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Dokážeme zachovať vodu
pre budúce generácie?
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dovoľte mi tento príhovor formulovať ako poďakovanie vám všetkým. I keď nám posledné mesiace
obmedzili slobodu, ukázalo sa, ako
zodpovedne, efektívne a kreatívne
sa s tým dokážeme vysporiadať.
Prvé dni po tom ako sa ochorenie
rozšírilo aj na Slovensku, sme zvolali krízový štáb. Dá sa povedať,
že v zavedení niektorých opatrení
sme predbehli i vládu. Zatvorila sa
škôlka, pohostinstvá – za čo som
si vyslúžil niekoľko škaredých pohľadov, uzavreli sa ihriská, obecný
úrad obmedzil svoju činnosť. Premýšľali sme nad tým, ako čo najúčinnejšie utlmiť šíriacu sa nákazu.
Stopku dostali dočasne všetky kultúrne, športové, ale i spoločenské
podujatia v obci. Netešilo nás to.
Naša obec je známa svojimi aktivitami.
Ďakujem všetkým iniciatívnym
ľuďom, ktorí reagovali na našu
výzvu a chceli pomôcť. Ochotní
susedia nám na úrad nosili rúška
a rukavice pre dobrovoľníkov a
dôchodcov žijúcich v domácnosti bez príbuzných. Dobrovoľníci
odkázaných seniorov zásobovali
obedmi a nevyhnutnými nákupmi.
Za mimoriadnu obetavosť a ochotu
pomôcť s rozvozom obedov a nákupmi by som sa chcel poďakovať
Andrei Antalovej. Za konštruktívny prístup ďakujem aj zamestnancom obecného úradu a majiteľovi
potravín Fipe.
Aby mohol obecný úrad fungovať
aspoň v obmedzenom režime, zamestnankyniam sme zabezpečili
vzdialený prístup do počítačov na
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úrade a presmerovali telefonické
linky. Napriek žalostným až nebezpečným priesto
rovým podmienkam, sme aj v tomto prípade patrili
medzi obce, v ktorých sa práca OÚ
obmedzila minimálne. Ďakujem
zamestnancom, ktorí pracovali a
slúžili občanom napriek tomu, že
veľa úradníkov v iných štátnych a
verejných inštitúciách bolo v tom
čase doma. Spoločne s niektorými
ochotnými pracovníčkami materskej školy a poslancom Michalom
Šlachtom sme rozniesli výmery na
dane, aby občania nemuseli stáť v
dlhých radoch na pošte. Ďakujem
aj zamestnancom, ktorí sa starajú
o kosenie a poriadok v obci, a tiež
údržbárovi škôlky.
Mnoho občanov ani nevedelo, že
sme takmer každý týždeň v nedeľu skoro ráno dezinfikovali s dobrovoľnými hasičmi a poslancom
Petrom Milkom priestory obecných budov, potravín Fipe, parkov
a Korza.
Uvoľnenie opatrení využilo Občianske združenie Naše Zálesíčko
a dobrovoľníci na jarnú brigádu,
vysadili zeleň a zveľadili okolie
Korza, ktoré paradoxne zažívalo
najväčší nápor. Hasiči postavili
tradičný máj a cestovateľské kino
sme mohli sledovať z gaučov. Ako
sa dočítate v tomto čísle, aj zo
vzniknutej situácie sme sa snažili
ťažiť čo najviac. V prázdnych uliciach sme inštalovali kamerový
systém, siete WiFi a zrealizovali
niekoľko opráv.
Tak ako píšem v úvode, ukázali
sme, že aj s obmedzenými možnosťami dokážeme veľké veci. Veď
si vezmite, počas jednej soboty sa v

máji pripravili až tri dobrovoľnícke
podujatia. V medziach opatrení sa
konal Rozprávkový les, dokončila
sa výsadba na Zastávke s rozumom
a upravilo sa i okolie Kaplnky svätej trojice pred hodmi. S rúškami
i bez nich, je Zálesie pozitívnym
príkladom pre širšie okolie.
Využite nasledujúce leto na oddych, relax a vzpruženie po náročných mesiacoch. Prežite ho na
miestach, ktoré máte najradšej, s
ľuďmi, ktorí sú vám najbližší. Prajem vám krásne leto.
Marián Perger, starosta obce

Emu porušili karanténu
Koronavírus vyprázdnil ulice i nákupné centrá a ľudia mierili do prírody viac ako inokedy. A niekedy
nám príroda išla doslova až oproti, ako toho boli svedkom 6. mája
2020 obyvatelia z okolia Lesnej
ulice. Voľne pohybujúce sa emu,
dokonca bez rúška, hľadali cestu
späť na svoju neďalekú farmu, kde
si šibalsky otvorili bránku. Aj oni
zrejme ťažko zvládali izoláciu, a
chcelo sa im do sveta. Nezvážime
premenovanie promenádnej Hornozelenickej ulice na fotke?

Mária Zemanová

Skládka v Ivanke hovorí o nás ľuďoch mnoho,
myslí si predseda komisie životného prostredia Milko

Poslanec Milko
na skládke

O tom, či môžeme naďalej vodu zo
studní využívať, aké pre nás predstavuje do budúcnosti skládka v
Ivanke pri Dunaji riziko, a či sa budú
preventívne v obci vykonávať odbery vzoriek vody sme sa pýtali predsedu Komisie na ochranu verejného

poriadku, životného prostredia a
sociálnych vecí a poslanca obecného zastupiteľstva Petra Milka.
Občianske združenie Triblavina
upozorňuje na nebezpečnú skládku už tri roky. Registrovali ste tento
problém pred medializáciou?

Vykonávajú sa v Zálesí pravidelné
rozbory vody? Mám na mysli také,
ktoré robí obec, nie tie, ktoré si zaplatia občania.
Nie, neviem o takých. Vykonali sa
odbery v prípade podozrenia na určité znečistenie, ale o pravidelných
neviem.
Obec v máji upozornila občanov,
aby boli pri používaní studňovej
vody obozretní. Platí to stále?
Studňová voda je vždy studňovou
vodou, a tú ako takú nikto nekontroluje. Určite neodporúčam, aby
sme ju využívali ako plnohodnotnú vodu v domácnostiach. Aj pre
iné hrozby ako je skládka v Ivanke
pri Dunaji. Tam, kde je to možné
by mali obyvatelia zvážiť napojenie
domu vodou z obecného vodovodu.
Samozrejme, je to každého osobné
rozhodnutie.
Ľudia si môžu povedať, že skládka u
susedov sa nás predsa netýka. Aké
hrozby predstavuje toto toxické prostredie pre Zálesie?
Rozbory vody zo Zálesia znečistenie
našich vôd zo studní nepotvrdili, v
jednom prípade namerali zvýšený
mangán. Toto zistenie, ale zrejme
nemá súvis so skládkou v Ivanke pri
Dunaji. Ak sa znečistenie potvrdí v
budúcnosti tak, ako ho prezentoval
pán minister Budaj, a zároveň by
podzemné vody smerovali do Zálesia, následky by mohli byť veľmi zlé.
Používanie studňovej vody ako sme
navyknutí – v domácnostiach či na
bežné polievanie plodín, by bolo
takmer nemožné. Verím, že takéto

znečistenie sa v budúcnosti nepotvrdí, a že sa všetci z prípadu poučíme. Určite sa nás znečistenie v
Ivanke pri Dunaji týka. Len tlakom
ako obec vieme prinútiť kompetentných, aby konali zodpovedne.
Predstavuje voda zo studní pre Zálesanov riziko? Je dôvod na paniku?
Určite nie je dôvod na paniku, ale
na ostražitosť určite. Ak by aj prišlo k znečisteniu, tento znečistený
„mrak“ sa v podzemných vodách
posúva pomaly a v rôznych výškach.
Práve z tohto dôvodu sú preventívne
merania riešením. Vhodné je, aby si
rozbor dávali robiť aj obyvatelia samostatne pre svoju bezpečnosť.
Môže sa kvalita vody v rôznych častiach obce líšiť?
Tok spodnej vody alebo správanie
podzemnej vody je zložitá vec. Jednoducho povedané, tok smeruje v

Smer prúdenia podzemných vôd od skládky

smere od Karpát smerom k Dunaju.
V časti potenciálneho znečistenia
skládky obteká Ivanku pri Dunaji,
a je možné, že zasahuje južnú časť
Zálesia.
Na Facebooku ste uviedli, že komisia
navrhne odbery na rozbor. Aké konkrétne kroky sa teda u nás podnikli
po medializácii?
Pán poslanec Andrej Klimo požiadal pána starostu, aby na základe
medializovaných informácií obec
konala, a zabezpečila rozbor vody,
nakoľko veľká časť obce používa
túto vodu nie len na zalievanie. Konal som voči občanom zodpovedne.
Povedať, že to má riešiť štát alebo
susedná obec sa mi nezdalo voči
našim občanom zodpovedné. Je našou povinnosťou ich pred takouto
hrozbou chrániť. Najmä ak vieme,
že veľa ľudí v obci používa studňovú
vodu na pitie či kúpanie.
Informovali sme obyvateľov a zvolal
som zasadanie komisie. Komisia odporučila spraviť rozbor na viacerých

miestach v obci. Dôležité bolo zistiť,
čo konkrétne treba vo vode hľadať,
nakoľko bežné rozbory sa na všetky látky vo vode nerobia. Osobnou
návštevou skládky a kompetentných osôb som sa snažil zistiť, čo sú
spomenuté jedy, ktoré znepokojujú
pána ministra Budaja. Ťažko, ale
podarilo sa nám vytipovať, o aké látky by mohlo ísť. Na tieto sme nechali v spolupráci s pánom starostom
vypracovať rozbor odbornou spoločnosťou. Odber sme realizovali na
viacerých miestach v obci 29. mája
2020. O výsledkoch sme verejnosť
i vedenie obce informovali. Viem,
že pán starosta už realizoval určité
kroky, aby sa vec riešila aj priamo
so starostami susedných obcí.

SAMOSPRÁVA

Milí susedia,

OZ Triblavina, konkrétne pani Michaela Seifertová, nám veľmi pomohla sa v probléme zorientovať.
Skúsenosťou a radami odborníčky
na túto problematiku sme ušetrili
veľa času pri získavaní informácií k
prípadu. Články OZ, ktoré na problém upozorňujú, sú podľa mňa jediné, ktoré sa problému naozaj venujú. Mali by sme viac počúvať týchto
ľudí. Na zvážanie kontaminovanej
výkopovej zeminy a stavebného odpadu z najväčších developerských
projektov v Bratislave, nielen na
skládku v Ivanke pri Dunaji, upozorňovali už v roku 2017. V lokalite
skládky sa podľa aktivistov najskôr
nelegálne vyťažil štrk až pod úroveň
hladiny podzemnej vody, a následne sa jama zasypala odpadom.

