoré sú celé
obalené plastovou fóliou. Správne
by sme mali fóliu oddeliť od fľaše.
Naopak, ak necháme na sklenej
fľaši kovový vrchnák, neprekáža
to. Zrejme neupozorním na všetky typy obalov, ktorých triedenie je
diskutabilné. Pri podobných patáliách je možné kontaktovať miestny úrad a zberovú spoločnosť.
Osobne by mi veľmi pomohlo, ak
by boli na kontajneroch obrázky
s typmi odpadu. Plechovka patrí
sem, konzerva tam, tetrapak tu.
ZN: Do popredia sa dostáva tzv.
Zero Waste (bez odpadu) životný
štýl. Je zložité nabehnúť na takýto
režim pre ľudí, ktorí majú vysoké
povedomie o odpadoch? Čo ich
môže odradiť?
Mirka: Možno si myslia, že Zero
Waste je vyšší level a drahý spôsob života. Pravda je to čiastočne
vtedy, ak sa necháme ovplyvniť a
nakupujeme šetriacu techniku,
solárne panely a podobne. Žiť
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ŠPORT, KOMUNITA

Čistenie Malého
Dunaja a Zálesia,
6.4.2019
Jarné upratovanie nášho Zálesia
máme úspešne za sebou. Čistenia
sa každým rokom zúčastňuje viac
dobrovoľníkov, čo je veľmi potešu-
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júce. Niektorí z nich čistili samotný
Malý Dunaj z katamaránov a z kanoí a ostatní čistili okolie Malého
Dunaja a rôzne iné lokality Zálesia.
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ŠK ATLETIKO ZÁLESIE
Počasie nám nesmierne prialo,
miestami vykuklo aj slniečko. Úžasné je, že každým rokom prichádza
viac a viac rodín s malými deťmi.
Odpadkov bolo, žiaľ, neúrekom,
ale môžeme konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi

menej. Napriek tomu, že sme po
čistení boli nesmierne unavení,
nálada bola vynikajúca, spokojnosť nadovšetko. Na záver sme si
všetci pochutnali na vynikajúcom
guláši od Mateja Škultétyho. Veľmi
pekne ďakujeme Robovi Wolfovi,
ktorý nám pomohol s prevozom
lodí a Dušanovi Čermákovi, ktorý
pomohol s odvozom smetí.
Čistenie Malého Dunaja a nášho
Zálesia má obrovský význam pre
nás všetkých. Verím tomu, že tento odkaz je blízky čoraz väčšiemu
počtu ľudí okolo nás.
Ing. Zuzana Červenková

Pozn. redakcie:
Redakcia Záleských novín zároveň ďakuje
Zuzke Červenkovej za obetavé organizovanie
tejto akcie už od roku 2007 pre našu obec
(spolu 12 ročníkov)!

Predprípravka U7
Deti našej predprípravky v kategórii U7 hrajú svoju premiérovú ligovú sezónu v Mini Dunajskej lige. Od
začiatku septembra 2018 odohrali
doposiaľ 21 zápasov. Zápas v tejto kategórii sa hrá 4+1, 2x15min.
na bránky 3x2 metre alebo 5x2
metre. Počas jesennej časti sme
odohrali 12 veľmi úspešných zápasov s peknou hrou a bojovnos-