Tiež ste uviedli, že je dôležité spodné vody monitorovať. Čo si pod tým
máme predstaviť? Znamená to, že
chystáte pravidelné rozbory vody?
Podľa výsledkov meraní a stanoviska odborníkov by v prípade, ak sa v
budúcnosti vo vode potvrdia škodlivé látky, bolo vhodné vodu pravidelne monitorovať.
Ako presne postupovať ak si chcem
dať spraviť rozbor vody, a rozbor na
aké konkrétne látky si mám objednať? Prípadne, aká je cena?
Na toto je vždy vhodnejšie, aby vám
dali návod odborníci v špecializovaných firmách. Dodajú vám aj odberné nádoby a poučia vás, ako vodu
odoberať. Ak si takúto službu objednáte, odber vám prípadne prídu aj
vykonať.
Čo podľa vás hovorí kauza o prostredí, v ktorom žijeme?
Nie som odborník na environmentálne problémy, ale čo hovorí o nás
ľuďoch? Asi len toľko, že nemáme
radi seba ani svoje deti, ak im chceme zanechať dedičstvo vo forme
životného prostredia, ktoré si nebudú môcť užiť. Vzduch, ktorý bude
škodlivý. Vodu, ktorá nielenže bude
nepitná, ale aj nevhodná na polievanie našich záhrad či kúpanie sa v
bazénoch. Na to nemusíme chodiť
na skládku v Ivanke pri Dunaji. Na
to nám stačí prejsť sa po dedine a
vidieť a cítiť, čo ľudia robia so svojimi žumpami. Nerozumiem tomu.
Ďakujem za rozhovor.
Henrieta Mihalková
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AKTUÁLNE

Príhovor starostu
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Vzorky studňovej vody zo Zálesia
zatiaľ nepreukázali prítomnosť
škodlivých látok, ktoré by mali
priamy súvis so skládkou v Ivanke
pri Dunaji v časti Farná. Kvalita
vody podľa laboratórnych testov
vyhovuje požiadavkám ministerstva zdravotníctva. V prípade
jednej zo vzoriek, ktoré odobrali
na konci mája, sa ukázala zvýšená prítomnosť mangánu. Množstvo podľa laboratória nie je život
ohrozujúce a odporúča sa zaviesť
na prívod studňovej vody filter.
Studňovú vodu využíva v Zálesí
mnoho obyvateľov nielen na zalievanie záhradných plodín, ale aj
priamo v domácnostiach. Po tom,
ako sa v médiách objavila informácia o znečistení podzemných
vôd odpadom zo skládky vo Farnej, sa v obci odobrali vzorky vody
zo studní na štyroch miestach a
poslali na rozbor do spoločnosti Aquaseco v Ivanke pri Dunaji.
Výsledky rozborov vody novinám
poskytol poslanec OZ Peter Milko.

Zálesie by malo byť po nepríjemných skúsenostiach s
vandalizmom o čosi bezpečnejším miestom pre život. V
máji sa v katastri obce sfinalizoval projekt kamerového
systému, v rámci ktorého sa
na exponovaných miestach
nainštalovalo dvanásť kamier. Na bezpečnosť v obci
by malo dovedna dohliadať
až 15 kamier, pribudnúť by
teda mali ešte ďalšie tri.
V priebehu
niekoľkých
týždňov, od kedy kamery
uviedli do prevádzky, potvrdili svoj účel. Kontinuálne
24-hodinové monitorovanie a záznamy pomohli po-

Vzorky z ulíc Starobystrická,
Stredná a z časti Domky laboratórium vyhodnotilo ako vyhovujúce. V prípade dodanej vody
z Jaseňovej ulice sa preukázala

Odber vzorky vody na Starobystrickej ulici

zvýšená prítomnosť mangánu.
Limit, ktorý povoľuje ministerstvo je 50 mikrogramov na
liter, vo vode z Jaseňovej mal mangán hodnotu 415, čo predstavuje
viac ako osemnásobne prekročenú hodnotu. Zvýšený mangán
podľa laboratória nemá súvis so
skládkou vo Farnej.
Ako informoval starosta obce Marián Perger, starostovia zo Zálesia,
Ivanky pri Dunaji a Mosta pri Bratislave podali vo veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Obec by tak ako účastník konania

mala mať oficiálne informácie o
znečistení zrejme koncom júna.
Vo veci tiež iniciovala stretnutie s
ministrom Jánom Budajom. „Znečistenie spodných vôd by nám
mohlo veľmi skomplikovať život.
Ak by sa prejavili vyššie koncentrácie látok v spodných vodách,
mohlo by to nielen zamedziť pitie
studňovej vody, ale aj polievanie
zeleniny a trávnikov,“ skonštatoval starosta Marián Perger.
V máji mal ku skládke a znečisteniu podzemných vôd tlačový brífing minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý povedal, že
konanie na skládke predstavuje
jeden z najzávažnejších environmentálnych činov a zloženie prítomných jedov, ktoré ukázali posudky, ho šokovali. Na problém so
znečistením podzemných vôd zo
skládky upozorňovalo Občianske
združenie Triblavina už pred tromi rokmi, a vo veci podalo pred
rokom trestné oznámenie. Vo veci
skládky už prebieha vyšetrovanie.
Kontaminovanie podzemných vôd
sa podľa viacerých odborníkov
nemusí preukázať okamžite, na
našom území sa môže prejaviť až
o niekoľko rokov.
Henrieta Mihalková
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V Zálesí pribúdajú WiFi zóny, surfovať na internete môžete bezplatne
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V máji sa začal
realizovať projekt
WiFi4EU,
ktorý
umožní občanom
bezplatne sa pripojiť na verejný
internet v rôznych častiach obce.
WiFi zóny budú dostupné na celkovo desiatich miestach, nateraz
sú sprístupnené v testovacej verzii
v piatich lokalitách. Ide o Park Zálesíčko, kultúrny dom, futbalové
ihrisko, knižnicu, autobusovú zastávku pri obchode a trh.
Umiestnenie tzv. hotspotov nie
je náhodné, zámerne sa vyberali
miesta s frekventovaným pohybom domácich, ale aj návštevníkov. Ako Obec Zálesie uviedla na
sociálnej sieti, pre pripojenie stačí, ak si v zozname sietí zvolíte „WiFi4EU“ a prihlásite sa. Na prístup
nie je potrebné heslo. Po ukončení projektu má internet fungovať

na miestach Park Zálesíčko, TRH,
futbalové ihrisko, kultúrny dom,
ďalej v parku pri obecnom úrade,
na ihrisku „Jama“, v knižnici, na
Korze, tiež na obecnom úrade, ale
aj na autobusovej zastávke Zálesie,
Jednota.
Projekt verejného internetu nefinancuje samotná obec, ale získala
naň financie z dotácie Európskej
komisie vo výške 15 000 eur. Zo
sumy sa zaplatil nákup materiálu a
tiež samotná inštalácia.
Bezplatné WiFi miesta nepribúdajú len u nás, ale v rámci celej Európskej únie – v malých obciach
i veľkomestách. „Víziou je umožniť občanom Únie pripojiť sa na
verejný internet kdekoľvek sa v
členských štátoch nachádzate. Či
už budete na výlete v Prahe, bicyklovať sa po Amsterdame, alebo
sedieť v kaviarni v centre Dublinu

– internetová sieť WiFi4EU má prepojiť celú EÚ,“ tlmočil cieľ projektu obecný úrad.
Finálne umiestnenie
WiFi4EU v Zálesí:

hotspotov

1. Park Zálesíčko
2. Trh v Zálesí
3. Futbalové ihrisko ŠK Atletiko
Zálesie
4. Kultúrny dom v Zálesí
5. Park pri Obecnom úrade
v Zálesí
6. Ihrisko „Jama“ pri Obecnom
úrade v Zálesí
7. Knižnica v Kultúrnom dome
v Zálesí
8. Obecný úrad v Zálesí
9. Autobusová zastávka „Zálesie,
Jednota“
10. Korzo Zálesie
Henrieta Mihalková

lícii objasniť už niekoľko priestupkov na miestnych
cestách. Išlo najmä o prekročenie povolenej rýchlosti
či nedanie prednosti v jazde. Monitorovanie obce má
nielen chrániť obecný majetok, ale aj zvyšovať bezpečnosť a znižovať kriminalitu. Záznamy majú byť pre to
nápomocné aj pri policajnom vyšetrovaní.
Na projekt „Kamerový systém“ obec získala dotáciu
vo výške 6000 eur zo štátneho rozpočtu v rámci výzvy
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Z vlastných
zdrojov do projektu vložila 3050 eur. Lokality, ktoré
kamery zachytávajú, vybrala obec v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Zálesie, a snímajú vonkajšie priestory, v ktorých sa predpokladá potenciálna
kriminalita. Obecné kamery sú umiestnené na strategických miestach, sú viditeľne označené a nesnímajú
súkromné pozemky.
Henrieta Mihalková

SAMOSPRÁVA

Obec stráži tucet kamier. Záznamy už pomohli objasniť priestupky

Nová Kontrolórka obce
Na májovom zasadaní obecného zastupiteľstva poslanci zvolili novú kontrolórku
obce pani JUDr. Michaelu Biháryovú z troch
kandidátok. Pani Biháryová je od roku 2018
poslanec mestskej časti Ružinov a má bohaté skúsenosti so samosprávou. Pôsobí ako
predsedníčka komisie mandátovej, legislatívnoprávnej
a kontroly. Obec bola bez kontrolóra od novembra 2019,
kedy sa predchádzajúca dlhoročná kontrolórka vzdala

svojej funkcie. Poslanci sa veľmi tešia na spoluprácu s
novou kontrolórkou a veria, že naša nová posila posunie obec výrazne vpred. Už prvé stretnutia nasvedčujú,
že pani kontrolórka prinesie do obce správny smer a
pomôže nám nastaviť v obci správne fungovanie. Prajeme pani kontrolórke aby sa jej u nás v Zálesí dobre
pracovalo.
Martina Dobrovodská,
predseda finančnej komisie, poslanec OZ

Aj napriek pandémii sa v obci pracovalo
• Dokončila sa oprava elektrických rozvodov v kultúrnom dome.
• Vymenil sa zhorený kábel centrálneho prívodu
elektriny ku kultúrnemu domu.
• Dokončila sa oprava bleskozvodu kultúrneho
domu.
• Pri rekonštrukcii bleskozvodu sme zistili havarijný
stav septiku KD, musela sa nainštalovať nová betónová žumpa.
• Odstránili sa život ohrozujúce stromy.
• Každú nedeľu sa dezinfikovali priestory obecného úradu, obchodu a vonkajších frekventovaných

priestorov.
• V materskej škole sa opravila a vymaľovala kuchyňa, zrenovoval sa plot, lavičky a ostatné exteriérové prvky.
• Vymenil sa prívodný kábel do šmytne.
• V niektorých lokalitách sa dokončilo budovanie
optického internetu a ukončila sa tiež väčšina
reklamácií. V priebehu júla by sa malo rokovať so
Slovak Telecom o dokončení ďalších rozvodov v
ostatných častiach obce.
Henrieta Mihalková

Učiteľov pred otvorením škôlky testovali
Obecný úrad spolu s poslancom Petrom Milkom zorganizoval a zrealizoval v piatok 29. mája 2020 testovanie zamestnancov materskej školy na protilátky Covid-19. Všetci testovaní zamestnanci mali negatívny
test.
Testovanie urobila bezplatne doktorka Zuzana Neštepná vo svojom voľnom čase. Obec preplatila len
náklady za testovacie sety na protilátky Covid-19.
Marián Perger, starosta obce

Testovanie tesne pred obnovením školskej dochádzky
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Škodliviny v našich vodách nenašli, v jednej zo vzoriek bol zvýšený mangán
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Znehodnotený tetrapakový odpad papierom
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Voľne stojace 1100 litrové nádoby na plasty a papier
z ulíc zmizli. Na uliciach Terchovská, Starobystrická,
Lesná, pri obchode a za cintorínom už kontajnery na
plasty, papier a tetrapaky nestoja. Zostali len kontajnery na textil a tzv. zvony na sklo. Odvoz nádob, ktorý odporučila aj Komisia na ochranu verejného poriadku,
životného prostredia a sociálnych vecí, sa u niektorých
občanov nestretol s veľkým porozumením. Svoj názor
vyjadrili aj na sociálnej sieti. Prečo však k premiestneniu došlo?
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Dôsledky znášala obec
Obec už skôr avizovala, že nádoby na separovaný odpad z ulíc presťahuje. Svoj účel plnili, no niektorí občania okolitý priestor využívali ako skládku a nechávali
pri nádobách odpad, ktorý tam – ľudovo povedané –
nemal čo hľadať. Dôsledky takéhoto správania niektorých ľudí znášala predovšetkým obec, a za vývoz surovín musela platiť navyše.
„Tomuto rozhodnutiu predchádzala neúnosná a stále
pretrvávajúca situácia s odpadom, ktorý bol v okolí
týchto nádob. Svedčí o tom aj množstvo prijatých sťažností a fotodokumentácie od občanov,“ uviedla na Facebooku Obec Zálesie.
Aj v našich novinách sme v poslednom vlaňajšom čísle informovali o zvyšujúcich sa poplatkoch za vývoz
zmiešaného komunálneho odpadu, a upozorňovali
sme aj na to, že väčšie množstvo netriedených smetí ide ruka v ruke s vyššími poplatkami. Nielenže ich
produkujeme čoraz viac, ale aj v našej obci sa ukazuje,
že snahu jednotlivcov o triedenie dokáže zmariť lajdáctvo a úmyselne odhodený, či skôr odložený, odpad.
Pravidlo z praxe tiež ukazuje, že ak pracovník odpadovej spoločnosti pri vývoze pozoruje v separovaných
nádobách mix rôznych druhov smetí, odpad vyhodnotí ako zmiešaný. Precíznosť v triedení je teda v tomto

Riešením má byť vrecový zber
Podľa Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí, je riešením vrecový zber. Najväčší podiel separovaného odpadu tvoria
plasty a papier z našich domácností. Práve od zberu separovaných zložiek do vriec si obec sľubuje, že
plasty skončia v jednom vreci s plastami a papier vo
vreci s papierom. Pracovník zberného miesta navyše
skontroluje ich obsah a do nádob na separovaný odpad
sa tak nedostane to, čo tam nemá patriť. Problém so
znehodnotením odpadu by sa tak mal eliminovať.
Aby teda extrémne nenarastali poplatky za vývoz, a pri
stojiskách kontajnerov to nevyzeralo ako na smetisku,
separovaný odpad je tiež možné vyviezť v čase otváracích hodín na zberné miesto. Pristavené sú tam kontajnery nielen na plasty, papier, kovy, ale aj na drobný stavebný odpad a elektroodpad. Sezónne je možné
odovzdať na zbernom mieste aj nebezpečné látky ako
oleje, obaly so zvyškami nebezpečných látok, rozpúšťadlá alebo farby.
Ako hovorí známy výrok – kde je vôľa, tam je cesta.
Komu teda skutočne záleží na tom, aby bol náš separovaný odpad zhodnotený, triediť bude i naďalej.
S každou zakúpenou vecou či rekonštrukciou je potrebné uvedomiť si zodpovednosť za odpad, ktorý sme
vyprodukovali. Ak je kontajner ďalej od nášho bydliska či zatvorené zberné miesto, riešením naozaj nie je
vyhadzovať smetie len tak hocikam. Vzhľad verejného
priestoru vypovedá o nás samých mnoho. Našim konečným záujmom by malo byť predovšetkým tvoriť
odpadu čo najmenej. Robíme to predovšetkým pre
seba.
Henrieta Mihalková
Prevádzkové hodiny zberného miesta:
Marec – Október:

November – Február:

Pondelok
Streda
Sobota
Sobota

14:00 hod. - 18:00 hod.
14:00 hod. - 18:00 hod.
10:00 hod. - 18:00 hod.
10:00 hod. - 15:00 hod.

Zmena ohľadom roliek z WC papiera

V prvom tohtoročnom čísle obecných novín ste sa
mohli dočítať aj o tom, ako správne triediť bioodpad.
Vývozná spoločnosť AVE nás však prednedávnom informovala o zmenách. Požiadala nás, aby sme do hnedých bionádob viac nevhadzovali rolky z WC papiera,
kuchynských utierok, papierové obaly z vajíčok či trus
drobných zvierat. Odpad z našich bionádob totiž smeruje do bioplynovej stanice, a zložka akou je recyklovaný
papier predstavuje problém pri jeho spracovaní.
Kam teda s obalmi z vajíčok či rolkami?
- ak máte kompostér, tak do kompostéra,
- ak nemáte kompostér, tak do zmesového komunálneho odpadu.
V prípade roliek a obalov od vajíčok ide o recyklovaný
papier, ktorý už ďalej nie je možné opätovne využiť, a
preto končí v zmesovom odpade. Ďakujeme, že poctivo
triedite.
Kolektív OÚ Zálesie

Kto nechce, hľadá dôvody, kto chce, hľadá spôsoby
V našej obci už dlhodobo rezonuje téma nakladania s odpadom, či už s komunálnym, biologickým, alebo
separovaným. Posledný mesiac sa zvýšilo napätie najmä v diskusiách na sociálnych sieťach, nakoľko mnohým nevyhovuje rozhodnutie presunúť nádoby na separovaný odpad na zberný dvor. Určite má každý svoje
dôvody, svoj spôsob života. Tento článok vznikol ako snaha ponúknuť alternatívu, ktorá nie je len teóriou,
ale je vyskúšaná v reálnom živote.
Sme štvorčlenná rodina, ktorá vďaka práci z domu a
domácemu vzdelávaniu detí trávi v domácnosti omnoho viac času, ako je to bežné v iných rodinách. To
okrem mnohých výhod znamená tiež takmer žiadne
stravovanie mimo domu. Teda za „normálnych“ okolností by sa u nás mohlo nájsť komunálneho odpadu
(domáceho a kancelárskeho) aj za dve týždenné várky
a nemal by nám stačiť ani mesačný vývoz separovaného odpadu. Avšak my sa naopak v duchu zapodievame
inou otázkou – či by sa nedal zariadiť vývoz komunálu
raz mesačne a separovaný zber raz za dva mesiace –
keďže nie sme schopní naplniť smetnú nádobu za dva
týždne ani z polovice. Vrecia na plasty či papier dokážeme za mesiac naplniť naozaj len veľmi zriedka.
Samozrejme, aj my sme sa k takémuto spôsobu života dostali postupne. Nepatríme ešte do skupiny úplne
„bezodpadových“ domácností (tzv. zerowaste = nulový

Bezobalový prístup v jednej z domácností

odpad), ale sme radi, keď sa k tomu aspoň sčasti približujeme. Ak chcete vedieť ako na to, tu je pár tipov, ako
to robíme my:
• Odmietame, čo nepotrebujeme (napríklad reklamné
predmety priložené k nákupu, akcie v potravinách
na zbieranie bodov a následné zhŕňanie zbytočných hračiek a pod.). Nenakupujeme zbytočne.
• Recyklujeme. Na Facebooku sme založili skupinu
pre ľudí zo Zálesia a blízkeho okolia, v ktorej si na
vzájom ponúkame do daru veci (občas za symbolickú sumu), ktoré nepotrebujeme, ale u niekoho
by mohli nájsť uplatnenie. Kto má záujem, pridajte
sa o skupiny Dajme veciam druhú šancu – ZÁLESIE.
• Separujeme.
• Kompostujeme! Ak máte pocit, že v byte to nejde,
nie je to pravda. My sme pár rokov žili v malom byte
v Bratislave a raz za týždeň sme nosili nazbieraný
bioodpad do kompostéra k rodičom. Alebo ak
máte väčšie množstvo zeleného odpadu, je ho možné odviezť do neďalekej Kompostárne Bernolákovo na Seneckej ceste. Za ich minimálnu cenu 3,60
eur sa viete zbaviť 100 kg mäkkého
odpadu (ako je tráva, lístie), alebo 150 kg