ťou. Počas zimnej prestávky sme
absolvovali halové turnaje v Tomášove, Ivanke pri Dunaji a v neďalekom Rakúsku v mestách Wienner
Neudorf a Kapellerfeld. V jarnej
časti máme za sebou 9 zápasov s
lepšími aj horšími výkonmi. V máji
sme sa zúčastnili pekného turnaja
JURAVA v Rači, kde sme obsadili
parádne 2. miesto. Zálesie v tejto
kategórii reprezentujú hráči: Filip
Horváth, Marko Pecucha, Timotej
Vaško, Tobias Vojtek, Alex Šulek,
Oliver Kabina, Tomáš Kapec, Artur
Jenis, Michal Antalík, Timotej Tary,
Miroslav Richňák, Filip Blody, Jakub
Františák, Tobias Varga, Leo Takáč,
Juraj Príkopský a v neposlednom
rade naša slečna Laura Gálfy.
Na konci sezóny ostalo posledné
domáce kolo 22. 6. 2019 o 10:00
na ihrisku v Zálesí, kde sme si opäť
zmerali sily s TJ Malinovo, ŠK Bernolákovo a v derby zápase s FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Srdečne Vás
pozývame na všetky naše zápasy
zakričať si ,,Zálesie DO TOHO!“.
Prípravka U8
Hráči našej prípravky v kategórii
U8 majú za sebou historicky premiérový ročník v súťaži oficiálne
riadenej orgánmi SFZ. Počas súťažného ročníka 2018/2019 sme
odohrali 24 kvalitných futbalových

Našu obec úspešne reprezentovali
hráči: Tomáš Čižmárik, Martin Milko, Miroslav Špaček, Filip Machala,
Martin Ballon, Denis Boča, Dominik Masaryk, Adam Mikita, Bruno
Baroš, Eliáš Jurčák a Lukáš Gaisl. V

Dobrovoľný hasičský zbor Zálesie
aktívne funguje v našej obci už
viac ako 70 rokov. Momentálne
vedie zbor predseda Jozef Dóza,
ktorý je najstarší z aktívnych žijúcich členov a stále príkladne

konečnom zúčtovaní sa nám podarilo obsadiť tretie miesto. Každé
víťazstvo povzbudí, treba však poznamenať, že v kategórii prípraviek
sú výsledky zápasov druhoradé.
Oveľa dôležitejší je samotný progres hráčov a ich neustále sa zlepšovanie. Z tohto hľadiska si myslím, že sme na dobrej ceste.
Prvý júnový víkend sme sa zúčastnili turnaja o pohár starostu obce
Bernolákovo, kde sme po veľmi
dobrých výkonoch obsadili pekné

tretie miesto. Zážitok našich detí
bol umocnený o fakt, že im medaile a pohár odovzdávali slovenskí
reprezentanti Róbert Mak a Juraj
Kucka.
Pridajte sa k nám
Šport pozitívne vplýva na ľudský
organizmus a preto neváhajte a
vybudujte u detí návyk športovať
už od malička. ŠK Atletiko Zálesie
rozširuje svoje rady celoročne, tak
neváhajte a pridajte sa. Trénujeme
utorky a štvrtky o 18:00 h. Radi
privítame nových členov - deti
narodené v rokoch 2010 až 2014
(chlapcov aj dievčatá).
kolektív ŠK Atletiko Zálesie

vedie členskú základňu. Zbor
každoročne organizuje podujatia
v obci zamerané predovšetkým
na deti a mládež, ktorými sú aj
preventívno-výchovná akcia Deň
sv. Floriána, stavanie mája či sv.
Mikuláš, spojený s výzdobou vianočného stromčeka. Členovia sa
zúčastňujú taktických školení a
cvičení na zvyšovanie odbornej
teoretickej a praktickej prípravy.
Tento rok sa dobrovoľní hasiči zúčastnili mnohých z nich. Jedným
z nich bolo i taktické cvičenie za
účasti ďalších hasičských jednotiek z okresu Senica, Slovenského
červeného kríža a civilnej ochrany
SR. Cvičenie bolo zamerané na
evakuáciu osôb z miestneho sociálneho zariadenia kvôli blížiacej
sa záplavovej vlne z blízkeho vodného toku. Situáciu navyše komplikovala obálka s rádioaktívnym
materiálom, ktorá sa nachádzala
v budove na neznámom mieste.
Ďalej sa zúčastnili protipovodňových cvičení, základných hasičských kurzov, zdravotných kurzov
a špeciálnych kurzov zameraných
na obsluhu rádiostaníc či strojnej
služby. V nadchádzajúcom obdo-

bí zbor plánuje zvýšenie povedomia prevencie pred požiarmi
najmä v letnom období, zorganizovať Hasičský deň, participovať ako protipožiarna hliadka na
obecných podujatiach a zúčast-