drevnatého odpadu, konárov alebo dokonca až 200 kg ovocia či zeleniny. Okrem toho
existujú domáce vermikompostéry, v ktorých sa vám
o
spracovanie
bioodpadu
postarajú
vždy hladné dážďovky. A kto sa bojí
v záhrade hlodavcov, nemusí mať v prípade správneho kompostovania žiaden strach.
Navyše získate po dvoch rokoch fantastickú kvalitnú
zeminu pre svoju záhradku zadarmo.
• Nakupujeme v bezobalových potravinách. V Bratislave sú minimálne štyri predajne, po jednej nájdete aj v Senci, či Rovinke. Zvykneme si nakúpiť aj do
veľkých nádob do zásoby, alebo sa môžeme vybrať
na nákup s vlastnými nádobami raz za týždeň. Nakupujeme v bezobalových drogériách. Ak by ste
hľadali aj iný benefit, nákup v takýchto obchodoch
(pokiaľ sú samoobslužné) spolu s deťmi v školskom
veku je výborným precvičením jemnej motoriky
pri naberaní surovín a ešte lepší na precvičenie
matematiky pri odhade, vážení, počítaní.
• Do obchodov si berieme vlastné nákupné tašky,
mikroténové vrecká používame opakovane (napr. v
zelovoci).
• Na balenie školskej desiaty či obedov (raz za čas)
nepoužívame nezdravý a ťažko recyklovateľný alobal alebo jednorazové obaly, ale opakovane použiteľné plastové alebo sklenené nádoby.
• Pitie si nosíme vo vlastných fľašiach.
• Nápoje sa dajú kúpiť aj v sklenených vratných fľašiach – nemusíme tak vyhadzovať ďalšie plechovky
či plastové fľaše.
Povzbudzujem všetkých, ktorých oslovuje táto téma –
nebojte sa začať v malom, postupne sa určite prepracujete k vyšším a vyšším métam. Ak aj nie, aj málo od
každého z nás postačí, aby bol výsledný efekt citeľný.
Držím vám palce!
Lucia Mešková

NÁZORY A POSTREHY

Staré koberce, použité hygienické potreby, vrecia s
fľašami, detské kočíky, rozbité sklo či kontaminovaný
triedený odpad. Takýto pohľad bol realitou v okolí voľne stojacich kontajnerov na separovaný odpad celkom
pravidelne. Obec sa problém s neporiadkom rozhodla
riešiť, a presunula nádoby na zberné miesto. U niektorých ľudí sa ale toto riešenie s nadšením nestretlo.
Bránia sa, že je to krok späť a v obci takto klesne separovaný zber.

prípade na mieste. Čím viac odpadu vytriedime, tým
nižšie môžu byť naše poplatky za zmesový odpad.

Záchytné parkovisko v Ivanke
Po Malackách, Svätom Jure a Pezinku sa aj naši susedia
v Ivanke pri Dunaji dočkali záchytného parkoviska. Súčasťou stavby sú okrem 158 parkovacích miest aj stojany pre 80 bicyklov. Každý bicykel má samostatný stojan,
horné rady fungujú na princípe vysunutia a mierneho
sklápania. Prístrešok bude voľne prístupný a bicykel si
treba zabezpečiť individuálne. Parkovisko je oplotené a
vybavené informačným systémom o odchode vlakov a
aktuálnej situácii v doprave. Parkovisko aj stojisko pre
bicykle je monitorované kamerovým systémom. Správu a údržbu majú na starosti Železnice Slovenskej republiky. Parkovisko je bezplatné, a tak sme zas o krok
bližšie k ekologickému cestovaniu a k možnosti prispieť
k odľahčeniu ciest do Bratislavy.
Mária Zemanová
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Farebné kontajnery zmizli z ulíc.
OÚ vysvetľuje dôvody
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Hneď po skončení Záleskej divadelnej púte 2019 začali organizátori pripravovať festival na rok 2020. Radosť,
nápady a eufória z chystania 10. ročníka ZDP boli obohatené o nové plány. Túžba priniesť prehliadku medzinárodnej multižánrovosti však bola kvôli pandémii
nabúraná a dodnes má celý svet starosti, ako sa s ňou
vyrovnať.
Moment nepoznaného – obavy o zdravie nás a našich
blízkych nás zatvárali doma. Reakcia kultúrnej obce
bola veľmi rýchla, cítila dôležitosť povzbudenia v náročných chvíľach, a to prinieslo kultúru do virtuálneho
priestoru. Živá kultúra bola pandémiou absolútne vypnutá, nedalo sa ísť do divadla, kina, galérie, múzea a ani
do koncertnej sály. Doma sme siahali po knihe, pozreli
sme si dobrý film, vychutnávali si 2D divadlo, no pocit
spomaleného tlkotu srdca v sále pred vystúpením chýbal. Všetci sme citlivo sledovali vývoj celosvetového boja
s koronavírusom. Množstvo ochorených klesalo, nastali
uvoľnenia a začali sme cítiť nádej v návrat do bežného
režimu. Hoci s veľkým rešpektom, nastala radosť.
Záleská divadelná púť bude! Chystáme ju posledný au-

gustový víkend.
Bude ale o čosi
tichšia a lokálnejšia. Humor, spoločenské témy či
prehliadky srdcoviek nebudú chýbať. Festival prichádza
s prirodzenou a zábavnou formou s rôznymi témami,
umením, literatúrou a hudbou s esenciou kontaktu.
Deti jednoduchšie získajú vzdelanie zážitkovou, interaktívnou formou a skôr pochopia spoločenské témy
podané divadelným predstavením, či inou umeleckou
disciplínou. Kultúra je fundamentom života. ZDP bola
vždy najmä o deťoch a pre deti. Sviatky divadla, hudby
a iných pestiev preto oslávime koncom leta. Presne na
tom istom mieste ako pred desiatimi rokmi toto dobrodružstvo začalo. Majte pekné a zdravé leto!
Organizovanie festivalových podujatí, akou je aj ZDP,
momentálne podlieha opatreniam Vlády SR. Organizátori veľmi vnímavo sledujú vyjadrenia, zmeny a ich
naplnenia budú samozrejmosťou.
Občianske združenie Naše Zálesíčko

blížiť bežnému človeku krásy dunajských riek na člne a
bicykli, nie autom. Všetky dielčie projekty jednotlivých
partnerov boli robené tak, aby sa nachádzali v blízkosti zastávok mestskej, prímestskej dopravy alebo tradične dostupnej vodnej cesty, presne tak, ako je to u nás
v Zálesí. Bola to jedna z podmienok na podporu infraštruktúry, aby sa realizovala na mieste dostupnom hromadnou dopravou, čim sa zníži podiel motorizovaných
turistov v kraji. Akékoľvek myšlienky o vybudovaní parkovísk v projekte sú v rozpore s víziou rozvoja turizmu
v kraji a nie je možné na nich využiť európske financie.
Realita posledných dní však ukazuje, že v tomto smere
musíme v našej spoločnosti urobiť ešte kus práce, aby
sme si osvojili tento, možno menej pohodlný, avšak
obohacujúci trend dopravy v turizme.
Budeme žiadať najmä BSK, ktorý musí viac nabádať
intenzívnymi marketingovými a informačnými aktivitami obyvateľov kraja, aby presedlali z áut na bicykle,
člny alebo MHD, a tak plánovali svoju návštevu KORZA.
O naše KORZO v poslednej dobe prejavilo záujem mnoho návštevníkov z celého kraja, ba aj spoza jeho hraníc,
čo nás teší. Pre obec môžu títo návštevníci priniesť

unimobunka, boli vybudované z finančných prostriedkov Európskej únie. Táto investícia bola približne v
sume 280 tisíc eur s finančnou účasťou obce vo výške
päť percent. Celý projekt KORZO Zálesie však obsahuje
aj iné prvky, ktoré už nebolo možné realizovať z týchto
prostriedkov, ale napriek tomu sa zrealizovali. Medzi
tieto prvky patria dva altánky, autobusová zastávka,
prírodný amfiteáter, sadová úprava. Sú to investície v
niekoľkých desiatkach tisíc eur, za ktoré vďačíme Občianskemu združeniu Naše Zálesíčko. Dokonca sa občianskemu združeniu podarilo zohnať finančné prostriedky na odstránenie niekoľkotonového odpadu,
ktorý bol zakopaný v areáli KORZA už mnoho rokov
dozadu. Ďalšími prvkami projektu KORZO Zálesie je
osvetlenie a kamerový systém, ktoré sa vďaka iniciatíve
súčasného vedenia obce podarilo finančne zabezpečiť a
v blízkej budúcnosti zrealizovať.

KOMUNITA, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

KOMUNITA, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

10. ročník Záleskej divadelnej púte bude o srdcovkách

Nedostavanými prvkami projektu KORZO Zálesie sú
smetné koše, detské ihrisko, či zvyšné tri unimobunky
slúžiace ako bufet a miestnosť pre vodákov. Súčasná situácia okolo Covid-19 v mnohom sťažila podmienky na
plánované možnosti financovania tejto doplnkovej infraštruktúry (bolo zrušené financovanie už schválených

Korzo Zálesie – uzol spájajúci vodu, cyklotrasy a národy
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Korzo z vtáčej perspektívy
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V roku 2014 sa na pôde Bratislavského samosprávneho
kraja začala rodiť myšlienka, ako zatraktívniť a priblížiť obyvateľom kraja oblasť Malého Dunaja. Intenzívne
vzťahy, ktoré už roky využíva slovensko-maďarské pohraničie v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG
SK-HU a rozvíjajúci sa cestovný ruch, dali základ projektu DANUBE BIKE & BOAT s deviatimi partnermi a s
celkovou investíciou približne tri milióny eur.
Výsledkom je vybudovaná prírodná, turisticko-rekreačná destinácia zameraná na rozvoj cyklistickej a vodác-

kej infraštruktúry na toku
Malého Dunaja a na toku
Mošonského Dunaja. Počas
trvania celého projektu sa
mestu Mosonmagyaróvar
podarilo zjednotiť takmer
30 maďarských obcí, ktoré spoločne vytvorili mnoho
menších projektov, akými sú móla, malé prístaviská,
altánky, nakúpili sa vodácke zariadenia a podobne. Slovenským partnerom sa podarilo vytvoriť päť väčších
investičných projektov, vo Vrakuni vznikla cyklotrasa a
mólo, v Kolárove cyklotrasa, v Jelke informačno-turistické zázemie pri vodnom mlyne a rekonštrukcia skanzenu, v Šamoríne centrum vodáckej turistiky a v Zálesí
naše KORZO. Slovenskú stranu dopĺňali tri samosprávne kraje, ktoré tieto investície intenzívne propagovali
nielen v pohraničí, ale aj na európskej úrovni.
Hlavnou ideou partnerov DANUBE BIKE & BOAT bolo
vytvorenie akéhosi spoločného miesta, spoločnej destinácie, kde sa budú stretávať nielen obyvatelia jednej
obce, ale kde sa môžu navzájom stretávať milovníci
prírody a vody zo susediacich krajov, dokonca zo susediacich štátov. Bude to miesto, kde bude dochádzať
k výmene skúseností a poznatkov medzi odborníkmi,
laikmi, či generáciami. Vďaka niekoľkoročnej spoločnej práci, vznikla nová destinácia s názvom Dunajské
ostrovy a my, obyvatelia Zálesia, sme jej súčasťou. Viac
sa o novej destinácii dozviete na stránke Danubeislands.
sk.