ňovať sa súťaží v hasičskom športe. Mimoriadnu pozornosť venujú
pravidelným  prívalovým dažďom,
ktoré sa stávajú nepríjemnou súčasťou letného obdobia. Minulý
rok hasiči zasahovali celkovo 12krát a z toho bolo práve 9-krát
odčerpávanie vody z prívalových
dažďov. Veríme, že tento rok
bude zásahov Záleských hasičov
čo najmenej. Hasiči zo Zálesia ďakujú za priazeň a podporu všetkým obyvateľom našej milej obce.
Stanislav Zajaček, DHZ

ŠPORT, KOMUNITA

Dobrovoľný hasičský
zbor Zálesie
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stretnutí s tímami z nášho susedstva (Chorvátsky Grob, Ivanka pri
Dunaji, Bernolákovo).
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TRH v Zálesí opäť ožíva
V apríli 2019 sa
nám po dvoch
rokoch úspešne podarilo oživiť fungovanie
TRHU v centre
Zálesia. Cieľom
je predovšetkým podpora lokálnych pestovateľov a predajcov
domácich slovenských produktov, ale aj fungovania
miestnej komunity a zlepšovanie susedských vzťahov. Chceme
prednostne podporovať najmä
našich obyvateľov a ich výrobky či
prebytky z dvora.

smeruje odpad. V kultúrnom dome v Zálesí sme
privítali profesionálov z DAPHNEHO Inštitútu aplikovanej ekológie, ktorí nám poradili, ako sa zlepšiť
v triedení a tvorbe odpadu, vysvetlili aké sú princípy
lineárnej a cirkulárnej ekonomiky a čo všetko môžeme spraviť, aby bolo naše Zálesie ekologickejšie.
Na trhu  predávajúci okrem iného ponúkali aj bezobalový predaj potravín a drogérie. Priniesli sme si
so sebou nádoby, vlastné tašky a niektorí aj svoju
obľúbenú šálku na kávu.

Na trhu pravidelne nájdete nielen ovocie a zeleninu, med, vajíčka, orechy a kvety, ale aj rôznych
hand made výrobcov a kvalitné
víno či čerstvú kávu.
Na rozdiel od klasických trhov,
kde nakúpite a idete domov, na
našom TRHU stretnete mnohých
priateľov a nechce sa Vám odísť
od voňavej kávičky a príjemnej
konverzácie.
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Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 13.4.2019 za prítomnosti pána Dr.h.c. Prof.
Ing. Ivana Hričovského, DrSc., ktorý po prednáške
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Veríme, že TRH v Zálesí bude mať dlhodobý úspech
u domácich obyvateľov aj susedov z okolitých obcí
a stane sa tradičným sobotným
miestom, kde sa ľudia radi stretnú
a popri tom nakúpia kvalitné slovenské produkty. Radi by sme
túto pravidelnú akciu spestrili raz
mesačne aj inými aktivitami ako
sú rôzne prednášky, workshopy
a dielničky pre deti. Sme otvorení každému dobrému nápadu či
námetu na spestrenie TRHU.
Trh plánujeme organizovať každú sobotu od 8-12.00 hod.  až do
31.10.2019. Keďže trhovisko je
kryté, TRH sa bude konať za každého počasia.

na tému Jarné práce v ovocnej záhrade, veľmi
ochotne odpovedal na otázky obyvateľov Zálesia a
prisľúbil, že príde predviesť strihanie stromčekov na
záhradu jedného z dobrovoľníkov.
Keďže sa snažíme šetriť životné prostredie a edukovať našich obyvateľov, v máji sme pripravili interaktívnu prezentáciu ako ochrániť našu Zem a kam

Obyvatelia Zálesia môžu predávať
na trhu prednostne a ZDARMA,
ostatní predajcovia z okolia sú tiež vítaní za symbolickú sumu 1 €/m2.
Prosíme všetkých záujemcov o predaj, aby nás kontaktovali mailom na trh.zalesie@gmail.com, alebo
telefonicky na 0949 361 136.
Ing. Viera Klimová, manažérka trhu

Deti pripravili darčeky v podobe pokreslených kamienkov a vlastnoručne ozdobených črepníkov a
posadených kvetiniek.      
V tvorivých dielničkách sme sa venovali aj dôležitej
téme separovania odpadu. Nikola Žišková naučila
deti i nás správne triediť odpad, za čo jej ďakujeme.
Z recyklovaných materiálov sme vyrobili zaujímavé
veci, napríklad hudobný nástroj a darčekovú tašku.
Koncom mesiaca k nám prišla dentálna hygienička,

ktorá 19 detí naučila správne si čistiť zúbky a porozprávala im o zdravých a
nezdravých potravinách.
Deti mali veľkú radosť,
keď dostali zubné kefky
a omaľovánky. V tvorivých dielničkách si vyrobili krabičky na mliečne
zúbky.
Koncom mája sme oslávili ešte jeden veľký sviatok, a
to Deň detí. Prišlo k nám 15 detí, ktoré si zamaškrtili
na výborných palacinkách s ovocím, ktoré pre nich
pripravila Silvia Uličná, za čo jej ďakujeme. Oddýchli
si pri kreslených rozprávkach, ktoré sme premietali
na stenu a vyrobili si korunky a odznaky.
Jún sme začali prezentáciou o barefootovej
obuvi. Ivetka z Pejko
Barefoot nám ukázala a
porozprávala o vhodnej
obuvi pre deti. Veronika,
z cestovnej agentúry Lotus-Travel, nám porozprávala ako vybrať vhodnú dovolenku s malými deťmi,
pretože sa blížia prázdniny.
V júni sme oteckom k sviatku vyrobili prekvapenie.
V tvorivých dielničkách nás čakala aj téma o ovocí a
zeleninke.
Okrem toho sme pripravili rodinné fotenie. Vyžrebovali sme aj jedného výhercu. Za túto akciu ďakujeme rodine Zajačekovej.
Na poslednú prednášku v júni k nám prišla pani
riaditeľka z materskej škôlky zo Zálesia. Poradila mamičkám ako pripraviť dieťa do škôlky a čo by
cez prázdniny mali dobehnúť, aby nástup do škôlky
zvládli na jednotku.
Ukončenie sezóny v materskom centre sme si užili
parádnou opekačkou v prírode. Už teraz sa tešíme
na september, na nových aj starých kamarátov, ktorí nás prídu navštíviť. Cez prázdniny budeme okrem
oddychu pripravovať zaujímavý program a akcie.
Radi v našom tíme privítame aktívne maminy, ktoré
by sa zapojili do chodu materského centra. Taktiež
uvítame pomoc pri zrealizovaní prednášok alebo
krúžkov pre naše detičky.
Na záver by som chcela poďakovať rodine Tomšíkovej, ktorá nám poskytla úžasný priestor na stretnutia. Poďakovanie tiež patrí pánovi starostovi a
poslancom, ktorí nás podporili, čím umožnili otvoriť
naše centrum. Bez nich by to nešlo, ďakujeme.
Všetkým detičkám a ich rodičom želáme pekné
prázdniny. Tešíme sa na Vás opäť v septembri.
Martina Kocmundová