„Parkovisko, áno alebo nie?“ „Odpadové koše, v akom
objeme?“
Samotný názov projektu DANUBE BIKE & BOAT napovedá, že hlavnou snahou všetkých partnerov bolo pri-

rozvoj lokálnej ekonomiky, podporiť miestne služby,
ponúkajú nám prívetivý ekonomický rozvoj v soft priemysle, ktorý obci neublíži, ale pomôže ju zviditeľniť a
udržateľne rozvíjať. Sme ešte na začiatku formovania
KORZA, jeho identity, kedy vieme návštevníkov „naučiť“ ako sa u nás správať. Tak ako to robíme my, obyvatelia Zálesia, aby sme vedeli fungovať v spoločnom
porozumení.
Návštevníci by mali využívať hlavne cyklodopravu, alebo by mali prísť autobusom. Odpadky sa dajú vytvárať v
minimálnom objeme, každý si nápoj môže priniesť vo
vlastnej fľaši a to málo odpadkov, ktoré sám vytvorí, si
môže zobrať aj domov. Riešením by mala byť neustála
informovanosť návštevníkov o tom, že ide o projekt vybudovaný pre vodákov a cyklistov. Vhodné je na intenzívnu komunikáciu využiť aj všetky naše dostupné verejné kanály, akými sú webstránka obce, sociálne siete,
informačné tabule. Ale najviac dosiahneme práve vtedy, keď každý sám za seba, či už slovom alebo perom,
pričiní sa k dielu a vysvetlí návštevníkom zmysel nášho
KORZA a bude posúvať tieto návyky „ďalej“.

„Je už projekt úplne hotový?“
Nosná časť projektu KORZO Zálesie, ktorou je mólo a

projektov). My však dúfame, že sa situácia stabilizuje a
bude možné nájsť náhradné prostriedky na ich realizáciu.
Ako však už bolo spomenuté vyššie, nie vždy je nutné
na investíciu obce použiť obecné financie. Máme tú česť
a šťastie, že v našej obci je mnoho dobrovoľníkov, či už
angažovaných alebo neangažovaných v miestnych organizáciách, ktorým záleží na tom, kde a v akej komunite žijú. Vďaka ich nezištnej niekoľkoročnej práci sa v
našej obci už urobilo veľa. Patrí im naša podpora, aby
vo svojej práci pokračovali aj naďalej.
Každý projekt má právo spoľahnúť sa na ľudí, ktorým
patrí, teda na nás všetkých.
Zuzana Červenková,
Joana Pokšivová Holčíková
Tento projekt je súčasťou
cezhraničnej
spolupráce s názvom DANUBE
BIKE & BOAT (reg. číslo
SKHU/1601/1.1/014) financovaného zo zdrojov ERDF v
rámci Programu INTERREG V-A SK HU 2014 - 2020. Viac o projekte sa
dozviete na stránke obce www.obeczalesie.sk/projekty/korzo-zalesie.
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Naše KORZO v Zálesí, ako jedna časť projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Maďarskou republikou, nazývanej aj INTERREG SK-HU, je hotové.
Keďže vzniká mnoho otázok okolo KORZA, ako napr.
„Prečo nie je na KORZE postavené parkovisko?“ alebo
„Prečo nie je KORZO úplne dokončené?“, je potrebné si
povedať prečo a ako vznikla celá táto cezhraničná spolupráca, v čom je jej podstata a akú výhodu z toho môžeme mať my, obyvatelia Zálesia.
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Korzo Zálesie sa neustále mení a z odstránenej skládky
sa stáva zdravšie miesto na život. Najmä počas pandémie sa ukázalo, aký dôležitý je životný priestor. Ľudia
sa začali vracať k podstate a hľadali útočisko v prírode.
Vznikla požiadavka po kvalitnej architektúre či priam
urbanistickom riešení a funkčnosti priestoru. Z nenápadného miesta sa stala živá sociálna infraštruktúra.

Zálesie, vtedajší Gešajov, si zvolilo za
svojho patróna Najsvätejšiu Trojicu
už pri posvätení miestnej kaplnky,
ktorú postavili a dokončili obyvatelia v roku 1932. Presné informácie o
tom, kedy začali Zálesania sláviť hodovú slávnosť pri kaplnke, nemáme.
Dá sa predpokladať, že to bolo hneď
na prvé výročie jej posvätenia v roku
1933.
Hodová slávnosť v obci bola vždy pre

ľov a obľúbeným miestom na stretávanie sa pri modlitbách. Pamätníci
hovoria, že to bývalo pre viacerých
vtedajších mladých aj miesto ich
randenia. O kaplnku sa roky s láskou
starali miestni veriaci, predovšetkým však ženy, ktoré udržiavali okolie a pravidelne ju zvonku maľovali,
aby vyzerala k svetu. Napriek všetkému úsiliu však kaplnka postupne
chátrala.

Tympanón kaplnky pred obnovou

Po obnove v roku 2008

miestnych veľkou udalosťou a tešili
sa na ňu. Kaplnka Najsvätejšej Trojice bola spoločným dielom miestnych veriacich. Vybudovali ju na
darovanom pozemku a postavili za
peniaze tunajších obyvateľov, ktorí
sa tu usadili a našli svoj nový domov.
Zálesie, resp. Gešajov, bolo maličkou
obcou, ktorá nemala svoj vlastný
kostol. Pre takú malú obec bol skôr
zbožným prianím, a tak sa kaplnka
stala srdečnou záležitosťou obyvate-

Jediná zachovalá historická stavba
v obci
Nie práve najlepší stav kaplnky sme
si všimli aj ako členovia Občianskeho združenia Spirituale a v roku 2008
začali s jej obnovu. Dali sme dohromady svoje vlastné zdroje a sponzorov z podnikovej sféry. Celkové výdavky na obnovu kaplnky činili viac
ako 12-tisíc eur.
Najskôr bol v prvej etape v roku 2008
obnovený interiér kaplnky, vnútor-

Námestie v hĺbke prírody
Korzo Zálesie má slúžiť pre domácich aj ako námestie
v hĺbke prírody obohatené o fenomén rieky. Návštevník môže kedykoľvek prísť sa korzovať, na dišputu, pre
prvý bozk, stráviť čas pri hre, športe, káve alebo hraní
na gitaru s chorálom vodného vtáctva. Môže sa nechať
spomaliť a užívať si moment okamihu.
K zdravšiemu miestu patrí aj preferovaná udržateľná
doprava. Zo všetkých smerov je možné navštíviť okolie
Malého Dunaja bicyklom, pešo, autobusom aj loďou.
Dlhodobo udržateľným projektom, akým je Korzo Zále-

Dobrovoľníci v akcii, pri úprave okolia Korza

sie, vzniká zelený životný priestor. Nadrozmerné parkovisko tu nemá miesto. Dôležitejšie je upriamovať pozornosť na alternatívnu dopravu. Navyše, jazda bicyklom
či loďkou je zábava prospešná zdraviu. Tipy na nemotorovú dopravu nájdete aj na https://www.facebook.com/
korzozalesie/.

NOVINY obce ZÁLESIE 2/2020

Synergia samosprávy a tretieho sektoru
Priestor okolo móla vznikal filantropicky a veľmi citlivo k okoliu. Ukazuje sa, že základným predpokladom
úspechu je vzájomná synergia samosprávy s občianskym sektorom, čo môže priniesť rýchlejšie a viditeľ-
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nejšie úspechy.
K funkčnosti ešte chýba sebestačnosť, ktorá je v rokovaní s obcou.
Činnosť dobrovoľníkov za posledné tri mesiace nabúrané epidémiou bola však závratná. Zálesie
má šťastie na veľmi aktívny tretí
sektor a je plné ľudí, ktorí v ňom chcú žiť a nie prebývať,
a preto brodenie blatom na brehu Malého Dunaja je už
minulosťou. Zrealizované spevnené plochy a navážka
štrku umožňujú lepší pohyb bicyklom a prechádzajú
popri rieke. Epidémia nás zavrela doma a bol čas na riešenie administratívy vo virtuálnom svete. Po miernom
uvoľnení malá skupina nadšencov upratala a vyčistila
okolie od odpadu a napadaných konárov. Opatrenia sa
opäť o niečo uvoľnili a dobrovoľníci a nadšenci sa mohli
stretnúť v hojnejšom počte. Za dve soboty pohrabali
zem, vytrhali burinu, upravili zeminu, pripravili plochy
na sadenie, posadili darované rastliny za veľmi priaznivého počasia – celý deň pršalo.
Zazelenala sa aj strecha Zastávky s rozumom. Zanietencov neodradili ani vyššie teploty a skonštruovali všetko
pre položenie koberca so sukulentmi.
Poďakovanie
Nielen prírode, ale aj našim donorom Matejovi Koberovi, fy Shering – Peter Beňo, Záhradníctvu Miroslav
Horváth, Záhradníctvu Malinovo, Plantagu a DHZ Zálesia patrí vďaka. Ďalej aj všetkým ľuďom, ktorí boli celí
mokrí, od blata, ale šťastní. Sestry Takacsové sa postarali o naše bruchá mimoriadne chutnou ponukou slávnych „sádelníkov“, šišiek, hrianok a zemiakových placiek. Donáška voňavej kávy z Café Štefánik tomu už dala
len punc dokonalosti.
Hodiny prežité v mimoriadnej atmosfére sú vždy veľmi vzácne. Nápady a zručnosti v podaní Števka Slivoňa,
Lacka Erdelyiho a ďalších skúsených machrov sú inšpirujúce a výsledok vždy stojí za to.
Atmosféra, ktorá vzniká pri realizácii je naakumulovaná radosťou a uvedomením si, že žitie je o komunite,
príjemnom a umnom trávení času a radosti z výsledku.
Občianske združenie Naše Zálesíčko má víziu spojenú s
optimizmom a nadšením. Zálesie je domovom a na jeho
rozvíjaní sa podieľame všetci obyvatelia.
Občianske združenie Naše Zálesíčko