Materké centrum TIK-TAK, Za záhradami 31, Zálesie
tel. č.: 0940 206 655, email: mctiktak.ivanka@gmail.com
FB: Materské centrum Tik Tak, mctiktak.webnode.sk
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Letné prázdniny sú pred dverami. Sezónna materského centra sa pomaly končí. Je čas obzrieť sa, čo
sme za tri mesiace fungovania zorganizovali a zažili.
Materské centrum otvorilo svoje brány 4.4.2019.
Privítali sme približne 35 mamičiek a asi 50 detí. Detičky sa mohli pohrať v pripravenej herničke, či skúsiť tvorivé dielne, kde si vyrobili jarné kvety. Zabaviť
nás prišlo interaktívne divadielko Šidielko. Pochutili
sme si na výbornom domácom kváskovom chlebíku od miestnej pekárky s chutnými pomazánkami a
zeleninou.
Na nasledujúcom stretnutí sme sa dozvedeli ako
poraziť prechladnutie prírodnou cestou. V tvorivých
dielničkách sme k Veľkej noci vyrobili veľkonočné vajíčka. Okrem toho sme zdobili medovníčky a dospeláci mohli vyskúšať výborný domáci vaječný koňak,
ktorý (aj s medovníkmi) pripravila Silvia Uličná. Na
tejto akcii sa zúčastnilo 28 detí.
Začiatkom mája sme zmenili otváracie hodiny. V utorok, od 9:00 do 11:00, ostáva bez zmeny.  Vo štvrtok nás nájdete od 16:00 do 18:00, aby nás mohli
navštíviť aj staršie deti, ktoré tiež radi privítame.                                                                                                                    
V polovici mesiaca sme oslávili Deň matiek. Až 15
mamičiek si prišlo v tento deň k nám oddýchnuť a
zrelaxovať. Skrášlila ich poradkyňa kozmetiky Mary
Kay a pochutnali si na zdravých raňajkách. V tvorivých dielničkách čakalo prekvapenie pre mamičky.
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Materské centrum TIK TAK
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Klub dôchodcov
Zálesie
Klub dôchodcov bol založený pred
16 rokmi v roku 2003. Takmer
všetci členovia Klubu dôchodcov
boli členmi miestnej organizácii
Slovenského zväzu telesne postihnutých (ďalej len „MO SZTP“),
ktorá pôsobila v obci 6 rokov (od
roku 1997). Zrušenie MO SZTP
bolo odhlasované 19.
01. 2003 na výročnej
schôdzi. Od založenia
klubu sa neustále niečo
mení, predovšetkým vystriedali sa členovia výboru, prihlasovali sa noví
členovia, ale aj, Bohu
žiaľ, zúčastňovali sme
sa smútočných rozlúčok
na miestnom cintoríne s
našimi členmi, ktorí nás opúšťali a
opúšťajú.
Napriek tomu, že v prvých mesiacoch po založení Klub dôchodcov
tvorilo 73 členov viac-menej fungujeme v tom istom zložení, preto by sme boli radi, keby sa náš
kolektív omladil a mohli sme medzi nami privítať nových členov,
s novými nápadmi, ktoré by sme  
mohli spoločne realizovať. Veď
ako sa hovorí, s novým vetrom do
plachiet. Seniori sú radi, keď môžu
pobudnúť čas v kruhu rodiny, ale
synovia a dcéry chodia do práce,
vnúčatá do školy a preto niekedy

sa cítia osamelí. Pre seniorov je
dôležitý sociálny kontakt s vrstovníkmi a tiež príjemne stráviť svoj
voľný čas, aj keď ho majú veľmi
málo.
Zatiaľ naša činnosť spočíva v
stretnutiach 2 až 3 krát do roka
v kultúrnom dome pri kávičke,

vzájomne si povymieňame rôzne
skúsenosti, pospomíname, ale
sa aj zabavíme. Chceme byť aktívni aj v neskoršom veku, fyzicky
sa udržovať a tak, kto má chuť,
môže chodiť cvičiť do kultúrneho
domu. Dvakrát do roka chodíme
na liečebno-relaxačný pobyt do
Bojníc. Aj keď naši členovia majú
rôzne zdravotné obmedzenia,
radi sa zúčastňujú na spoločných

výletoch po Slovensku alebo po
Morave. Spoločne navštevujeme aj kultúrne (napr. divadelné
predstavenia) podujatia. Riešime
v spolupráci s Obecným úradom
v Zálesí opodstatnené požiadavky
seniorov. Úzko spolupracujeme s
Miestnym spolkom Červeného kríža v Zálesí. Na spomenutú činnosť
nám finančne prispieva Obecný
úrad v Zálesí, za čo mu ďakujeme.
Keďže vieme, že v Zálesí žije viac,
ako 100 dôchodcov a dôchodkýň
(toľko má členov naša organizácia), chceme Vás ostatných týmto osloviť a pozvať medzi nás.
Tešíme sa na Vás a Váš
prínos, či už v podobe
názorov,
pripomienok,
nových nápadov, resp.
aktívnej účasti na činnosti
klubu dôchodcov. Bližšie
informácie Vám poskytnú
členovia výboru: Božena
Ručeková, Alena Korbašová, Ľudmila Repková, Oľga
Gavaldová, Alena Kotvasová, Anna Páleníková, Emília Porívková, Mária Páleníková, Libuša
Zajáčková, Jozef Dóza a Pavel Páleník. Môžete sa prípadne prihlásiť
aj na výročnej členskej schôdzi, v
Kultúrnom dome v Zálesí.
PhDr. Pavel Páleník,
predseda Klubu dôchodcov

Cudzí jazyk?
Na „staré kolená“?!
Určitá časť spoločnosti,
žiaľ,
vníma seniorov
ako ľudí, ktorí sú
neproduktívni a teda na príťaž. Vo
svetle toho sa aj oni samotní často
cítia zbytoční a neraz sa dobrovoľne izolujú od zvyšku sveta. Ale
prečo? Seniori sú ľudia, z ktorých
skúsenosti a životných múdrostí
môžeme čerpať všetci, bez ohľadu
na vek, či pohlavie. Okrem toho,
dôchodcovia už svoj dlh spoločnosti splatili a práve toto obdobie
svojho života majú PRÁVO využiť
bezvýhradne pre seba, naplniť ho
SVOJIMI potrebami. Plniť si sny, ktoré celé roky odkladali do úzadia.
Veľa seniorov sa obáva, čo s voľným časom, ktorý im zrazu zostáva. Moderný svet im ponúka rôzne
možnosti realizovania sa. Jednou z
nich je aj učenie sa nového jazyka.
Možno sa pýtate, načo je dôchodcovi cudzí jazyk? Tu sú hlavné výhody učenia sa cudzieho jazyka:
1. Učenie sa cudzieho jazyka napomáha mozgu pri rozhodovaní
v rôznych oblastiach života.
2. Schopnosť dohovoriť sa, otvára
seniorom nové možnosti v cestovaní.
3. Ovládanie cudzieho jazyka je
oknom k novým pracovným možnostiam.
4. Cudzí jazyk je kľúčom ku komunikácii a sebavedomiu.
5. Trénovanie jazyka ako prevencia proti demencii a Alzheimerovi.
Učenie sa jazyka má úžasný vplyv
na rozvoj a vitalitu mozgu.
Učenie sa jazyka má pre seniorov
teda viacero benefitov. Umožňuje
im cestovať a bez bariér komunikovať s ľuďmi z celého sveta. Udržuje
ich mozog svieži a vitálny, chráni ho
pred rizikom chorôb a pomáha mu
pri tvorbe rozhodnutí. V dnešnej
dobe, či chceme alebo nechceme,
je angličtina tak infiltrovaná do našej reality a každodennej komunikácie, že sa ju nedá ignorovať.
Či už z týchto dôvodov, alebo len
preto, že máte chuť naučiť sa niečo
nové, pre Vás na jeseň pripravujem
kurz Senior English pre začiatočníkov v Zálesí.
Ľubica Husár Slobodová, English Arts

Čo všetko sme minulé leto zažili na Záleskej divadelnej púti? Aká bude tá deviata? V predošlom čísle sme vás nechali trocha v napätí a sľúbili sme pokračovanie. Kým si krátko
priblížime program deviatej Záleskej divadelnej púte, ktorá sa bude konať už 30. a 31.
augusta, rozpovieme vám, aká bola tá minuloročná a čo všetko sme zažili na umeleckom podujatí 1968 - DEŇ PO.