Tradícia mája zachovaná
Dobrovoľný hasičský zbor si zachoval dlhoročnú tradíciu stavania mája aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou Covid-19. Tento rok postavili
12 metrov dlhý máj pre všetky dievčatá v našej obci. „Budúci rok to bude už 20 rokov čo sme sa rozhodli obnoviť túto milú tradíciu,“ uviedol veliteľ hasičov Marek
Múčka. Okrem toho v prvom polroku naši hasiči absolvovali niekoľko výjazdov,
napríklad k popadaným stromom či požiaru lesného porastu. V súvislosti s pandémiou koronavírusu pravidelne dezinfikovali verejné priestory obce ako parky,
ihriská či autobusové zastávky. Hasiči želajú príjemne prežité leto v plnom zdraví a prosia o zvýšenú opatrnosť pri zakladaní ohnísk počas horúcich mesiacov.
Dezinfekcia Korza našimi hasičmi

Stanislav Zajaček, DHZ

ná dlažba, maľovka, nové vstupné
dvere. Nahradili sa aj porozbíjané
vitráže. V druhej etape v roku 2009
a na jar 2010 bol obnovený exteriér
kaplnky, pričom boli zoškrabané
všetky staré nátery fasády až na pôvodný náter z roku 1932. Nová fasáda kaplnky má tak po obnove dnes
rovnaké a pôvodné sfarbenie ako
mala v roku jej vybudovania. Obnovu kaplnky sme ukončili v máji 2010,
aby bola k dispozícii v novom šate
pri hodovej slávnosti.
Teší nás, že kaplnka aj po desiatich
rokoch po obnove vyzerá stále pekne a je naďalej ozdobou Zálesia, a
vlastne jedinou zachovalou historickou stavbou v obci. Treba sa poďakovať skupine žien, veriacich, ktoré
sa aj v súčasnosti starajú o vzhľad jej
okolia.
Od roku 2015 sa hodová svätá omša
slávi v kostole Najsvätejšej Trojice
pri Parku Zálesíčko. Slávenie hodovej slávnosti bolo v tomto roku pri
kaplnke. Desať rokov po jej obnove
je to viac-menej jubileum, a zároveň
aj pripomenutie si ešte relatívnej
mladej histórie Zálesia.
Nech Pán Boh žehná Zálesie a jej
obyvateľov.
Michal Cibira,
predseda OZ Spirituale

KOMUNITA, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Hody sa v Zálesí slávili aj pred výstavbou kostola Najsvätejšej Trojice

Deň detí v novom šate? Prečo nie!
Postupným uvoľňovaním „koronových“ opatrení v nás rástla chuť opäť
zorganizovať príjemný susedský čas
a práve blížiaci sa termín Medzinárodného dňa detí nám padol vhod. V
sobotu 6. júna 2020 sme naplnili les
medzi Šúrskym kanálom a Zelenou
vodou rozprávkovými bytosťami,
aby ho už od deviatej hodiny mohli
preskúmať prví odvážlivci. Na stanovištiach s nenáročnými úlohami na
deti a ich rodičov čakal dobrý vodník
Čľupko, hľadali sme čarovnú píšťalku v obrovskom hniezde na strome,
upratovali sme poprehadzované rozprávky, naučili sa rozpoznať zopár
liečivých bylín a psíčkovi a mačičke
sme poradili, čo nemajú dávať do
torty, aby ich neboleli brušká. Stanovištia boli samoobslužné – vopred
prihláseným rodinám sme priradili
čas štartu, v deň akcie si vyzdvihli
hraciu kartu a prešli si trasu, na kto-

rej plnili úlohy podľa inštrukcií. Po
absolvovaní trasy nám kartu odoNa jednom zo stanovísk čakal deti
vodník Čľupko

vzdali a zúčastnili sa tak aj žrebovania o vecné ceny.
Najväčšiu radosť nám spravilo ne-

uveriteľných 79 detských úsmevov,
ktoré v cieli ešte viac zosladli vďaka
jedlým medovníkovým medailám.
Hlavičky a fantáziu si deti precvičujú doma pri knižkách, ktoré si za
odmenu vybrali z našej knižnej ponuky.
Naša úloha sa však týmto neskončila. V utorok 9. júna sme privítali v
záleských uliciach ešte jednu netradičnú postavu, ktorá rozdala ceny
trom vyžrebovaným rodinkám. A
veru spravila poriadny rozruch. Veď
uznajte sami, že stretnúť dinosaura
sa vám len tak hocikedy a hocikde
nepodarí!
Ďakujeme všetkým zúčastneným
rodinám aj organizátorom a tiež ďakujeme za bohatý a hodnotný knižný výber všetkým darcom zo Zálesia
i blízkeho okolia.
Lucia Mešková,
Občianske združenie Naše Zálesíčko

NOVINY obce ZÁLESIE 2/2020

KOMUNITA, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Zálesie je domovom. Bývalá skládka sa mení na živý priestor
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Zatvorenie prevádzky škôlky využili zamestnanci na plodné brigády

Aj plot sa dočkal veselých farieb

Vďaka rodine Kocmundovej sa nám podarilo získať
nové laty na naše lavičky. Pri maľovaní sme ich zladili
s farbou plota a novo namaľovaných preliezok. Ďakujeme i našim trom makačom (Vladko Černý, Martinko
Murgaš a Martinko Radič – školník), ktorí dobrovoľne v
horúčave vzali náradie do rúk a s dobrou náladou vybetónovali obrubníky na chodník pre bosé nohy. Zároveň
ďakujeme firme BCI Trade za poskytnutie farieb na časť
nášho krásneho plotu.

trénovať potrebné kompetencie a zručnosti do ďalších
rokov a u predškolákov do prvého ročníka základnej
školy.
V druhej polovici mája sa konalo elektronické prijímanie prihlášok na umiestnenie nových detí do našej MŠ.
Doručených bolo 69 prihlášok. MŠ opustí a do školských
lavíc zasadne 26 detí. To je zároveň počet detí, ktoré môžeme do škôlky prijať v nasledujúcom školskom roku.
Keby to bolo na nás a boli by možnosti, prijali by sme
všetkých, žiaľ, z kapacitného hľadiska to nie je možné.
Rozhodnutia o prijatí či neprijatí boli odoslané do 30.
júna 2020 na adresu trvalého bydliska jedného z rodičov.
Prvého júna sa do škôlky vrátila radosť a detský smiech.
Na základe záujmu rodičov sme obnovili prevádzku MŠ.
Žiaľ, prvé týždne sme sa museli podriadiť nariadeniam
a usmerneniam ministerstva školstva. Touto cestou by
sme sa rady poďakovali rodičom a deťom za ich porozumenie, ústretovosť, podporu a uznania našej práce.
Keďže sme otvorili škôlku presne na Medzinárodný deň
detí, mohli sme deti privítať športovou olympiádou i
predstavením sokoliara, kde sme otestovali náš nový
amfiteáter s novým tienidlom.
V lete, v auguste, plánujeme vymaľovať interiér oboch
budov. A v septembri sa už budeme tešiť na Vaše ratolesti a to nielen na „starých škôlkarov“, ale i nové usmiate
tváričky, ktoré po prvýkrát prekročia brány našej škôlky.
Prajeme Vám krásne leto bez obmedzení, plné slnka,
lásky, rodinnej pohody, nových zážitkov a oddychu.

Pomáhali aj deti

Deti si vyskúšali aj prácu so šróbikmi, matkami a kľúčmi a o to väčšiu radosť mali z lavičky, ktorú zložili vlastnými silami.
Dnes už nám ani dážď nezabráni tráviť čas a čo to sa podučiť na čerstvom vzduchu. Pod našim altánkom sa nám
podarilo vykopať hlinu a zasypať jamu makadamom a
vyložiť gumami, na ktorých dnes stoja stolíky a stoličky. V škole v prírode môžeme byť za každého počasia.
Prírodu v areáli sme obohatili o ovocné stromy, kríky

kolektív MŠ Zálesie

Pandémia Covid-19 nám v tomto roku viacerým výrazne nabúrala dovolenkové plány. A to nielen počas
jarnej lyžiarskej sezóny, ale otázne ostávajú aj nadchádzajúce letné mesiace. Asi málokto plánuje dovolenku
Druhénajmä
Zálesie
- z návštevy
v zahraničí,
v regiónoch,
ktoré súZamaguria
doposiaľ považované za rizikové. Našťastie na Slovensku je skutočAsi sa to stalo mnohým Zálesákom. Pri vyhľadávaní aune veľa
zaujímavých a krásnych miest, ktoré stoja za
spojenia,
resp.
pri zadávaní
adresy
pre kunašutobusového
pozornosť a
návštevu.
Jednu
takú menej
známu,
ale zato veľmi malebnú lokalitu by som odporučil najmä Zálesanom.

ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA

Asi sa to stalo mnohým Zálesanom. Pri vyhľadávaní
autobusového spojenia, resp. pri zadávaní adresy pre
riéra/zásielku vám nevdojak namiesto „nášho“ Zálesia,
vyskočilo to druhé v okrese Kežmarok. Nepozornému
zálesákovi môže „nemenovaný“ internetový cestovný
poriadok poradiť, že na ceste z BA do Zálesia strávi 8 hodín 24 minút a pri štyroch prestupoch absolvuje vzdialenosť 399 km. A ak by náš imaginárny roztržitý sused

kuriéra/zásielku vám nevdojak namiesto „nášho“ Zálesia, vyskočilo to druhé v okrese Kežmarok. Nepozornému Zálesanovi môže „nemenovaný“ internetový
cestovný poriadok poradiť, že na ceste z BA do Zálesia
strávi osem hodín 24 minút a pri štyroch prestupoch
absolvuje
vzdialenosť
399 ocitol
km. Abyaksaby
náš imaginárnasledoval
inštrukcie,
v srdci
regiónu Zany roztržitý
nasledoval
inštrukcie,
ocitol by
sa
maguriesused
- v rázovitej
obci Zálesie.
V tom druhom
Zálesí.
v srdci
regiónu
Zamagurie
–
v
rázovitej
obci
Zálesie.
V
Keď sme s rodinou v júli trávili týždňovú dovolenku
tom druhom
Zálesí.
v Ždiari, pri plánovaní výletov sa nám práve toto druhé

Zálesie objavilo na turistickej mape. Mojej akčnej polovičke netrvalo dlho, aby ma prehovorila obetovať
jedno daždivé popoludnie na návštevu neďalekého
Keď sme
s rodinou
vlani vnašej
júli trávili
týždňovú
malebného
menovca
domovskej
obce. dovoPripralenkuveným
v Ždiari,
pri
plánovaní
výletov
sa
nám
práve
praje šťastie a preto sme si vopred dohodli
toto stretnutie
druhé Zálesie
objavilostarostom,
na turistickej
mape.
Mos miestnym
pánom
Martinom
jej akčnej
polovičke
netrvalo
dlho,
aby
ma
prehovoKLIMEKOM. Funkciu vykonáva na tretinový úväzok
rila obetovať
popoludnie
na návštevu
a úradné jedno
hodinydaždivé
má len dvakrát
týždenne
v poobedneďalekého malebného menovca našej domovskej
ných hodinách. Popri svojej „lukratívnej“ volebnej
obce. Pripraveným praje šťastie, a preto sme si vofunkcii starostu s platom cca 200 eur, musí totižto ešte
pred dohodli stretnutie s miestnym starostom, pánom
pracovať v inej organizácii. A tak prácu pre obec vykoMartinom Klimekom. Funkciu vykonáva na tretinový
náva takpovediac vo svojom voľnom čase. Je však na
úväzok a úradné hodiny má len dvakrát týždenne v
poobedných hodinách. Popri svojej „lukratívnej“ vo-
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lebnej funkcii starostu s platom cca 200 eur, musí totižto ešte pracovať v inej organizácii. A tak prácu pre
obec vykonáva takpovediac vo svojom voľnom čase.
Je však na prvý pohľad zrejmé, že ho táto práca baví.
prvý pohľad zrejmé, že ho táto práca baví. Ako viackrát zdôraznil jeho hlavným cieľom bolo spojiť obyvateľov a zlepšiť susedské vzťahy. Preto obnovil tradíciu
plesov, Vianočnej kapustnice a osláv výročia založenia
obce názvom „Pošodky v Gibľu“.
Starosta sa usiluje udržať, resp.
rozšíriť súčasný počet obyvateľov. Prehovára preto najmä
mladých, aby si v obci ponechali
trvalý pobyt, resp. znovu sa do
obce na trvalý pobyt prihlásili.
Je však veľmi ťažké ich motivovať. Obec Zálesie ponúka len obmedzené možnosti pre život rodiny. Väčšina
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do vzdialenejších
miest. V obci
nie je
škola,
Ako
zdôraznilobcí
jehoahlavným
cieľom
bolo
spoobchod,a bufet
anisusedské
športové ihrisko.
jiťpošta,
obyvateľov
zlepšiť
vzťahy. Tieto
Preto„vymoobnovil
ženosti“plesov,
musia vianočnej
miestni hľadať
v susedných
obciach.
tradíciu
kapustnice
a osláv
výročia
A na rozdiel
donázvom
nášho Zálesia,
v obci
je veľmiStarosta
obtiažnesa
založenia
obce
„Pošodky
v Gibľu“.
kúpiť nehnuteľnosť
alebo pozemok.
Aktívnych
gazdov
usiluje
udržať, respektíve
rozšíriť súčasný
počet
obysíce ubúda,
ale prepreto
miestnych
je mladých,
pôda stáleaby
poslednou
vateľov.
Prehovára
najmä
si v obci
istotou, ktorá
ichpobyt,
v horších
časochznovu
stále môže
ponechali
trvalý
respektíve
sa do uživiť.
obce na
Pomaly
sa lúčime.
Rozhovor
káve
v srdečnej
attrvalý
pobyt
prihlásili.
Je všakpri
veľmi
ťažké
ich motivomosfére
rýchlo ubehol.
Klimek nám
daroval
vať.
Obec Zálesie
ponúkaStarosta
len obmedzené
možnosti
pre
informatívne
publikácie
a mapy pre
obecnú knižnicu.
život
rodiny. Väčšina
miestnych
v produktívnom
veku
raz prechádzame
obcou
po hlavnej ceste,
jeEšte
nútených
dochádzať do
vzdialenejších
obcí aktorá
miest.
V obci nie je škola, pošta, obchod, bufet ani športové
ihrisko. Tieto „vymoženosti“ musia miestni hľadať v
susedných obciach. A na rozdiel od nášho Zálesia, v
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Pôvodný názov

Gešajov

Gibeľ*

Rok založenia

1923

1636

Počet obyvateľov

cca 2000

85

Rozpočet

803 tis. €

22 tis. €
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Boris Zeman,
Boris Senec
Zeman,
občan Zálesia, okres

občan Zálesia v okrese Senec

ZA HRANICAMI ZÁLESIA

a vynovili sme skalku pred vchodom do starej budovy.
Pred lúčmi slniečka sme ukryli náš vytúžený amfiteáter krásnou oranžovou plachtou dodávajúcou ochranu
našich malých hlavičiek počas rôznych aktivít. Ostáva
nám už len dokončiť chodník pre bosé nôžky, ktorý dúfame do letných prázdnin stihneme.
Napriek všetkým obmedzeniam, ktoré postihli nielen
materské školy, sme s deťmi zostali v každodennom
kontakte. Každý deň naše šikovné pani učiteľky hľadali, vyrábali a vymýšľali rôzne pracovné listy, námety na hry, básničky, piesne, hudobné relácie pre naše
deti. Zároveň nezabudli na to, že rodičia to mali taktiež
zložitejšie, a tak sme im poskytli i zopár pomocných a
poučných odborných článkov. Toto všetko pomáhalo
rodičom a ich drobcom naďalej napredovať a prípadne

ZO SVETA

Plánov na druhý polrok bolo veľa, no do našich životov
vstúpil nežiadaný element – Covid-19. S ním nastali rôzne obmedzenia, zákazy ako i prerušenie prevádzky Materskej školy Zálesie.
Zamestnanci našej škôlky sa ale nevzdávali a využili čas
prázdnej škôlky na rôzne úpravy. S entuziazmom a dobrou náladou sme sa zamysleli, čo by našu škôlku oživilo. Skamarátili sme sa so záhradným náradím, ktorým
sme upravili naše krásne a veľké tuje chrániace deti od
hluku a výparov z hlavnej cesty. Veľmi nás tešia ohlasy
okoloidúcich na náš veselý farebný plot, o ktorom sme
ani netušili, aký je dlhočizný, kým sme sa mu nepozreli
na zúbky. Pán Zádrapa sa zahral na zubára železného
plota a pripevnil železné tyčky, ktoré nám z plota už vypadávali.

NOVINY obce ZÁLESIE 2/2020

Viete o tom, že existuje aj druhé Zálesie? Boli sme sa tam pozrieť

NOVINY obce ZÁLESIE 3/2019

ŠKOLSKÉ OKIENKO
NOVINY obce ZÁLESIE 2/2020
12

Nič nás neporazí
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Predtým, ako bola škola postavená,
chodili deti do menšinovej školy
v Eberharde, ktorú postavil Ignác
Gessay zo Slovenskej ligy. Po Mníchovskej dohode, kedy sa vtedajšie

cií, už dňa 17. apríla 1940 dostáva
zadanie vypracovať projekt skúsený
architekt Gabriel Schreiber, podľa typového projektu štátnej ľudovej školy dvojtriednej v Branči. Po

– 1920 pracoval v ateliéri amerického architekta Rowlanda Curryho
v Šanghaji so svojím priateľom Ladislavom Hudecom, neskôr vysoko
uznávaným architektom v zahraRozpiska výkresu;
Štátny archív (pobočka Modra)

NOVINY obce ZÁLESIE 2/2020

Novostavba školy, cca 1941 za Slovenského štátu;
súkromný archív: Mária Gľondová
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Geššayovo stalo pohraničnou obcou
a Eberhard pričlenili do Maďarska,
bola zriadená dočasná škola v dome
najbohatšieho roľníka Tomáša Vanču, situovaného na dnešnej Dolnomajerskej ulici. Obyvatelia potrebovali plnohodnotné školské priestory
ako soľ a novej stavby sa paradoxne
dočkali práve za kontroverzného
Slovenského štátu. Tieto priestory
navštevovali žiaci 1. až 5. ročníka
až do roku 1967, kedy vznikla v časti stavby aj jednotriedna materská
škola. Neskôr, v roku 1972, bola v
Zálesí základná škola zrušená a deti
odvtedy navštevujú školu v Ivanke
pri Dunaji. Dnes ide o starú budovu
škôlky v Zálesí.
Návrh v rukách významného
architekta
Podľa dostupných zdrojov zo Slovenského národného archívu sa to
všetko začalo dňa 23. februára 1940,
kedy Ministerstvo školstva a národnej osvety žiadalo o zahájenie prípravných prác pre zriadenie školy v
Geššayove. Po následnom povolení
komisie pre budovanie národných
škôl a súhlase ministerstva finan-

troch týždňoch odovzdáva projekčný elaborát a dostáva odmenu 1700
Ks. Navrhnutý objekt je veľmi zaujímavá funkcionalistická poschodová stavba. Architekt Schreiber sa
podieľal na viacerých významných
stavbách na Slovensku.
Profesor Štefan Šlachta, popredná osobnosť v architektúre, o ňom
napísal: „Gabriel Schreiber (1892 –
1953) patrí tak trochu k zabúdaným
osobnostiam slovenskej modernej
architektúry. Neprávom, pretože
viaceré jeho práce, patria k pozoruhodným funkcionalistickým
dielam, ktoré vytvorili slovenskí
architekti v medzivojnovom období minulého storočia.“ Spomeňme
aspoň niekoľko jeho známych prác:
Domov slobodných žien Charitas,
Sanatórium na ulici Fraňa Kráľa,
Študentský domov Svoradov na
Palisádach, Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade,
kostol sv. Dona Bosca na Trnávke,
stará budova Farmaceutickej fakulty UK a mnoho ďalších. Jeden
míľnik v živote mladého Schreibera
stojí za povšimnutie. V rokoch 1918