1968 - DEŇ PO
Ôsmy ročník Záleskej divadelnej púte bol výnimočný aj
predvojom akcie 1968 - DEŇ PO. Umelecký happening
sa konal pri príležitosti 50. neslávneho výročia vpádu
okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Sympózium tvorené výtvarníkmi, hudobníkmi a
debatérmi bolo nasiaknuté intelektuálnou atmosférou
v sprievode témy hodnej zamysleniu sa. Výtvarníci Marek Ormandík, Róbert Hromec, Igor Derevenec, Martin
Shooty Šútovec,
Milan Prekop a
Vojtech
Krumpolec
umožnili
divákom nahliadnuť a zúčastniť sa
priamo tvorby ich

umeleckých diel. Súčasťou akcie bol aj výnimočný koncert Michaela Kocába s Karpatskými chrbátmi. Okrem
toho, že Michael Kocáb je skladateľom, inštrumentalistom a spevákom v jednej osobe, bol taktiež jedným zo
spoluzakladateľov „Občanského fóra“. Ako predseda
parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom Strednej skupiny sovietskych vojsk v ČSFR sa významne zaslúžil o odchod sovietskych vojsk z nášho územia. Po
koncerte sa návštevníci zúčastnili debaty s Ladislavom
Snopkom, Danielom Pastirčákom, Ľubomírom Morbacherom, Michaelom Kocábom a Antonom Šulíkom.
V opojení spomienok a zamyslenia sa nad krásou
i dôležitosťou slobody večer končil kinematografom s
filmami Okupácia a Môj neznámy vojak. Podujatie neostalo bez povšimnutia a zaujalo historikov, širokú i odbornú verejnosť a konalo sa pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku.
30. a 31. august - dátum konania tohtoročnej Záleskej divadelnej púte (ZDP)
V tomto období členovia OZ Naše Zálesíčko intenzívne pracujú na deviatom ročníku so zámerom, aby ZDP
mohla okrem slovenských umelcov privítať aj súbory z
krajín ako je Argentína, Česko či Francúzsko. Môžete sa
tešiť na Nové divadlo, Divadlo na Rázcestí a úžasné vystúpenia cirkusantov z Cirk biZ´arT, ktorým sa v Zálesí
tak páčilo, že sa rozhodli vrátiť a potešiť divákov novými kreáciami. Z hudobných hostí môžeme prezradiť,
že prídu skvelí La3no Cubano. Ostatných hudobníkov
budeme priebežne predstavovať na našej facebookovej stránke. Záleská divadelná púť vás privíta ako vždy
v posledný augustový týždeň, tentokrát to bude 30. a
31. augusta 2019. Opäť vás čakajú dni plné divadla,
kaukliarov, hudby, rakvičkového divadla, chutného jedla, zábavy a radosti. Tento ročník bude výnimočný aj
vďaka spomienke, ktorá sa bude konať deň pred ZDP.
Vrátime sa desiatky rokov dozadu - k Nežnej revolúcii
89 a podujatím 30 ROKOV PO si pripomenieme toto
významné obdobie. Dnes je pre mnohých sloboda
samozrejmosťou, v skutočnosti je však krehká, vzácna
a nesmierne dôležitá pre náš život. Aj preto bude podujatie oslavou slobody a bude sa ňou niesť výtvarné
sympózium, debata s odborníkmi, tematické divadlo a
prekvapivé hudobné predstavenie. Tešíme sa, že spolu v posledný augustový týždeň opäť zažijeme Záleskú
divadelnú púť. Všetky aktuálne informácie postupne
nájdete na našom Facebooku Záleská divadelná púť a
oficiálnej stránke www.zaleskaput.sk.
Kolektív Občianskeho združenia Naše Zálesíčko
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Príbeh Záleskej divadelnej púte sa odohral už
ôsmykrát
Ôsmy ročník Záleskej divadelnej púte vítal návštevníkov
fotogenickou bránou, ktorú šikovní dobrovoľníci vyrobili víkend pred festivalom. Samotný festival ponúkol
multikultúrny a multižánrový program plný divadelných, hudobných a tanečných predstavení. Prišli naši
starí známi priatelia Teatro Tatro, Funny Fellows, Bábkové divadlo na Rázcestí, Harry Teáter, Nové divadlo s
Cisárovými novými šatami a privítali sme aj, pre
nás
nováčikov,
artistov z Cirk biZ´arT, ktorí kam
prišli, tam robili
obdivuhodné kreácie. Dych vyrážajúca ohňová show –
Shamaniac - bola nezabudnuteľná a fascinujúca a deti
ešte dnes spomínajú na Haničku a Murka. Hudobný
program zastúpili skvelí Medial Banana, Captain Slice,
Genius Locci, spievajúci herci, Bad Karma Boy a X Band.
Tanečná škola so setrami Morongovými priniesla výuku ľudových tancov. Boli to dva dni plné radosti, múdrosti, zábavy a šťastia. Rozšírenie priestoru a využitie
plochy aj za kostolom Najsvätejšej Trojice sa ukázalo
ako dobré logistické riešenie a divadelné predstavenia
v šapitó sa navzájom nerušili s hudobnými a tanečnými
predstaveniami v parku Zálesíčko. Novinkou bola prehliadka neziskových organizácií (Post Bellum, Katolícka
charita, ArtHa, Ekopolis, My sme les) a predaj ručne
vyrábaných produktov. Deti sa celé dni zabávali počas
skvele pripraveného sprievodného programu.

KOMUNITA

Občianske združenie Naše Zálesíčko
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KINO, KULTÚRA

LETNÉ
KINO

na TRHU
7 x piatok

o 21:00 hod.

Komédia Teroristka je príbehom učiteľky
na dôchodku, ktorá celý život svojich
žiakov učila, že základom všetkého je
slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže nakoniec zistí, že presne na toto sa gauneri
spoliehajú.

Piatok 2.8.2019
Ako si vycvičiť draka 3

Queen. Jediné, čo je pozoruhodnejšie
ako ich hudba, je jeho príbeh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudobnú dráhu a
jedinečnú životnú a umeleckú kariéru
Freddieho Mercuryho.

Mladý Viking Štikút a drak Bezzubý sa
vracajú v pokračovaní úspešnej dobrodružnej animovanej série Ako si vycvičiť
draka. Spoločne budú hľadať Skrytý svet,
jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho
spoločenstva.

Piatok 12.7.2019

Piatok 9.8.2019

Čo sme komu zase urobili?

Ženy v běhu

Claude a Marie Verneuilovi čelia novej
kríze. Ich štyri dcéry a ich manželia, David, Rachid, Chao a Charles, sa rozhodli
opustiť Francúzsko. Ale čo rodičia? Tí urobia všetko preto, aby im mladí neodišli
niekam na druhý kontinent.

Komédia o ženách, ktoré sa neboja
vybehnúť štastiu naproti. Věra (Zlata
Adamovská) prožila s Jindřichem báječný
život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka ...

Piatok 19.7.2019

Piatok 16.8.2019

Trhlina

Logan Lucky: Miliónová lúpež

Mysteriózny triler o jednej z najväčších
záhad Slovenska – nevysvetliteľnom miznutí ľudí v pohorí Tribeč. Nezamestnaný
absolvent Igor objaví záznamy výpovedí
psychiatrického pacienta Waltera Fischera. Ten pred 70 rokmi záhadne zmizol ...

Elegantní zlodeji z úspešnej Dannyho 11,
12 a 13 mali štýl, vkus, sexappeal, dobre
padnúce obleky a technické vychytávky.
Táto partička zlodejov je zložená z ošumelých „vidlákov“ s dlhším vedením.

Piatok 26.7.2019

Piatok 23.8.2019

komédia

triler, mysteriózny
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komédia, dráma

Bohemian Rhapsody

hudobný, dráma, životopisný
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Teroristka

animovaný, dobrodružný

komédia

komédia
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