Dolná trieda za Slovenského štátu;
súkromný archív: Mária Gľondová

ničí. Boli to cenné skúsenosti, ktoré mohol zužitkovať po návrate do
vlasti.
Zrušená súťaž a výber staviteľa
Po spracovaní projektovej dokumentácie bola vypísaná súťaž, ktorá však musela byť zrušená, nakoľko všetkým uchádzačom chýbalo
oprávnenie staviteľa. Hrozilo, že so
začiatkom výstavby sa bude meškať. Z archívnych dokumentoch je
možné dočítať sa, že „Ministerstvo
školstva súri prevedenie tejto veľmi
naliehavej stavby ešte v roku 1940,
lebo v obci nie je školská budova.
Ak by mala byť vypísaná nová verejná súťaž, zdrží sa postavenie a
prevedenie školy, ktorá má význam
kultúrny a výchovný.“ Preto sa vypísala nová obmedzená súťaž. Išlo
o verejný záujem a naliehavú potrebu zo strany štátu. Je to badateľné
aj z iných úradných dokumentov
a žiadostí, ktoré sú takmer všetky
označené ako „veľmi súrne“. Po
obmedzenej súťaži bol konečne
vybratý staviteľ a mohlo sa začať s
výstavbou. Výber padol na ponuku
s najnižšou hodnotou 433.805 Ks,

rodnenia, postavila také významné
stavby ako Zimný štadión Ondreja
Nepelu v Bratislave, Obecný dom
v Bernolákove, starú školu a riaditeľský byt v Bernolákove, základné školy v Zálesí a Chorvátskom
Grobe, Tabakovú réžiu v Bratislave, čiastočne stavbu evanjelického
kostola v Bernolákove, prestavbu
nemocnice na Hlbokej a rad ďalších stavieb. Vzhľadom na krátke
trvanie firmy to je aj na dnešné pomery úctyhodný počet tak veľkých
a významných stavieb.“ Pri výstavbe školy v Zálesí, podľa tvrdenia
niektorých pamätníkov, pomáhali
aj občania Zálesia a využíval sa materiál z tehelne (dnešný starý park
pri obecnom úrade), ktorá zanikla
po roku 1945.
Z obdobia novovzniknutej školy
Počas výstavby školy bol starostom
Adam Vallo. Prvým riaditeľom školy (1941-1953) bol učiteľ Jozef Lipár, ktorý býval v učiteľskom byte

potom na starosti Františka Lipárová, rod. Chmurčiaková, rodáčka
z Geššayova a manželka riaditeľa
školy. V budove školy sa od začiatku
využívali voľné miestnosti, ktoré
obyvatelia používali na divadelné
predstavenia, schôdze Športového
klubu Geššayov, Národného výboru, stretnutia SSM a pod. Hneď na
začiatku fungovania sa však vyskytli aj problémy, ktoré bolo treba riešiť, napríklad veľký problém s nepitnou vodou z kopanej studne. Ani
rok po užívaní nevyhovela tretia
skúška a pravdepodobne musela
byť zriadená nová studňa. Po roku
1953 prichádza na školu nový riaditeľ Viktor Tomajko. Ale to už je iná
kapitola dejín, ktorej príbeh možno
rozpovieme nabudúce.

svoje vlastné zeleninové hriadky, o
ktoré sa starali a vyučujúci chodili
kontrolovať ako sa komu darí.“ spomína pán Milan a hneď sa mu vynára ďalšia milá aktivita s učiteľom
Lipárom – ako deti hrávali predstavenia s bábkovým divadlom. Dodáva: „Škola mala tiež peknú knižnicu
a deti si každý týždeň v jeden deň
vymieňali knihy.“ Na školské bábkové divadlo si spomínajú viacerí
pamätníci. Pani Boženka spomína
na predstavenie „Bacil a bacilienka“ o tom, aké je dôležité umývať si
ruky.
Vážme si čo máme, nie je toho veľa
Naša mladá dedina sa v histórii nemôže porovnávať s mnohými obcami. No predsa len si dovolím tvrdiť,
Kresba školy, Štátny archív (pobočka Modra)

Spomienky na začiatky
Čas neúprosne letí a dnes už nežije
veľa ľudí, ktorí si pamätajú samotnú
výstavbu ľudovej školy v Geššayove.
Najstarší súčasní obyvatelia, vtedy

že jej história je zaujímavá a má čo
ponúknuť. Pekným príkladom je
aj stará budova materskej škôlky,
pôvodne ľudovej školy. Nazdávam
sa, že už dozrel čas, kedy by sme

Odtlačok pečiatok, roky 1946, 1948, 1950, 1952. Štátny archív (pobočka Modra)

v budove školy (terajšia kuchyňa
škôlky). Spolu s ním učila aj Oľga
Fillová, nakoľko škola vznikla ako
dvojtriedka. Už v roku 1945, pre
málo žiakov, sa zmenila na jednotriedku a Oľgu Fillovú museli preložiť. Vyučovanie ženských ručných prác a domácej náuky mala

HISTÓRIA

Píše sa rok 1941. Vo svete vyčíňa najrozsiahlejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva – druhá svetová vojna,
ale život v malej dedinke Geššayov blízko Bratislavy pokračuje a obyvatelia tu zvádzajú svoje každodenné
„boje“. V tomto roku sa pred očami dedinčanov rýchlo vynárala nová budova, ktorej sa žiadna doterajšia
stavba v obci nemohla veľkosťou rovnať. Pri rozvíjaní vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obce bude zohrávať
významnú úlohu. Realizuje sa novostavba Štátnej ľudovej školy.

ktorú zaslal staviteľ Július Peteraj
z Bratislavy. Prekvapivo sa niečo o
ňom môžeme dozvedieť z Bernolákovských novín z roku 2000: „Ich
firma, ktorej počiatky siahajú na
prelom rokov 1939-1940, až do zná-

ešte ako malé deti, si spomínajú na
krásne prežité školské roky. Žiaľ,
na samotnú výstavbu si už pravdepodobne nepamätá nikto. Nemožno sa však čudovať, od vtedy prešlo
už pekných 80 rokov. Spomienok je
málo, o to sú však cennejšie. „Deti
mali okrem školských povinností aj

mohli uvažovať, že je to významná
pamätihodnosť a podľa toho sa k
nej aj správať. Čo myslíte vy?
Andrej Meško,
historiazalesie@gmail.com
Pozn. redakcie: Autor nie je historik ani vedecký
pracovník. Text je výsledkom práce nadšenca
pre obecnú históriu.
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So škôlkou sa spája zaujímavý príbeh. Navrhol ju významný architekt
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KOMUNITA A ŠPORT

Spolu to zvládneme
Smutnou témou posledných dní bol koronavírus, ktorý
vo veľkej miere zasiahol aj šport. Pozornosť nás všetkých bola upriamená na to, aby sme sa zmobilizovali,
dávali si pozor na seba aj na druhých. Ľudia si pomáhali
a solidarita bola úžasná. Bola to skúška našej vyspelosti.
Mali sme obmedzený pohyb, stretnutia s priateľmi, nefungovali verejné podujatia, boli zavreté divadlá, kiná,
štadióny. Počas tohto obdobia sme sa v Atletiku Zálesie
snažili motivovať našich malých športovcov k domácemu “karanténnemu” cvičeniu, a to najmä formou video
nahrávok ako si zatrénovať individuálne doma na záhrade.

Smutný pohľad na ihrisko bez detí

Radosť po prvom pokoronovom víťaznom zápase

Samozrejme, práce na ihrisku neutíchli. Vďaka usilovnej práci nášho hospodára Stanka Zajačeka bolo okolie
ihriska stále pekne upravené a trávnik dostal kvalitný
reštart. Pribudli nám aj dve nové kontajnerové šatne, z
čoho sa veľmi tešíme.

NOVINY obce ZÁLESIE 2/2020

Našťastie všetko zlé sa raz skončí a pomaličky sa vraciame do normálnych koľají. S postupným uvoľňovaním
opatrení sme aj my naštartovali tréningový proces. Prvý
májový týždeň bol pre nás návratom na naše krásne futbalové ihrisko. Do tréningov sa postupne zapojili všetky
štyri družstvá prípraviek. Trénovali sme bezkontaktne,
v malých päťčlenných skupinkách, s kladením veľkého
dôrazu na hygienu a bezpečnosť. Napriek tomu, že futbalový zväz predčasne ukončil tohtoročnú sezónu, od
júna už zarezávame naplno. Tréningy sú bez obmedzení, plné toho, čo majú deti najradšej – futbalu. Kalendár
zrušených majstrovských zápasov sa pomaličky zapĺňa
prípravnými zápasmi s okolitými obcami. Čoskoro sa
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začne nová sezóna a my na ňu chceme byť pripravení.
Priatelia, hoci žijeme v kritickej situácii, nezabúdajme
na svoje záľuby, hobby, športové aktivity. Koronavírus
odkladá rôzne majstrovstvá sveta či Európy, vyháňa divákov zo štadiónov a spôsobuje aj nemalé ekonomické
problémy jednotlivým klubom. Projekt realizácie osvetlenia, na ktorý sme dostali dotáciu od Slovenského futbalového zväzu sme nútení presunúť do ďalšieho roka,
pretože momentálne nedokážeme utiahnuť spolufinancovanie. Väčšina samospráv škrtí svoje výdavky na minimum.
Paradoxne práve teraz máme akosi viac času, aby sme

si pozornejšie všímali blízkych, rodiny, priateľov, ale aj,
povedzme, obľúbené športy a športové kluby. Budeme
veľmi vďační za každú pomoc, či už materiálnu pri zveľaďovaní areálu ihriska alebo finančnú napríklad formou 2 % z daní. Ešte stále nie je neskoro, termín sa pre
mimoriadne okolnosti súvisiace s pandémiou posúva.
Potrebné formuláre nájdete na našej web stránke www.
atletikozalesie.sk. Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa rozhodli venovať 2 % z dane práve nášmu občianskemu združeniu ŠK Atletiko Zálesie.
Chceš sa k nám pridať?
Je to jednoduché, príď za nami na ihrisko počas tréningových dní a zapoj sa do trénovania. Všetky dôležité
informácie o tréningoch a fungovaní klubu nájdeš na
našej web stránke: atletikozalesie.sk
Tím ŠK Atletiko Zálesie, 0902 759 585

hračky, detské a dospelácke oblečenie, knižky, obrazy,
keramika, dekoračné predmety, športové veci
a iné čo zavadzia v pivnici, garáži, na povale ...
Dátum: 1.8.2020
Čas: 9.00 - 12.00
Kde: vedľa trhu v Zálesí
Prihlásiť sa môžete na trh.zalesie@gmail.com alebo prídite osobne v sobotu ráno
Priniesť si prosím deku, plachtu, prípadne stojany kde si veci rozložíte
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